
قدس نوعی خوانش هویتی 
دینی  از ماه مبارک رمضان است

 صباح زنگنه، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه 
در گفت وگو با »شرق« :

شــرق:   نفتالی بنت، نخست وزیر اســرائیل، این روزها در حالی 
به دنبال انجــام رایزنی و تعامل با دیگر اعضای کنســت برای 
جلوگیری از اســتعفای بیشــتر و فروپاشــی ائتالف کابینه خود 
اســت که بحران های امنیتی و همچنین اعتراضات گسترده در 
کل سرزمین های اشــغالی در کنار فشــار جریان های مقاومت 

فلسطینی به خصوص از سوی نوار غزه...

رژیم صهیونیستي و بحران فراگیر

 »شرق« درگفت وگو با محسن پاک آیین
سفیر سابق ایران   بررسی کرد
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در ویژه نامه امروز  می خوانید:  قدس، نخستین قبله مسلمانان جهان در نگاه بنیان گذار انقالب،  روز قدس در کالم رهبر انقالب، بررسی سایه سنگین جنگ قدرت و گسل سیاسی از بنت تا نتانیاهو درگفت وگو با محسن فائزی

با درنظر گرفتن جامعیت و تداوم این عملیات ها و تشدید 
تقابل فلسطینیان در کل خاک سرزمین های اشغالی این 

 سؤال طرح می شود که آیا انتفاضه جدید فلسطین 
در راه است؟ 

 روز قدس دیگری در راه اســت و طبق آرمان های انقالب 
تا مظلومی هست، دست از حمایت آن برنمی داریم. حمایت 
از مردم فلســطین عالوه بر اینکه یک آرمان اســالمی است، 
در عین حال یک آرمان انســانی و حقوق بشــری هم است. 
یعنی از منظر آموزه های دینی و اسالمی، مبارزه با اشغالگری 
و تجاوز توصیه شــده اســت، به نحوی که هــر مظلومی در 
هرجای دنیا اگر فریاد کمک ســر دهد و کسی حمایت نکند، 
مسلمان نیست. در این باره پیامبر فرمودند: »اگر کسی صدای 
کمک مســلمانی را بشــنود و او را یاری نکند، از ما نیست«. 
بنابراین از منظر اسالمی و دینی ما به حمایت از مظلوم تأکید 
شده اســت. از منظر حقوق بشــری هم تکوین و شکل گیری 
رژیم صهیونیستی مغایر با مبانی حقوق بشری است و سلب 
حق مالکیت و حق تعیین سرنوشت از مردم فلسطین است. 
نکته دیگر اینکــه قدس طی ادوار مختلــف یک مأمن برای 
همه ادیان بوده و برای همه ادیان محترم بوده اســت. البته 
ما صهیونیسم را برخالف آنچه در جهان عرب مطرح است، 
جدای از یهودیت می دانیم و از منظر انقالب اســالمی میان 
این دو تفکیک قائلیم. در اســالم هم بر زندگی مسالمت آمیز 

ادیان سه گانه تأکید شده است.
حدودا نزدیک به یک قرن است که اسرائیل عامل بی ثباتی 
در منطقه شــده اســت و بسیاری از مردم فلســطین را آواره   
و خانه آنها را غصب کرده اســت؛ بنابرایــن از همان دوران 
قبــل از پیروزی انقالب یعنــی دهه 30 به بعــد، حمایت از 
مردم فلســطین از آرمان های مبارزان بوده است و جمهوری 
اســالمی هم این آرمــان را فراموش نکرد. بعــد از آن امام 
خمینی به عنوان بنیان گذار انقالب جمعه آخر ماه رمضان را 
به عنوان روز قدس تعیین کردند که مورد حمایت بسیاری از 
کشــورهای مسلمان قرار گرفت. این روز روزی است که همه 
مسلمانان سراسر دنیا فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین 

را سر می دهند و فریاد مبارزه با اسرائیل را بلند می کنند.
نکته جالب اینجاســت کــه همه گروه های سیاســی در 
ایــران با وجــود اختالف نظرهای گوناگون بــرای حمایت از 
مردم فلســطین اتفاق نظــر دارند و به منظور همبســتگی، 
همه جناح های سیاســی ایــران در این راهپیمایی شــرکت 
می کنند. البته این حمایت مختص به ما نیســت و به عنوان 
یــک آرمان در بین ملت های جهان زنده اســت؛ اما در میان 
دولت ها مماشــات می شــود. گرایش های سازشــکارانه در 
جهــان عرب و جهان اســالم در بین دولت هــا وجود دارد. 
برخی گرایشــات ســازش کارانه به نحوی اســت که دولت 
خودمختار فلســطین که به صورت نیم بند تشکیل شده، باید 
حمایت شــود اما این طور نیســت. دولت ها تأکید دارند باید 
تنش در بین دنیای عرب و اســرائیل کاهش پیدا کند و برخی 
هم به سوی عادی ســازی این رابطه متمرکز شــده اند. نباید 
فراموش کرد که این ســازش کاری و مماشات و عادی سازی 
رابطه با اســرائیل قبح زیادی خصوصا در بین ملت ها دارد؛ 
اما شــرایطی کــه در منطقه وجــود دارد، تحرکاتی که خود 
رژیم اسرائیل دارد، برخی بهانه هایی که مهم ترین آن تفرقه 
بین کشورهای منطقه است و همچنین سوءاستفاده هایی از 
وضعیت سیاســت منطقه ای ایران، باعث شده مستمسکی 
برای ایران هراســی به دستشان بدهد. آنها با دمیدن بر آتش 
ایران هراسی، برخی رژیم های منطقه را وادار به مشارکت در 
پروژه سازش و رابطه با اســرائیل کرده اند؛ بنابراین برخالف 
ظاهر که ادعا می شــود ایجاد رابطه اســرائیل با کشورهای 
عربی منطقه در جهت جنگ زدایی و ایجاد صلح در منطقه 
اســت، به تشــدید تفرقه و تنش در بین کشــورهای منطقه 
بینجامد. ضمن اینکه این بی ثباتی امنیتی برای خود اسرائیل 
هــم در داخل و خارج وجود دارد. به این نحو که اســرائیل 
یک تنش دائمی با بخش های فلسطین نشــین دارد و شعله 
مبارزه با چندین انتفاضــه و جنبش و قیام خود را زنده نگه 
داشــته اســت. در بین مردم فلســطین و اکثریت آنها آتش 
مبارزه داغ اســت و حمالت شــهادت طلبانه یا به اشــکال 
مختلف به صورت قیام ها صورت می گیرد. از طرفی   از درون 
رژیم اشــغالی هم تحرکاتی برای ضربه زدن به منافع دولت 
فلســطین انجام می شود که اخیرا تشدید هم شده است. در 
خارج و در جهان اسالم هم اگرچه سازش کاری بین دولت ها 
وجود دارد، اما از سوی ملت ها گرایش با اسرائیل و حمایت 
از مردم فلسطین همواره داغ بوده است. به ویژه در روزهای 
اخیر درگیری در داخل مناطق اشغالی بیشتر شده است و در 
ماه رمضان به دلیل تجمع بیشتر مسلمانان در بیت المقدس 
و محدودیت هایــی که پلیس اســرائیل ایجــاد می کند، این 
درگیری ها تشــدید می شــوند. به هر حال نقشه کابینه های 
اسرائیل چه چپ گرا و چه راســت گرا این است که از طریق 
شهرک سازی قلمروی نفوذشــان را توسعه دهند، اما مردم 
فلســطین در ســال ها و ماه های اخیر مبارزاتشــان را تشدید 

کرده اند و بیش از هر وقت دیگر نیازمند حمایت هستند.

 حمایت از فلسطین، آرمانی 
دینی و حقوق بشری است

سـرمـقـالـه

دبیر کل انجمن اسالمی مدرسین
محمود صادقی

 مســئله فلسطین مســئله اول جمهوری اســالمی ایران و جهان اسالم است. به هر 
حال ملتی مظلوم واقع شــده اند و باید دبیرکل ســازمان ملل بر اســاس منشور سازمان 
ملل حقشــان را به آنها برگرداند و تحرک جدی دراین باره نشان دهد. اما متأسفانه هیچ 
تحرکی از سوی سازمان ملل برای رفع این مشکل ندیده ایم و به نظر می رسد آنها مسئله 
فلســطین را به فراموشی سپرده اند. شــورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه جلسه ای 
در این باره برگزار کرده اســت اما عمال مثل جلسات بی شمار دیگر بی خاصیت و بی نتیجه 
و بدون الزام قانونی بین المللی علیه رژیم صهیونیستی بوده است. اما این موضوع برای 
جمهوری اســالمی ایران و مردم کشــورمان متفاوت اســت و حمایت از مردم فلسطین 
همیشه یک اصل انسانی اسالمی برای ماست. مصداق این امر هم به وفور وجود دارد و 
ما در طول تاریخ همیشــه در کنار مظلوم ایستاده ایم و اگر در منطقه اقوام دیگری تحت 
فشــار و ظلم بوده اند، مردم ایران از مظلوم حمایت کرده اند. امروزه هم مردم فلسطین 

تحت ظلم و فشــارند و حقشان نادیده گرفته شده اســت و ما باید در کنار آنها بایستیم. 
موضوع ســاده اســت و تحلیل ســاده ای دارد. این حمایت، حمایت از مردمی است که 
حقشــان نادیده گرفته شــده و ملت و رژیمی جعلی جای آنها را گرفته و سرزمینشان را 

غصب کرده است.
اخیرا هم شاهد مقوله ای تحت عنوان معامله قرن یا همان عادی سازی روابط برخی 
حکام عرب با رژیم جعلی اســرائیل در منطقه هســتیم که از این بابت بسیار متأسفیم. 
البتــه این عادی ســازی کشــورها و ملت های عربی با اســرائیل تلقی نمی شــود؛ بلکه 
عادی سازی برخی حکام عرب است و بسیاری از کشورهای عربی موافق این عادی سازی 
روابط نیستند. کشورهای مغرب عربی، کشورهای منطقه خلیج فارس، سوریه و شامات 
هیچ گاه موافق عادی ســازی رابطه با اســرائیل نیســتند و همیشــه بر آزادسازی قدس 
شــریف و فلســطین تأکید دارند. اما متأســفانه در چارچوب طــرح معامله قرن که یک 
طرح مشــکوک بی هویت اســت که در دوره ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح 
شــد، هیچ حق ســرزمینی و بازگشــت برای آوارگان فلســطینی و حق آب و خاک برای 
فلســطینی ها قائل نیســتند. درواقع طرحی بی هویت را مثل شکالتی برای گول زدن یک 
ملــت ارائه داده اند. به هرحال، برخی حکام عرب با این طرح دنبال عادی ســازی روابط 
با اســرائیل در منطقه هستند اما اکثر کشورهای عربی از آن استقبال نکرده اند. همچنین 
کشــورهای بزرگ جهان اســالم مثل پاکســتان، مالزی و اندونزی هم شدیدا مخالف آن 

هســتند. جمهوری اسالمی ایران هم مخالفت خود را با عادی سازی این روابط با صدای 
بلند اعالم کرده اســت و معتقدیم این عادی ســازی راه به جایــی نمی برد و محکوم به 
شکست است؛ چراکه ملت فلســطین به شمول همه گروه های فلسطینی حتی جنبش 
فتح مخالف طرح عادی ســازی روابط با اســرائیل و معامله قرن هستند و در مقابل آن 
ایستاده اند. تأکید دارم دفاع از مردم فلسطین یک مسئله اساسی و وظیفه انسانی و دینی 
اســت. امام خمینی روز قدس را به عنوان روز هوشــیاری و بیداری در مقابل فلســطین 
اعالم کردند و آخرین روز ماه رمضان را روز قدس نامیدند. برای اینکه همه جهان اسالم 
به هوش باشــند و این روز به فراموشی سپرده نشود. درست است که جمهوری اسالمی 
ایران طراح این نام گذاری اســت اما در همه دنیا در این روز برای دفاع از مردم فلسطین 
تظاهــرات و راهپیمایــی می کنند. حتی در قلب آمریکا در نیویــورک هم در چنین روزی 
گروه های بشردوســتانه و مدافعان حقوق بشر و مردم فلسطین از حقوق آنها پشتیبانی 
می کننــد. از ایــن رو به مردم فلســطین می گوییم ما برای دفاع از این مقوله اســالمی و 
انســانی و دینی هزینه زیادی داده ایم؛ اما معتقدیم بــه وظیفه خود عمل کرده ایم. این 
خسارت تاریخی و نقش گفتمانی جمهوری اسالمی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین 
در تاریخ به یادگار خواهد ماند. مردم فلســطین یقینا می دانند ما همیشه کنارشان بوده و 
هستیم و تا روزی که آنها به حق و حقوق کاملشان برسند،  از آنها حمایت خواهیم کرد.
*عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم

موســی پور ادامه داد: هیچ وقت افــکار عمومی دنیا این قدر 
علیه رژیم صهیونیســتی برانگیخته نبوده اســت. نماینده ولی 
فقیه اظهار کرد: از زمان انقالب اسالمی، افول رژیم صهیونیستی 
آغاز شد و با تعیین روز قدس در آخرین روز جمعه ماه رمضان از 
سوی امام خمینی )ره(، این افول تضمین شد. رژیم صهیونیستی 
بر این تصور بود که جنایاتش در طی زمان فراموش می شود، اما 
حرکت امام خمینی کاری کرد که این جنایات فراموش نشــود. 
وی با بیان اینکه دفاع از فلســطین یک آرمان قرآنی و باور دینی 
برای ماســت، افزود: در آســتانه برگزاری روز قــدس که بعد از 
دو سال به خاطر مســائل کرونایی راهپیمایی مردمی نداشتیم، 
امســال راهپیمایی حضوری و مردمی اســت. در ستاد برگزاری 

راهپیمایی روز قدس، درباره سیاســت ها و برنامه ها بحث شــد. 
محوری ترین برنامه، راهپیمایی روز قدس اســت که روز جمعه 
ساعت 10 صبح از مســیرهای 10گانه در تهران آغاز و به سمت 
دانشــگاه تهران انجام می شــود. همچنین در مسیر اقدامات و 
برنامه های فرهنگی نیز داریم. یکــی از اعضای جبهه مقاومت 
و ســردار سالمی سخنران های مراســم خواهند بود. موسی پور 
اظهــار کرد: بیــش از پنج هزار نفــر تصویربــردار و خبرنگار از 
رســانه های داخلی و خارجی این مراســم را پوشش می دهند. 
وی گفت: همایش بزرگ »فلســطین مظلوم«  در محل استادیوم 
ورزشــی غزه با حضــور مردم مظلوم غزه و به شــکل تصویری 
با ســخنرانی سیدحســن نصراهلل، ســردار قاآنی و دیگر رهبران 

مقاومت همراه خواهد بود . رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی گفت: پویش یک ســطل آب تا محو رژیم صهیونیستی 
را در فضــای مجازی خواهیم داشــت که تــا روز جمعه ادامه 
دارد. وی  گفــت: راهپیمایی هم زمان با تهــران، در بیش از ۹00 
شــهر کشور و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و رنگ بندی 
استان ها از مساجد بزرگ و میادین اصلی به سمت میعادگاه های 
نماز جمعه تدارک دیده شده است. این مراسم حتی در بسیاری 
از روستاهایی که از برپایی نماز جمعه برخوردار نبوده اند نیز به 
شــکل تجمع و محکومیت رژیم کودک کش صهیونیســتی و در 
دفاع از مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف برگزار خواهد شد .
موسی پور افزود: امســال همچنین مراسم روز جهانی قدس 

به شکل راهپیمایی یا تجمع مردمی در بیش از ۹0 کشور جهان 
با حضور مردم مسلمان و آزادگان دیگر ادیان الهی در حمایت 
از قدس شریف و فلسطین مظلوم و محکومیت رژیم ددمنش 
صهیونیســتی برگزار می شــود . وی تصریح کرد: ۴۲0 ســاعت 
برنامــه تولیدی در قالب ۹۴۸ برنامــه از رادیو و تلویزیون های 
اسالمی پخش خواهد شــد . همچنین ۴۵0 مقاله به زبان های 
عربی و نمایشــگاه 10۷ پوســتر با زبان عربی نیز در سایت های 
عرب زبان این رادیو و تلویزیون ها بارگذاری شده است. او گفت: 
کنگره قدس شریف نیز در روز پنجشنبه و با حضور دانشجویان 
و طــالب جــوان و دیگر اقشــار مردمی در ســالن اجتماعات 
النه جاسوســی سابق شــیطان بزرگ برگزار می شود. برگزاری 
نشســت های روشــنگری و جهاد تبیینی در بسیاری از مساجد 
کشور و پایگاه های بســیج و از جمله اجرای سرودهای پاتوقی 
در نقاط مختلف شــهر تهران در هفته منتهــی به روز قدس، 
بســیار ارزشــمند بوده و آماده ســازی مردمی برای حضور در 
راهپیمایی روز قدس خواهند بود. موســی پور گفت: امسال نیز 
راهپیمایان با در دست داشتن تصاویر چهار دیپلمات ربوده شده 
ایرانی از ســوی صهیونیســت ها، یاد و خاطره بیش از ۴0 سال 
اســارت آنان را گرامی خواهند داشت. شعار اصلی راهپیمایان 
روز قدس امسال، همچون ســال های گذشته، مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اســرائیل، مرگ بر آل ســعود و خائنان منطقه و تداوم 
شــعار آزادی فلسطین و قدس شــریف خواهد بود. همچنین 
در پایان راهپیمایی امسال، قطع نامه پایانی راهپیمایی به تأیید 

ملت ایران خواهد رسید.

مـتـن و حـاشـیـه

روز قدس، روز هوشیاری و بیداری جهان اسالم است

عباس گلرو *

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد

برگزاری راهپیمایی روز قدس در ۹۰۰ شهر ایران و ۹۰ کشور جهان
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: رژیم صهیونیستی امروز از نظر داخلی، منطقه ای و بین المللی در وضعیت خوبی به سر نمی برد. االن تل آویو باید ساعت 
خودش را به وقت آمریکا تنظیم کند و این هم به خاطر این اســت که آمریکا تصمیم به خروج از منطقه گرفت. حجت االســالم محمد حسین موسی پور در نشست خبری خود ادامه داد: 
رژیم صهیونیســتی با کشور روسیه روابط خوبی داشت، اما در ماجرای اوکراین این روابط به هم ریخت و روسیه رسما به آنها اخطار داد و حتی آنها را به خاطر اشغالگری محکوم کرد که 
کم ســابقه بود. وی گفت: این رژیم به لحاظ داخلی هم به شدت شکننده است؛ یک جمع نامتجانس در سرزمین غصب  شده جمع شدند و گفته می شود تقابل بین احزاب چپ و راست در 
اسرائیل از اختالف بین اعراب و یهود بیشتر است. سرمایه های اجتماعی به شدت در این رژیم کاهش یافته است و تحلیلگران خودشان می گویند اسرائیل مرگ خودش را امضا کرده است. 

خطر فراروی اسرائیل، مسئله هسته ای ایران و حزب اهلل نیست، بلکه مشکالت داخلی و فروپاشی از درون، خطر مهم برای این رژیم است.

 پرونده »شرق« برای روزی که در جهان اسالم می درخشد

قلب تپنده قدس
پنج هزار ســال پیش بود کــه جمعی از کنعانیــان جزیره العرب به 
سرزمین فلسطین هجرت و در آنجا شهری بنا کردند با نام »یبوس« 
که بعدها به نام »اور ســالم« یعنی صلح و دوستی تغییر نام یافت. 
اورسالم همان اورشلیم در زبان عبری است که امروز »شهر قدس« 
نامیده می شــود. پس از فتح مســالمت آمیز اورشــلیم به دست 
مســلمانان، نام آن به بیت المقدس تغییر یافت. از آن پس از سال 
15 ه.ق تا ســال 1337 ق، مطابق 1917 م، جز در مدت یک قرن، 
همواره بیت المقدس جزء سرزمین های مسلمین بوده و این پیشینه 
تاریخی به ما می گوید تا ابد جزئی جدا نشدنی از پیکره جهان اسالم 

باقی خواهد ماند.
این شهر نامالیمات بســیاری در طول تاریخ بر خود دیده و تاکنون 
17 بار مورد حمله قــرار گرفته، در میان خــون و آتش محاصره و 
بارها صدمه دیده و مجددا ســاخته شــده اســت. قدس برای 15 
قرن در اختیار »یبوســیان« یا همان کنعانیان، چهار قرن در ســلطه 
بنی اســرائیل، چند قــرن در ســلطه ایرانیان، دو قــرن در اختیار 
یونانیان و چهار قرن تحت ســلطه رومیان بوده است. در این بین، 
بنی اســرائیل فقط چهار قرن بر بیت المقدس تســلط داشته اند و 
عهدنامه مسلمین نشــان می دهد یهودیان در آن دوران به عنوان 
اتباع و ساکنان رسمی اورشلیم شــناخته نمی شدند و از آنان نامی 
به میان نیامده بود. هرچند سال هاســت سرزمین های اشغالی در 
سیطره رژیم صهیونیستی قرار گرفته و آنها ادعای مالکیت بر اراضی 
اشــغالی را دارند، اما همچنان فریاد مبارزه و استکبار ســتیزی در 
بیت المقدس به گوش می رســد و انتفاضه و مبارزه با ظلم و بیداد 

اسرائیلی ها تا پیروزی نهایی خاموش نخواهد شد.


