بررسی ظرفیتهای حج ابراهیمی در مسأله فلسطین
(با تأکید بر اندیشههای امام خمینی و مقام معظم رهبری)
محسن محمدی
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چکیده

فلسطین یکی از مهمترین مسائل جهان اسالم است که در ابعاد قومی ،سرزمینی و عربی محدود نمیشود
بلکه مسأله ای فراسرزمینی و فراملی است .در این بین حج ابراهیمی که با اندیشههای امام خمینی و در
ادامه مقام معظم رهبری احیا گردید ،عبادتی فراملیتی است که میتواند مسائل جهان اسالم را پشتتیبانی

نماید.

حج ابراهیمی از طرفی با ایجاد همبستگی و همگرایی در جهان استالم مستلمانان را در محتور مستائل
اساسی امت اسالمی متحد می کند و از طرف دیگر با برپایی مراسم برائت از مشرکین مستلمانان را در

محور دشمن مشترکی به نام اسراییل جمع میکند.

بررسی پیامهای امام و رهبری به مناسبت حج در تقویت فلسطین موارد زیر را در سه بعد نشان میدهد:

بعد دانشی :توجه به نقش دولتها ،ارائه راهکار عملی ،دشمن شناستی ،معرفتی الگتوی مبتارزه ،بیتان

آسیبهای مبارزه و قیام و پیوستگی منافع امت اسالمی و فلسطین.

بعد گرایشی :برانگیختن احساسات مسلمانان ،روحیه دادن به مسلمانان.

بعد کنشی :ایجاد وحدت ،محکومیت تجاوزات و جنایات اسراییل.

واژگان کلیدی :حج ابراهیمی ،آرمان فلسطین ،امت اسالمی ،هویتطلبی ،اسراییل ،بیدااری
اسالمی.
_____________________
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مقدمه
تاریخ فلسطین از آغاز پیاایش تا امروز که قرنها بر آن میگذرد یعنی در طول بیش از چهدار هدرار
سال شاها مبارزات گوناگون خونریریها ،قهرمانیها و دالوریها بوده است( .قاری)164 :1358 ،
پس از فتح مسالمتآمیر اورشلیم به دست مسلمانان ،نام آن به بیتالمقاس تغییر یافت .از آن
پس ،از سال پانرده ه .ق تا سال  1337ه .ق مطابق بدا  1917م جدر در مدات ید

قدرن ،همدواره

بیتالمقاس در دایرهی سرزمینهای اسالمی تعریف میگردیا( .اقلیاینژاد)57 :1385 ،
تا قبل از سال  1۹1۴میالدی( 1۲۹3شمسی) اصطالح فلسطین باون اینکه محداوده معدین و
مشخصی را در برگیرد به صورتی مبهم به بخش جنوب غربدی سدوریه اطدالق مدیشداه و بیشدتر
ساکنان این سرزمین در آن زمان عربهای مسلمان بودهانا و اقلیتی مسیحی و یهودی نیدر از دیدر
باز در آن دیار زناگی میکردهانا .این شهر از نظر سه مذهب یهود ،مسیحیت و اسدالم دارای ارزش
و اعتبار مذهبی است .به طوری که پیروان تمام این مذاهب بده علدت مسداتل تداریخی و مدذهبی
نسبت به این شهر ادعای مالکیت دارنا.
مرزهای فعلی فلسطین در سال 1۹۹۲م137۰/ش یعنی زمانی کده انگلسدتان پدس از جند
جهانی اول اجازه قیمومیت بر این سرزمین را از جامعه ملل دریافت کرد مشدخص شدا .از آن پدس
ملت فلسطین نیر به مردمی اطالق شا که پس از تسلط انگلستان بر این سرزمین به منظور کسدب
اسددتقالل علیدده انگلسددتان و حزددور روز افددرون مهدداجران یهددودی در فلسددطین سددر بدده شدورش
برداشتنا .پس از پایان جن

اعراب و اسراییل در مجموع حاود  77درصا از خاک فلسدطین تحدت

سیطره رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
اسراییل از زمان تشکیل در سال  ،1948همواره با دو مسدلله اساسدی و حیداتی مشدروعیت و
امنیت مواجه بوده و این دو مشکل پیوسته بقا و موجودیت آن را تهایا کرده اسدت .ایدن دولدت از
همان ابتاا ،با بحران مشروعیت در داخل و عام شناسایی بینالمللی بده ویدژه از طدر دولتهدای
اسالمی و عرب منطقه مواجه گردیا .ملت مسلمان فلسطین ،مشروعیت رژیم اسراییل را رد کدرد و
هستههای مقاومت را در مراحل متعادی شکل داد (ستوده.)267 :1381 ،
شماره 31

بررسی ظرفیتهای حج ابراهیمی در مسأله فلسطین

از این به بعا مسلله فلسطین فقط به عنوان ی

93

مسلله سرزمینی یا قومی (عرب) بداقی نماندا

بلکه جایگاه ویژهای در امت اسالمی یافت و فراسرزمینی و فراملیتی شا .به این ترتیدب اعدراب در
مقابل اسراییل ایستادنا و کل جهان اسالم در مقابل آن موضع گرفتنا به خصوص که اسراییل را به
عنوان ی

رژیم غاصب که در تعارض با امت اسالمی است ،مینگریستنا.

در این مقاله قصا داریم ظرفیتهای حج ابراهیمی را در مسلله فلسدطین بده عندوان یکدی از
مهمترین مساتل امت اسالم مرور کنیم .از آنجا که امدام خمیندی احیداگر حدج ابراهیمدی در دوران
معاصر است و مقام معظم رهبری نیر همین دیاگاه را در موضوع حج دنبال کردهانا ،ظرفیدتهدای
حج در تقویت و پیشبرد ایاه فلسطین را از دیا ایشان پیمیگیریم به خصوص که امدام خمیندی بدا
نامگذاری روز قاس ،توجه همه مسلمانان را به این موضدوع فلسدطین جلدب کدرد و مقدام معظدم
رهبری نیر امروزه از بررگترین حامیان فلسطین در جهان اسالم هستنا.
نظرات امام و رهبری در این موضوع از پیامها و سخنرانیهای ایشان در ایدام حدج اسدتخراج
میشود .بر این اساس روش تحقیق تحلیلی و اسنادی خواها بود.
نقشآفرینی حج از این جهت مهم است که حج عبادتی فراملیتی است .جوهره سیاسی حداکم
بر حج توجه به مساتل مسلمانان جهان و اتحاد در مسیر مبارزه با دشمنان اسالم است .این سطح از
کارایی و ظرفیت حج در تقویت همبستگی امت اسالمی ،ظرفیت بسیار بدیبدایلی را بدرای تقویدت
جایگاه فلسطین در امت اسالمی فراهم میکنا.
چارچوب نظری
بررسی نقش آفرینی حج در تقویت ایاه فلسطین در امت اسالمی مبتنی بر برخدی مبدانی نظدری در
مورد ابعاد و ماهیت حج است .این مبانی که بیانگر رویکرد این تحقیدق اسدت را در دو بخدش پدی
میگیریم.
 .1ایجابی

در این بخش تمرکر مقاله بر این است که حج ظرفیت عظیمی در همبسدتگی و هدمگرایدی جهدان

شماره 31

94

فصلنامه مطالعات فلسطین

اسالم دارد .این کارکرد عظیم حج در قالب موضوعاتی ماننا ایجاد هویت مشترک یا طرح مساتل و
مشکالت جهان اسالم بروز مییابا .در این بین فلسطین به عنوان یکی از مهمترین مساتل جهدان
اسالم می توانا در مسیر و بستر همگرایی مسلمانان قرار گیرد؛ موضوعی که ما نظر امام و رهبدری
نیر بوده است.
در ی

نگرش کلی ،همگرایی در  ۴سطح قابل تحلیدل و بررسدی اسدت (ر.ک :مطهدرینیدا،

 )1۴۹-151 :138۴که حج در همه آنها میتوانا در سطح جهان اسالم موثر باشا:
 .1سطح هویت :حج همه مسلمانان را در بستر هویت دیندی و تمدانی بدر محدور توحیدا بده
همگرایی فرا میخوانا.
 .۲سطح ها  :با تعریف هویت یکسان ،زمینه اهاا یکسان نیر فراهم میشود.
 .3سطح انسجام :هسته اصدلی هدمگرایدی در کدم و کیدف هنجداری اسدت کده مبتندی بدر
اصول مشترک ارزشی است .به بیان دقیقتدر ،همگرایدی مندوب بده تنظدیم هنجداری روابدط بدین
واحاها بر مبنای اصول مشترک ارزشی است که از طریق نهادینه شان اجتماعی و فرهنگی میسدر
میشود.
حج زمینه تعامل مسلمانان برای حل مشکالت جهان اسالم و همافرایی فکری و عملدی آنهدا
جهت بهرهمنای از ظرفیتهای جهان اسالم فراهم میکنا.
 .4سطح انطباق :در این سطح ،همگرایی در برابر چالشهای ناشدی از هویدتهدای مقداوم در
برابر همگرایی قرار میگیرد .این هویتهای مقاومتخیر ،از درون محیطهای خواهان تقریب بر ضا
عوامل همگرایی وارد عمل میشود و نیروها و عوامل همگرا را به چالش فرا میخوانا.
هویتهای فرقهای و ملی گوناگون در جهان اسالم همواره مانع از همگرایی در جهان اسدالم
است ولی حج همه مسلمانان از کشورها و ملیتهای متفاوت را در ی

سدرزمین در زمدانی خداص

جمع میکنا تا همگی اعمال و مناسکی یکسان انجام دهنا و حتدی بدا پوشدیان لبداس یکسدان و
ساده ،زمینه هر گونه تفاوت ظاهری را نیر از بین میبرد تا به بهتدرین شدکل زمینده هدمگرایدی و
همبستگی را فراهم کنا.
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حج به عنوان عبادتی جهانشمول که از ابعاد سیاسی و اجتماعی عمیقی در کنار ابعاد فقهدی و
عرفانی برخوردار است از ظرفیتهای گسترده ،عمیق و بدیبدایلی در تقویدت ایداه امدت اسدالمی
برخوردار است .برآورد این ظرفیتها را میتوان در تقویت شخصیت دینی مسلمانان در بستر تمدان
اسالمی دانست که فراتر از هویتها و تشخصهای ملی و فرهن های منطقهای است .بده عبدارت
دیگر در حج مسلمانان در فزای تمانی و تاریخی اسالم قرار میگیرنا تا به این نکتده مهدم توجده
کننا که همگی فراتر از فرهن های ملی و بومی ،هویتی تمانی دارنا کده نقطده مشدرک و سدبب
اتصال و یکی شان انها در عرصه بینالملل میشود و بایا برای اعدتال و احتدراز آن تدالش کنندا.
ظرفیتهای حج برای تقویت وحات اسالمی را میتوان در پنج عرصده سیاسدی ،ارتبداطی ،فقهدی،
اخالقی و اقتصادی مشاهاه کرد .به عبارت دیگر از این پنج طریدق هویدت دیندی در حدج فراتدر از
هویتهای ملی و جغرافیایی تقویت میشود (محمای.)3۴-۲۰ :13۹3 ،
 .2سلبی

بعا سلبی ظرفیت حج در تقویدت جایگداه فلسدطین در جهدان اسدالم در بخدش مراسدم براتدت از
مشرکین است که امام و رهبری همواره بر آن تاکیا داشتهانا .مراسم براتت از مشرکین ،مسدلمانان
را متوجه دشمن مشترک میکنا .دشمن مشترک سبب انسجام و یکپارچگی داخلی ،هویدتبخشدی
به جمع درونی و انگیرهای برای تالش و احساس در راه بودن است؛ زیرا بخشی از هویت با ضایت
معنادار میشود .بخشی از کیستی ما مرهون آن است که ما چه کسی نیستیم .بنابراین اصل هویدت
پیوسته با اصل ضایت مقارن است (روشه .)13 ،138۰ ،ابن خلاون نیر وجود دشمن مشدترک را در
کنار رفتار منسجم تشکیالتی از عوامل پایااری عصبیت و همبستگی خویشاونای و قبیلگی میدانا
(ابن خلاون :136۲ ،ج33۴ ،1؛ سالم.)138۰:311 ،
جالب است باانیم دشمنان فلسطین نیر بر اساس همین ایاه اسدتراتژیهدای خدود را سدامان
دادهانا .اسراییل برای ایجاد هویت در توده نامنسجم یهدودی در فلسدطین اشدغالی از ایداه دشدمن
مشترک برای هویتبخشی و انسجام اجتماعی استفاده میکندا .بده عبدارت دیگدر هویدت جامعده
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یهودی -اسراییلی بر پایه ی

اصل مشترک قرار گرفت و آن داشتن "دشدمن مشدترک" ضدایهوی

است (افتخاری137 ،138۰ ،و138؛ افتخاری5 ،137۲ ،و.)6
در دوران معاصر بسیاری از صفآراییهای بینالمللی و تمانی از این رهگذر قابل تبیین است.
در زمان جن

سرد بسیاری از سیاستها و برنامههای اقتصادی و بینالمللدی آمریکدا در تقابدل بدا

شوروی بود .پس از فروپاشی شوروی ،غیبت دشمن مشترک آمریکا را دچار سردرگمی ،بدیهدویتی،
بیمعنایی و بیهافی در سیاست خارجی کرد به طوری که آمریکا برای توجیه رفتارها و هرینههدای
نظامی خود تحت فشار بود ولی اقاامات افرادی مثل صاام والقاعاه بهانه بسیار خدوبی بدرای آنهدا
فراهم آورد تا با تقویت پایاه اسالمهراسی نرد افکار عمومی ،با شعار مبارزه با تروریسم ،اسالم را به
عنوان دشمن خود در عرصه بینالملل معرفی کننا( .اسماعی40-33 ،1376 ،؛ گازیوروسکی ،کای،
216 :1379؛ سدریع القلدم112 :1379 ،و )113و اسددراییل (افتخداری137 :1380 ،و138؛ افتخدداری،
5 :1372و )6پیاایش نظریههای "پایان تاریخ" فوکویاما و یا "برخورد تمانها" (هدانتینگتون)1381 :
از سوی هانتینگتون از همین روست.
به این ترتیب انرژی که آمریکا قبال در تقابل با شوروی هرینه میکرد متوجده جهدان اسدالم
شا .البته این تهایا در صورتی که مسلمانان را به هویت وعرم مشترک برای مقابله با ایدن دشدمن
سوق دها کارکرد انسجامبخشی دارد و میتوانا به ی

فرصت تبایل شود .ولی متاسفانه بده دلیدل

فعالیت استعمارگرانه دشمنان اسدالم ،نگراندی امنیتدی کشدورهای اسدالمی بیشدتر از ناحیده دیگدر
کشورهای مسلماننشین است تا دشمنان خارجی (سریع القلم11۲ :137۹ ،و.)113
براتت از مشرکین در حج این پیام را برای مسلمانان دارد که آنها بایا با وجود همه اختالفات و
فرق بر محور توحیا و کعبه متحا شونا و همگی کفر و کافران را به عنوان دشدمن مشدترک خدود
بااننا .یعنی عالوه بر اینکه قبله ،پیامبر وکتاب همه مسلمانان یکی اسدت ،دشدمن آنهدا نیدر یکدی
است؛ چرا که دشمن مشترک همه مسلمانان علیرغم تفاوتهای سیاسی و جغرافیای آنها در کفر و
کافر بودن یکسان است.
در پاسخ به این سوال که براتت در حج در حالی که کافر و دشمنی در مکده نیسدت یدا اینکده
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براتت از دشمن به طور کلی و باون تعیین مصااق چه کارکردی دارد میتوان گفت چنانکه دشدمن
خارجی واقعی مشترک کارکردهای انسجامبخشدی و هویدتآفریندی دارد ،وجدود دشدمن فرضدی و
انتراعی که واقعیت مفهومی و معنایی دارد نیر چنین کارکردی دارد (برزگر :138۴ ،ج56 ،۲و.)57
وقتی بر چیری عنوان دشمن بودن اطالق شا ،آن گاه از طدر آن احسداس خطدر و تهایدا
میشود .به عبارت دیگر یکی از کارکردها و بروزات دشمن ،تهایدا اسدت" .تهایدا" کدنش و فعلدی
اجتماعی است که گاهی در ی

رفتار و گاهی در قالب کلمات بروز پیاا میکنا .تهایا لروما عملدی

نمیشود بلکه تهایاکنناه میخواها بر شخص تهایاشوناه سلطه یابا و "سلطه" بدرای رسدیان بده
اهاا استعماری تهایاکنناه است .در سوی دیگر تهایا ،واکنش تهایاشوناه به تهایا وجدود دارد
که ممکن است به "مقاومت" و عام تسلیم در مقابدل خواسدت تهایاکننداه خدتم شدود (افتخداری،
.)۹۴ :1385
فعل تهایا از آنجا که برخاسته از ی

"غیر" است ،سبب میشود در افراد تهایاشدوناه هویدت

جمعی و وحات و به دنبال آن عنصر مقاومت در جامعه به وجود آیا .نکته مهم در اینجا ایدن اسدت
1
مردمی که به خاطر تهایا ،تسلیم شاهاندا
که "ایستادگی ،ایستادگی میآفرینا" ؛ یعنی قارت و توان

با دیان نشانههای پیروزی جریان "مقاومت" باال مدیرود .افدرون بدر ایدن تدااوم جریدان مقاومدت،
توانمنایهای جریان مقاومت را افرایش و توانمنایهای جریان تهایا را کاهش میدها .به عبارت
دیگر زمان در رابطه بین مقاومت و تهایا عامل کاستن شات تهایا و افرایش قوت مقاومت اسدت.
به این ترتیب عامل "شرایط" به نفع جریان مقاومت برخواها گشت و به این نحو ،جریان "مقاومدت"
میتوانا به جریان "سلطه" غلبه یابا (خجسته.)751-7۲7 :13۹۰ ،
وقتی مسلمانان کافران را دشمن خود بااننا آنگاه از جانب آنهدا احسداس تهایدا مدیکنندا و
روابط خود را با سایر مسلمانان و غیرمسلمانان به گونه دیگدری تنظدیم مدیکنندا کده در راسدتای
عرت یابی و حفظ منابع و منافعشان باشا نه آن چیری که در چنا قرن اخیر در اسدتعمار کشدورهای
 -1مقام معظم رهبر ی این مسلله را به زیبای ی در تاریخ صاراس الم تبیین نمودهانا .ر.ک :بیانات مقام معظم رهبر ی
در دیاار مسئو الن نظام به مناسبت میعث حزرت رسول اعظم (ص).1387/5/۹ ،
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اسالمی و خودباختگی آنها در برابر غرب گذشته است.
از این رو حج این ظرفیت را دارد که در قالب مراسم براتت از مشدرکین مسدلمانان را متوجده
خطر دشمن بررگی به نام اسراییل کنا چنانکه خااونا در قرآن ،یهود را بررگترین دشمن مسلمانان
میدانا( .سوره ماتاه ،آیه )8۲
رژیم اشغالگر قاس برخال دولتهای عربی منطقه که نام خانوادههای حاکم را بر کشورشان
گذاشته انا (ماننا عربستان سعودی ،اردن هاشدمی) ندامی مبتندی بدر مدذهب را برگریاندا تدا نمداد
پیوستگیشان به مذهب و یادبودهایشان و احترام به ارزشهای مقاسشان باشا .از این جهت نوعی
تقابل با امت اسالمی از همان ابتاا به صورت ماناگار خودنمایی کرد.
نظریه های گوناگونی در مورد ماهیت و عملکرد رژیم صهیونیستی در خاورمیانه مطدرح اسدت
(کیالی 37 :1376 ،د 35؛ والیتی4 :1376 ،؛ المسیری 131 :1982 ،د  )124که میتوان آنهدا را در
راستای تقابل با امت اسالمی جمعبنای کرد.
صلیبی ها از ی
دیگر به کمد

طر با فناوری پیشرفته خویش بر جهان اسدالم سدیطره یافتندا و از سدوی

هجدوم فرهنگدی ،موجدب اسدتحاله معندوی و تزدعیف اعتقدادی و سسدت شدان

مبانی اعتقادی مسلمانان شانا و سرانجام به هرینه صهیونیرم ،جن

فرسایشی را که ممکن اسدت

سالها طول بکشا بر مسلمانها تحمیل کردنا که در بیش از نیم قدرن سدرمایههای عظیمدی را از
آنها بلعیاه است .این جن

به بهای جان هراران نفر و آواردگی میلیونها انسان تمام شا .و شدجره

خبیثهای که نهزت در رؤیای تئودور هرتسل (1۹۰۴د  )186۰شکل گرفت ،در وعداه بدالفور تعبیدر
گردیا پس دستور کِشت آن را چرچیل (1۹65د  )187۴در کنفرانس قاهره صادر کرد و در سدرزمین
فلسطین به ثمر نشست (عطایی :1379 ،ج )1 -24 ،5و باین ترتیب هم اهاا اوربدان دوم محقدق
شا و هم پیروان مارتین لوتر (15۴6د  1۴83م) و کالون ( 156۴د  )15۰۹بیشترین کم

سیاسی و

مالی را کردنا تا ارتاوکسهای اروپای شرقی و مرکری مهاجران اشکنازی را به ارض اقاس گسیل
دارنا.
به طور کلی اگر در ی
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اتفاق نظر نشان دادنا ،آن اشغال فلسطین بده دسدت صهیونیسدتها بدود .البتده مسدیحیان شدرق،
خاورمیانه و کشورهای عرب از این قاعاه مستثنی بودنا .براین اساس میتوان گفت مسیحیت چنین
تجویری نکرده است .بلکه صلیبیگری غربی متاثر از فرهن

گالدیاتوری روی عامل اساسدی ایدن

تفکر صلیبی است که نیروهای سهمناک ساههای  5تا  7هجری ( 11تا  13میالدی) را به نیابت از
قیصرهای رومی به راه انااخته بودنا ،نه مسیحیان نسطوری و فلسطینی و سوری.
آنچه امروز غربیها به نام مسیحیت عرضه میکننا ،فرهن

زورماارانه روم قدایم اسدت کده

لعددابی از مسددیحیت را بددر خددود دارد .آنهددا کدده روزی میخواسددتنا عیسددی مسددیح 7را بدده صددلیب
بکشنا(نساء ،آیه  )157و صلیب را برای مصلوب کردن آن بررگوار به دوش کشدیانا در جن هدای
صلیبی به خونخواهی آن وجود بررگوار با همان نشان صلیب بر روی مسلمانان شمشیر کشیانا کده
هر دوی این اقاامات در ی

جهت بود :در جهت کلیت تاریخ و تقابدل غدرب و شدرق؛ شدرقی کده

همواره خورشیا وحی از آن برتافته و بر غرب تابیاه است(توسلی 41 :1378 ،د .)26
شکلگیری حکومت صهیونیستها در خاورمیانه هم زمان با دوران ضعف دولتهای مسدلمان
به ویژه با افول امپراطوری عثمانی از ساه هجاهم همراه بود .اجالس قاهره نه تنها موجب تثبیدت
صهیونیسم شا ،بلکه شکلگیری تاریخی جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر داد و نقشههای جایدای
ترسیم گردیا .مداجرای اشدغال فلسدطین خنجدری بدر پهلدوی امدت اسدالم بدود کده سده جند
خانمانبرانااز را به مسلمین تحمیل کرد و میلیونها فلسطینی را به خاک سیاه نشانا و سلطه شدوم
صهیونیستها را تثبیت نمود .بخشهای آباد اردن ،سوریه ،لبندان بده اشدغال وارثدان بدن گوریدون
( )1886 -1۹73در آما و بخشهای بیشتری از خاک همسدایگان فلسدطین را رژیدم صهیونیسدتی
اشغال کرد (والیتی :1386 ،ج  ،2ص .)1055
به طور کلی درونمایه اصول صهیونیسم ساختن نه تنها ی

مذهب بلکه ید

ملدت و ید

دولت از یهودیت است که میکوشا تا همه یهودیان دنیا را با توسل به جن های توسدعهطلبانده در
سرزمین موعود (اسراییل بررگ) گرد هم آورد .از آنجا که صهیونیسم سلطه اقلیدت اسدتثمارگری در
جهان است که با منشل غربی در جهت اهاا استعماری و امپریالیستی خود در خاورمیانده پایگداهی
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به نام اسراییل را به وجود آورده است .از این رو توسعهطلبی در جوهره و ذات چنین جنبشی است.
از اهاا راهبردی و اعالم شاه صهیونیسم ،کوشدش بدرای تشدکیل «اسدراییل بدررگ» بدا
گسترهای از «نیل تا فرات» است .آنها این اشتهای سیری ناپذیر خود را با توسل به تورات ،رند

و

بوی مذهبی نیر میدهنا و این گونه تبلیغ میکننا که براساس تعالیم مذهبی ،سرزمین نیل تا فرات
به فرزناان یهود اهاا شاه است (محما حمیا 63 :1994 ،د 57؛ گارودی.)133 :1369 ،
اسراییل برای تحقق اهاا توسعهطلبانهاش عالوه بر حفظ برتدری فندی چشدمگیر بده سدود
موجودیت اسراییل در برابر همه کشورهای عربی و جهان اسالم (کمیدت عربدی در مقابدل کیفیدت
صهیونیستی) که قادر به تحمیل تسلیم بر عربهاست( .موسسه االرض ویدژه مطالعدات فلسدطینی،
 277 :1363د )275تفرقهافکنی در جهان عرب را در دستور کار خود قرار داده است .صدهیونیرم بده
مثابه ابرار امپریالیسم جهانی در جهان اسالم میکوشا تا با سیاست تفرقده بیندااز و حکومدت کدن
جنبشهای اسالمی و عربی را در هم بکوبا (والیتی :1386 ،ج .)1058 ،2
این موضوع در نوشتههای نظریهپردازان و نویسناگان صهیونیسدت مانندا ارییده اورنشدتاین و
دیویا کاما به روشنی آماه است (روکاچ 76 :1365 ،د .)67
با وجود همه کارشکنیها و اسالمستیریهای رژیم صهیونیسدتی بیدااری اسدالمی بده منرلده
اساسیترین منبع قارت سیاسی کشورهای اسالمی در حال شکل گرفتن است با وجدود توطئدههای
جهانی برای درهم کوبیان مقاومت اسالمی ،مسلمانان با تکیه بدر هویدت و فرهند

اسدالمی ،در

صاد احیای آرمانهای جاویاان خویشانا و استمرار مقاومت نشانه بیداای امدت اسدالمی و شدکوه
جهان اسالم است.
در جایی که اصلی ترین انگیدره اسدتعمار غدرب در هجدوم بده کشدورهای اسدالمی از مبندای
اعتقادی و دینی او نشئت می گیرد ،در برابر بایا جهان اسالم با بازگشت به اسالم و تمان و هویدت
 -1طرح تقسیم فلسطین از سو ی سازمان ملل متحا در  1۹۴7مطرح شا که بر مبنا ی آن تشکی ل دولت مستقل
یهود ی و عرب ی مورد تاییا قرار گرفته بود و بیت المقاس نیر بین المل یاع الم شاه بود .در این طرح به یهودیان که
کمترین جمعیت را داشته و مال سرزمین کمتر از  6درصا کل فلسطین بودنا 57 ،درصا از کل سرزمین فلسطین را
ی ۴78 :136۹ ،د .)۴76
بخشیا(.ر.ک :کتان77 :1368 ،؛ احما
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اسالمی خویش و اسالمیکردن مبارزه با صهیونیسم ،به جای عربدی دانسدتن آن بده رویدارویی بدا
صهیونیسم جهانی بپردازد (والیتی :1386 ،ج .)1064 ،2
آنچه در یکصا سال اخیر در فلسدطین روی داده برآیندای از تحدوالت تداریخی در سداههای
گذشته است .هنگامی که ژنرال آلینبی (1۹36د  )1861به بیت المقاس گام نهاد ،چنین گفت:
«جن های صلیبی امروز پایان یافت» این عبارت تفکر و نگرانی حاکم بدر جوامدع
غربی را در مورد شکوه تمدان اسدالمی بده خدوبی نمایدان میسدازد .از نظدر آنهدا
مسلمانان همچنین خطری هستنا که حیدات سیاسدی -اجتمداعی غدرب را تهایدا
میکننا .صلیبیان عصر جایا نیر سنت نیاکان خود را به قلب جهان اسالم و نابودی
کشورهای اسالمی حفظ کردهنا ،البته به صورت غیرمستقیم نه حمله نظامی در زیر
پرچم کلیسا (والیتی :1386 ،ج  1۰65 ،۲و .)1۰6۴
جهان غرب در آغاز ساه بیستم با تهییج یهودیان برای مهاجرت به فلسطین خالص شدان از
شر یهودیان ناآرام مسللهساز ،زخمی را در پیکدره جامعده اسدالمی پایدا آورد کده نده تنهدا اسدباب
دلمشغولی مسلمانان میشا بلکه تفرقه و نفاق و کاهش توان جهان اسالم را نیر به همراه میآورد.
تشکلی دولتی غیرمسلمان در قلب جهان اسالم مانع از یکپارچگی سیاسی سدرزمینهدای اسدالمی
میشا و عامل مؤثر در رشا فرهن

غربی در تمان اسالمی به شمار میآما .این اقاام صهیونیستی

حرکتی حساب شاه بود تا با سلطۀ سیاسی بر چهار راه ارتباطی جهان اسالم ،مانع از رشدا و تعدالی
عامه مسلمین گردنا (والیتی :1386 ،ج .)1065 ،2
بایا به این واقعیت تصریح نمود که سیاست درازمات صهیونیستها برای تسلط همه جانبه بر
امور سیاسی -اجتماعی جهان اسالم ،اقاامی عملی بدرای زدودن انایشده نداب اسدالمی و ندابودی
بنیانهای واالی تمان اسالمی در جهان معاصر اسدت کده از پشدتیبانی کامدل دنیدای غدرب نیدر
برخوردار است (والیتی :1386 ،ج  ،2ص .)1066
از آنچه بیان شا میتوانیم به این نتیجه برسیم که از طرفی اسراییل دشمن امت اسدالم و نده
فقط فلسطین و از طر دیگر حج ابراهیمی در قالب مراسم براتت از مشدرکین مسدلمانان را حدول
مقابله با دشمن مشترک گرد میآورد.
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ظرفیتهای حج ابراهیمی در تقویت آرمان فلسطین
امام خمینی و در ادامه ایشام مقام معظم رهبری از مهمترین شخصیتهای معاصر اسالمی هسدتنا
که بر اهمیت و ضرورت مسلله فلسطین و جایگاه آن در بیدااری اسدالمی روشدنگریهدای زیدادی
انجام دادنا و توانستنا جهان اسالم را نسبت به این مسلله حساس کنندا کده فلسدطین فقدط ید
مسلله عربی نیست بلکه همه مسلمانان به عنوان ی

عامل هویتبخش به آن بنگرنا و حول ایدن

محور منسجم شونا .از طر دیگر حج نیر عبادتی بینالمللی است که نمایشدی از اقتداار و وحدات
امت اسالمی را به تصویر میکشا.
مقام معظم رهبری حج را فقط به عندوان عبدادتی فدردی بدا ابعداد اخالقدی و فقهدی صدر
نمیداننا بلکه عالوه بر این حج را با کارکردهای سیاسی و اجتماعی تبیین میکننا کده در آن بایدا
مساتل سیاسی و اجتماعی جهان اسالم را مطرح کرد و در صاد رفع آن بر آما .امام خمینی در ایدن
مورد میگویا:
«بایا توجه داشته باشیا که این اجتماع بررگ  ...شما ملتهاى مسدلمان را مکلدف
میسازد ...در راه استقالل و ریشه کن کردن سرطان استعمار ،همفکر و هدمپیمدان
شویا .گرفتاریهاى ملل ُم ْسلم را از زبان اهالی هدر مملکدت شدنیاه و در راه حدل

مشکالت آنان از هیچ گونه اقاامی فروگذار نکنیا ...براى آزادى سدرزمین اسدالمی

فلسطین از چنگال صهیونیسم ،دشمن سرسخت اسالم و انسدانیت ،چداره انایشدی
کنیا .از مساعات و همکارى با مردان فااکارى کده در راه آزادى فلسدطین مبدارزه
میکننا غفلت نورزیا» (خمینی.)11 :1387 ،
ایشان در پیامهای خور به کنگره حج نوع مساتلی را که میتوان در حج مطرح کرد ،نیر بیدان
میکننا( .ر.ک :خمینی )111 :1387 ،ایشان در جای دیگر فلسفه حج را در پاسدخگویی بده مسداتل
امت اسالمی و پاسخ به فریاد مسلمانان فلسطین تبیدین مدیکنندا( .خمیندی۲6 :1387 ،و )۲7البتده
دشمنان در از بین بردن این بعا مهم و حساس حج بسیار تالش میکننا تا حدج در ابعداد فدردی و
مناسکی صر خالصه شود (خمینی.)111 :1387 ،
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مقام معظم رهبری نیر بر اینکه در حج بایا مساتل جهان اسالم مطرح شود تاکیا مدیکنندا و
مسلله فلسطین را در این خصوص در راستای تقویت امت اسالمی بسیار مهم میداننا:
« در حج بایا مسایل جهان اسالم بررسی شود .بررگترین مسدللۀ عمدومیمسدلمین
پس از لروم آمادگی برای دفاع از اسالم و هویت جمعی مسلمین ،مسلله ملتهدای
زیرستم و مبارزی است که دست طغیان و کفر و استکبار ،آنان را مقهدور و مظلدوم
ساخته و سختترین شرایط زناگی را برآندان تحمیدل کدرده اسدت .ملدت مظلدوم
فلسطین ،نمونه بارزی از این گونه ملتهاست» (خامنهای.)۴3 :13۹1 ،
ایشان در جای دیگر علت لروم بررسی مساتل جهان اسالمی در حج را بیان میکندا و سدپس
مهمترین مسلله جهان اسالم را فلسطین میداننا (خامنهای.)7۴ :13۹1 ،
در این بخش ظرفیتهای حج در تقویت آرمان فلسطین را بر اساس پیامهای امدام خمیندی و
مقام معظم رهبری به حج بررسی میکنیم .جهت بررسی ظرفیتهای حدج در مسدلله فلسدطین ،دو
حیطه سلبی و ایجابی که در بخش چارچوب نظری بیان شاه را در سه حیطده دانشدی ،گرایشدی و
کنشی بررسی میکنیم.
 -1دانشی (آگاهیبخشی)

حج فرصت بسیار خوبی برای اطالعرسانی و افشاگری در موضدوع فلسدطین و بیدان دسیسدههدا و
توطئههای دشمن است .در بسیاری از موارد مسلمانان به دلیل جهل و ناآگاهی دچدار تشدتت شداه
است .دشمنان اسالمی نیر از این رهگذر بسیاری از توطئههای خود را پیش بردهانا .در ایدن بخدش
نقش آگاهیرسانی حج را در تقویت جایگاه فلسطین در بیااری اسالمی مرور میکنیم.
 -1-1توجه به نقش دولتها

امام خمینی رسالت دولتهای اسالمی را در مقابل فلسطین مهم میدانا:
اسراییل  ،مفساى که فلسطینیان مظلوم را باین روز انااختده و بده لبندان قهرمدان
آنهمه ظلم کرده و به کشورهاى منطقه تعاى و تجاوز نموده است .چه چیر بهتدر از
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اینکه دولتهاى منطقه دست در دسدت هدم نهندا و منطقده را از شدر اسدراییل و
آمریکاى طرفاارش نجات دهنا (خمینی.)1۴۴ :1387 ،
ایشان در جای دیگر از دولتهای اسالمی به شات انتقاد میکنا:
«ما نه فقط براى آوارگی ی

عاه مظلوم که از سدرزمینهاى خدود رانداه شدانا و

پناهگاهی ناارنا در سوگ و عرا هسدتیم ،کده مصدیبت بدررگ آن اسدت کده ایدن
جنایتها به دست اسراییل در مرتی و منظر دولتهاى ماعی اسالم انجام میشدود.
فاجعه بررگ آن است که این دولتهاى ماعی اسالم بدراى نداز شسدت آمریکدا و
اسراییل فعالیت میکننا که مو به مو «طرح کمپ دیویا» یا شبیه آن را اجرا کننا و
به دنبال این جنایت عظیم ،صریح ًا اسراییل را به رسدمیت یدا بده آقدایی بشناسدنا.
فاجعه براى مسلمانان آن است که بعزی از دولتهداى بده اصدطالح مسدلمان ،بدا
دیان این فجایع بررگ مانع میشونا تا مظلومدان از دسدت سدتمگران حتدی نالده
کننا» (خمینی.)1۰3 :1387 ،
مقام معظم رهبری نیر خیانت سران اسالمی را از دالیل شکسدت قیدام فلسدطین مدیدانندا.
(خامنهای)۴3 :13۹1 ،
 -2-1ارائه راهکار
الف) ایمان و معنویتگرایی

مقام معظم رهبری همواره مسلمانان را به بازگشت به اصول اسالمی دعوت میکننا و در موضدوع
فلسطین نیر همین راهکار رابه صورت جای بیان میکننا:
«درس بررگ امام راحل عظیم الشلن ما(قاس سره) ،بازگشت به خود ،بازگشت بده
اسالم و شناختن قار خود و قار ذخایر معنوی بی شمار خود بود ...اگر چندین شدود،
دولت غاصب صهیونیست ،توان مقاومت در برابر قدارت امدت اسدالمی را نخواهدا
داشت و ایاالت متحاه بیش از ایدن جدر ت بدازی بدا سرنوشدت ملدت فلسدطین و
استهرای دولتهای عرب را نخواها یافت .اگر چنین شود ،دولتهای عرب خدود را
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مجبور نخواهنا پنااشت که بر خال حق و برخال واقع ،ملت فلسطین را نادیداه
بگیرنا و مسللۀ فلسطین را به دست فراموشی بسپرنا»(خامنهای.)۲18 :13۹1 ،
مقام معظم رهبری اساسا احیای مسلله فلسدطین و ایجداد روحیده جهداد و مبدارزه را حاصدل
بازگشت به ایمان اسالمی میداننا و خطاب به زاتران خانه خاا میفرماینا:
«آن روزی که دین با این چهدره روشدن و درخشدان و ُپرحماسده و افتخدارآمیر در

این جا ظهور کرد ،آن هنگامی بود که هرجا قالب افسرده به خداطر دوری از دیدن،
راه خود را از دست داده بود ،به جان آما .در منطقه فلسطین و لبنان ،آن جایی کده
مردم سالها بود طعم ذلت را به وسیله دشمن در کام خودشان حس کدرده بودندا،
کسانی بودنا که در عم ِر خودشان هیچ آشنایی با دین نااشتنا؛ اما گفتنا ما اسالم را
قبول کردهایم و در مقابل اسالم خاضع شاهایم و در برابدر دشدمن ایسدتادگی مدی

کنیم .اسالم ،آن اسالمی است که رهبر عظیم الشلنِ بی نظیر جمهوری اسالمی دد
امام بررگوار -آن را بر سر دست گرفت و به دنیا معرفی کرد؛ لدذا فلسدطین دوبداره
احیا شا» (خامنهای.)۲7۹ :13۹1 ،
ب) وحدت

حزرت امام بر نقش وحات در موضوع فلسطین بسیار تاکیا داشتنا:
«مع األسف با اختالفاتی که در مناطق دیاه میشاد و خصوص ًا در منداطق عربدی-
این موجب شاه است که اسراییل با جمعیت کمی که دارد در مقابدل اعدراب بدا آن
جمعیت کثیر و ساز و برگ کثیدر ایسدتادگی کندا ...بدر مسدلمین و بدر دولتهداى
اسالمی است که با هم متحا بشونا و این جرثومه فساد را از بدن و بدیخ برکنندا و
]به[ کسانی که پشتیبانی آنها را میکننا اجازه ناهنا کده پشدتیبانی کنندا .مدن از
خااى تبارک و تعالی قارت اسالم و عظمت اسالم و مسلمین را و وحات کلمه آنها
را خواستارم» (خمینی 1۹ :1387 ،و.)۲۰
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ج) استفاده از ظرفیتهای امت اسالمی

امام خمینی همواره مسلمانان را به استفاده از توانمنایهای خود در مقابله با دشمنان فرامیخوانانا:
مسلمانانی که داراى آنهمه امکانات معنوى و مادى هستنا که با ی

تشر میتواننا آمریکدا را

از منطقه عقب براننا تا چه رسا به اسراییل (خمینی.)1۰3 :1387 ،
امام خمینی پس از نقا سکوت دولتهای اسالمی درمقابل اسراییل ،نفدت را بده عندوان ید
سالح استراتژی

در دستان مسلمانان معرفی میکننا تا زاتران خانه خداا بده ایدن ظرفیدت عظدیم

پیببرنا:
«شریان حیات شرق و غرب در دست اینهاست ،نفت شریان حیات اینهاست .اگر ده روز نفدت
را به روى آنها ببنانا خاضع می شونا آنها .در عین حالی که ایدن شدریان در دسدت حکومتهداى
باصطالح اسالمی است ،در عین حال تقایم میکننا و التماس هم میکننا .این مصیبت نیسدت »
(خمینی)11۴ :1387 ،
 -3-1دشمن شناسی

امام خمینی یکی از مهمترین کارکردهای سیاسی حج را دشمنشناسی میداننا:
«مسلمانان حاضر در مواقف کریمه ،از هر ملت و مذهب که هستنا ،بایا بده خدوبی
بااننا که دشمن اصلی اسالم و قرآن کریم و پیامبر عظدیم الشلن(صدلی هال علیده
وآله) ابر قارتها ،خصوص ًا آمریکا و ولیاه فاساش اسراییل است که چشم طمع بده
کشورهاى اسالمی دوخته و براى چپاول مخازن عظیم زیرزمینی و روى زمینی این
کشورها از هیچ جنایت و توطئهاى دستبردار نیستنا .و رمر موفقیدت آندان در ایدن
توطئه شیطانی تفرقه انااختن بین مسلمانان ،به هر شکل کده بتوانندا ،مدیباشدا».
(خمینی)1۴1 :1387 ،
و در جای دیگر میفرمایا:
«اى زاتران خانه خاا! توطئههاى راسدت و چدپ و خصدوص آمریکداى چپداولگر و
متجاوز و اسراییل جنایتکار را به گوش عالمیان برسانیا»(خمینی.)1۲۹ :1387 ،
شماره 31

بررسی ظرفیتهای حج ابراهیمی در مسأله فلسطین 107

از این جهت حج فرصت خوبی برای بیان سیاستها و توطئههای دشمن است:
یکی از سیاستهای جنایتکارانه دشمن برای شکستن مقاومدت امدت اسدالمی در
فلسطین ایجاد اختال بین کشورهای اسالمی است .حزرت امام خطاب به زاتران
خانه خاا ،ضمن بیان این مسلله توطئه دشمن در تهمدت زدن بده ایدران در مدورد
خریا اسلحه از اسراییل را رد میکنا تا در جبهده امدت اسدالمی در مقابدل دشدمن
خللی وارد نشود( .خمینی)75 :1387 ،
حزرت امام به زاتران خانه خاا بیان میکننا که اسراییل با همه جهدان اسدالم جند
اساسا با اسالم مخالف است:
«شما خیال میکنیا اسراییل قانع به این امور است اسراییل بنایش بر این است که
همه این مسلمین را از بین ببرد ،آمریکا هم بنایش بر این است که اسالم نباشا در
کار .اینها براى اینکه جمهورى اسالمی ،اسم «اسالم» را دارد و میخواها به اسالم
عمل میکنا ،همه با آن مخالفت کردنا»( .خمینی)۹7 :1387 ،
در جای دیگر میفرمایا:
«و من کرار ًا تذکر دادهام که اسراییل از نیل تا فدرات را از خدود میداندا ،و شدما را
غاصب سرزمینهاى خویش میشمرد ،گرچه اکنون جر ت اظهار صریح آن را ناارد.
چنانچه صاام ،برادر اسراییل ،نیر براى سلطه بر منطقه تالش میکنا .و بدر فدرض
باطل با به قارت رسدیان ،آرامدش را از همده سدلب مینمایدا»( .خمیندی:1387 ،
1۰5 ،1۴۴،1۹و)1۴1 ،1۰6
مقام معظم رهبری در بیان توطئهها اسراییل میفرماینا:
«امروز صهیونیستهای غاصب و آمریکا به عنوان حامیهمه جانبۀ آنهدا تدا آن جدا
پیش رفتهانا که حتی ملیت فلسطینی را هم انکار میکننا و حقیقتی بده ندام ملدت
فلسطین را نمیشناسنا .در حالی که ملت فلسطین ،ملتی است با ریشههای عمیدق
تاریخی و پیوناهای انکارناپذیر جغرافیایی ،و آن کده نده ریشدۀ تداریخی دارد و نده
رابطۀ جغرافیایی ،ملت جعلی و دروغین اسراییلی است»( .خامنهای)1۰۹ :13۹1 ،
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ایشان همچنین نسبت شیعیگری یا ایرانیگری به مبارزان را از دیگر توطئههای دشمن برای
سست کردن جبهه امت اسالمی میداننا (خامنهای )378 :13۹1 ،و مقابله با فلسدطینیان بده بهانده
مبارزه با تروریسم و حقوق بشر را نیرن

و نفاق دشمنان معرفدی مدیکنندا و مسدلمانان را از ایدن

خاعه برحذر میدارد:
«مهمترین ابرار این ددمنشان آدمیخوار ،پردهى نفاق و فریبی است که بر چهرهى
خود کشیاهانا .جوخههاى تروریستی را تجهیدر و بده قصدا جدان بیگناهدان روانده
میکننا ،و دم از مبارزه بدا تروریسدم میزنندا .از دولدت تروریسدت و جدالدى کده
فلسطین را غصب کرده ،علن ًا پشتیبانی میکنندا و مداافعان جدان بده لدب رسدیاۀ
فلسطینی را تروریست مینامنا»( .خامنهای337 :13۹1 ،و)31۹
ایشان در جای دیگر پس از بیان جنایات تروریستی اسراییل و آمریکا خطاب به زاتدران خانده
خاا میفرمایا:
«طعنهزنی وقیحانۀ به حقیقت است کده کشدتار زن و مدرد و کدودک فلسدطینی و
خراب کردن خانۀ فلسدطینیان بدر سرشدان و بیدرون راندان آندان از مدیهن آبداء و
اجاادیشان ،طرفااری و دفاع از صلح نام گیرد» (خامنهای.)۲۹6 :13۹1 ،اشدغالگران
از سوتی نهزتهاى مقاومت مردمی در فلسطین و لبنان و دیگر نقاب را تروریسدت
مینامنا و از سوتی تروریسم وحشی فرقهای و قومی را میان ملتهاى این منطقده
سازماناهی و رهبرى میکننا( .خامنهای)۴۰۲ :13۹1 ،
ایشان همچنین مسلمانان را از این توطئه دشمن که موضوع فلسطین را امدری ملدی قلمدااد
میکننا و آن را از ماهیت دینیاش دور میکننا آگاه میکننا:
«حماسه مردم فلسطین ی

پایاه تصادفی نیست ...آیا تنها آواى وطنگرایی اسدت

کده از وجددود آنددان دنیددایی از صددالبت آفریدداه اسددت  ...شددکی نیسددت کدده ایددن
آواى « هال اکبر» است ،این همدان فریداد ملدت ماسدت کده در ایدران شداه را و در
بیتالمقاس غاصبین را به نومیاى کشانا .و این تحقق همان شعار براتدت اسدت»
(خمینی.)۲57 :1387 ،
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 -4-1معرفی الگوهای مبارزه در جهان اسالم

امام خمینی بر این باور است که قیام انتفاضه بر اثر الگوبرداری از انقالب اسالمی ایران وارد مرحله
جایای شاه است (خمینی257 :1387 ،و )258و پس از اینکه سران کشورهای اسالمی را به تفکدر
در امور کشورهای تحت ستم فرا میخواننا از آنها میخواهنا« :در حال ملت و دولت ایران مطالعده
کننا که خود را از زیر بار قلاریهاى هر دو قطب خارج کرده و پرتو پیروزى آن و اسدالم عریدر در
سراسر جهان نورافشانی میکنا و در راه شر اسدالم و عدرت مدیهن اسدالمی خدویش بپاخاسدته
است( ».خمینی.)1۹۲ :1387 ،
 -5-1بیان آسیبهای مبارزه و قیام

مقام معظم رهبری پس بیان اینکه مبارزات فلسطین تا به حال به نتیجه نرسیاه ،علدت آن را دوری
بحماال عنصر ایمدان و جهداد اسدالمی در مبدارزات
از ماهیت دینی میداننا و میفرماینا« :امروز
ه
ملت فلسطین در داخل وطن مغصوب زناه شاه ،و به همین جهت معادلۀ قارت در فلسطین به سود
فلسطینیان نسبت به گذشته تغییر کرده است» (خامنهای.)۴3 :13۹1 ،
افرون بر دوری از ماهیت دینی ،سازشکاری در مسیر مبارزه آفت بررگی برای قیام است .امدام
خمینی (خمینی )۲۰3 :1387 ،و مقام معظم رهبدری (خامندهای )۲86 :13۹1 ،بدر ضدرورت قیدام و
مبارزه تاکیا کرده و مسلمانان را به انرجار از سازشکاران فرامیخواننا .امدام خمیندی در ایدن مدورد
میفرماینا:
«ملتهاى مسلمان بایا به فکر نجات فلسطین باشنا و مراتب انرجار و تنفر خویش
را از سازشکارى و مصالحه رهبران ننگین و خودفروختهاى کده بده ندام فلسدطین،
آرمان مردم سرزمینهاى غصب شاه و مسلمانان این خطه را به تبداهی کشدیاهانا
به دنیا اعالم و نگذارنا این خاتنان بر سر میر مدذاکرهها و رفدتوآمداها ،حیثیدت و
اعتبار و شرافت ملت قهرمان فلسطین ]را[ خاشه دار کننا ،که این انقالبی نماهاى
کم شخصیت و خودفروخته به اسدم آزادى قداس بده آمریکدا و اسدراییل متوسدل
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شاهانا» (خمینی.)۲۰3 :1387 ،
ایشان ماهیت صلح و سازش با اسراییل و عواقب آن را بیان میکننا:
«حاال مثال به اصطالح مذاکرات صلح راه انااختهانا ،بدرای اینکده قیدام مسدلمانان
فلسطین را خاموش کننا! مگر توانستنا مگدر مدیتوانندا اسدمش را گذاشدتهاندا
«صلح»! این صلح است یا ظلدم اسدت  ...مدیخواهندا ید
میخواهنا ی

ظلدم راتثبیدت کنندا؛

ظلم را قانونی و رسمیکننا ...همه مسلمانان بایدا مخدالف باشدنا»

(خامنهای.)11۹ :13۹1 ،
ایشان توجه زاتران خانه خاا را به این نکته جلب میکننا که سازشدکاران در رفداه و اسدایش
نیستنا( .خامنهای)3۰3 :13۹1 ،
 -6-1پیوستگی منافع امت اسالمی با فلسطین

مقام معظم رهبری امت اسالمی را متوجه این نکته اساسی میکننا که منافع آنها جداای از مندافع
فلسطین نیست .به عبارت دیگر دشمن همه یکسان است و فلسطین در خط مقام مبدارزهای اسدت
که به همه مسلمانان مربوب میشود .بنابراین همه بایا در این عرصه فعال باشنا.
«حج میتوانا دنیای اسالم را متوجه مسؤولیت سنگین خود کنا .حج میتوانا ایدن معرفدت را
به ملتهای اسالمی باها که حزور در صحنه و داشتن موضع قاطع در این قزیه ،بدا مندافع خدود
آنها پیوستگی دارد .بعزی خیال میکننا حمایت از مردم فلسطین ،خارج از منافع ملی کشورهاست؛
این اشتباه خیلی بررگی است ...این قزیه ممکن است برای ملتهای مسلمان دیگر هم پیش بیایا؛
کمااین که دیایا در مواردی برای ملتها پیش آماه است...پس حمایت عمومیدنیای اسالم از ملت
فلسطین ،در حقیقت حمایت دنیای اسالم از ی

ی

کشورهای مسلمان است؛ این ضامن و حامدل

منفعت همۀ آنهاست» (خامنهای۲86 :13۹1 ،و.)۲87
.2گرایشی(احساسی)
در حج میتوان احساسات ،تمایالت و گرایشهای مسلمین را در راستای دفاع از فلسطین به عنوان
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یکی از مهمترین محورهای بیااری اسالمی تقویت کرد .در این خصوص ظرفیتهدای متعدادی در
حج برای تقویت بیااری اسالمی در پیامهای امام خمینی و مقدام معظدم رهبدری در موضدوع حدج
وجود دارد:
 -1-2برانگیختن احساسات مسلمانان

امام خمینی با لحنی شورانگیر احساسات امت اسالمی در حج را در حمایت از فلسطین بر میانگیرد:
«آیا براى مسلمانان جهان نن

نیست که با اینهمه سرمایههاى انسانی و مدادى و

معنوى ،با داشتن چنین مکتب مترقی و پشدتوانه الهدی تدن بده سدلطه قارتمنداان
مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن باهنا  ...آیا وقت آن نرسیاه است که ملدت
مبارز و غیور فلسطین ،بازیهاى سیاسی ماعیان مبارزه با اسراییل را شایا ًا محکوم
نموده و با سالح گرم ،سینه اسراییل دشمن سرسخت اسالم و مسلمین را بشکافنا
آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خااوندا عظدیم کده آندان را دعدوت بده اعتصدام
ال نموده و از تفرقه و نراع 1
نهی فرموده است دارنا » (خمینی.)77 :1387 ،
بحبل ه

امام خمینی ضمن ابراز تعجب از سکوت مسلمانان در مقابل جنایات اسراییل میفرماینا:
«نن

نیست بر کشورهاى اسالمی بر حکومتهاى کشورهاى اسالمی که اسراییل

بیایا و فلسطینیها را آن طور کنا در لبنان آن جنایتهدا را بکندا و ید

میلیدارد

جمعیت مسلمین بنشیننا تماشاچی باشنا از چی میترسنا اینها چرا بایا این قدار
بی عرضه باشنا » (خمینی11۴ :1387 ،و.)۲۰3
امام خمینی پس از نقا حق وتو در تحری

و تهییج مسلمانان ،عافیتطلبدان را ایدن چندین از

خطر اسراییل آگاه میکنا:
«اآلن اسراییل در مقابل همه کشورهاى اسالمی ایستاده ،میگویا غلط نکنیا .این
تاسف ناارد انسدان نیسدتنا اینهدایی کده در ر س امدور هسدتنا کده اسدراییل در
 .1اشاره است به آیه  1۰3سوره آل عمران« :واعتصموا بحبل هال جمیعد ًا و التفرقدوا» همگدی بده ریسدمان
الهی چن برنیا و متفرق نشویا.
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مقابلشان ایستاده ،می گویا فزدولی موقدو ! آمدا و بیدروت را گرفدت و آن همده
جنایات وارد کرد و سازمان آزادیبخش را به هم زد اوضاعش را و همده را متفدرق
کرد ،و بعا هم باانیا که شماهایی که ساکت بودیا و در این جنایات مقابله نکردیا،
همین نشستیا و ی

کلمهاى گفتیا ،آن هم کلمهاى که گاهی موافق با آنها بدوده،

نوبت شما هم میرسا .اسدراییل بده خدامت شدما هدم مدیآیدا»(خمیندی:1387 ،
۹6و.)۹7
مقام معظم رهبری نیر در این خصوص میفرماینا:
«امروز شما ببینیا از تفرق دنیای اسالم و همال نبودن دست انارکاران کشدورهای
اسالمی ،بخشی از دنیای اسالم چه میکشا .امروز فلسطین با سبعانهترین روشهدا
لگاکوب میشود و مردم فلسطین در سختترین روزهای ممکن برای ید

ملدت،

دارنا روزگار میگذراننا .دنیای اسالم با همۀ امکانداتی کده دارد ،بدا وجدود میدل و
عالقهای که بسیاری از مردم جهان اسالم برای کم

دارنا ،عمال کمکی بده ایدن

قزیه نمیشود؛ این خیلی دردناک است» (خامنهای.)۲86 :13۹1 ،
 -2-2روحیه دادن به مسلمانان

امام خمینی و مقام معظم رهبری در پیامها و سخنرانیهای خود به مناسبت حج ،عالوه بر تحرید
احساسات مسلمانان به حج ،روحیه مبارزان فلسطینی را نیر تقویت میکردنا.
«هان اى مسلمانان جهان ،و مستزعفان تحت سلطه ستمگران ،بپاخیریدا و دسدت
اتحاد به هم دهیا و از اسالم و مقارات خود دفداع کنیدا و از هیداهوى قارتمنداان
نهراسیا که این قرن به خواست خااونا قادر ،قرن غلبه مستزعفان بر مستکبران و
حق بر باطل است» (خمینی.)76 :1387 ،
مقام معظم رهبری نیر در این خصوص میفرماینا:
« ما ش

نااریم که در آیناۀ نه چناان دور ،عاقبت ملت فلسطین در سایۀ فااکاری

خود و آگاهی دنیای اسالم ،به حق مغصدوب خدود دسدت خواهدا یافدت و بیگاندۀ
شماره 31

بررسی ظرفیتهای حج ابراهیمی در مسأله فلسطین 113

متجاوز و ستمگر را از خانۀ خود بیرون خواها افکنا؛ ولی تصمیم و ارادۀ دولتهدا و
ملتها ی مسلمان به فزل الهی خواهدا توانسدت ایدن آینداه را تسدریع کندا و از
محنتهای آن بکاها» (خامنهای.)۲18 :13۹1 ،
مقام معظم رهبری در ترسیم اوضاع بینالملل پس از بیدان مشدکالت و بحدرانهدای تمدان
غرب ،آغاز رونا رشا و شکوفایی امت اسالمی را بیان میکنا و سپس خطاب به زاتدران خانده خداا
نقش و جایگاه فلسطین را در این عرصه بیان میکننا و مسلمانان را به همکاری در این عرصه فدرا
میخوانا:
«دنیای اسالم ،نسیم بیااری اسالمی را بر چهره ملتهب و رنج کشدیاۀ خدود حدس
میکنا و نشانههای آن را در جابجای جهدان اسدالم ،بدویژه در ایددران مجدداها و
سربلندا و نیر در فلسطین و لبندان بده چشدم میبینا .فروغ امیا ،دلهای جواندان را
در همدده جددا روشددن کددرده و طلسددم تحقیددر و تحکددم غددرب ،درهددم شکسددته
است»(خامنهای.)۲83 :13۹1 ،
مقام معظم رهبری پس از بیان توطئهها و تالشهای استعماری و اسدتکباری دشدمنان امدت
اسالم ،مقاومت فلسطینیان را آن قار مهم و کارساز میدانا که سبب و نشدانه عصدبانیت ،زبدونی و
ضعف دشمنان است:
«قیام خونین ملت فلسطین و پرچم پرافتخار انتفاضه ،طراحدان سیاسدی اسدتکبار را
خشمگین و سراسیمه کرده و آنان را به اعمال گستاخانه و قدارت نمدایی دیواندهوار
وسوسه میکنا»(خامنهای۲۹5 :13۹1 ،و.)۲۹6
در جای دیگر میفرمایا:
« در مناطقی از دنیاى اسالم که نقطه اوج آن کشور مظلوم فلسطین است ،مردان و
زنان بیشمارى با بذل جان در زیر پرچم اسالم و با شعار استقالل و عدرت و آزادى،
حماسهاى دایمی و همه روزه پایا آورده و قارتهداى مدادى مسدتکبر را در برابدر
دلیرى خود ،زبون ساختهانا .آرى ،بیاارى اسالمی ،محاسبات اسدتکبارى را بده هدم
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ریخته و معادالت جهانی مطلوب مستکبران را تغییر داده است» (خامندهای:13۹1 ،
.)317
همچنین میفرمایا:
«شات عمل دشمن غالب ًا نشانه ضعف و بیتابیرى اوست .بده صدحنۀ فلسدطین و
بویژه غره بنگریا .حرکات بیرحمانه و دژخیمانه دشدمن در غدره کده نظیدر آن در
تاریخ ظلمهاى بشرى کمتر دیاه شاه است ،نشانه ضعف او در فاتق آمان بدر اراده
مستحکم آن مردان و زنان و جوانان و کودکانی است که با دسدت خدالی ،در برابدر
رژیم غاصب و پشتیبانش یعندی ابرقدارت آمریکدا ایسدتاده و خواسدته آنهدا را کده
رویگردانی از دولت حماس است زیر پاى خود افکناهانا» (خامنهای.)3۹3 :13۹1 ،
ایشان در نهایت پیروزی را برای فلسطین میدانا:
پیروز نهایی در این کارزار حق و باطل ،جر حق نیست و این ملت مظلدوم و صدبور
فلسطین است که سرانجام بر دشمن پیروز خواهدا شدا «و کدان ال قویدا عریدرا»
(خامنهای)3۹3 :13۹1 ،
.3کنشی(رفتاری)

عالوه بر روشنگری و روحیهبخشی در حج میتوان اقاامات عملی در دفداع از مسدلمانان فلسدطین
انجام داد .حج فرصت بررگی برای عرتبخشی و قارتآفریندی دیندی در راسدتای تقویدت بیدااری
اسالمی است .مقام معظم رهبری در این مورد خطاب به زاتران خانه خاا میفرمایا:
«اسالم به امت اسالمی و حکام اسالمی عرت و قارت و شدجاعت مدیبخشدا تدا
بتواننا اقاام کننا ،بفهمنا و راهشان را ببیننا .حج فرصدت بررگدی اسدت کده ایدن
حقایق و حقایق فراوانی از این قبیل -کده بده برکدت معرفدت اسدالمی و هداایت
اسالمی در اختیار ما ملت مسلمان ایران است -در اختیار افکار عمدومیمدردم دنیدا
گذاشته شود و آنها بیاار شونا»(خامنهای.)3۰۴ :13۹1 ،
ایشان پس از اینکه حمایدت از مسدلمانان فلسدطین را وظیفده مسدلمانان معرفدی مدیکنندا،
شماره 31

بررسی ظرفیتهای حج ابراهیمی در مسأله فلسطین 115

میفرماینا:
«منظره شکوهمنا حج ،زمینههای مساعا برای انجام دادن ایدن وظدایف را بده مدا
نشان میدها و ما را به تالش مزاعف و همت مزاعف فرا میخوانا» (خامندهای،
.)۴1۴ :13۹1
 -1-3ایجاد وحدت

پس از اینکه مساتل امت اسالمی در حج مطرح شا انگاه ی
مسلمانان در مورد ی

روحیه عمومی ایجاد میشود و همده

مسلله احساس مشترکی پیاا میکننا به طوری که به دغاغه و مسدلله آنهدا

تبایل میشود .نتیجه این شرایط ایجاد وحات و جبهه و جریان بر علیه دشمنان اسدت .ایدن اتحداد
برای پیشبرد بیااری اسالمی الزم و ضروری است.
حزرت امام در این خصوص میفرمایا:
«ی

چاره که اساس چارههاست و ریشه این گرفتاریها را قطع میکنا و فسداد را

از بن میسوزانا ،وحات مسلمانان ،بلکه تمامی مستزعفان و دربندا کشیاهشداگان
جهان ،است .و این وحات ،که اسالم شریف و قرآن کریم بر آن پافشارى کردهاندا،
با دعوت و تبلیغ دامنهدار بایا به وجود آیا .و مرکر این دعوت و تبلیغ مکه معظمده
در زمان اجتماع مسلمین براى فریزه حج است» (خمینی.)1۲5 :1387 ،
در جای دیگر میفرمایا:
«در حج به صاای بلنا اعالم اتحاد کنیا؛ به صاای بلندا بیدراری خدود را از جبهدۀ
استکبار و ظلم و نفاق فریاد کنیا؛ علمدا و روشدنفکران و شخصدیتهای سیاسدی و
علمیخود را به تبادل نظر با یکدایگر فراخوانیدا؛ حمایدت عمدومیخدود را از ملدت
مظلوم فلسطین و طلبکاری خود را نسبت به مسدلله فلسدطین ،بده گدوش دشدمن
برسانیا» (خامنهای.)۲17 :13۹1 ،
مقام معظم رهبری نیر بر اهمیت وحات در حج برای برطر کردن مشدکالت جهدان اسدالم
تاکیا دارنا.
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«همبستگی اسالمی ،برای دشمنان جهان اسالم و دشمنان ملتهای این منطقده و
غارتگران بینالمللی ،کار را مشکل میکنا و اجازه نمیدها آنهدا طبدق میدل خدود،
هرطور خواستنا و انتخاب کردنا و مصلحت دیانا ،به ی

کشور و ملدت اسدالمی

تعرض کننا ...حج ،این معرفت و وحات و عرم و تصمیم را به آنها میدها .بنابراین
مسللۀ حج و استفادۀ از همۀ ظرفیتهای این واجب عظیم الهی ،برای بهبدود حدال
مسلمین جهان و همۀ کشورهای اسالمی ،بسیار مهم اسدت .هرچده بتدوان در ایدن
زمینه ،کار و تالش و خامت کرد ،باارزش است»(خامنهای.)۲87 :13۹1 ،
ایشان در بهرهمنای از این ظرفیت در مورد فلسطین تاکیا میکننا:
«امروز دنیاى اسالم احتیاج به وحات دارد .بایا ی

صاا در دنیاى اسالم بلنا شود.

این است که میتوانا جلو این ست ِم بدر مدردم فلسدطین را بگیدرد؛ ایدن اسدت کده
میتوانا جلو دخالتهاى مستکبرانه آمریکا در خاورمیانه و در کشورهاى اسدالمی را
بگیرد»(خامنهای371 :13۹1 ،و .)37۲در جای دیگر در این خصدوص مدیفرمایندا:
«دنیاى اسالم ،امروز به حج ،به اجتماع مسلمین ،به وحات کلمه ،احتیاج دارد .شدما
ببینیا بدا مسدلمین چده میکنندا :در فلسدطین ،در عدراق ،در نقداب دیگدر؛ ببینیدا
سیاستهاى اعالم شاهى استکبار علیه اسالم چیست؛ صریح ًا علیده اسدالم اعدالم
موضع میکننا» (خامنهای.)3۴6 :13۹1 ،
 -2-3محکومیت تجاوزات اسراییل

حج و اجتماع مسلمانان فرصت مناسبی است تا اجتماع پرشکوه مسلمانان به مجمعدی بدرای اعدالم
انرجار و محکومیت جنایات دشمنان اسالم تبایل شود .حزرت امام خمینی براتت از مشرکین را بدا
چنین رویکردی تبیین میکننا:
« و نیر فریاد براتت ما فریاد مردم مسلمان افریقا اسدت ،فریداد بدرادران و خدواهران
دینی ما که به جرم سیاه بودن ،تازیانه ست ِم سیه روزان بدی فرهند ِ نژادپرسدت را
میخورنا .فریاد براتت ما ،فریاد براتدت مدردم لبندان و فلسدطین و همده ملتهدا و
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کشورهاى دیگرى است که ابرقارتهاى شرق و غرب ،خصوص ًا آمریکا و اسدراییل
به آنان چشم طمدع دوختهاندا و سدرمایه آندان را بده غدارت بردهاندا و ندوکران و
سرسپردگان خود را به آنان تحمیل نمودهانا و از فواصدل هدراران کیلدومتر راه بده
سرزمینهاى آنان چند

انااختده و مرزهداى آبدی و خداکی کشورشدان را اشدغال

کردهانا» (خمینی۲۰۰ :1387 ،و.)۲۰1
مقام معظم رهبری در بیان کارکرد اجتماعات اعتراضگونه در مقابل عملکرد دشمنان اسدالم،
به زاتران خانه خاا میفرماینا:
«ش

نیست که بی تفاوتی ملتهای مسلمان در برابر این وضع ،دشمن را تشدویق

میکنا و صحنه را هر روز بر مؤمنین به اسالم تنگتر میسازد .مسلمانان بایا نشان
دهنا ،که جهان اسالم دارای قارت برخدورد اسدت و مدیتواندا در برابدر تجداوز و
دشمنی آمریکا و هر متجاوز دیگری بایستا ،تاکنون همۀ لطمات جبرانناپذیری که
به امت اسالمی از سوی استعمارگران دیروز و مستکبران امدروز وارد شداه ،عمدات ًا
ناشی از ضعف نفس و ضعف روحیۀ دولتها یا ملتها بوده است .ایستادگی ملتها،
دشمن را به سدتوه مدیآورد و او را در رسدیان بده هدا های متحیراندهاش ناکدام
میسازد .اگر رهبران و ملت فلسطین ،همین شجاعت فااکارانه را که امروز انتفاضۀ
اسالمی در برابر صهیونیستها از خود نشان میدها ،در آغاز تشکیل دولت غاصدب
صهیونیست نشان میدادنا ،این سرنوشت مرارتبار و زهرآگین برای فلسدطین رقدم
نمیخورد ،و اگر امروز سران نهزتهای اسالمی و مردم مؤمن ،سختیهای مبدارزه
را بر خود هموار کننا بی گمان امت اسالمی ،آینداۀ شدیرینی را بده دسدت خواهدا
آورد»(خامنهای.)1۰۹ :13۹1 ،
نتیجهگیری
حج به عنوان عبادتی فراملی هر ساله نمایناگانی از سراسر جهدان اسدالم را در سدرزمینی واحدا در
زمانی مشخص جمع میکنا تا همگی با پوششی یکسان اعمال یکسانی را انجام دهنا .این تجمدع
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بررگ فقط در ابعاد مناسکی و اخالقی خالصه نمیشود بلکه فراتر از ابعاد فردی ،از جهت سیاسی و
اجتماعی نیر ظرفیت بررگی در پیگیری امور امت اسالمیدارد.
فلسطین یکی از مهمترین عناصر هویتی امت اسالمی است که حج از ظرفیت باالیی در طرح
و تقویت آن در جهان اسالم دارد.
اجتماع پرشکوه حج چنانچه از سخنان و پیامهای امام خمینی و رهبر معظم انقالب برمیآیدا،
در ابعاد گوناگون شناختی ،احساسی و عملیاتی میتوانا فلسدطین را بده عندوان یکدی از مهمتدرین
عرصههای امت اسالمی تقویت کنا و از این جهت نهزتهای اسالمی را بدر محدوری هدویتی در
مقابل دشمن متحا کنا.
از آنچه در این مقاله بیان شا میتوان به این نتیجه رسیا که اسالم به عنوان نظامی فراگیر و
سیستمی جامع از ظرفیتهای درونی زیادی در پوشش دادن مساتل خود به صورت فراگیر برخوردار
است .حج صرفا عبادتی فردی با ابعادی صرفا فقهی -مناسکی و اخالقی نیست بلکه ظرفیدتهدای
سیاسی و اجتماعی زیادی در سطح بینالملل اسالمی دارد.
امام خمینی و مقام عظم رهبری با دیای جامع و فراگیر چنین نگرشدی بده اسدالم دارندا و از
طرفی طالیهدار حمایت از فلسطیننا و از طر دیگر احیاگر حدج ابراهیمدی کده همدواره در مسدیر
مبارزه با طاغوت بود.
منابع
 افتخاری ،اصغر ( " ،)1372ابعاد اجتماعی برنامه امنیتی اسراییل؛ دستور کای بدرای قدرن بیسدت و یکدم"،فصلنامه مطالعات امنیتی ،شماره .1
 افتخاری ،اصغر ( )1380جامعهشناسی سیاسی اسراییل ،تهدران :انتشدارات مرکدر پدژوهشهدای علمدی ومطالعات استراتژی

خاورمیانه.

 افتخاری ،اصغر ( ،)1385کالباشکافی تهایا ،تهران :دانشگاه امام حسین علیه السالم. اسماعی ،فادی (مرداد " ،)1376پایاه اسالمترسی" ،ترجمه پرویر شریفی ،ماهنامه اسدالم و غدرب ،وزارتامور خارجه ،سال اول ،پیش شماره دوم.
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 اقلیاینژاد ،علی (" ،)1385مروری دوباره بر داستان فلسطین و روز قاس" ،نشریه مبلغان ،شماره .83 المسیری ،عباالوهاب محما ( ،)1982االیاتولوجیه الصهیونیه دراسه حالۀ فی علم اجتماع المعرفۀ ، ،عدالمالمعرفۀ ،کویت.
 المسیری ،عباالوهاب محما ( )1374صهیونیرم ،ترجمه لواء رودباری ،تهران :موسسده چداپ و انتشداراتوزارت امور خارجه.
 احمای ،حمیا ( ،)1369ریشههای بحران در خاورمیانه ،تهران :کیهان. ابن خلاون ( ،)1362مقامه ابنخلاون ،ترجمه پروین گنابادی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی. برزگر ،ابراهیم (" ،)1384نظریه وحداتآفریندی دشدمن مشدترک و کشدورهای مسدلماننشدین" ،بیدااریاسالمی ،چشمانااز آیناه و هاایت آن ،جمعی از تویسناگان ،ج ،2تهران :معاوندت فرهنگدی مجمدع جهدانی
تقریب مذاهب اسالمی.
 توسلی ،مهای ( ،)1378نگاهی به تاریخ سیاسی فلسطین ،راولپنامی ،اس.تی.پرینتر. خامنهای ،سیاعلی ( ،)1391صحیفه حج (پیامها و سخنرانیهای مقام معظم رهبری در حج) ،ج ،2تهدران:پژوهشکاه حج وزیارت ،چاپ دوم ،مشعر.
 خمینی ،سیا روح هال ( ،)1387صحیفه حج( ،پیامها و سخنرانیهای امام خمینی در حدج) ،ج ،1چداپ دوم،تهران :مرکر تحقیقات حج ،مشعر.
 خجسته ،کمیل (" )1390تاثیر مقاومت بر بیااری اسالمی در انایشه سیاسدی حزدرت آیدت هال العظمدیخامنهای" ،مقاالت برگریاه همایش نظریه بیااری اسالمی در انایشه سیاسی حزرت آیت هال العظمی امدام
خمینی و آیت هال العظمی خامنهای ،تهران :انتشارات انقالب اسالمی.
 روکاچ ،لیویا ( ،)1365تروریسم مقاس اسراییل ،ترجمه مرتزی اسعای ،تهران :کیهان. روشه ،گی ( ،)1380تغییرات اجتماعی ،گی روشه ،ترجمه منوچهر وثوقی ،تهران :نشر نی. سریع القلم ،محمود ( ،)1379سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ بازبینی نظری و پدارادایم اتدتال ،تهران :مرکر تحقیقات استراتژی .
 ستوده ،محما(" ،)1381گرارشهای علمی :انتفاضه فلسطین و بیثباتی فرآیناه در اسراییل" ،نشریه علدومسیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،شماره.17
 سالم ،عباالعریر ( ،)1380تاریخ عرب قبل از اسالم ،ترجمه بداقر حیدارینیدا ،تهدران :انتشدارات علمدی وفرهنگی.
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 قاری ،قلجعی" )1358( ،قهرمانی از سرزمین فلسطین(برگی از تاریخ فلسطین)" ،ترجمده احمدا منتهدایی،نشریه پیام اسالم ،شماره .5
 عطایی ،فرهاد (" ،)1379عوامل موثر در ایجاد حکومت صهیونیستی در فلسطین" ،مطالعات منطقهای. کتان ،هنری ( ،)1368فلسطین و حقوق بینالملل ،ترجمه غالمرضا فاایی عراقی ،تهران :امیر کبیر. کیالی ،عباالوهاب ( ،)1376تاریخ نوین فلسطین ،ترجمه محما جواهر کالم ،تهران :امیر کبیر. گازیوروسکی ،مارک ،نیکی کای ( ،)1379نه شرقی نه غربی (روابط خارجی ایران با آمریکدا و شدوروی)،ترجه ابراهیم متقی و الهه کوالیی ،تهران :نشر مرکر اسناد انقالب اسالمی.
 گارودی ،روژه ( ،)1369پروناه اسراییل و صهیونیسم سیاسی ،ترجمه نسرین حکمی ،تهران :سازمان چاپو انتشارات وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی.

 مطهرینیا ،علی (" ،)1384مقامهای بر استراتژی تقریب مذاهب اسالمی ،بررسی مبانی تقریب مدذاهب واستراتژی دستیابی بده آن" ،اسدتراتژی تقریدب مدذاهب اسدالمی(مجموعه مقداالت هجداهمین کنفدرانس
بینالمللی وحات اسالمی) ،گروهی از نویسناگان ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،تهران.
 موسسه االرض ویژه مطالعات فلسدطینی( ،)1363اسدتراتژی صهیونیسدم در منطقده عربدی و کشدورهایهمجوار آن ،تهران :انتشارات بینالملل اسالمی ،بی جا.
 محمای ،محسن ( ،)1393حج و امت اسالمی ،تهران ،مشعر. محما حمیا ،فوزی (1994م) ،حقایق و اباطیل فی تاریخ بنی اسراییل ،دارالصفای ،دمشق. والیتی ،علیاکبر ( ،)1376ایران و مسلله فلسدطین براسدس اسدناد وزارت امدور خارجده (،)1897 -1937تهران :دفتر نشر فرهنگی اسالمی.
 -والیتی ،علیاکبر ( ،)1386پویایی فرهن

و تمان اسالم و ایدران (از رکدود تدا بیدااری اسدالمی) ،ج ،2

وزارت امور خارجه ،تهران :مرکر چاپ و انتشارات.
 والیتی ،علیاکبر ( )1386جمهوری اسالمی ایدران و تحدوالت فلسدطین ،تهدران :مرکدر اسدناد و تداریخدیپلماسی.
 هانتینگتون ،ساموتل ( ،)1381رویارویی تمانها ،ترجمه مجتبی امیری ،تهدران :مرکدر چداپ و انتشداراتامور خارجه.
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