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غزه ، مقاوم تریــــــــــــــِن ملتها
برداشتی از بیانات رهبر معظم انقالب

تکه  فقط مسئله ی یک  غزه  مسئله ی 
مسئله ی  نیست؛  جغرافیا  و  سرزمین 

وانسانیت  بشریت 
امروز  است؛ 
فلسطین  مسئله ی 
میان  شاخص 
اصول  به  پایبندی 
انسانی و ضدیت با 
آن است. از جهت 
مسئله ی  دیگر 
فلسطین  و  غزه 
اسالمی  مسئله ی 

رو  ازاین  است؛  مسلمان  ملت های 
در  ما  است.  سنگین تر  آنان  وظیفه ی 
فلسطین  مسئله ی  اسالمی  جمهوری 
برایمان یک مسئله ی تاکتیکی نیست، 
یک راهُبرد سیاسی هم نیست، مسئله ی 
است،  انسانیت  است، مسئله ی  عقیده 
مسئله دل است، مسئله ی ایمان است. 
لذاست که بین حاکمیت و ملت ما در 
وجود  فاصله ای  هیچ گونه  زمینه  این 
برای  ما  نظام  که  قدر  همان  ندارد؛ 
است،  قائل  اهتمام  فلسطین  مسئله ی 
می دانند  که  آنهائی   - هم  ما  مردم 
مسئله ی فلسطین چیست، که قاطبه ی 
ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. 
امروز غزه و فلسطین عرصه ی رسوایی 
مقابل  در  غرب  تمدن  است.  غرب 
کشیده  چالش  به  فلسطین  قضیه ی 
شده است ،غرب با ادعای حقوق بشر 
حقوق  نقض  فجیع ترین  و  بزرگ ترین 
گرفته  نادیده  تنها  نه  غزه  در  را  بشر 
رژیم غاصب  از  بلکه در حمایت  است 
می گوید.  سخن  صهیونیستی  قاتل  و 
مقاومتشان،  با  فلسطین  و  غزه  ملت 
این ادعای چند صد ساله ی غرب یعنی 

دفاع از حقوق بشر را، که به وسیله آن 
بر دنیا تحکم می کرد، به زیر کشیدند 
باطل  را  آن  و 
از  یکی  کردند. 

مظلومیت های 
است  همین  غزه 
قدرت های  که، 
امکانات  غربی 
جبهه  تبلیغاتی 
کفر  و  استکبار 
در  را  جهانی 
دارند  دست 
جلوه  برعکس  کاماًل  را  غزه  قضیه  و 
هر  در  که  دریافته اند  ،آنان  می دهند 

کجای دنیا اگر مردمانی بیدار باشند، با 
دیدن مظلومیت مردم غزه، انسانیتشان 
آنان را به جنبش علیه ظالم وا می دارد 

و  مظلومیت   .
غزه  مقاومت 
پوچ  از  که  است 
ادعای  بودن 
به  مجامع 
حامی  اصطالح 
بشردر  حقوق 
شیطانی  تمدن 

تاریخی  برمی دارد.تجربه  پرده  غرب 
نبرد حق و باطل نشان داده که تنها راه 

حل مسئله فلسطین مقاومت و مبارزه 
مبارزه،  و  مقاومت  این  لکن  است. 
این  روحیه ی  حفظ  بر  است  متوقف 
مردم، حفظ امید این مردم، و این اقل 
ادای وظیفه ی ماست که با حمایت های 
خود باعث تقویت روحیه ی این سربازان 
خط مقدم جبهه حق علیه باطل شویم. 
روزافزون  اقتدار  ظهور  غزه  قضیه 
جبهه ی  مقابل  در  مقاومت  جبهه ی 
استکبار و کفر است که امر مشهود و 
واضحی است. همچنان یادمان هست 
که مبارزه وقتی موفق خواهد شد که 
خدا  به  توکل  و  خدا  به  ایمان  آن  در 
ملت  پیروزی  باشد.  داشته  وجود 
خود،  حق  بازگرداندن  در  فلسطین 
دشوارتر از پیروزی  ملت ایران در ایجاد 
جمهوری اسالمی در ایران نیست. آن 
روز - روزی که طاغوت بر این کشور 
نگاه  کسی  اگر   - می کرد  حکومت 
می کرد به صحنه ی عالم و به صحنه ی 
که  بود  قطعی  محاالت  جزو  منطقه، 
رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا کند، 
آن هم اینکه تبدیل بشود به یک نظام 
خواهد  آزاد  قطعاً  فلسطین   . اسالمی 
در  و  گشت  بازخواهد  مردم  به  و  شد 
خواهد  تشکیل  فلسطینی  دولت  آنجا 
هیچ  اینها  در  شد؛ 
نیست؛  تردیدی 
ملت  که  چرا 
فلسطین و غزه نام 
عنوان  به  را  خود 
ملتها  مقاوم تریِن 
ماندگار  تاریخ  در 
اما بدنامی  کرده اند 
آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد 

شد.

ما در جمهوری اسالمی 
مسئله ی فلسطین برایمان یک 
مسئله ی تاکتیکی نیست، یک 

راهُبرد سیاسی هم نیست، 
مسئله ی عقیده است، مسئله ی 

انسانیت است

تجربه تاریخی نبرد حق 
و باطل نشان داده که تنها راه 

حل مسئله فلسطین مقاومت و 
مبارزه است

امروز غزه و فلسطین 
عرصه ی رسوایی غرب است. 
تمدن غرب در مقابل قضیه ی 

فلسطین به چالش کشیده 
شده است

زمان  در  شیعه  برزگ  مرجع  بروجردی  ا...  آیت 
با  آن،  همراه  دردناك  فجایع  و  فلسطین  اشغال 
انسانی  این جنایت ضد  تاریخی  بیانیه ای  صدور 

را محکوم کرد.
بسم ا... الرحمن الرحیم

از  و  می گوییم  سپاس  حال  همه  در  را  متعال  خدای 
تجاوزات اخیر مشرکان به برادران مسلمان ما در پاکستان 
و یهودیان در سرزمین فلسطین، به او شکایت می بریم. این 
رخدادها مصداق فرمایش الهی در این آیه می باشد: »هر 
آینه مییابی یهود و مشرکین را دشمن ترین مردم نسبت به 
کسانی که ایمان آوردند و هر آینه مییابی آنان که گفتند 
ما نصارائیم دوست ترین مردم نسبت به مؤمنین و این برای 
این جهت است که ملت نصارا قسیسین و رهبان دارند و 

اصوال مردمی هستند که تکبر نمی ورزند«)المائده، 82(
را  قرن  چهارده  به  نزدیک  که  یهود  قوم  رفتار  از  شگفتا 
جانی،  کامل  امنیت  با  اسالمی  دولت  حمایت  چتر  زیر 
مالی و ناموسی زندگی کردند و آزادانه به اجرای مناسک 
دینی و مذهبی خود پرداختند، اما متأسفانه پاسخ محبت 
مسلمانان در طول این سالیان متمادی را با انتقام جویی و 
جنگ و ارتکاب جنایت هایی از قبیل کشتار مردان نیک و 
کودکان بی گناه آنان و خراب کردن خانه ها و مساجد شان 
و  خویشاوندی  هیچ  رعایت  مؤمنی  هیچ  باره  »در  دادند. 
عهدی را نمی کنند، و ایشان آری، هم ایشانند تجاوزگرا« 

)توبه، 10(
در پایان از خداوند متعال مسئلت می نماییم که مسلمانان 
به  تجاوزگر  قوم  این  و  باشد  آنان  یاور  و  گرداند  پیروز  را 
حقوق مسلمانان را در میان ملت های دیگر خوار و ذلیل 
گرداند. نیز از برادران مؤمن خود در کشور ایران و سایر 
کشورهای جهان تقاضا داریم که ذلت و خواری یهودیان 
متجاوز را از خداوند مسئلت نموده و جهت پیروزی برادران 

مسلمان خود در فلسطین دعا کنند.
خداوندا رزمندگان اسالم و همرزمانشان را در تمام نقاط 
جهان پیروز و دشمنان آنان را خوار و ذلیل فرما و تفرقه 
و ترس را بر دلهایشان مستولی گردان و بر رسول گرامی 

اسالم و خاندان مطهرش درود فرست.

حسین الطباطبایی البروجردی
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پیامی به پهنای تاریخ
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جمهوری  جانب  از  که  ادعایی 
این  می شود  مطرح  اسالمی 
است که ما می خواهیم ام القرای 
جهان اسالم شویم؛ می خواهیم 
دنیای اسالم را به شکل دیگری 

ببیریم؛  پیش 
هیم  ا می خو
گی  ند ز
 ، عی جتما ا
و  فرهنگی 
دیگری  سیاسی 
مقابل  در  را 

یک  در  کنیم؛  ارائه  امریکایی  اسالم 
کالم می خواهیم پایه گذار یک تمدن 
آرمان  این  باشیم؛  اسالمی  نوین 
کرده  باز  را  خودش  جای  آرام  آرام 
نظام  که  می بینید  مثال  برای  است، 
سوریه دارد به سبک نظام جمهوری 

نزدیک  اسالمی 
یعنی  می شود. 
جمهوری  الگوی 
 « که  اسالمی 
و  مردم  به  اتکای 
پیگیری آرمان های 
را  است  اسالمی« 

عراق،  برای  سوریه،  برای  توانستیم 
این  بدهیم،  ارائه  فلسطینی ها  برای 
هم  آن  نیست،  کمی  موفقیت  امر، 

نه در شرایط عادی که ما کار 
استکبار  و  بکنیم  را  خودمان 
بلکه  بکند  را  هم کار خودش 
مستکبران  که  شرایطی  در 
عالم تمام تالششان را به کار 
کار  این  جلوی  که  گرفته اند 
نتوانستند.  اما  بگیرند،  را  ما 
این  ما  کجا  انقالب  از  قبل 
داشتیم.  اثر  عالم  در  گونه 
ما  به  امریکایی ها  موقعی  یک 
نیروی  که  می دادند  دستور 
نظامی بردارید بروید فالن جا 
را سرکوب کنید، ما فقط آلت 
دست مستکبران بودیم، به ما 

کن.  سرکوب  را  آنجا  برو  می گفتند 
انقالب اسالمی  تحول ما از ژاندارمی 
امریکا بودن تا الگو و ایده دهنده به 
منطقه بودن، را به دنبال داشت. این 
و  فلسطین  قضیه  در  وضوح  به  امر 
غزه مشاهده می شود. 
»یعنی ما توانستیم«. 
جمهوری  نظام 
سیر  یک  در  اسالمی 
چهار  تا  سه  تاریخی 
توانسته  دهه ای 
جهانی  حرکت  است 
قدرت های بزرگ در ماجرای فلسطین 
و اسرائیل که برای قدرت های بزرگ 
را  است  نبوده  هم  اهمیتی  کم  امر 
آن  در  جدی  تحول  و  دهد  تغییر 
این  ماجرا  موقعی  یک  کند.  ایجاد 
طور بود که یهودی های صهیونیست 
سال 1948 بخشی 
از خاك فلسطین را 
بعد  کردند،  اشغال 
سال های  در  آن  از 

 . . . 1953،1956،1967،1973و
که  داشتند  متعددی  درگیری های 
برخی از آنها کم شدت و برخی واقعا 

زمان  بود.آن  المللی  بین  و  پرشدت 
را  صعودی  روند  یک  صهیونیست ها 
می پیمودند، به حدی که اسرائیل از 
کناره های  در  کوچک  مجموعه  یک 

دریای مدیترانه به 
بزرگ  قدرت  یک 
نیل  ادعای  که 
داشت  فرات  تا 
آن  می شد.  تبدیل 
را  روند  که  چیزی 
انقالب  کرد  عوض 
بود؛  ایران  اسالمی 

کامال  را  روند  این  اسالمی  انقالب 
عوض کرد. درست است که آن سال 
اول ما خیلی چنین چیزی را ندیدیم 
اسالمی  انقالب  وقتی  دقیقا  که  چرا 
در  افتاد  اتفاق  میالدی  در1979 
همان سال مصر به عنوان سردم دار 
مبارزین، با اسرائیل کنار می آید و قرار 
داد کمپ دیوید را شکل می دهد. بعد 
یکی  عربی  کشور های  آن  دنبال  به 
یکی   1986 سال  تا  دیگری  از  پس 

با  صلح  وارد  یکی 
می شوند،  اسرائیل 
را  روابطشان  و 
عادی  اسرائیل  با 
سال  می کنند. 
 1982 1981و 
اسراییل  حمله 
اشغال  و  لبنان  به 
لبنان رخ می دهد، 

است،  انقالب  از  بعد  وقایع همه  این 
کار  اوِل  روند،  شدن  عوض  ظاهرا 
وقتی  االن  ولی  نبوده  روشن  خیلی 
روشن  خیلی  می کنیم  نگاه  کالن 
است.  واضح  و 
ادعای  اسرائیلی که 
را  فرات  تا  نیل 
ادعای  و  داشت 
این  کل  بر  غلبه 
داشت  را  منطقه 
کشورهای  این  و 
به  اصال  را  عربی 
هیچ حساب می کرد، االن در درگیری 
واقعا  فلسطینی  مقاومت  گروهای  با 
عاجز و ناتوان شده است، حاال کشتن 
جور  این  و  بی دفاعان  و  کودکان 
خیلی  شهرها  به  وحشیانه  حمالت 
هنری نمی خواهد، چرا که  هر گروه 
اسلحه  اگر  را هم  تروریستی دیگری 
این  می کنند،  را  کارها  این  بدهید 
که  است  این  واقعیت  نیست،  هنر 
روند  آن  دیگر  کند،  غلبه  نتوانسته 
شده  عوض  اصلی 
هزینه ای   . است 
در  کردیم  ما  که 
مقایسه  را  کار  این 
هزینه ای  با  کنید 
امریکایی ها  که 
واسرائیلی ها کردند، 
کردند،  اروپایی ها 
اسرائیل  حامیان 
هزینه ای  خیلی  ما  کردند 
توانستیم  اما  نکردیم 
اعتقادات  با  را  ایده  این 
پیش  و  بزنیم  گره  مردم 
اسالمی  جمهوری  ببریم. 
پیروزی های بزرگی بدست 
حرکت  روند  که  آورده 
داده  تغییر  را  المللی  بین 
حاصل  امر  این  است. 
هوشمندانه،  مدیریت  یک 
باتدبیر،  فکر،  با  عاقالنه، 
با برنامه ریزی و با نگاه به 

آینده است.

انقالب اسالمی در فلسطین

می خواهیم زندگی اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی دیگری را در 
مقابل اسالم امریکایی ارائه کنیم. 
در یک کالم می خواهیم پایه گذار 

یک تمدن نوین اسالمی باشیم

نماینده حماس در مصاحبه با حوزه 
نیوز:درباره تصویر دو جوان فلسطینی 
که با پرچم داعش تشییع شدند اول 
به یک  اگر شما  را  این تصویر  اینکه 
به  بدهید  نشان  فوتوشاپ  کارشناس 
و  ساختگی  که  گفت  خواهد  شما 
جعلی است و از طرفی محیط تصویر 
نیز نشان دهنده هویت هیچ کشوری 
در  کسی  هر  است  ممکن  و  نیست 
اتاق خودش در هر نقطه ای از جهان 
قطع  طور  به  و  باشد  ساخته  را  آن 
بخش  باشد.  داشته  نمی تواند صحت 
با  ما هرگاه  این است که  پاسخ  دوم 
جنگ  حال  در  صهیونیستی  رژیم 
چنین  متاسفانه  هستیم،  مبارزه  و 
تصاویری  و  اتهامات  و  پرسش ها 
و  فتنه  اینها مطمئنا  و  پیدا می شود 
ما  میان  تفرقه  و  با هدف دودستگی 
برادران ما در جمهوری اسالمی و  و 

میان شیعه و سنی است.
دوست  را  علیهم السالم  بیت  اهل  ما 
مدیون  را  پیروزی های خود  و  داریم 
امام علی و امام حسن و امام حسین 
هستیم و فرزندان خود را به نام های 
جنگ  در  می کنیم.  نامگذاری  آنها 

نظام جمهوری اسالمی 
توانسته است. حرکت جهانی 
قدرت های بزرگ در ماجرای 
فلسطین و اسرائیل که برای 

قدرت های بزرگ امر کم اهمیتی 
هم نبوده است را تغییردهد و 
تحول جدی در آن ایجاد کند

جمهوری اسالمی 
پیروزی های بزرگی بدست آورده 

که روند حرکت بین المللی را تغییر 
داده است. این حاصل یک مدیریت 

هوشمندانه ، عاقالنه، با فکر، 
باتدبیر، با برنامه ریزی و با نگاه به 

آینده است

انقالب اسالمی  تحول ما از 
ژاندارمی امریکا بودن تا الگو و ایده 
دهنده به منطقه بودن را به دنبال 
داشت . این امر به وضوح در قضیه 

فلسطین وغزه مشاهده می شود
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غصب  از    بزرگتر 
داغی  تاکنون  پیش  سال   60 از 

فلسطین بر دل امت اسالمی نهاده نشده است. فاجعه  ی 

 و ترور 
ن، ترکیبی از کشتار

ل تاکنو
ز روز اّو

فلسطین ا

اسالمی  مقدسات  به  تعرض  و  غصب  و  ویرانگری  و 

ت بر پیکره 
.  در واقع قضیه فلسطین داغیس

بوده است

اسالم، از این رو وجوب ایستادگی 

 برابر رژیم صهیونیستی 
بارزه در

و م

این دشمن حربی و غاصب، مورد 

و  اسالمی  مذاهب  همه  ی  اتفاق 

محّل اجماع همه  ی جریانات صادق 

و سالم می باشد . جریاناتی که در 

وظیفه  ی  این  اسالمی  کشورهای 

ی را بنا به مالحظه  ی خواست 
دین

تبعیت  )مانند  آمریکا  تحّکم  آمیز 

ی از امریکا(یا 
ی از دولتهای عرب

خیل

غیرمنطقی  توجیه  های  بهانه  ی  به 

)مانند دامن زدن به اختالفات 

ت فراموشی بسپارند، نباید 
مذهبی (، به دس

م وفاداری 
انتظار داشته باشند که به چش

به اسالم  به آنها نگریسته شود. هر 

شعار آزادی قدس 
کس 

شریف و نجات 
ملت 

ذیرد یا به حاشیه 
فلسطین و سرزمین فلسطین را نپ

است.  متهم  کند،  پشت  مقاومت  جبهه  ی  به  و  ببرد 

امت اسالمی باید در همه جا و همه وقت، حمایت از 

معیار و شاخِص 
غزه و فلسطین را به عنوان 

مقاومت 

ی وفاداری به اسالم مدنظر داشته 
نمایان و اساسی برا

ی و تقریب 
باشد.  وحدت امت اسالم

اساسی  محوری  اسالمی  مذاهب 

پیروزی های  حفظ  و  تحصیل  برای 

سوی  از  است.  مبارك  مقاومت  این 

امپراطوران  و 
اسالم  دشمنان  دیگر 

و  امریکا  رهبری  به  نفاق  و  کفر 

اسرائیل می خواهند معادله ی جهاد و 

و  تکفیر  طرح  به  تبدیل  را  مقاومت 

رور فرزندان اسالم نموده و در یک 
ت

کالم، جنگ شیعه - سنی را به مثابه  

بر  مسلمان  ملت های  دل مشغولی 

جهان اسالم تحمیل کنند و به خیال 

ی و معنوی جهان 
ن راه بر تمامی مقدرات ماد

خود از ای

ی، مقاومت و صبر مجاهدان و 
اسالم مسلط شوند. آر

مردم فلسطین و حمایت و کمک همه  جانبه به آنان 

طلسم  توانست  خواهد  اسالمی  کشورهای  سراسر  از 

شیطانی غصب فلسطین را بشکند. انرژی عظیم امت 

جمله،  از  و  اسالم  جهان  مشکالت  میتواند  اسالمی 

را حل کند. هرچیزی  فلسطین  فوری  و  مشکل حاد 

سیر و عدم توّجه به دشمن اصلی 
که موجب انحراف م

د، یقیناً در خدمت آرمان فلسطین نخواهد بود. 
شو

ن را در آن دید.
و باید دست شیطا

چه فرق می کند آیا به او چه می گذرد؟    گذشته هرچه گذشته، به ما چه مربوط است ؟
                                                 *سرعزیزپدر روبه روی دخترکش               زتیغ گرچه گذشته ، به ما چه مربوط است ؟

چه فرق می کند آیا اگر که خلخالی          زپای یک زن سنی ،به زور کنده شود؟
                                                   *علی که نیست ازاین اتفاق دق بکند           نشسته ایم که دست ستم برنده شود 

نه ساده نیست به وجدان خود پشت کنیم           نه ساده نیست که ازغزه ساده یاد کنیم 
به اذن رهبری آماده ایـــــــــم تا روزی      به قصد محــــو رژیم ستم جهاد کنیم. 

                                                  ***        محمد قائمی
غزه در آتش و خون است خدایا مددی               شهر در دست جنون است خدایا مددی
آسمان تیره ز دود است و زمین مات ز درد          حال خورشید نگون است خدایا مددی
مرده در خاطره ها عشق، محبت، ایمان              کینه و بغض فزون است خدایا مددی

آنکه دم می زند از دین تو و مکتب تو                در صف دشمن دون است خدایا مددی
بر لبش ذکر تو و بر دلش آهنگ نفاق                همره خصم زبون است خدایا مددی
قلب مردان تمدن همه سخت است چو سنگ       وز ره مهر برون است خدایا مددی

پر ز خون است دل کرب و بالیی صفتان             غزه در آتش و خون است خدایا مددی
حسین عرشی            

مقاومت غزه ، شاخص وفاداری به اسالم

نماینده حماس در ایران:

ما فلسطینی ها اهل 

بیت علیهم السالم را 
دوست داریم

نماینده حماس در مصاحبه با حوزه 
نیوز:درباره تصویر دو جوان فلسطینی 
که با پرچم داعش تشییع شدند اول 
به یک  اگر شما  را  این تصویر  اینکه 
به  بدهید  نشان  فوتوشاپ  کارشناس 
و  ساختگی  که  گفت  خواهد  شما 
جعلی است و از طرفی محیط تصویر 
نیز نشان دهنده هویت هیچ کشوری 
در  کسی  هر  است  ممکن  و  نیست 
اتاق خودش در هر نقطه ای از جهان 
قطع  طور  به  و  باشد  ساخته  را  آن 
بخش  باشد.  داشته  نمی تواند صحت 
با  ما هرگاه  این است که  پاسخ  دوم 
جنگ  حال  در  صهیونیستی  رژیم 
چنین  متاسفانه  هستیم،  مبارزه  و 
تصاویری  و  اتهامات  و  پرسش ها 
و  فتنه  اینها مطمئنا  و  پیدا می شود 
ما  میان  تفرقه  و  با هدف دودستگی 
برادران ما در جمهوری اسالمی و  و 

میان شیعه و سنی است.
دوست  را  علیهم السالم  بیت  اهل  ما 
مدیون  را  پیروزی های خود  و  داریم 
امام علی و امام حسن و امام حسین 
هستیم و فرزندان خود را به نام های 
جنگ  در  می کنیم.  نامگذاری  آنها 

و  ابوذرغفاری  مدرسه  که  بود  اخیر 
خانه های جنوب مسجد علی بن ابی 
نیز  هاشم  مرقد  شد.  بمباران  طالب 
اقامه  نماز  آن  در  که  است  غزه  در 
می شود. شایعاتی در این زمینه وجود 
واقعیت  و  است  بی اساس  که  دارد 
این  بودن  فتنه  اثبات  برای  و  ندارد 
شایعات همین بس که در این زمان 
منتشر می شود. مثال اخیرا جوانی 16 
ابوخضیر  محمدحسین  نام  به  ساله 
صهیونیست  شهرك نشینان  توسط 
گفت  می توان  چگونه  شد،  سوزانده 
اهل  دشمن  شخص  این  پدر  که 
را  خود  فرزند  نام  بعد  و  بوده  بیت 
و  است؟  گذاشته  »محمدحسین« 
این مثال ها زیاد است و این خیلی بد 
است که امروز مجاهدان فلسطینی با 
رژیم صهیونیستی در جنگ باشند و 
را در کف دست گرفته و  جان خود 
ما  آنگاه  و  کنند  دفاع  اسالم  امت  از 
تردیدافکنی کنیم. ما شهید می دهیم 
و  ابوعلی  و  و علی  نام های حسین  و 
ابوحسن داریم و بعد متهم به ناصبی 
قابل  ما  برای  این  می شویم؟  بودن 

قبول نیست.

دشمنان اسالم و 

امپراطوران کفر و نفاق به 

رهبری امریکا و اسرائیل 

می خواهند معادله ی جهاد و 

مقاومت را تبدیل به طرح تکفیر 

و ترور فرزندان اسالم نموده 

و در یک کالم، جنگ شیعه - 

سنی را به مثابه  دل مشغولی 

ملت های مسلمان بر جهان 

اسالم تحمیل کنند

شعر
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چرا فلسطین و قدس نباید محور وحدت باشد؟!
ماه رمضان امسال و جنگ غزه

 22 مقاومت  ایام  در  آنکه  از  بعد 
مردم پخش  بین  پیام هایی  غزه  روزه 
مردم  از  پاراچنار  که شیعیان  می شد 
غزه مظلوم ترند. مشخص شد که خود 
شیعیان پاراچنار هم مساله فلسطین 
را مساله اصلی جهان اسالم می دانند 
داده اند  هم  شهید  آن  برای  حتی  و 
زیادی  پیامهای  روزها  این  دوباره 
که  مضمون  این  به  می کنم  دریافت 
و  است«  غزه  از  تر  مظلوم  »عراق 
نه  ماست  مقاومت  اول  خط  »سوریه 
برایم  رفقا  از  یکی  حتی  فلسطین!« 
پاراچنار  از مظلومیت  تکراری!  پیامی 
»پارچنار،  بود:  نوشته  و  بود  فرستاده 

همچنان مظلوم تر از غزه!«
من متعجب مانده بودم که چرا عده ای 
هر 6 سال یکبار و دقیقا موقع جنگ 
پاراچنار  یاد  اسرائیل  با  مبارزه  و  غزه 
چرا  میفتن؟!  مستضعف  ملت های  و 
»شیعیان  نمی گویند  ها  این  هیچگاه 
یا  سوریه«   از  تر  مظلوم  عراق، 
»شیعیان پاراچنار مظلوم تر از عراق«؟

ملت های  همه  دوستان  این  نظر  از 
مظلوم تر  فلسطینی ها  از  جهان، 

هستند!
ما فقط از شیعیان دفاع می کنیم!

 انگار جریان مشکوکی در داخل ایران 
تا  و بین شیعیان، همیشه قصد دارد 
از مساله فلسطین و  را  افکار عمومی 
ما  و  کند  منحرف  اسرائیل  با  مبارزه 
فرقه ای  و  به درگیری های مذهبی  را 
مشغول کند تا دلمان خوش باشد که 
ما فقط مدافع شیعیان و اهل بیت )ع( 
عمل  درست  تکلیفمان  به  و  هستیم 

می کنیم.

امام اول  انگار یادشان رفته است که 
شیعیان امیرالمومنین علی )ع( وقتی 
می شنود فردی از سپاهیان دشمن در 

شهر انبار رفته و خلخال از پای زنی 
یهودی ربوده است، می فرماید:

غصه  این  از  مسلمان  که  دارد  جا 
بمیرد و من او را مالمت نمی کنم...

)نهج البالغه، خطبه 27(
در  شیعیان  ما  موالی  همچنین  و 
)ع(  حسنین  به  وصیتش  آخرین 

فرمودند:
همیشه دشمن ظالم و یاور مظلوم 

باشید.

)نهج البالغه، نامه 47(
نکته جالب این ماجرا جایی است که 
به ما میگویند فلسطین را رها کنید و 
از عراق و پاکستان و سوریه  بجایش 
داشته  خبر  اینکه  بدون  کنید،  دفاع 
روز  ساله  هر  پاکستان  مردم  باشند 
برپا  را  تظاهرات  بزرگترین  قدس  
می کنند و شهید و مجروح می دهند. 
مبارزه  حال  در  که  هم  عراق  مردم 
چند  هستند،  تروریسم  با  ساله  چند 
بغداد،  شهرهای  در  که  است  سالی 
نجف و کربال روز قدس را بدون ترس 
از بمب های انتحاری و بعثی ها برگزار 

می کنند...

و از همه مهم تر اینکه چی کسی است 
که نداند حکومت سکوالر سوریه، هر  
فقط  می دهد  که  کشته ای  و  هزینه 
بخاطر دفاع از محور مقاومت و مساله 
فلسطین است و گرنه آمریکایی ها نیز 
مصر  دیکتاتوری  حکومت های  مانند 
اسد  بشار  از  و...  عربستان  و  اردن  و 

حمایت می کردند.

حاال بیشتر خنده ام می گیرد وقتی که 
فکر عراق و  به  ما می گویند  به  دائما 

فلسطین  و  باشید  سوریه  و  پاکستان 
را رها کنید، غافل از اینکه همه آنها 
نگران فلسطین هستند و در این راه 

هزینه داده اند!
چرا فلسطین و قدس نباید محور 

وحدت باشد؟!
جریان  این  چرا  که  بود  سوال  برایم 
فلسطین  که  دارد  اصرار  افکن  تفرقه 

اولویت ما نباشد؟! 
تلوزیون  داشتم  پیش  شب  چند 
لندن  مردم  تظاهرات  که  می دیدم 
بی  بی  شبکه  ساختمان  مقابل 
دست  در  می داد.   نشان  را  سی 

از  متشکل  که  تظاهرکنندگان 
مسلمانان  و  آزادیخواه  مسیحیان 
پرچم های  بودند،  سنی  و  شیعه 
دولت سوریه، حزب اهلل لبنان، عراق، 
و  داشت  قرار  هم  کنار  و...  فلسطین 
فلسطین  می دادند:  شعار  هم  با  همه 
باید آزاد شود!  بی بی سی شرمت باد!

این صحنه مرا یاد جمله زیبای سید 
حسن نصر اهلل در روز قدس سال قبل 

انداخت که:
)قدس، همه ما را کنار هم جمع می 
امت  وحدت  محور  فلسطین  و  کند 

است(
بله! درست است؛ زیرا تنها جایی که 
می تواند همه گروه های مذهبی را به 
وحدت برساند و جنبش های مقاومت 
شیعه و سنی را دور هم جمع کند و 
تمام آزادی خواهان دنیا را بیدار کند، 
مساله ظلم اسرائیل و آزادی فلسطین 

است والغیر.
سید  که  بود  قدس  روز  همان  در 
حسن نصر اهلل گفت می خواهم از زبان 
شیعیان و خطاب به تکفیری ها سخن 
بگویم و این جمالت را با صدای بلند 

فریاد زد :
و  بگویید  ما  به  می خواهید  »هرچه 
بکشید،  ما  از  میتوانید  که  هرچقدر 
)ع(  طالب  ابی  بن  علی  شیعیان  ما 
مساله  و  فلسطین  ملت  از  هرگز 
نمیداریم  بر  دست  فلسطین  اشغال 
سرزمین  در  اسالمی  مقدسات  از  و 
فلسطین تا پای جان دفاع می کنیم...«

اینجاست که جمله زیبای مقام معظم 
رهبری مفهومش واضح تر می شود:

»امروز همه ی دنیای اسالم باید قضیه ی 
این،  بداند؛  را قضیه ی خود  فلسطین 
کلید رمزآلودی است که درهای فرج 
می گشاید.«                                                                                                                                       اسالمی  امت  روی  به  را 
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