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درباره ی فانوس
مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، سنگ بنای متفاوتی را 
گذاشته است و با نگاهی عمیق تر به مقوله ی »سبک زندگی اسالمی« فانوسی را 

روشن کرده است.
کتاب چه های »فانوس« هرچند اندازه ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 
اما رسچشمه ی نورشان منبع الیزالی است که همه ی جهان را در متامی زمان ها 

در برمی  گیرد.
»سبک زندگی اسالمی« محــور موضوعات فانـــوس است که از چهار جــــهت 

پنجــــره ای رو به آن گـــــشوده شده: »سیـــــره ی خاندان اهل بیت)علیهمالسالم(« 
]کتاب چه های الجوردی[،»زندگی دینی« ]کـــــتاب چه های آبی[، »مناسبت های 
مذهبی« ]کتاب چه های زرد[ و »رویداد های سیاسی و اجتامعی«]کتاب چه های 

بنفش[.
را  فانوس  تولید  افتخار  با  شبانه روزی  تالشی  در  تبلیغی عقیق،  گروه هرنی  و 
عهده دار شده است تا در این شب های تاریک، خدمتی باشد و چراِغ راهی به 

سوی »خوب زندگی کردن«.
ما فانوس را برای شام روشن کرده ایم. 

خواندن این کتاب چه تنها 14دقیقه طول می کشد.





فرمان تاریخی

یک
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و بسترحوادث روزها این ایران , وهشت پنجاه و ماهسالهزاروسیصد مرداد شانزدهم
تحوالتاست.انقالبتازهتاسیسدرایرانهنوزازالتهابنیوفتدهاست.دولتاسالمی

تشکیلشدهنخستینروزهایحیاتشرامیگذراند.
اخبارپیروزیقیامخودجوشمردمایرانجانتازهایرابهکالبدکشورهایتحتاستعمار
وسلطهیحکمرانانمستبدغربیدمیدهاست.اینروزهاکهحمالتوحشیانهصهیونیست
هابهمردممظلومفلسطینشدتپیداکردهواتفاقاتوتحوالتاخیرایرانجرقههایامید
رادردلمردمانفلسطینکهازمدتهاپیشبارژیمقاصبصهیونیستیدرمبارزهبهسر
بنیانگذارشجاعوهوشمند ازسوی تاریخیوماندگار پیامی ,روشنکردهاست. میبرند
جمهوریاسالمیایرانامامخمینیامیدواشتیاقشکلگرفتهدرجانملتهایمسلمان

رادوچندانمیکند.
امام)ره(کهازابتداموضعگیرکردهیشفافوصریحینسبتبهاسرائیلداردبابلندنگریو
تیزبینیتمامهرگزمسئلهیفلسطینراکوچکنشمردهوبرخوردجدیوواکنشمستقیم
بهاینمسألهراالزمدانستهوپیامیبهشرحزیرخطاببهمسلمینجهانصادرمیکنند:
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»بسماللهالرحمنالرحیم.مندرطیسالیاندراز،خطراسرائیلغاصبراگوشزدمسلمین
فلسطینی خواهران و برادران به خود وحشیانه حمالت به روزها این اکنون که نمودم،
پیاپی فلسطینی، مبارزان نابودی قصد به لبنان جنوب در ویژه به و است بخشیده شدت
خانهوکاشانهایشانرابمبارانمیکند.منازعموممسلمانانجهانودولتهایاسالمی
میخواهمکهبرایکوتاهکردندستاینغاصبوپشتیبانانآنبههمپیوندندوجمیع
مسلمانانجهانرادعوتمیکنمآخرینجمعهماهمبارکرمضانراکهازایامقدراستو
میتواندتعیینکنندهسرنوشتمردمفلسطیننیزباشد،بهعنوان»روزقدس«انتخابوطی
مراسمیهمبستگیبینالمللیمسلمانانرادرحمایتازحقوققانونیمردممسلماناعالم

نمایند.ازخداوندمتعالپیروزیمسلمانانرابراهلکفرخواستارم«
وازآنتاریخهرسالدرآخرینجمعهماهمبارکرمضانمسلمینایرانوجهانعلیه
پا به  ای گسترده تظاهرات آمریکا آن حامیهمیشگی و اسالم،اسرائیل دشمنانجهان
میکنندودرحمایتازمردممظلومفلسطینبابهنمایشگذاشتنگوشهایازازوحدتخود

درمقابلمزدورانجهانیقدرتنماییمیکنند.
دراینروزمسلمانانهرجایدنیاکهباشندباهرعقیدهومذهبیکصدافریادآزادیخواهی
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سرمیدهند.درروزقدسمسلماناناعمازشیعهوسنیاختالفاتراکنارگداشتهوهمهیکدل
ویکرنگانزجارخودراازرژیماشغالگرقدسوحقانیتمردممطلومفلسطیناعالممیکنند.

واینشروعماجرابود.....



درباره ی فلسطین

دو
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اهمییت بیت المقدس
بیتالمقدس)درزبانعبریبهآناورشلیممیگویند(یکیازشهرهایتاریخیومذهبی/

جهانبهشمارمیرود.
اینشهرباقدمتیکهبهبیشازسیقرنمیرسد)3هزارسالقبلازمیالد(هموارهبسیار
حائزاهمییتوموردتوجهبودهاست.اینشهرنهفقطدراسالمبلکهدرتمامادیانآسمانی
موردتقدیسواحترامبودهوازدیربازکانونتوجهبزرگترینادیانابراهیمیقرارداشته.به

همینجهتآثاروبناهایزیادیازادیانمختلفدراینشهربهچشممیخورد.
بیت تا اسالممسلمانانموظفشدند درصدر بود. نخستینمسلمانان گاه قبله قدس
المقدسرابهعنوانقبلهنخستینخودقراردادهونمازهایشانرابهسمتمسجداالقصیو
قدسبخوانند.پیامبراکرمصلیاللهعلیهوآلهتاهفدهماهبعدازهجرتبهمدینه،بهسوی
قدسنمازمیخواندتاانکهبهفرمانخداکعبهبهعنوانقبلهیمسلمانانانتخابشد.
ازینرومسلماناناینمکانراهموارهمقدسومبارکمیدانستندوبدلیلآنکهچندین

سالبهسویآننمازمیخواندند،یکتعلقعاطفیمعنویبهآندارند.
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شکل گیری رژیم صهیونیستی

فلسطینهمانگونهکهاشارهشدازموقعیتتاریخیواستراتزیکویژهایبرخورداربود.
ازینرودولتهایاستعمارگرازمدتهاقبلسودایحاکمیتبراینمنطقهرادرخیالخویش

میپروراندند.
درسال1898میالدی»تئودورهرتصل«خبرنگارونویسندهیهودیدراتریشکتابیتحت
عنوان»دولتیهود«منتشرکرد.ویدراینکتابازتشکیلیکدولتیهودیدفاعکردهو

یکزمینهفکریازجنبشصهیونیستیبهجوامعغربیداد.
ساکن یهودیان مخصوصا یهودی جوامع واستقبال یهودی دولت یک ریزی پایه پی در
درقسمتهایمختلفاروپا,رژیمصهیونیستیشکلگرفت.درواقعصهیونیستگروه
افراطیازیهودیانتندروونژادپرستبودکههدفآنانتسلطبرمنطقهیبیتالمقدسو
تشکیلیکحکومتیهودیمستقلدرآنمنطقهبود.سرزمینیکهمقدساتملیومذهبی
قومیهودتوسطپیامبرانبنیاسرائیلحضرتداودوسلیماندراینشهربناشدهواینگروه
افراطیخودرامالکانقطعیوبیقیدوشرطآنمیدانندواعتقاددارندبرایرجوعبه
»ارضموعود«یعنیهمانفلسطینوقدسازهیچسعیوتالشینبایددریغکرد.درتفکر
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پلیدصهیونیستیحتیکشتاربیرحمانهووحشیانهساکنینمنطقهاعماززنانوکودکانبی
دفاع,برایرسیدنبهحکمرانیمطلقانمنطقهامریالزماجراواجتنابناپدیراست...

 



انتفاضه ی فلسطین

سه
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انتفاضهدرلغتبهمعنایطغیانکردن،جوشیدن،روانشدن،وجنبشوحرکتیاستکه
همراهبانیرووسرعتباشد.

انتفاضهواژهایاستکهازسال1978میالدی)1366هجریشمسی(واردفرهنگ
انقالبیوسیاسیشدوامروزهباحمایتهایآشکارملتهایمسلمانازجملهجمهوری
اسالمیایرانواستمراروخستهگیناپدیریمقاومتمردمفلسطین,انتفاضهباروحساکنین
انسرزمینعجینشدهوهرجایدنیاکهنامیازفلسطینبردهشودمقاومتوانتفاضهجز

جداییناپذیراینملتاست.
مردمفلسطینسالهایطوالنیطعمتلختهاجماتروزانهدژخیمانرژیمصهیونیستیرا
چشیدهاند.ازسال1948یعنیدرحدودشصتوهفتسالپیشکهدستاستکبارجهانی
ومزدورانرژیمصهیونیستیبهسرزمینفلسطینتعرضکردهوبسانخاریدرچشممردم
منطقه,ارامشراازقدسشریفربودهاندتابهامروزملتبیدفاعفلسطینحتییکروز
مقابل در اشغالقدس ابتدای ازهمان فلسطین ملتمسلمان اند. ندیده را ارامش رنگ
استعمارانگلیسوحضوراشغالگرانهصهیونیستهابهدفاعازحققانونیوآبوخاک
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خویشبرخواستهومبارزهوپایداریکردند.انتفاضهیقدسعلیرغمتمامخونهاییکه
دراینراهریختهشدهوکشتارمردمبیدفاعوزنانوکودکانکهقربانیاناصلیاینجنگ

نابرابراندهیچگاهمتوقفنگردید.
اکنونانتفاضهدرفرهنگمردمفلسطین،حرکتپویاومعترضانهودستهجمعیبهکارمی
رودکهباسنگوفریاد،وهرانچهکهدرتواندارنددرمقابلاستبدادشجاعانهایستادهاندو

تاآخریننفسازحقخویشدفاعکردهوذرهایسستومتزلزلنمیشوند.
را ظلم برابر در پذیری سازش و ترس طلبانه, شهادت های حرکت با فلسطین جوانان
هیچ که دادند نشان انتفاضه بر پایداری با و اند کرده خودحدف مقاومت لغت ازفرهنگ
گاهومتعهدنیست.قدرتمزدورانهوگلولهو سالحیبرندهتروکارسازترازارادهانسانآ
انتفاضهیفلسطین تانکوبمبوسالحهایکشندهنمیتواندشعلههایبرافروختهی
راخاموشکندتازمانیکهامیدبهپیروزیوآزادسازیقدسشریفباروحمردمفلسطین

امیختهباشد.
گاهیداشتندومیفرمودند: امامخمینیازهمانابتداازنیتپلیدصهیونیستهاآ

»...منکرارًاتذکردادهامکهاسرائیلازنیلتافراتراازخودمیداندوشماراغاصب
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سرزمینهایخویشمیشمرد.اگرچهاکنونجرأتاظهارصریحآنراندارد....
بنابراندیشهیاماممسئلهیاشغالفلسطینباتوجهبهزیادهخواهیوزورگوییوکشتار
وحشیانهیمردمفلسطینتوسطرژیمغاصبصهیونیستیراههرگونهمذاکرهومصالحه
بستهاست.ازمنظرایشانمشکلفلسطینیکراهحلبیشترنداردوآنهم»ادامهانتفاضه

ومقاومت«است.
مقاومتوانتفاضهیپایدارمردمفلسطیندرمقابلقدرتهایجهانیوهمچنینحمایت
پیوستهمسلمانانوازادیخواهانجهانازجملهملتایرانمیتوانددلیلاصلینرسیدن
اسراییلبههدفنهاییخودتابهامروزباشد.ترسودلهرهایکهمسلماناندردفاعازحق
امکانات تمام باوجود که وکاریاست آنقدرعمیق اند انداخته اسراییل بهجان خویش
برخی جانبهی وحمایتهمه ها اقسامسالح انواع و وحشیگریها و ها ریزی وخون
کشورهایغربیازجملهامریکا,قدسشریفوملتفلسطینبادستهایخالیویکتنه
اسرائیلرابارهابهزانودرآوردهوهنوزهمپایداروراسخایستادهومانعرسیدناسرائیلبه
اهدافنهاییخودمیشود.



تاثیر روز قدس

چهار
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اعالمروزجهانيقدسدراینسالهاواستمراراطاعتازفرمانامامخمینیازچندجهت
گواهبرهوشیاریمسلمانانواهمیتبسیاراینرویدادجهانیاست.

اولآنکههرسالهدریکروزمشخصدرگوشهیگوشهیکشورهایاسالمیوجهان
,ملتهایمسلمانبهروایتیتمامجهاناسالمومردمبیداروحقطلبوآزادهبهصورت
متحدوباقلبیاکندهازدردوامید,مخالفتیکپارچهوهمگانیخودراعلیهرژیماشغالگر
قدساعالممیکنند.مسلماناندراینروزبهمعنایواقعیبهوحدتکلمهمیرسند.همان
معیاروخصوصیتیکهازدیدگاهامامخمینیبرایپایداریوحیاتجوامعاسالمیضروری
والینفکاست.دراینروزنهنژادمهماستنهقومیتنهمذهبونهاختالفاتعقیدتی,
همهوهمهبهیکهدفویکصداویکتنمیشوندوانزجازخودراازرژیماشغالگر

قدساعالممیکنند.
روزقدسجلوهایازارادهجمعيبینمسلمینبراياحقاقحقخویشوباالبردنروحیه
پس قدس که میدهد را انگیزه و نفس به اعتماد این مسلمین به و است ایثار و همدلي
گرفتنياستواگرهمتووحدتکلمهباهمتوامانگردنندپیروزیازآنمسلمانانخواهد
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بود.
عالوهبرآناینحرکتگروهیووحدتکلمهیمسلماناندرتماماینسالهاخاری
تلقیمیشود اسرائیل برای وهراس اهرمفشار بهعنوان و بوده اسرائیلغاصب برگلوی
افکارعمومی وفریب نمایی بامظلوم رژیم این تبلیغاتگستردهایکه وهرسالهبرخالف
یادآورمی تمامدنیا به را انجاممیدهدچهرهیواقعیاسرائیل برایخریدنمشروعیت
شود.بیداریوفریادمسلمینهموارهناامنیوترسرابرایاسرائیلبههمراهداشتهوباعث
اینرویداد تکرارهرسالهی بیشترمقاومتمردمفلسطینمیشود. پایداری و امیدواری
مسئلهیفلسطینراازدرحاشیهقرارگرفتنوفراموششدندرطولاینسالهابازداشته
وازدستخوشاخبارکذبشدندورمیکند.وبنابهآنچهدراندیشهیامامازبازتاباین
حرکتانتظارمیرفتآرمانفلسطینهرگزازقلوبمسلمینپاکنشدوتابهامروزاینزخم

عمیقبرپیکرسرزمینهایاسالمینهفراموششدهونهالتیامپیداکرده.
توطعهیشوماسرائیلخنثیمیشود

اسرائیلهموارهدرپیروشهاییبرایمشروعیتبخشیدنبهخودوتحریکاحساسات
وافکارعمومینسبتبهمظلومیتقومیهودبودهطرحمسئلهسرزمینيبدونملتبراي
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ملتيبدونسرزمینشعاریکهتوسطگلدامایروزیرخارجهاسبقاینرژیمارائهشدباتوجه
بهدراختیارداشتنرسانههايگروهياعمازروزنامهوشبکههايتلویزیونيو...درپی
القاییکتفکروباورجمعیدرخصوصمشروعیتشکلگیریاسرائیلبود.مشابهبه
تبلیغاتگستردهایکهدرخصوصقضیهيهولوکاستصورتگرفت.امااینتوطئهبا
گاهیامامراحلمبنيبراعالمروزقدسوتظاهراتصدهامیلیونيامتاسالمو تیزبینیوآ
مستضعفینسرتاسردنیاایندروغبزرگبرمالشدویکيازاصليترینفلسفههايوجودي

تشکیلاسرائیلبهزیرسوالرفتومشروعیتآنراباچالشجديروبروکرد.
وحدتکلمهیمسلمیندرروزقدسوانسجامواستمرارآنمسئلهیفلسطینراازبعد
ملیومشکالتداخلییککشورخارجوآنرابهبزرگتریندغدغهیجهاناسالمتبدیل
میکند.دغدغهمندبودندرتفکراتیکمسلماننهادینهاستوهموارهقدرتونیرویی
شگرفرابههمراهداردکهجوامعمستبدغربیوهمپیمانبااسراییلرابهوحشتمیاندازد.
برخالفنقشهیاسرائیلبهمنطورنشاندادنمسئلهیفلسطینبهعنواننزاعقومیو
ملیمیاناعرابوتالشبرایکماهمییتجلوهدادنآندرتماماینسالهاهوشیاری
و نشدنیکرده فراموش را فلسطین ماجرامسئلهی برافشاگریحقیقت مسلمانانعالوه
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مخالفتبااسرائیلراجزییالینفکازذاتیکمسلمانمیداندکهبهجایتسلیم,روحیه
یحقطلبیومبارزهرازندهمیکندومقاومتاسالمیراتنهاگزینهیپیشرومیداند.
مجموعهیایناتفاقاتوبینشهایاسالمیوحرکتهایجمعیبهمرورباعثانسجام

روحیهیمبارزهوشکلگیریگروههایمبارزیهمچونحماسو...شدهاست
بهزیرسوالبردندولتهايمرتجعوغربگرايجهاناسالم:

درواقعهمانطورکهامامفرمودنداینروزروزامتیازبخشیوجدایيبینحقوباطلو
معیارمسلموقطعیبرایشناختدوستودشمناست.همهسالهدربسیاریازکشورها
ازجملهایرانراهپیماییروزقدسبهصورتگستردهوبسیارپرشکوهبرگزارشودکهنشان
ازماهییتاسرائیلستیزیاینکشورهادارد.ازطرفدیگردربرخیکشورهاازجملهبرخی
جوامععربیبادخالتدولتهاممانعتهاییبرایبرگزاریراهپیماییروزقدسوجودداردو
اینحاکیازحمایتاشکارویاپشتپردهیآندولتهاازسیاستهایاسرائیلمیباشد
وبدونباقیگداشتنهیچشکوشبههایموضعگیریصریحدولتهارانسبتبهمسئله

یاشغالقدسنشانمیدهد.





روز قدس در اندیشه امام

پنج
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اندیشه پایههاياساسی از باصهیونیسموعليالخصوصاسرائیلغاصبیکي مبارزه
هایحضرتامامبود.

امامخمینیازسالهاقبلازپیروزیانقالباسالمیدرایراننسبتبهرژیماسرائیلو
را اسرائیل و بودند دقیق و بسیارحساس المقدس بیت و فلسطین بهسرزمین آن تجاوز
غاصبودشمنامتوجهاناسالممیدانستندوبارهاوبارهافرمودندکهاسرائیلباید
رایکغدهسرطانیمی اسرائیل تعریفمعروفشان وطبق روزگارمحوشود ازصحنهی
رژیم درمورد وصریحی گیریشفاف ابتداموضع از تمام درایت با امامخمینی . دانستند
اشغالگرقدسداشتندوجسارتوهوشمندیایشاندرموردمسئلهیفلسطینواهداف
اسرائیل,ازفرمانتاریخیوانقالبیایشاندرموردرژیمصهیونیستیبهوضوحقابلرویت
است.آنهمسالهاپیشازپیروزیانقالباسالمی,درستدرزمانیکهدولتوقتایران
یعنیرژیمشاهنشاهیازمدافعانوحامیانسرسختاسرائیلبهشمارمیآمد.سالهاقبل
ازپیروزیانقالباسلمیایرانیعنیدرسالچهلوشیشفتوایماندگاریازامامخمینی
مبنیبرحرمتهرگونهارتباطتجاریوسیاسیدولتهایاسالمیومسلمانانبااسرائیل
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وحرامبودنخریدوفروشکاالهایاسرائیلیموضعگیریصریحوشجاعانهیایشانرا
بههمگاننشاندادهبود.درواقعبایداذعانداشتامامدربعدداخليمبارزهبااستبداد
پهلويراسرلوحهخویشقراردادهبودندودربعدخارجيمسئلهیفلسطیناولویتاول
سیاستخارجيامامراشکلميداد.سالهابعددولتاسالمیتازهتاسیسدرایرانازبدو
تشکیلحمایتهمهجانبهیخودراازمردمفلسطیناعالمکردهواسرائیلراهرگزرسمیت
نمیشناسد.پسازپیروزیانقالباسالمیامامخمینیرهبرشکوهمندانقالباسالمیبا
فرمانتاریخیوجهانیخود)اعالماخرینجمعهیماهمبارکرمضانبهعنوانروزقدس(

حمایتازمظلومانومردمفلسطینراتکمیلمیکند.
روز بهعنوان ماهرمضان آخرینجمعهی انتخاب و فلسطین ازمسئلهی امامخمینی
قدسفقطبحرانسرزمینهایاشغالیرامدنطرنداشتندبلکهاهدافیفراتروعمیقتراز
انراپیشرومیدیدند.وقتیاعتراضبهاشغالقدسوماجرایکشتارمردمبیدفاعآن
کانونتوجهاتقرارمیگیردتنهامردمفلسطینموردخطابنیستبلکهقدرتویکپارچه
گیجامعهیاسالمیدربرابرجبههیدشمنصهیونیستيوکشورهایغربيحامیانان
درنظرگرفتهمیشود.همپیمانیواتحادیکهگاهابراثرسهلانگاریبرخیدولتهای
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عربیواختالفاتمذهبیوعقیدتیفراموشمیشود.
گفتار پایانی:

انقالباسالمیایران،حرکتیشکوهمنددرعرصهتحوالتسیاسیقرنحاضربودکهبا
تقویتروحاستکبارستیزیدرمیانمستضعفانجهان،ازجملهمردمستمدیدهفلسطین،
برایمبارزهورهاییازچنگالاستکبار،امیدونشاطتازهپدیدآورد.وطبقایدئولوژیبنیان
گذارآناثباتکردکهکلیدحلمشکالتبزرگ،دردستخودملتهاستوارادهانسان
هاستکهدرصورتتکیهبهخداواعتمادبهوعدهالهیمبنیبهحاکمیتمظلومانبرجهان

,دربرابرتمامقدرتهایجهانیمیتواندایستادگیکند.
و ازاهدافجهانیاشمیداند رایکی آزادیقدس آرمان  ابتدا ازهمان ایران، انقالب
انتخابروزقدسازسویبنیانگذارجمهوریاسالمیوبرگزاریهرچهپرشکوهآنبهتمام
دنیاثابتکردهاستکهدراندیشهیاسالمیدفاعازمظلومامریواجبوالزماالجراس
وذاتیکمسلماننمیتواندنسبتبهظلمبیتفاوتباشدوعالوهبرآنانقالباسالمی
ایرانبهفراترازخاکخودمیاندیشدوپیامآزادیخواهیوایستادگیدربرابرظلمرابهتمام

جهانصادرخواهدکرد.
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منتشر شده  است...








