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 الـقـدس ُ لـنـا والحق لنا النصر
 لنا نحن الغالبون

 پیام تبریک رهبر انقالب به مناسبت  پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی

متن پيام رهبر انقالب به اين شرح است
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 سالم بر فلسطين مقتدر و مظلوم؛ سالم بر جوانان شجاع و غيور فلسطين، سالم بر غزه ی قهرمان و مقاوم، سالم بر حماس و
جهاد و همه ی گروههای جهادی و سياسی فلسطين

 خداوند عزيز و قدير را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطينی عطا کرد سپاس ميگويم، و نزول سکينه و طمأنينه بر
 دلهای مجروح شهيد دادگان، و رحمت و بشارت برای شهيدان، و شفای کامل برای آسيب ديدگان را از خداوند منان مسألت

ميکنم، و پيروزی بر رژيم جنايتکار صهيونيست را تبريک ميگويم
 آزمون اين چند روز، ملت فلسطين را سرافراز کرد. دشمن وحشی و گرگ صفت به درستی تشخيص داد که در برابر قيام

 يکپارچه ی فلسطين ناتوان است. آزمون همکاری قدس و کرانه ی باختری با غزه و اراضی ۴۸ و اردوگاه ها، راهکار آينده ی
 فلسطينيها را نشان داد. در اين 12 روز رژيم جابر، جنايات بزرگی عمدتاً در غزه  مرتکب شد و عمالً ثابت کرد که بر اثر

 ناتوانی در مقابله با قيام يکپارچه ی فلسطين، رفتارهايی آنچنان ننگين و ديوانه وار مرتکب ميشود که افکار عمومِی همه ی عالم
 را بر ضد خود برمی انگيزد و خود و دولتهای غربی پشتيبان خود بويژه آمريکای جنايتکار را از گذشته باز هم منفورتر ميکند.

ادامه ی جنايتها و درخواست آتش بس هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذيرد
 رژيم خبيث از اين هم ضعيف تر خواهد شد. آمادگی جوانان فلسطينی، و قدرت نمايی مجموعه های ارزشمند جهادی، و اعداد

قّوه به صورت مستمر، فلسطين را روزبروز قدرتمند تر و دشمن غاصب را روزبروز ناتوان تر و زبون تر خواهد کرد
 زمان آغاز و توقف درگيريها بسته به تشخيص بزرگان جهادی و سياسی فلسطينی است، ولی آماده سازی و حضور قدرتمندانه

 در صحنه، تعطيل بردار نيست. تجربه ی »شيخ  جراح« در ايستادگی در برابر زورگويی رژيم و شهرک نشيناِن مزدور، بايد
دستورالعمل هميشگی مردم غيور فلسطين باشد. به جوانمردان »شيخ جراح« درود ميفرستم

 دنيای اسالم يکسره در برابر قضيه ی فلسطين، مسئول و دارای تکليف دينی است. عقل سياسی و تجربه های حکمرانی هم اين
 حکم شرعی را تأييد و بر آن تأکيد ميکند. دولتهای مسلمان بايد در پشتيبانی از ملت فلسطين صادقانه وارد ميدان شوند، چه

 در تقويت نظامی، چه در پشتيبانی مالی که امروز بيش از گذشته مورد نياز است، و چه در بازسازی زيرساختها و ويرانيها
در غزه

 مطالبه و پيگيری ملتها، پشتوانه ی اين خواسته ی دينی و سياسی است. ملتهای مسلمان، بايد انجام اين وظيفه  را از دولتهای
خود مطالبه کنند، خود ملتها نيز در حّد توان موظف به پشتيبانی مالی و سياسی اند

 وظيفه ی مهم ديگر، پيگيری مجازات حکومت تروريست و سفاک صهيونيست است. همه ی وجدانهای بيدار تصديق ميکنند که
 جنايت گسترده ی کشتار کودکان و زنان فلسطينی در اين 12 روز نبايد بی مجازات بماند. همه ی عوامل مؤثر رژيم و شخص

 جنايتکار نتانياهو بايد تحت پيگرِد دادگاههای بين المللی و مستقل قرار گيرند و مجازات شوند؛ و اين به حول و قوه ی الهی
تحقق خواهد يافت، واهلل غالٌب علی امره
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 حضرت آيت اهلل خامنه ای همه دولتها و ملتهای مسلمان را در قضيه فلسطين دارای مسئوليت دانستند و افزودند: البته محور
 مجاهدت خود فلسطينی هايی هستند که امروز در درون سرزمين و بيرون آن حدود 1۴ ميليون نفرند و وحدت و عزم آنان

می تواند کار بزرگی را صورت دهد
 رهبر انقالب اسالمی وحدت را بزرگ ترين سالح فلسطينی ها برشمردند و با تأکيد بر حفظ آن در درون جامعه فلسطينی،

 خاطرنشان کردند: محور اين وحدت بايد جهاد داخلی و اعتماد نکردن به دشمنان باشد. همچنين دشمن اصلی فلسطينيان يعنی
آمريکا، انگليس و صهيونيست های خبيث را نبايد تکيه گاه سياست های فلسطينی قرار داد

 ايشان با تأکيد بر راهبرد به هم پيوستگی همه فلسطينيان در غزه، قدس، کرانه باختری، سرزمين های 1۹۴۸ و اردوگاهها،
 افزودند: همه فلسطينی ها يک واحد را تشکيل می دهند و بايد با دفاع از يکديگر در هنگام فشار، از ابزارهای در اختيار خود

استفاده کنند
 حضرت آيت اهلل خامنه ای با برشمردن نمونه های اميدبخش از تغيير موازنه قوا به نفع فلسطينی ها و ضعف عميق و همه جانبه

 رژيم صهيونيستی گفتند: ارتش صهيونيست که خود را »ارتشی که هرگز شکست نمی خورد« معرفی می کرد امروز به ارتشی که
 »رنگ پيروزی را نخواهد ديد« تبديل شده، در سياست ناگزير از چهار انتخابات در دو سال هستند، در امنيت به طور پی در پی

دچار شکست می شوند و ميل روزافزون يهوديان به مهاجرت معکوس مايه فضاحت آن رژيم پرمدعا شده است
 رهبر انقالب، تالش پيگير رژيم غاصب با کمک آمريکا برای عادی سازی روابط با چند کشور ضعيف و حقير عربی را نشانه

 ديگری از ضعف آن رژيم دانستند و گفتند: اين روابط کمکی به رژيم صهيونيستی نخواهد کرد، همچنانکه از دهها سال قبل
تاکنون که با مصر رابطه برقرار کرد، بسيار ضعيف تر و آسيب پذيرتر شده است

 ايشان افزودند: البته آن کشورها نيز از اين رابطه بهره ای نخواهند برد چرا که دشمن صهيونيست با تصرف در مال يا خاک شان،
فساد و ناامنی را در آنها گسترش خواهد داد

 حضرت آيت اهلل خامنه ای تأکيد کردند: علمای مسلمان و مسيحی بايد عادی سازی را حرام شرعی اعالم کنند و روشنفکران و
آزادگان نتايج اين خيانت را که خنجری از پشت به فلسطين است، برای همه تشريح نمايند

 رهبر انقالب، نقطه مقابل روند نزولی رژيم غاصب را افزايش توانايی های جبهه مقاومت دانستند و گفتند: افزايش قدرت دفاعی
 و نظامی، خودکفايی در ساخت سالحهای مؤثر، اعتماد به نفس مجاهدان، خودآگاهی روزافزون جوانان، گسترش دايره مقاومت

 به سراسر کشور فلسطين و بيرون از آن، خيزش اخير جوانان در دفاع از مسجداألقصی، و انعکاس توأماِن مجاهدت و مظلوميت
ملت فلسطين در افکار عمومی بسياری از مناطق جهان، بشارت دهنده آينده درخشان است

 ايشان منطق مبارزه فلسطينی يعنی »همه پرسی از همه ساکنان اصلی فلسطين برای تعيين نظام سياسی کشور« را منطقی مترقی و
 جذاب خواندند و خاطرنشان کردند: بر اساس اين منطق که بوسيله جمهوری اسالمی در اسناد سازمان ملل نيز به ثبت رسيده،

 مبارزان فلسطينی می توانند يک همه پرسی با شرکت همه ساکنان اصلی فلسطين از هر قوم و دين از جمله آوارگان فلسطينی
 مطرح کنند که نتيجه اين همه پرسی نظام سياسی کشور را معين می کند. آن نظام سياسی آوارگان را به داخل برمی گرداند و

سرنوشت بيگانگان ُسکنی گزيده را تعيين می کند
 حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأکيد بر دنبال کردن اين مطالبه مترقی، غيرقابل خدشه و بر اساس دموکراسی رايج گفتند:

مجاهدان فلسطينی، مبارزه مشروع و اخالقی خود با رژيم غاصب را بايد به قدری ادامه دهند که ناچار به قبول اين مطالبه شود
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مبارزه مشروع با رژیم غاصب را ادامه دهید تا ناچار به قبول همه پرسی شود

 رهبر معظم انقالب اسالمی در آخرين جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس با اشاره به تغيير جدی موازنه قوا
 به نفع دنيای اسالم و جبهه مقاومت، و در مقابل، افول آشکار قدرت آمريکا و رژيم صهيونيستی، عادی سازی روابط با چند

 دولت ضعيف را مانع حرکت رو به زوال رژيم اشغالگر ندانستند و با تأکيد بر اجرای مطالبه منطقِی همه پرسی از همه ساکنان
 اصلی فلسطين برای تعيين نظام سياسی اين کشور، خطاب به مجاهدان فلسطينی گفتند: مبارزه مشروع و اخالقی خود با رژيم

غاصب را به قدری ادامه دهيد که ناچار به قبول اين مطالبه مترقی شود
 حضرت آيت اهلل خامنه ای ماجرای فلسطين را مهمترين و زنده ترين مسئله مشترک امت اسالمی دانستند و گفتند: سياست های
نظام سرمايه داری ظالم، دست يک ملت را از خانه خود کوتاه کرده و رژيمی تروريست و مردمی بيگانه را در آن نشانده است
 رهبر انقالب با اشاره به منطق عميقاً سست تأسيس رژيم صهيونيستی افزودند: اروپايی ها به ادعای خودشان در سالهای جنگ
 جهانی دوم به يهوديان ظلم کرده اند، اما می گويند انتقام يهوديان را بايد با آواره کردن يک ملت در غرب آسيا و کشتارهای

فجيع در آن کشور گرفت و به اين شکل، همه ادعاهای دروغين شان درباره حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کرده اند
 ايشان با يادآوری اين واقعيت که »صهيونيستها از روز اول فلسطين را به پايگاه تروريسم تبديل کردند«، افزودند: اسرائيل نه
 يک کشور که يک پادگان تروريستی عليه ملت فلسطين و ديگر ملتهای مسلمان است، بنابراين مبارزه با آن، مبارزه با ظلم و

تروريسم و وظيفه ای همگانی است
 حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به حوادث قبل از تأسيس رژيم غاصب يعنی »دخالت فعال غرب در منطقه و به قدرت

 رساندن دولتهای مستبد يا دست نشانده«، ضعف و تفرقه در امت اسالمی را زمينه ساز غصب فلسطين دانستند و افزودند: در
 آن مقطع، هر دو اردوگاه سرمايه داری و کمونيسم با قارون های صهيونيست به هم افزايی رسيدند؛ انگليس اصل توطئه را

 طراحی کرد، سرمايه داران صهيونيست اجرای آن را با پول و سالح برعهده گرفتند و شوروی اولين دولتی بود که با به رسميت
شناختن دولت نامشروع، انبوه يهوديان را به آنجا اعزام کرد

 رهبر انقالب وضع امروز جهان و موازنه قوا را به نفع دنيای اسالم برشمردند و با اشاره به حوادث سياسی و اجتماعی در اروپا و
 آمريکا مانند »انتخابات آمريکا و رسوايی مديران پرمدعای آن« و »مواجهه ناموفق آمريکا و اروپا با کرونای همه گير و حواشی

شرم آور آن« افزودند: اينها نشانه های سير نزولی و افولِی اردوگاه غرب است
 ايشان نقطه مقابل اين اختالالت غرب را افزايش اميدوارکننده توانايی های ملتهای اسالمی دانستند و گفتند: رشد نيروهای

 مقاومت در حساس ترين مناطق اسالمی و رشد توانايی های دفاعی و هجومی آنان، رشد خودآگاهی و اميد در ملتهای مسلمان،
رشد گرايش به شعارهای اسالمی، رشد علمی و استقالل طلبی و خوداتکايی در ملتها، نويدبخش آينده ای بهتر است

 حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأکيد بر لزوم هم افزايی کشورهای مسلمان حول قضيه فلسطين و سرنوشت قدس شريف،
 خاطرنشان کردند: اين هم افزايی کابوس دشمن صهيونيست و حاميان آمريکايی و اروپايی آن است و طرح ناکام معامله قرن

و تالش برای عادی سازی روابط چند دولت ضعيف عربی با رژيم غاصب، تالش های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است
 رهبر انقالب اسالمی تأکيد کردند: من قاطعانه می گويم اين تالش ها به جايی نخواهد رسيد و حرکت نزولی و رو به زوال رژيم

صهيونيستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت
 ايشان، »تداوم مقاومت در داخل سرزمين های فلسطين و تقويت خط جهاد و شهادت« و »حمايت جهانی دولتها و ملتهای

 مسلمان از مجاهدان فلسطينی« را دو عامل مهِم تعيين کننده آينده خواندند و افزودند: اين حرکت سراسری، باطل کننده توطئه
 دشمنان است و همگان از دولتمردان، روشنفکران، عالمان، احزاب، گروهها و جوانان بايد جايگاه خود را در آن بيابند و نقش

ايفا کنند
حضرت آيت اهلل خامنه ای بخش ديگری از سخنانشان را به زبان عربی، خطاب به جوانان عرب اختصاص دادند

 ايشان به همه آزادگان عرب بويژه جوانان، مردم مقاوم فلسطين و قدس، مرابطون در مسجداالقصی و همچنين شهدای
 مقاومت بويژه شيخ احمد ياسين، سيدعباس موسوی، فتحی شقاقی، عماد مغنيه، عبدالعزيز رنتيسی، ابومهدی المهندس و

چهره برجسته شهيدان مقاومت شهيد قاسم سليمانی سالم و درود فرستادند
 رهبر انقالب، مجاهدت فلسطينيان و خون پاک شهيدان را عامل برافراشته ماندن پرچم مقاومت و صدها برابر شدن قدرت

 درونی جهاد فلسطينی دانستند و گفتند: جوان فلسطينی که يک روز با پرتاب سنگ از خود دفاع می کرد، امروز با پرتاب
موشک نقطه زن به دشمن پاسخ می دهد

 ايشان با تأکيد بر اينکه ۷0 سال اشغالگری، نژادپرستی، قتل، غارت، حبس و شکنجه انسانهای شريف، نتوانسته اراده
 فلسطينيان را شکست دهد، گفتند: فلسطين زنده است و به جهاد ادامه  می دهد و قدس شريف و همه فلسطين به مردم آن

برخواهد گشت
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 عبارت »شمشيری که مانند حريق آتش است « اشاره به سالح های گرم امروزی دارد.  در روايت اشاره دارد کسی که پرچم را به امام می
 دهد، سيدقريشی است و از نسل امام علی بن ابی طالب است. در روايت دوم عبارتی است که :» يَْدُخُل الُْجْنَد َذلِياًل  َو يَْخُرُج ِمْنُه َعِزيزاً «:
 سيد خراسانی ذليل وارد سپاه می شود و عزيز خارج می شود. شايد بدين معنا باشد که به مرور قدرت و نفوذ  او در لشکرش زيادتر می

شود وحقانيت او بيشتر هويدا می گردد
 برخی عالقه دارند که خراسان را به افغانستان تعميم دهند و اينکه سيد خراسانی از ايران نيست. روايت ديگری به طور صريح اشاره به

لفظ فارس دارد
 فقال ابن عباس: إذا رأيتم الرايات السود تجي ء من قبل المشرق فأکرموا الفرس ؛ فإّن دولتنا فيهم.) ابن طاووس، علی ،1416،  87(: ابن

 عباس]به نقل از رسول گرامی اسالم)ص([ چنين گفت: اگر پرچم های سياه را ديديد که از ناحيه مشرق می آيد ،پس پارسيان را اکرام
کنيد که دولت ما در ايشان است

 در روايات ديگری چنين توصيه شده که اگر مشاهده کرديد پرچم هايی از سمت شرق برای مطالبه حق خروج کرد، آنرا همراهی کنيد
حتی اگر الزم بود بر روی برف جهاد کنيد. زيرا اين همان لشکر امام مهدی)ع( است

 قال رسول الل)ص(: »إنّا أهل بيت اختار الّل لنا اآلخرة علی الدنيا، و إّن أهل بيتي هؤالء سيلقون بعدي بالء و تطريدا و تشريدا حتی يأتي
 قوم من هاهنا من نحو المشرق، أصحاب رايات سود، يسألون الحّق فال يعطونه مّرتين أو ثالثا، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا، فال
 يقبلونها حتی يدفعوها إلی رجل من أهل بيتي، فيمألها عدال کما ملئوها ظلما، فمن أدرك ذلك منکم فليأتهم و لو حبوا علی الثلج فإنّه

 المهدي  )ابن طاووس، علی 1416: 118( : رسول اکرم)ص( فرمودند: خداوند برای ما اهل بيت آخرت را بر دنيا ترجيح داده و اهل بيت
 من بعد از من بال و تبعيد وآوارگی را برگزيد تا اينکه گروهی از سمت مشرق بيايند که اصحاب پرچم های سياه اند و طلب حق نمايند
 اما حقشان دو يا سه مرتبه داده نشود پس بجنگند تا اينکه پيرور شود و آنچه که مطالبه کرده بودند را بگيرند و آنرا به مردی از اهل

 بيت من)امام مهدی( واگذار نمايند تا اينکه او زمين را پر از عدل نمايد همانطور که از ظلم پرشده است ؛ پس کسی که آنرا )پرچم سياه
.سيدخراسانی( را درك نمود به آنها بپيوندد حتی اگر روی برف بخزد چرا که او مهدی است

 در روايت فوق، سپاه خراسانی را مطالبه گر حق معرفی کرده و اين مشخصه بدان معناست که پرچم موردتاييد رسول اکرم)ص( با ظلم
 و تجاوز مبارزه می کند و رنگ پرچم مالك تشخيص نيست. پرچم داعش نيز رنگ سياه دارد اما اين گروه با هدف اشغالگری و تجاوز در

مناطق اسالمی تشکيل شده و کشتن شيعه را برای ورود به بهشت الزم می داند و نمی تواند زمينه ساز حکومت مهدوی باشد
 در روايت ديگری بر حضور امام عصر)عج( به طور ناشناس در سپاه سيد خراسانی تاکيد شده و شيعيان را تشويق به حرکت و همراهی

سپاه خراسانی نموده؛ حتی اگر در زمستان و ميان برف ها باشد
 إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان، فأتوها و لو حبوا علی الثلج، فإّن فيها خليفة الّل المهدي  )همان:119(:  اگر پرچم های 

 سياه را ديديد که از ناحيه خراسان خارج شد پس به آن ملحق شويد حتی اگر روی برف بخزيد چراکه در آن سپاه خليفه خدا امام
مهدی)ع( است

 يکی از ماموريت های سيد خراسانی مبارزه با لشکر سفيانی است. سيدخراسانی عالوه بر دمشق)ابن طاووس، علی 1416: 122( در کوفه
نيز شش سال با سفيانی می جنگد و در  نهايت خبر می رسد که امام ظهور کرده و او نماينده ای را برای بيعت با امام ميفرستد

وُد َحتَّی تَْخُرَج ِمْن ُخَراَساَن إِلَی الُْکوَفِة َفِإَذا َظَهَر الَْمْهِديُّ ع بََعَث إِلَْيِه بِالَْبْيَعة )طوسی ، محمد1411: ايَاُت السُّ  َعْن أَبِي َجْعَفٍر ع َقالَ  تَْنِزُل الرَّ
 452( : امام صادق)ع( فرمود: پرچم های سياه از خراسان به کوفه فرود می آيند و هنگامی که مهدی ظاهر شود برای بيعت با او )نماينده

ای را( می فرستد
 درباره اينکه، مصداق سيدخراسانی چه کسی است، گمانه زنی های زيادی وجود دارد. آنچه که از روايات مستفاد است، مشخصه او زبان

 فارسی و خصومت با غاصبان بيت المقدس است)ابن طاووس، علی1416: 117-118( در ميان دول اسالمی، تنها ايران است که موضع
 صريح و خصمانه ای با اسرائيل دارد و از حماس و جريان مقاومت حمايت می کند. بنابراين سيد خراسانی، فردی دارای نفوذ در مسند

فرماندهی نيروهای مسلح وقت ايران خواهد بود و سپاه ايران تحت فرمان او  به مبارزه با سفيانی و اسرائيل می پردازد

 جمع بندی
 آنچه که در روايات درباره بيت المقدس آمده آن است که آزادی بيت المقدس از اشغال، يکی از عالئم قبل از ظهور است و همراه با
 سرکوب فتنه سفيانی در کوفه و شام خواهد بود. فتنه سفيانی توسط صهيونيستها و متحدان آنان برای تعويق انداختن آزادی بيت

 المقدس به راه خواهد افتاد و سرکوب آن با حمايت ايران انجام خواهد شد و آزادی قدس، به عنوان آرمان امام خمينی)ره( زمينه ظهور
 را هموار خواهد نمود. انشاء الل
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نويسنده : نفيسه مصطفوی

 آزادی قدس و عالئم ظهور
 در روايات اسالمی، بيت المقدس يکی از کانون های حوادث سرنوشت ساز در ظهور منجی آخرالزمان است. آزادی بيت المقدس يکی

 از عالئم قبل از ظهور و نابودی دجال در بيت المقدس از حوادث بعد از ظهور است. آزادی بيت المقدس)ايليا( در روايات شيعی، با
معرفی شخصيت هايی مانند سيد خراسانی و شعيب بن صالح نويد داده شده است

اما مشخصات سيد خراسانی و شعيب بن صالح در روايات چيست؟ 
مشخصه شعيب بن صالح آن است که با ياران سفيانی می جنگد تا به بيت المقدس می رسد و ظهور امام زمان)عج( را هموار می سازد

 عن محّمد بن الحنفية، قال: تخرج راية سوداء لبني  العباس، ثم تخرج من خراسان اخری سوداء، قالنسهم سود، و ثيابهم بيض، علی
 مقّدمتهم رجل يقال له: شعيب بن صالح، أو: صالح بن شعيب من تميم، يهزمون أصحاب السفياني حتی ينزل بيت المقدس، يوّطئ
 للمهدي سلطانه، و يمّد إليه ثالثمائة من الشام يکون بين خروجه و بين أن يسّلم األمر للمهدي اثنان و سبعون شهرا )ابن طاووس،

 علی1416: 117-118(: محمدبن حنيفه گفت: پرچم سياه بنی عباس خارج می شود)به اهتزاز در می آيد( سپس از خراسان پرچم های
  سياه ديگری خارج می شود که سربندشان مشکی و لباسشان سفيد است و در جلوی آنها فردی است که به او شعيب بن صالح يا

 صالح بن شعيب می گويند، از قبيله تميم است، ياران سفيانی را شکست می دهد تا اينکه به بيت المقدس فرود می آيد و حکومت
 مهدی را هموار می کند و سيصد شامی)شايد فلسطينی( به او کمك می رسانند و  بين خروج او تا) پيروزی( اينکه امر )حکومت ( را

به مهدی واگذارکند هفتاد و دو ماه طول می کشد
در روايت ديگری شمائل ظاهری او نيز به همراه روحيه شجاعت و شکست ناپذيری چنين توصيف شده است

 يخرج علی لواء المهدي غالم حديث السّن، خفيف اللحية أصفر، -و لم يذکر الوليد: أصفر- لو قاتل الجبال  لهّزها، و قال الوليد: لهّدها
 حتی ينزل »إيلياء« )همان:121(: اوجوانی کم سن و سال و چابك و زرد رنگ است- و وليد )در نقل قولش( زرد رنگ را ذکر نکرد - که

اگر با کوهها بجنگد متالشی می کند تا اينکه به ايليا)بيت المقدس( برسد
در روايت ديگری در تاييد خط شعيب بن صالح با خط مهدوی، وی پرچمدار امام معرفی شده است

 عن عّمار بن ياسر قال: إذا بلغ السفياني الکوفة و قتل أعوان آل محّمد، خرج المهدي علی لوائه شعيب بن صالح ) ابن طاووس،
 علی1416: 123 و مجلسی، محمدباقر1403، ج 52: 208(: عمارياسر گفت: وقتی که سفيانی به کوفه برسد و ياران آل محمد )شيعيان(

را بکشد مهدی به پرچم داری شعيب بن صالح خروج می کند
 بنابر روايات شعيب بن صالح مردی گندم گون است که صورتش بدون مو يا کم مو و قامتش متوسط است و با سپاهی که پرچم

هايشان سياه و لباس شان سفيد است  می جنگد و بر هر دشمنی پيروز می شود
 عن الحسن، قال: يخرج بالري رجل ربعة  أسمر مولی لبني تميم، کوسج   يقال له: شعيب بن صالح، في أربعة آالف، ثيابهم بيض، و
 راياتهم سود، يکون مقّدمة للمهدي ال يلقاه أحد إاّل فّله  )ابن طاووس، علی 1416: 119( :امام حسن)ع(فرمود: مردی است با قامت

 متوسط گندم گون ، آزاد شده بنی تميم ، کوسه)صورتش بدون مو( به او شعيب بن صالح گفته می شود، به همراه  چهار هزاران نفر که
 لباسشان سفيد و پرچم هايشان سياه  و)آمدن آنها( مقدمه مهدی هستند با کسی روبرو نمی شوند مگر آنکه او را شکست می دهند

 نکته ! در تمام روايات مربوط به شعيب بن صالح اشاره شده که به او گفته می شود)يقال له( شعيب بن صالح و هرگز نيامده که نامش
  شعيب بن صالح است و احتمال می رود که اين نام مستعار او باشد؛ همانطور که در جنگها بسياری از فرماندهان با نام مستعار مشهور

و شناخته می شوند
سوال اينجاست که ارتباط شعيب بن صالح با سيد خراسانی مطابق روايات شيعی چيست؟

 عن أبي جعفر، قال: يخرج شاب من بني هاشم بکّفه اليمنی  خال، من خراسان برايات سود بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب
 السفياني فيهزمهم  )ابن طاووس، علی1416: 120(: امام صادق)ع(: فرمود: جوانی از بنی هاشم از خراسان خروج می کند که در کف

 دست راستش خالی است با پرچم های سياه که در اختيار او شعيب بن صالح است که با اصحاب سفيانی می جنگد و آنها را شکست
می دهد

مطابق روايت فوق، شعيب بن صالح تحت فرمان سيد خراسانی است و سيد خراسانی از سالله بنی هاشم است
 مهم ترين مشخصه و امتياز پرچم سيد خراسانی و قيام او، مقابله با سفيانی است .در روايتی چنين آمده که خروج سيد خراسانی و

سفيانی در  يك زمان است
ْفَيانِيِّ َو الَْيَمانِيِّ ِفي َسَنٍة َواِحَدٍة ِفي َشْهٍر َواِحٍد ِفي يَْوٍم َواِحٍد.)طوسی ، ِ ع َقالَ  ُخُروُج الثَّاَلثَِة الُْخَراَسانِيِّ َو السُّ  َعْن أَبِي َعْبِد اللَّ

 محمد1411: 446-447(: امام صادق)ع(فرمود :خروج سيد خراسانی و سفيانی و سيد يمانی در يك سال و بلکه يك ماه و يك روز
 است

 در روايت ديگری چنين اشاره شده کسی که پرچم را به دست امام عصر)ع( می دهد دارای چهره نورانی و سرخ است و دندانهای
  مرتبی دارد

َِّذي يَْدَفُعَها إِلَی الَْقائِم  ُهَو ِمْن ُذرِّيَِّتَك أَ تَْدِري َمْن ُهَو َقاَل اَل َقاَل َذاَك الَِّذي  َفَقاَل]رسول الل)ص([ َکاَن َجْبَرئِيُل ِعْنِدي آنِفًا َفَأْخَبَرنِي أَنَّ ال
يَناِر َو أَْسَنانُُه َکالِْمْنَشاِر َو َسْيُفُه َکَحِريِق النَّاِر يَْدُخُل الُْجْنَد َذلِياًل  َو يَْخُرُج ِمْنُه َعِزيزاً يَْکَتِنُفُه َجْبَرئِيُل َو ِميَکائِيُل )نعمانی ،  َوْجُهُه َکالدِّ

 محمد1397: 248(: حضرت رسول)ص( فرمود: او کسی است که صورتش مانند دينار است و دندان هايش مانند اّره )مرتب است( و
شمشير او مثل حرارت آتش است .داخل سپاه ذليل وارد می شود و عزيز خارج می شود،جبرئيل و ميکائيل اطراف او را گرفته اند



یهود و انتفاضه از ریشه تا امروز
 فلسطین نام سرزمینى با وسعتى معال 27000 کیلومتر مربع  است که در خاورمیانه و شرق دریاى مدیترانه قرار دارد . این

 کشور حلقه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا است و قلب جهان عرب نام گرفته است . هجوم یهودى هاى مهاجر به این کشور
 و تاسیس دولت یهود و رژیم صهیونیستى، با نام جعلى اسرائیل، عمال فلسطین از جهان اسالم جدا شده و غاصبانه در اختیار

یهودى هاى صهیونیست قرار گرفت
 در این مقاله سعى شده است، به سؤاالتى چون »زمینه هاى تشکیل دولت یهود چه بوده است؟ چه راه حل هایى در قضیه بحران

 فلسطین تاکنون ارایه شده است؟ ریشه هاى ظهور انتفاضه چیست؟ و سرانجام اینکه چه رابطه اى میان فلسطین و جمهورى
اسالمى ایران وجود دارد؟« پاسخ داده مى شود

الف . زمینه هاى شکل گیرى دولت یهود

نقش تئودور هرتزل 
 در سال 1895 م در پاریس، کتابى به نام »دولت یهود« ، توسط تئودور هرتزل )1904 - 1860 م( که اهل بوداپست مجارستان
 و خبرنگار بوده است، به انتشار رسید، دو سال بعد طرح تشکیل دولت یهود در سال 1897 م در اولین کنگره صهیونیست ها در
 شهر بازل سوئیس مورد تاکید قرار گرفت .  اینکه در کجا باید دولت یهود را تاسیس کرد و سرزمین موعود یهودى ها را تحقق
 بخشید، مناطقى چون آرژانتین، اوگاندا در آفریقا و طرابلس در لیبى مد نظر یهودى ها قرار گرفت که بنا به دالیلى رد شد و
 سرانجام فلسطین، به عنوان وطن ملى یهود مورد توافق یهودى هاى صهیونیست و نظام سلطه جهانى، به سرکردگى انگلیس

قرار گرفت . یهودى ها فلسطین را به دالیل زیر برگزیدند
 صهیونیست ها مى گویند، یکى از بزرگ ترین عبادتگاه هاى یهودیان، یعنى معبدى که متعلق به هیکل حضرت سلیمان است، -

 در بیت المقدس قرار دارد
 به لحاظ تاریخى آنها معتقدند که این سرزمین وابسته به قوم یهود بوده که اقوام خارجى آنها را از آنجا اخراج کرده اند، ولى -

 منابع تاریخى تاکید دارد که مسجد االقصى، همچون کعبه، از آغاز خلقت مکان مقدس بوده، به تدبیر و الهام الهى ساخته شده
 و در زمان حضرت داود )ع( و فرزندش حضرت سلیمان )ع( تجدید بنا شده است . بنابراین، اصال وجود هیکل حضرت سلیمان
 در زیر مسجد االقصى توطئه اى بیش نیست که از طرف صهیونیست ها، براى ویرانى مسجد االقصى از طریق حفارى ها و ایجاد

تونلى در زیر آن مطرح شده است ص
 از طرفى تا آنجا که تاریخ به یاد دارد، در سرزمین فلسطین 3500 سال پیش از میالد، اقوام سامى از قلب حجاز به سوى
 مصر، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین کوچ نموده و اقوامى چون اعراب کنعانى در فلسطین سکنى گزیدند و حدود دو قرن

 قبل از میالد، دولتى تحت عنوان کنعانیه را در آنجا تاسیس نمودند . در سال 1225 ق م، قوم بنى اسرائیل، به همراه حضرت
 موسى در فلسطین سکونت کردند . حدود هزار سال پیش از میالد، اقوامى به نام فلسطینى که از دریاى اژه آمده بودند، به این

 ناحیه راه یافته و جاى کنعانیان را گرفتند . بعدها حضرت داود و سلیمان پیامبر، دولت هایى در این سرزمین به وجود آوردند
 . فلسطین در طول سالیان دراز و در جنگ هاى حادث شده بین قدرت هاى دنیا، دست به دست مى شد تا اینکه در زمان خلیفه

دوم، یعنى عمر به دست نیروهاى اسالم افتاد ص

مهاجرت يهوديان به فلسطين 
 یهودى هاى مستقر در فلسطین در سال هاى 71 - 1170م، تنها 1440 نفر و در آغاز قرن 19 به 8000 نفر و در سال 1880م،
 حدود 20000 نفر و در سال 1918م، این رقم به 56000 نفر رسید . مهاجرت یهودیان، پس از اعالمیه بالفور )1917م( شدت
 گرفت . در بین جنگ جهانى اول و دوم که فلسطین تحت قیمومیت دولت انگلیس در آمد، انگلیسى ها در فروش اموال متعلق
 به دولت قیمومیت به یهودیان سرمایه دار هیچ گونه دریغى نداشتند . یهودى هاى مهاجر در فلسطین هر لحظه بیشتر و بیشتر
 مى شوند، تا اینکه در سال 1947 م تعداد آنها به 629000 نفر و در سال 1948 م، پس از تشکیل دولت یهود به 760000 نفر

رسید . شش ماه از تاسیس ولت یهود نگذشته بود که تعداد یهودى هاى مهاجر به فلسطین را 101828 نفر ذکر کردند  ص
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وظيفه نفس زکيه
 بنابر آنچه از روايات و اخبار به دست می آيد وظيفه
 نفس زکيه پيام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی اين ظهور توسط صيحه
 آسمانی، ايشان به يارانشان می گويد مردم مکه مرا

 نمی خواهند در حاليکه برای هدايت فرستاده شده ام،
 شايسته است شخصی همچون من اين مطالب را برای

 ايشان بگويد تا برای آنها حجت تمام شود. سپس يکی
 از يارانش را می طلبد و به ايشان می فرمايد: نزد اهل مکه
 برو و به ايشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شما

 می گويد: ما اهل بيت رحمت و معدن رسالت و خالفت
 هستيم و از ذريه محمد)ص( و سالله پيامبرانيم. ما مظلوم

 واقع شده ايم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره
 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شما چشم ياری داريم و از
 شما ياری می طلبيم. پس ما را ياری کنيد. وقتی او شروع
 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را سر

می برند
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مساعدت انگليس در تشکيل دولت يهود 
 سومین عامل در شکل گیرى دولت یهود، خیانت دولت انگلیس است، با باز گشایى کانال سوئز در نیمه دوم قرن 19 و اشغال مصر
 توسط انگلیس، و دعوت انگلیس از آمریکا براى حضور در جنگ جهانى اول علیه آلمان، انگلیس ها به صهیونیست ها قول مساعد

 دادند که وعده هاى خود به صهیونیست ها را براى تاسیس کشور مستقل صهیونیستى به انجام برسانند
 بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس در نامه روتشیلد صهیونیست فرانسوى که در خواست کرد، پس از پایان جنگ جهانى اول،

 انگلیس بپذیرد که فلسطین وطن ملى یهود باشد و در جهت تاسیس دولت یهود در فلسطین از هیچ تالشى فروگذار نکند، در
 دوم نوامبر 1917 م با صدور اعالمیه اى پذیرفت و اعالم داشت، دولت بریتانیا مساعدت خود را در اجراى اهداف فوق به نحو

احسن عمل خواهد کرد . ى
 نیروهاى نظامى انگلیس، 27 روز پس از اعالمیه بالفور، وارد بیت المقدس شدند و در کنفرانس »سان رمو« قیمومیت انگلیس
 بر فلسطین به رسمیت شناخته شد . در 30 ژوئن 1920 سر هربرت سامویل، یهودى انگلیسى از سوى دولت انگلیس با سمت

 کمیسر عالى، وارد فلسطین شد تا یک حکومت غیر نظامى بر فلسطین را سازمان دهد . او در فلسطین اشغالى اعالم داشت، بر
 اساس تصمیم متفقین و قدرت هاى وابسته، زمینه مناسب براى تشکیل وطن یهودى در فلسطین فراهم خواهد شد

کشتار فلسطينی ها توسط مهاجرين يهود 
 پس از ورود یهودى هاى صهیونیست به فلسطین، گروه هاى مسلح صهیونیست ها دست به کشتار وسیع مردم مسلمان زدند . نمونه

این کشتار را در الحصاص 1947 م و دیر یاسین در 9/4/1948 که به مثله شدن زنان باردار ختم شد، مى توان نام برد
طرح تقسيم فلسطين توسط سازمان ملل 

 انگلیس که در جامعه ملل، در 24 ژوئن 1924 سند قیمومیت خود بر فلسطین را به تصویب رساند، در سال 1947 به سازمان
 ملل متحد اعالم داشت که دوران قیمومیتش بر فلسطین به اتمام رسید و در خواست راه حل کرده بود . سازمان ملل هیاتى

 11 نفره از کشورهاى استرالیا، کانادا، چک و اسلواکى، گواتماال، هند، ایران، هلند، پرو، سوئد، اروگوئه و یوگسالوى را براى طرح
 تقسیم فلسطین به این کشور فرستاد . در نهایت طرح تقسیم فلسطین با 7 راى موافق از 11 راى، به سازمان ملل ارائه و در 29
 نوامبر 1948 با فشار شدید آمریکا و همکارى شوروى سابق، طرح تقسیم فلسطین به تصویب سازمان ملل رسید . قرار شد 45

 درصد به فلسطین و 55 درصد به یهودیان داده شود . بیت المقدس به نام منطقه حایل )شهر بین المللى( تحت نظارت بین
 الملل قرار گرفت

تشکيل دولت يهود
 در 15 مه 1948، با خروج نیروهاى انگلیسى از فلسطین و قبول طرح تقسیم فلسطین توسط سازمان ملل، بن گورین تاسیس

 دولت یهود در فلسطین را اعالم کرد . دولت امریکا پس از 5 تا 9 دقیقه، تشکیل دولت یهود را برسمیت شناخت و سیل کمک هاى
 نظامى، اقتصادى این کشور به فلسطین اشغالى سرازیر شد . گواتماال دومین کشور و شوروى سابق سومین کشورى بودند که

 رژیم صهیونیستى اسرائیل را به رسمیت شناختند و بدین صورت بود که غده اى سرطان در قلب جهان اسالم شکل گرفت



تشکیل سازمان هاى مسلح فلسطینى 
 در گیرودار جنگ ارتش هاى عرب علیه رژیم صهیونیستى بود که برخى از فلسطینى ها تصمیم گرفتند، دست به تاسیس

 سازمان هاى مسلح بزنند، تا از این طریق، ناکامى ارتش هاى عربى را جبران کرده، شاید به نتیجه برسند و سرزمین خود را از
چنگال اشغالگران آزاد سازند . اعم این سازمان ها عبارت بودند از

 الفتح )سازمان سپتامبر سیاه(  این سازمان توسط تبعیدیان فلسطینى در کویت، در سال 1950 م تشکیل شد که رهبرى آن 
. را یاسر عرفات به عهده گرفت

 الصاعقه این سازمان در سال 1966 م توسط حزب بعث سوریه تشکیل شد که رهبرى آن در دست »ظهیر محسن « بوده 
. است . سازمان مذکور به شدت طرفدار مواضع سورى ها به شمار مى آمد

 جبهه دمکراتیک آزادیبخش فلسطین این سازمان طرفدار تفکر مارکسیستى و رهبرى آن را »نایف حواتمه « و »عمر ادیب « 
 عهده دار بودند . جبهه مذکور به انقالب طبقه کارگر اعتقاد داشت

 جبهه خلق براى آزادى فلسطین رهبرى این جبهه را )جرج حبش( عهده دار بود و تحت تاثیر ایدئولوژى مارکسیستى شکل 
 گرفتند . از جمله کارهاى آنها هواپیماربایى بوده است

 جبهه خلق آزادیبخش فلسطین )فرماندهى کل( رهبرى این جبهه در دست »احمد جبریل « است این گروه سخت تحت 
 تاثیر سورى ها است

 جبهه آزادیبخش فلسطین این گروه از جبهه خلق براى آزادى فلسطین )فرماندهى کل( منشعب شده بودند و از رهبران آن 
. مى توان »طلعت توفیق « و »محمد العباس « را نام برد

 جبهه آزادیبخش عربى این جبهه توسط عراق آموزش داده شد و سالح هاى خود را از عراق مى گرفتند رهبرى آن در دست 
 »عبدالرحیم احمد« و »ابواسماعیل « بود

 جبهه مبارزات خلقى این گروه از طرفداران چندانى برخوردار نبود . رهبرى آن را »دکتر سمیر قو شاه « به عهده داشت 
 سازمان ژوئن سیاه رهبرى این سازمان را »خلیل البنا« به عهده داشت . سازمان ژوئن سیاه از سازمان الفتح جدا شدند و 

 سبت به سیاست هاى میانه روى الفتح اعتراض داشتند

راه حل های سياسی
 تاکنون راه حل هایى از جانب سران دول عرب و نظام بین الملل براى حل بحران فلسطین ارائه شده است که در ذیل به

بررسى آنها مى پردازیم
طرح صلح دول عربى 

 قرار داد کمپ دیوید انور سادات رییس جمهورى مصر که در جنگ 1973 م علیه رژیم صهیونیستى فرماندهى جنگ -
 را عهده دار بود، بعدها با فشار آمریکا، در مقابل خواسته هاى صهیونیستى تسلیم شد . انور سادات در بهمن 1356 ه . ش

 به اسرائیل سفر کرد و گفت وگوهاى صلح را با رژیم صهیونیستى آغاز کرد . )10( این سفر نتیجه چندانى نداشت . در ادامه
 مذاکرات فوق به دعوت کارتر، سادات رئیس جمهور مصر و بگین سرکرده رژیم صهیونیستى، در کمپ دیوید آمریکا، گفتگوها
 را ادامه دادند . سرانجام با پادرمیانى امریکا میان مصر و اسرائیل، توافق نامه صلح در 16 شهریور 1356 ه . ش)7 سپتامبر 1978(
 به امضاى طرفین رسید . مهم ترین مفاد قرار داد عبارت بود از صلح مصر و اسرائیل، یعنى پذیرش اسرئیل توسط مصر و تخلیه

سینا توسط اسرائیل و استرداد آن به مصر و خود مختارى فلسطینى ها در نوارغزه و کرانه غربى رود اردن  س
 انعقاد این موافقت نامه، انزواى کشور مصر در دنیاى عرب را در پى داشت و بدین ترتیب قوى ترین کشور در خط مقدم جنگ

 با صهیونیست ها از جرگه مخالفان رژیم صهیونیستى خارج شد و این اولین حرکت مصیبت بار در روند سازش میان اعراب و
 اسرائیل بشمار مى آید

 طرح فهد در آبان سال 1360 ه . ش )اوت 1981 م( فهد که ولیعهد عربستان سعودى به حساب مى آمد، طرح 8 ماده اى را 
هتحل بحران فلسطین ارائه داد که از بندهاى زیر برخوردار بود

 عقب نشینى اسرائیل از اراضى اشغالى سال 1967 م  
از میان بردن آبادى هاى یهودى نشین در مناطق اشغالى 1967 م 

تضمین آزادى مراسم مذهبى در اماکن مقدسه براى پیروان تمام مذاهب 
جبران زیان مالى آن دسته از فلسطینى ها که خواستار بازگشت نیستند 

کنترل سازمان ملل بر ساحل غربى و نوارغزه پس از انتقال نیروهاى رژیم صهیونیستى 
 تاسیس دولت فلسطینى در ساحل غربى رود اردن و نوارغزه 

 شناسایى حق حاکمیت تمام کشورهاى منطقه در صلح و همزیستى مسالمت آمیز .
تضمین اجراى موارد طرح از سوى سازمان ملل متحد یا برخى از اعضاى آن سازمان س 

 طرح فهد با مخالفت بعضى از دولت هاى عربى به شکست انجامید
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راه حل های بحران فلسطين
 از همان ابتداى صدور اعالمیه بالفور در سال 1917م، مبارزات مردم فلسطینى
 آغاز شد و در سال 1920 در بیت المقدس، اولین شورش مسلمین و مسیحیان
 علیه یهودى هاى مهاجر، در مراسم »موسم النبى « شکل گرفت . از آن زمان به
 بعد راه حل هاى نظامى و سیاسى متعددى در قضیه فلسطین به اجرا گذاشته

شد که در ذیل به توضیح آنها مى پردازیم
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راه حل های نظامی
 قیام شیخ عزالدین قسام )1935 م(  شیخ عزالدین قسام اهل سوریه، تحصیل کرده االزهر و شاگرد شیخ محمد عبده بود . او 

 در سوریه به علت قیام علیه استعمار فرانسه، توسط نظامیان فرانسوى غیابا به اعدام محکوم شد
 با اعالم این خبر، شیخ به شهر حیفا در فلسطین رفت و در آنجا به آموزش اسالمى و سازماندهى مردم پرداخت و با تشکیل

 گروه هاى کوچک علیه استعمار انگلیس در فلسطین، دست به قیام زد و در نهایت با محاصره کوه »یعبد« توسط نظامیان
انگلیس و پس از نبرد سخت میان نیروهاى قسام و انگلیس، سرانجام او و یارانش به شهادت رسیدند  س

 قیام شیخ، اولین حرکت نظامى اى بود که توسط اسالم گرایان صورت گرفت و از مسجد استقالل در حیفا آغاز و پس از آن به
 مناطق جنین، طولکرم و نابلس گسترش یافت

 عملیات هاى نظامى توسط ارتش هاى آزاد یبخش عربى کشورهاى عربى و در راس آنها مصر و سوریه، به صورت رسمى چهار .
 بار، در سالهاى 1948، 1967، 1973 میالدى، با رژیم صهیونیستى وارد جنگ شدند . در این جنگ ها تنها در سال 1973

 م به طور ناقص موفقیتى کسب کردند و در بقیه جنگ ها، نه تنها شکست را متحمل شدند، بلکه مناطقى از خاک خود را از
دست دادند . در ذیل به بررسى سه جنگ فوق مى پردازیم

 جنگ اول 1948 م یک روز پس از تاسیس رژیم صهیونیستى، یعنى در 16 مه 1948م، ارتش هاى عربى از مصر، اردن، -
 سوریه، عراق، لبنان ، یمن و قوایى از عربستان وارد فلسطین شدند . چیزى نمانده بود که تل آویو به تصرف نظامیان عرب در
 بیاید که پس از 8 ماه نبرد سخت میان یهودیان صهیونیست و سربازان عرب، سرانجام با پادرمیانى سازمان ملل، جنگ خاتمه
 یافت . صهیونیست ها از اعالم آتش بس توسط سازمان ملل نهایت بهره را بردند و با شروع عملیات علیه ارتش هاى عرب، خاک

خود در فلسطین را به 77 درصد افزایش دادند  س
 جنگ دوم 1967 م در ماه مه 1967 م، وقتى جمال عبدالناصر رییس جمهور مصر، سوریه را از احتمال حمله صهیونیست ها 

 به این کشور آگاه کرد، ارتش هاى مصر، سوریه، اردن، عراق و کویت به حال آماده باش در آمدند . شوروى سابق و امریکا
 تصمیم گرفتند، جلوى جنگ را بگیرند و به همین خاطر سفیر شوروى سابق در مصر، شبانه ناصر را از خواب بیدار و او را
 از بروز جنگ منع مى کند . ناصر وقتى از شروع جنگ منصرف مى شود،  نیروى هوایى رژیم صهیونیستى عملیات را آغاز و

 فرودگاه هاى مصر، سوریه، اردن و عراق را به شدت بمباران مى کنند . با ورود نیروى زمینى صهیونیست ها به جنگ، طى مدت
 6 روز، صحراى سینا، کرانه باخترى رود اردن، بلندى هاى جوالن، نوار غزه و بیت المقدس که شهر بین المللى اعالم شده بود

 به تصرف رژیم صهیونیستى در مى آید . این جنگ به جنگ 6 روزه معروف است
 جنگ سوم 1973 م در اکتبر سال 1973 م اعراب براى جبران شکست هاى گذشته خود به رهبرى سادات از مصر و حافظ -

 اسد از سوریه، عملیات غافلگیرانه اى را علیه رژیم صهیونیستى آغاز کردند . این جنگ که در ماه رمضان اتفاق افتاد و به جنگ
 رمضان معروف است، در همان ساعات اولیه حمله ارتش هاى عرب، شکست سختى را نصیب رژیم صهیونیستى کرده بود، ولى

 با ایجاد پل هوایى آمریکا و کمک بى شمار آن به رژیم صهیونیستى، سرانجام عملیات اعراب متوقف و رژیم صهیونیستى
 توانست، از مرگ حتمى نجات پیدا کند و بدین سان امیدوارى از ارتش هاى عربى به یاس تبدیل شد



 انتفاضه به معنى بیدارى، آگاهى و غبارروبى ملتى است که نتیجه نومیدى و شکست هایى بوده که بیش از نیم قرن نصیب
 فلسطینیان گردید  حرکت جدیدى که در دسامبر 1987 م مطابق با آذر ماه 1366 با قیام همگانى و مردمى و به تاثیر از

 انقالب اسالمى آغاز شد . این قیام همگانى مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستى، مى رود تا نظام غاصب اسرائیل را در یک
 موضع انفعالى و غافل گیرى قرار دهد

 در دهم اوت 1987 هسته اى از جهاد اسالمى فلسطین به یک گروه گشتى صهیونیست ها در غزه حمله کردند که طى آن
 فرمانده پلیس نظامى اسراییل »ویکنو آرگون « کشته شد . در این عملیات که به »نبرد شجاعیه « معروف شد، چهار تن از

 رزمندگان فلسطینى به نام هاى محمد سعید جمل، سامى شیخ خلیل، احمد حلس و زهدى قربقع به شهادت رسیدند . پس از
 این حادثه، تظاهرات وسیعى با مشارکت همه نیروهاى مردمى و سازمان هاى مسلمان فلسطینى صورت گرفت که به انتفاضه

 اول شهرت یافت
 رژیم صهیونیستى در 8 دسامبر 1987 م، براى انتقام از کشته شدن فرمانده پلیس نظامى صهیونیستى بیت المقدس،

 یک کامیون اسراییلى را به صف کارگران فلسطینى هدایت کرد که چهار کارگر بى دفاع مسلمان در زیر چرخ هاى کامیون
 به شهادت رسیدند و نه نفر دیگر به شدت مجروح شدند . شهادت کارگران مسلمان فلسطینى اوضاع را در همه مناطق
 فلسطینى به شدت ملتهب کرد . در پى اعتراض به این عمل جنایتکارانه رژیم صهیونیستى، مردان و زنان فلسطینى به

خیابان ها ریختند و هسته اصلى انتفاضه شکل گرفت  س
 انتفاضه اول توان نیروهاى صهیونیستى را گرفت اسحق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستى، پس از این جنبش همگانى

مسلمانان فلسطینى در این رابطه اظهار داشت
س»آرزو مى کنم روزى از خواب برخیزم و ببینم تمام غزه در دریا فرو رفته و از شر این منطقه رهایى یافته ام « .س

شهید فتحى شقاقى، دبیر کل سابق سازمان جهاد اسالمى فلسطین درباره قیام مردم غزه مى گوید
 غزه، در واقع یک سرزمین آزاد شده است . اسراییلى ها غزه را مانند یک خفره یا توفانى از آتش بر سرداشتند و نمى توانستند«
 از آن رهایى یابند . آنها براى رهایى از غزه، غیر از پیمان صلح راهى نداشتند . عرفات چنین فرصت تاریخى را در اختیار آنان

قرار داد تا غزه را در اختیار عرفات قرار دهند« .  س
 انتفاضه اول، اجراى عملیات شهادت طلبانه را در سرزمین هاى اشغال شده فلسطین مسیر ساخت و از آن تاریخ جوانان بى

 شمارى در قالب شهداى گردان هاى شهید عزالدین قسام و بیت المقدس به صف نظامیان صهیونیستى زدند و با کشتن تعداد
 زیادى از صهیونیست ها، لباس فاخر شهادت را برتن کردند

 پس از ایجاد ناامنى براى صهیونیست ها در مناطق مسلمان نشین فلسطینى، شارون قصاب صبرا و شتیال، در 28/9/2000 م
 به حرم شریف قدس رفت و طى مصاحبه اى وعده داد که امنیت را براى صهیونیست ها به مناطق مسلمان نشین برگرداند .
 با ورود شارون به بیت المقدس، تظاهرات وسیعى در سراسر فلسطین، علیه این حرکت جنایتکارانه به راه افتاد که پس از دو

 سال، همچنان صهیونیست ها را در کام آتش و دود فرو برده است . این مرحله به انتفاضه دوم معروف شد
 در پاسخ به این سؤال که انتفاضه مردم فلسطین، در چه عواملى ریشه دارد، باید گفت که ریشه هاى ظهور انتفاضه را در

عوامل زیر باید جست وجو کرد
 گسترش اسالم خواهى با پیروزى انقالب اسالمى در ایران در اواخر دهه 1970م )1357 ه . ش( که رستاخیز اسالمى در 

 جهان پر از ظلم و وحشت نام گرفت، روحیه خودباورى در میان مسلمانان فلسطینى ایجاد شد . تجربه موفقى که نشان داد،
 اسالم توانایى رویارویى با قدرت هاى سلطه گر و در راس آنها آمریکا را خواهد داشت . بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم

صهیونیستى با اعتراف به این خیزش عمومى در جهان اسالم مى گوید
 از سوى دیگر در حال حاضر، شاخص هاى دیگرى وجود دارد که مژده دهنده خیر و نیکى براى ملت ما نیست . ما شاهد«

 افزایش جدید اسالم گرایى، از جمله موج قوى انزجار و تنفر علیه اسراییل، از سوى نیروهاى اسالمى که قدرتشان روبه
افزایش است، هستیم « .س

 و در همین رابطه شهید دکتر فتحى شقاقى دبیر کل جهاد اسالمى فلسطین مى گوید ب»انقالب اسالمى ایران تاثیر مهمى بر
 جنبش هاى اسالمى در همه جا، و از جمله جنبش هاى اسالمى اراضى اشغالى )فلسطین( داشت چه این انقالب آمد تا دلیلى

 بر امکان پیروزى اسالم بر ظلم و قهر و برپایى دولت اسالمى ارایه دهد . انقالب اسالمى نمونه اى براى تمام جنبش هاى
اسالمى گردید« . س

:او در جایى دیگر مى گوید
 هیچ چیز به اندازه انقالب امام خمینى )ره( نتوانست ملت فلسطین را به هیجان آورد و احساسات آنها را برانگیزد و امید«
 را در دل هایشان زنده کند . با پیروزى انقالب اسالمى ما به خود آمدیم و در یافتیم که امریکا و اسراییل نیز قابل شکست

 هستند . ما فهمیدیم که با الهام از دین اسالم، مى توانیم معجزه کنیم . از این رو ملت مجاهدما در فلسطین، به انقالب
اسالمى و جمهورى اسالمى به دیده تقدیر مى نگرند و امام خمینى )ره( را از رهبران جاوید تاریخ اسالم مى دانند« س

بنابراین نقش مثبت انقالب اسالمى در انتفاضه مردم فلسطین، مطلبى است که نمى توان به آسانى از کنار آن گذشت
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ریشه های ظهور انتفاضه  طرح فاس در سال 1361 ه . ش )سپتامبر 1982 م( شهر فاس در مراکش، محل تجمع سران 21 کشور عرب جهت حل 
 مسئله فلسطین بود . این اجالس که به دعوت شاه حسین پادشاه وقت مراکش صورت گرفت . شامل بندهایى چون، عقب

 نشینى اسرائیل از همه سرزمین هاى اشغالى عرب در 1967م، تخلیه مناطق یهودى نشین ساخته شده پس از جنگ 1967
 م، تضمین آزادى انجام فرایض دینى براى پیروان همه ادیان در بیت المقدس، برخوردارى مردم فلسطین در حق تعیین

 سرنوشت خود در پرتو اکمیت ساف، به عنوان تنها نماینده قانونى مردم فلسطین، نظارت و کنترل سازمان ملل متحد بر کرانه
 باخترى رود اردن و نوار غزه براى یک دوره انتقالى چند ماهه و سپس تاسیس یک دولت مستقل فلسطینى به مرکزیت قدس

 و نیز تضمین برقرارى و تداوم صلح و اجراى مواد فوق از سوى شوراى امنیت بوده است . این طرح که چندان تفاوتى با طرح
فهد نداشت، پس از ساعت ها مذاکره، نتیجه اى در برنداشت ى

طرح صلح نظام بين الملل
 ارائه طرح صلح توسط برژنف برژنف صدر اعظم اسبق شوروى سابق، شاید اولین کسى بود که طرح کنفرانس بین المللى -
 صلح را در سال 1979 م مطرح کرد . وى ضمن محکوم کردن موافقت نامه صلح کمپ دیوید، معتقد بود که تنها راه حل

 مسئله فلسطین تشکیل کنفرانس بین المللى صلح به رهبرى سازمان آزادیبخش فلسطین، اسرئیل و امریکا و کشورهاى صلح
 طلب است . مجمع عمومى سازمان ملل در 10/2/1981 م در قطعنامه اى با اکثریت آرا، برگزارى کنفرانس بین المللى ویژه

 فلسطین را تحت نظارت سازمان ملل اعالم داشت
 کنفرانس صلح مادرید با آغاز قیام سراسرى مردم مسلمان فلسطین که از سال 1987 م آغاز شد، امریکایى ها به این فکر -

 افتادند که هر چه سریع تر باید جلوى شورش هاى فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستى را بگیرند . به همین منظور در دسامبر
1988 مذاکرات صلح اعراب و اسراییل، با پادرمیانى امریکا و شوروى سابق آغاز شد

 اولین دور مذاکرات در پایتخت اسپانیا، یعنى شهر مادرید در 30 اکتبر 1991 م و با حضور نمایندگانى از سوریه، لبنان،
 اسرائیل و رؤساى جمهور آمریکا، شوروى سابق و نخست وزیر اسرائیل آغاز به کار کرد .  کنفرانس صلح مادرید پس از یازده

 دور مذاکرات سرانجام به نتیجه روشنى دست نیافت . مهم ترین نتیجه کنفرانس صلح مادرید، شناسایى رژیم صهیونیستى
توسط سازمان آزادیبخش فلسطین به رهبرى یاسر عرفات بوده است .  ص

 قرار داد غزه - اریح ادامه مذاکرات صلح میان سازمان آزادى بخش فلسطین )ساف( به رهبرى یاسر عرفات و رژیم -
 صهیونیستى، سرانجام سند نهایى قرار داد مذکور در 13 سپتامبر1993 م در واشنگتن به امضاى طرفین رسید . این قرار داد
 به نزاع میان سازمان آزادیبخش فلسطین و رژیم صهیونیستى رسما خاتمه داد . عالوه بر به رسمیت شناختن اسراییل توسط

. سازمان آزادیبخش فلسطین، رژیم صهیونیستى هم موجودیت ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین پذیرفت
 براساس قرار داد غزه - اریحا، رژیم صهیونیستى به سازمان آزادیبخش فلسطین اجازه مى داد، یک دولت خود مختار فلسطینى
 )دولت انتقالى( در کرانه باخترى رود اردن و نوارغزه تشکیل دهد . دولت انتقالى فلسطین، اداره امور شهرهاى کرانه باخترى
 و نوارغزه را به عهده خواهد داشت، ولى حفاظت از مرزها و منابع آبى مناطق فوق همچنان در اختیار اسراییل بوده است . در
 قرار داد مذکور گفته شد که اعطاى استقالل کامل و تشکیل دولت مستقل فلسطینى، پنج سال پس از انعقاد قرار داد غزه -

اریحا اعطا خواهد شد . س

 همه آنچه به عنوان راه حل هاى نظامى و سیاسى قضیه فلسطین آمده ، نتوانسته مشکل بحران فلسطین را به پایان برساند و
 امروزه پس از آن همه راه حل ها، به نظر مى رسد فلسطین راه خود را جهت رهایى از چنگال صهیونیست ها پیدا کرده است و

. در قالب انتفاضه، به آینده اى سرشار از امید دل خوش کرده است
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 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفارى

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پيش از آنکه نمودی بيرونی باشد، يك
 تحّول سترگ درونی استحاصل يك کيمياگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقيتی در بيرون، الزمه اش موفقيت درونی است
 لذا عاشقان و منتظران راستين ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و شرکی پاك نموده و سراپا تسليم حق اند

 آنان که به تزکيه خود همت نگمارده و ُحّب دنيا را از دل بيرون
نينداخته اند، بدون شك از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جريانی نجات بخش است که از باطِن هستی سرچشمه
 گرفته و آنگاه تمامی ظاهر را در بر می گيرد و اين چنين جهان غفلت

زده و ظلمانی را به نور حيات و آگاهی منّور می کند
چنين واقعه شکوهمندی برای سالکان حق يك فوز عظيم است

ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست
تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز

آقا جان سالم
 خيلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شما بنويسم اما ديدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شما هيچ غصه و غمی ندارد، با اعمالی که هيچ
 شباهتی به اعمال شما ندارد و سيرتی که هيچ سنخيتی با سيرت پاك شما

ندارد دل نوشته ای بنويسم چيزی جز خطا نخواهد بود
 اما چون ميدانم بر اساس فرمايش خودتان خدا ما را از باقيمانده ِگل شما

 خلق کرده است و به واسطه حضور شما به ما روزی می دهد جرات ميکنم
و اين چند خط را می نويسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای سرور من
ميدانم که من خيلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به والل شما را دوست دارم، و آرزو دارم شرمنده شما امام زمانم نباشم
 آقاجان دست ما را بگيريد ؛ برايمان دعا کنيد و از خدا بخواهيد چون
 کوفيان نباشيم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند
 ای موال و صاحب ما به فريادمان برسيد ما را دريابيد همين لحظه و همين

ساعت در اين امر تعجيل کنيد
آمين يا رب العالمين
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 شهید فتحى شقاقى که در سال 1951 م در شهر غزه به دنیا آمد و در رشته پزشکى در مصر فارغ التحصیل شد به دنبال
 پیروزى انقالب اسالمى در ایران، کتاب مشهور خود به نام »خمینى، راه حل و آلترناتیو اسالمى « را به نگارش در آورد . او در

 سال 1981 م از مصر وارد فلسطین شد و خود رهبرى سازمان جهاد اسالمى را به عهده گرفت . در سال 1983 م به مدت
 11 ماه در غزه زندانى شد و در سال 1986 م بار دیگر به مدت چهار سال زندان قطعى و 5 سال زندان تعلیقى محبوس شد

 و سرانجام در سال 1988 م از داخل زندان به لبنان تبعید شد و در 26/10/1995 م، در جزیره مالت، در مسیر بازگشت
 از لیبى به دمشق، به وسیله دستگاه اطالعاتى رژیم صهیونیستى )موساد( ترور و به شهادت رسید . پس از شهادت او، دکتر

رمضان عبداهلل، به عنوان دبیر کل جنبش جهاد اسالمى برگزیده شد . ص
 با ظهور سازمان جهاد اسالمى فلسطین، تصویر جدیدى از اسالم در مبارزات مردم فلسطینى ارائه شد و با ارتباط دادن دین با

 سیاست توسط این سازمان، انتفاضه فلسطین وارد مرحله جدیدى از حیات خود شده است
 جنبش مقاومت اسالمى فلسطین )حماس(  این جنبش در سال 1987 م مطابق با 1366 ه . ش همزمان با قیام سراسرى -

 مردم فلسطین )انتفاضه( از اخوان المسلمین فلسطین جدا شد و اعالم موجودیت کرد
 جنبش حماس در ابتدا سعى کرد با تربیت جوانان فلسطینى در قالب عقیده اسالمى، به جنگ با رژیم صهیونیستى برود .

 رهبرى معنوى این جنبش در دست شیخ احمد یاسین است . حماس علیرغم اتخاذ مشى مبارزه مسلحانه با رژیم صهیونیستى
 در سایه اسالم، با جنبش هاى دیگر فلسطین، نظیر ساف برخوردى مسالمت آمیز دارد، و از این نظر با سازمان جهاد اسالمى
 تفاوت اساسى دارد، زیرا سازمان جهاد اسالمى هیچ رابطه اى با سازمان هاى الییک فلسطینى ندارد، ولى هر دو سازمان در

مبارزه بى امان با صهیونیست ها، تشکیل دولت اسالمى و آزادى همه سرزمین فلسطین وحدت نظر دارند . س

د . ايران و مسئله فلسطين
 رژیم صهیونیستى از ابتداى ظهور در فلسطین، مورد حمایت حکومت پهلوى در ایران قرار گرفت . همکارى هاى نفتى و

 اطالعاتى میان ایران و اسراییل در سطح گسترده اى شکل گرفت و در سال 1337 ه . ش نخستین نماینده سیاسى رژیم
 اشغالگر قدس وارد ایران شد و یک سال بعد دفتر سیاسى ایران در تل آویو گشایش یافت . شاه ایران در سال هاى پایانى دهه
 1330 ه . ش در مصاحبه با سردبیر روزنامه کیهان، به طور تلویحى اسراییل را به رسمیت شناخت . همکارى هاى ایران و رژیم

. صهیونیستى، بارها مورد اعتراض روحانیون سرشناسى چون آیت اهلل کاشانى و به ویژه امام خمینى )ره( قرار گرفت
 با پیروزى انقالب اسالمى در ایران به رهبرى امام خمینى )ره( مخالفت جدى با رژیم غاصب صهیونیستى، سر لوحه

 یاست خارجى جمهورى اسالمى قرار گرفت . حمایت هاى معنوى ایران از مبارزات مردم فلسطین، همواره خشم رژیم
:صهیونیستى را بر انگیخت . امام خمینى )ره( درباره اسراییل فرمود

 من مجددا خطر فراگیرى غده چرکین و سرطانى اسراییل را در کالبد کشورهاى اسالمى گوشزد مى کنم ... سران سازش کار«
 اسالمى تصور نکنند که گذشت زمان سیرت و صورت جنایت هاى اسراییل را دگرگون ساخته است و گرگ هاى خون آشام

صهیونیسم، از فکر تجاوز و غصب سرزمین هاى از نیل تا فرات دست برداشته اند«  ش
 اعالم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان توسط امام خمینى )ره(، به عنوان روز »قدس « در راستاى حرکت عملى در

 جهت حمایت از مردم فلسطین بوده است . پس از رحلت امام خمینى )ره( و اعالم رهبرى حضرت آیة اهلل العظمى خامنه اى به
:عنوان رهبرى جمهورى اسالمى، بارها معظم له حمایت خود را از مردم فلسطین اعالم داشتند و فرمودند

 س»نظام اسالمى )جمهورى اسالمى ایران(، حتى یک ساعت، حکومت غاصب صهیونیستى را به رسمیت نخواهد شناخت و
همچنان با این غده سرطانى زاییده استعمار مبارزه خواهد کرد«  س

 مخالفت آشکار جمهورى اسالمى با طرح هاى سازش اعراب و اسراییل، آخرین تالش هاى صهیونیست ها را در به سازش
 کشاندن جهان اسالم ناکام گذاشته است . این خود واقعیتى است که آینده فلسطین به حمایت بى چون چراى ایران اسالمى

از آن بستگى دارد، چنانکه دکتر ابولؤلؤ از رهبران جهاد اسالمى در همین زمینه مى گوید
  در حقیقت، ایران مسلمانان دیگر را زنده کرد . فلسطینى ها همواره به ایران نگاه مى کنند و ایران اراده مستضعفان است«
 ایران قدرت اسالمى را در جان هاى مسلمانان بیدار کرد . پیروزى انقالب اسالمى عامل عمده اى در تشکیل سازمان جهاد

اسالمى فلسطین و پیدایش انتفاضه بود که نیروى ایمان را در درون مسلمانان زنده کرد« . س
 در پایان بحث فلسطین، باید گفت که آینده فلسطین در گرو بالندگى انقالب اسالمى، به عنوان تنها گزینه رهایى مسلمانان

 از زیر سلطه گران جهانى، به ویژه آمریکاى زیاده خواه است . حال که انتفاضه مردم فلسطین موجودیت رژیم صهیونیستى را
 نشانه رفته و چهره واقعى غاصبان بیت المقدس را بر مال نمود و حیات دوباره اى در روح و کالبد مسلمانان فلسطینى دمیده

 است، باید عرصه را بر دشمنان اسالم هر چه بیشتر تنگ و تنگ تر کرد و در انتظار رهایى سرزمین مظلوم فلسطین از چنگال
 غاصبانه صهیونیست ها بود

 امروز هر شهیدى که خونش در جاى جاى فلسطین به زمین ریخته مى شود، فریاد پیروزى مردمى را سر مى دهد که سالیان
 دراز است، در انتظار آن روز نشسته اند

http://ensani.ir/fa/article/63015/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

ادبيات مهدوي

نويسنده : مجيد دانش پژوه

 نا امیدى مردم مسلمان فلسطین از ارتش هاى آزادیبخش عربى شکست و ناکامى هاى عرب ها در جنگ هاى 1948، 1967
 و 1973 و تسلط رژیم صهیونیستى بر کرانه باخترى رود اردن، صحراى سینا، نوارغزه و بلندى هاى جوالن، نمایانگر عدم

 توانایى ارتش هاى عربى براى نجات فلسطین بوده است، لذا خیزش عظیم اسالمى مردم فلسطین در انتفاضه، حاکى از یاس و
 ناامیدى مردم مسلمان فلسطین از ارتش هاى عربى به حساب مى آید

 سیاست سرکوب بى رحمانه فلسطینى ها توسط رژیم صهیونیستىصهیونیست هاى غاصب در فلسطین آنچنان عرصه را براى 
. مسلمان درون فلسطین تنگ کرده اند که دیگر تحمل را بر فلسطینى ها امکان ناپذیر کرده است

 تالش یهودى هاى صهیونیست در از بین بردن هر آنچه که رنگ اسالم به خود داشته است، از دیگر عوامل سر بر آوردن آتشى
 بود که قریب به سه دهه حاکمیت غاصبانه صهیونیست ها را به بهاى آوارگى و تحقیر شدن، مسلمانان به شهروندان درجه دو

:تبدیل کرده بود . دکتر فتحى شقاقى در این باره مى گوید
 انتفاضه ... پاسخى بود به اشغالگران و اعمال سرکوب و طغیان و تکبر آنان و اقدامات آنها در ویران سازى منازل، مصادره«
 زمین ها، اسکان یهودیان و ساختن شهرک ها، شکنجه مبارزان، دستگیرى، تبعید، ترور و شکستن استخوان هاى آنان، نابود
 کردن اقتصاد فلسطین و زیرسازهاى جامعه، دزدیدن آب ها، تحمیل مالیات و جرایم سنگین، تعطیلى مدارس و دانشگاه ها،

جلوگیرى از کار و کسب، نادیده گرفتن حقوق انسانى و سیاسى و سایر اقدامات مربوط به مجازات دسته جمعى « . ض
 سازش سران دول عرب قبول پیمان صلح کمپ دیوید در سال 1978 م توسط انور سادات، طرح 8 ماده اى صلح فهد در .
 سال 1981م، و سرانجام کنفرانس صلح فاس )مراکش( در سال 1982 توسط سران کشورهاى عربى، امید به آینده را از

:مسلمانان فلسطینى سلب کرده بود . شهید فتحى شقاقى درباره خیانت دول عرب به آرمان فلسطین مى گوید
 انتفاضه پاسخى بود به واقعیت اسف انگیز و یاس آور اعراب که وابستگى، ضعف و سستى خود را آشکار کرده بودند .«

 آن ها فلسطین و آزاد سازى فلسطین را توجیهى براى بقاى خود مى دیدند، تا جایى که مسئله فلسطین را در آخر لیست
 اولویت هاى خود قرار دادند و همگان این امر را که حتى در کنفرانس هایى مثل کنفرانس سران در نوامبر 1987 م مشاهده

کردند« .ى
 ناامیدى مسلمانان فلسطینى از سازمان هاى الییک فلسطینى سازمان هایى چون الفتح، الصاعقه، جبهه دمکراتیک آزادیبخش 

 فلسطین، جبهه خلق براى آزادى فلسطین، جبهه آزادیبخش فلسطین، جبهه آزادیبخش عربى و جبهه مبارزات خلقى که
 بیشتر آنها پس از شکست سنگین ارتش هاى عربى در سال 1967 م در صحنه سیاسى و مبارزاتى مردم فلسطین ظاهر شدند،
 به لحاظ عدم اعتقاد به اسالم نتوانستند چندان در جنگ با رژیم صهیونیستى موفقیتى کسب بکنند و در ادامه، سرخوردگى

 تمام به راه حل هاى سیاسى پناه آوردند، خود در قیام همگانى مردم فلسطینى به عنوان تنها گزینه حذف اسراییل از گیتى
 نقش اساسى داشته اند . نقش یاسر عرفات در سازش با رژیم صهیونیستى نشان داد که هیچ امیدى به سازمان هاى مسلح

. فلسطینى الییک نیست
 ناامیدى و یاس مسلمانان فلسطین از سازمان هاى بین المللى راى به تقسیم خاک فلسطین به صورت 55 درصد به یهودى ها 

 و 45 درصد به مسلمان ها توسط جامعه ملل در سال 1947 م و کوشش سازمان ملل در به سازش کشاندن مردم فلسطین در
 قالب صدور قطعنامه هاى بى اثر، نقطه پایانى بود بر امید مردم مظلوم فلسطین از سازمان هاى بین المللى که در یافتند، از این

. سازمان ها هم از جهت رهایى آنها از چنگال بى رحمانه صهیونیست ها کارى ساخته نیست
 اسالم تنها راه نجات مردم فلسطینى فلسطینى ها در یک دوره طوالنى مبارزه علیه صهیونیست ها دریافتند که تنها اسالم 

 است که مى تواند آنها را از زیر سلطه رژیم غاصب صهیونیستى نجات بدهد . روزنامه آمریکایى »کریستین سانیس مانیتور« با
 :اعتراف به این مطلب مى نویسد

 اگر به خاطر مسلمانان رادیکال نبود، صلح بین اسراییل و ساف هرگز به وقوع نمى پیوست . از شگفتى هاى قضیه این است«
 که طرفین معاهده، یعنى اسحاق رابین و عرفات، هر دو از ترس یک دشمن مشترک که همان اسالم سیاسى رادیکال باشد،

مجبور به قرار داد صلح شدند« .  س
 قیام عمومى مردم فلسطین پس از نماز جمعه ها و حرکت دسته جمعى از مساجد به عنوان پایگاه اصلى مبارزه علیه

 صهیونیست ها و نامگذارى انتفاضه به انقالب مساجد، همه و همه حکایت از امید مردم مسلمان فلسطین از اسالم و کمک
 گرفتن از آن براى استقالل و هویت اصلى خود است . در طى سال هاى اخیر و با قیام انتفاضه، ظهور دو سازمان مسلمان

 فلسطینى، خود دلیل دیگرى بر مدعاى اسالمى بودن انتفاضه است که در ذیل به توضیح این دو سازمان، یعنى جهاد اسالمى
:و حماس مى پردازیم

 سازمان جهاد اسالمى فلسطین   در پایان دهه 1970 م، شهید فتحى شقاقى که مشغول تحصیل در کشور مصر بود، -
 دریافت که اشکال اساسى در مبارزات نیروهاى ملى فلسطینى، دور بودن این حرکت ها از اسالم اصیل بوده است . او خود

 تمام تالش را در جهت اسالمى کردن قیام فلسطینى ها به کار برد تا اینکه سرانجام در سال 1980 م، سازمان جهاد اسالمى
فلسطین را بنیانگذارى کرد . ص

13



16 1315

آشنايی با سوره اسراء
نام سوره: اسراء

تعداد آیات: 111
تعداد کلمات: 1560
تعداد حروف: 6440

ترتیب نزول: 50
محل نزول: مکه مکرمه

معانى نام سوره: اسراء از ریشه ى سرى به معناى سیر و حرکت شبانه است
نامهاى دیگر: سبحان )تقدیس و تنزیه خداوند(  بنى اسرائیل

 ویژگیهاى سوره: داستان پرماجرا و عبرت انگیز حضرت موسى )ع( با فرعون و بنى اسرائیل
 موضوعات مطرح شده: اوقات نماز و درسهایى از توحید - حرمت قتل و آدم کشى و قصاص براى ولى مقتول  حکم زنا  مساله معاد و

.رستاخیز  مساله معراج پیامبر و مبداء و مقصد معراج  حرکت زمان و گردش شب و روز
فضیلت قرائت و خواص سوره اسراء

.اسراء؛ و نام دیگرش بنى اسراییل هفدهمین سوره قرآن است که مکى و 111 آیه دارد
 در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله و سلم نقل شده: هر کس این سوره را بخواند و هنگام خواندن آیه اى که درباره

 پدر و مادر است )و قضى ربک اال تعبدوا ( دچار رقت قلب شود در بهشت اجرى به او داده مى شود که برابر 2400 پیمانه و هر پیمانه اى
 از تمام نعمت هاى دنیا بهتر است

 امام صادق علیه السالم در این باره فرموده اند: هر بنده خدایى که سوره اسراء را در شب هاى جمعه تالوت نماید، در زمان زنده بودنش
.حضرت قائم علیه السالم را درک خواهد کرد و از اصحاب او خواهد بود

آثار و برکات تالوت سوره اسراء
برآورده شدن حاجات :هر که جهت هر مشکلى 7بار این سوره را پشت سر هم بخواند حاجتش برآورده مى شود 

باز شدن زبان طفل :هرگاه طفلى دیر به سخن آید این سوره را با مشک و زعفران نوشته و بشوید و به طفل بخوراند، زبانش باز مى شود .
 زیاد شدن فهم و قدرت سخنورى:اگر سوره اسراء را در ظرفى نوشته و پس از شستن از آب آن بنوشد، سخنرانى بر او سخت نخواهد شد

و زبانش به صدق و درستى گویا شده و فهمش زیاد مى شود
 درمان وسواس:در سخنى از پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله وسلم آمده است: اى على براى در امان ماندن از وسواس و رفع وسواس آیات
 )46-45( سوره اسراء را بخوان: و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین ال یؤمنون باالخرة حجاباً مستورا و جعلنا على قلوبهم اکنة ان

یفقهوه و فى آذانهم وقراً و أذا ذکرت ربک فى القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا
 درمان درد :امام صادق فرموده اند: هر یک از مؤمنین دچار درد و ناراحتى شود و با خلوص نیت )آیه 82 سوره اسراء( را بخواند و بر

.موضع درد دست بکشد خداوند او را از آن درد نجات مى دهد، حال هر نوع درد و بیمارى که مى خواهد باشد
 ایمن شدن در برابر سرقت: از نبى مکرم اسالم صلى اهلل علیه و آله و سلم روایت شده: خواندن آیات 111-110 سوره اسراء مایه امان از

سرقت از امت من مى شود
 همچنین از امیرالمؤمنین على علیه السالم نقل شده: مردى از ایشان خواست تعویذى براى سرقت به او تعلیم دهد گفت: هرچند وقت

شبانه چیزى از خانه ما مى دزدند، امام فرمود: هر وقت خواستى به رختخواب روى این آیه را بخوان )آیات 111-110(.ى
سوره اسرا هفدهمین سوره قرآن کریم و مشتمل بر 111 آیه مى باشد

سرنوشت بنی اسرائيل
 آیات 4 تا 7: وقضینا إِلى بِنى إِسرائِیل فِى الکتاِب لتفِسدن فِى األرِض مرتیِن ولتعلن علوا کِبیًرا فإِذا جاء وعد أوالهما بعثنا علیکم ِعباًدا
 لنا أولِى بأٍس شِدیٍد فجاسوا ِخالل الدیاِر وکان وعًدا مفعواًل ثم رددنا لکم الکرة علیِهم وأمددناکم بِأمواٍل وبِنین وجعلناکم أکثر نِفیًرا إِن

 أحسنتم أحسنتم أِلنفِسکم وإِن أسأتم فلها فإِذا جاء وعد اآلِخرِة لِیسوؤوا وجوهکم ولِیدخلوا المسِجد کما دخلوه أول مرٍة ولِیتبروا ما علوا
تتِبیًرا

 و در کتاب آسمانىشان به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد و قطعا به سرکشى بسیار بزرگى
 برخواهید خاست پس آنگاه که وعده تحقق نخستین آن دو فرا رسد بندگانى از خود را که سخت نیرومندند بر شما مى گماریم تا میان

 خانه هایتان براى قتل و غارت شما به جستجو در آیند و این تهدید تحقق  یافتنى است پس از چندى دوباره شما را بر آنان چیره مى
  کنیم و شما را با اموال و پسران یارى مى  دهیم و تعداد نفرات شما را بیشتر مى  گردانیم اگر نیکى کنید به خود نیکى کرده  اید و اگر

 بدى کنید به خود بد نموده اید و چون تهدید آخر فرا رسد بیایند تا شما را اندوه گین کنند و در معبدتان چنانکه بار اول داخل شدند به
زور درآیند و بر هر چه دست  یافتند یکسره آن را نابود کنند

معرفی کتاب:آن دختر يهودی
ض

 خانه کامال ارام بود  ،ساعت ديوار داخل راهرو را نگاه کرد ؛ چند دقيقه ا زچهار نيمه شب گذشته بود رفت تا سری به بچه
 ها بزند و بعد دوباره بخوابد، هنوز چند ساعت ديگر تا شروع کارش وفت داشت  اتاق پاسکال ا زهمه  نزديك تر بود در را

باز کرد و سرش را داخل برد؛
 کودك خوابيده و رو اندازش کنا ر رفته وبود ؛ ان را در ست کرد و ماشين حساب را از بغلش بيرون کشيد ميخواست به

اتاق سارا برود که صدای پچ پچ آهسته ای از سمت ديگر خانه و اتاق ريما شنيد؛
با احتيا ط به سمت د ررفت؛ نوری که از زير در بيرون درزميکرد نشان می داد

تا آن وقت شب نخوابيده ! دستگيره را چرخاند و آرام د ررا باز کرد؛
 دختر را که ديد سرجايش ميخکوب شد ، ريما کتابی در دست گرفته و با فرو تنی آن را می خواند

گزيده تاريخی

بيشتر يهوديان تونس در اواخر قرن پانزدهم ميالدی به آنجا آمدند ، اما در کتاب های تاريخی آمده است
که يهوديان جربه )جزيره ای درتونس( 2500 سال پيش ، بعد از آتش گرفتن معابدشان از سوی نبوکد

نصر  ،پادشاه بابل وفرماند ه سپاه آن ها ، از مشرق به اين جزيره کوچ کرده اند
اين پادشاه به قدس حمله کرد و يهوديان را از آنجاطردنمود ، زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفت و ثروت

واموالشان را غارت کرد و قلمرو يهود را د رهم  پيچيد

 آن دختر يهودی« داستانی بر اساس سرگذشت واقعی دختری يهودی به«
 اسم ندی است که نويسنده با او در تاالر گفتگوهای اينترنتی آشنا شده

 است. خوله َحمدی پس از شنيدن سرگذشت متاثرکننده ندی از تاالر
 گفتگو خارج می شود اما نمی تواند به او فکر نکند. پس ايده اين رمان در

:ذهنش شکل می گيرد و آن را می نويسد
 اين رمان برگرفته از داستانی واقعی است و بندبند طوالنی آن به واقعيت«

 بسته است و شخصيت های اصلی اش روی اين زمين نفس می کشيده و
 می کشند، اما تخيل هم در آن دست دارد تا به اسرار و خصوصيات شخصی
 و مگو احترام گذاشته شود و شکاف های داستان واقعی که صاحب داستان
 درباره آن ها سکوت کرده مسدود گردد، يا جزئيات و داليل وقايع مشخص

شود.«س
 ندی دختری از يهوديان قانا در جنوب لبنان است که عاشق جوان

 مسلمانی به اسم احمد می شود. احمد شبی از شب های درگيری در جنوب
 لبنان در حالی که زخمی شده با دوستش حسان به خانه آنها پناه می آورد.

 بی اين که خبر از يهودی بودنشان داشته باشد. احمد و ندی مدتی با هم
 درباره دين هايشان حرف می زنند، ندی از رسالت مشترك همه اديان

 می گويد و از خانواده اش که در آن هم يهودی، هم مسيحی و هم مسلمان
 هست. اين موضوع احمد را که تا آن موقع يهوديان را دشمن مسلمانان

 می دانست به شنيدن مشتاق تر می کند و از همان شب محبتی گنگ
 بين آنها شکل می گيرد، محبتی که به تدريج بيشتر می شود و سرنوشت

.عجيبی را برايشان رقم می زند
 خوله حمدی نويسنده تونسی متولد 1984 م. و استاد دانشگاه فناوری

 اطالعات در دانشگاه ملك سعود رياض است. او مدرك مهندسی صنايع
 و فوق ليسانس خود را از مدرسه »المناجم« در شهر سنت اتين فرانسه و

 دکترای تحقيقات عمليات )يکی از رشته های رياضيات تطبيقی( خود را از
دانشگاه فناوری تروای فرانسه گرفته است

 ی»آن ختر يهودی« که پيام برادری برای همه اديان دارد، يکی از
 پرفروش ترين رمان های عربی است و تاکنون 47 بار تجديد چاپ شده

قيمت: 55 هزار تومان.است




