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ــریف ــدس شــــ کنگــره بین المللــی قـــــــ برگــزاری 
ــان  ــور جهـــ کشــ ــمندان از 20  ــرکت اندیشــــ ــا شـ ب

کنگــره  خبــری  نشســت  در  اعرافــی  آیــت اهلل  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
کــه در حــال حاضــر  بین المللــی قــدس شــریف اظهــار داشــت: بــه دالیــل شــرایطی 
کشــور وجــود دارد، امســال از برگــزاری راهپیمایــی روز قــدس معــذور هســتیم،  در 
کاســتی جبــران شــود. البتــه در  امــا بــه لطــف الهــی قــرار اســت ایــن معذوریــت و 
کــه در روز جهانــی قــدس در شــهرهای ســفید و  کــه داشــتیم قــرار شــد  جلســه ای 
کــه امــکان اقامــه آخریــن نمــاز جمعــه مــاه مبــارک رمضــان اســت، در همــان  زرد 
محــل بیانیــه قــدس هــم قرائــت و ســخنرانی شــود. احتمــااًل در یــک ســری از 
کرونــا مشــکلی نداشــته باشــند، راهپیمایــی  کــه از لحــاظ  کشــورهای دنیــا هــم 
صــورت می گیــرد. بــا ایــن حــال قــرار شــد در شــهر بــزرگ تهــران هــم راهپیمایــی بــه 

ــد. ــی باش ــور خودروی ــب حض ــن و در قال ــکل نمادی ش
برگزاری کنگره بین المللی قدس شریف

کــه  کنگــره بین المللــی قــدس شــریف افــزود: یکــی دیگــر از برنامه هایــی  رئیــس 
کنگــره  کاســتی راهپیمایــی روز قــدس امســال برگــزار می شــود،  در جهــت جبــران 
کــه در روزهــای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشــت )۱۸ و ۱۹  بین المللــی قــدس شــریف اســت 
کنگــره  ــزار می شــود. در ایــن  ــه صــورت آنالیــن در فضــای مجــازی برگ مــاه مــی( ب
کشــور مختلــف دنیــا حضــور دارنــد و ســخنرانی می کننــد. زنــده  میهمانانــی از 20 
نگهداشــتن قــدس شــریف بــا اســتفاده از ظرفیــت نخبگانــی ســازمان های مــردم 
نهــاد و حرکــت بــزرگ اربعیــن حســینی، بررســی نقــش تروریســم دولتــی در مســئله 
برابــر رژیــم  فلســطین و جهــان اســالم، بررســی اســتراتژی جبهــه مقاومــت در 
اشــغالگر قــدس و تبییــن ترفندهــا و توطئه هــای رژیــم صهیونیســتی و اســتکبار 

کنگــره اســت. جهانــی از اشــغال فلســطین از جملــه اهــداف ایــن 
کنگــره بــه صــورت مجــازی بــا بهره گیــری  کــرد: ایــن  آیــت اهلل اعرافــی خاطرنشــان 
Live. اینترنتــی از طریــق آدرس  adobe connect اجــرا می شــود و  افــزار  نــرم  از 

گرام، فیــس  alarbaeen.ir بــه صــورت زنــده پخــش می شــود. همچنیــن در اینســتا
کنفرانس پخش می شــود. زمــان برگزاری آن  بــوک و یوتیــوپ هــم بــا همین آدرس 
هــم ســاعت ۱۸ الــی ۲۰ بــه وقــت ایران در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشــت ماه اســت.

قدس و مسجداالقصی نماد امت اسالمی و تمدن اسالمی است.
و  قــدس  کــرد:  تصریــح  کشــور  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
مســجداالقصی نمــاد امــت اســالمی و تمــدن اســالمی اســت. اهتمــام بــه روز 
قــدس، اهتمــام اســالمی و مرتبــط بــا همــه امــت اســالمی اســت. چــون اســرائیل 
گذشــته مــا از یــک  بــه همــه منافــع امــت اســالمی یــورش بــرده اســت. در ۷۲ ســال 
ــطین و  ــش فلس ــاهد درخش ــر ش ــوی دیگ ــن و از س ــده ننگی ــک پرون ــاهد ی ــو ش س
ــا پیــروزی انقــالب اســالمی معــادالت جهــان  مقاومــت امــت اســالمی هســتیم. ب
از پیــروزی انقــالب اســالمی  ح شــد. پــس  کــرد و آرمــان فلســطین مطــر تغییــر 
کــه اســرائیل بــه محاصــره نیروهــای مقاومــت درآمــد و  مــا شــاهد ایــن بودیــم 

شکســت خــود را پذیرفــت.
کنگــره بین المللــی قــدس  ایــن عضــو فقهــای شــورای نگهبــان بــا بیــان اینکــه 
امــت  مقاومــت  و  فلســطین  امــت  بــا  همراهــی  بــرای  جدیــدی  اعــالم  شــریف 
گفــت: دکتریــن جمهــوری اســالمی ایــران بــر پایــه انتخابــات آزاد  اســالمی اســت، 
ــر ایــن منطــق مــورد قبــول  گ ــا حضــور همــه فلســطینیان اســت. ا در فلســطین ب
قــرار نگیــرد، جمهــوری اســالمی ایــران بــه مبــارزه مشــروع و مقاومــت در برابــر 
اشــغال می پــردازد. امســال از جهــت دیگــری آرمــان فلســطین و فلســطینیان 
بــرای مــا اهمیــت دارد و آن هــم معاملــه قــرن اســت. امریکایی هــا امســال معاملــه 
ــه وجــود  ــران ب گ ــا سازشــی میــان فلســطینیان و اشــغال  ــد ت کردن ح  قــرن را مطــر

ــه عنــوان پایتخــت  کــه نمــاد اندیشــه اســالمی اســت را ب ــد و مســجداالقصی  بیای
کــه معاملــه قــرن محکــوم بــه  کننــد، امــا مــا همیــن جــا اعــالم می کنیــم  خــود اعــالم 
گروه هــای مقاومــت اســالمی بــه آن تــن نمی دهنــد و ایســتادگی  شکســت اســت و 
ــر امــت اســالمی  می کننــد. امیدواریــم در روز قــدس امســال شــاهد حضــور قوی ت
بــرای دفــاع از فلســطین باشــیم و هــر چــه زودتــر رژیــم اشــغالگر اســرائیل از صفحــه 

ــود. ــده ش روزگار برچی
گفــت: عــالوه بــر پخــش زنــده و آنالیــن  عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم 
گزارش هایــی بــه صــورت آفالیــن هــم  کلیپ هــا و  کنگــره پــس از برگــزاری آن،  ایــن 
کنگــره افــرادی چــون شــیخ عیســی قاســم و شــیخ  منتشــر می شــود. در ایــن 
کنگــره  کنگــره هــم بیانیــه پایانــی  احمــد حســون و … حضــور دارنــد. در روز پایانــی 
کــرده  گــروه مقاومــت اســالمی اتخــاذ  کــه  کــه در آن مواضعــی  قرائــت می شــود 

اســت، اعــالم و پیشــنهادهایی هــم ارائــه می شــود.
محورهای کنگره بین المللی قدس شریف

آیــت اهلل اعرافــی اظهــار داشــت: قــدس در اندیشــه امــام خمینــی و مقــام معظــم 
و  اســالمی  مقاومــت  گفتمــان  صهیونیســتی؛  رژیــم  دولتــی  تروریســم  رهبــری؛ 
علیــه  مبــارزه  در  مقاومــت  شــهید  ســرداران  نقــش  شــریف؛  قــدس  آزادســازی 
آمریــکا  ترفنــد  قــرن،  معاملــه  فلســطین؛  بشــری  حقــوق  صهیونیسم؛مســائل 
کنگــره هســتند. بــرای تثبیــت اشــغالگری از جملــه موضوعــات و محورهــای ایــن 
کنگــره بین المللــی قــدس شــریف از ســوی »ســتاد فرهنگــی  الزم بــه ذکــر اســت 
اربعیــن« بــا همــکاری و مشــارکت مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه، معاونــت 
مذاهــب  تقریــب  جهانــی  مجمــع  رهبــری،  معظــم  مقــام  بعثــه  بین الملــل 
اســالمی، مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملــل حوزه هــای علمیــه، وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، مجمــع جهانــی اســاتید مســلمان دانشــگاه ها، معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری تهــران، و مجمــع اســاتید دانشــگاه هــای عــراق 
کنگــره بــه عهــده آیــت اهلل علیرضــا اعرافــی مدیــر  برگــزار می شــود. ریاســت ایــن 
االســالم  عهــده حجــت  بــه  نیــز  آن  دبیــری  و  اســت  کشــور  علمیــه  حوزه هــای 
اســت.  رهبــری  مقــام معظــم  بعثــه  بین الملــل  معــاون  ســید جــواد مظلومــی 
کعبــی، ســید حمیــد حســینی، فــؤاد ایــزدی،  اســاتیدی چــون آیــت اهلل عبــاس 
لــه افتخــاری، محمــد حســن شــجاعی فــرد و …  ســید محمدرضــا خوشــرو، ال
کنگــره بین المللــی قــدس شــریف را تشــکیل مــی دهنــد. اعضــای هیئــت علمــی 

باز نشر پیام سردار شهید حـاج قاسم سلیمانی به مردم فلسطین و جبهه مقاومت در پی حمالت رژیم صهیونیستی به نوار غزه به تاریخ 11 مردادمـاه 1393:

ــه خــون و حیــات را در شــریان بشــریت  ک فلســطین قلــب تپنــده ای اســت 
را  جدیــدی  زندگــی  و  حیــات  لحظــه  هــر  در  بشــریت  تــا  مــی دارد  گســیل 
و  می دهــد  پویایــی  جهــان  بــه  کــه  اســت  فلســطین  ایــن  کنــد.  تجربــه 
آزادگــی  و  آزادی  درخــت  خویــش  مظلــوم  کــودکان  و  فرزنــدان  خــون  بــا 
کــه وجــدان هــا و ملــت هــا را از  کنــد. ایــن فلســطین اســت  را آبیــاری مــی 
حــد  زمــان  ایــن  در  فلســطین  نمایــد.  مــی  بیــدار  غفلــت  عمیــق  خــواب 
فاصــل حــق و باطــل، جــور و عدالــت و ظالــم و مظلــوم اســت. فلســطین 
اشــغالگران غاصــب،  رانــدن  بیــرون  بــا  تنهــا  کــه  اســت  الهــی  آتشفشــانی 
خامــوش مــی شــود. ســالم خداونــد و رحمتــش بــر زنــان و مــردان پایــداری 
کــه بــا صالبــت خــود باعــث ســرافرازی انســانیت و اعتــالی پرچــم اســالم 
ــه  ــر شــهدا، شــهدای فلســطین و مقاومــت. ســالم ب شــدند. رحمــت خــدا ب
ــا قلــم شــرف در تاریــخ فلســطین حــک  ــام خــود را ب کــه ن رهبــران مقاومــت 
ــی  ــود را نم ــوق خ ــورد حق ــی در م ــه زن ــه چان گون ــچ  ــه هی ک ــی  کردنــد؛ رهبران
پذیرنــد و هرگــز در برابــر فشــارها و دسیســه هــا ســر تســلیم فــرود نمــی آورنــد. 

کــه در فلســطین شــاهد هســتیم، قلــب مــا را بــه درد  کــی  صحنــه هــای دردنا
که در درون خود یک خشــم  کند؛ غمی  کنــده از غــم مــی  مــی آورد و ســینه را آ
که در وقت مناســب آن را بر ســر صهیونیســت  عمیق را نهفته دارد، خشــمی 
کــرده  کــه بــه شــما ظلــم  کســانی  هــای مجــرم خواهیــم ریخــت. لعنــت خــدا بــر 
کــه از ایــن رژیــم جنایتــکار دفــاع و  کننــد. لعنــت خــدا بــر هــر ظالمــی بــاد  و مــی 
که راس ظلم و ستم در جهان است.  کند؛ به ویژه آمریکا  کرده و می  حمایت 
کــه خلــع ســالح مقاومــت یــک تصــور باطــل، یــک توهم  همــه جهــان بایــد بدانــد 
ــد  ــز جامــه تحقــق نخواه ــه هرگ ک ــفته اســت  ــواب آش ــی و یــک خ دســت نیافتن
کــه دفــن خواهــد شــد.  گــزاف اســت  پوشــید. خلــع ســالح مقاومــت رویایــی 
کــه مــا عاشــق شــهادت هســتیم. شــهادت در راه  گوییــم  بــه همــگان مــی 
که هر مســلمان  فلســطین و شــهادت بــه خاطــر قــدس نــه تنهــا آرزویــی اســت 
شــرافتمندی آرزوی آن را دارد؛ بلکــه انســان هــای آزادیخــواه نیــز بــه انجــام 
کننــد. در ایــن لحظــه مهــم از تاریــخ امت اســالم، به  کاری افتخــار مــی  چنیــن 
کنیــم بــه جــای  گوییــم و بــه آنهــا ســفارش مــی  تمامــی بــرادران مســلمان مــی 

گفتمــان نهضــت بــزرگ و الهــی حضــرت  جوهــره اصلــی 
تجــاوز  و  ســتم  و  ظلــم  بــا  مبــارزه  سیدالشــهداء؟ع؟ 
و  خطابه هــا  و  بیانــات  سراســر  در  پیــام  ایــن  اســت. 
نامه هــای آن حضــرت مشــهود اســت. جملــه  ی صریــح 
کــه از ایشــان  کســانی  و قاطــع حضــرت در پاســخ بــه 
را  امــوی  ظالــم  و  فاســد  کــم  حا بــا  بیعــت  تقاضــای 
ــد«.  ــل یزی ــع بمث ــی ال یبای ــه »مثل ک ــت  ــن اس ــد ای دارن
کشــته شــدن را  کــه برخــی مــرگ و  حضــرت در جایــی 
فرمودنــد:  می کردنــد  عنــوان  ایشــان  حرکــت  فرجــام 
»ُخــَطّ اْلَمــْوُت َعَلــی ُوْلــِد آَدَم َمَخــَطّ اْلِقــاَلَدِة َعَلــی ِجیــِد 
ْســاَلِفی اْشــِتَیاَق َیْعُقــوَب ِإَلــی 

َ
ْوَلَهِنــی ِإَلــی  أ

َ
اْلَفَتــاِة، َو َمــا أ

هماننــد  آدمــی زاد،  گــردن  بــر  مــرگ  خــط  یوســف«؛ 
ــران جــوان. اشــتیاق  ــردن دخت گ ــر  گردنبنــدى اســت ب
گذشــتگانم)پدر و مــادرم و جــّد و بــرادرم(  مــن بــه دیــدار 
اســت. یوســف  دیــدار  بــه  یعقــوب  اشــتیاق  هماننــد 

ســخت  سیدالشــهداء  بــر  را  کار  کــه  هنــگام  آن  در 
کردنــد و بــه او فشــار شــدید وارد ســاختند تــا تســلیم 
کالمــی رســا و مانــدگار چنیــن بیــان  شــود؛ ایشــان بــا 
بیــن  رکــز  قــد  الدعــی  ابــن  الدعــی  أن  »اال  فرمودنــد: 
أثنتیــن، بیــن الســلة والذلــة، و هیهــات منــا الذلــة«.

اربعیــن،  ســترگ  حرکــت  در  حســینی  منطــق  ایــن 
ــی امــام علــی  توســط پیــام آوران بــزرگ آن نهضــت یعن
کبری؟اهع؟نیــز  زینــب  حضــرت  و  الحســین؟ع؟  بــن 
نهضــت  برافراشــته  پرچــم  شــد.  مانــدگار  و  پی گیــری 
عاشــورا و اســتمرار آن در اربعیــن، در صــدد مبــارزه بــا 
ظلــم و جهــل و فســاد اســت و بــرای همیشــه تاریــخ این 
پیــام جاودانــه خواهــد مانــد. از ایــن رو، پیــروان مکتــب 
کنشــگران اصلــی حرکت هــای  اهــل بیــت؟مهع؟ همــواره 
کانون هــای  و  بــوده  فســاد  و  اســتعمار  و  ظلــم  ضــد 
گفتمــان  ایــن  بــا  را  اســالمی  مبــارزه  و  جهــاد  اصلــی 
کانون  گفتمــان پویــا و مانــا نه تنهــا  پیونــد زده انــد. ایــن 
گرفتــه بلکــه چشــم و جــان  حرکت هــای شــیعی قــرار 
ــادی  ــای جه ــارزان و حرکت ه ــان و مب ــه آزدایخواه هم

کــرده اســت. و آزادیبخــش را بــه خــود جلــب 
بی تردیــد، امــروز مســأله فلســطین و ســتم های رژیــم 
و مصــداق  کــه محــور شــرارت  غاصــب صهیونیســتی 
مرکــز  در  اســت؛  دولتــی  تروریســم  کامــل  و  روشــن 
و  از حــق  دفــاع  نــدای  و  گرفتــه  قــرار  عالــم  توجهــات 
کانــون متعالــی  مبــارزه و جهــاد بــا ایــن جرثومــه  فســاد از 
کربــال و عاشــورا و اربعیــن از همیشــه رســاتر بــه  و فیــاض 
کیــان و  ــه دفــاع از  ــدا، همــه را ب گــوش می رســد. ایــن ن

هویــت و عــزت اســالمی فــرا می خوانــد. 
بــه جــان و نوامیــس فلســطینیان و ســرزمین  تجــاوز 
ــه یــک قطعــه از ســرزمین و  ــوط ب فلســطین، فقــط مرب
کشــور نیســت، بلکــه تجــاوز بــه حقــوق انســانی و  یــک 
کردن شــرف و عزت مســلمانان اســت. دشــمن  پایمال 
اســتکباری  دولت هــای  کمــک  بــه  متجــاوز  و  مــکار 
جنایتــکار،  آمریــکای  ویـــــژه  بــه  غــرب  استعمــــــاری  و 
کــن مقــدس و پــاره تــن امــت اســالمی را  بخشــی از اما
ــرار داده اســت. ــرده و مــورد هتــک و تجــاوز ق ک غصــب 

از ایــن رو همــه اربعینیــان و عاشــورائیان و دلــدادگان 
کســانی  پیامبــر اعظــم؟ص؟ و اهــل بیــت ایشــان، و همــه 
کــه بــه نــام و پیــام حســین؟ع؟ و راه و مقصــد او ایمــان 
دارنــد بایــد بــرای اثبــات صداقــت و وفــاداری بــه آن 
طریــق، در مســیر مقابلــه بــا اشــغالگری و نــژاد پرســتی 
کــرده و بــا همه  رژیــم صهیونیســی و حامیــان آن حرکــت 
امکانــات و تــوان بــه میــدان بیاینــد و در افشــای مظالــم 
بایــد  بکوشــند.  صهیونیســتی  رژیــم  خیانت هــای  و 
بــرای  دفــاع از مــردم مظلــوم فلســطین را فریــاد زد و 
کــرد تــا  رهایــی قــدس شــریف از یــوغ ســتمگران مبــارزه 
ــه عمــر ننگیــن اشــغالگری و تروریســم  از ایــن طریــق، ب
دولتــی پایــان داد. بــا تمســک بــه راه اربعیــن، می تــوان 
کشــورهای اســالمی و دول غربــی را وادار  دولت هــای 
مظلــوم  و  مســلمان  مــردم  مســلم  حــق  پذیــرش  بــه 
کــرد. ایــن پیــام جاویــد و جوهــره ی حرکــت  فلســطین 
آن  بــزرگ  رهبــر  و  ســاالر  کــه  اســت  حســینی  اربعیــن 
امــروز از همــه مســلمانان و آزادی خواهــان توقــع دارد.

اربعین حسینی و قدس شریف

یادداشت اول
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ح مجلس معرفی طر
برای مقابله با اقدامات
خصمانه رژیم صهیونیستی

»روز قــدس فقــط روز فلســطین نیســت، روز اســالم 
کــه  اســت؛ روز حکومــت اســالمی اســت. روزی اســت 
کشــورها بیرق آن  باید جمهوری اســالمی در سراســر 
کــه بایــد بــه ابرقــدرت  برافراشــته شــود. روزی اســت 
کــه دیگــر آن هــا نمی تواننــد در ممالــك  هــا فهمانــد 
کنند. من روز قدس را روز اســالم  اســالمی پیشــروی 
کــه بایــد مــا  کــرم می دانــم، روزی اســت  و روز رســول ا
کنیــم و مســلمین  تمــام قــوای خودمــان را مجهــز 
ج  خــار بودنــد  کشــانده  را  آنهــا  کــه  انزوایــی  آن  از 
شــوند و بــا تمــام قــدرت و قــوت در مقابــل اجانــب 
.)278 ص   ،9 جلــد  امــام،  )صحیفــه  بایســتند«. 

»روز قــدس یــك روز بیــن المللــی اســالمی و روز بــزرگ 
کــه ملــت ایــران و دیگــر ملــت هــای  و مهمــی اســت 
حداقــل  اســتکبار  کــه  را  حقــی  حــرف  مســلمان، 
ســرمایه  آن  کــردن  خامــوش  بــرای  ســال  شــصت 
ــام  ــکیل نظ ــد. تش ــاد می کنن ــود، فری ــرده ب ک ــذاری  گ
جمهــوری اســالمی در ایــران و اعــالم روز قــدس و 
تبدیــل ســفارت رژیــم صهیونیســتی در تهــران بــه 
در  کــه  بــود  تهاجمــی  حرکــت  فلســطین،  ســفارت 
مقابــل توطئــه شــصت ســاله اســتعمار بــرای محــو 
ایســتاد.  جهــان،  جغرافیــای  نقــش  از  فلســطین 
کشــور نیــز اســت و هــر  روز قــدس پشــتوانه امنیــت 
کــه روز قــدس بــه خیابــان مــی آیــد، در واقــع  ایرانــی 
کشــور و ملــت و حفــظ دســتاوردهای  بــه امنیــت 
کــرده اســت« )ســخنان مقــم معظــم  کمــك  انقــالب 
رهبــری در جمــع اســتادان و اعضــای هیــات علمــی 

.)1390 شــهریور  دوم  دانشــگاه ها، 

جنـــــــگ بــا یکدیگــر 
کــه تنهــا دشــمن را 
خوشــحال می کنــد 
بیــن  از  باعــــــــــث  و 
رفتــن انـــــــرژی شان 
ــالح  ــردد ســــــــــ می گ
ــون  ــود را، خــــــــــ خـــ
خـــــــــــــــود را، عـــزت 
ــود را بــه خاطــر  خـــــ

کار  کــه در فلســطین خالصــه شــده اســت، بــه  دفــاع از انســانیت و اســالم 
دشــمنان  وحشــت  و  رعــب  باعــث  فلســطین  خاطــر  بــه  وحــدت  گیرنــد. 
کنــد. عــزت،  گــردد و جهــان را بــرای اشــغالگران فلســطین نــا امــن مــی  مــی 
ســربلندی، پیــروزی و توفیــق الهــی را بــرای تــک تــک مجاهــدان، مبــارزان، 
ــدم«. ــز آرزومن ــطین عزی ــدار در فلس ــد و پای ــجاع و غیرتمن ــردان ش ــان و م زن

رئیــس ســتاد فرهنگــی اربعیــن حســینی از برگزاری 
حضــور  بــا  شــریف  قــدس  بین المللــی  کنگــرۀ 
کشــور جهــان بــه صــورت مجــازی خبــر داد.  20
حمیــد  حجت االســالم  »االربعیــن«  گــزارش  بــه 
در  اربعیــــن  فرهنگــی  ســتاد  رئیــس  احمــدی 
خبرگــزاری  فرهنگــی  خبرنـــــگار  بــا  گفت وگــو 
از  یکــی  گفــت:  خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  تســنیم 
اربعیــن،  فرهنگــی  ســتاد  در  مــا  رســالت های 
اســـــــالم  جهــــــــان  مهــم  مســائل  بــه  پرداختــن 
اســت. شــریف  قــدس  و  فلســطین  همچــون 
کشــور،  وی افــزود: امســال بــا توجــه بــه شــرایط 
صــورت  بــه  همایش هــا  از  بســیاری  برگــزاری 
ایــن  گرفتیــم  تصمیــم  لــذا  شــد،  لغــو  حضــوری 
ســطحی  در  امــا  مجــازی  صــورت  بــه  را  کنگــره 
کنیــم. برگــزار  گذشــته  ســال های  از  گســترده تر 

حجت االســــــــــالم احمــــــــدی اظهــــــــــار داشــت: 
مشــارکت  بــا  حســینی  اربعیــن  فرهنگــی  ســتاد 
و همــکاری ســازمان هــای فرهنگــی و آموزشــی 
در  کــه  مســؤولیتی  راســتای  در  عــراق،  و  ایــران 
پرداختــن بــه مهــم تریــن مســائل و چالــش هــای 
ــی  ــا ارتباطات ــا ب ــد ت ــم ش ــالم دارد مصم ــان اس جه
فرهنگــی  بــزرگ  حرکــت  و  مراســم  گــذر  از  کــه 
جهــــــــــــــان  نخبــگان  و  فرهیختــگان  بــا  اربعیــن 
برپایــی  بــه  کــرده  پیــدا  عــراق  کشــور  ویــژه  بــه 
کنــد. کنگــره بیــن المللــی قــدس شــریف اقــدام 
و  بیســت   روز  دو  در  کنگــره  ایــن  اســت؛  گفتنــی 
مبــارک رمضــان  مــاه  پنجــم  بیســت  و  و  چهــارم 
اردیبهشــت(   30 و   29 سه شــنبه،  و  )دوشــنبه 
می گــــــــــــــردد.  برگــــــــــــــزار   20 الــی   18 ســاعت  از 
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ســلیمانی، قاســم  حــاج  شــهیدان  مقاومــت  ســرداران  از  یــادی  بــا 
 و ابو مهدی المهندس

غالبــًا اقدامــات تروریســتی بــه افــراد یــا گروه هــای تروریســتی منتســب 
شــده و در تحلیــل چنیــن رخدادهایــی، نقــش دولت هــا نادیــده گرفتــه 
ــه جنایــات رژیــم صهیونیســتی، و اقدامــات  ــا نگاهــی ب می شــود. امــا ب
ایــاالت متحــده آمریــکا می تــوان از مفهــوم تروریســم دولتــی نیــز ســخن 
گفــت. پــس از تــرور ناجوانمردانــه و واقعه ی غم بار شــهادت ســرداران 
مقاومــت، شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، و شــهید ابــو مهــدی المهنــدس 
بــه دســت عوامــل آمریــکا، بــرآن شــدیم تــا بــه بررســی ریشــه های اصلــی 
تروریســم دولتــی بپردازیــم. بــر ایــن اســاس، گفــت و گویــی بــا جنــاب 
آقــای یعقــوب توکلــی محقــق، مــورخ و کارشــناس مســائل سیاســی 
شــکل گرفــت. یعقــوب توکلــی، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه معــارف 
اســالمی قــم اســت و تألیفــات متنوعــی در زمینه هــای تاریخ نــگاری، 
تحــوالت  تاریــخ  و  اســالمی،  جنبش هــای  سیاســی،  جریان شناســی 
کتــاب  نویســنده ی  ایــن  بــا  مــا  مصاحبــه  ادامــه،  در  دارد.  معاصــر 

ــذرد. ــر می گ ــار( از نظ ــمیر قنظ ــمیر«)خاطرات س ــت س »حقیق
کــه دعــوت مــا را پذیرفتیــد. بــه عنــوان  بــا عــرض ســالم و ســپاس از ایــن 
کــه بــه نظــر  نخســتین پرســش می خواســتم بــه ایــن موضــوع بپــردازم 

شــما دولت هــا چــه زمانــی بــه ســمت تــرور مــی رونــد؟
تــرور یــا تروریســم وســیله ای بــرای اعمــال قــوه قهریــه بــرای رســیدن بــه 
گاهــی عملیــات تــرور، عملیاتــی  ســلطه و تحقــق دادن آن اســت. لــذا 
گاهی  گاهی نیز توســط یک ســازمان صورت می گیرد، و  فردی اســت، 
کــه مقاومتــی را بشــکند  یــک دولتــی دســت بــه تــرور می زنــد بــرای ایــن 
کنــد. در شــیوه ی تروریســم دولتــی، معمــواًل  و یــا مخالفــی را حــذف 
کــه اقــدام بــه تــرور از طریــق دســت های  ترجیــح دولت هــا ایــن اســت 
ــورد نظــر  ــت م ــر دوش دول ــؤولیت آن ب ــار مس ــا ب ــود ت ــام ش ــان انج پنه
ــر  ــت س ــه در پش ک ــتیم  ــن هس ــاهد ای ــی ش ــور طبیع ــه ط ــذا ب ــد. ل نیفت
کمتــر متهمــی پیدا و مجازات می شــود. حتی ممکن  ترورهــای دولتــی 
کننــد تــا  اســت خــود عوامــل تــرور را بــه شــیوه های مختلــف قربانــی 
گذشــته تــا بــه امــروز رواج  ردپــای آن دولــت پیــدا نشــود. ایــن شــیوه از 
ــرور خیلــی مهــارت داشــتند.  گذشــته، امویــان در ت داشــته اســت. در 
عباســیان هــم ایــن روش را در مــورد مخالفــان و مخصوصــًا ائمــه؟مهع؟ 
بــه طــور جــدی اجــرا می کردنــد. در دوره مــدرن، دولت هــای اروپایــی 
گروه هــای مخالــف آن هــا  کردنــد البتــه  در ایــن شــیوه مهــارت پیــدا 
ــه در مســیر  ک ــا ســازمان هایی  ــد ی نیــز از ایــن شــیوه اســتفاده می کردن
مقاومــت یــا در مســیر ســلطه بودنــد نیــز ســعی می کردنــد تــا از ایــن 
کننــد. امــا معمــواًل دولت هــا در مســیر منافــع خــود یــا  روش اســتفاده 
از عناصــر فــردی اســتفاده می کردنــد و اشــخاص غیــر مســؤول یــا دارای 
ــد و در  ســوابق مجرمیــت را خریــده و در یــک عملیــات درگیــر می کردن
کننــده را نیــز قربانــی می کردنــد. بــا ایــن  یــک فرصــت مناســب آن تــرور 

شــیوه، اصــل ماجــرا نیــز مشــخص نمی شــد.
 همچنیــن ممکــن بــود برخــی از عناصــر دولتــی بــه خاطــر اقــدام بــه 
ــرور شــاه در ســال ۱۳۲۷،  ــاًل پــس از ت ــرور بزننــد. مث ــه ت ــا دســت ب کودت
کشــتند در حالــی  عوامــل رژیــم بالفاصلــه ضارب)ناصــر فخرآرایــی( را 
کشــتن او الزم نبــود. پــس از آن تــرور؛ حــزب  کــه شــاید در آن صحنــه، 

کاشــانی قلــع و قمــع شــدند.  ــوده و آیــت اهلل  ت
دولت هــا در ایــن مســیر مهارت هایــی دارنــد و در بعضــی از موقعیت هــا 
کــه  نیــز ممکــن اســت عدالــت را اجــرا نکننــد. نتیجــه ایــن می-شــود  
ــه و ســاماندهی  اش  ــوه قهری ــه دلیــل ق ــا تروریســم دولتــی ب مواجهــه ب
ســمت  بــه  دولت هــا  هــم  گاهــی  نمی گیــرد.  صــورت  وقــت  هیــچ 
عملیات هــای ســازمان یافتــه تروریســتی می رونــد و در ایــن مســأله 
کاری نکــرده و بــا اعــالم مســؤولیت و اقــدام صریــح آن را  نیــز پنهــان 

می گیرنــد. برعهــده 
کارهــای تروریســتی بــه صــورت مخفیانــه  برخــی مواقــع دولت هــا در 
ــد. امــا  ــر عهــده نگیرن ــا مســؤولیت آن اقدامــات را ب کننــد ت عمــل مــی 
در برخــی از مواقــع، خــود دولت هــا رســمًا مســؤولیت تــرور را بــر عهــده 
می گیرنــد. مثــال در قبــال تــرور مخالفــان خودشــان. ســؤال ایــن اســت 
کــه در برخــی مــوارد، دولت هــا  کار چــه هزینــه- فایــده ای دارد  کــه ایــن 

حاضــر می شــوند رســمًا مســؤولیت تــرور را برعهــده بگیرنــد؟
یــک  امــا  ایــن ترجیــح وجــود دارد.  مــوارد،  از حــوادث و  در بعضــی 
خودشــان  بایــد  کــه  می رســند  نتیجــه  ایــن  بــه  دولت هــا  جاهایــی 
کننــد. چنــد مــدل  مســتقیم ســوژه مــورد نظــر را بزننــد تــا ابــراز قــدرت 
ــا  کودت ــی،  ــات نظام ــی، عملی ــونت خیابان ــود دارد: خش ــونت وج خش
گــوارا« و اقدامــات تروریســتی علیــه »فیــدل  و  تــرور. آمریــکا تــرور »چــه 
کاســترو« بعــد از عملیــات نــا موفــق خلیــج خوک هــا را خــودش رســمًا 

مقاومــت  فضــای  در  گرفــت.  عهــده  بــه 
هــم بــه طــور رســمی اســرائیل بــا هلیکوپتــر 
کــرد.  تــرور  را  یاســین  احمــد  شــیخ 
کــه دولــت  آمریــکا بــرای اعمال  مــورد آخــری 
و ابــراز قــدرت نشــان دادنــد و به نیت ایجاد 
وحشــت در جان مخالفانشــان انجام شــد،
ابومهــدی  و  ســلیمانی  شــهید  تــرور   
رســمی  طــور  بــه  کــه  بــود  المهنــدس 
گرفتنــد. برعهــده  را  آن  مســؤولیت 

ــرائیل  ــکا و اس ــات آمری ــه اقدام ــع ب ــم راج ــر بخواهی گ ــاص ا ــور خ ــه ط ب
کنیــم؛ این هــا در چنــد دهــه اخیــر، ترورهــای مختلفــی را در  صحبــت 
گرفتنــد. مقــداری  ج یــا داخــل منطقــه، انجــام داده و برعهــده  خــار
رژیــم  و  آمریــکا  تروریســتی  ســازمان های  و  موضــوع  ایــن  بــه  راجــع 

می دهیــد؟ توضیــح  صهیونیســتی 
رژیــم صهیونیســتی اساســًا توســط یــک ســری ســازمان  تروریســتی 
گرفــت. چنــد تشــکیالت نظامــی مثــل همیــن ارتــش اســرائیل،  شــکل 
سیســتم  ســتون  کــه  گرفــت  شــکل  انگلســتان  دولــت  کمــک  بــه 
کــه  گــروه تشــکیل شــده  سیاســی اســرائیل اســت. ایــن ارتــش از چنــد 
کــه  گروه هــا، رهبــران و فرماندهــان خودشــان را دارنــد  کــدام از ایــن  هــر 
بــه نخســت وزیــری هــم می رســند. از دل همیــن فرماندهــان نظامــی 
مشــخص  اســرائیل  دولتــی  مســؤوالن  تروریســتی،  ســازمان های  و 
گروه هــا، محصــول ایــن  می شــوند. بی رحمــی بســیار زیــاد در بیــن ایــن 
کشــتن بــاال  کــه ایــن افــراد در دوران بلــوغ و جوانــی از طریــق آدم  اســت 
گونــه اســت. فرهنــگ غــرب و  آمده انــد. در انگلیــس هــم اوضــاع ایــن 
لیبرالیســم بــرای رســیدن بــه اهدافــش از خشــونت بار تریــن روش هــا 

اســتفاده می کنــد. 
در تحلیل هــای سیاســی دو نــگاه بــه تــرور وجــود دارد: یــک نــگاه، 
بــر  کــم  حا سیاســت های  و  دولــت  بــر  متوقــف  را  دولتــی  تروریســم 
یــک  قضیــه،  ایــن  کــه  اســت  معتقــد  دیگــر،  نگاهــی  و  می دانــد  آن 
ربطــی  کــم  حا دولــت  بــه  لزومــًا  کــه  اســت  ثابــت  امنیتــی  فرآینــد 
نــدارد و در واقــع، یــک سیاســت و راهبــرد امنیتــی اســت. بــه ایــن 
امنیتــی  اهــداف  همــواره  کشــور  یــک  امنیتــی  سیســتم  کــه  معنــی 
مشــخصی دارد و دائمــًا ســوژه ها رصــد  و در موقعیــت مناســب نابــود 
ــر اســت؟ ــه واقعیــت نزدیک ت ــگاه ب ــدام یــک از ایــن دو ن ک می شــوند.  

ــر علیــه  کارت ــه  ک ــد. خشــونتی  کردن دموکرات هــا نیــز مثــل بقیــه عمــل 
کــه  مــا در جریــان اعــزام نیروهــای ویــژه در ماجــرای طبــس انجــام داد 
کتــاب نیــروی دلتــا آمــده، ماننــد مــدل عملیــات اســرائیل  ح آن در  شــر
کــه در ایــن  در منطقــه »انتبــه« پیــش بینــی شــده بــود. درســت اســت 
کره  کارتــر بــا وزیــر خارجــه مــا محرمانــه مذا طــرف وزرات خارجــه دولــت 
ــد و آقــای صــادق  ــه پاریــس می آی می کنــد؛ آقــای هامیلتــون جــردن ب
قطــب زاده نیــز بــه بهانــه فــروش آپارتمانــش بــه پاریــس رفتــه و بــا هــم 
کــره می کننــد. امــا در آن طــرف، نیروهــای ویــژه آمریــکا در حــال  مذا

گروگان هایشــان هســتند. آمــوزش بــرای اقــدام نظامــی بــرای آزادی 
تروریســتی  اقدامــات  و  جهانــی  ســرمایه داری  و  لیبرالیســم  جریــان 
ــا نیــز همیــن روش  ــد. در زمــان اوبام ــه دارن ــا هــم وحــدت روی آن هــا ب
تکــرار شــد و شــهید عمــاد مغنیــه و دانشــمندان هســته ای مــا در دوره 
اوبامــا تــرور شــد. اســرائیل بــدون هماهنگــی بــا آمریــکا اقدامــی در ایــن 

انــدازه را انجــام نمی دهــد.
آیــا واقعــًا بــه ایــن انــدازه، ســرویس های امنیتی اســرائیل و آمریکا با هم 
ــرات  ک گفتــه می شــود در زمــان مذا هماهنــگ هســتند؟ چــون بعضــًا 
کرات با ایران جلو  هسته ای در دوره اوباما، آمریکا قصد داشت که مذا
کــرات  کــرد تــا مذا بــرود امــا اســرائیل، دانشــمندان هســته ای  مــا را تــرور 
بــه هــم بخــورد. ایــن تحلیــل، مقداری با تحلیل شــما متناقض اســت.

کامــاًل  نــه تناقضــی نــدارد. تــرور شــهدای هســته ای مــا در زمــان اوبامــا، 
هماهنــگ بــود. چــون در غیــر ایــن صــورت، بــه ایــن ترورهــا اعتــراض 
کــرده و حتــی یــک ابــراز تأســف  می کردنــد امــا آنــان اظهــار خوشــحالی 
در  کــه  تــروری  ناجوانمردانه تریــن  شــاید  نکردنــد.  هــم  معمولــی 
گرفــت؛ تــرور دانشــمندان  کشــور صــورت  مــورد جریــان مقاومــت یــک 
ــود. در تجلــی و پیشــرفت ایــن دانــش، آرزوی یــک ملــت  هســته ای ب
در شــخصیت ایــن شــهداء بــرآورده شــد. این هــا بــا ایــن ترورهــا، آرزوی 

کــه یــک ملــت  کاری را  یــک ملــت، و صلــح آمیزتریــن، و انســانی-ترین 
می توانســت بــرای خــود بکند)گســترش علــوم( را از بیــن بردنــد. در 
پــس آن هــم دنبــال نتایــج ایــن تــرور بودنــد. بعــد از ایــن عملیــات، 
گســتاخانه تر و طلبکارانه تــر شــد. کــرات هســته ای  زبــان این هــا در مذا
ــه  ــد ده ــتی در چن ــم صهیونیس ــای رژی ــن تروره ــما، مهم تری ــر ش از نظ

کــدام ترورهــا هســتند؟ اخیــر، 
ــی داد  ــام م ــهرها انج ــطح ش ــی را در س ــای فراوان ــم قتل ه ــن رژی اواًل ای
کــه قاتــل شناســایی نشــود. برخــی شــیوه های تــرور بــه  بــه صورتــی 
کشــتن مخالفــان از طریــق زندانــی  همیــن صــورت اســت. راه دیگــر 
کــردن و قتل هــای غیــر مســؤوالنه اســت. مثــاًل  کــردن آنــان، شــکنجه 
گرفتــار  گرســنگی و  در زنــدان بــه شــیوه های مختلــف زندانــی را دچــار 
کــرده و او را بــدون درمــان رهــا می کردنــد. شــهید  انــواع بیماری هــا 
ــر  ــه ۲۰۰ نف ــک ب ــت نزدی ــذا می گف ــات غ ــورد اعتصاب ــار در م ــمیر قنط س
عملیــات  طریــق  از  گاهــی  اســرائیل  شــدند.  کشــته  طریــق  ایــن  از 
بیوتروریســم نیــز بــه اهدافــش می رســید. ایــن نــوع از تــرور را بــرای 
گــروه الصاعقــه؛ »ودیــع حــداد« انجــام دادنــد.  یکــی از فرماندهــان 
او عملیات هــای نظامــی مختلفــی علیــه اســراییل انجــام داده بــود. 
نیروهــای اســرائیلی بــه هیــچ وجهــی نتوانســتند او را دســتگیر یــا تــرور 
کارگیــری روش انگلیســی ها و آمریکایــی مبنــی بــر  ــا بــه  کننــد و فقــط ب
شخصیت شناســی و یافتــن نقــاط ضعــف و قــوت هــدف توانســتند او 
کــه  را از بیــن ببرنــد. آن هــا از طریــق منابــع اطالعاتــی متوجــه شــدند 
ــذا، از طریــق  »ودیــع حــداد« بــه خــوردن شــکالت تلــخ عالقــه دارد. ل
ــه  ــش هدی ــوب برای ــیار خ ــخ بس ــکالت تل ــه ش ــک جعب ــطه ی ــد واس چن
که برایش فرســتاده شــد آغشــته به  فرســتادند. جعبه شــکالت بعدی 
ســم بــود. او بــا خوردن آن شــکالت ها، به عفونــت روده ای و خونریزی 
ــاره شــهید عبدالعزیــز حکیــم، و  معــده دچــار شــد و از دنیــا رفــت. درب
کــه یاســر عرفــات در روی  یاســر عرفــات نیــز ایــن اتفــاق افتــاد. چــه ایــن 
گروه هــای جهــادی را  کــره می کــرد و در زیــر میــز  میــز بــا غربی هــا مذا
مســلح می نمــود. حداقــل در جریــان انتفاضــه االقصــی ایــن طــور بــود.

طریــق  از  رژیــم  ایــن  تروریســتی  اقدامــات  دیگــر،  مــوارد  برخــی  در 
ســوم  یــا  دوم  دســت  عوامــل 
از  موســاد صــورت می گرفــت. 
طریــق پیمانکارهــای جنایــت 
کار یــا تبهــکاران ســنتی ترورهــا 
شــهادت  می شــد .  انجــام 
همیــن  بــه  شــقاقی  فتحــی 
شــیوه و در مالــت اتفــاق افتاد.

ظاهــرًا  عملیــات،  آن  در 
ســوری،  یــک  عراقــی،  یــک 
بودنــد  درگیــر  مالتــی  یــک  و 

و از عناصــر اســرائیلی خبــری نبــود. در تــرور ناموفــق خالــد مشــعل 
نیــز چنیــن شــد. خالــد مشــعل را در راه مدرســه فرزنــدش در اردن 
امــا  کردنــد  مســموم  ســمی  شــیمیایی  گاز  یــک  انتشــار  طریــق  از 
گرفتــه بــود؛ او فقــط بیهــوش شــد. کار بــا عجلــه صــورت  چــون ایــن 
ک اردن اتفــاق افتــاده بود؛  کــه ایــن عملیــات تروریســتی در خــا  از آنجــا 
کــه همزمــان بــا تودیــع وثیقــه ای  دولــت اردن بــه اســرائیل فشــار آورد 
ــت اســراییل داشــتند؛ پادزهــر را در اختیــار دولــت  ــه اردنی هــا از دول ک
اردن قــرار دهــد و بدیــن وســیله خالــد مشــعل از مــرگ نجــات یافــت.
بخشــی از اقدامــات تروریســتی نیــز بــا ابــزار نظامــی انجــام می شــد. 

گو با یعقوب توکلی گفت و  مروری بر تاریخ تروریسم دولتی در 
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ستاد فرهنگی اربعین



بــه طــور مثــال، عوامــل رژیــم صهیونیســتی، 
شــیخ احمــد یاســین، عبدالعزیــز رنتیســی، 
راغــب  شــیخ  و  موســوی،  عبــاس  ســید 
نــه  کردنــد  تــرور  نظامــی  ابــزار  بــا  را  حــرب 
گروهــی  اســرائیل  امنیتــی.  اقدامــات  بــا 
انجــام  بــرای  »شــبطیت«  تروریســتی 
عملیــات تروریســتی و آدم ربایــی در نقــاط 
مختلــف دنیــا داشــت. معروف تریــن حرکــت 
در  انتبــه  عملیــات  در  شــرکت  آن هــا، 
اوگانــدا بــود. دســتگیری شــیخ عبدالکریــم 
قصفــی،  جــواد  دیرانــی،  مصطفــی  عبیــد، 
ایــن  عملیات هــای  از  فضلــی  یوســف  و 
گــروه تروریســتی اطالعــات ارتــش اســرائیل 
نیــز آخریــن  انتصاریــه  بــود. ولــی عملیــات 
کــه منجــر بــه نابــودی ایــن  عملیاتــی بــود 
توانســت  لبنــان  اهلل  حــزب  شــد.  گــروه 

گــروه، در رونــد اطــالع دهــی بــه آن هــا وارد شــده و  بــا نفــوذ در ایــن 
در  کنــد.  منتقــل  را  آن  زمــان  و  عملیــات  یــک  پیشــنهاد  ایشــان  بــه 
پهــن  اســرائیلی ها  بــرای  را  دام  ایــن  اهلل  حــزب  انتصاریــه  عملیــات 
کــرد و از ایــن طریــق هیمنــه اطالعاتــی و امنیتــی رژیــم صهیونیســتی 
ــی  ــام »مصطف ــه ن ــی ب ــدگان لبنان ــن رزمن ــی از ای ــا یک ــن ب ــت. م را شکس
را  زیــادی  ســال های  کــه  می کــرد  نقــل  او  کــردم.  مصاحبــه  حمــود« 
کــرده بــود و بــه آن هــا اطالعاتــی  درون تشــکیالت موســاد نفــوذ پیــدا 
کــه از ایــن طریــق امــل و حــزب اهلل بتواننــد خیلــی از اقدامــات  مــی داد 
خــود را انجــام دهنــد. البتــه مصطفــی حمــود دســتگیر شــد و بیــش 
کــرد. از دوازده ســال از عمــر خــود را در زندان هــای اســرائیل ســپری 

ــرور شــهید عمــاد  ــان و نحــوه ت ــاره جری ــر ممکــن اســت، مقــداری درب گ ا
ح بفرماییــد. ــی را مطــر مغنیــه نکات

بــرای  و  دارنــد  نفــود  ســیا  هــم  و  موســاد  هــم  متأســفانه  لبنــان  در 
کــه  کار حــزب اهلل در لبنــان بســیار ســخت اســت. در زمانــی  همیــن، 
بــرای مصاحبــه بــا شــهید ســمیر قنطــار بــه لبنــان رفتــه بــودم؛ شــبی 
در ضاحیــه بــه تنهایــی بــرای خریــد بــه بیــرون از هتــل رفتــم. بعــد از 
گفــت در ایــن جــا، جاسوســان  آن، مترجــم مــن خیلــی عصبانــی شــد و 
مختلفــی از اســرائیل، آمریــکا، روســیه، ترکیــه ، قطــر، امــارات، فرانســه، و 
گروه هــای داخلــی  انگلیــس حضــور دارنــد. بــه عــالوه، نیروهــای امنیتــی 

نیــز رقیــب هــم هســتند.
گــروه بــرای تــرور شــهید  در راه رســیدن بــه ایــن هــدف تروریســتی، یــک 
عمــاد مغنیــه ســازماندهی شــدند. ایــن تــرور چیــزی شــبیه بــه تــرور 
گــروه  ایــن  بــود.  محمــدی  علــی  دکتــر  شــهید  و  هســته ای  شــهدای 
کردند و متوجه  کشــف  تروریســتی، مکان جلســه حزب اهلل در ســوریه را 
ــه عمــاد مغنیــه، در یکــی از واحدهــای امــن یــک ســاختمان  ک شــدند 
در منطقــه طرســوس، رفــت و آمــد می کنــد. خــودروی او را شناســایی 
کردنــد، و همچنیــن، ســاختمان مقابــل ســاختمان حــزب اهلل یعنــی 
کردنــد.  کــه عمــاد مغنیــه اتومبیــل خــود را پــارک می کــرد را اجــاره  جایــی 
کــرده و تعــداد بســیار  گــروه اســرائیلی، خودرویــی را از مــواد منفجــره پــر 
گــر مــوج انفجــار،  ج »تــی ان تــی« قــرار دادنــد تــا ا زیــادی ســاچمه  در خــر
کننــد.  کار را تمــام  وی را بــه شــهادت نرســاند حتمــًا ایــن ســاچمه ها 
کــه شــهید مغنیــه بعــد از جلســه قصــد داشــت  درســت در لحظــه ای 
کنــد و بــه ماشــین خــودش برســد؛ آن هــا  کنــار آن اتومبیــل عبــور  ــا  از  ت
کردنــد. اســرائیل و آمریــکا، ســال های  ماشــین پــر از مهمــات را منفجــر 
 بــه نوعــی دیگــر 

ً
طوالنــی بــه دنبــال تــرور او بودنــد. ایــن برنامــه، ظاهــرا

در شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی و تــرور شــهید ســمیر نیــز پیــاده شــد.

گــر ممکــن اســت نــکات بیشــتری را دربــاره چگونگــی تــرور ســمیر  قنطــار  ا
بیــان بفرمایید. 

کــه ســمیر مبــارزی   وقتــی از لحــاظ سیاســی نــگاه می کنیــم؛ می ببینیــم 
گذرانــد و بــه عنــوان  کــه چنــد ده ســال از عمــر خــود را در  زنــدان  بــوده 
امــور  آزادی، در  از  پــس  او طبیعتــًا  ســمبل مقاومــت شــناخته  شــد. 
کــه اســرائیل  مرتبــط بــا مقاومــت فعالیــت  کــرد. حــال، ســؤال ایــن اســت 

کنــد؟ کــه او را تــرور  چــه لزومــی داشــته 
کتــاب »حقیقــت ســمیر«، بــا عنــوان »بــاز می گــردم«،  مــن در مقدمــه 
جملــه ای  بــه  اشــاره  می گــردم«  »بــاز  پرداختــه ام.  موضــوع  ایــن  بــه 
و  ســال   54۸ بــه  وی  کــرد.  بیــان  آزادی اش  هنــگام  او  کــه  دارد 
ابــد حبــس  شــش  یعنــی  بــود  شــده  محکــوم  حبــس  مــاه  شــش 

زنــدان.  مــاه  شــش  و  ســال   4۸ اضافــه  بــه 
آزادی  بــرای  کــه  زیــادی  از تالش هــای  بعــد 
کــه بــرای  گرفــت، و افــراد زیــادی  او صــورت 
آزادی ســمیر قنطــار بــه شــهادت رســیدند؛ 
فشــار  از  پــس  میــالدی   ۲۰۰۸ ســال  در  وی 
جنــگ ۳۳ روزه، از زنــدان رژیــم صهیونیســتی 
دروزی  لبنانــی  قنطــار  ســمیر  گشــت.  آزاد 
کــه بــرای آزادی فلســطین بــه  مذهبــی بــود 

یکــی از جدی تریــن و موفق تریــن عملیات هــای نظامــی علیــه اســراییل 
فلســطینی  مبــارزان  از  بســیاری  خاطــر  همیــن  بــه  بــود.  زده  دســت 
ســال  در  ســمیر  کــه  هنگامــی  دهنــد.  نجــات  را  او  تــا  کردنــد  تــالش 
گفــت »مــن نمــی روم  ۲۰۰۸ آزاد شــد؛ جملــه  جالبــی بــر زبــان آورد. او 
کــه برگــردم و جهــاد از طــرف مــن تمــام  کــه رفتــه باشــم، مــن مــی روم 
نشــده اســت«. پیــش از آن، تلویزیــون اســرائیل در یــک برنامــه، اعــالم 
ــه  ــر ب ــی رود و دیگ ــی م ــال زندگ ــه دنب ــس از آزادی ب ــه وی پ ک ــود  ــرده ب ک
مبــارزه بــا اســرائیل نمی پــردازد. امــا ســمیر قنطــار بــه محــض آزادی، 
ــه مــن  ک گفــت  ــه ســید حســن نصــراهلل  ــرد، و ب ک ــن  ــه ت لبــاس نظامــی ب
می خواهــم بــرای آزادی قــدس، بــه مبــارزه ادامــه دهــم. فضــای بســیار 
ــر زندگــی او مســلط بــود و رژیــم صهیونیســتی قصــد تــرور  کی ب وحشــتنا
کــه  گفتــه بــود  او را داشــت. خــودش هــم ایــن را می دانســت و بارهــا 
گوهــای مــن بــا او بــرای  گفــت و  کننــد.  کرده انــد تــا تــرور  این هــا مــرا آزاد 
کــه وجــود داشــت؛  کتــاب خاطراتــش، بــه خاطــر خطرهایــی  نوشــتن 
کــه  کــرد  چندیــن بــار بــه تعویــق افتــاد. همســرش بــرای مــا تعریــف مــی 
او مکــرر پســرش علــی را نــوازش می کــرد و مــدام می گفــت: خدایــا مــرا 
کشــت و بعــد از مــن، سرنوشــت فرزنــدم چــه خواهــد شــد؟ خواهنــد 

حســاس  منطقــه  بــود.  آنــان  قهرمــان  و  دروزی  یــک  قنطــار،  ســمیر 
و مهــم جــوالن عمدتــًا محــل زندگــی دروزی هــا اســت و ســمیر تــالش 
ــش  ــک جنب ــرده و ی ک ــازمان دهی  ــه را س ــان آن منطق ــه جوان ک ــرد  می ک
مقاومــت جدیــد در جــوالن بــه راه بینــدازد. پــس از تــرور او، اســرائیل 
کــه مــا او را بــه خاطــر عملیاتــش در »نهاریــا« نکشــتیم بلکــه  کــرد  اعــالم 
کشــتیم. تــرور او توســط دو هواپیمــای  بــه خاطــر اقدامــات او در جــوالن 
اســرائیلی و پــس از شناســایی محــل اقامــت او در ســوریه اتفــاق افتــاد.

کــه حــاج قاســم ســلیمانی  بــار بــود  بــه نظــر شــما ایــن بــرای اولیــن 
می گرفــت؟ قــرار  آمریــکا  تــرور  و  امنیتــی  ســرویس های   دســترس  در 
کــه بــرای تجربــه تاریخــی مــا بایــد  نــه قطعــًا. شــاید یکــی از پروژه هایــی 
کار شــود؛ مدل هــا و اقدامــات متعــدد تروریســتی علیــه شــهید حــاج 
کــه دشــمنان قصــد داشــتند   اعــالم شــد 

ً
قاســم ســلیمانی اســت. اخیــرا

مــا در  کننــد. قهرمانــان  تــرور  کرمــان  پــدری اش در  را در خانــه  او  تــا 
ــی می کننــد. حتــی بطــری آب خــوردن او، محــل  شــرایط ســختی زندگ
کنتــرل می شــد.  خــواب، و رفــت و آمــد او نیــز بــرای جلوگیــری از تــرور 
چــون اقدامــات مختلفــی علیــه او انجــام شــده بــود. بــه طــور مثــال، 
کرمــان  گــروه تروریســتی در  یــک  ایشــان،  از شــهادت   و پیــش 

ً
اخیــرا

کننــد. ایــن  ــرور  کــه قصــد داشــتند او را بدیــن شــیوه ت دســتگیر شــدند 
کــه ســردار ســلیمانی، هــر ســال بــه  افــراد بــا تحقیقــات فهمیــده بودنــد 
مــدت چنــد روز در خانــه پــدری مراســم روضه خوانــی برپــا می کنــد. 
بــرای همیــن، تیــم تروریســتی مذکــور منــزل پشــتی آن خانــه را خریــده و 
کانــال زده بودنــد و حجــم زیــادی از  از طریــق آن بــه منــزل حــاج قاســم 

ــد.  کردن ــه آنجــا منتقــل  مــواد منفجــره را ب
در جریــان شــهادت او نیــز، آمریکایی هــا بــا نفــوذ در بیــن عراقی هــا و 
ســوری ها توانســتند او را در تــور اطالعاتــی خــود قــرار دهنــد و او را بــه 
کاخ ســفید و ســازمان ســیا بــه طــور مســتقیم  شــهادت برســانند. حتــی 
داشــتند.  نظــر  تحــت  بــزرگ  مانیتورهــای  طریــق  از  را  تــرور  برنامــه 
پرداختــن بــه ایــن موضــوع بــرای پیشــبرد تجربــه تاریخــی و انقالبــی مــا 

خیلــی ضــرورت دارد. االن دیگــر، زمــان ترســیدن مــا نیســت و زمــان 
گرســنگی دادن و تحریــم  کــه بخواهنــد مــردم مــا را از طریــق  ایــن نیســت 

ــا تحــت فشــار قــرار دهنــد. کودت ــا  ی
چرا ترور سردار سلیمانی در این برهه از زمان اتفاق افتاد؟

کار را بایــد دولت هــای قبلــی  کــه ایــن  کــرد  رئیــس جمهــور آمریــکا اقــرار 
انجــام می دادنــد امــا نتوانســتند. اصــال تردیــد نکنیــد دولــت آمریــکا، 
کــه  ایــن  بــه محــض  کشــورهای غربــی،  انگلیــس، اســرائیل، و دیگــر 
ــه نفــع آن هــا  ــرور ب کــه یــک ت ــه نتیجــه برســند  کــرده و ب هزینــه- فایــده 
ــی  ــا حت ــال، این ه ــور مث ــه ط ــرد. ب ک ــد  ــدام خواهن ــورًا اق ــود؛ ف ــد ب خواه
کاریکاتوریســت فلســطینی  ــد. وی یــک  »ناجــی علــی« را تحمــل نکردن
کارهایش  کار می کــرد و انعکاس و تأثیــر  کــه در چنــد روزنامــه  لبنانــی  بــود 

ــود.  گســترده ب بســیار 
 منطــق تــرور شــهید ســلیمانی شــاید زیــر ســوال باشــد امــا بــا ایــن وجــود، 
در همیــن منطــق، معمــواًل دســتگاه های امنیتــی دولت هــا مســؤولیت 
کشــور را برعهــده نمی گیرنــد. چــرا در  تــرور مقــام رســمی نظامــی یــک 
افتــاد؟ اتفاقــی  چنیــن  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید  ســردار  تــرور 
کــه برایشــان ضــرری ندارنــد؛ اغلــب  دولت هــا در مواجهــه بــا دشــمنانی 
بــر اســاس عــرف بین المللــی عمــل می کننــد. امــا در مــورد مقــام مســؤول 
گــذاری اش وجود نداشــته باشــد؛  کــه امــکان جلوگیــری از تأثیــر  کشــوری 
ــد. ایــن  ــه هــر اقدامــی می زننــد و مســؤولیتش را نیــز می پذیرن دســت ب
کــه بتواننــد از طریــق دســت های پنهــان و بــه طــور  دولت هــا تــا آنجــا 
و  ضــروری  مواقــع  در  امــا  می دهنــد  انجــام  را  ترورهــا  مســتقیم  غیــر 

کــرد.  حیاتــی مســتقیمًا خودشــان عمــل خواهنــد 
گاهــی غیــر مســتقیم  گاهــی مســتقیم  و  مــا قهرمان هــای ملــی زیــادی را 
ــوند  ــه ش ــر متوج گ ــی ا ــای غرب ــم. دولت ه ــت دادی ــرور از دس ــق ت از طری
ــدون تعــارف او را  ــدارد؛ ب ــه یــک قهرمــان و عنصــر مهمــی جایگزیــن ن ک
مســتقیمًا از بیــن می برنــد تــا رأس جریــان مقاومــت و مخالفــت را نابــود 
کنیــم مثــاًل اوبامــا مهربان تــر  کــه مــا فکــر  کننــد. ایــن ســاده لوحــی اســت 
کــرد  کشــورهای مختلــف ســفر  کلینتــون بــه  از بقیــه بــوده اســت. خانــم 
کــرد. لوئیــس بــه  ح »برنــارد لوئیــس« فراهــم  و زمینــه را از طریــق طــر
اســالم  اندیشــه های  و  شــقاق فکــری در میــان جریــان شــبه ســلفی 
گاه بــود. بــر ایــن اســاس،  امــوی شــناخت داشــت و از ظرفیت هــای آن آ
آمریکایی هــا مــدارس ســلفی تأســیس شــده توســط دولــت عربســتان 
کــم  ــا  کردنــد. از دل ایــن مــدارس، افــراد درس نخوانــده و ی را حمایــت 
درس خوانــده بیــرون آمدنــد و بــه نوعــی انســان های شــبه جهــادی 
گشــتند. ایــن مــدارس در عربســتان، مــدارس علمیــه و آموزشــی  تولیــد 
ــرای تربیــت انســان شــبه جهــادی.  نیســتند بلکــه مدارســی هســتند ب

ــرور هســتند.  ــرور، و جنگ جــو پ ایــن مــدارس، تروریســت پ
ــر  ــر، وارد عص ــال اخی ــل س ــه در چه ک ــم  کنی ــه  ــد توج ــا بای ــر، م ــه آخ نکت
شــده  ج  خــار گذشــته  تــرس  آن  از  مــا  جامعــه  و  شــده ایم  استشــهاد 
»رئیــس  فرماندهــی شــهید  بــه  نفــر  پانصــد  برهــه ای  یــک  در  اســت. 
علــی دلــواری« بــه تنهایــی در مقابــل قــدرت انگلســتان ایســتادند و 
کســی از آنــان خبــری  مظلومانــه بــه شــهادت رســیدند و تــا ســال هــا 
کــس در جامعــه بــه شــهادت ایــن افــراد عکــس العملــی  نداشــت و هیــچ 
نشــان نمــی داد. امــا در ایــن عصــر، شــجاعت امــام خمینــی در ســایه 
ــر  ــران در براب ــه ای ک ــران باعــث شــد  ادبیــات و فرهنــگ عاشــورایی در ای
و  راحتــی  بــه  کــه در شــهریور۱۳۲۰  کشــوری  بایســتد.  هجــوم صــدام 
ارتــش صــدام  مقابــل  در  اشــغال شــد؛  گونــه مقاومتــی  هیــچ  بــدون 
کــرد. متأســفانه در ســال های اخیــر، طــی  جانانــه و عاشــورایی مقاومــت 
گرفتــه اســت امــا  طریــق در مســیر اســالم عاشــورایی مــورد هجــوم قــرار 
کــه طرفــداران اســالم  خوشــبختانه شــهادت حــاج قاســم نشــان داد 
حرکــت  حــال  در  مــا  جامعــه  و  هســتند  فــراوان  ایــران  در  عاشــورایی 
کــه حتــی  بــه ســوی ســلیمانی شــدن اســت. در ایــن میــان، دیدیــم 
گفتمــان انقــالب اســالمی از شــهید ســلیمانی بــه  بزرگ تریــن مخالفــان 
کردنــد. وزیــر خارجــه رژیــم پهلــوی، دکتــر ســروش و دیگــران  نیکــی یــاد 

ــد.  کردن ــاد  ــا ی ــر م ــلیمان عص ــام س ــه ن ــی و ب ــه خوب از او ب
ج وجــود دارد؛  کــه در داخــل و خــار بــا وجــود مشــکالت و تنگناهایــی 
ــا رقــم خواهــد زد  ــرای م ــدی را ب شــهادت شــهید ســلیمانی عصــر جدی
اســالمی  انقــالب  رهبــران  و  بهشــتی  شــهید  شــهادت  کــه  همچنــان 
گام هــای بلنــدی در عصــر استشــهاد برداشــته و مــا را  در دهــه ۱۳6۰ 
ــازی و  ــات س ــق ادبی ــم از طری ــا می توانی ــد. م کردن ــر  ــا ت ــر و توان ــجاع ت ش
بــه پیــش رفتــه و نظــام  گســترش دشمن شناســی  گاهــی بخشــی و  آ
کشــور را از بیــن ببریــم. مــا بــه ســقراط های  فکــری »سفســطه محــور« در 
کــه در برابــر نظــام فکــری غــرب محــور روشــن گری  زیــادی نیــاز داریــم 

ــد.  کنن ــاز  ــا ب ــان م ــال جوان ــت و ب ــارت را از دس ــن اس ــرده و ای ک

   دولــت  هــا در مواجهــه بــا دشــمنانی کــه برایشــان ضــرری 
عمــل  بین المللــی  عــرف  اســاس  بــر  اغلــب  ندارنــد؛ 
می کننــد. امــا در مــورد مقــام مســؤول کشــوری کــه امــکان 
باشــد؛ نداشــته  وجــود  گــذاری اش  تأثیــر  از  جلوگیــری 

نیــز  را  مســؤولیتش  و  زننــد  مــی   اقدامــی  هــر  بــه  دســت 
ــا آنجــا کــه بتواننــد از طریــق  ــد. ایــن دولت هــا ت مــی  پذیرن
دســت های پنهــان ترورهــا را انجــام می دهنــد امــا در مواقــع 
ضــروری و حیاتــی مســتقیمًا خودشــان عمــل خواهنــد کــرد. 
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قرن بی شرم؛ نگاهی به چیستی معامله قرن

سخنان اسماعیل هنیه در مراسم
کنگره بین المللی قدس شریف برگزار شد  تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی دو نشست مجازی اعضای هیأت علمی 

ســرانجام از معاملــه قــرن رونمایــی شــد: ســند صلحــی اعــالم شــده 
بــه  تحریــم  و  ســرکوب  و  جنــگ  بهــای  بــه  اســت  قــرار  احتمــااًل  و 
فلســطینی ها تحمیــل شــود. نــام مناســبی بــرای آن اختیــار شــده 
کــه  اســت: معاملــه قــرن. ایــن معاملــه، بیانگــر سرشــت قرنــی اســت 
رئیــس جمهــوری  ترامــپ،  اســت. دونالــد  گذشــته  آن  از  دو دهــه 
آمریــکا و اســرائیل مطابــق بــا طرحــی، بنیانگــذار یــک نظــام آپارتایــد 
حاضــر  ح  طــر اعــالم  محــل  در  عربــی  کشــور  ســه  شــده اند،  تــازه 
یــا همــراه  بــه اســتثنای اردن،  کشــورهای عربــی دیگــر،  شــده اند، 
کشــورهای دنیــا نیــز،  کرده انــد. ســایر  شــده اند یــا ســکوت اختیــار 

کرده انــد.  اختیــار  یــا مواضــع مزورانــه ای  ســکوت 
در قــرن بیســتم محــدوده ای بــرای بــی شــرمی وجــود داشــت. اعــالم 
بــر می انگیخــت و در جهــان  چنیــن طرحــی، طوفانــی در منطقــه 
در  ایدئولوژی هــا  می کــرد.  ظهــور  گســترده ای  مخالفت هــای  نیــز، 
کــدام بــر منظومــه ای از ارزش هــای متفــاوت تکیــه  قــرن بیســتم هــر 
می کردنــد. لیبرالیســم و مارکسیســم و در ایــن اواخــر اســالم سیاســی، 
از  و حراســت  تولیــد  بــه  نــزاع،  ایــن  امــا  منازعــه می کردنــد  هــم  بــا 
ــان زور و  ــی طوف گوی ــرد.  ــک می ک کم ــی  ــن الملل ــرم بی ــدودی از ش ح
گرایی هــای دینــی همــه  ــژاد پرســتی و بنیادگرایــی و خــاص  پــول و ن
ــه از آن هــا شــرم اســت. شــرم  ــرده اســت. مــن جمل ــا خــود ب ــز را ب چی
کنــش روانــی در نتیجــه قــدرت اخالقــی جامعــه اســت. اخــالق  یــک وا
در جامعــه داخلــی و بیــن المللــی بــی اعتبــار شــده اســت. حاصلــش 
کنــد  گــر اعــالم  کــه شــرم نمی کنــد ا سیاســتمدارانی مثــل ترامــپ اســت 
همــه موجودیــت یــک ملــت را بــا پنجــاه میلیــارد دالر می خــرد. وقتــی 
کــه دائــر مــدار اســت)جواد  شــرمی در میــان نیســت، پــول و زور اســت 
کلــی از معاملــه  کاشــی(. در ایــن یادداشــت ســعی شــده تــا چارچوبــی 
گــردد.  قــرن ارائــه شــود و تــا حــدودی ابهامــات حــول آن برطــرف 

تعریف معامله قرن
فــروش  از  اســت  عبــارت  ســاده  زبانــی  بــه  قــرن  معاملــه  »عنــوان 
فلســطین بــه صهیونیســت ها در ازای بــه رســمیت شــناختن دولــت 
کل فلســطین تاریخــی و ایجــاد روابــط رســمی بیــن  قــوم یهــود در 
که دولتی فلسطینی  کشــورهای عربی و رژیم صهیونیســتی بدون آن 
ح دولــت »دونالــد  در فلســطین بــه وجــود آیــد. معاملــه قــرن، طــر
کــه تحــت ایــن عنــوان  ــرای حــل مســئله فلســطین اســت  ترامــپ« ب
ح هــای دولت هــای  ح نســبت بــه طر ح شــده اســت. ایــن طــر مطــر
کــه تحــت عنــوان »رونــد صلــح خاورمیانــه« معرفــی  گذشــته آمریــکا- 

تفــاوت آن  شــده بودنــد- تفاوت هایــی بنیادیــن دارد. مهم تریــن 
گذاشــته  ح خــود را بــر اقتصــاد  کــه ترامــپ اســاس طــر ایــن اســت 
گذشــته آمریــکا بــرای  ح هــای دولت هــای  کــه طر اســت. در حالــی 
ــپ روز  ــنیم(. ترام ــی بودند)تس ــی سیاس ح های ــی طر ــطین همگ فلس
کــه »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر  هشــتم بهمــن ۱۳۹۸ در حالــی 
ح ســازش تحمیلی  کنــار خــود داشــت، از طــر رژیــم صهیونیســتی را در 
کــه در یــک نشســت  کــرد. او  موســوم بــه »معاملــه قــرن« رونمایــی 
ح  طــر ایــن  از  رونمایــی  می کــرد،  صحبــت  ســفید  کاخ  در  خبــری 
کــرد و مدعــی  را »گامــی بــه ســمت صلــح« بــرای اســرائیل توصیــف 
کمــک می کنــد.  ح بــه مقابلــه بــا »افراط گرایــی«  کــه ایــن طــر شــد 
کرد و مدعی  ح را یــک پیشــنهاد »برد - برد« توصیــف  ترامــپ ایــن طــر
کــه ایــن ســند »راهکارهایی عملی« برای رســیدن بــه منطقه ای  شــد 
ادامــه  در  آمریــکا  رئیس جمهــور  می کنــد.  ارائــه  مرفــه«  و  »آرام تــر 
گفــت: اورشــلیم)قدس(  در مــورد وضعیــت شــهر بیــت المقــدس، 
بــرای  ک(.  می ماند)تابنــا باقــی  اســرائیل  تقســیم ناپذیر  پایتخــت 
ــکات  ــی از ن ــه برخ ــرن ب ــه ق ــه معامل ح ظالمان ــر ــا ط ــتر ب ــنایی بیش آش

ــران(: گردد)عصــر ای ــی  ــاره م ــی ایــن توافــق اش اصل
توافق

و  آزادی بخــش  ســازمان  اســرائیل،  میــان  جانبــه ای  ســه  توافــق 
»فلســطین  نــام  بــا  فلســطین  کشــور  و  می شــود  امضــا  حمــاس 
گرفتــن  ــوار غــزه بــدون در نظــر  کرانــه باختــری و ن جدیــد« در اراضــی 

می گــردد. ایجــاد  شــده،  برپــا  نشــیِن  یهــودی  شــهرک های 
تخلیه اراضی

باقــی  هســتند،  کــه  طــور  همــان  نشــین  یهــودی  شــهرک های 
آن هــا  بــه  نیــز  می ماننــد و شــهرک های یهودی نشــین دور دســت 
ملحــق می شــوند و مســاحت شــهرک های یهــودی نشــین امتــداد 

برســد. نیــز  دوردســت  شــهرک های  بــه  تــا  می یابــد 
قدس

قــدس تقســیم  نخواهــد شــد و میــان اســرائیل و فلســطیِن جدیــد 
کن  ــا ســا کنان عــرب منتقــل می شــوند ت ــود و ســا مشــترک خواهــد ب
تمامــی  مســئول  نیــز  قــدس  شــهرداری  شــوند.  جدیــد  فلســطین 
کــه  بــود  خواهــد  آمــوزش  بخــش  اســتثنای  بــه  قــدس  اراضــی 
فلســطین جدیــد مســئولیت آن را برعهــده می گیــرد. ایــن فلســطین 
ک  کــه بــه شــهرداری یهــودی قــدس مالیــات امــال جدیــد خواهــد بــود 
و آب را می پــردازد. همچنیــن بــه یهودیــان اجــازه داده نخواهــد شــد 

کننــد، ایــن اجــازه بــه عرب هــا نیــز داده  کــه منــازل عربــی را خریــداری 
ــه  کننــد. مناطــق بیشــتری ب ــد  کــه منــازل یهــودی را خری نمی شــود 
کــه در  کــن مقــدس نیــز همــان طــور  قــدس ملحــق نخواهــد شــد، اما

ــد. حــال حاضــر هســتند باقــی خواهــد مان
غزه

فــرودگاه،  ســاخت  بــرای  فلســطین  بــه  را  جدیــدی  اراضــی  مصــر 
ــه  ــا ب ــد داد، ام ــاورزی خواه کش ــاری و  ــادل تج ــرای تب ــا و ب کارخانه ه
ــاحت  ــورد مس ــد)در م ــازه ســکونت در آن را نمی ده فلســطینیان اج
کشــور  »یــک  میانجیگــری  بــا  طرف هــا  میــان  آن  بهــای  و  اراضــی 
آینــده  در  حامــی  کشــور  ایــن  و  می شــود  حاصــل  توافــق  حامــی« 
کرانــه باختــری  معرفــی می گــردد(. یــک مســیر بزرگــراه میــان غــزه و 
کانــال آب هــای تصفیــه شــده در زیــر  کشــیده می شــود و اجــازه ایجــاد 

کرانــه باختــری داده می شــود. اراضــی میــان غــزه و 
کشورهای حامی

کمــک  کــه بــه اجــرای ایــن توافــق  کرده انــد  کــه موافقــت  کشــورهایی 
کننــد و از لحــاظ اقتصــادی بــر آن نظــارت داشــته باشــند، عبــارت 
کشــورهای نفت خیــز عربــی در  هســتند از آمریــکا، اتحادیــه اروپــا و 
حاشــیه خلیــج فــارس. بدیــن منظــور، مبلــغ ۳۰ میلیــارد دالر طــی 5 
گرفتــه  ســال در خصــوص پروژه هایــی بــرای فلســطین جدیــد در نظــر 
شــده اســت. )بهــای الحــاق شــهرک های یهــودی نشــین بــه اســرائیل 
از جملــه شــهرک های دوردســت را خــود اســرائیل پرداخــت می کند(.

توزیع مشارکت ها میان کشورهای حامی
عربــی  کشــورهای  درصــد،   ۱۰ اروپــا  اتحادیــه  درصــد،   ۲۰ آمریــکا 
نفت خیــز در حــوزه خلیــج فــارس ۷۰ درصــد. نســبت مشــارکت میــان 
کشــورهای عربــی بــر اســاس امکانــات نفتــی آن هــا تقســیم می شــود.

ارتش
کــه بــه  فلســطین جدیــد نبایــد ارتــش داشــته باشــد و تنهــا ســالحی 
فلســطین جدیــد اجــازه برخــورداری از آن داده می شــود، ســالح های 
ســبک پلیــس اســت. توافقــی میــان اســرائیل و فلســطین جدیــد 
کــه بــر اســاس آن اســرائیل مســئولیت دفــاع از  امضــا خواهــد شــد 
فلســطین جدیــد در مقابــل هــر حملــه خارجــی را بــر عهــده می گیــرد؛ 
کــه فلســطین جدیــد بــه اســرائیل بهــای دفــاع  امــا بــه ایــن شــرط 
کــره  کشــورهای عربــی نیــز مذا از خــود را بپــردازد. میــان اســرائیل و 
کــه عرب هــا بــه ارتــش اســرائیل بــرای  صــورت می گیــرد تــا مبلغــی 

بهــای ایــن حفاظــت می پردازنــد، مشــخص شــود.
جدول های زمانی و مراحل اجرا

کنــار  را  ســالح هایش  تمامــی  حمــاس  توافــق،  امضــای  هنــگام  در 
می گــذارد و ایــن شــامل ســالح های شــخصی رهبــران حمــاس نیــز 
می شــود؛  داده  تحویــل  مصری هــا  بــه  ســالح ها  ایــن  و  می شــود 
کشــورهای  بــه جــای آن، نیروهــای حمــاس حقــوق ماهیانــه ای از 
عربــی دریافــت می کننــد؛ مرزهــای نــوار غــزه بــرای تجــارت جهانــی از 
گشــوده  گذرگاه هــای اســرائیلی و مصــری و نیــز از طریــق دریــا  طریــق 
کرانــه باختــری افتتــاح می شــود؛  می شــود، همچنیــن بــازار غــزه بــا 
بعــد از یــک ســال از ایــن توافــق، انتخابــات دموکراتیکــی بــرای دولــت 
فلســطین جدیــد برگــزار می شــود و هــر شــهروند فلســطینی می توانــد 
گذشــت یــک ســال از  کاندیــدا شــود؛ بعــد از  بــرای ایــن انتخابــات 
ســال  تدریجــی طــی ســه  بــه صــورت  اســیران  تمامــی  انتخابــات، 
آزاد می شــوند؛ طــی پنــج ســال یــک بنــدر دریایــی و یــک فــرودگاه 
بــرای فلســطین جدیــد ایجــاد می شــود و تــا آن زمــان، فلســطینی ها 
میــان  مرزهــا  می کننــد؛  اســتفاده  اســرائیل  بنــادر  و  فرودگاه هــا  از 
شــهروندان  مــرور  و  عبــور  مقابــل  در  اســرائیل  و  جدیــد  فلســطین 
کشــورهای  کــه وضعیــت بــا  کاالهــا بــاز خواهــد بــود؛ همــان طــور  و 
کــه هیــچ مــرزی  گونــه اســت. »اســرائیل نپذیرفتــه اســت  دوســت ایــن 
بــرای آن تعریــف شــود«؛ پــل معلقــی میــان »بزرگــراه« ایجــاد می شــود 
کرانــه باختــری را  کــه ارتفــاع آن از ســطح زمیــن ۳۰ متــر اســت و غــزه و 
بــه هــم متصــل می کنــد. ماموریــت ســاخت ایــن پــل را یــک شــرکت 

چینــی بــر عهــده می گیــرد.
واکنش رهبر انقالب به »معامله قرن

جمهــوری  مخالفــت  صریــح  خیلــی  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت   
کردنــد و ایــن مســأله  ح معاملــه قــرن را ابــراز  اســالمی ایــران بــا طــر
کــه »البتــه جــا نخواهــد افتــاد و محقــق نیــز  را موضوعــی خیانــت بــار 

کیــد  نخواهــد شــد«، دانســتند. رهبــر انقــالب در ایــن خصــوص تا
و  اســت  اساســی  مســئله ی  یــک  فلســطین  »مســئله ی  کردنــد: 
کشــورهای اســالمی هــم نیســت؛ مســئله ی  مخصــوص دولت هــا و 
انســانی  وجدان هــای  اســت؛  انســانی  مســئله ی  یــک  فلســطین 
ــت فلســطین  ــر ســر مّل ــل آنچــه ب کنــش می شــوند در مقاب ــه وا وادار ب
مســلمان ها  بــرای  البّتــه  نیســت؛  اســالمی  مســئله ی  صرفــًا  آمــد، 
از  اولوّیــت بیشــتری دارد، و غیــر  اهّمّیــت بیشــتری دارد،  کار  ایــن 
جنبــه ی انســانی، جنبه هــای شــرعی و دینــی هــم دارد ولــی مســئله، 
مســئله ی انســانی اســت... آمریــکا و دنباله هایــش حتمــًا در ایــن 
گذشــته ها  بــا  فرق شــان  خــورد.  خواهنــد  شکســت  هــم  قضّیــه 
کــه می خواهیــم مســئله ی  کــه حــاال صریحــًا می گوینــد  ایــن اســت 
ح دنیا،  کنیــم از مســائل مطر کنیــم و حــذف  کأن لم یکــن  فلســطین را 
کام خواهنــد مانــد«. کاری را نخواهنــد توانســت و نــا کــه البّتــه چنیــن 

واکنش های دیگر به طرح معامله قرن
را  ح  طــر ایــن  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر  ظریــف  محمدجــواد 
کــرده و رجــب طیــب اردوغــان،  بــه ســوی جهنــم توصیــف  راهــی 
رئیس جمهــوری ترکیــه بــا بیــان اینکــه قــدس خــط قرمــز ماســت، 
مســجد االقصی  بــه  متجــاوز  دســت های  کــه  اســت  کــرده  تصریــح 
ح  طــر ایــن  بــا  نیــز  بریتانیــا  پارلمــان  نماینــده   ۱۳۳ می شــکنیم.  را 
کردنــد. امانوئــل مکــرون، رئیــس جمهــور فرانســه در اظهــار  مخالفــت 
ــور دو طــرف  ــح حض ــه صل ــیدن ب ــرای رس گفــت ب ــابقه  ــم س ک نظــری 
ح بیــن فلســطین و اســرائیل یــک  درگیــر الزم اســت و در ایــن طــر
طــرف حضــور دارد و در غیــاب طــرف دیگــر صلحــی برقــرار نمــی شــود. 
گزنــد انتقــادات رئیــس جمهــوری اســبق آمریــکا در  ح حتــی از  ایــن طــر
کــه در تارنمــای بنیــاد  کارتــر بــا انتشــار بیانیــه ای  امــان نمانــد. جیمــی 
ح ترامــپ موســوم بــه معاملــه قــرن  کــرد، طــر کارتــر منتشــر شــد، اعــالم 
بخــش بزرگــی از ســرزمین های اشــغالی فلســطین را بــه طــور یــک 
جانبــه بــه اســرائیل ملحــق می ســازد و  فلســطینی ها در بخش هــای 
مرزهــای  بــر  کنترلــی  هیــچ  کــه  شــد  خواهنــد  کنــده  پرا مختلــف 
کشــور را براســاس  ح، راه حــل دو  خــود نخواهنــد داشــت. ایــن طــر
کــه در قطعنامه هــای ســازمان ملــل  مرزهــای ۱۹6۷ نقــض می کنــد 
از ۲4۲)۱۹6۷( تــا ۲۳۳4)۲۰۱6( تصریــح شــده اســت. مضافــًا، ایــن 
و  سرنوشــت  تعییــن  حــق  خصــوص  در  بین المللــی  قوانیــن  ح  طــر
ــه وســیله زور  ممنوعیــت تصاحــب زمیــن و الحــاق اراضــی اشــغالی ب

را نقــض می کنــد.  
ح ناپختــه و جانبدارانــه صرفــا منافــع اســرائیل را در نظــر  ایــن طــر
کــه در آن  گرفتــه و یــک بــازی بــا حاصــل جمــع صفــر را بــه وجــود آورده 
همــه بردهــا از آِن رژیــم صهیونیســتی و همــه باخــت هــا نصیــب طرف 
کــه  فلســطینی اســت. نــگاه عقالنــی بــه روندهــای جهانــی، چنانچــه 
گیری هــای چنــد روز اخیــر نیــز نشــان مــی دهــد، پذیــرای  در موضــع 
کان »بــی معاملــه«  کمــا ح نیســت و بــه نظــر مــی رســد »قــرن«  ایــن طــر

کار خــود ادامــه خواهــد داد. بــه 
ــا  ــود را ب ــع خ ــت قاط ــا مخالف ــرد: »م ک ــالم  ــاس اع ــی حم ــر سیاس دفت
بــر ادامــه  آنچــه معاملــه قــرن نامیــده می شــود، اعــالم می کنیــم و 
حــق  می کنیــم.  کیــد  تأ آن  اهــداف  تحقــق  تــا  بازگشــت  تظاهــرات 
کــه همــه انــواع مبــارزه مشــروع تــا نابــودی  مشــروع ملــت ماســت 
را محقــق  ثابــت خــود  اهــداف ملــی  ادامــه دهیــم و  را  اشــغالگران 
ــی  ــمی عرب ــر رس ــمی و غی ــالش رس ــه ت گون ــر  ــدت ه ــه ش ــا ب ــازیم. م س
یــا داخلــی بــرای عــادی ســازی روابــط بــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی 
را محکــوم می کنیــم«. محمــود عبــاس رئیــس تشــکیالت خودگــردان 
کشــورهای دیگــر نیــز بــا  فلســطین و بســیاری از مقامــات فلســطینی و 

کرده انــد.  ح بــه شــدت مخالفــت  ایــن طــر
کشــور های عربــی ماننــد مصــر و اردن از جملــه   روســیه و برخــی از 
دبیــرکل  نصــراهلل  حســن  ســید  هســتند.  ح  طــر ایــن  مخالفــان 
ــه  ــا علی ــت تحریم ه ــام و بازگش ــکا از برج ــروج آمری ــان خ ــزب اهلل لبن ح
ح معاملــه قــرن دانســت و نســبت بــه آن  ایــران را نشــانه هایی از طــر
ــا  اظهــار بدبینــی نمــود. ملــک عبــداهلل پادشــاه اردن نیــز در رابطــه ب
ح و مفــاد آن بــا رهبــران سیاســی  ح جزئیــات طــر چرایــی عــدم طــر
ح مخالــف اســت. ایــن طــر بــا  و  عــرب معتــرض اســت  کشــور های 

کاری هــای  فدا مقاومــت  و  فلســطین  راه  در  کــه  بــود  فرمانــده ای  ســلیمانی  شــهید 
کــه آمریکایــی هــا مرتکــب شــده انــد، نشــانگر روحیه  کــرد. جنایــت وحشــیانه ای  بســیاری 
کــه در ســرزمین مقــدس فلســطین نیــز بــه وقــوع پیوســته اســت. جنایتکارانــه ای اســت 
شــهید  فرمانــده  شــهادت  و  تــرور  موجــب  دیــروز  کــه  جنایتکارنــه ای  روحیــه  همــان 
و  تفکــر  دارنــد،  صهیونیســتی  رژیــم  جنایتــکاران  کــه  اســت  تفکــری  شــد،  ســلیمانی 
ــه  ک ــی  ــا زمان ــرور و شــهادت مــردم فلســطین می شــود. ت ــه هــر روز موجــب ت ک سیاســتی 
کنیــم فلســطین همــواره در خــط مقاومــت خواهــد  دشــمنان را از قــدس شــریف بیــرون 
مانــد.  ایــن ترورهــا و شــهادت ها بــر اراده، ثبــات و اســتقامت و اصــرار مــا خواهــد افــزود.
فرمانده شــهید ســلیمانی همه زندگی خود را در پشــتیبانی و حمایت از مردم فلســطین 
کــرد. او فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــالب  و مــردم مظلــوم منطقــه ســپری 

اســالمی بــود، او شــهید قدس اســت.

بیــن  کنگــره  علمــی  هیــأت  اعضــای  نشســت  دو 
المللــی قــدس شــریف در تاریــخ 18 و 22 اردیبهشــت 
ــا مدیریــت حجــت  ســال 1399 بــه صــورت مجــازی ب
االســالم و المســلمین دکتــر حمیــد احمــدی رئیــس 
گردیــد. برخی از اعضای  ســتاد فرهنگــی اربعین برگزار 
کنگــره عبارتنــد از: آیــت اهلل عبــاس  هیــأت علمــی ایــن 

المســلمین دکتــر ســید  و  کعبــی،  حجــت االســالم 
جــواد مظلومــی، دکتــر فــؤاد ایــزدی، دکتــر ســید مفید 
کوهســاری، دکتــر الله افتخاری، دکتر ســید  حســینی 
محمــد رضــا خوشــرو، دکتــر محمــد حســن شــجاعی 
کانادا،  کشــور  فــرد از ایران، شــیخ شــجاع علــی میرزا از 
الصافــی،  ضیــاء  ســید  دکتــر  الدعمــی،  منیــر  دکتــر 
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عــراق. کشــور  از  الموســوی  ثعبــان  فائــزه  دکتــر  و 
در ایــن جلســات، اهــداف و موضوعــات پیشــنهادی 
کنگــره از ســوی اســاتید محتــرم مــورد بحــث و بررســی 
گرفــت و تصویــب شــد؛ ســخنرانان و موضــوع  قــرار 
گردیــد؛ آیــت اهلل  ســخنرانی هــر یــک از آنــان تعییــن 
کنگــره و حجــت االســالم  اعرافــی بــه عنــوان رئیــس 
و المســلمین دکتــر ســید جــواد مظلومــی از ایــران و 
کشــور عــراق بــه عنــوان دبیــران  دکتــر منیــر الدعمــی از 
کنگــره بیــن المللــی قــدس شــریف انتخــاب  علمــی 
مشــخص  نیــز  کنگــره  اجرایــی  دبیــران  شــدند. 
ــدی  ــان بن ــاره ی زم ــات، درب ــن جلس ــد. در ای گردیدن
ارائــه ی ســخنرانی ها نیــز تصمیمــات مقتضــی صورت 
گزارشــی از اقدامات و تمهیدات  گرفــت. در پایــان نیز، 
گردیــد. کنگــره تقدیــم اعضــای هیــأت علمــی  فنــی 
دکتــر فــؤاد ایــزدی، دکتــر ســید محمــد رضــا خوشــرو، 
جــواد  ســید  دکتــر  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
از  فــرد  شــجاعی  حســن  محمــد  دکتــر  مظلومــی، 
و  االســالم  حجــت  الدعمــی،  منیــر  دکتــر  ایــران، 
خانــم  و  الصافــی  ضیــاء  ســید  دکتــر  المســلمین 
حجــت  و  عــراق،  کشــور  از  موســوی  فائــزه  دکتــر 
ــرزا« از  ــی می ــیخ شــجاع عل ــالم و المســلمین »ش االس
کردنــد. کانــادا، در ایــن نشســت هــا شــرکت  کشــور 
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کــه در میان مســلمانان و  فلســطین بــه لحــاظ مقــام مذهبــی خاصــی 
مســیحیان و یهودیــان داشــته و دارد، بــه  عنــوان ســرزمینی مقــّدس 
اهمّیــت  از  ادیــان  ایــن  پیــروان  میــان  در  همــواره  و  شــده  ح  مطــر
ویــژه  اى برخــوردار بــوده اســت. اهمّیــت ویــژه فلســطین در میــان 
کــن  مقّدســه در آن ســرزمین  مســلمانان، بیشــتر بــه لحــاظ وجــود اما
کــرد  ــا ایلیــا اشــاره  اســت. از آن جملــه مــی  تــوان بــه شــهر اورشــلیم ی
کــه پــس از فتــح فلســطین بــه هّمــت مســلمانان، بیــت  المقــدس 

نامگــذارى شــده اســت.
کــه بــراى بیــت  المقــدس بــه لحــاظ دینــی می  تــوان برشــمرد  گــی   ویژ
کــه هیــچ نقطــه  اى در جهــان از لحاظ تقدس بــرای ادیان  ایــن اســت 
کــه حتــی جایــی ماننــد مکــه یــا  مختلــف ماننــد قــدس نیســت؛ چــرا 
ــا در  ــاز تنه ــد، ب ــه دارن ک ــی  ــدس و اهمیت ــه تق ــم هم ــی  رغ ــه، عل مدین
نــزد پیــروان یــک دیــن )اســالم( محتــرم شــمرده مــی  شــوند. مطالبــی 
ــی بیانگــر تقــدس ایــن ســرزمین اســت. ــه خوب ــد ب ــه در پــی مــی  آی ک

برگزیده شدن نام مسجداالقصی توسط خداوند
نام هــاى  تاریــخ  طــول  در  بیــت  المقــدس  شــهر  کــه  طــور  همــان 
بیــت  ایلیــا،  اورشــلیم،   – یورشــالیم  یبــوس،  مثــل  متعــددى 
همیقــداش، بیــت  المقــدس، قــدس و… داشــته اســت، پرستشــگاه، 
مــا مســلمانان حــرم شــریف  نــزد  کنــون  ا کــه  نیــز  کهــن و مهــم آن 
نام هایــی  تاریــخ  طــول  در  شــود،  مــی   نامیــده  مســجداالقصی  و 
کــه ایــن  مثــل هیــکل حضــرت ســلیمان داشــته اســت. از آن جــا 
پرستشــگاه را حضــرت داوود و حضــرت ســلیمان بــه فرمــان خداونــد 

در  موحــدان  تــا  نهادنــد  بنیــان 
خداونــد  عبــادت  بــه  جــا  آن 
مثــل  نیــز  مســلمانان  بپردازنــدإ 
تاریــخ  موحــدان  ى  همــه  
بــه  داشــتند.  توجــه  آن  بــه 
ســوى  بــه  ابتــدا  دلیــل،  همیــن 
کردنــد.  مــی   پــا  بــر  نمــاز  آن 
را  )مسجداالقـــــــصی(  نـــــــــــــام 
نخســتین بــار خداونــد بــزرگ بــر 
ایــن مــکان مقــدس و پرستشــگاه 
خداونــد  نهــاد.  تاریــــــــــخ  کهــن 
اول  آیــه ى  در  تعالــی  و  تبــارک 

کــرم؟ص؟را  ا رســول  حضــرت  معــراج  موضــوع  کــه  اســراء  ســوره ى 
کــرده اســت، چنیــن مــی  فرمایــد: »ســبحان الــذى اســرى  ح  مطــر
بعبــده لیــاًل من المســجد الحــرام الــی المســجد االقصــی الــذى بارکنــا 
ک و منــزه اســت  حولــه لنریــه مــن آیاتنــا انــه هوالســمیع البصیــر«: پــا
کــه در مبــارک شــبی بنــده خــود )حضــرت محمــد؟ص؟ ( را  خدایــی 
کــه پیرامونــش را مبــارک  از مســجد الحــرام بــه مســجد االقصایــی 
کــه  ســاخت، ســیر داد تــا آیــات مــان را بــه او بنمایانیــم. بــه درســتی 

بیناســت. و  شــنوا  خداونــد 
 تاریخچه بیت  المقدس و پیامبران الهی

گیــرد تقــدس شــهر  گــر تاریــخ پیامبــران، مــورد مطالعــه و بررســی قــرار  ا
بیــت  المقــدس بیشــتر روشــن مــی  شــود.

حضرت ابراهیم؟ع؟
از  ابراهیــم؟ع؟ در جریــان مهاجــرت خــود،  کــه حضــرت  هنگامــی 
بــه دســتور خداونــد در شــهر قــدس  بــه فلســطین بازگشــت  مصــر 
آرامــش  و  صلــح  شــهر  بــه  و  داشــت  نــام  ُیُبــوس  زمــان  آن  در  کــه 
پــس  حضــرت  آن  گزیــد.  اقامــت  بــود،  شــده  مشــهور  )یورشــالیم( 
از مدتــی، بــه دســتور خداونــد، قربانــگاه و مــکان مقدســی در ایــن 
شــهر بــه  وجــود آورد و آن را بیــت  اهلل نــام نهــاد. ایــن مــکان مقــدس، 
بعدهــا بــه بیــت  المقــدس مشــهور شــد. در حقیقــت، بــا ســاخته 
شــدن قربانــگاه، نخســتین قــدم بــراى ایجــاد تقــدس در شــهر بیــت 
 المقــدس برداشــته شــد و پیامبــر بــزرگ خــدا بــه دســتور خداونــد، 

کــی و تقــدس را بــه ایــن شــهر دمیــد. روح پا
حضرت موسی؟ع؟

درگذشــت،  فلســطین  ابراهیــم؟ع؟در  حضــرت  کــه  آن  از  پــس 
کــه  فرزنــدان و نــوادگان آن حضــرت )حضــرت یعقــوب و فرزندانــش( 
رهبــرى عبرانــی  هــا را عهــده  دار بودنــد در زمــان حضــرت یوســف؟ع؟ 
بــه مصــر رفتنــد. بعــد از ســال-ها، حضــرت موســی؟ع؟، تصمیــم 
از  پــس  بازگردانــد.  فلســطین  بــه  را  یعقــوب؟ع؟  فرزنــدان  گرفــت 
رهایــی بنــی اســرائیل از چنــگ فرعــون، تبهــکارى و سرکشــی هاى 
کــه دریافتنــد قومــی  قــوم بنــی  اســرائیل افزایــش یافــت. بنــی اســرائیل 
ظالــم و ســرکش در آنجــا زندگــی می کننــد ترســیدند و حاضــر نشــدند 
گونــه  کردنــد. آن  بــه فلســطین برونــد، و از دســتور موســی ســرپیچی 
گویــد، ایــن قــوم بهانه جــو »گفتنــد: ای موســی!  کریــم مــی  کــه قــرآن 

تــا آنــان در آنجاینــد، مــا هرگــز وارد آنجــا نخواهیــم شــد، پــس تــو و 
کار[ در همیــن  کــه مــا ]تــا پایــان  پــروردگارت برویــد ]بــا آنــان[ بجنگیــد 
جــا نشســته ایم)ســوره مبارکــه مائده، آیــه شــریفه ۲4(. در این دوران 
بــه خــالف دســتور  بــه بت پرســتی روی آوردنــد و جمعــی  عــده ای 
سرگذشــت  زعتیــر،  کــرم  بازگردند)ا مصــر  بــه  داشــتند،  اصــرار  وی 
 .)۳۸-۳۷ ص  رفســنجانی،  هاشــمی  کبــر  ا ترجمــه  فلســطین، 
خداونــد نیــز بــه ســبب همیــن نافرمانی  هــاى بنــی  اســرائیل، آن هــا را 
کــرد و اجــازه نــداد بــه فلســطین  چهــل ســال در بیابان هــا ســرگردان 
بازگردنــد. ایــن وضــع تــا پایــان عمــر حضــرت موســی؟ع؟ ادامــه یافت. 

حضرت داوود و حضرت سلیمان؟ع؟
پــس از آن کــه حضــرت داوود بــه پیامبــرى برگزیــده شــد مأموریــت 
کنــد. آن پیامبــر خــدا  ــه راه راســت هدایــت  یافــت بنــی  اســرائیل را ب
توانســت تبهــکارى و شــرارت هاى بنــی  اســرائیل را تــا حــّد زیــادى 
کــرده و بــا فتــح بیــت  المقــدس و ســایر مناطــق فلســطین،  مهــار 

کنــد. بنیان گــذارى  را  تمــدن جدیــدى 
کــه حضــرت داوود ؟ع؟ در جریــان بنیان گــذارى  کارهایــی  یکــی از 
مقــدس  مــکان  و  پرستشــگاه  ایجــاد  داد،  انجــام  الهــی  تمــدن 
)مســجد( در محــل فعلــی مســجداالقصی اســت. بــه همیــن دلیــل، 
از ایــن پیامبــر خــدا نیــز بــه عنــوان یکــی از بانیــان شــهر بیــت  المقــدس 

ــرده شــده اســت. ــام ب ن
دربــاره  ى تعمیــر شــهر بیت المقــدس و ایجــاد مســجد )پرستشــگاه( 
ــر هــم نقــل شــده اســت: پــس از  ــت زی توســط حضــرت داوود، حکای
بیــت  داوود؟ع؟  حضــرت  آن کــه 
دربــاره  کــرد،  فتــح  را   المقــدس 
ایجــاد  و  شــهر  بنــاى  تجدیــد 
خداونــد  طــرف  از  مســجد، 
از  مکانــی  بــه  کــه  شــد  وحــی 
کــه  ایــن شــهر )بیــت  المقــدس( 
برهنــه  شمشــیر  بــا  اى  فرشــته  
و  کنــد  نــگاه  اســت،  ایســتاده 
بســازد.  جــا  آن  در  را  مســجد 
کــه حضــرت داوود؟ع؟  همگامــی 
فرشــتگان  از  یکــی  کــرد،  نــگاه 
مشــاهده  ســنگ  بــاالى  را  خــدا 
بــدون  داوود؟ع؟  حضــرت  فرشــته،  مشــاهده  بــا  نمــود. 
شــد. مشــغول  مســجد  بنــاى  و  شــهر  بنــاى  تجدیــد  بــه  درنــگ 
شــهر  تعمیــر  داوود؟ع؟  حضــرت  گرچــه  تــورات،  نقــل  بــه  بنــا 
را  )مســجداالقصی(  بــزرگ  پرستشــگاه  و  بیت المقدس)قــدس( 
کار بــزرگ خــود را بــه ثمــر برســاند.  کــرد ولــی فرصــت نیافــت  آغــاز 
بــه او نزدیــک شــده  کــه آن حضــرت متوجــه شــد مــرگ  هنگامــی 
ــد  گفــت: اى ســلیمان! خداون ــن  ــلیمان چنی ــدش س ــه فرزن اســت ب
کــه مســجد و خانــه  اى برایــش در ایــن شــهر  بــه مــن فرمــان داده بــود 
کــرده ام،  کار را آغــاز  کــه مقدمــات  کنــم.  بــا ایــن  )بیــت  المقــدس( بنــا 
ــروم و  کــه مــن از ایــن جهــان ب ــد ایــن اســت  ــا تقدیــر خداون گوی ــی  ول
کــه بعــد از مــن پیامبــر  کنــون بــه تــو  کار را بــه تــو بســپارم.  ا ادامــه  ى 
کــه در ســاختن ایــن  و جانشــین مــن خواهــی شــد، ســفارش می کنــم 

مســجد شــکوهمند لحظــه  اى درنــگ نکنــی.
بعدهــا  کــه  پرستشــگاهی  داوود،  حضــرت  وفــات  از  پــس 
حضــرت  توســط  فراوانــی  شــکوه  بــا  گرفــت،  نــام  مســجداالقصی 
ــر  ــز مقــّر ســلطنت ایــن پیامب ســلیمان ســاخته شــد. شــهر قــدس نی
کعبــه در مکــه  الهــی شــد. بنابــر ایــن، حــدود ۱۱۰۰ ســال پــس از بنــای 
بــه دســت ابراهیــم ؟ع؟ و ۹۷۰ ســال پیــش از میــالد مســیح ایــن بنــا 
ســاخته شــد. حضــرت داوود و حضــرت ســلیمان ؟ع؟ جمعــًا حــدود 

کردنــد. هشــتاد ســال در ایــن شــهر حکمرانــی 
حضرت عیسی؟ع؟

کــه در دوره  ى تســلط رومیــان در فلســطین  یکــی از وقایــع مهمــی 
حضــرت  اســت.  مســیح؟ع؟  عیســی  حضــرت  تولــد  افتــاد،  اتفــاق 
گشــود.  مســیح در روســتاى بیت  لحم نزدیک قدس دیده به جهان 
بــا تولــد حضــرت مســیح؟ع؟ فلســطین بــه  ویــژه شــهر بیــت  المقــدس 
بــه  کــه حضــرت عیســی؟ع؟  کــرد. در حالــی  دوران مهمــی را آغــاز 
پیامبــرى برگزیــده شــده بــود، از شــهر ناصــره بــه ســوى بیــت  المقدس 
کــرد. در راه بیــت  المقــدس، از حضــرت عیســی معجــزه  هــاى  حرکــت 
فراوانــی بــه ظهــور پیوســت. برخــی از معجــزه  هــاى آن حضــرت در 
کــه هیــچ  کــرده  انــد: شــفا دادن بیمــارى  ایــن ســفر را چنیــن عنــوان 
کــرده شــخص مــرده؛ شــفا دادن  امیــدى بــه بهبــودى او نبــود؛ زنــده 
ــه  ــذا دادن ب ــرص مبتــال بودنــد؛ غ ع و ب ــارى صــر ــه بیم کــه ب کســانی 
چهــار هــزار نفــر بــا هفــت قرص نــان؛ راه رفتــن روى آب؛ شــفاى مردى 

کــه دســتش خشــک شــده بــود؛ شــفا دادن بــه افــراد فلــج و جزامــی.
حضــرت عیســی ؟ع؟ پــس از ورود بــه بیــت  المقــدس، بی درنــگ بــه 
پرستشــگاه بــزرگ شــهر )مســجداالقصی( رفــت و در آن جــا بــه تبلیــغ 
دیــن خــدا و تعلیــم مــردم مشــغول شــد. او در پرستشــگاه شــهر، هــر 
کــرد و بــه آنــان انــدرز مــی داد.  روز مــردم را بــا تعالیــم الهــی آشــنا مــی  
بــه بیــت   بــا  ظهــور حضــرت عیســی ؟ع؟ و ورود ایشــان  باالخــره، 
المقــدس، بــار دیگــر روح خدایــی بــه ایــن شــهر دمیــده و فصــل تــازه  
کــه  کتــب تاریخــی در همیــن شــهر بــود  اى آغــاز شــد. بنابــر برخــی 

ــه اوج رفــت. حضــرت عیســی ؟ع؟ ب
حضرت محمد ؟ع؟

کــه نخســتین قبلــه مســلمانان بــوده و در واقعــه  مســجد االقصــی 
کنــار مســجد  معــراج در قــرآن از آن یــاد شــده اســت، در احادیــث در 
ــاجد  ــی از مس ــوان یک ــه عن ــه ب کوف ــجد  ــی و مس ــجد النب ــرام، مس الح
گردیــده است)شــیخ صــدوق، مــن ال یحضــره الفقیــه،  پرفضیلــت ذکــر 
کــه پیامبر اســالم حضرت  ج ۱، ص ۲۹(. بیــت  المقــدس جایــی اســت 
محمــد ؟ص؟ از آن جــا بــه معــراج رفــت و یکــی از معجــزات خــود را 
در آن جــا تحقــق بخشــید. ایــن حادثــه یکــی از مهم تریــن وقایــع 
کــرم؟ص؟  مســجداالقصی و شــهر بیــت  المقــدس در زمــان رســول ا
گرامــی اســالم در جریــان معــراج، ابتــدا بــه آن ســرزمین  اســت. پیامبــر 
رفتنــد و ســپس از آن جــا بــه ســیر در آســمان ها پرداختنــد. در همیــن 
ــراى پیامبــران نمــاز  کــه رســول خــدا در مســجداالقصی ب ــود  زمــان ب

ــزار فرمودنــد. برگ
در احادیــث و روایت هــا چنیــن نقــل شــده اســت: در ماجــراى معــراج، 
کــه موضــوع برگــزارى نمــاز پیــش آمــد، جبرئیل به رســول  عــالوه بــر آن 
کــن مقــدس بیــت  المقــدس ارائــه داد  گزارش هایــی در مــورد اما خــدا 
گــی  هــاى ایــن شــهر و  و ضمــن نشــان دادن محــراب انبیــا، ســایر ویژ
کــرم؟ص؟  کــه حضــرت رســول ا پرستشــگاه آن را برشــمرد. پــس از آن 
ــرد  ک ــو  ــراى مــردم مکــه بازگ از معــراج بازگشــت، ایــن واقعــه مهــم را ب
گذشــته  و در مــورد بیــت  المقــدس و مســجداالقصی فرمــود: شــب 
خداونــد بــزرگ مــرا بــه بیــت  المقــدس بــرد و آثــار انبیــا و ســکونت گاه 

آنــان را بــه مــن نشــان داد. 
کــرم؟ص؟ بــه مســجداالقصی، توجــه  پــس از معــراج حضــرت رســول ا
مســلمانان بــه بیــت  المقــدس و پرستشــگاه آن )مســجداالقصی( 
گذشــته شــد. ایشــان در آخریــن روزهــاى حیــات مبارکــش  بیــش از 
و  کــن  اما و  قــدس  شــهر  کــه  باشــد  ایــن  شــاهد  نمی  توانســت 
جایگاه هــاى مقــدس آن، در دســت ســتمگران و فرمانروایــان فاســد 
گرفــت بــا اعــزام ســپاه بــه شــام و فلســطین،  باقــی بمانــد لــذا تصمیــم 

کنــد. ایــن مناطــق، بــه  ویــژه شــهر بیت المقــدس را آزاد 
در پــی ایــن تصمیــم، فرمــان بســیج و تشــکیل ســپاه صــادر شــد 
و جــوان هجــده ســاله اى بــه نــام اســامة بــن زیــد بــن حارثــه، بــه 
ــزرگ انتخــاب شــد. وى بعــد از ایــن فرمــان  فرماندهــی ایــن ســپاه ب
کــه حضــرت زنــده بودنــد،  آمــاده حرکــت شــد. امــا ســپاه او تــا زمانــی 
کردنــد  حرکــت نکــرد. بدیــن ترتیــب، رســول خــدا در حالــی رحلــت 
ــه ســوى شــام و  کــه آخریــن فرمــان بســیج ایشــان در مــورد حرکــت ب

فلســطین و نجــات بیــت  المقــدس، عملــی نشــد.
بعدهــا در دوره خلیفــه دوم در ســال 6۳6 )۱5 هجــری(ـ در روایــت 
بــه  قــدس توســط مســلمانان و  ـ شــهر  دیگــر ســال 6۳۸ میــالدی 
اســقف  گردیــد.  فتــح  جــراح«  بــن  عمــر  »ابوعبیــده  فرماندهــی 
کــه خلیفــه دوم خــود شــهر قــدس  »ســفرونیوس« درخواســت نمــود 
آزادی دینــی در  کــه ســند اعطــای  بــود  ایــن رو  از  کنــد،  را تصــرف 
مقابــل اعطــای جزیــه بیــن او و عمــر بــه امضــا رســید. براســاس مفــاد 
ایــن قــرارداد نــام شــهر از ایلیــا بــه قــدس بازگردانــده شــد و همچنیــن 
قــدس  شــهر  در  یهودیــان  ســکونت  مســیحیان  درخواســت  بــه 
گردید)تاریــخ اورشــلیم، ص ۱۸۹؛ سرگذشــت فلســطین، ص  ممنــوع 
54-55(. ســپس در ســال های 6۸۲ تــا 6۹۱ میــالدی، مســجد قبــة 
گردیــد و بعــد از آن در  الصخــرة توســط عبدالملــک بــن مــروان بنــا 
ســال ۷۰۹ میــالدی ســاختمان جدیــد مســجد االقصــی ســاخته شــد.

جنگ های صلیبی
بــر اثــر جنگ هــای بــه وجــود آمــده بیــن ســلجوقیان و فاطمیــان از 
یــك ســو، و نزاع هــا و اختالفــات داخلــی ســلجوقیان از ســوی دیگــر، 
شــد.  تصــرف  صلیبیــان  دســت  بــه   ۱۰۹۹ ســال  در  شــریف  قــدس 
صلیبی هــا بــه محــض ورود بــه قــدس حــدود ۷۰ هــزار مســلمان را 
ــك  ــه راه انداختــه و از هت ــون ب ــاندند و دریایــی از خ ــهادت رس ــه ش ب
ــلیم،  ــخ اورش ــغ نکردند)تاری ــالمی دری ــات اس ــی مقدس ــت تمام حرم
کــه  کار آمــد  ص ۲۱۰(. از آن پــس دولتــی مســیحی در قــدس روی 
نیــز  اداره می شــد و تمامــی قوانیــن  کاتولیــك  پادشــاه  یــك  توســط 
گردیــد. ایــن مســئله باعــث  کاتولیکــی تدویــن  بــر اســاس مذهــب 

برانگیختــه شــدن خشــم ارتودکس هــا نیــز شــد.

دوره ی دوم اسالمی
ایوبــی« موفــق شــد در  تنهــا حــدود ۹۰ ســال بعــد، »صالح الدیــن 
ســال ۱۱۸۷ بیت المقــدس را بــاز پــس بگیــرد. وی پــس از فتــح قــدس 
کــرده و صلیب هــا را از قبه الصخــره  کنان آن بــه نرمــی رفتــار  بــا ســا
برداشــت و بــه ســازندگی شــهر پرداخــت. بــا ایــن حــال صلیبی هــا 
قــدس  شــهر  بــر  دیگــر  بــار  الدیــن  صــالح   مــرگ  از  پــس  توانســتند 
ــی پــس  ــه در ســال ۱۹۱۷ ترک  هــای عثمان ک ــی  ــا زمان تســلط یابنــد. ت

ج شــدند. از شکســت در جنــگ، از فلســطین خــار
دوره ی اشغالگری انگلیس و شروع اشغال و یهودی سازی قدس شریف
نیروهــای  اشــغال  بــه   ۱۹۱۷ ســپتامبر   ۹ و   ۸ روزهــای  بیــن  قــدس 
انگلیســی درآمــد. در ایــن تاریــخ ژنــرال »آلنبــی« اشــغال قــدس را بــه 
کــرده و »جامعــه ی ملــل« حــق قیمومیــت  دســت انگلیســی ها اعــالم 
توطئــه  کرد)بذرهــای  گــذار  وا انگلیســی ها  بــه  را  فلســطین  بــر 
ــین  ــه حس ــس(، ترجم ــه انگلی ــه وزارت خارج ــناد محرمان ــده اس )گزی
کمیــت  حا زمــان  در  یعنــی  دوره  ایــن  در   .)۲۲۲ ص  ابوترابیــان، 
گســترده یهودیــان  انگلیــس)۱۹۲۰ ـ ۱۹4۸(، فلســطین شــاهد ورود 
کــه پــس از وعــده ی »بالفــور«  از سراســر جهــان بــود. بــه خصــوص 
در ســال ۱۹۱۷ مبنــی بــر اســکان یهودیــان در ســرزمین فلســطین، 
گرفــت.  گســترده ای بــه خــود  جریــان ایــن مهاجرت هــا شــکل بســیار 
مســئله قــدس پــس از جنــگ جهانــی دوم در ســازمان ملــل متحــد 
بــا صــدور قطعنامــه ای در ۲۹ نوامبــر  ایــن ســازمان  ح شــد و  مطــر

گردیــد.  ۱۹4۷ خواســتار بین المللــی شــدن ایــن شــهر 
فلســطین  بــر  را  خــود  قیمومیــت  پایــان  انگلیــس   ۱۹4۸ ســال  در 
کــرد. بــه محــض  ج  اعــالم و نیروهــای خــود را از ایــن ســرزمین خــار
صهیونیســتی  باندهــای  فلســطین  ســرزمین  از  انگلیــس  خــروج 
کمــال  از خــأ سیاســی و نظامــی بــه وجــود آمــده در ایــن ســرزمین 
کردنــد.  کــرده و فــوری برپایــی اســرائیل را اعــالم  ســوء اســتفاده را 
وقــت  نخســت وزیر  گوریــون«  بــن  »دیویــد   ۱۹4۸ دســامبر   ۳ در 
رژیــم صهیونیســتی بخــش غربــی قــدس را بــه عنــوان پایتخــت رژیــم 
کــه تــا شکســت اعــراب در جنــگ  کــرد،  در حالــی  صهیونیســتی اعــالم 
کمیــت اردن بــود.  ژوئــن ۱۹6۷ بخــش شــرقی ایــن شــهر تحــت حا
امــا پــس از جنــگ ژوئــن ایــن بخــش از بیت المقــدس نیــز بــه اشــغال 

رژیــم صهیونیســتی درآمــد.

در پانزدهــم مــاه مــی  ســال ۱۹4۸ میــالدی)۲6 اردیبهشــت 
کــه یــوم  ۱۳۲۷( حادثــه اى در تاریــخ فلســطین روى داد 
گرفــت؛ از نظــر فلســطینی ها ایــن  ــام  النکبــه )روز نکبــت( ن
و  سرزمین شــان  اشــغال  یعنــی  تلــخ  روزهــاى  یــادآور  روز 
مصــادره اراضــی و اولیــن مــوج آوارگــی و اخــراج بیــش از ۸۰۰ 

کاشانه شــان اســت. هــزار فلســطینی از خانــه و 
کلمــه عربــی و بــه معنــاى   یــوم النکبــه چیســت؟ »نکبــه« 
نکبــت، اصطالحــی  روز  یــا  النکبــه  یــوم  اســت؛  مصیبــت 
کــه اشــاره بــه جنــگ رژیــم صهیونیســتی و فلســطین  اســت 
کــه در نتیجــه آن، هــزاران فلســطینی  در ســال ۱۹4۸ دارد 
کردنــد و آواره ســرزمین هاى دیگــر  بــه اجبــار تــرک وطــن 
کــه  شــدند، بــه عبــارت دیگــر، اشــاره بــه روز نکبتــی دارد 
در آن روز، رژیــم صهیونیســتی تاســیس شــد. هــر ســاله در 
روز پانزدهــم مــاه مــی، فلســطینی ها بــا برگــزارى تظاهــرات 
و تجمعــات اعتراضــی، از ســالگرد ایــن رویــداد بــه عنــوان 
یــاد می کننــد. در جریــان درگیــرى ســال  ســالگرد نکبــت 
اســرائیل  جعلــی  رژیــم  تأســیس  بــه  ســرانجام  کــه   ۱۹4۸
آواره  فلســطینی  هــزار  هشــتصد  از  بیــش  انجامیــد 
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گر قدس را محور وحدت و تقریب قرار دهیم به هدف خود می رسیم نذیر احمد سالمی: ا
کرم؟ص؟ است اساس حرکت هر مسلمانی قرآن و سنت پیامبر ا

بازنمایی مسأله قدس در رسانه ها

»فلسطین از منظر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای«

تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 

       دکتر سید محمدرضا خوشرو
تصاویــری  داعــش،  تروریســتی  گروهــک  کــه  زمانــی 
از جنایــات خــود اعــم از اعــدام و شــکنجه بــه انحــای 
کلیــپ  بــه  تبدیــل  و  را خــود تصویربــرداری  مختلــف 
کردنــد  کــرد، عــده ای تعجــب مــی  هــای متنــوع مــی 
کــه چگونــه ممکــن اســت، جنایتــکار اقدامــات فجیــع 
کنــد. هرچنــد خیلــی زود  خــود را بازنمایــی رســانه ای 
ــب  ــاد رع ــدام، ایج ــن اق ــدف از ای ــه ه ک ــد  ــخص ش مش
مناطــق  مدافعــان  و  کنان  ســا میــان  در  وحشــت  و 
کاهــش مقاومــت در مقابــل هجــوم  هــدف بــه منظــور 
گروهــک بــوده اســت. امــا پیــش از ایــن  و حمــالت ایــن 
ســابقه  قــدس،  اشــغالگر  رژیــم  تروریســتی،  گروهــک 
بازنمایــی از اقدامــات فجیــع خویــش را داشــته و دارد. 
تکنیــک اولیــن خبــر در رســانه  ها، بدیــن منظــور شــکل 
کــه عامــل یــک رویــداد درصــدد اســت تــا  گرفتــه اســت 
خــأ اطالعاتــی مخاطبــان را در زمینــه واقعــه هــدف، 
کــه طبعیتــا در  کنــد. چــرا  بــرای اولیــن بــار خــودش پــر 
صــورت انتشــار اولیــن روایــت از رویــداد، زمــان و انــرژی 
زیادتــری الزم اســت تــا قرائــت متفــاوت تــری از آن را در 
ــرد. صهیونیســت هــا نیــز  ک ذهــن مخاطــب جایگزیــن 
کــه چــه در مناطــق اشــغالی  همــواره در هــر جنایتــی 
کرانــه باختــری و نــوار غــزه در قالــب  ۱۹6۷ و چــه در 
تــالش نمــوده اســت  ســرکوب  ها و حمــالت نظامــی، 
نمایــد.  منتشــر  خــود  حملــه  از  را  تصاویــر  اولیــن  تــا 
دیگــری  تکنیــک  ســازی  زمینــه  پیــش  یــا    Priming
اســتکبار  جریــان  بــه  وابســته  هــای  رســانه  تــا  اســت 
هماهنگــی  بــا  اســرائیل،  اشــغالگر  رژیــم  هم  دســت  و 
آمــاده نمــودن  بــا یکدیگــر ســعی در بســتر ســازی  و 
بــا انتشــار  تــا در مواجهــه  افــکار عمومــی  می  نماینــد 
بیشــتری  آوری  تــاب  وحشــیانه  حمــالت  تصاویــر 
کــه از زمــان  داشــته باشــند. ایــن اقــدام در حالی  ســت 
جریــان  رســانه  های  فلســطین،  ســرزمین  اشــغال 
کمــان  غالــب جهــان، همــراه بــا سیاســت مــداران و حا
صحنه  هــای  تکــرار  بــا  اســتعماری،  دولت  هــای 
تجاوزگــری صهیونیســت  ها و درد و رنــج مــردم مظلــوم 
بــی  و  جنایــت  از  زدایــی  قبــح  بــه  اقــدام  فلســطین، 
ــه فجایــع شــدند.  تفــاوت ســازی مخاطبــان نســبت ب
کــه آن قــدر در رســانه هــای مختلــف، خبــر  بــه طــوری 
کــه  شــد  تکــرار  فلســطین  مــردم  کشــتار  و  شــکنجه 
بخــش قابــل توجهــی از افــکار عمومــی نســبت بــه آن 
ــه اخبــار بازداشــت، شــکنجه،  گردیــد. روزان بــی حــس 
گــزارش می  شــود  جراحــت و شــهادت مــردم فلســطین 
ــض  ــه مح ــن ب ــود، لک ــه نمی  ش ــیتی برانگیخت و حساس
وقــوع یــک رخــداد مخاطــره آمیــز بــرای چند نفر انســان 
کشــورهای غربــی، ارزش هــای  و یــا حتــی حیــوان در 
مــی ســازند.  را متأثــر  برانگیختــه و مخاطــب  خبــری 
و  عبــری  غربــی،  هــای  رســانه  شــگردهای  دیگــر  از 
بــه  مربــوط  رویدادهــای  پوشــش  در  عربــی  بعضــا 
اســالمی  مقاومــت  جریــان  و  اشــغالی  ســرزمین های 
اســت، مــی تــوان بــه تکنیــک، حرکــت از پلــه دوم اشــاره 
کــه طــی آن، در پــی وقــوع درگیــری نظامــی میان  نمــود 
رژیــم صهیونیســتی و جبهــه مقاومــت اســالمی در نــوار 
غــزه، رســانه هــا اقــدام بــه بازنمایــی حمــالت خمپــاره 
گــروه هــای مقاومت به شــهرک های صهیونیســتی  ای 

بــا  اشــغالگران  گســترده  پاســخ  ادامــه  در  و  می کننــد 
و  بــاران  موشــک  بمبــاران،  جنگنــده،  هواپیماهــای 
کــه حملــه  .... را توجیــه می نماینــد. ایــن در حالیســت 
کــه عامدانــه  خمپــاره ای پلــه دوم رویــداد واقعــی اســت 
ســربازان  تجــاوز  و  شــبانه  حملــه  کــه  اول  بخــش 
ربایــش  مقاومــت،  فرماندهــان  منــازل  بــه  اســرائیلی 
و یــا قتــل آنــان، از رونــد روایــت حــذف شــده اســت. 
کــه رســانه هــای جریــان مقاومــت  ایــن در حالیســت 
کــرده انــد بــا بهــره منــدی از  اســالمی همــواره تــالش 
برخــی  تلویزیونــی  و  رادیویــي  شــبکه  های  ظرفیــت 
فضــای  امکانــات  از  اســتفاده  و  اســالمی  کشــورهای 
مســتکبر  کشــورهای  ای  رســانه  بایکــوت  مجــازی، 
از  گوشــه  ای  و  شکســته  را  اشــغالگران  بــا  همســو 
کــش  کــودک  رژیــم  جنایــات  و  واقعــی  رنــج  و  درد 
غ از  ــار گــوش جهانیــان برســاند. ف ــه  صهیونیســتی را ب
ــزر  ــری، تی ــزارش خب گ ــی،  ــتندهای تلویزیون ــد مس تولی
کارشناســی  کلیــپ، فیلــم و ســریال، میزگــرد هــای  و 
و ...، طراحــی و تولیــد هشــتگ هــای مرتبــط و ویــژه 
گرامیداشــت روز جهانــی قــدس و آرمــان فلســطین و 
قــدس شــریف از جملــه اقدامــات راهبــردی فعــاالن 
ــتگ  ــت. هش ــوده و هس ــت ب ــان مقاوم ــانه ای جری رس
هایــی نظیــر : #یــوم القــدس العالمــی، #یــوم القــدس، 
#فلســطین_ رمضان_القــدس،   # لنــا،  #القــدس 
 free Palestine،# القــرن،  لصفقــه  #ال  االمــه،  قضیــه 
 #boycott_israel، #we are palestine، #quds day،

.... و   #quds day 4 return
رســانه  آرایــش  در  و  اســت،  اهمیــت  حائــر  کــه  آنچــه 
آن  غربــی  و همیــاران  اســرائیل  دولتــی  تروریســم  ای 
کردن مســأله  ج  کار خــار مشــاهده مــی شــود، از دســتور 
فلســطین از ســطح افــکار عمومــی و مســئولیت جهانــی 
اســت.  غیراســالمی  و  اســالمی  مختلــف  کشــورهای 
لــذا حفــظ و نگهداشــت ایــن مهمتریــن و راهبــردی 
کــه  تریــن مســاله جهــان اســالم، امــری اســت ضــروری 
نیازمنــد مراقبــت همــه فعــاالن فرهنگی-اجتماعــی و 

رســانه ای جبهــه مقاومــت اســت. 
مقابــل  جریــان  هــای  رســانه  مختلــف،  مقاطــع  در 
رویدادهــای  ســازی  برجســته  بــا  انــد  داشــته  تــالش 
یــازده ســپتامبر، حملــه بــه  مختلفــی نظیــر حــوادث 
گروهــک هــای تروریســتی  افغانســتان و عــراق، ظهــور 
 ... و  داعــش  و  القاعــده  نظیــر  مســلمان  ظاهــر  بــه 
ضمــن اســالم هراســی، موضــوع فلســطین را از دســتور 
ج ســازند. امســال نیــز بــه  کشــورها و جوامــع خــار کار 
ســرداران  شــهادت  از  پــس  ســال  نخســتین  عنــوان 
مقاومــت اســالمی، حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی 
ــه اســطوره و نمــاد مبــارزان و مجاهــدان  ک المهنــدس 
راه آزاد ســازی قــدس شــریف بــوده انــد، مســاله شــیوع 
راهپیمایــی  برگــزاری  امــکان  عــدم  و  کرونــا  ویــروس 
جهانــی روز قــدس، تهدیــدی اســت تــا ایــن یــوم اهلل 
کــه مــی  گیــرد. لــذا آنچــه  جهانــی تحــت الشــعاع قــرار 
توانــد تهدیــد فعلــی را بــه فرصتــی راهبــردی و اساســی 
آزادگان جهــان فراهــم  بــرای جهــان اســالم و عمــوم 
ــا آرمــان  گیــری از ظرفیــت رســانه هاســت ت آورد، بهــره 
گذشــته در دســتور  انســانی و الهــی قــدس، بیــش از 
ک  گرفتــه و توطئه  هــا و رؤیاهــای رژیــم ســفا کار قــرار 

صهیونیســتی نقــش بــر آب شــود؛ ان شــاء اهلل. 

بــه  اســالمی  انقــالب  انتشــارات 
امــکان  قــدس  روز  مناســبت 
از  فلســطین  کتــاب  دانلــود 
انقــالب  معّظــم  رهبــر  بیانــات 
کــرد. فراهــم  را  اســالمی 
کتــاب  الکترونیکــی  نســخه 
حضــرت  منظــر  از  »فلســطین 
خامنــه ای«،  العظمــی  اهلل  آیــت 
انقــالب  انتشــارات  توســط 
»دفتــر  بــه  وابســته  اســالمی 
حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت 
اهلل العظمــی خامنــه ای«، و بــه 
کوشــش »ســعید صلــح میرزایــی« 
در 4۱6 صفحــه بــه چــاپ رســید. 

معظــم  رهبــر  ســخنان  از  ای  مجموعــه  کتــاب  ایــن 
انقــالب دربــاره ی مســأله ی فلســطین و قــدس شــریف 
ــردآوری شــده اســت:  گ کــه در بخــش هــای زیــر  اســت 
بخــش اول)کلیــات(: شــامل پنــج فصــل بــا عناوینــی 
»جمهــوری  فلســطین«؛  ی  مســأله  »اهمیــت  چــون 
»صهیونیســم  فلســطین«؛  مســأله ی  و  اســالمی 
صهیونیســم«؛  و  آمریــکا  و  »غــرب  اســرائیل«؛  و 
مســلمان«.  و  عــرب  دولت هــای  و  »اســرائیل 
شــامل  پیروزی هــا(:  و  دوم)شکســت ها  بخــش 
عبرت هــا«؛ و  اشــغال  »تاریخچــه ی  فصل هــای 
بخـــــــــــــــش  اســت.  درس هــا«  و  »پیــــــروزی  و 
فصل هــای  برگیرنــده ی  در  نیــز  سوم)مســؤولیت ها( 
امــت  »مســؤولیت  فلســطین«؛  مــردم  »مســؤولیت 
ملــت  و  اســالمی  جمهــوری  »مســؤولیت  اســالمی«؛ 
دولت هــای  »مســؤولیت  قــدس«؛  »روز  ایــران«؛ 
»مســؤولیت  رســانه ها«؛  »مســؤولیت  اســالمی«؛ 

»مســؤولیت  و  نخبــگان«؛ 
اســت. اقشــار«  و  افــراد  دیگــر 
بــا  کتــاب  ایــن  چهــارم  بخــش 
تشــریح  بــه  »جنایــات«  نــام 
قســاوت های  و  شــقاوت ها 
اشــغال گران اختصــاص دارد. در 
حل هــا«ی  »راه  پنجــم،  بخــش 
قالــب  در  فلســطین  مســأله 
گردیــده  فصل هــای زیــر بررســی 
اســت: »راه حل غلط«؛ »راه حل 
ایــن  ششــم  بخــش  صحیــح«. 
کتــاب از »قهرمانــان« فلســطینی 
احمــد  شــیخ  شــهید  همچــون 
فتحــی  دکتــر  شــهید  یاســین، 
شــقاقی، و شــهید رنتیســی ســخن بــه میــان مــی آورد. 
دهنــده ی  تشــکیل  نــکات  فصــل  و  شــبهات،  فصــل 
بخــش هفتــم بــا عنــوان »روشــنگری« هســتند. بخــش 
آخــر نیــز با عنوان »آینده ی روشــن« بــه تحقق وعده ی 
صــدق و آزادی قــدس شــریف اختصــاص یافتــه اســت.
کتــاب پــس از یــک مقدمــه، و پیــش از ورود بــه  ایــن 
مطالــب،  دیباچــه ی  عنــوان  بــه   و  اصلــی  مطالــب 
دّومیــن  از  »یــادی  عنــوان  بــا  مجــّزا  فصلــی  در 
مقــام  بیانــات  کامــل  متــن  ذکــر  بــه  قــدس«،  روز 
جمعــه ی  نمــاز  خطبه هــای  در  رهبــری  معظــم 
می پــردازد.   ۱۳5۹ مردادمــاه   ۱۷ تاریــخ  در  تهــران 
نیــز  کتــاب  ایــن  انگلیســی  نســخه  اســت،  گفتنــی 
توســط  آن،  فارســی  نســخه  از  گزیــده ای  شــامل 
منتشــر  اســالمی  انقــالب  انتشــارات  انتشــارات 
اســت. گرفتــه  قــرار  عالقه منــدان  اختیــار  در  و  شــده 

در  بلوچســتان  و  سیســتان  مــردم  نماینــده 
مجلــس خبــرگان رهبــری، اظهــار داشــت: مــاه 
مبــارک رمضــان خیــر و بــرکات زیــادی دارد؛ در 
نیایــش و  بــا عبــادت و  مــاه مســلمانان  ایــن 
کــم شــدن معنویــت در فضــای  روزه باعــث حا
ــوند. ــی ش ــای مســلمین م ــالمی و در دل ه اس
شــورای  عضــو  ســالمی  احمــد  نذیــر  مولــوی 
عالــی مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســالمی 
بلوچســتان  و  سیســتان  مــردم  نماینــده  و 
بــا  گفتگــو  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  در 
تقریــب  خبرگــزاری  اندیشــه  حــوزه  خبرنــگار 
و  وحــدت  اهمیــت  پیرامــون  ســؤاالتی  بــه 
گفــت. تقریــب و همچنیــن روز قــدس، پاســخ 

جهـــــــــــت  چــــــه  از  قـــــــــــــدس  جهـــــــــانی  روز 
شــود؟ معــــــــــرفی  اســـــــــــــالمی  وحـــــــــدت  نمـــــــــــــاد  می توانــد 

روز جهانــی قــدس از جهــات متعــددی مــی توانــد نمــاد و الگــوی 
وحــدت اســالمی باشــد؛ مــاه مبــارک رمضــان و روز قــدس متعلــق بــه 
گــروه مذهبــی نیســت، بلکــه متعلــق به تمام مســلمانان  یــک فرقــه و 
کــه بــا هــدف رهایــی قــدس و  اســت. از ایــن جهــت، هــر حرکتــی 
آزادی فلســطین انجــام بگیــرد، منســوب بــه تمــام مســلمانان اســت 
و امــام راحــل از ایــن جهــت آخریــن روز جمعــه مــاه مبــارک رمضــان 
کــه از یــک ُبعــد مســلمانان را بیــدار  را بــه نــام روز قــدس نامیدنــد 
کنــد و از ُبعــد دیگــر آنهــا را دعــوت بــه  گاه مــی  و بــه وظیفــه شــان آ
کــه در جمعــه آخــر مــاه مبــارک رمضــان در سرتاســر  کنــد  وحــدت مــی 
کننــد  جهــان بــرای مســئله بیــت المقــدس راهپیمایــی و تظاهــرات 
بــه خــود  ایــن موضــوع خــود  کننــد،  ح مــی  و در رســانه هــا مطــر
کــه مســلمانان در جمیــع قضایــای امــت اســالمی  نشــانگر آن اســت 
و بــه خصــوص مهــم تریــن قضیــه امــت اســالمی یعنــی »قــدس« یــد 

واحــده شــوند و متحــد و منســجم باشــند.
گــذاری جمعــه آخــر مــاه مبــارک  هــدف امــام خمینــی؟هر؟ از نــام 

رمضــان بــه عنــوان »روز قــدس« چیســت؟
مــاه مبــارک رمضــان خیــر و بــرکات زیــادی را دارا مــی باشــد؛ در ایــن 
کــم شــدن  مــاه مســلمانان بــا عبــادت و نیایــش و روزه باعــث حا
معنویــت در فضــای اســالمی شــده و بــه ســمت و ســوی معنویــت 
و ایمــان دعــوت مــی شــوند؛ انســان در آخریــن روزهــای مــاه مبــارک 
رمضــان از آلودگــی هــا و دلبســتگی هــای دنیــا پاالیــش مــی شــود؛ 
لــذا امــام راحــل تشــخیص دادنــد از دوازده مــاه ســال بهتریــن زمــان 
کــه بتوانــد مســلمانان را نســبت بــه وظیفــه شــخصی و  حســاس 
کــه رهایــی و حرکــت بــرای آزادی قــدس اســت،  اجتماعــی خودشــان 

کننــد، مــاه رمضــان اســت. گاه  آ

و  تکفیــری  جریان هــای  بــا  علمــی  رویارویــی 
خاســتگاه  تبییــن  و  شــیعی  و  ســنی  افراطــی 
کنیــد؟ اســتکباری آنهــا را چگونــه ارزیابــی مــی 

 هــر چــه مســلمانان در جهت وحــدت و تقریب 
کننــد؛ طبیعتا دشــمن هم بــه تحرکات  حرکــت 
خــود بــرای مقابلــه بــا تقریــب و وحــدت مــی 
اهــداف  آرامــش،  کمــال  در  بایــد  مــا  افزایــد، 
گــروه  کنیــم؛ هــر چــه  امــت و  وحــدت را دنبــال 
گام بردارنــد،  هــای اســالمی در جهــت وحــدت 
تــر بــوده و جذابیــت بیشــتری داشــته  فعــال 
کــه انعــکاس و بازتــاب  باشــند، طبیعــی اســت 
تــر خواهــد  قــوی  بــه همیــن میــزان  دشــمن 
خــواب  در  و  نباشــیم  هوشــیار  مــا  گــر  ا بــود؛ 
ماننــد  آرام  آرام  دشــمن  و  باشــیم  خرگــوش 
کنــد. کنــد، ممکــن اســت امــت اســالم را مغلــوب  کپشــت حرکــت  ال
کیــد بــر محوریــت  تقویــت جریــان مقاومــت در جهــان اســالم بــا تأ
قــدس و مســجد االقصــی در راســتای تحقــق امــت واحــده را تبییــن 

بفرمائیــد؟
کــه  کنیــم شــبهاتی  مقاومــت مســئله روشــنی اســت؛ بایــد ســعی 
کمــان  کنیــم و نظــام هــا، حا در ایــن زمینــه وجــود دارد را مدیریــت 
کــه دچــار تردیــد و  کشــورهای اســالمی  و بســیاری از مســلمانان و 
کشــور ایــران از جبهــه  گاه و  دالیــل حمایــت  اشــتباه هســتند را آ
کنیــم  کنیــم تــا بتوانیــم آنــان را جــذب و ســعی  مقاومــت را روشــن 
بــا تبلیــغ در رســانه هــا، روزنامــه هــا، صــدا و ســیما ایــن اهــداف را 
کشــورهای  تمــام  همــدردی،  و  همــکاری  بــا  بایــد  کنیــم.  تبییــن 
کــه در ایــن راه وجــود  کــرده و شــبهات و ابهاماتــی  اســالمی را جــذب 
کنیــم تــا بهتــر بتوانیــم بــه اهــداف اســالمی و دینــی  دارد را روشــن 
گــر قــدس و مســجد  کنیــم؛ طبعــا ا رســیده و دشــمنان را مغلــوب 
ــود  ــه مقص ــا ب ــم، قطع ــرار دهی ــب ق ــدت و تقری ــور وح ــی را مح االقص

خواهیــم رســید.
ح معامله قرن چیست؟ اهداف استکبار و صهیونیسم جهانی از طر
کــه  آمریکایــی هــا پایتخــت رژیــم اشــغالگر قــدس را بــه عنــوان  زمانــی 
کردنــد، نــه تنهــا مســلمانان و امــت جهــان  پایتخــت جدیــد معرفــی 
کشــورهای غیــر اســالمی ایــن حرکــت  اســالم بلکــه تمــام دنیــا و حتــی 
کردنــد؛ آمریــکا از ایــن طریــق مــی خواهــد  را یــک فریــب و ترفنــد تلقــی 
کــه یک خیــال و پندار  کند  پایــه هــای رژیــم اشــغالگر قــدس را محکــم 
واهــی اســت و هیــچ موفقیتــی در ایــن اقــدام بــه دســت نیــاورد، زیــرا 
کشــورهای غیــر اســالمی  کشــورهای اســالمی و بعضــی از  مســلمانان 
ح، در هیــچ یــک از جوامــع  کردنــد و ایــن طــر ایــن حرکــت را محکــوم 

بیــن المللــی و جوامــع مســلمانان حاصــل نشــده اســت.

دو   ،۱۳۹۹ اردیبهشــت   ۲۳ تاریــخ  در  مجلــس  نماینــدگان 
رژیــم  اقدامــات  بــا  خصمانــه  مقابلــه  مــاده ای   ۱4 ح  طــر فوریــت 
را  بین المللــی  و  منطقــه ای  امنیــت  و  صلــح  علیــه  صهیونیســتی 
کمیســیون  از  مجلــس  رئیــس  جلســه  ایــن  در  کردنــد.  تصویــب 
ح  طــر ایــن  بررســی  ســریع تر  چــه  هــر  خواســت  ملــی  امنیــت 
مــواد  از  برخــی  بــه  ادامــه،  در  دهــد.  قــرار  کار  دســتور  در  را 
شــده؛ امضــا  نماینــده  ســه  و  ســی  توســط  کــه  ح  طــر ایــن  مهــم 

اشاره می  گردد.
ح، »اســتفاده از پرچم، نماد و نشــانه های  در مــاده نخســت ایــن طــر
رژیــم صهیونیســتی بــه منظــور فعالیــت تبلیغــی بــه نفــع آن رژیــم، 
ممنــوع اعــالم شــده اســت. همچنیــن مســاعدت مالــی مســتقیم و 
غیرمســتقیم توســط اتبــاع ایرانــی بــه رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی 
کــه »ســرزمین تاریخــی و  ممنــوع اســت«. مــاده دوم اظهــار مــی  دارد 
یکپارچــه فلســطین بــه مردمــان اصیــل فلســطین اعــم از مســلمان، 
بــه مصوبــه  بــا توجــه  و  تعلــق داشــته و دارد  مســیحی و یهــودی 
کــه »دولــت  ۱۳۹۷/۱۰/6 مجلــس شــورای اســالمی مبنــی بــر ایــن 
همیشــگی  پایتخــت  عنــوان  بــه  شــریف  قــدس  از  اســت  مکلــف 
کنــد؛ وزارت امــور خارجــه موظــف اســت ظــرف  فلســطین حمایــت 
مــدت شــش مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون، مقدمــات الزم بــرای 
اســالمی  جمهــوری  مجــازی  ســفارت  یــا  »کنســولگری  تشــکیل 
ایــران بــه پایتختــی قــدس« در فلســطین را فراهــم و نتیجــه را بــرای 

ــد«. کن ــران  ــت وزی ــم هیئ ــب، تقدی تصوی
ــف  ــران را موظ ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ح دول ــر ــن ط ــوم ای ــاده س م
تــا »کلیــه مؤسســات اقتصــادی، تجــاری، مالــی و اعتبــاری  کــرده 
متعلــق  آن  ســهام  کــه  صهیونیســتی  رژیــم  غیردولتــی  و  دولتــی 
بــه اتبــاع ایــن رژیــم یــا شــرکت های ثبــت شــده در ســرزمین های 
ح،  کنــد«. مطابــق بــا مــاده ششــم ایــن طــر اشــغالی اســت را تحریــم 
»وزارت اطالعــات و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نســبت بــه 
ممنوعیــت فعالیــت و قطــع ســرویس ها بــه ســکوهای نرم افــزاری 
کشــور« ملــزم شــده  اند.  رژیــم صهیونیســتی در جغرافیــای ســایبری 
همچنیــن، ایــن دو وزارتخانــه باید »ممنوعیت به کارگیری آن دســته 
کــه در  کشــور  از محصــوالت ســخت افزاری و نرم افــزاری در داخــل 
کننــد. رژیــم صهیونیســتی دارای شــعبه تولیــدی هســتند« را اعــالم 
کــره و توافــق سیاســی یــا  گونــه مذا مــاده هشــتم اعــالم مــی  دارد »هــر 
تبــادل اطالعــات بــا نهــاد، افــراد رســمی و غیررســمی وابســته بــه رژیم 
صهیونیســتی ممنــوع می باشــد، مرتکــب بــه مجــازات حبــس درجــه 
بــر  از خدمــت دولتــی محکــوم می شــود«.  انفصــال دائــم  چهــار و 
کلیــه اتبــاع رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی  اســاس مــاده نهــم، »ورود 
کــه تابعیــت رژیم صهیونیســتی  شــامل اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی 
را دارنــد، بــه جمهــوری اســالمی ایــران ممنــوع اســت. در صــورت 
کشــور محکــوم می شــوند«. ورود بــه حبــس درجــه پنــج، بــه اخــراج از 

ح بــه موضــوع مســابقات ورزشــی اختصــاص  مــاده یازدهــم ایــن طــر
گونــه مســابقه یــا رقابــت  دارد. بــر اســاس ایــن مــاده، »برگــزاری هــر 
ــای  ــکاران و تیم ه ــان ورزش ــی می ــا تدارکات ــمی ی ــم از رس ــی اع ورزش
اســت.  ممنــوع  صهیونیســتی  رژیــم  حریفــان  بــا  ایــران  ورزشــی 
هــر یــک از فدراســیون ها در رشــته ورزشــی مربوطــه موظفنــد بــا 
بهره منــدی از تمــام ظرفیت هــای داخلــی و بین المللــی و برقــراری 
و  تعهــدات  ورزشــی،  بین المللــی  مجامــع  بــا  اصولــی  ارتبــاط 
اقدامــات مقتضــی را جهــت ممانعــت از اعمــال هرگونــه مجــازات و 
محرومیت هــای ورزشــی بین المللــی علیــه ورزشــکاران مســتنکف 
بــا  و  نمــوده  اتخــاذ  صهیونیســتی  رژیــم  حریفــان  بــا  مواجهــه  از 
ــه تشــویق و حمایــت از آن  هــا  ــع الزم، ب پیش بینــی تخصیــص مناب
بپــردازد. دســتورالعمل ایــن مــاده توســط وزارت ورزش و جوانــان 
بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه و ســازمان برنامــه و بودجــه تهیــه 

و بــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد«.
ح اســت. ایــن مــاده  مــاده ســیزدهم نیــز از دیگــر مــواد مهــم ایــن طــر
ــران  ــر اســاس پیشــنهادهای پیشــین نظــام جمهــوری اســالمی ای ب
ــزاری همــه پرســی در فلســطین  ــردن شــرایط برگ ک ــر فراهــم  مبنــی ب
تنظیــم شــده اســت. بــر ایــن مبنــا، وزارت امــور خارجــه موظف اســت 
ح سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران بــرای فلســطین  تــا »تحقــق طــر
کــه   بــا عنــوان »برگــزاری همه پرســی ملــی در ســرزمین فلســطین« را 
نــزد ســازمان ملــل متحــد نیــز بــه ثبــت رســیده را در عرصه هــای 
ــه  ــن وزارت خارج ــد. همچنی ــری نمای ــک پیگی ــی و دیپلماتی سیاس
را در  آپارتایــد«  بــا  تــا »موضــوع صهیونیســت »برابــر  مکلــف اســت 

کنــد«. ســازمان ها و مجامــع بین المللــی تبییــن 
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