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جايگاه فلسطين و مسئله صهيونيسم
در انديشه و مبارزات آيت اهللا طالقاني

بيژن تقى زاده
اشاره

ــئله فلسطين را   بنيان هاى فكرى و اعتقادى آيت اهللا طالقانى در مورد قوم يهود و مس
ــي قرار داد؛ حوزه اول تفاسيرى است كه ايشان از قرآن  مى توان در دو حوزه مورد بررس
به خصوص سوره بقره داشتند و حوزه دوم اقدامات و سخنرانى هاى ايشان درباره رژيم 

صهيونيستى و فلسطين مى باشد.
ايشان با توجه به سير تاريخى و نص صريح قرآن و همچنين حمايت هاى استعمارگران 
ــت يافتند كه عمل نمودن به دستورات قرآن از جمله بحث  از اين قوم به اين نتيجه دس

جهاد و شهادت، عالج اين بحران بزرگ در جهان اسالم مى باشد.
ــئله يهوديت و  ــبت به مس  از آنجا كه اقدامات و بنيان هاى فكرى آيت اهللا طالقاني نس
صهيونيسم مهجور واقع شده است، اين تحقيق با دو رويكرد تاريخ نقلى و تاريخ تحليلى 
ــهادت از  ــي آن مي پردازد؛ ضمن اينكه در مقاله پيش رو به مباحث جهاد و ش به بررس
ديدگاه ايشان و همچنين به عوامل فتنه داخلى و خارجى و طرق دفع فتنه ها با تأكيد بر 

صهيونيسم، پرداخته مى شود.
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مقدمه
ــيدمحمود طالقانى در چهارم ربيع االول سال 1329  س
هجري قمرى مطابق با پانزدهم اسفند سال 1290 هجري 
شمسى و مارس سال 1911 ميالدى در گليرد طالقان در 
خانواده اي روحانى چشم به جهان گشود. پدر وى آيت اهللا 
ــن از جمله پيروان و مناديان مكتب نجف و  سيدابوالحس
مجاهد طرفدار مشروطه مشروعه، به همراه شهيد مدرس 

از شاگردان آيت اهللا ميرزاى شيرازى بودند. 
آيت اهللا طالقانى كه تحصيالت مقدماتى را نزد پدر و دروس حوزوى را در محضر اساتيدى 
همچون آيت اهللا خوانسارى، حجت، مرعشى، محمدتقى يزدى و اديب تهرانى فراگرفت، در 
نزد علما و مراجع بزرگ معاصرش مقام و منزلت خاصى داشت و با اكثر آنها در ارتباط بود؛ 
به طورى كه در جهان بينى اسالمى و مسائل علمى و فقهى و اداره حوزه ها او را صاحب نظر 
ــنين 30- 25 سالگى از محضر آيت اهللا  مى دانستند. از نبوغ ذاتى ايشان آن بود كه در س
اصفهانى و آيت اهللا حائرى اجازه نامه اجتهاد و از آيت اهللا قمى و آيت اهللا مرعشى اجازه نامه 
حديث و از طرف وزارت معارف هم تصديق مدرسى فقه و اصول دريافت داشتند. نمايندگى 
مرحوم آيت اهللا بروجردى در برخى از كنفرانس هاى خارج از كشور و يا نمايندگى آيت اهللا 

كاشانى در كنفرانس كراچى، نمونه هايى از اعتماد زعماى روحانى به ايشان بود.1 
آيت اهللا طالقاني از مفسران عاليقدر قرآن بود. از ويژگى هاى تفسير ايشان، بحث هاى 
ــت. آيت اهللا طالقانى در مواردى و بيشتر در موضوع داستان هاى  تطبيقى با عهدين اس

پيامبران به عهدين استشهاد و يا از آن انتقاد مى كند. 
ــالمى اين موضوع  ــت اهللا طالقاني با علما و روحانيان بارز ايران اس به لحاظ نزديكى آي
ــان و در  ــت اهللا حائرى از نزديكان بيت ايش ــه وى در عصر زعامت آي كفايت مى كند ك
ــان و در دوران نهضت امام  ــردى از نمايندگان خاص ايش زمان مرجعيت آيت اهللا بروج
خمينى(س) تا پيروزى انقالب اسالمى و بعد از آن، از ياران صديق حضرت امام و به كالم 

ايشان، ابوذر زمان بودند.
ــتبدان داخلي،  ــه گروه مس ــي خود، با س ــي در طول مبارزات سياس  آيت اهللا طالقان
ــن ميان گروه آخر  ــارزه مي كرد و در اي ــتعمارگران خارجي و روحانيون درباري مب اس
ــت. همانگونه كه امام خمينى در پيامى خطاب به روحانيان خطر  اهميت خاصي داش

1. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، طالقانى؛ فريادى در سكوت، تهران، شركت سهامى انتشارات، ص119. 

طول  در  طالقاني  آيت اهللا 
با  خود،  سياسي  مبارزات 
سه گروه مستبدان داخلي، 
و  خارجي  استعمارگران 
روحانيون درباري مبارزه 
مي كرد و در اين ميان گروه آخر 

اهميت خاصي داشت
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ــزد كرده بود،1 آيت اهللا  ــته به دربار و مقدس نما و تحجرگرايان را گوش روحانيون وابس
طالقانى نيز اين خطر را احساس كرده و ضربه مشابهى از اين قشر خورده بود. وى همواره 
ــه اى در رنج و عذاب  ــت علماى دربارى و روحانيان حرف بيان مي كرد آن قدر كه از دس
هستيم از محمدرضا و دار و دسته اش نيستيم، سهم امام را مى گيريم اما كار اسالم را به 

مصلحت انديشى مى گذرانيم، پس اسالم ما را نگه داشته است نه ما اسالم را.2
در چنين فضايى بود كه آيت اهللا طالقانى آگاهانه در صحنه سياسى و مذهبى ايران حضور 
داشتند. يكى از موضوعاتى كه ايشان همواره آن را دنبال مى كرد و دغدغه ايشان شده بود 
وجود اشغالگران قدس و آوارگى مردم مظلوم فلسطين بود. فرياد ايشان همواره اين بود: 
اگر انسانى جزء اسالم باشد، مظلوم هم باشد و فرياد هم بزند كه مسلمانان 
به داد ما برسيد، اگر اجابت نكنيم، مسلمان نخواهيم بود. فرياد فلسطينى ها 

بلند است و ما بايد به داد آنها برسيم.3
اگرچه در رابطه با عملكرد و اقدامات آيت اهللا طالقانى كتب و مقاالت بسيارى به رشته 
تحرير درآمده، اما موضوع فلسطين و اهميتى كه ايشان به اين موضوع مى دادند كمى 
مغفول واقع شده است؛4 به طورى  كه كمتر كسى از دغدغه هاى ايشان در اين رابطه سخن 
رانده است. البته نبايد فراموش كرد كه در برخى كتب چاپ شده به موضوع فلسطين از 
ديدگاه ايشان اشاره شده است اما با توجه به اهميتى كه براى خود آيت اهللا داشت، فصلى 
مستقل براي آن باز نگرديده است و باز هم جاى تأكيد دارد كه چنانچه از اقدامات ايشان 
سخنى به ميان آمده، به صورت تاريخى و يا به عبارت ديگر تاريخ نقلى مى باشد و به تاريخ 
ــت. در اين تحقيق، از يك سو به تاريخ نقلى و تاريخ تحليلي و  تحليلى توجهي نشده اس
بنيان هاى فكرى و اعتقادى آيت اهللا طالقانى در خصوص مسئله فلسطين پرداخته شده 
ــران بزرگ قرآن مجيد مى باشد به تفاسير ايشان  و از سوى ديگر از آنجا كه وى از مفس
درباره قوم يهود اشاره شده است؛ به عبارت ديگر نگاه ايشان به موضوع يهود و صهيونيسم 

نگاهى قرآنى و تاريخى- سياسى مى باشد. 

1. صحيفه امام، ج21، ص278.
2. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، همان، ص130. 

3. اصغر طاهرى بروجنى، هميشه به ياد او و به  كار بستن نوشته هاى او، بى جا، 1358، ص36. 
ــال 1389 برگزار  ــه مطالعات تاريخ معاصر ايران در س ــى كه مؤسس 4. مصداق اين ادعا را مى توان در همايش
نمود(نيمه دوم سال) مالحظه كرد. از 24 محور مطروحه هيچ يك مربوط به مسئله فلسطين و يا ديدگاه آيت اهللا 

طالقاني نسبت به سياست خارجى نبوده است. 
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نگاه قرآن به يهوديت از منظر آيت اهللا طالقانى
ــت كه وى ابتدا به ذكر چند  ــير قرآن استفاده نموده، آن اس روشى كه ايشان در تفس
ــرايط روز و ساير كتب معتبر به  آيه مى پردازد و سپس ريشه يابى لغوى مي نمايد و با ش
تفسير آيه شريفه مى پردازد. اين رويه در مورد سوره بقره كه بخش اعظمى از آن به قوم 
ــت؛ به طور مثال هنگامى كه ايشان به آيه  «بنى اسراييل» اختصاص دارد نيز صادق اس
شريفه «يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم و اوفوا بعهدى اوف بعهدكم و 
ــه يابى لغت «بنى اسراييل» مى پردازد.  اياى فارهبون» (بقره/40) مى رسد ابتدا به ريش
سپس به موضوع بنى اسراييل و يهود اشاره مى كند. او بيان مى دارد كه خطاب يهود به 
ــراييل براى يادآورى آن پدر عاليقدر برگزيده خدا (يعقوب بن اسحاق) و  عنوان بنى اس
ديگر پدران بزرگوار ايشان است تا شايد با اين يادآورى آن دوستى و وابستگى و توحيد 

و راه و روش را زنده گردانند.1 
ايشان از يك سو با توجه به نص صريح قرآن به بررسى «برترى بنى اسراييل» مى پردازد 
و از سوى ديگر با نگاهى به ساير آيات اين برترى را مشروط مى نمايد. سپس به انتقاداتى 
كه قرآن به قوم يهود وارد ساخته و همچنين رويه اى كه آنها در پيش گرفتند مى پردازد. 
ــان براي يهوديت به كار مي برد بسيار جالب توجه است كه در  صفات و تعابيرى كه ايش

ادامه به آنها پرداخته مى شود. 
ــت عليكم و انى  ــراييل اذكروا نعمتى التى انعم ــير آيه «يا بنى اس ــان در تفس 1. ايش
ــراييل است و تذكر  ــتند كه اين آيه خطاب به بنى اس فضلتكم على العالمين» بيان داش
ــراييل است. آيات بعد هم تفصيل و بيان  و توجه به نعماتى دارد كه منشأ برترى بنى اس
نمونه هاى همين برترى و الطاف خداوند و گذشت در مقابل لغزش ها و كفران نعمت ها و 
سرپيچى هاى آنان است. خداوند بنى اسراييل را به نعمت هدايتگرى در دنياى گمراهى، 
ــرك، نور ايمان در دنياى جهل و تاريكى، قوانين و شرايع در جهان  توحيد در دنياى ش
ــتگى در دنياي از هم گسيختگى برترى داد. اين خالصه  بى بندوبارى و توحش و پيوس
بعثت و دعوى پيامبران است كه بيشتر از ميان بنى اسراييل برخاستند. بنى اسراييل اين 
برترى را قدردانى نكردند. بني اسراييل از توحيد به شرك و از ايمان به كفر گرويدند و به 
جاى عمل صالح و اجراى شريعت به تشريفات غرورانگيز سرگرم شدند و آيين عمومى 
ــر در هم  ــازات قومى درآوردند و آن را با اوهام ملل مجاور و معاش خدا را به صورت امتي
ــاى بى پايه پرداختند تا آنكه عقيده  آميختند و به جاى تقوا، به پروراندن آمال و اميده

1. سيدمحمود طالقانى، پرتوى از قرآن، تهران، شركت سهامى انتشار، 1360، ج3، ص138. 
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عمومى آنها اين شد كه مردم دنيا هر چه باشند اهل جهنم و عذاب اند و ما هر چه باشيم 
اهل نجات و بهشتيم و پيامبران و بزرگانى كه از ميان ما برخاستند شافعان و مدافعان ما 
مى باشند. اين اوهام و عقايد بى پايه همان اوهام مصريان و ديگر ملل آن روز دنيا بود كه 
به صورت ديگرى در ميان بنى اسراييل ظاهر گشت.1 لذا آيت اهللا طالقاني اولين انحراف 

بنى اسراييل و يهود را عدم توجه به نعمات مى داند كه اين امر باعث انحراف يهود شد. 
2. دومين انحراف و صفت ناميمونى كه اين قوم دارند و آيت اهللا طالقانى از تفسير قرآن 
كشف نمودند، عدم وفاى به عهد است كه در آيه 31 سوره بقره از آن ياد شده است. ايشان 

در تفسير اين آيه بيان مى دارند: 
ــرط و تعهد، وعد و وعيد پس از هبوط، عهد مخصوص خداوند است كه  ش
ــراييل تحقق يافت. اينها در دنياى هبوط و انحطاط و كفر  در تاريخ بنى اس
عمومى تا آنجا كه از هاديان پيروى كردند، راه ترقى و صعود را پيش گرفتند 
و امنيت يافتند... سپس آيين خدايى را وسيله شهوات و هواها قرار دادند و 
دسته دسته و متفرق شدند... [و] در ميان خود دچار دشمنى و ترس گرديدند 
و قدرت هاى دينى را براى ناتوان كردن يكديگر به كار بردند، آن گاه قهر ملل 

همسايه به سرشان تاخت و زبونشان ساخت.2
ــايگان و زبونى  بنابراين از نظر آيت اهللا طالقانى عدم وفاى به عهد منجر به حمله همس
ايشان شد چرا كه توحيد و پيروى از پيامبران، عهديست كه خداوند در كتاب و بر حسب 
فطرت و تجربه هاى تاريخى و كرامتى كه داراى آيين خدايى است از آنها گرفته و عزت، 

قدرت و آسايش، عهديست كه وفاكنندگان به عهود خدايى با خدا دارند.3 
البته فارغ از اين صفات ناميمون اين قوم، صفت خوبى كه آيت اهللا براي آنها ذكر مى كند، 
صفت اتحاد و تعصبات قومى و مذهبى آنها مى باشد. اگرچه اين تعصبات براى ساير اديان 
و اقوام ملل مايه عذاب و اذيت است، اما براى خود آنها مايه انسجام و پيشرفت مى باشد. 
3. سومين انحرافى كه يهوديان (علماى يهود) داشتند آن بود كه آيين خدايى را وسيله 
ــهوات و هواي نفس خود قرار دادند و آيات خدا را به كمترين بها فروختند؛ به عبارت  ش
ديگر آنان آيات را از جهت لفظ و معنا تحريف كردند.4 آيت اهللا طالقاني بيان داشتند آياتى 
كه مورد معامله قرار مى گيرد، شريعت، كتاب، معابد و شعائر و لباس دين است كه بايد 

1. همان، ص148. 
2. همان، ص149. 
3. همان، ص139. 
4. همان، ص203. 

اني
طالق

هللا 
ت ا

ه  آي
ديش

در ان
م  

يس
يون

صه
له 

سئ
 و م

ين
سط

ه فل
يگا

جا



194
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

ــته هاى خدايى با هم مربوط گرداند و نفوس را  خلق را به ياد خالق آورد و همه را در رش
تربيت كند. اين آيات است كه چون در تصرف مردم دنياپرست قرار گرفت در برابر مال 
ــود. ارزش اين آيات را قدر ارزش نفوس آدمى است كه از همه چيز  و هوا فروخته مى ش
ارزنده تر است و به دست چنين مردمى چون كااليى بى ارزش در رهگذر بازار دنياپرستان 
گذارده مى شود. چون آيين و آيات خداوند وسيله زندگى و به صورت كاال درآمد، اثرش 
جهل و پراكندگى و ستم مى گردد و خاصيت اصلى خود را از دست مى دهد و براى مردم 
موجب نفرت و رميدگى مى شود. در اين معامله و در برابر هواها، هم دين و آيين پيامبران 
دگرگون مى شود و مردم از آن برمى گردند، هم استعدادهاى بشرى زيان مى بينند و هم 
ادراكات و معلومات فطرى از ميان مى رود؛ بايد هوشيار باشند كه در برابر از دست دادن 
اين سرمايه هاى معنوى هر چه به دست آورند، اندك و ناچيز است. آن مردمى كه گوهر 
آيات را در معرض معامله قرار مى دهند مردم ناتوان و خودباخته در مقابل قدرتمندان و 
دنياداران هستند. هر چه هراس از مردم دنيا را بيشتر به دل راه دهند از خدا و مؤاخذه 
او بيشتر غافل مى گردند و هر چه انديشه از مؤاخذه بيشتر باشد ترس و خودباختگى در 

برابر مظاهر شهوات و قدرت دنيا كمتر مى شود.1 
ــتفاده علماى يهود از عواطف دينى  4. از ديگر انحرافات يهود ، مربوط است به سوءاس
ــتند كه «اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم  مردم. آيت اهللا طالقاني بيان داش
تتلون الكتب افال تعقلون» خطاب به همه بنى اسراييل و سركوفت بر علماي آنهاست كه 

مردم را به نيكى و خير امر مى كنند و خود را فراموش مى نمايند. 
ــتى و  ــت، صفت بت پرس ــه بر قوم يهود وارد اس ــتى ك 5. دو صفت از صفات ناشايس
ــت. آيت اهللا طالقانى پس از بيان داستان عبور از دريا و غرق شدن  فراموشكارى آنها اس

فرعونيان در دريا و سكنا گزيدن يهوديان در بيابان، بيان داشتند: 
موسى(ع) به دستور الهامى پروردگار، براى فراگرفتن دستور و قانون، خود 
را آماده و از ميان هياهو و بهانه جويى ها و تقاضاهاى گوناگون بنى اسراييل 
براى چندى به باالى كوه در غار مى رود. بعد از رفتن موسى به كوه، محيط 
ــه دارى در نفوس يهود باقى گذارد، چنان  شرك و گاوپرستى مصر اثر ريش
كه تنها قدرت معنوى موسى بود كه آنها را به سوى عزت توحيد مى كشاند. 
همين كه قدرت قاهر موسى از باالى سر آنها چند روزى دور شد و آن آيات 
فراموش گرديد، كشش ارتجاعى اوهام مصر به سراغشان آمد و گوساله را به 

1. همان، ص141. 
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ــرك و تاريكى آن  خدايى گرفتند و در... ش
فرو رفتند. 1 

ــبب كفر اختيارى، قلوبشان  ايشان به س
ــت و گوساله جاى آن را  از حقايق تهى گش

گرفت. 2
6. از ديگر صفاتى كه آيت اهللا طالقانى در تفسير قرآن نسبت به بنى اسراييل روا مى دارد 
ــت كه آنها به انحطاط عقلى و جمود فكرى مبتال شده بودند. استدالل ايشان آن  آن اس
است كه قوم بنى اسراييل با بهانه جويى هاى مكرر خود و درخواست هاى عجيب و غريب و 
همچنين فراموشكارى، همواره درخواست معجزات پى در پى از حضرت موسى داشتند. 
ــت كه از عقل و انديشه درست بهره وافى  معجزات و خوارق براى رام كردن مردمى اس
ندارند و برهان و دليل در نفوس جامد آنان راه ندارد. پيروى كردن و ايمان آوردني كه از 
راه ديدن معجزات و محكوميت حواس باشد نه ارزش واقعى دارد و نه پايدار است. ارزش 
ــر راه بردارد تا اصول عقلى به نفوس  ــت كه مانع نفوس ناقابل را از س آن همين قدر اس
مستعد رسد. معجزات پى درپى موسى دليل بر انحطاط عقلى و جمود فكرى يهود بود 

كه جز از اين راه رام نمى شدند. 3 
ــول هاى  ــت اهللا طالقانى در رابطه با قوم يهود به كار مى برد «كپس 7. از عباراتى كه آي
ــت. در اين خصوص ايشان به بيان گروه بندى  دسيسه و خودخواهي و نفع پرستي» اس
ــليمان (974ق.م) مى پردازد و سپس بيان مى دارد كه به محض  بنى اسراييل پس از س
اينكه معتقدات دينى و قواى اجتماعى آنان ضعيف گرديد از هر سو مورد هجوم ملل ديگر 
واقع شدند و به بندگى بيگانگان درآمدند. چنان كه در برابر قدرت نينوا پادشاه اسراييل 
ــارگن دوم با سپاهش به  ــت كمك نمودند. در نتيجه آن، س به ناچار از فرعون درخواس
فلسطين هجوم آورد و بيت المقدس را ويران ساخت (822ق.م) و ده سبط بنى اسراييل 
را با خود به اسارت برد. بخت النصر بر اورشليم يورش برد (568ق.م) و آنجا را خراب كرد 
و گروه بسيارى را كشت و 70 هزار نفر يهودي را به بابل برد تا كوروش پادشاه ايران پس 
از 70 سال آنها را آزاد ساخت و اين كپسول هاى دسيسه و خودخواهى و نفع پرستى را 

در ايران و بعضى از كشورهاى مجاور متفرق نمود. 4 

1.  همان، ص156. 
2.  همان، ص234. 
3. همان، ص156. 
4. همان، ص218. 
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از عباراتى كه آيت اهللا طالقانى در 
رابطه با قوم يهود به كار مى برد 
«كپسول هاى دسيسه و خودخواهي 

و نفع پرستي» است
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8. از ديگر صفاتي كه آيت اهللا طالقاني بر قوم يهود بر اساس تفسير قرآن وارد مي داند، 
غرور است. ايشان بيان مي داشتند كه يهود چنان در تنگناي غرور و كوته بيني و حسد 
گرفتارند كه چون به آنان گفته شود به آنچه نازل شده ايمان آوريد و ظروف، مكان ها و 
اشخاص را ميزان حق قرار ندهيد، از روي همين كوته بيني گويند به حقي ايمان مي آوريم 
كه در رنگ انديشه ها و قبيله و قوم ما باشد. لذا از نظر آيت اهللا طالقاني، منشأ كفر يهود، 
غرور و عصبيت و پيش از آن هواهاي نفس آنهاست كه در آيه 87 سوره بقره به آن اشاره 
شده است؛ وگرنه موسي با آن آيات روشن آنها را از قهر و ذلت فرعونيان رهاند، پس چرا 

همين كه او را در ميان خود نديدند دنباله رو گوساله شدند؟1

يهود و پذيرش دين اسالم
ــراييل و قوم يهود، به رابطه  ــس از بيان صفات و ويژگي هاي بني اس آيت اهللا طالقاني پ
قوم يهود و پذيرش دين خاتم از جانب آنها مي پردازد. ايشان بيان داشتند كه در محيط 
ــالت پيامبر اكرم(ص) انتظار مي رفت كه يهوديان با آن سوابق و پيش بيني ها  ظهور رس
ــت و طمع مسلمانان به ايمان يهود كه شايد  از نخستين مؤمنان باشند.2 اين چشمداش
ــرب به خصوص در اطراف يثرب  ــلمانان گرايند، بجا بود زيرا در جزيره الع به دعوت مس
ــماني پيامبران آگاهي داشتند تنها يهوديان بودند. طوايف  مردمي كه از كتاب هاي آس
ــرمي بردند و  ــركان محصور بودند و با ترس و بيم به انتظار فرج به س يهود در ميان مش
گاه گاهي ظهور پيامبر نجات دهنده را پيش بيني مي كردند تا آن كه پيامبر خدا از ميان 
ــراييل و قبيله و كتاب آنها را تصديق  همين اعراب برخاست و پيامبران بزرگوار بني اس
ــتند كه اينها به زودي به اسالم بگروند و به مخالفت  و تثبيت نمود. مسلمانان اميد داش
برنخيزند ولي يهوديان نه گرويدند و نه آنچه از اسرار و اخبار گذشتگان را كه در دل هاي 
ــتند- كه دعوت به توحيد و هدايت به راه پيامبران گذشته را تأييد  خود پنهان مي داش
ــتند و او را عالم محيط  ــكار كردند.3 آنان خدا و علم او را محدود مي دانس مي كرد- آش
ــناختند و گمان مي كردند فقط به آنچه گفته و  به باطن مظاهر همه موجودات نمي ش
ــود خداوند آگاه مي گردد. اين مغروران كه به خيال خود درهاي اسرار دين را  اظهار ش
تنها به روي خود گشوده مي ديدند، اظهار اين اسرار به مسلمانان را از بي خردي و عدم 

1. همان، ص230. 
2. همان، ص140. 
3. همان، ص203. 
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دورانديشي مي پنداشتند.1
ــلمانان را  ــمني يهوديان با مس آيت اهللا طالقاني دش
ــي) مي ديدند و  ــته وح در خصومت با جبرييل (فرش
ــود از پيامبر اكرم  مي گويند چون بعضي از رهبران يه
شنيدند كه جبرييل قرآن را نازل مي كند بهانه ديگري 
ــز جبرييل، كس ديگري قرآن را  يافتند و گفتند اگر ج
نازل مي كرد ما مي پذيرفتيم. چون ما و جبرييل با هم 

سابقه دشمني داريم نمي پذيريم. آنها مي گفتند خرابي بيت المقدس و آوارگي يهود و 
چيرگي دشمنان بر ما همه به وسيله جبرييل بوده است. گويا پيامبران بزرگ، يهود را 
از ويراني ها و آوارگي ها كه نتيجه سوء اعمال و اخالقشان بود پيش از وقوع بيم مي دادند 
و آن را از جانب فرشته وحي كه نامش جبرييل به زبان عبراني بود، مي خواندند؛ از اين 
ــود و همين را بهانه  ــته و مصايب همراه ب رو نام جبرييل در ذهن آنها با خاطرات گذش

نپذيرفتن دعوت اسالم مي آورند.2

اقدامات تاريخى و سياسى آيت اهللا طالقانى در خصوص موضوع فلسطين
ــطين به دو دوره پيش و پس از  ديدگاه هاى آيت اهللا طالقانى در خصوص مسئله فلس
ــيم بندى را بدان دليل بيان نموده ايم كه بنابر شرايط  انقالب تقسيم مي شود. اين تقس
ــكل خاصى به خود گرفته بود. اما در  زمانى حمايت ايشان از مردم مظلوم فلسطين ش
ماهيت موضوع كه ايشان صهيونيسم را عامل فساد و تفرقه در جهان اسالم مى دانستند، 
در دو دوره تفاوتي وجود نداشت. ايشان چه قبل از انقالب اسالمى و چه بعد از آن، همواره 
و به هر شكلى فرياد آزادى خواهى و حق طلبى فلسطينى ها را به گوش مردم ايران رساند. 

در هر مصاحبه ، اعالميه  و خطبه نمازجمعه اى از فلسطين گفت و از آن حمايت كرد.3

اقدامات ضدصهيونيستى آيت اهللا طالقانى در دوران پيش از انقالب 
اقدامات و فعاليت هاى آيت اهللا طالقانى را در يك تقسيم بندى ساده مى توان به شكل 

زير بيان داشت:
1. همان، ص206. 
2. همان، ص237. 

3. جزوه طالقانى و فلسطين، بى تا، بى جا، ص10. (اين تأكيد در حدي بود كه خاخام يديديا شوفط، رهبر وقت 
ــم و  ــان مي خواهد كه به هنگام حمله به صهيونيس يهويان ايران بنابر گفته خودش در يك ديدار حضوري از ايش

اسراييل از واژه يهود يا يهوديان استفاده نكند چرا كه باعث مشكالتي براي يهوديان ايراني مي شود.) 
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آيت اهللا طالقاني چه قبل از انقالب 
اسالمى و چه بعد از آن، همواره و 
به هر شكلى فرياد آزادى خواهى و 
حق طلبى فلسطينى ها را به گوش 
مردم ايران رساند. در هر مصاحبه ، 
اعالميه  و خطبه نمازجمعه اى از 
فلسطين گفت و از آن حمايت كرد
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ــطين به مردم ايران و  ــاندن فرياد مظلوميت فلس - رس
جهان؛

- رسوايى دولت و شاه در همكارى با رژيم صهيونيستى و 
بى توجهى به مردم فلسطين؛ 

ــركت در  ــطين و ش ــارز فلس ــران مب ــا س ــات ب - مالق
كنفرانس هاى ضدصهيونيستى؛ 

- جمع آورى كمك هاى مالى براى مردم فلسطين. 

1. رساندن فرياد مظلوميت فلسطين به مردم ايران و جهان
ــت ها درآمد  ــطين به اشغال صهيونيس هنگامى كه فلس
ــى و هفت سال سن داشتند. با وسعت  (سال1327شمسى)، آيت اهللا طالقانى حدود س
ديدى كه ايشان داشتند، به عمق فاجعه آگاه بودند. اين زمان با فعاليت ضدصهيونيستى 
آيت اهللا كاشانى و شهيد نواب صفوى تقارن پيدا مى كند. چنان كه در سال 1333 شمسي 
كه نواب به كنفرانس اسالمى بيت المقدس دعوت مى شود، پس از بازديد از عراق و بسيج 
مردم عليه رژيم اشغالگر قدس، هنگام بازگشت به ايران فقط آيت اهللا طالقانى در فرودگاه 
مهرآباد از نواب استقبال مى نمايند.1 ايشان قبل از آن نيز در سال 1327 هنگام جنگ اول 
اعراب و صهيونيست ها به همراه آيت اهللا كاشانى و انجمن اسالمى دانشجويان و فداييان 

اسالم اولين گردهمايي عليه اسراييل و حمايت از اعراب را برپا كردند.2
آيت اهللا طالقاني با داشتن انديشه جهان شمول اسالم در مبارزه با استعمار و استبداد 
ــتمديدگان جهان اسالم نيز بود.  ــيد و به فكر س تنها به درون مرزهاي ايران نمي انديش
از سال 1948م/1327ه ش كه سرزمين يهودي نشين در فلسطين ايجاد شد لحظه اي 
ــغالگران آرام نگرفت. براي شناساندن ماهيت صهيونيست ها به مردم  از مبارزه عليه اش
ــطين و نشان دادن علت اين گرفتاري ها  ايران، شناساندن حقوق غصب شده مردم فلس
و عقب ماندگي ها كه همان تفرقه در ميان امت اسالم است، به نوشتن و گفتن و اعالميه 
ــركت در كنفرانس ها براى دفاع از حق ملت فلسطين3  دادن و تبليغ و مسافرت براى ش

اقدام مي كرد به  طوري  كه وي در مبارزه عليه صهيونيسم هرگز نياسود.4
1. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، همان، ص269. 

2. غالمرضا نجاتى، جنبش ملى شدن صنعت نفت و كودتاى 28 مرداد 1332 و سه گزارش پيرامون ملى شدن 
صنعت نفت، تهران، 1378، ص89. 

3. على محمدى، آيت اهللا طالقانى ابوذر زمان، تهران، سازمان تبليغات اسالمي، 1373، ص56. 
4. سيدمحمدمهدى جعفري، آيت اهللا طالقانى و تفسير پرتوى از قرآن، تهران، خانه كتاب، 1389، ص12. 

آيت اهللا طالقاني با داشتن انديشه 
جهان شمول اسالم در مبارزه با 
استعمار و استبداد تنها به درون 
مرزهاي ايران نمي انديشيد 
و به فكر ستمديدگان جهان 
سال  از  بود.  نيز  اسالم 
1948م/1327ه ش كه سرزمين 
يهودي نشين در فلسطين ايجاد 
شد لحظه اي از مبارزه عليه 

اشغالگران آرام نگرفت
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در فضاى خفقان آن دوره كه روحانيان بسيار منفعل 
ــت نمى كردند،  ــى دخال ــى و اجتماع ــور سياس در ام
هرگونه اقدام آيت اهللا طالقانى به خصوص در زمانى كه 
ــده بود و آيت اهللا كاشانى بدرود  نواب صفوى شهيد ش
ــيارى از سوى رژيم مواجه  حيات گفته بود، با فشار بس
مى شد؛ با وجود اين از زندان و تهديد و برچسب خوردن 
ــيدند و همواره اقدام به جمع آورى پول براى  نمى ترس
مردم فلسطين و شركت در كنفرانس هاى بين المللى و 

سخنرانى هاى ضدصهيونيستى مى كردند. 
ــت ها را در  ــود صهيونيس ــى كه وج ــت اهللا طالقان آي
ــالم  ــر پيكر جهان اس ــت ب ــطين خنجرى از پش فلس
ــال 1948م/1327ه ش هم زمان با  ــت، از س مى دانس

ــت ها به مبارزه عليه آنان و شناساندن آن دارودسته  اشغال فلسطين توسط صهيونيس
ــغالگر و تجاوزكار و نيز به معرفى حقوق طبيعى و تاريخى مردم فلسطين  فاشيست اش
ــوان مدافع حقوق مردم  ــت زد و تا پايان زندگى پر بركت خود به عن به مردم ايران دس
فلسطين و مخالف حكومت اسراييل به روشنگرى و افشاگرى ادامه داد و از اين مبارزه و 

تالش دست برنداشت.1
روزنامه اطالعات در سال 1370 به نقل از يكي از روحانيان بيان مى دارد: 

ــينا و كرانه غربي  در جنگ ژوئن سال 1967، ارتش اسراييل صحراي س
رود اردن و بخشى از نوار غزه را تصرف كرد و ارتش مصر، شكست عظيمي 
ــرب و راديو  ــد، راديو صوت الع ــد. ابتدا كه اين جنگ آغاز ش را متحمل ش
ــدند، اخبار جنگ را ساعت به ساعت  ــط از قاهره پخش مي ش الشرق االوس
منتشر مي كردند. من يادم مي آيد در اولين ساعات ژوئن، آقاى طالقانى در 
ــان را چند بار ديدم كه  يكى از اتاقك هاى زندان از راديو جدا نمى شد. ايش
وقتى مارش نظامى هيجان انگيز از راديو پخش مى شد، گريه مى كرد و براى 

سربازان مسلمان دعا مى كرد كه در جنگ با اسراييل پيروز شوند.2
مسجد هدايت يكى از مهمترين پايگاه هاي آيت اهللا طالقانى بود؛ به عبارت ديگر مبارزات 
ــى اسناد تاريخى وزارت اطالعات، 1382،  1. ابوذر زمان؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررس

ج2، ص10. 
2. تقي ابراهيمي، اطالعات، 1370/6/19. 
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هرگونه اقدام آيت اهللا طالقانى 
به خصوص در زمانى كه نواب  
صفوى شهيد شده بود و آيت اهللا 
كاشانى بدرود حيات گفته بود، با 
فشار بسيارى از سوى رژيم مواجه 
مى شد؛ با وجود اين از زندان و تهديد 
و برچسب خوردن نمى ترسيدند 
و همواره اقدام به جمع آورى پول 
براى مردم فلسطين و شركت 
در كنفرانس هاى بين المللى و 
سخنرانى هاى ضدصهيونيستى 

مى كردند
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علنى ايشان از طريق مسجد هدايت دنبال مى شد.1 اين مركز فرهنگي- سياسي چنان با 
اقبال عمومي روبه رو شد كه در زمان وفات جمال عبدالناصر، مراسم بزرگداشت وي در 
سال 1349 بدون فراخوان رسمي از جانب ايشان، در مسجد هدايت برگزار گرديد و با 
استقبال فراوان مردم مواجه شد و در آن مراسم سخنان روشنگرانه اي را در مورد جهان 
ــياه و واقعه درگيري فلسطينيان به اطالع  عرب و اوضاع فلسطين و حادثه سپتامبر س

مردم رسانيد.2 
ايشان بيان مي داشتند: 

ــالمي 1333 در بيت المقدس)،  از نزديك (بعد از شركت در كنفرانس اس
افسردگى، ظلم، حق خوردگى مردم فلسطين را مى ديديم. چگونه اينها مورد 
رعايت و مورد اتفاق سازمان ملل و همان كشورهايى واقع شده اند كه اينها 
ــان راندند و بعد به صورت يك مشت  را آواره كردند؟ اول از سرزمين هايش
فقير و بيچاره به اينها كمك مى كردند. چه بسا در مسير بين بيت المقدس 
و خليل الرحمن مى ديدم كه عده اى از اين آوارگان در يك سوى سيم هاى 
خاردار بودند و در سوى ديگر عده اى قوم و خويشان بودند، به طورى كه از 
دور با دست با هم اشاره كنند؛ زير نفوذ و قدرت پاسداران صهيونيسم، اين 

وضع را ديدم.3
ــان آن بود كه حمايت از مظلومان فلسطين، فقط وظيفه مسلمانان  همواره فرياد ايش
ــت كه بر دوش كليه پيروان اديان مختلف اعم از مسيحيت  ــت بلكه وظيفه اي اس نيس
ــت مى نمود كه  ــروان مذهب يهود صميمانه درخواس ــت. در نتيجه از پي و يهوديت اس

صهيونيسم را محكوم كنند.4
ايشان بيان داشتند مسئله بيت المقدس مسئله اي نيست كه تنها مربوط به مسلمين 
ــت. مسئله همه  ــئله انسان آزاد دنياس ــئله بيت المقدس مس و يا مسيحيان باشد. مس
اديان الهي است. همه مردم دنيا براي نجات بيت المقدس و حاميان و نگهبانان آن- كه 
ــند- بايد قيام كنند. همه با يك صدا، يك فرياد و يك مشت بايد اين  فلسطيني ها باش
ــت پاك كنند... اين صهيونيست ها...  مركز توحيد را كه تبديل به مركز شرك شده اس
ــناد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1368،  1. سليمان حيدرى، آيت اهللا سيدمحمود طالقانى به روايت اس

ص58. 
2. سيدمحمدمهدي جعفري، همان، ص12. 

3. انديشه هاى حضرت آيت اهللا طالقانى (متن سخنرانى آيت اهللا طالقانى در دانشگاه راجع به فلسطين)، جمال، 1359، 
ص158. 

4. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص17. 
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خودشان را وارث انبيا مي دانند؛ ابراهيم خليل بت شكن 
ــراييل كه براي نجات بشر قيام  و منادي توحيد بني اس
كرده اند، اينها چهره آنان را هم خراب مي كنند. آيت اهللا 
ــتند كه اين صهيونيست ها  طالقاني همواره تأكيد داش
ــتند  ــتند كه چهره انبيا را خراب كردند. اينها هس هس
ــتي  ــرك و خودپرس كه توحيد خالص را تبديل به ش
كردند. بيت المقدس از آن همه اديان الهي است؛ اسالم، 
مسيحيت و يهوديت. اين مركز بايد از لوث صهيونيسم 

پاك شود و اين وظيفه فرد فرد مسلمين است.1 
ــالمى تظاهر به حمايت  در آن دوره زمانى كه به قول آيت اهللا طالقانى، دولت هاى اس
از مردم فلسطين مى نمودند و دولت ايران نيز اسراييل را مورد شناسايى قرار داده بود، 
ايشان بر اين باور بودند كه مظلوميت فلسطينيان است كه روزى تبديل به بغض مى گردد 
و خانه و كاشانه صهيونيست ها را ويران مى كند. با اينكه اين مظلوميت خاموش است اما 

صدايش را همه خواهند شنيد. ايشان بيان مى داشتند: 
بران ترين سالح ما مسلمانان در حال حاضر مظلوميت ماست... تا به حال 
هر چه موفق بوديم با سالح مظلوميت بوده است. او (اسراييل) تير مى زد و ما 
مى گفتيم اهللا اكبر، او تير مى انداخت و ما مى گفتيم الاله االاهللا. آن دخترى كه 

زير شكنجه جان داد و لب باز نكرد، باالخره صدايش به همه رسيد.2
2. رسوايى دولت و شاه در همكارى با رژيم صهيونيستى و بى توجهى به مردم فلسطين

آيت اهللا طالقاني در هر فرصتي اعم از سخنراني ها در اماكن و مساجد يا در كنفرانس هاي 
بين المللي، همواره بيان مي داشتند كه ملت ايران با رژيم صهيونيستي مخالف است و 
با آن مبارزه مي كند. از نظر ايشان دولت هاي ايران دست نشانده هستند و توان و ياراي 
ــت ها را ندارند. لذا وي در فرصت به دست آمده به  مخالفت با استعمارگران و صهيونيس
جهان اسالم اعالم مي داشت كه ملت ايران با صهيونيسم مخالف است و حساب ملت ها 
از دولت هاي وابسته و دست نشانده جدا است.3 هنگامي كه آيت اهللا طالقانى براي شركت 

در كنفرانس اسالمى به بيت المقدس رفته بودند بيان داشتند: 

1. انديشه هاى حضرت آيت اهللا طالقانى، همان، ص33. 
2. سيدمحمود طالقانى، تبيين رسالت براى قيام به قسط، بنياد فرهنگى آيت اهللا طالقانى، ص74. 

ــتر دوران: آيت اهللا طالقانى، تهران، مركز  3. سيدمحمدمهدى جعفري، همان، ص12؛ همچنين رك: مالك اش
بررسى اسناد تاريخى وزارت اطالعات، 1382، ج3. 
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همواره فرياد آيت اهللا طالقاني 
آن بود كه حمايت از مظلومان 
فلسطين، فقط وظيفه مسلمانان 
نيست بلكه وظيفه اي است كه بر 
دوش كليه پيروان اديان مختلف 
اعم از مسيحيت و يهوديت است. 
در نتيجه از پيروان مذهب يهود 
صميمانه درخواست مى نمود كه 

صهيونيسم را محكوم كنند 
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ــالمى؟! ما در مؤتمر اسالمى سرمان  اين شد مملكت اس
ــربلند بكنيم، وقتى كه صورت  به زير بود. نمى توانستيم س
روابط را به ما نشان دادند. آقاى وزير كشاورزى مگر مستشار 
مسلمان در اين مملكت نيست؟ مهندس نداريم؟ اگر نداريم 
از سوييس بيار! نداريم از هند بيار! نداريم از آلمان بيار! حتماً 

بايد مستشار امالك فرد يهودى صهيونيست باشد.1
البته تاريخ و اسناد تاريخى ادعاى آيت اهللا طالقانى را به اثبات رسانيد. ادعا و ايراد ديگر 

ايشان به روابط پنهانى مسئوالن نظام با اسراييل بود. ايشان بيان مى داشتند: 
ــقانه است. جزء چند  ــراييل، روابط عاش روابط هيئت حاكمه ايران با اس
كشورى كه حكومت هاى آن براى نگهدارى هوس هاى ظالمانه و تحميلى 
ــى از همه  ــدند ول ــتعمارى وارد ش ــت هاى اس خود در پيمان ها و بندوبس
خوش رقص تر در اين بازى نوين استعمارى هيئت حاكمه ايران است. گرچه 
ــلمانان و علماى غيور و فعال، مردم اين پايگاه  از ترس شورش عمومى مس
ــناخته اند ولى روابط آن چنان كه  ــوس را به رسميت نش استعمارى و جاس
ــراييل نيز اعتراف دارند، بيش از يك رابطه معمولى است،  روزنامه هاى اس
ــراييل روابط عاشقانه  ــف رابطه هيئت حاكمه ايران با اس بلكه با كمال تأس
است و ايران اكنون چنان كه پايگاه دول استعمارى متجاوز امريكا، انگليس 
و فرانسه است، پايگاه جاسوسى اسراييل گشته است. مهم ترين رشته هاى 
ــركت ها و عمال اسراييل در پست  اقتصادى و سياسى مملكت به وسيله ش
وزارتخانه ها، نظاميان و سازمان هاى انتظامى به نام مذهب (بهاييون) شكل 
و اداره مى شود. اينها رشته خون اقتصادى مملكت ما را به وسيله بورس هاى 
ــرف جهودهاى امريكايى  ــركت هاى قالبى و نمايندگى ها از ط زمينى و ش

مى مكند.2
ايشان در سخنرانى خود تحت عنوان «جهاد و شهادت» با مردم خطاب به دولت بيان 

داشتند: 
كى ها هستند در اين مملكت با دشمنان مسلمين دارند همدستى مى كنند؟ 
ــت، از خودتان اعتراف مى خواهم،  ــالمى اس ــالم، اين فقه اس اين قانون اس

1. انديشه هاى حضرت آيت اهللا طالقانى، همان، ص33. 
2. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، طالقانى و تاريخ، تهران، نيلوفر، 1360، ص204. 

آيت اهللا طالقاني بر اين باور 
بودند كه مظلوميت فلسطينيان 
است كه روزى تبديل به بغض 
مى گردد و خانه و كاشانه 
صهيونيست ها را ويران مى كند
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ــلمان ها را مى دزدند و به  كى ها اموال مس
صهيونيست ها و اسراييلى هاى بين المللى 
كمك مى نمايند؟ كى ها زن هاى مسلمان ها 
ــد؟ اينها  ــت خارج مى كنن را از حدود عف
ــش را بايد  ــا محارب اند؟ حكم ــد ي ذمى ان
ــن حدودى كه علماي  فقيه بدهد. اگر با اي
ــان كردند، اگر  ــيعه بي ــالم و علماى ش اس
ــت  ــى هم با اينها بندوبس دولت و حكومت
ــلمان با اين دولت  داشت تكليف مردم مس
چيست؟ به حكم فقه اسالمى از يك طرف 

ــلمان ها را آواره بكنند ميان بيابان ها و به حدود اسالم تجاوز بكنند و از  مس
ــلمان ها را به عناوين مختلف نه كارهاى اساسى و  يك طرف ثروت هاى مس
توليدى بردند و مى برند، ترويج فحشا بكنند، اگر دولتى آمد بدون اسم، براى 
ــالمى هم در آنجا رفتند و  اينها سفارتخانه باز كرد، رؤسا و وزراى كشور اس
ــان با چنين حكومتى چيست؟... امروز  عيش ونوش كردند، مردم تكليفش
صهيونيسم پوست دوم استعمار است، استعمار به صورت اولى خود شكست 
ــت. صهيونيسم به پوست  ــت و به پوست صهيونيسم درآمده اس خورده اس
اسراييل باز يك قيافه ديگرى در كشور ما گرفته و به صورت بهاييت درآمده و 

در تمام وزارتخانه ها و اركان اين دولت شيعه اسالمى نفوذ كرده است.1
بنابر اين آيت اهللا طالقانى همواره دولت وقت ايران را براى موارد يادشده و تحت سلطه 
درآمدن توسط صهيونيست ها مالمت و سرزنش مى كردند؛ به طوري كه به گفته خود 
ــان از سال 1341 به بعد دست  وي، در تشكيل پرونده و محاكمه و زنداني نمودن ايش

موساد كه از سال 1339 با ساواك ايران همكاري مي كرد، آشكارا ديده مي شد. 
ــزد مى كرد و دولت نيز سعى داشت  آيت اهللا طالقانى به دولت انتقادات مذكور را گوش
ــت و آن عدم  تا خود را تبرئه نمايد. وي انتقاد ديگرى را نيز به دولت وقت وارد مى دانس
ــازى مردم در خصوص اقدامات وحشيانه رژيم اشغالگر فلسطين  اطالع رسانى و آگاه س
بود. نمونه اى از انتقادات وى در رابطه با عدم اطالع رسانى دولت آن بود كه ايشان بعد از 
شركت در كنفرانس هاى اسالمى از دولت توضيح مى خواست كه چرا خبر چنين مجمعى 

1. انديشه هاى آيت اهللا طالقانى، همان، ص31. 
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هنگامي كه آيت اهللا طالقانى براي 
اسالمى  كنفرانس  در  شركت 
به بيت المقدس رفته بودند بيان 
داشتند: آقاى وزير كشاورزى 
اين  در  مسلمان  مستشار  مگر 
مملكت نيست؟ مهندس نداريم؟ 
اگرنداريم از سوييس بيار! نداريم از 
هند بيار! نداريم از آلمان بيار! حتمًا 
بايد مستشار امالك فرد يهودى 

صهيونيست باشد
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را به گوش مسلمانان ايران نمى رساند تا با سرنوشت مردم فلسطين آشنايى بيابند.1 
هر كس به هر جايى مسافرت مى كند، مى رود و مى آيد... يك كلمه ننوشتند 
اين مؤتمر اسالمى قدس چه گفتند و كى ها بودند و چه گفت وگوها كردند. 

اين دست كيست؟ جز عمال اسراييل؟2 
3. مالقات با سران مبارز فلسطين و شركت در كنفرانس هاى ضدصهيونيستى 

حضور در كنفرانس هاى بين المللى از اقدامات مهم آيت اهللا طالقاني در جهت شناساندن 
و همراهى ايران با جهان اسالم به منظور مبارزه با رژيم اشغالگر قدس بود. ايشان با توجه 
به شناختى كه از صهيونيست ها و روحيه تجاوزگرى آنها داشتند، به اقدام دسته جمعى و 
همبستگى جهان اسالم قائل بودند و بر اين باور بودند كه همان گونه كه آقاي مطهري بيان 
مي داشتند كه اسراييل خطر بزرگ است،3 با اين خطر بزرگ راهي به غير از وحدت جهان 
اسالم و اقدام دسته جمعي عليه اين رژيم وجود ندارد. ايشان با اين ديدگاه به كنفرانس هاي 
ــلمان جهان مي رفتند. اولين كنفرانسى كه  ضدصهيونيستي و به مالقات با رهبران مس
ايشان شركت نمودند در سال 1328 بود. ايشان در رابطه با اين كنفرانس بيان مى دارند: 
در سال 1328 اولين سفر به كنفرانس فلسطينى رفتم از نزديك به آوارگان 
انديشيدم از كشورهاى اسالمى و عربى به كنفرانس آمده بودند ولى بعضى 
ــجد  ــه مى خواندند و تظاهر به طرفدارى از اين مظلومين و مس فقط حماس

غصب شده داشتند.4
اما با وجود اين ايشان همواره به نزديكي مسلمانان جهان و القاي اين موضوع كه مسئله 
فلسطين، مسئله جهان اسالم است اشاره داشت و معتقد بود كه مي بايست براي حل اين 

مشكل با يكديگر همكاري كرد. 
حضور ديگر ايشان در كنفرانس سال 1331 به نمايندگى از آيت اهللا كاشانى بود. اين 
كنفرانس شعوب المسلمين نام داشت و در كراچى برپا شد. آيت اهللا كمره اى، سيد رضا 
زنجانى و آيت اهللا صدر بالغى نيز از طرف علماى اعالم مأمور به شركت در كنگره مذكور 

شدند. 
دومين كنفرانس بين المللى كه عليه رژيم صهيونيستى شركت داشتند در 27 رجب  
1379 (1338 هجري  شمسي ) در مؤتمر اسالمي  قدس  در شهر بيت المقدس تشكيل 

1. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص11. 
2. همان، ص13. 

3. كاظم حسينى، آيت اهللا طالقانى و آيت اهللا مطهرى و تبيين جهان، نويد، 1359. 
4. سيدمحمود طالقانى، از آزادى تا شهادت، تهران، ابوذر، 1358، ص170. 



20
5

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

گرديد؛ در اين كنفرانس نيز آيت اهللا طالقانى به همراه آيت اهللا كمره اى شركت جستند. 
ــتند در 27 رجب  1381  ــان در آن حضور داش كنفرانس بين المللى ديگرى كه ايش
(دي1340 شمسي ) برپا شد. در اين اجالس كه به رياست آيت اهللا طالقانى تشكيل شد، 

آقايان شيخ يحيى نورى و مهاجرانى حضور داشتند.1 
ايشان در اين كنفرانس ها ضمن مذاكره با رهبران مسلمان كشورهاى اسالمى با مسائل 
و مشكالت مردم فلسطين نيز آشنايى مى يافتند. ايشان در مصاحبه اى كه بعد از پيروزى 

انقالب اسالمى در اين مورد داشتند بيان نمودند: 
ــاوت نبوده اند. صداى  ــطين هرگز بى تف ــئله فلس مردم ايران درباره مس
ــارج ايران همه جا  ــدان ما در ايران و خ ــا را من خودم و فرزن مظلوميت آنه
ــالمى كراچى،  ــاى اس ــن در كنفرانس ه ــور م ــس مى كردند. حض منعك
ــراى دفاع از حق  ــان عبدالناصر اصًال ب ــره در زم بيت المقدس، مكه و قاه
ــطينى ها فقط دشمن فلسطين نيست و  فلسطينى ها بود چون دشمن فلس

نبوده بلكه دشمن همه عالم است.2
4. جمع آورى كمك هاى مالى براى مردم فلسطين

ــجد هدايت به عنوان پايگاه مهم آيت اهللا طالقانى جهت  همان گونه كه بيان گرديد مس
ــتبدادگر پهلوى و همچنين ساير مبارزات  ــالمى و مبارزات عليه رژيم اس ــر افكار اس نش
همچون مبارزه با رژيم اشغالگر بوده است. در آن دوره خفقان يكي از اصلي ترين راه هاي 
جمع آورى كمك هاى مالى، فطريه هاي مردمي بود زيرا منابع مالى ديگرى براى كمك به 
مردم فلسطين وجود نداشت. اين در حالى بود كه دولت با اين گونه حركت هاى اسالمى 
و اسالم دوستانه مخالفت مى ورزيد. لذا فطريه هاى مردم ايران بزرگ ترين كمك به مردم 

فلسطين  بود.  
ــع آورى فطريه براى  ــال 1340 كه آيت اهللا طالقاني براي اولين بار اقدام به جم در س
ــطين نمود، امامت نماز عيد فطر را در دبيرستان كمال (تهران) بر  كمك به مردم فلس
ــت. اين اقدام اولين اقدام عمومى و مردمى بود كه از طرف ملت ايران نسبت  عهده داش
به ملت فلسطين انجام مى گرفت و آغاز حركتى شد كه در عيد سال 1349 به تبعيت از 
اقدام ايشان توسط استادان شهيد مطهرى و دكتر شريعتى در مسجد الجواد و حسينيه 
ارشاد تداوم يافت. اما دستگاه جبار حاكم كه از اين اقدام رشادت آميز و جسورانه آيت اهللا 

1. مصاحبه با سيدمهدى عاليى فرزند مرحوم طالقانى رك: 
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx

2. همان، ص68. 
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طالقانى وحشت زده شده بود در عيد فطر سال 1350 خانه ايشان را به محاصره درآورد و 
مانع ورود ايشان به مسجد شد و يك ماه بعد ايشان را به زابل تبعيد كرد.1 

اقدام مهم ديگر مربوط به جمع آورى كمك ها و فطريه هاى مردم در سال 1348 بود. 
در عيد فطر سال 1348 كه نماز عيد به امامت آيت اهللا طالقانى در مسجد 
ــگاهى، روحانى، بازارى  ــمارى از دانش هدايت ترتيب يافت، جمعيت بى ش
ــا و بعد به اوضاع  ــان ابتدا به بيان هدف بعثت انبي و... تجمع نمودند... ايش
ــاره نمود و رشته  ــالمى و گرفتارى و پراكندگى مسلمين اش كشورهاى اس
ــطينى كه در اثر تجاوزات ظالمانه  ــخن را به وضع رقت بار آوارگان فلس س
ــرزمين هاى خود را از دست  ــت خانه و كاشانه و س يهودى هاى صهيونيس
داده و آواره بيابان ها و سرگردان شهرها بودند كشاند... آن گاه ضمن مطالب 
كوتاهى درباره فلسفه فطريه و اهميت همبستگى و رفع گرفتارى مسلمانان، 
ــهرها خارج  براى اولين بار مصارف فطريه را از محدوده خانواده، قبيله و ش
ــالمى ضرورت كمك به برادران مسلمان  ساخت و با نگرش جهان بينى اس
آواره فلسطينى را تجويز نمود... پس از اتمام سخنرانى قبل از اينكه بنشيند 
فطريه خانواده خود را از جيب بيرون آورد و در كنار محراب گذاشت و فرمود 

1. نهضت آزادي، طالقاني در آيينه گفتار و كردار، تهران، نهضت آزادي ايران، 1362، ص24. 
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من فطريه ام را براى كمك به فلسطينى ها مى دهم.1
ــان تداوم يافت.  ــان گرديد اين رويه آيت اهللا طالقاني، تا پايان عمرش همان گونه كه بي
ــال 1349 روز عيد  مهندس ميثمى در خاطراتش بيان مى دارد: «يادم مى آيد كه در س
فطر پدر طالقانى در مسجد هدايت فطريه ها را براى فلسطين جمع آورى نمود.»2 آقاى 

جعفرى نيز در خاطرات خود چنين بيان مى دارد: 
در آن روز ايشان براى مردم و سازمان هاى فلسطينى كمك مالى جمع آورى 
كردند. از جمله اين سازمان ها الفتح بود. بعد از آنكه اين كمك ها جمع آورى 
ــت و بنده، اين  ــيخ رهنما كه رابطه خوبى با فلسطينى ها داش شد، آقاى ش
ــفارت كه تازه در تهران بازگشايى شده بود و تحويل  كمك ها را برديم به س
ــفارت مصر در ايران داديم و از آنها درخواست كرديم كه به الفتح  مقامات س
ــفارت مصر مطلع شد و روزى  بدهند. شهيد مطهرى از رفت و آمد من به س
مرا خواست و گفت... ما هم در حسينيه ارشاد كمك هايى جمع كرديم. اين 
كمك ها به نام سه نفر است: ابوالفضل زنجانى، دكتر على آبادى و خود من. از 
آنان بخواه كه ما هم اين كمك ها را به آنها بدهيم تا به فلسطينى ها برسانند.3 

اقدامات ضدصهيونيستى آيت اهللا طالقانى در دوران بعد از انقالب
ــالمى ايران تحوالت عظيمى را در نظام بين الملل ايجاد كرد  همانگونه كه انقالب اس
ــه هاى غرب را به چالش كشيد، در روش مبارزاتى  و كليه اعتبار فكرى مكاتب و انديش
نيروهاى مذهبى نيز تحولي ماهوى ايجاد نمود. مبارزات روحانيان و نيروهاى مذهبى 
ــم و... بود و بعضاً در خفا و پنهانى بر اساس موازين  ــتعمار، صهيونيس كه ضد فساد، اس
اسالمى صورت مى گرفت، بعد از انقالب از خفا درآمد و همسو با اصول و اهداف انقالب 
اسالمى قرار گرفت. در اين راستا صهيونيسم ستيزى نيز با اهداف روحانيان مبارز قبل 
از انقالب اسالمى و اصول و اهداف سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران همسو شد؛ 
اين همسويى باعث شد كه ايران با اسراييل قطع رابطه سياسي- اقتصادي نمايد و از مردم 

مظلوم فلسطين حمايت كامل كند. ايشان بيان مى داشتند: 

1. سيدمحمدحسين مير ابوالقاسمى، همان، ص562. 
ــالمى صداوسيما،  2. عباس داوديان فر، ابوذر انقالب؛ زندگينامه آيت اهللا طالقانى، تهران، مركز پژوهش هاى اس

 .1382
ــفاهى سيدمحمدمهدى جعفرى؛ تدوين سيدقاسم  3. سيدمحمدمهدى جعفرى، همگام با آزادى؛ خاطرات ش

حسيني، صحيفه خرد، ص51. 
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در واقع هر انقالب عليه ظلم، عليه استثمار در هر جاى دنيا 
كه باشد از نظر ما يك انقالب اسالمى است چرا كه روح اسالم 
ــالم در جهت رفع ظلم از همه ابناى بشر، همه  و مفاهيم اس
انسان ها، مظلومين و مستضعف است. سرنوشت ما سرنوشت 
كوبا، فلسطين و همه كشورهاى اسالمى است. سرنوشت ما 

از يكديگر جدا نيست.1 
ــالت خود را رهايى و آزادى تمامى محرومان و  اسالم رس
زحمتكشان جهان مى داند و در نتيجه مسلمانان بايد خصلت 
اسالمى خود را حفظ نموده و براى رهايى و آزادى همه ملل 

محروم و مسلمانان استعمارزده جهان تالش نمايند.2 
لذا ايشان با توجه به مظلوميت مردم فلسطين ، مسئله فلسطين را اصلى ترين مسئله 
جهان اسالم عنوان نمودند و اين مسئله را رأس مسئله جهان اسالم مى دانستند.3 ايشان 

در خصوص چگونگى رابطه با فلسطين بيان داشتند: 
ــطين بلكه از هر دولت  ــات داديم، نه تنها از دولت فلس اگر خودمان را نج
مظلوم ديگرى طبق وظايف اسالمى و انسانى حمايت مى كنيم. اگر توانستيم 
از طريق دولت ها و اگر نتوانستيم از طريق ملت ها آنها را مورد حمايت قرار 

مى دهيم.4 
آيت اهللا طالقانى در مورد مبارزه با اسراييل بيان مى داشتند: 

ــال است كه ملت  ــت در مبارزه با اين قوم مى گذرد، سي س سى سال اس
فلسطين در زير سخت ترين ضربات تبليغاتى و جنگى به سر مى برد و امروز 
سرافراز بيرون مى آيد و امروز مى بينيم ما كه در ايران جرئت نداشتيم يك 
جلسه اى براى هماهنگى و هم صدايى و هم ندايى با مردم فلسطين تشكيل 
ــطين و نماينده  ــان را با صداى مردم فلس ــا آزادى، صداى خودم بدهيم، ب
فلسطين با هم براى پيشبرد هدف هاى مشترك، بلند مى كنيم. ما كه در دوره 
ــطين كلمه اى بگوييم، امروز مسائل  استضعاف جرئت نداشتيم درباره فلس
فلسطين را در مركز علمى مان در دانشگاهمان مطرح مى كنيم. اميدواريم 

1. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، همان، ص511. 
2. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص23. 

3. سيدمحمود طالقاني، همان، ص285. 
4. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، همان، ص407. 

آيت اهللا طالقاني بيان داشتند: 
اگر خودمان را نجات داديم، 
نه تنها از دولت فلسطين بلكه 
از هر دولت مظلوم ديگرى 
طبق وظايف اسالمى و انسانى 
حمايت مى كنيم. اگر توانستيم 
اگر  و  دولت ها  طريق  از 
نتوانستيم از طريق ملت ها آنها 
را مورد حمايت قرار مى دهيم
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ــائل فلسطين را  ــتر مس جوان هاى ما بيش
بشناسند كه يك درس بزرگ تاريخى قرن 
ماست و بيشتر روابطشان را تحكيم بكنند 
و هماهنگى خودشان را بنمايانند تا بتوانيم 
اين انقالبى را كه در دو نقطه حساس دنيا 
ــطين) پديد آمده، به  (ايران و منطقه فلس
يارى حق و به همت و هم رزمى همه ملت ها 

به پايان برسانيم.1
در اين راستا بسيارى از رهبران يا نمايندگان ملت ها، 

نهضت ها و جنبش هاى كشورهاى اسالمى كه به طور سرى يا علنى به ايران مي آمدند و 
همه آنان تشنه دريافت ايدئولوژى و اهداف انقالب اسالمى ايران بودند، بعد از مالقات با 
بنيان گذار انقالب اسالمي به مالقات آيت اهللا طالقانى كه عمًال تجربه مبارزه داشت و طعم 
زندان را چشيده بود مى شتافتند، در محضرش به گفت وگو مى نشستند و از انديشه هاى 
ــد از پيروزي انقالب  ــان بع ــالمى و ديدگاه هاى انقالبى وى بهره مى گرفتند. لذا ايش اس
اسالمي، توجه بسياري به مسئله فلسطين نشان دادند. ايشان در دفتر كارشان با اعضاي 
يك هيئت كوبايى كه رياست آن را وزير صنايع شيميايى آن كشور برعهده داشت و خود را 
براى كنفرانس غير متعهدها آماده مى كردند، ديدار و مالقات داشتند. در اين جلسه ضمن 
بيان اينكه در كنفرانس غير متعهدها در هاوانا مى بايد به دنياى آزاد، دنياى مستضعفان و 
مظلومان خدمت كرد، در مورد اسراييل خاطرنشان ساختند كه انقالب ما به يارى خداوند 
پيش خواهد رفت و از اين جهت نگرانى نداريم اما نگرانى ما مربوط به عقده هاى چركينى 
است كه به نام اسراييل و صهيونيسم خوانده مى شود. اميدواريم كه كشورهاى غيرمتعهد  
همه سعى خود را به كار ببندند تا اين برج هاى مراقبت را كه منشأ درگيرى ها و جنگ ها 
هستند از بين ببرند. ما انتظار داريم كه مسئله اسراييل در صدر مسائل كنفرانس قرار گيرد 
و همه با اتفاق، قرارداد كمپ ديويد را محكوم و از ملت مظلوم و آواره فلسطين پشتيبانى 
كنند.2 در افطاري شب 28 رمضان 1358ه ش كه در دفتر آيت اهللا طالقانى براي سفراي 
كشورهاي اسالمي ترتيب داده شد، ايشان از فلسطين به عنوان رأس به درد آمده و شاكي 
ــخن گفت و با يادآوري اين زخم مزمن در بدنه امت اسالمي، از مسلمانان  پيكر اسالم س

1. ابوذر زمان؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ همان، ص10. 
2. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، همان، ص512. 
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آيت اهللا طالقانى در سخنرانى هاى 
بعد از انقالب بيان مى داشتند: 

ما ملت ايران، اين ملتى كه انقالب 
كرد، برخاست با تمام قوا براى 
دستگيرى و كمك به هر ملت 
مظلوم، به خصوص ملت فلسطين 
و مستضعفين در هر كجاى دنيا 
تا آن قدرى كه امكان داريم اقدام 

مى كنيم
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خواست كه آزادي قدس را در سرلوحه برنامه خود قرار دهند.1 
ــطين در تهران به خدمت آيت اهللا طالقاني  چنان كه رهبران سازمان آزادى بخش فلس
رسيدند، مبارزات آنها را براى آزادى سرزمين هاى خود ستود و صميمانه قول كمك و 
حمايت از مقاومت فلسطين را به آنان داد. ايشان ايران را وطن فلسطينيان مى دانست 
ــر عرفات را در ايران مالقات  و به همين دليل وقتى كه برادران فلسطينى از جمله ياس
نمود به آنان گفت: «شما برادران امروز در خانه خودتان هستيد» و عرفات يك جلد قرآن 
نفيس، هديه مردم ايران را به گرمى پذيرفت و از سفارت نوبنياد فلسطين ديدن نمود.2 

آيت اهللا طالقانى در سخنرانى هاى بعد از انقالب بيان مى داشتند: 
ما ملت ايران، اين ملتى كه انقالب كرد، برخاست با تمام قوا براى دستگيرى 
و كمك به هر ملت مظلوم، به خصوص ملت فلسطين و مستضعفين در هر 
ــدام مى كنيم. چون قيام ما براى  كجاى دنيا تا آن قدرى كه امكان داريم اق
نجات مستضعفين است. اول مستضعفين ايران بعد مستضعفين ملت هاى 
عرب و ملت هاى مسلمانى كه اسير حكومت هايى هستند كه به ناحق و بدون 

رضاى ملت ها بر آنها حاكميت دارند...3
1. سيدمحمدمهدي جعفري، همان. 

2. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، همان، ص566. 
3. سيدمحمود طالقاني، همان، ص173. 

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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ايشان همواره فراتر از شعارها مي رفتند و خواهان اقدام 
عملى در برابر صهيونيست ها و استعمارگران بين المللى 

و همچنين وحدت مسلمانان جهان بودند.
ــعارها و اجتماعات به  بايد بيش از اين ش
عمل بپردازيم، مجهز شويم. همان طور كه 
امام فرمودند اگر يك سطل آب هر كدام از 
ــلمانان ريخته بودند، سيلى مى شد كه  مس
ــم را از بين مى برد. همان طورى  صهيونيس
كه در «منا» هر كدام هفت ريگ مى زنيد و 

برج شيطان و كفر را غرق ريگ مى كنيد. هر كدام يك ريگ، يك سنگ و يك 
سالح در دست بگيريد. همه مجهز بشويد.1 صهيونيست ها دشمن واحد تمامى 
خلق هاى محروم جهان مى باشند. لذا براى مقابله با دشمنان ملل محروم به 

همكارى و روابط فيمابين اين ملل، نياز است.2
به خصوص ما مسلمان هاى ايران كه دايماً در معرض اين فتنه هستيم. ببينيد 
ــم خونخوار چگونه دندان روى هم مي فشارد و براى ما نقشه  االن صهيونيس
مى كشد! به خصوص از اين ابتكارى كه مسلمان ها، رهبر ما، دولت ما و ملت ما 
نشان داد كه روز جمعه آخر رمضان در سراسر كشورهاى اسالمى را روز قدس 
نام نهاد. ما خطابمان به عموم ملت هاى اسالمى است. بعضى از دولت ها هستند 
كه هنوز آگاهانه و ناآگاهانه بازى مى كنند. ملت هاى مسلمان بايد خودشان 
ــه حركت كنيم به طرف  ــد كه هم راه بيفتند. همه مجهز و آماده. روزى برس
ــتان، دبيرستان و دانشگاه بايد  بيت المقدس. ما هم بايد آماده باشيم. از دبس
بچه هاى خردسال ما، زن ها و مردهاى ما، پير و جوان ما آماده دفاع باشند. دفاع 
از بيت المقدس. چرا كه دفاع از بيت المقدس دفاع از حريم خداست و بر همه 
واجب است. من پيشنهاد مى كنم در مدارس، روستاها و كارخانه ها، روزهاى 
معينى اشخاص وارد، بچه ها و جوانان و زن هاى ما را تمرين نظامى بدهند و در 

تمام كشورهاى اسالمى به اين صورت باشد.3
ايشان همچنين بيان داشتند: 

1. اصغر طاهرى بروجنى، همان، ص35. 
2. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص19. 

3. اصغر طاهرى بروجنى، همان، ص35. 

اني
طالق

هللا 
ت ا

ه  آي
ديش

در ان
م  

يس
يون

صه
له 

سئ
 و م

ين
سط

ه فل
يگا

جا

آيت اهللا طالقاني: ببينيد االن 
صهيونيسم خونخوار چگونه 
دندان روى هم مي فشارد و براى 
ما نقشه مى كشد! به خصوص از 
اين ابتكارى كه مسلمان ها، رهبر 
ما، دولت ما و ملت ما نشان داد 
كه روز جمعه آخر رمضان در 
سراسر كشورهاى اسالمى را 

روز قدس نام نهاد



212
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90

از آن روزي كه روز قدس اعالم شد، ببينيد در خيابان هاي 
تهران چه حوادثي پيش آمده است! يك جا آرام مي گيرد، 
جاي ديگر شلوغ مي شود... به يقين بدانيد اينها چه بخواهند 

چه نخواهند آلت دست صهيونيست ها و استعمار هستند.1
از ديگر پيشنهاداتى كه ايشان بيان داشتند آن بود كه به پاس فداكارى ها و رشادت هاى 
مردم فلسطين، شهردار تهران يكى از خيابان هاي تهران را به نام قدس نامگذارى نمايد.2 
ــر اختصاص يك روز به موضوع  همچنين پيرو فرمايش حضرت امام خمينى(س) مبني ب
فلسطين به منظور همبستگي تمام جهان اسالم با مسئله فلسطين، آيت اهللا طالقاني بعد از 
سخنراني نماز جمعه آخر ماه مبارك رمضان (26مرداد 1358) پيشنهاد دادند كه هر سال 

در اين روز (روز قدس) اجتماعي برگزار و مسائل قدس و فلسطين براى عموم تبيين شود.3

نتيجه گيري
شناخت آيت اهللا طالقانى از قوم يهود و تسلط ايشان بر تاريخ يهود، برگرفته از اشراف وى 
به قرآن كريم و تفسير آن مى باشد كه اين امر خود منجر به شناخت  ايشان از صهيونيسم 
ــد كه آيت اهللا طالقانى مسئله فلسطين را مسئله بسيار  گرديد. چنين شناختى باعث ش
بزرگ دنيا بدانند. ايشان بيان مى داشتند كه وظيفه مسلمانان دنياست كه اين جرثومه 
فساد را دفع نمايند؛ در غير اين صورت اتحاد مسلمانان نابود مى گردد. ايشان تأكيد داشتند 
ــه گيرى برگزينيم همه نابود مي شويم.  كه اگر با اين جرثومه فساد مقابله نكنيم و گوش
ايشان با تأكيد بر اينكه دشمنان مردم فلسطين، فقط دشمنان فلسطيني ها نيستند، بيان 
مى داشتند كه صهيونيست ها دشمن واحد تمامى خلق هاى محروم جهان مى باشند و براى 

مقابله با دشمنان ملل محروم به همكارى و روابط فيمابين اين ملل نياز است.4
وى معتقد بود در حال حاضر صهيونيست ها و استعمارگران همواره در پى ايجاد و شكل 
دادن به فتنه هايى هستند كه حركت انقالبى ايران را فلج نمايند. از نظر آيت اهللا طالقانى 
عوامل فتنه چنان براى ما برنامه ريزى كرده اند كه تنها راه مقابله با آن هوشيارى و حضور 

در صحنه مى باشد.5 
1. خطبه هاى نماز (از بيانات مجاهد نستوه حضرت آيت اهللا طالقاني)، ناس، بي تا، ص35. 

ــت اهللا طالقاني، تهران، انجمن  ــن رك: مجموعه خطبه هاي نماز جمعه ابوذر زمان آي 2. همان، ص35؛ همچني
اسالمي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، بي تا. 

3. خطبه هاى نماز، همان. 
4. جزوه طالقانى و فلسطين، همان. 

5. خطبه هاى نماز، همان. 

شناخت آيت اهللا طالقانى از قوم 
يهود و تسلط ايشان بر تاريخ 
يهود، برگرفته از اشراف وى به 
قرآن كريم و تفسير آن مى باشد 

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين


