ﻋﺮﺻـﻪ ﺟﻬـﺎد در ﻫﻤـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز )ﺟﻤﻌﻪ( در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻇﻬﻮر ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺒﺎرزان ،ﻫﻔﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻬﻢ را در ﺧﺼﻮص اداﻣﻪ
ﺟﻬﺎد ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺪس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎن و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ،
ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎد در ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ و
ﺑﯽﮔﻤﺎن وﯾﺮوس ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و اﯾﻤﺎن و ﻏﯿﺮت
ﺟﻮاﻧﺎن ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪﮐﻦ و ازاﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ
ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ روز ﻗﺪس را اﺑﺘﮑﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻫﻢﺻﺪاﯾﯽ درﺑﺎره ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻠﺘﻬﺎ از روز ﻗﺪس
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
در ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ راﻧﺪن آن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻮری
ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً ﻏﯿﺮت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی روزاﻓﺰون ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺎزه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن آن را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻏﺼﺐ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺪاوم دﻫﻬﺎ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ
ﺳﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ از ﺳَﺒﻌﯿّﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺸﺮ،
ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽداران ﯾﻬﻮدی
از اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ آن ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت

اﺗﻤﯽ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﺋﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آن ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﺮب ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮت و ﻧﺨﻮت ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی دﺷﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﮐﺸﺎﻧﺪهﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ راه
ﺑﯽﻓﺮﺟﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ:
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻃﻠﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺸﻮد و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ رو ﺑﻪ اﻗﺘﺪار و اﻣﯿﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺬب روزاﻓﺰون
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻇﻠﻢ و ﮐﻔﺮ و اﺳﺘﮑﺒﺎر روز ﺑﻪ روز ﺗﻬﯽﺗﺮ،
ﻣﺄﯾﻮسﺗﺮ و ﮐﻢﺗﻮانﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪﺷﺪت ﺧﻄﯿﺮ و
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻬﻞ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﺣﯿﺎﺗﯽ ،زﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
»ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮﺑﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻪ اول رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻠﻪ و ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎزش ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣ ُﮑﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﺠﻮز ﻋﺒﻮر
از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻤُﺮﻧﺪ ،ﺑﻪﺷﺪت دﭼﺎر ﺧﻄﺎ در ﻓﻬﻢ
ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﺣﯿﺎﻧﺎً دﭼﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺑﯿﺎن دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ :ﻫﺪف اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ،آزادی ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺑﺤﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺘﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻖﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ زﯾﺮا اﻣﺮوز ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺑﺰرگ را
وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺼﺮت اﻟﻬﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﯿﻮر و
دﯾﻨﺪار در اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دروﻧﯽ و دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻇﺎﻟﻢ ﻏﺮﺑﯽ
و ﻣﺠﺎﻣﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻬﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪرو و ﺑﯽ آﺑﺮوی ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻤﺎرد اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ،
اﺳﯿﺮ و ﻣﻔﻘﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در آن آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را

روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻏﺼﺐ و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻇﻠﻢ در
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در اداﻣﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و راه
اﻧﺪازی ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﻪ
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﯾﻤﻦ و در ﻋﺮاق ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد داﻋﺶ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺒﺎﺛﺖ آﻣﯿﺰ،
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪی ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﯾﺎد دارﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ -و
ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﻪ دﺷﻤﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ -ﺑﮑﺸﯿﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﭘﺎدوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آن ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﺣﻀﻮر رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺒﻮل آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ و زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوز
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را واﺟﺐ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
وﯾﺮوس دﯾﺮﭘﺎی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ و دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و اﯾﻤﺎن و ﻏﯿﺮت ﺟﻮاﻧﺎن ،از ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ »ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎد در ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ«
ﺑﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را در
اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮان
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ راه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﮏ روز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،دﯾﻦ و ﻏﯿﺮت و ﺷﺠﺎﻋﺖ دارد اﻣﺎ دﺳﺖ او
ﺗﻬﯽ از ﺳﻼح اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻏﺰه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺮ آن ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺪرت
در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﺎم ﻫﺎی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮان در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﺑﺎ دﺷﻤﻦ وﺣﺸﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار و از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﻠﺖ ﺷﺠﺎع و
ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﻣﺮوز ﺗﺸﻨﻪ دﻓﺎع از
ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺣﻤﺎس و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و دﻧﯿﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪن ارﺗﺶ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﻮﺑﻨﺪه
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺮای آﺗﺶ ﺑﺲ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ
دﺳﺖ ﭘُﺮ و ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت.

رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﯽ در ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
رژﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻋﺶ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رژﯾﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن
دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺑﺎﻧﻪ اﯾﺮان و ﺣﻠﺒﭽﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اش ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺷﺮﻣﺴﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراده آﻧﺎن اداره
ﺷﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ از ﻫﻤﻪ
ادﯾﺎن و اﻗﻮام ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﻣﻄﺮح و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﯾﻬﻮدی ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ.
ً
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ﻧﻈﺎم
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎد ﺷﻬﯿﺪان ﻗﺪس از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﻓﺘﺤﯽ ﺷﻘﺎﻗﯽ و ﺳﯿّﺪ ﻋﺒّﺎس ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺎ ﺳﺮدار ﺑﺰرگ اﺳﻼم و
ﭼﻬﺮه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺰرگ ﻋﺮاﻗﯽ
ﺷﻬﯿﺪ اﺑﻮﻣﻬﺪی اﻟﻤﻬﻨﺪس و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺪای ﻗﺪس را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ را در راه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و آرﻣﺎن ﻗﺪس ﺗﻼش ﮐﺮد ،رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

