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»معرفتهاتـان را بـاال ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهاى سياسـى 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهاى گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اينهـا نيسـت... سـطح معرفت دينـى باال بـرود؛ ايـن يكـى از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كارى كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـالمى اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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موضع جمهوري اسالمي در باره مسئله فلسطين*

فرصتي براي روح هاي عالقمند به فلسطين
جمعه ی آخـر ماه رمضـان که جمعـه ی آینده اسـت، بـه عنـوان روز جهانی قدس از سـوی امـام امـت و جمهوری 
اسـامی از سـال ها پیـش شـناخته شـده و مطـرح شـده، و در دنیای اسـام در میـان ملت هـا البتـه، ایـن روز جا 
افتـاده اسـت. و بهانه ای اسـت و فرصتی اسـت بـرای روح هـای عاقمنـد به مسـأله ی فلسـطین و دل های پرشـور 
جوانـان و قشـرهایی از ملت هـای مسـلمان، کـه در مثـل چنـان روزی در جمعـه ی آخـر مـاه رمضـان، از مـردم 
فلسـطین حمایت کنند و دفـاع کننـد. و به خصـوص در این دو مـاه رمضان اخیر -امسـال و سـال گذشـته- چون 
در داخـل اراضی اشـغالی، ملت فلسـطین خودشـان بـدون چشم داشـت به دولت هـا و حکومت هـا قیـام کرده اند، 

این حمایـت یک معنـای دیگـری پیـدا می کند و شـور و حـال بیشـتری بـرای ملت هـا دارد.

تالش دولت هاي مرتجع در كمرنگ كردن روز جهاني قدس
مثل همیـن امروزی کـه االن مـا این جا در کمـال امنیـت در زیر سـایه ی حاکمیت اسـام، مشـغول اقامـه ی نماز 
و گفتـن حقایـق و تحلیـل مسـائل جهانـی اسـام هسـتیم، و در کشـورهای دیگـر با تفـاوت اوضـاع، کـم و بیش 
مسـلمین به کارهای خودشـان مشـغول هسـتند، برادران و خواهران فلسـطینی مـا در مسـجداألقصی، در قبله ی 
اوالی مسـلمین و در خانـه ی مقـدس بـرای همه ی ادیـان و ملـل توحیدی، زیـر فشـار صهیونیسـت ها و حکومت 
غاصب قـرار دارنـد. هم امـروز و هم جمعـه ی آینده مطمئنـاً فشـارها بر این مردم بیشـتر اسـت. حـاال در این چند 
سـال البتـه به مـوازات جا بـاز کـردن روز قـدس در بیـن ملت هـا، دولت هـا به خصـوص دولت هـای مرتجـع با یک 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه دوم( 1368/02/08
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روش هـای بسـیار موذیانه ای، بـا اعـام ایـن روز جهانی معارضـه کرده انـد و سـعی کرده انـد آن را کمرنـگ کنند، 
تضعیف کننـد اجتمـاع مـردم را در آن معـوق کننـد. اگرچـه به طور کامـل موفق نشـده اند.

مـا البتـه هفتـه ی آینـده راهپیمایـی داریـم. مـردم مـا به سـمت مراکـز نمـاز جمعـه در همـه ی والیـات حرکت 
می کننـد طبـق معمـول، و شـعار آزادی قـدس و فلسـطین را از چنـگال غاصبـان و دشـمنان ناجوانمـرد آن 

می دهنـد. سـرزمین 

مظلوميت بيشتر امروز فلسطين نسبت به گذشته 
مـن عـرض می کنـم مـردم فلسـطین و نهضـت فلسـطین امـروز از همیشـه مظلوم تـر اسـت. یـک روزی بـود که 
مبـارزان فلسـطین مثـل سـوگولی های و نورچشـمی های دنیـای عـرب و دنیـای اسـام بـه شـمار می رفتنـد. 
همـه از آنهـا بانیکـی یـاد می کردنـد. خبرهاشـان را کشـورهای عربـی در رادیوهـا پخـش می کردنـد. بـرای آنهـا 
اعانـه جمـع می کردنـد. دولت هـا بـه آنها کمـک مالـی می کردنـد. باالتـر از کمـک مالـی، کمک سیاسـی بـه آنها 
می کردنـد. سـاح بـه آنهـا می دادنـد. از آنهـا بـه انـواع و اقسـام حمایـت می کردنـد. کـی بودنـد آنهـا؟ عـده ای 
جوان هـای فلسـطینی یـا غیـر فلسـطینی کـه در دسـته های مقاومـت متمرکـز شـده بودنـد، امـا نـه در داخـل 
سـرزمین فلسـطین؛ در خـارج. در أّمـان، در شـهرهای دیگـر اردن، در سـوریه، در لبنـان، بعضـی از آنهـا در زیـر 
چادرهـا، همچنانـی کـه امـروز هـم در اردوگاه هـا زندگـی می کننـد، باألخـره یـک زندگـی ای داشـتند. حتی در 
شـهر أّمـان در اردن، فلسـطینی ها بـا کمـال اقتـدار اسـلحه ها را می بسـتند و می انداختنـد روی شانه شـان، توی 
خیابان هـای اردن راه می رفتنـد، کـه بعـد بـا آن سـرکوب شـدید شاه حسـین، که تعـداد زیـادی از این ها کشـته 

شـدند یـا مجـروح شـدند، دیگـر آن وضعیـت تمام شـد.
در همـان روزهایـی کـه، فلسـطینی ها و جوان هـای مبـارز -چـه فلسطینی شـان چـه غیـر فلسیطینی شـان- 
آن جـور آزادانـه تـوی خیابان هـا حرکـت می کردنـد، تـوی کشـورهای اسـامی راه  می رفتنـد، کشـورهای خلیج 
فـارس می آمدنـد و جاهـای دیگـر و جاهـای دیگـر و آن همـه پـول و آن همـه امکانـات سیاسـی و آن حمایـت 
همه جانبـه در دنیـای عـرب و دنیـای اسـام، در آن روز هـم حتـی به درسـتی کـه نـگاه می کردیـم، فلسـطین 

مظلـوم بـود. قضیـه ی فلسـطین مظلـوم بود.

داليل مظلوميت فلسطين
آن روز دولت هـا بـرای افتخـار خودشـان هـم کـه بـود، نـام فلسـطین را می آوردنـد. دولت هـا بـرای وجهـه پیـدا 
کـردن میـان مردمشـان، از فلسـطین دم می زدنـد. دولت هـا بـرای این کـه در مذاکراتشـان در پشـت میـز بـا 
دولت هـای اروپایـی بـرگ برنـده ای داشـته باشـند، اسـم فلسـطین را می آوردنـد. اسـم فلسـطین یک اسـم رائج 
و آن کسـانی کـه آن روز رهبـران مبـارزه را تشـکیل می دادنـد، مردمـان بسـیار مرفـه و متنعـم و محتـرم و آزاد، 
همـه جـا بـرو، همـه کار بکـن، در آن روز هـم حتی فلسـطین مظلـوم بـود، چـرا؟ چـون اوالً کمکـی که اعـراب و 
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بقیه ی مسـلمان ها بـه فلسـطینی ها می کردنـد، در مقابـل سـیل کمک های تسـلیحاتی و مالـی امریـکا و انگلیس 
و فرانسـه و بعضـی دیگر از کشـورها بـه دولـت غاصب صهیونیسـتی چیـز ناچیزی بـود. یعنـی آنها آن قـدر کمک 
می کردند، اصـًا صهیونیسـت ها جزئی از وجـود و وصله ی تـن امریـکا و انگلیس و بقیـه ی دولت های اسـتعمارگر 
بـه حسـاب می آمدنـد. کمک هایـی کـه بـه فلسـطینی ها می شـد، چیـزی نبـود در جمـع آن کمک ها. همـان روز 
هـم واقعـاً جـا داشـت انسـان غصـه بخـورد بـه حـال فلسـطینی ها، اگرچـه آن روز مبـارزه ی فلسـطینی ها یـک 
مبـارزه ی دشـوار نبـود؛ یـک مبـارزه ی هیجان انگیز شـیرینی بود. یک مشـت جـوان پرشـور بلند می شـدند چند 
تـا نارنجـک برمی داشـتند، سـاح برمی داشـتند، از مرزهـا مخفیانـه می رفتنـد داخل، یک جـا یک بمبـی منفجر 
می کردنـد مثًا، چهـار تـا گلولـه ای می زدنـد و می آمدند بیـرون. دنیـا را خوشـحالی می گرفـت که یـک عملیاتی 
انجـام شـد. در آن عملیات کرامـه کـه رفتنـد فلسـطینی ها و اسـرائیلی ها را در یک نقطـه ای شکسـت دادند، یک 
مبـارزه ی محـدودی، یـک رویارویـی مسـلحانه ی نظامـی محـدودی انجام گرفـت، اگـر بدانید شـما در دنیـا این 

جنـگ کرامـه را، چقـدر بـزرگ کردند.

بايكوت اخبار فلسطين در زمان پهلوي
آن روزهـا مـا در ایـران دچـار اختنـاق بودیـم. کسـی جـرأت نمی کـرد اسـم فلسـطین را بیـاورد. گوشـه و کنـار 
بعضی ها اسـم فلسـطین را می آوردنـد. از مبارزین فلسـطین بـه نحوی حمایـت می کردند یـا پولی یک گوشـه ای 
برایشـان جمع می شـد. دسـتگاه جبـار پهلوی بـه خاطر خویشـاوندی سیاسـی خـودش بـا صهیونیسـت ها اجازه 
نمـی داد و ناراحت می شـدند. حتـی در آن وقتـی که خبرهای فلسـطین در ایران منتشـر نمی شـد، حـوادث گفته 
نمی شـد، آن روز تـوی آن خفقـان، در بیـن مردم، خـواص، جوان هـا، مبارزیـن، ماجـرای فتوحات فلسـطینی ها و 
پیشـرفت های این هـا، آن چنـان شـیرین تلقـی می شـد، دهن بـه دهن نقـل می شـد. همه جـای دنیـا این جوری 
بـود و حتـی در آن روزهـا هـم کـه آن جـور مبـارزات جلـوه داشـت و براقّیـت داشـت، انسـان درسـت کـه نـگاه 
می کـرد، می دیـد بیچاره هـا فلسـطینی ها مظلومنـد در حالـی کـه مبـارزه ی آنهـا، آن چنـان مبـارزه ی دشـوار و 

محنت بـاری هـم نبـود. بـه همیـن دالئلی کـه عرض کـردم.

تغيير نگرش جامعه ى عرب در برابر اسرائيل
اما امـروز چطـور؟ امـروز غربـت و مظلومیت فلسـطینی ها صـد برابـر، صدهـا برابـر بیشـتر از آن روز اسـت. امروز 
متأسـفانه قبـح مذاکـره ی بـا اسـرائیل از بیـن رفتـه. یـک روزی انورالسـادات وقتـی کـه بـا اسـرائیلی ها مذاکـره 
کرد، تمـام دولت هـای عـرب بـا تقریبـاً اتفـاق، مگر بـا یکـی دو تـا اسـتثناء قطـع رابطـه کردند بـا مصـر، مصر را 
از جامعـه ی عـرب بیـرون کردنـد. امروز مصـر یک چیـزی هـم طلبکار اسـت. بـه جامعه ی عـرب برگشـته. همان 
آقایانـی کـه آن روز او را بایکـوت کردنـد، امـروز همان دولـت را و همـان حکومـت را و جانشـین انورسـادات را که 
همـان راه را دارد طـی می کنـد، خیلی هـم باعـزت می پذیرنـد. این رژیـم عراق کـه ادعـای انقابی گـری می کرد 
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و خـودش را جـزو جبهـه ی پایـداری می دانسـت، ایـن جون جونی تریـن رفیـق مصـر انورسـادات و مبـارك حاال 
همیـن رژیم عراق اسـت. دیگـران هم مثل ایـن از رژیـم سـعودی و رژیم های خلیـج فـارس و دیگـران و دیگران و 

دیگـران.

كمك نشدن به مبارزان واقعى فلسطين 
امـروز مذاکـره ی بـا اسـرائیل قبحـی نـدارد. امـروز تـوی دهن هـا شـایع اسـت کـه رژیـم اردن بارهـا و بارهـا در 
سـطح باال با رهبران اسـرائیل مذاکـره کـرده و قطعی اسـت تقریبـاً. امروز همـه می دانند کـه رهبـران به اصطاح 
نهضـت آزادی بخش فلسـطین و مبـارزان قدیمی و سـابق فلسـطینی آمـاده هسـتند با اسـرائیلی ها حـرف بزنند. 
بین شـان رفـت و آمدهایی هـم انجام گرفتـه. آنها حـاال نـاز می کنند حاضر نیسـتند بـا این ها حـرف بزننـد. امروز 
کمک هایـی که بـرای فلسـطین می شـود، بـه مبـارزه ی فلسـطین دیگر نمی شـود. بـه مبـارزان واقعی فلسـطین 
امـروز کمـک نمی شـود کـه در داخـل سـرزمین ها دارنـد مبـارزه می کننـد؛ آن هـم چـه مبـارزه ی محنت باری. 
کمک می شـود بـه آن کسـانی که بـه نـام فلسـطین دارنـد بـا اسـرائیل صلـح می کننـد و درحقیقت فلسـطین را 

دارنـد می بخشـند بـه دشـمن غاصـب فلسـطین. کمـک هم اگـر می شـود، بـه آنها می شـود.
آن کسـانی هم که بـه قضیه ی فلسـطین به قـول خودشـان کمک می کننـد، کمـک را به یاسـر عرفـات می کنند. 
یاسـر عرفات کـه مبـارزه نمی کنـد. امـروز موضع یاسـر عرفـات همـان موضـع انورسـادات ده سـال پیش اسـت. 
امـروز موضع یاسـر عرفـات همـان موضعی اسـت کـه چند سـال پیش نسـبت بـه شـاه حسـین می دادنـد، او هم 
اوائـل انـکار می کـرد، بعد هـم دیگـر انـکار نکـرد؛ یعنـی مذاکـره ی بـا اسـرائیل. موضع آشـتی بـا امریـکا. موضع 
بوسـیدن و کنار گذاشـتن مبـارزه. موضـع تقبیح مبـارزه حتـی. با پـول دادن بـه این جور آدم هـا که پـول دادن به 

مبـارزه ی فلسـطین نیسـت؛ این نـوع پـول دادن به دشـمنان مبارزه ی فلسـطین اسـت.

فراموش شدن مبارزان فلسطيني در دنياي اسالم 
امـروز در دنیـای اسـام هیـچ  کـس از مبـارزان فلسـطینی یـادی نمی کنـد، نامـی نمی بـرد، کمکـی نمی کنـد، 
حمایـت سیاسـی ای نمی کنـد. در حالـی که امـروز مبـارزه ی فلسـطین از آن روزهـا، هـم سـخت تر و محنت بارتر 
اسـت، هـم شـبانه روزی تر اسـت، هـم عمومی تـر اسـت. آن روز مردمـی کـه تـوی چادرهـا زندگـی می کردنـد، 
تـوی اردوگاه ها همـه کـه نمی جنگیدند، یـک عـده ای می جنگیدنـد. یک عـده ی معـدودی از جوان هـا می رفتند 
آمـوزش می دیدنـد، در عملیـات چریکـی و پارتیزانی علیـه مرزهای اسـرائیل شـرکت می کردنـد. امـروز این جور 
نیسـت، امـروز تـوی تلویزیـون نـگاه کنیـد ببینیـد دیگـر؛ از نوجـوان تـا جوان تـا پیـر تـا مـرد تـا زن از روحانی 
تـا دانشـجو تـا اداری تـا کاسـب همـه و همـه از همـه ی قشـرها در میـان مبارزیـن هسـتند، دارنـد می جنگنـد 
و مبـارزه، مبـارزه ی محنت بـار اسـت. تویـش کشـته شـدن هسـت، تویـش غـارت شـدن هسـت، تویـش کتـک 
خوردن هسـت، تویش شـکنجه شـدن هسـت، دشـمنی هم که در مقابل آنها اسـت، با دینشـان دشـمن اسـت، با 
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ملیتشـان دشـمن اسـت، با نژادشـان دشـمن اسـت. یهودی ها و عرب هـا یک دشـمنی دیرینی بـا همدیگـر دارند 
دو تـا ناسیونالیسـم بسـیار بسـیار قـوی و متعصـب در مقابـل هـم، دینشـان و جنبه هـای سیاسـی و ملی گرایی و 

این هایشـان هـم کـه بـه جـای خـود محفوظ.
در غربـت کامـل، ایـن فلسـطینیان مظلـوم و مقهـور دارنـد مبـارزه می کننـد. هیـچ کـس هـم از این هـا در دنیـا 
حمایـت نمی کند. اگر قرار اسـت از مسـأله ی فلسـطین حمایتی بشـود، اگر راسـت اسـت که کسـانی به مسـأله ی 
فلسـطین دل بسـته اند و دل می سـوزانند، روزش امـروز اسـت؛ امـروز بایـد از مبارزین فلسـطینی حمایت بشـود؛ 
چه حمایت سیاسـی چـه حمایـت مالی، چـه حمایـت هر نـوع، اخاقـی و معنـوی و مادی هـر جوری کـه ممکن 

بشـود.

هدف از مبارزه ى صادقانه و واقعى در فلسطين 
جمهـوری اسـامی موضعـش را مشـخص کـرد. مـا قاطـع بـدون هیـچ رودربایسـتی، و آنـی کـه می توانـد بدون 
رودربایسـتی از شـرق و غـرب و بـزرگ و کوچـک و مرتجـع مترقی نمـا و غیره حـرف بزنـد، او جمهوری اسـامی 
اسـت. بقیـه هـر کـدام یـک رودربایسـتی هایی یـک جاهایـی دارنـد. بـدون رودربایسـتی از احـدی مـا گفته ایـم 
مبـارزه ی مـردم فلسـطین را مـا حمایـت می کنیـم، تصدیـق می کنیـم، تأییـد می کنیـم، آن را قبـول داریـم و 
معتقدیـم هـدف ایـن مبـارزه عبـارت نیسـت از تشـکیل یـک حکومـت کوچولـوی دست نشـانده ی بدبخـت 
توسـری خور فلسـطینی. هـدف ایـن مبـارزه عبـارت نیسـت از این کـه بتواننـد یـک امتیازاتـی بگیرنـد. از نظر ما 
هـدف مبـارزه ی صادقانـه و واقعـی در فلسـطین عبـارت اسـت از بازگرداندن ایـن قطعـه ی کنده شـده ی از پیکر 
اسـام به پیکـر اسـام. یعنی نابـودی دولـت غاصـب اسـرائیل و ایجاد یـک دولـت در تمام سـرزمین فلسـطین از 

فلسـطینی ها. خـود 

مسأله فلسطين، مسأله اي اعتقادي
ایـن راه ماسـت. ایـن حرف ماسـت. ایـن شـعار ماسـت. پایـش هـم ایسـتاده ایم و معتقدیـم که ایـن مسـأله، یک 
مسـأله ی اعتقـادی اسـت. مـا ایـن را تأکیـد می کنیـم مسـأله ی فلسـطین بـرای مـا نـه یـک مسـأله ی تاکتیکی 
اسـت. حتی یک مسـأله ی صرفاً سیاسـی اسـتراتژیکی هم نیسـت؛ یک مسـأله ی اعتقادی اسـت. واجب اسـت بر 
همه ی مسـلمین که برای برگرداندن وطن اسـامی از دسـت غیر مسـلمین و دشـمنان اسـام به مسـلمین جهاد 

ينکنند. ما هـم جزو مسـلمین هسـتیم. وظیفـه ی ماسـت و ان شـاءالَلّ ایـن کار را خواهیـم کرد.
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كليد حل مشكالت بزرگ، در دست ملتها و اراده ى آنهاست

روز قدس، روز يادآوري دفاع از ملت مظلوم فلسطين
حلقه هاي پيوسته ي ظلم، براي هميشگي شدن 

اسارت سرزمين فلسطين
اميدي به نجـات فلسـطين با توسـل بـه قدرتهاي 

عالم نيست
پايبنـد نبـودن اسـرائيل بـه هيـچ اصل انسـانى و 

قانون بين المللى 
روشني افقهاي آينده با بيداري اسالمي

راه صحيح مبارزه با حكومت غاصب
روز قدس ليلة القدر تاريخ اسالم
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كليد حل مشكالت بزرگ، در دست ملتها و اراده ى آنهاست

روز قدس، روز يادآوري دفاع از ملت مظلوم فلسطين
بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم 

برادران مسلمان در سراسر جهان، ملت عظیم الشأن ایران!
فرارسـیدن روز جهانی قـدس، وظیفـه ی مبرم پشـتیبانی و دفـاع از ملت مظلـوم فلسـطین را بار دیگر بـا تأکیدی 
از همیشـه بیشـتر، بـه مسـلمانان غیـور جهـان یـادآوری می کنـد. اکنـون درحالی کـه ملتهـا در اروپـا، توافقهای 
اسـارتبار ناشـی از جنـگ دوم جهانی را نقـض کـرده، حـق حاکمیـت و اراده ی ملـی امروز خـود را به خواسـته ی 
قدرتهـای فاتِح دیـروز مقدم می شـمارند، ملـت فلسـطین روزبه روز فشـار و ظلـم و تعـدی بیشـتری را از ناحیه ی 
غاصبیـن و هـم از ناحیـه ی حامیان رسـمی و غیررسـمی آنـان تحمـل می کننـد. در همیـن روزهای مـاه مبارك 
رمضـان، مـردم روزه دار فلسـطین در خانـه ی خـود، انـواع سـختی را از دشـمن غاصـب می کشـند. خیابانهـا در 
اراضـی اشـغالی، بـه خـون جوانـان فلسـطینی آغشـته و زندانهـا از آنـان پُرشـده اسـت و دولتهـای غربـی - ایـن 
مدعیـان دروغگـوی دمکراسـی و حقـوق بشـر - نـه فقـط کمتریـن اعتراضـی نمی کننـد، بلکـه احیانـاً غاصـب 

متجـاوز را حمایـت و تشـویق نیـز می کننـد.

حلقه هاي پيوسته ي ظلم، براي هميشگي شدن اسارت سرزمين فلسطين
حادثـه ی بسـیار مهـم و تکان دهنـده ی اخیـر - یعنـی انتقـال دسـته جمعی و مسـتمر یهودیـان شـوروی بـه 
فلسـطین - به مسـأله ی فلسـطین ابعاد جدیدی می بخشـد و اهمیت ایـن مسـأله را در توافقهای پنهانـی امریکا و 

*. پیام به مناسبت روزجهانی قدس 1369/01/24
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شـوروی نشـان می دهـد.
سـکوت رضایت آمیـز اغلـب سـران کشـورهای عربـی کـه در مـواردی حّتـی بـا خیانـت صریـح همـراه اسـت، به 
اضافه ی مواضـع ذلتبـار و خائنانـه ی مدعیان رهبـری ملت فلسـطین، حلقه هـای پیوسـته ی زنجیر غـدر و ظلم و 
تعـدی و خیانتی اسـت کـه می خواهد سـرزمین اسـامی فلسـطین را همیشـه مغصوب و ملـت مجـروح و مظلوم 

آن را همیشـه اسـیر و آواره بدارد.
جنجال دروغیـن معارضه با اسـرائیل که از طرف رؤسـای رژیـم عراق بـه راه افتاده و در رسـانه های صهیونیسـتی 
غرب هـم با آب وتـاب مطـرح می شـود، مکمل نقشـه های اسـتکباری و وسـیله یی اسـت بـرای پوشـاندن خیانتی 
که بـا سـکوت دولتهای عربـی نسـبت به مسـأله ی فلسـطین انجـام گرفتـه و نیـز بـرای تحت الشـعاع قـرار دادن 

مسـأله ی مهم انتقـال یهودیان شـوروی به فلسـطین اشـغالی.

اميدي به نجات فلسطين با توسل به قدرتهاي عالم نيست
آنچـه در مدت چهل سـال اخیـر از سـوی رژیم غاصـب به کشـور و ملـت فلسـطین وارد آمده، بـرای تجربـه کافی 
اسـت. کافی اسـت تا ثابـت کنـد کـه از راه توسـل بـه قدرتهـای مسـلط عالـم و وابسـتگان آنهـا در منطقـه، هیچ 

امیـدی بـه نجات فلسـطین نیسـت.
انقـاب بـزرگ اسـامی مـا نشـان داد کـه کلیـد حـل مشـکات بـزرگ، در دسـت خـود ملتهاسـت و اراده ی 
انسانهاسـت کـه در صـورت تکیه بـه خـدا و اعتماد بـه وعـده ی الهی، بـر تدبیـر و خواسـت قدرتهای مسـلط غلبه 
خواهد کـرد. و امـروز بـا حوادثـی کـه در نقـاط متعـددی از جهـان رخ داده، نقش ملتهـا بیـش از پیش بـه اثبات 
رسـیده اسـت. در برابر درنده خویـی رژیـم صهیونیسـت غاصب فلسـطین، تنهـا اراده ی ملت فلسـطین اسـت که 

می توانـد بایسـتد و بـا مقاومـت مردانـه ی خـود، دشـمن را بـه عقب نشـینی و قبـول شکسـت وادار سـازد.

پايبند نبودن اسرائيل به هيچ اصل انسانى و قانون بين المللى 
دولت اسـرائیل، بـا اعمـال جنایتکارانـه ی خـود در فلسـطین و لبنـان و بمبـاران وحشـیانه ی اردوگاههـا و دزدی 
و آدم ربایـی و فسـاد در داخـل و خـارج مرزهـای فلسـطین، نشـان داده اسـت کـه بـه هیـچ اصـل انسـانی و هیچ 
قانـون بین المللـی پایبند نیسـت. آنها کـه گذشـته ها را فرامـوش می کننـد، چگونه می تواننـد جنایـات روزمره ی 

صهیونیسـتها در فلسـطین و لبنـان را کـه بی وقفـه ادامـه دارد، نادیـده بگیرند؟

روشني افقهاي آينده با بيداري اسالمي
خوشـبختانه بیداری اسـامی ملـت فلسـطین، افقهای آینـده را تا حـدود زیادی روشـن کرده اسـت. امروز نسـل 
نوین ملت فلسـطین، با نـام خدا و تمسـک بـه ایمان اسـامی مبـارزه می کند و ایـن مبارزه یـی بسـیار امیدبخش 
اسـت و چنانچه مشـهود اسـت، دشـمن - چه حـکام صهیونیسـت، چه امریـکا و دیگـر پشـتیبانان اسـرائیل و چه 
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خیانتـکاران منطقـه - از ایـن حرکت جدیـد کامًا سراسـیمه و دهشـت زده اسـت و برای لـوث کردن و پوشـاندن 
جهـت اصلی مبـارزه، به هر شـیوه یی متوسـل می شـود کـه آخریـن آن، همیـن شـعار توخالـی و دروغیـن حمله 
بـه اسـرائیل اسـت کـه حـکام دست نشـانده ی عـراق بـر زبـان آوردنـد. همـه می داننـد کـه رژیـم بعثـی عـراق، 
سـاحهایی را کـه از ابرقدرتهـا گرفتـه، هرگـز بـر ضـد اسـرائیل - کـه خـود در زیـر سـایه ی ابرقدرتهـا زندگـی 
می کنـد - بـه کار نخواهـد گرفـت و از آن، جـز در خدمـت هدفهـای اسـتکبار، یـا بـرای باجگیـری از ثروتمنـدان 

منطقـه اسـتفاده نخواهـد کرد.

 راه صحيح مبارزه با حكومت غاصب
راه صحیـح مبـارزه بـا حکومـت غاصـب، همـان اسـت کـه امـروز خـود فلسـطینی ها آن را یافتـه و قـدم اسـتوار 
خـود را در آن گذاشـته اند و وظیفـه ی همه ی مسـلمانان اسـت که آنـان را در ایـن مبـارزه ی مقدس یـاری کنند. 
امـروزه، هیـچ عـذری از دولتهـای مسـلمان در بی تفاوتـی نسـبت بـه مسـأله ی فلسـطین پذیرفته نیسـت. دولت 
غاصـب، وحشـیگری و ددمنشـی را به اعلـی  درجه رسـانده و ثابت کـرده اسـت کـه در راه هدفهای توسـعه طلبانه 
و خطرنـاك خـود، آماده ی دسـت زدن بـه هـر جنایتی اسـت. قیام اسـامی ملت فلسـطین نیـز حجـت را بر همه 
تمـام می کنـد و نشـان می دهد کـه علی رغـم فشـارهای همه جانبه ی دشـمن و غـدر و خیانـت مدعیان دوسـتی، 
نهـال مقاومـت نخشـکیده، بلکـه ریشـه دار و پُربار نیز شـده اسـت. لذا بـر همـه ی ملتهـا و دولتها واجب اسـت که 
مسـأله ی اسـامی فلسـطین را صادقانـه در زمـره ی مسـایل درجـه اول خـود دانسـته و به قدر وسـع خـود به آن 

کنند. کمـک 

روز قدس ليلة القدر تاريخ اسالم
اکنون، جمعـه ی آخر مـاه مبـارك رمضان که از سـوی امـام راحل عظیـم مـا )رضوان اللَّ علیـه( روز قـدس نامیده 
شـده، در پیـش روی ماسـت و در ایـن مـاه رمضـان کامـًا مجـاور لیالـی قـدر، بایـد همان طور که شـب قـدر را تا 
صبح بـه بیـداری می گذرانیـم و با دعـا و تضـرع خـود بـه درگاه الهـی، می خواهیم کـه آینـده ی مطلوب بـرای ما 
رقم زده شـود، روز قـدس را و همـه ی این ایام حسـاس را کـه لیلةالقدر تاریخ اسـام اسـت، به بیداری و هشـیاری 
بگذرانیم و تـا مطلـع الفجِر نجـات ملتهای مسـلمان و مخصوصـاً ملت شـجاع و مظلوم فلسـطین، دسـت از تاش 

نکشـیم.
این جانب امیـدوارم ملت بـزرگ ما در ایـن روز قـدس نیز مانند همیشـه با حضـور یکپارچـه ی خـود در خیابانها و 
راهپیمایی تـا محل نمازهـای جمعه، فریـاد رسـا و غریو رعدگون خـود را به گـوش جهانیان برسـاند و تکـرار کند 

که امت امـام خمینی عظیـم، همـواره در کنار فلسـطین و خصـم دشـمنان آن خواهد بود.
والّسام علیکم و رحمةاللَّ و برکاته 
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فلسطين، مهمترين مسأله ى جهان اسالم
ــرار داده اســت.  ــن مســأله ی جهــان اســام را در دســتور کار خــود ق ــن جلســه، مهمتری ــوان گفــت کــه ای می ت
ــأله ی  ــورت مس ــت و خط ــه اهمی ــأله یی ب ــچ مس ــامی، هی ــاق اس ــلمین و در آف ــی مس ــروز در زندگ ــاً ام تحقیق
فلســطین نیســت. بیــش از چهــل ســال اســت کــه بتدریــج مســلمین را بــا غصــب بخشــی از خانــه ی خودشــان 
عــادت داده انــد. فقــط غصــب خانــه ی مســلمین نیســت؛ بلکــه قضیــه باالتــر از ایــن اســت. مســأله ایــن اســت 
کــه دشــمنان جهانــی اســام، بخشــی از خانــه ی مســلمین را بــرای حملــه بــه صفــوف مســلمین و بــرای مبــارزه 

ــد. ــرار داده ان ــنگر ق ــا، س ــرکات آنه ــته ها و ح ــا خواس ب

جهاد دفاعي، واجب عينى در فلسطين 
ــن  ــاره ی ای ــتند درب ــوده و می توانس ــان ب ــات در دستش ــه امکان ــانی ک ــام، آن کس ــای اس ــفانه در دنی متأس
مســأله تصمیمهــای مؤثــری بگیرنــد، آن را در زاویــه ی فراموشــی - ولــو نــه بــه لفــظ، امــا در باطــن امــر - قــرار 
دادنــد. مــا اگــر بــه خــود بیاییــم، خواهیــم دیــد کــه ایــن بزرگتریــن بایــی اســت کــه در دوره هــای اخیــر، بــر 
ــاره ی حکــم  ــازل شــده اســت. حکــم اســامی ایــن قضیــه، واضــح اســت. احــدی از مســلمین، درب مســلمین ن
ــب فقهــی -  ــه در تمــام کت ــن، همــان مســأله یی اســت ک ــدارد. ای ــدی ن ــه ی فلســطین، تردی ــر قضی ــق ب منطب
ــا احاطــه  ــد مســلمین را تصــرف ی ــد و بل ــار بیاین ــده اســت. اگــر کف کــه بحــث جهــاد در آن مطــرح شــده - آم
کننــد، هیچیــک از فقهــای مســلمین - قدیــم و جدیــد - در وجــوب عینــی جهــاد در ایــن مــورد، تردیــد نکــرده 

*. سخنرانی در دیدار شرکت  کنندگان در اولین کنفرانس اسامی فلسطین 1369/09/13
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اســت. همــه ی مذاهــب اســامی، در ایــن معنــا همعقیــده هســتند. جهــاد ابتدایــی، واجــب کفایــی اســت؛ امــا 
در غیــر ایــن مــورد. جهــاد دفاعــی کــه اظهــر مصادیــق دفــاع هــم هســت، واجــب عینــی اســت.

ــا ایــن اهمیــت، امــروز در دنیــای اســام، مثــل یــک مســأله ی درجــه ی دو مــورد  ــا ایــن وضــوح و ب مســأله یی ب
ــلمین و  ــای مس ــر زعم ــت. اگ ــلمین اس ــای مس ــده ی رؤس ــه عه ــاه اول، ب ــه گن ــرد. البت ــرار می گی ــه ق توج

ــت. ــد توانس ــد، خواهن ــم بگیرن ــطین تصمی ــتنقاذ فلس ــر اس ــداً ب ــداً و ج ــامی، متح ــورهای اس ــای کش رؤس

محو دولت اسرائيل 
ــرائیل.  ــت اس ــو دول ــی مح ــت؛ یعن ــطین اس ــتنقاذ فلس ــت، اس ــدف اس ــه ه ــه ک ــطین، آنچ ــأله ی فلس در مس
ــک  ــطین، ی ــاك فلس ــب از خ ــک وج ــر ی ــت. ه ــد از آن نیس ــال 67 و بع ــل از س ــرزمینهای قب ــن س ــی بی فرق
ــت مســلمین  ــردم فلســطین و حاکمی ــت م ــر از حاکمی ــی غی ــر حاکمیت ــه ی مســلمین اســت. ه وجــب از خان
ــر کشــور فلســطین، حاکمیــت غاصــب اســت. حــرف، همانــی اســت کــه امــام راحــل عظیــم الشــأن فرمــود:  ب
ــا  ــد، در آن ج ــول می کنن ــامی را قب ــت اس ــر دول ــطین، اگ ــای فلس ــود«. یهودیه ــو بش ــتی مح ــرائیل بایس »اس
زندگــی کننــد. بحــث، بحــث یهودی ســتیزی نیســت. مســأله، مســأله ی غصــب خانــه ی مســلمین اســت. رؤســا 
ــام  ــم را انج ــن مه ــتند ای ــتند، می توانس ــرار نداش ــی ق ــای جهان ــر قدرته ــت تأثی ــر تح ــلمین، اگ ــای مس و زعم

ــد. ــفانه نکردن ــی متأس ــد؛ ول بدهن

چيزى كه فلسطين را نجات مى دهد
امــروز، حادثــه ی بزرگــی داخــل ســرزمینها در جریــان اســت و آن، همیــن قیــام اســامی اســت کــه ایــن روزهــا 
ــد.  ــات بده ــد فلســطین را نج ــه بای ــزی اســت ک ــان چی ــن، هم ــود. ای ــود می ش ــر خ ــال عم ــن س وارد چهارمی
ــزی  ــن، همــان چی ــدگان اســرائیل، از آن می ترســیدند. ای ــان و تولیدکنن ــزی اســت کــه حامی ــن، همــان چی ای

اســت کــه بــدان امیــد بــود و ایــن امیــد، امــروز بــرآورده شــده اســت. ایــن، یــک نعمــت بــزرگ الهــی اســت.
ــه  ــد؛ »لئــن شــکرتم الزیدنّکــم«)1(. اگــر ب ــم، باقــی خواهــد مان اگــر مــا مســلمین، ایــن نعمــت را شــکر کردی
ــه آن اســت کــه همــه ی مســلمین  ایــن نعمــت کفــران ورزیدیــم، از دســت خواهــد رفــت. شــکر ایــن نعمــت ب
در همــه جــای عالــم، تکلیــف شــرعی خودشــان بداننــد کــه از ایــن مبارزانــی کــه امــروز بــه نــام اســام مبــارزه 

ــن نیســت. ــچ عاجــی جــز ای ــروز، هی ــد. ام ــت نماین ــد، حمای می کنن
ــم  ــی، ه ــت تبلیغات ــم حمای ــی، ه ــت سیاس ــم حمای ــد. ه ــه باش ــیع و همه جانب ــتی وس ــت، بایس ــن حمای ای
ــلمین  ــت. مس ــف اس ــود، الزم و تکلی ــن بش ــه ممک ــت. هرچ ــی الزم اس ــت نظام ــم حمای ــی و ه ــت اخاق حمای
ــه دانســتند، تکلیــف شــرعی  ــد. هرچــه را ک ــد بکنن ــا را می توانن ــن حمایته ــواع ای ــد، کدامیــک از ان ــا ببینن دنی

ــد. ــف بکنن ــد تخل ــت و از آن نبای آنهاس
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دو نكته نسبت به شعار دهندگان به نام اسرائيل
ــرض  ــاالً ع ــه را اجم ــن دو نکت ــا ای ــد. م ــرائیل، دور می مان ــام اس ــه ن ــعاردهندگاِن ب ــر ش ــه از نظ ــاً دو نکت غالب
ــا کســانی کــه  ــا دوســتِی ب ــان اســرائیل، ب ــا غاصب ــن اســت کــه دشــمنِی ب ــه ای ــن دو نکت ــم. یکــی از ای می کنی
ــال  ــن، ممکــن نیســت. آن کســانی کــه خی ــان اســرائیل هســتند، نمی ســازد. ای ــه ی غاصب پشــتیبان همه جانب
می کننــد، از راه امریــکا و همپیمانانــش می تواننــد فلســطین را نجــات بدهنــد، در اشــتباه تأســف انگیزی 
ــکا و  ــت امری ــات داد، از راه دول ــطین را نج ــود فلس ــرائیل نمی ش ــت اس ــه از راه دول ــان ک ــرمی برند. همچن بس
همپیمانانــش هــم نمی شــود فلســطین را نجــات داد. هــر حرکتــی کــه بــه تکیــه بــر پشــتیبانان دولــت غاصــب 
منتهــی بشــود، قطعــاً یــک حرکــت انحرافــی و یــک غلــط بــزرگ اســت. اگــر کســی شــعار ضدیــت بــا اســرائیل 
ــه آنهــا اتــکا می نمایــد، بایــد  ــان اســرائیل در ایــن مســأله همصحبتــی می کنــد و ب ــا همپیمان را می دهــد، امــا ب

ــت. ــن نیس ــزی ممک ــن چی ــد. چنی ــه دروغ می گوی ــت ک دانس

حمايت كنندگان اسرائيل، در جبهه اسرائيل 
ــه هــر نحــوی از  آن کســانی کــه اســرائیل را تغذیــه می کننــد، در جبهــه ی اســرائیل هســتند. آن کســانی کــه ب
ــا صهیونیســتها مذاکــره  انحــاء بــه اســرائیل کمــک می کننــد، در جبهــه ی اســرائیل هســتند. آن کســانی کــه ب
ــی  ــای حقیق ــد معن ــرای اســتنقاذ ســرزمین فلســطین، بای ــارزه ب ــد، در جبهــه ی اســرائیل هســتند. مب می کنن
ــارزه  ــت و مب ــازش خیان ــأله، س ــن مس ــت. در ای ــازش اس ــل س ــه ی مقاب ــارزه، نقط ــد. مب ــته باش ــارزه را داش مب

ــذارد. ــارزه نگ ــه حســاب مب ــازش را ب ــس س ــه اســت. هیچ ک وظیف

لزوم كار تبليغاتي براي بيان حقانيت مردم فلسطين
ــرد و  ــازی ک ــب را زمینه س ــت غاص ــاد دول ــه در روز اول، ایج ــی ک ــی از چیزهای ــه یک ــت ک ــن اس ــه ی دوم ای نکت
ــری  ــی سراس ــتگاه تبلیغات ــه دس ــت ک ــی اس ــد، تبلیغات ــازی می کن ــت را زمینه س ــه ی آن دول ــم ادام ــروز ه ام
ــور  ــا، این ط ــردم دنی ــکار م ــرای اف ــد. ب ــه راه انداخته ان ــا، ب ــای دنی ــه ج ــان در هم ــتها و دوستانش صهیونیس
ــده  ــک ع ــد و ی ــت می کنن ــا حکوم ــر آن ج ــه ب ــتند ک ــانی هس ــه، آن کس ــِب خان ــه صاح ــد ک ــود کرده ان وانم
ــد. روی  ــا انداخته ان ــا ج ــن را در دنی ــفانه، ای ــد! متأس ــاد می کنن ــت ایج ــا مزاحم ــرای آنه ــم ب ــگ ه دور از فرهن
ــل  ــا مســلمین غاف ــی م ــد؛ ول ــی کرده ان ــی، کار تبلیغات ــام جهان ــگ ع ــی و در فرهن ــکار عموم ــه، در اف ــن قضی ای
ــرای  ــن شــیوه ها، ب ــم. از بهتری ــدا نکرده ای ــوف پی ــی دشــمن وق ــه شــیوه های تبلیغات ــا مســلمین، ب ــم! م بوده ای

ــم. ــتفاده نکرده ای ــطین اس ــردم فلس ــت م ــان حقانی بی

سرمايه گذارى و تالش در معرفى مسئله فلسطين
آنچــه بــر ایــن مقدمــه می خواهــم مترتــب کنــم، ایــن اســت کــه در تمــام اقطــار عالــم، همــه ی روشــنفکران و 
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نویســندگان و هنرمنــدان و کســانی کــه در تبلیغــات، انــدك دســتی دارنــد، بایــد بــا احســاس وظیفــه ی کامــل 
ــرای  ــا، ب ــر دنی ــا در سرتاس ــی دوم، یهودیه ــگ جهان ــد از جن ــد. بع ــف بکنن ــه، ادای تکلی ــن قضی ــه ای ــبت ب نس
ــا چهــره ی آنهــا را مظلــوم، و چهــره ی کســانی  ــد، ت مظلوم نمایــی، صدهــا و بلکــه هزارهــا فیلــم درســت کرده ان
کــه بــا آنهــا مقابــل بودنــد - بــه صــورت واقعــی یــا غیرواقعــی - ســتمگر نشــان بدهــد. تــا آن جــا کــه مــا اطــاع 
ــت نشــده اســت؛  ــه مجموعــه ی یــک مل ــت فلســطین می شــود، هیچ وقــت ب ــه مل ــروز ب ــم، ظلمــی کــه ام داری
در حالــی کــه متأســفانه افــکار عمومــی دنیــا، از ایــن ظلــم مطلــع نیســت. ایــن، بایســتی درســت بیــان بشــود. 
بایــد فیلمهــا ســاخته بشــود، بایــد کارهــای هنــری انجــام بگیــرد تــا همــه ی افــکار عمومــی دنیــا بداننــد کــه 

چــه می گــذرد.
متأســفانه بایــد اعتــراف کنیــم کــه روشــنفکران مــا و کســانی کــه می توانســتند، کوتاهــی کردنــد. مــا بایــد در 
ســطح عالــم، مســأله ی فلســطین را آن چنــان کــه هســت، معرفــی بکنیــم. بــرای ایــن کار بایــد ســرمایه گذاری 

ــم. ــت کرده ای ــا از آن غفل ــه م ــوده اســت ک ــی ب ــن، نکته ی ــد. ای ــاش و کار کنن ــراد، ت بشــود و اف

مخالفت اسالم با ظلم
ــر  ــلمین جدیت ــام و مس ــمنان اس ــان داد، دش ــام را نش ــی اس ــامی، بُرندگ ــاب اس ــه انق ــد از این ک ــروز بع ام
ــه خاطــر این کــه اســام  ــه وجــود آورد؛ فقــط ب ــه اســام ب ــدی علی شــدند. انقــاب اســامی، جبهه هــای جدی
ــد کــه مســلم واقعــی، آن کســی اســت  ــا ظلــم مخالــف اســت و فهمان را معرفــی کــرد و نشــان داد کــه اســام ب
ــن،  ــی رود. ای ــار نم ــر ب ــود و زی ــلیم نمی ش ــی، تس ــلطه ی جهان ــام س ــی و نظ ــدری و سرکش ــل قل ــه در مقاب ک

ــود آورد. ــه وج ــدی ب ــای جدی ــام، جبهه ه ــل اس ــرد و در مقاب ــمگین ک ــدت خش ــلطه گران را بش س

ماجراي مسجد بابري
ــا  ــه گروهه ــه علی ــد ک ــا مشــاهده می کنی ــد. هــم در اروپ ــا مشــاهده می کنی ــش را در همــه جــای دنی نمونه های
ــرکات  ــن ح ــه ای ــد ک ــاهده می کنی ــا مش ــم در آفریق ــرد؛ ه ــام می گی ــی انج ــه کارهای ــلمان، چ ــراد مس و اف
ــامی  ــورهای اس ــود کش ــم در خ ــد؛ ه ــه راه انداخته ان ــاب ب ــام ن ــا اس ــه ی ب ــرای مقابل ــط ب ــیری را فق تبش
ــت.  ــو اس ــک نح ــه ی ــی، ب ــت. در هرجای ــار اس ــدر فش ــامی، چه ق ــرکات اس ــه روی ح ــد ک ــاهده می کنی مش
ــری )2(،  ــرای مســجد باب ــن ماج ــد. ای ــد - مشــاهده می کنی ــل هن ــر - مث ــری از آن را در کشــورهای دیگ مظاه
یکــی از آن مســایلی اســت کــه اگرچــه موضــوع آن، یــک مســجد اســت و شــاید بــه نظــر بعضــی کوچــک بیایــد؛ 
ــک  ــه ی ــتاده اند ک ــا ایس ــا این ج ــام، ت ــمنان اس ــه دش ــت ک ــان دهنده ی آن اس ــن، نش ــت. ای ــک نیس ــا کوچ ام

ــد. ــخ نماین ــر مســلمانان تل ــی را ب ــد و زندگ ــک کنن ــه مقدســات اســام تحری ــده را علی ع
بی شــک، حرکــت هندوهــای متعصــب، ناشــی از تحریــکات دشــمنان اســت. همــه دیده انــد کــه ایــن مســجد، 
ــان  ــغول کار خودش ــا مش ــت. آنه ــود داش ــارش وج ــم در کن ــی ه ــود و بتخانه ی ــا ب ــادی در آن ج ــالهای متم س
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ــد  ــکات را درســت می کنن ــن تحری ــد؛ اینهــا هــم مشــغول کار خودشــان. دشــمنان اســام هســتند کــه ای بودن
ــری را مســأله ی روز مســلمانان می کننــد. البتــه مســلمین هنــد در ایــن  و ماجرایــی مثــل ماجــرای مســجد باب
ــد  ــن مســأله، پشــت ســر مســلمانان هن ــا در ای ــد کــه مســلمین دنی ــد بدانن مســأله محــق هســتند و همــه بای

ــد. ــت می کنن ــاع و حمای ــا دف ــد و از آنه ــا می دهن ــه آنه ــق را ب ــتند، ح هس

وظيفه مسلمين در قبال حركات خصمانه عليه اسالم
ــن  ــتی از ای ــه بایس ــزی ک ــت. آن چی ــام هس ــه اس ــدی علی ــه ی جدی ــرکات خصمان ــا، ح ــای دنی ــه ج در هم
ــر باشــند و خودشــان را  ــاع از اســام جدیت ــد در دف ــه اســت: مســلمانان بای حــرکات اســتنتاج کــرد، یــک جمل
بــه معنــای واقعــی کلمــه، ســرباز اســام بداننــد و بــه مقتضــای ایــن ســربازی، عمــل کننــد. باشــک، دشــمن 
ــاع از  ــرای دف ــه ب ــد و اســام و مســلمینی ک ــل حرکــت عمومــی مســلمین کاری بکن نخواهــد توانســت در مقاب

ــد شــد. ــروز خواهن ــاً پی ــد، قطع ــام بکنن ــه باشــند و قی ــم گرفت اســام تصمی
امیــدوارم کــه خداونــد متعــال، بــه همــه ی مــا توفیــق بدهــد کــه از اســام دفــاع کنیــم. ان شــاءاللَّ ایــن نشســت 
شــما، اجتمــاع مبارکــی باشــد. در ســاعات و ایامــی کــه بــرای بحــث دربــاره ی مســأله ی فلســطین می نشــینید، 
ــر  ــد و ب ــاً بشناس ــف خــودش را حقیقت ــد. هرکســی تکلی ــا بپردازی ــه آنه ــد و ب ــی را جســتجو کنی ــای عمل راهه
طبــق آن عمــل کنــد. حــرف تنهــا، وقتــی کــه مقدمــه ی عمــل نباشــد، تجربــه ی خوبــی بــرای مــا نیســت. تنهــا 

ــه نتایجــی برســیم. ــم توانســت ان شــاءاللَّ ب ــه خواهی ــا و گفته هاســت ک ــه وعده ه در ســایه ی عمــل ب
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 به مبارزان فلسطيني يك تكليف شرعى، الهى و انسانى

مصيبت فلسطين، جزو قضاياى كم نظير تاريخ
فلسطين جمع همه مصايب انساني 

فلسطين و طرفداران حقوق بشر
توطئه ى بزرگ در قضيه ى فلسطين
دنياي استكبار، مانع حركت اسالمي

دولت اسرائيل،تأمين كننده منافع استكبار
راه حل روشن مسأله ى فلسطين

فلسطين متعلق به فلسطينيها
اسرائيل جز زبان زور، چيز ديگرى نمى فهمد

بزرگترين ابزارهاى قدرت در اختيار مسلمانان 
معناي كمك به فلسطين

كمك به مبارزين فلسطيني، وظيفه اي شرعي، 
انساني و الهي

جلو آمدن دشمن در قبال عقب نشينى مسلمانان
آمادگى ملت ايران در حمايت از فلسطين

و...
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 كمك ملتهاى اسالمى به مبارزان فلسطيني يك تكليف شرعى، الهى و انسانى 

مصيبت فلسطين، جزو قضاياى كم نظير تاريخ
مسـأله ی فلسـطین، یکی از مصایـب بزرگ جهـان بشـریت کنونی اسـت. هر کـس که احساسـی در مورد انسـان 
و حقـوق انسـان دارد و دم از حمایـت از انسـانهای مظلـوم می زنـد، بایـد در ایـن قضیه صاحـب داعیه باشـد و این 
قضیـه را، قضیـه ی خـود بداند. شـاید بشـود گفت کـه قضیـه و مصیبت فلسـطین، جـزو قضایـای کم نظیـر تاریخ 
اسـت. تـا آن جـا کـه مـا دانسـتیم و شـناختیم، این طـور حادثه یی بـا این عظمـت نسـبت به یـک ملـت، در طول 

تاریـخ هـم کم نظیر اسـت.

فلسطين جمع همه مصايب انساني 
شـما هرچه از مصایب انسـانی فـرض کنیـد، در مصیبت و قضیـه ی فلسـطین جمع اسـت؛ از قتل نفـوس بی گناه، 
از آواره کـردن انسـانها و بی خانمـان کـردن آنها، از شـکنجه و زجـر و حبـس و تبعیـد و از ایـن قبیـل، از اهانت به 
کرامت انسـانی، از نابود کردن سـرمایه های بشـری یـک عده انسـان، از فشـار و ظلم و اختنـاق و اجـازه ی فعالیت 
ندادن بـه یک عده بشـر. همـه ی ایـن مصایبی کـه اگـر در گوشـه یی از عالم بـرای جمعـی از مـردم اتفـاق بیفتد، 
بشـریت را جریحـه دار و داغـدار می کنـد، در قضیـه ی فلسـطین در طـول چهل وپنـج سـال اخیـر اتفـاق افتـاده 

اسـت.

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی حمایت از انقاب اسامی فلسطین 07/27/ 1370
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فلسطين و طرفداران حقوق بشر
آن کسـانی کـه دم از طرفـداری از حقـوق بشـر می زننـد، اگـر راسـت می گوینـد، بایـد از حقـوق ملت فلسـطین 
سـخن بگوینـد. شـما کـدام ملـت را سـراغ داریـد کـه در ایـن چهل وپنـج سـال اخیـر، بـه قـدر ملـت فلسـطین 
شـکنجه دیـده باشـد، مصیبـت کشـیده باشـد، عزیزانـش را از دسـت داده باشـد و حقوقش نادیـده گرفته شـده 
باشـد؟ چه طور شـد که اگـر در گوشـه یی از عالم، یکـی از ایـن مصایب بـرای عده یی انسـان پیـش بیاید، کسـانی 
ادعـا می کنند کـه دلسـوز و غمخـوار حقوق بشـرند؛ سـینه سـپر می کنند، حـرف می زننـد و اقـدام می کننـد؛ اما 

مجمـوع ایـن همـه مصیبـت را در مـردم فلسـطین ندیـده می گیرند؟!

توطئه ى بزرگ در قضيه ى فلسطين
 توطئـه ی بـزرگ ایـن اسـت کـه در قضیـه ی فلسـطین، حقیقـت را واژگونـه جلـوه دادنـد. آن کسـی کـه بـرای 
مسـأله ی فلسـطین - یعنی بـرای خانـه ی خود، بـرای حق انسـانی و حـق ملی خـود - اقدامـی می کنـد، در عرف 
مطبوعـات اسـتکباری دنیـا و دسـتگاه تبلیغاتی وابسـته بـه اسـتکبار و صهیونیسـم، تروریسـت معرفی می شـود! 
مصیبـت بزرگ آن اسـت که ایـن مصایـب را، با قبـول و تأییـد دنیـای متمدن، بر سـر یک ملـت می آورنـد! دنیای 
به اصطـاح متمـدن، دنیای بـه اصطـاح طرفدار حقـوق بشـر، در طرف آن کسـانی ایسـتاده اسـت که ایـن همه 

حقـوق انسـانی و الهی و مشـروع یـک ملـت را ندیـده گرفته اند.
صهیونیسـتها آمدند خانـه ی فلسـطینیها را غصب کردنـد؛ آنهـا را از اولیترین حقوقشـان محروم کردنـد؛ در خاك 
آنها، دولتـی را علیـه آنها به وجـود آوردند؛ و امـروز دنیای بـه اصطاح متمـدن - امریـکا و بلندگوهای اسـتکباری 
- به جـای این کـه در جهـت آن ملتـی که مظلـوم واقـع شـده اسـت، قـرار بگیرنـد، در طـرف آن دسـتگاهی قرار 
می گیرنـد که ایـن سـتمها را در طول آن چهل وپنج سـال کـرده اسـت! واقعاً چـه مصیبتـی از این باالتـر؟! ما هیچ 
ظلمی با ایـن عظمت سـراغ نداریـم. به یک ملـت با چنیـن حجم عظیمـی ظلم کننـد، و آن وقـت اگـر آن ملت از 
روی ناچاری حرکـت و اقدامـی بکند، آن اقـدام را بـه عنوان تروریسـم و به عنـوان اعمال خشـونت بکوبنـد! امروز 
وضـع سیاسـت اسـتکباری دنیـا ایـن اسـت. امـروز دسـتگاههای زر و زور در دنیا دسـت به دسـت هـم داده اند تا 
حقوق ملـت فلسـطین را تضییـع کنند؛ سـعی می کنند جنبـه ی انسـانی این قضیـه را بکلـی ندیده بگیرنـد؛ بلکه 

بالعکـس وانمـود کنند.

دنياي استكبار، مانع حركت اسالمي
 آن کسـانی کـه بـرای فلسـطین دل می سـوزانند، بـرای صدهـا هـزار و میلیونها انسـاِن از حقـوق انسـانی محروم 
شـده دل می سـوزانند. کسـانی که با حضور دولـت غاصـب صهیونیسـتی در وطن فلسـطینی مخالفـت می کنند، 
برای بشـریت، بـرای مـادران داغدیـده و بـرای جوانان مؤمـن دل می سـوزانند؛ بـرای انسـانهایی دل می سـوزانند 
کـه حرفشـان این اسـت کـه خانـه ی مـا را بـه خـود مـا بدهیـد، وطـن مـا را از مـا نگیریـد، در داخـل خانـه ی ما 
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این قدر بـه مـا ظلـم نکنیـد. آیا ایـن حـرف، خاف اسـت؟ آیـا ایـن حـرف، زورگویـی و خشـونت اسـت؟ آیـا اگر 
کسـی در این دنیا بـرای احیای حـق ملیت خـود مبـارزه کنـد، مبـارزه ی غیرعادالنه یـی انجـام داده اسـت؟ ما از 
کسـانی که امـروز می گوینـد می خواهیـم در قضیه ی فلسـطین راه حـل عادالنه پیـدا کنیـم، سـؤال می کنیم که 

ایـن راه حـل عادالنـه چیسـت؟ فلسـطین متعلق بـه کیسـت؟ جـز این کـه متعلق به فلسـطینی اسـت؟
 آیا شـما با تغییـر اسـم می توانید یـک ملـت را از اولیتریـن حقـش - یعنی حِق داشـتن سـرزمین خـود - محروم 
کنیـد؟ آیـا بـا تبلیغـات می توانیـد یـک ملیـت دروغین بـه نـام ملیـت اسـرائیلی بـه وجـود بیاوریـد؟ آیـا چنین 
چیزی مقبـول اسـت؟ آیا چنیـن چیـزی مطابق بـا انصاف اسـت؟ آیـا چنیـن چیـزی عادالنه اسـت؟ مسـأله غیر 
از اینهاسـت؛ مسـأله این اسـت کـه دنیـای اسـتکباری، به سـرزمین فلسـطین به عنـوان قلـب جغرافیایـی جهان 
اسـام احتیاج دارد، تا اسـام را بکوبـد، ملتهای اسـامی را زیر فشـار قـرار بدهد و از حرکت اسـامی مانع بشـود.

دولت اسرائيل،تأمين كننده منافع استكبار
 دولـت اسـرائیل در ایـن نقطـه، قائم مقـام حضور اسـتکباری اسـت، تـا منافـع اسـتکبار را در ایـن منطقـه تأمین 
کنـد؛ قضیه این اسـت. آیا انسـانهای سـالم و بـی غـرض حاضرند گـول تبلیغـات دروغیـن و خباثت آلود اسـتکبار 
را نسـبت بـه فلسـطین بخورنـد؟ امـروز اردوگاه اسـتکبار ایسـتاده اسـت تا حق بـزرگ ملـت فلسـطین و ملتهای 
اسـامی را تضییـع کند. آیـا ملتهـای اسـامی حـق دارنـد بنشـینند و تضییع حق یـک ملـت مسـلمان و تضییع 

حقـوق خـود را تماشـا کنند؟!

راه حل روشن مسأله ى فلسطين
راه حل مسـأله ی فلسـطین، راه حل روشـنی اسـت. کسـانی که گول این مطلـب را می خورنـد که بروند با دشـمن 
- یعنی بـا عامل غصـب - مذاکـره کننـد، خودشـان را فریـب می دهند. آنهـا می خواهنـد ملتهـا را فریـب بدهند؛ 
امـا ملتهـا فریـب نمی خورنـد. راه حـل مسـأله ی فلسـطین این نیسـت کـه برونـد بـا اسـرائیل غاصب فلسـطین 
بنشـینند حـرف بزننـد. آنهـا کـه در ایـن منطقـه صلـح می خواهنـد، اگـر خانـه ی فلسـطینیها را بـه خودشـان 
برگرداننـد، صلـح ایجـاد خواهـد شـد. چـرا شـما افـرادی را بـا ملیتهـای مختلـف روسـی، انگلیسـی، امریکایـی، 
آفریقایـی، آسـیایی، از هنـد و از مناطـق دیگـر دنیـا در این جـا جمع کرده ایـد، تـا مردمـی را از خانه ی خودشـان 
بیـرون کنید؟ اگر شـما صلـح می خواهیـد، صلح بـه این اسـت که افـرادی کـه متعلق بـه کشـورهای دیگرنـد، به 

خانه هـای خودشـان برگردنـد و فلسـطین را بـه فلسـطینیها بدهنـد.

 فلسطين متعلق به فلسطينيها
فلسـطین متعلـق بـه فلسطینیهاسـت. اگـر مـردم سـرزمین فلسـطین در داخـل فلسـطین - یعنـی در همـه ی 
فلسـطین، بدون تجزیـه - دولتی تشـکیل بدهند، صلح خواهد شـد. اگر شـما راسـت می گوییـد، و اگـر توطئه یی 
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علیـه ملت فلسـطین و ملتهـای اسـامی و علیـه اسـام در نظر نداریـد، راه حـل این اسـت. امـا اگـر نخواهید این 
راه حـل را عمـل کنیـد، اردوگاه اسـتکبار بدانـد کـه بـا ایـن نشست وبرخاسـتهایی کـه ترتیـب می دهند و بـا این 
تصمیم گیریهـا، مسـأله ی فلسـطین حـل نخواهد شـد؛ مبـارزات فلسـطین خامـوش نخواهد شـد، و نباید بشـود.

 اسرائيل جز زبان زور، چيز ديگرى نمى فهمد
اسـرائیل ثابـت کـرده اسـت کـه جـز زبـان زور، چیـز دیگـری نمی فهمـد. بـا او جـز بـا زبـان قـدرت یـک ملت و 
قدرت یک امـت اسـامی در سراسـر عالم، نمی شـود حـرف زد. شـما نمایندگان ملتهای اسـامی هسـتید. شـما 
نماینـدگان مـردم فلسـطین، نماینـدگان پارلمانهـا و نماینـدگان ملتهـا در این جـا جمعید؛ نسـبت به فلسـطین 
تصمیـم بگیرید. تصمیـم باید اسـتنقاذ فلسـطین باشـد، و الغیر؛ و ایـن هم یـک راه بیشـتر نـدارد و آن راه، همان 
راهی اسـت که عناصـر انتفاضـه ی مقدسـه ی فلسـطین آن را شـناختند و دارنـد تعقیب می کننـد؛ راه مبـارزه در 

داخـل سـرزمینهای فلسـطین؛ عاج ایـن اسـت و الغیر.

بزرگترين ابزارهاى قدرت در اختيار مسلمانان 
 شـما یک چهـارم جمعیت دنیا هسـتید. مسـلمانان بزرگتریـن ابزارهـای قـدرت را در اختیـار دارند. امـروز دنیا به 
نفت شـما محتاج اسـت. امـروز دنیـا به منطقـه ی حسـاس حیـات و زندگی شـما محتاج اسـت. چـرا امریـکا باید 
بتواند چیـزی را بر شـما تحمیـل بکند؟ تحمـل نکنید، قبـول نکنید. اینها شـعار نیسـت؛ اینهـا واقعیتهایی اسـت 
که اگر مـا همـت بکنیـم و با ایـن تکلیـف عظیـم الهـی و انسـانی صادقانـه برخـورد نماییـم، قابـل تحقـق و قابل 

اسـت. عمل 

 معناي كمك به فلسطين
امروز یـک عده مسـلمان، فـداکار، برگزیدگان ملت فلسـطین، از پیـر و جوان و مـرد و زن، در سـرزمینهای مقدس 
فلسـطین دارنـد مبـارزه می کننـد؛ بـه آنهـا کمـک کنیـد؛ راه ایـن اسـت. کمـک بـه فلسـطین، یعنـی کمـک به 
عناصـری کـه دارنـد مبـارزه می کننـد. کمک بـه فلسـطین، معنایـش این نیسـت که بـه عناصـر سازشـکاری که 
دلشـان برای فلسـطین نسـوخته، بلکه دلشـان برای منافع شـخصی خودشـان سـوخته، کمک کنند. آن سازمانی 
مـورد قبـول اسـت و نماینـده ی واقعـی مـردم فلسـطین اسـت، کـه در راه آرمـان فلسـطین مبـارزه بکنـد؛ نه آن 

سـازمانی که بـرود آرمان فلسـطین را بـه دشـمن بفروشـد و بر سـر آن معاملـه بکند!

كمك به مبارزين فلسطيني، وظيفه اي شرعي، انساني و الهي
بایـد ملتهـای مسـلمان حرکت کننـد و احسـاس تکلیـف نماینـد. مـن آنچه را کـه به نظـرم می رسـد امـروز باید 
گفتـه بشـود و بایـد انجـام بدهیـم، در بیانیـه1 گفتـه ام؛ االن هـم دارم می گویـم: ملتهـای اسـامی به هـر نحو که 

1. ر.ك: پیام به ملتهای مسـلمان، علما، نویسـندگان، روشـنفکران و دانشـجویان کشـورهای اسـامی، بـه منظور بسـیج نیروهای 
عظیـم کشـورهای اسـامی بـرای مقابلـه بـا توطئه هـای خباثت آمیـز امریـکا و اسـرائیل در کنفرانـس مادریـد)1377/07/25(، 

صفحـه ی 147 همیـن مجلد
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می تواننـد، بایـد انـواع کمکهـای خودشـان را بـه آن مردمـی کـه دارنـد در داخـل فلسـطین مبـارزه می کننـد، 
برسـانند؛ این یـک تکلیـف شـرعی و الهی و انسـانی اسـت.

جلو آمدن دشمن در قبال عقب نشينى مسلمانان
اگـر امـروز شـما مسـلمانان عقـب بنشـینید، بدانیـد کـه دشـمن یـک سـنگر جلـو می آیـد - دشـمنی کـه تمام 
نمی شـود - اسـرائیل یـک سـنگر جلـو می آیـد؛ امریکا کـه دشـمن جهان اسـام اسـت، یک سـنگر جلـو می آید. 
اگر شـما عقب بنشـینید، آنهـا جلو می آینـد. دشـمنی میان آنهـا و میان شـما امت اسـام کـه تمام نخواهد شـد. 

خواسـته های اسـتکبارِی اسـتکبار کـه تمامی نـدارد.
 شـما بایـد در این جـا یـک حرکـت قاطـع و یـک تصمیم گیـری قطعـی بکنیـد. ایـن اجتمـاع در تهـران می تواند 
اجتمـاع مبارکـی باشـد. کار بـه دسـت شماسـت؛ تصمیم گیـری کنیـد. پارلمانهـا بنشـینند بـرای سرنوشـت 
فلسـطین تصمیم گیـری کننـد و آن را از دولتها بخواهند. روشـنفکران و نویسـندگان بنویسـند و افـکار عمومی را 

بیـدار کننـد. دانشـجویان و جوانـان آمـاده باشـند، تـا با صـدای بلنـد خواسـت ملتهـا را اعـام کنند.

آمادگى ملت ايران در حمايت از فلسطين
ملت ایـران آمـاده اسـت. مـا در حـد تـوان و قدرتمان آمـاده هسـتیم، تـا ایـن تکلیـف را انجـام بدهیم؛ دشـمنی 
اسـتکبار را هـم تحمـل می کنیـم. مـا را بـه خاطـر حمایـت از فلسـطین و از انتفاضـه ی فلسـطین و از قیـام مردم 
فلسـطین تهدیـد نکننـد؛ ایـن حمایـت وظیفـه ی ماسـت؛ مـا ایـن را انجـام می دهیـم و از هیـچ تهدیـدی هـم 
نمی هراسـیم. از بعـد از انقـاب، بافاصلـه مـا در معـرض تهدیدهـای اسـتکبار بودیـم؛ و به فضـل پـروردگار و به 

حـول و قـّوه ی الهـی، اسـتکبار نتوانسـته اسـت کاری بکنـد. ما بـاز هـم تکلیفمـان را انجـام خواهیـم داد.

وجود نداشتن هيچ بن بستى در مقابل اراده ى ملتهاى مسلمان
 مـن از شـما آقایـان محتـرم و از شـما بـرادران عزیـز خواهـش می کنم کـه ایـن اجتمـاع را به طـور کامـًا جدی 
مـورد نظر قـرار بدهیـد و سـعی کنیـد کـه در نشست وبرخاسـتها به تصمیـم برسـید. صـرف اجتماع تنهـا، صرف 
نشسـتن و گفتـن و برخاسـتن، کافـی نیسـت؛ بایـد تصمیـم بگیریـد، بـا تصمیـم برگردیـد و آن تصمیـم را بـه 
مرحله ی اجـرا بگذاریـد؛ آنـگاه خواهیـد دید کـه آنچه بـه نظـر بن بسـت می آید، گشـوده خواهـد شـد. در مقابل 

اراده ی ملتهـای مسـلمان، هیـچ بن بسـتی وجـود نـدارد.
 از خداونـد متعال توفیقات شـما بـرادران عزیـز را مسـألت می کنم. از مجلس شـورای اسـامی که ایـن کار بزرگ 
را تـدارك کردنـد و این اجتمـاع را بـه وجـود آوردنـد، صمیمانه تشـکر می کنـم. از همـه ی مسـؤوالن و از همه ی 
ملت ایـران می خواهـم که به هـر نوعی کـه می تواننـد، حمایـت خودشـان را از ایـن مجموعـه، از این حرکـت و از 

قیام مـردم فلسـطین ابـراز کنند.
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تاريخچه غصب سرزمين فلسطين *

نكته اي بسيار تلخ در مورد فلسطين
دربـاره مسـأله فلسـطین، آنچه بنـا دارم عـرض کنم ایـن مطلب اسـت کـه در این قضیـه، نکته بسـیار تلخـی وجود 
دارد. اگـر چـه همه مسـائل مربـوط بـه سـرزمین فلسـطین تلخ اسـت، امـا ایـن نکتـه، انصافـاً گزنده اسـت کـه در 
تبلیغات جهانـی، در تمـام این چهل و پنج سـال که از اشـغال فلسـطین می گـذرد - بخصـوص در این یـک، دو دهه 
اخیر - سـعی شـده اسـت نشـان داده شـود که یهودیانی که آمده اند وفلسـطین را گرفته انـد، مردمی مظلـوم، دارای 
حق و مـورد فشـار و تعّدی هسـتند؛ امـا اعرابـی که تـاش می کننـد خانه هـای خودشـان را پـس بگیرنـد، مردمی 

خشـن و زورگوینـد، که بـه موازیـن پایبند نیسـتند.

دروغ بزرگ دستگاه تبليغاتي صهيونيست
در دنیـا، تبلیغـات امریکایـی و صهیونیسـتی، ایـن دروغ بـزرگ و این فریـب بی نظیـر را باوراندنـد که خیلـی گزنده 
و تلـخ اسـت. آنهـا حّتـی در نشـان دادِن فیلـم و عکـس هـم، نـکات اغـوا کننـده را رعایـت می کننـد. مثـًا وقتـی 
می خواهنـد اعـراب را در مجـّات یـا روزنامه های خودشـان نشـان دهنـد، تصاویـری انتخـاب می کنند که نشـانگر 
یک عّده زن و بچه مظلوِم آواره سـتمدیده نیسـت. یـا جوانانی را کـه با ظلم صهیونیسـتهای ظالم پرپر می شـوند و از 
مواهب دنیـا و همـه خیـرات روی زمین محـروم شـده اند، نشـان نمی دهند؛ بلکـه یک چهره خشـن چفیه بسـته را 

نشـان می دهنـد کـه اسـلحه در دسـت دارد و می گوینـد: »فلسـطینیها اینهایند!«
از آن طـرف، وقتـی صهیونیسـتها و یهودیاِن روسـی می خواسـتند بـه فلسـطین مهاجرت کننـد، نمی گفتنـد اینها 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه دوم( 1371/01/07
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غاصبنـد؛ اینها اهل فلسـطین نیسـتند که بـه آنجا می رونـد؛ اینها اهـل روسـیه اند، اهـل اوکراینند، اهل کشـورهای 
اروپایـی و اهل امریکاینـد که هر کـدام در سـرزمین خود، جایـی، مکانی، خانـه ای، ثروتی، پولـی و زندگـی ای دارند. 
با این حال بـه فلسـطین می روند تا حق یـک فلسـطینی را بگیرند، خانـه او را صاحب شـوند، ثـروت و سـرزمین او را 
غصب کننـد و امـکان تشـکیل خانـواده را از او بگیرنـد. این را کـه نمی گفتند! مضـاف بر ایـن، عوامل صهیونیسـت و 
امریکایـی، در رسـانه های خـود، تصاویـر یک عـّده زن و بچـه یهـودی را با حال خسـتگی نشـان می دهند کـه مردم 

دنیا بگوینـد: »عجـب! چرا ایـن عربها بـا ایـن بیچاره های مظلـوم، چنیـن رفتـار می کنند؟!«

مظاهر استكبار جهاني
اینهـا مظاهر اسـتکبار جهانی اسـت. نظـام نوینی کـه امریکاییهـا می گویند، یعنـی این. یعنـی کاری کننـد که همه 
دنیا، آن طـور که آنهـا می خواهند فکـر کنند و حقایـق را وارونـه بفهمند! قضیـه فلسـطین از قضایایی اسـت که من، 
نظیری به این شـکل، بـرای آن در تاریخ سـراغ نـدارم. چگونه می تـوان ملتی را از کشـور و سـرزمین خـودش بیرون 
کرد؟ فرض کنیـد رژیم عراق، عـّده ای را از کشـور خودش بیـرون کرد - مثـًا جمعیتـی در حدود یک تـا دو میلیون 
نفـر را - امـا این که یک ملـت را به طـور کامل از سـرزمین خودشـان بیـرون کنند؛ اسـم آنهـا را از روی سرزمینشـان 
بردارند و هویّـت آن سـرزمین را در جغرافیا و تاریـخ از بین ببرند، چنیـن چیزی اتفاق نیفتاده اسـت. اگر بنـا بود این 
عمـل در مورد یک کشـور غیراسـامی انجـام گیـرد، قدرتمنـدان اروپایی چـه می کردنـد؟ اگر بنـا بود ایـن عمل در 

غیِر ایـن منطقه حّسـاس، که منطقه اسـامی اسـت، انجـام گیـرد، قدرتمنـدان عالم چـه می کردند؟

آتش زدن روستاها و خانه هاى مردم فلسطين
عکـس آن اوضـاع، در این جـا انجام گرفـت! در این جـا، قدرتمنـدان عالم به ایـن غصب بـزرگ و ظلـم بی نظیر کمک 
کردنـد. آنها بـه ایـن حرکتی کـه شـبیه آن در دنیـای معاصـر و حّتـی در گذشـته هـم اتفاق نیفتـاده اسـت، کمک 
کردنـد. تلختر این کـه، بیرون راندن مردم فلسـطین از سـرزمین خودشـان، بـه حالت عـادی هم انجـام نگرفت. یک 
وقـت اسـت کـه می آینـد زمینهایشـان را می خرنـد؛ پولـش را می دهنـد و می گوینـد »بایـد برویـد.« البتـه این هم 
ظلم اسـت، این هم غصب اسـت؛ امـا این طور هـم عمـل نکردند. شـبانه رفتنـد و یـک ده را با اهلـش سـوزاندند! هر 
که توانسـت خودش را نجات دهد، نجات داد و هر که ماند، سـوخت که سـوخت! قضیه »ِدیریاسـین« راسـت اسـت؛ 
قضیه »َکَفرقاسـم« راسـت اسـت؛ روسـتاهایی را که صهیونیسـتها آتش زدنـد، حقیقـت دارد. همیـن کار را کردند. 
نخسـت وزیر اسـبق صهیونیسـت که همین روزهـا و همیـن اواخر بـه درك واصـل شـد و امریکاییها بـه خاطر مرگ 
او اظهار تأّسـف کردنـد، یکی از کسـانی بود کـه در نابـود کـردن و آتـش زدن روسـتاها و خانه های مردم فلسـطین، 
دخالـت داشـت. تبلیغـات جهانـی، گنگ شـدند و ایـن حادثـه تلـخ را نگفتنـد، تا مـردم دنیـا پی نبرنـد کـه در این 
گوشـه دنیا چـه اتّفاقی افتاده اسـت. یـک ملت بی پنـاه و مظلـوم، مواجـه بـا زور و قلـدری و دروغ و فریب شـد و این 

دروغ و فریـب و زور و قلـدری، تا امـروز هم ادامـه دارد.
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گرفتن نيل تا فرات، مقصد صهيونستها
صهیونیسـتها از اهـداف خودشـان منصـرف نیسـتند. هـدِف »از نیـل تـا فـرات« را کـه بـر زبـان آورده انـد، پـس 
نگرفته اند. هنـوز هم قصدشـان این اسـت که از نیـل تا فـرات را بگیرنـد! منتها، اسـتراتژی صهیونیسـتها این اسـت 
که ابتـدا بـا حیلـه و ترفند، جـای پـای خودشـان را قـرص کننـد و بعد کـه جای پـا محکم شـد، بـا فشـار و حمله و 
آدمکشـی و اسـتفاده از زور و خشـونت، تا جایی کـه می تواننـد پیش برونـد! اینهـا همین که بـا یک مقابلـه جّدی - 
چـه مقابله سیاسـی و چه نظامـی - رو به رو شـوند متوّقف می شـوند و بـاز در خـّط حیله و ترفنـد می روند تـا بتوانند 
با مکر، یـک قدم دیگـر به جلـو بردارند! وقتـی یک قدم بـه جلو برداشـتند، مجـّدداً همان فشـار و خشـونت را اعمال 
می کننـد. ایـن کاری اسـت که از شـصت، هفتـاد سـال پیش تا بـه امـروز انجـام داده انـد؛ یعنی بیسـت و پنج سـال 
قبـل از آن که فلسـطین را رسـماً اشـغال کننـد، همیـن روش را انجـام دادنـد. اینها ابتـدا که وارد فلسـطین شـدند، 
نگفتند »مـا مهاجـر به فلسـطین می آوریـم.« مـردم فلسـطین تعّجـب می کردند کـه اینها چه کسـانی هسـتند که 
می آیند؟! بـه دروغ گفتنـد »متخّصـص می آوریـم!« مطالبی کـه می گویم، مسـتند اسـت؛ در اسـناد وزارت خارجه 
انگلیـس بوده کـه افشـا شـده اسـت. بعضـی از وزارتخانه هـای امور خارجـه دنیـا، اسـناد قدیمـی و کهنه را منتشـر 
می کننـد و در اختیـار همـه قـرار می گیـرد. اسـنادی کـه عـرض می کنـم، امـروز بعـد از شـصت، هفتـاد سـال در 
اختیار ما قرار گرفته اسـت. در این اسـناد، افسـر انگلیسـی ای که در فلسـطین مسـؤول کاری بوده، در گـزارش خود 
می نویسـد: ما بـه مردم فلسـطین گفتیـم کسـانی کـه وارد فلسـطین می شـوند، متخّصـص و مهندسـند؛ دکترند و 

فـان و بهمانند کـه می آیند کشـور شـما را آبـاد کننـد! وقتی هـم سـرزمین شـما را آبـاد کردنـد، می روند.
همیـن افسـر انگلیسـی در نامه ای نوشـته اسـت: ولی ما بـه ایـن مـردم، دروغ می گوییـم! یهودیـان فاقـد تخّصص و 
بی هنـر را از اطراف دنیـا جمع کردند به فلسـطین بردنـد و امکانـات و زمیـن و همه چیز در اختیارشـان گذاشـتند؛ 
چون می خواسـتند صاحبان اصلـی فلسـطین را از آن کشـور بیـرون کننـد! از اّول، با ترفنـد وارد شـدند و همین که 
جای پایشـان محکم شـد، دسـت به حمله زدنـد. در سـال 1948 میـادی، تشـکیل دولت اسـرائیل را اعـام کردند 
و یک سـال بعـد از آن هم، بـه مصر و دیگر کشـورهای مسـلمان حمله ور شـدند؛ بـرای این که سـرزمین بیشـتری را 
بگیرنـد. وقتی که توی دهانشـان خـورد، مّدتی صبـر کردنـد. البته زمین زیـادی گرفتند؛ امـا چون دیگر نتوانسـتند 
پیـش برونـد، متوّقف شـدند و بـاز بـه حیله گـری پرداختنـد تا ببیننـد چگونـه می تواننـد جای پـای جدیـدی پیدا 
کنند. بـه همیـن ترتیـب، تـا امـروز پیـش آمده انـد. امـروز حیله گـری آنهـا، همیـن ایجـاد »کنفرانس فلسـطین« 
یعنی کنفرانس برای شناسـایی اسـرائیل اسـت. همیـن کنفرانس ژنـو و دیگر مجامع جهانـی، که امریـکا کارگردانی 
می کند، ترفند اینهاسـت. بـه مجـّرد این که اعـراب، اینها را به رسـمیت بشناسـند و این مانـع که مانع مهمی اسـت، 
از سـر راه صهیونیسـتها برداشـته شـود، باز نوبت زور و خشـونت و خباثـت آنها می شـود. هم اکنـون نیـز در لبنان به 
خباثـت و خشـونت متوّسـل شـده اند. ایـن، وضـع رفتـار اسـتکبار خبری بـا قضیـه صهیونیسـم و غصب فلسـطین 
اسـت. به نظـر مـن، گزنـده ترین حـوادث فلسـطین ایـن اسـت کـه واقعّیتهـا چنیـن وارونه شـده اسـت و معکوس 

نشـان داده می شـود.
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اسم گذاري وارونه، سياستي امريكايي
حقیقت قضیـه این اسـت کـه ملتـی را از خانـه و زندگـی خـود آواره کرده انـد و این ملـت حـق دارد برگـردد و خانه 
خـودش را پس بگیـرد. ایـن مبـارزه، مبـارزه ای حق طلبانه اسـت. امریـکا، ایـن مبـارزه را »تروریسـم« می نامـد؛ اما 
خباثـت صهیونیسـتها نسـبت بـه مبارزیـن فلسـطینی را تروریسـم نمی دانـد! ببینیـد در ذهـن و عمل کسـانی که 
امـروز مّدعی شـبانی بشـریت و رهبـری دنیا هسـتند، چقـدر حقایق، وارونه شـده اسـت! ببینیـد چقـدر از حقیقت 
و انسـانیت دورنـد! ببینیـد این سیاسـت، چه انـدازه غیر انسـانی اسـت! صهیونیسـتها واردکشـور لبنان می شـوند و 
انسـان واال و شایسـته ای مثل سـید عّباس موسـوی را به شـهادت می رسـانند. تنهـا خـود او را هم نمی کشـند؛ بلکه 
زن و کـودك او را هـم می کشـند، بی آن که آنهـا در میدان جنـگ بوده باشـند. آنهـا در اتومبیـل بودنـد و در جاده ای 
تـرّدد می کردنـد. امریکاییها ایـن جنایـت را محکـوم نمی کنند! پـس معلوم می شـود که شـما طرفدار ظلمیـد. چرا 
این را انکار می کنید؟ شـما طرفـدار خباثتید، طرفـدار تجاوزید، طرفـدار ترورید.تـرور از این باالتر و واضحتر نیسـت. 
از آن طـرف، هنگامی کـه چند جوان فلسـطینی کـه فلسـطین خانـه آنهاسـت، برمی خیزند و بـا فـداکاری، اقدامی 
علیه دولـت غاصب صهیونیسـتی انجـام می دهنـد، می گوینـد »حرکتی تروریسـتی است!«شـما به چه حّقی اسـم 

گـذاری وارونـه می کنیـد و خودتـان را محـق می دانید؟!

معناي تروريسم دولتي
ایـن را ملتها بایـد بفهمنـد! خـوِد امریکاییهـا - یعنـی سـردمداران رژیـم امریـکا - خـوب می فهمند چـه می کنند؛ 
ولی من گمـان می کنم حتـی ملـت امریکا هـم نمی دانـد کـه امریکاییها، امـروز در سـطح عالم چـه خباثتـی انجام 
می دهنـد. همه جا همین طور اسـت. تروریسـم دولتـی، امروز جـزو واضحتریـن کارهای امریکاییهاسـت. تروریسـم 
دولتـی یعنی این کـه یک دولت، دسـت بـه کارهای تروریسـتی بزنـد. کار تروریسـتی چیسـت؟ کار تروریسـتی این 
اسـت که یک دولـت، بـا هواپیماهـای جنگنده خـود به یـک کشـور حمله ور شـود و خانـه رئیـس آن کشـور را مثًا 
بمبـاران کنـد. در لیبی ایـن کار را کـرد و گفتند کودکـی هم در آن حمله کشـته شـد. کار تروریسـتی این اسـت که 
دولتی برود و دولت دیگری را در کشـوری سـرنگون کنـد؛ کاری که امریکاییهـا در گرانادا کردند. کار تروریسـتی این 
اسـت که مردم را در یک کشـور نابود کننـد؛ کاری که امریکاییهـا در عراق کردنـد. مبـارزه امریکاییها بـا رژیم عراق، 
یک مسـأله دیگر بود؛ اّمـا مردم عـراق را نابود کردنـد. عّده زیـادی را کشـتند و زندگی مـردم و کارخانه هـای مردم را 

خـراب کردند. حّتـی بسـیاری از مراکز غیرنظامـی را بمبـاران کردند.
شـما ببینید عملی را که امروز صهیونیسـتها انجـام می دهند و مورد تأیید امریکاسـت. کـدام حرکت تروریسـتی، از 
این خشـن تر و ظالمانه تر اسـت؟! بعضـاً در گزارشـهای خبـری تلویزیـون می بینیم که در کشـوری، مـردم جنجالی 
می کنند و پلیـس آن کشـور در مقابل آنهـا با خشـونت رفتار می کنـد. منظره هایـی چنین، در بسـیاری از کشـورها 
دیده می شـود؛ اما در هیچ کشـوری برخـورد پلیس با مـردم، به خشـونت، خباثـت و عصبانیِت مقابله صهیونیسـتها 
با مردم فلسـطین نیسـت. این در حالی اسـت کـه پلیِس حملـه کننده به مـردم فلسـطین، بیگانه اسـت و جوانی که 
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پلیـس او را گرفتـه و آن طور با خشـونت کتکـش می زند، صاحبخانه اسـت!

تنها راه نجات فلسطين
ملت ایران نسـبت به این قضیـه آگاه اسـت. ملتهـای دیگر هم بایـد بفهمند. بحمـداللَّ بسـیاری از ملتهای اسـامی 
و ملـل آزاده دنیا، کـم و بیـش از این مسـائل اّطاع دارنـد. آنچه مـا می خواهیـم نتیجه بگیریـم، این اسـت که چهل 
و پنج سـال از غصب سـرزمین فلسـطین می گـذرد. هر چـه دولتهـای عربی و سـازمانهای فلسـطینی کوتـاه آمدند، 
دشـمن پرروتـر و خشـونت از طرف او بیشـتر شـد. نتیجـه این اسـت که ملـت فلسـطین برای نجـات خود، یـک راه 
بیشـتر ندارد و آن، مبـارزه خشـن فداکارانه ای اسـت که بایـد در داخـل و خارج سـر زمینهای اشـغالی انجـام گیرد. 

وظیفـه همه مسـلمانان هـم این اسـت که بـه این مبـارزه اسـامی کمـک کنند.

تغيير شعار دشمنان اسالم
 موضـوع دوم هم، تـا حدود زیـادی به همیـن موضوع ارتبـاط پیدا می کند. دشـمنان اسـام، ابتـدا از این کـه صریحاً 
بگویند با اسـام مخالفنـد، ابا داشـتند. می گفتنـد »ما با اسـام موافـق، اّما با تنـدروی اسـامی مخالفیـم.« بعد که 
اسـام، در دهه گذشـته پیشـروی کرد و نمونه هایـش در آفریقا، الجزایر، سـودان، کشـورهای شـمال آفریقا، آسـیا، 
آسـیای میانه و جمهوریهای جدا شـده از شـوروی مشـاهده شـد و اجماالً اسـام نشـان داد که به یک تجدید حیات 
دسـت یافته اسـت، دشـمنان اسـام دیدند چاره ای ندارنـد جز این کـه اعام موضـع کننـد. دیدند دیگـر نمی توانند 
باز هـم مثل گذشـته، بـه دشـمنی بـا اسـام تظاهـر نکننـد. لـذا امـروز صریحـاً می گویند کـه بـا اسـام مخالفند. 
هم اکنـون در جمهوریهای آسـیای میانه - جمهوریهای سـابق شـوروی صرِف اسـام اسـت که به صـورت اعتقادات 
و عمل اسـامی مـردم بـروز می کنـد و امریکاییها دسـتپاچه شـده اند. حرکـت و قیامی هـم در این جمهوریهـا برای 
پیدایـش نظـام جمهوری اسـامی بـه شـیوه ما نبـود. صـرِف همین بـود کـه اسـام در آن کشـورها تجدیـد حیات 
کرده بـود. امریکاییها دسـتپاچه شـدند، قـوا و عوامل خودشـان را بسـیج کردنـد و دولتهـای نزدیک به خودشـان را 

وادار نمودنـد کـه نگذارید ایـران در این کشـورها پیـش برود!

 مخالفِت امريكا با جمهورى اسالمى، به خاطر اسالم
این، همـان نکته ای سـت که امـام بزرگـوار ما مکـّرر می فرمـود و ما هم ایـن مطلـب را در طول سـالهای متمـادی به 
خوبی حـس کردیـم. نکته این اسـت کـه مخالفـِت امریکا بـا جمهوری اسـامی، به خاطر اسـام اسـت. چیـزی که 
آنها از آن احسـاس خطر می کنند، اسـام اسـت. این اسـام، امـروز در کشـورها و ملتهـای مسـلمان، تجدید حیات 
کـرده اسـت. در پایـگاه اسـام که جمهوری اسـامی اسـت، دشـمن هـر چـه بتواند خرابـکاری کنـد، خواهـد کرد. 
هر چـه بتوانـد این کشـور و ایـن ملـت را از اهـداف اسـامی دور نگـه دارد، تاش خـودش را خواهـد کرد تـا ملتهای 
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دیگر، به پیمودن راه اسـام تشـویق نشـوند. امـروز، اسـام در اروپـا، در آفریقا، در آسـیا و در همـه دنیا ظهـور و بروز 
ویـژه ای دارد. مسـلمانان احسـاس حیات دوبـاره ای می کننـد و این، به شـّدت، اسـتکبار و بخصـوص رژیـم امریکا را 
می ترسـاند. لذا آنها هـم می خواهنـد بااسـام مبـارزه کنند. تشخیصشـان این اسـت کـه یکـی از راههای مبـارزه با 
اسـام، مبارزه بـا جمهـوری اسـامی ایـران اسـت. می گویند »مـا می خواهیـم با جمهـوری اسـامی رابطه داشـته 
باشـیم«. امـا این حـرف دروغ اسـت؛ یعنـی رابطـه سـالم نمی خواهنـد؛ رابطه تـوأم بـا تحمیـل می خواهنـد؛ رابطه 
همـراه با اسـتکبار می خواهنـد؛ رابطه به معنـای رابطـه امریکا بـا رژیمهای منحـط و فاسـد می خواهند. امـروز رژیم 

آمریـکا چاره ای نـدارد کـه این مطلـب را اظهـار کند.

بزرگترين دليل بر وجود آزادى در جمهورى اسالمى
آنها بـرای این کـه جمهـوری اسـامی را در افـکار عمومی دنیـا و مـردم امریـکا اگـر بتوانند حّتـی در افـکار عمومی 
داخـل کشـور زیـر سـؤال ببرنـد، از زدن انـواع تهمتهـا بـه جمهـوری اسـامی ابـا ندارنـد. جمهـوری اسـامی را به 
عنـوان یـک جمهـوری ضـّد دموکراسـی، جمهـوری ارتجاعـی و جمهـوری طرفـدار بنیانهـای کهنـه و منسـوخ 
معرفـی می کننـد. در حالـی کـه خودشـان می دانند کـه آنچـه می گوینـد، خـاف اسـت. آنهـا می دانند کـه آزادی 
و دموکراسـی جمهـوری اسـامی، در تمـام کشـورهای منطقـه بی نظیـر اسـت. در هیچ یک از کشـورهای حاشـیه 
خلیج فـارس و منطقه خاورمیانـه، کشـور و ملتی وجود نـدارد که مـزه آزادی را در کشـور خود،چنیـن حس و لمس 
کند. ملـت ایـران، امروز بـه معنـای حقیقـی کلمـه، احسـاس آزادی می کنـد؛ آزادی از تسـلّط ابرقدرتهـا و آزادی از 
حکومت اسـتبدادی و خـود کامـه طاغوتی. ایـن نظـام، در همان جایی اسـت کـه در سـالهای حکومـت طواغیت بر 
آن، کسـی جرأت نمی کرد یـک کلمه حـرف در هیچ نقطـه ای - در خیابـان، در محـل کار و حّتی در خانـه - برخاف 
نظر حـّکام بگویـد. در آن زمـان، در حالی کـه اکثریّت قاطـع و بلکه همـه مردم، بـا آن حـّکام مخالف بودنـد، اما همه 
جـرأت نمی کردنـد حرفشـان را بزننـد. ولـی امـروز، اکثریّت قاطـع و نزدیـک به همـه این ملـت، طرفـدار جمهوری 
اسـامی هسـتند. امروز اکثریّت و بلکه اکثریّـت قاطِع نزدیـک به آحاد ایـن ملت، طرفـدار نظام جمهوری اسـامی، 
مرتبـط و دارای پیوند بـا جمهوری اسـامی و با همه وجود، دوسـتدار مسـئؤولین نظامنـد و به آنها عشـق می ورزند. 
البتـه اقلّیت کوچکـی در گوشـه وکنار از پـس مانده های رژیم گذشـته، یا افـرادی که تحـت تأثیر دشـمنان خارجی 
هسـتند، وجـود دارند کـه بـا جمهـوری اسـامی مخالفـت می ورزنـد. آری؛ ایـن مخالفین هم هسـتند، حضـور هم 
دارنـد و همین عـّده کـم هـم می تواننـد حـرف خودشـان را بزننـد و صریحـاً آرای خودشـان را در روزنامه هایشـان، 
در مجّاتشـان و در اعامیه هایشـان اظهـار و ابراز کننـد. البته خـدای متعال، دشـمنان خـودش و آدمهـای ظالم را 
رسـوا می کند. بعضـی از همین افـرادی کـه از آزادی خـدا داده محصول خون شـهدای این ملـت اسـتفاده می برند و 
نشـریات منتشـر می کنند، در همان نشـریات می نویسـند »آزادی نیسـت!« خـدا می خواهد اینهـا را رسـوا کند. اگر 
آزادی نیسـت، شـما چطور این نشـریات را منتشـر کردید؟! در جایـی که آزادی نباشـد، چطـور اجـازه می دهند که 
مجـّات و روزنامه هـا، با پولـی که دولـت می دهـد و کاغـذ تهیـه می کنـد و در اختیـار روزنامه های مخالـف خودش 
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می گـذارد، در برهـه ای، مقـاالت و نوشـته های فراوانـی، آن هـم علیـه دولـت و نظام بنویسـند!؟ خـوب، ایـن آزادی 
اسـت دیگـر! آنهـا در خـال نوشته هایشـان می نویسـند »آزادی نیسـت!« همیـن »آزادی نیسـت« که نوشـته اند و 

می نویسـند، خـود بزرگتریـن دلیل بروجـود آزادی اسـت!

دموكراسى اى نمونه در تاريخ ايران 
 ایـن، وضعی اسـت کـه بحمـداللَّ ملت ایـران، امـروز در خانـه خـود دارد. تـاش دشـمن این اسـت که وانمـود کند 
در ایـران، دموکراسـی نیسـت. در حالی که خود دشـمن هـم می دانـد. این دموکراسـی ای که امـروز در ایران اسـت، 
هیچ وقـت در تاریخ ایـران وجود نداشـته اسـت. هیچ وقـت در دورانهای گذشـته ایـران، چنیـن آزادی ای کـه امروز 
هسـت، نبوده اسـت. نمونه اش انتخابات و حضور مردم در صحنه اسـت. دشـمنان سـعی می کنند آینده را در چشـم 
مردم، کـدر و ناامیـد کننده معرفـی کنند. اگـر می بینید که گاهـی بعضی راجع بـه اوضـاع اقتصادی و آینده کشـور، 

حرفهـای ناامید کننـده می زننـد، بدانید ایـن حرفها اصلش از آِن اسـتکبار اسـت.

دشمنى هاى استكبار با ما 
آنهـا در نشریاتشـان، اوضـاع اقتصادی مـا را ناامیـد کننـده وانمود می کننـد؛ در حالـی که چنیـن نیسـت، و امیدوار 
کننـده اسـت. آنهـا نمی خواهند مـردم ایـن امیـدواری را احسـاس کنند. قصدشـان این اسـت کـه مـردم را دلمرده 
کننـد و میـان آنهـا و دسـتگاه و دولـت و مسـؤولین و خدمتگـزاران، فاصلـه بیندازنـد. دشـمنیهای اسـتکبار بـا ما، 
اینهاسـت. امروز امریـکا می دانـد اگر ایـن کشـور را مـورد تهاجم نظامـی قرار دهـد، خودش ضـرر می کننـد؛ چنان 
که سـالهای متمادی، رژیـم صدام را پشـتیبانی کـرد و خودش زیـان دید. امریـکا می داند کـه امروز هرگونـه تهاجم 
نظامی علیـه جمهوری اسـامی و ایـن ملت، به ضـررش تمـام خواهد شـد. این را بـه خوبـی می فهمد. لـذا ضربه ای 
که می خواهـد بزنـد، از راههای دیگر اسـت. البته محاصـره اقتصـادی می کند، خباثتهـای دیگر می کند، کارشـکنی 
در امـر تجـارت و داد و سـتد می کند و تبلیغات سـوء هـم می کند. تبلیغـات می کند که وضع کشـور، وخیـم و خراب 
اسـت؛ دیگر کاری نمی شـود کـرد و در مملکـت، آزادی نیسـت! یک عـّده آدمهای مـزدوِر بیچـاره قلم به دسـت، که 
واقعـاً حالشـان ترّحم انگیز اسـت، بـه اروپـا و امریکا رفتنـد و جیـره خـوار دولتهـای بیگانه و دشـمن شـدند. آنها در 
نشـریات خارج کشـور، حرفهایی علیه جمهوری اسـامی عنـوان می کنند؛ امـا واقعّیـات، غیر از اینهاسـت. حقیقت 
، اسـام در این کشـور رشـد کـرده اسـت. ملـت بـه رشـد رسـیده و دارای تـوان روز افزون  این اسـت کـه بحمـداللَّ

می شـود. همچنین، دسـتگاه، تجربـه هـای روز افزونی به دسـت مـی آورد.
علی رغم همه فشـارهایی که دشـمنان علیه این کشـور و ملت اعمال کردند، مسـؤولین دلسـوز و دولـت خدمتگزار، 
در ایـن دریـای توفانـی و پرخطـر، کشـتی جمهـوری اسـامی را با متانـت، بـا اسـتحکام و بـا جهتگیری مسـتقیم 

حرکـت می دهنـد و پیـش می برنـد. و این نیسـت، مگـر فضـل الهی؛ ایـن نیسـت، مگر لطـف خدا.
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تنها اسالم  قادر به  حل  مشكالت  اساسى  ملت هاى  مسلمان  است *

نسل تربيت شده ى اسالم
ای جوانـان مؤمـن! ای تربیت شـدگاِن واقعـی اسـام! نسـل مـا، تربیـت شـده اسـام نبـود؛ امـا شـما تربیت شـده 
اسـامید. شـما آن نسـلی هسـتید که یک مرد الهی و معنوی - که نظیـر او را اّمـت ما در تاریـخ خوْد کم دیده اسـت 
- وقتـی نگاهتان می کـرد، دلـش از امید موج می زد. نسـل تربیت شـده اسـام، به برکـت ایمـان و تـوّکل و اعتقاد به 

خـدا؛ اعتقـاد واقعی به ارزشـهای الهـی و اسـامی، توانسـت یکـی از بزرگترین کارهـای دنیـا را بکند.
شـما امـروز کـدام کشـور را در دنیـا سـراغ داریـد )برویـد سـراغ قویتریـن کشـورها( کـه اگر همـه دنیـا علیـه او، با 
یکدیگر همدسـت شـوند، بتواند سـِر پـای خود بایسـتد و دچـار تزلـزل نشـود؟ بروید ایـن کشـورهای قـوی دنیا را 
یکی پـس از دیگـری ببینید. آیـا چنیـن ظرفیتی در این کشـورها هسـت؟ چه کسـی می توانسـت آن طور بایسـتد، 
جز آن کـه دل او به خدای بـزرگ و وعده نصـرت الهی - بـه معنای حقیقی کلمـه - باور داشـت؟ »ولینصـرّن اللَّ من 
ینصره.1« این کـه دیگر قابـل تأویل نیسـت؛ و واقعیـت جامعه ما و حـوادث تاریخ مـا هم ایـن را ثابت کرد. و شـما آن 
جوانان هسـتید. قدر خودتـان را، یعنی قـدر آن گوهـر گرانقـدری را کـه در وجودتان اسـت، بدانید. تمام مشـکات 
بزرگ دنیـای اسـام، می تواند بـا آن امانت الهـی کـه در دلها و وجود شماسـت، حـل شـود. این که می بینیـد دنیای 
اسـام، بعد از چهل و پنج سـال ضربه خوردن و خسـارت کشـیدن و قربانـی دادن، ناگهان به وسـیله عـّده ای عناصر 
ضعیـف، حقیر و ناالیـق که ایمـان به خـدا در قلب آنها نیسـت و آن روح اسـامی بـه کلّی با آنهـا بیگانه اسـت، با یک 
خیانـت فضیـح از بیـن مـی رود و دشـمناْن توطئه خودشـان را نسـبت بـه قضیه فلسـطین کامـل می کنند، بـه این 
سـبب اسـت که این گوهر گرانبهایـی کـه در این جا، بـه فضل الهـی بـه وفـور وجـود دارد، متأسـفانه در آن جاها که 

*. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 1372/05/26
1. حج: 40
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باید باشـد، کـم اسـت. بعضـی جاها هم کـه اصًا نیسـت!

احتياج امروز دنياي اسالم
امروز دنیـای اسـام بیـش از همـه چیز بـه ایـن احتیـاج دارد کـه جوانـان مسـلمان و آحـاد ملتهـای مسـلمان، به 
وعده هـای الهـی اطمینان یابنـد و قـرآن را باور کننـد. این که مـا بگوییم »ایمـان داریم«، »مسـلمانیم«، »مسـلمان 
واقعی هسـتیم«، کافی نیسـت. با این حرفها هـم که بیایند جمهـوری اسـامی و امتحـان داده های ملت مـا را - این 
ملتـی کـه ایمـان خـودش را در عمل ثابـت کـرده اسـت - تخطئـه کننـد و بگویند »آن کـه شـما می گوییـد، ایمان 
واقعـی و اسـام واقعی نیسـت. اسـام واقعـی این اسـت کـه مـا می گوییـم« کار درسـت نمی شـود و مطلبـی ثابت 

نمی گـردد.

اثبات حرف ملت، در ميدان عمل 
همه، حـرف می زننـد. ملت مـا که حـرف می زنـد، ایـن حـرف را در میـدان عمل ثابـت کـرده اسـت. در ایـن پانزده 
؛ ایـن ایمان  سـال، ما اجازه نداده ایـم قدرتهای اسـتکباری در سرنوشـت و مسـائل ما انـدك دخالتی بکنند. بسـم اللَّ
ما: »و لمـا رأالمومنون االحـزاب قالوا هـذا ما وعدنـا اللَّ و رسـوله و صدق اللَّ و رسـوله2.« مـردم ما وقتی دیدند شـرق 
و غرب، همدسـت و مّتحد، بر سرشـان ریختند، گفتند: »مـا انتظار این را داشـتیم.« و ایسـتادند و مقاومـت کردند و 
باألخره آنهـا را دفـع کردند و نـاکام گذاشـتند. این، تجربـه میدان عمـل. آن کـه بگوید »اسـام واقعی این اسـت که 
ما می گوییـم« و بعد بـرود در عمل، بـر چیزی که مخالـِف صریح و ضرورت اسـام اسـت صّحه بگـذارد، یـا در مقابل 

آن سـکوت کند، یا بـه آن عمـل کند؛ این یـک لقلقه لسـان و یـک حرف بی معناسـت.

 صهيونيستها غاصب و ظالمند
در قضیـه فلسـطین، آنچـه کـه حقیقت قضیـه اسـت، همین مطلبی اسـت کـه سـالهای متمـادی اسـت جمهوری 
اسـامی علنـاً و مسـتدالًّ آن را بیـان کرده اسـت. یـک باند و گـروه وابسـته و مـزدور بـه قدرتهای جهانـی، بـا اتّکا به 
همین وابستگی شـان، آمدند سـرزمین فلسـطین را غصب کردنـد. آیا کسـی می تواند منکـر این بشـود؟! از این چند 
میلیون صهیونیسـتی که امروز در سـرزمینهای اشـغالی ما - در فلسـطین - هسـتند، چندنفرشـان فلسـطینی اند؟ 
پدرشـان در فلسـطین بوده یا خودشـان متولّـِد فلسـطین اند؟! بیگانه هایی هسـتند کـه با اهدافـی شـوم، از جاهای 
مختلف به این جـا آورده شـدند، تا این جـا را پایگاهی قـرار دهنـد، و نفوذ قدرتهـای اسـتکباری را در منطقـه، راحت 
گسـترش دهند. آیـا این غصـب نیسـت؟! آیا ایـن ظلم نیسـت؟! آیـا این محکـوم نیسـت؟! اگـر گروهی برونـد خانه 
دیگـری را، شـهر دیگـری را بگیرند، ایـن در نظـر آزادیخواهـان و مـردم عـاّدی و منصف - اهـل هر دیـن و مذهبی - 
مردود نیسـت؟ اگر مـا گفتیـم »صهیونیسـتها غاصبنـد، ظالمند«، حرفـی خـاف گفته ایم؟! یـک عّده مظلـوم، که 
همان ملـت مغصـوٌب منه و مظلـوم هسـتند، در طـول سـالیان دراز، مبارزاتی را شـروع کرده اند. آیا کسـی کـه برای 

2. احزاب: 22
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دفاع از سـرزمین خـود مبـارزه می کند، یک تروریسـت اسـت یـا یـک قهرمـان؟ از اطـراف و اکنـاف عالِم اسـتکبار، 
دسـتگاههای رسـمی - آحاد مردم نه - بـا تبلیغاتی که مال خود صهیونیسـتها و در دسـت سـرمایه داران وابسـته به 
صهیونیسـم اسـت، سـالهای متمادی مرتّب تکـرار کردند کـه »اینها تروریسـتند؛ چـرا می جنگند؟« تـا باألخره این 
ترتیباِت یکی دو سـال پیـش تا به حـال را درسـت کردند و اسـمش را صلح گذاشـتند! این صلـح اسـت؟! آن بابا3 هم 
در آن جـا برای ما اسام شـناس شـده اسـت و می گویـد: »قـرآن گفته اسـت که صلـح کنید.« ایـن صلح اسـت؟ این 
صلح را اسـام و قـرآن گفته اسـت انجام دهیـد؟! این که کسـی به دیگـری ظلم کنـد و بعـد مظلـوم را وادار کنند که 
ظلـم او را بپذیـرد - بـدون این کـه از طـرف ظالـم انـدك انعطافی بـه وجود آیـد و از ظلـم خود کـم کنـد - این صلح 
اسـت یا ننـگ اسـت؟! این تسـلیِم بـه ظلم اسـت. ایـن همـان انظامی اسـت کـه در شـرع مقـّدِس اسـاْم حـرام و 

مذموم اسـت.

 قضيه فلسطين، تمام شده نيست
امـروز اینها، بـه خیـال این کـه قضیـه فلسـطین تمام شـده اسـت، جشـن گرفته انـد. بنـده عـرض می کنـم: قضیه 
فلسـطین، تمام شـده نیسـت. اشـتباه نکنند! البته، دنیای اسـتکبار، بـر اثر این کـه »ذهـب اللَّ بنورهـم وترکهم فی 
ظلمات الیبصـرون4«، با همـه تحلیلهای علمـی ای که به اصطـاح انجـام می دهنـد، نمی توانند این حقایق انسـانی 

را پوشـیده بدارند.
قضیـه تمام شـده نیسـت. قضیه فرقـی نکـرده اسـت. قضیه فلسـطین به حـال خـود باقی اسـت. طرف فلسـطینی، 
یعنـی آن امضـا کننده حقیـِر بدنـاِم روسـیاهِ علی الّظاهـر فلسـطینی - علـی الباطنـش را خـدا می دانـد - او نبود که 
بـرود و چیـزی را بفروشـد. مگـر ملت فلسـطین »عرفـات« اسـت؟! عرفـات چـه کاره اسـت که بـرود فلسـطین را با 
غاصبین فلسـطین و صهیونیسـتهایی کـه صدهـا حادثه فاجعـه آمیز از آنهـا در تاریـخ ثبت اسـت - غیـر از آنچه که 
ثبـت نشـده اسـت - معامله کنـد؟! قضیـه دیـر یاسـین و روسـتاهای منهدم شـده بـا دینامیـت و بر سـر مـردم فرو 
ریختـه، مگر فراموش شـده اسـت؟! مگـر می شـود فرامـوش بشـود؟! اینها را چه کسـی کـرده اسـت؟! حـاال همانها 
بیاینـد از شـخص هیـچ کاره ای امضـا بگیرنـد که مـا چهـل و پنج سـال اسـت این جـا را غصـب کرده ایم، حاال شـما 
بیـا امضا بده کـه این جا مـال ما خـود ما باشـد! مگـر می توانـد؟! مگر کسـی قبـول می کنـد؟! سـردمداران امریکایی 
و صهیونیسـتی، همچنیـن آن زبونهـا و حقیرهایی کـه بر سـِر این میـز مذاکـره و امضا نشسـتند، بدانند: مشـتهای 
فلسـطینی، همچنـان بـر سـر غاصبین فـرو خواهـد آمـد. تبلیغـات جهانـی را بـا جنجالـی بـه رخ همه می کشـند، 
که »یک عـّده از فلسـطینیها خوشـحالند.« بله؛ در همـه جا آدمهـای مـزدور، آدمهـای ضعیف،آدمهای نـاآگاه - که 
نمی داننـد فـردای آنهـا چـه خواهـد شـد - البتـه وجـود دارنـد. ممکن اسـت کـه این طـور هـم باشـد. چـرا در این 
قضیه، از دنیـای اسـام نظر خواهـی نمی شـود؟ این قضیـه، یک قضیه اسـامی اسـت. در همـان دنیای عـرب - که 
متأسـفانه بعضـی از سـران عـرب، به طـور افتضـاح آمیـزی بـه ایـن خیانـت تسـلیم شـدند و تـن دادنـد - در همان 
کشـورها، اگـر راسـت می گویید کـه تبلیغـات جهانـی آزاد اسـت، برویـد با آحـاد مـردم مصاحبـه کنیـد. این جا که 
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می رسـد، دیگـر آزادی تبلیغـات و آزادی بیـان معنـی نـدارد. دیگر جـزو اصول دمکراسـی غرب شـمرده نمی شـود.
بروند با مـردم مصاحبـه کنند ببیننـد مردم چـه می گوینـد؟ مگر اّمت اسـامی حاضـر اسـت از این همـه قربانی ای 
کـه در این چهـل و پنـج سـال داده اسـت، صـرف نظـر کنـد؟! مگـر اّمت اسـامی، همـان چهـار نفـر شـاه و رئیس 
جمهـور خائنی هسـتند کـه هـر چـه امریکاییهـا اشـاره کننـد، دو دسـتی تقدیـم می کننـد؟! اّمـت اسـامی، اّمت 
اسـامی اسـت! اّمت عرب هـم، در محدوده خـودش، بـا شـهامت تر و سـربلندتر از ایـن حرفهاسـت. این مبـارزه، به 

درون ملتهـا کشـیده خواهـد شـد؛ همچنان که کشـیده شـده اسـت.

حل مساله فلسطين با اسالم نه با ناسيوناليسم و قوميتگرايي
پس روشـن شـد که ناسیونالیسـم و قومّیتگرایی نمی تواند مشـکات بـزرگ را حـل کند. این مسـائل را اسـام باید 
حل کنـد و بـه فضل الهـی، حـل خواهد کـرد. مـردم مسـلمان، در همـه جـای کشـورهای اسـامی حضـور دارند و 
غیـرت اسـامی و دلسـوزیهای اسـامی دارنـد. مگـر اینها بـه این آسـانی دسـت برمی دارنـد؟! یـک نفر رفتـه امضا 

کـرده اسـت؟ غلط کـرده، امضا کـرده اسـت! او چـه حّقی داشـته اسـت امضـا کند؟!

دنياى اسالم احساس مسئوليت كند
ملـت فلسـطین هـم دسـت برنمی دارنـد. البته ایـن مقطـع، مقطـِع مهّمی اسـت. این یـک توطئـه بزرگ اسـت. در 
همه جای دنیای اسـام، دلسـوزان بایسـتی بیش از پیـش مواظب باشـند. در این جا هم، همین گونه اسـت. دشـمن 
یـک سـنگر را فتح کـرده و جلـو آمده اسـت؛ امـا این فتـح نهایـی نیسـت. این فتـح واقعی نیسـت. تـو دهنـی اش را 
خواهـد خـورد. دنیـای اسـام باید پـا تـک کنـد. در همـه جـای دنیـای اسـام، بایـد جوانـان، روشـنفکران، علما و 

بخصوص علمـای دیـن، احسـاس مسـؤولیت کنند.

مشروعّيت پيدا نكردن ظلم با گذشت زمان
من در همیـن جا به رؤسـای سیاسـی دولتهـای اسـامی هـم می گویم: خیـال نکنند کـه با کوتـاه آمـدن در چنین 
قضیه بزرگی، اسـرائیِل غاصب و پشـت سـر او امریـکا، تجـاوزات و تعدیّـات خودشـان را متوّقـف خواهند کـرد. یک 
قـدم جلو آمدنـد؛ تسـلیم شـدید، یک قـدم دیگـر می آیند جلـو. تا بـه حال، آن کسـانی کـه متمّسـک به این شـعار 
بودند، یـک حربه داشـتند. چـرا از دسـت دادند؟ با چـه تحلیل درسـتی؟ جمهـوری اسـامی ایـران، در ایـن پانزده 
سـال حرفـش را از زبـان امـام بزرگـوارش و از زبـان ملـت ایـران گفتـه اسـت و بـاز هم حـرف، همان اسـت. حـق، با 

گذشـِت زماْن کهنـه نمی شـود و ناحـق نمی گـردد. ظلـم هم بـا گذشـت زمـان، مشـروعّیت پیـدا نمی کند.

حكومت اسالمى با َجوسازى، عقب نشينى نمى كند
چهـل و پنج سـال پیـش، ظلمی صـورت گرفتـه اسـت: خانـه ملـت فلسـطین از آنها غصب شـده اسـت. ایـن خانه، 
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بـه تمامـه و بی قیـد و شـرط، بایـد بـه ملـت فلسـطین برگـردد. حکومـت اسـامی، خصوصیتـش این اسـت کـه با 
َجوسـازی، عقب نشـینی نمی کنـد. مرتّب بگوینـد »آقـا، منزوی می شـوید!« »منـزوی« یعنی چـه؟! اگـر قدرتهای 
پـر روی دنیا، بـا جنجـال و هیاهو و سـرو صـدا، آمدنـد و خواسـتند ناحّقـی را حق کننـد، ما هـم مثل دیگـران کنار 

برویـم و بگوییـم »صحیـح می فرماییـد«؟! پس معنـای حکومت اسـامی چیسـت؟

ترس دولتهايى كه به ملتهايشان وصل نيستند
خـوب؛ معلـوم اسـت در بین افـرادی که جـز باطـل و جـز زوِر نامشـروع، هیـچ چیز برایشـان مطرح نیسـت، انسـاْن 
منزوی خواهـد شـد. »ان یّتخذونـک اال هـزواً.5« معلوم اسـت! مگر وقتـی پیغمبر صلـوات اللَّ علیـه، دعـوت را آورد، 
منزوی نبـود؟ مگر امـام بزرگوار مـا، در دوران سـلطه طاغوت، در خانـه خودش غریـب و منزوی نبـود؟ منزوی یعنی 
چه؟! حکومت اسـامی، این جوانمـردی و رشـادت را دارد که آنچه را حّق اسـت بگویـد و از امریـکا و قدرتهای مّتحد 
در دنیا نترسـد. فرق مـا با آن کشـوِر ضعیـِف وابسـته در همیـن اسـت. آن دولتهایـی می ترسـند که به ملتهایشـان 
وصـل نیسـتند. آنها هـم اگر بـا ملتهایشـان مّتصـل بودنـد، ایـن جـرأت را داشـتند که مافـی الّضمیـر خودشـان را 
بگویند. مـا با ملتمـان وصلیـم. ما یـک دولت بی پشـت و پنـاه نیسـتیم. مثل یـک پرده پوششـی کـه نیرویـی آن را 
به طرفی بکشـد و پشـت سـرش هیچ نباشـد، نیسـتیم. عقبه مان خیلی قـوی اسـت. عقبه مـا، یک ملت بـا عظمت، 
یک ملت پنجـاه و چند میلیونـِی مؤمن اسـت. عقبه ما، منطق و اسـتداللی اسـت کـه بر ما و بـر روح ما حاکم اسـت.

ما تسـلیم ظلم نمی شـویم. تسـلیم زورگوییها و گسـتاخیهای وقیحانه امریـکا و قدرتهـای مّتحد امریکا نمی شـویم. 
قرآن بـه ما یاد داده اسـت کـه حرف حـق را با قـدرت بزنیم و بـر آن پافشـاری و اصـرار کنیـم و نیرویمان را بـرای آن 
بسـیج نماییم. خدای متعـال هم برکـت خواهـد داد و کمک خواهد کـرد؛ همچنـان که سرنوشـت ما در ایـن پانزده 

سـال - ماجرای حماسـی ملت ایـران - ایـن را اثبـات می کند.

دسِت قدرِت الهى پشِت سِر ملت
خدای متعال با شماسـت. ایـن را بدانید. آن سـخنی را کـه امام بزرگوارمـان بارهـا می فرمودند - هـم در مجامع و هم 
به ما بـه طـور خصوصی - بنـده بالعیان احسـاس کـرده ام، کـه »خـدای متعال بـه این ملت کمـک می کند و دسـِت 

قدرِت الهی پشـِت سـِر این ملت اسـت.« بنده ایـن را بالعیـان مشـاهده می کنم.
 به کمـک الهـی مّتکی باشـید. شـما امـروز امیـِد دنیا هسـتید. شـما نقطـه امیدیـد. بـه جنجالهایی کـه هوچیهای 
دنیا برپـا می کنند، نـگاه نکنید. اینهـا مردم دنیـا نیسـتند. اینهـا روشـنفکران و متفّکرین دنیا نیسـتند. اینهـا دروغ 
می گوینـد. پررویـی می آید، بنـا می کنـد هجو کـردن و چرنـد گفتـن. اینهـا ملتهـا نیسـتند. آن ملتی که بـر حرف 
درسـت می ایسـتد، نقطه امیـد همـه ملتهایی اسـت کـه از حـرف درسـت و حسـاب، خوششـان می آیـد. آن ملت، 

امروز شـما هسـتید و بـرکات و فیضهـای الهـی بر شـما باد.
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وظيفه همگاني دفاع از فلسطين 
تا برگرداندن سرزمينهاي غصب شده

روز قدس، اجابت دعوت اسالم
مساله فلسطين و حركت زشت نژادگرايانه

فلسطين به مردم فلسطين برمى گردد
تجاوز، طبيعت رژيم صهيونيستى

مذاكره سازش، فريبي صهيونيستي
خيانت گروه مذاكره كننده فلسطينيها با اسرائيل

مسأله فلسطين، مسأله دنياى اسالم
ماجراي غصب فلسطين

اركان تسلط غاصبانه صهيونيست ها بر فلسطين:
1-  قساوت با اعراب

2- دروغ به افكار عمومي
3- البي هاي صهيونيستي

احتياج صهيونيست ها به صلح
مسأله فلسطين، مسأله اى اساسى و فريضه اى براي 

مسلمين
و...
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وظيفه همگاني در دفاع از فلسطين تا برگرداندن سرزمينهاي غصب شده*

روز قدس، اجابت دعوت اسالم
امـروز، روز قـدس اسـت و ملـت مـا در اجابـت بـه دعـوت اسـام، دعـوت امـام راحـل و اسـتغاثه مظلومانـه یـک 
ملـت مغصـوب الحـق و مظلـوم، مثل هـر سـال بـه خیابانهـا آمد. تـا آن جـا که تاکنـون بـه من اّطـاع داده شـده 
اسـت، حضـور مـردم در همـه جـا، حضـور بسـیار پُرشـور و چشـمگیری در ایـن راهپیماییهـا بـوده اسـت؛ البـد 
خبرهای بعـدی هم خواهـد رسـید و در رسـانه ها منعکس خواهد شـد. در سـایر نقـاط عالم هـم حتمـاً جماعاتی 
از مسـلمانان، ایـن روز را گرامی داشـته اند که تفاصیـل آن را البد بعـداً به مـا اّطاع خواهنـد داد. من امـروز راجع 

بـه ایـن مسـأله می خواهـم قـدری صحبـت کنم:

مساله فلسطين و حركت زشت نژادگرايانه
 اّوالً بایـد عـرض کنیم کـه قضیـه فلسـطین، یکـی از لّکه های ننـگ بـزرِگ این قرنی اسـت کـه همین چنـد روزه 
تمـام شـد. البتـه لکه های ننـگ ایـن قـرن بیـش از اینهاسـت: دو جنـگ بـزرگ در این قـرن اتّفـاق افتاده اسـت؛ 
چقـدر در دنیـا حکومتهایـی در این قـرن به دسـت اسـتعمارگراِن دیـروز به وجـود آمـد؛ از جمله کشـور خـود ما. 
در همین قـرن بود کـه حکومـت خشـن و سـرکوبگر و غیرانسـانی و فاسـد و وابسـته پهلـوی به وجود آمـد؛ لیکن 
در میـان زشـتیهایی کـه در این قـرن بر مـا گذشـت - کـه البتـه در کنـارش محّسـناتی هـم در ایـن قـرن اتّفاق 
افتاده اسـت کـه حاال مـورد بحث مـا نیسـت - یکی از زشـت ترین، یا شـاید بشـود گفـت زشـت ترین آنها، مسـأله 
فلسـطین بود. چـرا؟ چـون در ایـن قضیـه، یـک ملـت را از کشـور خـودش بیـرون کردند. مـن خواهـش می کنم 
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جوانانـی که با مسـأله فلسـطین خیلـی آشـنایی و سـابقه ذهنـی ندارنـد، روی ایـن کلمات تأّمـل و درنـگ کنند. 
یک ملـت را از خانـه و از کشـور خود بیـرون کننـد و یـک عـّده آدمهایـی را از اطـراف دنیا جمـع کنند و بـه جای 
آن افـراد در آن کشـور بگذارنـد. چـرا؟ چـون آن جماعتـی کـه از اطـراف دنیا جمـع کردنـد، از یـک نژادنـد؛ نژاد 
اسـرائیلی، نـژاد یهـودی! یعنـی یـک حرکـت نژادگرایانه زشـت کـه هر جـای دنیـا به وسـیله هـر کسـی در ابعاد 
کوچکتـر از ایـن پیـش می آمـد، مایه ننـگ و سـرافکندگی بـود؛ امـا ایـن را در ابعاد یـک کشـور به وجـود آوردند. 

چـه کسـی به وجـود آورد؟ در حقیقـت انگلیـس؛ بعـد هـم امریکا.

فلسطين به مردم فلسطين برمى گردد
البته امـروز بعضیهـا می خواهنـد این طـور وانمـود کنند که چـرا مسـأله فلسـطین را بحـث می کنید؛ این مسـأله 
خاتمـه یافتـه اسـت! بنـده عـرض می کنـم کـه مسـأله فلسـطین بـه هیـچ وجـه خاتمـه یافتـه نیسـت. این طور 
نیسـت که شـما خیال کنید تا ابـد بایـد فلسـطینیها - صاحبان سـرزمین - خـود و اوالدشـان بیرون از سـرزمین 
خودشـان باشـند؛ یا اگـر در آن داخلنـد، به صورت یـک اقلّیـِت مقهـور زندگـی کننـد و آن بیگانه هـای غاصب در 
این جـا بمانند؛ نـه، چنین چیزی نیسـت. کشـورهایی کـه صدسـال در تصـّرف قدرتی بودنـد - همین قّزاقسـتانی 
کـه االن شـما ماحظـه می کنیـد، همیـن گرجسـتانی کـه االن شـما ماحظـه می کنیـد؛ ایـن کشـورهای تـازه 
اسـتقال یافته آسـیای میانـه - بعضـی در اختیار شـوروی، بعضی قبـل از شـوروی در اختیـار روسـیه - آن وقتی 
که هنـوز شـوروی به وجـود نیامـده بـود - اینهـا دوبـاره مسـتقل شـدند و برگشـتند و متعلّق بـه مردم خودشـان 
شـدند؛ بنابراین هیچ بُعـدی نـدارد و حتماً بایـد این کار اتّفـاق بیفتـد و ان شـاءاللَّ اتّفـاق خواهد افتاد و فلسـطین 

به مـردم فلسـطین برمی گـردد. لـذا مسـأله خاتمـه یافته نیسـت؛ این خطاسـت.

تجاوز، طبيعت رژيم صهيونيستى
البتـه امـروز ترفنـد صهیونیسـتها و پشتیبانانشـان - کـه دولت امریـکا مهمترین پشـتیبان آنهاسـت - این اسـت 
که از نـام زیبـای صلـح اسـتفاده می کننـد: آقا صلـح کنیـد؛ ایـن حرفها چیسـت؟! بلـه؛ صلـح چیز خیلـی خوبی 
اسـت؛ اما صلـح کجا و بـا چـه کسـی؟! کسـی وارد خانه شـما شـده، بـه زور در را شکسـته و شـما را کتـک زده، به 
عیـال و اوالدتان اهانـت کـرده و از سـه اتاقی که شـما داریـد، دو تـا و نصفش را گرفته نشسـته اسـت؛ بعـد بگوید 
شـما چرا بیخـودی مرتّب بـه ایـن و آن شـکایت می کنیـد؛ مرتّـب دعـوا و معارضـه می کنیـد؛ بیایید با هـم صلح 
کنیـم. آیا ایـن صلح شـد؟! صلح این اسـت کـه شـما از خانـه بیـرون بروید؛ اگـر با هـم جنگـی داشـتیم، آن وقت 
بیاینـد صلحمـان بدهنـد. شـما در خانه مـا نشسـته اید؛ شـما در این جا ایـن همـه جنایـت کرده اید؛ شـما همین 
حاال هم اگـر دسـتتان برسـد، کوتاهـی نداریـد. همیـن االن رژیـم صهیونیسـتی تقریبـاً روزانـه به جنـوب لبنان 
حملـه می کند؛ نـه به مبـارزان لبنـان، بلکـه به روسـتاهای جنـوب لبنـان، به مدرسـه های جنـوب لبنـان. همین 
چند روز قبـل از ایـن، به یک مدرسـه جنـوب لبنان حملـه کـرد و جمعی از بچه هـای کوچـک را کشـت! اینها که 
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تجاوزی نکـرده بودند، اینها که اسـلحه ای به دسـت نگرفتـه بودنـد. طبیعت، طبیعـت متجاوز اسـت. آن روزی که 
صهیونیسـتها وارد لبنـان شـدند و در دیریاسـین و بقیه جاها آن طـور قتل عـام کردند، کسـی با آنهـا کاری نکرده 
بود. اقـًاّ آن عّده مـردم کاری نکـرده بودنـد؛ البته چـرا، یک عـّده جوانان غیـور عرب با آنهـا می جنگیدنـد. همان 
روز هم می گفتنـد چرا داخـل خانه مـا آمده ایـد و این کارهـا را می کنیـد؛ امـا آن مردمی که مورد سـتم آنهـا قرار 
می گرفتنـد و از مـزارع و روستاهایشـان آن طـور بـا قتل عـام اخـراج می شـدند کـه کاری نکـرده بودنـد. بنابراین، 
طبیعـت این رژیم، تجاوز اسـت. رژیـم صهیونیسـتی، اصًا برپایه زورگویی و خشـونت و قسـاوت بنا شـده اسـت و 
پیـش می رود. بـدون ایـن، پیشـرفتی نمی داشـت و بعـد از این هـم نخواهـد داشـت. می گویید بـا این رژیـم صلح 
کنیـد؟! چـه صلحـی؟! اگـر آنها به حـّق خودشـان قانـع شـوند - یعنـی خانـه را که فلسـطین اسـت، بـه صاحبان 
خانـه واگذار کننـد و سـراغ کار خودشـان بروند؛ یـا از دولت فلسـطین اجـازه بگیرنـد و بگوینـد به ما اجـازه دهید 
تعـدادی از مـا، یا همـه مـا در ایـن کشـور بمانیـم - کسـی با آنهـا جنگـی نخواهـد داشـت. جنـگ این اسـت که 
آنهـا غاصبانـه و زورگویانـه وارد خانـه دیگـران شـده اند؛ آنهـا را از خانـه بیـرون کرده انـد و االن هـم به آنهـا ظلم 
می کننـد. االن هـم به همـه کشـورهای منطقـه ظلـم می کننـد و تهدیـدی بـرای همـه هسـتند. بنابرایـن، اینها 
صلـح را هـم مقّدمـه ای بـرای تجـاوز بعـدی می خواهند! اگـر صلحـی برقـرار شـود، مقّدمه ای اسـت بـرای این که 

بعـد بتواننـد طور دیگـری تجـاوز و تعـّدی کنند.

مذاكره سازش، فريبي صهيونيستي
یکی از مسـائلی کـه امـروز مطرح می شـود، بـرای این کـه قضیه فلسـطین به دسـت فراموشـی سـپرده شـود و از 
طـرح آن در افـکار عمومـی اّمـت اسـامی جلوگیری کنـد، همیـن مذاکـرات بـه اصطاح صلحی اسـت کـه بین 
گروهـی از فلسـطینیها - یعنی همین عرفـات و دارودسـته او - با اسـرائیلیها در جریان اسـت؛ یعنی قضیه سـازش 
و حکومت به اصطـاح خودمختـار فلسـطینی و از این حرفهـا. این هم یکـی از آن زشـت ترین فریبهـا و ترفندهای 
اسرائیلیهاسـت کـه متأّسـفانه عـّده ای از مسـلمانان و عـّده ای از خـود فلسـطینیها بـه دام آن افتاده انـد. یکـی از 
حرفهایـی که امـروز مطـرح می کنند، همیـن مسـأله مذاکرات سـازش بین این جماعت و سـران اسـرائیل اسـت، 
که یکـی از آن زشـت ترین ترفندهاسـت. چـرا؟ به خاطـر این کـه براسـاس بهتریـن فرضهـا در آخریـن مذاکراتی 
کـه اینهـا انجـام دادنـد - بـه قـول خودشـان »وای ریـور 2« - اگـر همـه ایـن تعّهداتـی کـه اسـرائیلیها کردنـد، 
تحّقق پیـدا کنـد، آنچه کـه گیر ایـن جماعت فلسـطینِی بیچـاره می آیـد، اندکـی بیش از چهـار درصد سـرزمین 
فلسـطین اسـت! یعنـی از ایـن کشـور فلسـطینی کـه متعلّـق بـه فلسطینیهاسـت و همـه اش را مـردم فلسـطین 
مالکنـد و حـّق آنهاسـت، چهاردرصـدش را بـه اینها می دهنـد؛ آن هـم چطـور چهاردرصـدی؟! ایـن چهاردرصد، 
در یک جـا مجتمـع نیسـت؛ شـاید در ده جـا تّکه تّکه شـده و متفّرق اسـت! بـه آن کسـانی هم کـه گفتنـد بیایید 
شـما این جا حکومت تشـکیل دهیـد - که همیـن دارودسـته این روسـیاهان باشـند - بـه هیچ وجه اجـازه ندادند 
که مثـل یـک حکومت عمـل کننـد. از اینهـا خواسـتند بـه آن جـا برونـد و مواظب باشـند کـه فلسـطینیهای این 
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منطقه علیه دولـت اسـرائیل اقدامی نکننـد! یعنی منطقـه محـدوِد کوچـِک متفـّرِق غیرقابـل اداره ای را به عنوان 
یک کشـور، به صـورت ناقص و نیمـه کاره در اختیـار اینها قـرار دادنـد! آنچه اینهـا در مقابـل باید انجـام دهند، این 
اسـت که عاوه بر خـود آن دسـتگاههای امنیتـی اسـرائیل، اینها هـم علیه فلسـطینیهای مبـارِز داخل سـرزمین 

اشـغالی، اقداماتـی بکنند! خیانـت از ایـن باالتر؟!

 خيانت گروه مذاكره كننده فلسطينيها با اسرائيل
خیانـت ایـن کسـانی که به نـام فلسـطینیها ایـن کار را انجـام می دهنـد، از همـه خیانتهایـی کـه تـا امـروز بـه 
فلسـطین شـده، زشـت تر و سـهمگین تر و بدتر اسـت! هیـچ کاری هـم بـرای آن مردم، نـه کردنـد و نـه می توانند 
بکنند. یک نویسـنده فلسـطینِی عرِب سـاکن امریکا نوشـته اسـت کـه این دارودسـته عرفـات هنوز نتوانسـته اند 
زباله هـای شـهر غـّزه را از خیابانهـا جمع کننـد؛ امـا در همین مـّدت، پنـج سـازمان امنیتـی و اّطاعاتی تشـکیل 
دادند کـه جاسوسـی مـردم را می کنند! این شـد دولت فلسـطین؟! این شـد بازگشـت مردم فلسـطین؟! این شـد 
احقاق حـّق فلسـطین؟! این قدر اینهـا بی شـرمند! همان وقتـی که این شـخص، اّولیـن مذاکـرات را با اسـرائیلیها 
کرد، مـن گفتـم او، هم خائن اسـت و هـم احمـق! اگر خائـن بود، امـا عاقل بـود، بهتـر از این عمـل می کـرد! البته 
بنـده درسـت نمی دانـم؛ حـدس می زنـم کـه امریکاییهـا و سـازمانهای جاسوسـی اسـرائیل از نقـاط ضعـف اینها 
اسـتفاده کردنـد. اینهـا نقاط ضعـف زیـاد دارنـد؛ اهـل دنیاینـد. وقتـی دیـن در کار نباشـد، همین طور می شـود. 
اینهـا در طول ایـن چند سـالی که مشـغول اداره سـازمان آزادیبخـش فلسـطین بودند، خـدا می داند کـه از لحاظ 
مالـی و از لحـاظ رفتـاری و اخاقـی چه مشـکاتی داشـتند؛ آنهـا هـم ظاهـراً روی همـان نقـاط تکیه کردنـد. از 
طرفـی هـم خسـته شـدن و بریـدن و از آرمانهـا چشـم پوشـیدن، اینهـا را بـه ایـن ورطـه هولنـاك و ایـن مرداب 
هاکـت و بدبختـی و لعنـت ابـدی انداخت. شـما خیـال می کنید هیـچ فلسـطینی ای ممکن اسـت وجود داشـته 
باشـد که اینها را از تـه دل لعـن نکند؛ مگر ایـن که جزو عملـه و اکره خـود اینهـا و در منافع با اینها سـهیم باشـد؟ 
بین چهـار تـا پنـج میلیـون نفـر آواره فلسـطینی بیـرون از فلسـطینند؛ در حدود سـه میلیـون نفر فلسـطینی در 
داخلنـد. باید دیـد اینهـا درباره فلسـطین چه نظـری دارنـد. اینها مشتهایشـان محکـم اسـت؛ اینها دلهایشـان پُر 

اسـت. خون 

 مسأله فلسطين، مسأله دنياى اسالم
بنده از زمـان ریاسـت جمهورِی خـودم ایـن چالش را بـا بعضی از ایـن کشـورهای عربی داشـتم. حرفـی را مطرح 
کـردم، امـا دولتهـای ایـن کشـورها می گفتنـد مـا از فلسـطینیها کـه فلسـطینی تر نیسـتیم! هرچـه خـود آنهـا 
بخواهنـد، بایـد انجـام شـود. البتـه آن وقـت مذاکرات سـازش به ایـن شـکل مطرح نبـود؛ اما نشـانه های سـازش 
پیدا بود. اّوالً مسـأله فلسـطین، یک مسـأله دنیای اسـام اسـت. غیـر از جنبه های سیاسـی و امنیتـی و اقتصادی، 
مسـأله تکلیـف الهی و اسـامی اسـت. باالتـر از همـه، مسـأله خدایی اسـت؛ امـا اگر کسـی به خـدا هـم اعتقادی 
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نداشـته باشـد و بخواهـد فقط بـرای مـردم فلسـطین کار کنـد، باید ببینـد آحاد مـردم فلسـطین چـه می گویند. 
امـروز ملـت فلسـطین همانهایی هسـتند کـه دسـتگیر شده هایشـان در زندانهـای دولت غاصـب هسـتند و دهها 
برابـر آنهـا در خیابانهـا و در مسـجداالقصی  و در بازارهـا و در سرتاسـر سـرزمین غصـب شـده شـعار می دهنـد و 
عملیـات می کننـد. یـک اقلیِت کوچـِک تطمیع شـده کـه رفتنـد سـازش کردند، ملـت فلسـطین نیسـتند که ما 
بگوییـم مـا از فلسـطینیها فلسـطینی تر نیسـتیم. در همان سـیزده، چهـارده سـال پیش، من یـادم اسـت یکی از 
دولتهـای عـرب - حـاال نمی خواهـم اسـم بیـاورم - کـه آن روز نشـان نمـی داد یک دولـت رو به فسـادی اسـت - 
چون سـوابق انقابـی داشـت - این حـرف را زد. بنـده همـان وقت استشـمام کـردم اینها انحـراف پیـدا می کنند؛ 

بعد هم انحرافشـان آشـکارتر شـد. کـه حـاال دیگـر نمی خواهیـم بعضـی از خصوصیـات را ذکـر کنیم.

ماجراي غصب فلسطين
 اصل ماجرای فلسـطین چیسـت؟ اصـل ماجـرا این اسـت که یـک عـده از یهودیان متنّفـذ در دنیـا به فکـر ایجاد 
یک کشـور مسـتقل بـرای یهودیهـا افتادند. از فکـر اینهـا دولت انگلیـس اسـتفاده کرد و خواسـت مشـکل خود را 
حل کنـد. البتـه آنها قبـًا به فکـر بودند بـه اوگانـدا برونـد و آن جا را کشـور خودشـان قـرار دهنـد. مّدتی بـه فکر 
افتادنـد به طرابلـس، مرکز کشـور لیبی برونـد؛ لذا رفتنـد بـا ایتالیاییها - کـه آن وقـت طرابلس در دسـت آنها بود 
- صحبت کردنـد؛ امـا ایتالیاییها بـه اینها جـواب رد دادند؛ باالخـره با انگلیسـیها کنار آمدنـد. انگلیسـیها آن وقت 
در خاورمیانـه اغراض بسـیار مهـمِ ّ اسـتعماری داشـتند؛ دیدند خوب اسـت کـه اینها بـه ایـن منطقه بیاینـد. اّول 
به عنـوان یک اقلیت وارد شـوند، بعـد بتدریج توسـعه پیدا کننـد و گوشـه ای را، آن هم گوشـه حّساسـی را بگیرند 
- چون کشـور فلسـطین در نقطـه حساسـی قـرار دارد - و دولت تشـکیل دهنـد و جـزو مّتحدین انگلیس باشـند 
و مانع شـوند از ایـن که دنیـای اسـام - بخصـوص دنیـای عـرب - در آن منطقـه اتّحـادی به وجود آورد. درسـت 
اسـت که اگـر دیگـران هوشـیار باشـند، دشـمن می توانـد اتّحـاد ایجـاد کند؛ امـا دشـمنی کـه از بیـرون آن طور 
حمایت می شـود، بـا ترفندهای جاسوسـی و با روشـهای گوناگـون می تواند اختـاف ایجـاد کند که همیـن کار را 
هم کرد: بـه یکی نزدیک شـود، یکـی را بزنـد، یکی را بکوبـد، با یکی سـختی کنـد. بنابرایـن، در درجـه اّول کمک 
کشـور انگلیس و بعضی کشـورهای غربـی دیگر بـود. بعد اینهـا بتدریـج از انگلیس جدا و بـه امریکا مّتصل شـدند. 
امریـکا هـم اینها را تـا امـروز زیربال خـودش گرفتـه اسـت. اینها بـه این معنـا کشـوری به وجـود آوردنـد و آمدند 
کشـور فلسـطین را تصـّرف کردنـد. تصّرفشـان هـم این طـوری بـود: اّول با جنـگ نیامدنـد؛ اّول بـا حیلـه آمدند، 
رفتنـد زمینهای بـزرگ فلسـطین را که زارعـان و کشـاورزان عـرب روی آنهـا کار می کردنـد و خیلی هم سرسـبز 
و آبـاد بود، بـا قیمتهـای چند برابـر قیمت اصلـی، از صاحبـان و مالـکان اصلی ایـن زمینهای بـزرگ - کـه در اروپا 
و امریـکا بودنـد - خریدنـد؛ آنها هم از خـدا خواسـتند و زمینهـا را به ایـن یهودیهـا فروختنـد. البتـه داّللهایی هم 
داشـتند که نقل کرده انـد یکی از داللهایشـان همین »سـّیدضیاء« معـروف، شـریک رضاخان در کودتـای 1299 
بود کـه از این جا که بـه فلسـطین رفـت، آن جـا داّلل خرید زمیـن از مسـلمانان بـرای یهودیها و اسـرائیلیها شـد! 
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زمینهـا را خریدنـد؛ زمینهـا که ملـک اینها شـد، با روشـهای واقعاً بسـیار خشـن و همـراه با سـبعّیت و سـنگدلی، 
بتدریج شـروع بـه اخـراج زارعـان از ایـن زمینهـا کردنـد. در جایـی می رفتنـد، می زدنـد، می کشـتند و در همین 

هنگام افـکار عمومـی دنیـا را هـم بـا دروغ و فریب به طـرف خودشـان جلـب می کردند.

اركان تسلط غاصبانه صهيونيست ها بر فلسطين:

1-  قساوت با اعراب
 ایـن تسـلّط غاصبانـه صهیونیسـتها بر فلسـطین سـه رکن داشـت: یـک رکنـش عبارت از قسـاوت بـا عربهـا بود. 
برخوردشـان بـا صاحبان اصلـی، بـا قسـاوت و با سـختی و خشـونت شـدید همراه بـود. بـا اینهـا هیچ گونـه مدارا 

نمی کردنـد.

2- دروغ به افكار عمومي
 رکـن دوم، دروغ بـه افـکار عمومـی دنیـا بـود. ایـن دروغ بـه افـکار عمومـی دنیـا، یکـی از آن حرفهـای عجیـب 
اسـت. ایـن قـدر اینهـا به وسـیله رسـانه های صهیونیسـتی کـه دسـت یهودیهـا بـود، دروغ گفتنـد - هـم قبـل از 
آن و هـم بعـد از آن، ایـن دروغهـا گفته می شـد - کـه بـه خاطـر همیـن دروغهـا بعضـی از سـرمایه داران یهودی 
را گرفتنـد! خیلیهـا هـم دروغهای آنهـا را بـاور کردنـد. حّتی این نویسـنده فیلسـوف اجتماعـی فرانسـوی - »ژان 
پل سـارتر« - را نیز که خودمـان هـم در جوانی چندی شـیفته ی ایـن آدم و امثـال او بودیـم، فریب دادنـد. همین 
»ژان پل سـارتر« کتابی نوشـته بود که بنده در سـی سـال قبـل آن را خواندم. نوشـته بـود: »مردمی بی سـرزمین، 
سـرزمینی بی مـردم«! یعنی یهودیهـا مردمـی بودند که سـرزمینی نداشـتند؛ بـه فلسـطین آمدند که سـرزمینی 
بود و مـردم نداشـت! یعنی چه مـردم نداشـت؟ یک ملـت در آن جـا بـود و کار می کرد. شـواهد زیادی هم هسـت. 
یـک نویسـنده خارجـی می گویـد در سرتاسـر سـرزمین فلسـطین، مـزارع گنـدم مثـل دریای سـبزی بـود که تا 
چشـم کار می کرد، دیـده می شـد. سـرزمین بی مـردم یعنی چـه؟! در دنیـا این طـور وانمـود کردند که فلسـطین 
یـک جـای متروکـه مخروبـه بدبختـی بـود؛ مـا آمدیـم این جـا را آبـاد کردیـم! دروغ بـه افـکار عمومی! همیشـه 
سـعی می کردنـد خودشـان را مظلوم جلـوه دهنـد؛ االن هـم همین طور اسـت! در ایـن مجـّات امریکایـی - مثل 
»تایـم« و »نیوزویـک« - که بنـده گاهـی بـه اینهـا مراجعـه دارم، اگـر کوچکتریـن حادثـه ای علیه یـک خانواده 
یهـودی اتّفـاق بیفتـد، عکـس و تفصیـات و سـّن کشـته شـده و مظلومیـت بچه هایـش را بـزرگ می کننـد؛ امـا 
صدهـا و هزارهـا مـورد قسـاوت نسـبت بـه جوانـان فلسـطینی، خانواده هـای فلسـطینی، بچه هـای فلسـطینی، 
زنهـای فلسـطینی، در داخـل فلسـطین اشـغال شـده و در لبنان اتّفـاق می افتـد، ولـی کمترین اشـاره ای بـه آنها 

! نمی کننـد
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3- البي هاي صهيونيستي
رکـن سـوم هـم سـاخت و پاخـت، مذاکـره - و به قـول خودشـان »البـی« - اسـت. بنشـین بـا ایـن دولت، بـا آن 
شـخصیت، با آن سیاسـتمدار، بـا آن روشـنفکر، با آن نویسـنده، بـا آن شـاعر، صحبت و سـاخت و پاخت کـن! کار 
اینهـا تـا به حال سـه رکن داشـته اسـت کـه توانسـته اند ایـن کشـور را با ایـن فریـب و بـا این خدعـه بگیرنـد. آن 
وقت قدرتهـای خارجـی هم بـا اینها همـراه بودند؛ کـه عمـده انگلیس بـود. سـازمان ملل و قبـل از سـازمان ملل، 
جامعـه ملل هـم - که بعـد از جنگ بـرای به اصطاح مسـائل صلح تشـکیل شـده بـود - همیشـه از اینهـا حمایت 
کردند؛ مگـر در موارد معـدودی. در همـان سـال 1948، جامعه ملـل قطعنامه ای صـادر نمود و فلسـطین را بدون 
دلیل و بـدون علّت تقسـیم کـرد. گفـت پنجاه و هفـت درصـد از سـرزمین فلسـطین متعلّق بـه یهودیهاسـت؛ در 
حالـی کـه قبـل از آن، در حـدود پنـج درصـد زمینهـای فلسـطین متعلّق بـه اینهـا بـود! آنها هـم دولت تشـکیل 
دادنـد و بعد هـم قضایـای گوناگـون و حمله بـه روسـتاها و شـهرها و خانه هـا و حمله بـه بی گناهـان اتّفـاق افتاد. 
البتـه دولتهای عـرب هـم کوتاهیهایـی کردند. چنـد جنگ اتّفـاق افتـاد. در جنـگ 1967، اسـرائیلیها توانسـتند 
بـا کمـک امریـکا و دولتهـای دیگـر، مبالغـی از زمینهـای مصـر و سـوریه و اردن را تصـّرف کننـد. بعـد، در جنگ 
1973 کـه اینها شـروع کردند، بـاز به کمـک آن قدرتهـا توانسـتند نتیجه جنـگ را به نفع خودشـان قـرار دهند و 

زمینهـای دیگـری را تصـّرف کنند.

احتياج صهيونيست ها به صلح
هدف اسـرائیل، توسـعه اسـت. دولت صهیونیسـتی به سـرزمین فلسـطین فعلـی هم قانـع نیسـت. اّول یک وجب 
جـا می خواسـتند، بعـد نصـف زمیـن فلسـطین را گرفتنـد، بعـد همـه سـرزمین فلسـطین را گرفتنـد، بعـد بـه 
کشـورهای همسـایه فلسـطین - مثل اردن و سـوریه و مصر - تجـاوز کردنـد و زمینهای آنهـا را گرفتنـد. االن هم 
هـدف اساسـی صهیونیـزم، ایجاد اسـرائیل بـزرگ اسـت. البته ایـن روزهـا کمتر اسـم می آورنـد؛ سـعی می کنند 
کتمان کننـد. باز هـم به افـکار عمومـی دروغ می گوینـد. چرا؟ چـون در ایـن مرحله ای کـه االن هسـتیم، احتیاج 
دارند کـه هدفهـای توسـعه طلبانه خـود را کتمان کننـد! گرفتـاری ای کـه امـروز صهیونیسـتها دارند، این اسـت 
که بـه صلـح احتیاج مبـرم دارنـد. چـرا؟ چـون بعـد از سـال 1947 تـا سـال 1967 مبـارزه ای نبـود و آن بیسـت 
سـال در حـال خوبـی نگذشـت. بعـد هـم کـه مبـارزات مسـلّحانه شـروع شـد. ایـن مبـارزات مسـلّحانه از بیرون 
سـرزمین فلسـطین بـود؛ همیـن سـازمان آزادیبخـش و بقیـه گروههـا، مرکزشـان در اردن یـا در سـوریه یـا در 
جاهـای دیگـر بـود. گروههایـی را می فرسـتادند و حملـه ای می کردنـد و ضربـه ای می زدنـد و عقب می کشـیدند. 
در داخـل سـرزمین فلسـطین، سـازمان مبـارزی شـکل نگرفتـه بـود. در داخـل سـرزمین، مـردم مرعـوب بودند 
و نمی توانسـتند هیـچ حرکتـی بکننـد؛ امـا بعـد از انقـاب اسـامی دو اتّفـاق مهـم افتـاد. یکـی این کـه نهضـت 
فلسـطین - که یک نهضـت غیر دینی بـود - به یـک نهضت اسـامی تبدیل شـد و مقاومت اسـامی به وجـود آمد 
و رنگ اسـامی گرفت. همـان مبارزانی هـم که از بیـرون مبـارزه می کردند - مثل کسـانی کـه از لبنان یـا مناطق 
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دیگر بـه اسـرائیل حملـه می کردنـد و بـه آنهـا ضربـه می زدند - بـا انگیـزه اسـامی، که یـک انگیـزه بسـیار قوی 
اسـت، وارد میـدان شـدند. ثانیـاً »انتفاضه« به وجـود آمـد. »انتفاضـه«، یعنی قیـام و شـورش در داخل سـرزمین 
و وطـن مغصـوب. از ایـن قیـام می ترسـند؛ چـون برایشـان خیلـی مهـّم اسـت. البتـه سـعی می کننـد مطلـب را 
آن چنـان کـه هسـت، منعکـس نکنند؛ امـا مبـارزات مـردم فلسـطین در داخـل سـرزمین فلسـطین، بـرای رژیم 
صهیونیسـتی شـکننده و کوبنده اسـت؛ سـتون فقراتشـان را می شـکافد. چرا؟ به خاطر این کـه اینها بـه یهودیانی 
که از سراسـر دنیـا در ایـن منطقه جمـع کرده انـد، وعـده دادنـد کـه در این جا امنیـت و راحتـی و زندگـی خوش 
هسـت و گفتنـد بیاییـد در این جا آقایـی کنیـد؛ اما حـاال اینهـا طاقت برخـورد با ایـن نسـل نوخاسـته و صاحبان 
اصلـی ایـن سـرزمین را کـه امـروز بیـدار شـده اند، ندارنـد. ارکان نظـام صهیونیسـتی متزلـزل اسـت؛ لـذا اینهـا 
االن مجبورنـد کـه بـا دولتهـای منطقـه هرطور هسـت، مسـأله صلـح را تمام کننـد، تـا بتوانند بـه مسـأله داخلی 
خودشـان برسـند. ایـن قضیـه به اصطـاح صلـح بـا سـازمان آزادیبخـش فلسـطین و قضیـه عرفـات هـم دنبالـه 
همین اسـت. آنها خواسـتند یـک عنصر فلسـطینی را داخـل طرح سـازش بیاورنـد؛ شـاید بتوانند فلسـطینیهای 
مبـارز را در داخـل سـرزمینهای اشـغالی سـاکت کننـد؛ امـا نتوانسـتند. امـروز با ایـن خصوصیـات، دیگـر دولت 
غاصـب صهیونیسـت جـرأت نمی کنـد مسـأله اصلـی خـودش را - که توسـعه نیـل تا فـرات اسـت - مطـرح کند. 
سـرزمین موعود صهیونیسـتها، به گمـان باطلشـان، از رود نیـل تا فـرات ادامـه دارد. هرچـه اش را نگرفتنـد، باید 

بعـد از ایـن بگیرنـد؛ برنامه شـان ایـن اسـت! االن جـرأت نمی کنند ایـن را بـه زبـان بیاورند.

مسأله فلسطين، مسأله اى اساسى و فريضه اى براي مسلمين
 آنچـه که امـروز حرف و مسـأله ماسـت، این اسـت: مسـأله فلسـطین از لحاظ اسـامی برای همـه مسـلمانان - از 
جمله بـرای مـا - یک مسـأله اساسـی و یـک فریضـه اسـت. همه علمـای شـیعه، سـّنی، گذشـته و قدمـا، تصریح 
دارنـد که اگـر بخشـی از میهـن اسـامی در تصّرف دشـمنان اسـام قـرار گرفـت، این جـا وظیفـه همه اسـت که 
دفـاع کننـد، تـا بتواننـد سـرزمینهای غصـب شـده را برگرداننـد. هرکـس هرطـور می توانـد، بـه هـر کیفّیتی که 
می توانـد، در قبال مسـأله فلسـطین وظیفـه دارد. اّوالً از جهت اسـامی وظیفه دارد. زمین، زمین اسـامی اسـت؛ 
در تصّرف دشـمنان اسـام اسـت و باید برگردانـده شـود. ثانیاً هشـت میلیون مسـلمان، بعضـی آواره انـد و بعضی 
در داخـل سـرزمینهای اشـغالی وضعشـان از آواره بدتـر اسـت. نه جـرأت دارند رفـت و آمـد معمولی خودشـان را 
بکننـد؛ نه اجـازه دارنـد حـرف خودشـان را بزنند؛ نـه اجـازه دارنـد نماینـده ای در اداره کشـور خودشـان داشـته 
باشـند؛ در موارد زیـادی جلـِو نمازخواندنشـان هم گرفتـه می شـود. مسـجداالقصی  را که قبله مسـلمانان اسـت، 
تهدیـد کردند؛ در سـالها پیـش یـک روز آن را آتش زدنـد؛ بعد هـم که به اصطـاح به حّفـاری آن جـا پرداخته اند و 
کارهای خـاف انجام می دهنـد و می خواهنـد اصًا مسـجداالقصی  - قبله مسـلمانان - را از شـکل اسـامی خارج 
کننـد. از جنبه اسـامی، همه اینهـا برای مسـلمان وظیفه آور اسـت. هیچ مسـلمانی نمی تواند شـانه خـودش را از 

زیر بـار ایـن وظیفه خالـی کنـد. هر مقـدار کـه می توانـد، باید بـه وظیفـه اش عمـل کند.
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راهكارى براى فراموش نشدن مسئله فلسطين
 امـروز ملـت ایـران کاری کـه می توانـد بکنـد - کـه از همـه کارهـا هـم مهمتـر اسـت، تظاهـرات - مثـل همیـن 
تظاهـرات امروز - اسـت. ایـن کار بسـیار مهّمـی اسـت. از هدفهـای اینها این اسـت کـه نام فلسـطین را به دسـت 
فراموشـی بسـپارند. کاری کننـد کـه اصًا فراموش شـود کـه چنین چیـزی وجود داشـت؛ امـا شـما نمی گذارید؛ 
روز قـدس نمی گـذارد؛ امـام بزرگـوار مـا بـا تدبیـر خـودش نگذاشـت. ایـن کار بزرگـی بـود. از جنبـه انسـانی 
هـم مظلومیـت خانواده هـای فلسـطینی بـرای هـر انسـانی وظیفـه آور اسـت؛ مظلومیـت مردمـی کـه در داخـل 
فلسـطینند، کـه بعضـی از فیلمهـا و نوارهایـش را شـما همیـن روزهـا دیدیـد کـه چقـدر اینهـا نسـبت بـه مردِم 
فلسـطین ظالمانـه رفتـار می کننـد و عجیـب ایـن اسـت کـه ایـن سـازمانهای حقـوق بشـر هـم مرده انـد! ایـن 
امریکاییهـا و بعضـی از ایـن غربیها و اینهایـی که اّدعـا می کنند رسـالت گسـترش دمکراسـی را در دنیـا دارند، در 
این قضیـه آبروی خودشـان را بردنـد؛ به خاطـر این کـه ملتی االن وجـود دارد که در هیچ شـأنی از شـؤون کشـور 
و وطن خـودش، قـدرت تأثیرگـذاری نـدارد و حرفـش در هیچ جـا خوانده نمی شـود؛ و آن ملت فلسـطین اسـت. 
از نظر انسـانی، مردمی مظلـوم؛ از آن طـرف در مقابلشـان حکومتـی نژادپرسـت با آن همـه ظلم؛ و ایـن هم دروغ 

بزرگـی کـه امریـکا و سـازمانهای جهانـی و متفّکـران بـه اصطـاح غربـی در اّدعایـی از دمکراسـی می گویند!

 اسرائيل، خطرى براى كّل منطقه
از جهـت امنیتـی، مسـأله اسـرائیل، یـک خطـر امنیتـی، نـه فقـط بـرای مـردم خـودش، بلکـه بـرای کّل منطقه 
اسـت؛ بـرای این کـه اینهـا االن زّرادخانـه اتمـی دارنـد و بـاز هـم تولیـد می کننـد! سـازمان ملـل هـم چنـد بـار 
هشـدار داده، امـا اعتنـا نکرده انـد؛ البتـه عمـده اش هـم به خاطـر پشـتیبانی امریکاسـت؛ یعنـی گنـاِه کارهـای 
صهیونیسـتها و دولـت غاصـب، بـه میزان زیـادی بـه گـردن رژیم امریکاسـت. شـما ایـن را بدانیـد؛ در طـول این 
پنجاه سـالی کـه اینهـا سـِرکارند، در شـورای امنیـت سـازمان ملل، بیسـت و نـه قطعنامـه علیـه اسـرائیل صادر 
شـده، که امریکا هر بیسـت و نه مـورد را »وتـو« کرده اسـت! االن هم حـدود ده سـالی اسـت - از بعد از فروپاشـی 
شـوروی سـابق تاکنـون - کـه دیگـر اصـًا اجـازه نمی دهـد کـه در شـورای امنیـت، قطعنامـه ای علیه اسـرائیل 
مطرح شـود! پـس، گنـاه ایـن جرائـم بـه گـردن امریکاسـت. امریکا کـه ایـن قـدر چهـره صلح طلبانه بـه خودش 
می گیـرد و گاهـی هـم لبخندهـای زهرآگینـی را بـه همـه ملتهـا - از جمله بـه ملـت شـریف و مظلوم ما - نشـان 
می دهـد، در قضیـه فلسـطین، مجـرم درجـه یـک اسـت؛ یکـی از گناهانـش ایـن اسـت. امـروز دسـت امریـکا تا 
مرفق در خـون فلسـطینیها فرورفته اسـت. اینهـا کشـورهای منطقـه را تهدیـد می کنند. البتـه دولتهای سـوریه 
و لبنـان و دیگـر کشـورهایی کـه در آن جـا هسـتند، گرفتاریهـا و تنگناهایـی دارند. بحـث دولتهـا از بحـث ملتها 
جداسـت. ملتهـا همه جـا دلشـان پُـر اسـت و دولتها هم حـاال زیـر بـار بعضـی از فشـارها ناچـار می شـوند گاهی 
حرفهایی بزننـد، مذاکراتـی بکنند و مواضعـی بگیرنـد. از لحاظ اقتصـادی هم، اسـرائیل برای منطقه، خطر اسـت. 
چنـدی اسـت کـه صهیونیسـتهای حاکم بـر فلسـطین، تـزی را به نـام »تـز خاورمیانـه جدیـد« مطـرح کرده اند. 
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خاورمیانـه جدیـد، یعنـی چـه؟ یعنـی خاورمیانـه بـر محـور کشـور اسـرائیل شـکل بگیـرد و اسـرائیل بتدریج بر 
کشـورهای عربـی و کشـورهای منطقـه و مناطـق نفتـی در خلیـج فـارس سـیطره اقتصـادی داشـته باشـد! این 
هـدف اسرائیلیهاسـت. بعضـی از دولتهـا غافلند. وقتـی به آنهـا اعتـراض می شـود، می گویند ما کـه رابطـه برقرار 
نکردیم؛ مـا بـه تّجارشـان اجـازه دادیـم بیاینـد! اتّفاقـاً آنهـا همیـن را می خواهنـد. آنهـا می خواهنـد اسـرائیل با 
حمایـت امریـکا و بـا پشـتیبانی از زّرادخانه خطرنـاك خودشـان، از غفلت و ضعـف بعضـی از دولتها اسـتفاده کند 
و بـه آن جـا وارد شـود و مراکـز اقتصـادی و منابع مالـی را در دسـت گیـرد. این خطـر خیلـی بزرگی بـرای منطقه 
اسـت. بزرگتر از همه خطرها این اسـت. خـدا آن روز را نیـاورد و نخواهـد آورد و ملتهای مسـلمان اجـازه نخواهند 
داد که چنیـن اتّفاقی بیفتـد؛ اما نقشـه آنها این اسـت که بـا تکیه بـر اقتصـاد بتوانند همـه مراکز قـدرت را در این 
کشـورها در دسـت گیرند. بنابرایـن، از لحـاظ اسـامی، از لحاظ انسـانی، از لحـاظ اقتصـادی، از لحـاظ امنیتی، از 

لحاظ سیاسـی، امـروز وجـود اسـرائیل، یـک خطر بـزرگ بـرای ملتهـا و کشـورهای منطقه اسـت.

 تنها راه مسأله خاورميانه، انحالل و زوال دولت صهيونيستى
بـرای مسـأله خاورمیانـه هـم یـک راه بیشـتر وجـود نـدارد و آن انحـال و زوال دولـت صهیونیسـتی اسـت. باید 
آواره های فلسـطینی به کشورشـان برگردند. این هشـت میلیـون نفر، صاحبـان اصلی فلسـطینند. البتـه اکثریت 
قاطـع مـردم فلسـطین، مسـلمانند و در میانشـان تعداد کمـی هـم از فلسـطینیهای یهودی و مسـیحی هسـتند. 
صاحبـان فلسـطین و ملت فلسـطین، دولـت تشـکیل دهنـد؛ آن دولـت تصمیـم بگیرد کـه آیـا مهاجرانـی را که 
از سـایر کشـورها بـه داخـل فلسـطین آمده انـد و در حـال حاضـر در آن جـا هسـتند، نگهـدارد - با چه شـرایطی 
نگهـدارد - یـا برگردانـد. عکـس قضیـه این اسـت کـه بایـد یـک دولـت فلسـطینی در همه سـرزمین فلسـطین 
تشـکیل شـود. بازیهایـی از قبیـل دولـت خودمختـار و از ایـن حرفهـا هـم امـروز نمی توانـد هیچ کـس را فریـب 
دهـد؛ مگـر آدمهـای خیلـی سـاده لوح را! اینهـا کار نیسـت؛ کار اصلـی و واقعی کـه بایـد انجام گیـرد، این اسـت. 
امـروز نسـلهای جـوان فلسـطینی بیـدار شـده اند و می فهمنـد کـه مبارزاتشـان اثـر دارد. در داخل فلسـطین، در 
بیـرون فلسـطین، در لبنـان، در اردن، در سـوریه و در مناطق دیگر مشـغول مبارزه انـد و می دانند که مبارزاتشـان 
دارای اثر اسـت و ملتها دلشـان با آنهاسـت؛ بخصـوص موضع شـرافتمندانه و پُرشـکوه ملـت و دولت ایـران و نظام 
جمهـوری اسـامی، اینهـا را دلگـرم می کنـد. اینهـا مبـارزه را ادامـه خواهنـد داد و بـه فضـل پـروردگار بـه نتایج 

اصلـی و مطلـوب خودشـان هـم خواهند رسـید.
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ايجاد اختالف  در امت  اسالم،
 فلسفه  وجودى  رژيم  نژادپرست  و غاصب 

فلسـفه وجـودى صهيونسـت، اختالف ميـان امت 
اسالمي

تنها راه مهار كردن و يا از بين بردن بحران خاورميانه
انتظار اسالم از سران عرب

توان ايستادگى در ملت معتقد به اسالم
همت دشمنان براي اختالف در صفوف فلسطينيان

قدر دانسـتن حماسـه حمايـت و فداكاري نسـبت 
به فلسطينيان  



مسئله فلسطین

ايجاد اختـالف  در امت  اسـالم، فلسـفه  وجودى  رژيـم  نژادپرسـت  و غاصب 
نيستى * صهيو

فلسفه وجودى صهيونست، اختالف ميان امت اسالمي
ــن! در  ــزان م ــطین. عزی ــأله فلس ــی مس ــا؛ یعن ــای م ــن روزه ــم ای ــیار مه ــأله بس ــه مس ــردازم ب ــا بپ ــن ج ای
ــه خــود کــرده اســت. آن وقتــی  ــه ب ــا را امــروز متوّج فلســطین هــم بســیج هســت؛ بســیج فلســطینی کــه دنی
ــردم در آن نقشــی نداشــته باشــند،  ــر سیاســتمدار باشــد، م ــد نف ــه فلســطین، دســِت چن ــه سرنوشــت قضی ک
ــت؛  ــِر ذلّ ــت س ــت پش ــد: ذلّ ــه دیدی ــود ک ــان می ش ــت هم ــند؛ سرنوش ــته باش ــی نداش ــان در آن حرف جوان
ــع  ــه نف ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــه دشــمن؛ ســنگرها را یک ــدان دادن ب ــِر عقب نشــینی؛ می عقب نشــینی پشــت س
ــن آن وقتــی اســت کــه مــردم در صحنــه نیســتند.  ــی کــردن. ای ــر رو و وقیــح، خال دشــمن زورگــو، متجــاوز، پُ
ــی -  ــزه ایمان ــی انگی ــد - یعن ــذب می کن ــردم را ج ــه م ــی ای ک ــای حقیق ــتند؛ انگیزه ه ــار گذاش ــردم را کن م
ــه یکــی از ایــن ســران  ــد و دههــا ســال مســأله فلســطین را عقــب انداختنــد. مــن اّوِل انقــاب ب فرامــوش کردن
ــود، گفتــم چــرا شــما شــعار اســام را مطــرح نمی کنیــد؟ عذرهــای بیهــوده ای  فلســطینی کــه این جــا آمــده ب
ــاور نداشــت. امــروز بیــش از دوازده، ســیزده ســال اســت کــه  ــه اســام ب آورد. نمی خواســتند بکننــد؛ دلشــان ب
ــد  ــوراً فهمی ــمن ف ــت. دش ــده اس ــدان آم ــه می ــام ب ــعار اس ــا ش ــام و ب ــام اس ــا ن ــلمان فلســطین، ب ــت مس مل
قضیــه چیســت. وقتــی کــه در دهــه قبــل، انتفاضــه در فلســطین شــروع شــد، دشــمنان - یعنــی صهیونیســتها 
ــد؛ چــون  ــود کنن ــن را ناب ــد ای ــد بای ــد. دیدن ــر از همــه احســاس خطــر کردن ــای امریکایی شــان - زودت و رفیقه
بــه نــام اســام اســت. درصــدد عــاج برآمدنــد؛ امــا قــادر بــه عــاج نیســتند؛ چــون طبیعتــاً زورگوینــد. رژیــم 

*. بیانات در جمع بسیجیان حاضر در اردوی فرهنگی رزمِی یاران امام علی)ع( 1379/07/29
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ــم نژادپرســت  ــک رژی ــم نژادپرســت اســت. مگــر از ی ــک رژی صهیونیســتی در ســرزمین مغضــوِب فلســطین، ی
ــه وجــود  ــا ب ــدان سیاســی و اقتصــادی دنی ــه وســیله قدرتمن ــه ب ــت داشــت؟! رژیمــی ک می شــود انتظــار عدال
ــه خــود ببینــد؛  ــادی ب ــه وجــود آمــده اســت کــه نگــذارد دنیــای اســام، اتّح ــن ب ــرای ای آمــده اســت، اصــًا ب
عّزتــی بــه خــود ببینــد؛ نگــذارد مســلمانها یــک واحــد عظیــم تشــکیل دهنــد کــه مبــادا خطــر بشــوند. بــرای 
ــت داشــت؟! ســاده لوحند کســانی کــه  ــه وجــود آمــده اســت. از او می شــود انتظــار انصــاف و عدال ــن اصــًا ب ای
ــه  ــه منزل ــم صهیونیســتی ب ــرای رژی ــی ب ــر گفتگوی ــرد. ه ــو ک ــم گفتگ ــن رژی ــا ای ــود ب ــد می ش ــال می کنن خی
ــد  ــروز آمدن ــد، ام ــک کردن ــا کم ــروز او را در گفتگوه ــت. دی ــدن اوس ــو آم ــرای جل ــدان ب ــک می ــردن ی ــاز ک ب
مّدعــی مســجداالقصی  شــدند! وقتــی انســان ندانــد کــه بــا چنیــن موجــود زورگویــی چگونــه بایــد رفتــار کــرد 
ــرد، همیــن  ــم بگی ــا تصمی ــدار دنی ــد و پول ــکا و صهیونیســتهای قدرتمن ــر فشــارهای امری و بخواهــد تحــت تأثی
می شــود؛ آحــاد ملــت باألخــره خودشــان بــه میــدان آمدنــد. ســه هفتــه قبــل، حضــور عنصــر نجــس و منفــور 
ــا  ــطین ی ــأله فلس ــِی مس ــران مّدع ــان روز، س ــر هم ــرد. اگ ــاب ک ــردم را بی ت ــجداالقصی  م ــت در مس صهیونیس
ــا را  ــه حــرف آنه ــد کســی هســت ک ــردم احســاس می کردن ــرض می شــدند، م ــی، معت ــران کشــورهای عرب س
ــدان  ــه می ــد و ب ــدان بیاین ــه می ــد ب ــد خودشــان بای ــا مــردم دیدن ــن طــور نمی شــد؛ ام ــا ای ــد؛ و شــاید قضای بزن
ــن  ــه ای ــن ب ــت. م ــه اس ــطین برافروخت ــرزمین فلس ــت در س ــعله مقاوم ــه ش ــت ک ــه اس ــه هفت ــد. االن س آمدن
ــدان آمــده اســت؛ مگــر  ــه می ــک نســل ب ــدار شــده؛ ی ــک نســل بی ــد، ی ــم، شــما بدانی ــان فلســطینی گفت جوان
ــان  ــدادی از جوان ــاب، تع ــت و اره ــکاب جنای ــا ارت ــدادی ب ــد؟ تع ــوش کنن ــا خام ــن حرفه ــا ای ــد آن را ب می توانن
ــطین را  ــاب فلس ــطین و انق ــت فلس ــت نهض ــا درخ ــای اینه ــا خونه ــانند؛ ام ــل می رس ــه قت ــن را ب و مظلومی
ــت  ــانده او - حکوم ــا دست نش ــکا ی ــتکباری امری ــدرت اس ــه ق ــت ک ــکلی نیس ــه ش ــأله ب ــد. مس ــاری می کن آبی
ــود، از  ــن خ ــود، از میه ــه خ ــی را از خان ــت. ملت ــر نیس ــد؛ عاج پذی ــاج کنن ــد آن را ع ــتی - بتوانن صهیونیس
ــه آن جــا کشــانده  ــد، محکــوم بیگانه هایــی هســتند کــه ب ــد و کســانی کــه مانده ان کشــور خــود بیــرون کرده ان
ــد  ــه می کنن ــامی گل ــران اس ــتکبار از ای ــتگاههای اس ــرد؟ دس ــاکت ک ــود س ــر می ش ــت را مگ ــن مل ــدند؛ ای ش
ــف  ــران اســامی هــم مخال ــر ای ــد، اگ ــا شــما بدانی ــم؛ ام ــه مخالفی ــا البت ــد. م ــح مخالفی ــد صل ــا رون کــه شــما ب
ــما  ــه ش ــت ک ــی اس ــال خام ــن خی ــرد، ای ــک نمی ک ــم کم ــا ه ــای دنی ــا و دولته ــک از ملته ــر هیچی ــود، اگ نب
ــه وجــود  ــه جــای آن یــک ملــت جعلــی ب خیــال کنیــد یــک ملــت را می شــود از صفحــه تاریــخ محــو کــرد و ب
ــن  ــت در ای ــن مل ــال ای ــزاران س ــّدن دارد. ه ــابقه دارد، تم ــخ دارد، س ــگ دارد، تاری ــطین فرهن ــت فلس آورد! مل
ــه خــودش، از شــهر خــودش، از تاریــخ  کشــور زندگــی کــرده اســت؛ آن وقــت شــما بیاییــد ایــن ملــت را از خان
خــودش جــدا کنیــد و بیــرون برانیــد و بعــد یــک عــده مهاجــر را، ولگــرد را، آدمهــای جورواجــور را، ســودطلبها 
ــد  ــن شــدنی اســت؟! چن ــر ای ــد؟! مگ ــود آوری ــه وج ــی ب ــت جعل ــک مل ــد و ی ــع کنی ــا جم را از کشــورهای دنی
صباحــی بــا زور و بــا فشــار کار را انجــام می دهیــد؛ مگــر ایــن کارهــا ممکــن اســت ادامــه پیــدا کنــد؟! همچنــان 

ــرده اســت. ــروز ک ــانه هایش بُ ــروز نش ــرد و ام ــد ک ــدا نخواه ــه پی ــه ادام ک
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تنها راه مهار كردن و يا از بين بردن بحران خاورميانه
ــزه  ــد انگی ــه بتوان ــدارد ک ــا وجــود ن ــی در دنی ــچ قدرت ــه هی ــن اســت ک ــاب فلســطین ای ــم در ب ــن حــرف اّول م
ــژه در دل ملــت  ــا و در دل ملتهــای مســلمان و به طــور وی ــه صاحبــان آن را در دنی آزادی و بازگشــت فلســطین ب
فلســطین خامــوش کنــد. راه عــاج هــم یــک راه بیشــتر نیســت. مــن بــه کســانی کــه مســأله خاورمیانــه را یــک 
ــم  ــار شــود، می گوی ــه مه ــم بحــران خاورمیان ــد بایســتی ســعی کنی ــد و می گوین ــا می دانن ــِی دنی مســأله بحران
تنهــا راه مهــار کــردن یــا از بیــن بــردن بحــران خاورمیانــه ایــن اســت کــه ریشــه بحــران خشــک شــود. ریشــه 
بحــران چیســت؟ رژیــم تحمیلــی صهیونیســتی در منطقــه. تــا وقتــی کــه ریشــه ی بحــران هســت، بحــران هــم 
ــه فلســطین  هســت. راه حــل ایــن اســت کــه آوارگان فلســطینی از لبنــان و هــر نقطــه دیگــری کــه هســتند، ب
برگردنــد. ایــن چنــد میلیــون فلســطینی ای کــه در بیــرون فلســطین زندگــی می کننــد، بــه فلســطین برگردنــد. 
ــد  ــم بگیرن ــد و تصمی ــدوم کنن ــودی - رفران ــه یه ــیحی، چ ــه مس ــلمان، چ ــه مس ــطین - چ ــی فلس ــردم اصل م
کــه چــه رژیمــی بــر کشورشــان حاکــم باشــد. اکثریــت قاطــع مســلمانند؛ تعــدادی هــم یهــودی و مســیحی اند 
ــه  ــی را ک ــد. نظام ــی کرده ان ــا زندگ ــن ج ــان در ای ــطین اند و پدرانش ــرزمین فلس ــی س ــاکنان اصل ــا س ــه اینه ک
ــا کســانی کــه در طــول ایــن  ــد؛ بعــد آن نظــام تصمیــم بگیــرد ب ــوب ایــن جمعیــت اســت، ســِر کار بیاورن مطل
ــد، چــه کار کنــد. نگهشــان دارد، برشــان  ــه فلســطین آمده ان چهــل ســال، چهــل و پنــج ســال و پنجــاه ســال ب
گردانــد، در نقطــه خاصــی اســکان داده شــوند؛ ایــن دیگــر بــا آن نظــام حاکــم بــر فلســطین اســت؛ ایــن راه حــلِ ّ 
بحــران اســت. تــا وقتــی ایــن راه حــلِ ّ اجــرا نشــود، هیــچ راه حــل دیگــری کارایــی نخواهــد داشــت؛ امریکاییهــا 
ــه  ــد؛ نتیج ــته اند، کرده ان ــر کاری می توانس ــا ه ــد. آنه ــد بکنن ــان کاری نمی توانن ــه قدرت نمایی ش ــا هم ــم ب ه
ایــن اســت کــه مشــاهده می کنیــد. البتــه آنهــا از اوضــاع ایــن ســه هفتــه فلســطین اشــغالی، از قیــام جوانــان، 
ــب  ــد و مرتّ ــوم و خشــمگین، به شــّدت عصبانین ــردم مظل ــزم و اراده واالی آن م ــان، از ع ــردان و زن از شــجاعت م
می خواهنــد گنــاه را بــه گــردن ایــن و آن بیندازنــد. نــه آقــا! عامــل قیــام فلســطین جمهــوری اســامی نیســت؛ 
عامــل قیــام فلســطین مــردم لبنــان نیســتند؛ عامــل قیــام فلســطین خــود فلســطینیها هســتند؛ عامــل قیــام 
و انتفاضــه فلســطینی، رنجهــا و غمهــای متراکــم شــده در وجــود ایــن نســل جوانــی اســت کــه امــروز بــا امیــد 
ــم؛  ــان می دانی ــا را از خودم ــا آنه ــم؛ م ــین می کنی ــا را تحس ــه آنه ــا البت ــت. م ــده اس ــدان آم ــه می ــاط ب و نش
ــرادری و  ــاس ب ــطین احس ــان فلس ــا جوان ــطین، ب ــت فلس ــا مل ــم و ب ــام می دانی ــن اس ــاره ت ــطین را پ ــا فلس م

ــد. ــه را راه می برن ــه انتفاض ــتند ک ــا هس ــا آنه ــم؛ ام ــی می کنی همخون

انتظار اسالم از سران عرب
ایــن قراردادهایــی هــم کــه در »شرم الّشــیخ« و دیگــر مناطــق، بیــن اطــراِف بی مســؤولیِت قضیــه بســته شــده 
ــته اند،  ــا را بس ــن قرارداده ــه ای ــانی ک ــدگان و کس ــرمندگی قراردادکنن ــه ش ــدارد. مای ــری ن ــچ تأثی ــت، هی اس

ــدارد؛ هیــچ تأثیــری نخواهــد داشــت. ــده ای ن خواهــد شــد. هیــچ فای
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ــه ســران کشــورهای  ــم ب ــن الزم می دان ــرب تشــکیل می شــود. م ــده بســیار نزدیکــی اجــاس ســران ع در آین
ــادآوری کنــم. امــروز امــت اســام از ســران عــرب  ــه آنهاســت، ی ــی مســؤولیت بزرگــی را کــه امــروز متوّج عرب
ــرب  ــران ع ــاس س ــه اج ــد ک ــیخ« کاری کنن ــرم الّش ــاس »ش ــد در اج ــعی کردن ــا س ــار دارد. امریکاییه انتظ
تحــت تأثیــر قــرار گیــرد. نبایــد تحــت تأثیــر قــرار گیرنــد. امــروز هــر تصمیمــی کــه در اجــاس ســران عــرب 
گرفتــه شــود، مــورد قضــاوت همیشــگی تاریــخ خواهــد بــود. ســران عــرب می تواننــد بــا تصمیمهــای درســت، 
ــا ایــن اجاســها حــل  بــرای خودشــان در ایــن اجــاس افتخــار ابــدی کســب کننــد. البتــه مســأله فلســطین ب
ــن و  ــد. نقدتری ــرض کنن ــا ع ــه دنی ــطین را ب ــت فلس ــات مل ــد مطالب ــها می توانن ــن اجاس ــا ای ــود؛ ام نمی ش
ــد  ــه بای ــه هفت ــن س ــتار فلســطینی در ای ــان کش ــه عام ــن اســت ک ــت فلســطین ای ــات مل ــن مطالب فوری تری
ــود در  ــور خ ــا حض ــه ب ــدی ک ــود پلی ــوند. آن موج ــازات ش ــه و مج ــی، محاکم ــا عرب ــامی ی ــک دادگاه اس در ی
ــهر  ــریف و ش ــدس ش ــود. ق ــازات ش ــد مج ــرد، بای ــه دار ک ــردم مســلمان را جریح ــات م مســجداالقصی  احساس
ــطین  ــت فلس ــه مل ــود ک ــازه داده ش ــود؛ اج ــازی ش ــی پاکس ــتها به کلّ ــود صهیونیس ــد از وج ــدس بای بیت المق
ــران  ــه س ــت ک ــدی اس ــات نق ــا مطالب ــرد. اینه ــم بگی ــود تصمی ــت خ ــده و سرنوش ــه آین ــبت ب ــه نس آزادان

ــد. ــرح کنن ــد مط ــی می توانن ــورهای عرب کش

توان ايستادگى در ملت معتقد به اسالم
ــه  ــتادگیتان را ادام ــد. ایس ــه دهی ــان را ادام ــم: جهادت ــرض می کن ــطینی ع ــران فلس ــرادران و خواه ــه ب ــن ب م
ــود و  ــت خ ــود و هوی ــرف خ ــد ش ــارزه نمی توان ــتادگی و مب ــیله ایس ــه وس ــز ب ــی ج ــچ ملت ــد هی ــد. بدانی دهی
ــه  ــا التمــاس چیــزی نخواهــد داد. هیــچ ملتــی ب ــه هیــچ ملتــی، دشــمن ب ــه دســت آورد. ب اســتقال خــود را ب
ــا  ــه چیــزی نمی رســد. هــر ملتــی کــه در دنی ــل دشــمن، ب ــودن و گــردن کــج کــردن در مقاب خاطــر ضعیــف ب
ــاال نگه داشــتن  ــزم و اراده و ایســتادگی و ســینه ســپر کــردن و ســر را ب ــه خاطــر ع ــی رســیده اســت، ب ــه جای ب
رســیده اســت. بعضــی از ملتهــا ایــن تــوان را ندارنــد؛ امــا آن ملتــی کــه بــه اســام معتقــد اســت، آن ملتــی کــه 
ــه وعــده خــدا معتقــد اســت، آن ملتــی کــه معتقــد اســت »لینصــرّن  ــه قــرآن معتقــد اســت، آن ملتــی کــه ب ب
ــا تأکیــد او را یــاری خواهــد کــرد - ایــن  اللَّ مــن ینصــره)1(« - هرکــه خــدا و دیــن خــدا را یــاری کنــد، خــدا ب

توانایــی را دارد.

همت دشمنان براي اختالف در صفوف فلسطينيان
ــوف فلســطینی  ــان صف ــه می ــن اســت ک ــت دشــمن ای ــروز همــه هّم ــه ام ــن اســت ک ــن ای ــه ی دیگــر م توصی
ــان  ــد، هّمتش ــکاری می کنن ــمن هم ــا دش ــه ب ــم ک ــطینی ه ــن فلس ــر خائ ــی آن عناص ــدازد. حت ــاف بین اخت
ایجــاد اختــاف اســت. تســلیم ایــن توطئــه دشــمن نشــوید. عناصــر حمــاس، جهــاد اســامی، فتــح - جوانــان 
ــان و  ــند. رئیس ــم باش ــا ه ــه ب ــد و هم ــا نکنن ــدان را ره ــن می ــده اند - ای ــدان ش ــن می ــازه وارد ای ــه ت ــح ک فت
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ــه نفــع دشــمن حــرف بزننــد و دســتور بدهنــد، دستورشــان گــوش کردنــی نیســت. آحــاد  ســرکردگانی کــه ب
ــروز  ــت فلســطین - کــه ام ــداکار جمــع شــوند. مل ــا اخــاص و مؤمــن و ف ــر محــور عناصــر ب ــت فلســطین ب مل
ــا  ــرای او دع ــین و ب ــامی او را تحس ــت اس ــای اّم ــه دله ــد ک ــت، - بدان ــه اوس ــه ب ــام متوّج ــای اس ــم دنی چش
ــه  ــرد؛ چ ــه می ک ــود را روان ــای خ ــامی کمکه ــت اس ــروز اّم ــود، ام ــاز ب ــک راه ب ــرای کم ــر ب ــد؛ و اگ می کن
ــت فلســطین  ــذرد، از مل ــام از فلســطین نمی گ ــت اس ــد. اّم ــه نمی بودن ــد و چ ــل می بودن ــق و مای ــا مواف دولته

نمی گــذرد، از جوانــان فلســطین چشــم نمی پوشــد.

قدر دانستن حماسه حمايت و فداكاري نسبت به فلسطينيان  
ــرادران  ــه ب ــبت ب ــداکاری نس ــت و ف ــه حمای ــن حماس ــم، ای ــرض می کن ــم ع ــان ه ــز خودم ــت عزی ــه مل ب
ــرادران  ــه از ب ــکار و همه جانب ــت آش ــه حمای ــام ب ــای اس ــداللَّ در دنی ــما بحم ــه ش ــطینی را - ک ــز فلس عزی
ــد  ــا می دانن ــه دنی ــت. هم ــا ارزش اس ــیار ب ــن بس ــد. ای ــدر بدانی ــته اید - ق ــرافراز و برجس ــطینی تان س فلس
ــه مســأله فلســطین  ــرد، نســبت ب ــردم، زن و م ــت، آحــاد م ــت و دول ــا، مل ــز م ــران اســامی عزی ــه کشــور ای ک
ــای  ــه کمکه ــت ک ــوب اس ــدر خ ــد. چق ــک می کنن ــد، کم ــر بتوانن ــد و اگ ــازم و جازمن ــاس، ع ــد، حّس عاقه من
ــاظ  ــر از لح ــد. اگ ــک کنن ــی کم ــاظ مال ــد، از لح ــه می توانن ــانی ک ــود و کس ــع ش ــن جم ــردِم متمّک ــی م مال
ــت و  ــه مل ــدارد ک ــود ن ــکان وج ــن ام ــانی، ای ــروی انس ــاظ نی ــر از لح ــم؛ اگ ــک کنی ــم کم ــلیحات نمی توانی تس
ــه آنهــا کمــک کــرد؛ بعضــی از دردهایشــان را  ــی می شــود ب ــا از لحــاظ مال ــد؛ ام ــه آن جــا برون ــت ب ــان مل جوان
ــا را تحــت  ــدران آنه ــزم پ ــا و ع ــادران آنه ــای م ــان نمــود؛ بعضــی از زخمهایشــان را مرهــم گذاشــت و دله درم
ــورد  ــا م ــن تنه ــل رســید؟! ای ــه قت ــدرش ب ــوش پ ــه در آغ ــی را ک ــد نوجوان ــرار داد. دیدی ــا ق ــن محّبته ــر ای تأثی
ــه  ــه این گون ــت ک ــاد اس ــدر زی ــت آن ق ــن حرک ــت ای ــت. عظم ــته اس ــود داش ــم وج ــری ه ــوارد دیگ ــود؛ م نب
ــدر  ــما آن ق ــی، ش ــگ تحمیل ــه در دوران جن ــان ک ــد؛ همچن ــزرگ نمی آی ــا ب ــود آنه ــم خ ــه چش ــا ب فداکاریه
ــم  ــروز ه ــرد. ام ــره ک ــا را خی ــای شــما دنی ــا فداکاریه ــد؛ ام ــان نمی آم ــه چشــم خودت ــه ب ــد ک ــداکاری کردی ف
ــهادت -  ــک ش ــد. ی ــره می کن ــا را خی ــا دنی ــد، ام ــان نمی آی ــم خودش ــه چش ــد؛ ب ــطین همین طورن ــت فلس مل
ــا بســیار  ــزد. اینه ــا برمی انگی ــای دنی ــای ملته ــی در دله ــدرش - توفان ــوش پ ــوان در آغ ــهادت آن نوج ــل ش مث

ــت. ــمند اس ارزش
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تشنگى بشريّت به پيام اسالم
پيام اسالم، پيام نجات بخش بشريت

امروز فلسطين بيدارشده است
بدون شك فلسطين به فلسطينيها برخواهد گشت

وظيفه امروز همه مسلمانها 
درك همه جانبه مسأله فلسطين توسط ملت



مسئله فلسطین

بدون شك فلسطين به فلسطينيها برخواهد گشت*

تشنگى بشريّت به پيام اسالم
امروز ظرفیـت عالم برای فهم پیام نبوی، از گذشـته بسـیار بیشـتر اسـت. هرچه علم بشـر بیشـتر شـود، توفیق پیام 
اسـام محتملتر می شـود. هرچـه قدرتمندان عالـم - در هـر کجـای دنیـا - از ابزارهای حیوانی و سـبع گونه بیشـتر 
اسـتفاده کنند بـرای سـرکوب کردن احساسـات انسـانی، بـرای به تسـخیر کشـیدن انسـانها - کـه ظلـم قدرتها به 
بشـر، به این ترتیـب آشـکارتر شـود - جا برای شناسـایی نور اسـام بیشـتر باز خواهد شـد و انسـانها بیشـتر تشـنه 
خواهند شـد. امـروز مـا آثار تشـنگی بشـریّت را بـه پیام اسـام - کـه پیـام توحید اسـت، پیـام معنویت اسـت، پیام 

عدالت اسـت، پیـام کرامت انسـان اسـت - احسـاس می کنیم؛ انسـانها مشـتاقند.

پيام اسالم، پيام نجات بخش بشريت
البتـه وظیفـه ی مـا مسلمانهاسـت که بـا رفتـار خـود، بـا گفتـار خـود، بـا عـزم و اراده خـود، ایـن پیـام را در مقابل 
چشـم مردم جهـان قـرار دهیـم. هرجا کـه انسـانهای مؤمـن بـه اسـام در درون اّمت اسـامی یـک حرکـت همراه 
بـا فضیلـت از خود نشـان دهنـد، اسـام در چشـم مـردم دنیـا نورانی تـر و مطلوبتـر خواهد شـد. هرجـا کـه از آحاد 
اّمـت اسـامی، ضعفهـا و زبونیهـا و ذلّتهـا و پسـتیها و عقب ماندگیها به چشـم برسـد، این برای شـأن اسـام موجب 
فروافتـادن و کاهـش خواهد شـد. امـروز اگـر از اّمـت اسـامی و قدرتمنـدان اّمت اسـامی - کسـانی کـه می توانند 
کاری بکننـد - سـخن و عملی سـربزند که نشـانه انحطـاط باشـد، این در چشـم مـردم دنیا، اهانت به اسـام اسـت.

لـذا وظیفـه سیاسـتمداران مسـلمان، امـروز بسـیار سـنگین اسـت؛ وظیفه علمای اسـام، بسـیار سـنگین اسـت؛ 

*. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسامی در سالروز مبعث پیامبر)ص( 1379/08/04
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وظیفه روشـنفکران و هنرمندان و نویسـندگان و ادیبان مسـلمان، بسیار سـنگین اسـت؛ وظیفه آحاد مردمی که در 
کشـورهای اسـامی می توانند در محیط خود اثر بگذارند، بسـیار سـنگین اسـت. امروز روزی اسـت که می شـود در 
مقابـل جهـان ، در مقابل انسـانّیت مظلوم و انسـان حیرت زده، پیام اسـام را بر سـر دسـت گرفت و گفت: این اسـت 

راه نجات شـما؛ اینهـا واقعیات اسـت.

امروز فلسطين بيدارشده است
امـروز برای امت اسـام روز عید اسـت؛ لیکن عید مبعِث امسـاِل ما متأّسـفانه آمیخته شـده اسـت با خـون مظلومان 
فلسـطین. حادثـه فلسـطین، حادثـه بزرگی اسـت. بیـش از نیـم قرن اسـت کـه دنیای اسـام در قبـال ایـن حادثه 
عظیـم قـرار دارد. در این دههـا سـال، زمانهایی پیـش آمد کـه مسـؤوالن دنیای اسـام و کسـانی که می توانسـتند 
تصمیمـی بگیرند، اگـر تصمیـم خوبی می گرفتند، شـاید این مشـکل یـا برطرف می شـد یـا الاقل برطـرف کردنش 
آسـانتر می نمـود. در طـول ایـن سـالهای متمـادی، کوتاهیهای زیادی شـده اسـت. امـروز یکـی از همـان فصلهای 
تعییـن کننـده اسـت. امـروز از آن دوره هایی اسـت کـه سرنوشـت ملت فلسـطین می توانـد یـک زاویه پیـدا کند به 
سـمت آنچه که مطلـوب دنیای اسـام اسـت. چـرا؟ چون یـک نسـل در فلسـطین بیدار شـده اسـت. یک حـزب را 
می شـود سـرکوب کرد، یک مجموعه را می شـود از میدان خـارج کرد، تعدادی انسـان را می شـود از مجاهدتشـان یا 
از شـجاعت ورزیدنشـان پشـیمان کرد؛ اما یک نسـل رو به رویـش را به هیـچ قیمتی نمی تـوان از راهی که شـناخته 
اسـت و بـه آن روآورده اسـت، منصـرف کـرد. امـروز مسـأله ایـن اسـت. این نسـلی کـه امـروز بار مسـأله فلسـطین 
را بـر دوش گرفتـه اسـت، بیـدار شـده و حقیقـت را فهمیـده اسـت. حقیقـت بـه چیسـت ؟ حقیقـت این اسـت که 
قدرتمنـدان، سیاسـتمداران و ثروتمنـدان دنیا، در برهـه ای از زمان تصمیـم گرفتند یـک ملـت را از روی زمین محو 
و یک کشـور را از نقشـه جغرافیا خـارج کنند و بـه خیال خودشـان توانسـتند ایـن کار را بکننـد. عّده ای را کشـتند، 
عـّده ای را بیـرون کردند، عـّده ای را سـرکوب کردنـد؛ خیـال کردند قضیـه تمام شـد؛ در حالی کـه یک ملـت را، آن 
هم ملتـی مثـل ملـت فلسـطین؛ ملتی بـا سـابقه درخشـان، بـا فرهنگ غنـی و عمیـق اسـامی ، بـا اسـتعدادهای 
درخشـانی کـه درمیـان ایـن ملـت وجـود دارد - فلسـطینیها ملـت برجسـته ای هسـتند و مردمـان بـا اسـتعداد و 
شـخصیتهای بزرگ در میانشـان کم نیسـتند - قدرتهای دنیا؛ انگلیس و امریکا و صهیونیسـتها و فـان کمپانی دار و 

فان محفـل قدرتمنـد جهانـی بخواهنـد از عرصـه وجود خـارج کننـد، این شـدنی نیسـت؛ کمااین که نشـد.

بدون شك فلسطين به فلسطينيها برخواهد گشت
آنها اشـتباه کردند که خیال کردند ملت فلسـطین و کشـور فلسـطین تمام شـد. فلسـطین باقـی مانده اسـت؛ ملت 
فلسـطین باقی مانده اسـت. در کنـار وجود ملت فلسـطین، یـک غصب بـزرگ هـم وجـود دارد. عـّده ای را از اطراف 
دنیا جمـع کردند، یـک ملت جعلـی و دروغین تشـکیل دادند، اسـمی هـم روی آن گذاشـته اند، بـا ابزارهـای قدرت 
هـم آن را مجّهـز کرده انـد؛ ایـن در کنـار واقعیت ملـت فلسـطین، امـروز خودنمایـی می کند؛ ایـن حقیقت را نسـل 
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فلسـطینی، امـروز بـا همـه وجودشـان درك کرده انـد؛ اّولیـن قـدم معرفـت اسـت؛ ایـن معرفـت را پیـدا کرده اند و 
فهمیده اند کـه آن موجـود جعلی، با همه پشـتیبانیهای جهانی، غیرقابل شکسـت نیسـت؛ درسـت هـم فهمیده اند؛ 
لـذا وارد میـدان شـده اند. امـروز وظیفـه همـه دولتهـای اسـامی و همـه ملتهـای اسـامی ایـن اسـت که هـر چه 
می تواننـد، به اینهـا کمک کننـد. من اّدعـا نمی کنـم که قضیـه فلسـطین در کوتاه مـدت تمام خواهد شـد؛ امـا اّدعا 
می کنم بدون شـک فلسـطین بـه فلسـطینیها برخواهد گشـت. زمـان، ممکن اسـت کوتـاه یا بلنـد شـود؛ بهایی که 

پرداختـه می شـود، ممکن اسـت سـنگین یا سـنگین تر باشـد؛ امـا این واقعـه اتفـاق خواهـد افتاد.

وظيفه امروز همه مسلمانها 
آنچه که تأثیـر می گـذارد، رفتار ما مسـؤوالن کشـورهای اسـامی و مـا ملتهای مسـلمان اسـت. اگر ما خـوب رفتار 
کنیم، ایـن زمـان کوتاهتر و ایـن هزینه کمتـر خواهد شـد. اگر ما بـد رفتار کنیـم، این زمـان طوالنی تر خواهد شـد؛ 
ایـن هزینه سـنگین تر خواهد شـد و این هزینه فقـط بر دوش ملت فلسـطین بـار نخواهد شـد؛ بر دوش همـه دنیای 
اسـام بار خواهد شـد. همان کسـانی که کوتاهـی می کنند، همان کسـانی کـه به ظالم کمـک می کنند، خودشـان 
هزینـه ایـن کار را خواهند پرداخت؛ خودشـان خسـارت ایـن را خواهنـد داد و تلخیش را خواهند چشـید. لـذا امروز 

همه مسـلمانها وظیفـه دارند.
ایـن وظیفه چیسـت ؟ ایـن وظیفـه عبـارت اسـت از کمـک. کمـک چگونـه اسـت ؟ ایـن البتـه شـکلهای مختلفی 
دارد؛ کمکهـای سیاسـی، کمکهـای مالی، کمکهـای بین المللـی؛ انواع و اقسـام کمکهـا را می شـود به آنها کـرد. این 
بایسـتی در مجامـع بـاالی دنیای اسـام تصمیم گیری شـود. ایـن بایـد در بین مسـؤوالن و مقتـدران دنیای اسـام 
رویـش تصمیم گیری شـود. اگـر آنهـا تصمیم گیـری نکردند، آن وقـت ملتهای مسـلمان احسـاس خواهنـد کرد که 

وظیفـه مسـتقیم متوّجه آنهاسـت.
یقیناً در این جرائم، رژیم صهیونیسـتی تنها نیسـت. باشـک شـریک جـرم او دولت ایـاالت متحده امریکاسـت. هر 
کسـی امروز بـه آن ظالم کمک کنـد، در جرم او شـریک اسـت. ممکن اسـت امروز اثـری بر ایـن مترتّب نشـود، اما از 

حافظه ملتهـا و حافظه تاریـخ پاك نخواهد شـد.

درك همه جانبه مسأله فلسطين توسط ملت
ملـت عزیز مـا مسـأله فلسـطین را با همـه وجـود درك کـرده اسـت؛ ظلمی را کـه به دنیای اسـام شـده، احسـاس 
کرده اسـت؛ وظیفـه ای را که خـودش در ایـن زمینـه دارد، درك کرده اسـت. دولت جمهوری اسـامی، همیشـه در 
این قسـمت پیشـتاز بوده اسـت؛ احسـاس وظیفه کـرده اسـت و آنچـه را کـه می توانسـته، انجـام داده اسـت. یقیناً 
ایـن، نتایج بزرگـی به دنبـال خواهد داشـت و مـا امیدواریـم - نشـانه هایش را هـم می بینیم - کـه تدریجـاً دولتهای 
اسـامی بعضی حقایق را بیشـتر لمـس می کننـد؛ بعضی به متـن قضیـه نزدیکتـر می شـوند و راه را به سـمت آنچه 

که وظیفـه امـت اسـامی اسـت، نزدیکتـر می کنند.
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امیدواریـم کـه خداوند بـه همه مسـؤوالن کشـورهای اسـامی و بـه همه ملتهـای مسـلمان کـه درباره ایـن قضیه 
بزرگی کـه امـروز در جریـان اسـت و نمی توان نسـبت بـه آن بی تفاوت بـود، احسـاس مسـؤؤلیت می کننـد، توفیق 
دهد. همـه مـا را در ایـن راه هدایت و کمـک کند و ان شـاءاللَّ مشـکل مردم فلسـطین را - که مشـکل دنیای اسـام 

اسـت - با قـدرت بالغه خـود، بـا عـّزت و قّوت خـود، به حـّل نهایـی نزدیـک کند.
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بهم ريختن محاسبه دولت غاصب صهيونيست
 در قبال ايستادگي ملت

فلسطين، مسأله اّول جهان اسالم
دو دليـل بـراى مسـأله اول بـودن فلسـطين در 

دنياى اسالم:
1- فلسطين قطعه اى از خاك اسالم

2- تشـكيل دولـت صهيونيسـتي گامـى در جهت 
تداوم سلطه استعمارگران بر اسالم

فلسطين، مسأله ى اساسِى بين المللى
رفتار وحشيانه صهيونيستها در فلسطين

بهم ريختگي محاسبات صهيونيستها
چهره زشت واقعِى سياستهاى امريكايى

موضع جمهوري اسالمي ايران در مسأله فلسطين
ــا صبــر و حركــت در راه خــدا  پيــروزى هميشــه ب

همراه است
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بهم ريختن محاسبه دولت غاصب صهيونيست در قبال ايستادگي ملت فلسطين*

فلسطين، مسأله اّول جهان اسالم
حــرف عمــده مــا در ایــن خطبــه، مربــوط بــه مســأله فلســطین اســت. علّــت هــم ایــن اســت کــه امــروز مســأله 
ــر -  ــورهای نزدیکت ــوص کش ــامی، بخص ــت اس ــه اّم ــروز هم ــت. ام ــام اس ــان اس ــأله اّول جه ــطین، مس فلس
ــر فلســطین و  ــم ب ــه هــم صهیونیســتهای حاک ــد ک ــه کنن ــه توّج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا - بای ــت و کشــور م ــل مل مث
ــی  ــأله داخل ــطین را مس ــل فلس ــای داخ ــد ماجراه ــعی می کنن ــا، س ــتیبانان آنه ــم پش ــطین و ه ــب فلس غاص
ــه نیســت. اگــر در داخــل فلســطین یــک نفــر  دولــت غاصــب اســرائیل وانمــود کننــد، کــه به هیچ وجــه این گون
هــم قیــام نمی کــرد، بــه خاطــر خــود مســأله فلســطین، دنیــای اســام، خصــم صهیونیســتها و حامیانشــان بــود؛ 

ــده اند. ــدان ش ــه وارد می ــان آگاهان ــد و خودش ــام کرده ان ــم قی ــطین ه ــردم فلس ــر م ــه دیگ ــال ک ح

دو دليل براى مسأله اول بودن فلسطين در دنياى اسالم:

1- فلسطين قطعه اى از خاك اسالم
فلســطین از دو نظــر مســأله دنیــای اســام اســت: یکــی از نظــر این کــه فلســطین قطعــه ای از خــاك اســامی 
اســت. در بیــن همــه مذاهــب رایــج اســامی، هیــچ اختافــی نیســت و فقهــا همــه بــر ایــن اتّفــاق دارنــد کــه اگر 
قطعــه ای از خــاك اســامی بــه وســیله دشــمنان اســام جــدا شــد و حاکمیــت دشــمنان اســام بــر آن قطعــه 
ــه ســرزمین  ــه ب ــدن آن قطع ــرای برگردان ــاش ب ــد وظیفــه خودشــان را مجاهــدت و ت ــد، همــه بای به وجــود آم

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران)خطبه دوم( 1379/09/25
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ــذا ملتهــای مســلمان در هــر جــای دنیــا کــه هســتند، ایــن را وظیفــه خودشــان می داننــد.  اســامی بداننــد. ل
ــد اقــدام کنــد و  ــد، بای ــد و هــر طــوری کــه بتوان البتــه خیلیهــا نمی تواننــد اقدامــی بکننــد؛ امــا هرکســی بتوان
ــی  ــام از روز قدس ــای اس ــه دنی ــد هم ــه می کنی ــما ماحظ ــه ش ــت ک ــم هس ــن ه ــرای همی ــد. ب ــدام می کن اق
کــه امــام بزرگــوار در جمعــه آخــر مــاه رمضــاِن هــر ســال معّیــن کردنــد - کــه جمعــه آینــده اســت - اســتقبال 
ــر ســال،  ــدس از ه ــروردگار، روز ق ــق پ ــا توفی ــه فضــل الهــی و ب ــه ب ــد ک ــد دی ــد و شــما امســال خواهی می کنن

ــد شــد. ــزار خواه ــای اســام برگ ــه دنی ــر در هم پُرشــورتر و کوبنده ت

2- تشكيل دولت صهيونيستي گامى در جهت تداوم سلطه استعمارگران بر اسالم
جهــت دوم ایــن اســت کــه اساســاً تشــکیل دولــت یهــودی - یــا بــه تعبیــر درســت تر، دولــت صهیونیســت - در 
ــه وجــود آوردن  ــه وجــود آمــد. اصــًا ب ــا یــک هــدِف بلنــد مــدِت اســتکباری ب ــای اســام، ب ــن نقطــه از دنی ای
ایــن دولــت در ایــن نقطــه حّســاس کــه تقریبــاً قلــب دنیــای اســام اســت - یعنــی قســمت غــرب اســامی را 
کــه آفریقاســت، بــه قســمت شــرق اســامی کــه همیــن خاورمیانــه و آســیا و مشــرق اســت، مّتصــل می کنــد و 
یــک ســه راهــی اســت بیــن آســیا و آفریقــا و اروپــا - بــرای خاطــر ایــن بــود کــه در بلنــد مــدت، تــداوم ســلطه 
ــور  ــد و این ط ــی بمان ــام باق ــای اس ــر دنی ــود - ب ــس ب ــت انگلی ــان دول ــه در رأسش ــتعمارگراِن آن روز - ک اس
نباشــد کــه اگــر یــک وقــت دولــت اســامِی مقتــدری - مثــل دورانهایــی از حکومــت عثمانــی - بــه وجــود آمــد، 
ــگاه  ــک پای ــذا ی ــرد. ل ــه بگی ــن منطق ــران را در ای ــس و فرانســه و دیگ ــتعمارگران و انگلی ــوذ اس ــِو نف ــد جل بتوان
ــد. بنابرایــن طبــق اســناد تاریخــی، تشــکیل حکومــت صهیونیســتی در آن جــا،  ــرای خودشــان درســت کردن ب
بیــش از آنچــه کــه آرزوی مــردم یهــود باشــد، یــک خواســت اســتعماری دولــت انگلیــس بــود. شــواهدی وجــود 
دارد کــه در همــان زمــان بســیاری از یهودیهــا اعتقادشــان ایــن بــود کــه احتیاجــی بــه ایــن دولــت نیســت؛ ایــن 
ــد. بنابرایــن، ایــن یــک آرزو و ایــده یهــودی نبــود؛ بیشــتر یــک  ــزان بودن ــذا گری ــه نفعشــان نیســت؛ ل ــت ب دول
ــه وســیله امریــکا گــوی سیاســت دنیــا و گــوی  ــود. البتــه بعــد کــه ب ایــده اســتعماری و یــک ایــده انگلیســی ب
ــه  ــود ک ــتعماری ب ــث اس ــع مواری ــواب جم ــان اب ــزو هم ــم ج ــن ه ــد، ای ــوده ش ــس رب ــتکبار از دســت انگلی اس
ــات  ــن نج ــد. بنابرای ــتفاده می کنن ــم اس ــد و االن ه ــتفاده را کردن ــر اس ــا حداکث ــید و امریکاییه ــکا رس ــه امری ب
ــه - از  ــن منطق ــای ای ــح ملته ــا مصال ــه ب ــت ک ــأله ای اس ــتی، مس ــب صهیونیس ــت غاص ــو دول ــطین و مح فلس
ــا  ــی از برنامه ه ــاب، یک ــه از روز اّوِل انق ــانی ک ــرو کار دارد. کس ــران - س ــا ای ــز م ــور عزی ــح کش ــا مصال ــه ب جمل
ــا محاســبه ایــن کار را کردنــد. ایــن برنامــه،  ــا نفــوذ و اقتــدار صهیونیســتها قــرار دادنــد، ب را مقابلــه و معارضــه ب
طبــق مصالــح کشــور و مصالــح عمومــی جمهــوری اســامی و مــردم ایــران انتخــاب شــده اســت. در کشــورهای 
دیگــر نیــز همین طــور اســت. همــه روشــنفکران کشــورهای اســامی، همــه سیاســتمداران آزاداندیــش، همــه 
ــرائیل  ــا اس ــد ب ــه بای ــد ک ــت، معتقدن ــه اس ــگ نگرفت ــکا رن ــتکبارِی امری ــای اس ــان در حن ــه دستش ــی ک آنهای

ــد. ــان می دانن ــح کشورش ــزو مصال ــن را ج ــی ای ــرد؛ یعن ــه ک مقابل
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فلسطين، مسأله ى اساسِى بين المللى
ــأله ی  ــک مس ــت؛ ی ــی نیس ــأله داخل ــک مس ــطین، ی ــأله فلس ــی، مس ــِی جعل ــِب دروغ ــت غاص ــرای آن دول ب
ــت را  ــطینی حقیق ــد فلس ــل جدی ــه نس ــت ک ــن اس ــت دارد، ای ــه اهمی ــه ک ــت. آنچ ــی اس ــِی بین الملل اساس
ــر و  ــواری و تحقی ــی و خ ــن زبون ــر ای ــد ب ــر بخواه ــه اگ ــت را ک ــن حقیق ــت را؟ ای ــدام حقیق ــت. ک ــه اس دریافت
ــز  ــن پشــت می ــه اســت؛ راهــش رفت ــارزه و مقابل ــد، راهــش مب ــق آی ــل می شــود، فائ ــر او تحمی ــه ب فشــاری ک

ــد. ــان نیام ــزی گیرش ــم چی ــده گان ه ــره کنن ــه مذاک ــت، ک ــره نیس مذاک

رفتار وحشيانه صهيونيستها در فلسطين
ــه طــور  ــه ب ــرّوت انســانی اســت ک ــن رحــم و م ــدر وحشــیانه و دور از موازی ــار صهیونیســتها آن ق ــی رفت از طرف
ــام شــده اســت  ــر طاقتشــان تم ــه ســتوه آورده؛ دیگ ــده فلســطینی را ب ــن نســل جــواِن روی کارآم ــی ای طبیع
ــک  ــد و تان ــرج دادن ــل به خ ــدت عم ــر ش ــه اگ ــد ک ــال می کنن ــتها خی ــد. صهیونیس ــل کنن ــد تحّم و نمی توانن
ــاد  ــار را زی ــت فش ــن اس ــه، ممک ــرد. بل ــد ک ــاکت خواهن ــردم را س ــد، م ــیمیایی زدن ــد و ش ــوپ زدن ــد و ت آوردن
ــن  ــد از بی ــه نمی توانن ــو را ک ــده در گل ــره ش ــای گ ــا آن عقده ه ــد؛ ام ــاکت کنن ــردم را س ــه ای م ــد و در بره کنن
ــه  ــه هم ــد آورد ک ــود خواه ــه وج ــا ب ــی در فض ــد و غّرش ــان رع ــت؛ آن چن ــی نیس ــه از بین رفتن ــا ک ــد؛ آنه ببرن

ــد. ــه کن کنن ــت را ریش ــن حرک ــد ای ــه بتوانن ــت ک ــور نیس ــت. این ط ــد ریخ ــرو خواه ــان را ف کاخهایش

بهم ريختگي محاسبات صهيونيستها
نکتــه دوم کــه بســیار اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه بــا ایــن قیــام، تمــام محاســبات دولــت غاصــب صهیونیســت 
ــد از آن  ــطین بع ــت فلس ــه مل ــود ک ــتوار ب ــن اس ــر ای ــا ب ــبات آنه ــاس محاس ــون اس ــت؛ چ ــه اس ــم ریخت ــه ه ب
فشــارهای اّوِل کار و بعــد از تبعیــد بیــش از نیمــی از مــردم اصلــی فلســطین بــه خــارج از کشورشــان و گذشــتن 
ــه را نخواهــد داشــت. در حــال حاضــر  ــه و عــزم و نشــاط و جــاِن مقابل ســالهای متمــادی، دیگــر حــال و حوصل
ــه  ــی ک ــزار مردم ــزاران ه ــی ه ــت. وقت ــه اس ــم ریخت ــه ه ــه ب ــن پای ــده و ای ــط از آب درآم ــبات، غل ــن محاس ای
ــان  ــه در لبن ــطین ک ــی فلس ــای اصل ــارج از مرزه ــطینِی خ ــای فلس ــه گروهه ــتند - ن ــطین هس ــوِد فلس در خ
ــد، دیگــر آن فضــای امنــی کــه  ــارزه کنن ــا آن نظــام مب ــم باشــند ب ــا جاهــای دیگــر هســتند - مصّم ــا اردن ی ی
بــرای خودشــان بــه عنــوان بهشــت موعــود در نظــر گرفتــه بودنــد و مهاجــران غیرفلســطینی - یعنــی یهودیــان 
سرتاســر دنیــا - را بــه آن جــا کشــانده بودنــد، وجــود نخواهــد داشــت. امــروز محاســبات بــه هــم خــورده اســت؛ 
ــه  ــه کســانی ک ــری اســت. البت ــار و ناگزی ــن، اجب ــد. ای ــتعفا ده ــور شــد اس ــه دولتشــان مجب ــد ک ــذا می بینی ل
ــه  ــد ک ــال کنن ــور خی ــان این ط ــت در محاسباتش ــن اس ــتند، ممک ــتعفا داش ــن اس ــرای ای ــار را ب ــترین فش بیش
بایســتی شــدت عمــل بیشــتری به خــرج داد و حکومــت ســنگدل تری را بــر ســر کار آورد؛ امــا اشــتباه و 
ــت  ــام و سرنوش ــای اس ــت دنی ــت؛ سرنوش ــی اس ــأله عظیم ــت؛ مس ــی نیس ــأله کوچک ــأله، مس ــت. مس خطاس
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همــه کشــورهای اســامی - بخصــوص کشــورهایی کــه بــه ایــن کانــون خطــر و بــه ایــن غــّده فســاد نزدیکترنــد 
ــا بســتگی دارد. ــه سرنوشــت آنه - ب

چهره زشت واقعِى سياستهاى امريكايى
ــه  ــه از بچ ــد ک ــما می بینی ــد. ش ــی را کردن ــر فاجعه آفرین ــتها حداکث ــم، صهیونیس ــان ه ــاه رمض ــن م در ای
کوچــِک شــاید یکســاله و دو ســاله تــا نوجــوان و جــوان و پیرمــرد و مریــض، جــزو قربانیــان ایــن حوادثنــد. ایــن، 
ــن  ــا موازی ــن اســامی - را ب ــن بخــش از میه ــر ای ــم ب ــروه حاک ــی گ ــِت دشــمن اســام و مســلمین - یعن ضدیّ
ــکا  ــدگان سیاســی امری ــا حقــوق بشــر نشــان می دهــد. درعین حــال ســناتورها و سیاســتمداران و زب بشــری و ب
از اینهــا صریــح حمایــت می کننــد. ایــن کار را بکننــد؛ میــل خودشــان اســت؛ سیاستشــان ایــن اســت؛ جوهــره 
ــم  ــن ه ــش از ای ــد. بی ــت کنن ــبعها حمای ــیطان صفتها و س ــدان و ش ــن مفس ــد از ای ــه بای ــت ک ــن اس ــا همی آنه
ــاز  ــد. خوشــبختانه ملــت مــا چشــم و گوشــش ب ــن عبــرت بگیرن ــد از ای ــا بای توّقعــی نیســت؛ لیکــن مــردم دنی
ــوق  ــداری از حق ــوق بشــر، طرف ــداری از حق ــف، شــعار طرف ــای مختل ــا کــه همیشــه در قضای ــردم دنی اســت. م
ــر  ــه آن تفاخ ــه ب ــنیده اند ک ــا ش ــان امریکاییه ــی را، از زب ــداری از دمکراس ــان طرف ــول خودش ــه ق ــت و ب اکثری

ــد. ــاهده کنن ــی را مش ــتهای امریکای ــِی سیاس ــت واقع ــره زش ــطین، چه ــه فلس ــد در آین ــد، بای می کردن

موضع جمهوري اسالمي ايران در مسأله فلسطين
ــت.  ــرده اس ــن ک ــت، روش ــده زش ــن پدی ــل ای ــش را در مقاب ــران از روز اّول، موضع ــامی ای ــوری اس ــا جمه و ام
ــد  ــا تأکی ــم باره ــا ه ــد و م ــؤوالن گفته ان ــا مس ــد، باره ــام فرمودن ــه ام ــران ک ــامی ای ــوری اس ــع جمه موض
ــک  ــن ی ــده شــود. ای ــه کن ــن منطق ــد از ای ــّده ســرطانِی اســرائیل بای ــن غ ــه اساســاً ای ــن اســت ک ــم، ای کرده ای
ــه  ــی ک ــه مردم ــردم فلســطین - ن ــه م ــه هم ــن اســت ک ــم دارد و آن ای ــول ه ــل قب ــانِی قاب ــًا انس ــوِل کام فرم
ــطین  ــه فلس ــا ب ــای دنی ــه ج ــا و از هم ــد - از اردوگاهه ــرت کرده ان ــطین مهاج ــه فلس ــا ب ــِر دنی ــای دیگ از جاه
ــی  ــه بدیه ــد. البت ــن کنن ــود - تعیی ــکیل ش ــد تش ــا بای ــه از آنه ــان را - ک ــت خودش ــف حکوم ــد و تکلی برگردن
اســت کــه هرگــز هیــچ فلســطینی ای - چــه مســلمان باشــد، کــه اکثریــت قاطعشــان مســلمانند؛ چــه مســیحی 
ــازه  ــت و اج ــی نیس ــتند - راض ــا هس ــودی در آن ج ــیحی و یه ــم مس ــی ه ــت کوچک ــه اقلی ــد، ک ــودی باش و یه
نخواهــد داد کــه یــک عــّده از کوچه گردهــای لنــدن، یــا از خانواده هــای توســری خورده مســکو، یــا از 
ــانی  ــد. کس ــت کنن ــا حکوم ــر آنه ــد و ب ــت تشــکیل دهن ــک دول ــا ی ــد و در کشــور آنه ــکا بیاین ــای امری هرزه ه
ــد،  ــوب بزنن ــتند خ ــه می توانس ــود ک ــن ب ــان ای ــط هنرش ــد و فق ــی می کردن ــی و قّداره کش ــه روزی چاقوکش ک
خــوب بُکشــند و بــر طبــق خواســته ســرمایه داران صهیونیســت و یهــودی خــوب عمــل کننــد، اگــر بیاینــد و بــر 
فلســطین حکومــت کننــد؛ بدیهــی اســت کــه ملــت فلســطین و دنیــای اســام چنیــن چیــزی را اجــازه نخواهــد 
ــه  ــد ب ــردم و معتق ــه آراء م ــد ب ــا معتق ــد م ــول دنیاپســندی اســت. کســانی کــه می گوین ــول، فرم ــن فرم داد. ای
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ــا  ــه در این ج ــا ک ــه از دنی ــن قطع ــره ای ــی! باالخ ــن دمکراس ــد ای ــوب؛ بفرمایی ــیار خ ــتیم، بس ــی هس دمکراس
ــان  ــر در هم ــون نف ــد میلی ــد؛ چن ــتند و زنده ان ــم هس ــروز ه ــردم ام ــن م ــت؛ ای ــته اس ــی داش ــرار دارد، مردم ق
جــا زندگــی می کننــد، چنــد میلیــون نفــر هــم در خــارج از آن جــا - در لبنــان و اردن و نقــاط دیگــر - زندگــی 
ــن  می کننــد؛ اینهــا بیاینــد در همان جــا اجتمــاع پیــدا کننــد و خودشــان حکومــت خــود را انتخــاب کننــد؛ ای
روِش بســیار درســتی اســت. آنچــه کــه مســلّم اســت، ایــن اســت کــه حکومــت صهیونیســتی کــه امــروز حاکــم 

ــدارد. ــت در ســرزمین فلســطین را ن ــاء و حاکمی ــر، حــق بق ــت صهیونیســتی دیگ ــر حکوم اســت و ه

پيروزى، هميشه با صبر و حركت در راه خدا همراه است
ــا زحمــات مواجــه هســتند، عــرض می کنیــم: اگــر مقاومــت  ــز فلســطینی مان کــه در آن جــا ب ــرادران عزی ــه ب ب
ــا  ــر و ب ــا صب ــروزی همیشــه ب ــد آورد. پی ــه دســت خواهی ــروزی را ب ــم پی ــی و ه ــواب اله ــم ث ــد، ه ــر کنی و صب
حرکــت در راه خــدا همــراه اســت؛ »ولینصــرّن اللَّ مــن ینصــره1«؛ تردیــدی در ایــن نیســت. بنابرایــن، پیــروزی 
ــامی و  ــورهای اس ــه کش ــه هم ــند. ب ــته باش ــل داش ــد و تحّم ــر کنن ــد صب ــا بای ــت؛ منته ــد داش ــود خواه وج
ــه آن  ــه ب ــت ک ــا و دولتهاس ــه ملته ــرعی هم ــه ش ــروز وظیف ــه ام ــم ک ــرض می کنی ــم ع ــلمان ه ــای مس ملته
جماعــت مؤمــن و آن ملــت مظلــوم کمــک برســانند و آنهــا را وســط میــدان، تنهــا رهــا نکننــد. البتــه کمکهایــی 
ــردِن آالم  ــم ک ــرای ک ــد ب ــه جــای خــود برســد و ان شــاءاللَّ بتوان ــا ب ــن کمکه ــم ای ــه امیدواری ــم می شــود ک ه
مــردم فلســطین، مفیــد و مؤثّــر واقــع شــود. از خداونــد متعــال می خواهیــم کــه مشــکات اســام و مســلمین و 

ــد. ــردم فلســطین را برطــرف کن مشــکات م
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اشغال سرزمين فلسطين براساس يك طرح چندجانبه و با هدف جلوگيرى از 
اتّحاد مسلمانان *

اشغال فلسطين با هدف ايجاد تفرقه در جهان اسالم
تصمیم به تشـکیل چنین اجاسـی، امری مبارك اسـت و ان شـاءاللَّ در بسـیج جوامع اسـامی بـرای حمایـت از قیام 
مردم مسـلمان فلسـطین، اثـرات مثبـت و سـازنده ای خواهد داشـت. ایـن نـوع گردهماییها عمـًا اثبـات می کند که 
فلسـطین یک موضوع اسـامی و متعلّق بـه کّل جهان اسـام اسـت و اشـغال آن، یکـی از ارکان توطئه های شـیطانی 
سـلطه گران جهانی - در گذشـته انگلیـس و اکنـون امریکا - بـرای تضعیف و ایجـاد تفرقه در جهان اسـام بوده اسـت.

دشـمنان اسـام همواره سـعی کرده اند بـا تقسـیم بندیهای قومـی مانـع از وحدت کلمه مسـلمانان شـوند تـا بتوانند 
بـر آنها سـیطره پیـدا کننـد. در ابتدای اشـغال فلسـطین، علمـای مجاهدی چـون شـیخ عّزالدین قّسـام و حـاج امین 
الحسـینی از مسـلمانان برای نجات فلسـطین اسـتنصار کردند و مرجع بـزرگ دینی مرحوم شـیخ محمد حسـین آل 
کاشـف الغطاء حکم جهاد علیه صهیونیسـتها صادر فرمود؛ ولی متأّسـفانه بتدریج شـکل اسـامِی مبـارزات تضعیف و 

شـکل قومی آن پُررنگ شـد.

اصالت و حّقانيت مبارزات اسالمى
پیروزی انقاب اسـامی در ایـران به رهبری امـام خمینی، مـردی فرزانه از تبـار پیامبر اکـرم صلّی اللَّ علیه وآله و سـلّم، 
نقش اساسـی در بیداری اسـامی در همه جهان، به ویژه در کشورهای منطقه داشـت. پیروزی مسـلمانان در رویارویِی 
به ظاهـر نابرابر با دشـمنان اسـام در جنوب لبنـان، نشـان دیگـری از اصالـت و حّقانیت مبـارزات اسـامی و تأکیدی 

*. بیانات در مراسم گشایش کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین 1380/02/04
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اسـت بر این که اگر مسـلمانان به وعده خداونـد اعتماد کننـد و برای خـدا مجاهده نماینـد، پیروزی آنها حتمی اسـت.
بی تردیـد پیـروزی خیره کننـده مقاومـت اسـامی در جنـوب لبنـان از یـک سـو و شکسـت فضاحت بـار طرحهـای 
سازشـکارانه از سـوی دیگر، از عبرتهای اصلی منطقه اسـت که موجب شـده مردم مسـلمان فلسـطین یک بار دیگر به 
انتفاضه رو کنند؛ ولـی این بار دیگر نغمه های سازشـکاری در داخل فلسـطین و یـا منطقه، بر روی فلسـطینیاِن صبور، 

شـجاع و مقاوم اثری نـدارد و آنها مصّمم هسـتند کـه ان شـاءاللَّ مبارزات خویـش را تا پیـروزی ادامـه دهند.

علت توقف انتفاضه اول
انتفاضـه اول، تحـت تأثیـر القائات صهیونیسـتها و حامیانشـان، بـا وعده دسـتیابی فلسـطینیان بـه امتیـازات از ُطرق 
صلح آمیز و بـا اِعمال نفوذ سازشـکاران و فشـار امریکا و غرب متوّقف شـد؛ ولی گذشـت ده سـال از آن تاریخ، نشـان داد 
که همه تاشـهای حامیان صهیونیسـم در جهان، برای نجات رژیم اسـرائیل از فشـارهای ناشـی از مبارزات مسـلمانان 

بوده و آنچـه را که بـه مذاکره کننـدگان فلسـطین وعـده داده بودند، سـرابی بیش نبوده اسـت.
اشـغالگری، توسـعه طلبی و سـبعیتی که امروز اسـرائیل از خود نشـان می دهـد، از ابتدا بـرای اهل بصیرت و دلسـوزان 

جوامع اسـامی قابـل پیش بینـی بود.
از ابتـدای شـکل گیری اسـرائیل، ایـن رژیـم غاصـب و دروغین، همـواره بـه حقوق مسـلّم فلسـطینیان تجاوز کـرده و 
بعضی از حکومتهـای غربـی - بخصـوص امریـکا - آن را توجیـه و حمایت کرده انـد و مجامـع بین المللی هم بـا توجیه 

اقدامات ایـن رژیـم، سـعی کرده اند بـه هویّـت آن و تجاوزاتش مشـروعیت بخشـند.
سـرزمین فلسـطین و قدس شـریف، همـواره مـورد طمـِع بعضـی از قدرتهـای غربی بـوده اسـت و تحمیـل جنگهای 
طوالنی صلیبی ها علیه مسـلمانان، نشـان بارز اطماع آنها نسـبت به این سـرزمین مقّدس اسـت. بعضـی از فرماندهان 
ارتش مّتفقین، پـس از شکسـت عثمانـی و ورود به بیت المقـّدس گفتند: »امـروز جنگهـای صلیبی به پایان رسـید.«!

عوامل زمينه ساز تشكيل حكومت صهيونيستي
اشـغال این سـرزمین براسـاس یک طرح چندجانبـه، پیچیـده و با هـدف جلوگیـری از اتّحاد و پیوسـتگی مسـلمانان 
و پیشـگیری از تأسـیس مجـّدد حکومتهـای قدرتمنـد مسـلمان بـود. دالیلـی در دسـت اسـت کـه نشـان می دهـد 
صهیونیسـتها با نازیهای آلمان روابـط نزدیک داشـتند و ارائـه آمارهـای اغراق آمیز از کشـتار یهودیان، خود وسـیله ای 
برای جلب ترّحم افکار عمومی و زمینه سـازی برای اشـغال فلسـطین و توجیه جنایات صهیونیسـتها بوده اسـت. حّتی 
دالیلی در دسـت اسـت کـه عـّده ای از اراذل و اوبـاِش غیریهودِی شـرق اروپـا را به نام یهـودی به فلسـطین کوچانیدند 
تا بـا پوشـش حمایـت از بازمانـدگان قربانیان نژادپرسـتی، یـک حکومـت معاند اسـام را در قلـب جهان اسـام نصب 
کنند و پـس از سـیزده قرن، یک گسسـتگی بین مشـرق و مغرب اسـامی ایجـاد نمایند. در آغـاز، مسـلمانان غافلگیر 
شـدند؛ چون از ُکنه طرح صهیونیسـتها و حامیان غربی آنهـا مّطلع نبودند. عثمانی شکسـت خورد؛ قرارداد »سـایکس 
- پیکو« بـه طور محرمانـه برای تقسـیم کشـورهای اسـامِی خاورمیانه بیـن فاتحین جنـگ منعقد شـد؛ جامعه ملل 
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قیمومیت فلسـطین را به عهده انگلیسـیها گذاشـت؛ آنها هم به صهیونیسـتها وعده مسـاعدت دادند و با مجموعه ای از 
طرحهای حسـاب شـده، یهودیان را به فلسـطین آوردنـد و مسـلمانان را از خانه و کاشـانه خویـش آواره کردند.

سوءاستفاده صهيونيستها از رسانه ها و مجامع بين المللي 
در ایـن مصـاف طوالنـی که یـک طرف غـرب و صهیونیسـم بـود و طـرف دیگـر دولتهـای عـرِب تازه تأسـیس شـده، 
دشـمنان اسـام برای مقابله، از ابزارهای گوناگـون و پیچیده ای اسـتفاده کردند کـه از جمله آنها رسـانه های تبلیغاتی 
و مجامـع بین المللـی بـود. آنهـا از یک سـو مسـلمانان را بـه صبـر، خویشـتنداری، گفتگوهای صلـح و سـازش دعوت 
می کردنـد و از سـوی دیگـر اسـرائیل را مسـلّح می نمودند. اهـداف راهبـردی آنهـا از تعامـل نابرابـر و تبعیض آمیز بین 
کشـورهای مسـلمان و اسـرائیل این بود کـه همـواره برتـری نظامی اسـرائیل را بر کشـورهای اسـامی حفـظ کنند و 
در مجامـع بین المللـی از آن رژیـم حمایت کننـد و با بـه کار گرفتن رسـانه های تحـت نفوذ خـود، جنایات اسـرائیل را 

توجیه نماینـد و در بیـن مسـلمانان تبلیـغ کنند که فکـر پیـروزی بر اسـرائیل، خیـال خامی بیش نیسـت.

پريشان كردن خواب رژيم صهيونيستى توسط مقاومت اسالمي
رژیـم اسـرائیل از زمانـی که رسـماً توسـط سـازمان ملل تأییـد شـد - یعنی بیـش از نیم قـرن قبل - تا سـال گذشـته 
یّکه تـازی می کـرد و هیـچ چیـز و هیچ کـس جلـودارش نبـود؛ ولـی مقاومت اسـامی لبنان کـه مرّکـب از چنـد هزار 
جوان مسـلّح به سـاح ایمـان اسـت، خـواب ایـن رژیـم و حامیانـش را پریشـان کـرد. ایـن جوانان عزیـز بـدون دادن 
هیچ گونه امتیازی بـه اسـرائیل، آن رژیم غاصب را بـا خواری از جنـوب لبنان بیرون کردنـد. پیروزی این عزیـزان، چراغ 
راهِ دیگر مبارزان مسـلمان شـد و امروز شـاهد انتفاضه مسـجداالقصی  هسـتیم کـه از نـوع مقاومت اسـامی لبنان در 

ابعادی وسـیع اسـت.

وحدت مسمانان، عامل پيروزي عليه متجاوزان 
اکنـون که شـما عزیـزان به عنـوان یـک وظیفـه اسـامی، بـرای حمایـت از انتفاضـه گـرد هـم آمده ایـد، وظایف بس 
سـنگینی را بـر دوش دارید. قبـل از هـر چیز باید نشـان دهید کـه جهان اسـام در سـایه بیـداری اسـامی، مصّمم به 
بازگشـت به سـّنتهای حسـنه تاریخ شـکوهمند اسـام اسـت و همان سـّنتها و در رأس همه، وحدت مسـلمانان است 
که در گذشـته موجب شـد مسـلمانان در نبردهای سرنوشت سـاز علیـه متجـاوزان صلیبی پیـروز شـوند. در آن واقعه 
عظیم تاریخـی، از همه جهان اسـام، مجاهدیـن جهت پیوسـتن بـه کارزار سرنوشت سـاز و طوالنِی نبرد کفـر و ایمان 

روانه شـدند.

اعتراف به بن بست، صحبت امروز دلدادگان به امريكا
امروز همه مسـلمانان جهان به این مبارزات سرنوشت سـازِ مردم فلسـطین چشـم دوخته و بیـش از انتفاضـه اّول به آن 
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دل بسـته اند؛ زیـرا در آن زمان - یعنی ده سـال پیش - فضای سـازش بتدریـج در منطقه فراگیر شـده بود؛ عـّده ای دل 
در گرو امریـکا داشـتند و گروهی دیگر نیـز معتقد بودنـد نمی تـوان در برابر آن فشـار سیاسـی و جوسـازی بین المللی 
ایسـتادگی نمود و راهی جـز پذیرش سـازش - آن هم با شـرایط امریـکا و اسـرائیل - وجود نـدارد. پـس از تحّوالتی که 
در آن هنـگام در منطقه صـورت پذیرفـت، زمینـه تثبیت ایـن نظریّه بیشـتر فراهم شـد. اما امسـال، در شـرایطی این 
کنفرانس شـکل گرفته اسـت که راه حـلِ ّ سـازش در منطقه با بن بسـت مواجه شـده اسـت و حّتـی آنهایی کـه دل در 

گـرو امریـکا داشـته و دارند، بـه این بن بسـت اعتـراف می کنند.

الگوي موفق مقاومت اسالمي
در سـال 1370، اعـراب و مسـلمانان در پی یک سلسـله شکسـتهای متوالـی - در جریان جنـگ خلیج فـارس - دچار 
سـرخوردگی بودند. وحدت درونی آنـان نیز در معرض فروپاشـی جّدی قرار داشـت و چنددسـتگی بر آنـان حاکم بود؛ 
ولی در شـرایط کنونـی و به ویژه در پرتو پیـروزی تاریخـی و عظیم مقاومت اسـامی در جنـوب لبنان، امیدهـای تازه و 

حیات بخشـی در دل مسـلمانان پیدا شـده است.
آن زمـان در مـورد نحـوه برخـورد بـا اسـرائیل، همـواره دو روش مطـرح می شـد: مقابلـه نظامـی ارتشـهای عـرب بـا 
اسـرائیل - که گفته می شـد همـه تجربه هـا در آن با شکسـت مواجه شـده اسـت - و روش سـازش که منجر بـه تحّقق 
خواسـته های اسـرائیل از ُطرق مسـالمت آمیز می گردید و در ازای عقب نشـینی از بخشـی از اراضی اشـغال شـده، عدم 
رشـد توان نظامی کشـورهای عربی را تضمیـن می کرد؛ نظیـر آنچه که در کمـپ دیوید شـاهد آن بودیـم. در آن روزها، 
الگـوی مقاومت مطـرح نبود و گفتـه می شـد از پذیرش عمومـی برخـوردار نیسـت؛ اما اینک یـک الگـوی موّفق پیش 
روی ماست که توانسـت برای نخسـتین بار سـرزمینهای اشـغال شـده را بدون دادن هرگونه امتیازی به اسـرائیل، آزاد 
کنـد و مانـع از تحّقق خواسـته رژیـم صهیونیسـتی در به جـای گذاشـتن پرچم خـود در پایتخـت این کشـور عربی - 
یعنی لبنـان - گـردد. در کمپ دیوید، شـرط عقب نشـینی اسـرائیل، عـدم اعزام ارتش مصر به شـمال سـینا بـود؛ ولی 
در جنوب لبنان، این اسـرائیل اسـت کـه با نگرانـی از قدرت مقاومت اسـامی، ملتمسـانه خواسـتار اعـزام ارتش لبنان 
به مـرز فلسـطین و لبنان اسـت؛ یعنـی مقاومت توانسـت حاکمیـت را به طـور کامل بـه جنوب لبنـان و دیگـر مناطق 

اشـغالی بـاز گرداند.

مقاومت اسالمي، انتفاضه اي برخواسته از مردم
این انتفاضـه، قیام مردمی اسـت کـه از همه روشـهای سازشـکارانه ناامید شـده و دریافته اند کـه پیروزی صرفـاً در گرو 
مقاومت خود آنان اسـت. مـردم فلسـطین در انتفاضه قبلِی خود متحّمل خسـارتهای فراوان شـدند و شـهدا و جانبازان 
بسیاری را در راه اسـام و آزادی سـرزمین اسـامی تقدیم کردند؛ اما در نهایت مذاکرات اُسـلو آن را متوّقف کرد. نتیجه 
اسـلو چه بود؟ امـروز حّتـی طّراحان و مدافعان فلسـطینِی اسـلو هـم دیگـر از آن دفاع نمی کننـد؛ زیرا عمـًا فهمیدند 
که اسـرائیل فقط می خواسـت مشـکل خود را حـل کنـد؛ یعنـی از رویارویِی مبارزین سـنگ به دسـت خاص شـود و 
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ضربه پذیری خـود را کم کنـد. اگر چیـز اندکی به طـرف فلسـطینی داد و نـام آن را اعطای امتیاز گذاشـت، صرفـاً برای 
خاموش کردن آتـش انتفاضه و کـم کردن آسـیب پذیرِی خـودش بود. به محـض آن که مشـکل خود را حل شـده دید 
و به غلط احسـاس کـرد که مردم فلسـطین دیگـر تـوان از سـرگیرِی انتفاضـه و مقاومـت و رویارویی بـا آنهـا را ندارند، 
اعطای همـان امتیـازات انـدك را هم متوقـف کـرد و فزون طلبـی ذاتی خـود را آشـکار سـاخت. فرایند روند سـازش و 

طرح اسـلو، مردم فلسـطین را در حالتی قـرار داد کـه دریافتنـد راهی جز قیـام ندارند.

بيت المقدس، محور اصلى انتفاضه مسجد اقصى
محـور اصلـی انتفاضـه اقصـی ، بیت المقّدس اسـت؛ یعنـی جّرقـه ای که بـه انفجـار خشـم مـردم فلسـطین انجامید، 
اسـائه ادب صهیونیسـتها به مسـجداالقصی  بود. مردم فلسـطین بـا دریافت رسـالت خطیری کـه در حراسـت از یکی 
از مقّدس تریـن مکانهـای مذهبـی مسـلمانان بـر دوش دارنـد، به صحنـه آمدنـد و با ایثـار و فـداکاری، شـعله مقّدس 

مقاومـت و مبـارزه علیـه اشـغالگران صهیونیسـت را برافروختند.
روند سـازش - و بـه طور مشـّخص طرح اسـلو - موجب تفرقـه فلسـطینیان گردید؛ امـا ایـن انتفاضه مبارك توانسـت 
وحدت ملی را بـه صحنه فلسـطین بازگرداند. ماحظـه می فرمایید کـه همه اقشـار مردم در ایـن مبارزه حضـور دارند 
و جریانات اسـامی و ملـی در کنار یکدیگر قـرار گرفته اند. حّتی کسـانی کـه همچنان دلشـان در جای دیگری اسـت، 

ناگزیـر از همراهی بـا ایـن حرکت عظیم شـده اند.

ظهور بيداري اسالمي در منطقه و جهان اسالم
خیزش اسـامی و یـا به تعبیـر دیگـر جنبـش بیـداری اسـامی، پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی در ایـران و ظهور 
حرکت امـام خمینـی رضی اللَّ عنه در دو دهـه اخیر، با قـدرِت تمام در صحنه منطقه و جهان اسـام ظاهر شـده اسـت. 
امروز محـور اصلی ایـن جنبش و حرکت، مسـأله فلسـطین اسـت. انتفاضه اقصی  توانسـت حّتـی در خـارج از مرزهای 
جغرافیایی فلسـطین و برون از ملت فلسـطین، عموم ملتهای مسـلمان و عرب را به صحنه بکشـاند. تظاهرات میلیونی 
ملتهای مسـلمان - از غرب تا شـرق جهان اسـام - نشـان داد کـه مردم فلسـطین می توانند بـر روی حمایتهـای آنان 

حسـاب کنند و در عین حال نقـش قابـل توّجهی در ایجـاد وحدت مسـلمانان ایفـا نمایند.

نقش مقاومت اسالمي در لبنان
روزی کـه مقاومـت اسـامی در لبنـان به هّمـت دالورمـردان لبنانـی و بـا توصیـه و حمایت امـام راحل شـکل گرفت، 
اسـرائیل، بیروت - یعنی پایتخـت لبنـان - را در اشـغال خود داشـت و بر مقّدرات سیاسـی این کشـور چنـگ انداخته 
بـود. آن روز وقتـی مقاومـت اسـامی شـعار »زحفـاً زحفـاً نحوالقـدس1« را سـر داد، گروهـی از بی خبـران، آنـان را 
سـاده اندیش خواندنـد و به طعنـه سـؤال کردند: آیا می شـود به سـوی قدس حرکت کـرد، حـال آن که شـما لبنانیها از 
ورود به پایتخت کشـور خود ناتوان هسـتید؟ از آن تاریخ تا پیـروزی تاریخی مقاومت اسـامی بر اسـرائیل، فقط هجده 
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سـال بـه درازا کشـید. تصدیـق می فرمایید که هجـده سـال، در تاریـخ مبـارزات ملتها زمـان زیادی نیسـت.

ارزش و نتيجه مقاومت و مبارزه
بی تردید، مبـارزه، خسـارتهای تأّسـفباری را نیز به همراه دارد. مردم کشـته می شـوند؛ خانه هـا ویران می گردد؛ فشـار 
اقتصادی بـر دوش مردم سـنگینی می کنـد و دهها مصیبت دیگـر که مـال و تأثّـر آن هرگز دلهـای ما را رهـا نخواهد 
کرد؛ ولی باید ببینیم نتیجـه این ایثـار و فداکاری چیسـت؟ پیروزی آن قدر باارزش اسـت کـه ناگزیر باید بهـای آن نیز 

پرداخته شـود.

زوال اسرائيل در پي بكارگيري امكانات جهان اسالم
اسـرائیل کـه روزی در این منطقـه عربـده می کشـید و همه خواسـته های خـود را بـر ملتهای عربـی دیکتـه می کرد، 
اینـک ناتـوان و افسـرده در برابر عظمـت مقاومت اسـامی، بر زمین زانـو زده اسـت؛ این بخـِش کوچکـی از تواناییهای 
ملتهای مسـلمان و عرب اسـت. یقین بدانید که اگـر همه امکانـات جهان اسـام و حّتی بخشـی از آن در این مسـیر به 
کار گرفته شـود، ما شـاهد زوال و نابـودی رژیم صهیونیسـتی خواهیـم بود. اسـرائیل در جنـوب لبنان از یـک مقاومت 
، امتـداد مردمـِی عمیقـی داشـته و بـه هنگام ضـرورت  چند هـزار نفره شکسـت خـورد. درسـت اسـت کـه حـزب اللَّ
توانسـته اسـت هزاران، بلکه دههـا هزار نیـرو را بسـیج کند؛ ولـی به طور مسـتمر فقـط از چند هـزار، بلکـه گاه از چند 
صد نیرو در محورهای رویارویی با اشـغالگران صهیونیسـت بهره برده اسـت. یعنی اسـرائیل و همه امکانـات نظامی آن 
و فنآوری تسـلیحاتی و پیشـرفته اش - که بـه زّرادخانـه امریکا مّتصل اسـت - از چنـد صد جـواِن باایمان و پُرشـور که 
از سـاحهای بسـیار ابتدایـی در جنگ بهـره می برند، شکسـت خـورد. البته سـاح قوی و شکسـت ناپذیر آنها، سـاح 

ایمـان بود.
پـس، الگـوی مقاومـت و مبـارزه پیـش روی ماسـت؛ یعنـی می تـوان بـا مقاومـت و مبـارزه و البتـه تحّمل خسـارت، 
به پیـروزی رسـید. درعین حـال الگوی شکسـت نیـز پیـش روی ماسـت و آن دل بسـتن بـه روشـهای سازشـکارانه و 
کاسـه گدایی صلـح در دسـت گرفتن اسـت. نتیجـه آن نیـز تحقیر، بـه ذلّـت کشـاندن و در نهایـت تحمیـل یکطرفه 

خواسـته های اسـرائیل اسـت کـه ایـن را نیـز عینـاً مشـاهده کردیم.

پيروزي حزب اهلل، پشتوانه انتفاضه فلسطين
امـروز حـزب اللَّ و پیـروزی تاریخی اش، پشـتوانه انتفاضه مردم فلسـطین اسـت، کـه البته پشـتوانه بسـیار نیرومندی 
اسـت. رژیم صهیونیسـتی به هیچ وجه توانایـی الزم بـرای یـک رویارویی مسـتمر و درازمدت بـا فلسـطینیها را ندارد. 
یهودیـان را فریـب داده و به فلسـطین آورده اند، بـا این امید کـه اعراب بـا آنها نخواهند جنگیـد و اگر تصمیـم به مقابله 
داشـته باشـند، فشـار غرب مانـع از ایسـتادگی درازمدت آنهـا خواهـد بود. افـرادی که بـا این امیـد واهی به فلسـطین 
آمده انـد، آمادگـی ایـن را ندارند که هسـتی خـود را فـدای هدفهـای سیاسـِی بنیانگـذاران صهیونیسـم کننـد. طبق 

1. پیکارگران میدان جهاد، پیش به سوی قدس!
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گزارشـها، توریسـم صهیونیسـتها به شـّدت ضربه خـورده و حّتـی روند مهاجـرِت معکوس آغاز شـده اسـت.

موضعگيرى نيرومند عربى - اسالمى، درخواست فلسطينيان
کنفرانس گذشـته فلسـطین که در تهران تشـکیل شـد، یک نقش اساسـی و مثبـت ایفا کرد؛ بـه این معنی کـه کانون 
امیـدی را بـرای مخالفان رونـد سـازش فراهم کـرد و درعین حـال به مـردم فلسـطین روحیـه و امید بخشـید. مواضع 
ایران اسـامی و پایداری منحصر به فـرد آن در میان دولتهای اسـامی نیز توانسـت بـه این مردم قهرمان امید بخشـد. 
اینک نیـز مردم فلسـطین بیش از هـر چیز بـه حمایت معنـوی و پایـداری در مواضع نیـاز دارند. درسـت اسـت که نیاز 
مالی نیز دارنـد و بایـد بـرای آن، اقدامات جـّدی نمود؛ ولی خـود آنهـا در مصاحبه هـای مختلف می گویند کـه ما بیش 

از هـر چیز به موضعگیـری نیرومند عربـی - اسـامی نیازمندیم.

راهبرد كنفرانس فلسطين
کنفرانس شـما باید زمینـه تحّقق چنیـن امـری را فراهم نمایـد و مـردم فلسـطین را دلگرم بـه حمایتهـای بی دریغ و 
فراگیـر امت اسـامی کند. شـما نمایندگان کشـورهای مختلـف اسـامی می توانید بـا تـاش در این مسـیر، امکانات 
ملتهای خودتان را برای آزادی فلسـطین بسـیج کنید. دفاع از ملت مظلوم فلسـطین و قیام شـجاعانه و مظلومانه آنان، 
وظیفه اسـامی همه ماسـت. امـروز یک ملت مسـلمان بـا چهـره خون آلود، از وسـط میـدان نبـرد، امت اسـامی را به 
یاری می طلبـد. من فریـاد آن زن فلسـطینی را کـه در مقابل دوربیـن خبرنگار بـا صدای گرفته خـود فریاد مـی زد: »یا 

للمسـلمین ...«، از یـاد نمی برم.

حّق مشروع مقاومت مردم فلسطين 
همـه مسـلمانان و اعراب بایـد از مشـروعیت مبـارزات مردم فلسـطین حمایت کننـد. در مجامـع بین المللـی باید این 
نکتـه مـورد تأکید قـرار گیرد کـه مـردم بی دفاعـی که حقـوق آنان سـلب شـده و تحـت اشـغال قـرار گرفته انـد، حق 
دارنـد برای احقـاق حقوق خود مبـارزه کنند. لـذا اسـتمرار انتفاضه و مقاومت مردم فلسـطین حّق مشـروع آنان اسـت 
و قوانیـن بین المللـی نیـز آن را محتـرم شـمرده اسـت. هرچند کـه متأّسـفانه ایـن قوانین معمـوالً در جهت خواسـته 

اسـتکبار و قدرتهای جهانی تفسـیر می شـود.

پوسيدگى درونى رژيم اسرائيل 
حّضـار محتـرم! مطمئـن باشـید کـه رژیـم اسـرائیل از درون پوسـیده و نسـل کنونـی بـه هیـچ وجـه آمادگی ایثـار و 

فـداکاری بـرای حفـظ آن را نـدارد.
بحمـداللَّ ملتهای عرب و مسـلمان، امـروزه بیش از هـر وقت دیگری در پنجاه سـال گذشـته، نیرومند و قوی هسـتند؛ 

آنهـا در زمینه های مختلـف قدرتمند شـده اند.
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مسـلمانان، دیگر نمی توانند شاهد سـرکوبی روزانه ملت فلسطین باشند و سـاکت بنشینند. به اسـرائیل باید بفهمانید 
که اسـتمرار سـرکوبی ملت فلسـطین و مناطق فلسطینی نشـین، با عکس العمل شـدید، جّدی و عملی همـه اعراب و 

مسـلمانان مواجه خواهد شد.

دلگرم كردن مردم فلسطين با ادامه مقاومت
مـردم فلسـطین را بایـد بـه ادامـه مقاومـت دلگـرم کنیـد. مـردم فلسـطین خـوب می داننـد کـه آنچـه بـر اقدامـات 
سـرکوبگرانه ی اسـرائیل در لبنان لـگام زده اسـت، تـوان مقاومـت اسـامی در پاسـخگویی بـه اسـرائیل و وارد آوردن 

ضربـات سـهمگین بـه آن می باشـد و نـه اتّـکاء بـه تاشـهای مسـالمت آمیز و میانجیگـری ایـن و آن.
وحـدت درونی مردم فلسـطین و جریانـات مختلف فلسـطینی یک نکته اساسـی اسـت. هرچیزی که موجـب انحراف 
مسـیر و عدم توّجه به دشـمن اصلـی شـود، یقینـاً در خدمت آرمان فلسـطین نخواهـد بـود. الحمدللَّ فلسـطینیها در 
طول این پنجاه سـال از ایـن امتحان سـربلند بیرون آمـده و پختگـی خود را نشـان داده انـد. دیدیم که همه تاشـهای 
اسـرائیل برای دامن زدن به اختافـات مجاهدین، نـاکام ماند و تمامـی جریانهای اصیل و جنبشـهای مجاهـد و مبارز، 
علی رغم گرایشـهای متفاوت، بـا صبر انقابی مانع از تحّقق خواسـته دشـمن شـدند. از ایـن پس نیز باید چنین باشـد.

امروز دیگـر کامًا روشـن شـده اسـت آنهایـی کـه گمـان می کردنـد قضیه فلسـطین یک امـر مقطعـی و محـدود به 
بخـش کوچکی از جهان اسـام اسـت، کامـًا اشـتباه می کردنـد. ذخایر عظیم سـاحهای هسـته ای و کشـتار جمعِی 
ذخیره شـده در زّرادخانه های رژیم صهیونیسـتی، بـرای مقابله با مردم بی دفاع فلسـطین نیسـت؛ بلکه بـرای برقراری 
سـلطه بر جهان اسـام و بخصـوص منطقـه خاورمیانـه اسـت. این که حـزب اللَّ بـرای آزادی سـرزمین اشـغالی تاش 
می کنـد و اسـرائیل در تافی بـه نیروهای سـوریه حمله ور می شـود، نشـان بـارزی از چنین نّیت شـیطانی اسـرائیل و 

حامیـان غربی آن اسـت.

خطوط كّلى مبارزه با رژيم غاصب صهيونيستي

خِطّ کلّی مبارزه با رژیم غاصب باید این باشد:
الف - زندانی کـردن رژیم غاصب در درون مرزهای سـرزمین اشـغالی و تنگ کـردن فضای تنّفس اقتصادی و سیاسـی 

آن و گسسـتن پیوندهای آن با محیـط پیرامونش.
ب - تداوم بخشـیدن به مقاومت و مبارزه ملت فلسـطین در داخل کشورشـان و رسـاندن هرگونه کمکی که بـه آن نیاز 

دارند، تـا تحّقق پیـروزی نهایی.

اسالم و حكومت اسالمى، مشكل اصلى دشمنان
بـرادران و خواهـران! علـت اساسـی فشـارهای همه جانبـه ای کـه اسـتکبار جهانـی - و در رأس آنهـا رژیم امریـکا - به 
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ایـران وارد می کنـد، حمایـت ما از فلسـطین اسـت. آنهـا در اظهـارات صریحتـری گفته اند که مشـکل اصلـی امریکا با 
ایران، مخالفـت جمهوری اسـامی ایران بـا طرحهای ذلّت بار سـازش در فلسـطین اسـت؛ و بقیـه امور نظیـر اّدعاهای 
مضحِک نقض حقوق بشـر و سـاخت سـاحهای کشـتار جمعی، بهانـه ای بیش نیسـت؛ و اگر ایـران دسـت از حمایت 
خـود از مبارزین و مردم لبنان و فلسـطین بـردارد، آنها دسـت از روش خصمانه خویش علیـه ایران برمی دارنـد! البته ما 
به روشـنی می دانیم مشـکل اصلی آنان، اسـام و حکومت اسـامی اسـت که مانع از بازگشـت غارتگرانه و سلطه طلبانه 
آنـان به ایـن کشـور پهناور شـده اسـت و آنهـا هـم حقیقتـاً ایـن رویکـرد سیاسـتهای جمهـوری اسـامی را به خوبی 
می شناسـند. ما بـه آنهـا جـواب رد داده ایـم و حمایـت از مـردم فلسـطین و لبنـان را از وظایـف مهم اسـامی خویش 

می دانیـم. لذا آنهـا از هـر سـو فشـارهای خـود را وارد می کنند.

سياست اصلى و راهبردى دشمنان
سیاسـت اصلی و راهبـردی آنـان در مورد کشـور ما، شـکاف افکنـدن در صفـوف مّتحـد و یکپارچـه مردم مسـلمان و 
انقابی ایـران اسـت. گروهی را »محافظـه کار« و گروهـی را »اصاح طلـب« می نامنـد؛ از یک گروه حمایـت می کنند و 
برعکس، حمـات تبلیغی خویـش را علیه گـروه دیگر متمرکـز می کنند. آنهـا با بزرگ کردن بعضی اشـکاالت، سـعی 
می کنند نظـام اسـامی را غیرکارآمد جلوه دهنـد و مـردم را از نظـام دینی مأیـوس نماینـد و جدایی دین از سیاسـت 
را تبلیغ می کننـد. ایمـان عمیق دینـی مردم مـا، بزرگتریـن سـّد راه آنهاسـت. آنها بـا برنامه هـای تبلیغاتـی خویش، 
می خواهنـد جوانان را در کشـور مأیـوس کنند و مشـکات اقتصـادی را - که کـم و بیش در همـه جای دنیـا متعارف و 
رایج اسـت - جزو مسـائل الینحل نظـام جمهوری اسـامی قلمـداد نماینـد. آنها بـا تبلیغات خـود می خواهنـد امام و 
ارکان انقـاب را زیر سـؤال ببرنـد. علّت این اسـت که آنهـا از اسـام ضربه خـورده و از انقاب اسـامی صدمـه دیده اند؛ 
از بیـداری اسـامی در جهان، احسـاس خطر می کننـد و از احیاء و توسـعه مبـارزات اسـامی لبنان و فلسـطین عمیقاً 
نگراننـد. لـذا در صـدد برآمده اند که ریشـه تفکر اسـامی را بخشـکانند و تیرهـای زهرآگیـن تبلیغاتی خـود را متوّجه 

اسـام و دیـن کرده اند.

حمايت از فلسطين، ركنى از اركان سياستهاي جمهوري اسالمي
هرچـه دامنه مبـارزات لبنان و فلسـطین گسـترده تر می شـود، برآشـفتگی و عصبانیـت صهیونیسـم و امریـکا از نظام 
جمهـوری اسـامی بیشـتر و توطئـه آنهـا گسـترده تر می گـردد؛ ولـی آنهـا بداننـد علی رغـم تبلیغاتشـان، ملـت 
عظیم الّشـأن ایران و مسـؤوالن و رؤسـای کشـور، همگی منسـجم هسـتند. مردم مسـلمان ایران یکپارچه از آرمانهای 
انقاب و اسـام حمایت می کننـد و حمایت از فلسـطین، انتفاضـه و مبارزه بـا صهیونیسـم و حامیانـش از ارکان اصلی 
سیاسـتهای راهبردی جمهـوری اسـامی ایران اسـت. مـا یقیـن داریم بـا ادامه مبـارزات مردم مسـلمان فلسـطین و 
حمایـت جهـان اسـام، فلسـطین بـه فضـل الهـی آزاد می شـود و بیت المقـّدس و مسـجداالقصی  و سـایر نقـاط آن 

. واللَّ غالـب علـی امره2. سـرزمین اسـامی به آغـوش جهـان اسـام بـاز می گـردد؛ ان شـاءاللَّ
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انتفاضه يعنى قيام يك ملت براى احقاق حّق خود

سوء استفاده صهيونيست ها از غفلت دنياي اسالم
شرمندگى تاريخى ملت امريكا توسط مسؤوالنشان
دولت انگليس جاده صاف كن و داّلل سياسى امريكا

انتفاضه مسجداالقصي و درماندگي صهيونيستها
راه مقابله با اسرائيل در جهان اسالم

امتحان بزرگ براي اروپاييها و غربيها
عوامل تعيين كننده در سرنوشت فلسطين
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انتفاضه يعنى قيام يك ملت براى احقاق حّق خود*

سوء استفاده صهيونيست ها از غفلت دنياي اسالم
ــن اســت کــه  ــد، ای ــه کن ــه خــود متوّج ــای اســام را بســیار ب ــد دنی ــه بای ــورد مســأله فلســطین، آنچــه ک در م
ــردم  ــه م ــد از توّج ــنگتن و بع ــورك و واش ــی در نیوی ــز امریکای ــه مراک ــه ب ــهریور و حمل ــای 20 ش ــد از قضای بع
ــم  ــد رژی ــث گردی ــد، باع ــطین ش ــأله فلس ــه از مس ــی ک ــتان، غفلت ــای افغانس ــه اش قضای ــا و دنبال ــه آن قضای ب
صهیونیســتی حّداکثــر ســوء اســتفاده را از ایــن غفلــت و بی توّجهــی بکنــد. رژیــم صهیونیســتی بعــد از 
ســختگیریهای شــدید و جنایتهــای پی درپــِی چنــد مــاه اخیــر، کار را بــه آن جــا رســانده اســت کــه در شــهرهای 
فلســطینی، بــا وســایل جنگــی و تانــک وارد خانه هــای مــردم فلســطین می شــود و بی محابــا جنایــت 
ــه شــود و  ــای اســام متوّج ــد دنی ــد. بای ــر ســوء اســتفاده را از آن حــوادث کردن ــد. صهیونیســتها حداکث می کن

ــد. ــؤولیت کن ــاس مس احس

شرمندگى تاريخى ملت امريكا توسط مسؤوالنشان
ــا  ــد. امریکاییه ــکار کن ــات ان ــن جنای ــؤولیت ای ــکا را در مس ــت امری ــرکت دول ــد ش ــس نمی توان ــچ ک ــه هی البت
ــوان  ــه عن ــر را ب ــد نف ــتان چن ــد. در افغانس ــه کردن ــتان حمل ــت افغانس ــه مل ــم، ب ــا تروریس ــارزه ب ــعار مب ــا ش ب
تروریســت معرفــی کردنــد؛ امــا بــا تــرور مــردم فلســطین و حمــات وحشــیانه علیــه آنهــا، نــه فقــط مخالفــت 
نکردنــد؛ بلکــه تأییــد هــم کردنــد! واقعــاً بــرای مــردم و افــکار عمومــی دنیــا، بســیار مایــه عبــرت اســت. اینهــا 
ــی  ــا ملت ــد؟! ب ــا بزنن ــوق ملته ــر و آزادی و حق ــوق بش ــود دم از حق ــان می ش ــور رویش ــه ط ــد؟ چ ــه می گوین چ
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ــورت  ــی ص ــط مخالفت ــه فق ــا ن ــود؛ ام ــه ای بش ــبعانه و بیرحمان ــن و س ــار خش ــه رفت ــودش، این گون ــه خ در خان
ــکار  ــل اف ــس، در مقاب ــت انگلی ــم دول ــکا و ه ــت امری ــم دول ــفانه ه ــود! متأس ــم بش ــی ه ــه همراه ــرد، بلک نگی
ــرمنده  ــخ ش ــکا را در تاری ــت امری ــکا، مل ــؤوالن امری ــن مس ــر م ــه نظ ــد. ب ــان دادن ــد امتح ــیار ب ــی، بس عموم
ــا در  ــد. اینه ــت زده کردن ــرمنده و خجال ــل و ش ــخ منفع ــس را در تاری ــت انگلی ــس، مل ــؤوالن انگلی ــد. مس کردن
ــی  ــری حّت ــم بش ــت عظی ــن جنای ــل ای ــا، در مقاب ــه اّدع ــن هم ــا ای ــد و ب ــرار دارن ــی ق ــا و ملتهای رأس حکومته

بی تفــاوت نمی ماننــد؛ بلکــه حمایــت هــم می کننــد!

دولت انگليس جاده صاف كن و داّلل سياسى امريكا
ــر عهــده گرفتــه اســت.  ــکا را ب ــت انگلیــس نقــش جــاده صــاف کــن و داّلل سیاســی امری متأســفانه امــروز دول
ــدارد  ــی ن ــوابق ننگین ــن س ــل او چنی ــی مث ــچ دولت ــا هی ــه م ــه در منطق ــتعماری ک ــوت اس ــم فرت ــن رژی ای
- در شــبه قاّره هنــد، در همیــن افغانســتان، در کشــور خــود مــا، در عــراق، در فلســطین و در همــه ایــن 
ــه ایــن طــرف مشــهود اســت  مناطــق، جــای پــای اســتعمار انگلیــس و جنایاتــش از صدوپنجــاه ســال پیــش ب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــار سیاس ــه از آن اوج اعتب ــال ک ــد - ح ــد ش ــو نخواه ــا مح ــن ملته ــی ای ــه تاریخ و از حافظ
ــکا  ــی امری ــه رِو سیاس ــطه و دنبال ــدال و داّلل و واس ــه کوچک اب ــت، ب ــاده اس ــوده، افت ــتعماری اش ب دوران اس
ــت  ــکا و دول ــت امری ــه از آن حمایــت می کنــد. دول ــن هــم بافاصل ــد، ای ــل شــده اســت و هرچــه او می گوی تبدی
ــه خاطــر ایــن کــه آنهــا عمــًا حکومــت جنایتــکار را  انگلیــس در ایــن جنایتهــا و در مســؤولیت آن شــریکند؛ ب

تشــویق می کننــد.

انتفاضه مسجداالقصي و درماندگي صهيونيستها
ــت  ــروز دول ــد. ام ــوم باش ــم معل ــن ه ــرد؛ ای ــد ک ــاز نخواه ــتها را ب ــرِه کار صهیونیس ــها، گ ــن تاش ــه ای البت
ــم و  ــب و ظل ــد. غص ــه کار کن ــد چ ــه نمی دان ــت ک ــده در کار اس ــادرگل و فرومان ــان پ ــتی، آن چن صهیونیس
ــد؛  ــش می آم ــت غاصــب صهیونیســتی پی ــرای دول ــد ب ــا بای ــن چیزه ــدارد. همی ــت خوشــی ن ــی، عاقب زورگوی
ــت.  ــه اس ــن انتفاض ــد، همی ــمگین می کن ــا را خش ــه آنه ــه ک ــت. آنچ ــش اس ــم در پی ــری ه ــای بدت روزه
ــرای  ــا ب ــتهای آنه ــکا و سیاس ــت امری ــتها و دول ــای صهیونیس ــها و دوندگیه ــها و تماس ــا و تاش ــه زحمته هم
ــرای  ــت ب ــک مل ــام ی ــی قی ــرو بنشــانند. انتفاضــه یعنــی چــه؟ یعن ــد انتفاضــه را ف ــه بلکــه بتوانن ــن اســت ک ای
احقــاق حــّق خــود؛ ملتــی کــه ســرزمینش را گرفته انــد، خانــه اش را گرفته انــد، اموالــش را گرفته انــد، 
ــا  ــری خور ب ــت توس ــک اقلی ــل ی ــود مث ــور خ ــل کش ــد، در داخ ــرش کرده ان ــد، تحقی ــش را گرفته ان مزارع
ــده اند. در  ــدان ش ــش وارد می ــروز جوانان ــا ام ــت؛ ام ــرده اس ــی ک ــی کوتاه ــت مدت ــن مل ــد. ای ــار می کنن او رفت
ــد؛  ــدان مســلّح رفته ان ــا دن ــِش ت ــه مبــارزه یــک ارت ــا ســنگ ب ــان جــری شــده اند و ب میــدان مبــارزه، ایــن جوان
ــه انتفاضــه  ــر ک ــاه اخی ــد م ــک ســال و چن ــن ی ــم صهیونیســتی در ای ــد. رژی ــا را عاجــز کرده ان درعین حــال آنه
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ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــعی آنه ــه س ــت. هم ــده اس ــود درمان ــاً در کار خ ــت، حقیقت ــده اس ــاز ش ــجداالقصی  آغ مس
بتواننــد ایــن شــعله مقــّدس و ایــن قیــام بحــق را خامــوش کننــد. بنابرایــن بــه مــردم فشــار می آورنــد. در ایــن 

ــد. ــارها را وارد کرده ان ــام فش ــواع و اقس ــودکان، ان ــدارس ک ــطین و م ــاره فلس ــردم بیچ ــر م ــد روز، ب چن

راه مقابله با اسرائيل در جهان اسالم
ــد.  ــه دارن ــرب وظیف ــای ع ــه، دولته ــر هم ــّدِم ب ــامی و مق ــای اس ــه اول، دولته ــد؛ در درج ــه دارن ــه وظیف هم
ظاهــراً قــرار اســت چنــد روز دیگــر کنفرانســی از اتّحادیــه عــرب تشــکیل شــود. مــا تشــکیل ایــن کنفرانســها را 
تأییــد می کنیــم. هــم ســازمان کنفرانــس اســامی و هــم اتّحادیــه ی عــرب بایــد بنشــینند و بــرای ایــن مســائل 
ــدرت  ــات جهــان اســام و ق ــم و امکان ــروت و جمعیــت عظی ــرو و ث ــن اســت کــه از نی ــه ای ــد. راه مقابل فکــر کنن
ــه ِصــرف یــک قطعنامــه و دو  ــاع از ملــت فلســطین اســتفاده کننــد. ب ــرای دف ــی، ب رأی آن در مجامــع بین الملل
ــه اتّخــاذ مواضــع قاطــع تهدیــد  ــه قطــع مناســبات گوناگــون و ب کلمــه حــرف، اکتفــا نکننــد؛ بلکــه امریــکا را ب

ــدان شــوند. ــه وارد می ــد ک ــی بخواهن ــای اروپای ــد و از رژیمه کنن

امتحان بزرگ براي اروپاييها و غربيها
امــروز بــرای اروپاییهــا و غربیهــا هــم روز امتحــاِن بزرگــی اســت. بایــد امتحانشــان را در دفــاع از حقــوق بشــر و 
آزادی - کــه ایــن همــه اّدعایــش را می کننــد - پــس بدهنــد. چطــور از یــک ملــت بــا ایــن میــزان از مظلومیــت 
ــا  ــا اینه ــد، ام ــزی گفته ان ــه چی ــد کلم ــی چن ــی، زبان ــای اروپای ــی از دولته ــه بعض ــرد؟! البت ــاع ک ــود دف نمی ش

ــد. کافــی نیســت. ســازمان کنفرانــس اســامی و دولتهــای اســامی وظیفــه دارن

عوامل تعيين كننده در سرنوشت فلسطين
ــم  ــلمان ه ــای مس ــه ملته ــه هم ــران! و ب ــز ای ــت عزی ــن! مل ــزان م ــم: عزی ــرض می کن ــما ع ــه ش ــن ب ــا م و ام
عــرض می کنــم: عاملــی کــه می توانــد در ایــن زمینــه - مثــل همــه زمینه هــای دیگــر - تعیین کننــده 
باشــد، تصمیــم ملتهــا و افــکار عمومــی اســت. ملتهــا هســتند کــه بــا فشــاِر خواســت و مطالبــه خــود می تواننــد 
ــلمان  ــای مس ــدس، ملته ــال روز ق ــت. امس ــش اس ــدس در پی ــد. روز ق ــت وادار کنن ــن حرک ــه ای ــا را ب دولته
ــه  ــن زمین ــش خشــمگینند و هــر کــس در ای ــم صهیونیســتی و حامیان ــه رژی ــد کــه نســبت ب ــد نشــان دهن بای
ــد  ــورد خواهن ــمگین برخ ــمگینند و خش ــا او خش ــد، ب ــت باش ــه در آن جه ــتی ک ــر سیاس ــد و ه ــاوت باش بی تف
ــای اســام مســؤولیتهای  ــای اســام و همچنیــن روشــنفکران دنی ــه علمــای اســام در سرتاســر دنی کــرد. البت
ــم و فــان مفتــی  ــد فــان عال ــه ِصــرف این کــه امریکاییهــا از حرکتــی ناراضــی هســتند، نبای ــد. ب ــژه ای دارن وی
ــه اتّخــاذ یــک موضــع ضــّد اســامی وادار کنــد؛ کــه متأســفانه در قضیــه  را در فــان کشــور عربــی و اســامی ب
ــورهای  ــای کش ــام، علم ــای اس ــت. علم ــده اس ــاهده ش ــام مش ــای اس ــن در دنی ــورِد چنی ــی دو م ــر، یک اخی
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ــجو در  ــر دانش ــدان و قش ــندگان، هنرمن ــدگان، نویس ــاعران، گوین ــام، ش ــای اس ــنفکران دنی ــامی، روش اس
سرتاســر دنیــای اســام، همــه بایــد امــروز در حمایــت از مــردم فلســطین نقــش ایفــا کننــد - وظیفــه آنهاســت 
ــی نیســت.  ــان و حــرف، کاف ــاری برســاند. زب ــوم ی ــت مظل ــن مل ــه ای ــد ب ــر اســت و می توان ــن نقشــها مؤثّ - و ای
ــت و  ــه اس ــن وظیف ــت. ای ــتر اس ــرش بیش ــر و تأثی ــا باالت ــیاری از کمکه ــردم، از بس ــع م ــای قاط موضعگیریه

ــد. ــه را انجــام دهن ــن وظیف ــد ای ــه بتوانن ــا هم ــد ت ــق ده ــال توفی ــد متع ــم خداون امیدواری
ــام بزرگــوار ماســت،  ــادگار فراموش نشــدنی ام مــن مطمئنــم ان شــاءاللَّ امســال هــم روز شــریف قــدس، کــه ی
ــود - انجــام خواهــد  پُرشــورتر و وســیعتر از همیشــه - همچنــان کــه پارســال هــم پُرشــورتر از ســالهای قبــل ب
ــرد و صهیونیســتها  ــل صهیونیســم غاصــب، روشــن خواهــد ک ــای اســام موضــع خــود را در مقاب ــت و دنی گرف
ــت.  ــی نیس ــدرت واقع ــل ق ــا، دلی ــن قدرتمندیه ــاد. ای ــد افت ــماره خواه ــه ش ــتر ب ــان بیش ــه روز نفسهایش روزب
ــک می شــود و  ــی خــود نزدی ــِر ناشــی از اســتبداد و زورگوی ــان عم ــه پای ــج ب ــه روز و بتدری ــت غاصــب، روزب دول

ــِت فلســطین اداره شــود. ــه دســت مل ــه فلســطین ب ــد ک ــد دی ــای اســام روزی را خواه ان شــاءاللَّ دنی
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مسئله فلسطین

نظرخواهى از خوِد مردم فلسطين، راه حلِ ّ منطقى مسأله فلسطين*

جنايات كم نظير صهيونيست ها در فلسطين
آنچـه کـه امـروز در سـرزمینهای فلسطینی نشـیِن کشـور فلسـطین جریـان دارد، یـک فاجعـه انسـانِی کم نظیر 
اسـت. در طـول تاریـخ فلسـطین هـم مـا شـبیه ایـن را بـا این شـّدت، بـا ایـن خشـونت و بـا این قسـاوت سـراغ 
نداریـم. جنایاتـی کـه در فلسـطین اتّفـاق می افتـد، حقیقتـاً تکان دهنـده اسـت. دولـت جعلـِی صهیونیسـت بـا 
امکانـات نظامـی، بـا تانک، بـا سـرباز - شـنیده ام حدود سـی هـزار نیـرو و صدهـا تانـک وارد کـرده اسـت! - وارد 
«، »نابلـس«، »غـّزه«، »خان یونـس«،  شـهرها و خیابانهـا می شـوند و فاجعه آفرینـی می کننـد. شـهرهای »رام اللَّ
»بیت اللّحـم«، »رفـح« و دیگـر مناطـق فلسطینی نشـین، همـه دچـار ایـن مصیبتنـد. کاری می کننـد که شـبیه 
ایـن کار را مـا در دوره هـای نزدیـک بـه خودمـان بـا ایـن شـّدت و خشـونت در هیچ جـا سـراغ نداریـم! خانه ها را 
ویـران می کننـد، با تانـک و بولـدوزر به جـان خانه هـای محّقـر فلسـطینیها می افتنـد - چـه در این شـهرها و چه 
در اردوگاههـا - خانواده هـا را آواره می کننـد. مـرد و زنـی را کـه دم تیغشـان بیایـد، می ُکشـند و هیـچ ماحظـه 
نمی کننـد. شـنیده ام جوانـان و مـردان را - از سـنین سـیزده سـال تـا پنجـاه سـال - دسـتگیر می کننـد و تعداد 
زیـادی از مـردان ایـن خانواده ها بخصـوص جوانـان و نوجوانان را دسـتگیر کـرده و به مناطقـی برده اند کـه معلوم 
نیسـت کجاسـت! خبرهایی که از داخـل بازداشـتگاهها بعضـاً بـه بیـرون درز کـرده و در مطبوعات دنیـا منعکس 
شـده اسـت، خبر می دهـد کـه اینهـا را شـکنجه و آزار می کننـد و حّتـی در داخل ایـن بازداشـتگاهها هم بـه آنها 
دسـتبند می زنند. بـه مسـجدها و کلیسـاها در بیت اللّحـم حملـه کرده انـد و از رسـاندن آمبوالنس، آذوقـه و دارو 
به مردمی کـه مجروح می شـوند جلوگیـری می کننـد. آن طوری کـه نقل کرده انـد، حّتـی آمبوالنسـها را تیرباران 

*.بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه دوم( 1381/01/16
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می کننـد و بسـیاری از مجروحان این حـوادث براثـر خونریـزی و بی دارویـی از بین رفته و به شـهادت رسـیده اند. 
حّتـی بیمارسـتانها و داروخانه هـا را مـورد تهاجـم قرار می دهنـد و به غـارت مراکـز و مغازه هایـی که در آنهـا مواد 
« و بعضی شـهرهای دیگر جـرأِت بیرون آمـدن از خانه های خودشـان  غذایی اسـت می پردازنـد. مـردم در »رام اللَّ
را ندارنـد. زنـان، بچه هـا، ایـن خانواده های آواره شـده و کسـانی کـه مجبورند چون سـقف خانه شـان فـرو ریخته 
اسـت، بـه خانـه خویشاوندانشـان و دیگـران بروند، خـدا می دانـد با چـه مصیبـت و سـختی ای زندگـی می کنند. 
« به  آب و بـرق را در بعضـی از ایـن شـهرها قطـع کرده انـد. وقاحـت را بـه جایـی رسـانده اند کـه در شـهر »رام اللَّ
مقـّر اقامتگاه رئیـس حکومـت خودگـردان حمله کـرده و آن جـا را تصـّرف نموده انـد؛ یعنـی همـان حکومتی که 
خودشـان آن را به رسـمیت شـناخته اند، خودشـان قـرارش را بسـته اند و خودشـان امضـاء کردنـد! خاصه وضع 

عجیبـی به وجـود آورده و صـدای دنیـا را در آورده انـد!

اعتراض سياستمداران حامي صهيونيست به جنايات آنها
 سیاسـتمدارانی که بـه خاطـر رودربایسـتی از صهیونیسـتها حاضـر نبودند یـک کلمه علیـه دولت صهیونیسـتی 
حـرف بزنند، امـروز صریحاً اعتـراض می کننـد. ملتهای مسـلمان در همه جـا خشـمگینند و می جوشـند. اگر جلِو 
ملتهـای مسـلمان و ملتهـای عـرب را حکومتهایشـان نمی گرفتنـد، آن وقـت دیده می شـد کـه این یـک میلیارد 
مسـلمان چـه می کند و چـه می توانـد بکند! مسـأله ایـن اسـت کـه نمـاد خونخـواری و وحشـی گری و دّرندگی و 
بی اعتنایـی به همـه موازیـن بشـری، حقوق بشـر و ارزشـهای بشـری - کـه همیـن نظامیـان صهیونیسـتند - در 
یـک طـرف و نمـاد مقاومـِت قهرمانانـه و مظلومانـه - کـه ملـت مظلـوم فلسـطینند - در طـرف دیگـر مقابـل هم 
ایسـتاده اند. مـن وجـدان جهانـی را بـه داوری و قضـاوت دعـوت می کنـم. همـه حرفهایـی که بـه عنـوان تحلیل 
سیاسـی، راه حل، توصیـه می زننـد، در مقابـل ایـن واقعیـت، افسـانه و موهوم اسـت. واقعیت این اسـت کـه ملتی 
در خانـه خـود تحقیـر می شـود، دسـتگیر می شـود، کشـته می شـود، جوانـش از او گرفته می شـود، امنیـِت جان 
و مال و مسـکنش به وسـیله غاصبـان همـان سـرزمین تهدید می شـود. حـال وجـدان جهانـی قضاوت کنـد؛ این 
جا حق بـا کیسـت و وظیفه انسـانها چیسـت؟ ما بـه هیچ چیـز دیگری احتیـاج نداریـم؛ همیـن واقعیـت را مقابل 
خودشـان بگذارنـد ببیننـد چـه اتّفاقـی در حـال وقـوع اسـت؟ در اّوِل کار کـه همیـن صهیونیسـتها بـر سـِر کار 
آمدنـد - پنجاه وچهار سـال قبـل - نگذاشـتند دنیـا بفهمد کـه اینها چـه فجایعی انجـام می دهنـد؛ اما امـروز دنیا 
می بینـد. البتـه تلویزیونهـا و دوربینها قادر نیسـتند حقیقت را نشـان دهنـد. فقط بخشـی از حقیقت؛ یـک تصویر 
و شـبحی از حقیقت را نشـان می دهنـد؛ حقیقت خیلـی بیشـتر از اینها و خیلـی تلختر از اینهاسـت. واقعیـت را از 
روی همیـن فیلمهـای تلویزیونـی کـه در دنیا پخـش می شـود - آن جاهایی کـه پخش می شـود - قضـاوت کنند. 
البتـه صهیونیسـتها کـه بسـیاری از دسـتگاههای ارتبـاط جمعـی و رسـانه ها در قبضـه قدرتشـان اسـت و یـا زیر 
نفـوذ و متعلّـق بـه آنهاسـت، نمی گذارند حقایق روشـن شـود. امـا مردم جسـتجو کننـد؛ ملتهـای دنیا جسـتجو 
کنند. ایـن، واقعیـِت قضیه اسـت. این، مسـأله ای اسـت کـه این روزهـا اتّفـاق می افتـد؛ مربوط بـه تاریِخ گذشـته 
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نیسـت، متعلّـِق همیـن زمانـی اسـت که مـن و شـما این جـا با هـم حـرف می زنیم.

موضع امريكايي ها در مقابل جنايات صهيونيستها در فلسطين
 بـه کلیسـاها حملـه کرده اند. خـوب؛ مسـیحیان دنیـا حّداقـل از آن کشـیش مسـیحی دفـاع کنند کـه در همین 
روزهـای گذشـته در حیـن انجـام مراسـم عبـادی خـودش کشـته شـد. او در محاصـره کلیسـا در »بیت اللّحـم« 
و حملـه صهیونیسـتها بـه کلیسـا در مقابـل چشـم کسـانی کـه در آن کلیسـا پنـاه آورده بودنـد؛ جـان خـود را از 
دسـت داد. این جـا مسـأله، مسـأله اسـامی نیسـت، مسـأله بشـری اسـت، مسـأله انسـانی اسـت؛ این جـا ماك 
قضـاوت، انسـان بودن اسـت، فهمیدن ارزشـهای انسـانی اسـت. خـوب؛ ایـن، واقعیـت. البتـه بعضـی از دولتها در 
اروپـا و غیراروپـا موضعگیـری کرده انـد. ایـن موضعگیـری هـر چنـد ضعیـف هـم بـوده اسـت ولـی باالخـره اخم 
مختصری نسـبت بـه اسـرائیل کردنـد و امـا موضـع امریـکا: امریـکا در ایـن قضیـه بدتریـن موضعگیـری را کرد؛ 
دیگـر از ایـن بدتـر، امـکان نـدارد. در ایـن هفـت هشـت ده روزی کـه ایـن حـوادث شـّدت فوق العـاده ای گرفته 
اسـت، تا به حال رئیـس جمهـور امریکا دو سـه مرتبـه صحبت کرده اسـت. آخریـن مرتبـه همین صحبـِت دیروز 
بود؛ سـخنرانی ای مفّصـل، تقریبـاً یـک سـره در حمایـت از عملیـات و کارهای اسـرائیل! وی بـرای خالـی نبودن 
عریضـه، در خـال ایـن سـخنرانی، پـس از حمایتهـای فراوانـی کـه از جنایتـکاران صهیونیسـت کرد، ایـن را هم 
گنجاند کـه »دولـت اسـرائیل در مناطق فلسطینی نشـین، شـهرکهای یهـودی نسـازد.« خوب؛ خـودش می داند، 
همـه دنیـا هـم می داننـد کـه ایـن یـک توصیـه دروغیـن و صـوری و سـطحی اسـت. سالهاسـت مجامـع جهانی 
تصویـب کرده انـد و مراکـز قـدرت جهانـی و سیاسـت جهانـی گفته انـد کـه اسـرائیلیها حـق ندارنـد در مناطـق 
فلسطینی نشـین، شـهرك یهودی نشـین بسـازند. همین درنده ای1 که امروز در فلسـطین اشـغالی در رأس قدرت 
اسـت، زمانی کـه وزیر مسـکن بـود، مقابل همـه اینهـا ایسـتاد و گفت من می سـازم و سـاخت و تـا االن هـم ادامه 
دارد. چـه کسـی ایـن حرفهـا را گـوش می کند؟ خـودش هـم می دانـد کـه گـوش نمی کننـد. یکسـره حمایت از 
صهیونیسـتها، آن هـم بـا منطق ضعیـف، بـا منطـق غلـط و غیرقابل قبـول بـرای افـکار مردم جهـان. ایـن رئیس 
جمهور کنونـی آمریـکا2 متأّسـفانه از اّولی که سـِرکار آمـده تا کنون بـا هر سـخنرانی و با هـر اقدام خـود ضربه ای 
بـه صلـح و امنیـت جهانـی زده اسـت. تصمیمهایـی کـه گرفته اسـت همـه بر ضـّد صلـح و امنیـت جهانی اسـت. 
از پیمـان حفظ محیـط زیسـت که یـک پیمـان جهانـی در کیوتو بـود و رئیـس جمهـور قبلـی امریـکا آن را امضا 
کرده بود، خـارج شـد. از پیمان محـدود کردن سـاحهای ضّد موشـکی خارج شـده، کارهـای اتمـی و فّعالیتهای 
سـاخت اتمیش را توسـعه داده و علنـاً و صریحـاً هم آن را اعـان می کند. بعـد از قضیه بیسـتم شـهریوِر نیویورك، 
هر مرتبه که سـخنرانی کرده اسـت یـا دنیـا را تهدید کـرده و یـا ملتهـا را تحقیر کـرده، یا ملـت امریـکا و ملتهای 
غربی را بـه تنّفـر از مسـلمین و عموم شـرقیها دعوت کـرده و یا خبـر از حمـات آینده خـودش به این جـا و آن جا 
داده و یـا کشـورها را بـه حمله اتمـی تهدیـد کـرده اسـت. حرفهـا و موضعگیریهـای او دقیقـاً نقطه مقابـل صلح و 
امنیت جهانـی اسـت. چـه کسـی اینهـا را اداره می کند؟ جـای تأّمـل و تفکر اسـت. چه کسـی ایـن آدمهـای تازه 

ى 
طق

ّ من
حلِ 

اه 
، ر

ين
سط

 فل
دم

 مر
وِد

ز خ
ى ا

واه
رخ

نظ

1. مقصود »آریل شارون« رئیس دولت صهیونیستی است.
2.»جورج بوش«



سطین"
سئله فل

ضوع " م
شتر درباره مو

مطالعه بی
مسئله فلسطین

92

وارد در میـدان سیاسـت و جاه طلـب و بی خبـر از معنویـت را به سـوی ایـن وضعیتی که پیـش می آورنـد هدایت 
می کنـد؟ خیلـی در خـور تأّمل اسـت.

امريكا شريك جرم در جنايات امروز فلسطين 
همیـن رئیـس جمهـور امریـکا از حـرکات حکومت غاصـب اسـرائیل دفـاع کـرده و می گویـد اسـرائیل از خودش 
دفـاع می کنـد! اسـرائیل ایـن کشـتارها را انجـام می دهـد و او می گویـد اسـرائیل از خـودش دفـاع می کنـد و کار 
او را مبـارزه بـا تروریسـم به حسـاب مـی آورد! آیـا کشـتن زن و کـودك و جـوان و خـراب کـردن خانه هـای ِگلی 
فلسـطینیان بـا بولـدوزر، ایـن دفـاع از خـود اسـت؟! آن کسـی که از خـود دفـاع می کنـد ملت فلسـطین اسـت. 
آن کسـی کـه از جـور و سـتم غاصِب اشـغالگر بـه جان آمـده اسـت، همیـن زن و مرد فلسـطینی اسـت کـه دیگر 
قدرت تحملّـش را از دسـت داده و راه چـاره را در این دانسـته کـه به صحنـه بیاید. کـی  حاضر اسـت جوانش برود 
در یـک واقعـه خونیـن و یک سـاعت دیگر بـه قتـل برسـد! این اسـت که یـک مـادر، جـوان خـودش را در آغوش 
می گیـرد، می بوسـد امـا گریـه نمی کنـد. می گویـد مـن ایـن را می فرسـتم. ببینیـد شـما بـر سـر ایـن مـادر چه 
آورده اید؟! شـما ببینید بر سـر ایـن ملت چـه آورده اید کـه حاضر اسـت به این نحـو جوانـش را به میدان بفرسـتد 
و می گویـد اگـر صـد جـوان هـم داشـته باشـم می فرسـتم کـه ایـن گونـه کشـته شـوند. شـما بـا ایـن ملـت چه 
کرده ایـد که یک دختـر هفـده، هجده سـاله حاضر اسـت به خـودش بمب ببنـدد، در بین دشـمنان صهیونیسـت 
بـرود و خـودش را از بین ببـرد که آنهـا از بیـن بروند. شـما همـه راهها را جلـِو اینهـا بسـته اید. آن وقـت می گوید 
دولـت اسـرائیل از خـودش دفـاع می کند! دفـاع این اسـت؟! ایـن حـرف منطقی اسـت؟ این حـرف شایسـته یک 
رئیس جمهـور اسـت؟ ایـن حـرف شایسـته آن دولتی اسـت که خـودش را رهبـر دنیـا می دانـد و می گویـد همه 
دنیا بایـد از مـن اطاعـت کننـد؟ مـردم دنیـا بیاینـد از ایـن برهـان سـخیف و از ایـن منطق ضعیـف پشـتیبانی و 
اطاعت کننـد؟ یک ملـت را تحقیـر کرده ایـد، بـا حیلـه و خشـونت خانـه اش را از او گرفته ایـد، زندگیـش را تباه و 
سـیاه کرده اید، روزانـه او را تحقیـر می کنیـد، از این شـهر به آن شـهر که مـی رود، در خانه خـود و در کشـور خود 
باید به وسـیله بیگانه هـا کنترل شـود. یک وقـت اگر هجـوم بیاورنـد یکی را بکشـند، هیأت دولتشـان می نشـیند 
تصویـب می کند کـه ایـن آدمهـا را هر جـا دیدید تـرور کنیـد! دنیـا چنین چیـزی را دیگـر کجـا سـراغ دارد، غیر 
از ایـن صهیونیسـتها؟ آن وقـت بـه این ملـت می گویـد تروریسـت و در دفـاع از ایـن تروریسـتهای وقیـح و درنده 
و مفتضـح می گویـد: از خودشـان دفـاع می کننـد. آیا می شـود دولـت امریـکا موضعی بدتـر از ایـن بگیـرد؟ اقدام 
اسـرائیل هم بـا همیـن تأییدهای آمریکا شـروع شـد. اگـر آمریکا تأییـد نمی کـرد، اگر چراغ سـبز نشـان نمی داد، 
اگـر قـول حمایـت نمـی داد، اینهـا جـرأت نمی کردنـد ایـن طـور وارد شـوند. پشتشـان بـه حمایتهـای بی منطق 
امریـکا گرم اسـت، لـذا ایـن همـه جنایـت می کننـد. بنابرایـن امریـکا در همـه جنایاتـی که امـروز در فلسـطین 

اتّفـاق می افتـد، شـریک جرم اسـت.
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تنفر اكثريت قاطع مردم از امريكا 
توّجـه کنید! انتفاضـه ملت فلسـطین، قیام یک ملت اسـت. ملت فلسـطین دسـت خود را از آسـتین بیـرون آورده 
اسـت؛ این را بـه گـردن ایـن و آن نیندازیـد. یک ملـت قیـام کـرده، شـرف او و عـّزت او و هویّـت و آگاهـی او، او را 
به میـدان کشـانده، حال بـه اینهـا می گوییـد تروریسـت؟! اینهـا تروریسـتند؟! اگـر دولت اسـرائیل اّدعـا می کند 
که بـا یـک گـروه معـدود مواجـه اسـت پـس چـرا وارد خانـه مـردم می شـوند؟ چـرا خانه هـا را ویـران می کنند و 
چـرا در کوچه و بـازار ایـن همه جنایـت می آفریننـد؟ بروید بـا همان گـروه معـدود روبرو شـوید. زن و بچـه مردم 
چـه گناهـی کرده اند؟ منطـق غلط انـدر غلـط، مقّدمـات غلـط، اسـتنتاج غلـط؛ آن وقت چنـان حرفهایـی را یک 
رئیـس جمهور جلِو چشـم مـردم دنیـا بر زبـان مـی آورد و بـرای خالی نبـودن عریضـه هم ایـن دولـت و آن دولت 
- جمهـوری اسـامی، عـراق، سـوریه و دیگـران - را مّتهـم می کنـد. ایـن اّدعاها امریـکا را در چشـم مـردم جهان 
منفور می کنـد؛ اینهـا توّجه ندارنـد. امـروز در دنیای اسـام هیـچ دولتی منفورتـر از دولـت امریکا نیسـت. همین 
رئیـس جمهـور امریکا کـه در یـک سـخنرانی با مـردم خـودش صحبـت می کـرد - آن زمان کـه می خواسـتند به 
افغانسـتان حمله کنند - گفت کسـانی هسـتند که دچـار نفرتنـد. بله؛ مخصـوص مردم افغانسـتان هم نبـود. بعد 
خودشـان آمارگیـری و نظرخواهـی کردنـد و در مطبوعـات هم منتشـر شـد: در همه کشـورهای اسـامی و عربی 
تقریبـاً معلوم شـد که اکثریـت قاطع مـردم از امریـکا متنّفرنـد؛ اما ایـن نفرت بر خـاف آنچه کـه او اّدعـا می کرد، 
نفـرت از علـم نیسـت، نفـرت از تمـّدن نیسـت. می گویـد اینهـا با تمـّدن طرفنـد، بـا علـم طرفند. نـه خیـر؛ یا بد 
فهمیـده ای یا خـاف واقـع بیـان می کنـی. مـردم از علـم و تمـّدن متنّفر نیسـتند. مـردم کشـورهای اسـامی از 
مردم آمریـکا هم متنّفـر نیسـتند. این تنّفـر به هیـأت حاکمه امریـکا - رئیـس جمهور امریکا و کسـانی که پشـت 
سـر او سیاسـتهای امریکا را تنظیـم می کنند - متوّجه اسـت. مـردم از اینهـا متنّفرند. خـوب؛ منطق امـروِز امریکا 
این اسـت که دنیـا را باید بـا زور اداره کـرد! می گوینـد زور داریم، سـاح داریـم؛ دنیـا را بـا زور وادار می کنیم آنچه 
که مـا می خواهیـم همـان را بپذیرنـد و عمـل کننـد؛ امـا در اشـتباهند؛ نمی شـود، چنیـن چیـزی امکان نـدارد. 
قبـل از اینهـا هـم در طـول تاریـخ در دنیـا و حّتـی در زمان خـود مـا کسـانی بودند کـه خیـال می کردند بـا زور و 
سـرنیزه می شـود بر ملتهای خودشـان یا ملتهـای دیگر سـوار شـد و حکمرانی کـرد. دنیـا هیتلرها را دیده اسـت، 
رهبـراِن اوایل کاِر شـوروی را دیده اسـت؛ دنیا بعضـی از قدرتهـای دیگر را هـم این زمـان و قبل از این زمـان دیده 
اسـت؛ اینها شکسـت خوردنـد. خـوِد امریکاییهـا در ویتنـام همیـن را تجربـه کردنـد. آن روزی کـه بعـد از خارج 
شـدن فرانسـویها، امریـکا وارد ویتنـام شـد، قدرتمنـدان و سیاسـتمداران امریـکا شـک نداشـتند که بـا پیروزی 
خارج خواهند شـد. هفت، هشـت، ده سـال آن جا بـا قدرت نمایی ظاهـری مـردم را کشـتند، اذیّت کردنـد، مزارع 
را نابـود کردند؛ آخر هـم با خجالـت و فضاحت در سـال 1354 شکسـت خـورده از ویتنام خـارج شـدند. همه دنیا 
هـم گفتنـد و پذیرفتنـد و اعتـراف کردند کـه اینها شکسـت خوردنـد. ویتنـام یکپارچـه در اختیـار مـردم ویتنام 

مانـد و اینهـا مجبور شـدند بیـرون بروند.
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 قدرت ملتها و انسانها، باالتر از قدرت سالح ها
اینهـا نمی دانند قدرتـی وجود دارد کـه باالتر از قدرت سـاح آنهاسـت و آن قدرت ملتهاسـت، قدرت انسانهاسـت. 
هـر ملتی که بـه یک مبـدأ و بـه یک منطـق و به یـک مبنـای فکـری اعتقاد داشـته باشـد و با عزم راسـخ پـای آن 
منطق بایسـتد، هیـچ قدرتی - چـه قدرت اتمـی و چـه باالتـر و پایین تـر از اتـم - نمی تواند مقهـورش کنـد. اینها 
قدرت ملتهـا و قـدرت خداوند قـادر متعـال را که پشـت سـر اراده و عـزم و اقدام ملتهاسـت دسـِت کـم گرفته اند: 
»کًا نمـّد هـؤالء و هـؤالء«3؛ هـر گروهـی بـرای اهدافـی کـه بـه آن ایمـان دارد کار کند، خـدای متعـال کمک و 
مـددش خواهـد کرد. اگـر گروهـی مؤمن بـه خـدا باشـد، آن وقـت در آویختـن بـا آن و شکسـت دادنـش ده برابر 
مشـکلتر هم می شـود؛ مگر آسـان اسـت؟! هر کس با این نیـرو - نیـروی ملتهـا و انسـانها - درافتاد ُخرد می شـود. 
امریـکا هـم ُخـرد خواهـد شـد. اینهـا می خواهنـد قـدرت مقاومـت ملـت فلسـطین را نابـود کننـد و نمی توانند. 
خـوب؛ حـاال باالخره چـه خواهـد شـد؟ ایـن حادثـه ای کـه امـروز اتّفـاق افتـاده اسـت، ظواهـری دارد و بواطنی. 
ظواهـرش همیـن اسـت کـه گفتیـم: گروهـی بـا زور و سـرنیزه و تفنـگ و تانـک و پشـتیبانی سیاسـی امریـکا به 
جـان زن و مـرد و پیـرزن و کـودك و غیره افتـاده اسـت. آنهـا را می کشـد، خانه شـان را ویـران می کند، دسـتبند 
بـه دستشـان می زنـد، تحقیرشـان می کنـد؛ آنهـا را بـا اهانـت از خانـه و زندگیشـان دور می کنـد، خانواده هـا را 
آواره می کنـد. ایـن ظاهـر قضیه اسـت. امـا باطـن قضیه این اسـت کـه همیـن قـدرِت به ظاهـر مسـلّط، در درون 
خـود ذوب می شـود، آب می شـود. ملـت فلسـطین تصمیـم گرفتـه اسـت؛ سـازمانهای مبـارز فلسـطینی اعـم از 
سـازمان فتح، سـازمان حماس، جبهه خلـق، جهاد، حـزب اللَّ و دیگـران، دستشـان را روی هم گذاشـته و تصمیم 
گرفته انـد. همه به یـک نتیجـه رسـیده و راه فـداکاری را پیـدا کرده انـد؛ فهمیده اند کـه راه نجات فلسـطین آماده 
شـدن برای فداکاری اسـت. شـهادت را تجربـه کـرده و فهمیده اند که دشـمن در مقابل شـهادت و شـهادت طلبی 
و نترسـیدن از مـرگ ناتـوان اسـت. »یاسـر عرفـات« هم پیغـام داده اسـت کـه من آمـاده شـهادتم؛ ایـن تصمیم 
خوبـی اسـت. امیدواریـم ایشـان از ایـن تصمیـم منصـرف نشـود و پـای این حـرف بایسـتد. آن کسـی کـه در راه 
خـدا شـهید می شـود می مانـد - فکـر او و شـخصیت او می مانـد - امـا آن کسـی کـه بـا اختیـار خـود بـه سـمت 
فـداکاری بـرای آرمانش نمـی رود، ممکن اسـت که جسـمش چند صباحـی زنـده بماند امـا شـخصیت و هویّت او 
از بیـن می رود. شـهادت؛ ایـن را مردم فلسـطین پیدا کرده انـد، امیدواریـم که مسـؤوالن حکومِت خودگـردان هم 
همان طور کـه گفتنـد پای این حـرف بایسـتند و بـا مـردم خودشـان در ایـن راه همراهی کنند و تسـلیم نشـوند؛ 

دشـمن روزبـه روز رو به ضعیفتر شـدن اسـت.

 افق روشن مردم فلسطين
همـه امیـد تنـدروان صهیونیسـت بـه همیـن درنـده ای بـود کـه امـروز در رأس قـدرت و در رأس دولـت و در آن 
حکومـت جعلـی و دروغین اسـت4. امیدشـان بـه این بـود کـه این بـا چکمـه آهنین بیایـد و بـا مشـت پوالدین و 
سـرنیزه بتواند مـردم فلسـطین را کـه به پـا خاسـته اند بـه زانـو درآورد و انتفاضـه را خاموش کنـد؛ لکـن از روزی 

 3. اسراء: 20
 4. »آریل شارون«
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که ایـن آمـده اسـت روزبـه روز انتفاضه شـعله بیشـتری پیـدا کرده اسـت. ایـن آخریـن امیدشـان بـود. در داخِل 
خودشـان االن اختاف اسـت. آن کسـانی کـه از راههـای دور آمـده بودنـد تا در ایـن سـرزمین و کشـوِر مغصوب 
بـا امنیـت زندگـی کننـد، امـروز در فکـر برگشـتنند. بسـیاری از آنهـا در حـال بازگشـتنند و دیگر کسـی جرأت 
نمی کنـد بیایـد. بی روحیه انـد، احسـاس ضعـف می کننـد و بیـن خودشـان اختـاف اسـت. از آینـده خودشـان 
ناامیدنـد و افق روشـنی در آینده خـود نمی بیننـد. این صهیونیسـتهای غاصـب، سراسـیمه و شـتابزده اند و کارها 
و حرفهایشـان ایـن را نشـان می دهد. اگـر این حـوادث بـرای ملت فلسـطین تلـخ و اندوهبار اسـت، برای دشـمن 
آنها هـم خیلی تلخ اسـت. این آیه شـریفه قـرآن چقـدر گویاسـت: »إن تکونوا تألمـون فانّهـم یألمون کمـا تألمون 
و ترجـون من اللَّ مـا ال یرجـون«5؛ اگر شـما در این مبـارزه دچـار درد و الم می شـوید، دشـمن هم دچـار درد و الم 
می شـود؛ او هم زخـم می خورد، سـخت تر از شـما. تفـاوت در این اسـت که ملت فلسـطین افـق روشـنی در مقابل 
دارد؛ لکـن غاصـب صهیونیسـت این افق روشـن را نـدارد. ملت فلسـطین افـق روشـنی دارد که می توانـد خودش 

را بـه آن جـا برسـاند؛ با تاش و سـعی و کوششـی کـه همـه بکنند.

دو راه حل در مسأله فلسطين
خوب؛ حـاال راه حـل چیسـت؟ ما بـرای ایـن قضیـه راه حـل داریـم. ایـن راه حلهایـی کـه ارائـه می شـود، راه حل 
نیسـت. فلسـطین در پنجاه سـال اخیـر یک مسـأله مهـمِ ّ دنیا و خـاور میانـه بوده اسـت. بـرای این که این مسـأله 
مهـم و ایـن مشـکل بغرنـج حـل شـود دو نـوع راه حـل همیشـه پیشـنهاد شـده اسـت: یـک راه حـلِ ّ غلـط، یـک 
راه حـلِ ّ درسـت. راه حـلِ ّ غلـط این اسـت که بـا همیـن غاصبی کـه نه بـه ارزشـهای انسـانی پایبنـد اسـت و نه به 
قوانیـن بین المللـی، و بـه قطعنامه هـای سـازمانهای بین المللـی گـردن نمی نهـد، مذاکـره کننـد و بـا او بـه یـک 
نقطـه توافـق برسـند. ایـن راه حـل، راه حـلِ ّ غلطی اسـت؛ ایـن به هـر شـکلش ظاهر شـود غلط اسـت. اسـرائیل 
نشـان داده اسـت کـه به هیـچ امضـای خـود پایبنـد نیسـت؛ اگـر توافـق هـم بکننـد، امضـاء هـم بکننـد، پایبند 
نمی مانـد. بزرگتریـن و قویتریـن اسـتدالل بـر ایـن معنـا هم همیـن وضـع امـروز رام اللَّ اسـت. خوب؛ خودشـان 
نشسـتند در اسـلو امضا کردنـد؛ حکومت خودگـردان را به رسـمیت شـناختند. حـاال بفرمایید؛ این رفتاری اسـت 
کـه بـا حکومـت خودگـردان و بـا طـرف مذاکره شـان - یعنـی یاسـر عرفـات - انجـام می دهنـد. اینها بـه امضای 
خودشـان پایبنـد نیسـتند. هـر امضایی کـه طـرف مقابـل بـه اینهـا بدهـد، پایشـان را روی آن امضـاء می گذارند 
یک قدم جلـو می آینـد. طبیعتشـان این اسـت. ایـن راه حـل، راه حلِ ّ درسـتی نیسـت. البته مـن ایـن مطلبی که 
می گویم، طـرِف خطابم کسـانی نیسـتند کـه می خواهند بـه هر قیمتی شـده، ایـن غّده سـرطانی را حفـظ کنند. 
آنهـا ایـن حـرف را قبـول نمی کننـد؛ مـا ایـن را می دانیـم. لکـن طـرِف خطـاب مـن، دولتهـای عربـی، دولتهای 
اسـامی، ملتهـای مسـلمان و وجدانهای بیـدار در همه جـای دنیاسـت؛ من با آنهـا حرف می زنـم. ایـن راه حل که 
طعمه ای در دهـن ایـن متجـاوز بیندازنـد و او را فربه تر کننـد تا قادر شـود قدم بعـدی را بـردارد، راه حل نیسـت؛ 
این تجربـه پنجاه سـاله فلسـطین اسـت. قطعنامه هـا در سـازمان ملل صادر شـد. هـر چند امریـکا هم کـه مدافع 
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صهیونیسـتها بـوده به ظاهـر پـای آن قطعنامه هـا را امضـا کرد، امـا ایـن غاصب بـه ایـن قطعنامه ها عمـل نکرد و 
کسـی هم نگفت باالی چشـمت ابروسـت! با چنیـن دولتـی و با چنیـن طرفی، انسـان چه مذاکـره ای بکنـد؟! این 

راه حـل راه حـّل غلطی اسـت؛ ایـن راه حلِ ّ درسـتی نیسـت.

 راه حل منطقي مسأله فلسطين
اما بـرای ایـن مسـأله، راه حـلِ ّ منطقـی وجـود دارد. راه حـلِ ّ منطقـی راه حلّی اسـت کـه همـه وجدانهـای بیدار 
دنیـا و همـه کسـانی کـه بـه مفاهیـم امـروِز دنیـا معتقدنـد، ناچارنـد آن را قبـول کنند. مـا یک سـال و نیـم قبل 
هـم ایـن راه حـل را گفتیـم و دولـت جمهـوری اسـامی بارهـا در مجامـع و در مذاکـرات بین الدولـی آن را تکرار 
کـرده اسـت. االن هـم مـا همـان را می گوییـم و بـر آن هـم اصـرار می ورزیـم: راه حـّل نظرخواهـی از خـوِد مردم 
فلسـطین؛ همـه کسـانی کـه از فلسـطین آواره شـده اند؛ البتـه آنهایـی کـه مایلنـد بـه سـرزمین فلسـطین و بـه 
خانه خودشـان برگردنـد. این یک امـر منطقی اسـت. ایـن کسـانی کـه در لبنـان و در اردن و در کویـت و در مصر 
و در بقیه کشـورهای عربـی سـرگردانند، به کشـور و به خانـه خودشـان فلسـطین برگردنـد - آنهایی کـه مایلند؛ 
نمی گوییم کسـی را بـه زور بیاورنـد - و از کسـانی که قبل از سـال 1948 که سـال تشـکیل دولت جعلی اسـرائیل 
اسـت، در فلسـطین بوده اند - چـه مسلمانشـان، چه مسیحی شـان، چـه یهودی شـان - نظرخواهی شـود. اینها در 
یـک نظرخواهی عمومـی، رژیـم حاکم بر سـرزمین فلسـطین را تعییـن کنند. این دمکراسـی اسـت. چطـور برای 
همه دنیـا دمکراسـی خوب اسـت، برای مـردم فلسـطین دموکراسـی خوب نیسـت؟! چطـور همه مـردم دنیا حق 
دارنـد در سرنوشـت خـود دخالـت کننـد، امـا مـردم فلسـطین حـق ندارنـد؟! هیچ کـس شـک نـدارد رژیمی که 
امروز در فلسـطین بر سـِر کار اسـت، رژیمی اسـت که بـا زور، با حیلـه و ترفند و بـا فشـار روی کار آمده اسـت؛ در 
این کسـی شـک ندارد. صهیونیسـتها با مسـالمت نیامده انـد؛ مقداری بـا حیلـه و ترفند و مقـداری با زور سـاح و 
فشـار بر سـرکار آمدنـد ؛ لذا یـک رژیـم تحمیلـی دارند. خیلـی خوب؛ مـردم فلسـطین جمـع شـوند، رأی بدهند 
و نوع رژیمـی را که در این کشـور بایـد حاکم باشـد، انتخـاب کننـد. آن رژیـم و آن دولت، تشـکیل شـود و درباره 
کسـانی کـه بعـد از سـال 1948 بـه سـرزمین فلسـطین آمده انـد، تصمیم گیـری کنـد؛ هـر چـه تصمیـم گرفت. 
اگـر تصمیـم گرفـت بمانند، پـس بماننـد، اگر هـم تصمیـم گرفت برونـد، پـس بروند. ایـن، هـم آراِء مردم اسـت، 
هم دمکراسـی اسـت، هم حقوق بشـر اسـت، هـم منطبق بـا منطـق فعلی دنیاسـت. ایـن راه حـل. خوب؛ ایـن راه 
حـل بایـد اجـرا شـود. غاصب کـه بـا زبـان خـوش ایـن راه حـل را قبـول نمی کنـد! این جاسـت کـه همـه اطراف 
قضیـه بایـد خودشـان را مسـؤول بدانند؛ هـم دولتهـای عربی، هـم دولتهـای اسـامی، هـم ملتهای مسـلمان در 
همه دنیـا، هم بخصـوص خود ملـت فلسـطین و هم مجامـع جهانـی. هرکدام مسـؤولیتی دارنـد که اصـرار بورزند 
ایـن راه حـّل منطقـی بایـد تحّقق پیـدا کنـد و می شـود تحّقـق پیـدا کنـد. بعضیهـا نگوینـد آقـا! چنیـن چیزی 
خـواب و خیـال اسـت و ممکن نیسـت؛ نخیـر! می شـود. کشـورهای دریـای بالتیک بعـد از گذشـِت چهل سـال و 
اندی کـه جزو شـوروی سـابق بودند، برگشـتند و مسـتقل شـدند. کشـورهای منطقه قفقـاز بعضی در حـدود صد 
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سـال قبل از این که شـوروی تشـکیل شـود در اختیار روسـیه تـزاری بودند؛ بعد برگشـتند و مسـتقل شـدند. االن 
قّزاقسـتان، آذربایجان، گرجسـتان و بقیه مسـتقلند؛ خودشـان هسـتند. پـس این ممکن اسـت. این طور نیسـت 
که ایـن یـک امـر نشـدنی باشـد؛ نخیـر، شـدنی اسـت. منتهـا اراده و عـزم الزم دارد، جـرأت و دلیـری الزم دارد. 
کی  بایـد دلیری بـه خـرج دهـد؟ ملتهـا یـا دولتهـا؟ ملتهـا دلیرنـد، ملتهـا نمی ترسـند؛ ملتهـا نشـان داده اند که 
آماده انـد. پس دولتهـا این جـا وظیفه دارنـد؛ در رأس همـه و مقّدم بـر همـه، دولتهای عربی. نشسـت اخیر سـراِن 
عـرب در بیـروت، نشسـت خوبـی نبـود. اینهـا می توانسـتند از ایـن اجـاس اسـتفاده های خیلـی بزرگـی بکنند 
کـه فقط به سـود فلسـطین نبـود؛ به سـود خـود دولتهـای عـرب هم بـود. امـروز دولتهـای عـرب می تواننـد جلو 
بیفتنـد و محبوبیت و حمایـت ملتهای خودشـان را در قضیه فلسـطین کسـب کنند. اگـر دولـت و حکومتی مورد 
حمایت مـردم خود باشـد، دیگـر امریـکا نمی توانـد بـا او کاری بکند، دیگـر از امریـکا نخواهـد ترسـید، دیگر الزم 
نمی داند کـه ماحظـه امریـکا را بکنـد. در این قضیـه، دولتهای عـرب خیلـی کارهای خـوب می توانسـتند بکنند 

و می تواننـد بکننـد.

كارهايي كه دولت هاي عربي در حمايت از فلسطين ميتوانند بكنند:

1- قطع صادرات نفت به كشورهاى مرتبط با اسرائيل
 مـن این طـور بـه نظـرم می رسـد، از جملـه کارهـای مهّمی کـه دولتهـای عـرب می تواننـد بکننـد این اسـت که 
صـادر کننـدگان نفـت از نفـت اسـتفاده کننـد. ایـن حرفـی کـه غربیهـا در دنیـا بـه راه انداخته انـد که از سـاح 
نفـت اسـتفاده نکنیـد، حـرف درسـتی نیسـت. نفـت مـال ملتهاسـت و بایـد بـه سـود خودشـان از آن اسـتفاده 
کننـد. امریکاییهـا از گنـدم و از محصـوالت غذایی بـه عنوان سـاح اسـتفاده کردنـد؛ در خیلـی جاهـای دنیا هم 
می کننـد. چـرا کشـورهای اسـامی و عربـی ایـن حـق را نداشـته باشـند؟ یک مـاه - فقـط یـک مـاه - به صورت 
نمادیـن و سـمبلیک، صـادرات نفـت را بـه همـه کشـورهایی کـه بـا اسـرائیل روابـط حسـنه دارنـد قطـع کنند. 
امـروز دنیـا حرکـت را - حرکـت کارخانه هـا - روشـنایی و انـرژی را - انـرژی بـرق - و حـرارت را، کـه سـه عنصر 
اصلـی زندگی اش اسـت از نفـت مـا دارد. اگر نفت مـا در اختیـار آنها قـرار نگیـرد، حرکـت کارخانجات، روشـنایی 
و حـرارت متوّقـف خواهد شـد. مگر ایـن چیز کمـی اسـت؟ دولتهای عـرب به خاطـر خودشـان ایـن کار را بکنند. 
یک مـاه - نـه این که دائـم - به صـورت نمادین بـه عنـوان حمایت از ملـت فلسـطین ایـن کار را بکنند، دنیـا تکان 

می خـورد. ایـن از کارهایـی اسـت کـه می تواننـد بکننـد.

2- قطع روابط و قراردادهاى سياسى و اقتصادى با دولت صهيونيست
کار دیگـری کـه می تواننـد بکنند این اسـت کـه تمـام روابـط و قراردادهـای سیاسـی و اقتصـادی خودشـان را با 
دولت صهیونیسـت قطـع کننـد و هیچ همـکاری نکننـد. ملتهـای عـرب از ایـن خوشـحال خواهند شـد. ملتهای 
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عرب پشـت سـر آن دولتهایی قـرار خواهند گرفـت که این اقـدام شـجاعانه را بکننـد؛ وای بـه حـال آن دولتی که 
ملتش بفهمد از پشـت سـر بـا اسـرائیل رابطـه اّطاعاتـی و امنیتـی و غیـره دارد! دولتهای اسـامی هـم موّظفند. 
آنهـا هـم وظیفه شـان کمتـر از دولتهـای عربـی نیسـت؛ چـون این قضیـه قضیـه عربی نیسـت؛ ایـن قضیـه فراتر 
از اینهاسـت؛ یک قضیـه انسـانی و اسـامی اسـت. دولتهای اسـامی هم هر کـدام کـه تواناییهـای نفتـی و امثال 
آن را دارنـد، همین طـور می تواننـد عمـل کننـد. ایـن کنفرانسـی هـم کـه وزرای خارجه کشـورهای اسـامی در 
مالـزی داشـتند، کنفرانـس خوبی نبـود. البته اظهـار موضـع و اظهار وجـودی کردنـد؛ اما ضعیـف بود. بایسـتی از 
ایـن قویتـر اقـدام می کردند. ایـن همه دولـت اسـامی، این همـه کشـور اسـامی، بـرادران مسلمانشـان آن طور 

گرفتـار؛ بایـد اینهـا اقـدام قویتـری می کردند.

3- كمك مالى به فلسطينيها
 همه ملتهـا هـم می تواننـد در اثرگـذاری بر ایـن قضیه تأثیـر داشـته باشـند و در آن شـرکت کنند. همـه ملتهای 
مسـلمان می تواننـد کمـک کننـد. کمـک مالـی بـه فلسـطینیها، مخصـوص بـه دولتهـا نیسـت کـه فـان دولت 
بگویـد »آقـا! مـن ده میلیـون دالر، بیسـت میلیـون دالر، پنجـاه میلیـون دالر داده ام« معلـوم هـم نیسـت کجـا 
داده انـد، چـه طـوری داده اند، بـه کـی  داده انـد. امروز ملـت فلسـطین محتـاج غذاسـت، محتـاج داروسـت. ملت 
فلسـطین گدا نیسـت، آقاسـت، اما زیر سـلطه دشـمن اسـت. همه موّظفنـد بـه آن کمک کننـد. فـرض بفرمایید 
اگـر در همه دنیای اسـام - در کشـور ما و کشـورهای دیگـر - هر فـردی از افـراد مردم فقط هـزار تومـان به مردم 
فلسـطین کمک کنـد، ببینید چـه اتّفاقـی می افتد! یـک میلیـارد هـزار تومان، چـه تأثیـری در مردم فلسـطین و 

زندگـی مـردم فلسـطین می گـذارد!
 هر خانـواده ای بـه عدد افـراد خانواده، هـر کدام هـزار تومـان، در این کار خیر سـهیم شـود - حّداقلش این اسـت؛ 
هر کـس هم خواسـت بیشـتر بدهد، بیشـتر بدهـد - و ایـن را به ملـت فلسـطین برسـانند. برایشـان آذوقـه، دارو، 
امکانات و هر چـه که بـرای ایسـتادگی و مقاومـت الزم دارند، تهیـه کنند و بفرسـتند. ایـن کار را ملتهـا می توانند 
بکننـد؛ دیگر احتیـاج نباشـد که فـان دولـت بگوید »مـن فان قـدر می دهـم«. حـاال چقـدر می دهد، چـه طور 
می دهـد، آیا می دهـد یـا نمی دهد؛ بعـد هم مـورد تهدیـد قدرتی قـرار گیـرد. ملتهـا در این جهت سـهیم شـوند؛ 
با ملتهـا چـه کار می تواننـد بکنند؟! در کشـور مـا اگر مـردم دوسـت داشـته باشـند ایـن کار را بکننـد، می توانند 
همیـن هـزار تومانهـا را در همیـن مراکـز امـدادی مثـل هـال احمـر و کمیتـه امـداد و این مجامـع امـدادی که 
هسـت جمع کنند. ایـن ثـروت هنگفتـی می شـود و می تواند کمکـی به مـردم فلسـطین باشـد. و باالتـر از کمک 
مـاّدی، کمـک معنوی اسـت؛ چرا کـه فلسـطینیان احسـاس می کننـد دل ملتهـا بـا آنهاسـت. ایـن تظاهراتی که 
ایـن روزهـا در دنیـای اسـام اتّفاق افتـاد خیلـی بـا ارزش بود. ایـن حرکتی کـه امـروز شـما می خواهیـد بکنید و 
تا میـدان فلسـطین و مقابل سـفارت فلسـطین راهپیمایـی کنید، بسـیار کار با ارزشـی اسـت. اینها خیلـی ارزش 
دارد؛ اینهـا خبـرش منعکـس می شـود و مـردم مظلـوم فلسـطین احسـاس می کننـد کـه ملتهـا پشـت سرشـان 
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هسـتند. البته ملـت مـا بحمـداللَّ در ایـن زمینه ها هیـچ وقت کم نگذاشـته اسـت؛ هـر وقت کـه برای ایـن قضیه 
فرا خوانـده شـده، حضور پیـدا کـرده و اعـام موضع کـرده اسـت. و باالخـره مجامـع جهانی و سـازمان ملـل باید 
فّعـال شـوند. این مجامـع حقـوق بشـر کـه همیشـه یـا غالبـاً در خدمـت هدفهـای اسـتکباری اند، ولو یکبـار هم 
شـده، برخاف خواسـته دسـتگاههای اسـتکباری، به نفع ملتها وارد شـوند؛ افـکار عمومـی را در دنیا به خودشـان 
متوّجه کننـد، ظالـم و متجـاوز را محکـوم و ملت مظلـوم فلسـطین را تأییـد کنند. اگـر این فشـارها انجـام گیرد، 
طرح ایـران در مـورد فلسـطین عملی خواهـد بـود و متجاوز مجبـور خواهد شـد. اگـر دولتهـای عربـی، دولتهای 
اسـامی، ملتهای مسـلمان و مجامـع جهانـی، همه در ایـن راه فّعـال شـوند، آن کار، عملی اسـت. هر کـس که در 
این زمینـه کوتاهی کنـد، مسـلّماً در نظـر ملتها، در نظـر تاریـخ و باالتر از همـه در پیشـگاه خداوند متعـال مؤاخذ 

و مسـؤول اسـت. همه وظیفـه داریم.
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قدس، مسأله اي هميشه زنده
فلسطين متعلق به فلسطينى هاست

امت اسالمى، حقيقت غير قابل انكار دنياي امروز
بـا  اسـتكبارى  قدرت هـاى  شـدن  َجرى تـر 

عقب نشينى در مقابل آنها
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فلسطين، ميدان آزمايشي براي طرفداران مردم ساالرى *

قدس، مسأله اي هميشه زنده
ــان  ــارك رمض ــاه مب ــر م ــه ی آخ ــه در جمع ــر ک ــای دیگ ــی ملت ه ــان و برخ ــز خودم ــت عزی ــد از مل ــن بای م
ــده  ــر زن ــار دیگ ــان ب ــای جه ــدس را در فض ــأله ی ق ــود مس ــور خ ــا حض ــت - ب ــدس اس ــی ق ــه روز جهان - ک
ــریف  ــدس ش ــطین و ق ــأله ی فلس ــت. مس ــده اس ــه زن ــدس همیش ــأله ی ق ــه مس ــم؛ اگرچ ــکر بکن ــد، تش کردن
ــرزمین  ــان س ــک روزی غاصب ــر ی ــرد. اگ ــاد بب ــد آن را از ی ــام بتوان ــای اس ــه دنی ــت ک ــائلی نیس ــزو مس ج
ــطین  ــت فلس ــطین و مل ــام فلس ــد ن ــه می توانن ــد ک ــان می کردن ــان گم ــان بین المللی ش ــطین و حامی فلس
ــا همــه ی وجــود  ــه دســت فراموشــی بســپارند، آن روز دیگــر ســپری شــده اســت. امــروز ملــت فلســطین ب را ب
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــن موج ــت و همی ــتاده اس ــت ایس ــه ی مقاوم ــود در عرص ــت خ ــه ی هم ــا هم ــود، ب خ
غاصبــان قــدس، موقعیــت عظیــم و خطیــر فلســطین را بیــش از پنجــاه ســال قبــل حــس کننــد. آن روز آنهــا 
ــرزمین  ــطین را س ــت؛ فلس ــده اس ــوش ش ــه و فرام ــاد رفت ــه ی از ی ــک نقط ــطین ی ــه فلس ــد ک ــور می کردن تص
ــروز  ــود. ام ــن توهــم باطــل کمــک کــرده ب ــه ای ــا هــم ب ــه برخــی از کوتاهی ه ــام می گذاشــتند. البت ــردم ن بی م
ــار از  ــان سرش ــم دل ش ــلمان ه ــای مس ــت و ملت ه ــتاده اس ــطین ایس ــت فلس ــروز مل ــت؛ ام ــور نیس این ط
ــای  ــر کشــور فلســطین اســت و دنی ــدس و سرتاس ــریف ق ــرزمین ش ــه س ــت اســامی نســبت ب ــرت و حمی غی
اســام نبایــد فلســطین را هرگــز از یــاد ببــرد. ایــن خطــای بزرگــی اســت کــه کســی تصــور کنــد عقب نشــینی 
ــن  ــد همی ــرد. می بینی ــد ک ــع خواه ــا را قان ــطین، آنه ــه ی فلس ــتکبار در قضی ــر اس ــامی در براب ــای اس دولت ه
ــه  ــأله ی خاورمیان ــکا، مس ــده ی امری ــاالت متح ــتکباری ای ــت اس ــرای دول ــینی ها ب ــا و عقب نش ــاه آمدن ه کوت

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید فطر 1384/08/13
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ــه  ــره و ب ــه یکس ــتند ک ــی هس ــال خاورمیانه ی ــا دنب ــت؛ آنه ــرده اس ــرح ک ــام مط ــک آرزوی خ ــورت ی ــه ص را ب
ــامی و  ــای اس ــکوت دولت ه ــت. س ــزی نیس ــن چی ــروز چنی ــه ام ــد، ک ــان باش ــت خودش ــل در مش ــور کام ط
ــد. ــتاخ تر می کن ــه روز گس ــمن را روزب ــی، دش ــه ی بین الملل ــی و در عرص ــه ی سیاس ــا در عرص ــینی آنه عقب نش

فلسطين متعلق به فلسطينى هاست
ــال  ــش، جم ــال پی ــا س ــت. ده ه ــول اس ــی و مقب ــرف منطق ــک ح ــطین ی ــأله ی فلس ــاب مس ــا در ب ــرف م ح
عبدالناصــر - کــه محبوب تریــن چهــره ی عــرب محســوب می شــد - در شــعارهای خــود می گفــت مــا 
ــن  ــه منفورتری ــین - ک ــدام حس ــد از آن، ص ــالها بع ــم. س ــا می ریزی ــه دری ــطین را ب ــب فلس ــای غاص یهودی ه
ــش  ــطین را آت ــرزمین فلس ــف س ــا نص ــه م ــرد ک ــام می ک ــود - اع ــد و می ش ــوب می ش ــرب محس ــره ی ع چه
ــن  ــا ریخت ــه دری ــه ب ــا، ن ــامِی م ــول اس ــا اص ــم. ب ــول نداری ــرف را قب ــن دو ح ــدام از ای ــا هیچ ک ــم. م می زنی
ــت  ــه مل ــن اســت ک ــا ای ــرف م ــی نیســت. ح ــول و منطق ــرزمین فلســطین، معق ــش زدن س ــه آت ــا، ن یهودی ه
ــه  ــق ب ــردم فلســطین اســت؛ فلســطین متعل ــه م ــق ب ــن کشــور متعل ــه حــق خــود برســد. ای ــد ب فلســطین بای
ــن یــک میــدان آزمایشــی  ــد فلســطینی ها معیــن کننــد. ای فلسطینی هاســت و سرنوشــت فلســطین را هــم بای
ــدار  ــه طرف ــد ک ــا می کنن ــه ادع ــوق بشــر اســت. آن کســانی ک ــان دمکراســی و حق ــای مدعی ــرای صــدق ادع ب
ــطین؛  ــت فلس ــت. مل ــش اس ــدان آزمای ــا می ــرای آنه ــطین ب ــتند، فلس ــورها هس ــا و کش ــاالری ملت ه مردم س
ــودی - و ســرزمین تاریخــی  ــا یه ــا مســیحی، ی ــه آنهاســت - از مســلمان، ی ــق ب ــه فلســطین متعل ــی ک مردمان
آنهاســت و تاریــخ و جغرافیــا بــه ایــن گواهــی می دهــد، بایســتی رأی و نظــر بدهنــد؛ آنهــا در یــک نظرخواهــِی 
مقابــل چشــم مــردم جهــان، در یــک رفرانــدوم، تکلیــف دولــت فلســطین را معیــن کننــد؛ و آن دولــت، دولــت 
ــد مجــازات شــوند؛  ــد، بای ــت کردن ــه در فلســطین جنای ــی ک ــت، جنایتکاران ــود. در آن دول ــد ب مشــروعی خواه
ــرزمین  ــن س ــه ای ــه ب ــم ک ــانی ه ــاره ی آن کس ــطینی. درب ــای فلس ــه ی جنایتکاره ــارون و بقی ــن ش ــال ای امث
ــن،  ــد. ای ــد بکن ــه بای ــه چ ــرد ک ــد ک ــری خواه ــت تصمیم گی ــد، آن دول ــا مهاجــرت کردن ــف دنی ــاط مختل از نق
ــطینی  ــا فلس ــد و میلیون ه ــر آواره ان ــورهای دیگ ــطینی در کش ــا فلس ــروز میلیون ه ــی. ام ــت منطق ــی اس حرف
ــی ســرزمین آنهــا دســت مردمــان دیگــری اســت.  ــا بدتریــن شــکل زندگــی می کننــد؛ ول هــم در اردوگاه هــا ب
ــا پنجــاه و پنــج ســال از قضیــه گذشــته اســت،  ــن، منطقــی نیســت. این کــه پنجــاه ی ــن، معقــول نیســت؛ ای ای

ــد. ــبک نمی کن ــرم را س ــرد؛ ج ــن نمی ب ــت را از بی ــن، جنای ای
ــی  ــار دولت های ــال در اختی ــصت س ــا ش ــاه ی ــه پنج ــم ک ــورهایی را داری ــان کش ــر خودم ــخ معاص ــا در تاری م
ــار  ــد، کن ــب بودن ــه غاص ــی ک ــد و مردمان ــوض ش ــا ع ــاع دنی ــد اوض ــد، بع ــان بودن ــر ملت هایش ــده ی از غی برآم
ــان  ــای خودش ــه ملت ه ــان و ب ــه صاحب ــورها ب ــدر از کش ــد چق ــما دیدی ــوروی، ش ــه ی ش ــا تجزی ــد. ب رفتن
ــا  ــوی چشــم م ــا و در جل ــان خــود م ــا ممکــن اســت و بی ســابقه نیســت؛ در زم ــا در دنی ــن چیزه برگشــتند. ای

ــد. ــد آم ــش خواه ــا زود پی ــر ی ــد و دی ــش بیای ــد پی ــی و بای ــزی اســت عمل ــن چی ــاده اســت؛ ای ــاق افت اتف
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امت اسالمى، حقيقت غير قابل انكار دنياي امروز
ــر اســت  امــت اســامی امــروز در دنیــا یــک حقیقــت غیــر قابــل انــکار اســت. ملت هــای مســلمان دل هاشــان پُ
ــا  ــن ملت ه ــه ی ای ــد، هم ــدا کنن ــی پی ــر فرصت ــب و اگ ــو و غاص ــی زورگ ــای بین الملل ــرت از آن قدرت ه از نف

ــتاده اند. ــطین ایس ــت فلس ــر مل ــت س پش

َجرى تر شدن قدرت هاى استكبارى با عقب نشينى در مقابل آنها
ایــن را هــم همــه بایــد بدانیــم و بفهمیــم کــه عقب نشــینی در مقابــل قدرت هــای اســتکباری، آنهــا را 
ــدرت  ــک ق ــا ی ــای دنی ــدرت ابرقدرت ه ــد. ق ــا می انجام ــی آنه ــه ناکام ــتادگی، ب ــا ایس ــد؛ ام ــر می کن َجری ت
بی تخلــف و بی منتهــا نیســت. می بینیــد کــه در همیــن منطقــه - در عــراق - آنچــه کــه امریکایی هــا 
ــا  ــه امریکایی ه ــت ک ــزی نیس ــذرد، آن چی ــراق می گ ــروز در ع ــه ام ــرد و آنچ ــدا نک ــق پی ــتند، تحق می خواس
ــه  ــتی ب ــای تروریس ــا کاره ــی ب ــان بی گناه ــه مردم ــود؛ روزان ــت می ش ــراق جنای ــه در ع ــتند. البت می خواس
ــم؛  ــوءظن داری ــکا س ــرائیل و امری ــتگاه های جاسوســی اس ــه دس ــا ب ــن قضای ــا بشــدت در ای ــند. م ــل می رس قت
ــدن و  ــه ی مان ــه ضــرر آنهاســت. بهان ــد؛ امنیــت عــراق ب ــن وضــع در عــراق ســود می برن آنهــا هســتند کــه از ای
ســلطه ی آنهــا در عــراق، وجــود ناامنــی اســت؛ آنهــا مــورد ســوءظن هســتند. ملــت عــراق ملتــی نیســت کــه 

ــد. ــول کن ــرد و قب ــکا را بپذی ــلطه ی امری ــت و س حاکمی
ــده  ــه وجــود آم ــا ب ــدار شــده اند؛ جاذبه هــای اســامی در دل ه ــا بی ــای دیگــری اســت؛ ملت ه ــا، دنی ــروز دنی ام
ــا جمهــوری اســامی بــه خاطــر ایــن اســت کــه پرچــم اســام را بلنــد کــرد، ملت هــا را  اســت. دشــمنی آنهــا ب

امیــدوار کــرد و ایــن امیــد هســت و ان شــاءاللَّ ایــن امیــد بــه نتیجــه هــم خواهــد رســید.
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جهاد فلسطين بخش برجسته اى از 
جبهه ى جهاد دنياى اسالم با مستكبرين 

اشغال فلسطين، بزرگترين مصيبت تاريخ معاصر
فلسطين، كانون بيدارى اسالمي

اسرائيل، محصول پول و زور انگليس و امريكا
سـير تاريخي حوادث فلسـطين از 1940 تـا انقالب 
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اميدهـاي تـازه در جبهه حـق، و ترديـد و تفرقه در 
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جهاد فلسطين بخش برجسته اى از جبهه ى جهاد دنياى اسالم با مستكبرين* 

اشغال فلسطين، بزرگترين مصيبت تاريخ معاصر
شـما برای همفکـری و چاره جویـی دربـاره ی بزرگتریـن مصیبتی کـه در تاریـخ معاصر با دسیسـه های اسـتعمار 
بر امـت اسـامی وارد شـده؛ یعنی اشـغال فلسـطین و قـدس شـریف، گـرد هـم آمده ایـد. همزمانی ایـن اجاس 
بـا سـالروز والدت رسـول اعظم)صلّی اللَّ علی اله وسـّلم( در سـالی کـه ملت ایـران آن را به نـام مبـارك آن حضرت 
مزین کرده اسـت، بایـد بـرای همه ی مـا الهام بخـش مجاهـدت و اتحـاد و عـزم راسـخ و اعتمـاد به وعـده ی الهی 

. باشـد و زمینه سـاز رحمت و نصـرت خداوند گـردد؛ ان شـاءاللَّ

فلسطين، كانون بيدارى اسالمي
دوران کنونـی، دوران بیداری اسـامی اسـت؛ و فلسـطین در کانون این بیـداری قرار گرفته اسـت. اکنـون نزدیک 
به شـصت سـال از اشـغال فلسـطین می گـذرد و ملـت مظلـوم فلسـطین دوران هـای پرمحنتـی را بـا آزمون های 
گوناگـون گذرانیده انـد؛ از مقاومت هـای مظلومانـه و مأیوسـانه ی آغـاز ماجـرا و آوارگـی و غربـت و مشـاهده ی 
نابـودی خانـه و کاشـانه و قتل عام عزیـزان و کسانشـان، تـا پناه بـردن بـه مجامـع بین المللـی و تـا روی آوردِن به 
معامله هـای بی فرجـام سیاسـی و قمـار سراسـرباخِت مذاکـره بـا اشـغالگر و واسـطه کـردن قدرت هایی کـه خود 
مجـرم اصلـی در بروز و تـداوم ایـن محنـت بوده انـد. محصول ایـن تجـارب تاریخی، نسـل نـو و بالنـده ی آن ملت 
رشـید و شـجاع را به قله ی بیـداری و آزادگـی رسـانید و آتشفشـان انتفاضـه را پدیـد آورد. در جبهـه ی مقابل نیز 
مسـیری بـا مراحـل متفـاوت طـی شـد؛ از سـبعیت بی رحمانـه و عنان گسـیخته و نسل کشـی ها و ویرانگری های 

*. بیانات  در سومین کنفرانس بین المللی قدس و حمایت از حقوق مردم فلسطین 1385/01/25
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خشـم آلود و تجاوزهـای نظامـی بـه همسـایگان و داعیه ی از نیـل تا فـرات، تـا دسـت اندازی سیاسـی و اقتصادی 
به منطقه، بـا اسـتفاده از ضعـف و خیانِت برخـی سیاسـتمداران جهـان اسـام، و ناگهان مواجهـه با بیداری شـیِر 

آرمیـده ی فلسـطین و انتفاضـه ی پرخـروش ملتـی به جـان آمـده و به پا خاسـته.

اسرائيل، محصول پول و زور انگليس و امريكا
محصـول ایـن فرآینـد پرماجـرا کـه در همـه حـال متکـی بـه پـول و زور دو دولـت انگلیـس و امریـکا و حمایـت 
شـرم آور آنـان از جنایتـکاران صهیونیسـت بـود، امـروز تزلـزل و تردیـد و یـأِس سـردمداران رژیـم غاصـب و 
مواجهـه ی آنان بـا مـوج پرخـروش و فزاینـده ی بیداری اسـامی اسـت. درسـت اسـت کـه امـروز هم فلسـطین 
عرصـه ی قسـاوت آمیزترین جنایـات بشـری از سـوی صهیونیسـت های بیگانـه و غاصـب بـر صاحبان مظلـوم آن 
اسـت و به صورتـی اسـتثنایی فجیع ترین سـتم ها به طـور علنـی و با افتخـار از سـوی دولـت صهیونیسـتی انجام 
می گیـرد و اعـام می شـود، ولـی یـک نـگاه بـه عـرض و طـول ایـن ماجـرای شـصت سـاله، آشـکارا از حقیقـت 
تکان دهنـده و عبرت آمـوزی خبـر می دهـد و آن چیـزی نیسـت جـز دگرگـون شـدن صحنـه و جابه جـا شـدن 
جایـگاه اقتـدار دو جبهه؛ هـم در خـوِد فلسـطین و هـم در خاورمیانـه و دنیای اسـام، که اساسـاً فاجعـه ی غصب 
فلسـطین بـرای در قبضـه گرفتـن و سـیطره ی بلندمـدت و تضمیـن شـده بـر آن، از سـوی سیاسـتمداران غربی 

طراحـی و اجـرا شـده بود.

سير تاريخي حوادث فلسطين از 1940 تا انقالب اسالمي ايران
فلسـطین دهـه ی 1940 را در نظـر بیاوریـد: سـرزمینی در قلب دنیـای عرب، کشـوری فقیـر، حکومتـی ضعیف، 
مردمـی بی خبـر و همسـایگانی دست نشـانده ی اسـتعمار؛ ثروتمندتریـن و مسـلح ترین و شـریرترین دولـت 
غربی بـه تحریـک صهیونیسـت ها آن را از دسـت مسـلمانان بیرون مـی آورد و بـه یک حزب نژادپرسـت و جـّرار و 
تروریسـت می سـپارد. همـه ی دولت هـای غربـی و هـر دو قطـب سیاسـی متخاصم عالـم بـه آن کمـک می کند؛ 
دولت هـای دست نشـانده ی منطقـه از قبیـل ایـراِن پهلـوی و بعضـی دیگـر بـه اسـام و عربیت پشـت کـرده، در 
خدمـت آن قـرار می گیرند؛ پـول و سـاح و علـم و صنعت از سـوی همـه در اختیـارش گذاشـته می شـود؛ امریکا 
ماننـد قّیـم و وکیل مدافع و کارپـرداز او عمـل می کند و شـوروی هـم تنها در این مسـأله بـا امریکا هیـچ مخالفتی 
نمی کنـد؛ قطعنامه هـای سـازمان ملـل در همـان حـد ضعیـف و محافظه کارانـه اش هـم از سـوی دولـت جعلی و 
یاغـی صهیونیسـت مـورد بی اعتنایـی کامل قـرار می گیـرد؛ بـا پشـتگرمی امریـکا و اروپـا به مصـر، به سـوریه، به 
اردن، بـه لبنـان، حملـه ی نظامی می کنـد و بخش هایـی را به قصـد تصرف دائم اشـغال می کنـد؛ بی محابـا از ترور 
و قتـل و غارت حـرف می زنـد و تهدیـد می کند و تروریسـت های معـروف یکی پـس از دیگـری در آن بـه حکومت 
می رسـند، که آخریـن آنهـا جنایتـکار معـروف »صبرا و شـتیا« سـت. ده ها سـال در صحنـه ی فلسـطین، دولت 

غاصـب بـا چهـره ای خشـن، بی انعطـاف، طلبـگار و شکسـت ناپذیر باقـی می ماند.
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در جبهـه ی مقابـل، پـس از آن ضعـف و انکسـاِر نخسـتین و ناکامـی تاش هـای نیمـه کاره ی سـال های اول، 
تجربه هـا یک یـک خـود را می آزماینـد و دسـتاویزهای فکـری و عملـی از قومیـت و ناسـیونالیزم تـا چپ گرایـِی 
مارکسیسـتی و امثـال آن از بوتـه ی آزمایـش، ناموفـق بیـرون می آینـد. ایمـان دینـی - کـه ملـت بـه آن سـخت 
پای بند اسـت - به همـت مجاهـدان صبـور و مقـاوم به تدریـج نقطه هـای روشـنی در افـِق بسـته و غم آلـود پدید 
مـی آورد و امیدهایی می آفرینـد؛ و در ایـن هنگام، ناگهان خورشـید »انقاب اسـامی« از مشـرق طلـوع می کند؛ 
بـر روی پرچـم بلنـد این انقـاب الهـی، همـراه با نـام خـدا و شـریعت اسـامی، نام فلسـطین نقش بسـته اسـت.

از این مقطـع، مسـیر حـوادث دگرگـون می شـود و رونـد زوال دولـت غاصـب و زوال سـیطره ی مطلق امریـکا در 
منطقـه - کـه در طـول سـال های دراز، شـریک جـرم دولـت غاصـب بـوده - آغـاز می گـردد؛ گروه هـای جهادی 
مؤمن به اسـام در فلسـطین و لبنان سـر بـر می آورند و نسـل مبـارزان صـادق و سرسـخت را متشـکل می کنند؛ 
جهاد و شـهادت زنده می شـود و قـدرت حقیقی - یعنـی قدرت ملتـی که عزم ایسـتادگی و فـداکاری در او راسـخ 
اسـت - جایگاه خـود را در معـادالت فلسـطین و منطقـه باز می یابـد. خـون مطهر جوانـان شـهادت طلب و حضور 
میدانـی مبـارزاِن از جـان گذشـته، همـه ی محاسـبات دنیـاداران ماده پرسـت و لذت جـو را در هـم می ریـزد و 

میـدان تـازه ای را می گشـاید کـه در آن خـون بر شمشـیر پیروز اسـت.

اميدهاي تازه در جبهه حق، و ترديد و تفرقه در جبهه باطل
و امـروز پـس از شـصت سـال از آن آغـاز محنت بـار، جبهـه ی حـق بـا امیدهـای تـازه و بـا انگیـزه ی ایمـان - که 
نسـل های جدیـد را پی درپـی مجـذوب خـود کـرده - تازه نفـس و جـازم در میـدان فلسـطین روزبـه روز خـود را 
نیرومندتـر می سـازد و شکسـت های نظامـی و سیاسـی را یکـی پـس از دیگـری در لبنـان و فلسـطین بر دشـمن 
تحمیـل می کنـد و بـا حماسـه ی جهاد خـود بـه سـوی فتـح مبیـن مـی رود؛ گویـا کام صـادق خداونـد خطاب 
بـه آنهاسـت: »وعدکـم اللَّ مغانـم کثیـرًة تأخذونهـا فعّجـل لکـم هـذه، و کـّف ایـدی الّنـاس عنکـم و لتکـون آیة 
للمؤمنیـن و یهدیکـم صراطـاً مسـتقیما. و اخـری لـم تقـدروا علیهـا قـد احـاط اللَّ بهـا و کان اللَّ علـی کّل شـی ء 

قدیـرا«.
و متقابـًا جبهـه ی باطـل پـس از عقب نشـینی های پی درپـی و از دسـت دادن امیدهـای کاذِب آغازیـن، دچـار 
تفرقـه و تردید و سـردرگمی اسـت. حامـی اصلـی اش - یعنـی امریـکا - خـود در خاورمیانـه با مشـکات الینحل 
روبـه رو و بـا نفـرت روزافـزون ملت هـای ایـن منطقـه، بلکـه همـه ی جهـان مواجـه اسـت. شـعار از نیل تـا فرات 
بـه شـعار امنیـت - آن هـم در داخـل دیواری کـه خـود بـه دور خویـش می کشـد - تنـزل یافتـه و بـرای مقابله با 
فلسـطیِن به پـا خاسـته، راهی جـز تانک و بمـب و تـرور و زنـدان و بولـدوزر نمی شناسـد؛ یعنـی همان ابـزاری که 
بـه کار بـردن آنها در ده ها سـال گذشـته، ملـت فلسـطین را به فـوالد آبدیـده ی کنونـی مبـدل کـرد و از این پس 

هم اثـر آن جـز مقاوم تـر شـدن آنـان نخواهـد بود.
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جبهه ى گسترده ى جهاد دنياى اسالم با مستكبرين متجاوز
بـرادران و خواهـران مـن! امـروز ملـت فلسـطین، وسـط میـداِن یـک جهـاد دشـوار و بلندمـدت اسـت و ایـن نه 
تنها جهـاد فلسـطین کـه بخـش برجسـته ای اسـت از جبهـه ی گسـترده ی جهـاد دنیـای اسـام با مسـتکبرین 
متجـاوز و سـّفاك و غارتگـر. دنیـای اسـام بیـدار شـده، شـعار حاکمیـت اسـام در همه ی کشـورهای اسـامی 
جایـگاه نخسـت را در میـان جوانـان و دانشـگاهیان و روشـنفکران ایـن کشـورها بـاز یافتـه. ایـران اسـامی کـه 
پروراننـده و به عمـل آورنده ی اندیشـه ی مردم سـاالری دینی اسـت، روزبه روز قوی تر و پیشـرفته تر شـده، اسـام 
نـاب کـه امـام خمینـی آن را پیراسـته از التقـاط و انحـراف و جمـود و تحّجـر معرفـی کـرد، در عرصه ی سیاسـی 
بسـیاری از کشـورها امتـداد یافتـه و در شـرق و غـرب دنیای اسـام ریشـه دوانیده اسـت. طعـم تلـخ و زهرآگین 
لیبرال دمکراسـی غرب کـه تبلیغـات امریکایـی، مزّورانـه می خواسـت آن را داروی شـفابخش معرفـی کند، جان 
و تـن ملـت اسـامی را آزرده و دل آنـان را گداختـه اسـت. عـراق و افغانسـتان و لبنـان، گوانتانامـو و ابوغریـب و 
سـیاهچال های پنهـان دیگـر و پیـش از همـه، شـهرهای غـزه و سـاحل غربـی، واژه ی آزادی و حقوق بشـر غربی 
را کـه رژیـم امریـکا بی شـرم ترین و وقیح تریـن مبلّـغ آن اسـت، بـرای ملت هـای مـا ترجمـه کـرده اسـت. امـروز 
لیبرال دمکراسـی غرب بـه همان انـدازه در دنیای اسـام رسـوا و منفور اسـت کـه سوسـیالیزم و کمونیـزِم دیروز 
شـرق. ملت هـای مسـلمان می خواهنـد آزادی و کرامت و پیشـرفت و عـزت را در سـایه ی اسـام به دسـت آورند؛ 
ملت هـای مسـلمان از سـلطه ی دویسـت سـاله ی بیگانـگان و اسـتعمارگران بـه سـتوه آمـده و از فقـر و ذلـت و 

عقب ماندگـی تحمیلـی خسـته شـده اند.

بازگرداندن تحقير و تكبر دولت هاي سلطه گر به خودشان
مـا حـق داریـم و می توانیم تحقیـر و تکبـر دولت هـای سـلطه گر را بـه خودشـان برگردانیـم؛ این احسـاس صادق 
ملت هـای مـا و نسـل کنونـی دنیای اسـام از شـرق آسـیا تـا قلـب آفریقاسـت و ایـن، میـداِن جهـادی پیچیده و 
متنوع و دشـوار و بلندمدت اسـت، و اگـر فلسـطین را پرچم این جهـاد بنامیم، سـخنی به گـزاف نگفته ایـم. امروز 
همـه ی دنیای اسـام بایـد قضیـه ی فلسـطین را قضیـه ی خـود بدانـد؛ ایـن، کلیـد رمزآلودی اسـت کـه درهای 
فـرج را بـه روی امـت اسـامی می گشـاید. فلسـطین باید بـه ملـت فلسـطین برگـردد و دولـت واحد فلسـطینی 
بـه انتخـاب همـه ی فلسـطینیان سراسـر کشـور خـود را اداره کنـد. کوشـش پنجـاه سـاله ی انگلیـس و امریکا و 
صهیونیسـت ها برای حـذف نام فلسـطین از نقشـه ی جهـان و هضـم ملت فلسـطین در ملت هـای دیگر بـه جایی 
نرسـید و فشـار و سـتم و قسـاوت به عکـس نتیجـه داد. امروز ملت فلسـطین از اسـاف شـصت سـال قبـل خود، 
زنده تـر و شـجاعتر و کارآمدتـر اسـت. ایـن رونـد کـه در سـایه ی ایمـان و جهـاد و انتفاضـه ی افتخارآفریـن پدید 
آمده، بایـد ادامـه یابد و وعـده ی خداونـد تحقق یابـد که فرمـود: »وعـداللَّ الّذین امنـوا منکـم و عملـوا الّصالحات 
لیسـتخلفّنهم فی االرض کمـا اسـتخلف الّذین مـن قبلهـم و لیمّکنّن لهـم دینهم الـذی ارتضـی لهـم و لیّبدلّنهم 

من بعـد خوفهـم امنـا یعبدوننـی الیشـرکون بی شـیئا و مـن کفر بعـد ذلـک فأولئک هـم الفاسـقون«.
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راه رهايى از سلطه، زورگويى و دخالت استعمارگران 
در دایره ی وسـیع تر؛ یعنـی جهان اسـام نیز دسـت یافتِن بـه این هـدف واال؛ یعنـی رهایـی از سـلطه و زورگویی 
و دخالـت اسـتعمارگران و زندگـی در سـایه ی اسـام ممکـن و شـدنی و البتـه متوقـف بـر جهـادی از نـوع دیگر 
اسـت. این، جهـادی علمـی و سیاسـی و اخاقی اسـت؛ ملت ایـران در بیسـت وهفت سـال گذشـته آن را آزموده و 
میوه های شـیرین آن را چشـیده اسـت. پایه ی این جهـاد مقـدس، ایمان گرایـی، مردم گرایی و علم گرایی اسـت و 
خصوصیت آن، این اسـت کـه هـر گام اسـتوار در آن، گام بعدی را اسـتوارتر و طّی هـر مرحلـه اش، مرحله ی بعدی 

را ممکن تـر می سـازد.

شرط اصلى موفقيت در جهاد، پاى فشردِن بر اصول
در جهـاِد فلسـطین و در جهاِد دنیای اسـام، شـرط اصلـی موفقیت، پای فشـردِن بر اصول اسـت. دشـمن همواره 
ربودن اصـول را هدف می گیـرد و با خدعـه و وعـده و تهدید، بر چشـم پوشـیدن از آن اصـرار می ورزد. بـا حذف یا 
کمرنگ شـدن اصـول، دنیای اسـام شـاخص های راهنمـا را ُگـم می کند و محکـوِم قواعدی می شـود که دشـمن 
آن را تعییـن کـرده اسـت و نتیجـه معلوم اسـت. غالبـاً بعضی در میـان خـوِد ملت های مـا و از خـوِد ما، بـه پیروی 
از دشـمن، مـا را به رها کـردن اصول مـان توصیـه می کننـد و آن را تاکتیـک و تدبیـر می نامنـد! انگیـزه ی آنان هر 
چه باشـد - ضعـف و غفلـت یـا طمـع و خیانـت - آنـان مصـداق ایـن کام خداوندنـد: »فتـری الذین فـی قلوبهم 
مـرض یسـارعون فیهـم یقولـون نخشـی ان تصیبنـا دائـرة فعسـی اللَّ ان یأتـی بالفتـح او امر مـن عنـده فیصبحوا 
علی ما اسـّروا فـی انفسـهم نادمین«. آنـان از کمک به دشـمن هیـچ سـودی نمی برند. امریـکا و غرب، بارها نشـان 
داده انـد کـه حتـی بـه تسلیم شـدگان هم رحـم نمی کننـد و چـون تاریـخ مصـرف همـکاری کننـدگان بـه پایان 

برسـد، به آسـانی آنـان را بـه دور می افکنند.

دو مغالطه ي خطرناك در به رخ كشاندن قدرت دشمن:
برخـی دیگر، قـدرت دشـمن را بـه رخ می کشـند و حق طلبـان را از اصطکاك بـا آن بیـم می دهند. در این سـخن، 

مغالطـه ی خطرناکی نهفته اسـت.

مقامت در برابر دشمني كه انسان از اصطكاك با او پرهيز دارد
اوالً، دشـمنی که انسـان خردمنـد از اصطکاِك بـا او پرهیز می کند، دشـمنی نیسـت که هویـت او و منافـع حیاتی 
او و اصـل وجـود او را هدف گرفتـه اسـت؛ مقاومت در برابـر چنین دشـمنی، ُحکـم قاطع خرد انسـانی اسـت؛ زیرا 
بدیهی اسـت که خسـارت قطعِی ناشـی از تسـلیم در برابـر آن، همان خسـارت احتمالی ناشـی از مقابله با اوسـت؛ 

به اضافـه ی ذلـت و تحقیر.
امـروز اسـتکبار جهانی - کـه رئیس جمهـور کنونـی امریکا سـخنگوی آن اسـت - دنیای اسـام را صریحـاً تهدید 
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می کنـد و سـخن از جنـگ صلیبـی می گویـد. شـبکه ی اسـتکباری صهیونیـزم و سـازمان های جاسوسـی امریکا 
و انگلیـس در همـه ی دنیـای اسـام، سـرگرم فتنه انگیزی انـد. بـا پـول و تشـویق آنـان، مقدسـات اسـامی در 
رسـانه ها علناً اهانـت می شـود و حتی سـیمای ملکوتـی پیامبر اعظم از جسـارت سـخیف آنـان مصـون نمی ماند. 
هزارهـا فیلم سـینمایی و بـازی رایانـه ای و امثـال آن، با هدف زشـت نمایانـدن چهره ی اسـام و مسـلمین، تولید 
و روانـه ی بازارهـا می شـود و این ها همـه عاوه بـر جنایـات آنان در تعـرِض به کشـورهای اسـامی و کشـتارهای 
فلسـطین و عـراق و افغانسـتان و دخالـت طلبگارانـه ی آنان در کشـورهای اسـامی بـرای تأمین منافع نامشـروع 
سیاسـی و اقتصـادی اسـت. تسـلیم در مقابـل چنیـن دشـمنی، کامـًا در نقطه ی مقابـل ُحکـم خـرد؛ و مقاومت 

تنهـا راه توصیه شـده ی عقل و شـرع اسـت.

2- مبالغه در قدرت دشمن
ثانیاً، مبالغـه در قدرت دشـمن، خود یکـی از ترفندهای اوسـت. پـول و زور سیاسـی و نظامی، و جنگ افـزار مدرن 
و انبـوه، دولت هایـی را می ترسـاند کـه از پشـتوانه ی ملـت خـود محرومنـد. غلبـه ی نظامـی بـر رژیمـی ماننـد 
رژیم صـدام کـه نـه خـود از پشـتیبانی ملتش برخـوردار بـود و نـه ارتشـش بویـی از ایمـان و جهـاد بـرده بودند، 
دلیـل قـدرت نیسـت. امریـکا نتوانسـته بر ملـت عـراق پیروز شـود. عـراق به همـان انـدازه کـه توانسـت داعیه ی 
دمکراسـی خواهِی امریکا را به محک بکشـد و رسـوا کند، توانسـت قـدرت مطلق و شکسـت ناپذیر بـودن آن را نیز 
به چالش بکشـد و مسـخره کنـد. ملت هـا و دولت هـای متکی بـه ملـت، اگـر از سـرمایه ی ایماِن بـه خـدا و ایماِن 
به خـود برخوردار باشـند و مقاومت را پیشـه سـازند، هرگـز شکسـت نخواهند خـورد و تحمل سـختی های جهاد، 
پیـروزی را به آنـان هدیـه خواهـد کـرد و افسـانه ی دروغیـن شکسـت ناپذیری دشـمن متجـاوز را باطـل خواهد 
سـاخت. حـال و گذشـته ی نـه چنـدان دور ایـن را بـه اثبـات رسـانده و از این پـس نیـز آن را ثابـت خواهـد کرد؛ 

. ان شـاءاللَّ

خسارت مهلك براى سردمداران امريكا 
حلقه هـای به هم پیوسـته ی توطئـه ی امریکایـی دربـاره ی ایران و عـراق و سـوریه و لبنان کـه با هـدِف حاکمیت 
بر خاورمیانـه ای با سـردمداری رژیم صهیونیسـتی اسـت، هرگز کامیـاب نخواهد شـد و جز خسـارت مهلک برای 
سـردمداران امریـکا به بـار نخواهد آورد. اگـر دولت امریـکا تصادفـاً از خـرد و وجدان پیـروی کند، بایـد از لجاجت 
در برابـر ملت عـراق دسـت بـردارد و بـه رأی آن ملت دربـاره ی دولـت برگزیـده اش تمکین کنـد؛ دولـت منتخِب 
ملـت فلسـطین را محتـرم بشـمارد و هم پیمـان یاغی و شـریر خـود، یعنـی دولـت غاصـب صهیونیسـت، را مهار 
کنـد؛ زندانیان مظلـوم در گوانتانامـو و ابوغریـب و دیگـِر زندان های پنهان خـود را بی درنـگ آزاد سـازد؛ توطئه بر 
علیه سـوریه و لبنان و جمهـوری اسـامی ایـران را متوقف کنـد و با نادانی خـود، منطقـه ی حسـاس خاورمیانه و 

خلیج فـارس را ملتهب نسـازد.
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در پایـان، به ملت شـجاع و مقاوم فلسـطین عرض می کنم شـما بـا جهـاد و صبر و مقاومت درخشـان خـود دنیای 
اسـام را سـرافراز کردیـد و ملتـی نمونه شـدید؛ بار سـنگین ایـن محنت بـزرگ پشـت شـما را خم نکـرد و خون 
مطهـر شـهیدان تان عـزم و اسـتقامت تان را ریشـه دارتر سـاخت؛ دشـمن شـما بـا سـّفاکی و بی رحمـی خـود، بـا 
کشـتار و تخریـب و آدم ربایی و وحشـیگری خود، نتوانسـت شـما را عقب برانـد و امروز شـما از همیشـه قوی ترید. 
خون شـهدای بزرگی چـون »شـیخ احمـد یاسـین« و »فتحـی شـقاقی« و »رنتیسـی« و جوانان شـهادت طلب و 
دیگِر شـهدای مظلوم شـما، تاکنـون بر شمشـیر دشـمن پیـروز شـده و از این پس بـه حول و قـوه ی الهی بیشـتر 
پیـروز خواهد شـد. مـا در جمهوری اسـامی ایـران و یقینـاً انبـوه مسـلمانان و آزادیخواهـان در سراسـر جهان در 
غـم و محنـت شـما خـود را شـریک می دانیم. شـهیدان شـما، شـهیدان مـا؛ رنج و انـدوه شـما، رنـج و انـدوه ما؛ و 

پیـروزی شـما، پیروزی ماسـت.

وظيفه امت اسالمي، ياري رساني به مردم فلسطين
امـت بـزرگ اسـامی نمی توانـد همچـون غـرِب مـزّور در برابـر ظلمی کـه بـر شـما مـی رود، بی تفاوت و سـاکت 
بمانـد و بـا دشـمن شـما دسـت دوسـتی بدهـد. هـر کـه چنیـن کنـد، بـا شـما دشـمنی کـرده اسـت و مطمئناً 
ملت هـای مسـلمان از این گنـاه بـزرگ مبّراینـد. امت اسـامی موظف اسـت به هـر گونـه ی ممکن به شـما یاری 
برسـاند و شـما را در ادامـه ی ایـن راه مبـارك کمـک کنـد. بـه وعـده ی الهـی اعتمـاد کنیـد؛ رنج هـا و دردهـای 
جانـکاه خـود را کـه خون هـای بناحـق ریختـه و سـختی های هـر روزه بـر شـما وارد می سـازد، بـه حسـاب خـدا 
بنویسـید و همچون سـرور شـهیدان عالم، حسین بن علی)علیهماالسـام( در لحظـه ای که کودك شـیرخوارش را 
«. و بدانید کـه خداوند  در آغوشـش با تیـر زهرآلود شـهید کردند، بگوییـد: »انما یهـون الخطب علّی انـه بعیـن اللَّ
پیـروزی نهایـی مؤمنـان و مجاهـدان صابـر را تضمین کـرده اسـت. »و تّمـت کلمة ربّـک صدقـاً و عـدالً، المبّدل 

لکلماتـه و هـو الّسـمیع العلیم«.
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مسئله فلسطین

هدف صهيونيستها نابود كردن انگيزه هاى ايستادگى و استقامت در مردم فلسطين *

راهپيمايي با شكوه، نشان عظمت و عزت ملت
ــزت  ــگاه اســامی خــود را، ع ــی خــود را، عظمــت جای ــران! عظمــت مل ــت ای ــر مل ــت: درود ب ــد گف ــاً بای حقیقت
ــاد اســت. اســتعمارگران از وقتــی فلســطین  ــه دنیــا نشــان دادیــد. نقــش ایــن راهپیمائیهــا بســیار زی خــود را ب
ــا و  ــه فراموشــی بســپرند؛ اصــًا مــردم دنی ــاد فلســطین را ب ــام و ی ــود کــه ن ــن ب ــد، هدفشــان ای را اشــغال کردن
ــوده اســت  ــک کشــوری ب ــوده اســت، ی ــا ب ــک ســرزمینی در دنی ــه روزی ی ــد ک ــوش کنن نســلهای بعــدی فرام
ــت فلســطین - چــه در  ــم مل ــام عظی ــن قی ــه نتوانســتند و ای ــد ک ــود. بع ــن ب ــه اســم فلســطین؛ هدفشــان ای ب
انتفاضــه ی اول و چــه در انتفاضــه ی مســجداألقصی - بــار دیگــر ایــن شــعله را در دنیــا برافروختــه کــرد و دلهــای 
ــه ی  ــه مجموع ــن دانســتند ک ــاج را ای ــرد، راه ع ــه خــود متوجــه ک ــم را ب ــان عال ــردم و منصف ــا و آحــاد م ملته
ــاِد  ــور آب ــد و کش ــور کنن ــد؛ محص ــی کنن ــع زندان ــرزمین، در واق ــن س ــه ای از ای ــطینی را در گوش ــرب فلس ع
ــت  ــا هوی ــار صهیونیســتها و ب ــص در اختی ــور خال ــه ط ــه ی حســاس فلســطین را ب پرنعمــت فلســطین و منطق

ــد. ــی برانن ــزه و ســاحل غرب ــه طــرف غ ــا را ب ــد و عربه ــه دارن صهیونیســتی نگ

هدف صهيونيستها، نسبت به مبارزه مردم فلسطين
امــروز هــم وقتــی بــه رفتــار صهیونیســتها نــگاه کنیــد، می بینیــد هدفشــان ایــن اســت کــه هــر چــه میتواننــد، 
ــن  ــا ای ــان ب ــه ی کارهاش ــد؛ هم ــود کنن ــطین ناب ــردم فلس ــتقامت را در م ــتادگی و اس ــای ایس ــن انگیزه ه ای
ــا  ــارزه را ره ــتاده اند. اوالً مب ــطین ایس ــردم فلس ــی م ــرود. ول ــن ب ــت از بی ــزه ی مقاوم ــت: انگی ــت اس سیاس

*. بیانات در  خطبه  های نماز عید سعید فطر)خطبه دوم( 1386/07/21
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ــت  ــت، شــعارش ایســتادگی و مقاوم ــن دول ــه ای ــد ک ــا آراء خودشــان ســر کار آوردن ــی را ب ــاً دولت ــد، ثانی نکردن
و مبــارزه ی بــا اشــغالگران اســت و بــا همــه ی فشــارهائی هــم کــه در ایــن یکــی دو ســال اخیــر بــر ایــن دولــت 
ــا،  ــِت تنه ــک مل ــی ی ــد. ول ــت میکنن ــد مقاوم ــا محکــم ایســتاده اند؛ دارن ــد، اینه ــه وارد کردن ــردم آن منطق و م
ــد  ــدا بای ــه خ ــد ب ــر از امی ــم، غی ــاط عال ــه ای از نق ــچ نقط ــه هی ــی ب ــدون دسترس ــه، ب ــک گوش ــزوی در ی من
دلخوشــیهائی داشــته باشــد. ایــن شــعار عظیــم ملتهــای مســلمان بــه نفــع فلســطین، بــه آنهــا روحیــه میدهــد؛ 
ــه حقانیــت  ــا را ب ــکار عمومــی دنی ــر اینکــه اف ــد، عــاوه ب ــاده میکن ــرای اســتقامت بیشــتر آم ــا را ب دلهــای آنه

ــد. ــنا میکن ــطین آش ــه ی فلس داعی
ــا ایــن راهپیمائــی بــه جمهــوری اســامی آبــرو دادنــد؛ بــه ایــران و ایرانــی آبــرو دادنــد و نشــان  ملــت ایــران، ب
دادنــد کــه همچنــان در صــف مقــدم دفــاع از حــق بــزرگ امــت اســامی نســبت بــه کشــور فلســطین و ملــت 

ــود. ــا ارزش ب ــد. ایــن بســیار ب ــرار دارن فلســطین ق

خدعه اى براي نجات صهيونيستها
ــل  ــح، تحمی ــام صل ــه ن ــوی ب ــه نح ــاز ب ــه ب ــود ک ــاش میش ــروز ت ــطین، ام ــائل فلس ــه ی مس ــن زمین در همی
ــام صلــح تشــکیل شــده اســت، نتیجــه،  ــه ن ــا حــاال هــر چــه اجتمــاع ب ــر مــردم فلســطین بکننــد. ت دیگــری ب
علیــه مــردم فلســطین و بــه ضــرر آنهــا بــوده اســت. بــاز امریکائیهــا یــک کنفرانــس دیگــری را پیشــقدم شــدند، 
ــطینیها رد  ــتند، فلس ــزی گذاش ــس پائی ــمش را کنفران ــه اس ــی ک ــن کنفرانس ــد. ای ــطین رد کردن ــت فلس مل
ــی تشــکیل میشــود  ــام او از ســوی جمع ــه ن ــه ب ــی را ک ــک حرکت ــی را، ی ــک عمل ــی فلســطینی ی ــد. وقت کردن
ــن  ــی ای ــد. وقت ــول کنن ــس را قب ــن کنفران ــن اجتمــاع و ای ــد ای ــه میتوانن ــد، چگون - دولتهــای دیگــر - رد میکن
کنفرانــس را خدعــه میداننــد، دیگــران هــم بایــد خدعــه بداننــد. ایــن تحــرکات در حقیقــت ابتکارهــای رژیــم 
ایــاالت متحــده ی امریــکا بــرای نجــات صهیونیستهاســت. صهیونیســتها کــه دولتشــان، ارتششــان، آن تودهنــی 
ــوار  ــل دی ــور در مقاب ــورد و اینج ــان خ ــته ی لبن ــان گذش ــجاِع از ج ــزب اللَّ ش ــته از ح ــال گذش ــم را س محک
ــر شــده اســت، او را  ــف و تحقی ــه و آنجــور تضعی ــت حمــاس - قرارگرفت ــت فلســطینی - دول ــد دول ــه«ی بلن »ن
میخواهنــد نجــات بدهنــد. آن وقــت فلســطینی را در مقابــل فلســطینی قــرار میدهنــد. و مــن اگــر یــک پیــام بــه 
بــرادران فلســطینی داشــته باشــم، آن یــک کلمــه، ایــن اســت کــه بگویــم: بــرادران! در مقابــل هــم قــرار نگیرید. 
دشــمن در خانــه ی شماســت. دشــمن در میــان شــما فتنه انگیــزی میکنــد. فلســطین را مــردم فلســطین بایــد 
نجــات بدهنــد، امــت اســامی هــم بایــد پشــتیبانی بکنــد. امــت فلســطین، مــردم فلســطین، کنــار هــم قــرار 

ــد. بگیرن

مسئله ى ديگر دنياى اسالم
ــرای  ــا ب ــای اســام اســت. دل م ــراق، مســئله ی دیگــر دنی ــک مســئله اســت. مســئله ع مســئله ی فلســطین ی
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ــت  ــمنان مل ــوی دش ــده ی از س ــد ش ــده و تأیی ــت ش ــع حمای ــوِر در واق ــم ک ــن تروریس ــت. ای ــون اس ــراق خ ع
ــان  ــت. خودش ــغالگران اس ــده ی اش ــه عه ــر اول ب ــم تقصی ــا ه ــرده. اینج ــیاه ک ــراق را س ــت ع ــراق، روِز مل ع
ــد  ــکان را نمیدهن ــن ام ــی هــم ای ــت مردم ــه دول ــد. ب ــا نمیخواهن ــد، ی ــا نمیتوانن ــد؛ ی ــرار نمیکنن ــت را برق امنی
کــه ابتــکارات امنیتــی را خــود او بــه دســت بگیــرد و خــود او کار کنــد. آنهــا مقصرنــد. امــروز هــر فاجعــه ای در 
ــئول اول،  ــر اول و مس ــی - مقص ــه ی سیاس ــی، فاجع ــه ی عمران ــانی، فاجع ــه ی انس ــد - فاجع ــاق بیفت ــراق اتف ع
ــغال  ــغول اش ــراق مش ــه در ع ــی ک ــه ی همپیمانان ــم بقی ــد ه ــکا و بع ــه ی اول امری ــی در درج ــغالگرانند؛ یعن اش

ــؤولند. ــتند، مس ــی هس نظام
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مغالطه ا ى بزرگ
مذاكره  تنها راه نجات ملت فلسطين!

شكست اسرائيل در جنگ 33 روزه 
داليل جنايات تاريخي غزه 

نتايج حوادث منطقه
مقاومت اسالمى لبنان و فلسطين و بيداري وجدان 

جهاني
مجاهدتى ضايع نشدني 

مغالطه اي بزرگ در قضيه فلسطين
نتايج اهانت بار مذاكره با رژيم غاصب صهيونيستى
كمك نكردن شوراي امنيت به كار امنيت در جهان 

مقاومت و ايستادگي ، تنها راه نجات فلسطين 
باز بودن ميدان براى جوالن حقيقت

محاكمه سران رژيم غاصب، اولين قدم اساسي
تقابل ديوان سياسي سياستمدران جهان با اخالق، 

وجدان و فضيلت
كليد حل مشكالت كشورهاى اسالمى

و...
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             مغالطه ا ى بزرگ ، مذاكره  تنها راه نجات ملت فلسطين!

شكست اسرائيل در جنگ 33 روزه 
ــری  ــال 1427 هج ــع االول س ــا 17 ربی ــای 15 ت ــه در روزه ــی ک ــاس قبل ــا اج ــاس ب ــن اج ــه ی ای در فاصل
ــده را در  ــق آین ــه اف ــت ک ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــم و تعیین کننده ئ ــوادث مه ــد ح ــکیل ش ــران تش ــری در ته قم
قضیــه ی فلســطین روشــنتر و وظائــف مــا را دربــاره ی ایــن مســأله ی همچنــان اصلــِي دنیــای اســام آشــکارتر 

می ســازد.
از جملــه ی ایــن حــوادث مهــم، شکســت شــگفت آور نظامــی و سیاســی اســرائیل در برابــر مقاومــت اســامی در 
ــم صهیونیســتی در جنــگ 22  جنــگ 33 روزه ی لبنــان در ســال 1427 هجری قمــری و ناکامــی خفــت  آور رژی

روزه ی جنایتکارانــه اش بــا مــردم و دولــت قانونــی فلســطین در غــزه اســت.
ــا پشــتیبانی نظامــی و سیاســی امریــکا،  ــا ارتــش و تســلیحات خــود و ب اکنــون رژیــم غاصــب کــه چنــد دهــه ب
ــا اتــکاء بــه خــدا و مــردم،  ــار از نیروهــای مقاومــت کــه ب چهره ئــی مهیــب و شکســت ناپذیر نشــان مــی داد، دو ب
ــازیهای  ــا و آماده س ــود تمرینه ــا وج ــت خورده و ب ــد، شکس ــزات می جنگیدن ــاح و تجهی ــه س ــکاء ب ــش از ات بی
ــی و  ــای غرب ــی دولته ــکا و بعض ــغ امری ــت بیدری ــی و حمای ــل اطاعات ــض و طوی ــازمانهای عری ــی و س نظام
همدســتی برخــی منافقــان جهــان اســام، انحــال، و شــیب تنــد ســقوط، و عــدم کفایــت خــود در برابــر مــوج 

ــداری اســامی را ظاهــر ســاخته اســت. ــد بی نیرومن

داليل جنايات تاريخي غزه 
از ســوئی دیگــر جنایاتــی کــه در حادثــه تاریخــی غــزه از مجرمــان صهیونیســت ســر زد؛ کشــتار وســیع مــردم 

*. بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14
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غیرنظامــی، ویــران کــردن خانه هــای بیدفــاع، ســوراخ کــردن ســینه ی کــودکان شــیرخوار، بمبــاران دبســتان 
و مســجد، به کارگیــری بمبهــای فســفری و برخــی ســاحهای ممنــوع دیگــر، بســتن راه غــذا و دارو و ســوخت و 
دیگــر نیازهــای اولیــه ی مــردم در مدتــی نزدیــک بــه دو ســال، و بســی جنایــات دیگــر، ثابــت کــرد کــه غریــزه ی 
ــن فاجعــه ی فلســطین هیــچ  ــا دهه هــای آغازی ــت جعلــی صهیونیســت، ب وحشــیگری و جنایــت در ســران دول
تفاوتــی نیافتــه و همــان سیاســت و همــان خــوِي درندگــی و بی رحمــی کــه فاجعه هــای دیــر یاســین و صبــرا و 
شــتیا را پدیــد آورد، امــروز هــم بعینــه بــر ذهــن و دل ظلمانــی ایــن طاغوتهــای زمــان حاکــم اســت کــه البتــه 

ــد. ــر میباش ــترده تر و فاجعه بارت ــی گس ــت بس ــره ی جنای ــاوری، دائ ــرفت فن ــری از پیش ــا بهره گی ــروز ب ام

نتايج حوادث منطقه
ــازش  ــر داده دســت س ــی« س ــعار »واقع بین ــم صهیونیســت، ش ــم شکســت ناپذیری رژی ــا توه ــه ب ــان ک ــه آن چ
ــّوم  ــل دوم و س ــود، نس ــل خ ــال باط ــه خی ــه ب ــانی ک ــه کس ــد، و چ ــان دراز کردن ــر غاصب ــلیم در براب و تس
سیاســتمداران صهیونیســت را مبــّرا از جنایــات نســل اّول دانســته، امیــد همزیســتی ســالم در کنــار آنــان را در 
دل پروراندنــد، اکنــون بایــد بــه خطــای خــود پــی بــرده باشــند. اوالً: بــا مــوج بیــداری امــت مســلمان و بالیــدن 
نهــال مقاومــت اســامی، آن هیبــت دروغیــن فــرو ریختــه و نشــانه های ناتوانــی و درماندگــی در رژیــم غاصــب 
آشــکار گشــته اســت، و ثانیــاً خــوی تجاوزگــری و بی شــرمی از جنایــت در گرداننــدگان آن رژیــم همــان اســت 
ــردان  ــی رویگ ــچ جنایت ــد، از هی ــه میتوانن ــد ک ــان ببرن ــا گم ــد ی ــرگاه بتوانن ــود و ه ــای اّول ب ــه در دهه ه ک

ــتند. نیس

مقاومت اسالمى لبنان و فلسطين و بيداري وجدان جهاني
ــت  ــادی در خدم ــدرت م ــای ق ــه ی ابزاره ــدت هم ــن م ــذرد. در ای ــطین میگ ــغال فلس ــال از اش ــون 60 س اکن
ــا شــبکه ی  ــا تاشــهای سیاســی و دیپلماســی، و ت ــاوری، ت ــول و ســاح و فن ــه اســت؛ از پ ــرار گرفت ــان ق غاصب

عظیــم امپراتــوری خبــری و اطاع رســانی.
به رغــم ایــن تــاش شــیطانی گســترده و حیــرت آور، غاصبــان و حامیــان آنــان نــه تنهــا نتوانســته اند 
ــم  ــر ه ــان بغرنج ت ــا گذشــت زم ــن مســأله ب ــه ای ــد، بلک ــم صهیونیســتی را حــل کنن مســأله ی مشــروعیت رژی

ــت. ــده اس ش
ــؤال  ــرح س ــی ط ــِر حت ــزم در براب ــی صهیونی ــای حام ــتی و دولته ــی و صهیونیس ــانه های غرب ــل رس ــدم تحم ع
ــام  ــزل و ابه ــن تزل ــانه های ای ــی از نش ــود، یک ــطین ب ــب فلس ــه ی غص ــه بهان ــت ک ــاره هولوکاس ــق درب و تحقی
ــر و  ــان بدت ــی جه ــکار عموم ــود در اف ــیاه خ ــخ س ــه ی تاری ــتی از همیش ــم صهیونیس ــع رژی ــون وض ــت. اکن اس
ــا  ــیا ت ــرق آس ــی از ش ــوش جهان ــابقه و خودج ــراض بی س ــت. اعت ــر اس ــش آن جّدیت ــل پیدای ــش از دلی پرس
ــا و در انگلیــس  ــه در اروپ ــم و تظاهــرات مردمــی در 120 کشــور جهــان و از جمل ــکای التیــن علیــه آن رژی امری
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کــه خاســتگاه اصلــِي ایــن شــجره ی خبیثــه بــود، و دفــاع آنــان از مقاومــت اســامی غــزه و از مقاومــت اســامی 
لبنــان در جنــگ 33 روزه، نشــان میدهــد کــه یــک مقاومــت جهانــی علیــه صهیونیــزم پدیــد آمــده کــه در 60 
ــان و  ــن حــد، جــدی و حجیــم نبــوده اســت. میتــوان گفــت مقاومــت اســامی لبن ــا ای ســال گذشــته هرگــز ت

ــد. ــدار کن ــی را بی فلســطین توانســته اســت وجــدان جهان

مجاهدتى ضايع نشدني 
ــی  ــرکوب، دولت ــا زور و س ــته اند ب ــه خواس ــامی ک ــت اس ــمنان ام ــرای دش ــم ب ــت، ه ــی اس ــن درس بزرگ ای
ــن  ــرده و چنی ــل ک ــر تبدی ــی انکارناپذی ــه واقعیت ــان، آن را ب ــرور زم ــا م ــی و فرمایشــی بســازند و ب ــی جعل و ملت
تحمیــل ظالمانه ئــی را در جهــان اســام، عادی ســازی کننــد. و هــم بــرای امــت اســامی و بویــژه جوانــان غیــور 
ــا بداننــد کــه مجاهــدت در راه بازگردانــدن حــق پایمال شــده، هرگــز ضایــع نمیشــود  و وجدانهــای بیــدار آن، ت

ــود: ــد راســت اســت کــه فرم و وعــده ی خداون
َِّذیــَن أُْخِرُجــوا ِمــْن ِدیاِرِهــْم بَِغْیــِر َحــقٍّ إاِلَّ أَْن  َ َعلــی نَْصِرِهــْم لََقِدیــٌر. ال َُّهــْم ُظلُِمــوا َو إِنَّ اللَّ أُِذَن لِلَِّذیــَن یُقاتَُلــوَن بَِأن
َمــْت َصواِمــُع َو بَِیــٌع َو َصلَــواٌت َو َمســاِجُد یُْذَکــُر فِیَهــا  ــاَس بَْعَضُهــْم بَِبْعــٍض لَُهدِّ ِ النَّ ُ َو لـَـْو ال َدْفــُع اللَّ َُّنــا اللَّ یَُقولـُـوا َرب

َ لََقــِويٌّ َعِزیــٌز. ُ َمــْن یَْنُصــُرُه إِنَّ اللَّ ِ َکِثیــراً َو لََیْنُصــَرنَّ اللَّ اْســُم اللَّ
 ُ ــُف اللَّ ِ ال یُْخلِ ــَد اللَّ ــال: َوْع ــَدُه، و ق ُ َوْع ــَف اللَّ ــْن یُْخلِ َ ــال عزوجــل: َو ل ــُف الِْمیعــاَد، و ق َ ال یُْخلِ ــی: إِنَّ اللَّ ــال تعال و ق
 َ ــلَُه إِنَّ اللَّ ــِدِه ُرُس ــَف َوْع َ ُمْخلِ ــَبنَّ اللَّ ــا تَْحَس ــل: َف ــن قائ ــز م ــال ع ــوَن، و ق ــاِس ال یَْعلَُم ــَر النَّ ــنَّ أَْکَث ــَدُه َو لِک َوْع
َِّذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو َعِمُلــوا  ُ ال َعِزیــٌز ُذو انِتقــاٍم و کــدام وعــده از ایــن وعــده الهــی صریحتــر کــه فرمــود: َوَعــَد اللَّ
َّــِذی اْرتَضــی  َنــنَّ لَُهــْم ِدیَنُهــُم ال َِّذیــَن ِمــْن َقْبلِِهــْم َو لَُیَمکِّ الِحــاِت لََیْســَتْخلَِفنَُّهْم فِــی األْْرِض َکَمــا اْســَتْخلََف ال الصَّ
لَنَُّهــْم ِمــْن بَْعــِد َخْوفِِهــْم أَْمنــاً یَْعُبُدونَِنــی ال یُْشــِرُکوَن بـِـی َشــْیئاً َو َمــْن َکَفــَر بَْعــَد ذلـِـَک َفُأولِئــَک ُهــُم  لَُهــْم َو لَُیَبدِّ

ــُقوَن. الْفاِس

مغالطه اي بزرگ در قضيه فلسطين
ــر ذهــن برخــی از دســت اندرکاران چنــگ انداختــه ایــن اســت  مغالطــه ی بزرگــی کــه در قضیــه ی فلســطین ب
ــم اینهــا  ــار آمــد. مــن نمیدان ــا آن کن ــد ب ــام اســرائیل یــک واقعیــت شــصت ســاله اســت و بای کــه کشــوری بن
چــرا از واقعیتهــای دیگــری کــه در برابــر چشــم آنــان اســت درس نمیگیرنــد؟ مگــر کشــورهای بالــکان و قفقــاز 
و آســیای جنــوب غربــی پــس از هشــتاد ســال بی هویتــی و تبدیــل بــه بخشــهائی از شــوروی ســابق، بــار دیگــر 

ــاز نیافتنــد؟ هویــت اصلــی خــود را ب
چــرا فلســطین کــه پــاره ی تــن جهــان اســام اســت نتوانــد بــار دیگــر هویــت اســامی و عربــی خــود را بازیابــد؟ 
ــر  ــان عربنــد نتواننــد اراده ی خــود را ب ــان فلســطینی کــه در شــمار باهوشــترین و مقاومتریــن جوان و چــرا جوان

ایــن واقعیــِت ظالمانــه فائــق گرداننــد؟
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نتايج اهانت بار مذاكره با رژيم غاصب صهيونيستى
ــره  ــره اســت! مذاک ــت فلســطین، مذاک ــا راه نجــات مل ــه شــود تنه ــه گفت ــزرگ دیگــر آن اســت ک مغالطــه ی ب
بــا کــی؟ بــا رژیــم غاصــب و زورگــو و گمراهــی کــه جــز بــه زور، بــه هیــچ اصــل دیگــری معتقــد نیســت؟ آنــان 
کــه بــه ایــن بازیچــه و فریــب خــود را دلخــوش کردنــد چــه بــه دســت آوردنــد. آنچــه آنهــا بــه عنــوان حکومــت 
ــه ی  ــا هزین ــار آن، اوالً ب ــز و اهانتب ــت تحقیرآمی ــر از ماهی ــا صرفنظ ــد، ب ــتها گرفتن ــردان از صهیونیس خودگ
ــاً همــان حکومــت  ــاً سراســر فلســطین تمــام شــد، ثانی ــر تقریب ــم غاصــب ب ــه مالکیــت رژی ســنگیِن اعتــراف ب
ــد؛ محاصــره ی  ــوب کردن ــد ک ــود لگ ــای خ ــر پ ــواردی زی ــی در م ــای واه ــا بهانه ه ــم ب ــن را ه ــد و دروغی نیم بن
ــوش  ــه فرام ــه ای نیســت ک ــل او حادث ــر و تذلی ــواع تحقی ــش در رام الل و ان ــاختمان مدیریت ــات در س ــر عرف یاس

ــود. ش
ــای  ــد رؤس ــردان مانن ــت خودگ ــئوالن حکوم ــا مس ــس از او ب ــژه پ ــه بوی ــات و چ ــان عرف ــه در زم ــاً: چ ثالث
ــره ی  ــطینی و محاص ــدان فلس ــتگیری مجاه ــب و دس ــان تعقی ــه وظیفه ش ــد ک ــار کردن ــود رفت ــای خ کانتریه
اطاعاتــی و پلیســی آنهاســت، و بدینصــورت تخــم کینــه را در میانــه ی گروههــای فلســطینی پاشــیدند و آنهــا 

ــد. ــر انداختن ــان یکدیگ ــه ج را ب
ــان  و رابعــاً: همــان انــدازه دســتاورد ضعیــف هــم فقــط ببرکــت جهــاد مجاهــدان و مقاومــت غیــور مــردان و زن
ــنتی  ــای س ــی رؤس ــازل پی درپ ــود تن ــا وج ــتها ب ــداد صهیونیس ــا رخ نمی ــر انتقاضه ه ــود. اگ ــلیم ناپذیر ب تس

ــد. ــان نمیدادن ــه آن ــدازه را هــم هرگــز ب ــر آنهــا، همیــن ان فلســطین در براب
یــا مذاکــره بــا امریــکا و انگلیــس کــه بزرگتریــن گنــاه را در ایجــاد و حمایــت از ایــن غــده ی ســرطانی مرتکــب 
ــد و  ــت بی قی ــکا هیچــگاه حمای ــت آمری ــد. دول شــده اند، و خــود پیــش از آنکــه میانجــی باشــند طــرف دعواین
ــف  ــزه را متوق ــر غ ــل ماجــرای اخی ــی از جنایت هــای آشــکار آن از قبی ــم صهیونیســت و حت شــرط خــود از رژی

نکــرده اســت.
ــر ســر کار آمــده  ــوش ب ــت ب ــا شــعار تغییــر در سیاســتهای دول ــکا هــم کــه ب ــد آمری حتــی رئیس جمهــور جدی
ــاع از  ــی، دف ــم دولت ــاع از تروریس ــی دف ــد، یعن ــرائیل دم میزن ــت اس ــه امنی ــرط ب ــد و ش ــد بی قی ــت، از تعه اس
ــان  ــی هم ــن یعن ــطینی در 22 روز، ای ــودك فلس ــرد و زن و ک ــا م ــام صده ــل ع ــاع از قت ــی، دف ــم و زورگوئ ظل

ــر. ــزی کمت ــه چی ــوش و ن ــه ی دوران ب کژراه

كمك نكردن شوراي امنيت به كار امنيت در جهان 
ــه ســازمان ملــل هــم یــک رویکــرد عقیــم دیگــر اســت. ســازمان ملــل شــاید در  ــا مجامــع وابســته ب مذاکــره ب

ــد. ــه باش ــرار گرفت ــواکننده ق ــوِن افشــاگر و رس ــورد آزم ــی همچــون مســأله ی فلســطین، م ــر نمونه ئ کمت
ــه رســمیت  ــه وســیله ی گروههــای تروریســت جــّرار را ســریعاً ب شــورای امنیــت، یــک روز اشــغال فلســطین ب
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ــازی کــرد، و پــس از آن چندیــن دهــه  شــناخت و نقشــی اساســی را در پیدایــش و تــداوم ایــن ظلــم تاریخــی ب
ــم،  ــر آن رژی ــون دیگ ــم گوناگ ــواع جرائ ــی و ان ــای جنگ ــازیها، جنایته ــی ها، آواره س ــر نسل کش ــواره در براب هم
ــه نژادپرســت بودن صهیونیســم داد،  ــی رأی ب ــه مجمــع عموم ــی  ک ــی هنگام ــرد، و حت ــز ک ســکوت رضایت آمی
نــه تنهــا بــا آن همراهــی نکــرد، کــه در عمــل 180 درجــه بــا آن فاصلــه گرفــت. کشــورهای زورگــوی عالــم کــه 

ــد. ــزار اســتفاده میکنن ــی همچــون اب ــن مجمــع جهان ــد از ای ــم در شــورای امنیت ان ــت دائ برخــوردار از عضوی
ــت  ــرار اس ــه ق ــا ک ــه هرج ــد بلک ــی نمیکن ــان کمک ــت در جه ــه کار امنی ــورا ب ــن ش ــا ای ــه تنه ــه ن ــه آنک نتیج
ــان  ــتر آن ــلطه ی بیش ــی و س ــیله  ی زیاده طلب ــال آن، وس ــی و امث ــا دموکراس ــر ی ــون حقوق بش ــی همچ مفاهیم

ــد. ــب و دروغ می افکن ــی از فری ــان پوشش ــروع آن ــای نامش ــر کاره ــتابد و ب ــان می ش ــک ایش ــه کم گردد، ب

مقاومت و ايستادگي ، تنها راه نجات فلسطين 
ــا دریوزگــی از ســازمان ملــل یــا از قدرتهــای مســلّط و بــه طریــق اولــی از رژیــم غاصــب بــه  نجــات فلســطین ب
ــه ی  ــطینیان و کلم ــه ی فلس ــد کلم ــا توحی ــت، ب ــت اس ــتادگی و مقاوم ــط ایس ــات فق ــد، راه نج ــت نمیآی دس

ــت. ــادی اس ــت جه ــان حرک ــره ی بی پای ــه ذخی ــد ک توحی
ــطین در  ــاوم فلس ــن و مق ــردم مؤم ــاد م ــطینی و آح ــد فلس ــای مجاه ــوئی گروهه ــت، از س ــن مقاوم ارکان ای
داخــل و خــارج آن کشــورند؛ و از ســوئی دیگــر، دولتهــا و ملتهــای مســلمان در سراســر جهــان، بویــژه عالمــان 
ــرار  ــود ق ــای خ ــتحکم در ج ــن مس ــن دو رک ــر ای ــگاهیان. اگ ــی و دانش ــگان سیاس ــنفکران و نخب ــی و روش دین
ــوری خبــری اســتکبار و  ــد، بیشــک وجدانهــای بیــدار و دلهــا و اندیشــه هائی کــه افســون تبلیغــات امپرات گیرن
صهیونیــزم، آنهــا را مســخ نکــرده، در هــر نقطــه ی عالـَـم بــه یــاری ذیحــق و مظلــوم خواهنــد شــتافت و دســتگاه 

ــد داد. ــرار خواهن ــل ق ــی از اندیشــه و احســاس و عم ــر طوفان ــتکبار را در براب اس

باز بودن ميدان براى جوالن حقيقت
نمونــه ی ایــن حقیقــت را در طــول روزهــای اخیــر مقاومــت پرشــکوه غــزه همــه دیدیــم. گریــه ی رئیــس غربــی 
ــازمانهای  ــاالن س ــه فع ــارات همدردان ــانه ها، اظه ــن رس ــر دوربی ــی در براب ــی بین الملل ــازمان خدمات ــک س ی
ــدام  ــکا، اق ــی و شــهرهای امری ــای اروپائ ــب پایتخت ه ــردم در قل ــزرگ و صمیمــی م ــرات ب ــتانه، تظاه بشردوس
شــجاعانه ی رؤســای چنددولــت در امریــکای التیــن، همــه و همــه نشــانه ی آن اســت کــه دنیــای غیرمســلمان 
نیــز هنــوز بــه دســت نیروهــای شــرآفرین و فســادآفرینـ  کــه نــام قرآنــی آنهــا شــیطان اســتـ  بــه طــور کامــل 

ــاز اســت. ــرای جــوالن حقیقت، ب ــدان ب ــوز می تســخیر نشــده و هن
آری، مقاومــت و صبــر مجاهــدان و مــردم فلســطین و حمایــت وکمــک همه جانبــه بــه آنــان از سراســر 
ــت  ــم ام ــرژی عظی ــکند. ان ــطین را بش ــب فلس ــیطانی غص ــم ش ــت طلس ــد توانس ــامی خواه ــورهای اس کش

ــد. ــل کن ــطین را ح ــوری فلس ــاد و ف ــکل ح ــه، مش ــام و از جمل ــان اس ــکات جه ــد مش ــامی میتوان اس
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محاكمه سران رژيم غاصب، اولين قدم اساسي
ــه ی  ــه هم ــز ب ــان و نی ــر جه ــت در سراس ــلمان اس ــران مس ــرادران و خواه ــما ب ــه ش ــن ب ــاب م ــون خط اکن
وجدانهــای بیــدار از هــر کشــور و ملــت. همــت کنیــد و طلســم مصونیــت جنایتــکاران صهیونیســت را بشــکنید. 
ــز محاکمــه  ــای می ــه پ ــد ب ــن بودن ــزه نقش آفری ــه ی غ ــه در فاجع ــم غاصــب را ک ــی رژی ســران سیاســی و نظام
بکشــانید و بــه مجازاتــی کــه عــدل و عقــل حکــم میکنــد برســانید. ایــن اولیــن قدمــی اســت کــه بایــد برداشــته 
ــود، راه  ــازات ش ــکار مج ــر جنایت ــوند. اگ ــه ش ــد محاکم ــب بای ــم غاص ــی رژی ــی و نظام ــران سیاس ــود. س ش
جنایــت بــرای آنــان کــه انگیــزه و جنــون آن را دارنــد ناهمــوار خواهــد شــد. آزاد گذاشــتن عامــان جنایتهــای 
ــان  ــگ 33 روزه ی لبن ــس از جن ــت اســامی پ ــر ام ــر اســت. اگ ــای دیگ ــل و مشــوق جنایته ــزرگ، خــود عام ب
ــر  ــرد، اگ ــه میک ــّد مطالب ــن را بج ــتهای فاجعه آفری ــازات صهیونیس ــتناك، مج ــای دهش و آن فاجعه آفرینی ه
ایــن مطالبــه ی بحــق پــس از بــه خــاك و خــون کشــیدن کاروانهــای عروســی در افغانســتان و پــس از جنایــات 
ــروز  ــت، ام ــر آن صــورت میگرف ــب و غی ــی در ابوغری ــس از رســوائیهای ســربازان امریکائ ــراق و پ ــر در ع بلک وات

ــم. ــزه نمی بودی ــای غ ــاهد کرب ــا ش م
مــا دولتهــا و ملتهــای مســلمان در آن قضایــا وظیفه ئــی را کــه قانــون عقــل و عــدل بــدان حکــم میکــرد انجــام 

ندادیــم و نتیجــه آن چیــزی اســت کــه امــروز شــاهد آنیــم.

تقابل ديوان سياسي سياستمدران جهان با اخالق، وجدان و فضيلت
ــاوت  ــی و قض ــوالت اخاق ــی، از مق ــتمداران جهان ــا و سیاس ــی از دولته ــه برخ ــت ک ــق اس ــف عمی ــای تأس ج
ــدود 5500  ــردن ح ــی ک ــر و زخم ــش از 1350نف ــاِم بی ــا قتل ع ــرای آنه ــد. ب ــی بشــری، ســخت بیگانه ان وجدان
ــان  ــزد؛ قات ــیتی برنمی انگی ــچ حساس ــزه، هی ــرف 22 روز در غ ــودك در ظ ــیاری ک ــاح و بس ــردم بی  س ــر م نف
ــد. امنیــت رژیــم ســفاك یــک امــر قدســی  ــاداش هــم میگیرن ــه تنهــا مجــازات نمی شــوند، کــه پ و مجرمــان ن
کــه بایــد در هــر حــال از آن دفــاع کــرد بــه شــمار میآیــد و طــرف مظلــوم، چــه دولتــی کــه بــا رأی قاطــع مــردم 
ــن اســت  ــر ســر کار آورده اند، متهــم و محکــوم میشــوند. ای ــت را ب ــر ســر کار آمــده و چــه مردمــی کــه آن دول ب
حکــم دیــوان سیاســتی کــه بــا اخــاق و وجــدان و فضیلــت، نســبتی نــدارد و آبــش بــا آن بــه یــک جــو نمیــرود. 
ایــن دولتهــا هنگامــی کــه نفــرت عمیــق افــکار عمومــی را از خــود مشــاهده میکننــد، بــی آنکــه علــت آشــکار 
ــد. ــه می یاب ــان ادام ــوب همچن ــن چرخــه ی معی ــد و ای ــاز هــم سیاســت ورزی میرون ــه ســراغ ب ــد، ب آن را ببینن

كليد حل مشكالت كشورهاى اسالمى
برادران و خواهران عزیز در همه ی جهان اسام! از تجربه ها درس بگیریم.
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مسئله فلسطین

امــت بــزرگ مــا امــروز بــه برکــت بیــداری اســامی، دارای قــدرت عظیمــی اســت. کلیــد حل مشــکات فــراوان 
ــأله ی فلســطین،  ــه ی شــگرف اســت، و مس ــن مجموع ــی ای ــت و یکپارچگ کشــورهای اســامی، در دســت هم

ــت. ــام اس ــان اس ــأله ی جه ــن مس فوری تری
ــه چــه  ــن ســخن ب ــی اســت. ای ــک مســأله ی عرب ــد: فلســطین ی ــه کســانی میگوین ــی شــنیده میشــود ک گاه
ــت  ــت خدم ــل اس ــاوندانه تری دارد و مای ــات خویش ــرب، احساس ــه ع ــت ک ــود آن اس ــر مقص ــت؟ اگ ــی اس معن
ــر  ــی اگ ــم. ول ــک میگوئی ــه آن تبری ــا ب ــت و م ــندیده ئی اس ــز پس ــن چی ــم کند، ای ــتری تقدی ــدت بیش و مجاه
ــا للمســلمین مــردم فلســطین  ــدای ی ــه ن ــی ب معنــی ایــن ســخن آن اســت کــه ســران برخــی کشــورهای عرب
ــکاری  ــم هم ــب و ظال ــمن غاص ــا دش ــزه ب ــه ی غ ــد فاجع ــی مانن ــه ی مهم ــد و در قضی ــی نکنن ــن توجه کمتری
کننــد و بــر ســر دیگــران کــه نــدای وظیفــه، آرامشــان نمیگــذارد فریــاد بکشــند کــه شــما چــرا بــه غــزه کمــک 
ــرد و  ــخن را نمی پذی ــن س ــی ای ــا وجدان ــور و ب ــی غی ــچ عرب ــلمانی و هی ــچ مس ــورت هی ــن ص ــد، در ای میکنی
ــود را  ــدر خ ــه پ ــت ک ــزم اس ــق اخ ــان منط ــن هم ــازد. ای ــاف نمی س ــح مع ــرزنش و تقبی ــده ی آن را از س گوین
ــزرگ  ــاد میکشــید؛ پــس از او هــم پســرش آن پــدر ب ــر ســر او فری کتــک میــزد و اگــر کســی دخالــت میکــرد ب
ــنٌة  ــّدم     ِشنِش ــی بال ــيَّ رّملون ــه: انَّ بَن ــل شــد ک ــی َمَث ــان عرب ــن در زب ــت و ای ــک میگرف ــاد مشــت و کت ــه ب را ب

ــَزم ــن اَخ ــا م اَعِرُفه

كمك به مردم فلسطين واجب كفائى بر همه  ى مسلمانان
ــلمانان  ــه  ی مس ــر هم ــی ب ــب کفائ ــان واج ــل از آن ــت کام ــطین و حمای ــردم فلس ــه م ــه ب ــه جانب ــک هم کم
ــک  ــر کم ــلمان بخاط ــورهای مس ــر از کش ــی دیگ ــران و برخ ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــه ب ــی ک ــت. دولتهائ اس
ــف اســامی از دیگــران  ــا تکلی ــت شــوند ت ــن کمــک و حمای ــد، خــود متحمــل ای ــه فلســطین خــرده میگیرن ب
ــری و کارشــکنی،  ــه جــای خرده گی ــر اســت ب ــد، بهت ــوان و شــجاعت آن را ندارن ــر همــت و ت ســاقط شــود، و اگ

ــند. ــران باش ــجاعانه ی دیگ ــئوالنه و ش ــات مس ــناِس اقدام قدرش

همه پرسي، پيشنهاد جمهوري اسالمي در مسأله فلسطين
ــر و  ــطین صاحبنظ ــئله ی فلس ــد، در مس ــه ای ــور یافت ــی حض ــن گردهمائ ــه در ای ــما ک ــرم! ش ــار محت حض
اندیشــه ورید. وظیفــه ی تاریخــی امــروز مــا تکــرار ســخنان و تئوریهــای ناتــواِن گذشــته نیســت،  بلکــه ارائــه ی 
راهــکاری اســت کــه فلســطین را از زیــر ســتم رژیــم صهیونیســتی آزاد کنــد. پیشــنهاد مــا یــک راهــکار کامــًا 
ــنهاد  ــد. آن پیش ــی باش ــکار جهان ــه ی اف ــترك هم ــق مش ــد منط ــه میتوان ــت ک ــاالری اس ــر مردمس ــق ب منطب
ــن اســت کــه همــه ی صاحبــان حــق در ســرزمین فلســطین اعــم از مســلمان و مســیحی و یهــودی در یــک  ای
ــالها مشــقت آوارگی را  ــه س ــی ک ــه ی فلســطینی هائ ــد و هم ــود را انتخــاب کنن ــام خ ــاختار نظ همه پرســی، س

ــد. ــرکت کنن ــی ش ــن همه  پرس ــز در ای ــد نی ــرده ان ــل ک تحم
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ــه  ــه دموکراســی اســت ک ــودن ب ــد نب ــانه ی پایبن ــن راه حــل نش ــن ای ــه نپذیرفت ــد ک ــد بدان ــرب بای ــای غ  دنی
ــد. ــد ش ــان خواه ــه آن ــر علی ــری ب ــاگر دیگ ــون افش ــن آزم ــد و ای ــته از آن دم میزنن پیوس

ــه روی  ــزه را ک ــری و غ ــه ی باخت ــات کران ــه ی انتخاب ــه نتیج ــود ک ــطین ب ــز در فلس ــان نی ــی آن ــون قبل آزم
ــه  ــد ک ــی پذیرن ــی م ــا جائ ــه دموکراســی را ت ــد. کســانی ک ــتند بپذیرن ــود نخواس ــاس ب ــت حم ــدن  دول کارآم
ــب  ــز دروغ و فری ــد ج ــح دم میزنن ــر از صل ــد و اگ ــب و ماجراجوین ــد، جنگ طل ــان باش ــوب آن ــج آن مطل نتائ

نیســت.

بازسازى غزه از فورى ترين مسائل فلسطين
ــه منتخــب  ــت حمــاس ک ــن مســائل فلســطین اســت، دول ــزه یکــی از فوری تری ــون مســأله ی بازســازی غ اکن
اکثریــت قاطــع فلســطینیان اســت و حماســه ی مقاومتــش در نــاکام گذاشــتن رژیــم صهیونیســتی، 
درخشــانترین نقطــه در تاریــخ صــد ســاله ی اخیــر فلســطین اســت، بایــد مرکــز همــه ی فعالیتهــای مربــوط بــه 
بازســازی قــرار گیــرد. شایســته اســت کــه بــرادران مصــری راه کمک هــا را بــاز کننــد و بگذارنــد کــه کشــورها و 

ــد. ــم عمــل کنن ــن مه ــه ی خــود در ای ــه وظیف ــای مســلمان ب ملته
ــرب  ــام و ع ــزت اس ــه ع ــطین را ب ــزه ی فلس ــود غ ــون خ ــا خ ــه ب ــگ 22 روزه را ک ــهیدان جن ــاد ش ــان ی در پای
ــهیدان  ــه ی ش ــه هم ــز ب ــم. و نی ــت میکن ــرت و رحم ــب مغف ــان طل ــرای آن ــدارم و ب ــی می ــد گرام ــدل کردن مب
فلســطین و لبنــان و عــراق و افغانســتان و همــه ی شــهیدان اســام و بــه روح مطّهــر امــام راحــل عظیــم الشــأن 

درود میفرســتم.
ــر و  ــه یکدیگ ــلمان ب ــای مس ــتر ملته ــه بیش ــر چ ــی ه ــلمین و نزدیک ــام و مس ــزت اس ــال ع ــد متع از خداون

ــم. ــألت میکن ــام را مس ــای اس ــزون دنی ــداری روزاف بی
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عميق تر كردن روحيه دينى و ايمان حقيقى 
به وعده ى الهى در ملت فلسطين 

مقاوم ترين ملت ها در تاريخ
هدايت و دستگيرى الهى در انتفاضه فلسطين
هدف صهيونيست، روگرداني مردم از مقاومت

اقتدار روزافـزون جبهـه ى مقاومت ناشـى از ايمان 
و توكل به خدا

پيروزى ملت فلسـطين، دشـوارتر از پيـروزى  ملت 
ايران در جهموري اسالمي نيست

غزه و فلسطين عرصه ى رسوائى غرب
فلسطين قطعًا آزاد خواهد شد

اسـالمى  جمهـورى  در  فلسـطين  مسـئله ى 
مسئله ى عقيده است

كمك مالئكة اهللَّ به ما در دفاع هشت ساله
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عميق تر كردن روحيه دينى و ايمان حقيقى به وعده ى الهى در ملت فلسطين 

مقاوم ترين ملت ها در تاريخ
ــم کــه از ملــت فلســطین و مــردم غــزه یــک تشــکر و تقدیــر شایســته ای بکنــم. آنچــه کــه ذکــر  اوالً الزم میدان
ــر  ــر، ممکــن نمیشــد اگ ــالهای اخی ــن س ــت و اســتحکام مواضــع فلســطین در ای ــد از پیشــرفتهای مقاوم کردی
ــام  ــخ، ن ــزه در تاری ــردم غ ــطین، م ــردم فلس ــاً، م ــاً، انصاف ــود. حق ــطین نب ــت فلس ــم مل ــتادگی عظی ــن ایس ای

ــد. ــدگار کردن ــا مان ــن ملته ــوان مقاوم تری ــه عن ــان را ب خودش

هدايت و دستگيرى الهى در انتفاضه فلسطين
آنچــه کــه بــر مــردم فلســطین گذشــته اســت، در طــول ایــن چنــد ســال اخیــری کــه انتفاضه هــا شــروع شــده 
و مقاومــت واقعــی شــکل گرفتــه، یــک پدیــده ی عجیبــی اســت. ایــن، جــز هدایــت الهــی و دســتگیری الهــی 
چیــز دیگــری نیســت. انســان می بینــد در غــزه ایــن همــه مصیبــت، ایــن همــه تلخــی، ایــن همــه فشــار؛ چــه 
ــر  ــم ب ــب پشــت ســر ه ــه مصائ ــروز - ک ــا ام ــد از آن ت ــود، چــه بع ــگ ب ــه جن در طــوِل آن بیســت و دو روزی ک
ــن را  ــت؛ ای ــی اس ــت عظیم ــی واقعی ــن خیل ــتاده اند. ای ــوه ایس ــل ک ــردم مث ــن م ــا ای ــود - ام ــردم وارد میش م

ــت. ــده گرف نمیشــود ندی

هدف صهيونيست، روگرداني مردم از مقاومت
مــن عرضــم ایــن اســت کــه ایــن اســتقامت را، ایــن روحیــه را بایــد در مــردم هــر چــه میتوانیــد پایــدار کنیــد. 

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه  1388/12/08
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شــما گفتیــد و درســت هــم گفتیــد: تنهــا راه حــل مســئله ی فلســطین، مقاومــت اســت و مبــارزه اســت. ایــن، 
ــد  ــظ امی ــردم، حف ــن م ــه ی ای ــظ روحی ــر حف ــف اســت ب ــارزه، متوق ــت و مب ــن مقاوم ــن ای درســت اســت؛ لک
ــای  ــه مجموعه ه ــن کاری اســت ک ــن بزرگ تری ــر م ــه نظ ــن، ب ــه. ای ــردم در صحن ــتن م ــه داش ــردم، نگ ــن م ای
فلســطینی و ســازمانهای فلســطینی، مبــارزان فلســطینی بایــد انجــام بدهنــد. ایــن فشــارهائی کــه امــروز از هــر 
ــن اســت  ــه قصــد ای ــزه وارد میشــود، ب ــر غ دو طــرف، چــه از طــرف دشــمن صهیونیســت، چــه از آن طــرف، ب
ــه در  ــود؛ چ ــردم وارد میش ــر م ــی ب ــاحل غرب ــه در س ــارهائی ک ــد. فش ــردان کنن ــت روگ ــردم را از مقاوم ــه م ک
ــب،  ــختگیری های عجی ــه آن س ــد - چ ــان کردن ــان بی ــه ایش ــدس - ک ــئله ی ق ــه در مس ــازی ها، چ شهرك س
ــه ســمت  ــد و ب ــردم را از مقاومــت روگــردان کنن ــه م ــن اســت ک ــرای ای ــا، ب ــال اینه ــل و امث ــوار حائ چــه در دی
ــم؛ نبایــد بگذاریــد کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. مــردم فلســطین را،  گزینــه ی تســلیم، ســوق بدهنــد. نبایــد بگذاری
مــردم غــزه را، ایــن ملــت مقــاوم و پوالدیــن را بایــد امیــدوار نگــه داریــد و بداننــد کــه ایــن حرکــت عظیــم آنهــا 

ــه نظــر مــن خیلــی مهــم اســت. ــه نتیجــه خواهــد رســید. ایــن، یــک نکتــه اســت کــه ب ب

 اقتدار روزافزون جبهه ى مقاومت ناشى از ايمان و توكل به خدا
نکتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه مــا آنچــه کــه در قضیــه ی فلســطین از پیشــرفت مشــاهده میکنیــم - کــه ایــن 
پیشــرفت قابــل انــکار نیســت - اقتــدار روزافــزون جبهــه ی مقاومــت در مقابــل جبهــه ی اســتکبار و کفــر اســت 
ــه خــدا و تــوکل  کــه امــر مشــهود و واضحــی اســت. آنچــه در ایــن زمینــه ماحظــه میشــود، ناشــی از ایمــان ب
ــا عنصــر ایمــان همــراه نباشــد،  ــارزه ب ــک مب ــر ی ــارزه اســت. اگ ــت در مب ــه خــدا و وارد کــردن عنصــر معنوی ب
ــه خــدا وجــود  ــه خــدا و تــوکل ب آســیب پذیر میشــود. آن وقتــی مبــارزه موفــق خواهــد شــد کــه در او ایمــان ب
ــد در  ــال را بای ــدای متع ــه خ ــوکل ب ــی و ت ــده ی اله ــه وع ــی ب ــان حقیق ــن را و ایم ــه ی دی ــد. روحی ــته باش داش
مــردم تقویــت کنیــد؛ حســن ظن بــه خــدای متعــال و بــه وعــده ی الهــی را بایــد در مــردم تقویــت کنیــد. خــود 
ــه  ــه خــدای متعــال حســن ظن داشــته باشــیم. خــدای متعــال اصــدق القائلیــن اســت؛ او ب ــا هــم بایســتی ب م
مــا میگویــد: »لینصــرّن اللَّ مــن ینصــره«؛1 او بــه مــا میفرمایــد کــه: »مــن کان للَّ کان اللَّ لــه«؛ او میگویــد کــه: 
از دشــمن نهراســید، »ان کیــد الّشــیطان کان ضعیفــا«.2 او بــه مــا ایــن را تلقیــن میکنــد؛ بیــان میکنــد. خداونــد 
ــم،  ــرای خــدا حرکــت کنی ــم، ب ــن راه عمــل بکنی ــان در ای ــه ی خودم ــه وظیف ــر ب ــا اگ ــال صــادق اســت. م متع

ــرای خــدا مبــارزه کنیــم، هــدف را رضــای خــدا قــرار بدهیــم، بــدون شــک پیــروزی نصیــب خواهــد شــد. ب

پيروزى ملت فلسطين، دشوارتر از پيروزى  ملت ايران در جهموري اسالمي نيست
مــن بــه شــما عــرض کنــم: پیــروزی ملــت فلســطین در بازگردانــدن حــق خــود، دشــوارتر نیســت از پیــروزی ای 
ــن کشــور  ــر ای ــوت ب ــه طاغ ــران داشــت. آن روز - روزی ک ــوری اســامی در ای ــران در ایجــاد جمه ــت ای ــه مل ک
حکومــت میکــرد - اگــر کســی نــگاه میکــرد بــه صحنــه ی عالــم و بــه صحنــه ی منطقــه، جــزو محــاالت قطعــی 

1. حج: 40
2. نساء: 76
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بــود کــه رژیــم طاغــوت در اینجــا تغییــر پیــدا کنــد، آن هــم اینکــه تبدیــل بشــود بــه یــک نظــام اســامی. ایــن، 
ــزی  ــن چی ــادی، چنی ــن ع ــه حســب موازی ــی، ب ــن طبیع ــه حســب موازی ــد و ب ــه نظــر می آم جــزو محــاالت ب
ــم  ــی قیــد و شــرطش از رژی ــت ب ــن منطقــه و حمای ــکا در ای ــی کام آمری ــدرت ب ممکــن نبــود؛ مقــدور نبــود. ق
ــارزه،  ــال مب ــا آن روز در ح ــات م ــی امکان ــا - یعن ــن در اینج ــرای مبارزی ــی ب ــه امکان ــچ گون ــتن هی ــاه، نداش ش
ــن  ــد - در عی ــی دارن ــا در ســاحل غرب ــد ی ــزه دارن ــما در غ ــردم ش ــروز م ــه ام ــی ک ــود از امکانات ــر ب بســیار کمت
حــال ایــن اتفــاق افتــاد، ایــن محــال ممکــن شــد و واقــع شــد؛ بــه برکــت تــداوم مبــارزه، بــه برکــت تــوکل بــه 
خــدا، بــه برکــت رهبــری عــازم و جــازم و قاطــع امــام بزرگوارمــان. مــن میگویــم ایــن اتفــاق در مــورد فلســطین 
ــتیبانی  ــد، پش ــگاه میکنن ــکا را ن ــدرت آمری ــه، ق ــه صحن ــد ب ــگاه میکنن ــی ن ــد. بعض ــش بیای ــت پی ــن اس ممک
ــکا و در ســایر نقــاط  ــی صهیونیســتها را در آمری ــگاه میکننــد، قــدرت شــبکه های مال غــرب را از صهیونیســتها ن
ــه  ــطین ب ــدن فلس ــه برگردان ــد ک ــان می آی ــه نظرش ــد، ب ــان را می بینن ــدرت تبلیغاتی ش ــد، ق ــم می بینن عال
فلســطینی ها یــک امــر ناممکنــی اســت. مــن میگویــم نــه، ایــن امــر ناممکــن، ممکــن خواهــد شــد؛ بــه شــرط 
ــتقامت  ــرت«.3 اس ــا ام ــتقم کم ــادع و اس ــک ف ــه: »فلذل ــد ک ــال میفرمای ــدای متع ــتقامت. خ ــتادگی و اس ایس
الزم اســت، ایســتادگی الزم اســت، ادامــه دادن راه الزم اســت. ایــن ادامــه دادن راه، یکــی از مقدماتــش همیــن 
ــه  ــی ک ــن حرفهائ ــت؛ همی ــی شماس ــات جهان ــت، تبلیغ ــای شماس ــت، هماهنگی ه ــای شماس گردهمائی ه
آقایــان زدیــد و همــه درســت اســت. ایــن پیشــنهادها همــه الزم اســت و همــه درســت اســت؛ اینهــا الزم اســت. 

ــد. ــا مســموم کردن ــا را اینه ــکار عمومــی دنی اف

 غزه و فلسطين عرصه ى رسوائى غرب
ــد؛  ــد دروغ میگوین ــاً دارن ــر صریح ــای دیگ ــه ی فلســطین و در بســیاری از قضای ــرب در قضی ــکا و غ ــروز آمری ام
صریحــاً دروغ میگوینــد. فاجعــه ی عظیمــی مثــل فاجعــه ی غــزه را در جنــگ 22 روزه وارونــه وانمــود میکننــد. 
بایــد بــه ایــن توجــه کنیــم. ایــن را میخواهــم یــادآوری کنــم. امــروز غــزه و فلســطین عرصــه ی رســوائی غــرب 
ــه.  ــده گرفت ــن نقــض حقــوق بشــر را در غــزه ندی ــن و فجیع تری ــا ادعــای حقــوق بشــر بزرگ تری اســت. غــرب ب
ــا  ــاع از آنه ــزه و در دف ــردم غ ــع م ــه نف ــرف ب ــه ح ــک کلم ــته ی ــال گذش ــا در س ــادی غربی ه ــای متم ــا روزه ت
نزدنــد. روزهــای متمــادی پشــت ســر هــم میگذشــت، مــا هــی گوشــمان بــود ببینیــم آیــا از اروپــا - از آمریــکا 
کــه هیــچ - از ســازمانهای حقــوق بشــر، از ســازمانهای بــه اصطــاح مدافــع آزادی، یــک کلمــه حــرف بــه نفــع 
ــردم در کشــورهای  ــد شــد، م ــردم بلن ــه ســر و صــدای م ــی ک ــد از آن ــزه صــادر میشــود؟ نمیشــد. بع ــردم غ م
ــت،  ــاال گرف ــوائی ب ــد، رس ــرف زدن ــد، ح ــرات کردن ــد، تظاه ــی کردن ــد، راهپیمائ ــدا کردن ــر و ص ــف س مختل
ــه حمایتــی از مــردم غــزه نکــرد؛ در مقابــل یــک  ــه حــرف زدن؛ فقــط حــرف! غــرب هیــچ گون ــد ب شــروع کردن
چنیــن فاجعــه ی عظیمــی کــه جلــوی چشــم همــه داشــت اتفــاق می افتــاد. تــا امــروز هــم بــاز غــرب در همــان 
مواضــع اســت. ســازمان ملــل خــودش را رســوا کــرد. آمریــکا رســوا بــود و رســواتر شــد. بــا اینکــه ایــن گــزارش 
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گلدســتون در آمــده اســت و همــه از او مطلــع شــدند. امــروز بایســتی ســران جانــی و مجــرم رژیــم صهیونیســتی 
ــرد؛  ــام نمیگی ــی انج ــچ اقدام ــری نیســت، هی ــچ خب ــی هی ــازات بشــوند؛ ول ــد مج ــه و بای ــای محاکم ــد پ بیاین
ــاز هــم بیشــتر میشــود! اینهــا غــرب را رســوا  بلکــه حمایتهــا از دولــت غاصــب و دولــت جعلــی صهیونیســتی ب
ــد.  ــه وجــود بیای ــد، ادعــا کــرد میخواهــد تغییــر ب ــد و رئیــس جمهــور جدی ــت جدی ــن دول ــا ای ــکا ب کــرد. آمری
شــعار تغییــر بــرای ایــن بــود کــه بی آبروئــی و بدنامــی آمریــکا در ایــن منطقــه ی اســامی، یــک مقــداری بلکــه 
ترمیــم بشــود؛ امــا نتوانســتند ترمیــم کننــد و بداننــد کــه تــا آخــر نخواهنــد توانســت ترمیم کننــد؛ چــون دروغ 
ــا  ــد. حــاال م ــا دروغ میگوین ــی از قضای ــا در خیل ــد. آنه ــد دروغ میگوین ــردم دارن ــه م ــد؛ چــون صریحــاً ب میگوین
ــردن  ــه ک ــم و میشــنویم. واژگون ــا را می بینی ــای اینه ــم دروغه ــاً داری ــه در جمهــوری اســامی هســتیم، دائم ک
ــادت  ــن ع ــه ای ــا ب ــت و م ــم ماس ــوی چش ــه جل ــت ک ــال اس ــی س ــات، س ــان دادن واقعی ــه نش ــق و وارون حقای
کردیــم؛ لکــن دنیــا قضــاوت خواهــد کــرد، تاریــخ قضــاوت خواهــد کــرد. امــروز تمــدن غــرب - مــن بــه شــما 
عــرض بکنــم - در مقابــل قضیــه ی فلســطین بــه چالــش کشــیده شــده. امــروز دعــوی لیبــرال دمکراســی غــرب 
زیــر ســؤال رفتــه. یعنــی شــما در فلســطین بــه خاطــر مقاومتتــان، یــک ادعــای چنــد صــد ســاله ی غــرب را، که 
بــه وســیله او بــه دنیــا تحکــم میکــرد، بــه زیــر کشــیدید و ایــن ادعــا را باطــل کردیــد. مقاومــت ایــن قــدر مهــم 

ــد انجــام میدهیــد. اســت و عظیــم اســت؛ ایــن مقاومتــی کــه شــما داری

فلسطين قطعًا آزاد خواهد شد
مســئله ی غــزه مســئله ی یــک تکــه ســرزمین نیســت؛ مســئله ی فلســطین فقــط مســئله ی جغرافیــا نیســت؛ 
ــدی  ــان پایبن ــاخص می ــطین ش ــئله ی فلس ــروز مس ــت. ام ــانیت اس ــئله ی انس ــت؛ مس ــریت اس ــئله ی بش مس
ــن  ــم از ای ــکا ه ــت دارد. آمری ــدر اهمی ــن ق ــئله ای ــت. مس ــانی اس ــول انس ــا اص ــت ب ــانی و ضدی ــول انس ــه اص ب
معاملــه زیــان خواهــد دیــد باشــک. ایــن چیزهــای تاریخــی، ده ســال و بیســت ســال و ســی ســال در تحــوالت 
تاریخــی مثــل یــک لحظــه اســت؛ بــه زودی خواهــد گذشــت. قطعــاً تاریــخ آمریــکا و آینــده ی آمریــکا مغلــوب 
ــئله ی  ــا مس ــه ی ب ــا در رابط ــر آمریکائی ه ــال اخی ــصت س ــاه ش ــن پنج ــه در ای ــد ک ــد ش ــی خواه ــن حرکت ای
ــده  ــادی در آین ــای متم ــول قرنه ــکا در ط ــی آمری ــه ی بدنام ــطین مای ــئله ی فلس ــد. مس ــام دادن ــطین انج فلس
خواهــد بــود. فلســطین آزاد خواهــد شــد؛ در ایــن هیــچ شــبهه ای نداشــته باشــید. فلســطین قطعــاً آزاد خواهــد 
شــد و بــه مــردم بــر خواهــد گشــت و در آنجــا دولــت فلســطینی تشــکیل خواهــد شــد؛ در اینهــا هیــچ تردیــدی 
نیســت؛ امــا بدنامــی آمریــکا و بدنامــی غــرب برطــرف نخواهــد شــد. اینهــا همچنــان بدنــام خواهنــد بود. شــکی 
ــر اســاس حقایقــی کــه خــدای متعــال تقدیــر کــرده اســت، خاورمیانــه ی جدیــد شــکل خواهــد  نیســت کــه ب
ــک مســئله ی  ــا اینکــه مســئله ی فلســطین ی ــود؛ کم ــد ب ــه ی اســام خواه ــه، خاورمیان ــن خاورمیان ــت. ای گرف
ــل فلســطین مســئول  ــا در مقاب ــه ی دولته ــل فلســطین مســئولند. هم ــا در مقاب ــه ی ملته اســامی اســت. هم
هســتند؛ چــه دولتهــای مســلمان، چــه دولتهــای غیــر مســلمان. هــر دولتــی کــه ادعــای طرفــداری از انســانیت 
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را دارد، مســئول اســت؛ منتهــا وظیفــه ی مســلمانها وظیفــه ی ســنگین تری اســت. دولتهــای اســامی موظفنــد 
و بایــد بــه ایــن وظیفــه عمــل بکننــد و هــر دولتــی کــه بــه وظیفــه ی خــود در قضیــه ی  فلســطین عمــل نکنــد، 
لطمــه ی آن را خواهــد دیــد؛ چــون ملتهــا بیــدار شــدند و از دولتهــا مطالبــه میکننــد و دولتهــا مجبورنــد نســبت 

ــه ایــن قضیــه تــن بدهنــد و تســلیم بشــوند. ب

مسئله ى فلسطين در جمهورى اسالمى مسئله ى عقيده است
ــتراتژی  ــک اس ــت، ی ــی نیس ــئله ی تاکتیک ــک مس ــان ی ــطین برایم ــئله ی فلس ــامی مس ــوری اس ــا در جمه  م
سیاســی هــم نیســت، مســئله ی عقیــده اســت، مســئله ی دل اســت، مســئله ی ایمــان اســت. لذاســت کــه بیــن 
مــا و بیــن مردممــان در ایــن زمینــه هیــچ گونــه فاصلــه ای وجــود نــدارد؛ همــان قــدر کــه مــا بــرای مســئله ی 
ــت  ــه اکثری ــد مســئله ی فلســطین چیســت ک ــه میدانن ــی ک ــم - آنهائ ــا ه ــردم م ــم، م ــام قائلی فلســطین اهتم
عظیــم ملــت مــا، بلکــه قاطبــه ی ملــت مــا هســتند - همــان انگیــزه را دارنــد. و شــما مشــاهده میکنیــد در روز 
قــدس و در جمعــه ی آخــر مــاه رمضــاِن هــر ســال، کــه امــام آن را بــه عنــوان روز قــدس معیــن کردنــد، مــردم 
ــن - 22  ــی 22 بهم ــل راهپیمائ ــتاها، مث ــی در روس ــک، حّت ــهرهای کوچ ــزرگ، در ش ــهرهای ب ــد در ش می آین
بهمــن یــادآور و ســالگرد پیــروزی انقــاب ماســت کــه یــک مســئله ی مربــوط بــه خــود ملــت و داخــل کشــور 
ــن  ــه در روز 22 بهم ــد ک ــان میدهن ــوری را نش ــان حض ــد؛ هم ــرج میدهن ــه خ ــات را ب ــان احساس ــت - هم اس
نشــان میدهنــد. در روز قــدس هــم مــردم در همــه ی شــهرهای کشــور، در همــه ی شــهرهای بــزرگ و کوچــک 
و روســتاها، می آینــد در خیابانهــا؛ هــوا گــرم باشــد، هــوا ســرد باشــد؛ و حضــور خودشــان و انگیــزه ی خودشــان 
را نشــان میدهنــد. بدانیــد اگــر مــا - مــا کــه مســئولین کشــور هســتیم - جلــو مــردم را نمیگرفتیــم، بســیاری از 
ــا تــن خودشــان هــم در عرصــه ی فلســطین  ــا جســم خودشــان و ب ــرای اینکــه ب ــد ب جوانهــای مــا راه می افتادن
حضــور داشــته باشــند. در قضیــه ی غــزه جوانهــای مــا بــه فــرودگاه رفتنــد، هــر کار هــم میکردنــد، نمی آمدنــد؛ 
ــد کــه مــا  ــا پیغــام مــن برگشــتند. اگــر مــن پیغــام نمیــدادم، از فــرودگاه برنمیگشــتند. میگفتنــد مــا را ببری ب
ــه غــزه برســانند. ایــن، انگیــزه ی جوانهــای ماســت.  برویــم غــزه؛ خیــال میکردنــد کــه میتواننــد خودشــان را ب
ــه ی  ــئله ی هم ــت؛ مس ــامی ماس ــئله ی اس ــت؛ مس ــئله ی ماس ــطین، مس ــئله ی فلس ــزه و مس ــئله ی غ مس
مســلمین اســت و وظیفــه ی ماســت. آنچــه کــه انجــام هــم میدهیــم، وظیفــه ی ماســت؛ بــر کســی هــم منــت 
ــف را  ــم وظائ ــد، بتوانی ــک کن ــه کم ــم ک ــم میخواهی ــال ه ــدای متع ــم. از خ ــام دادی ــان را انج ــم؛ وظائفم نداری
انجــام بدهیــم؛ لکــن شــما دوســتانی کــه اینجــا حضــور داریــد، روی همیــن حرفهائــی کــه ایــن آقایــان زدنــد: 
اینــی کــه اصــل، مبــارزه اســت؛ اینکــه هیــچ راه حلــی جــزو مقاومــت در قضیــه ی فلســطین وجــود نــدارد، روی 
ــازی های  ــات سیاســی و جوس ــد مجام ــد؛ نگذاری ــاً بزنی ــا را صریح ــن حرفه ــد. ای ــا ایســتادگی کنی ــن حرفه ای
ــار  ــش را کن ــت پای ــه از راه مقاوم ــطینی ها ک ــی از فلس ــر کس ــد. ه ــدا کن ــه پی ــق غلب ــن منط ــر ای ــی ب سیاس
گذاشــت، ضــرر کــرد. اســرائیل در خواســت صلــح صــادق نیســت؛ اگرچــه اگــر صــادق هــم بــود، غلــط میکــرد 
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ــور شــدند  ــا صــادق هــم نیســت. آن کســانی کــه در راه مذاکــره وارد شــدند، مجب ــدارد؛ ام و او در اینجــا حــق ن
ــتند،  ــمن دور گذاش ــات دش ــان را از مســیر تحمی ــه پایش ــک لحظ ــر ی ــد. اگ ــول کنن ــمن را قب ــات دش تحمی
ــا  ــد. بعضی ه ــد و دیدی ــر دواش را ماحظــه کردی ــای ه ــه شــما نمونه ه ــر شــدند؛ ک ــا تحقی ــا حــذف شــدند ی ی
ــئله ی  ــات مس ــطین، راه نج ــدس، راه فلس ــد. راه ق ــدری ء4 کردن ــر و ت ــم تحقی ــا را ه ــد، بعضی ه ــذف کردن را ح
ــان ایــن را گفتنــد و مــن خوشــحالم از  فلســطین و حــل مســئله ی فلســطین، جــز راه مبــارزه نیســت، کــه آقای
ــه  ــد. آن کســی ک ــول داری ــاق اســت و همــه آن را قب ــورد اتف ــن مســئله در جمــع شــماها م ــم ای اینکــه می بین
ایــن راه را قبــول نــدارد، چــه دانســته و چــه ندانســته، دارد بــه مســئله ی فلســطین ضربــه میزنــد. اگــر دانســته 
باشــد، اســمش خیانــت اســت؛ اگــر ندانســته باشــد، اســمش جهــل و غفلــت اســت؛ علی ایّ حــال ضربــه اســت 
ــدارد؛  ــه مســئله ی فلســطین. فلســطین هیــچ راهــی جــز مقاومــت ن ــه میزننــد ب ــه مســئله ی فلســطین؛ ضرب ب
ــیاری  ــه بس ــد. البت ــرار کنن ــن را تک ــد همی ــم بای ــامی ه ــای اس ــد؛ دولته ــد بخواهن ــد، بای ــد بگوین ــن را بای ای
ــیار  ــد؛ بس ــدی دادن ــیار ب ــان بس ــر، امتح ــای دیگ ــل از او در قضای ــزه و قب ــه ی غ ــرب، در قضی ــای ع از دولته
امتحــان بــدی دادنــد. هــر وقــت صحبــت مســئله ی فلســطین شــد، هــی گفتنــد مســئله ی فلســطین مســئله ی 
عربــی اســت! آن وقتــی کــه وقــت عمــل آمــد، مســئله ی فلســطین بکلــی از همــه ی معادالتشــان حــذف شــد و 
ــرادر عــرب خودشــان کمــک  ــه ب ــه فلســطینی کمــک کننــد، ب ــه فلســطین کمــک کننــد، ب بــه جــای اینکــه ب
کننــد - اگــر بــه اســام هــم عقیــده ندارنــد، اقــًا بــه عربیــت خودشــان پابنــد باشــند - همــه از میــدان عقــب 
ــه  ــد. و ایــن ســزاها و جزاهــا مربــوط ب ــد. اینهــا هــم در تاریــخ خواهــد مان کشــیدند! بســیار امتحــان بــدی دادن
ــه  ــماها ک ــه ش ــبت ب ــد نس ــرت خداون ــه نص ــی ک ــت. همچنان ــور اس ــم اینج ــا ه ــت، در دنی ــط نیس ــرت فق آخ
ــم  ــد مشــعل ه ــای خال ــه آق ــد - ک ــه خواندن ــه ای ک ــن آی ــال آنجــا نیســت. در همی ــد، م ــارزه میکنی ــد مب داری
تکــرار کردنــد - مائکــه میگوینــد: »نحــن اولیاؤکــم فــی الحیــاة الّدنیــا و فــی االخــرة«.5 بنابرایــن فقــط بــرای 
ــوای معنــوی الهــی کمــک میکننــد آن کســانی  ، فرشــتگان الهــی و ق آخــرت نیســت، در دنیــا هــم مائکــة اللَّ

ــد. ــا کمــک میکنن ــّم اســتقاموا«.6 اینه ــا اللَّ ث ــوا ربّن کــه: »قال

كمك مالئكة اهللَّ به ما در دفاع هشت ساله
ــاهده  ــم مش ــان داری ــم خودم ــه چش ــم؛ ب ــم می بینی ــم داری ــه چش ــا ب ــا در دنی ــا را م ــک آنه ــن کم ــاال ای ح
ــه  ــا ایــن کمــک را ب ــد؛ م ــاع هشــت ســاله مان کمــک کردن ــه مــا هــم در دف میکنیــم و می بینیــم. مائکــة اللَّ ب
چشــم خودمــان دیدیــم. حــاال یــک آدم غــرق در مادیــات بــاور نمیکنــد، خــب نکنــد؛ مــا ایــن کمــک را دیدیــم. 
امــروز هــم مائکــة اللَّ دارنــد بــه مــا کمــک میکننــد؛ امــروز هــم بــه کمــک الهــی اســت کــه مــا ایســتادیم. مــا 
ــات  ــان، امکان ــات مالی م ــان، امکان ــروی اقتصادی م ــت؛ نی ــه نیس ــل مقایس ــکا قاب ــا آمری ــان ب ــروی نظامی م نی
ــا  ــال م ــن ح ــا در عی ــت؛ ام ــه نیس ــل مقایس ــکا قاب ــا آمری ــی مان ب ــت سیاس ــتره ی فعالی ــان، گس تبلیغاتی م
ــی اش بیشــتر اســت،  ــات تبلیغات ــر اســت، او مســلح تر اســت، او امکان ــا اینکــه او پولدارت ــم. ب ــر از امریکائی قوی ت

4. تدری ء: دور کردن و گمراه کردن 
5. فصلت: 31
6. فصلت: 30 
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او امکانــات مالــی و سیاســی اش بیشــتر اســت؛ امــا در عیــن حــال او ضعیفتــر اســت و مــا قویتریــم. دلیــل قویتــر 
ــدم  ــه ق ــدم ب ــم، او ق ــم مواجهی ــا ه ــکا ب ــا و امری ــه م ــی ک ــن میدانهائ ــه ی ای ــه در هم ــت ک ــن اس ــا ای ــودن م ب
ــام  ــت اس ــه برک ــن ب ــانه؛ ای ــن، نش ــم. ای ــو میروی ــا جل ــم؛ م ــینی نمیکنی ــا عقب نش ــد؛ م ــینی میکن عقب نش
ــاور  ــا را ب ــم، اینه ــاد داری ــا اعتق ــه اینه ــا ب ــت. م ــة اللَّ اس ــک مائک ــی و کم ــک اله ــت کم ــه برک ــن ب ــت؛ ای اس
ــم  ــریف، علی رغ ــدس ش ــه ق ــاءاللَّ آن روزی را ک ــم. و ان ش ــم می بینی ــان داری ــه چشــم خودم ــا را ب ــم، اینه داری
ــت  ــه دس ــت - ب ــی اس ــای واقع ــک دغدغه ه ــه ی ــد - ک ــان کردن ــدس بی ــورد ق ــه در م ــی ک ــن دغدغه هائ ای
مســلمانها بیفتــد، شــاید خیلــی از شــماها آن را ببینیــد؛ مــا باشــیم یــا نباشــیم؛ بــه هــر حــال ایــن را یــک روزی 

ــرد. ــد ک ــا مشــاهده خواهن ــردم دنی ــردم فلســطین و م م
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مشخصات منحصر به فرد مسأله فلسطين
بيداري اسالمي، فصل تعيين كننده در سرگذشت 

امت اسالمي
اهميت و فوريت امروز مسأله فلسطين 

دولت انگليس در رأس فاجعه ي غصب فلسطين
جنگ هاي كالسيك اعراب با صهيونيست ها

علل ناكامي سازمان آزاديبخش فلسطين
ضربه سازمان آزاديبخش به فلسطين

تأثير پيروزي انقالب اسالمي بر مسأله فلسطين
 اعتماد و تكيه فلسطين به جوانان با ايمان خود
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هدف از طرح هاي سازش و قرارداد اسلو
نصرت الهي در پي مقاومت گروه هاي اسالمي
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مسئله فلسطین

درس گرفتن و ترسيم آينده با نگاه به پيشينه تاريخي فلسطين*

مشخصات منحصر به فرد مسأله فلسطين
قال الل الحکیـم: »اذن للّذیـن یقاتلون بأنّهـم ظلمـوا و اّن الل علی نصرهـم لقدیر. الّذیـن اخرجوا مـن دیارهم بغیر 
حـّق ااّل ان یقولوا ربّنـا الل و لـو ال دفـع الل الّناس بعضهـم ببعـض لهّدمت صوامـع و بیع و صلـوات و مسـاجد یذکر 

فیها اسـم الل کثیـرا و لینصـرّن الل من ینصـره اّن الل لقـوّی عزیز«1
 بـه میهمانـان عزیـز و همه ی حضـار گرامـی خوشـامد میگویـم. در میـان همـه ی موضوعاتی که شایسـته اسـت 
نخبگان دینـی و سیاسـی از سراسـر جهان اسـام بـه آن بپردازند، مسـئله ی فلسـطین دارای برجسـتگی ویژه ای 
اسـت. فلسـطین، مسـئله ی اول در میـان همـه ی موضوعـات مشـترك کشـورهای اسـامی اسـت. مشـخصات 

منحصـر به فـردی در ایـن مسـئله وجـود دارد:
 اول این که یک کشـور مسـلمان از ملـت آن، غصـب و بـه بیگانگانی کـه از کشـورهای گوناگون گردآوری شـده و 

جامعـه ای جعلی و موزائیکی تشـکیل داده اند، سـپرده شـده اسـت.
 دوم این که این حادثه ی بی سابقه در تاریخ، با کشتار و جنایت و ظلم و اهانت مستمر انجام گرفته است.

 سـوم آن کـه قبلـه ی اول مسـلمانان و بسـیاری از مراکز محتـرم دینی کـه در این کشـور قـرار دارد، بـه تخریب و 
توهیـن و زوال تهدید شـده اسـت.

 چهـارم آن که ایـن دولـت و جامعـه ی جعلـی در حساسـترین نقطه ی جهـان اسـام، از آغـاز تاکنـون، نقش یک 
پایـگاه نظامـی و امنیتـی و سیاسـی را بـرای دولتهـای اسـتکباری بـازی کـرده و محـور غـرب اسـتعماری که به 
علـل گوناگـون، دشـمن اتحـاد و اعتـاء و پیشـرفت کشـورهای اسـامی اسـت، از آن همـواره چون خنجـری در 

*. بیانات در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین 1390/07/09
1. حج: 39 و 40
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پهلوی امت اسـامی اسـتفاده کـرده اسـت.  پنجـم آن که صهیونیسـم کـه خطـر اخاقـی و سیاسـی و اقتصادی 
بزرگی بـرای جامعه ی بشـری اسـت، این جای پـا را وسـیله ای و نقطـه ی اتکائـی برای گسـترش نفوذ و سـلطه ی 
خود در جهـان قـرار داده اسـت.  نکات دیگـری را هـم میتوان بـر اینها افـزود: هزینـه ی مالی و انسـانِی سـنگینی 
که کشـورهای اسـامی تاکنـون پرداخته انـد. اشـتغال ذهنـی دولتهـا و ملتهای مسـلمان. رنـج میلیونهـا آواره ی 
فلسـطینی، که بسـیاری از آنان پس از شـش دهـه هنـوز در اردوگاه ها زندگـی میکننـد. انقطاع تاریخ یـک کانون 

مهـِم تمدنـی در جهـان اسـام و الی غیـر ذلک.

 بيداري اسالمي، فصل تعيين كننده در سرگذشت امت اسالمي
امـروزه بـر ایـن دالئل، یـک نکتـه ی کلیـدی و اساسـی دیگـر افـزوده شـده اسـت و آن، نهضـت بیداری اسـامی 
اسـت که سراسـر منطقه را فرا گرفتـه و فصل تـازه و تعیین کننده ای در سرگذشـت امت اسـامی گشـوده اسـت. 
این حرکـت عظیم که بی گمـان میتوانـد به ایجـاد یک مجموعـه ی مقتدر و پیشـرفته و منسـجم اسـامی در این 
نقطـه ی حسـاس جهـان منتهـی شـود و به حـول و قـوه ی الهـی و با عـزم راسـخ پیشـروان ایـن نهضـت، نقطه ی 
پایـان بـر دوران عقب ماندگـی و ضعـف و حقـارت ملتهـای مسـلمان بگـذارد، بخـش مهمـی از نیرو و حماسـه ی 
خـود را از قضیـه ی فلسـطین گرفتـه اسـت.  ظلـم و زورگوئـی روزافـزون رژیـم صهیونیسـتی و همراهـی برخـی 
حکام مسـتبد و فاسـد و مـزدور آمریـکا بـا آن از یک سـو، و سـر بـرآوردن مقاومـت جانانـه ی فلسـطینی و لبنانی 
و پیروزی هـای معجزآسـای جوانـان مؤمـن در جنگهـای سـی و سـه روزه ی لبنـان و بیسـت و دو روزه ی غـزه از 
سـوی دیگر، از جملـه ی عوامـل مهمـی بودنـد کـه اقیانـوس بظاهـر آرام ملتهـای مصـر و تونـس و لیبـی و دیگر 
کشـورهای منطقه را بـه تاطـم در آوردنـد.  این یـک واقعیت اسـت که رژیم سـراپا مسـلح صهیونیسـت و مدعی 
شکسـت ناپذیری، در لبنـان در جنگـی نابرابـر، از مشـت گره شـده ی مجاهـدان مؤمن و دالور، شکسـت سـخت و 
ذلتبـاری خـورد؛ و پـس از آن، در برابر مقاومـت مظلومانـه و پوالدین غـزه، بـار دیگر شمشـیر ُکند خـود را آزمود 
و نـاکام مانـد.  اینهـا بایـد در تحلیـل اوضـاع کنونـی منطقـه مـورد ماحظـه ی جـدی قـرار گیـرد و درسـتِی هر 

تصمیمی کـه گرفتـه میشـود، با آن سـنجیده شـود.

اهميت و فوريت امروز مسأله فلسطين 
پس ایـن، قضـاوت دقیقـی اسـت کـه مسـئله ی فلسـطین، امـروز اهمیـت و فوریـت مضاعف یافتـه اسـت و ملت 

فلسـطین حق دارد کـه در اوضـاع کنونـی منطقـه، انتظار بیشـتری از کشـورهای مسـلمان داشـته باشـد.
 نگاهـی به گذشـته و حـال بیندازیـم و برای آینـده، نقشـه ی راهی ترسـیم کنیم. مـن رئـوس مطالبـی را در میان 

میگـذارم.
دولت انگليس در رأس فاجعه ي غصب فلسطين

 بیـش از شـش دهـه از فاجعـه ی غصـب فلسـطین میگـذرد. عوامـل اصلـی ایـن فاجعـه ی خونیـن، همـه 
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شناخته شـده اند و دولـت اسـتعمارگر انگلیس در رأس آنهاسـت، که سیاسـت و سـاح و نیـروی نظامـی و امنیتی 
و اقتصـادی و فرهنگـی آن و سـپس دیگـر دولتهـای مسـتکبر غربـی و شـرقی، در خدمت ایـن ظلم بـزرگ به کار 
افتاد. ملـت بی پنـاه فلسـطین در زیر چنـگال بی رحـم اشـغالگران، قتل عـام و از خانه و کاشـانه ی خود رانده شـد. 
تا امـروز هنـوز یک صدم فاجعـه ی انسـانی و مدنی ای کـه به دسـت مدعیـان تمـدن و اخـاق، در آن روزگار اتفاق 
افتاد، بـه تصویر کشـیده نشـده و بهـره ای از هنرهای رسـانه ای و تصویـری نیافته اسـت. اربابان عمـده ی هنرهای 
تصویری و سـینما و تلویزیـون و مافیاهای فیلمسـازِی غربـی این را نخواسـته و اجـازه ی آن را نداده انـد. یک ملت 

در سـکوت، قتل عـام و آواره و بی خانمـان شـد.
 مقاومتهائـی در آغـاز کار پدید آمد که با شـدت و قسـاوت سـرکوب شـد. از بیـرون مرزهـای فلسـطین و عمدتاً از 
مصـر، مردانی بـا انگیزه ی اسـامی تاشـهائی کردنـد کـه از حمایـت الزم برخـوردار نشـد و نتوانسـت تأثیری در 

بگـذارد. صحنه 

 جنگ هاي كالسيك اعراب با صهيونيست ها
پـس از آن، نوبت بـه جنگهـای رسـمی و کاسـیک میـان چند کشـور عرب بـا ارتـش صهیونیسـت رسـید. مصر 
و سـوریه و اردن نیروهـای نظامـی خـود را وارد صحنه کردنـد، ولی کمـک بی دریـغ و انبـوه و روزافـزون نظامی و 
تدارکاتـی و مالی از سـوی آمریـکا و انگلیس و فرانسـه به رژیـم غاصب، ارتشـهای عربی را نـاکام کرد. آنهـا نه فقط 
نتوانسـتند بـه ملـت فلسـطین کمک کننـد، کـه بخشـهای مهمـی از سـرزمینهای خـود را هـم در ایـن جنگها از 

دادند. دسـت 

علل ناكامي سازمان آزاديبخش فلسطين
با آشـکار شـدن ناتوانی دولتهای عرب همسـایه با فلسـطین، بتدریج هسـته های مقاومـِت سـازمان یافته در قالب 
گروه های مسـلح فلسـطینی شـکل گرفت و پس از چنـدی از گـرد آمدن آنهـا، »سـازمان آزادیبخش فلسـطین« 
تشـکیل یافت. ایـن برق امیـدی بـود که خـوش درخشـید، ولی طولـی نکشـید که خامـوش شـد. ایـن ناکامی را 
میتـوان به علـل متعـددی منسـوب کـرد، ولـی علـت اساسـی، دوری آنـان از مـردم و از عقیـده و ایمان اسـامی 
آنان بـود. ایدئولـوژی چپ و یـا صرفـاً احساسـات ناسیونالیسـتی، آن چیزی نبـود که مسـئله ی پیچیده و دشـوار 
فلسـطین بـه آن نیاز داشـت. آنچه میتوانسـت ملتـی را به میـدان مقاومـت وارد کنـد و نیروئـی شکسـت ناپذیر از 
آنان فراهـم آورد، اسـام و جهاد و شـهادت بـود. آنها ایـن را بدرسـتی درك نکردنـد. مـن در ماه هـای اول انقاب 
کبیر اسـامی که سـران سـازمان آزادیبخـش روحیـه ی تـازه ای یافته و بـه تهران مکـرراً آمـد و شـد میکردند، از 
یکـی از ارکان آن سـازمان پرسـیدم: چـرا پرچـم اسـام را در مبـارزه ی بحـق خود بلنـد نمیکنیـد؟ پاسـخ او این 
بـود کـه در میان مـا، بعضـی هـم مسـیحی اند. ایـن شـخص بعدهـا در یک کشـور عربـی به دسـت صهیونیسـتها 
ترور و کشـته شـد و ان شـاءالل مشـمول مغفرت الهی قـرار گرفته باشـد؛ ولی ایـن اسـتدالل او ناقص و نارسـا بود. 
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به گمان مـن، یـک مبـارز مسـیحِی مؤمـن در کنار یـک جمـع مجاهـد فـداکاری کـه خالصانه، بـا ایمان بـه خدا 
و قیامـت و بـا امید بـه کمـک الهـی میجنگـد و از حمایـت مـادی و معنـوی مردمـش برخـوردار اسـت، انگیزه ی 
بیشـتری بـرای مبـارزه می یابـد تـا در کنـار گـروه بی ایمـان و متکـی بـه احساسـات ناپایـدار و دور از پشـتیبانِی 

وفادارانـه ی مردمـی.

ضربه سازمان آزاديبخش به فلسطين
 نبـود ایمان راسـخ دینـی و انقطـاع از مـردم، بتدریج آنـان را خنثـی و بی تأثیـر کـرد. البتـه در میان آنـان، مردان 
شـریف و پرانگیـزه و غیـور بودنـد، ولـی مجموعـه و سـازمان بـه راه دیگـری رفـت. انحـراف آنـان، بـه مسـئله ی 
فلسـطین ضربـه زد و هنوز هـم میزند. آنها هـم ماننـد برخی دولتهـای خائن عربـی، به آرمـان مقاومـت - که تنها 
راه نجات فلسـطین بوده و هسـت - پشـت کردنـد؛ و البتـه نه فقـط به فلسـطین، که به خـود هم ضربه ی سـختی 

وارد کردنـد. بـه قول شـاعر مسـیحی عرب:
لئن اضعتم فلسطیناً فعیشکم 
طول الحیاة مضاضات و ءاالم 

 تأثير پيروزي انقالب اسالمي بر مسأله فلسطين
سـی و دو سـال از عمـر نکبت، بدیـن ترتیب سـپری شـد؛ ولـی ناگهـان دسـت قـدرت خداونـد ورق را برگردانید. 
پیروزی انقاب اسـامی در ایـران در سـال 1979 - 1357 هجـری شمسـی - اوضاع ایـن منطقه را زیـر و رو کرد 
و صفحـه ی جدیـدی را گشـود. در میـان تأثیرات شـگرف جهانـِی ایـن انقـاب و ضربه هـای شـدید و عمیقی که 
بـر سیاسـتهای اسـتکباری وارد سـاخت، از همه سـریع تر و آشـکارتر، ضربه بـه دولت صهیونیسـت بـود. اظهارات 
سـران آن رژیـم در آن روزهـا، خواندنـی و حاکی از حـال و روز سـیاه و پر اضطـراب آنهاسـت. در اولیـن هفته های 
پیـروزی، سـفارت دولـت جعلـی اسـرائیل در تهـران تعطیـل و کارکنـان آن اخـراج شـدند و محـل آن رسـماً بـه 

نمایندگـی سـازمان آزادیبخـش فلسـطین داده شـد؛ که تا امـروز هـم در آنجا مسـتقرند.
 امـام بزرگـوار مـا اعـام کردنـد کـه یکـی از هدفهـای ایـن انقـاب، آزادی سـرزمین فلسـطین و قطـع غـده ی 
سـرطانی اسـرائیل اسـت. امواج پرقـدرت این انقـاب، کـه آن روز همـه ی دنیا را فـرا گرفت، هـر جا رفـت - با این 
پیام رفـت که »فلسـطین بایـد آزاد شـود«. گرفتاری های پیاپـی و بزرگی کـه دشـمنان انقاب بر نظـام جمهوری 
اسـامی ایران تحمیـل کردنـد - که یـک قلـم آن، جنگ هشـت سـاله ی رژیم صدام حسـین بـه تحریـک آمریکا 
و انگلیـس و پشـتیبانی رژیمهـای مرتجـع عـرب بـود - نیـز نتوانسـت انگیـزه ی دفـاع از فلسـطین را از جمهوری 

بگیرد. اسـامی 
 اعتماد و تكيه فلسطين به جوانان با ايمان خود

بدینگونـه خـون تـازه ای در رگهای فلسـطین دمیـده شـد. گروه هـای مجاهد فلسـطینِی مسـلمان سـر برآوردند. 
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مقاومـت لبنـان، جبهـه ی نیرومنـد و تـازه ای در برابـر دشـمن و حامیانـش گشـود. فلسـطین بـه جـای تکیـه به 
دولتهـای عربـی و بـدون دسـت دراز کـردن به سـوی مجامـع جهانـی، از قبیـل سـازمان ملـل - که شـریک جرم 
دولتهـای اسـتکباری بودند - به خـود، بـه جوانان خود، بـه ایمان عمیق اسـامی خـود و به مـردان و زنـان فداکار 

خـود تکیه کـرد. ایـن، کلید همـه ی فتوحـات و موفقیتهاسـت.

شكست ذلت بار اسرائيل در لبنان
 در سـه دهه ی گذشـته، این روند روزبه روز پیشـرفت و افزایش داشـته اسـت. شکسـت ذلتبار رژیم صهیونیسـتی 
در لبنـان در سـال 2006 - 1385 هجری شمسـی - ناکامی فضاحتبـار آن ارتش پـر مدعا در غزه در سـال 2008 
- 1387 هجری شمسـی - فـرار از جنوب لبنـان و عقب نشـینی از غزه، تشـکیل دولـت مقاومت در غـزه، و در یک 
جملـه، تبدیـل ملـت فلسـطین از مجموعـه ای از انسـانهای درمانـده و ناامیـد، به ملـت امیـدوار و مقـاوم و دارای 

اعتمـاد به نفـس، مشـخصه های بارز سـی سـال اخیر اسـت.

 قرارداد ننگين كمپ ديويد
ایـن تصویـر کلـی و اجمالـی آنـگاه کامـل خواهـد شـد کـه تحـرکات سازشـکارانه و خیانتباری کـه هـدف از آن، 
خامـوش کـردن مقاومـت و اعتراف گیـری از گروههـای فلسـطینی و دولتهای عـرب به مشـروعیت اسـرائیل بود، 
نیـز بدرسـتی دیده شـود. ایـن تحـرکات کـه آغـاز آن بـه دسـت جانشـین خائـن و ناخلـف جمـال عبدالناصر در 
پیمـان ننگیـن »کمـپ دیوید« اتفـاق افتـاد، همواره خواسـته اسـت نقـش سـوهان را در عـزم پوالدیـن مقاومت 
ایفاء کنـد. در قـرارداد کمپ دیویـد، برای نخسـتین بار، یـک دولت عرب، رسـماً به صهیونیسـتی بودن سـرزمین 
اسـامی فلسـطین اعتـراف کـرد و پـای نوشـته ای را کـه در آن، اسـرائیل خانـه ی ملـی یهودیان شـناخته شـده 

اسـت، امضای خـود را گذاشـت.

هدف از طرح هاي سازش و قرارداد اسلو
 از آن پـس تـا قـرارداد »اسـلو« در سـال 1993 - 1372 هجـری شمسـی - و پـس از آن در طرحهـای تکمیلـی 
که بـا میدانـداری آمریـکا و همراهـی کشـورهای اسـتعمارگر اروپائـی، پی درپـی بـر دوش گروه های سازشـکار و 
بی همتی از فلسـطینیان گذاشـته شـد، همه ی سـعی دشـمن بر آن بـود که بـا وعده های پـوچ و فریب آمیـز، ملت 
و گروه هـای فلسـطینی را از گزینـه ی »مقاومـت« منصـرف کنند و بـه بازی ناشـیانه در میدان سیاسـت سـرگرم 
سـازند. بی اعتبـاری همـه ی ایـن معاهـدات، بسـیار زود آشـکار شـد و صهیونیسـتها و حامیـان آنهـا بارها نشـان 
دادند که به آنچه نوشـته شـده اسـت، بـه چشـم ورق پاره هـای بی ارزشـی مینگرنـد. هـدف از این طرحهـا، پدید 
آوردن دودلـی در فلسـطینیان، و بـه طمـع انداختن افـراد بی ایمـان و دنیاطلـِب آنـان، و زمینگیر نمـودن حرکت 

مقاومـت اسـامی بـوده اسـت و بس.
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نصرت الهي در پي مقاومت گروه هاي اسالمي
پادزهر همه ی این بازی های خیانت آمیز تاکنون، روحیه ی مقاومت در گروه های اسامی و ملت فلسطین بوده 
است. آنها به اذن خدا در برابر دشمن ایستادند و همان طور که خداوند وعده داده است که: »و لینصرّن الل من 
ینصره اّن الل لقوّی عزیز«، از کمک و نصرت الهی برخوردار شدند. ایستادگی غزه با وجود محاصره ی کامل، نصرت 
الهی بود. سقوط رژیم خائن و فاسد حسنی مبارك، نصرت الهی بود. پدید آمدن موج پرقدرت بیداری اسامی 
در منطقه، نصرت الهی است. برافتادن پرده ی نفاق و تزویر از چهره ی آمریکا و انگلیس و فرانسه و تنفر روزافزون 
ملتهای منطقه از آنان، نصرت الهی است. گرفتاری های پی درپی و بیشمار رژیم صهیونیست، از مشکات سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی داخلی اش گرفته تا انزوای جهانی و انزجار عمومی و حّتی دانشگاه های اروپائی از آن، همه و 
همه مظاهر نصرت الهی است. امروز رژیم صهیونیستی از همیشه منفورتر و ضعیف تر و منزوی تر، و حامی اصلی اش 

آمریکا از همیشه گرفتارتر و سردرگم تر است.

مدعاى ما آزادى فلسطين است، نه آزادِى بخشى از فلسطين
 اکنـون صفحه ی کلـی و اجمالـی فلسـطین در شـصت و چند سـال گذشـته، پیـش روی ماسـت. آینـده را باید با 

نـگاه بـه آن و درس گیـری از آن تنظیـم کرد.
 دو نکته را پیشاپیش باید روشن کرد:

 اول این کـه مدعای مـا آزادی فلسـطین اسـت، نـه آزادِی بخشـی از فلسـطین. هر طرحی کـه بخواهد فلسـطین 
را تقسـیم کنـد، یکسـره مـردود اسـت. طـرح دو دولـت کـه لبـاس حق به جانـِب »پذیـرش دولـت فلسـطین بـه 
عضویت سـازمان ملـل« را بر آن پوشـانده اند، چیـزی جز تـن دادن به خواسـته ی صهیونیسـتها، یعنـی »پذیرش 
دولت صهیونیسـتی در سـرزمین فلسـطین« نیسـت. این بـه معنـای پایمال کـردن حق ملـت فلسـطین، نادیده 
گرفتن حـق تاریخـی آوارگان فلسـطینی، و حّتـی تهدید حق فلسـطینیاِن سـاکن سـرزمینهای 1948 اسـت؛ به 
معنـای باقی مانـدن غده ی سـرطانی و تهدیـد دائمی پیکـره ی امت اسـامی، مخصوصـاً ملتهای منطقه اسـت؛ به 

معنای تکـرار رنجهـای ده هـا سـاله و پایمال کـردن خون شهداسـت.
 هـر طـرح عملیاتـی باید بـر مبنـای اصـِل »همـه ی فلسـطین بـرای همه ی مـردم فلسـطین« باشـد. فلسـطین، 
فلسـطیِن »از نهـر تـا بحـر« اسـت، نـه حّتـی یـک وجـب کمتـر. البتـه ایـن نکتـه نبایـد نادیـده بماند کـه ملت 
فلسـطین همـان طـور کـه در غـزه عمـل کردنـد، هـر بخـش از خـاك فلسـطین را کـه بتواننـد آزاد کننـد، بـه 
وسـیله ی دولـت برگزیـده ی خـود، اداره ی امـور آن را بر عهـده خواهنـد گرفت، ولـی هرگز هـدف نهائـی را از یاد 

نخواهنـد بـرد.

براى دستيابى به آزادي فلسطين، كار الزم است، نه حرف
 نکته ی دوم آن اسـت که بـرای دسـتیابی به این هـدف واال، کار الزم اسـت، نـه حرف؛ جـدی بودن الزم اسـت، نه 
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کارهای نمایشـی؛ صبـر و تدبیر الزم اسـت، نه رفتارهـای بیصبرانـه و دچار تلـّون. باید بـه افقهای دور نگریسـت و 
قدم به قـدم با عـزم و تـوکل و امید بـه پیش رفـت. دولتهـا و ملتهـای مسـلمان، گروه هـای مقاومت در فلسـطین 
و لبنـان و دیگر کشـورها، هر یـک میتواننـد نقش و سـهم خود از ایـن مجاهـدت همگانی را بشناسـند و بـاذن الل 

جدول مقاومـت را پـر کنند.

مهمترين ركن حمايت از ملت فلسطين
طرح جمهوری اسامی برای حل قضیه ی فلسطین و التیام این زخم کهنه، طرحی روشن، منطقی و منطبق بر 
معارف سیاسِی پذیرفته شده ی افکار عمومِی جهانی است که قبًا به تفصیل ارائه شده است. ما نه جنگ کاسیِک 
ارتشهای کشورهای اسامی را پیشنهاد میکنیم، و نه به دریا ریختن یهودیان مهاجر را، و نه البته حکمیت سازمان 
ملل و دیگر سازمانهای بین المللی را؛ ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد میکنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر 
ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند. همه ی مردم اصلی فلسطین، 
از مسلمان و مسیحی و یهودی - نه مهاجران بیگانه - در هر جا هستند؛ در داخل فلسطین، در اردوگاه ها و در هر 
نقطه ی دیگر، در یک همه پرسِی عمومی و منضبط شرکت کنند و نظام آینده ی فلسطین را تعیین کنند. آن نظام 
و دولِت برآمده ی از آن، پس از استقرار، تکلیف مهاجران غیر فلسطینی را که در سالیان گذشته به این کشور کوچ 
کرده اند، معین خواهد کرد. این یک طرح عادالنه و منطقی است که افکار عمومی جهانی آن را بدرستی درك 
میکند و میتواند از حمایت ملتها و دولتهای مستقل برخوردار شود. البته انتظار نداریم که صهیونیستهای غاصب 
به آسانی به آن تن در دهند، و اینجاست که نقش دولتها و ملتها و سازمانهای مقاومت شکل میگیرد و معنی می یابد. 
مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین، قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است؛ و این وظیفه ی بزرگ دولتهای 

اسامی است.

 سند صداقت دولتهاى مسلمان، قطع روابط با اسرائيل 
اکنـون پـس از بـه میـدان آمـدن ملتهـا و شـعارهای قدرتمندانـه ی آنـان بـر ضـد رژیـم صهیونیسـت، دولتهای 
مسـلمان با چـه منطقـی روابط خـود بـا رژیـم غاصـب را ادامـه میدهنـد؟ سـند صداقـت دولتهـای مسـلمان در 
جانبداری شـان از ملت فلسـطین، قطـع روابط آشـکار و پنهـان سیاسـی و اقتصـادی با آن رژیـم اسـت. دولتهائی 
که میزبـان سـفارتخانه ها یا دفاتـر اقتصـادی صهیونیسـتهایند، نمیتواننـد مدعی دفاع از فلسـطین باشـند و هیچ 

شـعار ضـد صهیونیسـتی از سـوی آنـان، جـدی و واقعی تلقـی نخواهد شـد.

 مقاومت فلسطيني، حركتي انساني و ضد تروريستي
سـازمانهای مقاومت اسـامی که بار سـنگین جهاد را در سـالهای گذشـته بـر دوش داشـته اند، امروز نیـز با همان 
تکلیف بـزرگ روبه روینـد. مقاومـت سـازمان یافته ی آنـان، بـازوی فعالی اسـت کـه میتواند ملـت فلسـطین را به 
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سـوی این هـدف نهائی بـه پیـش ببـرد. مقاومت شـجاعانه از سـوی مردمـی که خانه و کشورشـان اشـغال شـده، 
در همـه ی میثاقهـای بین المللی به رسـمیت شـناخته شـده و مـورد تحسـین و تجلیل قـرار گرفته اسـت. تهمت 
تروریزم از سـوی شـبکه ی سیاسـی و رسـانه اِی وابسـته به صهیونیزم، سـخن پوچ و بی ارزشـی اسـت. تروریسـت 
آشـکار، رژیم صهیونیسـتی و حامیـان غربـی آنهاینـد؛ و مقاومـت فلسـطینی، حرکتی ضد تروریسـتهای جـّرار و 

حرکتـی انسـانی و مقدس اسـت.

توصيه به كشورهاي غربي
 در ایـن میـان، کشـورهای غربـی نیز شایسـته اسـت صحنـه را بـا نگاهـی واقع بینانـه بنگرند. غـرب امروز بر سـر 
دوراهی اسـت. یا بایـد دسـت از زورگوئـی طوالنی مدت خـود بـردارد و حق ملـت فلسـطین را بشناسـد و بیش از 
ایـن از نقشـه ی صهیونیسـتهای زورگـو و ضد بشـر پیروی نکنـد، و یـا در انتظـار ضربه هـای سـخت تر در آینده ی 
نـه چنـدان دور باشـد. ایـن ضربه هـای فلـج کننـده فقـط سـقوط پی درپـی حکومتهـای گـوش بـه فرمـان آنان 
در منطقـه ی اسـامی نیسـت، بلکـه آن روزی کـه ملتهـای اروپـا و آمریـکا دریابنـد کـه بیشـترین گرفتاری های 
اقتصـادی و اجتماعـی و اخاقـی آنـان منشـأ گرفتـه از سـلطه ی اختاپوسـی صهیونیـزم بین الملـل بـر دولتهای 
آنهاسـت، و دولتمـردان آنـان بـه خاطـر منافـع شـخصی و حزبـی خـود، مطیـع و تسـلیم در برابـر زورگوئی های 
کمپانـی داران زالوصفـت صهیونیسـت در آمریـکا و اروپایند، آنچنـان جهنمی بـرای آنان بـه وجـود خواهند آورد 

کـه هیـچ راه خاصـی از آن متصور نیسـت.

 خيانت دولتمردان امريكايي در حق مردم امريكا
رئیس جمهـور آمریـکا میگوید کـه امنیت اسـرائیل خـط قرمز اوسـت. این خـط قرمز را چـه عاملی ترسـیم کرده 
اسـت؟ منافع ملت آمریـکا، یا نیـاز شـخص اوباما به پـول و پشـتیبانی کمپانی هـای صهیونیسـتی برای به دسـت 
آوردن کرسـی دومین دوره ی ریاسـت جمهـوری؟ تا کی شـماها خواهید توانسـت ملتهـای خود را فریـب دهید؟ 
آن روزی کـه ملـت آمریـکا بدرسـتی دریابد که شـماها بـرای چنـد صباح بیشـتر باقـی مانـدن در قـدرت، تن به 
ذلت و تبعیت و خاکسـاری در برابر زرسـاالران صهیونیسـت داده ایـد و مصالح ملت بزرگـی را در پای آنـان قربانی 

کرده ایـد با شـما چـه خواهنـد کرد؟

تهديداتى براى رژيم صهيونيستى
 حضار گرامی و بـرادران و خواهـران عزیـز! بدانید این خط قرمـِز اوبامـا و امثال او به دسـت ملتهای به پاخاسـته ی 
مسـلمان شکسـته خواهـد شـد. آنچـه رژیـم صهیونیسـت را تهدیـد میکنـد، موشـکهای ایـران یـا گروه هـای 
مقاومـت نیسـت، تـا در برابـر آن سـپر موشـکی در اینجـا و آنجا به پـا کننـد؛ تهدیـد حقیقـی و بدون عـاج، عزم 
راسـخ مـردان و زنـان و جوانانـی در کشـورهای اسـامی اسـت کـه دیگـر نمیخواهنـد آمریـکا و اروپـا و عوامـل 
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دست نشانده شـان بـر آنـان حکومـت و تحکـم و آنـان را تحقیـر کننـد. البتـه آن موشـکها هم هـرگاه تهدیـدی از 
سـوی دشـمن بروز کنـد، وظیفـه ی خـود را انجـام خواهنـد داد.

»فاصبر اّن وعد الل حّق و ال یستخّفّنک الّذین ال یوقنون«.2
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2. روم: 60



یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


