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پر  و  اسالمشهر خواستار حضور گسترده  فرماندار شهرستان 
شور اقشار مختلف مردم اعم از اصناف، جوانان و دانشگاهیان، 
راه  در  ادارات  کارکنان  و  مسئوالن  فرهنگیان،  ورزشکاران، 

پیمایی روز جهانی قدس شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسالمشهر، امیراله حقیقی 
در جلسه ستاد برگزاری مراسم شهدای هفتم تیر و روز جهانی 
قدس، افزود: روز جهانی قدس یادگار بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی)ره( است و باید تالش کنیم تا 
زمینه برای حضور گسترده و پرشور هموطنانمان در راه پیمایی 

روز قدس در شهرستان اسالمشهر به خوبی فراهم شود.
وی با بیان اینکه راه پیمایی روز جهانی قدس که همه ساله 
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می شود، تجلیگاه 
است،  فلسطین  مظلوم  مردم  از  دفاع  در  ایران  ملت  وحدت 
به  که  مواردی  از  جلوگیری  جهت  الزم  تدابیر  باید  افزود: 
وحدت مردم در راه پیمایی روز جهانی قدس خدشه وارد می 

کند اندیشیده شود.
حقیقی گفت: ائمه جماعات مساجد امسال می توانند ضمن 
دعوت از همه مردم جهت حضور در راه پیمایی روز جهانی 
قدس اهمیت شرکت در این راه پیمایی را بین مردم تشریح 

کنند.
وی افزود: ادارات شهرستان در ایام منتهی به روز جهانی قدس 
اقدامات تبلیغی و فراخوان مردم جهت حضور پر شور در راه 
پیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در دستور کار داشته 

باشند.
فرماندار اسالمشهر بر لزوم پرهیز از بی نظمی و توجه به منافع 
ملی  بویژه در شعارهایی که در راه پیمایی داده می شود تاکید 
امنیتی شهرستان  و  انتظامی  نهادهای  امیدواریم  کرد و گفت: 
نهایت  پیمایی همچون گذشته  راه  امنیت  نظم و  تامین  برای 

تالش و دقت نظر را داشته باشند.
مراسم  باشکوه  و  متمرکز  برگزاری  خواستار  همچنین  وی 
سالگرد شهادت شهید بهشتی و برنامه های مربوط به هفته قوه 

قضائیه در شهرستان اسالمشهر شد.

  مسیر1: خـیابان های المـهدی)عج(، علی بن ابیـطـالب)ع(، 
امام  خیابان  جانبازان،  انبیاء،  مجتبی)ع(شهرک  حسن  امام 
محمدباقر)ع(، امام موسی کاظم)ع(، باغ فیض و امام سجاد)ع(. 
محل تجمع: ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء)ع(- حاشیه جاده 

ساوه به سمت مصلی.
  مسیر2: شهرک ا... اکبـر و 20 متری امام خمینی)ره(. محل 
تجمع: مسجد امام علی النقی)ع( به طرف جاده اصلی به سمت 

مصلی.
  مسیر3: خـیابـان های آیت ا... کـاشـانی، مبـعـث، فـاطمه 
الزهرا)س(، روستاهای ایرین و چیچکلو. محل تجمع: مسجد 
علی بن موسی الرضا)ع( به طرف جاده اصلی. محل تجمع 

ابتدای خیابان نواب صفوی.
  مسیر4: شهرک ایرانشـهر)باغ نرده(، شهرک الله و شهرک 
سالور. حرکت از مسجد صاحب الزمان)عج( به طرف جاده 
اصلی. محل تجمع ابتدای خیابان نواب صفوی به سمت مصلی.
   مسیر5: محله های فیضیه، احمدیه، مهدیه، محمدیه، سعیدیه 
و ضیاء آباد.  حرکت از مسجد حضرت ولی عصر)عج( میدان 
مهدیه به طرف جاده اصلی. محل تجمع ابتدای خیابان نواب 

صفوی به سمت مصلی.
   مسیر6: شهرک امام حسین)ع( )میان آباد(. محل تجمع: ابتدای 
شهرک جنب مدرسه عترت. حرکت با اتوبوس و ملحق شدن 

به راهپیمایی در خیابان شهید نواب صفوی به سمت مصلی.
  مسیر7: شـاطـره. محـل تجمع: جنب مسجد جامع ابتدای 
خیابان مهدی موعود)عج(. حرکت با اتوبوس و ملحق شدن به 

راهپیمایان در ناحیه سیدالشهداء)ع(.

فرماندار اسالمشهر خواستار شد:

حضور گسترده همه اقشار 
در راه پیمایی روز جهانی قدس

مسیرهای راهپیمایی روز قدس

ویژه نامه روز قدس

 مهندس علیرضا ناصری پور شهردار اسالمشهر: 

روز قدس سرآغاز بیداری جهان اسالم و روز حمایت از مستضعفان جهان است

جهانی  روز  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمشهر  شهردار 
قدس روز ایستادگی عملی مردم ایران اسالمی در 
کنار ملت فلسطین و آرمانهای آن است، گفت: روز 
قدس سرآغاز بیداری جهان اسالم و روز حمایت 

از مستضعفان جهان است.
علیرضا ناصری پور خاطر نشان کرد: روز جهانی 

برای  بزرگ  نهضتی  و  حرکت  سرآغاز  قدس 
و  سرنوشت  تعیین  روز  و  جهانی  جامعه  بیداری 
مسیر ملت های مستضعفی است که تحت تسلط 

مستکبران ظالم قرار دارند.
وی با بیان این مطلب که ملت فلسطین در مقدمه 
اشغالگر  رژیم  ظلم  از  که  دارد  قرار  ملت ها،  این 
است،  رنج  در  آن  نژادپرستی  و  صهیونیستی 
انسانی  بر خالف عرف  رژیم صهیونیستی  گفت: 
به  دست  روزه  همه  بین المللی  توافق های  و 

جنایت های گسترده در غزه و  فلسطین می زند.
مسئله  کرد:  تصریح  ادامه  در  اسالمشهر  شهردار 
فلسطین نماد آشکار دشمنی با اسالم و مسلمانان 
فریاد  و  است  بیدادگری  و  ظلم  روشن  مظهر  و 
مسلمانان در سراسر جهان در روز قدس نیز نماد 
بیداری و وحدت مسلمین و مقاومت و مبارزه آنان 

با ظلم و بیداد است. 
نامگذاري  با  خمیني)ره(  امام  افزود:  پور  ناصری 
قدس،  روز  نام  با  رمضان  مبارک  ماه  آخر  جمعه 
علیه رژیم غاصب  را  ملتهاي مسلمان  از  بسیاري 
بطوریکه  کرد،  بیدار  جهانی  استکبار  و  اسرائیل 
در  مراسم  این  همزمان  برپایی  شاهد  امروز 

کشورهای دیگر مسلمان هستیم.
وی با اشاره به این مطلب که دشمنان ملت تالش 
بسیاری می کنند تا مردم در راهپیمایی روز قدس 
هم  اگر  ایران  مردم  کرد:  تأکید  نیابند،  حضور 
نظرهای متفاوتی با یکدیگر داشته باشند، روی یک 
که  است  این  آن  و  هستند  مشترک  آرمان  و  نظر 
برای کشور، دین و والیت ارزش قائل بوده و در 
جایی که باید نظام اسالمی را همراهی  کنند، با جان 

و دل این کار را می کنند.
شهردار اسالمشهر گفت: مردم آگاه و هوشیار ایران 
اسالمي بارها و بارها با حضور چشمگیر خود در 
راهپیمایي روز قدس به دشمنان نشان دادهاند که 
با وجود همه مشکالت اقتصادی، حمایتهاي خود 
را از مسلمین مورد ظلم جهان برنخواهند داشت و 
تا پیروزي آنان با تمام توان در حمایت از مظلومین 

جهان اسالم خواهند ایستاد.
علیرضا ناصری پور در پایان گفت: از آحاد مردم 
عزیز  جوانان  خصوص  به  اسالمشهر  شهیدپرور 
مردم  و عزت  دیگر شکوه  بار  تا  می کنیم  دعوت 
والیی و روزه دار اسالمشهر در دفاع از مستضعفان 

و مقابله با استکبار جهانی را به نمایش بگذارند.

68 سال است که فلسطین عزیز و در قلب آن 
قدس شریف، نخستین قبله مسلمانان جهان، با 
حمایت استکبار جهانی تحت سلطه صهیونیسم 

جنایتکار است.
میلیون ها  اشغالگر قدس  از سال 1948 رژیم  
مسلمان فلسطینی را از سرزمین و موطن  اصلی 
ها  سال  این  طول  در  و  ساخت  آواره  خویش 
مرتکب  بشریت   بر ضد  بسیاری  های  جنایت 

شده است.
این توطئه از همان ابتدا، با مقاومت مردم مسلمان 
فلسطین و اعتراض مسلمانان و انسان های آزاده 
و بیدار دل جهان مواجه شد و به شکل مبارزات 
پیگیر و سیاسی-نظامی، چهره خود را نشان داد. 
در  امت  امام  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس 
سیزدهم  با  مصادف   1358 سال  مرداد   16 روز 
ماه  آخر  روزجمعه  پیامي،  طي   1399 رمضان 
از چنگال  نجات قدس  برای  را  مبارک رمضان 
صیهونیست های جنایتکار، به عنوان روز قدس 
مناسبت  همین  به  پیامی  در  و  نمودند  تعیین 

فرمودند: 
را  اسرائیل غاصب  »من طی سالیان دراز، خطر 
گوشزد مسلمین نمودم که اکنون، این روزها به 
خواهران  و  برادران  به  خود  وحشیانه  حمالت 
در  ویژه  به  و  است  بخشیده  شدت  فلسطینی 

فلسطینی  مبارزان  نابودی  قصد  به  لبنان  جنوب 
پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می کند.

های  دولت  و  جهان  مسلمانان  عموم  از  من 
اسالمی می خواهم که برای کوتاه کردن دست 
و  بپیوندند;  به هم  آن،  پشتیبانان  این غاصب و 
جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است 
و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین 
نیز باشد، به عنوان )روز قدس( انتخاب و طی 
را در  المللی مسلمانان  بین  مراسمی همبستگی 
حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین 
اعالم نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان 

را بر اهل کفر خواستارم.«
سال   37 اکنون  ایران  مسلمان  و  بزرگوار  ملت 
است که با تأسی به سیره پیامبر خاتم )ص( و 
ائمه معصومین )ع( در حفظ ارزش ها ودفاع از 
مسأله  خویش  مقتدای  و  امام  سر  مظلوم،پشت 
آزاد سازی فلسطین از چنگال غاصبان قدس را 
سرلوحه آرمان هایش قرارداده و همه ساله روز 
قدس را به روز فریاد کشیدن بر سر ستمکاران 

تاریخ تبدیل کرده است.
و  فضل خداوند  به  که  هستیم  آن  شاهد  امروز 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  حکیمانه  رهبری 
العالی( و حضور مردم مومن و آزاده، هر سال 

ابعاد و تاثیرگذاری روز جهانی قدس بیش از پیش 
گشته و بسیاری از مسلمانان و ملت های آزاده 
جهان به تبعیت از ملت ایران، نام قدس را زنده 

نگاه می دارند.
بی شک امسال نیز مردم شریف اسالمشهر ضمن 
حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، پرچم 
در  اهتزاز  به  را  فلسطین  مظلومان  از  حمایت 
خواهند آورد و ان شاء ا... دیری نخواهد انجامید 
که همگان آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل 

و مزدوران آن رژیم  غاصب را شاهد باشند.

مهندس ناصر عبدی آذر رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

دیری نخواهد انجامید که همگان آزادی قدس شریف و نابودی 
اسرائیل و مزدوران آن رژیم  غاصب را شاهد باشند

مسابقه بهترین جمله در رابطه با

فلسطین
جمالت خود را به شماره 
30007018 ارسال کنید 

به بهترین جمالت هدایای نفیسی اهدا خواهد شد



در وصف مظلومیتشان شعر می سرائیم، تئاتر زندگی در آتش بازی می کنیم، مسابقه نامه ای 
به کودک فلسطینی برپا می کنیم، انیمیشن می سازیم و  تقدیمشان می کنیم. روز قدس پالکارد 
دستمان می گیریم و می رویم راهپیمایی تا وجدان هایمان را تسکین دهیم و با مردم مظلوم 
فلسطین ابراز همدردی نمائیم. در این روزها که خواب خوشه های زیتون آشفته است و جهان 
شاهد جنگی همه روزه و نابرابر از سوی رژیم غاصب اسرائیل است که در آن تمام قوانین و پیمان 
های بین المللی حقوق بشر را نادیده گرفته و اصول آن را زیر پا گذاشته است، ما افتخارمان این 
است که تنها کشور شیعی جهان هستیم و هر بار که خبر توهین به مقدسات یا کشتار مظلومان 
را می شنویم آن را به شدت محکوم می کنیم. البته همه این ها خوب است اما باید زیرکتر از این 

حرف ها بود. باید ببینیم که چه اتفاقی در حال وقوع است و ما در کجای این اتفاق قرار داریم.
این یک واقعیت است که ما خواسته و ناخواسته در آماده سازی تدارکات برای صهیونیست نقش 
داریم و خودمان هم نمی دانیم. سال ها گوشی های موبایل نوکیا و موتوروال در جیبمان بود و بچه 

هایمان با شیرخشکهای خوش طعم »سرالکCerelac«  بزرگ میشوند.
و  اید  نشنیده  نامی   HP »پی پرینترهای»اچ  و   Intel »اینتل« یو های  پی  از سي  نگویید که 
از شکالت های »مگی« Maggi و »کیت کت« KitKat و »اسمارتیز« Smarties و نوشابه 
های«کوکاکوال« Coca Cola ، »پپسی« Pepsi ، »فانتا« Fanta و »میریندا« Mirinda چیزی 
نمی دانید که اتفاقاً همه مان می دانیم. همه مان حتی برای یک بار هم که شده پولمان را برای 
خرید یکی از این محصوالت خرج کرده ایم بدون اینکه بدانیم در زمره کسانی قرار گرفته ایم که 
با خرید کاالهای اسرائیلی، ناخواسته حامی مالی این رژیم غاصب شده ایم و خشاب خشاب، گلوله 
به دستش می دهیم تا در فلسطین اشغالی نفسی دیگر باال نیاید و دستی از روی محبت پدرانه بر 

سر کودکی کشیده نشود.
فقدان اطالعات کافی برای شناساندن کاالهای اسرائیلی، نبود اقدامی جدی از سوی مسئوالن 
اینگونه کاالها در مبادی گمرک و همچنین عدم تعطیلی  کشورمان برای جلوگیری از ورود 
کارخانجات داخلی که حامی مالی آن، صهیونیست است از مهمترین دالیلی است که با وجود 
حمایت های فراوانمان از مظلومان فلسطین اما هنوز نمی دانیم که در کجای این اتفاق قرار گرفته 

ایم.
نابودی اسرائیل یکی از اصول جدا ناپذیر انقالب اسالمی ما بوده و هست بنابراین باید به غیر از 
حضور در راهپیمایی و حمایت تبلیغاتی و رسانه ای از مظلومان فلسطین که بحثی کاماًل جهان 
شمول هستند، آستین های خود را باال بکشیم و وارد اقدامات عملی شویم. هر چند که با تحریم 
کاالهای شرکتهایی که به نوعی از اسرائیل حمایت می کنند میتوان از تعداد گلوله هایی که به 
سمت جوانان فلسطینی شلیک میشود، کاست اما باید ببینیم که به سئواالت فراوان جوانان ایرانی 

که مانند توپی بزرگ به ذهنشان شلیک میشود، چه کسی پاسخ میدهد؟
شعبه های شرکت های حامی اسرائیل در ایران چه می کنند؟ مسئوالن ما براساس کدام وجدان 
بیدار! قراردادهای نفتی را با شرکت چند ملیتی »شل« Shell امضا میکنند؟ محصوالت غذایی 

»نستله« Nestle و پوشاک »بنتون« Benton در خانه های ما چه میکنند؟
حواسمان نیست که اسرائیل، کشوری که باید از عرصه جهانی نیست و نابود شود، تا یخچال و 

کمد شخصی ما مسلمانان اسرائیل ستیز هم نفوذ کرده است.

پول های ما زیر پای کدام 
فلسطینی منفجر می شود!؟

این شرکت نوشابه سازی که از  سال 1886 فعالیت خود را در 
آمریکا آغاز کرده است یکی از بزرگترین حامیان اسرائیل می باشد.

این شرکت به طور سالیانه مبلغ 3/ 2 میلیارد دالر به اسرائیل کمک 
مالی می کند عالوه بر آن در سال  2002 اقدام به تاسیس شعبه 
ای در اسرائل نمود و در آخرین اقدام خود مبلغ 3/ 1 میلیارد برای 

تجهیز ارتش اسرائیل در اختیار آژانس یهود قرار داد.
محصوالت  فروش  و  تولید  نمایندگی  مشهد  خوشگوار  شرکت 
کوکاکوال در ایران را بر عهده دارد و با وجود اخطارهای زیادی که 

تاکنون دریافت
کرده است، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد!!

از دیگر شرکت ها و برندهای تجاریه وابسته به کوکاکوال که در بازار 
ایران نیز یافت می شود می توان به پپسی، فانتا، آب معدنی دسانی 

و اسپرایت اشاره کرد.

این شرکت که کار خود را از سال 1866 در سوئیس آغاز کرد با حمایت های ارتش آمریکا در 
جنگ جهانی دوم توانست که فروش محصوالت خود را بسیار باال برد .همین امر باعث شد که در 
سال 1955 اقدام به خرید 10 درصد از سهام شرکت »اوسم« که یکی از بزرگترین شرکت های 
مواد غذایی در اسرائیل است، نماید و در حال حاضر صاحب 50.1 درصد از سهام این شرکت است.
این شرکت که در سال 2001 شعبه ی ایران خود را نیز تاسیس کرد، بارها و بارها وابستگی خود را 
به رژیم غاصب صهیونیستی نشان داده است .تا جایی که در سال 1998 جایزه جوبیلی(این جایزه به 

بزرگترین حامیان مالی اسرائیل داده می شود(، را از نخست وزیر وقت اسرائیل دریافت کرد.
نکته ی جالب این است که با اینکه مدارک زیادی مبنی بر اسرائیلی بودن این شرکت وجود دارد و تا 
به امروز بسیاری از جوامع حقوق بشری اقدام به تحریم محصوالت این شرکت کرده اند، این شرکت 

همچنان به فعالیت خود در سطح وسیع در داخل ایران ادامه می دهد.
محصوالت این شرکت در نام های مختلفی در بازار ایران یافت می شود که برای مثال می توان به 

»Maggi« و »kit kat« و »Nescafe« و سرالک اشاره کرد.

این برند معروف سیگار که متعلق به شرکت »فیلیپ موریس «می باشد، بزرگترین 
تولید کننده ی سیگار در دنیا می باشد.

شرکت موریس که متعلق به میلیاردری یهودی به همین نام است سالیانه 12 درصد 
از سود خالص خود را در اختیار اسرائیل قرار می دهد.

این شرکت که وابستگی آن به یهودیان در نماد آن نیز به طور آشکارا مشاهده 
میشود از حامیان اصلی اسرائیل می باشد. نکته ای که نباید براحتی از کنار آن عبور 
کرد این است که، این شرکت در طی سالیان قبل رقم هنگفتی را از فروش سیگار به 

مسلمانان جهان به دست آورده است!
البته واردات این سیگار مدت هاست که به ایران ممنوع شده است ولی همچنان به 

صورت قاچاق به کشور وارد می شود.

این شرکت که یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصوالت آرایشی و بهداشتی در 
جهان می باشد در سال 1995 و در پی تصمیم مدیران آن برای ازسرگیری فعالیت 
های اقتصادی در اسرائیل، بار دیگر فعالیت های خود را در حجم انبوهی آغاز کرد. 
همچنین در اقدامی کامال چابلوسانه مبلغ 10000 دالر را به عنوان بورس تحصیلیه 

سالیانه برای دانشجویان یهودی معین کرد.
این خوش خدمتی ها باعث شد که کنگره ی یهودیان آمریکا طی پیامی از فعالیت های 
این شرکت در اسرائیل ابراز خشنودی نماید و همچنین در سال1998، جایزه ی جوبیلی 

را از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت اسرائیل، دریافت نماید.
فعالیت های این شرکت درایران توسط نماینده ی رسمی آن، شرکت »زر سیما آرا« 
که اقدام به وارد کردن محصوالت این شرکت با برچسب فارسی میکند، در حال 

گسترش است.



)پرده اول( غافل شدن از دشمن
 اسرائیل غاصب در سال 1948 اعالم موجودیت کرد. 
ده ساعت بعد از اعالم موجودیت اسرائیل، کشورهای 
اسالمی ازجمله عراق، اردن، سوریه و مصر دست به 
حمله علیه این رژیم غاصب زدند. چهار ماه اول همه 
چیز به نفع مسلمانان پیش می رفت و اسرائیل در 
معرض شکست و نابودی کامل بود. در این شرایط 
مسلمانان با وساطت کشورهای غرب، یک آتش بس 

یک ماهه را می پذیرند. 
در این مدت کشورهای اسالمی از اقدامات دشمن 
در تجهیز خود غافل می شوند. ارتش اسرائیل از این 
فرصت استفاده می کند و با حمایت کشورهای غربی، 
تجهیزات خود را افزایش می دهد. پس از اتمام موعد 
بار  این  اما  گیرد  درمی  دیگر جنگ  بار  بس،  آتش 
ورق به نفع اسرائیل برگشته است. مسلمانان شکست 
سخت را متحمل می شوند و اسرائیل حضور خود را 

در منطقه تثبیت می کند.

)پرده دوم( برخورد مسامحه آمیز با دشمن
اسرائیل چندین بار همسایگان سرزمین فلسطین را 
اسالمی  کشورهای  اما  بود،  داده  قرار  تجاوز  مورد 
جنایاتش  به  و  کرده  مسامحه  رژیم  این  تأدیب  در 
با دیده ی اغماض می نگریستند. اسرائیل به چند 
میگ سوری حمله کرد اما مسلمانان جریان را جدی 
نگرفتند. اسرائیل که شاهد واکنش ضعیف کشورهای 
اسالمی در برابر این تجاوز بود، جرأت پیدا کرد و 
به چهار کشور اسالم حمله کرد و در مدت شش 
روز توانست آنها را به صلح وادار کند. او در این 
جنگ توانست کل صحرای سینا، بلندی های جوالن، 
کرانه باختری و شرق بیت المقدس را اشغال کند. 
کشورهای غربی نیز در سازمان ملل، مرزهای جدید 

رژیم صهیونیست را به رسمیت شناختند.

)پرده سوم( اعتماد به دشمن
انتقام گیری جنگ قبل از  کشورهای اسالمی برای 

اسرائیل، به این رژیم حمله کردند. آنها تا جایی به 
پیروزی نزدیک شدند که وزیر جنگ اسرائیل اعتراف 

به شکست کرد.
سرطان  ی  غده  این  خود  که  آمریکا  زمان  این  در 
را در این منطقه به وجود آورده، وارد میدان شد و 
کشورهای اسالمی را تهدید به حمله کرد. مسلمانان 
برای متارکه جنگ، خواستار آزادی مناطقی شدند که 
در جنگ قبل از دست رفته بود. اسرائیل این شرط را 
پذیرفت و آتش بس اعالم شد. در این آتش بس بار 
دیگر رژیم صهیونیستی با کمک شیطان بزرگ، ارتش 
خود را تجهیز کرد و بعد از تجدید قوا بار دیگر به 

کشورهای اسالمی حمله کرد و حضور خود را 
در مناطق اشغالی تثبیت کرد.

)پرده چهارم( مقاومت در برابر دشمن
پس از رّد مکرر درخواست آزادی اسرای لبنانی دربند 
اسرائیل، حزب ا... در عملیاتی در مناطق اشغالی، دو 
نفر سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفت. اسرائیل برای 

آزادی این دو نفر، دست به عملیاتی زد که باعث 
کشته شدن تعدادی دیگر از سربازهای اسرائیل شد. 
سید حسن نصرا... اعالم کرد که برای آزادی این دو 
اسیر اسرائیلی، رژیم صهیونیستی باید چهار نفر از 
اسرای لبنانی را آزاد کند. اسرائیل حاضر به این کار 
نشد و به لبنان حمله کرد. آمریکا بار دیگر به حمایت 
برخاست.  خود  نامشروع  ی  پرورده  دست  این  از 
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ابزار ظالمانه و نامشروع اهداف جابرانه و غاصبانه ای را  و 

تعقیب می کند.
صهیون نام کوهی است در اورشلیم که بارگاه حضرت داود 
پیامبر)ع( در آن قرار دارد و واژه ی صهیونیسم از آن گرفته 

شده است.
قبل از جنگ جهانی اول، روزنامه نگاری به نام )تئودر هرتزل( 
اهل اطریش، یا مجارستان در سال 1895 کتابی به نام )دولت 
یهود( نوشت و منتشر نمود. او در این کتاب از لزوم تشکیل 
کشور مستقل برای یهودیان سخن به میان آورد اما به محل و 

مرکز تشکیل دولت یهود اصاًل اشاره ای نشد.
یهود تشکیل شود  آژانس  که  نمود  نهاد  پیش  کتاب  این  در 
تا برنامه مذاکرات و نقشه های حزب را تنظیم نماید ویک 
شرکت یهودی به وجود آید که احتیاجات اقتصادی نهضت 

را تأمین کند.
اولین کنگره حزب صهیونیسم در شهر )بال سوئیس( تشکیل 
یهود  دولت  تشکیل  محل  فلسطین  کنگره  آن  در  که  گردید 

تعیین شد.
پس از شکست دولت عثمانی و حاکمیت انگلستان بر فلسطین 
به حدود  اش  دامنه  که  اول  جهانی  و شروع جنگ  لبنان  و 
فلسطین رسیده بود. یکی از رهبران صهیونیسم به نام )هربرت 
سموئل( یادداشتی به اعضاء کابینه انگلستان ونمایندگان عوام 
آن کشور تقدیم کرد و در آن یاداشت پیش نهاد کرد که یک 
دولت یهودی تحت نظارت انگلستان درفلسطین ایجاد شود، 
و از طرفی ، جمعی دیگر از رهبران یهود، و در رأس آن دکتر 
وایزمن استاد کرسی شیمی دانشگاه منچستر انگلیس که در اثر 
کشف ماده )اسیتون( که برای مواده منفجره ضروری بود، در 
جامعه و دستگاه دولتی انگلیس صاحب نفوذ بودند، با مقامات 
آمریکا درباره تشکیل دولت  فرانسه و  انگلیس و هم چنین 
یهودی در فلسطین مذاکره کردند و باالخره کار به جایی رسید 
دولت  تشکیل  وعده  انگلیس  وقت  خارجه  وزیر  بالفور  که 
یهودی را در روز دوم نوامبر 1917میالدی به صهیونیست ها 
داد و در نتیجه یهودی ها با حمایت کامل انگلیس و آمریکا 

وفرانسه دولت خود را تشکیل دادند.
به طور خالصه عوامل مؤثر در تشکیل دولت صهیونیزم به 

شرح زیر است:
تشکیل  برای  صهیونیسم  و  یهود  سردمداران  پافشاری   -1

دولت یهود در فلسطین.
2- آمادگی حکومت های غرب و شرق برای نجات ملت ها 
از شّر یهودی ها و مزاحمت های سیاسی و اقتصادی. زیرا 
یهود در هر کشوری که باشد اقتصاد آن کشور را قبضه می 
کند و به همین دلیل هیتلر یهودی ها را سوزاند و روسیه آن 

ها را اخراج کرد.
غّده  که یک  بود  آن  بر  استکبار جهانی  تر  مهم  از همه   -3
سرطانی را در قلب کشور های اسالمی قرار دهد تا دولت های 
تجربه  دوباره  و  برسند  وحدت  به  نتوانند  مسلمان  و  عرب 
مسلمانان  جامعه  اصوالً  و  نشود  تجدید  عثمانی  امپراطوری 

گرفتار اسرائیل شوند.
یهودیان خود را قوم برگزیده خداوند می دانند و بر خالف 
مسیحیان و مسلمانان که دینشان را جهانی می دانند، یهودیان، 
رستگاری را منحصر به قوم یهود می دانند و پذیرش دین یهود 
را از طرف دیگران صحیح نمی دانند و معتقدند که یهودیت 

تنها از طریق نسل و پدران منتقل می شود.
بنابراین صهیونیست نام حزب سیاسی بود که در میان یهودیان 
تشکیل شد و معتقد به تشکیل کشور مستقل در فلسطین و 
گسترش آن از نیل تا فرات است، در حالی که همه یهودیان 
چنین اعتقادی ندارند. هم چنین صهیونیست معتقد به برتری 
اعتقاد  یک  خاطر  همین  به  و  است  دیگران  بر  یهود  نژادی 
نژادپرستانه را دنبال می کنند و نیز معتقد به پیشبرد اهداف 
خود با قدرت نظامی و سلطه گری بر دیگران هستند و این 
اعتقاد اگر چه در میان بسیاری از یهودیان وجود دارد و غالبا 
یهودیان  از  زیادی  تعداد  اما  هستند،  صهیونیست  طرفدار 
هستند که با این نوع اعتقادات موافق نیستندو تعداد آنها رو به 
افزایش است. به همین خاطر می بینیم که گروههای مخالف 
و  است  آمده  وجود  به  نیز  یهودیان  جامعه  در  صهیونیست 
اسرائیل  از صهیونیست و  ایجاد تشکیالت مستقل  به  دست 
زدند و به مخالفت با تشکیل و ادامه کشور اسرائیل پرداختند. 
اخیرا در کشور  و  دارد  آمریکا وجود  این تشکل در جامعه 

انگلستان نیز به وجود آمده است.
اصطالح صهیونیست مسیحی، اصطالح جدیدی است که به 
مسیحیانی گفته می شود که تفکر صهیونیستی دارند و همانند 
یهودیان صهیونیست، معتقد به تسلط یهود بر بیت المقدس و 
اماکن مقدس مسلمانان می باشند تا شرایط ظهور مسیح فراهم 

گردد.

در  که  کرد  مقاومت  اسرائیل  برابر  در  روز   33 ا...  حزب 
اسرائیل  شد.  بس  آتش  پذیرفتن  به  ناچار  اسرائیل  نهایت 
اسیر   204 و  بگیرد  را  خود  سرباز  دو  جنازه  که  پذیرفت 

فلسطینی و لبنانی را تحویل دهد.

فرق بین یهود و صهیونیسم چیست؟

انقالب خمینی، انقالبی به وسعت عالم

عبرت از تاریخ...
داستان عبرت آموز تعامل با اسرائیل غاصب و جنایتکار

حزب ا... 33 روز در برابر اسرائیل مقاومت کرد که 
در نهایت اسرائیل ناچار به پذیرفتن آتش بس شد.

اسرائیل پذیرفت که جنازه دو سرباز خود را بگیرد و 
204 اسیر فلسطینی و لبنانی را تحویل دهد. نخست 
خاطر  به  شد  ناچار  نیز  صهیونیستی  رژیم  وزیر 

شکست در این جنگ، استعفا دهد.

)پرده پنجم( استقامت بر مواضع
اسرائیل عملیاتی جنگی علیه غزه که چندین سال در 
محاصره کامل بودند، آغاز می کند. آنها ربوده شدن 
که  کردند  ادعا  و  دادند  قرار  بهانه  را  اسرائیلی  سه 
حماس مسئول این آدم ربایی است اما هیچ مدرکی 
برای اثبات این ادعا نداشتند. در این جنگ با اینکه 
نیروهای فلسطینی از جهت تجهیزات بسیار ضعیف 
بودند اما توانستند در برابر خواسته های زیاده طلبانه 
اسرائیل مقاومت کرده و سرزمین های اشغالی را به 

دفعات مورد تهاجم قرار دهند.
در طی این جنگ، بارها پیشنهاد آتش بس مطرح شد 
اما تجربه های قبلی مسلمانان از دشمن، مانع پذیرش 
پیمانی ضعیف می شد. پس از مقاومت سرسختانه 
مردم غزه، اسرائیل ناچار شد شرایط آنها را بپذیرد و 
به محاصره چند ساله خود علیه مردم غزه پایان دهد.

)پرده ششم( سنت تاریخ
سنت تاریخ بر همین منوال است. اگر در برابر دشمن 
زورگوی خود عقب نشستی، او جلو می آید. اگر به 
او اعتماد کردی، او دشمنی خود را رها نم یکند. اگر 
از او غافل شدی، او از تو غافل نمی شود. دشمن، 
دشمن است حتی اگر با لبخند وارد شود. باید در برابر 
دشمن ایستاد. باید خود را به خدای مقتدر سپرد و 
از سازوبرگ و طبل توخالی دشمن نهراسید. چرا که 
»اگر خدا را یاری کنید، او نیز شما را یاری می کند و 
قدم هایتان را استوار می کند.« و به چه قدرت باالتری 
از او می خواهی تکیه کنی ؟ همان که تنها او، آب را 

از آسمان نازل می کند.

اسرائیل  برابر  در  روز   33 ا...  حزب 
اسرائیل  نهایت  در  که  کرد  مقاومت 
شد.  بس  آتش  پذیرفتن  به  ناچار 
سرباز  دو  جنازه  که  پذیرفت  اسرائیل 
خود را بگیرد و 204 اسیر فلسطینی و 

لبنانی را تحویل دهد.

نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر

ویژه نامه روز قدس


