
مهندس علیرضا ناصری پور شهردار اسالمشهر:

روز قدس، آرمان انقالب و نماد آگاهی و بیداری جهان اسالم است

امت  عظمت  و  شکوه  تجلی  روز  قدس،  روز 
مسلمان  ملل  ستیزی  استکبار  رستاخیز  اسالمی، 
جهان، روز وحدت همه انسان های حقیقت خواه 
و عدالت دوست، روزه گره خوردن بازواِن توانای 
امت اسالمی و روز ستیز همیشگی با صهیونیسم 
کنار  روز  قدس،  روز  است.  غارتگر  امپریالیسم  و 
اقیانوس  گذاشتن سلیقه ها و پیوستن قطره ها به 
جاری انسان هاست. روز قدس، روز بازتاِب خشِم 
خروشاِن خلق های ستم دیده و طوفانی شدن غیرت 
های مقدس مردمی است که نفرت خویش را علیه 

اسرائیل غاصب با شعارهایشان ابراز می کنند.
روز قدس، گاه حرکت و رزمندگی و نماد بیداری 
و آگاهی جهان اسالم و ملت های مسلمان است. 
حضور یکپارچه مردم روزه دار، به استکبار جهانی 
و خائنان به آرمان های فلسطین خواهد فهماند که 
مسلمانان جهان، هرگز از اصول و آرمان های خودـ  

که آزادی فلسطین یکی از آنهاستـ  دست نخواهند 
کشید و همچنین به مبارزان فلسطینی، این امید را 
می دهد که در مبارزه خود علیه اشغال گران قدس 
شریف، تنها نیستند و تمامی مسلمانان جهان همواره 

یار و یاور آنها خواهند بود.
تحولی  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  تجربه 
شگرف آفرید و مبارزاتی جدید را بنیان نهاد. فریاد 
برائت ملت مسلمان ایران از استکبار و صهیونیسم، 
تفکری نو در سرزمین های اشغالی پدید آورد و بر 
توده های آزادیخواه فلسطین تأثیری عمیق برجای 
سرافرازانه  حضور  به  آنان  ترغیب  با  و  گذاشت 
در صحنه های نبرد، نخستین بارقه های توسل به 
ور  شعله  فلسطین  قهرمانان  اذهان  در  را  انتفاضه 
ساخت. امروز شراره های خشم فلسطینیان قهرمان، 
دامن جنایت کاران صهیونیست را فرا گرفته و آنان 

را به حیرت مبتال ساخته است.

ویژه  به  دنیا،  آزاده  مردم  که  روزی  قدس،  روز 
این  در  خود  بخش  وحدت  حضور  با  مسلمانان، 
و  آمریکایی  ضد  شعارهای  و  عظیم  راهپیمایی 
دریغ خود  بی  ضد صهیونیستی خویش، حمایت 
را از تمام مستضعفان جهان، به ویژه مردم مظلوم 
فلسطین، اعالم می دارند. امروز از نظر امام خمینی 
رحمه اله روز اسالم و حکومت اسالمی و روزی 
سراسر  در  اسالمی  جمهوری  بیرق  باید  که  است 
کشورها افراشته شود و به ابرقدرت ها این مطلب 
تفهیم شود که دیگر نمی توانند در ممالک اسالمی 
این حرکت عظیم  در  با شرکت  کنند.  تازی  ترک 
الهی و مردمی عال وه بر اجابت دعوت آن پیر فرزانه 
و خشنودسازی روح بلندش حمایت خویش را در 
حق این مردم مظلوم و ستمدیده به جهانیان اعالم 

می کنیم.
نفرت از صهیونیسم، واقعیتی است که هیچ گاه از 
زدوده  جهان  معتقد  مسلمانان  باورهای  و  فرهنگ 
نمی شود. نظام صهیونیسم وصله نا هم رنگی است 
که با پول و زور و نیرنگ، بر پیکره جهان اسالم 
تحمیل شده است. روز قدس، روز انزجار و خشم 
نسبت به این سه چهره است. از این رو مراسم روز 
بلکه  نیست،  تشریفاتی  آیینی  تنها  قدس،  جهانی 
تمامی  علیه  اسالم  دنیای  نفرت عمومی  از  نمادی 
مظاهر صهیونیسم است. روزی است که تمام مظاهر 
صهیونیسم در اشکال اسرائیلی، و غیر اسرائیلی و… 

آن مورد لعن ملت های مسلمان قرار می گیرند.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی 
قدس، این یادگار پر ارج امام راحل، امت اسالمی، 
با قلوبی سرشار از عطر روح بخش بهار قرآنی و 
ماالمال از فیوضات ضیافت حق با حضور پرشور 
خویش اقتدار و عظمت مسلمانان را به همه جهانیان 

نمایش می دهیم. 

در این شماره می خوانید...
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روز قدس روز تجدید حیات اسالم است
همان اسالمی که خودش با آن رویکرد موّفق شد با بسیج مستضعفین و محرومین در ایران، 
بساط رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را که یکی از مرّوجین اسالم آمریکائی در منطقه بود را 
درهم پیچد و انقالب اسالمی را به عنوان الگوی نجات به دنیای اسالم عرضه نماید.   صفحه 2
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مسابقه عکس »قدس« در اسالمشهر 
برگزار می شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء)ع( اسالمشهر:

سکوت رسانه های غربی در مقابل جنایات 
رژیم صهیونیستی تأسف برانگیز است

نیمه اول تیر ماه 1396 شماره

و  رمضان  مبارک  ماه  آخرین جمعه  فرارسیدن  با  همزمان 
عکس  مسابقه  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  مناسبت  به 
»قدس« به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اسالمشهر و همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

برگزار می شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمشهر، این مسابقه با هدف پاسداشت این روز بزرگ 
در حمایت از قدس شریف و ملت مظلوم فلسطین برگزار 

می شود. 
و  بوده  آزاد  عالقمندان  کلیه  برای  شرکت  است:  گفتنی 
قالب  در  3 عکس  ارسال حداکثر  با  توانند  می  متقاضیان 
روز  اداری  وقت  پایان  تا   )DVD یا   CD( فشرده  لوح 
یکشنبه 4 تیر ماه جاری به آدرس: اسالمشهر-  بلوار شهید 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر  نواب صفوی – 

در این مسابقه شرکت نمایند.
الزم به ذکراست: عکسها می بایست مربوط به راهپیمایی 
روز قدس در شهرستان اسالمشهر در تاریخ 2 تیر ماه 96 
باشد که پس از داوری آثار به سه نفر از کسانی که بهترین 
جوایز  اند  نموده  ارسال  راهپیمایی  مراسم  از  را  عکس 

نفیسی اهداء خواهد شد.

انعکاس  که  جنایاتی  و  کشی  نسل  از  وحشتناک  نمایش 
انسانی  هر  قلب  ها،  رسانه  در  آن  از  بخشی  بازتاب  و 
با  ای  رسانه  هژمونی صهیونیسم  اما  آورد.  می  درد  به  را 
هدایت و میدان داری آمریکا، رسانه های غربی را وادار به 
سکوت تأمل برانگیز و یا جانبداری تمام و کمال از رژیم 
صهیونیستی کرده است. حمایت غرب و استکبار جهانی از 
رژیم صیونیستی و عامالن جنایات روزه های اخیر در غزه، 
پوشالی و دروغین بودن شعارهای حقوق بشر را به جامعه 

جهانی و آزادیخواهان جهان نشان داد.
جای بسی تأمل و تأسف است که غرب و آمریکا که به 
بهانه های مختلف صدای خود را از نقض حقوق بشر در 
منطقه ای که منافع آنان در آن نهفته است، به آسمان بلند 
می کنند چرا در مقابل جنایات و نسل کشی در غزه ساکت 
هستند؟ و چشم خود را به جنایات نابخشودنی در غزه و 
فلسطین می بندند و حتی از جنایات وحشیانه ی اسرائیلی 

ها دفاع نیز می کنند.
لذا بسیجیان شهرستان اسالمشهر همراه و همگام با مردم 
شهرستان، با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس، 
کردن  محکوم  و  فلسطین  مردم  با  همدردی  اظهار  ضمن 
اسالمی  ایران  سرافراز  ملت  از  غزه،  در  اسراییل  جنایات 
راهپیمایی، همدردی و  این  با حضور در  می خواهند که 
جنایات  و  داشته  اظهار  فلسطین  مردم  با  خود  همراهی 
توسط  جنایات  این  خبری  سانسور  همچنین  و  اسراییل 

صهیونیسم رسانه ای را محکوم کنند.

یک  اینکه  بر  عالوه  خمینی)ره(  امام 
مکان  و  زمان  مقتضیّات  به  آگاه  فقیه 
هست.  نیز  برجسته  حکیم  یک  بود، 
و به همین دلیل است که در بین فقها 
امتیازات  و  ویژگی  از  تقلید  مراجع  و 
خاّصی برخوردار می باشند. تمام افعال 
و رفتارهای او را خصوصاً در ده سال 
زاویه  این  از  بایست  می  عمرش  آخر 

نگریست.
الهی  بزرگ  مرد  این  اقدامات  از  یکی 
تعیین روزی به نام روز قدس می باشد. 
تداوم  را  او در راستای رسالتی که آن 
راه انبیاء و اولیاء الهی می انست و از 
منظری به نام جهان بینی توحیدی، درد 
بزرگ دنیای اسالم را تشخیص داد و 
بر  ای  نسخه  حاذق،  طبیبی  همچون 
منظور  به  خداوندی  حکمت  اساس 

درمان آن صادر کرد.
انقالب  پیروزی  از  ماهی  چند  هنوز 
آخر  جمعه  که  بود  نگذشته  اسالمی 
روز  عنوان  به  را  رمضان  مبارک  ماه 
اینکه  لحاظ  به  او  نمود.  اعالم  قدس 
شناخت  استعماری  حرکتهای  از 
تداوم  را  انقالبش  و  داشت  عمیقی 
می  اعظم)ص(  پیامبر  بزرگ  انقالب 
غاصب  رژیم  محو  و  نابودی  دانست، 
صهیونیستی را که بر اساس یک برنامه 
شده  تشکیل  استکباری  و  استعماری 
بود، به عنوان یکی از اهداف انقالبش 
تعیین، و مبارزه با این غّده سرطانی را 
که در قلب جهان اسالم جا خوش کرده 

بود؛ نشانه گرفت.
به عبارت دیگر رسالت جهانی انقالبش 
را که همانا برچیده شدن ظلم و ستم 
باشد،  می  قسط  و  عدالت  استقرار  و 
رژیم  نابودی  و  محو  برای  مبارزه  از 

صهیونیستی آغاز کرد.

به  تمّسک  با  را  صهیونیستی  یهودیان 
دشمنان  ترین  عنوان سخت  به  قرآن، 
اسالم و مسلمین مطرح و مسلمانان را 
به مبارزه با آنها فرا خواند. با اعالم روز 
صهیونیسم  با  مبارزه  رویکرد  قدس، 
و  عربی  رویکردی  از  الملل  بین 
اسالمی  رویکردی  به  ناسیونالیستی 

تغییر یافت.
امام)ره( روز قدس را روز اسالم و روز 
حمایت از مظلومین و مستضعفین در 
مقابل ستمگران اعالم و با این جهت 
گیری، تقابل دنیای اسالم و مستضعفین 
را با صهیونیسم بین الملل و مستکبرین 
اینکه  لحاظ  به  امام)ره(  نمود.  آشکار 
مسلمین  اّول  قبله  االقصی  مسجد 
جهان و محّل عروج پیامبر اعظم)ص( 
المقّدس  بیت  و  باشد  می  آسمانها  به 
تمّدن  در  ای  شایسته  و  رفیع  جایگاه 
آزادی  و  قدس  رهائی  دارد،  اسالمی 
اشغال  و  اسارت  از  را  فلسطین  مّلت 
صهیونیسم با صبغه دینی در دستور کار 

قرار داد.
و  اسالم  جهان  به  متعّلق  را  قدس  او 
فلسطین را پاره تن مسلمین می دانست، 
که  عربی  کشور  چند  به  متعّلق  نه 
متأّسفانه از زمان تشکیل دولت غاصب 
به  پشت خنجر  از  بارها  صهیونیستی، 

آرمان مّلت فلسطین فرو کردند.
قدس  اسارت  درد  داروی  امام)ره( 
به  بازگشت  را  فلسطین  اشغال  و 
از  بعضی  مقابل  در  و  دانست  اسالم 
موضوع  با  رابطه  در  که  عربی  ُدَول 
یا  و  سازشکارانه  رویکردی  فلسطین 
بار اسالم  اّولین  برای  منافقانه داشتند، 
جایگزین  را  محّمدی)ص(  ناب 
ناب  اسالم  او  نمود.  آمریکائی  اسالم 
مستضعفین،  اسالم  را  محّمدی)ص( 

اسالم پابرهنگان و زجرکشیدگان تاریخ، 
مبارزه و ضّد  اسالم محرومین، اسالم 
ظلم و ضّد استکبار؛ و در مقابل اسالم 
آمریکائی را، اسالم خلفاء جور، اسالم 
عافیت  اسالم  جهانخوار،  مستکبرین 
طلبان بی درد و اسالم متحّجرین بیان 
کرده و راه نجات جوامع اسالمی از شّر 
جهانخواران را مراجعه و بازگشت به 
اعالم و در  ناب محّمدی)ص(  اسالم 
رهائی  و  فلسطین  موضوع  راستا  این 
قدس را به عنوان مسئله اصلی جهان 

اسالم بیان نمود.
همان اسالمی که خودش با آن رویکرد 
و  مستضعفین  بسیج  با  شد  موفّق 
محرومین در ایران، بساط رژیم 2500 
ساله شاهنشاهی را که یکی از مرّوجین 
اسالم آمریکائی در منطقه بود را درهم 
عنوان  به  را  اسالمی  انقالب  و  پیچد 

عرضه  اسالم  دنیای  به  نجات  الگوی 
نماید.

امام)ره(  حکیمانه  حرکت  خوشبختانه 
یعنی تعیین روز قدس؛ پس از گذشت 
سالها، جای خود را در جوامع اسالمی 
و  آزادیخواهان  کلیّه  بین  در  حتّی  و 
عدالتجویان جهان باز نموده، بطوریکه 
روز قدس عالوه بر جهان اسالم، امروز 
در بین سایر مردم آزادیخواه جهان نیز 

برگزار و گرامی داشته می شود.
ترفند  خود،  الهی  اقدام  این  با  امام 
فراموشی  بر  مبنی  جهانی  استکبار 
آرزوی  و  افشاء،  را  فلسطین  و  قدس 
در  را  قدس  رهائی  و  فلسطین  آزادی 
از  و  داده  تسّری  جهان  مسلمین  بین 
یک موضع مّلی و عربی به یک موضع 
اسالمی مبّدل و به این موضوع قداست 

بخشید.

کریم نایبی رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر

روز قدس روز تجدید حیات اسالم است

فرماندار اسالمشهر عنوان کرد: 

روز جهانی قدس روز اعالم انزجار مسلمین جهان از
 رژیم صهیونیستی

فرماندار شهرستان اسالمشهر گفت: روز قدس 
رژیم  از  جهان  مسلمین  انزجار  اعالم  روز 

صهیونیستی است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسالمشهر 
مساله  فلسطین  مساله  گفت:  حقیقی  اله  امیر 
بخش  سرزمین  این  و  است  مسلمین  قرن 

جدایی ناپذیر دنیای اسالم بشمار می رود.
حقیقی با بیان اینکه روز جهانی قدس به همه 
دارد، گفت: روز قدس  تعلق  مسلمین جهان 
ارزشمند  یادگار  و  بوده  مهم  و  بزرگ  بسیار 
و فتوای تاریخی معمار کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( است و امروز شاهد 

هستیم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در تمام 
محدودیت  برخی  رغم  علی  اسالمی  کشورهای 
تا  آیند  می  ها  خیابان  به  دار  روزه  مسلمانان  ها 

حمایتشان را از مردم مظلوم فلسطین اعالم کنند.
حضرت  معراج  محل  قدس  داد:  ادامه  وی 

محمد)ص( و محل بعثت بعضی از پیامبران الهی 
که  است  عالم  مسلمانان  اولیه  قبله گاه  و  است 
متأسفانه بیش از 60 سال دولتی نامشروع، جعلی، 
و  کرده  غصب  را  سرزمین  این  کفر  به  وابسته 

مسلمانان این سرزمین را آواره کرده است.

دیگر  اهمیت های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
جهانی  روز  در  ما  که  است  این  قدس  روز 
قدس صدای حمایت خود را به گوش همه 
بویژه مردم یمن هم  منطقه  مسلمانان مظلوم 
می رسانیم. ایران اسالمی همواره نقطه امیدی 
این  سیاستش  و  بوده  جهان  مسلمانان  برای 
است که هرجا مظلومی ببیند در کنار آن مظلوم 
قرار می گیرد و به حمایت آن مظلوم می شتابد. 
حقیقی همچنین تصریح کرد: قدس و آزادی 
جهان  مساله  اولین  عنوان  به  االقصی  مسجد 
برای  راهبردی  و  دنیا  آزاده  ملل  و  اسالم 
نظام سلطه  با  مقابله  و  اسالم  دنیای  وحدت 
است  روزی  قدس  روز  است.  جهانی  استکبار  و 
ایران در  باید پرچم آزادی خواهی ملت غیور  که 
سراسر دنیا برافراشته شود و همه دولت های زورگو 
بدانند که مردم ما با تمامی توان حامی مستضعفان و 

محرومان دنیا هستند.

وز قدس ویژه ر
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اسالمی  انقالب  ماندگاری  و  پویایی  راهکارهای  از  یکی 
نکوداشت مراسم و مناسبت هاست و این مهم باعث می شود تا 
نسل جوان ما، با پیشینه پرافتخار خود بیشتر آشنا شود که روز 
قدس یکی از آن موارد می باشد. همانگونه که مستحضر هستید 
مسلمانان  مبارزات ضد صهیونیستی  اسالمی  انقالب  پیروزی 
را تشدید کرد و ضربه مهلکی به آنان وارد نمود. چون رژیم 
گذشته ایران یک متحد نیرومند رژیم اشغالگر قدس در چند 

جبهه بود.
از طرفی نفت ایران در مجموعه اقتصاد این رژیم جعلی تبدیل 
به گلوله می شد و به سینه فلسطینیان می خورد و از طرف دیگر 
کشورشان  اقتصاد  به  آنان  محصوالت  و  کاالها  انبوه  واردات 

رونق می بخشید.
 1358 مرداد   16 در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  یکسال 
مبارک  ماه  آخرین جمعه  امام)ره(  تدبیر حکیمانه حضرت  با 
تا حداقل  نامگذاری شد  به عنوان روز جهانی قدس  رمضان 
یک روز ملل آزادیخواه جهان به یاد ملت مظلوم و ستم دیده 

فلسطین باشد.
درایت، هوشمندی، و درک عالمانه ناشی از آموزه های دینی 

ملت ایران محصول روز جهانی قدس است چون:
کس  هر  اند:  فرموده  محمد)ص(  اسالم حضرت  پیامبرمکرم 
شبی را صبح کند و به فکر امور مسلمین نباشد مسلمان نیست.

امام علی)ع( فرمونده اند: یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید.
امام فرمودند:اگر مسلمین  بنیانگذار جمهوری اسالم حضرت 
بریزند  اسرائیل  روی  آب  سطل  یک  هرکدام  و  شوند  متحد 

اسرائیل را آب می برد
نگین  عنوان  به  قدس  از  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام 
معراج،  و  اسراء  مسلمین سرزمین  اول  قبله  اشغالی،  فلسطین 
سرزمین نبوت ها و برکات و نهایتاً سرزمین دفاع و جهاد یاد 
را  آینده  سال   25 صهیونیستی  رژیم  فرمایند  می  و  کنند  می 
نخواهددید. چون می داند که این رژیم جعلی از نقاط آسیب 

پذیری برخوردار است از جمله:
صد  به  صهیونیستی  رژیم  عرض  استراتژیک،  عمق  نداشتن 

کیلومتر هم نمی رسد.
مشکل جمعیتی و اختالفات مذهبی در تعارض با یکدیگرند.

عدم تجانس قومیت ها به گونه ای که جمعیت کنونی از 102 
کشور جهان با ملیت های مختلف در آنجا زندگی می کنند.

اوج گیری انتفاضه
رشد و گرایش اسالم گرایی و بیداری اسالمی

گسترش نفرت ملل جهان از صهیونیزم که همه اینها می تواند 
در نابودی اسرائیل نقش اساسی داشته باشد.

از سخنرانی های خود  استاد شهید مرتضی مطهری در یکی 
در سال 1349 در مورد فلسطین چنین گفتند اگر پیغمبر اسالم 
امروز زنده بود چه می کرد درباره چه مسئله ای می اندیشید 
واله و باله قسم می خورم که پیغمبر اکرم)ص( در قبر مقدسش 
امروز از یهود می لرزد واله قضیه ای که دل پیغمبر را خون کرده 
است قضیه اشغال فلسطین است اگر حسین بن علی)ع( بود می 
گفت: اگر می خواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و 

زنجیر بزنی- شعار امروز تو باید فلسطین باششد.
سایر  و  ایران  مسلمان  مردم  مجاهدت  سایه  در  بحمداله 
آزادیخواهان جهان امروز حمایت از فلسطین و نفرت از رژیم 
اشغالگر قدس جنبه جهانی پیدا کرده که این خود می تواند 

بزرگترین دستاورد روز جهانی قدس باشد.

امام جمعه اسالمشهر: 

آمریکا عامل بی ثباتی در منطقه و جهان است
امام جمعه اسالمشهر گفت: آمریکا عامل بی ثباتی و 

ناامنی در منطقه خاورمیانه و جهان است.
حجت  اسالمشهر،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
االسالم محمد نوروزی، در نمازعبادی سیاسی جمعه 
این شهرستان،  این هفته اسالمشهر در محل مصلی 
ناامنی در منطقه  ثباتی و  اظهارکرد: آمریکا عامل بی 

خاورمیانه و حتی در دنیا است.
حجت االسالم نوروزی بیان کرد: آمریکا منشاء پیدایش 
و حمایت از تروریست بوده وحقوق بشر را رعایت 
نمی کند و به جای حمله به مواضع داعش، جنگنده 
های آمریکایی، ارتش سوریه و ارتش مردمی عراق 
را مورد هدف و حمله قرار می دهد و به نوعی از 

تروریست های داعش حمایت می کند.   
وی  تاکید کرد: آمریکائی ها ملت ایران را به 3 مساله 
ثباتی در منطقه،  ایران را عامل بی  متهم می کنند و 
حمایت از تروریست ها و تضییع حقوق بشر می دانند 
و بر همین پایه و اساس تحریم های ناجوانمردانه ای را 

بر علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد کردند.
خطیب جمعه اسالمشهر افزود: بنابر فرمایشات مقام 
معظم رهبری بی ثباتی ها و ناامنی های بوجود آمده 
در منطقه نتیجه اقدامات آمریکائیها است، حمله نظامی 
به افغانستان، عراق و لشگرکشی به یمن و حمله به 
بحرین و... توسط نظامیان آمریکایی و با حمایتهای 

مالی عربستان صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه حمایت از تروریست یکی از اقدامات 
آمریکایهاست، تاکید کرد: ملت ایران، ازمردم مظلوم 
مردم  که  است  سال  کند10  می  حمایت  فلسطین 

ستمدیده غزه در محاصره شدید اقتصادی، 
هوایی، زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی 
قرار دارد و هیچ نهادی از حقوق بشر دم 

نمی زند.
اسالمشهر  در شهرستان  فقیه  ولی  نماینده 
تصریح کرد: مردم مظلوم و ستمدیده بحرین 
قیمومیت  نیستند   حاضر  اینکه  خاطر  به 
آنها  سلطه  تحت  و  بپذیرند  را  عربستان 
قرار بگیرند، اینگونه مورد جنایت و حمله 
نظامیان سعودی تحت حمایت های آمریکا 

واقع شده اند.
وی با اشاره به فرارسیدن روز جهانی قدس، 

افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به تدبیر 
نامیده  قدس  روز  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
و  ایران  آزاده  های  ملت  حمایت  نمایش  روز  شد، 
جهان از مظلوم ستمدیده و مظلوم فلسطین است و 
حضور باشکوه و گسترده در راهپیمایی روز قدس مایه 
دلگرمی و استقامت و امید بخشیدن به ستمدیدگان 
در بخش  اسالمشهر  است. خطیب جمعه  فلسطینی 
شهادت  سالروز  تسلیت  با  خود  سخنان  از  دیگری 
مولی الموحدین علی)ع(، بیان کرد: قران کریم و تمامی 
کتابهای انبیاء الهی در ماه مبارک رمضان نازل شده و 
به ارمغان  بندگان خدا  آثار و برکات زیادی را برای 
آورده که پیروی از دستورات الهی موجب سعادت و 

خوشبختی بشر خواهد شد.
وی با تاکید بر جایگاه ویژه قرآن در بین سایر کتب 
آسمانی، افزود: قرآن فقط برای طلب شفاعت و احترام 

نیست،  باید انسان در تمام زندگی خود از قرآن تبیعت 
و پیروی کند و به دستورات و احکام آن عمل نموده و 

بیانات آن را در زندگی بکار گیرد.
امام جمعه اسالمشهر خاطرنشان کرد: قرآن کریم کتاب 
با برکتی است که از سوی ذات اقدس الهی بر قلب 
منور پیامبر اکرم اسالم و در ماه پر فضلیت رمضان 
نازل شده و به عنوان راهنما و روشن کننده راه سعادت 
بشریت نازل شده و عمل به قرآن و گام برداشتن در راه 
آن وسیله ای برای کسب سعادت دنیا و آخرت است.  
به گزارش خبرگزاری فارس در پایان نماز جمعه این 
هفته شهرستان اسالمشهر نمازگزاران جمعه بر پیکر 
شهید کاظم ابراهیمی ازمدافعین حرم اهل بیت)ع( نماز 
میت اقامه کرده، سپس پیکر مطهر این شهید را تا گلزار 
شهدای امامزاده عقیل)ع( بردقه و تشییع کرده و در 

جوار دیگر همرزمان آن شهید خاکسپاری نمودند.

روز قدس را مسلمانان باید زنده نگه دارند
 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

امت شهید پرور شهرستان اسالمشهر
صهیونیسم  خباثتهای  و  دشمنیها  روز  به  روز  حالیکه  در     
خداوند  گردد  می  افزونتر  جهانخوار  آمریکای  و  جنایتکار 
مانده  یادگار  به  میراث  یمن  به  که  شاکریم  را  و حکیم  علیم 
مبارک  ماه  از  جمعه  آخرین  در  خمینی)ره(  امام  حضرت  از 
در  بندگی  و  عبودیت  در جشن  آستانه حضور  در  و  رمضان 
پیامبر اعظم  اقیانوس خروشان امت  با  عید سعید فطر همگام 
)ص( و یکایک انسانهای آزادیخواه و حق طلب در اقصی نقاط 
گیتی توفیق حضور در راهپیمایی شکوهمند روز جهانی قدس 
و حمایت از مقاومت اسالمی و انتفاضه ملت مظلوم فلسطین 

را داشته باشیم.

اطالعیه راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس

                     مسیرهای راهپیمایی:
مسیر شماره 1: خیابان احمدیه – علی بن ابیطالب )ع( – امام حسن 
مجتبی )ع( – امام رضا )ع(- امام محمد باقر)ع(-امام موسی کاظم 
)ع( – قلعه موسی آباد – شهرک توحید و مبارزان .ساعت حرکت 

11صبح 
محل تجمع : مقابل ناحیه مقاومت سید الشهداء )ع(حرکت به سمت 

جاده ساوه تا مصلی 
ضمنًا راهپیمایان شهرک اله اکبر، 20 متری امام خمینی )ره( آیت 
اله کاشانی، شهید رحمانی، شهید محمدی در مسیر به راهپیمایان 

ملحق می شوند.
مسیر شماره 2: محله های فیضیه- احمدیه- مهدیه – مهدیه جنوبی 

– محمدیه – سعیدیه – ضیاء آباد –شهید شیرودی- باغ نرده – شهرک 
الله . ساعت حرکت11/15

 – مهدیه  میدان  ولیعصر)عج(  حضرت  مسجد  :مقابل  تجمع  محل 
حرکت به سمت جاده ساوه تا مصلی 

ضمنًا راهپیمایان 20 متری شهید مطهری و شهرک شهید رضوی و 
شهید نواب صفوی در مسیر به راهپیمایان ملحق خواهند شد .

مضافا جهت شهرک های سالور-قائمیه – شاطره – حسین آباد و ده 
عباس، شهرک امام خمینی )ره(مسکن مهر اتوبوسهایی در نظر گرفته 
شده تا راهپیمایان را به مسیرهای 1و2ملحق نمایند که از طریق مساجد 

اطالع رسانی دقیق خواهد شد.
ساعت حرکت اتوبوسها از مبدا 10/30صبح

ستاد برگزاری مراسم روز جهانی قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شهرستان اسالمشهر 

وعده دیدار جمعه 96/4/2

وز قدس ویژه ر
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فرماندار اسالمشهر خبر داد:

آغاز بهره برداری از ده آمبوالنس 
جدید در اسالمشهر با حضور

 وزیر بهداشت و درمان 

نیمه اول تیر ماه 1396 شماره

در آستانه هفته گرامیداشت دولت صورت گرفت:   

دیدار جمعی از مسئوالن با امام جمعه اسالمشهر

حماسه والیت مداری مردم ایران 
یادداشت ...... 

وز قدس ویژه ر
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افتتاح سامانه پایش لحظه ای تصفیه 
خانه  شرکت تولیدی خوشگوار 
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فلسطین آزاد خواهد شد
در این هیچ شبهه ای نداشته باشید، فلسطین قطعًا آزاد 

خواهد شد و  به مردم برخواهد گشت و در آن دولت 
فلسطینی تشکیل خواهد شد 
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جايگاه قدس نزد مسلمانان
بخش اول

قدس با ادیان آسمانی مرتبط بوده و در دل تمام مؤمنان و معتقدان 
به ادیان الهی جای دارد. اما ارتباط آن با اسالم و مسلمانان از عمق 

بیشتری برخوردار است.
قدس از دیرباز جایگاه ویژه ای در اندیشه، تاریخ و میراث اسالمی 
داشته و مسلمانان آن را مانند فرزند خود مورد سرپرستی و حفاظت 

قرار داده اند.
این شهر نه فقط در اسالم بلکه در تمام ادیان آسمانی مورد تقدیس 
و احترام بوده و می باشد. خلفا، امرا، علما و صالحان در آن به ساخت 
مسجد، تکیه، راه، مدرسه و سایر اماکن مشابه پرداختند. تمام ادیان 

در آن برای عبادت آزاد بوده و پیوسته امنیت و ثبات داشته است.
قدس به چند سبب از جایگاه ویژه ای در بین مسلمانان برخوردار 

است:
1ـ این شهر موطن ابراهیم خلیل، محل پیامبران، محل نزول وحی و 

مبعث عیسی)ع( بوده است.
ابن عباس در این باره می گوید: پیامبران الهی بیت المقدس را بنا 
نهاده و در آن سکنی گزیدند. بدین سبب در وجب به وجب آن یک 

پیامبر نماز خوانده و یا یک ملک اقامت نموده است.
و  است  شریف  حرم  سومین  و  مسلمانان  قبله  اولین  قدس  2ـ 
پروردگار متعال آن را با لیلة االسرای رسول و حبیب خود ویژگی 

خاصی بخشید.
پروردگار متعال در قرآن کریم می فرماید: سبحان الذی اسری بعبده 
لیال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی الذی بارکنا حوله لنریه 

من آیاتنا انّه هو السمیع البصیر.
پیامبر گرامی اسالم نیز فرمودند: التشد الرحال ااّل الی ثالثه مساجد 

مسجدی هذا و مسجد الحرام و المسجد االقصی.
3ـ قدس کلید کعبه و مزار رسول)ص( است.

4ـ این شهر پایتخت فلسطین و موزه آثار دینی است که به مدت 13 
قرن جمع آوری شده و نقطه اتصال کشورهای عربی و مناره ای است 

که نور هدایت و خیر از آن ساطع می شود.
مسلمانان پیوسته قدس را مورد حمایت قرار داده و هرگز تفاوتی 
میان ادیان آسمانی در آن و همچنین پیامبران قائل نشدند. در این 
شهر انواع مساجد، کلیساها و معابد مشاهده می شود و نام پروردگار 

بر زبان مردم جاری است.
یکی از قدیمی ترین آثار قدس که برای مسلمانان از اهمیت خاصی 
برخوردار است، مسجد سلیمان می باشد. در این مکان قبة السلسله 
به حضرت  منتسب  السلسله  قبة  دارد.  قرار  الصخره  قبة  کنار  در 
سلیمان بن داود)ع( است و بر روی محراب آن نوشته شده است: یا 

داوود انا جعلناک خلیفة فی االرض فاحکم بین الناس بالحق.
مسلمانان مسجدی را در این مکان برپا کردند که »مقام نبی داوود« نام 
دارد و کلیدداری آن را یک خانواده مسلمان بر عهده گرفت. برخی 

مورخان معتقدند که این مقام قبر نبی داوود)ع( است.
کرسی  دیگر  مسجد  دارد.  قرار  عظیم  مسجد  دو  حرم  داخل  در 
سلیمان نام دارد که در هر دو نماز اقامه می شود. عالوه بر آن آثاری 
که در خارج بیت المقدس قرار دارد و یکی از مشهورترین آن مقام 
نبی ابراهیم)ع( در شهر الخلیل است که مسجد بزرگی نیز در آن 

واقع شده است.
مسلمانان هرگز آسیبی به آثار مسیحیان در این شهر وارد نکرده و 
هرگز آن را مورد بی حرمتی قرار ندادند و این اماکن در دوران های 

مختلف در دست خود مسیحیان بوده است.
در این میان مسلمانان در طول تاریخ اسالمی و حاکمان مسلمان فقط 
در حال ساخت و ساز و یا بازسازی بناهای قدیمی در قدس بوده و 

اهتمام ویژه ای به آن ورزیده اند.
در دوران امویان، عبدالملک بن مروان برای ساخت مسجد الصخره 
خراج 7 سال مصر را اختصاص داد و نام وی بر گنبد مسجد با تاریخ 

ساخت یعنی سال 72 هجری حک شد.
پس از آن خلفا و امرا یکی پس از دیگری به تزیین و نوسازی 
آن پرداختند تا جایی که به گفته یکی از مورخان غربی به یکی از 

زیباترین بناهای موجود و مساجد تاریخ تبدیل شد.
عبدالملک مسجد االقصی را ساخت و فرزندش ولید آن را تکمیل 
کرد. پس از وی این مسجد در دوران امرایی که یکی پس از دیگری 
به قدرت رسیدند نوسازی و تزیین و فرش های گران قیمتی در آن 
ایوبی،  الدین  افراد می توان به صالح  قرار داده شد. از جمله این 
سیف الدین ابوبکر، تقی الدین عمر بن شاهنشاه، نورالدین علی و 

عزیز عثمان اشاره کرد.
مسلمانان از محوطه حرم قدسی، دو مسجد بزرگ و رواق های آن 
به عنوان محل تدریس علوم دینی بهره گرفتند. اکثر حجاج بیت الّل 

الحرام نیز هنگام رفتن و برگشتن به زیارت قدس می آمدند.
شد.  پرسیده  المقدس  بیت  درباره  خدا)ص(  رسول  از  روزی 
فرمودند: این سرزمین محشر و منشر است و نماز در آن مانند هزار 

نماز در نقاط دیگر می باشد.
ایشان در جای دیگر فرمودند: هر که در بیت المقدس بمیرد مانند 

کسی است که در آسمان مرده است.

وز قدس ویژه ر

تکفیری ها  جنایت  جرقه  که  زمان  همان  از 
کارشناسان  بودند  زده شد،  اسالمی  بالد  در 
استکبار  دستان  آن  پس  در  که  هوشیاری 
را  بحران ها  این  هدف  و  مشاهده  را  جهانی 
به فراموشی سپردن مسئله اصلی جهان اسالم 
می دانستند:  فلسطین  سرزمین  اشغال  یعنی 
صهیونیستی  رژیم  مسئله ی  اصلی،  »مسئله ی 
است؛  قدس  مسئله ی  اصلی،  مسئله ی  است؛ 
مسئله ی اصلی، مسئله ی قبله ی اّول مسلمین، 
مسجداالقصی است؛ اینها مسائل اصلی است. 

بیانات مقام معظم رهبری 93/9/4«
البته تاریخچه تالش ها برای انحراف افکار و 
اهداف مسلمانان از مسئله فلسطین به روزگار 
اخیر باز نمی گردد و همواره از سوی حامیان 
غربی صهیونیست ها دنبال شده اما متأسفانه در 
برخی  میدان داری  با  اتفاق  این  اخیر  سالهای 
حکام اسالمی در حال وقوع است. رخدادی 
اسالمی  جهاد  دبیرکل  عبداهلل  رمضان  که 
»متأسفانه  می کند:  اشاره  آن  به  هم  فلسطین 
برخی دولتهای عرب از قضیه فلسطین دست 
کشیده و برای هم پیمانی  با رژیم  صهیونیستی 

از یکدیگر سبقت می گیرند.«
عادی  برای  متعددی  تالش های  روزها  این 
می گیرد،  صورت  اسرائیل  با  روابط  سازی 
میدانی  تحرکات  موازات  به  اقداماتی 
سرزمین های  در  تکفیری  تروریست های 
اسالمی تا در حالی که افکار عمومی مسلمانان 
درگیری  دروغ  به  که  است  نزاع هایی  درگیر 
طایفه ای معرفی شده، صهیونیست ها به عنوان 
مراد  خر  بر  مسلمانان  تمامی  مشترک  دشمن 
اسالمی  بالد  برخی  در  شادمان  و  شده  سوار 
جوالن دهند. اما این همه ماجرا نیست و سیر 
و  کردن ها  هزینه  تمامی  رغم  علی  تحوالت 
سمت  عبری-عربی،  جریان  برنامه ریزی های 
است.  کرده  پیدا  هم  دیگری  سوهای  و 
یک  دیدار  در  انقالب  رهبر  که  موضوعی 
اشاره  بدان  اینگونه  با رمضان عبداهلل  قبل  ماه 
کردند: »با وجود بحران آفرینی مستمر حامیان 
سپرده  فراموشی  به  برای  صهیونیستی  رژیم 
شدن مسئله فلسطین، این سرزمین شریف به 

برکت مقاومت و مجاهدت ملت و گروه های 
فلسطینی، آزاد خواهد شد. بیانات مقام معظم 

رهبری 95/9/24«
رهبر  بیان  مصادیق  بهترین  از  یکی  قطعا 
سرزمین های  در  درگیری ها  تشدید  انقالب 
کرانه  اکنون  که  خصوصا  است،  اشغالی 
جانفشانی  صحنه  همیشه  از  بیش  باختری 
جوانانی است که ماجرای اشغال سرزمین شان 
پدربزرگ  از  که  پدرانشان  از  نه  شاید  را 
هایشان شنیده اند، اما این بُعد زمانی۷0 ساله، 
و  مجاهدت  مسیر  در  اندکی  نشده  باعث 
مبارزه با دشمن غدار تردید کنند. حاال ساحل 
به  غزه  باریکه  کنار  در  هم  اردن  رود  غربی 
موضوعی کامال نگران کننده و تهدیدی جدی 
تعبیری  به  است.  شده  بدل  اشغالگران  برای 
بین  نزاع  شاهد  اکنون  صهیونیست ها  اگرچه 
چندان  بودن  ناظر  این  اما  هستند  مسلمانان 
آنها هر روز  نیست و  با دلخوشی همراه  هم 
نگران اتفاقی جدید هستند که به همت و البته 
منافع  خالقیت جوانان مجاهد فلسطینی علیه 
اسرائیلی رقم می خورد. رویدادی که می توان 
تعبیر  انقالب  رهبر  مطالبه  راستای  در  را  آن 
کرد: »کرانه  ی باختری هم مثل غزه باید مسلح 
کسانی  که  است  [.  ]الزم  قدرت  دست  بشود. 
عالقه  مند به سرنوشت فلسطینند، اگر میتوانند 
کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید 
ممکن  که  چیزی  تنها  کنند.  مسلح  را  مردم 
عبارت  بکاهد،  فلسطینی  ها  محنت  از  است 
است از همین که دست قدرت داشته باشند، 
بتوانند قدرت  نمایی بکنند؛ واال با برخورد رام 
نفع  به  کاری  هیچ  سازش  کارانه،  و  مطیع  و 
فلسطینی  ها انجام نخواهد گرفت. بیانات مقام 

معظم رهبری 93/5/1«
ماه  در  مبارزه شان  جدید  دور  در  فلسطینیان 
های گذشته و همزمان با اعتراض های گسترده 
رژیم صهیونیستی  تجاوزگرانه  سیاست های  به 
درقبال مسجداالقصی در بیت المقدس اشغالی 
تهدید  در  نوآورانه  و  جدید  روش های  از 
پویایی  نشان  که  گرفته اند  بهره  اشغالگران 
مختلف  نسل های  میان  در  اسرائیل  با  مبارزه 

مبارزه  فزاینده  رشد  همین  است.  فلسطین 
کنار  در  فلسطین  در  اشغالگران  با  داخلی 
سوریه،  در  مقاومت  محور  بسیار  توفیقات 
لبنان، عراق، یمن و...  است که ترسیم کننده 
امروز منطقه ماست؛ چرا که:  واقعیت میدانی 
اسالم  دشمن  است.  شده  ضعیف  »دشمن 
دورانهای  همه ی  از  امروز  است،  استکبار  که 
گذشته ی این 100 سال و 150 سال ضعیف تر 

است. بیانات مقام معظم رهبری 93/9/4«
و  داخلی  فتنه انگیزی  سراغ  به  همین  برای 
گل آلود  آب  از  تا  می رود  نیابتی  های  جنگ 
صید  را  خود  ماهی  مسلمانان،  بین  شکاف 
کند؛ در این چارچوب باید بدنبال روشن گری 
بود: »باید برای ایجاد فضای فکری و گفتمان 
عمومی در جهان اسالم، درباره اولویت قضیه 
به گونه ای  شود  مضاعفی  تالش  فلسطین 
از  کشورها  برخی  سازش کار  مسئوالن  که 
بیانات  باشند.  هراس  در  ملت ها  عکس العمل 

مقام معظم رهبری 95/9/24«
نباید  اما  روشنگری  فضای  این  کنار  در 
آتش افروزی  که  مادامی  که  کرد  فراموش 
تکفیری ها دامن بالد اسالمی را گرفته است، 
با  مبارزه  به  تمرکز  و  توان  همه  با  نمی توان 
تروریسم  بساط  باید  پرداخت،  صهیونیسم 
تا  کرد  جمع  را  عراق  و  سوریه  به  وارداتی 
با  نابودکننده  و  نهایی  مبارزه  روانه  آنگاه 
این  غربی ها،  که  نیست  بی راه  شد.   اسرائیل 
اینگونه  فلسطین،  اشغالگران  آشکار  حامیان 
حلب  در  مقاومت  محور  میدانی  توفیقات  از 
متوسل شدند  به هر چیزی  و  برآشفته شدند 
را  اثرگذاریش  یا  و  شوند  آن  تحقق  مانع  تا 
توفیقات  این  سیر  که  می دانند  آنها  کنند.  کم 
مسلمین  اول  قبله  به سرزمین  آزادسازی ها  و 
آنگونه که  و قدس شریف هم خواهد رسید 
سید حسن نصرا... هم پیشتر بر آن تاکید کرده 
حمص،  زبدانی،  قلمون،  از  قدس  بود:«راه 
حلب، درعا، سویدا و حسکه می گذرد چون 
اگر سوریه از دست برود فلسطین و قدس از 

دست رفته است.« 
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فلسطین
زنده است



المقدس و نماد سرافراز آن مسجداالقصي محل تالقي سه دین  بیت 
بزرگ یکتاپرستي است و از روزگاران کهن تا زمان حاضر، پاک ترین و 
نیرومندترین احساسات روحاني پیروان ادیان توحیدي را نصیب خود 

کرده است.
از دیدگاه و باور قلبي مسلمانان هم جایگاه قدسي قبله اول مسلمین 
جذابیتي خاص و از نوع دیگر به این شهر بخشیده که هیچ بدیلي براي 

آن متصور نیست.
تاریخ گواهي مي دهد که مسلمانان در طول قرن ها و حتي در اوج 
قدرت و سربلندي و شکست هاي پي درپي صلیبیون هم هرگز متعرض 
پیروان سایر ادیان نشدند و آنان را در انجام مناسک مذهبي خود مخیر 

و آزاد گذارده بودند.
الهي اش این چنین در  روا نیست که این دیار مقدس با جاذبه هاي 
معرض قضاي تلخ روزگار قرار گیرد و آنچنان دستمایه خودخواهي 
ها و دگم اندیشي نژادپرستانه صهیونیست ها شود که با شأن و منزلت 
ویژه و متمایز این شهر که آمال یکتاپرستان بود، بیگانه و ناسازگار باشد.

در روزگاراني که این دیار در اختیار مسلمانان قرار داشت به روي همه 
مومنان تمام ادیان و مذاهب آغوش گشوده بود و به موحدان براي اجراي 
مراسم مذهبي دلخواهشان آزادي بي مانندي داده بود. عیسویان خداي 
خود را در کلیسا عبادت مي کردند و کنیسه کلیمیان هرگز دستخوش 
تعرض و بي حرمتي نشد و این دوران بي مانند و سراسر افتخار در طول 
قرن ها بي هیچ آسیب و گزند سپري شد تا اینکه صهیونیست ها به 
پشتگرمي حامیان زورمندشان این دیار مقدس را اشغال و غصب کردند.

در تاریخ معاصر اساسنامه بیت المقدس به نام سرزمیني عربي نوشته شده 
بود که آزادي همگان را محترم مي شمرد و حرمت زایران دین باور را 
پاس مي داشت، صهیونیست ها با حیله و ترفند، مقدسات پیروان دیگر 

ادیان را مخدوش کردند و حاکمیت قانوني آن را از میان برداشتند.
به  اي  اساسنامه   194۷ سال  در  صهیونیستي  رژیم  اولیه  سردمداران 
اصطالح بین المللي بر شهر تحمیل کردند، سپس در دسیسه اي محاسبه 
شده در سال 1948 قدس را به دو بخش شرقي و غربي تقسیم کردند اما 
این تجزیه تحمیلي را هم تاب نیاوردند و در سال 196۷ ضمیمه اراضي 

غصب شده توسط اسرائیل ساختند.
نزدیک به یک قرن پیش از آنکه صهیونیست ها به آرزوي دیرین خود 
جامه عمل بپوشانند، کنگره برلین در سال 18۷8 این شهر را به عنوان 
یک سرزمین عربي به رسمیت شناخت، اما ورود آزادانه به اماکن مقدس 
و زیارت آنها و آزادي عقیده براي همه ساکنان شهر و حفاظت از همه 
اماکن  پرستش گاه ها سازماندهي مناسبي داشت و چگونگي زیارت 
مذهبي به لحاظ زمان و اجراي مراسم ویژه هر دیني روشن و شفاف بود.

بیت المقدس هر چند شهري عربي بود و اکثریت ساکنان شهر یعني 
مسلمانان به عشق زیست و مجاورت در کنار مسجداالقصي از حیث 
شمار جمعیت بر همه افزون بودند، اما هیچگاه به احدي مجال و اختیار 

ندادند که باعث رنج مسیحیان و اقلیت کوچکتر یهودي باشد.
اساسنامه بیت المقدس بر مبناي آنچه در کنگره برلین به تأیید رسیده 
بود بر آزادي، احترام متقابل و رعایت قانون تأکید مي کرد و این روزگار 
شیرین و وضعیت مسرت بخش، همه را خشنود و خرسند مي داشت 
و اصوال دلیل و علتي موجه نبود تا اساسنامه اي اینچنین مترقي را که بر 
قاعده اي آزادمنشانه استوار بود، طرد کند و روش ناهنجاري با توجیه بین 
المللي شدن که مقدمات الحاق دایمي شهر به صهیونیست ها را فراهم 

مي آورد، جایگزین آن شود.
هیچیک از رویه هاي قضایي متداول در تاریخ معاصر که به عنوان نمونه 
قبال در »طنجه« و »تریست« در مراکش فعلي عمل شده بود، درباره قدس 

مورد استفاده قرار نگرفت و بدون اعالم رضایت قدرت حاکم بر شهر 
در مورد ادامه حاکمیت خود یا چشم پوشي از آن و بي مشاوره اي حتي 
صوري و ظاهري، این شهر و تمدن کهن آن در وضعیتي یگانه و استثنایي 
باز تعریف شد و عمال قدس را به دو بخش تحت کنترل اردن و اسرائیل 
تقسیم کردند، اما درواقع یهودیان که به لحاظ نفوس، پس از مسلمانان 
و مسیحیان در مرتبه سوم قرار داشتند به یکباره حاکم مطلق شهر شدند.

صهیونیست ها این وضعیت سراسر تبعیض علیه پیروان دیگر ادیان را هم 
برنتافتند و طي دو جنگ با اردن در سال هاي 1948 و 1949 حاکمیت 
اردن را فقط به محدوده بسیار کوچک و قدیمي شهر منحصر کردند، 
هرچند که این حاکمیت ظاهري اردن بر بخش قدیمي شهر نیز باب 
طبع صهیونیست ها نبود و در پنجم ژوئن سال 196۷ با یورش مسلحانه، 
سراسر قدس را دراختیار گرفتند و آن تقسیم تحمیلي را نیز نقض کردند.

سران وقت رژیم صهیونیستي سرمست از پیروزي در سه جنگ متوالي 
با اعراب در سال هاي 1948، 1956 و 196۷ و بلعیدن بخش هاي مهم 
و استراتژیک قلمرو اعراب، به ویژه بیت المقدس که به زبان عبري، 
»اورشلیم« مي خوانندش به رجزخواني پرداختند و بر پیشگویي اندک 
واقع بیناني که مطامع ارضي صهیونیست ها را بسیار فراتر از پندارهاي 

خوش باورانه رایج در آن زمان مي دانستند، صحه گذاردند.
کرانه غربي رود اردن که حاصلخیزترین بخش از این سرزمین بیاباني و 
خشک را تشکیل مي داد، ارتفاعات جوالن که سرچشمه حیاتي مهمترین 
منابع آبي منطقه است و شبه جزیره سینا، همه به دست رژیم اسرائیل 
افتاد و غرب کانال سوئز که مهمترین منبع درآمد ارزي مصر بود تحت 
کنترل نیروهاي اسرائیلي قرار گرفت و این آبراه استراتژیک مسدود شد.

بایستي  ناباورانه  که  مسلمانان  و  بود  دیگري  چیز  المقدس  بیت  اما 
تاوان گناه و جنایات دیگران را پس مي دادند، ناظر عربده هاي مستانه 
صهیونیست هایي بودند که یهودیان سراسر جهان را به ارض موعود 
فرامي خواندند و آنان را به کشور یهود دعوت مي کردند که هیچکدام به 
لحاظ زبان و نژاد و آداب و سنن اجتماعي سنخیتي با یکدیگر نداشتند، 
و  را خودباخته  ها همه  رویاي »وحدت« خودساخته صهیونیست  اما 

فریفته کرده و حقیقت در مصاف با نیرنگ و ریا ذبح شده بود.
»موشه دایان« وزیر جنگ یک چشم اسراییلي که از فرط شادي ناشي 
از غصب اراضي اعراب در پوست خود نمي گنجید، پس از استیالي 
صهیونیست ها بر شهر، در برابر دیوار »ندبه« ایستاد و با هیجاني وصف 
ناپذیر در جمع دیگر سران صهیونیست فریاد زد که »انتظار کشور یهود 
براي الحاق اورشلیم به پایان رسید. قومي پایتخت و خاستگاه و کیان 
کهن خود را بازیافت و پایتختي قوم خود را پیدا کرد. از این پس این 
دو از یکدیگر جدا نخواهند شد و با یکدست شدن هر دو بخش شهر، 

اورشلیم پایتخت ابدي کشور یهود است.«
نتیجه این بازي پیچیده آنچنان تلخ بود که سازمان ملل متحد که خود 
زمینه ساز سیطره صهیونیست ها بر فلسطین بود، این بار تحت فشار 
اعراب و چند کشور حامي آنان در مجمع عمومي خود در چهارم ژوییه 
196۷ الحاق سرزمین هاي عربي بویژه ابطال اساسنامه شهر را محکوم 
کرد و از اسراییل خواست از دعاوي خود نسبت به اراضي اعراب و 
قدس دست بردارد. اما این رژیم که از آغاز براي تحقق آرزوهاي دور 
و دراز خود نقشه ها کشیده بود، کاماًل معکوس عمل کرد و با تصویب 
مجلس اسراییل، قدس را پایتخت رسمي خود خواند و بیشتر تشکیالت 

و وزارتخانه هاي خود را به این شهر منتقل ساخت.
اینک قریب به 40سال پس از الحاق ناباورانه و حزن انگیز قدس به 
اراضي اشغالي توسط صهیونیست ها، مسجداالقصي بزرگترین مانعي 
است که قواره لباس دوخت رژیم اسراییل بر قامت این شهر مقدس را 

ناقص کرده است و مادام که این شهر کهن استوار و پابرجا باشد، مطامع 
صهیونیست ها براي یهودي سازي سراسر قدس و از میان برداشتن همه 

مظاهر و اماکن مذهبي غیریهودي امکانپذیر نخواهد بود.
ادعاي اکتشاف براي یافتن »معبد هیکل و آثاري از سلیمان« بهترین بهانه 
و مستمسکي بود که مي توانست صهیونیست ها را در مسیر تعدي و بي 
حرمتي به مسجداالقصي به عنوان آغاز روند تخریب و امحاء این مکان 
مقدس، یاري رساند بویژه اگر با این ادعا توأم باشد که معبد موردنظر 

آنان درست در زیر بناي مسجداالقصي قرار دارد.
به این ترتیب به بهانه کاوش براي یافتن محل معبد، عملیات حفر تونل 
در زیربناي مسجداالقصي آغاز شد، حفاري هایي که تداوم و تکمیل آنها 
در اختیار صهیونیست ها است و به اعتقاد کارشناسان آسیب هاي جدي 
و کلي به ساختار و بناي مسجد وارد مي آورد که ترمیم پذیر نخواهد بود.
جنگ رواني و تمسک به عملیات ایذایي براي اهانت آشکار و نقض 
حرمت مسجداالقصي جزیي از طرح و نقشه به دقت برنامه ریزي شده 
آنان براي تخریب مکاني بود که چون دژي تسخیرناپذیر در برابر دیدگان 
خشمگین و ناراضي صهیونیست ها استوار و سرفراز بر جاي ایستاده 

بود.
بنابراین عملیات تروریستي به عنوان یکي از مهمترین گزینه هاي مطلوب 
از نظر صهیونیست ها که مشي دایمي آنان بوده است در دستور کار قرار 
گرفت و در یک روز دوشنبه در سال 1990 چند صهیونیست افراطي 
پیش از اقامه نمازظهر مسلمانان، تحت عنوان اعضاي »هیئت امناي معبد 
هیکل« تصمیم گرفتند سنگي را به نام یکي از ارکان اسطوره خود یعني 

هیکل در مسجداالقصي تعبیه کنند.
اهالي قدس از ورود این افراد جلوگیري کردند و اعتقاد داشتند این افراد 
مسجداالقصي را آلوده مي کنند، به همین علت درگیري میان صهیونیست 
هاي افراطي به رهبري »غرشون سلمون« رییس هیئت امناي معبد هیکل 

با پنج هزار فلسطیني نمازگزار آغاز شد و باال گرفت.
پس از آنکه سربازان اسراییلي با حضور در محل درگیري، همگي وارد 
مسجد شدند، به سوي نمازگزاران آتش گشودند که به شهادت 21نفر 
و جراحت 150تن دیگر منجر شد و 2۷0نمازگزار هم بازداشت شدند.

عملیات بعدي صهیونیست ها زماني آغاز شد که »باروخ گلدشتاین« و 
گروهي از شهرک نشینان صهیونیست شهرک »کریات اربع« هنگام نماز 
صبح وارد مسجداالقصي شدند.گلدشتاین در پشت یکي از ستون هاي 
مسجد در انتظار ایستاد تا وقت سجده نمازگزاران فرا رسید سپس ضمن 
تیراندازي به سوي آنان که در حال سجده بودند چند نارنجک هم میان 

آنان پرتاب کرد.
اصابت گلوله ها و ترکش هاي نارنجک به مجروح شدن 350تن انجامید 
و جالب اینکه در زمان وقوع این کشتار، سربازان درهاي مسجد را بستند 
و از خروج نمازگزاران ممانعت کردند و به هیچکس اجازه ندادند براي 
نجات مجروحان به داخل مسجد برود. در همین اثنا جمعي دیگر نیز 
در خارج از مسجد و گروهي هم هنگام حمل پیکر شهدا به شهادت 
رسیدند، نتیجه این کشتار شهادت 50تن از مردم از جمله 29نمازگزار 

بود.
جوامع آزاد و عدالتخواه بین المللي باید مسأله صیانت از اماکن مقدس 
را مطالعه و باز تعریف کنند و زمینه و مبناي هرگونه مطالعه اي نیز باید 
این واقعیت تاریخي باشد که مسجداالقصي عمري به قدمت چندین قرن 
دارد و جذبه و عشق به این مکان روحاني آنچنان در قلوب مسلمانان 
ریشه دارد که در صورت تحقق آرزوي صهیونیست ها براي نابودي آن، 
واکنش و حرکت خشم آلود میلیون ها مسلمان را درپي خواهد داشت.

منبع:روزنامه کیهان
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و یا اینکه، کسی که می خواهد نقطه ای از بهشت را ببیند به بیت 
المقدس بنگرد.

در شهر بیت المقدس شمار زیادی از صحابه، تابعین و مجاهدین 
دفن شده اند مانند عبادة بن الصامت االنصاری، شداد بن اوس، ام 

الخیر، محمد بن کرام و بکر بن سهیل الدمیاطی.
مسلمانان در دوران های مختلف 34 مسجد در قدس ساختند که 

عمدتا در داخل شهر قدیمی قرار دارد.
همچنین استراحتگاه حجاج پاکستانی، استراحتگاه حجاج هندی 
و استراحتگاه القادریه برای حجاج افغانستان، در هر استراحتگاه 

مسجد و اتاق های خواب ساخته شده است.
در قدس همچنین گورستان هایی وجود دارد که برخی صحابه، 
تابعین، علما، مجاهدان و حکام در آن دفن شده اند مانند: فیروز 

الدیلمی، سالمة بن قیصر، ذااالصبع و ابامحمد البخاری.
مسلمانان در کنار این اماکن، 56 مدرسه نیز احداث کرده اند که 
پذیرای علمای شهر و سایر نقاط است و قرآن ها و کتب خطی نادر 

نگهداری می شود.
علما  و  است  بزرگ  کتابخانه ای  دارای  همچنین  االقصی  مسجد 
در گذشته از اندلس، مغرب، مصر، عراق و فارس برای درس و 
تدریس به آن می آمدند. در موزه اسالمی آن نیز صندوق بزرگی 
حاوی یک قرآن خطی وجود دارد که توسط یکی از ملوک مغرب 

به طور اختصاصی برای مسجد االقصی نوشته شده است.
اکثر این اماکن اسالمی به جز گورستان ها در شهر قدیمی موجود 
بار سلطان  باستانی احاطه شده که آخرین  با یک دیوار  است و 

سلیمان القانونی در قرن دهم هجری آن را نوسازی کرد.
مساجد شهر قدیمی 868 دنم معادل 868 هزار متر مربع است که 
26 دنم از آن فقط به حرم قدسی اختصاص دارد. این شهر در واقع 
موزه ای بزرگ آثار باستانی، ساختمان ها، نقوش و از میناکاری های 

نادری است که نمی توان بر روی آن قیمت گذاشت.
آثار اسالمی باعث شده که قدس بسیار عظیم تر از اورشلیم یهودیان 
باشد و در ردیف مکه و مدینه قرار گیرد. پیامبر گرامی اسالم)ص( نیز 

در یکی از احادیث خود این شهر را چهارمین شهر بهشت نامیدند.
بنابر گواهی تمام علمای مسلمان و مسیحی، در این شهر اثری 
مادی و تمدنی از یهودیان یافت نمی شود. لذا چشم پوشی از از این 
شهر مقدس در واقع چشم پوشی از مقدس ترین مقدسات اسالمی 
و محروم ساختن آنها از انجام فرایض و شعائر دینی و همچنین 
خطری بزرگ برای سایر مقدسات در مکه و مدینه و اوقاف اسالمی 

است که هیچ مسلمانی نمی تواند در برابر آن سکوت اختیار کند.
رابطه مسلمانان با قدس در اصل رابطه ای مبتنی بر قرآن، اندیشه 
اسالمی و سنت نبوی است. قدس و مسجد االقصی برای مسلمانان 
جهان از ابتدا دو نقطه بسیار مهم بود و بخشی از تمدن و میراث 
فرهنگی مسلمانان و همچنین نقطه وحدت میان ملت های عربی و 

اسالمی در شرق و غرب جهان محسوب می شود.
در اندیشه اسالمی، قدس بخشی از رشد ایمانی و اعتقادی مسلمانان 
است که در هیچ شرایطی نمی توان از آن عدول کرد. لذا تفریط از 
این حق حتی اگر با اجماع باشد از نظر اسالم باطل است زیرا قرآن 

باالتر از هر اجماعی است.
لذا باید توجه داشت که سیطره بر قدس به عنوان مرکز معنوی و 
توحیدی و موقعیت نظامی و سیاسی راهبردی اش و گرفتن آن از 
دست اعراب و مسلمانان به اضمحالل و فروپاشی جهان اسالم 
می انجامد و مایه وهن امت و مخدوش شدن کرامت آن است. بدین 
ترتیب می توان به راحتی عمق ارتباط تاریخ اسالم با شهر قدس از 

نظر معنوی، سیاسی و نظامی را دریافت.
در 200 سال گذشته چه بسیار خون مسلمانان که به خاطر آزاد 
سازی قدس از دست صلیبی ها، مغول ها و اینک صهیونیست ها بر 
زمین ریخته شد. آن زمان که امپراطوری عثمانی با بیرون ریختن 
پرتغالی های اشغالگر از سواحل اسالمی و دور کردن خطر از بیت 
المقدس بر دریای مدیترانه مستولی شد. پس از مدتی ناپلئون، مصر 
و سپس فلسطین را مورد تاخت و تاز قرار داد و سالها بعد یعنی در 
سال 1948 میالدی تاریخ تکرار شد تا قدس و فلسطین محور جنگ 

ملت های عربی و اسالمی با حمله صهیونیست ها باشد.
این درگیری پس از اشغال کامل فلسطین و همچنین اشغال صحرای 
سینای مصر و بلندی های جوالن سوریه در سال 1967 میالدی به 
اوج خود رسید و موضوع قدس به موضوع اول تمام ملت های 

عربی و اسالمی تبدیل شد.
اما از آن زمان به بعد صهیونیست ها برای محو نام قدس از نقشه 
جهان دست به انهدام تدریجی آثار تاریخی آن و احداث دیواری 
بتونی به نام دیوار حائل زدند تا آغازی برای یهودی سازی این شهر 
و حذف نقش تاریخی و معنوی آن برای مسلمانان باشد چرا که 
رژیم اشغالگر قدس و صهیونیسم بین الملل نمی توانند حضور ملتی 
دارای ریشه های عمیق تاریخی، تمدن کهن و میراث فرهنگی غنی 
با آداب و رسوم اسالمی یعنی ملت فلسطین را در این سرزمین 

تحمل کنند.

جايگاه قدس نزد مسلمانان
بخش دوم

نیمه اول تیر ماه 1396 شماره   

سال ۴۲، بعد از ماجرای حمله ساواک به مدرسه 
فیضیه، حضرت امام خمینی به آیت ا...  خامنه ای 
ماموریتی می دهند. »امام از من خواستند که به 
ببرم  برای علمای مشهد  پیام  بروم؛ یک  مشهد 
و عالوه برآنکه پیام علمای مشهد را به اطالع 
برسانم، یک پیام محرمانه هم برای آقای میالنی 
و آقای قمی ببرم. پیام امام به علمای مشهد این 
بود که آماده باشید برای مبارزه با صهیونیسم؛ 
دارد بر اوضاع کشور مسلط می شود؛ اسرائیل بر 
همه امور سلطه پیدا کرده است؛ امور اقتصادی 
کشور در دست اوست و سیاست ایران را در 
مشت خود دارد. پیامی هم برای آقای میالنی و 
قمی دادند که به منبری ها بگویید از روز هفتم 

محرم در منابر، روضه فیضیه بخوانند.«
یعنی همان محرمی که به قیام ۱۵خرداد معروف 
سال  در  که  گردید  نهضتی  آغاز  سر  و  شد 
انقالب اسالمی شد، که  پیروزی  به  ۵۷ منتهی 
بودنش  ضدصهیونیستی  ویژگی هایش  از  یکی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  قبل  ۵ماه  اما  بود. 
پیمان ننگین کمپ دیوید به میزبانی مصر منعقد 
کشور  یک  عرب  دنیای  »در  که  مصری  شد. 
که  کشوری  اولین  می شد...  شناخته  بی نظیری 
در  و  رفت  فلسطین  کمک  به  توان  همه ی  با 
به  فلسطینیان شناخته شد...  ملجأ  اسالم  دنیای 
حامی  بزرگترین  و  فلسطین  دشمن  بزرگترین 
معظم  مقام  بیانات  شد.  تبدیل  صهیونیستها  
ایران  دیگر  سوی  از  و   »89/۱۱/۱۵ رهبری 
حافظ  و  منطقه  در  امریکا  ژاندارم  که  پهلوی 
منافع صهیونیست ها در غرب آسیا بود، تبدیل 
به محور مقاومت شد. طوفان انقالب اسالمی، 
آنچه را که غربی ها در کمپ دیوید و قبل از 
آن کاشته بودند بر باد داد. »شصت سال است 
نقشه ی  از  را  فلسطین  میکنند  سعی  دارند  که 
حدود  تا  البته  کنند.  حذف  جهانی  جغرافیای 
اسالمی  انقالب  بودند.  شده  موفق  هم  زیادی 

رهبری  معظم  مقام  بیانات  اینها.  توی دهن  زد 
بدو  همان  در  اسالمی  انقالب    »90/0۶/۲
تاسیس جمهوری اسالمیش تکلیف خود را با 
مقاومت روشن کرد. »در مقدمه ی قانون اساسی 
صراحت  به  محرومان  و  مسلمانان  از  دفاع  ما 
ذکر شده است؛ ما دفاع از مسلمانها و دفاع از 
ملت مظلوم را جزو سیاستهای اصولی خودمان 
بیانات مقام  می دانیم و از آن عدول نمی کنیم. 
معظم رهبری 83/۵/۲۵« انقالب اسالمی مکتوب 
»مسئله ی  دهد  نشان  که  را  خود  اصول  کرد 
فلسطین برایمان یک مسئله ی تاکتیکی نیست، 
یک استراتژی سیاسی هم نیست، مسئله ی عقیده 
است، مسئله ی دل است، مسئله ی ایمان است. 
بیانات مقام معظم رهبری 88/۱۲/8«  و حدود 
انقالب  بنیانگذار  که  بود  آن  از  بعد  یک سال 
اسالمی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به 
عنوان روز قدس نامگذاری کردند. حکمت این 
اقدام امام)ره( در چند محور قابل تحلیل است:

۱. »سالهای متمادی است که سعی میشود مسأله 
قدس فراموش شود. روز قدس، درست تیری 
برای  است  حرکتی  توطئه؛  این  قلب  به  است 
خنثی کردن این توطئه خباثت آمیزی که استکبار 
و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست 
را  فلسطین  مسأله  به کّلی  تا  کرده اند  یکی  به 
به دست فراموشی بسپارند. بیانات مقام معظم 

رهبری ۷۷/۱0/۱8«  
 

 ۲. »روز قدس پشتوانه ی امنیت کشور ما هم 
هست. این را همه ی آحاد مردم عزیز ما بدانند؛ 
هر یک نفری که روز قدس توی خیابان می آید، 
به سهم خود دارد به امنیت کشور و امنیت ملت 
میکند.  کمک  انقالبش  دستاوردهای  حفظ  و 

بیانات مقام معظم رهبری 90/0۶/۲«
3. »آن کسانی که در زندانهای فلسطینی هستند، 
به ما گفته اند که از شعار شما و حضور شما 

نیت  از  حاکی  -که  شما  گره کرده ی  مشت  و 
و  قوت  احساس  عزم صادقانه ی شماست-  و 
قدرت می کنند و ایستادگی می نمایند. آن کسی 
که در پشت دیوارهای زندان فلسطینی است، 
باید احساس تنهایی نکند، تا بایستد. آن زن و 
مردی که در کوچه ها و خیابانهای بیت المقدس 
اشغالی  فلسطین  دیگر  و شهرهای  نوار غزه  و 
مورد تهاجم اراذل و اوباش صهیونیست است، 
باید احساس کند که شما پشت سرش هستید، 
تا بتواند مقاومت کند. بیانات مقام معظم رهبری 

»۷0/۱0/۱۶
از داستان ننگین کمپ دیوید 3۷ سال می گذرد. 
امروز نه از سادات خبری هست و نه از حسنی 
که  مصری  همان  در  اسالمی  بیداری  مبارک. 
رخ  بود،  کرده  امضا  را  دیوید  کمپ  معاهده 
آن  در  صهیونیستی  رژیم  سفارت  و  می دهد 
روزهایی که آتش انقالب شعله ور شده است؛ 
به آتش کشیده می شود. »بعد از گذشت بیش از 
سه دهه، بتدریج آن کابوسی که آنها ]قدرت های 
یعنی  تبدیل شده،  واقعیّت  به  میدیدند،  غربی[ 
یک قدرت بزرِگ مّلِی منطقه ای سربرآورده که 
فشارهای گوناگون اقتصادی و امنیّتی و سیاسی 
و روانی و تبلیغاتی نتوانسته او را از پا بیندازد؛ 
اثر  منطقه  مّلتهای  روی  توانسته  او  بعکس،  و 
را  اسالمی  عمومی  فرهنگ  توانسته  بگذارد، 
با  را  منطقه  مّلتهای  کند،  منتشر  کند،  تثبیت 
هویّت کند، احساس هویّت کنند. بیانات مقام 

معظم رهبری 90/۷/۱۷« 
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راه پیمايی روز قدس چه اثراتی دارد؟

مسئله  فلسطین
مسئله دل است و ایمان

وز قدس ویژه ر


