روز قدس و بیداری اسالمی
عباسعلی فرزندی
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چکیده
سرزمین مقدس فلسطین به دلیل وجود مسجداالقصی ،محل زندگی و بعثت انبیای
الهی ،نخستین قبله مسلمانان و محل معراج آسمانی پیامبر اعظم از ارزش و اهمیت
ویژهای برخوردار است .این سرزمین مقدس بیش از  6دهه است که به اشغال بیرحمانه
صهیونیستها درآمده و آنها از هیچ جنایتی علیه ساکنان اصلی آن فروگزار نکردهاند .تا
قبل از پیروزی انقالب اسالمی همواره رژیم صهیونیستی و حامیان بینالمللی این رژیم،
با افزودن بر ابعاد و عمق جنایت علیه مسلمانان وضعیتی را به وجود آورده بودند که
آرمان فلسطین در حال به فراموشی سپرده شدن بود .خیانت و همراهی برخی از سران
کشورهای عربی با نظام سلطه و صهیونیسم بینالمللی نیز رنج مضاعفی بود که بر
امت اسالمی و به ویژه ملت مظلوم فلسطین تحمیل شده بود .حمایتهای همه جانبه امام
خمینی(ره) از آرمان فلسطین و به ویژه تدبیر و دوراندیشی ایشان در زمینه مردمی و
اسالمی کردن مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و به صورت خاص ،تعیین روز جمعه آخر
ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس ،نور امیدی در جوامع اسالمی ایجاد کرد که
امروزه با گذشت بیش از سه دهه از حضور ملتها در صحنه نمایش اقتدار علیه رژیم
صهیونیستی ،با پیدایش بیداری اسالمی زمینههای الزم برای آزادی قدس شریف فراهم
شده است .در حقیقت میتوان پیروزیهای پی در پی امت اسالمی علیه نظام سلطه و
صهیونیسم جهانی را در عرصههای مختلف به ویژه نتایج حاصل از بیداری اسالمی را
در پیوند معنادار با روز جهانی قدس و آثار آن جستجو کرد.
 -1دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه دفاع ملی.
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کلیدواژهها :قدس ،بیداری اسالمی ،انقالب اسالمی ،امت اسالمی ،رژیم صهیونیستی ،نظام
سلطه.
مقدمه
قدس در نگاه وحیانی و اسالمی به دلیل وجود مسجداالقصی از ارزش واال و اهمیت
زیادی برخوردار است .اهمیت قدس شریف به دلیل آن است که این سرزمین مقدس،
محل زندگی و بعثت انبیای الهی ،نخستین قبله مسلمانان و محل معراج آسمانی پیامبر
اعظم(ص) است ،همچنین بیت المقدس برای یهودیان و مسیحیان نیز به لحاظ دینی اهمیت
خاصی دارد .با همه اهمیت این سرزمین مقدس ،امروزه بیتالمقدس و قدس شریف به
دلیل سلطه صهیونیستها چشمانتظار اقدام مناسب از طرف مسلمانان و دیگر آزادیخواهان
عالم برای رهایی است .جهان اسالم و امت اسالمی مشاهده میکند حمایتهای همه جانبه
امام خمینی(ره) از آرمان فلسطین ،به ویژه تدبیر و دوراندیشی ایشان در زمینه مردمی
کردن مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و به صورت خاص تعیین روز جمعه آخر ماه مبارک
رمضان به عنوان روز قدس ،شرایط الزم را برای تحقق این هدف متعالی فراهم نموده
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است؛ به گونهای که میتوان گفت بیداری اسالمی کنونی از مهمترین نتایج و دستاوردهای
روز جهانی قدس میباشد و برگذاری هرچه با شکوهتر آن میتواند زمینهساز نابودی رژیم
صهیونیستی گردد .از طرفی خیزش و بیداری اسالمی ملتهای مسلمان منطقه نیز اهمیت
روز قدس را مضاعف نموده است.
فشار افکار عمومی بر رژیم صهیونیستی ناشی از تأثیر حمایتهای مردمی از آرمان
فلسطین ،سیاستهای این رژیم را در عرصه جهانی و منطقهای ناکارآمد کرده و این وضعیت
زمینه از بین رفتن حس اعتماد صهیونیستها را به این رژیم فراهم نمود و آنها را در جهان
منزوی کرد .عالوه بر این حس انزجار از رژیم صهیونیستی در بین مردم جهان را افزایش
داد که برگزاری راهپیماییهای مردم جهان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و
کاهش سطح روابط دیپلماتیک با کشورها از موضوعاتی است که در این زمینه قابل ذکر
است.
تالش همهجانبه سردمداران رژیم صهیونیستی و پشتیبانان این رژیم ،برای حفظ موقعیت
اسرائیل و بازگرداندن امید به جامعه سرخورده صهیونیستی ،ناشی از تأثیرات زنده شدن
روحیه امید در ملتها برای از بین بردن این غده سرطانی ،نه تنها به جایی نرسیده ،بلکه
بیداری اسالمی باعث شد تا طوفان خشم ملتها ،بنیانهای سست حاکمیت حامیان رژیم
صهیونیستی را نشانه رود و به تعبیر صهیونیستها «بهار عربی» تهدیدی بود که کابوس محو
اسرائیل که امام خمینی(ره) بیش از سه دهه قبل وعده آن را داده بود ،را جلوی چشمان
سران این رژیم قرار دهد.
بیداری اسالمی اصلیترین همپیمان اسرائیل در جهان عرب ،یعنی حسنی مبارک را
از اریکه قدرت به زیر کشید و ظرفیت بسیار باالی مردم مسلمانان مصر را علیه رژیم
صهیونیستی آزاد کرد .رژیم مصر طی سه دهه بدون دریافت هیچ هزینهای امنیت بخشی
از این رژیم نامشروع را تقبل نمود و مانع از اتصال دریای خروشان ملتهای مسلمان به
همدیگر شد ،تا رژیم صهیونیستی از سیل بنیانکن امت اسالمی در امان باشد ،اما با بیداری
اسالمی و آزاد شدن انرژی متراکم ملتهای مسلمان بار دیگر رژیم صهیونیستی در معرض
ناامنیهای گسترده قرار گرفت.
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تدبیر امام خمینی در نامگذاری روز قدس مبتنی بر آموزههای اسالمی
أمو ِر
امام خمینی(ره) براساس آموزههای اسالمی و احادیث شریفَ :
«م ْن ا َ ْصبَ َح َول َ ْم یَ ْهتَ َّم ب ِ ُ
س ب ِ ُم ْسلِم»
«م ْن َس ِم َع َر ُج اًل یُنَا ِدی یَا ل َ ْل ُم ْسلِ ِم َ
ال ْ ُم ْسلِ ِم َ
س ب ِ ُم ْسلِم»َ ،
ین فَ َل ْم یُ ِج ْب ُه فَ َل ْی َ
ین ،فَ َل ْی َ
و تجربیات ارزشمند خود در عرصه انقالب اسالمی در زمینه کارآمدی مبارزات مردمی،
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که از ایاماهلل قدر است را روز قدس نامگذاری کرد تا
نمادی برای بیداری و خیزش اسالمی و نجات قدس و فلسطین گردد .با کمال مسرت
و خوشبختی امروزه میتوان مشاهده کرد که در پرتو تدبیر الهی امام(ره) ،امت اسالمی
و آزادیخواهان عالم به حمایت از آرمان فلسطین و در مقابل صهیونیسم بینالملل قیام
کردهاند و روز قدس وجدانهای خفته را بیدار کرده است .از نتایج و دستاوردهای روز
قدس ،بیداری اسالمی است که امروزه جوامع مختلف را به حرکت واداشته است .بیداری
و خیزش ملتهای مسلمان منطقه که دیکتاتورهای دست نشانده را یکی پس از دیگری
از گردونه قدرت خارج میسازد ،در حقیقت اثرگذاری همهجانبه روز قدس را برمال
میسازد ،به گونهای که میتوان ادعا نمود ،پیامهای انقالب اسالمی از طرق مختلف و به
صورت خاص راهپیماییهای روز قدس ،بسترهای الزم را برای تحول در جوامع مختلف
آماده نمود تا خیزش گسترده ملتهای مسلمان علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن رژیم
در بیداری اسالمی به نمایش گذاشته شود.
نگاهی تاریخی به سرنوشت فلسطین
بیش از شش دهه از اشغال قدس شریف و کشور فلسطین میگذرد .دولتهای عربی پس
از مقاومتها و اقدامات اولیه و به دنبال شکست اعراب در جنگ شش روزه با اسرائیل که به
اشغال نقاطی از کشورهایی چون مصر ،سوریه و لبنان به دست رژیم صهیونیستی انجامید،
کشورهای عربی ،به سازش و در مواردی خیانت به آرمان فلسطین روی آوردند .در طول
سالهای بیتفاوتی سران عرب نسبت به قدس شریف و آرمانهای ملت فلسطین ،عرصه بر
فلسطینیها تنگتر شده و صهیونیستها نیز با طرح و نقشههای جدید ،خوابهای پریشانی
برای تغییر جغرافیای مسجد االقصی میدیدند.
ایجاد کانال در زیر ساختمان مسجد االقصی تا شهرکسازیهای بیرویه در مناطق
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فلسطینی نشین و  ...در راستای دو هدف بزرگ اخراج فلسطینیها و محو کامل آثار
اسالمی به دست صهیونیستها ،اجرا و عملی گردیده است .با کوتاهی و خیانت دول عربی
از موضوع قدس شریف و مسئله فلسطین ،صهیونیستها با خیال آسوده به شکنجه و کشتار
و اخراج ملت مظلوم فلسطین مشغول شدند .روند آزار و فشار مردم فلسطین همچنان
سیر سعودی خودش را طی میکرد تا آنکه انقالب شکوهمند و اعجازگونه ملت ایران به
رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید.
پیروزی انقالب اسالمی ،نور امیدی در دلهای مشتاق تمامی مستضعفان جهان ایجاد کرد.
حضرت امام و دولت انتخابی وی ،از همان آغازین روزهای پیروزی بر استکبار آمریکا
و غرب ،دفاع از مستضعفان به خصوص مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف را به عنوان
یکی از اصول مهم و برگشت ناپذیر نظام جمهوری اسالمی ایران نهادینه کردند .در همین
راستا روزی را به نام «روز جهانی قدس» و دفاع از آرمان فلسطین نامگذاری کردند.
ابتکار بینظیر حضرت امام خمینی(ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به
«روز جهانی قدس» دشمنان اسالم و قدس شریف را غافلگیر کرد .حضرت امام با این
اقدام راهبردی ،به رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن فهماند که از این پس
نه قدس و فلسطین ،که هیچ مظلوم و محرومی در جغرافیای زمین ،تنها نیست.
پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز قدس» و دفاع از مردم
فلسطین ،مسلمانان جهان نیز به تأسی از رهبر و امام امت اسالمی همه ساله از این روز،
در اقصی نقاط جهان تجلیل و تکریم میکنند .که این اقدام آثار و پیامدهایی داشته است
که برخی از آنها عبارتند از:
 .1اعالم این روز باعث شد تا قدس شریف و مظلومیت ملت فلسطین که میرفت تا به
کلی از یادها رفته و فراموش شود ،مورد توجه جهانیان قرار گيرد .دشمن صهیونیستی و
سران خائن برخی از دول عرب ،به صورت هدفمند و حساب شده در جهت به فراموشی
سپردن مسئله قدس و فلسطین ،روی افکار عمومی مسلمانان ،کار میکردند و متأسفانه
تا حدود زیادی نیز موفق شده بودند.
بدون هیچگونه اغراقی باید گفت که اگر پیروزی انقالب اسالمی و توجه دقیق امام
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خمینی(ره) و در ادامه اهتمام مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به قدس شریف و
کشور و مردم فلسطین نبود ،به واقع دشمنان قسمخورده اسالم؛ چون آمریکا و غرب و
رژیم صهیونیستی و نیز سران خائن برخی از کشورهای عربی ،در فراموشی مسئله قدس
و فلسطین از ذهن و ضمير جهانیان كام ً
ال موفق شده بودند.
 .2روز قدس و بازتاب فوقالعاده و گسترده آن در سطح جهان ،قدس و ملت فلسطین را
از تنهایی و انزوای زجر دهنده نجات بخشیده و به آنان اعتماد به نفس از دست رفتهشان
را باز گردانید .پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و حمایتهای همه جانبه دولت و
ملت ایران از مبارزات حقطلبانه ملت فلسطین ،روح تازهای در کالبد بیرمق انتفاضه دمید
و فصل جدیدی در شکل و ماهیت مبارزه آنان آغاز شد .تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی
ایران ،غیر از تشکیالت خودگردان به رهبری یاسر عرفات ،تشکل و جنبش مبارزاتی
دیگری در فلسطین اشغالی وجود نداشت ،اما پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
و حمایتهای همهجانبه آن از مبارزات حقطلبانه ملت فلسطین ،غیر از فتح ،جنبشهای
دیگری چون حماس ،در عرصه دفاع از قدس شریف و فلسطین اشغالی ،پا به عرصه
وجود گذاشتند.
انتفاضه ملت فلسطین جنبشی بود که برخالف جنبشهای موجود در فلسطین اشغالی ،در
اهداف ،ماهیت و رویکردها با دیگر جنبشها فرق اساسی داشته است .بدون هیچ مبالغهای
میتوان گفت که تنها نهضتی که توانایی آن را دارد که به آرمانهای مقدس و متعالي ملت
بزرگ فلسطین ،جامه عمل بپوشد و قدس شریف را از سلطه صهیونیسم جهانی نجات
بخشد ،جنبش انقالبی فرزندان راستین فلسطین است.
 .3تجلیل و بزرگداشت روز جهانی قدس و دفاع از ملت فلسطین در سراسر جهان ،باعث
امید و دلگرمی مسلمانان فلسطیني شده است .با وجود مبارزات مردم فلسطین علیه رژیم
صهیونیستی این واقعیت آشکار را نمیتوان انکار نمود که انقالب اسالمی ایران در ماهیت
و محتوای انتفاضه ملت قهرمان فلسطین تغییر بنیادین ایجاد کرده و به آن جهت داد.
مبارزان فلسطینی با این احساس که یک و نیم میلیارد مسلمان و بسیاری از انسانهای
آزاده سطح جهان ،از آنان و قیام آنان در برابر رژیم اشغالگر و شرارت پیشه اسرائیل،
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دفاع میکنند ،با نشاط و دلگرمی مضاعفی به دفاع از قدس شریف و آرمانهای مقدس
خویش ،رو آوردهاند.
 .4تجلیل از روز جهانی قدس و مبارزات ملت فلسطین ،حس مسئولیتپذیری امت
اسالمی نسبت به قدس شریف و اشغال سرزمین مقدس فلسطین را بیش از پیش تقویت
کرد.
بسیاری از مسلمانان در اقصی نقاط جهان نسبت به قدس شریف و اشغال فلسطین،
اطالعات الزم را نداشتند ،اما پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان
«روز قدس» توسط امام(ره) ،تالش در جهت فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغی و شناساندن
درست و دقیق قدس و سرزمین مقدس فلسطین برای جهانیان ،اوج گرفت.
تحوالت جهان اسالم نشانگر اين واقعيت است كه انقالب اسالمي ايران نيرو و نشاط
الزم را جهت به حركت درآوردن ميليونها مسلمان در سراسر جهان ايجاد نموده است.
بزرگترين مانع بر سر راه اتحاد مسلمانان ،نبود رهبران بزرگ در فرق اسالمي و عملكرد
فریبکارانه استكبار جهاني و اذنابش در ايجاد تفرقه و اختالف بوده است ،اما با ورود
امام(ره) به میدان رهبری امت اسالمی ،مسلمانان با پيروي از رهبري آگاه و با تكيه
بر اصول محكم دين اسالم و قرآن كريم توانستند در اوج حضور استكبار جهاني در
خاورميانه بزرگترين تحول تاريخ معاصر را در خاورميانه و در جهان اسالم ايجاد نمايند
و حتي در سرزمين مقدس فلسطين و تحت شديدترين اقدامات امنيتي رژيم سفاك و
جنايتكار صهيونيستي نيز ،استراتژي تاريخي ضد ستم و طاغوت را در جهت نجات انسانها
و رهنمون آنها به سوي نور و صالح تعقيب نمايند.
مطلوب انقالب اسالمي ايران بازگشت مسلمانان جهان به خويشتن خويش و رجعت
به فطرت الهي خود بوده است و انقالب اسالمي با وجود تبليغات گسترده نظام سلطه و
صهیونیسم جهانی تبليغ يك مذهب را به عنوان يك استراتژي برنگزيد ،بلکه انقالب مبتنی
بر آموزههای اسالم راستین و توجه به همه مسلمانان عالم ،بلکه مستضعفان جهان ،الگوي
مناسبي براي ديگر كشورهاي اسالمي به وجود آورد .بر این اساس ،طنين فرياد وحدت
كلمه ،اكنون در اقصي نقاط جهان اسالم مورد توجه قرار گرفته است .حركت جوانان
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پرشور فلسطين و انتفاضه و حزب اهلل لبنان عليه صهيونيسم جهانی توانسته انسجام عمومی
مسلمانان را علیه رژیم صهیونیستی تقویت کند.
نسل امروز فلسطين كه جنايت و ستم مضاعف و سفاكي خون آشام صهيونيسم را با
گوشت و پوست خود لمس كرده ،با بهرهگیری از توان مردمی ناشی از تأثیرات روز قدس
و بیداری اسالمی خط بطالن بر جريان سازش با صهيونيسم كشيده و به چيزي جز آزادي
قدس عزيز و عقبنشيني خفتبار نظاميان اين رژيم از سرزمينهاي اشغالي راضي نخواهد
شد.
عقبنشيني هاي تل آويو در اعالم آمادگي براي آزادي فلسطينيان در بند و دستگيري
يهوديان تندرو گوياي اين حقيقت است كه نه تنها سران سازش با تل آويو ،بلكه سران رژیم
صهیونیستی نيز خود را در محاصره موج ويرانگري احساس مينمايند كه اسالمگرايان در
سختترين شرايط ايجاد كردهاند.
تأثیر روز قدس بر مسئله فلسطین و دستاوردهای آن
روز قدس روز بيداري همه ملتهاي آزاده و به ويژه مسلمانان عليه ظلم و بيداد استكبار
بينالملل است ،روزي است كه مستضعفان انزجار و نفرت خود را از عملكرد صهيونيسم
بينالملل در به خاك و خون كشيدن ميليونها انسان در اقصي نقاط جهان و به ويژه در
فلسطين اعالم ميدارند.
باید با تمسك به ريسمان الهي و به دور از برخوردهاي سليقهاي و فرقهاي اين نداي
وحدت را به جان دل پذيرا باشيم و با شركت در راهپيمايي روز قدس ،مشت محكم
ديگري بر دهان دشمنان اسالم و ياوهگويان پیرو نظام سلطه و حامیان رژیم صهیونیستی
وارد نمود.
این ابتکار ،میراثی عظیم و معنوی برای ملتهای مسلمان به شمار میرود که در جهت
تثبیت آرمان رهایی قدس شریف معنا و کاربرد خاص خود را دارد .در چنین شرایطی،
امسال مسلمانان منطقه در متن و بطن حرکت عظیم بیداری اسالمی که در کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفته ،روز قدس را برگزار میکنند.
روزی که برکات وجودی و فرهنگ آگاهیبخش و وحدتآفرین آن در شکلگیری موج
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بیداری ملتهای مسلمان علیه استبداد ،استعمار و ولیده نامشروع نظام سلطه در منطقه؛ یعنی
رژیم اشغالگر قدس ،نقش ویژه داشته است.
در ایامی که سران رژیم صهیونیستی با نگرانی چشم به تحوالت منطقه دوخته و از
دست رفتن یاران صمیمی چون مبارک در مصر را به نظاره نشستهاند و روحیه دینی
و ضدصهیونیستی ملتهای منطقه از مصر تا لیبی و دیگر نقاط به خروش آمده است،
فرارسیدن روز قدس یک ضربه بسیار مهلک به رژیم صهیونیستی و نظام سلطه است که
در صدد تأمین امنیت اسرائیل با نفوذ در انقالبهای مردمی منطقه هستند.
از این رو روز قدس سال جاری را باید متفاوتترین روز قدس تاکنون دانست .روزی
که دیگر بخشی از مسلمانان علیه رژیم صهیونیستی وارد میدان نمیشوند ،بلکه در آن
از ،ایران و مصر و یمن گرفته تا دیگر نقاط و اجتماعهای مسلمانان در سراسر جهان به
یکدیگر پیوسته؛ زیرا مسلمانانی که دیکتاتورهای وابسته حاکم بر خویش را از تونس و
مصر تا لیبی به زیر کشیده و در یمن و بحرین و دیگر نقاط موج بیداری اسالمی را به
پیش میبرند ،همه از نقش مخرب رژیم صهیونیستی و حامیانش در منطقه آگاهی یافتهاند.
به همین دلیل امواج خروشان عمومی مسلمانان و آزادگان عالم علیه رژیم صهیونیستی و
نظام سلطه را به راه میاندازند.
حضور همهجانبه و پررنگ مردم آگاه و بصیر جوامع اسالمی به ویژه ایران در راهپیمایی
روز قدس امیددهنده ،الهامبخش و انرژیبخش برای جبهه مقاومت و مبارزان سوریه در
خط مقدم مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی نیز میباشد ،بر این اساس نه تنها مردم
ایران با تکیه به دستاوردهای  34ساله انقالب اسالمی در مسیر مبارزه با نظام ظالمانه حاکم
بر جهان با اطمینان و امیدورای هرچه بیشتری روز قدس را گرامی میدارند ،بلکه ملتهای
مسلمان با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نبرد جدی و همهجانبه شکل گرفته
مستضعفان در برابر جبهه استکبار را به نمایش میگذارند .برگزاری پرشور روز قدس در
سال جاری در ایران و جهان اسالم ،میتواند پشتوانهای برای حرکتهای آزادیخواهانه
و عدالتخواهانه نه تنها در کشورهای اسالمی ،بلکه آمریکا ،اروپا و نظامهای ظالمانه و
ناعادالنه در جهان باشد .روز قدس میتواند منشاء وحدت جهان اسالم باشد .از مهمترین
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آثار روز جهانی قدس ایجاد یکپارچگی جوامع اسالمی و متحد کردن صفوف امت اسالمی
در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل است.
روز قدس از جهات متعدد در رابطه با مسئله فلسطین کارآمد و مؤثر است و مراسم روز
قدس و بزرگداشت روز قدس ،مسئله فلسطین را در وجدان امت اسالمی زنده نگه میدارد
و عامه افراد و مؤسسات و نهادها را در جامعه اسالمی به وظیفهای که در رابطه با مسئله
فلسطین دارد ،آشنا و هوشیار میکند .این وظیفه بزرگی بر عهده مسلمانان ،بلکه بر عهده
آزادیخواهان جهان میباشد که به وسیله مراسم روز قدس ،خاطر و وجدان همه ملتها را
زنده میکنند و توجه آنها به اهمیت این وظیفه الهی و انسانی را جلب میکنند.
موضوع دیگر در تأثیرگذاری بر دشمن و تضعیف روحیه آنها است .دشمن؛ یعنی صهیونیسم
و حامیان صهیونیسم با روبهرو شدن با مراسم روز قدس و وحدت و یکپارچگی جامعه
اسالمی در دفاع از روز قدس و در دفاع از آرمان فلسطین ،روحیهشان تضعیف میشود
و قدرت امت اسالمی را مشاهده میکنند و این اثر بسیار مهمی است که اصو ً
ال در همه
رویاروییها و همه نبردها روحیه دشمن را تضعیف کرده و این خود تضمین کننده پیروزی
امت اسالمی است.
موضوع دیگر این است که روز قدس منشاء وحدت جهان شده است ،امروز اسالم و
دشمنان جوامع اسالمی به قدرت امت اسالم پی بردهاند و میدانند که اگر امت اسالمی
یکپارچه شود ،نظام سلطه و صهیونیسم جهانی را شکست میدهد .با توجه به این نکته
دشمنان اسالم تالش دارند که مانع وحدت جامعه اسالمی شوند و با ایجاد جنگهای
طایفهای در جوامع اسالمی و همچنین ایجاد نزاعهای قومی و جغرافیایی و سایر انواع
نزاعها ،جامعه اسالمی را به خود مشغول کنند .روز قدس در ایجاد وحدت و یکپارچگی
جوامع اسالمی بسیار مؤثر است و امت اسالمی را متوجه میکند که دشمن همه جوامع
اسالمی و سرنوشت آنها یکی است ،به این معنی که اگر صهیونیسم و استکبار موفق شوند
به هر بخشی از بخشهای جامعه اسالمی ضربهای وارد کند ،این ضربه به همه جوامع
اسالمی است و بر این اساس یکی از مهمترین آثار روز قدس ،ایجاد یکپارچگی جوامع
اسالمی و متحد کردن صفوف امت اسالمی در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل
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است.
اهمیت روز جهانی قدس
روز جهانی قدس از چند جهت دارای اهمیت است که عبارتند از:
 .1نشان دادن مخالفت همگانی جهان اسالم با موجودیت اسرائیل :ابتکار ماندگار امام
خمینی(ره) در انتخاب روز قدس و حضور یکپارچه مسلمانان و دیگر ملتهای آزاده در
این مراسم ،ضمن نشان دادن مخالفت همگانی ملتهای مسلمان و دنیای اسالم با موجودیت
رژیم اشغالگر قدس ،باعث تألیف قلوب و نوعی همگرایی در جهان اسالم شده که بر این
اساس گام اول برای وحدت اسالمی و تشکیل امت واحده اسالمی فارق از ملیت و نژاد
و مذهب هموار شده است.
 .2ایجاد اهرم فشار علیه رژیم صهیونیستی :از جمله اهرمهای فشاری که میتوان از
آن علیه مطامع رژیم اشغالگر قدس استفاده کرد ،روز قدس است .برپایی تجمع علیه
رژیم صهیونیستی عاملی است که همواره باعث از بین بردن مشروعیت این رژیم در دنیا
میگردد و نیز تکرار هرساله آن ضمن ایجاد گرایش در جهان اسالم به اندیشههای ناب
امام ،باعث فراموش نشدن آرمان فلسطین در قلوب مؤمنان میگردد ،همچنین این روز
موجبات ناامنی در داخل مرزهای رژیم صهیونیستی شده که تأثیرات آن بر درون جامعه
صهیونیستی نیز غیر قابل انکار است.
 .3خارج کردن مسئله فلسطین از بعد ملی و تبدیل آن به بعد جهانی و اسالمی :همانطور
که در باال ذکر شد دشمن صهیونیستی سعی داشت که این نبرد را به یک منازعه قومی
و نژادی بین اعراب و اسرائیل تبدیل کند ،اما با اعالم مواضع امام به عنوان یک مرجع
بزرگ دینی در جهان اسالم ،روحی تازه به بعد اسالمی فراموش شده و نیمه جان مبارزه با
اسرائیل دمیده شد و باعث گردید مبارزان فلسطین به جای انتخاب گزینههای چپگرایی،
ملیگرایی و ناسیونالیستی و حتی گرایش به غرب و سازش تنها به گزینه مقاومت اسالمی
بیندیشند که شکلگیری گروههای جهاد اسالمی و نیر جنبش مقاومت اسالمی(حماس) و
رویگردانی مردم فلسطین از جنبش فتح و دیگر مجموعههای سازشکار مؤید این نظر است.
 .4خنثی کردن توطئه غرب و رژیم صهیونیستی :از جمله تبلیغات سوئی که اسرائیل
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برای مشروعیت بخشیدن به شکلگیری خود انجام داد ،طرح مسئله سرزمینی بدون ملت
برای ملتی بدون سرزمین بود که توسط گلدا مایر وزیر خارجه اسبق این رژیم ارائه شد و
اساس موضوع این بود که با توجه به در اختیار داشتن رسانههای گروهی اعم از روزنامه
و شبکههای تلویزیونی و سایتهای اینترنتی این شعار به ذهن هر بیننده و شنونده القا شده
و در افکار عمومی جهانی به یک باور عمده و غیر قابل خدشه تبدیل شد ،اما این توطئه
با استراتژی امام راحل مبنی بر اعالم روز قدس و تظاهرات صدها میلیونی امت اسالم
و مستضعفان سرتاسر دنیا این دروغ بزرگ برمال شد و یکی از اصلیترین فلسفههای
وجودی تشکیل اسرائیل زیر سؤال رفت و مشروعیت آن را با چالش جدی روبهرو کرد.
 .5تأثیر معنوی بر مسلمانان و ایجاد نوعی مشارکت عمومی :در واقع در این روز میتوان
تأثیر اندیشههای حضرت امام را بر جهان اسالم به وضوح مشاهده کرد؛ زیرا ،عالوه بر
تزکیه آنان در ماه مبارک رمضان باعث ایجاد نوعی اراده جمعی بین مسلمین برای احقاق
حق و باال بردن روحیه همدلی و ایثار بین آنان شده و نیز به مسلمانان این اعتماد به نفس
را داده است که قدس پس گرفتنی است و اگر همت و وحدت کلمه با هم توأمان شود،
این کار شدنی است.
 .6زیر سؤال رفتن دولتهای مرتجع و غربگرای جهان اسالم :در واقع همانطور که
امام فرمودند :این روز ،روز امتیاز و جدایی بین حق و باطل است و دنیای اسالم و امت
اسالمی شاهد برخی ممانعتها از سوی برخی دولتهای منطقه برای برگزاری تظاهرات بوده
است که داشتن رابطه و علقه سیاسی بین آن دولتها و اسرائیل را نشان میدهد و از سویی
نشانه حقانیت کشورهایی است که سعی در باشکوه برگزار کردن این روز دارند؛ زیرا که
این روز به نوعی رویارویی مستقیم اسالم و صهیونیسم جهانی است .این پدیده را میتوان
با مواضع برخی دولتها و گروهها در جنگ  33روزه لبنان و اسرائیل و  22روزه و هشت
روزه رژیم صهیونیستی با مردم مسلمان غزه هم مشاهده کرد که برخی دولتها و گروهها
منجمله القاعده با اتخاذ مواضعی که نارضایتی آنها را از این جنگ نشان میداد ،ماهیت
ضد اسالمی خود را افشا کردند و از سویی دیگر باعث حقانیت حزب اهلل لبنان و ملت
مظلوم فلسطین و حامیان آنها در سرتاسر دنیا از غرب عالم تا اندونزی و مالزی در شرق
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گردید .همچنین از دیگر دستاوردهای آن میتوان به باالبردن اسالم خواهی در بین امت
اسالم و نیز مطرح کردن ایران به عنوان ام القرای جهان اسالم و مهیا کردن پذیرش نظریه
جمهوری اسالمی در جهان اسالم ،اشاره کرد.
بیداری اسالمی و تزلزل در ارکان رژیم صهیونیستی
حدود یک قرن از آغاز توطئه و حرکت نامشروع نظام سلطه و سران ناپاک استعمار
انگلیس و پس از آن صحنه گردانان آشکار و پنهان کاخ سفید برای تولد مولود رژیم
صهیونیستی و بیش از شش دهه از حیات غیر انسانی آن رژیم میگذرد .روشن است که
رژیم صهیونیستی برای تحقق آمال و خواستههای جریانی نژادپرست ،ظلمپیشه ،خائن،
جانی و  ...پا به عرصه وجود گذاشت .این واقعیت تلخ با مرور بر رهنمودهای جهانی
صهیونیست که در قالب پروتکلهای  24گانه بیان شده است و هدف صهیونیسم جهانی
را حاکمیت بر جهان با تکیه بر خشونت و زور ،بهرهگیری از هر ابزار حتی مفاهیم و
اصطالحات انسانی؛ چون حقوق بشر و آزادی برای نابودی مخالفان ،سوق دادن حرکت
بینالمللی به سمت رقابت اقتصادی و وابسته کردن کشورها و ملتها به جریانات صهیونیستی
و  ...قرار داده است ،کام ً
ال آشکار میشود.
در طول مدت شکلگیری رژیم صهیونیستی در منطقه غربیها بر دو راهبرد امنیت انرژی
و امنیت رژیم صهیونیستی متمرکز بوده و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نکردهاند.
جنگهای رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه و حمایت همهجانبه آمریکا از آن رژیم،
قراردادهای ننگین تحت عنوان صلح ،چون قرارداد کمپ دیوید(قرارداد خفتبار انور
سادات با رژیم صهیونیستی) ،قرارداد خفتبار ملک حسین اردنی با رژیم صهیونیستی،
وارد کردن جریان سازش فلسطینی به مذاکرات بینتیجه اسلو ،آناپلیس و  ...همگی در
راستای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی بوده است ،اما امروزه عالوه بر فشارهای امت
اسالمی بر رژیم صهیونیستی ،جهانیان شاهد ناامنی گسترده و عمیق در داخل سرزمینهای
اشغالی نه تنها توسط اعراب و مسلمانان تحت ستم هستند ،بلکه نارضایتی عمیق و
گسترده صهیونیستها نیز بر این ناامنیها افزوده است .تظاهرات گسترده شهروندان رژیم
صهیونیستی که گهگاهی توسط رسانهها مخابره میشود ،نوعی اعتراض همهجانبه عمومی
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به ساختار حاکم بر فلسطین اشغالی است ،هرچند سران این رژیم جعلی سعی کردهاند
آن را صرف ًا در چهارچوب جناحهای حاکم حزبی محدود کنند .براساس اقرار پلیس
رژیم صهیونیستی برپایی تظاهرات باالی  300هزار نفری در تل آویو و وضعیت مشابه
در بیتالمقدس که براساس نظر خبرگزاریهای غربی در آن جوانان ،پیرمردان ،الئیکها،
مذهبیها و خانوادهها و فرزندانشان! شرکت کردهاند ،فراتر از اعتراض به مسائل اقتصادی
بوده و با ماهیتی اجتماعی شکل گرفته است .تظاهر کنندگانی که شعار میدادند :مردم
خواهان عدالت اجتماعی هستند! بر روی یکی از پالکاردها با اشاره به قیامهای مردمی در
جهان عرب نوشته بودند :اینجا مصر است!!!
برای تبیین وضعیت ناعادالنه حاکم بر سران رژیم صهیونیستی حتی نسبت به شهروندان
صهیونیست خود کافی است به نظر کریستل برنود خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس ـ 24
در مورد وضعیت اقتصادی و نگاه معترضان به سیستم حکومت اسرائیل مورد توجه قرار
گیرد .او میگوید :معترضان تغییر در سیستم اداره اسرائیل را دنبال میکنند ،سیستمی که به
عقیده آنها (مردم) به نفع منافع برخی افراد و به زیان منافع جمعی است .این خبرنگار گفت:
در آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمانهای دولتی رژیم صهیونیستی تناقض آشکاری
مشاهده میشود .در حالی که دولتمردان اقتصادی رژیم صهیونیستی مدعی هستند به
صورت ساالنه رشد اقتصادی اسرائیل  5/5درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری در 20
سال گذشته کاهش یافته است ،اما وضعیت معیشتی مردم به مراتب بدتر شده است .این
خبرنگار ادامه داد ،منافع حاصله از این افزایش رشد اقتصادی ،تنها در دست حدود پانزده
خانواده صهیونیست است که به کارتل سیاسی و اقتصادی معروف هستند و قدرت سیاسی
و اقتصادی را در اختیار دارند.
وضعیت اسفبار داخلی رژیم صهیونیستی از لحاظ شرایط اجتماعی به گونهای است
که روزنامه نیویورک تایمز نیز تظاهرات اخیر در فلسطین اشغالی پس از شکلگیری
بیداری اسالمی در منطقه را بزرگترین تظاهرات این رژیم توصیف کرد و نوشت :شرکت
کنندگان در این تظاهرات در شعارهای خود خواستار عدالت اجتماعی شدند .نویسنده
این مقاله همچنین این حرکت را بیداری اجتماعی! نامید .در این راستا استاو شفیر ،یکی
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از رهبران این اعتراضات گفت :ما خواهان تغییر نخست وزیر نیستیم ،ما خواهان تغییر
سیستم هستیم.
واقعیت این است که هرچند دوران سخت رژیم صهونیستی از سال 2006م که این رژیم
در جوالی آن سال از حزب اهلل لبنان شکست سختی متحمل شد و در ژانویه 2009م نیز
از جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) شکست خورد ،در افکار عمومی مطرح شده
است ،اما صاحبنظران شروع فروپاشی قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی را با پیروزی
انقالب اسالمی و شکلگیری تدریجی مقاومت اسالمی در منطقه مرتبط میدانند که امروزه
با شکلگیری بیداری اسالمی در منطقه ابعاد بیشتری از این حقیقت آشکار شده است.
وضعیت ناامنی کنونی در رژیم صهیونیستی را باید به تحوالت سه دهه اخیر پس از
پیروزی انقالب اسالمی مرتبط دانست ،مبارزه همهجانبهای که امام(ره) با جرثومه فساد و
غده سرطانی رژیم صهیونیستی آغاز نموده و به صورت خاص با مردمی و اسالمی کردن
مبارزه با آن رژیم و تعیین روز قدس به عنوان تجلی این مبارزه شرایط را برای افول رژیم
جعلی صهیونیستی فراهم نمود ،منشاء تحوالت منطقه شده است.
با پیروزی انقالب اسالمی و تأکید رهبر کبیر انقالب اسالمی بر ضرورت محو رژیم
جعلی اسرائیل و فراخواندن آن حضرت برای حضور مردمی علیه آن رژیم ،نخستین ضلع
از اضالع استراتژیک رژیم صهیونیستی را فرو ریخت و با شکلگیری مقاومت اسالمی
در لبنان و پیروزی افتخارآفرین آن و شکستهای پی در پی آن رژیم و عقبنشینی ارتش
صهیونیستی در سال 2000م از لبنان ،شکست در جنگ  33روزه در سال 2006م و به
دنبال آن شکست در جنگ  22روزه در سال 2008م  . ...این رژیم صهیونیستی بیش از
پیش با وضعیت ناامنی حتی در داخل سرزمینهای اشغالی روبهرو شد و ضلع دیگر قدرت
پوشالی رژیم جعلی اسرائیل فرو پاشید.
امروزه با گسترش بیداری اسالمی و به ویژه پیروزی اولیه مردم مصر و سقوط مبارک
به عنوان خط مقدم تکیهگاه منطقهای رژیم صهیونیستی ضلع سوم این اتحاد شوم نیز فرو
ریخته و با بهم خوردن پازل امنیتی رژیم صهیونیستی ،سونامی ناامنی اراضی اشغالی تحت
سلطه رژیم جعلی اسرائیل را فراگرفته است که به تعبیر زیبای رهبر معظم انقالب اسالمی
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حضرت آیت اهلل خامنهای« ،رژیم اشغالگر قدس امروزه در محاصره کشورهایی که برای
مقابله با آن انگیزه دارند» ،قرار گرفته است.
بعد از شکست ارتش صهیونیستی در جنگ  33روزه از حزب اهلل و در جنگ  22روزه با
حماس تشکیل کمیتههای حقیقت یاب «وینوگراد» و «گلدستون» ،که به برکناری تعدادی
از رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی به دلیل بیکفایتی و ناکارآمدی آنان در جنگ
انجامید! معلوم شد که صهیونیستها در آن زمان بیش از هر چیز دیگر به فکر سرپوش
گذاشتن بر شکستهای پی در پی خود بودهاند که این سرپوش گذاشتن به منزله مرهمی
بر زخمهای گسترده و عمیق بر پیکر رژیم صهیونیستی تحت عنوان تأمین امنیت! تلقی
میشد.
تغییرات مکرر در کابینه رژیم صهیونیستی ،انتخابات زود هنگام ،مانورهای نظامی متعدد،
انتشار خبرهای متعدد مبنی بر حمله رژیم صهیونیستی به کشورهای پیرامونی فلسطین
اشغالی و  ...هیچکدام نتوانست وضعیت اسفبار ناامنی در سرزمینهای اشغالی را توجیه
نماید ،در نتیجه جامعه صهیونیستی بیش از پیش متزلزلتر شد و سیاستهای دروغین و
وعدههای کاذب سران آن رژیم نتوانست حس اعتماد صهیونیستها را به سران حاکم تأمین
کند و مهمتر از آن افزایش انزجار از رژیم صهیونیستی در بین مردم جهان و قدرتیابی برخی
ملتهای پیرامونی که کینه صهیونیستها را در دل دارند ،این وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
بر این اساس در حالی که تالش سران رژیم صهیونیستی برای باز گرداندن آبروی از
دست رفته ارتش و امید به جامعه سرخورده صهیونیستی ناشی از شکستهای اخیر به
کمترین اهداف خود نرسیده بود ،تهدید امنیتی بزرگتری بر سرزمینهای اشغالی سایه افکند
و چونان توفانی جامعه صهیونیستی را در نوردید.
با شروع بیداری اسالمی اصلیترین همپیمان رژیم جعلی اسرائیل در منطقه عربی؛ یعنی
حسنی مبارک از قدرت ساقط شد و کسی که طی  30سال بدون دریافت هزینه از رژیم
صهیونیستی مرز  245کیلومتری مصر با فلسطین اشغالی را حفظ میکرد ،از قدرت کنار
زده شد و این بیداری اسالمی با شدت و ضعف همه مرزهای آن رژیم را با ناامنی روبهرو
کرد که به تعبیر صهیونیستها این تهدید به عنوان «بهار عربی» ،یکباره به سرزمینهای
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اشغالی وارد شد و کابوس «محو اسرائیل» را که رهبر کبیر انقالب اسالمی ،امام خمینی(ره)
وعده آن را  30سال پیش داده بود ،افکار سران رژیم صهیونیستی را پریشان نمود.
در حقیقت بحران جاری در سرزمینهای اشغالی زمینهای شد تا مشکالت عدیده درونی
رژیم صهیونیستی آشکار ،و روز به روز بر ناهنجاریهای اجتماعی و ناامنی در فلسطین
اشغالی افزوده شود.
تظاهرات گسترده در اعتراض به بیکفایتی کابینه رژیم صهیونیستی در آزادی اسیر
صهیونیستی در نزد گروههای فلسطینی ،اعتصاب پزشکان سرزمینهای اشغالی ،اعتراض
عمومی به افزایش قیمت مسکن و قیمت سوخت و بحرانهای متعدد دیگری که رژیم
صهیونیستی با آنها روبهرو است ،در شرایطی است که آمریکا و اروپا که خود با شدیدترین
بحرانهای اقتصادی و کسری بودجه دست و پنجه نرم میکنند ،نمیتوانند به این رژیم
چونان گذشته کمک کنند و این وضعیت در حالی است که سران رژیم صهیونیستی با بهانه
قرار دادن آنچه که آنان از آن به عنوان «بی ثباتی منطقه» یاد میکنند ،از آمریکا تقاضای
 20میلیارد دالر کمک نظامی اضافه کردند .تا این کمکها را برای مقابله با نتایج انقالبها
در جهان عرب به کار گیرند.
صاحبنظران عقیده دارند که مشکالت پیشروی رژیم صهیونیستی در تأمین مسکن،
ایجاد فرصتهای شغلی و  ...فقط به مسائل مادی محدود نمیشود ،بلکه باال رفتن هزینههای
سرسامآور نظامی و امنیتی ناشی از تغییر و تحوالت منطقهای و ناتوانی صهیونیستها در
پوشش این هزینهها ،به هم خوردن روابط این رژیم با مصر ناشی از سقوط مبارک و ...
محورهای اصلی این ناامنیها قلمداد میشود ،که دولت جدید مصر بنا به درخواست عامه
مردم صادرات نفت و گاز را به رژیم جعلی اسرائیل متوقف کرده و با بازگشایی مرز رفح
احساس ناامنی بیشتری را بر سران صهیونیست حاکم کرده است.
صهیونیستها به دلیل گرایش نژادپرستانه که بر اعتقادات باطلی چون ارواح یهود از ارواح
دیگران برتر است! ،اسرائیلی نزد خداوند بیش از فرشتگان محبوب است! ،ما ملت برگزیده
خداوند هستیم! و در همه دعواها حق با یهودی است ،استوار است در درون سرزمینهای
اشغالی با مشکالت دیگری نیز روبهرو هستند.
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در سرزمینهای اشغالی به هیچ وجه حقوق اقلیتهای قومی و نژادی رعایت نمیشود،
حیات و هویت مسلمانان ،مسیحیان ،دروزیها و  ...در رژیم صهیونیستی مورد تهدید است
و آنان با زور اسلحه و شکنجه به اقلیت تبدیل شدهاند.
یهودیان اشکنازی که از غرب به فلسطین اشغالی آمدهاند ،بر یهودیان صفاردین یا شرقی
برتری دارند ،آنان در زمینههای مختلف چون اشغال سمتهای دولتی و نظامی ،دستیابی به
ثروت و  ...در اولویت هستند و رفتار اشکنازیها با یهودیان صفاردین براساس نژاد ،غنی
و فقیر و حاکم و محکوم است.
یهودیان وارداتی به سرزمینهای اشغالی به دلیل دلبستگیهای خاص دنیوی ،همواره با ترس
از احتمال ناامن شدن زندگی خود در پریشانی و ناامنی فکری و روانی به سر میبرند و
این آشفتگی به دلیل عملیات استشهادی در درون سرزمینهای اشغالی و مشکالت ناشی از
بیداری اسالمی از بیرون مرزها در سالهای اخیر مضاعف شده است.
امنیت آب یکی از دغدغهها و نگرانیهای رژیم صهیونیستی است ،که براساس نظر
صاحبنظران ،حتی احتمال آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی میتواند برای قاطبه
صهیونیستها وحشتناک باشد و زمینه خالی شدن شهرکها را از سکنه فراهم کند.
جنبشهای تجدیدنظر طلب ،افراطیون و ویژهخواران صهیونیست و  ...نیز از جمله
چالشهای درونی رژیم صهیونیستی است که به عنوان عوامل ناامنی در سرزمینهای اشغالی
عمل میکند.
تظاهراتی که در فلسطین اشغالی توسط همه اقشار برپا شده و مورد حمایت حداکثری
شهروندان ساکن در سرزمینهای اشغالی قرار میگیرد ،ضمن اینکه ریشه در مشکالت
دهههای پیش دارد ،متأثر از شرایط جدیدی است که بیداری اسالمی و به تعبیر
صهیونیستها «بهار عربی» عامل اصلی آن است .این اعتراضها ضمن اینکه از مشکالت
زندگی شهروندان صهیونیست ناشی میشود ،اعتراض علیه افراطگرایی ایدئولوژیک و
نژادپرستانه و تحقق نیافتن وعدههای کاذب سران رژیم صهیونیستی نیز به حساب میآید.
ناآرامیها در سرزمینهای اشغالی بیش از آنکه متوجه جریان حاکم در رژیم صهیونیستی
باشد ،سیستم حکومتی رژیم جعلی اسرائیل را هدف قرار داده است.
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ناآرامیها و ناامنیهای موجود در سرزمینهای اشغالی که به دلیل پنهانکاری و سانسور
رسانههای آمریکایی و اروپایی فقط گوشههای از آن در بیرون از مرزهای رژیم صهیونیستی
درز کرده است ،به صورت چندبعدی هم به شکل خیابانی و هم اینترنتی و  ...بوده است.
برخورد کام ً
ال پلیسی و امنیتی با تظاهرات شهروندان در فلسطین اشغالی حاکی از آن
است که اوضاع در داخل سرزمینهای اشغالی تغییر کرده و برخی زمینههای فروپاشی از
درون رژیم صهیونیستی فراهم شده است ،که این موضوع با بیداری اسالمی و فشار بیرونی
بر رژیم صهیونیستی مرتبط است.
انتفاضه استمراری مردم فلسطین ،تشکیل جبهه مقاومت ،شکلگیری بیداری اسالمی و
 ...ضمن اینکه هزینه رژیم صهیونیستی در تجاوز به سرزمینهای پیرامونی را در حد غیر
قابل تصور باال برده است ،باعث ناآرامیها و ناامنیهای گسترده در سرزمینهای اشغالی تحت
سلطه صهیونیست شده و صهیونیستها را از آینده مأیوس کرده است.
نباید شک کرد که شرایط سخت کنونی رژیم صهیونیستی بیش از هر چیز به مردمی شدن
مبارزه با رژیم جعلی اسرائیل ،نقشآفرینی حرکتهای مردمی در روز قدس در سالیان
متمادی که به ابتکار و با رهنمود امام خمینی(ره) شکل گرفته ،وابسته است.
امام خمینی(ره) با تعیین روز قدس برای فراگیر شدن مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و
تالش مردمی ـ اسالمی برای آزادی قدس شریف با تعابیری مثل :روز قدس روز حیات
اسالم و اظهار وجود مسلمین است ،روز قدس روز جهانی مقابله با مستکبران است،
روز جدایی حق از باطل ،روز همبستگی بینالمللی مسلمانان ،روز تعیین سرنوشت ملل
مستضعف ،روز دفن خائنان ،روز هشدار به ابر قدرتها ،لیله القدر جهان اسالم ،رستاخیز
استکبار ستیزی و  ...نسبت به این روز زمینههای الزم را برای محو اسرائیل فراهم
نمودند ،بر این اساس در شرایطی که بیداری اسالمی از یک سو و چالشهای گسترده و
عمیق امنیتی در سرزمینهای اشغالی از دیگر سو ،صدای فروریختن خانههای شیشهای
صهیونیستها را در منطقه و جهان فریاد میکند ،گرامیداشت این مناست و برپایی تظاهرات
گسترده در این روز تکلیفی مضاعف به حساب میآید.
مسلمانان جهان و همه آزادیخواهان عالم برای نشان دادن مخالفت همگانی با موجودیت
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رژیم ،به کارگیری اهرم فشار علیه رژیم صهیونیستی ،تبدیل مسئله فلسطین به موضوعی
اسالمی و جهانی و تقویت دستاوردهایی مثل خنثی کردن توطئههای پی در پی غرب و
رژیم صهیونیستی ،تأثیر معنوی بر مسلمانان و آزادیخواهان و مشارکت نمودن آنان در
این زمینه ،افشای ماهیت دولتهای وابسته و غربگرای جهان اسالم ،گرایش اسالم خواهی
جوامع اسالمی و اثبات موضع حق گرایانه جمهوری اسالمی و ارتقای موقعیت و منزلت ام
القرای جهان اسالم و  ...بر برپایی تظاهرات سراسری روز قدس به عنوان آغازی بر پایان
سایه شوم رژیم صهیونیستی بر منطقه تأکید میکنند.
بیداری اسالمی ،بسترها و آسیبها
انقالب اسالمی با تمسک به آموزههای اسالم ناب و تبیین و شناساندن فرهنگ سیاسی ـ
اسالمی منبعث از مدینه النبی و الهام گرفته از سیره و سنت نبوی ،توانست فرهنگ اسالم
راستین را که در طول تاریخ دستخوش دگرگونی ماهوی شده و از آموزههای اسالم ناب
تهی شده بود ،را در جوامع اسالمی احیا کند .انقالب اسالمی روزامد نمودن گفتمان حقیقی
اسالم ناب و توجه به مقتضیات زمانی با روشی جذاب وضعیت کنونی جهان اسالم را
تبیین نمود و جوامع مختلف اسالمی نیز به دلیل وجود سوابق مشترک دینی ـ تاریخی
و شرایط محیطی ـ منطقهای تأثیر زیادی در ابعاد مختلف به ویژه سیاسی ـ اجتماعی از
انقالب پذیرفتند .جمهوری اسالمی در تعامل خود با جوامع اسالمی و تنظیم روابط با
ملتهای مسلمان منطقه با برنامهها و اقداماتی چون .1 :مواضع و رهنمودهای مقام معظم
رهبری در مورد اهداف انقالب اسالمی و وظیفه مسئوالن نظام نسبت به جهان اسالم و
امت اسالمی .2 ،مواضع رسمی دولتمردان جمهوری اسالمی و مواضع عمومی و همگانی
ملت ایران نسبت به سرنوشت امت اسالمی در عرصههایی چون راهپیمایی  22بهمن،
گرامیداشت روز قدس و  .3 ،...ارائه راهبردهای مطلوب مبارزه با نظام سلطه و صهیونیسم
بینالملل و تداوم این مبارزه .4 ،حمایت از ملتها ،مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش
به ویژه ملت فلسطین با به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی ،تعیین روز قدس برای
مردمی ـ اسالمی کردن مبارزه علیه رژیم جعلی اسرائیل .5 ،برگزاری همایشهای علمی
و رایزنی با نخبگان جهان اسالم و  ...توانسته است بیداری اسالمی را در جوامع اسالمی

پنجرهای به سوی ملکوت

34

ویژه ماه مبارک رمضان

تقویت کند و مسلمانان را در راستای احیای آموزههای اسالمی در میدانهای مختلف وارد
کند .اگرچه نسبت به بسترها و زمینههای شکلگیری بیداری اسالمی موضوعات مختلفی
نقشآفرینی کردهاند ،رخدادهای اثرگذار در منطقه طی دهههای گذشته چون انقالب
اسالمی ،حرکتهای جهادی حزب اهلل ،حماس و به ویژه اقدامات جمهوری اسالمی در
عرصه حمایت از آرمان فلسطین از قبیل به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی و لزوم
محو آن در صحنه بینالملل ،حمایتهای مردمی از ملت فلسطین ،اسالمی کردن و مردمی
کردن مبارزه علیه رژیم صهیونیستی ،تعیین روز قدس به عنوان نماد مردمی ـ اسالمی
کردن مخالفت با اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین بیشترین و مهمترین تأثیر بر بیداری
اسالمی گذاشته است.
بر این اساس ،انقالب اسالمی در مرحله اول ملتهای لبنان و فلسطین را تحت تأثیر
خود قرار داده و با شکلگیری حزب اهلل در لبنان و جهاد اسالمی و حماس در فلسطین
برای شکلگیری جبهه مقاومت و در نتیجه آن عزت آفرینی این جبهه زمینهسازی نموده
است و ملتهای مسلمان منطقه با مشاهده نتایج عزت آفرین و افتخارآمیز برای همراهی
با این افتخارات و خروج از تحقیر ناشی از دوری از این جبهه ،خیزشهای کنونی را در
کشورهای عربی و اسالمی شکل دادهاند.
ملتهای منطقه در عرصهای که اهدافی چون آزادیخواهی ،عدالتطلبی ،مبارزه با فساد،
استبداد زدایی ،استعمار ستیزی ،نابودی رژیم صهیونیستی را دنبال میکنند در حقیقت با
نگاه دینی و الهام از انقالب اسالمی و با تکیه بر روشهای مردمی به میدان مبارزه علیه
دیکتاتورها ،رژیم صهیونیستی و نظام سلطه وارد شدهاند و روز قدس که نماد همگانی
شدن ،مردمی و اسالمی شدن مبارزه علیه رژیم صهیونیستی در تحریک و تحرک آنها
نقش اساسی داشته است .تردیدی وجود ندارد که فرصت فراهم آمده از قیام و خیزش
عمومی ملتها ،یک فرصت تاریخی برای امت اسالمی است و جهان اسالم ظرفیتهای بسیار
زیادتری از آنچه تاکنون در این خیزش سراسری وارد میدان شده است ،برخوردار است
و امت اسالمی به ویژه نخبگان جهان اسالم باید به صورت همافزا وارد میدان شده تا با
بهرهگیری از این فرصت تاریخی دشمنان امت اسالمی را از ادامه سلطه بر جهان اسالم
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مأیوس کنند .روند این خیزشها نشان میدهد که این حرکت عمومی مسلمانان به عنوان نقطه
عطفی جهت ترسیم نقشه خاورمیانه جدید با ویژگیهای اسالمی ،مردم ساالری و توسعه و
شکوفایی قلمداد میشود که براساس سنت و وعدههای الهی ،قطع ًا به پیروزی امت اسالمی
منجر خواهد شد ،اما باید توجه نمود که این خیزش بابرکت ،با وجود زمینههای مثبت
با آسیبها و موانعی روبهرو است .نبود رهبری با مقبولیت عمومی در کشورهای اسالمی،
زمینههای نفوذ جریانهای وابسته به نظام سلطه ،ناتوانی جریانهای موجود در جوامع
عربی در ارائه الگوی حکومتی و نظریه سیاسی جایگزین ،گرایش برخی مجموعههای
منتسب به خیزشهای اسالمی به قدرتهای فرامنطقهای ،احتمال ورود جریانهای انحرافی
در قالب اسالم آمریکایی ،مصادره به مطلوب این خیزشها از سوی حامیان فرامنطقهای
نظامهای دیکتاتوری و جریانهای فرصتطلب ،فرقهای معرفی کردن بخشی از خیزشها به
منظور ایجاد تفرقه و بدبینی در نخبگان جهان اسالم به ویژه علمای دینی ،برخورد مبهم
و نقشآفرینی دوگانه بخشی از ساختارهای حاکم چون ارتش ،اختالف بین نیروهای
جهادی ،تحریف و انحراف در ماهیت و اهداف خیزش و  ...از مهمترین آسیبهای پیشروی
نهضتها و خیزشها اخیر مردم منطقه است.
آنچه که در شرایط کنونی و در اوج خیزش اسالمی میتواند مجددا ً بیداری اسالمی را با
مشکل مواجه کند ،تحریف اسالم و وارونگی مفاهیم آن است .با توجه به اینکه امام(ره)
با تکیه بر راهبردهای مطلوب و منطبق بر مقتضیات زمان توانست با بهرهگیری از سوابق
ارزشمند همه مصلحان جهان اسالم از سید جمال ،عبده و  ...جهان اسالم را علیه نظام
سلطه بسیج کرد که اثر این بسیج در پیروزی انقالب اسالمی ،تشکیل جبهه مقاومت و
بیداری اسالمی به نمایش در آمد .اشاره به راهبردهای امام در زمینه خیزش علیه نظام
سلطه و صهیونیسم جهانی راهگشا خواهد بود ،برخی از این راهبردها عبارتند از:
 .1احیای اسالم اصیل به عنوان یك مكتب جامع و اجتماعی كه اجرای آن مفید و
مقدور میباشد .همچنین طرح مجدد شریعت به عنوان قوانین الهی برای ایجاد جامعه
مطلوب و برقراری جامعهای بر پایه عدالت اجتماعی و اخالقیات نیز در این راستا مورد
توجه قرار گرفت.
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 .2تأسیس و تشدید اسالم سیاسی ـ اسالمی كه خواهان تمام یا بخشی از قدرت سیاسی
است .در این زمینه اعتقاد بر این اصل كه مدل غربی جدایی دین از سیاست موجب ایجاد
مشكالت و نابسامانیهای اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی ،سیاسی جوامع اسالمی بوده است.
 .3نشان دادن شكوه و عظمت فزاینده تشكیل حكومت اسالمی و كسب قدرت اسالمگرایان
در ذائقه و ذهنیت مسلمانان (طرح مجدد اسالم به عنوان مجموعه كاملی از شیوه زندگی).
 .4ارائه نگرش اسالمی به انسان و جامعه و باز تعریف مجدد انسان و جامعه براساس
دیدگاه اسالمی.
 .5برهم زدن موازنه قدرت در منطقه ،بین قدرتهای منطقهای و قدرتهای جهانی.
 .6تشدید چالش بین اسالم با نظام سلطه و صهیونیسم جهانی.
 .7مبارزه با سلطه استكباری و جهانی قدرتهای بزرگ از جمله آمریكا.
 .8برجسته كردن خطر صهیونیسم در منطقه خاورمیانه و مخالفت با سازش (صلح) با
اسرائیل و ابداع و اعالم روز جهانی قدس ،تجدید و تشدید آرمان آزادی قدس و فلسطین
و انفعال و اتحاد دولتهای عربی برای حفظ و تثبیت خود.
 .9تأكید بر وحدت مسلمانان و تشكیل امت واحده جهانی.
در این زمینه میتوان مواردی چون تحریف اسالم و مفاهیم آن ،حکام وابسته و غیر
مردمی کشورهای اسالمی ،تفرقه و اختالف ،جمود مقدسنماها ،روشنفکر نماها و  ...را
به عنوان مهمترین موانع پیشروی بیداری اسالمی برشمرد؛ زیرا احیای اسالم اصیل،
برقراری جامعه بر پایه عدالت اجتماعی ،توجه به اسالم ناب ،ضرورت کسب قدرت توسط
اسالمگرایان ،نشان دادن شکوه و عظمت اسالمگرایی ،مبارزه با سلطهگرایی ،برجسته کردن
خطر صهیونیسم و مبارزه با آن ،تأکید بر وحدت مسلمانان ،پایبندی به آرمان آزادی قدس
و فلسطین و  ...از محوریترین اصول حاکم بر اندیشه امام(ره) و رهبر معظم انقالب
اسالمی در زمینه تکلیف مسلمانان در عرصههای مقابله و رویارویی با دشمنان بینالمللی
و منطقهای امت اسالمی به حساب میآید.
تحلیلی بر وضعیت روز قدس در شرایط کنونی (بایستهها و مالحظات)
روز قدس ،روز يادآوري ظلم تاريخي و جغرافيايي است كه بر ملت فلسطين ميرود.
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روز قدس روز پيوند قطرههاي خروشان درياي بيكران آزادي و روز تبلور عزم و اراده
آزادسازی انرژی امت اسالمی علیه نظام سلطه و صهیونیسم جهانی برای رهایی قدس
شریف است .روز قدس مرز جغرافيايي نميشناسد و مطالبه آزادي قدس نيز مطالبهاي
فراجغرافيايي و فرامليتي است .مسلمانان همه دنيا و حتي انسانهاي آزاده سرتاسر جهان
سالها است ،آزادي قدس را فرياد ميزنند .در مورد روز قدس در سال جاری ویژگیهای
آن نکاتی مورد توجه است:
 .1راهپيمايي روز قدس امسال در حالي برگزار ميشود كه خاورميانه و جهان اسالم
در شرایط ویژهای است .در مصر ،تونس ،لیبی و  ...تحوالت اساسی انجام شده و بيداري
اسالمي در منطقه همچنان در جريان است و وابستگان به نظام سلطه و صهیونیسم جهانی
در حال حذف شدن از معادالت سياسي و اجرايي بسياري از كشورها هستند.
ملت بحرين همچنان در مصاف با آل خليفه مصمم بوده و در عربستان نيز بخشی از مردم
به دنبال حقوق خود هستند و اين موضوعات شرایطی است كه در فلسطين نيز گفتمان
سازش با رژيم صهيونيستي محكوم به شكست بوده و گفتمان مقاومت مورد پذيرش افكار
عمومي قرار گرفته است .در چنين فضايي آرمان آزادسازي قدس طرفداران زيادي دارد.
به صورت کلی فضاي جهان اسالم جهت تأكيد دوباره بر آزادسازي قدس در قالب
راهپيمايي روز قدس آماده است .اين آمادگي در نقطهاي مطلوب قرار دارد .پيوند ميان
«آزادسازي قدس» و «بيداري اسالمي» نيز پيوندي محكم و اصيل است و بین اعتقاد به
آزادسازي قدس و بيداري اسالمي پیوند معناداری وجود دارد.
 .2رژيم صهيونيستي هماكنون در وضعيت سختي از لحاظ بینالمللی ،منطقهای و در
داخل مرزهای فلسطین اشغالی به سر ميبرد .ناهماهنگی و اختالف شدید بین احزاب
صهیونیستی ،مطالبات متعدد ساکنان مناطق اشغالی مبنی بر مهاجرت معکوس ،امواج
توفنده خشم و خروش ملتها علیه رژیم صهیونیستی ،ناتوانی حامیان بینالمللی رژیم
جعلی اسرائیل در حمایت از آن رژیم بخشی از مشکالت و چالشهای موجود علیه رژیم
صهیونیستی است که همه این موارد از آثار و نتایج روز قدس و بیداری اسالمی است.
 .3سياست رژيم صهيونيستي انتقال بحران از داخل رژیم صهیونیستی به جوامع اسالمی
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به ویژه سوریه است ،رژیم صهیونیستی پس از درگیر شدن با بحرانهای مختلف تالش
نموده است با بهرهگیری از جریانهای فرصتطلب منطقه و حامیان بینالمللی خود تهدید
درونی خود را به جبهه مقاومت منتقل کند و تصميم گرفتند این توطئه را در ابعادي وسيعتر
و در كشور سوريه پيادهسازي و اجرا كنند .در اين خصوص متأسفانه مثلث عربستان،
قطر و تركيه نيز به عنوان مثلث نفاق در جهان اسالم در خدمت اهداف آمريكا و رژيم
صهيونيستي قرار گرفتند .سوريه يكي از خطوط اصلي مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي
محسوب ميشود و تضعيف سوريه با هدف تضعيف محور مقاومت در منطقه صورت
ميگيرد .از اين رو اقدامات تل آويو و واشنگتن در سوريه بسيار هدفمند و در راستاي
تضعيف محور مقاومت طراحی شده است .جهان اسالم بايد بازي خطرناك آمريكا و رژيم
صهيونيستي را در سوریه رصد كند و تسليم اين بازي خطرناك نشود .باید توجه شود که
تنها كساني تعيين كننده شرايط سياسي سوريه ملت اين كشور است و درگيريهاي مسلحانه
و فتنهانگيزيهاي کنونی در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و نظام سلطه است.
 .4آرمان فلسطين يكي از اصليترين دغدغههاي جهان اسالم محسوب ميشود و در
عرصه ديپلماسي عمومي و حرکتهای مردمی و رسانهاي جايگاه ويژهاي دارد .با رشد
بيداري اسالمي در کشورهای اسالمی پررنگتر شدن مسئله آزادي فلسطين و قرار
گرفتن آن در رأس دغدغههاي سياسي افكار عمومي و سياستمداران جهان اسالم را
به دنبال داشته است .حل مسئله فلسطين و آزادی قدس شریف تنها در سايه اتحاد
جهان اسالم امكان پذير است .جهان اسالم بايد مسئله آزادسازي فلسطين و قدس را در
رأس برنامههاي سياست خود قرار داده و در اين خصوص همه جوامع اسالمی میتوانند
نقشآفرینی کنند .همانديشي در خصوص آزادسازي قدس و مسئله فلسطين بايد در
دستور كار مشترك سران كشورهاي اسالمي و روحانيان ،دانشمندان و ديپلماتهاي خبره
كشورهاي مسلمان قرار گیرد.
 .5جمهوري اسالمي و ملت مسلمان ايران همواره مسئله فلسطين را در رأس دغدغههاي
خود قرار داده و آن را در عرصههای مختلف به ویژه دیپلماسی عمومی خود لحاظ كرده
است .جمهوري اسالمي ايران نه تنها به گفتمان آزادسازي قدس باور داشته ،بلكه اين
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گفتمان را نيز در سرتاسر جهان اسالم ترويج کرده است .روشن است چنين گفتماني بايد
فراگير شود و هريك از اعضاي جهان اسالم بايد در فراگيري و گسترش آن نقش خاص
خود را ايفا كند.
 .6نکته اساسی اینکه روز قدس در سال جاری روزي حساس ،مهم و تعيين كننده در
روند بيداري اسالمي در منطقه به حساب میآید ،روزي كه در آن گفتمان بيداري اسالمي
و آزادسازي قدس به صورت کام ً
ال روشن با يكديگر تركيب خواهد شد و اين تركيب پويا
و مبارک زمینهاي براي تحقق كامل آزادي قدس در آيندهاي نزديك خواهد بود.
 .7اگرچه خیزشها اخیر مراحلی از پیروزی را طی کردهاند ،اما هنوز در نیمه راه بوه
و ادامه هوشمندانه این مسیر از ضرورتهای غیر قابل انکار میباشد و به صورت طبیعی
گرامیداشت روز قدس با هویت حقیقی آن میتواند در این موضوع راهگشا باشد.
 .8مبانی این تحوالت آگاهی ،بصیرت و بیداری ملتهای اسالمی بوده است و ادامه راه
نیز با تکیه بر بیداری و هوشیاری ملتها به ویژه نخبگان و علمای امت اسالمی امکان پذیر
خواهد بود.
 .9آگاهی و شناخت ترفندها و توطئههای پیچیده حامیان فرامنطقهای حکومتهای غیر
مردمی موجود در کشورهای اسالمی در معرض خیزش و رژیم صهیونیستی از محورهای
روز قدس و بیداری اسالمی بوده است و در این راستا رهبران فکری و سیاسی حرکتهای
مردمی تکلیف تاریخی به عهده دارند.
 .10حفظ انسجام عمومی مردم و پافشاری بر حرکت مردمی با ماهیت اسالمی از
موضوعات راهبردی برای جلوگیری از تحریف و انحراف در خیزشها است و روز قدس
به عنوان منشأ انسجام امت اسالمی با نگاه دینی در این انسجام نقش محوری دارد.
 .11هرگونه بیتوجهی یا کمتوجهی در شرایط حساس کنونی میتواند زمینه برای
گسترش حوزه نفوذ بیگانگان و فرصتیابی جریانهای تفرقهانگیز و فرقهگرا در جهان
اسالم فراهم کند که این وضعیت میتواند روحیه ناامیدی در ملتهای منطقه و رشد ناامنی
در جوامع اسالمی را به دنبال داشته باشد ،در این راستا نیز حضور گسترده و فراگیر
مردمی در روز قدس میتواند مؤثر باشد.
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 .12تردیدی وجود ندارد که تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان
ادامه دهنده راه امام(ره) در گرامیداشت روز قدس و بیداری اسالمی به دلیل برخورداری
از حکمت ،منطبق بر واقعیتها و جذابیت مورد استقبال ملتها به ویژه جوانان پرشور و
انقالبی قرار میگیرد.
 .13ملت مسلمان و متعهد ایران اسالمی به ویژه نخبگان و علمای اسالمی با هر گرایش
مذهبی توجه دارند که جمهوری اسالمی ایران به عنوان کانون الهامبخش ملتهای مسلمان
است و باید با انسجام و اقتدار به مثابه الگو برای جوامع اسالمی نقشآفرینی کند و در این
راستا نمایش اقتدار وحدت عمومی در گرامیداشت روز قدس در شرایط ویژه ناشی از
بیداری اسالمی به عنوان ضرورتی است که نمیتوان اهمیت آن را نادیده گرفت.
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