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قـدس از نگـاه خـانه ملـت

»قدس« همواره مسئله اول 
مسلمانان جهان است

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: برخالف تصویری که 
رژیم اشغالگر از خود نشان می دهد، این 
غــده ســرطانی از درون بســیار پوچ و 
شکننده است و اگر جهان اسالم در این 
زمینه متحد و منســجم باشند، فرمایش 
رهبری در سال ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه ۲۵ سال آینده چیزی به نام 
رژیم صهیونیســتی در منطقه وجود نخواهد داشــت، اجرائی 
خواهد شــد. معین الدین سعیدی با بیان اینکه »دشمنان اسالم 
تالش می کنند تا آن قدر مســائل را در جهان اسالم زیاد کنند تا 
موضوع قدس را تحت الشــعاع قرار دهنــد«، تأکید کرد: قدس 
همواره مســئله اول مسلمانان جهان اســت و هیچ مسئله ای 
نباید باعث شود تا توجه ما مسلمانان نسبت به موضوع قدس 
کم رنگ شــود. او با اشــاره به یورش شهرک نشــینان اسرائیلی 
تحــت حمایــت نیروهای رژیــم اشــغالگر بــه محوطه های 
مســجد االقصی و درگیری آنها با نمازگزاران در این مســجد در 
روزهــای اخیر اظهــار کرد: به دنبــال تکرار حضــور نیروهای 
اســرائیلی در مســجداالقصی، تعدادی از احزاب عربی که در  
کابینه رژیم اسرائیل بودند اتحاد خود را شکستند و این موضوع 

تبدیل به بحرانی سیاسی شده است.

مبارزه با ظلم جزء آرمان های 
جمهوری اسالمی است

امور  کمیســیون  هیئت رئیســه  عضــو 
داخلی کشــور و شــوراها روز قدس را 
نماد آزادگی همه مردم مسلمان عنوان 
کــرد کــه در برابــر ظلم و ســتم رژیم 
فاطمه  می شــوند.  متحد  صهیونیستی 
مقصودی دربــاره اهمیت روز قدس و 
چرایــی برگزاری آن در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گفت: 
مبارزه با ظلم و ایســتادگی در برابر زورگویی ها علیه مسلمانان 
جهان، جــزء آرمان هــا و باورهای دینــی و انقالبی جمهوری 
اسالمی است که تغییر نخواهد کرد و هیچ گاه این رژیم غاصب 
و کودک کش را به رسمیت نخواهد شناخت. عضو هیئت رئیسه 
کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها درباره عادی سازی 
روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی افزود: این 
کشــورها بر اثر وادادگــی یا خودباختگی یا تهدید کشــورهای 
زورگویــی ماننــد آمریکا اگــر بخواهند روابط خــود را با رژیم 
صهیونیستی عادی کنند، بر آرمان های جمهوری اسالمی ایران 
تأثیری ندارد؛ زیرا یکی از اصول ما مبارزه با ظلم و ستمی است 
که رژیم صهیونیســتی علیه مردم فلســطین روا داشته است. 
سخنگوی فراکسیون حمایت از جبهه مقاومت و آزادی قدس، 
این روز را نشانی از توجه به آزادگان جهان عنوان کرد و یادآور 
شــد: هر انســان آزاده ای فارغ از هر دین و مذهبــی که دارد؛ 
به ویژه مســلمانان جهان و محور مقاومت، روز قدس را انگیزه 
و قــوت قلبی خود قلمداد می کنند تا به زورگویان عالم بگویند 
ما مســلمانان همچنان ایســتاده ایم. نماینده مردم بروجرد در 
مجلــس تأکید کرد: هر تعداد از مردم که در روز قدس شــعار 
مرگ بر اســرائیل و مرگ بر آمریکا سر دهند، قطعا هر شعاری 
تیری به قلب صهیونیســم است تا طبق فرمایش رهبر معظم 

انقالب تا ۲۵ سال آینده نابودی این رژیم را ببینیم.
وی دربــاره اینکــه راهپیمایــی روز قــدس تا چــه میزان 
مانع عادی ســازی روابط برخی از کشــورهای عربــی با رژیم 
صهیونیستی خواهد شــد،  عنوان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
کشــور بزرگ و مهم منطقه است و راهی که کشور ما آغاز کرد 
و ســایر مســلمانان جهان از آن پیروی می کنند، قطعا کارساز، 
پیشرو و راهبردی اســت و همه از این حرکت تبعیت خواهند 
کرد. سخنگوی فراکســیون حمایت از جبهه مقاومت و آزادی 
قدس یادآور شــد: البته شاید سران برخی از کشورهای عربی با 
رژیم صهیونیستی بیعت کنند. اما آنچه که برای ما مهم است، 
بیداری مردم جهان به ویژه مســلمانان همه کشورهاست. چرا 
که همه چشــم به حرکت مردم ایران اســالمی به عنوان الگو 
و فرمایشــات رهبر معظم انقالب دارند. مقصودی خاطرنشان 
کــرد: از همه مردم روزه دار دعوت می کنــم در راهپیمایی روز 
قــدس که مصادف با ایام اهلل اســت حاضر شــوند تا همراه با 
وحدت کلمه، شعار آزادگی سر دهیم و حمایت خود را از مردم 

مظلوم فلسطین اعالم کنیم.

نویسنده:محمدعلی کعبی
برخیز الخلیل! برخیز رام اهلل! ما نواده های معراجیم و سرزمین پدری مان را معامله نخواهیم کرد.

دیـالـوگ روز

شرق: ماه مبارک رمضان امســال با درگیری های چند هفته ای 
میان شهرک نشینان و فلســطینیان در قدس و مسجداالقصی 
قرین شده است. تهاجمات سازماندهی شده گروه های افراطی 
راســت گرای یهودی با محوریت گروه »الهیکل« یا معبد، دور 

جدیدی از تنش ها را به دنبال داشته است.
این تنش ها که کانون آن در مســجداالقصی است، با آغاز 
عید ِپَســح یهودیــان در ۲6 فروردیــن/ ۱۵ آوریل اوج گرفت و 
به نظر می رســد این شــرایط همچنان ادامه داشــته باشــد؛ 

چرا که شهرک نشــینان یهودی کماکان حملــه به صحن های 
مسجداالقصی را در دســتور کار دارند و در مقابل نیز واکنش 
فلســطینیان نیز به قوت خود ادامه خواهد داشت. در کنار آن، 
نزدیک شدن به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به نام روز 
جهانی قدس نام گذاری شده است، می تواند وضعیت حساس 

امنیتی فعلی در قدس را دو چندان کند.
افزون بر آنچه گفته شــد، پیش از این، وقوع چهار عملیات 
از سوی فلسطینیان در بازه زمانی کمتر از یک ماه و گستردگی 

آن از جنوب سرزمین های اشــغالی )بئرالسبع نقب( تا شمال 
)تل آویو(، الخضیره و دیزنکوف نیز بر شــدت تنش های جاری 
افزوده ؛ خصوصا که در سال های اخیر این حجم از عملیات در 
کنار تعداد تلفات جانی ۱۴ نفره آن، رویدادی بی سابقه  حداقل 

در یک دهه اخیر بوده است.
این سلســله عملیات ها پاشنه آشــیل امنیت اسرائیل را به 
خوبــی نمایان کرد. بنابراین کابینه نفتالــی بنت را که از زمان 
تشکیل با مشکالت مختلفی مواجه بود، در وضعیت دشوارتری 
قرار داده اســت. کما اینکه به باور بسیاری، خودداری اسرائیل 
از انجام عملیات نظامی گســترده در جنیــن، کرانه باختری و 
اردوگاه آن، ناشــی از افزایش نگرانی ها به واسطه پیامدهای 
این عملیات ها بوده اســت. اینها عالوه بر آن اســت که بعد از 
استعفای عیدیت سیلمن از حزب یمینا وابسته به نفتالی بنت 
و به دنبالش از دســت رفتن اکثریت کنست، احتمال فروپاشی 
کابینــه ائتالفی )بنت - الپید( و برگــزاری انتخابات زودهنگام 
پارلمانی که پنجمین دور در بازه زمانی حدود سه ســاله است، 
چندان دور از ذهن نخواهد بود. با این شــوک سیاسی ناشی از 

خروج کلیدی یکی از اعضای کابینه ائتالفی، باید در هفته ها و 
ماه های آینده منتظر پیامدهای بحران سیاســی جدید اسرائیل 
و ورود دوباره آن به دور باطــل انتخاباتی بود؛ دور باطلی که 
در یک طرفش نفتالی بنت، نخســت وزیر فعلی اسرائیل برای 
بقا در قدرت دســت و پا می زند و در آن ســو بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر سابق، برای بازگشت به قدرت خواهد جنگید. این 
امر ســایه یک بحران امنیتی گســترده تر را در اراضی اشغالی 

پررنگ می کند.
در هــر صــورت، ادامه رونــد کنونی، به خصوص تشــدید 
درگیری هــا در قــدس، وقوع انتفاضــه جدیــد را امکان پذیر 
می کنــد تا جایی که می تواند دامنه قیام مردم فلســطین را از 
کرانه باختری تا سایر شــهرها و مناطق اشغالی عالوه بر نوار 
غــزه دربر بگیرد. با توجه به این واقعیت که در ســرزمین های 
اشــغالی تاکنــون دو انتفاضــه در ســال های ۱۹87 و ۲000 
میالدی رخ داده، از حدود یک دهه گذشته تاکنون پارامترها و 
شاخصه های مربوط به وقوع انتفاضه سوم همچنان در حال 

افزایش است.

تحوالت جاری در قدس و 
انتفاضه سوم


