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«قدس پایتخت فلسطین» اصل تغییرناپذیر

خبر

سخن آخر؛ مقاومت تا همه پرسی
روز گذشــته آخریــن جمعه مــاه مبارک
رمضــان و روز قــدس بــود .امســال امــا
بــه دلیل شــیوع ویروس کرونــا و رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی راهپیمایــی روز
قدس برگزار نشد و رهبر معظم انقالب
ســخنان مهمی را ایراد فرمودند .ایشان
با اشــاره بــه تاریــخ روی کارآوردن رژیم
صهیونیســتی و حمایتهای کشورهای
غربــی از آن و البته برخی سیاســتهای
منفعالنه کشــورهای عربــی برمقاومت
تــا برگزاری «همهپرســی» به عنــوان راه
حل موضوع فلســطین تأکید کردند .به
گــزارش دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت
آیــتاهلل خامنهای ،متن این ســخنرانی
کــه بــه صورت زنــده هم پخش شــد ،به
این شرح است؛

بازتاب بیانات رهبری در رسانههای بینالمللی

بــــرش

یادداشت

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
رب العالمین و صلّی اهلل
والحمدهلل ّ
محمــد وآلــه ّ
الطاهریــن و صحبه
علــی ّ
المنتجبیــن و من تبعهم باحســان الی
یوم ال ّدین.
به هم ه برادران و خواهران مسلمان
در سراســر جهــان درود میفرســتم و
قبولــی طاعــات آنــان در مــاه مبــارک
رمضــان را از خداوند مســألت میکنم و
پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را
به آنان تبریک میگویم و پروردگار کریم
را بر نعمــت حضور در این ماه ضیافت
الهی ،سپاس میگویم.
امــروز روز قــدس اســت؛ روزی کــه
بــا ابتــکار هوشــمندان ه امــام خمینــی
(رضــوان اهلل علیــه) همچــون حلقــه
وصلــی بــرای همصدایــی مســلمانان
دربار ه قدس شریف و فلسطین مظلوم
تعیین شد و دراین چند دهه ،دراینباره
نقشآفرینی کرد و از این پس نیز خواهد
کــرد انشــاءاهلل .ملتهــا از روز قــدس
استقبال کردند و آن را همچون نخستین
کار واجب ،یعنی برافراشــته نگهداشتن
پرچم آزادی فلســطین گرامی داشــتند.
سیاســت عمده اســتکبار و صهیونیسم،
کمرنــگ کــردن مســأله فلســطین در
ذهنیــت جوامــع مســلمان و به ســمت
فراموشــی راندن آن اســت و فوریترین
وظیفه ،مبــارزه با این خیانتی اســت که
به دســت مــزدوران سیاســی و فرهنگی
دشــمن در خــود کشــورهای اســامی
صورت میگیرد و حقیقت آن اســت که
مســألهای به عظمت مســأله فلسطین
چیــزی نیســت کــه غیــرت و اعتمــاد به
نفس و هوشــمندی روزافزون ملتهای
مســلمان ،اجــازه فراموش شــدن آن را
بدهد؛ هرچند امریکا و دیگر سلطهگران
و پادوهــای منطقــهای آنان همــه پول و
توان خود را برای آن به کار گیرند.
اولین سخن ،یادآوری بزرگی فاجعه
غصب کشــور فلســطین و تشــکیل غده
ســرطانی صهیونیســتی درآن اســت.
در میــان جنایــات بشــری دورانهــای
نزدیــک به زمــان حاضر ،هیــچ جنایتی
درایــن حجــم و بــا ایــن شــدت وجــود
نــدارد .غصب یک کشــور و بیرون کردن
مــردم بــرای همیشــه از خانه و کاشــانه
و ســرزمین اجــدادی خــود ،آن هــم بــا
هالک
فجیعتریــن انواع قتل و جنایت و ِ
َحــرث و نســل و دههــا ســال تــداوم این
ســتم تاریخی ،حقیقتاً یک رکورد جدید
از َسُبعیت و شیطانصفتی بشر است.
عامــل و مجــرم اصلی ایــن فاجعه،
دولتهــای غربــی و سیاســتهای
شــیطانی آنهــا بــود .آن روزی کــه
دولتهــای فاتــح جنــگ اول جهانــی،
منطقه غرب آسیا ،یعنی قلمرو آسیایی
حکومت عثمانی را به عنوان مهمترین
غنیمت جنگی ،میان خود در کنفرانس
پاریــس تقســیم میکردند ،نیــاز به یک
پایــگاه امن در قلب ایــن منطقه را برای
تضمیــن ســلطه دائمــی خــود بیــش
از پیــش احســاس کردنــد .انگلیــس از
ســالها پیش از آن ،با طرح بالفور زمینه
را آمــاده کــرده و با همفکری زرســاالران
یهــودی بدعتــی به نــام صهیونیســم را
مهیــای نقشآفرینی کرده بــود و اکنون
زمینههــای عملــی آن فراهــم میشــد.
از همــان ســالها مقدمــات را بتدریــج
در کنــار هــم چیدنــد و ســرانجام پــس
از دومیــن جنــگ جهانــی با اســتفاده از
ی دولتهــای منطقه،
غفلــت و گرفتــار 
ضربه خود را وارد آوردند و رژیم جعلی
و دولــت بــدون ملــت صهیونیســت را
اعالم کردند .آماج ایــن ضربه در درجه
اول ملت فلسطین و در درجه بعد همه
ملتهای این منطقه بودند.
نگاه به حوادث بعدی منطق ه نشان
میدهــد کــه هــدف اصلــی و نزدیــک
غربیها و کمپانیداران یهودی از ایجاد

دولــت صهیونیســت ،بنــای یــک پایگاه
حضور و نفوذ دائمی برای خود در غرب
آســیا و امــکان دسترســی نزدیــک برای
دخالــت و تحمیــل و تســلط بر کشــورها
و دولتهــای ایــن منطقــه بــود .از ایــن
رو رژیــم جعلــی و غاصــب را بــه انــواع
امکانــات قدرتآفریــن -چــه نظامــی و
چه غیرنظامی -حتی تســلیحات اتمی
مجهز کردند و رشد این غده سرطانی را
در پهنه نیل تا فرات در برنامههای خود
گنجاندند.
متأســفانه اغلــب دولتهــای عرب
پس از مقاومتهای نخستین که برخی
از آنهــا تحســینبرانگیز بــود ،بتدریــج
تســلیم شــدند و بخصوص پس از ورود
ایــاالت متحــده امریکا به عنــوان متولی
مســأله ،هــم وظیفه انســانی و اســامی
و سیاســی و هــم غیرت و نخــوت عربی
خود را به فراموشی سپرده و با امیدهای
واهــی بــه هدفهــای دشــمن کمــک
کردند« .کمــپ دیوید» مثال روشــنی از
این حقیقت تلخ است.
گروههــای مبــارز نیــز پــس از برخــی
مجاهدتهــای فداکارانــه در ســالهای
نخست ،بتدریج به راه بیفرجام مذاکره
با اشــغالگر و حامیانش کشانده شدند و
خط ســیری را که میتوانســت به تحقق
آرمان فلسطین منتهی شود ،رها کردند.
مذاکره با امریکا و دیگر دولتهای غربی
و نیز با مجامع بیخاصیت بینالمللی،
تجربــه تلخ و ناموفق فلســطین اســت.
نشــان دادن شــاخه زیتــون در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل ،نتیجــهای جــز
قرارداد خســارتبار «اُســلو» نداشــت و
ســرانجام هم به سرنوشــت عبرتانگیز
یاسر عرفات منتهی شد.
طلــوع انقــاب اســامی در ایــران،
فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین
گشــود .از اولیــن قدمهــا یعنــی بیــرون
رانــدن عناصــر صهیونیســت کــه ایــران
دوران طاغــوت را یکــی از پایگاههــای
امن خود میشــمردند و ســپردن محل
سفارت غیررسمی رژیم صهیونیست به
نمایندگی فلسطین و قطع جریان نفت
تا کارهای بزرگ و فعالیتهای گسترده
سیاســی ،همــه موجــب پدیــد آمــدن
«جبهــه مقاومت» در کل منطقه شــد و
امید بــه حل مســأله در دلها شــکفت.
بــا ظهــور جبهــه مقاومــت ،کار بــر رژیم
صهیونیســتی سخت و ســختتر شد ــ و
البته در آینده بسی سختتر هم خواهد
شــد انشــاءاهلل ــ ولی تالش حامیان آن
رژیــم و در رأس آنــان امریــکا در دفاع از
آن هم بشــدت افزایش یافت .پیدایش
نیروی مؤمن و جــوان و فداکار حزباهلل
در لبنــان و تشــکیل گروههــای ُپرانگیــزه
حمــاس و جهــاد اســامی در درون
مرزهای فلســطین نه تنها ســردمداران
صهیونیســت بلکــه امریــکا و دیگــر
ســتیزهگران غربــی را هــم مضطــرب و
سراسیمه کرد و یارگیری از درون منطقه
و از درون جامعــه عربــی را در صــدر
برنامههــای آنان پس از پشــتیبانیهای
ســختافزاری و نرمافــزاری از رژیــم
غاصــب قــرار داد .نتیجــه کار ُپرحجــم
آنــان ،امــروز در رفتــار و گفتــار بعضــی
ســردمداران دولتهای عربــی و برخی
فعاالن خائن سیاســی و فرهنگی عرب،
آشکار و جلوی چشم همه است.
امــروز از هــر دو ســو فعالیتهــای
متنوعی در صحنه مبارزه ظهور میکند،
بــا این تفاوت کــه جبهه مقاومــت رو به
اقتدار و امید فزاینــده و جذب روزافزون
عناصر قدرت پیــش میرود و به عکس
جبهــه ظلم و کفــر و اســتکبار روز به روز
تهیتر و مأیوستر و کمتوانتر میشود.
نشــانه روشــن ایــن مدعــا آن اســت کــه
ارتــش صهیونیســت که یک روز ارتشــی
شکستناپذیر و برقآسا شمرده میشد
و ارتشهــای بــزرگ دو کشــور مهاجــم
را در ظــرف چنــد روز متوقــف میکــرد،
امــروز در برابــر نیروهــای مبــارز مردمی
در لبنــان و غــزه مجبور به عقبنشــینی
و اعتــراف به شکســت میشــود .بــا این
حــال عرصــه مبــارزه بشــدت خطیــر و
تغییرپذیــر و نیازمنــد مراقبــت دائمــی
اســت و موضــوع این مبارزه بســی مهم
و سرنوشتســاز و حیاتی اســت .هرگونه
غفلــت و سهلاندیشــی و خطــا در
محاســبات اساســی ،زیانهای ســنگین
وارد خواهد کرد.
 ëëتوصیههای مهم رهبری
براین اســاس به همه کســانی که دل
در گــرو مســأله فلســطین دارنــد ،چنــد
توصیه میکنم:
 -1مبــارزه بــرای آزادی فلســطین،
جهاد فی ســبیل اهلل و فریضه و مطلوب

ایرنــا

نقشه راه دموکراتیک

مقام معظم رهبری در ســخنان روز گذشته خود
به مناسبت روز قدس ،سخنان مهمی را خطاب
بــه جبهــه مقاومــت مطــرح نمــوده و در قالــب
محورهای هفت گانهای به این نیروها توصیههای
امیر موسوی
مهم و امیدبخشــی ارائه کردند .مجموع سخنان
کارشناس مسائل
ایشان بر سه محور متمرکز است؛
استراتژیک
نخســت آنکه جهاد در راه آزادسازی فلسطین
حق اســت و مبارزان میتوانند جان و مال خود را در این راه فدا کنند .نکته دوم
اینکه جمهوری اسالمی با وجود همه مشکالت پشتیبان ملت فلسطین است و
برای به اقتدار رساندن گروههای مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی میکوشد
و توجه و کمک ویژهای به آزادیخواهان فلســطین دارد .نکته ســوم اینکه محور
مقاومت در حال دستیابی به اقتدار و قوت بیشتر و محور سازش و تکریم در برابر
زورگویان غربی و صهیونیستی در حال اضمحالل و تشتت است.
مقــام معظم رهبری عالوه بر اشــاره به این نــکات مهم ،چند توصیه هم
داشتند از جمله آنکه طرفداران مقاومت و مردم منطقه به زورگویی استکبار
و همچنیــن تالشهای شــتابزده برخــی از رژیمها به ســمت ســازش با رژیم
صهیونیســتی توجهــی نکنند .نکته مهم بعــد ،تالش امریکا و اســرائیل برای
انتقال درگیریها به پشت جبهه مقاومت مانند حوادث سوریه ،عراق ،لبنان،
یمــن و نقاط دیگر در منطقه خاورمیانه اســت .این نکته مهمــی بود که مورد
اشــاره قــرار گرفت مبنی بر اینکــه رژیم صهیونیســتی و همپیمانان غربیاش
تالش میکنند تا جبهه مقاومت را از هدف اصلی منحرف کنند.
رهبــری در حقیقــت بــرای چگونگــی مقابلــه بــا گســتاخیهای رژیــم
صهیونیستی و امریکا ،مسأله قدس شریف ،کرانه غربی و همه پرسی نقشه راه
بسیار خوبی را نشان دادند.
چنان که از صحبتهای ایشان برمیآمد ،برگزاری همهپرسی نشان دهنده
آن است که محور مقاومت حامی زندگی و همزیستی با دیگر ادیان است و به
دموکراســی ایمان دارد و این مسأله برخالف ادعاهای کاذب کشورهای غربی
است که طرفدار دموکراسی هستند و با این مسأله مخالفت میکنند .حمایت
آشــکار ایران از برگزاری همهپرســی تبیین کننده مســلم این دیدگاه اســت که
برخــاف کشــورهای منظومه غرب کــه خواهان تجاوز و پایمــال کردن حقوق
مردم فلســطین است ،ایران از پیگیری هیچ حرکت دموکراتیک واهمه ندارد
و مخالفــت کشــورهای غربی هم با ایــن اقدام به دلیل فقــدان پایگاه مردمی
آنها میباشد .از این رو کشورهای غربی از حرکت به سوی راه حل دموکراتیک
میترســند و تــاش میکننــد از طریق زور ،فشــار و تهدید اهداف خــود را جلو
ببرند .نکته دیگری که در همین رابطه مهم است ،اینکه مقام معظم رهبری
این نکته را بخوبی مورد توجه قرار دادند که مشــکلی با یهودیان وجود ندارد؛
یعنی مشکل اصلی با بدعت صهیونیستی موسوم به رژیم صهیونیستی است.
به این معنا که یک همزیستی مسالمتآمیز در داخل و خارج از ایران با ملت
یهود وجود دارد و همین مسأله میتواند رژیم صهیونیستی را دچار محذوریت
کنــد .زیرا این رژیم تاکنون این گونه تبلیغ میکرد که جمهوری اســامی ایران
ضد مردم یهود است.
اما پیام حمایت جمهوری اسالمی ایران از محور مقاومت و ملت فلسطین
امســال در شــرایطی ارسال شــد که روز قدس امســال تحت تأثیر شرایط ویژه
ناشــی از اپیدمی کرونا به شــکل متفاوتی برگزار شــد .پیشــتر و در شــرایطی که
محــور مقاومــت میکوشــید از طریــق برگزاری تظاهــرات در همه کشــورهای
اسالمی ،پیام حضرت امام خمینی راحل را زنده نگه دارد ،امریکا برای ایجاد
ممانعــت از چنیــن تظاهراتی یــا محدود کــردن آن تالش میکــرد .اما اینک
ارســال ایــن پیام از طریــق فضای مجازی ،بســیار فراگیرتر شــد .چنــان که در
روزهای منتهی به روز قدس مشاهده شد که همه رهبران مقاومت سخنرانی
کردند و هشتگهای خوبی از طرف مردم مسلمان و عرب و غیر عرب و همه
آزادگان جهان به زبانهای مختلف و با روشهای بسیار زیبا و هنری در فضای
مجازی به راه انداخته شــد .این مسأله نشان میدهند مسأله فلسطین تا چه
اندازه زنده است.
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رهبر معظم انقالب در سخنرانی روز قدس تأکید کردند

رؤسای قوای سهگانه در مواضعی جداگانه تأکید کردند

رؤســای قوای سه گانه در مواضع جداگانه بر حمایت از آرمان فلسطین تأکید
کردنــد .بــه گزارش ایرنا ،در بخشــی از پیــام رئیس جمهوری به مناســبت روز
قــدس آمده اســت :برگزاری مراســم حمایــت از ملت مظلوم فلســطین ،در
آخریــن جمعــه هر ماه رمضان ،ســنتی طیبه بــه نام مبارک روز قدس اســت
و نمــادی از اســتقامت ،وحــدت و همدلی مســلمانان در دفــاع از آرمانهای
اسالمی است .حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی افزود :در روز جهانی
قدس امســال گرچه با توجه به شــرایط فعلی و ضرورت رعایت پروتکلهای
بهداشــتی و حفظ ســامت مــردم ،امکان برگــزاری حضوری این مراســم در
دفاع از حقوق مردم فلسطین مهیا نیست ،اما آنچه اهمیت دارد و به آرمان
فلســطین و آزادی قــدس عمــق و معنــا میبخشــد و رعب و وحشــت در دل
غاصبان قبله اول مســلمانان میاندازد ،حضــور معنوی و صالبت ارادههایی
اســت کــه دل در گــرو آزادی قدس شــریف داشــته و هیچ تردیــدی بر نصرت
الهی در آزادی ســرزمینهای اشغالی ندارند .اینجانب با گرامیداشت این روز
بزرگ و سرنوشتســاز ،بــه این همگامی همدالنه درود میفرســتم و وحدت
و یکدلــی آحــاد مــردم را در ایــن روز مهم بویــژه در دوران حســاس کنونی که
اســتکبار جهانی با زنجیرهای از تحریمها و تهدیدات غیرانســانی خود و به راه
انداختن جنگ اقتصادی ،قصد دلسرد کردن ملت و ایجاد مانع در راه تحقق
آرمانهای ملی و اســامی ما را دارند ،مســألت دارم و بار دیگر تأکید بر اصل
تغییرناپذیر «قدس پایتخت فلسطین» مینمایم .بی تردید پیروزی نهایی از
آن مجاهدان و صابران است.
حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه هم
در پیامی به وزرای دادگســتری کشــورهای اســامی به مناســبت روز قدس
تأکیــد کرد که اســتیفای کامــل حقوق ملت فلســطین و برقــراری عدالت،
شــرط اصلی اســتقرار صلح و آرامش پایدار اســت .به گزارش مرکز رســانه
قوه قضائیه ،رئیســی در بخشــی از این پیام با اشاره به  ۷دهه تالش امریکا
و برخی دولتهای اروپایی برای اســتمرار اشغالگری رژیم صهیونیستی با
پــول و زور و فریــب« ،حق تعیین سرنوشــت» را به عنوان حــق انکارناپذیر
هــر ملت مورد تأکید قــرار داده و روز قــدس را روز تثبیت بیتالمقدس به
عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین از بحر تا نهر دانسته است .رئیس
قوه قضائیــه بر ضــرورت بهکارگیری همه ظرفیتهای ملــی ،منطقهای و
بینالمللــی دســتگاه قضایی کشــورهای اســامی در حمایــت از مظلوم و
مقابله با ظلم تأکید کرد.
علــی الریجانــی ،رئیــس مجلس هم در جلســه شــورای اداری قــم گفت:
صهیونیســتها بیــش از پیش حرکت پیش روندهای دارنــد که باید مانع آنها
شــد .پوشــش کار آنهــا نیز متفــاوت اســت زمانــی دو موجود شــیطانی توافق
میکنند کرانه باختری را به سرزمینهای اشغالی پیوند دهند که ادامه همان
طرح مفتضح قرن است و زمانی نیز در قالب شرکتهای فناورانه و صنعتی
و بخــش اقتصــادی ورود مــی کنند که ایــن طرح تأکید بر ممانعــت از حرکت
آنها دارد و با متخلفان نیز برخورد خواهد کرد .رئیس مجلس اظهار داشــت:
صهیونیستها به دنبال از بین بردن حقوق فلسطینیان هستند و تنها ایران در
دنیای امروز صادقانه و روشــن حرف میزند که طرح مجلس نیز در ابراز نظر
ما بسیار مهم است چرا که یک مشت کشور مرتجع در منطقه به دنبال عادی
سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند و تنها جمهوری اسالمی است که باید
مانع این عادیسازی شود.
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ســخنرانی مهم روز گذشته رهبر معظم انقالب
عالوه بر شــبکههای داخلی از برخی شبکههای
خارجــی هــم بــه صــورت مســتقیم پخش شــد
و رســانههای بینالمللــی هــم آن را بالفاصلــه
بازتاب دادند.
بــه گــزارش ایرنا ،حــدود  ۲۰شــبکه تلویزیونی
بومــی عــراق بیانات مهــم حضــرت آیتاهلل
خامنهای را زنده پخــش کردند .عالوه بر این،
دهها خبرگزاری مختلف عراقی نیز به صورت
خبرهــای فــوری ،بخشهــای مهــم از بیانات
رهبــر انقــاب اســامی را روی ســایتهای
خود قــرار دادنــد .خبرگــزاری فرانســه هم در
خبری فوری ضمن اشــاره به ســخنرانی رهبر
معظــم انقــاب در روز جهانــی قــدس ،بــه
نقل از معظمله نوشــت :مبــارزه برای آزادی
فلســطین ،جهــاد فــی ســبیل ّ
الل و فریضــه و

اســامی اســت .پیــروزی در چنیــن
مبارزهای تضمین شــده اســت ،زیرا فرد
مبــارز حتی در صورت کشــته شــدن هم
به احدی ُ
الحســنیین دست یافته است.
بجز این ،مســأله فلســطین یک مســأله
انســانی اســت ،بیرون کــردن میلیونها
انســان از خانه و مزرعه و محل زندگی و
کسب خود ،آن هم با قتل و جنایت ،هر
وجــدان انســانی را آزرده و متأثر میکند
و در صــورت داشــتن همت و شــجاعت
به مقابلــه وادار میســازد .پس محدود
کردن آن به یک مسأله صرفاً فلسطینی
و حداکثر عربی ،خطایی فاحش اســت.
آنها که سازش چند عنصر فلسطینی یا
حکام چند کشــور عربــی را مجوز عبور از
این مسأله اسالمی و انسانی میشمرند،
بشــدت دچــار خطــا در فهــم مســأله و
احیاناً دچار خیانت در تحریف آنند.
۲ـ هــدف ایــن مبــارزه ،آزادی همــه
ســرزمین فلســطین -از بحــر تــا نهر -و
بازگشــت همــه فلســطینیان بــه کشــور
خویش اســت .فروکاستن آن به تشکیل
دولتی در گوشــهای از این ســرزمین ،آن
هم به شیوه تحقیرآمیزی که در ادبیات
صهیونیســتهای بــیادب از آن یــاد
میشود ،نه نشــانه حقجویی است و نه
نشانه واقعبینی است .واقع آن است که
امروز میلیونها فلســطینی به مرتبهای
از اندیشــه و تجربــه و اعتمــاد بــه نفس
رســیدهاند کــه بتوانند این جهــاد بزرگ
را وجهه همت ســازند و البته به نصرت
الهی و پیــروزی نهایی مطمئن باشــند،
َ ََ ُ َ ُ
اهلل َمــن َی ُ
نص ُره،
ن
کــه فرمــود :و لینصــر َّ
ِن اهلل لَ َقِو ٌّی َعزیٌز؛( )1بیشــک بسیاری
ا
َّ َ
از مســلمانان در سراســر جهــان آنهــا را
یــاری و بــا آنــان همــدردی خواهند کرد
انشاءاهلل.
 -3هــر چنــد بهــر ه گرفتــن از هــر
امــکان حــال و مشــروع در ایــن مبارزه
ُمجــاز اســت و از جملــه حمایتهــای
جهانــی ،ولــی مؤکداً بایــد از اعتمــاد به
جهانی
دولتهــای غربی و نیــز مجامع
ِ
ظاهراً یا باطناً وابسته به آنها پرهیز کرد.
آنها بــا هر موجودیــت اثرگذار اســامی
دشــمنند؛ آنهــا بــه حقــوق انســانها و
ملتهــا بیاعتناینــد؛ آنهــا خــود عامل
بیشترین خسارتها و جنایتها به امت
اسالمیاند؛ هم اکنون کدام نهاد جهانی
یــا کــدام قــدرت جنایتــکار پاســخگوی
ترورهــا ،قتلعامهــا ،جنگافروزیهــا،
بمبارانهــا و قحطیهــای مصنوعی در
چندین کشور اسالمی و عربی است؟
امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان
کرونا را در سراســر جهان میشمارد ،اما
هیچ کــس نپرســیده و نمیپرســد قاتل
و مســئول صدهــا هــزار شــهید و اســیر و
مفقــود در کشــورهایی که امریــکا و اروپا

مطلوب اسالمی اســت .خبرگزاری رویترز هم
گزارش داد :آیتاهلل سید علی خامنهای رهبر
عالــی ایــران روز جمعه بــا توصیف اســرائیل
بــه عنــوان غــده ســرطانی منطقــه خاورمیانه
کــه بایــد تــا زمــان آزادی فلســطینیان بــا آن
مقابله و مبارزه شــود ،از شــهروندان فلسطین
درخواســت کــرد به قیام و نهضــت خود علیه
اســرائیل ادامه دهنــد .رویترز افــزود :آیتاهلل
خامنــهای و دیگــر مقامهــای بلندپایــه ایران،
بارهــا در ســالهای گذشــته خواســتار نابودی
اسرائیل شدهاند که یکی از راههای آن از طریق
برگــزاری همهپرســی در منطقــهای بــوده کــه
فلسطینیان در آن از کثریت برخوردار هستند.
آیــتاهلل خامنــهای نیــز در ایــن ســخنرانی به
مناســبت روز قــدس ،بــر درخواســت نابودی
اسرائیل تأکید کرد.

در آن آتــش جنــگ را روشــن کردهانــد،
کیســت؟ مســئول ایــن همــه خــون بــه
ناحق ریخته در افغانستان ،یمن ،لیبی،
عراق ،ســوریه و دیگر کشــورها کیســت؟
مســئول ایــن همــه جنایــت و غصــب و
تخریــب و ظلــم در فلســطین کیســت؟
چــرا هیــچ کــس ایــن میلیونهــا کودک
و زن و مــر ِد مظلــوم در جهــان اســام
را شــمارش نکــرد؟ چرا کســی قتلعام
شدن مسلمانان را تســلیت نمیگوید؟
چــرا میلیونهــا فلســطینی بایــد 70
ســال از خانــه و کاشــانه خــود دور بــوده
و در تبعیــد بــه ســر برند؟ و چــرا قدس
شــریف ،قبله اول مســلمانان باید مورد
اهانــت قرار گیرد؟ ســازمان به اصطالح
ملــل بــه وظیفه خــود عمــل نمیکند و
نهادهــای بــه اصطــاح حقــوق بشــری
ُمردهانــد .شــعار«دفاع از حقوق کودک
و زن» شــامل کــودکان و زنــان مظلــوم
یمــن و فلســطین نمیشــود .اینچنین
اســت وضع قدرتهــای ظالــم غربی و
مجامــع وابســته جهانــی؛ وضــع برخی
دولتهای دنبالهرو آنان در منطقه هم
در بیآبرویی و رســوایی بدتر از آن است
سلم غیور
که به بیان آید .پس جامعه ُم ِ
و دیندار باید به خود و نیروی درونیاش
تکیــه کنــد؛ دســت قدرتمنــد خــود را از
آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به
خداوند از موانع عبور کند.
۴ـ نکتــه مهمــی کــه نبایــد از نظــر
نخبــگان سیاســی و نظامــی جهــان
اســام دور بمانــد ،سیاســت امریــکا و
صهیونیســتها در انتقال درگیریها به
پشــت جبهه مقاومت اســت .راهاندازی
جنگهای داخلی در ســوریه و محاصره
نظامــی و کشــتار شــبانهروزی در یمن و
تــرور و تخریب و تولیــد داعش در عراق
و قضایــای مشــابه در برخــی دیگــر از
کشــورهای منطقه ،همگــی ترفندهایی
بــرای ســرگرم کــردن جبهــه مقاومت و
فرصــت دادن بــه رژیــم صهیونیســت
اســت .برخی سیاســتمداران کشورهای
مســلمان نادانســته و برخی دانســته در
خدمــت ایــن ترفندهــای دشــمن قــرار
گرفتهانــد .راه جلوگیــری از اجــرای ایــن
سیاســت خباثتآمیز ،عمدتاً خواســت
و مطالبــه جــدی جوانــان غیرتمنــد در
سراســر جهان اســام اســت .جوانان در
همه کشورهای اسالمی بویژه کشورهای
عربی ،نباید توصیه امام خمینی عظیم
را از نظــر دور بدارنــد که فرمــود :هر چه
فریــاد دارید ،بر ســر امریــکا -و نیز البته
دشمن صهیونیست -بکشید.
ِ
 -5سیاســت عادیســازی حضــور
رژیــم صهیونیســتی در منطقــه یکــی
از عمدهتریــن سیاســتهای ایــاالت
متحده امریکا اســت .برخــی دولتهای

روزنامــه صهیونیســتی جروزالــم پســت نیــز بــا
اشــاره به فرازهایــی از بیانات حضــرت آیتاهلل
خامنــهای دربــاره اهمیــت مقاومــت نوشــت:
رهبــر عالی ایران تصریح کــرد که طلوع انقالب
اسالمی در ایران ،فصل جدیدی در مبارزه برای
فلســطین گشــود .امــروز جبهــ ه مقاومــت رو به
اقتــدار و امی ِد فزاینــده و جذب روزافزون عناصر
قــدرت پیــش مــیرود و بهعکس جبهــه ظلم و
کفــر و اســتکبار روز بــه روز تهیتــر و مأیوستر و
کمتوانتــر میشــود .تارنمــای بخش انگلیســی
خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه نیــز در خبــری
فــوری بــه پخــش مســتقیم اینترنتــی ســخنان
رهبر معظــم انقالب اســامی پرداخت .برخی
شــبکههای معانــد فارســیزبان نیــز ســخنرانی
رهبــر معظــم انقــاب را بــه طــور زنــده و کامل
پخش کردند.

عربــی منطقــه کــه نقــش پــادوی امریکا
را ایفــا میکننــد ،در ایــنبــاره بــه تهیــه
مقدمــات الزم آن ،از قبیــل ارتباطــات
اقتصــادی و امثــال آن پرداختهانــد؛ این
تالشها یکســره عقیم و بینتیجه است.
رژیــم صهیونیســتی زائــدهای مهلــک و
زیانبخــش بــرای ایــن منطقــه اســت و
بــه یقیــن ریشــهکن و ازالــه خواهد شــد و
بیآبرویی و سیهرویی برای کسانی خواهد
مانــد که امکانات خــود را در خدمت این
سیاســت اســتکباری نهادهانــد .برخــی
بــرای توجیــه این رفتار زشــت ،اســتدالل
میکنند که رژیم صهیونیســتی واقعیتی
در منطقه اســت ،بیآنکه به یاد آورند که
با واقعیتهای مهلک و زیانبخش باید
مبارزه کــرد و آن را ازاله کــرد .امروز کرونا
یــک واقعیــت اســت و همه انســانهای
باشــعور ،مبارزه با آن را واجب میدانند.
ویــروس دیرپــای صهیونیســم بیگمان
از ایــن پــس دیــری نمیپایــد و به همت
و ایمــان و غیــرت جوانــان از این منطقه
ریشهکن خواهد شد.
 -6اصلیتریــن توصیــه اینجانــب
توصیــه بــه تــداوم مبــارزه و ســامان
بخشــیدن بــه ســازمانهای جهــادی و
همــکاری آنــان بــا یکدیگــر و گســترش
عرصــه جهــاد در همــه ســرزمینهای
فلســطینی اســت .همــه بایــد ملــت
فلســطین را در این جهــاد مقدس یاری
کنند .همه باید دست مبارز فلسطینی را
ُپر و پشت او را محکم کنند .ما با افتخار،
هر چه در توان داشــته باشیم ،دراین راه
انجــام خواهیــم داد .یک روز تشــخیص
ما این شــد که مبــارز فلســطینی ،دین و
غیــرت و شــجاعت دارد و تنهــا مشــکل
دســت تهــی از ســاح او اســت .بــه
او
ِ
هدایــت و مدد الهی برنامهریزی کردیم
و نتیجــه ایــن اســت کــه موازنــه قــدرت
در فلســطین دگرگون شــد و امــروز غزه
میتواند در برابر تهاجم نظامی دشمن
صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.
این تغییر معادله در بخش موســوم
بــه ســرزمینهای اشــغالی خواهــد
توانســت قضیه فلســطین را به گامهای
نهایی نزدیک کند .تشکیالت خودگردان
در ایــن امر تکلیفی بزرگ برعهده دارد.
با دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع
قدرت نمیتوان سخن گفت و زمینه این
اقتدار بحمداهلل در ملت شجاع و مقاوم
فلسطین آماده است .جوانان فلسطینی
امــروز تشــنه دفــاع از کرامت خویشــند.
حمــاس و جهاد اســامی در فلســطین
و حــزباهلل در لبنان ،حجــت را بر همه
تمــام کردهانــد .دنیــا فرامــوش نکــرده
و نخواهــد کــرد آن روزی را کــه ارتــش
صهیونیســت مرزهای لبنان را شکست
و تــا بیــروت پیــش آمــد و آن روزی را که

قاتل جنایتکاری به نام آریل شــارون در
صبرا و شتیال حمام خون به راه انداخت
و نیــز فراموش نکــرده و نخواهد کرد آن
روزی را کــه همین ارتش در زیر ضربات
کوبنده حزباهلل چارهای جز این نیافت
که بــا دادن تلفات فراوان و با اعتراف به
شکســت ،از مرزهای لبنان عقبنشینی
کنــد و برای آتشبس به التماس بیفتد؛
دســت ُپــر و موضــع قــدرت یعنــی این.
حــال بگذار فالن دولــت اروپایی که باید
به خاطر فروش مواد شــیمیایی به رژیم
صــدام تا ابد شرمســار باشــد ،حزباهللِ
مجاهــد ســرافراز را غیــر قانونــی بداند.
غیــر قانونــی ،رژیمی مثل امریکا اســت
که داعش را تولید میکند و رژیمی مثل
آن دولــت اروپایی اســت که هــزاران نفر
در بانه ایــران و حلبچه عراق بر اثر مواد
شیمیاییاش به کام مرگ میروند.
 -7سخن آخر آن است که فلسطین
متعلــق بــه فلســطینیان اســت و باید با
اراده آنان اداره شــود .طرح همهپرســی
از همــه ادیــان و اقــوام فلســطینی -کــه
از نزدیــک بــه دو دهه پیش از ایــن ارائه
کردهایــم -تنهــا نتیجهای اســت که باید
بر چالشهای امروز و فردای فلســطین
مترتــب شــود .این طرح نشــان میدهد
کــه ادعای یهــودی ســتیزی کــه غربیان
بــا بوقهــای خــود آن را تکــرار میکنند،
بکلــی بیاســاس اســت .در ایــن طــرح،
فلســطینیان یهــودی و مســیحی و
مسلمان ،در کنار هم در یک همهپرسی
شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را
تعیین میکنند؛ آنچــه قطعاً باید برود،
نظام صهیونیستی است و صهیونیسم،
خود بدعتی در آیین یهود و کامالً بیگانه
از آن است.
در پایان ،یاد شهیدان قدس ،از شیخ
احمــد یاســین و فتحــی شــقاقی و ســید
عباس موســوی ،تا ســردار بزرگ اسالم
و چهــره فرامــوش نشــدنی مقاومــت،
شــهید قاسم ســلیمانی و مجاهد بزرگ
عراقــی ،شــهید ابومهــدی المهندس و
دیگر شهدای قدس را گرامی میدارم و
به روح امام خمینی عظیمالشأن که راه
عــزت و جهاد را به روی ما گشــود ،درود
میفرســتم و نیــز بــرای بــرادر مجاهــد،
مرحوم حسین شیخاالسالم که سالیانی
در ایــن راه تــاش کــرد ،رحمــت الهــی
را مســألت میکنــم .در پایــان بــه همــه
بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض
میکنــم ،روز قدس امســال اولین [روز]
قدســی اســت که در آن قاسم سلیمانی
عزیــز ما حضور ندارد؛ برای شــادی روح
او ،همــه یــک حمــد و یــک قلهــواهلل
والســام علیکــم و رحمهاهلل و
بخوانیدّ .
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