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 های گذشته خواهد بود.متفاوت از سال ؛امسالروز جهانی قدس  

پيروزى انقالب اسالمى، بنيانگذار  از بعدتقریبًا هفت ماه ، یعنی 1358در شانزدهم مرداد سال  

 ناميدند« روز قدس»را  سال آخرین جمعه ماه مبارك رمضان هر در پيامیایران  جمهورى اسالمى

 ؛و روز قدس نينگرش امام خمينی )ره( درباره فلسط 

 و بازگشت به اسالم یاسالم تیهو یابیباز 

 نيفلسط نياو از سرزم بانانيو پشت ليکوتاه کردن دست غاصب اسرائ 

 نيکننده سرنوشت فلسط نيينقش تع 

 نیبا مستکبر نيروز مقابله مستضعف 

 یاسالم یعموم جيبس 

 اهبزرگ و ابرقدرت نياطيش یاسارت و بردگ دياز ق یو آزاد یداريب 

 ؛و روز قدس نيدرباره فلسط انقالبرهبر معظم نگرش  

 بندی حق در مقابل باطلروز قدس نماد صف 

 کردن توطئه فراموشی مسئله فلسطينروز خنثی 

 سرشان هستندها پشتکنند ملتروزی که مردم مظلوم فلسطين احساس می 

 های امت اسالمیروز دميدن خون در رگ 

 جغرافيای جهانیکننده حذف فلسطين از نقشه متوقف 

  ؛امسالقدس  یروز جهان تياهم 

 مصادف شدن با روز نکبت 

  طرح معامله قرناجرای چند ماه بعد از 

 یستيونيصه میدولت رژ ليدر تشک یاسيبن بست س 
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 مقدمه 

های ها و  محدودیتخواهد بود. ویروس کرونا و دستورالعملگذشته های سالمتفاوت از امسال قدس جهانی روز 

اعالم شده از سوی ستاد ملی مبارزه با این بیماری باعث شده است که روز جهانی قدس به صورت راهپیمایی برگزار 

 .سپرده شود یاسالم به فراموششود که مسئله اول جهان یموجب نمنشود. اما این ویروس و تبعات ناشی از آن 

  دارد. ینیو د یاست و جنبه انسان یدغدغه فرامل کی نیو فلسط فیقدس شر

 پیروزى انقالب اسالمى، بنیانگذار جمهورى اسالمى از بعدتقریباً هفت ماه ، یعنی 1358در شانزدهم مرداد سال 

خصوص ههاى جهان باز ملت نامیدند و« روز قدس»را  سال آخرین جمعه ماه مبارك رمضان هر در پیامیایران 

راهپیمایى  ،تىسفلسطین و محكومیت جنایات رژیم صهیونیستمدیده در همبستگى با ملت  کردندمسلمانان دعوت 

 کنند. 

تری با پیوند محكم شده و ترارك رمضان زاللر روزهای پایانی ماه مبلمانان و مؤمنان دهای مساز آنجا که جان

ه برای روی آوردن بهترین گزیناه مبارك آخرین جمعه این متعیین ، بنابراین کرده استوند متعال برقرار خدا

س پمسلمانان و سومین مكان مقدس اسالمی  و مسجداالقصی، اولین قبله منان به سمت آرمان فلسطینؤی مهادل

 منوره است. و مدینه  معظمه از مكه

دنیای  ابرا المقدس و قدس شریف بیت، فلسطین پیوند ناگسستنی سواز یک های مسلمانملتقدس جهانی روز در 

 در میانرا ها آزادسازی قدس از چنگال صهیونیست اندیشه و آرمانو از سوی دیگر  دهندمیکید قرار أاسالم مورد ت

لكه ب ،تشریفاتی نیستمراسم روز قدس یک آئین نمایند. بر همین اساس می ءاحیا جهانو همه آزادگان مسلمین 

ت که اسرژیم صهیونیستی و حامیان آن  جنایاتستم و  ی،نفرت عمومی دنیای اسالم نسبت به اشغالگر نمادی از

، ترورای از لحظهسال گذشته  72طول اند و در استوار کرده نژادپرستانه یحاکمیت اساس بر را پیدایش ننگین خود

 اند.دست نكشیدهی مسلمانان عرب تخریب و کشتار صاحبان اصلی فلسطین یعن

از جهان اسالم درگیر روزهای سخت و وقایع خونبار است؛ هرچند شدت خشونت و کشتار  یهایاگرچه امروز بخش

به جریان هرروزه زندگی مسلمانان این کشور بدل شده است؛ هر چند صباح، یمن کودکان، زنان و غیر نظامیان در 

اك تروریستی در لبنان، افغانستان، و ... و سرکوب و خشونت علیه مسلمانان در هند اخبار و تصاویر انفجارهای هولن

را از  مسلمانان راستین هرگزانگیز، آورد؛ اما این رخدادهای غمهای جهانیان را به درد میو برخی مراکز جهان دل

ها افروزیها، جنگاین برادرکشی؛ چرا که همه عنوان مسئله و اولویت اول جهان اسالم غافل نخواهد کردفلسطین به

ها به دنبال تكمیل آن هستند و تصویر شوم نهایی آن فراموشی دانند که صهیونیستهای پازلی میو جنایات را تكه

نخستین و جدا شدن ملت مظلوم و محصور فلسطین  شدن تنهااصل اشغالگری، پذیرفتن موجودیت جعلی اسرائیل، 

 مسلمانان از پیكره جهان اسالم خواهد بود.  رم شریفقبله، دومین مسجد و سومین ح

در اوایل  )ره( ترین روز همبستگی با مسائل جهان اسالم از سوی امام خمینیانتخاب روز قدس به عنوان مهم

ترین شاخص در تفكر جامعه انقالبی و اسالمی ایران  پیروزی انقالب اسالمی، قدس و فلسطین را به عنوان مهم

 مطرح ساخت.
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 از منظر امام خمينی)ره( و روز قدس فلسطين 

 وابستگی یا ناتوانی و ضعف جمله از اسالم جهان درونی معضالت و مشكالت از آگاهی دلیل به )ره(خمینی امام

 مشترکات و اعتقادی اصول از منبعث اسالم جهان عمومی شعور و آگاهی بر همواره اسالمی کشورهای سران از بعضی

  .نمودندمی تاکید ایفرقه اختالفات از پرهیز و امت فرهنگی و ایمانی

 1توان در موارد زیر خالصه نمود:فلسطین را می باره در )ره( خمینی امام اهم نظرات

 

                                                           
 27/3/94؛  ینیروز قدس چه بود؟ پرتال امام خم یاز نام گذار یاسالم یجمهور انگذاریبن یهاهدف .1

بازیابی هویت اسالمی و بازگشت به اسالم 

اکید بر خطر و تاسرائيل مرزهای تو از نيل تا فرات استافشای مکرر نقشه اسرائیل بزرگ مبنی بر 
توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و تفکیک یهود از صهیونیسم

بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت ها و قابلیت های جهان اسالم که اعالم آخرین جمعه ماه مبارک
.رمضان به عنوان روز جهانی قدس نمونه ای از این رویکرد آگاهانه امام خمینی بود

کوتاه کردن دست غاصب اسرائیل و پشتیبانان او از سرزمین فلسطین

نقش تعیین کننده سرنوشت فلسطین

روز مقابله مستضعفین با مستکبرین

هاهشدار به ابرقدرت

روز احیای اسالم

بسیج عمومی اسالمی 

تشکیل حزب مستضعفین

هابیداری و آزادی از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرت

استفاده از ایمان و قدرت اسالم 
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 1از منظر مقام معظم رهبري  و روز قدس نيفلسط 

 

  امسالاهميت روز جهانی قدس 

 

                                                           
 / http://www.khamenei.ir ن،یدر دفاع از مردم مظلوم فلسط یرهبر یهایسخنران .1

روز قدس نماد صف                بندی حق در 
مقابل باطل

دست خدا مردم را در گرمای روز 
قدس با دهان روزه به خیابان 

می آورد

نقشه متوقف کننده حذف فلسطین از
جغرافیای جهانی

روز خنثی کردن توطئه فراموشی
مسئله فلسطین

روزی که مردم مظلوم فلسطین 
ها احساس می کنند ملت
پشت سرشان هستند

روز دمیدن خون در رگ های امت 
اسالمی

عقب نشینی صهیونیست ها با 
برگزاری درست مراسم روز قدس

روزی که ملت های مسلمان 
حرفشان را در دنیا مطرح می کنند

روز سرمشق شدن ملت ایران برای
سایر ملت ها

روز حفظ امنیت کشور، ملت و 
دستاوردهای انقالب

مصادف شدن با روز نکبت

چند ماه بعد از اجرای طرح معامله قرن

بن بست سیاسی در تشکیل دولت رژیم صهیونیستی
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 روز جهانی قدس از چند جهت حائز اهمیت است؛

 روز نکبت مصادف شدن با 

روز نكبت یا همان روز تشكیل رژیم غاصب  ای از روز نكبت همراه هست.با فاصله یک هفتهروز جهانی قدس امسال 

رژیم این سال از اشغال و غصب سرزمین فلسطین توسط  72میالدی که  1948و اشغالگر صهیونیستی در سال 

نان و فلسطینیان است امسال مصادف با روز جهانی چنین روزی که روز نفرت و انزجار مسلما گذرد.می خون آشام

  قدس شده است.

  طرح معامله قرناجراي چند ماه بعد از 

 «معامله قرن»طرح به اصطالح صلح اجرای ماه از  4شود که کمتر از گرامی داشته می روز قدس امسال درحالی

كست و ناکامی رژیم غاصب و حامیان آن رژیم همراه شد. طرحی که در همان آغاز به پایان رسید و با ش .گذردمی

ها حاصل شده، الاقل امضای یک ها و فلسطینیهای گذشته میان صهیونیستتمام توافقاتی که در سالچراکه 

عمل آمده ایجاد مشروعیت برای توافقات به –حداقل در ظاهر  -جریان سازشكار را ذیل خود داشته و همین امضا 

اند و های فلسطینی یک صدا و یكپارچه، با معامله قرن اعالم مخالفت کردهاند. اما امروز که همه گروهکردهمی

ی ساز کدام از آنها حاضر به قبول یک بند از این طرح هم نیستند، دیگر نه پول و نه زور قادر به مشروعیتهیچ

مخالفت، فقدان مشروعیت سیاسی، حقوقی و برای معامله قرن نخواهند بود. به عبارت دیگر، پیامد مشخص این 

 دیپلماتیک برای طرح به اصطالح صلح ترامپ است. 

محمود عباس رئیس تشكیالت خودگردان، از همان ابتدا طرح معامله قرن را ننگین خواند، مردود دانست و آن را 

سازش با آمریكا و رژیم  مسئله سر ها برکه سال طینیهای فلسگروه. 1ها به جهنم حوالت دادبا دیگر توطئه

د در مخالفت با طرح معامله قرن، با یكدیگر متحیكپارچه و تمام قد ، امروز داشتند اختالفبا یكدیگر  ،صهیونیستی

حق تعیین ، یهای اجدادسرزمین به بازگشت آوارگان فلسطینی حق اند که ازشده و با صدای واحد اعالم کرده

و مالكیت مسلمانان بر قدس شریف، قدمی عقب نخواهند نشست. به عبارت  تأسیس حكومت فلسطینی، سرنوشت

شنویم که مورد معامله قرن می در ، همان چیزی راو جنبش فتح ت خودگردانالرهبران تشكیزبان از  امروزدیگر، 

 .2درهبران حماس و جها زبان از

 «آنتونیو گوترش»، نده پارلمان انگلیسنمای 133، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریكا 1۰۰بیش از از طرفی، 

عفو روسیه و چین، سازمان  ،سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئول« بورل فجوز» ،متحد دبیرکل سازمان ملل

تی و دول ،المللیهای بینهای اسالمی، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و بسیاری از سازمانل، سازمان همكاریالملبین

 اند.غیردولتی و سیاستمداران بلندپایه جهان با معامله قرن مخالفت کرده

 

                                                           
 .15/3/1398 . خبرگزاری فارس؛1

 .12/11/1398؛2. روزنامه حمایت؛ ص 2
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  تشکيل دولت رژیم صهيونيستیبن بست سياسی در 

ونیستی رژیم صهی کند.بن سیاسی در تشكیل دولت دست و پنجه نرم میبا چند ماهی هست که رژیم صهیونیستی 

در رأس کار  طور موقت، بهنتانیاهوانتقالی دولت ؛ حدود یک سال است که دولت مستقری ندارد 1397دی ماه از 

؛ اختالفات میان رقبای سیاسی رژیم اشغالگر قدس، آنچنان باال گرفته که کار حتی به اردو کشی خیابانی قرار دارد

وفاق حداقلی  دور انتخابات در اراضی اشغالی برگزار شد، اما حتی سه تر از یک سالکم. ظرف 1هم کشیده است

ایجاد نشد که بتوان بر اساس آن نخست وزیر تعیین کرد و دولت را شكل داد. مسیرهای دیگری هم که در قانون 

 .ای در بر نداشتندبینی شده بودند، طی شدند، اما نتیجهپیشرژیم صهیونیستی اساسی 

ژیم ربرگزاری سومین انتخابات در  اشغالگر قدس سابقه نداشته است. میساله رژ 72 خیامروز، در تار یاسیبحران س

وارد  هایاز خسارتو این جدای  گذاشتهروی دست خزانه هزینه تر از یک سال، سه میلیارد دالر اسرائیل در کم

 مالی نیستند؛. البته ضررهای این بحران تنها 2دشواست که در هر انتخابات به طور کامل تعطیل می به بازار کار شده

روبرو  ایتواند شرایط داخلی را با ناامنی گستردهجدید می شرایطتحلیلگران معتقدند جا افتادن و استمرار این 

به اقتصاد،  یضربه بزرگ یکنون یاسیبحران س"گوید رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی می نیادلشتا. یولی 3دکن

 .4"زده است یستیونیو جامعه صه تیامن

 کالم آخر 

به این سو روند نزولی داشته است. حتی فرآیندهایی همچون  2۰۰۰از سال  در یک نگاه کلی، رژیم صهیونیستی

توان گواهی بر محدود شدن این رژیم، دست و پا تاکنون( و معامله قرن را می 2۰۰3ساخت دیوار حائل )از سال 

هرچند با اعالم رسمی معامله از طرفی،  برای حفظ وضع موجود و عقب نشینی از رویای نیل تا فرات دانست. زدن

نتانیاهو انتظار داشت پیامدهای مطلوبی برای او و حزب متبوعش به همراه داشته باشد و به آینده سیاسی  ،قرن

های الزم توسط حزبش هو و عدم کسب کرسیمبهم او تا حدودی امیدواری ببخشد، اما در ادامه با شكست نتانیا

ین اهمچنان این رژیم اشغالگر را در بر گرفته است. سابقه بینتوانست دولت تشكیل دهد و بن بست سیاسی 

 های گذشته کرده است.را متمایز از سال امسال ها و شرایط روز جهانی قدسویژگی
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