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 بر هيچ كس پوشيده نيست كه انقالب اسالمي ايران بر پايه ي مباني دين 
جهان  منافع  از  اساس حمايت  همين  بر  است.  آمده  به وجود  اسالم  مبين 
اسالم و بالخصوص ملتهاي مظلوم مسلمان از اولين شعارهايي بود كه توسط 

بنيانگذار مقدس جمهوري اسالمي قّدس سره مطرح گرديد.
اين در حالي  بود كه رژيم منحوس پهلوي جزو اولين دولتهاي اسالمي 

بود كه اسرائيل اين دولت جعلي را به رسميت شناخته بود.
آرمان امام خميني قّدس سره جان تازه اي به پيكر انتفاضه دميد و  ابتكار 
تعيين جمعه ي آخر ماه مبارك رمضان به عنوان »روز جهاني قدس« عامل 

ماندگاري مسأله ي فلسطين گرديد.
پس از ارتحال آن حكيم الهي، َعَلم اين آرمان خواهي بر دوش خلف 

صالح او يعني حضرت آيت اهلل خامنه اي دام ظّله العالي قرارگرفت.
گستره ي اطالعات معظم له و اشراف ايشان بر مباني فقهي، تاريخي و 
سياسي مسأله ي فلسطين، هر محقق و شيفته ي علم را به پاي سخن ايشان 

مي كشاند.
اثر حاضر تالشي ناچيز به منظور تسهيل استفاده ي عالقه مندان بهره مندي 

از محضر ايشان است.
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براساس وعده ي صدق ايشان، آزادي فلسطين و نابودي اسرائيل از وقايع 
حتمي خواهدبود و اميدواريم كه ما نيز آن روز طاليي را ببينيم و به امامت 

ايشان در قدس، نماز برپا نماييم.
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مقّدمه

معروف است؛ پيش از جنگ اّول جهاني و در زمان سلطان عبدالحميد 
عثماني گروهي از متنّفذين يهودي به او پيشنهاد مي  كنند كه سرزمين فلسطين 

را جهت اسكان يهوديان عالم به آنها بفروشد!
جوابي كه وي به آنها داد نشان دهنده ي ته مانده غيرت اسالمي در يك 

سلطان مستبد عثماني است. 
وي مي گويد: »ما تاكنون نشنيده ايم كه يك آدم زنده )ولو محتضر( را 
كالبدشكافي كنند.« بعد از ناكامي عثماني در فتح وين سقوط تدريجي اين 
كريمه  دادن  دست  از  و  روسها  برابر  در  شكست  شد.  شروع  امپراطوري 
اروپائيان  بود.  مسلمان  حكومت  اين  تدريجي  زوال  از  ديگري  نشانه هاي 
همزمان با محاصره ي نظامي و سياسي عثمانيان، يك جنگ رواني را هم عليه 

آنها سامان دادند و لقب مرد بيمار اروپا به دولت عثماني دادند. 
اروپا كه همه ي دول قدرتمند  دوره ي حدود سي ساله ي صلح مسّلح 
اروپا، خود را براي جنگي بزرگ و قابل پيش بيني آماده مي كردند، مجموعه ي 
انگليس و فرانسه و روسيه كه خود را در تقابل با آلمان و اتريش مي ديدند، 
فراهم  نيز  را  ژرمن ها  متّحد  عنوان  به  عثماني  تجزيه  و  تصّرف  زمينه هاي 
براي  زيادي  تالشهاي  فرانسه  و  انگليس  سفراي  سال1913  در  مي كردند. 
تنظيم قرارداد 1913 معروف به قسطنطنيه بين ايران و عثماني صورت دادند 
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متعّدد عساكر  اين قرارداد، تجاوزات  انعقاد  براي ضرورت  اّوليه  كه سبب 
عثماني به خاك ايران در سالهاي نخستين بعد از انقالب مشروطه و شكايتها 
در  استعماري  بدسابقه ي  دولت  دو  كه  اهتمامي  بود.  ايران  گله مندي  و 
شكل دهي اين قرارداد نشان دادند موجب شگفتي بود كه علي الخصوص در 
سال بعد، 1914 يعني مّدت كوتاهي قبل از آغاز جنگ جهاني اّول، نواقص 
و مشكالت قرارداد مرزي قسطنطنيه را با پروتكل الحاقي 1914 به اصطالح 

اصالح كردند. 
پس از شروع جنگ و شكست عثماني و اقدامات بعدي فرانسه و انگليس 
معلوم شد كه غرض آنها از محكم كردن خط مرزي شرقي عثماني با ايران، 
طراحي براي دوره ي اشغال پس از فروپاشي آن دولت و زمينه سازي براي 
تقسيم غنائم ارضي در منطقه ي خاورميانه بود. سال1916 )در اواسط جنگ 
اّول( به طور محرمانه، قراردادي بين سايكس و پيكو نمايندگان دو دولت 
قطعي  غنائم جنبه ي  تقسيم  و عماًل خطوط  منعقد شد  فرانسه  و  انگليس 
گرفت. در سال1917 با نفوذ وزير خارجه ي وقت، انگليس اعالميه اي صادر 
كرد و طي آن اعالم نمود كه دولت انگليس خود را متعّهد مي داند كه جهت 
اسكان و سامان دهي يهوديان آنها را در فلسطين متوّطن نمايد. سال 1918 
جنگ اّول با شكست عثماني و ژرمنها به پايان رسيد. وقتي "لُرد آلن بي" 
ژنرال انگليسي وارد بيت المقدس شد، كالمي تاريخي بيان كرد كه ماهيت 
مهاجمين غربي را نشان مي داد. نقل است كه گفت: »امروز، جنگهاي صليبي 
به پايان رسيد!!« يعني كينه ي شكست فضاحت بار صليبيان در بيت المقدس 
را  دل  عقده  آن،  اشغال  با  و  داشتند  دل  در  شيطاني  ميراثي  به صورت  را 

گشودند. 
با  رابطه  در  سوريه  متوفّاي  رئيس جمهور  اسد  حافظ  مرحوم  يك بار 
كينه توزي صليبيان، براي اينجانب داستان ديگري را نقل كرد و گفت: »وقتي 
"ژنرال گورو" يكي از فرماندهان فرانسوي در جنگ اّول جهاني وارد دمشق 
شد به سر قبر صالح الدين ايوبي، فاتح جنگهاي صليبي رفت و بر آن پاي 

كوبيد و گفت: »صالح الدين ما بازگشتيم!!« 
بعد از اتمام جنگ جهاني اّول، جامعه ي ملل، جهت برقراري به اصطالح 
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صلح و امنيت در جهان و جلوگيري از تكرار فاجعه ي جنگ توسط فاتحين 
و صد البته در جهت مقاصد و منافع پس از جنگ آنها تشكيل شد و قيمومت 
فلسطين را به انگليس داد، يعني به غصب قبله ي اّول مسلمين توسط انگليس 
مشروعيت بخشيد و انگليس هم وعده بالفور را به تدريج اجرائي كرد. به اين 
ترتيب كه با كمك بقيه ي غربيان به شمول اتحاد جماهير شوروي، يهوديان 
را به فلسطين كوچ دادند و با كمكهاي پنهان و آشكار آنها مسلمانان را از 
خانه و كاشانه و سرزمين آباء و اجداديشان اخراج كردند و امالك آنها را 
مصّوبه ي  هرتزل،  كردن طرح  پياده  درصدد  كه  دادند  تحويل صهيونيستها 

اّولين كنگره ي صهيونيسم )در سال 1897( بودند. 
بزرگنمائي جنايات نازيها در جنگ دّوم جهاني عليه يهود، موجب به كار 
گرفتن وسائل ارتباط جمعي غرب و امكانات هنري هاليوود براي مظلوم نمائي 
به  بخشيدن  مشروعيت  براي  زمينه ساز  اقدامات  از جمله  يهوديان  افراطي 
توطئه غرب براي اشغال سرزمينهاي اسالمي و قبله ي اّول مسلمين بود. اين 
مجموعه اقدامات از شگفتيهاي روزگار ما بود كه به فرض صحت همه ي 
ادعاها در رابطه با يهودي كشيهاي آلمانها، چرا بايد مسلمانان غرامت اقدامهاي 

ضّدبشري ژرمنهاي پروتستان را بدهند؟!
سازمان ملل متّحد بعد از جنگ دّوم با همان مقاصد، توسط دول فاتح 
تشكيل و جانشين جامعه ملل شد و از اّولين اقدامات اين سازمان، تصويب 
تشكيل كشور اسرائيل بود كه تمامي صاحبان حق وتو به آن رأي مثبت دادند و 
يك سلسله ي جديد ار جنگهاي صليبي جديدي )صليبي- صهيونيستي( آغاز 
گرديد. بعد از جنگ اّول جهاني مخالفت علما و انديشمندان جهان اسالم و 
مقاومت مسلمانان به خصوص فلسطينيان شروع شد و عماًل سناريوي جنگ 

احزاب تكرار شد و ّكل كفر در برابر كل اسالم قرار گرفت. 
مقاومت در برابر اشغال فلسطين و قدس، محور مبارزات اعراب و جهان 
اسالم گرديد. اتحاديّه عرب حول محور آزادي فلسطين و سازمان كنفرانس 
اسالمي پس از آتش زدن مسجداالقصي با محوريت آزادي قدس تشكيل 
گرديد. چهار جنگ بين اعراب و اسرائيل در سالهاي 1327 )1948(، 1335 
افتاد كه تقريباً همه ي آنها  اتّفاق  )1956(، 1346 )1967( و 1352)1973( 
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منجر به شكست اعراب در برابر اتحاديّه ي غرب - صهيونيسم شد. هر جنگ 
و هر شكستي خود موجب تحوالت اساسي در جهان عرب شد. در بين 
فلسطينيان نيز اين فراز و نشيبهاي عظيم سياسي- نظامي موجب تحوالت 
فرهنگي-  فكري عميقي گرديد. كودتاي نجيب – ناصر در مصر، عبدالكريم 
الجزاير،  انقالب  سوريه،  در  بعث  حزب  آمدن  كار  روي  عراق،  در  قاسم 
در  قذافي  معّمر  سودان،  در  نُميري  جعفر  يمن،  در  عبداله سالل  كودتاي 
ليبي تحت تأثير ناسيوناليسم چپ عربي صورت گرفت و مبارزات عدنيها 
باعث آزادي عدن و تشكيل كشوري تحت نام جمهوري دموكراتيك يمن 
به رياست قحطان الشعبي شد. فلسطينيان نيز تحت تأثير اين تحوالت سريع 
و فجايع وحشتناك صهيونيستها، مراحل دشواري را پشت سر گذاشتند و 

راههاي مختلفي را در طول مبارزات خود آزموده اند. 
حاج امين الحسيني، مفتي بيت المقدس، لُجنه اي سياسي مرّكب از نمايندگان 
غصب شده ي  حقوق  بتوانند  كه  اميد  اين  با  داد  تشكيل  اسالمي  دولتهاي 
فلسطينيان را از طريق مجامع بين المللي استيفا كنند. عّزالدين قسام، عارف 
وارسته ي فلسطيني تفنگ در دست گرفت و با مريدانش با صهيونيستها و 
انگليسيها جنگيدند. نااميدي از ليبراليسم غربي گروهي از فلسطينيان را به 
سوي سراب ماركسيستي و قبله گاه كرملين سوق داد كه برخی از مسيحيان 
فلسطين نظير جورج حبش و نايف حواتمه نقش اساسي در اين ميان داشتند. 
از قوم گرائي عربي و چپگرائي، فلسطينيان را به سمت نهضتهاي  نااميدي 
اسالمي سوق داد. جنبش فتح سرشاخه فلسطيني اخوان المسلمين تشكيل 
شد. از سوي ديگر شكست ناصر در جنگ 6 روزه سال67 پاياني موقت بر 
مبارزه جوئي عربي از نوع چپ قومي بود و مرگ او در سال 1349، يكسره 
خط پاياني ناصريسم را رقم زد، فلسطينيان جنبش فتح با انگيزه هاي اسالمي 
در نبرد كرامه با نيروئي پانصد نفري سپاهيان 12هزار نفري صهيونيستها را 
در كنار نهر اردن شكست دادند. سقوط سطوت ناصر و پيروزي چشمگير 
فلسطينيان موجب شد كه ملك حسين در اردن در غياب قدرت ناصريستها، 
فلسطينيان را سركوب و قتل عام كند كه يك بار ديگر معلوم شد كه حكومت 
اُردن جزء مكّمل سلطه ي غرب بر قلب جهان اسالم بود كه آنجائي كه وارثان  
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بن گورويون در مقابل مبارزان مسلمان ناتوان مي شوند فرزند عبداهلل اردني 
نقش عبداهلل بن اُبّي منافق صدر اسالم را ايفا كند و ماجراي سپتامبر سياه را به 
راه انداخت كه در همان سال با فاصله ي كوتاهي جمال عبدالناصر سكته كرد 

و شايع شد قتل عام فلسطينيان توسط شاه اردن، مرگ ناصر را سبب شد. 
با مرگ ناصر، شعله ي پان عربيسم كم نور شد، مبارزه بي قدر و قيمت 
خون  انورالسادات  كرد.  رشد  وادادگي  و  سازش  هرز  علفهاي  و  گرديد 
در  و  گذاشت  ذلّت  طبق  در  كمپ ديويد  در  را  عرب  و  فلسطين  شهداي 
حضور كارتر تقديم مناخيم بگين كرد. عصر سازش آغاز شد و قريب 20 
سال به درازا كشيد. ياسر عرفات تفنگ را بر زمين گذاشت و با شاخه ي 
زيتون به سازمان ملل رفت. حكومتهاي عرب و فلسطينيان قدم به قدم عقب 
نشستند و تشكيل جبهه ي پايداري توسط كشورهاي سوريه، ليبي، الجزاير، 
يمن جنوبي و سازمان آزادي بخش فلسطين هم دردي دوا نكرد و با فروپاشي 

شوروي آن نيز فروپاشيد. 
سلسله حلقات سازش كه از گفتگوهاي راجرز شروع و با كمپ ديويد 
اوج گرفته بود، در مادريد شدت گرفت و در اسلو بر روي كاغذ آمد و در 

واي ريور و واشنگتن و كمپ ديويد 2 به كمال رسيد.
اين سلسه سازش هر چه جلوتر مي رفت دست رژيم صهيونيستی بازتر 
و حلقه ي محاصره عرفات تنگ تر مي شد، تا اينكه سرانجام در رام اهلل رهبر 
دست  به  شايد  و  درآمد  كامل  محاصره  به  فلسطين  آزادي بخش  سازمان 

نفوذيهای صهيونيستها مسموم شد و عماًل سازش به احتضار افتاد. 
امر فلسطين  به عقب برگرديم و نقش علماي شيعه را در  اگر مجدداً 
بررسي كنيم پرونده ي پيچيده فلسطين را كه از قريب يك قرن تاكنون نقش 

محوري در جهان اسالم داشته است به كمال نزديك تر كرده ايم. 
مسأله ي اشغال فلسطين بازتابهای متعّدد و گسترده ای را در سراسر جهان 
به دنبال داشت. يكی از واكنشهای مهم در قبال اين رويداد، برخوردی بوده 
كه از جانب روحانيت  شيعه صورت پذيرفت و بدون هيچ تغييری، در طول 
اين خصيصه ي  دليل  مطهری  عاّلمه  است.  يافته   ادامه  گذشته  سال  هفتاد 
روحانيت شيعه را چنين برمی شمارد: روحانيت شيعه در ذات خود يك نهاد 
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مستقل است. از نظر روحی به خدا متكی بوده  و از نظر اجتماعی به قدرت 
مردم و لهذا در طول تاريخ به صورت يك قدرت رقيب  در مقابل زورمندان 

ظاهر شده است. 
انديشمندان  از  طبقه  اين  كه  بدانيم  بايد  ويژگی  اين  به  توجه  با  حال 
نفوذ صهيونيستها چه  با مسائلی چون موضوع فلسطين و  مسلمان اصوالً 
برخوردی را می نمودند و مقابله  با آن را به چه قسمی الزم می شمردند. يكی 
از روحانيون گمنام ايران به نام محمدحسن بن محمدابراهيم گيالنی كه با 
حادثه ای مشابه قضايای فلسطين در عهد خود مواجه شده بود، حكم واجب 
را برای مقابله با اين خطر يكی از اقسام جهاد بيان  داشته، و وجوبش را چنين 

متذكر می شود:
بالد  بر  است  ضاللت  و  شركت  اهل  هجوم  صورت  در  جهاد  »دّوم 
مسلمانان، به نوعی كه  خائف باشند اهل بالد از غلبه و استيالی اهل كفر بر 
بلدان، يا اگر چه قليل شد اخذ مال  ايشان و اين نوع جهاد واجب است بر 
كافه ي مسلمانان كه قادر باشند بر جهاد... و اين  جهاد در غيبت و حضور 

امام)ع( بی تفاوت رواست«. 
شيخ محمدرضا همدانی از علمای عصر ناصری نيز در رساله ای به نام 
چنين  برابر  در  طی حكم صريحی  المشركين،  دفاع  الی  ترغيب  المسلمين 

هجوم و صدمه ای  می نويسد:
»جهاد كه غرض حفظ بيضه اسالم و انتظار امر معاش و معاد انام است، 

مادام كه غرض  صورت نيافته، امر به جهاد باقی است.« 
مطالعه ي تاريخ معاصر جنبشهای شيعی، روشن می سازد كه همين طبقه ي 
روحانيت در سخت ترين شرايط و هنگامی كه شدايد از هر سو اساس و 
بنيان جامعه ي اسالمی را در معرض آفات و حوادث قرار می داد، نه تنها در 
كسوت راهبری جهاد درمی آمدند، بلكه با ژرف انديشی و دقت نظر به سرعت 
بيگانگان را شناسايی كرده، مانع از  يا اهداف درازمّدت   مطامع استعماری 
وصول ايشان به مقصد غايی خود می شدند. برای  مثال، وقتی كه در عراق 
قوای انگليسی به مبارزه با مردم برخاستند و كوشيدند تا قيام  ملت عراق را از 
مجرای طبيعی خود منحرف سازند و شرايط دشوار و خفقان آوری را پديد 
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آوردند، اين انقالب شيعيان عراق به رهبری روحانيون بود كه ايشان را نااميد 
و محكوم به شكست كرد. يكی از علمای نجف كه در سالهای جنگ جهانی 
اّول شاهد قيام شيعيان نجف بوده و حوادث را به دقت ثبت كرده، در بخشی 

از خاطرات  روزانه اش درباره ي علل قيام و جهاد شيعيان می نويسد:
»بعضی ديگر را اعتقاد بر اين باشد كه محض ِعرق اسالمی و حميّت 
اسالميت بوده  ]كه [ نتوانسته ببيند كه بلده مقدسه ي نجف كه مركز روحانيت 
و ديانت و قبّه اسالم  ]و[ چشم و چراغ اسالميان است در تحت فرمانروايی 
صليبيان حكمران و آمر بر اين بقعه ي  مقدسه كه مطاف ارواح مقدسه ي انبياء 
احديت  فيوضات حضرت  و  محيط رحمت  و  مقربين  مالئكه  و  اولياء  و 

بوده... بيرق تثليث باالسر جقه توحيد كوبيده شود.«
روحانيت شيعه با اتكا به چنين پشتوانه هايی و با توجه به وظيفه ي شرعی 
ابتدا حركتی را آغاز كردند  از همان  خود در خصوص قضيه ي فلسطين، 
آنها  اين رهبران دينی و مقايسه ي  اهداف و مواضع نخستين  كه دقت در 
با آمال امروزی ايشان، ما را مطمئن  می سازد كه روحانيون شيعه به واقع از 
جمله سرسخت ترين و سازش ناپذيرترين  مجموعه هائی بوده اند كه در برابر 
خطر صهيونيسم بدون هيچ گونه تأّمل و مسامحه ای از خود واكنش نشان 
داده اند. مرحوم آقامحمدحسين آل كاشف الغطاء، اعلم علمای  نجف در پاسخ 
به استفتای محمدصبری عابدين، آموزگار حرم شريف قدس، مطابق  اسناد 

موجود فتوايی را به اين مضمون انتشار می دهد: 
»جل شأنه می فرماید »َو َكذلَِك َأْخُذ َربَِّك ِإذا َأَخَذ الُْقرى  َو ِهَي ظالَِمٌة ِإنَّ َأْخَذُه 
َأليٌم َشدیٌد«1. چه ظلمی از اين باالتر می باشد كه انسان حقوق رفتگان و احفاد 
خود را از بين  ببرد و پايمال نمايد و بلكه می توان گفت چه ظلمی از اين 
باالتر است كه انسان حق  مقدسات و دين خود را پايمال كرده و از عظمت 

نواميس و قرآن خود بكاهد.«
او سپس با اشاره به فروش اراضی فلسطين و حكم شرعی افرادی كه در 

اين گونه  معامالت دست داشته اند، چنين اظهارنظر می كند:

1. سوره ی هود، آيه ی102
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...آيا بعد از اين همه يقين ندارند كه اين فروش جنگ با اسالم می باشد؟آيا 
كسی  شك دارد كه اين فروش يا همراهی در فروش يا كوشش و داللی با 
رضايت در اين  كارها جنگ با خدا و پيغمبر]ص [ او، پايمال نمودن دين اسالم 
است؟... آنها را از دين و حوزه ي اسالم خارج و جزء كفار بشماريد و در 
تمام كارها از آنها دوری كرده و با آنها ازدواج ننموده و با آنها معاشرت نكرده 
و همچنين خريد و فروش و سالم و عليك و رفت و آمد و گفت و شنيد 
با آنها ننموده و به عالوه مرده های آنها را مشايعت  نكرده و در قبرستانهای 
مسلمانان هم دفن ننمايند. اسامي آنها را بايستی در تمام مجامع  »نوادی« و 
روزنامه ها و مجله ها به اسم خارج شدگان از دين معرفی كرده و اسم  ببريد... 

"محمدحسين آل كاشف الغطاء، نجف اشرف"
موضوع مخالفت علما با طرح تقسيم فلسطين در جامعه ي ملل شايد 
به واقع گام  آغازين رويارويی علمای جهان اسالم و غرب بود كه پرچم آن را 
روحانيت شيعه  ي ايرانی مقيم عراق بلند نمود. اين بزرگان با فراخوان ساير 
علمای اسالمی، اين مهم را بی واهمه و هراس چنين به فعاليت درآوردند: 
سيّدمحمدمهدی  و  صدر  سيّدمحمدمهدی  و  شهرستانی  هبةالدين  آقايان 
اصفهانی كه از علمای ايرانی ساكن بغداد و كاظمين هستند و شيخ راضی 
آل ياسين كه از علمای شيعه ي عرب است با شركت يوسف عطا، مفتی بغداد 
و حبيب العبيدی، مفتی موصل و ابراهيم راوی كه هر سه از علمای درجه اّول 
موصل و بغداد هستند، تلگرافی به مضمون ذيل به جامعه ي ملل و وزارت 

خارجه ي انگليس مخابره  نموده اند:
»اينجانبان كه نمايندگان روحانی مذاهب اسالمی هستيم، از قرار كميسيون  
سلطنتی راجع به تقسيم فلسطين كه يك كشور اسالمی و عربی عزيزی است 
اظهار عدم رضايت نموده و نسبت به آن اعتراض و آن را يك ضربتی به قلب 

اسالم و عرب می دانيم.« 
آيت اهلل سيدابوالحسن اصفهانی طی يادداشتی برای سفارت دولت ايران 
در بغداد اظهار اميدواری می كند كه دولت ايران در جامعه ي ملل از همه 
گونه تالش برای دستيابی  ملت فلسطين به حقوق حّقه ي خويش فروگذاری 
آقا سيّدابوالحسن  فعاليت  با  اقدامی  همسو  ننمايد. عاّلمه كاشف الغطاء در 
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اصفهانی، پادشاه وقت عراق، ملك غازی را مورد همين گونه خطاب قرار 
داده است. سفارت ايران در بغداد اين حركت را اين گونه تشريح  می كند: 

»علمای عرب شيعه ي نجف مجدداً تلگرافهايی به ملك غازی و كميسر 
دادخواهی  فلسطين  در  انگليس  مظالم  از  و  نموده  مخابره  فلسطين   عالی 
از مشاهير علمای عرب  آقای شيخ محمدحسين كاشف الغطاء كه  كرده اند. 
فنی  كميسيون  و  انگليس  عالی  كميسر  به   تلگرافی  نيز  می باشد  نجف  در 
فتوای جهاد  علما  از  مردم  كه   است  اضافه كرده  و  نموده  انگليس مخابره 

خواسته اند...«
يكی از جرايد بغداد هم خبری را درج می كند كه نشان دهنده ي روحيه ي 
مبارزاتی و خدشه ناپذير روحانيون است. براساس خبر النهار بغداد، علمای 
اسالم در 1317/3/25 با اجتماع »در تحت قبه حضرت امير]ع [ در نجف 
تجمع نموده، در باب صدور حكم جهاد مذاكراتی نموده و حكم مزبور به 
امضای همه ي آقايان علما صادر خواهد شد و رياست جلسه ي مزبور هم با 
آقای كاشف الغطاء خواهد بود.« روحانيون شيعه برای بررسی اين موضوع از 
علمای سوريه، لبنان، اردن، مصر، يمن، امارت نشينهای خليج فارس، تركيه، 
يابند. عاّلمه  ايران دعوت كرده اند كه در اين  اجالس حضور  افغانستان و 

كاشف الغطاء سپس خود رأساً حكم جهاد را صادر كرد:
»ای اسالم و ای عرب، بلكه ای برادر و يا اينكه ای بشر، وضعيتی كه 
فلسطين سر بريده به آن رسيده است به نظر همه مشهود و عيان شده و 
چنان كه گفته ايم باز هم  می گوييم كه موضوع فلسطين قضيه ي باالختصاص 
خود فلسطين نبوده... ای عرب، ای  مسلمين، ای بشر، جهاد در فلسطين بر 
هر انسان واجب شده، نه بر عرب و مسلمين تنها... اين است دعوت و ندای 
عمومی اينجانب كه به اّمت عرب و اسالم  می فرستم. خدا گواه است كه 
اينجانب از دهه ي ششم عمر تجاوز كردم و اگر ازدحام و ازدياد انواع علل 
رنجوری بر اين استخوانهای پوسيده ام حمله نمی آوردند، اّول  شخصی بودم 

كه به اين دعوت لبيك می گفتم... "محمدحسين آل كاشف الغطاء"
او سپس در فتوايی ديگر به تقسيم بندی كشورهای جهان اسالم می پردازد 
كه بايد در اين جهاد نقش ايفا نمايند. به زعم ايشان، نخستين كشوری كه 
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بايد رايت جهاد برمي داشت اردن هاشمي بود كه زعمای آن ادعای سيادت 
می نمايند و پس از آن، حجاز است كه به دليل پرتوافكنی خورشيد اسالم بايد 
قدم در اين راه بگذارد. آن گاه مصر و سوريه را مورد خطاب قرار داده، آنها 

را به دليل همجواری ذی حق می شمارد و سپس  می گويد: 
»می گويند چهارصد ميليون مسلمان در كره ي زمين موجود است. چطور 
می شد اگر ده  يك اين عده از راه غيرت اقدام نموده، برای ادای وظيفه ي 
خويش نسبت به فلسطين، و به ياری مجاهدين آن ملحق می شدند؟ البته 
گره ي فلسطين گشوده می شد، اشغال آن  خاتمه می پذيرفت... به خدا قسم 
كه از مرحله خيلی دور افتاديم و پرت گشتيم و هنوز آنچه را كه بايد بيان 
نكرديم... كنگره ها منعقد و مقررات آن تقديم می شود و هيئتها برای لندن 
انگليس شكم زنهای آبستن را در  اينها قشون  با همه ي  مسافرت می كند، 
فلسطين سفره می كند، بی گناهان را بی جان و خونهای پاك را روان می سازد 
و با تمام  شدت به تبهكاريهای بزرگ خود ادامه می دهد و حجاز و اردن هم 
با چشم و گوش  همه چيز را می بينند و می شنوند، با وجود اين با كمال تفريح 
رفت و آمد دارند. حتی  دو بز آنها از جای خود نجنبيدند. ای كاش به اين هم 
اكتفا و شّر خود را از سر فلسطين  كوتاه می كردند و با ستمكاران مساعدت 
و همراهی نمی نمودند. ولی عموم مسلمانان  در اقطار زمين چيزی كه دارند 
اعتراض هست، هياهو، نطق، مقاله نويسی، شعرگويی  و بعضی مساعدتهای 
مادی بسيار كم كه حاِل يك قطره آب بر سنگ را دارد و حال  آنكه خيلی از 
مسلمانان دارای هزاران بلكه ميليونها ليره هستند. آيا هيچ شنيده شد يكی از 
آنها با هزار ليره استرلينگ كمكی كرده باشد، چنان كه يهوديان كه عده شان  

كمتر و طبعشان پست تر است، می كنند؟
اين جمالت نمايانگر روح  حاكم بر روحانيت شيعه است. اگر منصفانه 
مورد قضاوت قرار گيرد، بيانگر درد اصلی  جهان اسالم بوده و هست. دردی 
كه اگر چه بيمار مبتال به آن تاكنون تاوان سنگينی را برای تسكينش پرداخته، 
اما حاضر نشده به درمان اساسی خود برخيزد. عاّلمه كاشف  الغطاء در پايان 
اعالميه ي خود با رشادت جمالتی را می نويسد كه به واقع زيبنده ي اوست. 
او كه درد اصلی جهان اسالم را يافته، اين صراحت را دارد كه حقايق را هر 
چند تلخ و ناگوار، بيان كند تا شايد مسلمانان به خود آيند و سر از خواب 
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غفلت بردارند. كالم او در اين باب چنين است: 
»با وجود همه ي اينها، كاش مسلمانان به حق اعتراف كنند و حقيقت را 
پاك و پوست كنده اظهار نمايند. آن حقيقت اين است كه بليه  مسلمانان از 
خود مسلمانان  است و از بليه  صهيونی و انگليس خيلی بزرگ تر می باشد. 
اين حقايق آشكار را هر كس  می داند و جز شاگرد كوچك دبستان كسی آن 
ابراز نمی نمايد. نجف اشرف، مدرسه ي كاشف الغطاء، محمدحسين آل  را 

كاشف الغطاء، 24 شوال  1357 برابر 1938/12/18.«
آشكار  حركت  آغاز  شمسی  هجری  چهاردهم  قرن  چهل  دهه ي  در 
امام خمينی و تالش جّدی تر ايشان در حوزه ي سياست نقش اساسی در 
داشت.  اسالم  جهان  و  ايران  در  اسالمی  بيداری  جديد  موج  پايه گذاری 
هدف گيری داخلی مبارزه  ي ايشان در داخل كشور، اسقاط رژيم پهلوی و 
جايگزينی آن با يك نظام مبتنی بر مردم ساالری دينی، در منطقه ي جهاد عليه 
صهيونيسم و تالش برای آزادی فلسطين و در بُعد جهانی تقابل با استكبار و 

در رأس آن آمريكا بود. 
اگر بخواهيم هدف اصلی مبارزه ي حضرت امام)ره( را در يك جمله 
خالصه كنيم می شود: »رهائی ايران و جهان اسالم از قيد سلطه و استكبار، 
اعاده ي عزت و عظمت مسلمين، تشكيل حكومت اسالمی بر مبنای ارزشها 

و مبانی اسالمی.«
در  نفوذ صهيونيسم  ايران،  در  را  پهلوی  استبدادی  رژيم  وجود  ايشان 
را  جهان  كل  بر  شرق  و  غرب  سلطه ي  حاكميت  و  خاورميانه  منطقه ي 
حلقه های يك سلسه ي مرتبط با هم می دانست و به حق معتقد بود كه اگر 
قرار است ايران آزاد شود و جهان اسالم عزت گذشته را بازيابد بايد با هر سه 
عامل مزبور مقابله كرد و يكی از رموز اصلی موفقيت نهائی انقالب اسالمی و 
ماندگاری جمهوری اسالمی ايران همين جامع نگری حضرت امام )ره( بود. 
فروپاشی شوروی سابق و بهم ريختگی دنيای دوقطبی شكل گرفته بعد از 

جنگ دّوم جهانی در پيمان يالتا، موجب تحوالت عظيمی در جهان شد. 
مك لوهان موضوع دهكده جهانی را مطرح كرد و بوِش پدر اعالم كرد 
باقيمانده  ابرقدرت  تنها  كه دنيای آينده يك قطبی است و امريكا به عنوان 
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هانتينگون  ساموئل  دارد.  عهده  به  را  جهان  امنيت  اصطالح  به  مسئوليت 
نظريه پرداز امريكا موضوع برخورد تمّدن ها را ابتدا به صورت مقاله و سپس 
كتاب منتشر كرد و عماًل جهان اسالم را جايگزين جهان كمونيسم كرد و 
بين غرب و جهان اسالم است و گسلهای  آينده،  تقابل اصلی  نوشت كه 
خونينی اين دو تمّدن را از هم جدا می كند. بعداً در جريان جنگ كوزوو، 
در كنفرانسی در قبرس قريب به اين مضمون را گفت كه: »اين نمونه همان 
برخوردهای خونينی بين تمّدن غربی و تمّدن اسالمی است كه من پيش بينی 
كرده بودم.« براساس بعضی تحليلها با تحريك غيرمستقيم امريكا صدام به 
كويت حمله كرد تا امريكا و غرب بهانه ای پيدا كنند كه صدام را به همراه 
سالح های اهدائی غرب و شرق دفن كنند. بوِش اّول به عراق حمله كرد و تا 
يكصد كيلومتری بغداد پيش رفت و متوقف شد تا زمينه ي اشغال درازمّدت 

عراق توسط امريكا را فراهم كند. 
مورد  مشكوكی  به طور  نيويورك  دوقلوی  برجهای  سپتامبر 2001  در 
حمله يك هواپيمای مسافربری قرار گرفت و نكته ي تأمل برانگيز اين بود كه 
كليه ي ساكنين يهودی برجها قباًل آنها را ترك كرده بودند! بالفاصله فرمان 
حمله و اشغال افغانستان صادر شد و بوِش دّوم به دليل خامی كه داشت 
پشت پرده، طرح مشترك صليبيان و صهيونيستها را آشكار و علناً اعالم آغاز 
»جنگ صليبی« كرد. آخر او از معتقدين شاخه ای از كليسای پروتستان به نام 
»اُ اَنجليستها« می باشد كه دست ساخته و تحت فرمان صهيونيسم است. در 
سال 2003 پس از قريب 12 سال زمينه سازی، مرحله ي دّوم حمله به عراق را 
فرمان داد و كار نيمه تمام پدرش را تكميل و عراق را اشغال كرد و بنا داشتند 
برای عراق فرمانداری بگذارند كه برای امريكا در آن كشور همان مأموريتی 
را انجام دهد كه »لرد كرزن« به عنوان نايب السلطنه انگليس در هند انجام 

می داد و اين شخص را معلوم كردند و او همان آقای »برمر« بود.
افغانستان و تأسيس  تأسيس پايگاه امريكا در آذربايجان، قرقيزستان و 
مركزيت ناوگان پنجم در بحرين و انعقاد قرارداد هسته ای با هند و اشغال 
درگير  و  سودانی  تجزيه طلبان  از  حمايت  پاكستان،  اعالم نشده ي  و  عملی 
كردن ناتو به حسب اقتضاء در اين اشغالگريها نشان از عملياتی شدن همان 
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تصميم اتخاذ شده برای اشغال نظامی – سياسی جهان اسالم و سركوب هر 
حركت ضدغربی و نجات صهيونيسم از انتفاضه ي فلسطين و محاصره  ي 

جمهوری اسالمی بود. 
تمام اين اتفاقات يعنی از آغاز فروپاشی شوروی تا تحوالت فوق االشاره، 

در زمان رهبری حضرت آيت اهلل  العظمی خامنه ای رخ داد. 
امام  حضرت  سنگين  ميراث  وراثت،  بر  عالوه  ايشان  حضرت  لذا 
پيچيده ي خارجی  توطئه های  اين  تمامی  با  تقابل  بار سنگين  خمينی)ره(، 
و عوامل مزدور داخلی آنها را بر دوش گرفتند و الحق دست خدا همراه 
ايشان بود كه توانستند از اين گردابهای ُمهلك، كشتی جمهوری اسالمی را 
به سالمت هدايت نمايند. نه فقط دفاع از منافع جمهوری اسالمی، مسئوليت 

نجات امت اسالمی را هم بر شانه ي خود احساس می كردند. 
را  فلسطين  و  قدس  آزادی  پرچم  تمام،  صداقت  و  جديّت  با  ايشان 
برافراشته نگه داشتند و علی رغم همه ي فشارها به تدابير خويش در اين زمينه 
ادامه دادند و تقريباً در تمامی عرصه ها، در جهان اسالم آمريكا و عواملش را 

به عقب نشينی وادار كردند و يا آنها را متوقف نمودند. 
زنجيره ي مقاومت در برابر صهيونيستها در زمان رهبری معظم له تحكيم 
يافت و حتی گسترش پيدا كرد. امروز اين خط مقاومت  كه از ايران شروع 
شده از عراق، سوريه، لبنان، اردن، غزه، ساحل غربی، مصر، ليبی، تونس، 
الجزاير، مراكش، سودان، يمن، بحرين، پاكستان و افغانستان می گذرد. موج 
جديد بيداری اسالمی كه كليد آن توسط حضرت امام)ره( زده شد و در زمان 
حضرت آيت اهلل خامنه ای ادامه پيدا كرد امروز قوی تر از هر روز ديگر به 
جلو می رود و همگی قيام كنندگان در اهداف ذيل با جمهوری اسالمی ايران 
همراه هستند: سرنگونی استبداد داخلی، قطع دست آمريكا و متّحدينش از 
كشورهای مسلمان، بازگشت ارزشهای اسالمی، تأسيس مردم ساالری دينی و 

آزادی نهائی تمامی سرزمين فلسطين. 

                                                         دکتر علی اکبر والیتی
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يادي از دومين روز قدس1

روز قدس؛ روز اسالم، انسانّيت، انقالب و امام
امروز روز بزرگ و جهانی قدس است، روز تجمع آرمانهای مسلمانان 
جهان در يك كلمه و در يك جمله است، روز اتحاد صفوف همه ی مسلمانان 
از همه ی ملتها و كشورهاست، روز اسالم است، روز انسانيّت است، روز 

انقالب است و روز امام ماست.

امتياز روز قدس بر ایام اهلل دیگر
يادبود  روزهای  ايران  مردم  ما  ايران،  ملت  پيروزمند  انقالب  از  پس   
بهمن، روز 15 خرداد، روز 17 شهريور، روز  متعّددی داشته ايم، روز 22 
12 فروردين و روزهای ديگر. اما در ميان همه ی اين روزهای يادبود، روز 
اگر  اين نظر كه  از  اّول  امتياز و برجستگی است.  از دو نظر دارای  قدس 
به ملت  ايران است، روز قدس مربوط  به ملت  آن روزهای ديگر مربوط 
ايران و همه ی ملتهای مسلمان است. در روز قدس همه ی ملتهای مسلمان، 
بلكه همه ی ملتهای مستضعف عالم، احساس همبستگی و همدردی با ملت 
ايران می كنند، ملت ايران مانند پيشاهنگی در ماجرای روز قدس و مسأله ی 

1.   بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 59/5/17
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فلسطين، برای فداكاری آماده می شود و ملتهای ديگر هم بايد دوش به دوِش 
اين ملت انقالبی و با برخورداری از تجربه های ما، گام به گام و بازو به بازو 

با ما به سوی آزاد كردن سرزمينهای اشغالی فلسطين پيش بيايند.
خاطره ی  روز  ديگر  روزهای  آن  كه  است  اين  قدس  روز  دوم  امتياز 
فداكاريها و پيروزيهای گذشته است، اما روز قدس، روز تصميم و هّمت 
گماشتن بر فداكاريها و پيروزيهای آينده است. اگر در آن روزهای ديگر، در 
آن خاطره های ديگر، ملت ما ياد از گذشته می كند، در روز قدس ملت ما به 
ياد آينده، انگيزه و همت و تصميم در خود ذخيره می كند، به حركت می افتد 

و راه را به سوی آينده باز می كند.

روز قدس؛ روز شكستن پشت مستكبران امریكایی و مزدوران صهيونيستش
مسأله ی قدس كه امروز ما درباره ی آن بايد به يك آگاهی روشن و به 
و  باعظمت  بسيار  مسأله ی  و خواهران!  برادران  برسيم،  قاطع  تصميم  يك 
بااهميّتی است. مسأله ی قدس و روز قدس و ماجرای فلسطين، عبارت از 
آن نقطه ای است كه بايد مستضعفان عالم با الهام از روح ايمان و توكل به 
خدای بزرگ، پشت مستكبران بزرگ جهان و در رأس آنها امپرياليزم امريكا 

و مزدوران صهيونيستش را بشكند و ُخرد كند.
يك  مسلمان  بزرگ  امت  همه ی  برای  و  ما  ملت  برای  قدس  ماجرای 
ماجرای تعيين كننده است. انقالب ايران اگر در داخل اين مرزها به پيروزی 
رسيد، اين به معنای آن نيست كه ما قانع بشويم و فكر كنيم پيروزی نهائی 
را به دست آورده ايم. تا وقتی كه اين زخم متعّفن، اين غّده ی چركين در 
دل سرزمينهای اسالمی و عربی به نام دولت غاصب اسرائيل وجود دارد، ما 
نمی توانيم احساس كنيم كه پيروز شده ايم، نمی توانيم حضور دشمن خود 
را در كنارِ گوش خود، در سرزمينهای غصب شده و اشغالی خود مالحظه 

كنيم.

آینده ی فلسطين
اما آينده چگونه است؟ اما آينده ی فلسطين و قدس چگونه است؟ من 
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در اين باره به شما مقداری آگاهی بدهم تا ملت ايران بداند همچنانی كه 
يك طلسم شكست ناپذير را در اين منطقه شكست، يعنی بزرگترين دژهای 
مستحكم را در منطقه ی خاورميانه بلكه در سراسر آسيا توانست متالشی كند، 
دژ بزرگ و نيرومند امپرياليست؛ يعنی حكومت جبّار و غاصب پهلوی را 
توانست در منطقه شكست بدهد، همچنين اين طلسم دوم را كه به صورت 
بين  از  و  خواهد شكست  ما  انقالب  است،  درآمده  افسانه ای  قدرت  يك 

خواهد برد.

وعده ی الهی؛ شكست دوباره ی بنی اسرائيل 
اين را بايد ما از وعده ی خدا بياموزيم. خدای متعال در سوره ی بنی اسرائيل 
ا َكبيرا«1  َتْيِن َو لََتْعُلنَّ ُعُلوًّ خطاب به بنی اسرائيل می كند »لَُتْفِسُدنَّ ِفي اْلَْرِض َمرَّ
ای فرزندان اسرائيل! شما دو روز و دو بار در تاريخ فساد ايجاد می كنيد و 
بزرگی در زمين به وجود می آوريد و استعالء و استكبار به خرج می دهيد، اما 
در هر دو بار كسانی از بندگان خدا، از جنود پروردگار پيدا می شوند كه شما 
را به سزای فساد و علّو و استكبارتان برسانند و اين قضيه ی هميشه زنده ی 

تاريخ است.
 هر امتی كه با َصالح، با سالح حّق و حقيقت و عدالت طلبی حاضر شود 
راه طبيعی سنّتهای تاريخ را بپيمايد، خدا به او كمك خواهد كرد، اما هر ملتی 
كه فساد كند، بر مستضعفين طغيان كند، ارزشهای انسانی را نديده بگيرد، آن 

ملت محكوم به فنا و نابودی است.

مسأله ی فلسطين یک مسأله ی انسانی؛ نه صرفاً عربی یا اسالمی
 امروز در سطح دنيا چه می گذرد؟ امروز صهيونيستها در منطقه ی عربی 
مشغول به چه كار و چه عملی هستند؟ يك نگاه ساده به منطقه بيندازيد 
برادران و خواهران مسلمانی كه دلتان به ياد برادران فلسطينی می تپد، يك 
انسان آواره جلب ترحم هر انسان آزاده ای را می كند. امروز يك ملت، يك 

1.  سوره ی إسراء، آيه ی4
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ملت به نام ملت فلسطين آواره است، از خانه ی خود آواره است، از وطن و 
كشور خود آواره است.

متولد  اردوگاهها  در  چادرها،  زير  در  مظلوم  و  محروم  كودكان  اين   
می شوند، با كمك دولتها و ملتهايی كه به وظائف واقعی خود هم در قبال 
آنها عمل نمی كنند، مّدعيان، با كمك اينها اين كودك بزرگ می شود. در زير 
زندگی  اردوگاه  در  می خواند،  زير چادر درس  در  می آموزد،  ِسالح  چادر 
می كند. يك ملت دو، سه ميليونی را از خانه، از كاشانه، از شهر، از معبد، از 
مسجد، از همه چيز خود و از زندگی خود محروم كردن، آنها را به كشورهای 
بيگانه راندن، اين بزرگ ترين فاجعه ای است كه در طول تاريخ بشر می توان 
سراغش را داشت. به اين سبب است كه ما معتقديم مسأله ی فلسطين صرفًا 
يك مسأله ی عربی و حتّی صرفاً يك مسأله ی اسالمی نيست، يك مسأله ی 

انسانِی بسيار بااهميّت است.

جنایات صهيونيست ها؛ بی سابقه در دنيا
 نوع فاشيسمی كه امروز رهبران صهيونيسِت خائن و همين بگيِن خائن 
- كه امروز در رأس دولت اسرائيل غاصب قرار گرفته است،- نوع فاشيسمی 
دنيا  در  می كند،  اِعمال  و  می دهد  انجام  جنايتكار  فاشيست  دولت  اين  كه 
اسرائيل  زندانهای  در  كردند،  ديرياسين چه  در  ببينيد  است. شما  بی سابقه 
آنها را شكنجه  بردند،  را گرفتند در زندانها  چه كردند، جوانهای مسلمان 
كردند، حتّی با سرنگ خون جوانهای مسلمان را كشيدند و در بانك خون 
برای عناصر مزدور اسرائيلی آنها را ثبت كردند و ضبط كردند. شما ببينيد با 
ثروتهای مردم فلسطين چه كردند، با مردان و زنان و جوانان آنها چه فاجعه ای 

را بروز دادند و انجام دادند، با دولتهای مسلمان چه كردند.

غده ی چركين سرطانی به نام اسرائيل؛ مایه ی تفرقه ی دولتهای مسلمان
امپرياليست ها، دشمنان بزرگ بشريّت   اين غده ی چركين سرطانی را 
در داخل وطن اسالمی و عربی ما كاشتند، امروز اين غّده رشد كرده است، 
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مايه ی تفرقه ی دولتهای مسلمان شده است. شما ببينيد در ميان اين سران 
دولتهايی كه نام اسالم بر خود نهاده اند هيچ كدامِ از اينها را، هيچ يك از اينها 
را شما نمی توانيد نشان بدهيد كه توانسته باشند به وظائف اسالمی و انسانی 
و عربی خود به طور كامل در قبال مسأله ی فلسطين انجام وظيفه كرده باشند، 
اين  به مسائل داخلی كشورهای عربی.  آنها را سرگرم كرده اند  چرا؟ زيرا 
فاجعه آفرينی از كجا به وجود آمد؟ از وجود همين غّده ی چركينی كه به نام 
اسرائيل ناميده می شود و در قلب سرزمينهای مسلمان نشين و عرب نشين اين 

غّده ی چركين به وسيله ی دولتها و قدرتهای بزرگ به وجود آمده است.

شكست اسرائيل توسط مسلمانان؛ عامل خوشبختی آنان در دنيا
آمده است. همان  به هوش  پا خاسته است و  به  فلسطين  امروز ملت 
مبارزه ی  در حال يك  كه  می كرد  بنی اسرائيل  به  قرآن  روز  آن  كه  خطابی 
بزرگ بر ضّد طغيان بودند، امروز همين خطاب به مسلمانان فلسطينی و 
همه ی مسلمانان غيور است كه »ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِلَْنُفِسُكْم َو ِإْن َأَسْأُتْم َفَلها«1 
اگر نيكوئی كنيد، اگر مجاهدت در راه خدا كنيد، اگر عمل به فرمان خدا 
كنيد، اگر در راه مبارزه ی با دشمناِن انسانيت و دشمناِن دين و حقيقت، ای 
مسلمانان فلسطينی! ای مسلمانان عرب! و ای مسلمانان عالم! اگر به اين 

وظائف عمل كنيد اين نيكی را در حق خود كرده ايد.
آن روزی كه در اين منطقه يك قدرت عظيم اسالمی به وجود بيايد و 
اين قدرت بتواند مشت محكمی به دهان قدرتهای بزرگ متجاوز شرقی و 
غربی وارد كند، ديگر ملتهای اسالمی روی استضعاف، روی مستمندی، روی 
فقر و گرسنگی را نخواهند ديد. شما ببينيد در كشورهای اسالمی از فقر، از 
بيسوادی و جهل چه خبر است. توی اين سرزمينهای با اين وسعت، چندين 
ده ميليون مسلمان در اين منطقه زندگی می كنند، اما هيچ يك از لوازم يك 
زندگی انسانی و شرافتمندانه برای اين مردم فراهم نيست، چرا اينجور است؟ 
زيرا كه قدرتهای بزرگ، مصلحت خود را در آن ديده اند كه برای اين كه 

1.  سوره ی إسراء، آيه ی7
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بتوانند منافعشان را تأمين كنند، اين ملت را، اين ملتها را در زير فشار، در زير 
آتش اختالف و نفاق همواره نگهدارند، آنها را به خودشان سرگرم كنند، آنها 
را به مسائل داخلی شان سرگرم كنند و نگذارند به يك وحدت عظيم جهانی 

نائل بيايند و عامل و پايگاه امپرياليسم در اين منطقه اسرائيل خائن است.

جدابودن حساب صهيونيسم و یهود
صهيونيسم را ما به حساب يك مرام و يك مذهب نمی گذاريم، به حساب 
يهودی گری نمی گذاريم، بسيارند در دنيا يهوديان آزاده و پاك نهادی كه از 
صهيونيسم بيزارند، اين يك مسلك فاشيستی سياسی متجاوز است كه جز 
با ستم و ظلم و تصّرف سرزمينهای متعّلق به مسلمانان مستضعف و محروم 

امكان ادامه ی حيات ندارد.

وجوب شرعی كمک به مردم فلسطين
 ما مردم ايران و مسلمانان انقالبی ايران، بعد از آنی كه توانسته ايم نظر 
دنيای اسالم را به سوی خودمان جلب كنيم و توانسته ايم اين مشت محكم 
را به دهان امپرياليزم امريكا وارد بياوريم، حاال بايد در اين راه هم اين قدم 
بزرگ را برداريم، ما بايد به ملتهای عرب درس مبارزه ی در راه فلسطين و 

فداكارِی برای فلسطين را بدهيم.
برای ما مسأله ی فلسطين همان طوری كه گفتم يك مسأله ی انسانی و يك 
مسأله ی اسالمی است. مسأله ی انسانی است، برای خاطر اين كه يك مشت 
جنايتكار ضّد بشر در اين منطقه جمع شده اند و جز جنايت و جز تجاوز و 
جز سلطه گری هيچ كاری ندارند، جز توطئه چينی بر عليه ملتها و دولتهای 

انقالبی.
امروز هم به دشمنان ما دارند كمك می كنند، امروز هم دارند به آن كسانی 
كه مرزهايشان با ما مشترك است و عليه ما توطئه می چينند، آنها دارند كمك 
می كنند، آنها پايگاه توطئه گری امريكايند عليه ايران و انقالب ايران در اين 
منطقه، به عالوه مسأله ی فلسطين، برادران و خواهران! برای ما يك مسأله ی 
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اسالمی است. اسالم بر ما الزم كرده است كه ما از سرزمينهای مسلمان نشين 
دفاع كنيم. بر ما واجب كرده است كه ما به حقوق مظلومان و ستمديدگان 
و مستضعفان برسيم، برای ما الزم كرده است كه ما به مال و به جان، از 
مردمی كه سی سال است فرياد می كشند »ياللمسلمين«1 و كسی به آنها جواب 

نمی دهد، به كمك اينها بشتابيم.

كوتاهی دولتهای مسلمان در مسأله ی فلسطين
ملت فلسطين سی سال است دارد می گويد »ياللمسلمين« كدام يك از 
اين دولتهای عرب می توانند ادعا كنند كه به »ياللمسلمين« برادران فلسطينی 
جواب دادند؟ هر كدام از اين دولتهای عرب كه آمدند سركار، برای اين كه 
مردم خودشان را جذب كنند به طرف خودشان، شعار پشتيبانی از فلسطين 

دادند.
من به دولتهای شمال افريقا می گويم، به دولتهای خاورميانه می گويم، به 
دولتهايی كه در خط مرز اسرائيل غاصب قرار دارند می گويم و به دولتهايی 
كه در خليج فارس قرار دارند، كدام يك از اينها آنچنان كه وظيفه ی يك 
دولت اسالمی است، به برادران فلسطين و به مسأله ی فلسطين كمك كردند؟ 
سی سال است ناله ی استغاثه ی چند ميليون انسان مسلمان محروم مستضعف، 

بلند است، كی بايد به داد اينها برسد؟

مسأله ی فلسطين؛ اساسی ترین و مهم ترین و اصولی ترین مسائل انقالب
رژيم غاصب و جبّار پهلوی حتی نمی گذاشت ما درباره ی مسأله ی فلسطين 
فكر كنيم، حتی نمی گذاشت از اين مسأله سر در بياوريم، نمی گذاشت احساس 
كنيم و مردم ما احساس كنند كه مسأله ی فلسطين جزئی از مسأله ی ايران 
و جزئی از انقالب ايران است. اما امروز امامِ اين امت، بيدار و زنده است. 
امروز امامِ امت، به حق بر روی اساسی ترين و مهم ترين و اصولی ترين مسائل 
انقالب ما انگشت گذاشته و امام امت بر روی مسأله ی قدس انگشت گذاشته 

1.  ای مسلمانان! به فرياد ما برسيد!
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است و اين اّولين بار در تاريخ مبارزات عربی و اسالمی و فلسطينی است 
كه يك روز به نام روز قدس معيّن شده است. ديشب شما روی پشت بامها 
رفتيد و صدای تكبير را بلند كرديد، در سراسر كشورهای عربی و اسالمی آن 
كسانی كه ندای شما را شنيده بودند و دعوت شما را دانسته بودند به ندای 
شما پاسخ گفتند و فرياد تكبير در سراسر آسمانهای آفاق كشورهای اسالمی 
گوشهای ستمگران را َكر كرد، خواب مستكبران را برآشفت و اين حركت 
بايد پيش برود و ملت ايران بايد به جّد، به راستی نه به تعارف، نه به زبان، 
بايد جّداً ملت ايران و دولت ايران و دستگاههای قانونگذاری و دستگاههای 
كنند  بايد تصميم گيری  فلسطين  برای مسأله ی  برای روز قدس و  اجرائی 

جهت كمك رسانی.

ممكن بودن محوكردن اسرائيل با ارده و عزم ملتها
مسأله ی قدس و مسأله ی فلسطين را جّدی بگيريد. بيت المقدس، اين 
شهر باعظمتی كه حرم امن پيامبران خدا بوده است، قبله ی نخستين مسلمانان 
بوده است، اين در زير سلطه ی اشغالگران ُصهيونی و در اختيار غاصبان ضّد 
بشر است، بايد آزاد بشود بيت المقدس. سرزمين فلسطين بايد آزاد بشود، 
بايد به مردم خودش برگردد، نگويند شما چطور می توانيد از روی نقشه ی 
جغرافيا يك كشور را برداريد، نگويند چگونه می توان يك دولتی را كه سی 
انسانها و عزم  اراده ی  برد؛  بين  از  ابرقدرتهاست  سال است مورد حمايت 
ناشی از ايمان، همه ی مشكلها را آسان می كند، همه ی معجزه ها را امكان پذير 

می كند.
 شما ديديد ملت ايران با دادن دهها هزار شهيد، با پذيرش مجروحها 
مجروحين انقالب ما اين جا به عنوان نمونه و اسطوره مقابل چشم شما و 
مقابل چشم مهمانهايی هستند كه برای روز قدس آمدند. ملت ايران صدهزار 
مجروِح اين جوری داده، ملت ايران هفتادهزار شهيد داده، ملت ايران باز هم 
آماده است كه شهيد و مجروح بدهد. ملت ايران برای خاطر خدا و برای 
اقامه ی نام خدا و برای احياء اسالم، برای اقامه ی يك دولت بزرگ اسالمی، 
يك قدرت عظيم اسالمی - كه بينی امريكا و شوروی را به خاك بمالد و 
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ابرقدرتها را از اين منطقه مأيوس كند - باز هم حاضر است فداكاری كند و 
باز هم حاضر است شهيد بدهد.

انقالب اسالمی ایران؛ الگوی همه ی انقالبهای اسالمی
انقالب ايران، مادر همه ی انقالبهای اسالمی در سراسر اين منطقه شده 
است و خواهد شد. بعد از پيروزی انقالب شما، احساسات اسالمی و ايمانی 
در سراسر اين منطقه به جوش آمده است. امروز جنبشهای آزادی بخش بر 
آتشها  آمده و  به وجود  آن جا  اين جا و  منطقه  در  اسالم  ايدئولوژی  مبنای 
شعله ور شده است، اما شما بايد ادامه بدهيد، ملت ايران بايد بداند كه اين 
فرزندان به كمك او خواهند شتافت. ای مادرِ انقالبهای اسالمِی جهان عرب 
و جهان اسالم! ای انقالب اسالمی ايران! و ای ملت بزرگ مسلمان در ايران! 
و ای رهبر عظيم الشأن! بی گمان آن كسانی كه زائيده ی اين انقالبند؛ يعنی 
پيوسته  به وقوع  انقالبهای ديگری كه در سراسر كشورهای مسلمان نشين 
است و به وجود آمده است و خواهد آمد، اينها به كمك انقالب اسالمِی 
ايران می آيند، اما انقالب اسالمی ايران بايد راه خود را ادامه بدهد. ما بايد 

امريكا را مأيوس كنيم و ديديم كه می توانيم مأيوس كنيم.

وظيفه ی ما در برابر امپریاليزم امریكا و ملتهای مستضعف عرب
امروز در مقابل ما دو عامل رو به روی يكديگر قرار دارد، يك   …  
عامل امپرياليزم امريكاست كه در منطقه در صورت دولت غاصب اسرائيل 
تجّلی و تجّسم پيدا كرده است، ما بايد اين دولت غاصب را - كه مظهر 
سلطه و تجاوز امريكائی است - مورد فشار قرار بدهيم و هدف به نابودی 
آن بگماريم. عامل ديگر، در روبروی آن، و در مقابل آن ملتهای مستضعف 
عربند. اين ملتهای مستضعف را ما بايد برادران خود و هم جبهه گان خود 

بدانيم، بايد اينها را دعوت كنيم به يك قيام عمومی و همگانی.
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َمَثِل ریگ و َمَثِل سطل آب!
و من امروز به نام شما مردم تهران و به نام ملت ايران در اين تريبون 
ميليونی عظيم، در اين اجتماع ميليونی بزرگ در روز قدس به همه ی كسانی 
كه به عنوان ميهمانان عزيز ما در روز قدس به اين جمعيت، به اين كشور 
و به خانه ی خود، خانه ی اسالمی خود آمده اند اعالم می كنم؛ برويد سالم 
مسلمانان انقالبی ايران را به مردم كشورهای خود برسانيد، تجربه ی ما و 
معجزه ی خدا درباره ی ما را به آنها بگوئيد، آنها را وادار كنيد كه حركت 
كنند، همچنانی كه امام امت فرمودند يك ميليارد مسلمان، يك ميليارد انسان، 
نيروی عظيم و شگفت انگيزی است برای دنيای امروز، اگر هر كدامی يك 
ريگ، يك سطل آب، همان طوری كه امام امت فرمودند1 و همان طوری كه 
در سال گذشته در مثل چنين روزی مرحوم آيت اهلَلّ طالقانی رضوان اهللَّ عليه 
گفتند كه هر كدامِ از ما اگر يك ريگ بيندازيم به طرف دولت اسرائيل، مسّلم 

اين شيطان را زير تّل ريگها دفن خواهيم كرد.
ای ملت مسلمان! ای ملت بزرگ و قهرمان ايران! روز قدس روز شعار 
بزرگ انقالب اسالمی ما و شماست و ما بايد خودمان را آماده كنيم. من 
به شما امروز اعالم می كنم بايد آمادگيهای نظامی و تسليحات و تجهيزات 
رزمی خود را هر روز توسعه بدهيد و كيفيت آن را باال ببريد. ما در مقابل 
خود مسأله ی فلسطين را داريم، مسأله ی امپرياليزم امريكا را داريم، مسأله ی 

تجاوزها و توطئه ها را داريم. 

به شكل  مطلب  »برای من يك  تاريخ 1358/5/24:  در  )ره(  امام خمينی  فرمايش  به  اشاره    .1
معماست و آن اين است كه همه دَول اسالميّه و ملتهای اسالم می دانند كه اين درد چيست، 
با اين  اينها را متفرق از هم بكند، می بينند كه  می دانند كه دستهای اجانب در بين است كه 
تفرقه ها ضعف و نابودی نصيب آنها می شود، می بينند كه يك دولت پوشالی اسرائيل در مقابل 
مسلمين ايستاده- كه اگر مسلمين مجتمع بودند، هر كدام يك سطل آب به اسرائيل می ريختند 
را  اينها  اينكه  با  كه  است  اين  معما  زبون هستند.  او  مقابل  در  ذلك  مع  می برد-  را سيل  او 
می دانند، چرا با عالج قطعی، كه آن اتحاد و اتفاق است روی نمی آورند؟ چرا توطئه هايی كه 
استعمارگرها برای تضعيف آنها به كار می برند، آنها توطئه ها را خنثی نمی كنند؟« صحيفه امام، 

ج 9، ص274



بخش اول:
كليات





51
 / 

ات
كلي

ل: 
ش او

بخ

فصل اول
 اهميت مسأله ي فلسطين

مسأله ی فلسطين؛ مهمترین مسأله ی دنيای اسالم
مسأله ی  هيچ  است.  اسالم  دنيای  مسأله ی  مهمترين  فلسطين،  مسأله ی 
غاصباِن  تسّلط  چون  نيست؛  باالتر  اين  از  اسالم  دنيای  در  بين المللی ای 
سرزمين فلسطين و قدس بر اين بخش از پيكر اّمت اسالمی، منشأ بسياری 

از ضعفها و دشواريها در دنيای اسالم است.1 

غمگيني روح مقّدس پيغمبر)ص( در عوالم باال از مسأله ی فلسطين
امروز يك زخم دردناك و عميق در پيكر جامعه ی اسالمی است. آيه ای 
كه تالوت كردند، درباره ی نبّی مكّرم اسالم می فرمايد: »َعزیٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم«2 
رنج شما برای او سخت و دشوار است؛ »َحریٌص َعَلْيُكْم بِالُْمْؤِمنيَن َرُؤٌف َرحيٌم«3. 
امروز رنج دنيای اسالم - كه برجسته ترين بخش آن، مسأله ی فلسطين است- 
قلب مقّدس پيغمبر را می آزارد؛ »َعزیٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم«. با وضعی كه امروز ملت 
فلسطين دارد، روح مقّدس پيغمبر در عوالم باالی آفرينش الهی مملو از غم 

1.  بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمينی)ره( 1381/03/14 
2.  سوره ي توبه، آيه ي128

3.  همان
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می شود. راه عالج چيست؟ تالش و مجاهدت است.1 
ببينيد چطور استكبار با چنگ و دندان و با حالت  خون خوارانه  و بدون 
اندكی انسانيت و رحم ايستاده است، تا اگر بتواند، برای خواستهای استكباری 
خود، ملتهای اسالمی و آرزوهای آن ها را لگدمال كند. امروز اين قضيه ی 
فلسطين، يكی از بزرگترين مسائل و مصايب دنيای اسالم است و در آينده 
نيز خواهد بود. مگر شوخی است كه ملتی را از خانه و زندگی و كشور و 
سرزمين خود آواره كنند، غاصب مزدور خبيثی را آنجا بنشانند، همه گونه 
به او كمك كنند، همه ی جنايات او را صحه بگذارند، دستشان تا مرفق در 
خون مردم منطقه فروبرود، به اين ها هم قانع نباشند، بخواهند از مسلمانان 
و از صاحبان خانه امضاء بگيرند كه اين خانه متعلق به آن غاصب است و 

صاحب خانه در آن حقی ندارد؟! می خواهند اين كار را بكنند.2 

مسأله ي فلسطين؛ فوري ترین مسأله ي جهان اسالم
برادران و خواهران عزيز در همه ي جهان اسالم! از تجربه ها درس بگيريم.
امت بزرگ ما امروز به بركت بيداري اسالمي، داراي قدرت عظيمي است. 
كليد حل مشكالت فراوان كشورهاي اسالمي، در دست همت و يكپارچگي 
اين مجموعه ي شگرف است، و مسأله ي فلسطين، فوري ترين مسأله ي جهان 

اسالم است.3

مسأله ی فلسطين؛ مصيبت بزرگ جهان بشریت
مسأله ی فلسطين، يكی از مصايب بزرگ جهان بشريت كنونی است. هر 
كس كه احساسی در مورد انسان و حقوق انسان دارد و دم از حمايت از 
انسانهای مظلوم می زند، بايد در اين قضيه صاحب داعيه باشد و اين قضيه 

1.  بيانات در جمع مسؤوالن و كارگزاران در سالروز والدت فرخنده ی نبی اكرم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( 1381/03/09

كشور  به  بازگشت  و  آزادی  سالگرد  اولين  در  آزادگان،  از  كثيری  گروه  ديدار  در  2. سخنرانی 
1370/05/28

3. بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14
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را، قضيه ی خود بداند. شايد بشود گفت كه قضيه و مصيبت فلسطين، جزو 
اين طور  دانستيم و شناختيم،  ما  تا آن جا كه  تاريخ است.  قضايای كم نظير 
كم نظير  هم  تاريخ  طول  در  ملت،  يك  به  نسبت  عظمت  اين  با  حادثه يی 

است.
شما هرچه از مصايب انسانی فرض كنيد، در مصيبت و قضيه ی فلسطين 
جمع است؛ از قتل نفوس بی گناه، از آواره كردن انسانها و بی خانمان كردن 
آنها، از شكنجه و زجر و حبس و تبعيد و از اين قبيل، از اهانت به كرامت 
انسانی، از نابود كردن سرمايه های بشری يك عده انسان، از فشار و ظلم و 
اختناق و اجازه ی فعاليت ندادن به يك عده بشر. همه ی اين مصايبی كه اگر 
در گوشه يی از عالم برای جمعی از مردم اتفاق بيفتد، بشريت را جريحه دار 
و داغدار می كند، در قضيه ی فلسطين در طول چهل و پنج سال اخير اتفاق 

افتاده است.
آن كسانی كه دم از طرفداری از حقوق بشر می زنند، اگر راست می گويند، 
بايد از حقوق ملت فلسطين سخن بگويند. شما كدام ملت را سراغ داريد 
كه در اين چهل و پنج سال اخير، به قدر ملت فلسطين شكنجه ديده باشد، 
مصيبت كشيده باشد، عزيزانش را از دست داده باشد و حقوقش ناديده گرفته 
شده باشد؟ چه طور شد كه اگر در گوشه يی از عالم، يكی از اين مصايب برای 
عده يی انسان پيش بيايد، كسانی ادعا می كنند كه دلسوز و غمخوار حقوق 
بشرند؛ سينه سپر می كنند، حرف می زنند و اقدام می كنند؛ اما مجموع اين همه 

مصيبت را در مردم فلسطين نديده می گيرند؟!1

اهمّيت بيت المقدس، در كنار مسأله ی فلسطين
در كنار مسأله ی فلسطين، بيت المقدس نيز از اهميت وااليی برخوردار 
است. امروز توطئه های رنگارنگی برای غصب و بلعيدن اين شهر مقدس و 
از بين بردن آثار اسالمی آن توسط صهيونيستها در جريان است، ولی اين شهر 

1. سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در كنفرانس بين المللی حمايت از انقالب اسالمی مردم 
فلسطين1370/07/27
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به همه ی مسلمانان تعلق دارد و همه ی قدس پايتخت همه ی فلسطين است 
و مسلمانان اجازه نخواهند داد نقشه های شوم دشمنان جامه ی عمل بپوشد 

و با آن مقابله خواهند كرد.1 

مسأله ی فلسطين؛ مسأله ی اّول جهان اسالم، به دو دليل
امروز مسأله ی فلسطين، مسأله ی اّول جهان اسالم است. امروز همه ی 
اّمت اسالمی، بخصوص كشورهای نزديكتر - مثل ملت و كشور ما - بايد 
به اين نكته توّجه كنند كه هم صهيونيستهای حاكم بر فلسطين و غاصب 
را  فلسطين  داخل  ماجراهای  می كنند  آنها، سعی  پشتيبانان  هم  و  فلسطين 
مسأله ی داخلی دولت غاصب اسرائيل وانمود كنند، كه به هيچ وجه اين گونه 
نيست. اگر در داخل فلسطين يك نفر هم قيام نمی كرد، به خاطر خود مسأله ی 
فلسطين، دنيای اسالم، خصم صهيونيستها و حاميانشان بود؛ حال كه ديگر 

مردم فلسطين هم قيام كرده اند و خودشان آگاهانه وارد ميدان شده اند.
فلسطين از دو نظر مسأله ی دنيای اسالم است: يكی از نظر اين كه فلسطين 
قطعه ای از خاك اسالمی است. در بين همه ی مذاهب رايج اسالمی، هيچ 
از خاك  قطعه ای  اگر  كه  دارند  اتّفاق  اين  بر  فقها همه  و  نيست  اختالفی 
اسالمی به وسيله ی دشمنان اسالم جدا شد و حاكميت دشمنان اسالم بر آن 
قطعه به وجود آمد، همه بايد وظيفه ی خودشان را مجاهدت و تالش برای 
برگرداندن آن قطعه به سرزمين اسالمی بدانند. لذا ملتهای مسلمان در هر 
جای دنيا كه هستند، اين را وظيفه ی خودشان می دانند. البته خيليها نمی توانند 
اقدامی بكنند؛ اما هركسی بتواند و هر طوری كه بتواند، بايد اقدام كند و اقدام 
می كند. برای همين هم هست كه شما مالحظه می كنيد همه ی دنيای اسالم 
از روز قدسی كه امام بزرگوار در جمعه ی آخر ماه رمضاِن هر سال معيّن 
كردند - كه جمعه ی آينده است - استقبال می كنند و شما امسال خواهيد 
ديد كه به فضل الهی و با توفيق پروردگار، روز قدس از هر سال، پُرشورتر 

و كوبنده تر در همه ی دنيای اسالم برگزار خواهد شد.

1. پيام به مناسبت روز قدس 1379/09/29
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تعبير  به  يا   - يهودی  دولت  تشكيل  اساساً  كه  است  اين  دوم  جهت 
درست تر، دولت صهيونيست - در اين نقطه از دنيای اسالم، با يك هدِف 
بلند مدِت استكباری به وجود آمد. اصاًل به وجود آوردن اين دولت در اين 
قسمت غرب  يعنی   - است  اسالم  دنيای  قلب  تقريباً  كه  نقطه ی حّساس 
اسالمی را كه آفريقاست، به قسمت شرق اسالمی كه همين خاورميانه و 
آسيا و مشرق است، متّصل می كند و يك سه راهی است بين آسيا و آفريقا 
و اروپا - برای خاطر اين بود كه در بلند مدت، تداوم سلطه ی استعمارگراِن 
آن روز - كه در رأسشان دولت انگليس بود - بر دنيای اسالم باقی بماند و 
اين طور نباشد كه اگر يك وقت دولت اسالمِی مقتدری - مثل دورانهايی از 
حكومت عثمانی - به وجود آمد، بتواند جلِو نفوذ استعمارگران و انگليس 
و فرانسه و ديگران را در اين منطقه بگيرد. لذا يك پايگاه برای خودشان 
بنابراين طبق اسناد تاريخی، تشكيل حكومت صهيونيستی  درست كردند. 
در آن جا، بيش از آنچه كه آرزوی مردم يهود باشد، يك خواست استعماری 
دولت انگليس بود. شواهدی وجود دارد كه در همان زمان بسياری از يهوديها 
اعتقادشان اين بود كه احتياجی به اين دولت نيست؛ اين دولت به نفعشان 
نيست؛ لذا گريزان بودند. بنابراين، اين يك آرزو و ايده ی يهودی نبود؛ بيشتر 
يك ايده ی استعماری و يك ايده ی انگليسی بود. البته بعد كه به وسيله ی 
امريكا گوی سياست دنيا و گوی استكبار از دست انگليس ربوده شد، اين 
ابواب جمع مواريث استعماری بود كه به امريكا رسيد و  هم جزو همان 
امريكاييها حداكثر استفاده را كردند و االن هم استفاده می كنند. بنابراين نجات 
با مصالح  كه  است  فلسطين و محو دولت غاصب صهيونيستی، مسأله ای 
ملتهای اين منطقه - از جمله با مصالح كشور عزيز ما ايران - سرو كار دارد. 
كسانی كه از روز اّوِل انقالب، يكی از برنامه ها را مقابله و معارضه با نفوذ و 
اقتدار صهيونيستها قرار دادند، با محاسبه اين كار را كردند. اين برنامه، طبق 
مصالح كشور و مصالح عمومی جمهوری اسالمی و مردم ايران انتخاب شده 
است. در كشورهای ديگر نيز همين طور است. همه ی روشنفكران كشورهای 
اسالمی، همه ی سياستمداران آزادانديش، همه ی آنهايی كه دستشان در حنای 
استكبارِی امريكا رنگ نگرفته است، معتقدند كه بايد با اسرائيل مقابله كرد؛ 
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يعنی اين را جزو مصالح كشورشان می دانند.1

مسأله ی فلسطين؛ مهمترین مسأله ی جهان اسالم
می توان گفت كه اين جلسه، مهمترين مسأله ی جهان اسالم را در دستور 
كار خود قرار داده است. تحقيقاً امروز در زندگی مسلمين و در آفاق اسالمی، 
هيچ مسأله يی به اهميت و خطورت مسأله ی فلسطين نيست. بيش از چهل 
سال است كه بتدريج مسلمين را با غصب بخشی از خانه ی خودشان عادت 
داده اند. فقط غصب خانه ی مسلمين نيست؛ بلكه قضيه باالتر از اين است. 
مسأله اين است كه دشمنان جهانی اسالم، بخشی از خانه ی مسلمين را برای 
حمله به صفوف مسلمين و برای مبارزه با خواسته ها و حركات آنها، سنگر 

قرار داده اند. 
و  بوده  دستشان  در  امكانات  كه  كسانی  آن  اسالم،  دنيای  در  متأسفانه 
می توانستند درباره ی اين مسأله تصميمهای مؤثری بگيرند، آن را در زاويه ی 
فراموشی - ولو نه به لفظ، اما در باطن امر - قرار دادند. ما اگر به خود بياييم، 
خواهيم ديد كه اين بزرگترين باليی است كه در دوره های اخير، بر مسلمين 

نازل شده است.2 

بيت المقّدس، محور اصلی 
محور اصلی انتفاضه ی اقصی ، بيت المقّدس است. يعنی جّرقه ای كه به 
به  صهيونيسـتها  ادب  اسائه ی  انجاميـد،  فلسطيـن  مـردم  خشـم  انفجـار 
مسجداالقصی بود. مردم فلسطين با دريافت رسالت خطيری كه در حراست 
از يكی از مقّدس ترين مكانهای مذهبی مسلمانان بر دوش دارند، به صحنه 
آمدند و با ايثار و فداكاری، شعله ی مقّدس مقاومت و مبارزه عليه اشغالگران 

صهيونيست را برافروختند.3

1. بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25
2. سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13

3. سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين 04/ 02/ 1380
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مسأله ي فلسطين؛ محور اصلی خيزش اسالمی
خيزش اسالمی و يا به تعبير ديگر جنبش بيداری اسالمی، پس از پيروزی 
امام خمينی رضی اهلل عنه در دو  ايران و ظهور حركت  انقالب اسالمی در 
با قدرِت تمام در صحنه ی منطقه و جهان اسالم ظاهر شده  دهه ی اخير، 
است.  فلسطين  مسأله ی  و حركت،  اين جنبش  اصلی  محور  امروز  است. 
انتفاضه ی اقصی توانست حتّی در خارج از مرزهای جغرافيايی فلسطين و 
برون از ملت فلسطين، عموم ملتهای مسلمان و عرب را به صحنه بكشاند. 
تظاهرات ميليونی ملتهای مسلمان - از غرب تا شرق جهان اسالم - نشان داد 
كه مردم فلسطين می توانند بر روی حمايتهای آنان حساب كنند و درعين حال 

نقش قابل توّجهی در ايجاد وحدت مسلمانان ايفا نمايند.
روزی كه مقاومت اسالمی در لبنان به هّمت دالورمردان لبنانی و با توصيه 
و حمايت امام راحل شكل گرفت، اسرائيل، بيروت - يعنی پايتخت لبنان - 
را در اشغال خود داشت و بر مقّدرات سياسی اين كشور چنگ انداخته بود. 
آن روز وقتی مقاومت اسالمی شعار »زحفاً زحفاً نحوالقدس«1 را سر داد، 
گروهی از بی خبران، آنان را ساده انديش خواندند و به طعنه سؤال كردند: 
آيا می شود به سوی قدس حركت كرد، حال آن كه شما لبنانيها از ورود به 
پايتخت كشور خود ناتوان هستيد؟ از آن تاريخ تا پيروزی تاريخی مقاومت 
اسالمی بر اسرائيل، فقط هجده سال به درازا كشيد. تصديق می فرماييد كه 

هجده سال، در تاريخ مبارزات ملتها زمان زيادی نيست.2

مسأله ی فلسطين؛ مهم ترین مسأله ی بشریت امروز
اخير  نيم قرن  در  كه  است  فلسطين  مسأله ی  امروز،  مسأله ی  مهمترين 
همواره مهمترين مسأله ی جهان اسالم و شايد مهمترين مسأله ی بشريت 
بوده است. اين جا سخن از محنت و آوارگی و مظلوميت يك ملت است؛ 
سخن از غصب يك كشور است؛ سخن از ايجاد غده يی سرطانی در قلب 

1.  پيش به سوي قدس
2. سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
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كشورهای اسالمی و در نقطه ی التقای شرق و غرب جهان اسالم به يكديگر 
است؛ اين جا سخن از ظلم مستمری است كه اكنون دو نسل پی درپی از ملت 
مسلمان فلسطين را فرا گرفته است. امروزه كه قيام خونين اسالمی متكی به 
توده های مردم در سرزمين فلسطين، خطر واقعی و جدی را به اشغالگران 
بی وجدان و بيگانه از انسانيت و بی محابا از جنايت گوشزد می كند، شيوه های 
پيچيده تر و هشداردهنده تر است و مسلمين در سراسر  از هميشه  دشمن 
كاری  و  فكری  آن  برای  و  بگيرند  هميشه جديتر  از  را  مسأله  بايد  جهان 

بكنند.... و اين است خبر تازه ی امروز.1 

هدف از بحث درباره ي فسطين: آزادي آن
در مسأله ی فلسطين، آنچه كه هدف است، استنقاذ فلسطين است؛ يعنی 
آن  از  بعد  و  سال 67  از  قبل  بين سرزمينهای  فرقی  اسرائيل.  دولت  محو 
نيست. هر يك وجب از خاك فلسطين، يك وجب از خانه ی مسلمين است. 
هر حاكميتی غير از حاكميت مردم فلسطين و حاكميت مسلمين بر كشور 
فلسطين، حاكميت غاصب است. حرف، همانی است كه امام راحل عظيم 
الشأن فرمود: »اسرائيل بايستی محو بشود«. يهوديهای فلسطين، اگر دولت 
اسالمی را قبول می كنند، در آن جا زندگی كنند. بحث، بحث يهودی ستيزی 
نيست. مسأله، مسأله ی غصب خانه ی مسلمين است. رؤسا و زعمای مسلمين، 
اگر تحت تأثير قدرتهای جهانی قرار نداشتند، می توانستند اين مهم را انجام 

بدهند؛ ولی متأسفانه نكردند.2 

فلسطين؛ پاره ي تن اسالم
 البته آنها از اوضاع اين سه هفته ی فلسطين اشغالی، از قيام جوانان، از 
شجاعت مردان و زنان، از عزم و اراده ی واالی آن مردم مظلوم و خشمگين، 
به شّدت عصبانيند و مرتّب می خواهند گناه را به گردن اين و آن بيندازند. 

1. پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1370/03/26
2. سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13
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فلسطين،  قيام  عامل  نيست؛  اسالمی  فلسطين جمهوری  قيام  عامل  آقا!  نه 
مردم لبنان نيستند؛ عامل قيام فلسطين خود فلسطينيها هستند؛ عامل قيام و 
انتفاضه ی فلسطينی، رنجها و غمهای متراكم شده در وجود اين نسل جوانی 
است كه امروز با اميد و نشاط به ميدان آمده است. ما البته آنها را تحسين 
می كنيم؛ ما آنها را از خودمان می دانيم؛ ما فلسطين را پاره ی تن اسالم می دانيم 
و با ملت فلسطين، با جوانان فلسطين احساس برادری و همخونی می كنيم؛ 

اما آنها هستند كه انتفاضه را راه می برند.1

حل نشدن مسأله ي فلسطين
آنها اشتباه كردند كه خيال كردند ملت فلسطين و كشور فلسطين تمام 
شد. فلسطين باقی مانده است؛ ملت فلسطين باقی مانده است. در كنار وجود 
ملت فلسطين، يك غصب بزرگ هم وجود دارد. عّده ای را از اطراف دنيا 
جمع كردند، يك ملت جعلی و دروغين تشكيل دادند، اسمی هم روی آن 
گذاشته اند، با ابزارهای قدرت هم آن را مجّهز كرده اند؛ اين در كنار واقعيت 
ملت فلسطين، امروز خودنمايی می كند؛ اين حقيقت را نسل فلسطينی، امروز 
با همه ی وجودشان درك كرده اند؛ اّولين قدم معرفت است؛ اين معرفت را 
پيدا كرده اند و فهميده اند كه آن موجود جعلی، با همه ی پشتيبانيهای جهانی، 

غيرقابل شكست نيست؛ درست هم فهميده اند؛ لذا وارد ميدان شده اند.

مسأله ی مهِم این دوران، مسأله ی فلسطين
بزرگ  انتفاضه ی  كه  است  فلسطين  مسأله ی  دوران،  اين  مهِم  مسأله ی 
می كردند  گمان  كه  كسانی  دارد.  ادامه  همچنان  بيت المقّدس  و  فلسطين 
مسّلِم  مطالبه ی حقِ ّ  از  را  فلسطين  ملت  فشار،  و  زور  اِعمال  با  می توانند 
خودش منصرف كنند، اشتباه كرده بودند؛ نتوانستند و نخواهند توانست ملت 
فلسطين را از ادامه ی اين راه برگردانند. ممكن است با سركوب و فشار و 

1. سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 
1379/07/29
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ارعاب، چند صباحی اين نسل را به سكوت تحميلی و اجباری وادار كنند؛ 
اما اين خواِب خوِش بی تعبيری است كه صهيونيستها گمان كرده اند خواهند 
توانست از اين پس به راحتی بر سرزمين غصب شده ی فلسطين حكومت 

كنند.1 

ارتباط فلسطين به سرنوشت غير فلسطينيها
 اين وضع فلسطين است. مسأله ی فلسطين، شوخی و سرسری نيست. 
امروز اساسی ترين مسأله ی دنيای اسالم است و به سرنوشت غير فلسطينيها 
اسالمی خيال  دارد. مسؤوالن كشورهای  بستگی  اسالم  دنيای  در سرتاسر 
نكنند كه اگر مردم فلسطين را در چنگال خونريز دشمنانشان رها كردند، 
اسرائيل پس از بلعيدن و هضم كردن آنها - كه البته چنين چيزی هرگز پيش 

نخواهد آمد - دولتهای مسلمان را راحت خواهد گذاشت.2
حج می تواند دنيای اسالم را متوّجه مسؤوليت سنگين خود كند. حج 
بدهد كه حضور در صحنه و  اسالمی  ملتهای  به  را  معرفت  اين  می تواند 
داشتن موضع قاطع در اين قضيه، با منافع خود آنها پيوستگی دارد. بعضی 
خيال می كنند حمايت از مردم فلسطين، خارج از منافع ملی كشورهاست. 
اين اشتباه بسيار بزرگی است. وقتی يك ملت مسلمان به ملتهای ديگر متّكی 
نباشد و از طرف آنها حمايت نشود، اين گونه راحت در معرض تطاول دشمن 
قرار می گيرد. اگر دنيای اسالم متّحد بود، يك ملت اين طور مظلوم نمی شد. 
اين قضيه ممكن است برای ملتهای مسلمان ديگر هم پيش بيايد؛ كمااين كه 
برای  اسالمی،  همبستگی  است.  آمده  پيش  ملتها  برای  مواردی  در  ديديد 
دشمنان جهان اسالم و دشمنان ملتهای اين منطقه و غارتگران بين المللی، 
كار را مشكل می كند و اجازه نمی دهد آنها طبق ميل خود، هرطور خواستند 
و انتخاب كردند و مصلحت ديدند، به يك كشور و ملت اسالمی تعّرض 
كنند. پس حمايت عمومی دنيای اسالم از ملت فلسطين، در حقيقت حمايت 

1. بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1379/10/07
2. بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی به مناسبت عيد سعيد فطر 1380/09/25
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دنيای اسالم از يك يك كشورهای مسلمان است؛ اين ضامن و حامل منفعت 
همه ی آنهاست؛ اين چيز كمی نيست. حج، اين معرفت و وحدت و عزم و 
تصميم را به آنها می دهد. بنابراين مسأله ي حج و استفاده از همه ظرفيتهای 
اين واجب عظيم الهی، برای بهبود حال مسلمين جهان و همه كشورهای 
اسالمی، بسيار مهم است. هرچه بتوان در اين زمينه، كار و تالش و خدمت 

كرد، باارزش است.1

جنگ با فلسطين، در واقع جنگ با موجودیت اسالم
امروز شما مالحظه كنيد؛ به وضوح می شود ديد كه جنگ همه جانبه ی 
بزرگی را عليه همه ی امت اسالم، و نه قسمتی از آن، راه انداخته اند. اين 
جنگ هم ابعاد اقتصادی، سياسی، فرهنگی، نظامی و امنيتی دارد و هم ابزار 
عظيم تبليغاتی امروز را در اختيار دارد. آنچه شما امروز در فلسطين يا در 
عراق يا در افغانستان مشاهده می كنيد، فقط جنگ عليه يك ملت نيست و اگر 
با فلسطين می جنگند، در واقع با موجوديت اسالم در اين منطقه می جنگند. 
اگر رژيم صهيونيستی را با همه ی وجود می خواهند تأييد و تقويت كنند، 
برای اين است كه می خواهند يكپارچگی دنيای اسالم و قدرت آن را با مانع 
بزرگی مواجه كنند. يكی از داالنهای فتح دنيای اسالم، فتح فلسطين است 
و يكی از داالنهای آن نيز حاال عراق شده است؛ می خواهند دنيای اسالم را 

قبضه كنند.2

عدم فراموشي فلسطين از خاطر مسلمانان
مسأله ی فلسطين و قدس شريف جزو مسائلی نيست كه دنيای اسالم 
حاميان  و  فلسطين  سرزمين  غاصبان  روزی  اگر  ببرد.  ياد  از  را  آن  بتواند 

1. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار كارگزاران حج و مسؤوالن برگزاركننده ي مراسم 
دهه ي فجر1380/11/03

2. بيانات در ديدار قاريان شركت كننده در بيست ويكمين دوره ي مسابقات بين المللی قرآن كريم 
1383/06/26
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بين المللی شان گمان می كردند كه می توانند نام فلسطين و ملت فلسطين را به 
دست فراموشی بسپارند، آن روز ديگر سپری شده است. امروز ملت فلسطين 
ايستاده  مقاومت  با همه ی همت خود در عرصه ی  با همه ی وجود خود، 
است و همين موجب شده است كه غاصبان قدس، موقعيت عظيم و خطير 
فلسطين را بيش از پنجاه سال قبل حس كنند. آن روز آنها تصور می كردند كه 
فلسطين يك نقطه ی از ياد رفته و فراموش شده است؛ فلسطين را سرزمين 
بی مردم نام می گذاشتند. البته برخی از كوتاهی ها هم به اين توهم باطل كمك 
كرده بود. امروز اين طور نيست؛ امروز ملت فلسطين ايستاده است و ملتهای 
مسلمان هم دلشان سرشار از غيرت و حميت اسالمی نسبت به سرزمين 
شريف قدس و سرتاسر كشور فلسطين است و دنيای اسالم نبايد فلسطين 

را هرگز از ياد ببرد.1

1. بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی به مناسبت عيد سعيد فطر 1384/08/13
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فصل دوم
جمهوري اسالمي و مسأله ي فلسطين

استراتژی  یک  نه  عقيده،  مسأله ی  اسالمی؛  جمهوری  در  فلسطين  مسأله ی 
سياسی

ما در جمهوری اسالمی مسأله ی فلسطين برايمان يك مسأله ی تاكتيكی 
نيست، يك استراتژی سياسی هم نيست، مسأله ی عقيده است، مسأله ی دل 
است، مسأله ی ايمان است. لذاست كه بين ما و بين مردممان در اين زمينه 
هيچ گونه فاصله ای وجود ندارد؛ همان قدر كه ما برای مسأله ی فلسطين 
اهتمام قائليم، مردم ما هم - آنهائی كه ميدانند مسأله ی فلسطين چيست كه 
اكثريت عظيم ملت ما، بلكه قاطبه ی ملت ما هستند - همان انگيزه را دارند. و 
شما مشاهده ميكنيد در روز قدس و در جمعه ی آخر ماه رمضاِن هر سال، كه 
امام آن را به عنوان روز قدس معين كردند، مردم می آيند در شهرهای بزرگ، 
در شهرهای كوچك، حتّی در روستاها، مثل راهپيمائی 22 بهمن - 22 بهمن 
يادآور و سالگرد پيروزی انقالب ماست كه يك مسأله ی مربوط به خود ملت 
و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج ميدهند؛ همان حضوری 
را نشان ميدهند كه در روز 22 بهمن نشان ميدهند. در روز قدس هم مردم 
در همه ی شهرهای كشور، در همه ی شهرهای بزرگ و كوچك و روستاها، 
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می آيند در خيابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و 
انگيزه ی خودشان را نشان ميدهند.1

اين موضعگيريها، اين تحليلها و اين نگاه، ناشی از چيست؟ اگر بنده 
و نظام جمهوری اسالمی و دستگاههای تصميم گير در جمهوری اسالمی، 
اين مواضع را اتّخاذ و اعالن می كنند، ناشی از چيست؟ ناشی از يك رؤيت 

سياسی صرف است؟ نه. اين ناشی از نگاه دين است.2 
همه  از  ما  ميكند. خب،  پشتيبانی  بحرين  مردم  از  ايران  چرا  ميگويند 
پشتيبانی كرديم. ما سی و دو سال است كه از مردم فلسطين داريم پشتيبانی 
اين  سال  دو  و  سی  اين  در  ملتها  و  دولتها  كشورها،  از  كداميك  ميكنيم؛ 
پشتيبانی را كردند؟ مگر ملت فلسطين شيعه اند؟ در مورد غزه مردم ما چقدر 
تالش كردند. جوانهای ما رفتند فرودگاه كه راه بيفتند بروند غزه! عازم بودند 
بروند غزه، عليه اسرائيل بجنگند. خيال ميكردند راه باز است. راه بسته بود، 
نميشد بروند. ما گفتيم نرويد. جلوشان را گرفتيم كه وسط راه سرگردان 
نشوند؛ راه نميدادند كه. مردم ما نسبت به غزه، نسبت به فلسطين، نسبت به 
مصر، نسبت به تونس، همه جا ابراز احساسات كردند؛ آنها كه شيعه نبودند. 
بنابراين بحث شيعه و سنی نيست. بدخواهانه و بددالنه سعی ميكنند مسأله ی 

بحرين را به عنوان يك مسأله ی شيعه و سنی وانمود و قلمداد كنند.3

حمایت از ملتهای مظلوم بویژه ملت فلسطين، جزو سياستهاي كلي نظام
39ـ اعتالی شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوری اسالمی ايران در 
منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملی و پيشبرد منافع ملی با 

تأكيد بر:

غزه  همايش  افتتاحيه ی  در  كننده  شركت  فلسطيني  جهادي  گروه هاي  رهبران  ديدار   .1
1388/12/08

2. بيانات در ديدار گروه كثيری از جوانان استان اردبيل 1379/05/05
3. بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی  01/ 01/ 1390
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..... 6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف بويژه 
ملت فلسطين.1

ناقص بودن پيروزي ایران بدون نابودي اسرائيل
ما عالج مسأله ی فلسطين را در راه حلهای ديكته شده ی ابرقدرتها نمی دانيم؛ 
عالج زخم فلسطين، فقط قلع غده ی سرطانی حكومت صهيونيستی است، 
و اين كاماًل ممكن است. مسلمانان در حج بايد به اين مسأله انديشيده، برای 
آن متعهد شده و هماهنگ شعار و عمل را در راه آن به كار برند. ملت ايران 
مانند هميشه خود را در كنار مبارزان فلسطينی می داند و بدون پيروزی در 

قضيه ی فلسطين، پيروزی خود را ناقص می شمرد.
امام راحل عظيم، از نخستين روزهای شروع مبارزه در ايران، مسأله ی 
فلسطين را در صدر مطالب خود قرار داد و در طول مبارزه و پس از پيروزی 
انقالب، آن را تعقيب كرد و پس از ارتحال ملكوتيش نيز با زبان وصيت نامه ی 
سياسی، الهی اش با ما و همه ی مسلمانان عالم، درباره ی آن حرف زد. اين 
و  وظيفه ايد،  همين  دارای  نيز  حاجيان  شما  است.  تخلف ناپذير  واجب، 
اگر همه به وظيفه عمل كنيم، زخم عميق پيكر اسالم بهبود خواهد يافت 

-ان شاءاهلل - و خدا با ماست.2

مشخصه ی »خط امام«؛ توجه ویژه به مبارزه با رژیم اشغالگر قدس
من رؤوس مطالبی را در خصوصيات اين خط و اين جهتگيری - كه 
ما به آن »خط امام« می گوييم و مشخصه ی حركت نظام جمهوری اسالمی 
در ده سال حيات با بركت امام بوده است - عرض می كنم: خط امام، يعنی 
آن مسلك و سلوك حكومتی امام امت. يعنی چيزی كه تفسيركننده ی نظام 
جمهوری اسالمی است. جمهوری اسالمی، می تواند با جهتگيريهای مختلفی 
تحقق يابد. آنچه كه اين جهتگيريها را به صواب نزديك می كند و مورد قبول 

1. ابالغ سياستهاي كلي برنامه ي پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقالب 1387/10/21
2. پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1368/04/14



66
 / 

ـن
طيـ

سـ
 فل

و اعتقاد امام رضوان اهلل تعالی عليه بوده است، اينهاست:
با رژيم اشغالگر قدس و رژيم غاصب  به مبارزه  ...هشتم، توجه ويژه 
صهيونيستی بود. مبارزه با اسرائيل، جايگاه خاصی در منطق امام - در راه 
و رسم حكومتی - داشت. از اموری كه در نظر امام امت به هيچ وجه برای 
ملتهای مسلمان قابل اغماض نبود، مبارزه ی با صهيونيستها بود؛ چون امام 
از  پيش  سالها  از  را  تحميلی  رژيم  اين  مخرب  و  ويرانگر  نقش  بزرگوار، 

پيروزی انقالب، به درستی تشخيص داده بودند.
.... ما با ظلم و استكبار و فشار بر ملتها، مخالفيم. با تحميل و زورگويی 
ابرقدرتها مخالفيم و در مقابل آن می ايستيم. ما در مقابل سازش با اسرائيل 
می ايستيم. ما از ملت مظلوم فلسطين، با همه ی امكان، دفاع می كنيم.از ملت 
لبنان كه زير فشار صهيونيستهاست، دفاع می كنيم. ما از اسالم، از اسالم بيدار 
شده و ملتهای به هويت اسالمی برگشته، در هر جای دنيا باشند، دفاع و 
حمايت می كنيم. امروز پس از آن كه ابرقدرت شرق، متالشی شده و از بين 
رفته، امريكا يك ابرقدرت بی رقيب در دنياست كه دچار غرور شده است. 
دچار اين اشتباه بزرگ، كه خواهد توانست دنيا را طبق ميل خود و اراده ی 
خود، اداره كند و بچرخاند. نظام و ترتيبات نوينی كه اينها برای دنيا پيشنهاد 
می كنند، بر اين اساس است؛ بر اساس محور بودن امريكا؛ و بعد از امريكا، 
قدرتهای ديگری كه در درجه ی بعد قرار دارند و تسلط اينها بر همه ی عالم؛ 
بر همه ی كشورها؛ بر همه ی ملتها؛ بر همه ی منابع مهم جهان و بر همه ی 
اختيار خودشان  دنيا در  اينها، سرنوشت  به تصور  آبراه های حساس عالم. 
است! امروز قدرتهای مسلطی كه ديگر در مقابلشان بلوك شرق و شوروی 
سابق را ندارند، احساس می كنند كه بايد دنيا و سياست عالم، يكپارچه، در 
اختيار آنها قرار گيرد و هر چيز كه در اين راه، مانعی محسوب شود، با آن 

به مبارزه برخيزند.1

1. بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1371/03/14
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جهاني بودن نهضت امام
يك نقطه ی ديگر از نقاط روشن خط امام، جهانی بودن نهضت است. 
امام نهضت را جهانی ميدانست و اين انقالب را متعلق به همه ی ملتهای 
مسلمان، بلكه غير مسلمان معرفی ميكرد. امام از اين ابائی نداشت. اين غير از 
دخالت در امور كشورهاست، كه ما نميكنيم؛ اين غير از صادر كردن انقالب 
به سبك استعمارگران ديروز است، كه ما اين كار را نميكنيم، اهلش نيستيم؛ 
دنيا  بايد در  پديده ی رحمانی  اين  بوی خوش  اين است كه  معنايش  اين 
پراكنده شود، ملتها بفهمند كه وظيفه شان چيست، ملتهای مسلمان بدانند كه 
هويتشان چگونه است و كجاست. يك نمونه ی اين نگاه جهانی، موضعگيری 
امام در باب فلسطين است. امام صريحاً فرمود: اسرائيل يك غده ی سرطانی 
است. خوب، غده ی سرطانی را چه كار ميكنند؟ غير از قطع غده، چه عالجی 
ميتوان برای آن كرد؟ امام مالحظه ی كسی را نكرد. منطق امام اين بود. اين 

حرف شعاری نيست؛ اين منطقی است.1

اميدآفرینی انقالب براي فلسطينيها
اين انقالب در دنيای اسالم و دنيای عرب، اميدها را زنده كرد. وقتی 
انقالب ما پيروز شد، به طور كّلی دنيای عرب و دنيای اسالم در يك حال 
ركود و سكوت و نوميدی به سر می برد؛ صهيونيستها كار خودشان را پيش 
برده و همه را ترسانده بودند و هيچ ملتی گمان نمی كرد درِ اميدی برايش 
باز باشد. ناگهان دروازه ی عظيم َفَرج گشوده شد و ملتها اميد پيدا كردند. 
صهيونيستها خيال می كردند فلسطين را خورده اند و تمام شده است. شما 
ببينيد امروز ملت فلسطين با همه ی وجود و با همه ی توان وسط ميدان آمده 
است و با اين كه فشار زيادی هم روی او وارد می كنند، باز ايستاده است. اين 
فقط شكست اسرائيل نيست؛ اين شكسِت امريكاست؛ اين شكسِت همه ی 
قدرتهای صهيونيستی است كه بر دنيا مسّلطند. يك ملت بی سالِح محصور 
اين روح  بيچاره كرده است.  را عاجز و  اينها  فلسطين، همه ی  اراضی  در 

1. خطبه های نماز جمعه ی تهران در حرم امام خمينی)ره( در بيست و يكمين سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمينی)ره( 1389/03/14
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اميدواری بود كه ملت لبنان را بيدار كرد. همان ايام انقالب ما، لبنان غوغايی 
بود؛ صهيونيستها هر كاری می خواستند، با لبنان می كردند: حمله می كردند، 
و  می آمدند  لبنان  آسمان  در  هواپيماهايشان  و  می كردند  تجاوز  می كشتند، 
گروههای  در عوض،  است!  آسمان كشور خودشان  اين كه  مثل  می رفتند؛ 
لبنانی به جان هم افتاده بودند. نزديك پيروزی انقالب، يك نوار دو ساعته 
از مرحوم دكتر »چمران« آورده بودند؛ بنده در مشهد آن را گوش می كردم. 
خودش در لبنان بود و جزئيات مصيبتهای مردم لبنان را در آن جا شرح می داد. 
االن كار مردم لبنان به جايی رسيده است كه به اسرائيل ضربه ای می زنند كه 
از اّول حضور صهيونيستها در اين منطقه، هيچ دولت عربی چنين ضربه ای 
به عقب نشينی كردند؛ چند  را وادار  آنها  قبل،  نزده است. دو سال  آنها  به 
هفته ی پيش هم علی رغم صهيونيستها چند صد زندانِی خود را آزاد كردند 
و قدرتمندانه جشن گرفتند. اگر در دل ملتی اميد نباشد، اين چيزها پيش 
نمی آيد؛ اين اميد را شما داديد. امروز اين اميدآفرينی در همه ی دنيای اسالم 

و عرب به چشم می خورد.1

موضع ما
مگر مسأله ی فلسطين و غصب اين سرزمين اسالمی از نيم قرن پيش تا 
امروز عوض شده است؟ مگر حقايق تاريخی و جغرافيايی قابل عوض شدن 
است؟ فلسطين، فلسطين است؛ سرزمينی است اسالمی، متعلق به ملت و 
مردم خود. دشمنی بيايد خانه ی شما را غاصبانه تصرف بكند، بعد زورگويانه 

از شما بخواهد كه اين تصرف را امضاء كنيد! كدام ذلت از اين باالتر؟!
موضع ما در مقابل اسرائيل، همان موضع هميشگی است. اسرائيل در 
منطقه، يك غده ی بدخيم سرطانی است كه بايد قطع شود و ريشه كن گردد. 
برخالف تصور ظاهربينان كه به پشتيبانی ابرقدرت امريكا از اسرائيل نگاه 
می كنند و اين كار را محال می دانند، اين كار محال نيست؛ اين شدنی است 
و خواهد شد. ابرقدرتها جاودانه نيستند. قدرتهای ماّدی، يك روز هستند و 

1. بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1382/11/24
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يك روز نيستند. ديروز قدرتی به نام اتحاد جماهير شوروی در دنيا به عنوان 
پيش چشم  تاريخ،  اين صحنه ی تجربه ی  نيست.  امروز  اما  بود؛  ابرقدرت 

ماست.1

مسأله ی بيت المقدس، جزو مسائل ملت و نظام جمهوری اسالمی
آن،  و  است  اسالمی  نظام جمهوری  و  ملت  مسائل  مطلب، جزو  اين 
مسأله ی بيت المقدس شريف و ملت مظلوم فلسطين است. مگر ما می توانيم 
از اين مسأله غافل بشويم، يا آن را به دست فراموشی بسپاريم؟ خصوصيت 
نظام اسالمی همين است كه تصميم گيری آن، بر اساس عقيده و تكليف 
الهی است. هيچ كدام از فقهای اسالم، ترديد و اختالفی ندارند كه آن وقتی 
كه دشمن بر سرزمين مسلمانان مسلط شد و كيان اسالمی را در كشوری 
تهديد كرد، وظيفه ی همه ی آحاد مسلمين است كه در يك جهاد بزرگ و 
همه گير، با آن دشمن مبارزه كنند، او را از آن سرزمين اسالمی اخراج كنند 
و مجازات و تنبيه نمايند. آيا صهيونيسِم خبيِث خطرناِك جنايتكار و دشمن 
اسالم و مسلمين، متجاوز است يا نيست؟ آيا سرزمين فلسطين، خانه و قبله ی 

مسلمين است يا نيست؟
امروز، چهل و اندی سال است كه خبيثترين دشمنان اسالم و انسانيت - 
يعنی همين صهيونيستهای غدار و مكار - بر بخشی از وجود ما، بر بخشی 
وظيفه ی  ما چيست؟  وظيفه ی  كرده اند.  پيدا  تسلط  ما  و سرزمين  خانه  از 
مسلمانان چيست؟ وظيفه ی ملتهای ديگر اسالمی در قبال فلسطين چيست؟ 
آيا وظيفه سكوت است؟! اُف برآن سران كشورهای وابسته و خائن كه برای 
خاطر دو روز بيشتر حكومت كردن و جلب محبت امريكا و قدرتهای بزرگ، 

از وظيفه يی با اين عظمت، صرف نظر می كنند.2 

1. سخنرانی در ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران 1370/05/09
2. سخنرانی در ديدار گروهی از آزادگان، جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  يزد  كرمانشاه،  استانهای  جمعه ی  ائمه ی  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  و  اجرايی 
چهارمحال و بختياری، و گروهی از مردم شهرهای گرگان، گنبد، محالت، گتوند، شوشتر، 

سپيدان، تهران، شيراز و جهرم 1369/08/02
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مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی؛ مایه ی اميد مسلمانان
امروز، آن ملت و مركزی كه مسلمانان با توجه به آن، در ميان اين همه 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  ايران  مردم  می كند،  پيدا  اميد  دلشان  گرفتاری، 
است. اين مسلمانان مظلوم فلسطينی و لبنانی كه به طور روزمره مورد تهاجم 
جنايت آميز اسرائيل قرار دارند و همين روزها هم آمدند بمباران كردند و اين 
جناياتها ادامه دارد، اميدشان به هيچ كدام از اين قدرتها و مدعيانی كه ادعا 
می كنند، نيست. اگر اميدی داشته باشند - كه دارند - به انقالب اسالمی و به 

حركت پُربركت ملت مسلمان ماست. شما، مايه ی اميد مسلمانان هستيد.1

اهميت حفظ عزت جمهوری اسالمی، برای تقویت روحيه ی ملتهای مظلوم
حفظ عزت و كرامت انقالبی جمهوری اسالمی و ملت ايران در مناسبات 
بين المللی، يكی ديگر از نقاط اصلی است. پيروزی انقالب اسالمی در ايران، 

تحولی ژرف در ارتباطات بين المللی از دو نظر به وجود آورد:
...برای حفظ اين رونِد روبه اشتعال و تقويت روحيه ی ملتهای اصيل 
و مظلوم، جمهوری اسالمی موظف است كوچكترين تغييری در چهره ی 
با  نكند؛  ايجاد  بين المللی  مناسبات  در  خود  باعزت  موضع  و  صالبت  با 
قلدران، از موضع قدرت و با دولتهای ضعيف، از موضع حمايت و با ملتهای 
بپاخاسته، از موضع رعايت و هدايت سخن بگويد و عمل كند؛ دولت امريكا 
را به مثابه ی رأس فتنه و استكبار و رمز غداری و شيطنت و به خاطر ستمش 
به كشورهای ضعيف و حمايتش از صهيونيسم غاصب و دشمنيش با بيداری 
و آزادی ملتها و خصومت عميق و جنايتبارش با ملت ايران، محكوم و منفور 
و مطرود دانسته، هيچ فرصتی را برای افشای چهره ی تزويرآلود و رسوا كردن 

آن مدعيان آزادی و غيره و بيان اين حقايق از دست ندهد.2 

1. بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايران، به مناسبت عيد سعيد 
غدير 1369/04/20

2. پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره( 1369/03/10
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الگوبودن ایران براي فلسطينيان
ايران عزيز ما و نظام مقّدس جمهوری اسالمی و ملت بزرگی كه در اين 
منطقه ی پُرافتخار زندگی می كنند، می توانند برای دنيا الگو باشند؛ همچنان كه 
از بعد از انقالب تا امروز در ميدانهای مختلف الگو بوده اند. اين را بدون هيچ 
ترديدی بدانيد كه ملت فلسطين همين امروز كه با شجاعت كامل در حال 
مبارزه است، ملت ايران را و درس ايران را، درس فراموش نشدنی خود و 
الگوی فراموش نشدنی خود به حساب می آورد و اين را، هم دوستان شما 
در سراسر عالم كه بسيارند، و هم دشمنان شما كه مراكز قدرت استكباری اند، 
به خوبی می دانند. فلسطين، امروز با نام خدا به مبارزه ی بابركت و پُرشكوه 
خود ادامه می دهد. يك بار ديگر غلبه ی اراده ی انسانهايی كه دل در گرو 
ايمان به خدا و اعتقاد به خود دارند، بر همه ی قدرتهای ماّدی، بارز و واضح 
خواهد شد. دنيا خواهد ديد كه ملت فلسطين در سايه ی استقامت، گام به گام 
به سمت هدفهای خود پيش خواهد رفت. فلسطين متعّلق به ملت فلسطين 
است. امروز اين ملت در ميدان است. در دنيای اسالم هم غوغايی است از 
هيجانی كه اين ملت در فضای بين المللی با ايستادگی شجاعانه ی خود آفريده 

است.
البته ملتهاي مسلمان وظيفه ي سنگين تري دارند؛ دولتهای مسلمان هم 
ـ همدوش، هم آوا  ـ ملت و دولتش  اسالمی  ايران  دارند.  بزرگی  وظايف 
و هماهنگ با ملت فلسطين همدردی می كند؛ با آنها همراهی می كند؛ در 
اين ملت را مورد حمايت قرار  ميدانهای مختلف، در ميدانهای گوناگون، 

می دهد.1

ایران؛ الگوي مقاومت ملتها
ما افتخار ميكنيم كه ملت ما، دولت ما، مسؤولين ما، جوانان ما و فرزانگان 
ما در همه ی اين سالها نسبت به اين قضايا بی تفاوت نبودند؛ اعالم موضع 
كردند، ابراز نفرت كردند. اين روحيه را ملت ايران نبايد از دست بدهد. اين 
روحيه را از دست ندهيد؛ بخصوص شما جوانها. يك عده ميخواهند مطلب 

1. بيانات در مراسم فارغ التحصيلی جمعی از پرسنل نيروی انتظامی 1379/07/18
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را واژگونه نشان بدهند؛ اعتراض ميكنند: آقا! چقدر ميگوئيد مرگ بر فالن، 
مرگ بر فالن. اعتراض ميكنند: چرا جنايات آمريكا را يا صهيونيستها را يا 
هم پيمانانشان را در تريبونهای جهانی علنی مطرح ميكنيد؟ بايد مطرح كرد، 

بايد گفت. ملتها درس ميگيرند.
... ملتها الهام ميگيرند، دولتها ياد ميگيرند و رهبران ملی تشجيع ميشوند، 
ايستاده است. چرا ما خجالت بكشيم؟  وقتی می بينند يك ملت اين جور 
...امروز و در دوران عظمت اسالم، سربلندی نظام اسالمی و سربلندی ملت 
ايران به خاطر مواضع ضد استكباری اش، آدم می بيند اگر كسی در تريبونهای 
جهانی در مقابل آمريكا و اسرائيل و صهيونيسم و هم پيمانانشان بايستد و 
صريح حرف بزند، يك عده  اين جا خجالت ميكشند! دست به دست هم 
ميمالند وميگويند: آقا! آبرويمان رفت! مثل همان خجالت كشيدنی كه در 
دوران طاغوت، از نماز خواندن يكی ميبردند. چرا خجالت بكشيم؟! مواضع 
صريح ملت ايران - و بخصوص جوانها - در مقابل ظلمها و ستمهای بين 

المللی هرگز نبايستی متوقف بشود.1

پيشتازي دولت جمهوري اسالمي در حمایت از فلسطين
ملت عزيز ما مسأله ی فلسطين را با همه ی وجود درك كرده است؛ ظلمی 
را كه خودش  دنيای اسالم شده، احساس كرده است؛ وظيفه ای  به  را كه 
در اين زمينه دارد، درك كرده است. دولت جمهوری اسالمی، هميشه در 
كه  را  آنچه  و  است  كرده  وظيفه  احساس  است؛  بوده  پيشتاز  قسمت  اين 
می توانسته، انجام داده است. يقيناً اين، نتايج بزرگی به دنبال خواهد داشت 
و ما اميدواريم - نشانه هايش را هم می بينيم - كه تدريجاً دولتهای اسالمی 
بعضی حقايق را بيشتر لمس می كنند؛ بعضی به متن قضيه نزديكتر می شوند 

و راه را به سمت آنچه كه وظيفه ی امت اسالمی است، نزديكتر می كنند.2

1. بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار استادان و دانشجويان كردستان 1388/02/27
2. بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی و سفرای كشورهای اسالمی در 

سالروز مبعث پيامبر گرامی اسالم)ص( 1379/08/04 
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دميدن جان تازه در كالبد فلسطين توسط نهضت امام خمينیقّدس سّره
نهضت امام خمينی)قّدس سّره(، جان تازه ای در كالبد قضيه ی فلسطين 
دميد و پشتوانه ی ايمان اسالمی را كه همواره با جهاد فداكارانه همراه است، 
بار ديگر برای آن ايجاد كرد. سياستهای خاورميانه ای آمريكا پس از قرارداد 
ملت  و  فلسطين  قضيه ی  برای  را  باری  خسارت  سرنوشت  ديويد  كمپ 
فلسطين ترسيم كرده بود و اين همان سياستی بود كه در نهايت به قرارداد 
اسلو و پيامدهای دردناك آن منتهی گشت. در اين سياستها محو روحيه ي 
جهاد و مقاومت و حذف تدريجی ملت فلسطين از كليه معادالت منطقه و 
تكيه ی آن ملت به اميدهای واهی بجای تكيه ی او بر اراده و نيروی ذاتی 
خود پيش بينی شده بود. روح ايمان اسالمی و انگيزه ی جهاد فی سبيل اهلل 
كه بار ديگر با مبارزات مردم فلسطين آميخته شد، بزرگترين مانع را در برابر 
پيشرفت سياستهای استكباری و انگيزه های خائنانه پديد آورد. امروز ملت 
فلسطين به بركت همين روحيه و انگيزه با همه ی وجود در صحنه حاضر 
است و با اراده و عزم و فداكاری خود آينده ای را كه برای دشمنان و حتی 

دوستان فلسطين قابل پيش بينی نبود، شالوده ريزی می كند.1 

ملت ایران، پشتيبان ملت فلسطين
من به ملت ايران، به پيروان بعثت محمدیصلی اهلل عليه و اله عرض 
ميكنم كه راه، همين ايستادگی است. نظام جمهوری اسالمی به تبعيت از 
ايستادگی  اين  از  انتخاب كرده است؛ ما  ايستادگی را  اين  امام بزرگوارش 
سود برديم و ضرر نكرديم. همه ی بلندگوهای استكبار جمع شدند كه ملت 
ايران و دولت ايران و نظام جمهوری اسالمی را با انواع و اقسام استداللها 
از پشتيبانی فلسطينها باز بدارند، ملت ايران قبول نكرد، بعد از اين هم قبول 

نميكنيم؛ ما از ملت فلسطين دفاع ميكنيم.2 

1. پيام به كنفرانس بين المللی امام خمينی)ره( و حمايت از فلسطين 1381/03/12
2. ديدار مسؤوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم)ص( 1387/05/09
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اهتزاز پرچم اسالم توسط امام راحل،  موجب بيداري ملت فلسطين
در حقيقت، امام بزرگوارِ ما در اين نهضت عظيمی كه در كشورمان و 
در جهان اسالم به وجود آوردند، دو پرچم را بلند كردند و برافراشته نگاه 
داشتند: يك پرچم عبارت است از پرچم احياي اسالم؛ به عرصه آوردن اين 

قدرت عظيم و اليتناهی .
.... در بعد اول كه برافراشتن پرچم اسالم بود، اين موجب شد كه مسلمانان 
در همه ی جای دنيا احساس هويت كردند؛ احساس شخصيت كردند. بعد 
از آنی كه در طول سالهای متمادی كوشش شده بود كه هويت اسالمی خرد 
شود، له شود، وقتی اين انقالب به وجود آمد، وقتی قامت برافراشته ی امام 
بزرگوارِ ما در منظر مردم مسلمان عالم پديدار شد، همه احساس كردند كه 
يك هويتی، يك شخصيتی، يك اصالتی پيدا كرده اند. همين موجب شد كه 
در شرق و غرب دنيای اسالم نشانه های بيداری مسلمانان پديدار بشود: ملت 
فلسطين بعد از ده ها سال ناكامی جان گرفت؛ جوانان كشورهای عربی كه 
بعد از شكسِت در سه جنگ كه دولتهايشان با رژيم صهيونيستی داشتند و 
دلمرده و مأيوس بودند، دوباره روحيه گرفتند - اينها ديگر مربوط به دنيای 
اسالم است؛ مخصوص به مسائل كشور ما نيست - رژيم صهيونيستی كه 
غده ی سرطانی در دل كشورهای اسالمی است و تا آن روز يك چهره ی 
شكست ناپذير از خود نشان داده بود و  خيلی ها در دنيای اسالم باور كرده 
بودند كه رژيم صهيونيستی شكست ناپذير است، از دست جوانان مسلمان 
رژيم  بر  پياپی  شد، ضربه های  شروع  فلسطينی  انتفاضه های  سيلی خورد؛ 
انتفاضه ی اقصی ، چه در  انتفاضه ی اول، چه در  غاصب وارد شد؛ چه در 
شكست و عقب نشينِی نه سال قبل از لبنان، چه در جنگ سی و سه روزه و 
چه در سال گذشته در جنگ بيست و دو روزه ی با مردم مظلوم غزه. همه ی 
اينها ضرباتی بود كه بر رژيم صهيونيستی وارد شد. اين در حالی است كه آن 
روزی كه انقالب اسالمی به پيروزی رسيد، رژيم صهيونيستی از نظر دولتهای 
مسلمان و ملتهای مسلمان، بخصوص ملتهای عرب، يك رژيم شكست ناپذير 
به حساب می آمد. اين موجب شد كه رژيم صهيونيستی عجالتاً شعار از نيل 
تا فرات را كنار بگذارد و به دست فراموشی بسپرد. ملتهای مسلمان - از 
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آفريقا تا شرق آسيا - به فكر ايجاد نظام اسالمی و حكومت اسالمی افتادند. با 
فرمولهای گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهوری اسالمی ما؛ اما به 
فكر حاكميت اسالم بر كشورشان افتادند. بعضی از كشورها موفق هم شدند؛ 

بعضی هم آينده ی نويدبخشی در انتظارشان هست از حركتهای اسالمی.
روشنفكران در دنيای اسالم با اميد تازه ای به ميدان آمدند. همان شاعران 
شكست  احساس  ميزدند،  حرف  يأس  با  كه  نويسندگانی  و  هنرمندان  و 
ميكردند، بعد از پيروزی انقالب اسالمی، بعد از حركت عظيم امام بزرگوار و 
ايستادگی های اين ملت، روحيه ی شان عوض شد، لحن كالمشان و شعرشان 
و قلمشان تغيير پيدا كرد؛ رنگ اميد به خود گرفت. و اين رشته سر دراز 

دارد.1

دولت صهيونيست و آمریكا؛ دشمن اصلی برای جمهوری اسالمی
ما  اصلی  امروز دشمن  اسالمی كيست؟  برای جمهوری  اصلی  دشمن 
در دنيا، صهيونيسم و استكبار است. اصل قضيه در دشمنی با اسالم و نظام 

جمهوری اسالمی و ملت ايران، صهيونيسم و استكبار است.
اگر بخواهيم استكبار را درست ترجمه كنيم، امروز با دولت متجاوز و 

مستكبر و ياغی و گردنكِش آمريكا تطبيق می كند. 
البته پليدتر از آمريكا، دولت صهيونيست، در فلسطين اشغالی است. چرا؟ 
در  است.  ملت  يك  به  متّكی  و  دولت  يك  آمريكا،  دولت  باالخره  چون 
بر يك ملت نيست!  دولت غاصب صهيونيستی، متّكی  صورتی كه اساساً 
ملت ساكن آن مناطق، ملتی است كه امروز آواره است! اسراييل، از اّول با 
ظلم و آدمكشی، با دروغ و فريب به وجود آمده است. در آن روز يك عّده 
افراد زورگو و متجاوز، با پشتيبانی دولت انگليس به منطقه ی فلسطين آمدند. 
اهالی آن منطقه را بيرون كردند و فرزندان و بازماندگان آنها - بيش از يك 
ميليون نفر - هنوز هم در زير چادرها و در شرايط اردوگاهی زندگی می كنند! 
زير چادر، يا چيزی شبيه چادر، در كوخها زندگی می كنند! مردم فلسطين، 

1. بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خميني )ره( 1388/03/14
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در خارج از فلسطين، با حال كوخ نشينی و اردوگاه نشينی زندگی می كنند. 
خانه های آنها و وطن آنها در اختيار كسانی است كه از اروپا، از استراليا، از 
آمريكا، از آسيا و از آفريقا به آن جا رفته اند و يك ملت جعلی و دروغين به 
وجود آورده اند و در آن جا به نام يك ملت، زندگی می كنند و دولتی هم 

دارند! اساساً چنين ملتی، وجود و هويّتی ندارد.
 پس، امروز در رأس دشمنان خارجی اين ملت - كه مبارزه ی اصلی 
سياسی خارجی ما در دنيا با اوست - رژيم فاسِد غاصِب خبيِث صهيونيسِت 
حاكم بر فلسطين اشغالی و پشت سر او، رژيم اياالت متّحده ی امريكاست. 
اياالت متحده ي امريكا با آن عرض و طول و با آن پيشرفتهای علمی و يك 
بازيچه ی دست صهيونيستها شده است؛ مثل غولی  كشور و ملت بزرگ، 
كه افسارش دست يك سگ است و هر جا می خواهد، او را می برد. امروز، 
دولت امريكا با آن حجِم ثروت و سابقه و اهميتی كه از لحاظ سياسی و 
بازيچه ی دست  اقتصادی و نظامی برای خودش در دنيا قائل شده است، 
صهيونيستها و دولت اسراييل شده است.وقتی رئيس جمهور امريكا، عليه 
جمهوری اسالمی، تصميمی اتّخاذ می كند، به مجمع صهيونيستهای امريكا 
می رود و در آن جا گزارشش را می دهد و در دنيا پخش می شود. اين، برای 

ملت امريكا ننگ است.
اينها دشمنان اصلی ما هستند. البته در گوشه و كنار دنيا، باز هم عليه ما 
دشمنی و خباثت می شود، اما اينها اهميت چندانی ندارد و مسأله ی اصلی 

نيست.1 

شروع دوباره نهضت در فلسطين، با ایستادگي جمهوري اسالمي
بعد  ولی  كشيدند؛  راحتی  نفس  ديگر  خيال خودشان،  به  صهيونيستها 
ديدند كه در دنيا نقطه ای وجود دارد كه در آن جا به بركت پرچم و حاكميت 

1. بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در صحن حضرت امام 
خمينی)ره( 1375/01/04
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اسالم و به بركت ايمان مردم به قرآن و احكام و آيات آن و به بركت نترسيدن 
دولت  و  مردم  استكبار،  و  ابرقدرتها  به  آنها  نكردن  اعتنا  و  شجاعتشان  و 
ايستاده اند و يكصدا فرياد می زنند كه حكومت غاصب صهيونيست، بايد از 
فلسطين خارج شود. همين ايستادگی ملت و دولت ايران و نظام جمهوری 
اسالمی، موجب شده است كه خونی به رگهای خشكيده ی نهضت فلسطين 
جاری شود و جوانان فلسطين - يعنی نسل سوم فلسطينيها - بيداری حقيقی 
پيدا كنند و نهضت را به شكل اسالمی خودش ادامه دهند. می دانند كه اگر 
نهضت جوانان فلسطينی، در داخل و در اطراف مرزهای فلسطين اشغالی 
ادامه پيدا كند، همه ی اين صلحی كه اينها با عربها كردند و دور ميز نشستند، 

پوچ و بی معنا خواهد بود و كارشان به جايی نمی رسد.1

تأثير انقالب اسالمي بر مسأله ي فلسطين
اّما بعد از انقالب اسالمی دو اتّفاق مهم افتاد. يكی اين كه نهضت فلسطين 
و  تبديل شد  اسالمی  نهضت  يك  به   - بود  دينی  غير  نهضت  يك  كه   -
مبارزانی هم  آمد و رنگ اسالمی گرفت. همان  به وجود  مقاومت اسالمی 
لبنان يا مناطق ديگر به  كه از بيرون مبارزه می كردند - مثل كسانی كه از 
اسرائيل حمله می كردند و به آنها ضربه می زدند - با انگيزه ی اسالمی، كه 

يك انگيزه ی بسيار قوی است، وارد ميدان شدند.
داخل  در  قيام و شورش  يعنی  »انتفاضه«،  آمد.  به وجود  »انتفاضه«  ثانياً 
سرزمين و وطن مغصوب. از اين قيام می ترسند؛ چون برايشان خيلی مهّم 
البته سعی می كنند مطلب را آن چنان كه هست، منعكس نكنند؛ اما  است. 
مبارزات مردم فلسطين در داخل سرزمين فلسطين، برای رژيم صهيونيستی 
شكننده و كوبنده است؛ ستون فقراتشان را می شكافد. چرا؟ به خاطر اين كه 
اينها به يهوديانی كه از سراسر دنيا در اين منطقه جمع كرده اند، وعده دادند 
كه در اين جا امنيت و راحتی و زندگی خوش هست و گفتند بياييد در اين جا 
با اين نسل نوخاسته و صاحبان  اينها طاقت برخورد  آقايی كنيد؛ اما حاال 

1. بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1375/10/28
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اصلی اين سرزمين را كه امروز بيدار شده اند، ندارند. اركان نظام صهيونيستی 
متزلزل است؛1

آمادگي ملت ایران براي حضور در صحنه ي مبارزه
البته به فضل پروردگار، در ايران اسالمی، عالوه بر اين، حنجره های مردم 
هم به ياد فلسطين فّعال است، مشتهايشان هم گره است، آمادگی هم دارند؛ 
منتها ما الزم و مصلحت نمی دانيم كه غير از خود ملت فلسطين - كه بايد در 
صحنه باشد - كسی از جای ديگری برود. كاری را كه يك ملت بايد انجام 

دهد، ديگری نمی تواند برای او انجام دهد؛ خود آن ملت بايد انجام دهد.2

آمادگي جوانان ایراني براي جانفشاني در فلسطين
بدانيد اگر ما - ما كه مسؤولين كشور هستيم - جلو مردم را نمي گرفتيم، 
بسياری از جوانهای ما راه می افتادند برای اينكه با جسم خودشان و با تن 
غزه  قضيه ی  در  باشند.  داشته  فلسطين حضور  عرصه ی  در  هم  خودشان 
پيغام  با  نمی آمدند؛  مي كردند،  هم  كار  هر  رفتند،  فرودگاه  به  ما  جوانهای 
من برگشتند. اگر من پيغام نمي دادم، از فرودگاه برنمي گشتند. مي گفتند ما 
را ببريد كه ما برويم غزه؛ خيال مي كردند كه مي توانند خودشان را به غزه 
برسانند. اين، انگيزه ی جوانهای ماست. مسأله ی غزه و مسأله ی فلسطين، 
مسأله ی ماست؛ مسأله ی اسالمی ماست؛ مسأله ی همه ی مسلمين است و 
وظيفه ی ماست. آنچه كه انجام هم مي دهيم، وظيفه ی ماست؛ بر كسی هم 
منت نداريم؛ وظائفمان را انجام داديم. از خدای متعال هم ميخواهيم كه كمك 
اينجا حضور  انجام بدهيم؛ لكن شما دوستانی كه  بتوانيم وظائف را  كند، 
داريد، روی همين حرفهايی كه اين آقايان زدند: اينی كه اصل، مبارزه است؛ 
اينكه هيچ راه حلی جز مقاومت در قضيه ی فلسطين وجود ندارد، روی اين 
حرفها ايستادگی كنيد. اين حرفها را صريحاً بزنيد؛ نگذاريد مجامالت سياسی 

1. بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10
2. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم از سراسر كشور 1375/07/18



79
 / 

ات
كلي

ل: 
ش او

بخ

و جوسازيهای سياسی بر اين منطق غلبه پيدا كند. هر كسی از فلسطينها كه 
از راه مقاومت پايش را كنار گذاشت، ضرر كرد.1

غيرقابل مصالحه بودِن فلسطين
... موضع ما در مورد مسأله ی فلسطين هم موضع روشنی است. ما طرفدار 
ملت فلسطين هستيم. ما طرفدار آزادی فلسطين هستيم. ما طرفدار كوتاه كردن 
دست متجاوزين به سرزمين فلسطين هستيم. ما می گوييم كه »مردم فلسطين 
در خانه ی خودشان امنيت ندارند.« اسالم، اين وضعيت را رد می كند. لذا ما 
هم رد می كنيم؛ ولو كشورهای ديگر پای ميز مذاكره بنشينند و فلسطين را - 
به خيال خودشان - به دشمن بفروشند. اما بدانند كه ملتهای مسلمان و ملت 

فلسطين، هرگز كشور فلسطين را به دشمن نخواهند فروخت.2

دفاع مقدس ایران؛ الگوي فلسطين
پايداری شما - چه در دوران دفاع مقّدس و چه در بقيه ی آزمايشهای 
بزرگ اين كشور - اين فضيلتها را در زمانه ی ما ثبت كرد. زمانه ی ما زمانه ی 
شيطان  سود  به  هميشه  نزديك  ارتباطات  اين  اما  است؛  نزديك  ارتباطات 
و شيطنتها نيست؛ به سود معنويتها و اصالتها هم هست. مردم دنيا خيلی 
چيزها را از شما ياد گرفته اند. همين مادری كه در فلسطين، جوان خودش را 
می بوسد و به طرف ميدان جنگ می فرستد، يك نمونه است. فلسطين سالهای 
متمادی، زن و مرد و پير و جوان داشت؛ اما براثر ضعفها و به دليل آن كه 
در ميدان صف آرايی معنوی، جنود عقل نمی توانست بر جنود جهل پيروز 
شود، فلسطين دچار ذلّت شد و اين وضعيت برايش پيش آمد و دشمنان بر 
آن مسّلط شدند. اما امروز وضعيت فلسطين، به گونه ی ديگری است؛ امروز 
فلسطين به پا خاسته است؛ امروز ملت فلسطين - زن و مرد - در صف آرايی 

1. ديدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطيني شركت كننده در افتتاحيه ی همايش غزه 1388/12/08
2. بيانات در صحن »آستان قدس رضوی« 1373/01/01
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معنوی در درون خود توانسته است جانب معنويت را غلبه دهد و پيروز كند؛ 
و اين ملت پيروز خواهد شد.1

پيروزي انقالب اسالمي و حزب اهلل لبنان از عوامل شكل گيري انتفاضه 
پيروزی انقالب اسالمی در ايران به رهبری امام خمينی، مردی فرزانه 
از تبار پيامبر اكرم صّلی اهلل عليه وآله و سّلم، نقش اساسی در بيداری اسالمی 
در همه ی جهان، بويژه در كشورهای منطقه داشت. پيروزی مسلمانان در 
رويارويِی به ظاهر نابرابر با دشمنان اسالم در جنوب لبنان، نشان ديگری از 
اصالت و حّقانيت مبارزات اسالمی و تأكيدی است بر اين كه اگر مسلمانان 
به وعده ی خداوند اعتماد كنند و برای خدا مجاهده نمايند، پيروزی آنها 

حتمی است.
بی ترديد پيروزی خيره كننده ی مقاومت اسالمی در جنوب لبنان از يك 
سو و شكست فضاحت بار طرحهای سازشكارانه از سوی ديگر، از عبرتهای 
اصلی منطقه است كه موجب شده مردم مسلمان فلسطين يك بار ديگر به 
انتفاضه رو كنند؛ ولی اين بار ديگر نغمه های سازشكاری در داخل فلسطين و 
يا منطقه، بر روی فلسطينياِن صبور، شجاع و مقاوم اثری ندارد و آنها مصّمم 

هستند كه ان شاءاهلل مبارزات خويش را تا پيروزی ادامه دهند.2

تبليغات عليه ایران به خاطر دشمني با اسرائيل
صهيونيستها و دولت غاصب اسرائيل، ابزار دست امريكا هستند و امريكا، 
اين دولت غاصب را اصاًل برای انجام كارهای خود در خاورميانه گذاشته 
است؛ و نيز خبرگزاريها و رسانه های ارتباط جمعِی وابسته به آنها، از روز 
اّوِل انقالب تاكنون، با حجم زياد و كيفيّت باال، به تبليغات عليه جمهوری 
اسالمی پرداختند و هر چه به دهنشان آمد، گفتند و می گويند. مثاًل موضوع 

دوكوهه  پادگان  در  مردم  مختلف  قشرهای  و  راهيان نور  از  نفر  دههاهزار  جمع  در  بيانات   .1
1381/01/09

2. سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
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تضييِع حقوق بشر كه ممكن است عّده ای در دنيا آن را واقعاً باور كنند، از 
جعليّات همينهاست.

می گويند: »حقوق بشر در ايران، تضييع می شود.« وقتی می گوييم »دليلش 
را بگوييد و مثال بياوريد«، فهرستی ارائه می دهند و می گويند: »شما اينها 
مرفين.  قاچاقچيان هروئين و  اينها چه كسانی هستند؟  اعدام كرده ايد.«  را 
يعنی محكومين به اعدام كه يك بار اعدام برايشان كم است و اگر می شد 
بيش از يك بار اعدامشان كنند، جا داشت. آيا اين نقض حقوق بشر است؟! 
می گويند: »ايران تروريست است.« وقتی می پرسيم »به چه دليل می گوييد 
ايران تروريست است و تروريسم را صادر می كند؟« می گويند: »ببينيد در 
فلسطين و لبنان، مردم چه می كنند!« خوب؛ اين به ايران چه ربطی دارد؟! البته 
در اين شّكی نيست كه يك عّده انسان، در فلسطين و لبنان بيدار شدند و از 
انقالب اسالمی الهام گرفتند. همان عّده می گويند: »چرا شما اسرائيِل غاصب، 
صهيونيستهای بی وطن و دولت جعلی غلِط اسرائيل را آورديد و بر لبنان و 
فلسطين مسلط كرديد؟« اين موضوع، به ايران چه ربطی دارد؟! آيا اگر عّده ای 
از ميهنشان دفاع كنند، به معنی تروريسم است و اين به اصطالح تروريسم را 

ايران صادر كرده است؟!1

گناه جمهوری اسالمی؛ طرفداري از حق
می زند! جمهوری  را  اين حرف  كه  است  اين  اسالمی  گناه جمهوری 
اسالمی بر خالف دولتهای ديگر كه از ترس يا با تطميع امريكا همين حرف 
حق را كتمان كرده و پوشيده داشتند، اين حرف را به صراحت می زند و 
می گويد حق، حّق است و باطل، باطل است. ما نمی توانيم انكار كنيم كه 
ملت فلسطين وجود داشته، ولی امروز آواره است. نمی توانيم انكار كنيم كه 
سرزمين فلسطين، از مردم فلسطين غصب شده است؛ آن هم نه با يك روش 
ظاهرا با نزاكت، بلكه با كشتار و آدمكشی و فريب و دروغ و اعمال زور 
و سّفاكی و قتل عام. دولت اسراييل با قتل عام و غدر و فريب و سّفاكی و 

1. بيانات در خطبه های نماز جمعه ی سوم رمضان 1415 - 1373/11/14
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لگدزدن به ارزشهای انسانی به وجود آمد. حقوق يك ملت در مقابل پای 
مهاجرين صهيونيست كه وارد فلسطين اشغالی شدند، قربانی شد. در طول 
قريب پنجاه سالی كه از عمر اين دولت جعلی می گذرد، دائماً سركوب و قتل 
نفس و دروغ و فريب و تجاوز و حمله به انسانها و بيگناهان، مايه ی حيات 

و تداوم زندگی آن بوده است.
...ما اين حقايق را می گوييم. ما اين حقايق را مكتوم نگه نمی داريم. ما 
گناه دانسته ايم كه اين روشنترين حقايق را در اين دنيا كتمان كنيم برای اين كه 
امريكا خوشش بيايد. اشخاص بسياری در سطح دنيا - كسانی كه با ما در 
ارتباط تجاری يا سياسی هستند- محرمانه به ماموران و كسان ما می گويند: 
علت دشمنی امريكا با شما، عبارت از همين مسأله ی خاورميانه و قضيه ی 
اسراييل است. می گويند چرا شما مخالفت می كنيد؟ صريحاً می گويند كه اين 
قضيه ی حقوق بشر و محاكمات آن چنانی و حقوق زن و از اين حرفهايی كه 
عليه جمهوری اسالمی، در رسانه های امريكايی و صهيونيستی گفته می شود، 
همه اش حرف است. ما خودمان می دانستيم كه اين حرف است؛ اما حاال آنها 

هم اين را اقرار می كنند. 
...مسأله ی آنها در جای ديگر است. دردشان از جای ديگر است. آنها 
می گويند شما چرا با اسراييل كنار نمی آييد و مثل ديگران، حكم قتل ملت 
فلسطين را امضاء نمی كنيد؟! حرفشان اين است. من هميشه اين موضوع را 
به همه می گفتم. حاال خود آنها اعتراف می كنند و به ما می گويند كه فشارهای 
امريكا و محاصره ی اقتصادی و تبليغات خصمانه و رذالت آميِز عناصری از 
دستگاه قانونگذاری و اجرايی امريكا عليه جمهوری اسالمی، همه و همه 
را  خاورميانه  صلح  چرا  شما  می گويند  است.  مربوط  اسراييل  قضيه ی  به 
قبول نداريد؟ چرا می گوييد اين صلح نيست و سازش گرگ و ميش است؟ 
چرا نمی آييد اين سازش را امضاء كنيد؟ آنها حكم قتل فلسطينيها را از ما 

می خواهند! قضيه اين است.1 

1. بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در صحن حضرت امام 
خمينی)ره( 1375/01/04
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نپذیرفتن غصب غاصباِن  امریكا،  نظر  از  اسالمی  بزرگترین عيب جمهوری 
صهيونيست

از نظر امريكاييها، بزرگترين عيب جمهوری اسالمی اين است كه غصب 
غاصباِن صهيونيست نسبت به فلسطين را قبول نمی كند. بزرگترين نقطه ی 
دشمنی آنها با نظام جمهوری اسالمی اين است كه چرا شما قبول نمی كنيد 
چكمه پوشان اسرائيلی، بدون اجازه در خانه ی مردم حركت كنند و بر سر آنها 
بكوبند و حاكماِن آن مردم باشند؟! همه ی دنيا قبول كرده اند، شما چرا قبول 
نمی كنيد؟! بزرگترين نقطه ی قوت اين ملت، از نظر آنها، بزرگترين نقطه ی 

ضعف است!1

مشكل اصلی امریكا با ایران؛ مخالفت با طرحهای ذّلت بار سازش
استكبار  كه  همه جانبه ای  فشارهای  اساسی  علت  خواهران!  و  برادران 
جهانی - و در رأس آنها رژيم امريكا - به ايران وارد می كند، حمايت ما از 
فلسطين است. آنها در اظهارات صريحتری گفته اند كه مشكل اصلی امريكا 
در  ذلّت بار سازش  با طرحهای  ايران  اسالمی  ايران، مخالفت جمهوری  با 
فلسطين است؛ و بقيه ی امور نظير اّدعاهای مضحِك نقض حقوق بشر و 
ساخت سالحهای كشتار جمعی، بهانه ای بيش نيست؛ و اگر ايران دست از 
حمايت خود از مبارزين و مردم لبنان و فلسطين بردارد، آنها دست از روش 
خصمانه ی خويش عليه ايران برمی دارند! البته ما به روشنی می دانيم مشكل 
اصلی آنان، اسالم و حكومت اسالمی است كه مانع از بازگشت غارتگرانه 
و سلطه طلبانه ی آنان به اين كشور پهناور شده است و آنها هم حقيقتاً اين 
رويكرد سياستهای جمهوری اسالمی را به خوبی می شناسند. ما به آنها جواب 
لبنان را از وظايف مهم اسالمی  رد داده ايم و حمايت از مردم فلسطين و 

خويش می دانيم. لذا آنها از هر سو فشارهای خود را وارد می كنند. 
....هرچه دامنه ی مبارزات لبنان و فلسطين گسترده تر می شود، برآشفتگی 
و عصبانيت صهيونيسم و امريكا از نظام جمهوری اسالمی بيشتر و توطئه ی 

1. بيانات در ديدار جمع كثيری از بسيجيان سراسر كشور 1375/08/30
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آنها گسترده تر می گردد؛ ولی آنها بدانند علی رغم تبليغاتشان، ملت عظيم الّشأن 
ايران و مسؤوالن و رؤسای كشور، همگی منسجم هستند. مردم مسلمان ايران 
يكپارچه از آرمانهای انقالب و اسالم حمايت می كنند و حمايت از فلسطين، 
انتفاضه و مبارزه با صهيونيسم و حاميانش از اركان اصلی سياستهای راهبردی 

جمهوری اسالمی ايران است.1
برادران و ملت عزيز! استكبار، خصوصياتی را از جمهوری اسالمی خوش 
نمی دارد؛ به رو و به زبان هم نمی آورد. درعين حال، مسائل ديگری را به زبان 
می آورد كه بهانه است. موضوع كمك به تروريسم، يا نقض حقوق بشر و يا 
ادعاهايی از اين قبيل، حرفهای مفت و بهانه های واهی است. خودشان هم 
می دانند. قضيه ی اصلی، چيز ديگری است. قضيه ی اصلی اين است كه چند 
موضوع مهم هست كه جمهوری اسالمی به آنها پايبند است. امريكا و طيف 
مستكبرين عالم، با اينها مخالفند: ما، در قضيه ی فلسطين، آشتی ناپذيريم. ما 
گفته ايم كه فلسطين از آن فلسطينيهاست و دولت اسرائيل كه غاصب است، 

بايد از بين برود و دولت فلسطينيها سركار بيايد.
اين، يك مسأله ی اساسی است. براساس اين مسأله، با هر حركتی كه 
مخالف اين هدف است، مخالفت می ورزيم. ما گفتيم: اين كه در دنيا، هرجا 
تضعيفشان  و  می ريزد  را  خونشان  استكبار  هستند،  مسلمانان  از  گروهی 
می كند، توطئه ای عليه اسالم است و افشاگری كرديم. شما ببينيد، امروز در 
دنيا انواع و اقسام تضعيف مسلمين و قهر بر آنها وجود دارد. يك نمونه اش 
در بوسنی هرزگوين با آن شكل فجيع و فضيح است. يك نمونه اش در هند 
يادگارهای  كه جزو  بزرگ،  و  تاريخی  آن مسجد  تخريب  مسأله ی  است؛ 
اسالمی است و برای نابود كردن و جريحه دار كردن احساسات مسلمين و 
خراب كردن روحيه ی مسلمانان هند اين كار را كردند. در خبرها بود كه در 
هند، صهيونيستها به آن متعصبين نادان كمك و برايشان برنامه ريزی می كنند. 

اين هم يك نمونه است.2

1. سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2. بيانات در ديدار سپاه پاسداران و نيروی انتظامی، به مناسبت سوم شعبان 1371/11/6



85
 / 

ات
كلي

ل: 
ش او

بخ

امثال آن می گويند، خودشان  اين چيزهايی كه راجع به حقوق بشر و 
می كنند.  ذكر  فشار  به عنوان  را  اينها  است؛  واقع  خالف  كه  می دانند  هم 
يكی  بكند،  دولتی خصومتی  هر  عليه  بخواهد  وقتی  كه  سالهاست  امريكا 
اين  كه  می دهد  دولت شعار  آن  عليه  يعنی  است؛  همين  از خصومتهايش 
ضّدحقوق بشر و ضّددمكراسی است! اينها كه خودشان هم می دانند واقعيت 

ندارد؛ دنيا هم اين را می داند. اين، چيز مهّمی نيست.
خواسته ی حقيقی آنها از جمهوری اسالمی - كه بارها هم آن را تكرار 
كرده اند - اين است كه جمهوری اسالمی در قضيه ی فلسطين از مواضع 
خود عقب نشينی كند؛ يعنی اسرائيل را به رسميت بشناسد؛ مثل كشورهايی 
كه قضيه ی مبارزه ی فلسطين را به بوته ی فراموشی سپردند! می گويند شما 
اين قضيه را رها كنيد، حضور امريكا را در مناطق گوناگون دنيا بپذيريد، 
حضور امريكا را در قضايای منطقه ی خليج فارس بپذيريد و مهمتر از همه، 
نفوذ امريكا را در قضايای كشور ايران بپذيريد! اين، خواسته ی حقيقی رژيم 
امريكاست. آن چيزی كه به طور حقيقی و جّدی می خواهند، اين قضيه است 
كه گفتم. اين را در پوشش حرفهای ديگر و اتّهامات و تبليغات مخالف و 

امثال اين چيزها بيان می كنند؛ اما حقيقت قضيه اين است.1

نترسيدن از انزوا به خاطر دفاع از فلسطين
چهل و پنج سال پيش، ظلمی صورت گرفته است: خانه ی ملت فلسطين 
از آنها غصب شده است. اين خانه، به تمامه و بی قيد و شرط، بايد به ملت 
فلسطين برگردد. حكومت اسالمی، خصوصيتش اين است كه با َجوسازی، 
عقب نشينی نمی كند. مرتّب بگويند »آقا، منزوی می شويد!« »منزوی« يعنی 
چه؟! اگر قدرتهای پر روی دنيا، با جنجال و هياهو و سرو صدا، آمدند و 
خواستند ناحّقی را حق كنند، ما هم مثل ديگران كنار برويم و بگوييم »صحيح 

می فرماييد«؟! پس معنای حكومت اسالمی چيست؟

بيانات در ديدار گروه كثيری از دانش آموزان، دانشجويان و اقشار مختلف مردم به مناسبت   .1
يوم اهلل سيزده آبان 1376/08/14
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نامشروع،  خوب؛ معلوم است در بين افرادی كه جز باطل و جز زورِ 
هيچ چيز برايشان مطرح نيست، انساْن منزوی خواهد شد. »إن یّتخذونك اال 
هزواً«1 معلوم است! مگر وقتی پيغمبر صلوات اهلل عليه، دعوت را آورد، منزوی 
نبود؟ مگر امام بزرگوار ما، در دوران سلطه ی طاغوت، در خانه ی خودش 
غريب و منزوی نبود؟ منزوی يعنی چه؟! حكومت اسالمی، اين جوانمردی 
قدرتهای  و  امريكا  از  و  بگويد  است  حّق  را  آنچه  كه  دارد  را  رشادت  و 
متّحد در دنيا نترسد. فرق ما با آن كشورِ ضعيِف وابسته در همين است. آن 
دولتهايی می ترسند كه به ملتهايشان وصل نيستند. آنها هم اگر با ملتهايشان 
متّصل بودند، اين جرأت را داشتند كه مافی الّضمير خودشان را بگويند. ما با 
ملتمان وصليم. ما يك دولت بی پشت و پناه نيستيم. مثل يك پرده ی پوششی 
كه نيرويی آن را به طرفی بكشد و پشت سرش هيچ نباشد، نيستيم. عقبه مان 
خيلی قوی است. عقبه ی ما، يك ملت با عظمت، يك ملت پنجاه و چند 
ميليونِی مؤمن است. عقبه ی ما، منطق و استداللی است كه بر ما و بر روح 

ما حاكم است.
وقيحانه ی  گستاخيهای  و  زورگوييها  تسليم  نمی شويم.  ظلم  تسليم  ما 
امريكا و قدرتهای متّحد امريكا نمی شويم. قرآن به ما ياد داده است كه حرف 
حق را با قدرت بزنيم و بر آن پافشاری و اصرار كنيم و نيرويمان را برای 
آن بسيج نماييم. خدای متعال هم بركت خواهد داد و كمك خواهد كرد؛ 
همچنان كه سرنوشت ما در اين پانزده سال ماجرای حماسی ملت ايران اين 

را اثبات می كند.2

1.  سوره ي انبياء، آيه ي 36
2. بيانات در ديدار فرماندهان و مسؤوالن »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 1372/06/25
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فصل سوم
 صهيونيسم و اسرائيل 

صهيونيسم؛ مفهومي وسيع تر از اسرائيل
عزيزان من! يكی از خدمتهايی كه دشمنان ما به ما می كنند، همين است 
كه به ما نشان می دهند در تبليغ روی چه نقاطی بايد متمركز شويم. امروز اگر 
شما نگاه كنيد، می بينيد كه همه ی دستگاههای تبليغی دشمن دست به دست 
هم داده اند و تبليغات خود را بر روی چند نقطه متمركز كرده اند. در رأس آنها 
هم تبليغات صهيونيستهاست. صهيونيستها كه عرض می كنيم، فقط مراد ما 
دولت صهيونيست غاصب نيست؛ او بخشی از مجموعه ی صهيونيستهاست؛ 
مجموعه ی صهيونيستهايی كه سرمايه داران بزرگ كشورهايی از جمله امريكا 

را تشكيل می دهند و بر سياست آن كشور مسلطند.
امروز متأسفانه كشور امريكا، دولت امريكا، كنگره ی امريكا، در زمينه های 
صهيونيستند.  طلسم  اسير   - غيره  و  فرهنگی  تبليغاتی،  مالی،   - گوناگون 
تبليغات رسانه ای دنيا هم غالباً در اختيار اينهاست. اين خبرگزاريهای معروفی 
كه شما می بينيد، عمده شان در اختيار همين مجموعه اند. بعضيها هم كه متعلق 
به آنها نيستند، با آنها هم جهتند. اگر شما تبليغات اينها را نگاه كنيد، می بينيد 
كه در مورد كشور عزيز و ملت بزرگ و قهرمان و درعين حال مظلوم ما، 
بر روی چند نقطه متمركزند: اول، اختالف و دوئيت و تفرقه است؛ همان 
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داستان قديمی »تفرقه بينداز، حكومت كن«؛ همان درد و بالی عمده ای كه از 
قديم در جان ملتها می افتاده است. درصدند تفرقه ايجاد كنند، يا اگر هرچه 

تالش كردند ديدند نمی توانند تفرقه ايجاد كنند، شايعه ی تفرقه بيندازند.1

صهيونيستها؛ طراح تحوالت منفی در سطح بين المللی در قالب ناتوي فرهنگي
از اين]فراموشي هويت مستقّل مّلي[ خطرناكتر، اين است كه سررشته ی 
همين تحوالت منفی در سطح بين المللی، در دست كسانی باشد كه آنها به 
وسيله ی اين تحوالت می خواهند اهداف خودشان را - كه يا زر است يا 
زور - تأمين كنند و برای آنها چيزی به نام هويت ملتها اصاًل ارزش ندارد؛ 
كه متأسفانه اين در صد سال، صد و پنجاه سال اخير، در دنيا اتفاق افتاده 
است؛ يعنی تحوالت كشورهای آسيايی و آفريقايی و امريكای التين در دام 
اينها صهيونيست  طراح  و  است  افتاده  بين المللی  قدرت  باندهای  طراحی 
و سرمايه داران بين المللی بوده اند. برای اينها آنچه مهم بوده، كسب قدرت 
سياسی است كه بتوانند در كشورها و دولتهای اروپايی و غيره نفوذ كنند 
كمپانيها،  اين  و  كنند  پول كسب  و  بگيرند  در دست  را  قدرت سياسی  و 
بوده  اين  آورند. هدف  وجود  به  را  تراستها  و  كارتلها  عظيم،  سرمايه های 
است؛ آن وقت اگر اقتضاء می كرده است كه اخالق جنسی ملتها را خراب 
كنند، راحت می كردند؛ مصرف گرايی را در بين آنها ترويج كنند، به راحتی 
اين كار را انجام می دادند؛ بی اعتنايی به هويتهای ملی و مبانی فرهنگی را 
در آنها ترويج كنند، اين كار را می كردند. اينها، اهداف كالن آنها بوده است 
كه تصوير می كردند. آن وقت هميشه لشكری هم از امكانات فرهنگی و 
رسانه ای و روزنامه های فراوان و مسائل گوناگون تبليغات در مشت اينها 
بوده است، كه اينها امروز يواش يواش دارد پخش می شود و من پريروز در 
روزنامه - البته سه، چهار ماه قبل از اين، من مقاله اش را ديده بودم - گزارشی 
از تشكيل »ناتوی فرهنگی« را خواندم. يعنی در مقابل پيمان ناتو كه امريكاييها 
در اروپا به عنوان مقابله ی با شوروی سابق يك مجموعه ی مقتدر نظامی به 

1. بيانات در ديدار علما و روحانيون در آستانه ی ماه مبارك رمضان 1376/10/03
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وجود آوردند؛ اما برای سركوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه ي 
خاور ميانه و آسيا و غيره از آن استفاده می كردند، حاال يك ناتوی فرهنگی 
هم به وجود آورده اند. اين، بسيار چيز خطرناكی است. البته حاال هم نيست؛ 
سالهاست كه اين اتفاق افتاده است. مجموعه ی زنجيره ی به هم پيوسته ی 
رسانه های گوناگون - كه حاال اينترنت هم داخلش شده است و ماهواره ها 
و تلويزيونها و راديوها - در جهت مشخصی حركت می كنند تا سررشته ی 
به عهده بگيرند؛ حاال كه ديگر خيلی هم آسان و رو  تحوالت جوامع را 

راست شده است.
قدرت  به جايی  و جا  افتاد  اتفاق  تحول سياسی  كه يك  در گرجستان 
انجام گرفت، يك سرمايه دار امريكايی و صهيونيست يهودی - البته اسمش 
معروف است، من نمی خواهم اسمش را بياورم - اعالم كرد كه من ده ميليون 
ايجاد كردم؛ خيلی  دالر در كشور گرجستان خرج كردم و تحول سياسی 
راحت. ده ميليون دالر خرج می كنند، يك حكومت را كنار می گذارند، يك 
حكومت ديگر را سر كار می آورند! اينها بايد روی مردم اثر بگذارند؛ بايد 
اجتماعات درست كنند. در اوكراين هم همين كار را كردند؛ در جاهای ديگر 
هم همين كار را كردند. گاهی اوقات تأثيراتشان به شكل ديگری است و 
تعيين كننده است. شايد اين را در يك جمع دانشجويِی ديگر گفته باشم كه 
ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزی - كه بسيار هم آدم پركار و دقيق و 
جدی و پايبندی بود - به تهران آمد، به ديدن من هم آمد؛ همان اوقات بود 
كه تحوالت گوناگونی در آسيای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی 
و تايلند، و زلزله ی اقتصادی به وجود آمده بود. همين سرمايه دار صهيونيستی 
و بعد سرمايه دارهای ديگر، با بازيهای بانكی و پولی توانستند چند تا كشور 
به من گفت: من  ماهاتير محمد  بكشانند. در آن وقت  به ورشكستگی  را 
فقط همين قدر به شما بگويم كه ما يك شبه گدا شديم! البته وقتی كشوری 
بانك جهانی  اقتصادی  پيدا كرد و خواست نسخه های  اقتصادی  وابستگی 
هم خواهد شد.خود  همين طور  بكند،  عمل  را  پول  بين المللی  و صندوق 
اين بانك جهانی و صندوق بين المللی هم يكی از بخشها و قطعه های اين 
جهانی  تحوالت  رشته ی  سر  كه  است  خطرناك  خيلی  اين  بزرگند.  پازل 
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دست باندهای قدرت بين المللی باشد؛ كه امروز هست. اينها صهيونيستها و 
سرمايه دارهايند و عمدتاً هم در امريكا و در اروپايند. اين دو، سه نكته در باب 
تحول بود. پس، از تحول نبايد گريخت؛ نبايد ترسيد و نبايد آن را با هرج و 

مرج و آنارشيسم اشتباه كرد. تحول خوب است و الزم است.1

رژیم صهيونيست امروز، بسيار ضعيف تر از رژیم صهيونيست چند سال قبل
امروز بحمداهلل موقعيت ما، موقعيت مستحكمی است؛ بعكس موقعيت 
دشمنان و مخالفان ما متزلزل است. من ديروز و پريروز هم گفتم: امريكای 
امروز، امريكای ده سال و پانزده سال قبل نيست؛ رژيم صهيونيست امروز هم، 

رژيم صهيونيست چند سال قبل نيست. اين رژيم بشدت تودهنی خورد.2

صهيونيسم، در قلب صفوف دشمنان خونی اسالم و نظام جمهوری اسالمی
در  اسالم طلبی  قّله ی  فعاًل  كه  اسالمی  نظام جمهوری  مقابل  در  امروز 
دنيای اسالم است، صفوفی قرار گرفته اند؛ استكبار جهانی در قلب آن صفوف 
است؛ صهيونيسم در قلب آن صفوف است. اينها به طور صريح، دشمنان 
خونی اسالمند، پس دشمنان خونی جمهوری اسالمی اند. اين شد يك معيار. 
اگر حركتی كرديم، كاری كرديم كه به نفع اين دشمن انجام گرفت، بايد 
اگر  ميرويم.  غلط  راه  داريم  كه  بدانيم  بشويم،  هوشيار  غافليم،  اگر  بدانيم 
حركتی كرديم كه ديديم اين دشمن را خشمگين ميكند، بدانيم كه راهمان راه 
درست است. دشمن از پيشرفت ملت ايران خشمگين ميشود، از موفقيتهای 
شما خشمگين ميشود، از استحكام نظام اسالمی خشمگين ميشود. شما ببينيد 
دشمن  كه  چيزی  آن  ميشود؛  دشمن خشمگين  ما  كارهای  از  كداميك  از 
را خشمگين ميكند، اين همان خط درست است. آن چيزی كه دشمن را 
مشعوف ميكند، ذوق زده ميكند، سعی ميكند بر روی آن هی تكيه كند؛ در 
زاويه داری  همان  اين  است؛  كج  آن خط  اين  در سياست ورزی،  تبليغات، 

1. ديدار دانشجويان 1385/08/18
2. ديدار مردم گرمسار 1385/08/21
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روشن  را  معيارها حقايق  اين  باشيد.  داشته  نظر  در  را  معيارها  اين  است. 
خواهد كرد. در بسياری از موارد آن جائی كه اشتباهی پيش می آيد، با اين 

معيارها ميشود آن اشتباه را برطرف كرد.1

سيطره ي صهيونيسم بر اغلب خبرگزاریها
صهيونيستهاست.  دست  تبليغات،  اين  عمده ی  و  دشمن  تبليغات 
خبرگزاريهای معروفی كه در دنيا وجود دارند، اغلبشان متعلق به صهيونيستها 
هستند. بعضی از راديوهای معروف دنيا هم، متعلق به آنهايند. صهيونيستها 
هم در اين منطقه، مثل سگ زنجيری استكبار عمل می كنند. پارس كردن و 
پاچه گرفتن و به اين و آن پريدن، شأن صهيونيستهاست. از آنها، غير از اين 
هم انتظاری نيست و البته، كسی هم اهميتی به آنها نمی دهد. اما اگر كسی به 
وضع تبليغات اينها در برهه های مختلف نگاه كند، چيزهای شگفت آوری را 

احساس می كند.2

و  مالی  قدرتهای  بين المللی،  قدرت  مراكز  اغلب  بر  صهيونيسم  سيطره ي 
اقتصادی

ما امروز مواجه هستيم با يك جبهه ی دشمنی بزرگ در سراسر دنيای 
قدرت  مراكز  در  است  گرفته  شكل  كه  است  جبهه ای  اين  قدرتمندان؛ 
بين المللی، قدرتهای مالی و اقتصادی، كه غالباً هم در مشت صهيونيستها و 
سرمايه دارهای بزرگ است. اين جبهه در مقابل نظام اسالمی از همه ی وسائل 
استفاده ميكند و در داخل هم متأسفانه كسانی به اينها جواب ميدهند؛ كسانی 
ميشوند طرف مورد اعتماد آنها، حرف آنها را تكرار ميكنند، به آنها پاس 
ميدهند، برای اينكه آنها بتوانند به نظام جمهوری اسالمی ضربه بزنند! يك 
چنين حالتی متأسفانه وجود دارد. ليكن در مقابل آن، بيداری مردم، آگاهی 
مردم، انگيزه ی مردم، حضور مردم، دينداری مردم، عالقه مندی مردم به مبانی 

1. بيانات در ديدار عمومی مردم چالوس و نوشهر 1388/07/15
2. بيانات در جمع علما، طالب و روحانيان، در آستانه ی ماه »محرم« 1372/03/26
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نظام و پايه های نظام وجود دارد. اينها حقائقی است كه در جمهوری اسالمی 
وجود دارد. و ما پيش رفتيم. ما در طول اين سالهای متمادی، خدا را شكر 

ميكنيم كه پيش رفتيم.1

اعالم هدف اسرائيل بزرگ توسط صهيونيستها، به سبب سكوت وسازش 
دولتهای عربی

سكوت و سازش خيانت آلود بسياری از دولتهای عربی و حتّی تظاهر 
بعضی از آنان به بی تفاوتی و عدم حساسيت نسبت به سرنوشت فلسطين، 
كار را به جايی رسانده است كه دولت غاصب صهيونيست، پس از سالها 
بر زبان  اسرائيل بزرگ را علناً  اكنون دوباره داعيه ی  انكار،  كتمان و حتّی 
می آورد و با بی شرمی و وقاحت، نيت پليد غصب سرزمينهای جديدی از 

ميهن اسالمی را تكرار می كند.
بعضی از پادشاهان و رؤسای عرب، به خاطر جلب نظر معبودشان امريكا، 
حتّی انگيزه های عربی و عرق قوميت را كه دائماً از آن دم می زنند، در برابر 
اسرائيل به فراموشی می سپارند و به جای آن، ميدان مسابقه با اسرائيل در 
گرفتن كمك از امريكا را هرچه بيشتر گرم می كنند. اين داغ ننگ را چه كسی 
از پيشانی ملت عرب خواهد زدود؟ و آيا جوانان مسلمان بيدار در كشورهای 

عربی، اين خيانت را بر خودفروختگان خواهند بخشيد؟!
در نظر اين زمامداران خائن، قوميت و وحدت عربی، فقط هنگامی بايد 
مورد استفاده قرار گيرد كه امريكا بخواهد از آن در برابر ايران اسالمی و 
اسالم ناب محّمدیصّلی اهلل عليه وآله بهره برداری كند. اُف بر وجدانهای خفته 
و دلهای ناپاكی كه لطف و عنايت امريكا را به قيمت از دست دادن همه چيز، 
هم ثروتهای خداداد طبيعی، هم شأن و كرامت انسانی و ايمان اسالمی و آبرو 
و اعتبار و تشخص ملت خود طلب كردند و با كفران نعمتهای خدا، خود و 
ملتهايشان را در سراشيب انحطاط و ابتال به غضب الهی دچار ساختند. »اَلَم 
لُوا نعمت َاهلل كفراً و اََحلُّوا قوَمهم داَرالَبواِر َجهّنَم َیصَلونَها و بِئَس  َتَر الی الّذین بَدَّ

1. بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1388/12/06
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چه شد آن شور و هيجانی كه در برابر اسرائيل غاصب ابراز می شد؟ و 
چه شد تعهدی كه رؤسای عرب با ملتهای خود درباره ی مبارزه با اسرائيل 
بستند؟ لعنت خدا و بندگان صالحش بر آن دستی2 كه اولين معاهده ی سازش 
با اسرائيل را امضاء كرد و زندگی سياه دنيوی و سرنوشت اخروی خود را با 
فرعون قرين ساخت. و نفرين بندگان صالح و فرشتگان و انبيا و اوليا بر آنان 
كه آن راه را ادامه داده اند و می دهند؛ مخصوصاً آنان كه اميد كاذبی به ملت 
مظلوم فلسطين داده و آن گاه به بهای سيه روزی آنان، عيش ناپايداری برای 

خود فراهم كردند.3

ماهيت اسرائيل
اكنون اوضاع آشفته ی جهان اسالم و وابستگی روزافزون كشورهای منطقه 
به قدرت بی مهار امريكا، زمينه ی مساعدی برای تهاجم كينه ورزانه ی دولت 
غاصب فراهم ساخته، كه با پشتگرمی به حمايت شيطان بزرگ - كه حقًا 
خطرناكترين دشمن اسالم و مسلمين است - آشكارا مقاصدی را كه هرگز هم 
تالش زيادی برای پنهان ساختن آن نمی كرده است، دنبال كند: انتقال يهوديان 
است؛  سابق  ابرقدرت  آن  به  غرب  كمكهای  بهای  از  بخشی  كه  شوروی 
انتقال فالشه های اتيوپی كه قرار است خدمت به صهيونيستهای امريكايی 
و اروپايی غاصب فلسطين را بكنند و اخيراً يهوديان هند؛ شهرك سازی در 
بخشهای غصب شده ی اخير فلسطين و حتّی احتماالً در بخش اشغال شده ی 
لبنان؛ افزايش تجهيزات نظامی و سالحهای كشتار جمعی در همان حال كه 
بلند كرده  امريكا جنجال تحريم صدور چنين سالحهايی را به خاورميانه 
است؛ حمالت هوايی روزمره و متناوب به جنوب لبنان و بمباران غيرنظاميان 
فلسطينی و لبنانی؛ سختگيری روزافزون نسبت به شهروندان عرب فلسطينی 

1.  سوره ي ابراهيم، آيه ي28
2.  انور سادات

3. پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره( 1369/03/10
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وحشيانه ترين  و  جنايت بارترين  انجام  و   - سرزمين  آن  صاحبان  يعنی   -
برخوردهای پليسی با مردم، و در همان حال در صحنه ی سياسی، در برابر 
عقب نشينی روزبه روز دولتهای عربی و ساف و ضعف نشان دادن زبونانه ی 
برخی از سياستمداران عرب، چهره ی مهاجم به خود گرفتن و حتّی فكر 
تشكيل كنفرانس بين المللی و يا منطقه يی هر يك را به نوعی رد كردن، و 
باالخره پيشنهاد تشكيل دولت فلسطين در گوشه يی از سرزمين فلسطين را 
كه محصول عقب نشينی و ذلت پذيری طرفهای فلسطينی بود، به صراحت و 
قاطعيت رد كردن. اينها مجموعه يی از سياستها و اعمال آشكار آدمی ستيزان 
صهيونيست است و يقيناً در كنار اينها چندين برابر، فعاليت پنهان در جهت 
تبليغات مسموم و جنايتهای  توطئه و ترور و آدم ربايی و جنگ روانی و 
شناخته و ناشناخته يی است كه فقط از صهيونيستها و همكاران آنها ساخته 

و متصور است.1

رژیم غاصب صهيونيست، واضحترین نمونه ی دولت تروریست
البته دولِت تروريست هم داريم كه به كارش »تروريسم دولتی« اطالق 
غاصب  رژيم  تروريست،  دولت  نمـونه ی  واضحترين  امـروز  می شود. 
صهيونيست است. در واقع، از روزی كه دسِت پليد و سياسِت ضّداسالمی، 
ضّدمردمی و ضّدشرقِی انگليس، در كشور فلسطيِن اسالمی به صهيونيستها 
حكومت داد - يعنی از سال 1948 ميالدی و قبل از آن - تروريسم دولتی 
هم شكل گرفت و به ترور پرداخت. صهيونيستها كارهايشان را با ترور پيش 
می بردند و می برند. به عنوان مثال، قتل عام در »ديِرياسين« كه قضيه اش را 

شنيده ايد، از مظاهر تروريسم است.
وقتی به يك روستا حمله كنند، مردها، زنها و بچه ها را به رگبار ببندند 
و يا مردها را بكشند و زنهای تنها و بی پناه را در بيابان رها كنند و به آنها 
بگويند »هر جا می خواهيد برويد« و سپس همه ی خانه ها را آتش بزنند، يكی 

از بارزترين مظاهر تروريسم رخ می نمايد.

1. پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1370/03/26



95
 / 

ات
كلي

ل: 
ش او

بخ

دولت غاصِب اسرائيل، از بدو تشكيل تا امروز - به عبارتی: در تمام طوِل 
تقريباً نيم قرنی كه اين غّده ی سرطانی در پيكره ی اسالمی پيدا شده است- 
با ترور پيش برده و مظهر كامل تروريسم دولتی است.  هميشه كارش را 
حتماً شنيده ايد كه اخيراً اين دولت غاصب، در يك هجوم شبانه، چند فروند 
چرخبال و هواپيما، همراه با كماندو و اسلحه به لبنان فرستاد، تا روستايی را 
به محاصره درآورند و مردی را از خانه اش بربايند و به زندان منتقل كنند. آيا 

تروريسم دولتی از اين واضحتر وجود دارد؟!
جالب اين جاست كه چندی پيش، رؤسای هفت دولت صنعتی جهان، 
نشستند، ريش جنباندند و راجع به تروريسم حرف زدند. آيا شما نمی دانيد 
كه امروز مظهر تروريسم كيست؟! آيا شما انصاف داريد؟! آيا شما از افكار 
عمومی جهان، اندكی مالحظه داريد؟! آيا شما كه اين قدر مّدعِی حقوق بشر 
هستيد، انسانها را دارای عقل و تشخيص می دانيد؟! امروز مظهر تروريسم 
دولتی و دولت تروريست در دنيا كيست؟ آن دولتی كه هر روز به لبنان حمله 
می كند و به كشتار و آدم ربايی می پردازد كيست؟ كيست كه دولتش، از اّول 
براساس ترور، ايجاد وحشت و كشتار و قتل عام به وجود آمده است؟ آيا غير 
از دولت اسرائيل، دولت ديگری هم هست كه از اين ويژگيها برخوردار باشد؟ 
دنبال تروريسم دولتی می گرديد؟ بفرماييد: اسرائيل! چرا در مقابل اقدامات 
تروريستِی اين دولت ساكت می مانيد و حتّی از آن حمايت می كنيد؟! چرا 

دروغ می گوييد؟! دولت غاصِب اسرائيل، باليی جهانی است.1

دو بال در سطح جهان: بالی تروریسم و بالی حق كشِی مّدعيان زمامداری امور 
بشر

ببينيد! امروز در سطح جهان، دو بال وجود دارد: يك بال، بالی تروريسم 
است؛ كه مظهر اعاليش از لحاظ دولتی، حكومت غاصِب صهيونيستها، و از 
لحاظ حزبی، منافقين و امثال منافقينند كه مثل ميكروبی كه در محيط مناسبی 
در زباله دان رشد می كند و تكثير می شود، زير بال دولتهای بزرگ، رشد و نمو 

1.  بيانات در ديدار جمعی از اعضای »نيروی انتظامی«، كاركنان »سازمان تأمين اجتماعی«، »سازمان 
بهزيستی« و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها 1373/04/29 



96
 / 

ـن
طيـ

سـ
 فل

كردند. بالی دوم، كه شايد از بالی اّول هم بزرگتر است، حق كشِی كسانی 
است كه مّدعِی زمامداری امور بشرند. اينها ترور را می بينند، تروريست را 
می شناسند و تروريسم دولتی را هم تشخيص می دهند، اما حق را می پوشانند 

و انكار می كنند. كار اينها واقعاً برای بشريت، بالی بزرگی است. 1

حيله گري اسرئيل؛ تالش براي به رسميت شناخته شدن توسط اعراب
ايجاد »كنفرانس فلسطين« يعنی كنفرانس  آنها، همين  امروز حيله گری 
برای شناسايی اسرائيل است. همين كنفرانس ژنو و ديگر مجامع جهانی، 
كه امريكا كارگردانی می كند، ترفند اينهاست. بمجرد اين كه اعراب، اينها را 
به رسميت بشناسند و اين مانع كه مانع مهمی است، از سر راه صهيونيستها 
برداشته شود، باز نوبت زور و خشونت و خباثت آنها می شود. هم اكنون نيز 

در لبنان به خباثت و خشونت متوسل شده اند. 2
پيش  در  سرنوشت ساز  لحظه های  آن  از  يكی  ديگر  بار  يك  ...امروز 
است، و يكی از آن امتحانهای عمومی آماده. مسأله اين است كه امريكا در 
بحبوحه ی آنچه پيروزيهای پس از پايان »جنگ سرد« ناميده می شود، و به 
بركت سكوت رعب آميزی كه بر برخی از كشورهای اين منطقه حاكم گشته، 
و با تكيه بر حضور نظامی غاصبانه در خليج فارس، درصدد است مشكل 
خود و مشكل صهيونيستهای غاصب را حل كند؛ اسرائيل از سوی اعراب به 

رسميت شناخته شود و داعيه ی »فلسطين« برای هميشه پايان يابد. 3

كوتاه آمدن در برابر اسرائيل، باعث خشونت بيشتِر آن
ملت ايران نسبت به اين قضيه آگاه است. ملتهای ديگر هم بايد بفهمند. 

1.  بيانات در ديدار جمعی از اعضای »نيروی انتظامی«، كاركنان »سازمان تأمين اجتماعی«، »سازمان 
بهزيستی« و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها 1373/04/29 

2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
3.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
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بحمداهلل بسياری از ملتهای اسالمی و ملل آزاده ی دنيا، كم و بيش از اين 
مسائل اطالع دارند. آنچه ما می خواهيم نتيجه بگيريم اين است كه چهل 
و پنج سال از غصب سرزمين فلسطين می گذرد. هر چه دولتهای عربی و 
او  از طرف  پرروتر و خشونت  آمدند، دشمن  كوتاه  فلسطينی  سازمانهای 
بيشتر شد. نتيجه اين است كه ملت فلسطين برای نجات خود، يك راه بيشتر 
ندارد و آن، مبارزه ی خشن فداكارانه ای است كه بايد در داخل و خارج سر 
زمينهای اشغالی انجام گيرد. وظيفه ی همه ی مسلمانان هم اين است كه به 

اين مبارزه ی اسالمی كمك كنند.1

خاصيت قدرت استكباری؛ بي توجهي به حقوق دیگران
خاصيت قدرت استكباری اين است كه به همه ی دنيا مثل منطقه يی كه 
متعلق به خود اوست، يا او حق استفاده ی از آن را دارد، نگاه می كند. اگر 
بناست يك نقطه را تقويت كند، چون به نفع اوست، بدون هيچ مالحظه يی 
تقويت می كند. امروز شما ببينيد اسرائيل چقدر مورد حمايت امريكاست؛ 
اسرائيلی كه بعد از آن كه حقوق ملت فلسطين را تضييع كرده است، هيچ 
حقی برای ملتهای همسايه ی خود قائل نيست؛ هر وقت فرصت پيدا كند، 
تجاوز می كند؛ امروز چون می تواند به لبنان تجاوز كند، تجاوز می كند؛ ولی 
روزی اگر الزم بداند، به اردن يا به سوريه هم حمله می كند. چه چيزی مانع 

او خواهد شد؟!
برای  اشغالی فلسطين،  اسرائيل رژيمی است كه در داخل سرزمينهای 
مردم اين سرزمين كمترين حق حيات و حيثيت زندگی يی قائل نيست؛ به 
آنها اجازه ی زندگی در خانه ی خودشان هم نمی دهد؛ آن كسانی كه در مقابل 
و  خفه  را  آنها  آن طور خشن  بكشند،  فريادی  نيروهای صهيونيستی  فشار 
سركوب می كند؛ به هيچيك از قراردادهای بين المللی كه در عرف دولتهای 
جهانی مورد قبول است، اگر نخواهد، عمل نمی كند؛ هركدام كه برای او 
اندك مشكلی داشته باشد، آن را خيلی راحت كناری می گذارد! امريكا از 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
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مقررات  و  انسانی  قوانين  به  بی اعتنای  و  گستاخ  و  رژيمی وحشی  چنين 
بين المللی حمايت می كند!

اين كارهايی كه امروز اسرائيل می كند، اگر كمتر از آن را دولتی انجام 
می داد كه در خدمت منافع امريكا نبود، می دانيد تبليغات امريكايی با آن دولت 
چه می كرد؟! در همين جريان شهادت دبير كل حزب اهلل لبنان - مرحوم سيّد 
عباس موسوی، اين مجاهد شهيد و با اخالص - هليكوپترهای صهيونيست 
وارد فضای كشور ديگری می شوند؛ آزادانه در آن رفت وآمد می كنند؛ نقطه يی 
را زير نظر می گيرند و كاروان اتومبيلهای غيرنظامی را با موشك می زنند؛ مرد 
را می ُكشند، زن را می ُكشند، فرزند خردسال را می ُكشند؛ اما شما ببينيد در 
مقابل اين جنايت واضح - كه هيچ كس در جنايت بودن اين رفتار نمی تواند 
مگر  می گيرد؟!  موضعی  چه  استكباری  دنيای   - بكند  ترديدی  كمترين 
معنای تروريسم چيست؟! مگر تروريسم غير از اين است؟! به غيرمسلحی 
حمله كنند؛ به زن و فرزند مردم حمله كنند؛ به خانه ی مردم حمله كنند؛ از 
داخل خانه، صاحِب خانه را بربايند؛ شكنجه كنند و بُكشند! مگر تروريسم 
چيست؟! آيا رژيم اياالت متحده ی امريكا و سازمانهايی كه دم از طرفداری 
از حقوق بشر و مخالفت با تروريسم می زنند، نمی فهمند كه تروريسم يعنی 
اين؟! نمی دانند كه تروريسم دولتی، يعنی آن كاری كه چهل و چند سال 
است كه رژيم غاصب صهيونيست دارد انجام می دهد؟! يا می فهمند و به رو 
نمی آورند؟! آيا وقتی ملتی می بيند كه اين طور فرهنگها و واژه ها و لغات، در 
قاموس استكبار امريكايی، نابجا و غلط مصرف می شود، جا دارد كه از اين كه 
امريكا به او تروريست بگويد، تحاشی1 كند؟ امريكاييها عده يی را در ليست 
تروريستها قرار دادند؛ غلط كردند! اگر بناست كسانی در ليست تروريستها 
قرار بگيرند، اول خود رژيم امريكاست كه تروريست تر از ديگران است و 

حامی خبيث ترين رژيمهای دنيا - يعنی رژيم صهيونيست- است.2

1.  انكار و خود را منّزه دانستن
2.  سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم قم، در سالروز ميالد حضرت مهدی)عج( 1370/11/30 
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اهداف اسرائيل از به دست آوردن رسميت از كشورهاي عربي
خالصی اسرائيل از دغدغه ی معارضات دولتهای عربی، آن دست آموز 
امريكا را اوالً برای وظيفه ی اصليش، يعنی مبارزه با حركتهای اسالمی در اين 
منطقه - كه بزرگترين خطر جدی برای امريكاست - آماده می سازد؛ ثانياً نفوذ 
امريكا را بر كشورهای اين منطقه ی حياتی قطعی كرده، منطقه را به صورت 
خانه ی امن امريكاييان درمی آورد و شيطان بزرگ، صاحب اختيار بی دردسر 
اشغالی و  توسعه ی سرزمينهای  راه  در  اسرائيل  ثالثاً  و  خاورميانه می شود؛ 

آرزوی »از نيل تا فرات«، يك سنگر مهم ديگر را فتح می كند. 1

علت قدرتمندي اسرائيل؛ دوگانگي دولتهاي اسالمي با ملتهایشان
پول  و  امريكا  پشتيبانی  به  صهيونيستی،  غاصب  رژيم  امروز  چرا 
صهيونيستهای عالم، می تواند به ملتهای عربی اين طور واضح زور بگويد؟ 
چرا بعد از گذشت دهها سال كه مسلمانان و توده های عرب، مذاكره ی با 
اسرائيل را - كه يك رژيم جعلی و بی ريشه و تحميلی و غاصب در منطقه 
متأسفانه فكر  امروز  است - تحريم می كردند و آن را زشت می شمردند، 
مذاكره در ميان عناصر سياسی و بسياری از دولتهای عرب، تلقی به قبول 
می شود؟ چون مردم حضور ندارند، چون دست مردم با دستهای فعال آن 
كشورها همراه نيست، چون رژيمها به راهی می روند و ملتها به راهی ديگر؛ 
نتيجه ضعف است. وااّل اگر رژيمهای عربی كه امروز مذاكره ی با اسرائيل 
را قبول می كنند، به ملتهای خود متكی بودند، چرا احساس كنند كه ناچار 
و مجبورند با دشمن خانگی و غاصب سرزمين خود بنشينند و در مورد 
سرزمين مغصوب حرف بزنند؟ اگر ملتها را در صحنه راه می دادند، اگر به 
عواطف و فكر و اراده و نيروی ملتها احترام می گذاشتند، ملتها نمی گذاشتند 

كشورها و رژيمهای عربی اين طور دچار ضعف بشوند. 2

1.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
2.  سخنرانی در ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران 1370/05/09 
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سوء استفاده ي دشمن از غفلت مسلمين
ملت اسالم بايد بيدار باشد و اين وظيفه را فراموش نكند. دشمن خدا، از 
غفلت مسلمين سوء استفاده كرد؛ وااّل چندصدهزار صهيونيست در اول كار، 
بعد هم تا امروز يكی، دو ميليون با همه ی آن حواشی يی كه از اطراف دنيا 
فراهم كردند، مگر چقدر قدرت دارند؟ اگر سران كشورهای اسالمی بهوش 
بودند، اگر ملتهای اسالمی بيدار بودند، مگر كمكهای امريكا در آن صورت 
می توانست اسرائيل را نجات بدهد؟ ابداً. مسلمانان غافل می مانند كه دشمن 
می تواند اظهار وجود بكند. دشمن چندان قوی نيست؛ ما از قّوت خودمان 

غافليم. 1

عقب نشينی دولتهای اسالمی، موجب گستاخي استكبار
 اين خطای بزرگی است كه كسی تصور كند عقب نشينی دولتهای اسالمی 
در برابر استكبار در قضيه ی فلسطين، آنها را قانع خواهد كرد. می بينيد همين 
كوتاه آمدنها و عقب نشينی ها برای دولت استكباری اياالت متحده ی امريكا، 
مسأله ی خاورميانه را به صورت يك آرزوی خام مطرح كرده است. آنها 
دنبال خاورميانه يی هستند كه يكسره و به طور كامل در مشت خودشان باشد، 
كه امروز چنين چيزی نيست. سكوت دولتهای اسالمی و عقب نشينی آنها 
در عرصه ی سياسی و در عرصه ی بين المللی، دشمن را روزبه روز گستاخ تر 

می كند.
...امت اسالمی امروز در دنيا يك حقيقت غير قابل انكار است. ملتهای 
و  زورگو  بين المللی  قدرتهای  آن  از  نفرت  از  است  پُر  دلهاشان  مسلمان 
غاصب و اگر فرصتی پيدا كنند، همه ی اين ملتها پشت سِر ملت فلسطين 

ايستاده اند.
اين را هم همه بايد بدانيم و بفهميم كه عقب نشينی در مقابل قدرتهای 

1.  سخنرانی در ديدار گروهی از آزادگان، جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  يزد  كرمانشاه،  استانهای  جمعه ی  ائمه ی  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  و  اجرايی 
چهارمحال و بختياری، و گروهی از مردم شهرهای گرگان، گنبد، محالت، گتوند، شوشتر، 

سپيدان، تهران، شيراز و جهرم 1369/08/02 
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استكباری، آنها را َجری تر می كند؛ اما ايستادگی، به ناكامی آنها می انجامد. 
قدرت ابرقدرتهای دنيا يك قدرت بی تخلف و بی منتها نيست.1

نقطه ي ضعف دشمن، همان نقطه ي سختگيري او
اين را هم بگويم: آن جايی كه شما احساس می كنيد دشمن سختگيری 
می كند، درست همان جايی است كه دشمن آسيب می بيند. فشاری كه اين 
روزها به وسيله ی صهيونيستها بر مسلمانان مظلوم فلسطينی وارد می شود، به 
معنای آن است كه استكبار در سرزمينهای اشغالی فلسطين مقدس، به طور 
جدی تهديد می شود. اگر تهديد جدی نبود، اين قدر فشار زياد نمی شد. 
اين روزها دولت غاصب صهيونيست، به طور روزمره در سرزمين اشغالی 
به مردم حمله می كند و حتی شنيدم به زنها حمله كرده، تعدادی از آنها را 
مضروب و مجروح نموده و تعداد كثيری از مردم را به وسيله ی مزدوران 
نظامی و پليس خود مجروح كرده است. چقدر از افراد را می گيرند و در 
زندانهای خود بازداشت و شكنجه می كنند و در نهايِت فشار نگه می دارند؛ اما 

شعله ی مقدس، روزبه روز در سرزمينهای اشغالی مشتعل تر می شود.2

مسائل  به  و  فرعی  جاهای  به  فلسطين  از  ذهنها  انصراف  دشمن؛  شگرد 
دروغين

دنيای اسالم - بخصوص دنيای عرب - همين امروز بايد متوّجه باشد 
كه شگرد دشمنان اين است كه آنها را از اين قضيه ی مهم كه امروز قضيه ی 
اصلی جهان اسالم و بخصوص قضيه ی اصلی جهان عرب است، منصرف و 
ذهنها را به جاهای فرعی و به مسائل دروغين منتقل كنند، برای اين كه بتوانند 
اين كار را انجام دهند. البته آنها نخواهند توانست انجام دهند. اينها هم اگر 
غفلت كنند، برای خودشان جز زيان، چيزی به بار نخواهد آورد؛ يعنی آبروی 
غفلت كنندگان خواهد رفت، اما قضيه به همان استحكام اصلی باقی خواهد 

1.  بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی به مناسبت عيد سعيد فطر 1384/08/13
2.  سخنرانی در ديدار جمع كثيری از دانشگاهيان و طالب حوزه های علميه 1368/09/29 
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ماند و بالشك روزی ملت فلسطين، سرزمين فلسطين را در زير سلطه ی حّق 
خود خواهد گرفت؛ هيچ ترديدی نيست.

عدم توّجه به ذخايِر تاريخ و سرگذشت زندگی - كه تاريخ عبارت از 
مجموعه ای از حوادث است - اين نتايج را دارد. بايد همواره به تاريخ و به 

حوادث گذشته، بخصوص به حوادث نزديك به ما توّجه داشت.1

افول قدرت با نبود استدالل و انجام ترور
برای يك نظام و يك رژيم سياسی، ضعف حقيقی و افول قدرت وقتی 
شروع می شود كه اين رژيم و اين نظام، استدالل سياسی و قانع كننده ی برای 
كار خود، و حقانيت سياسی خود را از دست بدهد. وقتی رژيمی حقانيت 
سياسی اش از دست رفت و استدالل او برای موجوديت و كارهای خودش 
از دست او خارج شد، آن وقت قدرت معنوی خود را از دست داده است 
و سقوط او شروع شده است؛ ولو در ظاهر چيزی فهميده نشود و خود او 
نفهمد. اينها اين قدر مست قدرت و شهوتند كه نمی فهمند ضعف استدالل و 

فقدان حقانيت سياسی آنها در دنيا، با آنها چه دارد می كند.
به جنايتكار صهيونيست - يعنی شارون - تبريك می گويد كه تو احمد 
ياسين را كشتی يا شهيد رنتيسی را ترور كردی! استداللش برای اين كار 
چيست؟ اين است كه دولت اسرائيل از خودش دفاع می كند. عجب! مگر 
منطق ديكتاتورهای عالم، آن جايی كه مردم و مخالفان خود را سركوب و تار 
و مار و شكنجه می كنند، غير از اين است؟! همه ی چهره های نحس و خبيث 
سياسی دنيا كه معروف به خباثت و ديكتاتوری هستند، مخالفان خود را با 
همين منطق تار و مار كرده اند؛ می گويند ما از موجوديت خود دفاع می كنيم. 
او می گويد اسرائيل از موجوديت خودش دفاع می كند. شيخ احمد ياسين، 
پيرمرد فلِج روی چرخ نشسته، مگر غير از زبان و غير از فكر كار ديگری 
می توانست بكند؟ شما كه می گوييد ما با آزادی بيان و آزادی فكر موافقيم. 
او را می زنند شهيد می كنند، و او تبريك می گويد! وقاحت را ببينيد چقدر 

1.  بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1378/06/24 
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است! دنيا اين را قبول كرد؟ ابداً. خود غربی ها و افكار عمومی هم اين را 
قبول نكردند. اين يعنی از دست رفتن حقانيت سياسی؛ يعنی اينها ديگر منطق 

ندارند و آنچه می گويند، مورد قبول افكار منصف دنيا قرار نمی گيرد.1

ندای صلح طلبانه ی ریاكارانه ی صهيونيستها
بيست و پنج سال است كه ملت ايران عليه اسرائيل شعار داده است. 
بارها ملت ايران در شعار خود گفته است به ندای صلح طلبانه ی رياكارانه ی 
صهيونيستها اعتماد نكنيد. امروز همه ی دنيای عرب و دنيای اسالم صحنه ی 
امروز كه سردمداران دولت  مقابل خود می بينند.  را در  فلسطين  فاجعه بار 
با كشورهای عربی و  را كه  قرار و مدارهايی  غاصب صهيونيستی همه ی 
طرفهای فلسطينی گذاشته بودند، زير پای خود لگد كرده اند؛ به همه بی اعتنايی 
كرده اند و به هيچكدام از التزامهای بين المللی هم اعتنايی نمی كنند، بقيه ی 

ملتها به حرف ملت ايران می رسند.2

دروغگویي اسرائيل در خواست صلح
 هر كسی از فلسطينها كه از راه مقاومت پايش را كنار گذاشت، ضرر كرد. 
اسرائيل در خواست صلح، صادق نيست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط 
ميكرد و او در اينجا حق ندارد؛ اما صادق هم نيست. آن كسانی كه در راه 
مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحميالت دشمن را قبول كنند. اگر يك لحظه 
پايشان را از مسير تحميالت دشمن دور گذاشتند، يا حذف شدند يا تحقير 
شدند؛ كه شما نمونه های هر دواش را مالحظه كرديد و ديديد. بعضی ها را 
حذف كردند، بعضی ها را هم تحقير و تدری ء3 كردند. راه قدس، راه فلسطين، 
راه نجات مسأله ی فلسطين و حل مسأله ی فلسطين، جز راه مبارزه نيست، 
كه آقايان اين را گفتند و من خوشحالم از اينكه می بينم اين مسأله در جمع 

1.  بيانات در ديدار معلمان و كارگران 1383/02/12
2.  بيانات در اجتماع بزرگ مردم قزوين 1382/09/25 

3.  دور كردن و گمراه كردن
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شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول داريد. آن كسی كه اين راه را قبول 
ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسأله ی فلسطين ضربه ميزند. اگر 
دانسته باشد، اسمش خيانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت 
است؛ علی ایّ حال ضربه است به مسأله ی فلسطين؛ ضربه ميزنند به مسأله ی 
فلسطين. فلسطين هيچ راهی جز مقاومت ندارد؛ اين را بايد بگويند، بايد 

بخواهند؛ دولتهای اسالمی هم بايد همين را تكرار كنند. 1

ترفند فریبنده ي صلح و دروغگویي اسرائيل
البته امروز ترفند صهيونيستها و پشتيبانانشان - كه دولت امريكا مهمترين 
پشتيبان آنهاست - اين است كه از نام زيبای صلح استفاده می كنند: آقا صلح 
كنيد؛ اين حرفها چيست؟! بله؛ صلح چيز خيلی خوبی است؛ اما صلح كجا 
و با چه كسی؟! كسی وارد خانه ی شما شده، به زور در را شكسته و شما را 
كتك زده، به عيال و اوالدتان اهانت كرده و از سه اتاقی كه شما داريد، دو تا 
و نصفش را گرفته نشسته است؛ بعد بگويد شما چرا بيخودی مرتّب به اين و 
آن شكايت می كنيد؛ مرتّب دعوا و معارضه می كنيد؛ بياييد با هم صلح كنيم. 
آيا اين صلح شد؟! صلح اين است كه شما از خانه بيرون برويد؛ اگر با هم 
جنگی داشتيم، آن وقت بيايند صلحمان بدهند. شما در خانه ی ما نشسته ايد؛ 
شما در اين جا اين همه جنايت كرده ايد؛ شما همين حاال هم اگر دستتان 
برسد، كوتاهی نداريد. همين االن رژيم صهيونيستی تقريباً روزانه به جنوب 
لبنان حمله می كند؛ نه به مبارزان لبنان، بلكه به روستاهای جنوب لبنان، به 
مدرسه های جنوب لبنان. همين چند روز قبل از اين، به يك مدرسه ی جنوب 
لبنان حمله كرد و جمعی از بچه های كوچك را كشت! اينها كه تجاوزی نكرده 
اينها كه اسلحه ای به دست نگرفته بودند. طبيعت، طبيعت متجاوز  بودند، 
است. آن روزی كه صهيونيستها وارد لبنان شدند و در ديرياسين و بقيه ی 
جاها آن طور قتل عام كردند، كسی با آنها كاری نكرده بود. اقاًلّ آن عّده مردم 

غزه  همايش  افتتاحيه ی  در  كننده  شركت  فلسطيني  جهادي  گروه هاي  رهبران  ديدار   .1
 1388/12/08
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كاری نكرده بودند؛ البته چرا، يك عّده جوانان غيور عرب با آنها می جنگيدند. 
همان روز هم می گفتند چرا داخل خانه ی ما آمده ايد و اين كارها را می كنيد! 
اما آن مردمی كه مورد ستم آنها قرار می گرفتند و از مزارع و روستاهايشان 
آن طور با قتل عام اخراج می شدند كه كاری نكرده بودند. بنابراين، طبيعت اين 
رژيم، تجاوز است. رژيم صهيونيستی، اصاًل برپايه ی زورگويی و خشونت و 
قساوت بنا شده است و پيش می رود. بدون اين، پيشرفتی نمی داشت و بعد از 
اين هم نخواهد داشت. می گوييد با اين رژيم صلح كنيد؟! چه صلحی؟! اگر 
آنها به حّق خودشان قانع شوند - يعنی خانه را كه فلسطين است، به صاحبان 
خانه واگذار كنند و سراغ كار خودشان بروند؛ يا از دولت فلسطين اجازه 
بگيرند و بگويند به ما اجازه دهيد تعدادی از ما، يا همه ی ما در اين كشور 
بمانيم - كسی با آنها جنگی نخواهد داشت. جنگ اين است كه آنها غاصبانه 
و زورگويانه وارد خانه ی ديگران شده اند؛ آنها را از خانه بيرون كرده اند و 
االن هم به آنها ظلم می كنند. االن هم به همه ی كشورهای منطقه ظلم می كنند 
و تهديدی برای همه هستند. بنابراين، اينها صلح را هم مقّدمه ای برای تجاوز 
بعدی می خواهند! اگر صلحی برقرار شود، مقّدمه ای است برای اين كه بعد 

بتوانند طور ديگری تجاوز و تعّدی كنند. 1

عامل مهار روِح سركش استكبار، فقط بيداری و اراده ی ملتها
در مقابل روِح سركش و طغيانگری كه امروز استكبار دارد، فقط يك 
عامل وجود دارد كه می تواند آن را مهار كند و جلِو اين طغيانگری را بگيرد 
و آن، بيداری و اراده ی ملتهاست. وقتی ملتی بيدار است، حقوق خود را 
می شناسد، دشمن را می شناسد، هدف او را می داند و تصميم می گيرد در 
همه ی  و  امريكا  و  استكبار  ُكميت  ديگر  كه  اين جاست  بايستد.  او  مقابل 
تجهيزات نظامی لنگ است. اين جاست كه ديگر نمی تواند كاری بكند. اين 
همان نكته ی اساسی است كه انقالب اسالمی از اّول روی آن تكيه كرد و 
نظام اسالمی براساس اين پايه ی مستحكم، خود را بنا نمود. اين جاست كه 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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شما جوانان بايد قدر خود را بدانيد. اين جاست كه مسؤوالن كشور بايد قدر 
اين جوانان پُرشور، مؤمن و با اراده را بدانند. اين جاست كه مسؤوالن آموزش 
و پرورش، مسؤوالن آموزش عالی و دانشگاهها بايد به اين جوانان مؤمن 
و با عزم و اراده بها بدهند. آنهايی كه به شرف ملی و استقالل و ارزشهای 
اسالمِی واالی خود اهميت می دهند، حضور و تعّرض دشمن را نمی پسندند 

و دخالت او را رد می كنند؛ اينها برای يك ملت ارزش دارند.1

شكست صهيونيست در هدف خود
البته ملت فلسطين در انجام دادن وظيفه ی خود، آنچه حق و شايسته ی 
يك ملت شجاع و غيرتمند است، انجام داده و ايستاده است. همه بايد بدانيم 
اين دولِت غاصِب ظالِم كنونی صهيونيست، در عمليات خود تا اين لحظه 
اراده ی  مغلوب  و  نياورده  دست  به  موفّقيتی  هيچ گونه  و  خورده  شكست 
انتفاضه ی  اين بوده است كه  اين عمليات  از  فلسطينيها شده است. هدف 
بيت المقّدس را خاموش كنند؛ فلسطينيها دستهای خود را به عالمت تسليم 
باال ببرند و انگيزه ی آزادی خواهی و غيرت مردم فلسطين را خاموش كنند؛ 
اما آنچه به دست آمده، درست عكس اين قضيه است. امروز عزم و تصميم 
و فهم ملت فلسطين از مسأله ی فلسطين، بيش از آن وقتی است كه انتفاضه 
هنوز شروع نشده بود. امروز عمق دشمنی و خباثت و وحشيگرِی اين رژيم 

غاصب و شريكش - امريكا - برای مردم فلسطين روشن شده است.
يك ملت وقتی كارش به جايی برسد كه ببيند هيچ چاره ای ندارد جز اين كه 
مردن شجاعانه را به جان بخرد، ديگر هيچ چيز در مقابل او تاب ايستادگی 
ندارد. نه قدرت صهيونيستها - كه تانك و توپ و همين ابزارهای ظاهری 
است - و نه قدرت سياسی و مالِی پشتيبان آنها - كه امريكاست- نمی تواند 
تأثيری بگذارد. آن روزی كه ملت فلسطين را به نشستن در پشت ميز مذاكره 
و به اصطالح، گرفتن امتياز، دلخوش می كردند، ديگر تمام شد؛ معلوم گرديد 
كه نشستن در پشت ميز مذاكره و گفتگو با دشمن، هيچ اثری ندارد. امروز 

1.  بيانات در ديدار جوانان اهواز 1382/05/08 
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ملت فلسطين فهميده است و كار خود را می كند. مادران فلسطينی، جوانان 
فلسطينی، زنان و مردان فلسطينی و نوجوانان فلسطينی در صحنه اند.

آنچه مهم است، اين است كه دنيای اسالم به وظيفه ی خود عمل كند. 
دنيای اسالم، يعنی ملتها و دولتها. دولتها ممكن است برای خود محاذيری 
فرض كنند، اما ملتها اين محاذير را ندارند؛ علما، روشنفكران، سياسيّون و 
مؤثّريِن در فكر مردم، اين محاذير را ندارند؛ بايد اقدام كنند. اين اقدام، به 
دولتهای آنها هم كمك خواهد كرد. امروز اگر ملتهای مسلمان و بخصوص 
ملتهای عرب در داخل كشورهايشان عزم و اراده ی خود را در حمايت از 
دولتهايشان هم  برای  دهند،  نشان  و مستمر  به طور واضح  فلسطين  ملت 
خوب است؛ زيرا دولتها در صحنه ی ديپلماسی می توانند از اين وسيله برای 

فشار آوردن روی دشمن استفاده كنند.1

شگرد تبليغاتي صهيونيستها از آغاز: مظلوم نمایی
صهيونيستها از آغاز شروع كار خود، به سمت رسانه های خبری و تبليغی 
رفتند. يكی از سياستهای آنها اين بود كه رسانه های تبليغی دنيا را قبضه كنند. 
امروز اين گونه است. آنها از اّوِل كار، يك شگرد تبليغی را انتخاب كردند 
كه بسيار مهّم و تعيين كننده بود و تا امروز تأثيرگذار بوده است. آن شگرد 
تبليغی عبارت است از مظلوم نمايی. برای مظلوم نمايی، داستانها و افسانه های 
فراوانی جعل شد؛ خبرهايی ساخته شد و تالشهای بی وقفه ای انجام گرفت. 
هم  باز  يعنی  دارد؛  ادامه  تبليغات  همان  باز  سّفاكی،  نهايت  در  هم  امروز 
مهمترين كار صهيونيستها در دنيای تبليغات، مظلوم نمايی است. اينها مسأله ي 
نگرانی روانی يهوديان را مطرح كردند و گفتند چون يهوديان در طول قرنهای 
متمادی زير فشار بودند، از لحاظ روانی دچار نگرانی اند و به امنيّت روانی 
احتياج دارند. صهيونيستها در مذاكرات با سران كشورهای غربی و بعدها در 
گفتگوهای خود با كشورهای اسالمی و عربی، مسأله امنيّت روانی را مطرح 

1.  بيانات در جمع مسؤوالن و كارگزاران در سالروز والدت فرخنده ی نبی اكرم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( 1381/03/09
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كردند و گفتند ما به امنيّت روانی احتياج داريم و بايد امنيّت روانی ما تأمين 
شود. اين امنيّت روانی يعنی چه؟ هيچ معنای مشّخص و هيچ پايانی ندارد. 
هر اقدامی بخواهد انجام بگيرد، اگر به سودشان نباشد، به بهانه امنيّت روانی، 
می توانند آن را خنثی كنند. بسياری را در دنيا قانع كردند كه به امنيّت روانی 

احتياج دارند و بايد امنيّت روانی آنها تأمين شود.
چشم  از  است  مشكلتر  روانی،  امنيّت  مورد  در  اسرائيل  نياز  برآوردن 
پوشيدن از سرزمين. شما وقتی سرزمين را از دست می دهيد، می دانيد چه 
چيزی را از دست داديد؛ اما وقتی می خواهيد خواسته ي اسرائيل را در مورد 
امنيّت روانی برآورده كنيد، نمی دانيد تا كجا بايد تسليم شويد و تا كجا بايد 
امتياز بدهيد. اين امتياز دهی، پايانی ندارد؛ مرتّب بايد امتياز داد. تجربه ي 
اروپا در اين مورد، عبرت آموز است. دولت آلمان صد و پنجاه ميليارد مارك 
به عنوان خسارت به يهوديان داد؛ اما خسارت يهوديان از آلمان هنوز تمام 
نشده است؛ باز هم خسارت طلبكارند و بايد به آنها داده شود! آنچه يهوديان 
با آلمان كردند، كم و بيش با برخی كشورهای اروپايی ديگر - مثل اتريش، 
سوئيس، فرانسه، حتّی تا چند سال قبل با واتيكان - نيز انجام دادند. همه بايد 

خسارت بدهند؛ اين خسارت تمام شدنی نيست!
در بعد روانی، اسرائيليها فّعاليتهای بسيار مهّمی دارند. همه سياستمداران، 
بنای  مقابل  در  بايد  غرب  نخبگان  و  كارگزاران  روشنفكران،  خبرنگاران، 
يادبود كوره ي آدم سوزی سر تعظيم فرود بياورند؛ يعنی همه، داستانی را كه 
اصل صّحت آن معلوم نيست، مورد تأكيد قرار دهند و خود را بدهكار آن 
داستان قلمداد كنند. اينها روشهايی است كه در تبليغ دارند و همه معطوف 

به »مظلوم نمايی« است.
البته در بخش ديگری از دنيا، با تكيه بر داستانهای ذكر شده در تورات و 
اين كه اين جا سرزمينی است كه به فرزندان اسرائيل بخشيده شده، بسياری 
با خود همفكر و همدل كردند. آن طوری كه من در  از مسيحيان را هم 
آماری مالحظه كردم، اينها توانسته اند در برخی كشورها - از جمله عمدتًا 
ميليونها  تبليغات،  با همين  افكار عمومی،  پشتوانه ي  عنوان  به  امريكا-  در 

صهيونيست غير يهودی درست كنند! 
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با شّدت  هم  امروز  می كنند.  را  تبليغاتی  كار  اين  كه  سالهاست  ...اينها 
ادامه دارد. امروز در دنيا رسانه های  تبليغات در دنيا  هر چه تمامتر همين 
به صورت گذرا  را  اسرائيل  مكّرر و همه روزه ي  تجاوزهای  صهيونيستی 
مطرح می كنند. اگر می توانستند همين را هم مطرح نكنند، نمی كردند؛ منتها 
مصالح رسانه ای آنها ايجاب می كند كه مطرح كنند؛ ولی خيلی گذرا، خيلی 
سطحی، خيلی ناقص و گزينشی. اما عمليات فلسطينيها را كه دفاع از وجود 
و شرف و ميهن و سرزمينشان است، طوری منعكس می كنند كه گويا اسرائيل 
مظلوم است! مظلوم واقعی را كه ملت فلسطين است، تروريست و جنايتكار 
جلوه می دهند؛ اما متجاوزِ سّفاِك جنايتكار را مظلوم نشان می دهند. امروز 
رسانه های دنيا اين كار را می كنند؛ سياستمدارها هم در اظهارت خود، همين 

حرفها را تكرار می كنند.1

راهبردهاي صهيونيسم و غرب در مواجهه با دولتهاي اسالمي
در اين مصاف طوالنی كه يك طرف غرب و صهيونيسم بود و طرف 
ديگر دولتهای عرِب تازه تأسيس شده، دشمنان اسالم برای مقابله، از ابزارهای 
گوناگون و پيچيده ای استفاده كردند كه از جمله ی آنها رسانه های تبليغاتی 
و مجامع بين المللی بود. آنها از يك سو مسلمانان را به صبر، خويشتنداری، 
را  اسرائيل  ديگر  از سوی  و  گفتگوهای صلح و سازش دعوت می كردند 
مسّلح می نمودند. اهداف راهبردی آنها از تعامل نابرابر و تبعيض آميز بين 
كشورهای مسلمان و اسرائيل اين بود كه همواره برتری نظامی اسرائيل را 
بر كشورهای اسالمی حفظ كنند و در مجامع بين المللی از آن رژيم حمايت 
كنند و با به كار گرفتن رسانه های تحت نفوذ خود، جنايات اسرائيل را توجيه 
نمايند و در بين مسلمانان تبليغ كنند كه فكر پيروزی بر اسرائيل، خيال خامی 

بيش نيست. 2

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 
جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11

2.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 



11
0 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

شكست هيمنه ي نظامي اسرائيل
رژيم اسرائيل از زمانی كه رسماً توسط سازمان ملل تأييد شد - يعنی 
بيش از نيم قرن قبل - تا سال گذشته يّكه تازی می كرد و هيچ چيز و هيچ 
كس جلودارش نبود؛ ولی مقاومت اسالمی لبنان كه مرّكب از چند هزار جوان 
مسّلح به سالح ايمان است، خواب اين رژيم و حاميانش را پريشان كرد. اين 
جوانان عزيز بدون دادن هيچ گونه امتيازی به اسرائيل، آن رژيم غاصب را با 
خواری از جنوب لبنان بيرون كردند. پيروزی اين عزيزان، چراغ راهِ ديگر 
مبارزان مسلمان شد و امروز شاهد انتفاضه ی مسجداالقصی هستيم كه از نوع 

مقاومت اسالمی لبنان در ابعادی وسيع است. 1

هدف اسرائيل؛ سيطره بر همه ي جهان اسالم
امروز ديگر كاماًل روشن شده است آنهايی كه گمان می كردند قضيه ی 
فلسطين يك امر مقطعی و محدود به بخش كوچكی از جهان اسالم است، 
جمعِی  كشتار  و  هسته ای  سالحهای  عظيم  ذخاير  می كردند.  اشتباه  كاماًل 
ذخيره شده در زّرادخانه های رژيم صهيونيستی، برای مقابله با مردم بی دفاع 
بخصوص  و  اسالم  جهان  بر  سلطه  برقراری  برای  بلكه  نيست؛  فلسطين 
منطقه ی خاورميانه است. اين كه حزب اهلل برای آزادی سرزمين اشغالی تالش 
می كند و اسرائيل در تالفی به نيروهای سوريه حمله ور می شود، نشان بارزی 

از چنين نيّت شيطانی اسرائيل و حاميان غربی آن است. 2

پوسيدگي رژیم اسرائيل از درون
حّضار محترم! مطمئن باشيد كه رژيم اسرائيل از درون پوسيده و نسل 

كنونی به هيچ وجه آمادگی ايثار و فداكاری برای حفظ آن را ندارد.
بحمداهلل ملتهای عرب و مسلمان، امروزه بيش از هر وقت ديگری در 
پنجاه سال گذشته، نيرومند و قوی هستند؛ آنها در زمينه های مختلف قدرتمند 

شده اند.

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2.  همان
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مسلمانان، ديگر نمی توانند شاهد سركوبی روزانه ی ملت فلسطين باشند 
و ساكت بنشينند. به اسرائيل بايد بفهمانيد كه استمرار سركوبی ملت فلسطين 
و مناطق فلسطينی نشين، با عكس العمل شديد، جّدی و عملی همه ی اعراب 

و مسلمانان مواجه خواهد شد. 1

اهميت بين المللي مسأله ی فلسطين برای اسرائيل
برای آن دولت غاصِب دروغِی جعلی، مسأله ی فلسطين، يك مسأله ی 
داخلی نيست؛ يك مسأله ی اساسِی بين المللی است. آنچه كه اهميت دارد، 
اين است كه نسل جديد فلسطينی حقيقت را دريافته است. كدام حقيقت را؟ 
اين حقيقت را كه اگر بخواهد بر اين زبونی و خواری و تحقير و فشاری كه 
بر او تحميل می شود، فائق آيد، راهش مبارزه و مقابله است؛ راهش رفتن 

پشت ميز مذاكره نيست، كه مذاكره كننده گان هم چيزی گيرشان نيامد. 2

خطر امنيتی اسرائيل برای كّل منطقه
از جهت امنيتی، مسأله ی اسرائيل، يك خطر امنيتی، نه فقط برای مردم 
خودش، بلكه برای كّل منطقه است؛ برای اين كه اينها االن زّرادخانه ی اتمی 
دارند و باز هم توليد می كنند! سازمان ملل هم چند بار هشدار داده، اما اعتنا 
نكرده اند. البته عمده اش هم به خاطر پشتيبانی امريكاست؛ يعنی گناهِ كارهای 

صهيونيستها و دولت غاصب، به ميزان زيادی به گردن رژيم امريكاست. 3

خطر اقتصادي اسرائيل برای كّل منطقه
اقتصادی هم، اسرائيل برای منطقه، خطر است. چندی است  از لحاظ 
كه صهيونيستهای حاكم بر فلسطين، تزی را به نام »تز خاورميانه ی جديد« 
مطرح كرده اند. خاورميانه ی جديد يعنی چه؟ يعنی خاورميانه بر محور كشور 

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
3.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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و كشورهای  عربی  بر كشورهای  بتدريج  اسرائيل  و  بگيرد  اسرائيل شكل 
منطقه و مناطق نفتی در خليج فارس سيطره ی اقتصادی داشته باشد! اين 
هدف اسرائيليهاست. بعضی از دولتها غافلند. وقتی به آنها اعتراض می شود، 
بيايند!  داديم  اجازه  تّجارشان  به  ما  نكرديم؛  برقرار  رابطه  كه  ما  می گويند 
اتّفاقاً آنها همين را می خواهند. آنها می خواهند اسرائيل با حمايت امريكا و 
با پشتيبانی از زّرادخانه ی خطرناك خودشان، از غفلت و ضعف بعضی از 
دولتها استفاده كند و به آن جا وارد شود و مراكز اقتصادی و منابع مالی را 
در دست گيرد. اين خطر خيلی بزرگی برای منطقه است. بزرگتر از همه ی 
خطرها اين است. خدا آن روز را نياورد و نخواهد آورد و ملتهای مسلمان 
اجازه نخواهند داد كه چنين اتّفاقی بيفتد؛ اما نقشه ی آنها اين است كه با تكيه 
بر اقتصاد بتوانند همه ی مراكز قدرت را در اين كشورها در دست گيرند. 
لحاظ  از  اقتصادی،  لحاظ  از  انسانی،  لحاظ  از  اسالمی،  لحاظ  از  بنابراين، 
امنيتی، از لحاظ سياسی، امروز وجود اسرائيل، يك خطر بزرگ برای ملتها و 

كشورهای منطقه است. 1

حيله ي دشمنان؛ تبدیل نقطه ي اتحاد مسلمين به نقطه ي اختالف
امروز يكی از بزرگترين مصائب دنيای اسالم اين است كه دشمنان اسالم 
وجود  يعنی   - مسلمين شود  اتّحاد  وسيله ی  بايد  آنچه  كه  كرده اند  كاری 
دشمن، وجود صهيونيستهای غاصب - وسيله ی اختالف آنها شده است! 
قرار  برای  را وسيله ای  اين  دولتهای مسلمان،  از  بعضی  كه  كرده اند  كاری 
گرفتن در مقابل برادران خود بكنند و حقيقتاً اختالف به وجود آيد؛ در حالی 
كه بودِن چنين دشمنی در قلب كشورهای اسالمی، بايد مسلمانان را به هم 
نزديك كند؛ جبهه ی واحد تشكيل دهد و يد واحد به وجود آورد. اين گناه 

هم به دخالت و دست اندازيهای استكبار برمی گردد.2

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
2.  بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی 21/ 04/ 1377
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تفاوت صهيونيستها و یهود
دولت بی اصل و نسب؛ دولت جعلی؛ ملِت دروغی. از اطراف دنيا آدمهای 

شرير را گرد آوردند و ملغمه ای به اسم »اسرائيل« درست كردند!
اين مّلت است؟! هر جا يهوديهای شرير و خبيثی بودند، در آن جا جمع 
شدند. در اغلب كشورها، يهوديها هستند و زندگی می كنند - در كشور ما 
هم هستند كه زندگی شان را می كنند - كاری به كار كسی ندارند، كسی هم 
به آنها كاری ندارد. كشورشان است و در آن زندگی می كنند. آنهايی كه به 
سرزمينهای اشغالی رفتند، خبيثها، شريرها، طّماعها، دزدها و آدمكشها بودند 

كه از همه جای دنيا جمع شدند. اين شد يك مّلت؟!
ملت و دولتی كه اين طور به وجود آمده است و اسم خودش را اسرائيل 
گذاشته، غير از راهِ ترور، راهی ندارد؛ حرف حسابی ندارد. آن وقت، چنين 
موجوداتی با اين دنائت و پستی و پليدی، می خواهند دولت و ملِت نورانی 
و سربلند و عزيزی مثل ايران را در افكارِ عمومِی جهان متّهم كنند. خودِ آنها 

از همه متّهمتر، مجرمتر و روسياه ترند.1

بزرگترین خطر برای حال و آینده ی جهان اسالم؛ دولت غاصب صهيونيست
برای  بزرگترين خطر  امروز دولت غاصب صهيونيست،  ترتيب،  بدين 
حال و آينده ی جهان اسالم است و بر مسلمين است كه برای عالج اين خطر 

و رفع ظلمی به اين عظمت، درصدد عالج و چاره باشند.2

سوءاستفاده ي اسرائيل از حوادث جهان
اما شما3 كه كار خودتان را با يك تجاوز شروع كرديد و منافعتان با منافع 
امريكا اصطكاك پيدا كرد و دو نفری به جان هم افتاديد، نتيجه اش اين است 

1.  بيانات در ديدار جمعی از اعضای »نيروی انتظامی«، كاركنان »سازمان تأمين اجتماعی«، »سازمان 
بهزيستی« و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها 1373/04/29 

2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1370/03/26 
3.  اشاره به دولت صدام و آمريكا
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كه ملت عراق و مردم منطقه، در اين بين متضرر می شوند. از اين اقدام، چه 
كسی استفاده می كند؟ اسرائيل خبيث.

 جز همين چند فروند موشكی1 كه به آن سرزمين خورد و آن ها قدری طعم 
موشك را چشيدند و فهميدند كه اين فلسطينيهای مظلوم، چگونه زيرفشار 
قرار دارند، باعث شد كه اسرائيل سوء استفاده كند و اهداف توسعه طلبانه ی 
خودش را بيشتر تعقيب نمايد و در اين گيرودارِ دعوا و جنگ در خليج 
فارس، سيل مهاجرت را به طرف سرزمينهای اشغالی فلسطين بكشاند. آنچه 
كه رژيم عراق انجام داده، قطعاً به سود دشمنان اسالم و به سود اسرائيل و 
عليه ملت عراق و عليه ملتهای مسلمان منطقه است. سِر جاه طلبی، دونفر با 
هم دعوا می كنند؛ عده يی بی گناه پايمال خواهند شد. چطور كسی می تواند 
بگويد كه من پرچم دفاع از شماها را در دست دارم؟! مگر چنين چيزی 

می شود؟ اين حرف، دروغ است. 2
شما نگاه كنيد، بمجرد اين كه در اين منطقه، برای افكار عمومی، يك 
و  امريكا  لشكركشی  و  كويت  به  عراق  حمله ی   - شد  درست  سرگرمی 
ديگران به منطقه ی خليج فارس - و در اين جاها دری به تخته خورد، فوراً 
آن مار هفت سر و خطرناك و سرطان پليد، پنجه های خودش را باز كرده 
و با مسلمانانی كه خانه ی آنها به وسيله ی صهيونيستها غصب شده، اين طور 

معامله می كند.
...من بعيد نمی دانم كه اگر همين فشار داخلی از طرف جوانان فلسطينی، 
اين  از  اين سردمداران خبيث صهيونيست،  نبود،  دولت صهيونيست  عليه 
جنجال دنيا در خليج فارس استفاده می كردند و تا حاال نصف لبنان را گرفته 
بودند. اول هم شروع كردند، منتها فشار داخلی - همين حمله ی دست خالی 
و مظلومانه ی اين جوانان مؤمن و شجاع - آنها را سر جايشان نگهداشت. 
يك روی ديگر قضيه، همين مسأله است؛ يعنی عصبانيت صهيونيستها به 

1.  دولت صدام در جريان جنگ با آمريكا در خليج فارس چند موشك به اسراييل شليك نمود.
2.  سخنرانی در ديدار مجمع نمايندگان طالب و فضالی حوزه ی علميه ی قم 1369/11/04 
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خاطر اوج حركت اسالمی در داخل سرزمينهای اشغالی. 1

به  بسيار  را  اسالم  دنيای  بايد  كه  آنچه  فلسطين،  .... در مورد مسأله ی 
به  حمله  و  شهريور   20 قضايای  از  بعد  كه  است  اين  كند،  متوّجه  خود 
مراكز امريكايی در نيويورك و واشنگتن و بعد از توّجه مردم به آن قضايا و 
دنباله اش قضايای افغانستان، غفلتی كه از مسأله ی فلسطين شد، باعث گرديد 
رژيم صهيونيستی حّداكثر سوء استفاده را از اين غفلت و بی توّجهی بكند. 
رژيم صهيونيستی بعد از سختگيريهای شديد و جنايتهای پی درپِی چند ماه 
اخير، كار را به آن جا رسانده است كه در شهرهای فلسطينی، با وسايل جنگی 
می كند.  بی محابا جنايت  و  فلسطين می شود  مردم  وارد خانه های  تانك  و 
صهيونيستها حداكثر سوء استفاده را از آن حوادث كردند. بايد دنيای اسالم 

متوّجه شود و احساس مسؤوليت كند. 2
حوادث اخير خليج فارس موجب شد كه دنيای اسالم اندكی از حوادث 
فلسطين غفلت كند و اين غفلت، صهيونيستها را تشويق كرد كه از فرصت 
استفاده كنند و فشار را بر مردم فلسطين بيشتر نمايند. اوالً باعث شد كه سيل 
مهاجرت غربا و بيگانگان - غريبه هايی از فلسطين و از كشورهای مختلف - 
به سمت سرزمين مقدس و اسالمی فلسطين سرازير بشود. دولتها و ملتهای 
اسالمی غافل شدند؛ اگرچه غافل هم نمی شدند، بسياری از دولتها شايد هيچ 
احساس وظيفه يی نمی كردند. بالی بزرگ اين است. ثانياً اين مبارزان مخلص 
و صادق، اين مسلمانان مظلوم غريب در خانه شان، اين كسانی كه انتفاضه ی 
فلسطينی را در اين سه سال اخير به وجود آوردند، زير سخت ترين فشارها 
قرار گرفتند. شب و روزی نيست كه از راه فشار بر اين مسلمانان مظلوم، 

ضربتی به پيكر جامعه ی اسالمی وارد نشود.
البته مبارزه ادامه دارد؛ اما آنچه مهم است، اين است كه دنيای اسالم بايد 
از مسأله ی فلسطين غفلت نكند و ملتها مسأله ی فلسطين را از ياد نبرند و 

1.  سخنرانی در ديدار گروهی از آزادگان، جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  يزد  كرمانشاه،  استانهای  جمعه ی  ائمه ی  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  و  اجرايی 
از مردم شهرهای گرگان، گنبد، محالت، كتوند، شوشتر،  چهارمحال و بختياری، و گروهی 

سپيدان، تهران، شيراز و جهرم 1369/08/02 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان 1380/09/16
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آن را فراموش نكنند. امريكا و استكبار و پشتيبانان هميشگی صهيونيستها 
خواسته اند اين فراموشی را بر مسلمين تحميل كنند؛ شما بايد نگذاريد، ملت 

اسالم بايد نگذارد، ملت ايران بايد نگذارد. 1

نياز اسرائيل به صلح
فلسطين  به سرزمين  دولت صهيونيستی  است.  توسعه  اسرائيل،  هدف 
زمين  نصف  بعد  می خواستند،  جا  يك وجب  اّول  نيست.  قانع  هم  فعلی 
فلسطين را گرفتند، بعد همه ی سرزمين فلسطين را گرفتند، بعد به كشورهای 
همسايه ی فلسطين - مثل اردن و سوريه و مصر - تجاوز كردند و زمينهای 
آنها را گرفتند. االن هم هدف اساسی صهيونيزم، ايجاد اسرائيل بزرگ است. 
البته اين روزها كمتر اسم می آورند؛ سعی می كنند كتمان كنند. باز هم به افكار 
عمومی دروغ می گويند. چرا؟ چون در اين مرحله ای كه االن هستيم، احتياج 

دارند كه هدفهای توسعه طلبانه ی خود را كتمان كنند! 
گرفتاری ای كه امروز صهيونيستها دارند، اين است كه به صلح احتياج 
مبرم دارند. چرا؟ چون بعد از سال 1947 تا سال 1967 مبارزه ای نبود و آن 
بيست سال در حال خوبی نگذشت. بعد هم كه مبارزات مسّلحانه شروع 
شد. اين مبارزات مسّلحانه از بيرون سرزمين فلسطين بود؛ همين سازمان 
آزاديبخش و بقيه ی گروهها، مركزشان در اردن يا در سوريه يا در جاهای 
ديگر بود. گروههايی را می فرستادند و حمله ای می كردند و ضربه ای می زدند 
و عقب می كشيدند. در داخل سرزمين فلسطين، سازمان مبارزی شكل نگرفته 
بود. در داخل سرزمين، مردم مرعوب بودند و نمی توانستند هيچ حركتی 

بكنند.
مسأله ی  هست،  هرطور  منطقه  دولتهای  با  كه  مجبورند  االن  اينها  لذا 
صلح را تمام كنند، تا بتوانند به مسأله ی داخلی خودشان برسند. اين قضيه ی 
به اصطالح صلح با سازمان آزاديبخش فلسطين و قضيه ی عرفات هم دنباله ی 
همين است. آنها خواستند يك عنصر فلسطينی را داخل طرح سازش بياورند، 

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران 1370/01/16
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شايد بتوانند فلسطينيهای مبارز را در داخل سرزمينهای اشغالی ساكت كنند؛ 
اين خصوصيات، ديگر دولت غاصب صهيونيست  با  امروز  نتوانستند.  اما 
جرأت نمی كند مسأله ی اصلی خودش را - كه توسعه ی نيل تا فرات است- 
مطرح كند. سرزمين موعود صهيونيستها، به گمان باطلشان، از رود نيل تا 
فرات ادامه دارد. هرچه اش را نگرفتند، بايد بعد از اين بگيرند؛ برنامه شان اين 

است! االن جرأت نمی كنند اين را به زبان بياورند. 1

خوي توسعه طلبي صهيونيستها
يك روز صهيونيستهای غاصب با پشتيبانِی قدرت استعمارگر آن روز دنيا 
- يعنی انگليسيها - آمدند در قلب كشورهای اسالمی و در نقطه ی حّساس 
فلسطين، گوشه ای را گرفتند؛ بعد هم اّدعای تشكيل دولت كردند و صاحب 
خانه ها را بيرون راندند. بعد از آن، دائماً به اين طرف و آن طرف حمله و 
تجاوز كردند و زمينها را توسعه دادند تا تمام سرزمين فلسطين و بخشی از 

اردن و لبنان و سوريه را تصّرف كردند.
امروز، تصّرف غاصبانه ی آنها، مخصوص فلسطين نيست. اگر بتوانند باز 
هم اين تجاوز و توسعه طلبی را ادامه خواهند داد. امروز، شرايط دنيا برايشان 
آماده نيست. صبر می كنند، آن وقتی كه احساس كردند شرايط اطرافشان آماده 

است و می توانند، آن وقت باز هم تجاوز را ادامه خواهند داد.
آنها  نيستند.  قانع  است،  اختيارشان  در  امروز  كه  اين چيزهايی  به  آنها 
معتقدند كه از آن طرف تا مدينه و از اين طرف تا فرات، متعّلق به آنهاست! 
آنها كشور عظيمی كه منابع آبی كافی در اختيار داشته باشند، می خواهند. 
آنها در صددند بر تمام كشورهای اطراف خود و بر تمام منطقه ی خاورميانه، 
سلطه ی اقتصادی و سياسی و نظامی و اجتماعی داشته باشند. آنها به آنچه كه 

امروز دارند، قانع نيستند. 
...امروز، بعد از اين كه صهيونيستهای غاصب، در سرزمين فلسطين، خود 
را از خطر حمله ی ارتشهای كشورهای عربی - كه تا چند سال قبل آنها را 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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تهديد می كرد - خالص كردند، به فكر دست اندازی به مناطق اقتصادی 
و سياسی كشورهای ديگرند؛ آن هم باز با فشار امريكا! امريكاييها با انواع 
اهرمهايی كه در اختيار دارند و با حربه های سياسی - مثل حقوق بشر - و 
اقتصادی  بنيانهای  اقتصادی - مثل دخالت در مجامع جهانی و  حربه های 
بين المللی - به يكايك كشورهای اطراف منطقه ی فلسطين و حتّی كشورهای 
دور دست، آن قدر فشار می آورند كه دولتهای ضعيفی كه با اسرائيل رابطه 
ندارند، مجبور شوند با اين رژيم غاصب رابطه برقرار كنند و آنهايی هم كه 
رابطه دارند، آن را توسعه دهند! اين فشار، برای آن است كه راه را باز كنند تا 
اسرائيل غاصب وارد كشورها شود و در آن جاها تالش اقتصادی و فّعاليت 
يابد. اين، خطر  بازرگانی كند و بر منابع ثروت كشورها تسّلط  تجاری و 

بزرگی است و امروز مسلمانان را تهديد می كند.
البته، بديهی است آن غّده ی سرطانی كه گسترش پيدا می كند، اسرائيل 
غاصب و صهيونيسم است؛ اما آن دستی كه به او كمك می كند، رأس استكبار 
را  نكته  اين  نبايد  ملتهای مسلمان،  امريكا - است.  يعنی دولت  جهانی - 
فراموش كنند؛ همچنان كه ملت عزيز و شجاع و با غيرت و آگاه و هوشيار 
ما، با بيان و عمل و حضور در صحنه های سياسی و ديگر صحنه های الزم، 
ثابت كرده است كه فشار امريكا را تحّمل نمی كند و آن را به صورت تودهنی، 

به خود او برمی گرداند.
شما ملت، به امريكا و دشمنان انقالب و كسانی كه می خواهند نام فلسطين 

و قدس شريف را از خاطره ها و ذهنها محو كنند، تو دهنی زديد.1

جّدي تر شدن دشمنان پس از مشاهده ي حركتهاي اسالمي
امروز بعد از اين كه انقالب اسالمی، بُرندگی اسالم را نشان داد، دشمنان 
اسالم و مسلمين جّدي تر شدند. انقالب اسالمی، جبهه های جديدی عليه 
اسالم به وجود آورد؛ فقط به خاطر اين كه اسالم را معرفی كرد و نشان داد 
كه اسالم با ظلم مخالف است و فهماند كه مسلم واقعی، آن كسی است كه 

1.  بيانات در خطبه های نماز عيد فطر 1374/12/01 
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در مقابل قلدری و سركشی و نظام سلطه ی جهانی، تسليم نمی شود و زير 
بار نمی رود. اين، سلطه گران را بشدت خشمگين كرد و در مقابل اسالم، 

جبهه های جديدی به وجود آورد.
نمونه هايش را در همه جای دنيا مشاهده می كنيد. هم در اروپا مشاهده 
می كنيد كه عليه گروهها و افراد مسلمان، چه كارهايی انجام می گيرد؛ هم در 
آفريقا مشاهده می كنيد كه اين حركات تبشيری را فقط برای مقابله ی با اسالم 
ناب به راه انداخته اند؛ هم در خود كشورهای اسالمی مشاهده می كنيد كه 
روی حركات اسالمی، چقدر فشار است. در هرجايی، به يك نحو است. 
مظاهری از آن را در كشورهای ديگر - مثل هند - مشاهده می كنيد. اين 
ماجرای مسجد بابری، يكی از آن مسائلی است كه اگرچه موضوع آن، يك 
مسجد است و شايد به نظر بعضی كوچك بيايد؛ اما كوچك نيست. اين، 
نشان دهنده ی آن است كه دشمنان اسالم، تا اين جا ايستاده اند كه يك عده را 

عليه مقدسات اسالم تحريك كنند و زندگی را بر مسلمانان تلخ نمايند.
...در همه جای دنيا، حركات خصمانه ی جديدی عليه اسالم هست. آن 
چيزی كه بايستی از اين حركات استنتاج كرد، يك جمله است: مسلمانان 
بايد در دفاع از اسالم جدي تر باشند و خودشان را به معنای واقعی كلمه، 
سرباز اسالم بدانند و به مقتضای اين سربازی، عمل كنند. بالشك، دشمن 
نخواهد توانست در مقابل حركت عمومی مسلمين كاری بكند و اسالم و 
مسلمينی كه برای دفاع از اسالم تصميم گرفته باشند و قيام بكنند، قطعاً پيروز 

خواهند شد. 1

هدف اسرائيل باالتر از فتوحات فعلي اش
از نظر غاصبان سرزمين فلسطين، مسأله ی قدس، يك مسأله ی تمام نشده 
است. هيچ كس نبايد خيال كند كه صهيونيستهای غاصب و حاميان بين المللی 
آنها، می خواستند فلسطين را بگيرند و حكومت تشكيل بدهند؛ گرفتند و 
حكومت تشكيل دادند و مسأله تمام شد. قضيه اين طور نيست. هدفهايی 

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13 
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كه در تشكيل دولت غاصب صهيونيستی در سرزمين فلسطين وجود داشته 
است، با اين اسرائيل كنونی كاماًل تأمين نمی شود. هدف، باالتر از اينهاست. 
هدف، ايجاد كشوری است در سرزمينی بزرگتر و پُرجمعيت تر از آنچه كه 

امروز غصب كرده اند.
ديديد بمجرد اين كه آمارهای دولتی اسرائيل به آنها نشان داد كه رشد 
جمعيت مسلمانان در فلسطين اشغالی، از رشد جمعيت مهاجران صهيونيست 
به آن كشور بيشتر است، به كمك قدرتها و دولتهای پشتيبانشان، باز نقشه های 
بنابراين،  بخشيدند.  شتاب  و  را شدت  مهاجرت  زمينه ی  در  خود  قديمی 

مسأله ی اسرائيل از اينها باالتر است. 1

حذف اسرائيل، فقط با كمک همه ي مسلمانان
تصور می شد كه دولتهای عربِی اسالمِی مجاورِ سرزمين غصب شده، 
غده ی  اين  گسترش  از  كه  كرد  خواهند  اراده  الاقل  يا  توانست،  خواهند 
سرطانی در قلب عالم اسالم و در آن جايی كه سه قاره ی آسيا و آفريقا و اروپا 
به يكديگر متصل می شود، مانع بشوند. در اوايل، اين تصور را فلسطينيها و 
شايد بعضی ديگر می كردند؛ اما امروز ثابت شده است كه جز حركت ملتها 
و اراده ی مردم مسلمان در سرتاسر آفاق اسالمی، هيچ راه ديگری وجود 

ندارد. 2

پایبندنبودن اسرائيل به هيچ اصل انسانی و هيچ قانون بين المللی
دولت اسرائيل، با اعمال جنايتكارانه ی خود در فلسطين و لبنان و بمباران 
وحشيانه ی اردوگاهها و دزدی و آدم ربايی و فساد در داخل و خارج مرزهای 
فراموش  را  كه گذشته ها  آنها  نيست.  پايبند  كه  است  داده  نشان  فلسطين، 
می كنند، چگونه می توانند جنايات روزمره ی صهيونيستها در فلسطين و لبنان 

را كه بی وقفه ادامه دارد، ناديده بگيرند؟3

1.  خطبه های نماز عيد فطر 1369/02/07 
2.  همان 

3.  پيام به مناسبت روز جهانی قدس 24/ 01/ 1369
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رژیم اسرائيل؛ یک رژیم غيرقابل اعتماد
رژيم صهيونيستی در سرزمين مغصوِب فلسطين، يك رژيم نژادپرست 
است. مگر از يك رژيم نژادپرست می شود انتظار عدالت داشت؟! رژيمی 
كه به وسيله ی قدرتمندان سياسی و اقتصادی دنيا به وجود آمده است، اصاًل 
برای اين به وجود آمده است كه نگذارد دنيای اسالم، اتّحادی به خود ببيند؛ 
عّزتی به خود ببيند؛ نگذارد مسلمانها يك واحد عظيم تشكيل دهند كه مبادا 
خطر بشوند. برای اين اصاًل به وجود آمده است. از او می شود انتظار انصاف 
و عدالت داشت؟! ساده لوحند كسانی كه خيال می كنند می شود با اين رژيم 
گفتگو كرد. هر گفتگويی برای رژيم صهيونيستی به منزله ی باز كردن يك 
ميدان برای جلو آمدن اوست. ديروز او را در گفتگوها كمك كردند، امروز 
با چنين موجود  كه  نداند  انسان  مّدعی مسجداالقصی شدند! وقتی  آمدند 
زورگويی چگونه بايد رفتار كرد و بخواهد تحت تأثير فشارهای امريكا و 
صهيونيستهای قدرتمند و پولدار دنيا تصميم بگيرد، همين می شود. آحاد ملت 

باالخره خودشان به ميدان آمدند. 1

بازدارنده نبودن مذاكره در برابر جنایات اسرائيل
با صهيونيستهای  امريكا،  به زور و فشار  اگر  كسانی كه خيال می كنند 
و  متجاوز  اين  با  درگيری  از  را  نشستند، خود  مذاكره  ميز  پشت  متجاوز، 
غاصب راحت خواهند كرد، اشتباه می كنند. آن رژيم غاصب نمی گذارد آنها 
اسرائيل،  فشار  خاطر  به  نداشتند  می گذاشت، حق  هم  اگر  بمانند.  راحت 
فلسطين  به مسلمين و ملت  متعّلق  از سرزمين  امضای خود،  با مذاكره و 

بگذرند.2

استفاده ي دشمن از سالح روانی براي خاموش نمودن بيداری امت اسالمی
در حال حاضر، ملت فلسطين سهم بزرگی در گشودن و پيمودن اين راه 

1.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 
 1379/07/29

2.  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم از سراسر كشور 1375/07/18 
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بر دوش گرفته است، و همه بايد به آن ملت مظلوم و شجاع و بيدار كمك 
كنند. ديگر ملتها و دولتها می توانند در ياری رساندن به ملت قهرمان فلسطين، 

سهم خود را در پيمودن اين راه بر عهده گيرند.
دشمن مستكبر كه بيداری امت اسالمی، تهديد كننده ی مطامع و منافع 
نامشروع اوست، مهمترين سالحی كه در برابر اين موج فزاينده در دست 
دارد، سالح روانی است: نوميدسازی، تحقير هويت، به رخ كشيدن قدرت 
و تمّكن مادی خويش. امروز و در آينده هزاران ابزار تبليغی به كار افتاده و 
خواهد افتاد كه مسلمانان را از آينده ی درخشان نوميد و يا به آينده ئی كه 

منطبق با نيّات پليد خود آنان است ترغيب كنند.1

جنایت اسرائيل
سالگرد اشغال اين سرزمين موجب اين شده است كه دشمنان، بغض و 
كين توزی خودشان را با مردم فلسطين مضاعف كنند. از صهيونيستهای حاكم 
بر فلسطين، انتظاری نيست. از اولی كه آنها آمدند، با همين جنايتها و شدت 
عملها شروع كردند و تا امروز هم آن را ادامه دادند؛ تا وقتی هم باشند، وجود 

آنها جز شر و فساد، چيزی به وجود نخواهد آورد.2

دولت صهيونيستی؛ پا درگل و فرومانده در كار
البته اين تالشها، گرهِ كار صهيونيستها را باز نخواهد كرد؛ اين هم معلوم 
باشد. امروز دولت صهيونيستی، آن چنان پا درگل و فرومانده در كار است كه 
نمی داند چه كار كند. غصب و ظلم و زورگويی، عاقبت خوشی ندارد. همين 
چيزها بايد برای دولت غاصب صهيونيستی پيش می آمد؛ روزهای بدتری هم 
در پيش است. آنچه كه آنها را خشمگين می كند، همين انتفاضه است. همه ی 
امريكا و  زحمتها و تالشها و تماسها و دوندگيهای صهيونيستها و دولت 
سياستهای آنها برای اين است كه بلكه بتوانند انتفاضه را فرو بنشانند. انتفاضه 
يعنی چه؟ يعنی قيام يك ملت برای احقاق حّق خود؛ ملتی كه سرزمينش 

1.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1379/12/12 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1380/02/28 
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را گرفته اند، خانه اش را گرفته اند، اموالش را گرفته اند، مزارعش را گرفته اند، 
تحقيرش كرده اند، در داخل كشور خود مثل يك اقليت توسری خور با او رفتار 
می كنند. اين ملت مدتی كوتاهی كرده است؛ اما امروز جوانانش وارد ميدان 
شده اند. در ميدان مبارزه، اين جوانان جری شده اند و با سنگ به مبارزه ی 
يك ارتِش تا دندان مسّلح رفته اند؛ درعين حال آنها را عاجز كرده اند. رژيم 
صهيونيستی در اين يك سال و چند ماه اخير كه انتفاضه ی مسجداالقصی 
آغاز شده است، حقيقتاً در كار خود درمانده است. همه ی سعی آنها اين است 
كه بتوانند اين شعله ی مقّدس و اين قيام بحق را خاموش كنند. بنابراين به 
مردم فشار می آورند. در اين چند روز، بر مردم بيچاره ی فلسطين و مدارس 

كودكان، انواع و اقسام فشارها را وارد كرده اند.1

به بن بست كامل رسيدن دولت امریكا و صهيونيستها در فلسطين
و اما نگاه به اشغالگران؛ صهيونيستهای غاصب و پشتيبانان آنها؛ يعنی 
دولت متجاوز امريكا. اگر كسی مسائل فلسطين را هرچه بيشتر مرور و تعّمق 
كند، بيشتر اين معنا برايش واضح می شود كه دولت امريكا و صهيونيستها در 
فلسطين به بن بست كامل رسيده اند؛ نه راه پيش رفتن دارند، نه راه عقب گرد 
كردن؛ محكوم به شكست هستند. نسل نوخاسته ی فلسطين بيدار شده و 
فهميده است كه راه نجات از دست دشمِن اشغالگر چيزی جز مبارزه نيست؛ 
فهميده است كه حضور در جلسات جهانی و برطبق ميل اشغالگران و حاميان 
آنها حرف زدن، راه نجات فلسطين نيست. فهميده است بايد بايستد، بخواهد، 
هّمت و فداكاری كند، تا به هدف برسد. اين را ملت فلسطين از بُِن دندان 
دانسته و فهميده است؛ لذا مقاومت می كند. وقتی سرچشمه ی اين احساس 
از منشاءِ دينی و اعتقاد به توحيد ناشی شود - كه امروز بحمداهلل در فلسطين 
روز  متعال  خدای  اميدواريم  شد.  نخواهد  هرگز خشك   - است  اين طور 

پيروزی فلسطينيها را هرچه نزديكتر بفرمايد.2

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان 1380/09/16
2.  بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1382/09/05 
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وحشت اسرائيل از بيداري اسالمي در مصر
آنها  از  بيشتر  اسرائيلی ها  دستپاچه اند؛  بشدت  آمريكائی ها  امروز  البته 
دستپاچه اند. در قضيه ی مصر، دنبال يك عالجی هستند؛ عالجی هم پيدا 
نخواهند كرد. مشغول فريبند؛ دم از طرفداری از مردم ميزنند. حاال گفتند 
آمريكائی ها هم به او گفتند بايستی زودتر بركنار بشوی و بروی. اين بسته به 

اين است كه مردم مصر چه جور عمل كنند و چگونه تصميم بگيرند. 1
و  اسالمی  بيداری  است.  بی سابقه ای  كاماًل  اوضاع  يك  منطقه  اوضاع 
حادثه ی عظيمی كه در منطقه به وجود آمده است، اين يك چيزی است كه 
از اول انقالب تا امروز در حيات جمهوری اسالمی شبيه اين يا چيزی نزديك 
اتفاق  انجام گرفته، حادثه ی بزرگی  به اين مطلقاً سابقه ندارد؛ كار بزرگی 
افتاده. اين كه ملتی مثل ملت مصر، اين حركت عظيم را انجام بدهند، رژيم را 
ساقط كنند، بعد شعارهای اسالمی بدهند، موجوديت حكومت جعلِی يهودی 
و صهيونيستی را اوضاع منطقه اينجور تهديد كند، اينها چيزهائی است كه 
اصاًل در ارزيابی های متعارف نميگنجد؛ خيلی چيز عظيمی است. خب، ما در 
يك چنين شرائطی قرار گرفتيم كه برای جمهوری اسالمی يك افق روشِن 

عجيبی را ترسيم ميكند.2

مخالفت با اسرائيل و آمریكا، برگرفته از دستور اسالم
ايران اسالمی از دوران حيات امام راحل  با  مهمترين انگيزه ی دشمنی 
قّدس سّره تاكنون، آن است كه در اين كشور، همه ی سياستها با معيارهای 
اسالمی، محك زده شده و انتخاب يا مردود می شود. همه ی موضعگيريهای 

سياسی براساس دستورات اسالم، شكل می گيرد.
معنی  به  اين  می شود، چون  اعالم  مردود  با صهيونيسم  دولتها  سازش 
آوارگی هميشگی ملت فلسطين و اشغال هميشگی كشور فلسطين بوسيله ی 

دشمن است.

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 29 / 03/ 1388
    1432 رمضان المبارك  ششم  ايران  اسالمی  جمهوری  نظام  مسؤوالن  ديدار  در  بيانات   .2

1390/05/16
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از ملت های فلسطين و ... و ديگر ملتهای مظلوم مسلمان حمايت 
می كند، چون قرآن صريحًا حمايت از مستضعفان را الزم شمرده 
جاِل َو النِّساِء  ِ َو الُْمْسَتْضَعفيَن ِمَن الرِّ است: »َو ما لَُكْم ال ُتقاِتُلوَن في  َسبيِل اهللَّ
الِمِ  َأْهُلها َو اْجَعْل لَنا ِمْن  َو الِْولْداِن الَّذیَن َیُقولُوَن َربَّنا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه الَْقْرَیِة الظَّ

لَُدْنَك َولِيًّا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدْنَك نَصيراً«.1
با سلطه ی امريكا و نفوذ و دخالت آن در كشورهای اسالمی و همه ی 
الَّذیَن  َأیَُّها  كشورهای مظلوم مخالفت می كند؛ چون قرآن فرموده است:»یا 
ة«2. در كشور خود  ُكْم َأْولِياَء ُتْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِالَْمَودَّ ي َو َعُدوَّ آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
احكام اسالمی را منشاء و مالك قانونگذاری قرار داده است. چون عزت و 
استقالل و رفاه و كمال ماّدی و معنوی برای يك ملت را در عمل به احكام 

اسالمی می داند..
اينها همه موجب آن شده است كه سردمداران جبهه ی استكبار با دالّلی 
و خنّاسی توطئه گران صهيونيست، ايران اسالمی را دشمن شماره يك خود 

بدانند و بقدر وسع خود با آن دشمنی كنند. 3

سكوت محافل حقوق بشر و اسالمي با مشاهده ي ستم اسرائيل
چرا دنيا عكس العمل نشان نمی دهد؟ چرا ملتهای اسالمی در مقابل اين همه 
فاجعه و جنايت، سكوت می كنند؟ مگر اسرائيل و دشمن صهيونيستی، به 
امريكا چقدر قّوت و قدرت دارد كه مسؤوالن و  كجا متكی است؟ مگر 
سياستمداران كشورهای اسالمی، بايد اين قدر مرعوب باشند؟! ملتها بايد سر 
بلند كنند و بيدار بشوند. می بينند كه امروز محافل به اصطالح حقوق بشر 
و خيرخواه و انساندوست - به حسب تيتر و عنوان و تابلو - هيچ غلطی 

نكردند و همه ی ادعاهايشان دروغ از آب درآمد. اين را نمی بينند؟
يك دولت غاصب و غدار و زورگو، يك عده انسانهای بی دفاع و جوانان 

1.  سوره ي نساء، آيه ي 75
2.  سوره ي ممتحنه، آيه ي1

3.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1374/02/14 
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و نوجوانان و كودكان خردسال را داخل خانه هايشان و در خيابانهايی كه 
متعلق به آنهاست، به خاك و خون می كشد؛ ولی از دنيا هيچ صدايی در 
نمی آيد. آن وقت يك جوان فلسطينی، وقتی كه عكس العمل نشان می دهد و 
دو، سه نفر را به درك واصل می كند، يكی از اين طرف دنيا، يكی از آن طرف 
دنيا، سربلند می كنند و اظهار تأسف می كنند! چه تأّسفی؟! خيلی خوب كرد، 
دستش درد نكند. آن ملتی كه نتواند از حق خودش دفاع كند، بايد توسری 
بخورد. آن روز اول، فلسطينيها خواب و غفلت نشان دادند، دشمن اين گونه 
بر آنها مسلط شد. امروز فلسطين بيدار شده است. مسلمانان در فلسطين 

بيدار شده اند. 1

1. سخنرانی در ديدار گروهی از آزادگان، جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  يزد  كرمانشاه،  استانهای  جمعه ی  ائمه ی  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  و  اجرايی 
چهارمحال و بختياری، و گروهی از مردم شهرهای گرگان، گنبد، محالت، گتوند، شوشتر، 

سپيدان، تهران، شيراز و جهرم 1369/08/02 
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فصل چهارم
غرب و آمريكا و صهيونيسم

هدف استكبار از ایجاد اسرائيل
استكبار جهانی و دولتهای استعمارگر، از آغاز تا امروز، رژيم غاصب 
اسرائيل را به عنوان اهرم فشاری بر روی دولتهای عربی و سپس اسالمی 
منطقه پديد آورده و ذخيره كرده اند و برآنند كه اين خنجر مسموم را همواره 
در پهلوی جهان اسالم نگاهدارند؛ و امروز شيطان بزرگ، سررشته ی اين 
سگ دست آموز را در دست دارد. پس، تعجبی نيست كه نقض مكرر قوانين 
بين المللی، نقض مداوم حقوق بشر - آن هم به فجيعترين شكل - تجاوز 
گونه ی  به  آدم ربايی  و  تروريستی  عمليات  همسايه،  كشورهای  به  مكرر 
آشكار، تهيه ی روزافزون سالحهای اتمی و امثال آنها - كه هريك در هريك 
از كشورهای جهان كه با امريكا و ديگر دولتهای بزرگ رابطه ی ارباب رعيتی 
نداشته باشد، حادثه يی عظيم تلقی می شود - از صهيونيستها قابل قبول باشد 
و هيچ اعتراض جدی را از سوی شبكه ی استكباری جهان، مخصوصاً شيطان 

بزرگ برنينگيزد. 1

1.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1370/03/26 
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نفوذ صهيونيستها روی دولتهای غربی
اولين احساسی كه به انسان دست می دهد، شرمندگی از بشريت است. 
به عوض سران اروپا و غرب، اينها بايد از بشريت شرمنده باشند كه اين قدر 
تحت نفوذ صهيونيستها هستند. از ملتهای خودشان هم بايد شرمنده باشند. 
هويت  و  باشند  نداشته  قبول  را  ديگر  دولتهای  كه  دولتهايی  دنيا  در  مگر 
ندارند؟ مگر رؤسای كشورهايی كه در  انكار كنند، وجود  را  آنها  سياسی 
دل آرزوی نابودی رئيس يك كشور ديگر را داشته باشند، در دنيا كم اند؟ به 
زبان هم می آورند، مرتب هم هست. كجا چنين حساسيتی به وجود می آيد؟ 
نفوذ صهيونيستها روی دولتهای غربی و اروپايی متأسفانه چنين جنجالهايی 
را به وجود می آورد. بعد هم از فرصت استفاده كردند، اين را وصل كردند 
به قضيه ی انرژی اتمی! آن نادانی كه اولين بار اين حرف را زد و اين را به 
ماجرای انرژی اتمی وصل كرد، نفهميد كه سالح اتمی برای از بين بردن 
حكومتها و سيستمها و رژيمها نيست؛ سيستمها و رژيمها با سالح اتمی از 
بين نمی روند؛ سالح اتمی فقط می تواند انسانها و سرزمينها را نابود كند. آنچه 
رژيمها را نابود می كند، قدرت مقاومت و عزم و مبارزه ی ملتهاست؛ كه اين 
عزم و مبارزه در فلسطين وجود دارد و به فضل الهی حتما به سرنگونی رژيم 

صهيونيستی منتهی خواهد شد.1

نفوذ صهيونيست بر كشورهاي اروپایي
اينها ]آمريكا و اسرائيل[ دشمنان اصلی ما هستند. البته در گوشه و كنار 
دنيا، باز هم عليه ما دشمنی و خباثت می شود، اما اينها آن اهميت چندانی 
ندارد و مسأله ی اصلی نيست. همين قضايای اخير دستگاه قضايی آلمان2 كه 
يك حركت بسيار زشت و نفرت انگيزی را به خاطر صهيونيستها انجام دادند، 
از اين نوع است. البته دولت آلمان خودش را كنار می كشد و می گويد به 
دستگاه قضايی كشورش مربوط است. هم ما می دانيم و هم آنها می دانند كه 

1.  بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1384/08/08 
2.  دادگاه ميكونوس كه در آن به سران جمهوري اسالمي تهمت ترور در مركز يهوديان آرژانتين 

زده شد.
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اين طور نيست كه دولت آلمان، تسّلطی بر دستگاه قضايی كشورش نداشته 
باشد. جاهايی را خود ما مّطلعيم كه اعمال نفوذ كرده اند. در حقيقت فشار 
صهيونيستها به دولت آلمان و دستگاه قضايی آن كشور است. اما اهميتی 
ندارد. اينها كارهايی است كه بايد دولت ما و وزارت امور خارجه ی خود ما 
حّل و فصل كنند كه بحمداهلل به خوبی مشغول خدمتند و كار می كنند و حّل 
و فصل هم خواهند كرد. اينها چيزی نيست كه به عنوان يك مسأله برای ملت 
محسوب شود. آنچه كه برای ملت مهم است، همان نكته ای است كه اشاره 

كردم؛ يعنی مسأله ي امريكا و اسرائيل. اساس مسأله اين است.1

هدف استكبار؛ حذف هر عنصر مقاومت 
اينها ميخواهند هيچ عنصر مقاومتی در اين منطقه وجود نداشته باشد. 
درست  را  اين  البته  ميدانند.  اسالمی  جمهوری  را  مقاومت  عنصر  اصل 
فهميده اند. اينجا مركز مقاومت است. اينجا جائی است كه ما اگر هيچ اقدامی 
هم نكنيم، هيچ حرفی هم نزنيم، خود وجود جمهوری اسالمی به ملتهای 
منطقه الهام ميدهد. يك موجوديتی، يك هويتی كه علی رغم همه ی قدرتهای 
استكباری و به كوری چشم آنها اينجور در اين منطقه قد كشيده و روز به 
روز ريشه دارتر ميشود؛ روز به روز قويتر ميشود. خود وجود اين پيكره ی 
عظيم و پرشكوه، خار چشم استكبار است و اميددهنده ی به ملتها. بله، اينجا 
مركز مقاومت است؛ در اين شكی نيست. ديگران هم از اينجا الهام گرفتند، 
منتها برای اينكه اين مقاومت را در هم بكوبند، حلقه ی ضعيف را اول هدف 
قرار دادند؛ دولت مردمی منتخب حماس در غزه. او را مظلوم گير آوردند؛ او 
را دارند ميكوبند. هر كس در دنيای اسالم، امروز قضيه ی غزه را يك قضيه ی 
منطقه ای و شخصی و محلی بداند، دچار همان خواب خرگوشی ای است 
كه پدر ملتها را تا حاال درآورده است. نه، اين قضيه ی غزه، فقط قضيه ی 
غزه نيست؛ قضيه ی منطقه است. فعاًل آنجا نقطه ی ضعيفتر است، تهاجم 

1.  بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در صحن حضرت امام 
خمينی)ره( 1375/01/04
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را از آنجا شروع كردند و اگر موفق شدند، دست از سر منطقه بر نميدارند. 
دولتهای كشورهای مسلمانی كه حول و حوش آن منطقه هستند و كمكی كه 
بايد بكنند و ميتوانند بكنند، نميكنند، دارند اشتباه ميكنند؛ اشتباه ميكنند. هر 
چه در اين منطقه ميخ اسرائيل بيشتر فرو برود، تسلط استكبار بيشتر بشود، 
بدبختی اين دولتها و ضعف و ذلت اين دولتها بيشتر خواهد شد. چرا ملتفت 
نيستند؟ و دولتها، ملتها را هم دنبال خودشان به ذلت ميكشانند. يك دولت 
ذليل و مطيع و وابسته، يك ملت را مطيع و ذليل و وابسته ميكند. اين است 

كه ملتها بايد به خود بيايند.1

حمایت آمریكا و كوتاهي دولتهاي عربي؛ عامل جبران ضعف دروني اسرائيل
ملتها مثل ملت ايران رژيم اسرائيل را يك رژيم جعلی و تحميلی در 
با ملتها همراه نيستند و متأسفانه آن چيزی كه  البته دولتها  منطقه ميدانند. 
اسرائيل را تقويت كرده است، همين است. رژيم صهيونيستی از درون خود 
نيروئی ندارد، قدرتی ندارد، توانائی ايستادن روی پای خود را ندارد. امروز 
دو عامل رژيم صهيونيستی را سِر پا نگه داشته است: يكی حمايت بی قيد 
نكردن  ديگری حمايت  و  منحط؛  رژيم  اين  از  آمريكا  وقيحانه ی  و شرط 
دولتهای عربی و اسالمی از مردم فلسطين. متأسفانه بسياری از حكومتها و 
دولتهای مسلمان، امروز آنچنان كه بايد به وظيفه ی خود در قبال فلسطين 
عمل نميكنند و با ملتهايشان همصدا نيستند. اگر آنها هم با ملتهای خود 
همصدا شوند و از ملت مظلوم فلسطين دفاع كنند، وضعيت در منطقه بكلی 
تغيير خواهد كرد. اين خواست عمومی ملتهاست و اين همان گسترشی است 

كه امام بزرگوار ما خبر داده بود.2

آمریكا و وابستگانش؛ سهيم در شكستهاي اسرائيل 
طرف  يك  داشت،  پيروزمند  طرف  يك  روزه،  سه  و  سی  جنگ  اين 

1.  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار  مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دی 1387/10/19
امام خمينی)ره(  ارتحال حضرت  سالگرد  نوزدهمين  مراسم  در  انقالب  معظم  رهبر  بيانات    .2

1387/03/14
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البته صهيونيستها بودند؛ دولت  ...طرف شكست خورده،  شكست خورده. 
جعلی اسرائيل بود؛ اما هيچ كس در دنيا نماند كه امريكا را هم جزِو طرفهای 
شكست خورده نداند. اروپاييها هم اين را تصريح كردند، ديگران هم گفتند، 
خود امريكاييها هم با زبان بی زبانی به شكلهای مختلف، گفتند. امريكا هم در 
اين قضيه شكست خورد. بديهی است اينها در سطوح مختلف، وابستگانی 

هم در منطقه دارند؛ آنها هم جزِو جناح شكست خورده محسوب ميشوند.1

طرح خاورميانه ی بزرگ امریكا؛ آن روي سكه ي افسانه ي نيل تا فرات
امروز نقشه ی اساسی استكبار برای دنيای اسالم، سيطره ی كامل است. 
طرح خاورميانه ی بزرگی كه امريكايی ها مطرح می كنند، عبارٌة اخرای ايجاد 
كشور بزرگی است به نام خاورميانه، با مركزيت رژيم صهيونيستی. همه ی 
دولتهايی كه در اين كشورها هستند، بايد به دولتهای دست نشانده ی اسرائيل 
تبديل شوند. معنای خاورميانه ی بزرگ اين است كه ما يك عرصه ی عظيم 
بشری را در اختيار اسرائيل بگذاريم تا در آن، سرمايه گذاری و توليد ارزان 
كند و بر فربهِی خود بيفزايد؛ و اگر افسانه ی نيل تا فرات را با شيوه ی نظامی 
نتوانست محقق كند، با شيوه ی اقتصادی، سياسی، پولی و فنی آن را تأمين 
كند. امريكا - و به يك معنا بايد گفت غرب - اين را می خواهد. دنيای اسالم 

چرا بايد تسليم چنين خواسته يی شود؟
و حكمت؛  تدبير  عقل،  فكر،  به  دارد  احتياج  ميدانها  اين  در  پيشرفت 
احتياج دارد به اين كه دلهای خود را به هم بيشتر نزديك كنيم. اكسير دور از 
دسترسی كه بايد سعی كنيم آن را به دست بياوريم، عبارت است از اتحاد و 

همدلِی كشورهای مسلمان در بخشهای مختلف.2
است. خاورميانه ی  امريكايی  آرزوی  بزرگ يك  مسأله ی خاورميانه ای 
مركزيت  به  در خاورميانه  بزرگ  يعنی كشوری  آنها می گويند،  كه  بزرگی 
اسرائيل. البته منظور آنها اين نيست كه يك دولت واحد تشكيل شود؛ نه. 

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي 1385/07/21 
2.  بيانات در ديدار رؤسای بانكهای مركزی كشورهای اسالمی 1384/01/17 
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همين دولتهايی كه در مرزهای جغرافيايِی كنونی قرار دارند، باشند؛ منتها 
دولتهايی كه توی مشت امريكاييها باشند؛ مردم بظاهر آنها را انتخاب كرده 
باشند، اما امريكاييها خواسته باشند؛ همان طور كه در ماههای اخير در اوكراين 

و گرجستان اتفاق افتاد.
آنها می خواهند اسرائيل در اين منطقه ی پُربهره و پُر از سرمايه های طبيعی، 
بشود يك مركز برجسته؛ نماينده و پايگاه تمدن مادی غرب دست و پايش 
را در اين كشورها باز كند؛ از كارگر ارزان آنها استفاده كند، از پولهای آنها 
استفاده كند، اقتصاد خودش را گسترش دهد، كشاورزی خودش را توسعه 
دهد و در واقع خودش را تغذيه كند؛ مثل درختی كه ريشه اش وارد خانه ی 
همسايه می شود و از آن جا تغذيه می كند، كه در واقع ميوه ی درخت مال 

صاحب آن خانه است. 
طرح از نيل تا فراتی كه يك وقت اعالم كردند می خواهند با سرپنجه ی 
قدرت نظامی آن را به دست بياورند، در واقع االن می خواهند با سرپنجه ی 
به اين هدف  البته قطعاً  قدرت سياسی و اقتصادی آن را به دست بياورند. 

نخواهند رسيد؛ نه امريكاييها و نه صهيونيستها و غاصبان فلسطين.
باشد.  بيدار  بايد  اسالمی  باشيم. جمهوری  بيدار  بايد  ما  بيدارند.  ملتها 

بيداری ما يك شعار نيست؛ بايد حواسمان جمع باشد.1

هدف آمریكا از حمایت اسرائيل
دشمن درصدد است فلسطين را يكباره از پيكر دنيای اسالم جدا كند و 
شجره ی ملعونه ی صهيونيسم را در خانه ی مسلمين ماندگار سازد. امريكا 
درصدد است با تثبيت رژيم اشغالگر، همه ی سررشته های زندگی در اين 
اسالمی  خيزش  نگرانی  از  را  خود  و  گيرد  دست  به  را  منطقه ی حساس 
در خاورميانه و آفريقا نجات دهد. دشمنان اسالم می خواهند همه ی كينه ی 
بيداری  اثر  بر  اخير  سالهای  در  كه  را  و شكستهايی  اسالم  با  ديرين خود 
از  هيچيك  با  حادثه  اين  كنند.  جبران  اين جا  در  كرده اند،  تحمل  مسلمين 

1.  بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1383/12/27 
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اين جا  قابل مقايسه نيست؛  توطئه های چند سال اخير درباره ی خاورميانه 
سخن از غصب يك كشور و دربه دری مستمر و ابدی يك ملت و جداسازی 
نهايی پاره ی تن جهان اسالم و مركز جغرافيايی وطن بزرگ اسالمی و قبله ی 

اوالی مسلمين است.1

حمایت آمریكا از جنایات صهيونيستها
 و اما موضع امريكا. امريكا در اين قضيه بدترين موضعگيری را كرد؛ 
ديگر از اين بدتر، امكان ندارد. در اين هفت هشت ده روزی كه اين حوادث 
شّدت فوق العاده ای گرفته است، تا به حال رئيس جمهور امريكا دو سه مرتبه 
صحبت كرده است. آخرين مرتبه همين صحبِت ديروز بود؛ سخنرانی ای 
مفّصل، تقريباً يك سره در حمايت از عمليات و كارهای اسرائيل! وی برای 
خالی نبودن عريضه، در خالل اين سخنرانی، پس از حمايتهای فراوانی كه 
از جنايتكاران صهيونيست كرد، اين را هم گنجاند كه »دولت اسرائيل در 
می داند،  نسازد.« خوب؛ خودش  يهودی  فلسطينی نشين، شهركهای  مناطق 
همه ی دنيا هم می دانند كه اين يك توصيه ی دروغين و صوری و سطحی 
است. سالهاست مجامع جهانی تصويب كرده اند و مراكز قدرت جهانی و 
سياست جهانی گفته اند كه اسرائيليها حق ندارند در مناطق فلسطينی نشين، 
شهرك يهودی نشين بسازند. همين درنده ایكه امروز در فلسطين اشغالی در 
رأس قدرت است، زمانی كه وزير مسكن بود، مقابل همه ی اينها ايستاد و 
گفت من می سازم و ساخت و تا االن هم ادامه دارد. چه كسی اين حرفها 
را گوش می كند؟ خودش هم می داند كه گوش نمی كنند. يكسره حمايت 
از صهيونيستها، آن هم با منطق ضعيف، با منطق غلط و غيرقابل قبول برای 
افكار مردم جهان. ... حرفها و موضعگيريهای او دقيقاً نقطه ی مقابل صلح و 
امنيت جهانی است. چه كسی اينها را اداره می كند؟ جای تأّمل و تفكر است. 
چه كسی اين آدمهای تازه وارد در ميدان سياست و جاه طلب و بی خبر از 

1.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
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معنويت را به سوی اين وضعيتی كه پيش می آورند هدايت می كند؟ خيلی 
در خور تأّمل است.1

اشتباه بزرگ استكبار؛ حمایت از رژیم صهيونيستی
استكبار   - كرديم  عرض  كه  همان طور   - جهانی  مسائل  زمينه ی  در 
اشتباهات، وضعيتی است  اين  از  بزرگی مرتكب می شود. يكی  اشتباهات 
كه امروز امريكا در حمايت از رژيم صهيونيستی دارد. امروز دو پديده را 
می شود در رژيم صهيونيستی ديد: يكی خشونت و سبُعيِّت از حد گذشته 
است. سبُعيّتی كه امروز صهيونيستها در برخورد با صاحبان سرزمين فلسطين 
به خرج می دهند، واقعاً داستان عجيب و حيرت انگيز و بی سابقه ای است. 
دومين نكته اين است كه رژيم صهيونيستی در بن بست كامل قرار گرفته و 
هيچ راهی ندارد. اشتباه امريكا اين است كه در اين وضعيت، به طور واضح 
و آشكار از رژيم صهيونيستی حمايت می كند و به اسرائيل و به مسؤوالن آن، 
چك سفيد داده تا هر غلطی بخواهند بكنند، بكنند و هر جنايتی می خواهند 
امريكاييهاست و  مرتكب بشوند، بشوند! اين جزو اشتباهات جبران ناپذير 
چوب آن را خواهند خورد. ملت فلسطين نشان داده است كه ملت اليق و 
مقاومی است؛ نشان داده است كه با دست خالی می توان در مقابل يك رژيم 
مسّلط و مسّلح و بی رحم و خشن مثل رژيم اسرائيل، ايستادگی و مقاومت 
كرد. اين هم درسی است به ملتهای ديگر. امروز همه ی ما وظيفه داريم از 

مردم فلسطين حمايت معنوی و ماّدی كنيم.2
البته امروز امريكا شريك جرمِ اسرائيل است. رئيس جمهور امريكا كه 
خود را به عنوان ميانجی معرفی می كند، صريحاً می گويد حمايت از اسرائيل 
جزو سياست خارجی ماست! او در مقابل دنيای عرب، سران عرب و اّمت 
كه   - اسرائيل  از  را  جانبداری خود  وقيحانه،  و  آشكار  اين طور  اسالمی، 

غاصب سرزمين فلسطين است - نشان می دهد. 3

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/09/01 

3.  بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمينی)ره( 1381/03/14 
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جنایات اسرائيل و حمایت آمریكا
در اين ماه رمضان هم، صهيونيستها حداكثر فاجعه آفرينی را كردند. شما 
می بينيد كه از بچه ی كوچِك شايد يكساله و دو ساله تا نوجوان و جوان و 
پيرمرد و مريض، جزو قربانيان اين حوادثند. اين، ضديِّت دشمن اسالم و 
مسلمين - يعنی گروه حاكم بر اين بخش از ميهن اسالمی - را با موازين 
بشری و با حقوق بشر نشان می دهد. درعين حال سناتورها و سياستمداران 
و زبدگان سياسی امريكا از اينها صريح حمايت می كنند. اين كار را بكنند؛ 
ميل خودشان است؛ سياستشان اين است؛ جوهره ی آنها همين است كه بايد 
از اين مفسدان و شيطان صفتها و َسبُعها حمايت كنند. بيش از اين هم توقّعی 
نيست؛ ليكن مردم دنيا بايد از اين عبرت بگيرند. خوشبختانه ملت ما چشم و 
گوشش باز است. مردم دنيا كه هميشه در قضايای مختلف، شعار طرفداری 
از حقوق بشر، طرفداری از حقوق اكثريت و به قول خودشان طرفداری از 
دمكراسی را، از زبان امريكاييها شنيده اند كه به آن تفاخر می كردند، بايد در 

آينه ی فلسطين، چهره ی زشت واقعِی سياستهای امريكايی را مشاهده كنند.1

حمایت بيشرمانه ي غرب از جنایات اسرائيل
سردمداران رژيم مستكبر امريكا هم به همين دليل عصبانی اند و باطن 
خود را نشان می دهند. آنچه در دل آنها وجود دارد و هميشه پشت پرده های 
ضخيم رياكاری، آن را پنهان می كنند، امروز در اظهاراتشان نشان داده می شود. 
امروز امريكاييها نه فقط از رژيم سّفاك صهيونيستی، بلكه از جنايتهای صريِح 
آن هم بدون هيچ پوشش و شرمی حمايت می كنند. فقط مسأله ترور نيست؛ 
يك جنايت بزرگ و آشكار صورت گرفته است؛ از اين حمايت می كنند؛ 
كردن  ويران  از  می كنند؛  حمايت  خيابانها  و  كوچه ها  در  تانكها  آوردن  از 
خانه های مردم حمايت می كنند. اين باطن رژيم استكبار است. »استكبار«ی 

كه در واژه های انقالب اسالمی تكرار می شود، يعنی اين.
حماس و جهاد اسالمی و حزب اهلل را به عنوان تروريست معرفی می كنند. 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 



13
6 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

چرا؟! مگر اينها چه كرده اند؟! جرم اينها اين است كه از شرف و ميهن و خانه 
و مردمِ خود دفاع كرده اند. ميل امريكاييها اين است كه اسرائيل با جاّلدان 
خود، بچه های كوچك؛ بچه هايی مثل پسر اين مرد1 را جلِو چشم پدرانشان 
به قتل برساند و كسی اعتراض نكند، چيزی نگويد، در صدد پاسخ برنيايد 
و خشمگين نشود. گناه حماس و جهاد اسالمی و حزب اهلل لبنان و همه ي 
مبارزان حقيقی صحنه ي نبرد فقط اين است كه در مقابل اين گونه تجاوزات 
قساوت آميز و كم نظير، به پاسخ عملی دست می زنند و اقدام می كنند. جرم 
جمهوری اسالمی هم اين است كه آشكارا و صريح از حّق و عدالت دفاع 
می كند. ما هرگز دفاع از حّق و عدالت را به خاطر ميِل دل قدرتهای استكباری 
كنار نگذاشتيم. ما هرگز در اين زمينه، سازش و رياكاری نكرديم. ما صريِح 

حّق و عدالت را مطرح و از آن دفاع كرديم. اين جرم ماست.
نطق  در  امريكا  جمهور  رئيس  دادند.  نشان  را  خود  باطن  امريكاييها 
اخيرش، مثل كسی حرف می زند كه تشنه خون انسانهاست! كشورها و ملتها 
را تهديد و متّهم می كند. همه ي دنيا می دانند كه شيطان بزرگ، امريكاست؛ 
اين يك حرف متّكی به دليل است. اين عنوان »شيطان بزرگ« برای امريكا، 
يك نامگذاری بی دليل نبود. شما به تاريخ سی، چهل سال گذشته نگاه كنيد؛ 
امريكا كرده  به نهضتهای مردمی و مستقل،  بيشترين كار شكنی را نسبت 
است. بيشترين ترور شخصيتهای مؤمن پاكدامن را در دنيا، دستگاه جاسوسی 
سيای امريكا كرده است. بيشترين حمايت را از رژيمهای ضّدمردمی در دنيا، 
امريكا كرده است. بيشترين فروش اسلحه و سالحهای مرگبار را در دنيا 
امريكا كرده است. بيشترين چپاول و غارت را نسبت به ثروتهای ملتها، امريكا 
كرده است. اينها شيطنت است؛ پس بزرگترين شيطانهاست. البته اين كارها را 
شيطانهای ديگری هم در دنيا می كنند؛ اما هيچكدام به شيطنت امريكا نيستند. 

پس او حّقاً شيطان بزرگ است.2

1.  جمال الّدره، پدر شهيد محمدالّدره
2.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 

جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11
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سكوت و حمایت غرب و آمریكا در برابر جنایات اسرائيل
امروز آمريكا و غرب در قضيه ی فلسطين و در بسياری از قضايای ديگر 
صريحاً دارند دروغ مي گويند؛ صريحاً دروغ مي گويند. فاجعه ی عظيمی مثل 
فاجعه ی غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود ميكنند. بايد به اين توجه 
كنيم. اين را ميخواهم يادآوری كنم. امروز غزه و فلسطين عرصه ی رسوائی 
غرب است. غرب با ادعای حقوق بشر بزرگترين و فجيع ترين نقض حقوق 
بشر را در غزه نديده گرفته. تا روزهای متمادی غربيها در سال گذشته يك 
كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهای متمادی پشت 
سر هم مي گذشت، ما هی گوشمان بود ببينيم آيا از اروپا - از آمريكا كه 
هيچ - از سازمانهای حقوق بشر، از سازمانهای به اصطالح مدافع آزادی، 
يك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر مي شود؟ نمي شد. بعد از آنی كه 
سر و صدای مردم بلند شد، مردم در كشورهای مختلف سر و صدا كردند، 
راهپيمائی كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائی باال گرفت، شروع 
كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هيچ گونه حمايتی از مردم غزه نكرد؛ 
اتفاق  فاجعه ی عظيمی كه جلوی چشم همه داشت  مقابل يك چنين  در 
می افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش 
را رسوا كرد. آمريكا رسوا بود و رسواتر شد. با اينكه اين گزارش گلدستون 
در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بايستی سران جانی و مجرم 
رژيم صهيونيستی بيايند پای محاكمه و بايد مجازات بشوند؛ ولی هيچ خبری 
نيست، هيچ اقدامی انجام نمي گيرد؛ بلكه حمايتها از دولت غاصب و دولت 
جعلی صهيونيستی باز هم بيشتر مي شود! اينها غرب را رسوا كرد. آمريكا با 
اين دولت جديد و رئيس جمهور جديد، ادعا كرد مي خواهد تغيير به وجود 
بيايد. شعار تغيير برای اين بود كه بی آبروئی و بدنامی آمريكا در اين منطقه ی 
اسالمی، يك مقداری بلكه ترميم بشود؛ اما نتوانستند ترميم كنند و بدانند كه تا 
آخر نخواهند توانست ترميم كنند؛ چون دروغ ميگويند؛ چون صريحاً به مردم 
دارند دروغ مي گويند. آنها در خيلی از قضايا دروغ مي گويند. حاال ما كه در 
جمهوری اسالمی هستيم، دائماً داريم دروغهای اينها را می بينيم و مي شنويم. 
واژگونه كردن حقايق و وارونه نشان دادن واقعيات، سی سال است كه جلوی 
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چشم ماست و ما به اين عادت كرديم؛ لكن دنيا قضاوت خواهد كرد، تاريخ 
قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل 
قضيه ی فلسطين به چالش كشيده شده. امروز دعوی ليبرال دمكراسی غرب 
زير سؤال رفته. يعنی شما در فلسطين به خاطر مقاومتتان، يك ادعای چند 
صد ساله ی غرب را، كه به وسيله ي او به دنيا تحكم مي كرد، به زير كشيديد 
و اين ادعا را باطل كرديد. مقاومت اين قدر مهم است و عظيم است؛ اين 

مقاومتی كه شما داريد انجام مي دهيد.1

گناِه كارهای صهيونيستها، به گردن رژیم امریكا
گناهِ كارهای صهيونيستها و دولت غاصب، به ميزان زيادی به گردن رژيم 
امريكاست. شما اين را بدانيد؛ در طول اين پنجاه سالی كه اينها سِركارند، 
در شورای امنيت سازمان ملل، بيست و نه قطعنامه عليه اسرائيل صادر شده، 
كه امريكا هر بيست و نه مورد را »وتو« كرده است! االن هم حدود ده سالی 
است - از بعد از فروپاشی شوروی سابق تاكنون - كه ديگر اصاًل اجازه 
نمی دهد كه در شورای امنيت، قطعنامه ای عليه اسرائيل مطرح شود! پس، 
گناه اين جرائم به گردن امريكاست. امريكا كه اين قدر چهره ی صلح طلبانه 
به خودش می گيرد و گاهی هم لبخندهای زهرآگينی را به همه ی ملتها - از 
جمله به ملت شريف و مظلوم ما - نشان می دهد، در قضيه ی فلسطين، مجرم 
درجه ی يك است؛ يكی از گناهانش اين است. امروز دست امريكا تا مرفق 
در خون فلسطينيها فرورفته است. اينها كشورهای منطقه را تهديد می كنند. 
البته دولتهای سوريه و لبنان و ديگر كشورهايی كه در آن جا هستند، گرفتاريها 
و تنگناهايی دارند. بحث دولتها از بحث ملتها جداست. ملتها همه جا دلشان 
پُر است و دولتها هم حاال زير بار بعضی از فشارها ناچار می شوند گاهی 

حرفهايی بزنند، مذاكراتی بكنند و مواضعی بگيرند. 2

1. ديدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطيني شركت كننده در افتتاحيه ی همايش غزه 1388/12/08 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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حمایت استكبار از اسرائيل، ضامن بقاي آن
اگر حمايتهای استكبار و در رأس آنها امريكا از اشغالگران فلسطين و 
بين المللی، كه در قلب كشورهای اسالمی متمركز شده اند ـ  تروريستهای 
يعنی همين حاكمان فعلی دولت جعلی اسرائيلـ  نبود، قدرِت ماندن نداشتند. 

االن هم همين طور است.
امريكاييها در قضيه ی فلسطين نمی توانند ميانجی باشند، نمی توانند واسطه 
باشند. آنها طرف قضيه اند؛ مقابل دولتهای اسالمی و ملتهای اسالميند. در همين 
قضايای چندسال اخير هم نشان داده شد. همين حاال در مقابل اين فاجعه ی 
عظيمی كه صهيونيستها راه می اندازند - يعنی در حقيقت غصب دوباره ی 
بيت المقّدس، غصب دوباره ی قبله ی مسلمانان - همين حمايتهای امريكاست 
كه اينها را َجری كرده است؛ واالّ اينها جرأت نمی كردند. اگر حمايت امريكا 
نبود، دولتهای اسالمی اين زمره ی طاغيه را كفايت می كردند. االن هم اگر 

كشورهای اسالمی و دولتهای اسالمی متّحد باشند، كفايت می كنند.
ايران اسالمی، به خاطر دو چيز است: يكی  با  عمده ی دشمنی امريكا 
تمّسك به اسالم، ديگری موضعگيری قاطع در مقابل قضيه ی فلسطين. اين 
را همه ی شما بدانيد، همه در دنيا بدانند. عّلت اين كه امريكا در مقابل ايران 
اين دو  قرار می گيرد،  عنود  اين طور گستاخ، جری، خشمگين و  اسالمی، 
مسأله است: اسالم و موضع در مقابل قضيه ی فلسطين؛ موضع صريح و 
قاطع، كه از روز اّول انقالب تا امروز تغيير نكرده است و روزبه روز روشنتر 
و واضحتر هم شده است. تمام فشارها بر ايران اسالمی، برای اين دو چيز 
است: دست برداشتن از اسالم و انصراف از حاكميت احكام مقّدس اسالمی 
و تغيير موضع در مقابل قضيه ی فلسطين. تا اين مواضع ما هست، امريكا 
دلش با ما صاف نخواهد شد. اين لحنهای علی الّظاهر ماليمی هم كه اين 
اواخر مشاهده می شود، يك مقدار كار سياسِی معمولِی منافقانه است؛ مقداری 
اثر تحليل غلط اوضاع داخلی ايران است. نمی فهمند در ايران چه  هم بر 
برداشتهای غلطی می كنند، تقسيمهای  می گذرد؛ تحليلهای غلطی می كنند، 

غلطی می كنند. 1

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی 21/ 04/ 1377
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هدف صهيونيستها و آمریكا؛ حذف نام فلسطين
االن، شايد بيش از دو هفته است كه در سرزمين فلسطين، فاجعه آفرينی 
مجّدد رژيم صهيونيستِی غاصب، ادامه پيدا كرده است و مردم مظلوم فلسطين، 
در خانه ی خودشان، دچار سركوب و وحشيگری غاصبينی هستند كه به 

پشتيبانی امريكا، هر كار می خواهند با آن مردم می كنند.
ملتهای مسلمان، حركت  بايد  بكنند؟ چرا  اين كار را  بتوانند  بايد  چرا 
واحدی را در سرتاسر دنيا شروع نكنند؟ چرا بايد با امريكا محاّجه نكنند 
و حرفشان را به گوش دولتمرداِن سنگيْن خواِب امريكايی نرسانند؟ چرا 
و  هماهنگی  و  آن وحدت  مسأله ی حّساسی،  چنين  در  اسالمی،  دولتهای 
جمهوری  فرياد  اين،  نمی آورند؟  وجود  به  خودشان  بين  را  الزم  همدلِی 

اسالمی، از اوِل پيروزی تا امروز است.
اين بارِ چندم است كه با مردم فلسطين، اين كار را انجام می دهند. ملت 
فلسطين گناهی ندارد، جز اين كه می خواهد در خانه ی خود زندگی كند؛ 
فقط همين. علی رغم اين نياز حقيقی و صادق و محق كه ملتی می خواهد در 
خانه ی خود زندگی كند، خانه اش متعّلق به او باشد، دشمن در خانه ی او، به 
او حمله نكند، خون او را نريزد و امنيت او را از بين نبرد، امريكاييها آستينها 
اين كه قضيه ی فلسطين را بكّلی  برای  به خيال خودشان،  باال زده اند و  را 
به فراموشی دچار كنند و بكل، اسم فلسطين را از يادهای مردم دنيا ببرند، 
فرمول صلح و مذاكرات صلح و ميز مذاكرات درست كردند؛ چند سال هم 

خودشان را معطل كردند! مگر می شود؟
مگر ممكن است كه يك واحد جغرافيايی را با آن پيشينه ی تاريخی، از 
صحنه ی روزگار بر انداخت؟ مگر می شود فلسطين را كه زادگاه بسياری از 
تمّدنهای ديرين تاريخی است و جايی است كه پيامبران بزرگ الهی در آن 
جا، پرچم توحيد را بلند كردند و ندای عدل و داد دادند، از صفحه ی نقشه ی 
عالم پاك كرد و به جای آن، يك كشور دروغِی جعلی به نام اسرائيل قرار 
داد؟ با گذشت ده سال و بيست سال و چهل سال و پنجاه سال كه نمی شود 
حقايق تاريخی را به فراموشی سپرد. اشتباه كردند، خيال كردند می توانند. 
خوی متجاوز، اجازه نمی دهد كه چنين حركت سازشكارانه ای به وجود آيد. 
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ديديد كه خودِ متجاوزان موجب شدند، مجدداً اين جنجال به وجود آيد. 
مردم فلسطين را زير فشار سخت تری قرار دادند. بديهی است كه مردم فرياد 

می كشند، قيام می كنند و نسلها بيدار می شوند. 1

تناقض غرب؛ تالش براي نجات حيوانات و سكوت در برابر كشتار انسانها
امروز، قدرتهای اهريمنی و شيطانی - يعنی همين كه شما به آن استكبار 
قيام  انسانی  ارزشهای  و  بشريت  عليه   - امريكاست  مظهرش  و  می گوييد 
كرده اند. برای اينها، جان ميليونها انسان اهميت ندارد. شما ديديد كه اسرائيل 
در ظرف پانزده شانزده روز، دهها هزار نفر را كشت و زخمی و آواره و آشفته 
كرد و داغهايی آفريد؛ ولی خم به ابروی استكبار جهانی نيامد. همينهايی كه 
وقتی گربه ای داخل چاه فالن خانه می افتد، از روی رياكاری، دستگاههايشان 
را بسيج و پولهايی را خرج می كنند كه اين گربه را كه يك حيوان است، 
از داخل چاه نجات دهند! يا گاهی اوقات، تظاهر به انسان دوستی می كنند 
كه ماها هم كه اينها را خوب می شناسيم، گاهی اوقات واقعاً شك می كنيم 
كه عجب! آيا اين همه اظهار دلسوزی راست است؟! اين قدر اينها رياكاری 

می كنند!2

بي تفاوتي برخي از دولتها و سياستمداران در برابر كشتار فلسطينيان
جهاني،  سياستمداران  و  دولتها  از  برخي  كه  است  عميق  تأسف  جاي 
از مقوالت اخالقي و قضاوت وجداني بشري، سخت بيگانه اند. براي آنها 
قتل عامِ بيش از 1350نفر و زخمي كردن حدود 5500 نفر مردم بي  سالح و 
بسياري كودك در ظرف 22 روز در غزه، هيچ حساسيتي برنمي انگيزد؛ قاتالن 
و مجرمان نه تنها مجازات نمي شوند، كه پاداش هم مي گيرند. امنيت رژيم 
سفاك يك امر قدسي كه بايد در هر حال از آن دفاع كرد به شمار مي آيد و 
طرف مظلوم، چه دولتي كه با رأي قاطع مردم بر سر كار آمده و چه مردمي 

1.  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم از سراسر كشور 1375/07/18 
2.  بيانات در ديدار جمع كثيری از كارگران، معلمان و فرهنگيان كشور 1375/02/12 
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كه آن دولت را بر سر كار آورده اند،  متهم و محكوم مي شوند. اين است حكم 
ديوان سياستي كه با اخالق و وجدان و فضيلت، نسبتي ندارد و آبش با آن 
به يك جو نمي رود. اين دولتها هنگامي كه نفرت عميق افكار عمومي را از 
خود مشاهده مي كنند، بي آنكه علت آشكار آن را ببينند، به سراغ باز هم 

سياست ورزي مي روند و اين چرخه ي معيوب همچنان ادامه مي يابد.
برادران و خواهران عزيز در همه ي جهان اسالم! از تجربه ها درس بگيريم.
امت بزرگ ما امروز به بركت بيداري اسالمي، داراي قدرت عظيمي است. 
كليد حل مشكالت فراوان كشورهاي اسالمي، در دست همت و يكپارچگي 
اين مجموعه ي شگرف است، و مسأله ي فلسطين، فوري ترين مسأله ي جهان 

اسالم است. 1

اتحاد شوم آمریكا و صهيونيسم براي دشمني با اسالم
درباره ی مسلمانان جهان، آنچه كه حقيقتاً مايه ی رنج و تأّسف و درد 
است اين است كه مسلمانان، امروز به آن چيزی كه بيش از همه احتياج 
دارند، كمتر توّجه می كنند و آن عبارت از بازگشت به اسالم و اتّكا به قدرت 
اسالمی و استحكام پيوند بين مسلمانان و وحدت مسلمين است. عّلت اين 
است كه امروز، دشمنان اسالم در مقابل اين دين، موضع خشن تر و حتی 
صريحتری اتّخاذ كرده اند. در گذشته هم با اسالم، خيلی دشمنی و ستيزه 
شده است؛ اما امروز بيش از هميشه، اين دشمنی خشن تر و صريحتر و ستيزه 

جويانه تر است.
در رأس اين دشمنان هم، اتّحاد شوم امريكا و صهيونيسم است. امريكا به 
عنوان رأس قدرت استكباری عالم و صهيونيسم به عنوان عامل فساد سياسی 
و اخالل در روابط مسلمين با يكديگر و اخالل در روند حركت رشد ملتها 
و كشورهای اسالمی، عمل می كنند. اين دو، با هم متّحدند. متأّسفانه وضعی 
كه بسياری از سران كشورهای منطقه ی عربی به خود گرفته اند - و توقّع 
می رفت نسبت به غاصبان فلسطين و در مقابل اين تجاوز فاضح و واضح 

1.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
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را  مسلمانان  كه  است  وضعی   - كنند  اتّخاذ  موضع صحيحی  وقيحانه،  و 
روزبه روز در مقابِل آن اتّحاد شوم، ضعيفتر و خودِ آن دولتها را هم ضعيفتر 
و بی پشتوانه تر می كند. چه خوب بود رؤسای كشورهای اسالمی، قدر اسالم 
را كه به آنها قدرت و شخصيت و استقالل و توانايی ايستادگی در مقابل 
زورگويان را می دهد، می شناختند و می دانستند. متأّسفانه، بسياری از سران 

مسلمان، قدر اين نعمت بزرگ را نمی دانند.
اسالم می تواند به بركت ايمان و تعاليم عالی و نورانی و معارف و احكام 
مترقّی خود، قدرتی را در كشورهای اسالمی به وجود آورد كه هيچ كس 
نتواند به آن ملتها و كشورها زور بگويد و گردن كلفتی كند و چيزی را بر 

آنها تحميل نمايد. چرا از اين قدرت عظيم استفاده نمی كنند؟1

دوگانگي مطبوعات غربي درباره ي جنایات اسرائيل
البته، وجدان امت اسالمی توفانی شد. حداكثر كوتاهی و تقصير را در 
رژيم  مطبوعات  و  اسرائيل  راديوی  از  كردند.  غربی  مطبوعات  قضيه  اين 
صهيونيستی كه انتظاری نيست. آنها خودشان قاتلند. از قاتل، توقع نيست 
كه خودش را محكوم كند. اما مطبوعاِت دنيای به اصطالح آزاد، چرا بايد 
اين قدر حق كشی كنند؟! چرا بايد اين قدر سكوت كنند و حادثه را كوچك 

بشمارند؟!
اخيراً يك فرد عرب در امريكا، اسلحه به دست گرفت و به چند نفر 
حمله كرد و ظاهراً خسارت چندانی هم وارد نياورد. شما ببينيد مطبوعات 
امريكا، طی چند روز گذشته چه غوغايی به پا كردند! همه ی روزنامه ها و 
جرايد و ديگر رسانه هاِی گروهِی غرب، خبر حمله ی يك عرِب مسلمان 
را به سراسِر دنيا منعكس و مخابره كردند؛ اما در مقابل آن حادثه ی تلخ، 
سكوت پيشه كرده اند و اگر هم بيان كنند، كاماًل تحريف شده است. آنها 
چنين فاجعه آفرينی ای را به يك نفر نسبت می دهند. اينها همه ظلم است. 
واقعاً كاركنان و گردانندگان مطبوعات در امريكا و دنيای غرب، چقدر بايد 

1.  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم از سراسر كشور 1375/07/18 
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متعّصب و سنگدل و دور از آزادی ای باشند كه اّدعايش را می كنند، تا اين طور 
نسبت به اين قضيه، بد و بی اعتنا عمل كنند! 1

سكوت قدرتها نسبت به جنایات اسرائيل
قدرتها به چه مناسبت به خودشان اجازه می دهند يك كشور و يك ملت 

را چنين مورد تعرض و تجاوز قرار دهند؟ اين وحشيگری نيست؟
از آنها بايد پرسيد: استداللتان چيست كه می گوييد »ما تصميم گرفتيم 
عراق را ادب كنيم«؟ مگر شما كه هستيد؟ در دنيا، شما را چه كسی بايد ادب 
كند؟ اگر شما به خودتان حق می دهيد كه در مسائل جهانی اين طور وارد 
شويد و به خيال خودتان، بشويد متولی شورای امنيت، كه مصوبات شورا 
را به عمل درآوريد، با اسرائيل چرا آن گونه ايد؟ در مقابل جنايتی كه امروز 

اسرائيل عليه فلسطينيها انجام می دهد، چرا چشمتان را بسته ايد؟2

نكته ي تلخ؛ مظلوم نمایي نسبت به غاصب و ظالم نمایي نسبت به مظلوم
بنا دارم عرض كنم اين مطلب است  درباره ی مسأله ی فلسطين، آنچه 
اگر چه همه ی مسائل  دارد.  تلخی وجود  بسيار  نكته ی  اين قضيه،  كه در 
مربوط به سرزمين فلسطين تلخ است، اما اين نكته، انصافاً گزنده است كه در 
تبليغات جهانی، در تمام اين چهل و پنج سال كه از اشغال فلسطين می گذرد 
- بخصوص در اين يك، دو دهه ی اخير - سعی شده است نشان داده شود 
كه يهوديانی كه آمده اند و فلسطين را گرفته اند، مردمی مظلوم، دارای حق و 
مورد فشار و تعدی هستند؛ اما اعرابی كه تالش می كنند خانه های خودشان 

را پس بگيرند، مردمی خشن و زورگويند، كه به موازين پايبند نيستند.
در دنيا، تبليغات امريكايی و صهيونيستی، اين دروغ بزرگ و اين فريب 
بی نظير را باوراندند كه خيلی گزنده و تلخ است. آنها حتی در نشان دادن 
فيلم و عكس هم، نكات اغوا كننده را رعايت می كنند. مثاًل وقتی می خواهند 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
2.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد مبعث 1371/11/01 
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اعراب را در مجاّلت يا روزنامه های خودشان نشان دهند، تصاويری انتخاب 
می كنند كه نشانگر يك عده زن و بچه ی مظلوم آواره ی ستمديده نيست. يا 
جوانانی را كه با ظلم صهيونيستهای ظالم پرپر می شوند و از مواهب دنيا و 
همه ی خيرات روی زمين محروم شده اند، نشان نمی دهند؛ بلكه يك چهره ی 
خشن چفيه بسته را نشان می دهند كه اسلحه در دست دارد و می گويند: 

»فلسطينيها اينهايند!«
از آن طرف، وقتی صهيونيستها و يهوديان روسی می خواستند به فلسطين 
مهاجرت كنند، نمی گفتند اينها غاصبند؛ اينها اهل فلسطين نيستند كه به آن جا 
می روند؛ اينها اهل روسيه اند، اهل اوكراينند، اهل كشورهای اروپايی و اهل 
امريكايند كه هر كدام در سرزمين خود، جايی، مكانی، خانه ای، ثروتی، پولی 
و زندگی ای دارند؛ با اين حال به فلسطين می روند تا حق يك فلسطينی را 
بگيرند، خانه ی او را صاحب شوند، ثروت و سرزمين او را غصب كنند و 
امكان تشكيل خانواده را از او بگيرند. اين را كه نمی گفتند! مضاف بر اين، 
عوامل صهيونيست و امريكايی، در رسانه های خود، تصاوير يك عده زن و 
بچه ی يهودی را با حال خستگی نشان می دهند كه مردم دنيا بگويند: »عجب! 

چرا اين عربها با اين بيچاره های مظلوم، چنين رفتار می كنند؟!«
اينها مظاهر استكبار جهانی است. نظام نوينی كه امريكاييها می گويند، 
يعنی اين. يعنی كاری كنند كه همه ی دنيا، آن طور كه آنها می خواهند فكر 
كنند و حقايق را وارونه بفهمند! قضيه ی فلسطين از قضايايی است كه من، 
نظيری به اين شكل، برای آن در تاريخ سراغ ندارم. چگونه می توان ملتی را 
از كشور و سرزمين خودش بيرون كرد؟ فرض كنيد رژيم عراق، عده ای را 
از كشور خودش بيرون كرد - مثاًل جمعيتی در حدود يك تا دو ميليون نفر 
را - اما اين كه يك ملت را به طور كامل از سرزمين خودشان بيرون كنند؛ 
اسم آنها را از روی سرزمينشان بردارند و هويت آن سرزمين را در جغرافيا و 
تاريخ از بين ببرند، چنين چيزی اتفاق نيفتاده است. اگر بنا بود اين عمل در 
مورد يك كشور غيراسالمی انجام گيرد، قدرتمندان اروپايی چه می كردند؟ 
اگر بنا بود اين عمل در غير اين منطقه ی حساس، كه منطقه ی اسالمی است، 
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انجام گيرد، قدرتمندان عالم چه می كردند؟1
اين، وضع رفتار استكبار خبری با قضيه ی صهيونيسم و غصب فلسطين 
است. به نظر من، گزنده ترين حوادث فلسطين اين است كه واقعيتها چنين 

وارونه شده است و معكوس نشان داده می شود.
حقيقت قضيه اين است كه ملتی را از خانه و زندگی خود آواره كرده اند 
و اين ملت حق دارد برگردد و خانه ی خودش را پس بگيرد. اين مبارزه، 
مبارزه ای حق طلبانه است. امريكا، اين مبارزه را »تروريسم« می نامد؛ اما خباثت 
صهيونيستها نسبت به مبارزين فلسطينی را تروريسم نمی داند! ببينيد در ذهن 
و عمل كسانی كه امروز مدعی شبانی بشريت و رهبری دنيا هستند، چقدر 
حقايق، وارونه شده است! ببينيد چقدر از حقيقت و انسانيت دورند! ببينيد اين 
سياست، چه اندازه غير انسانی است! صهيونيستها وارد كشور لبنان می شوند 
و انسان واال و شايسته ای مثل سيد عباس موسوی را به شهادت می رسانند. 
تنها خود او را هم نمی كشند؛ بلكه زن و كودك او را هم می كشند، بی آن كه 
آنها در ميدان جنگ بوده باشند. آنها در اتومبيل بودند و در جاده ای تردد 
می كردند. امريكاييها اين جنايت را محكوم نمی كنند! پس معلوم می شود كه 
شما طرفدار ظلميد. چرا اين را انكار می كنيد؟ شما طرفدار خباثتيد، طرفدار 
تجاوزيد، طرفدار تروريد.ترور از اين باالتر و واضحتر نيست. از آن طرف، 
هنگامی كه چند جوان فلسطينی كه فلسطين خانه ی آنهاست، برمی خيزند و 
با فداكاری، اقدامی عليه دولت غاصب صهيونيستی انجام می دهند، می گويند 
»حركتی تروريستی است!« شما به چه حقی اسم گذارِی وارونه می كنيد و 

خودتان را محق می دانيد؟!
...شما ببينيد عملی را كه امروز صهيونيستها انجام می دهند و مورد تأييد 
امريكاست. كدام حركت تروريستی، از اين خشن تر و ظالمانه تر است؟! بعضًا 
در گزارشهای خبرِی تلويزيون می بينيم كه در كشوری، مردم جنجالی می كنند 
و پليس آن كشور در مقابل آنها با خشونت رفتار می كند. منظره هايی چنين، 
در بسياری از كشورها ديده می شود؛ اما در هيچ كشوری برخورد پليس با 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 



14
7 /

ت 
كليا

ل: 
ش او

بخ

مردم، به خشونت، خباثت و عصبانيت مقابله ی صهيونيستها با مردم فلسطين 
نيست. اين در حالی است كه پليس حمله كننده به مردم فلسطين، بيگانه 
است و جوانی كه پليس او را گرفته و آن طور با خشونت كتكش می زند، 

صاحبخانه است! 1
توطئه ی بزرگ اين است كه در قضيه ی فلسطين، حقيقت را واژگونه 
جلوه دادند. آن كسی كه برای مسأله ی فلسطين - يعنی برای خانه ی خود، 
اقدامی می كند، در عرف مطبوعات  انسانی و حق ملی خود -  برای حق 
استكباری دنيا و دستگاه تبليغاتی وابسته به استكبار و صهيونيسم، تروريست 
معرفی می شود! مصيبت بزرگ آن است كه اين مصائب را، با قبول و تأييد 
دنيای متمدن، بر سر يك ملت می آورند! دنيای به اصطالح متمدن، دنيای به 
اصطالح طرفدار حقوق بشر، در طرف آن كسانی ايستاده است كه اين همه 

حقوق انسانی و الهی و مشروع يك ملت را نديده گرفته اند.
صهيونيستها آمدند خانه ی فلسطينيها را غصب كردند؛ آنها را از اوليترين 
حقوقشان محروم كردند؛ در خاك آنها، دولتی را عليه آنها به وجود آوردند؛ 
و امروز دنيای به اصطالح متمدن - امريكا و بلندگوهای استكباری - به جای 
اين كه در جهت آن ملتی كه مظلوم واقع شده است، قرار بگيرند، در طرف 
آن دستگاهی قرار می گيرند كه اين ستمها را در طول آن چهل وپنج سال كرده 
است! واقعاً چه مصيبتی از اين باالتر؟! ما هيچ ظلمی با اين عظمت سراغ 
نداريم. به يك ملت با چنين حجم عظيمی ظلم كنند، و آن وقت اگر آن ملت 
از روی ناچاری حركت و اقدامی بكند، آن اقدام را به عنوان تروريسم و به 
عنوان اعمال خشونت بكوبند! امروز وضع سياست استكباری دنيا اين است. 
امروز دستگاههای زر و زور در دنيا دست به دست هم داده اند تا حقوق ملت 
فلسطين را تضييع كنند؛ سعی می كنند جنبه ی انسانی اين قضيه را بكلی نديده 

بگيرند؛ بلكه بالعكس وانمود كنند. 2
.... آمريكا از دمكراسی حرف زد، از اعتبار رأی ملتها حرف زد؛ اما در 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
2.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در كنفرانس بين المللی حمايت از انقالب اسالمی مردم 

فلسطين1370/07/27
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فلسطين، آراء مردم كه دولتی را انتخاب كرده بودند، نديده گرفت، به هيچ 
گرفت، اعتنائی به آن نكرد. اين چه نتيجه ای در ذهن مردم ميبخشد؟ معلوم 
است. در مورد حقوق ملت فلسطين، يعنی ملتی كه دهها سال است از خانه ی 
خود، از ميهن خود با يك روش خشونت آميز و خشن و ظالمانه رانده شده 
مربوط  نيست،  ناشناخته ای  تاريخ  اينكه  مي دانند،  همه  كه  را  اين   - است 
از حقوق خود  اين وضعيت،  با  قبل است. ملت فلسطين  به شصت سال 
محروم، آواره ی در كشورهای مختلف - آمريكا نه فقط نسبت به حقوق اينها 
هيچگونه توجهی نكرد، از آنها حمايتی نكرد، بلكه بعكس، از رژيم غاصب 
صددرصد حمايت كرد، و اگر فلسطينيهای مظلوم درصدد برآمدند اعتراضی 
بكنند، آن اعتراض را اخاللگری و كارهای شريرانه معرفی كرد. اين چه جور 

درست خواهد شد؟1

رفتاردوگانه ي استكبار در برخورد با تروریسم
تروريسم صهيونيستِی دولت جعلی و دروغين اسرائيل، بيش از پنجاه سال 
است كه مردم فلسطين را تحت فشار قرار می دهد، زير لگدهای چكمه پوشان 
صهيونيستی آنها را له می كند، علناً و صريحاً خانه ها را خراب می كند، مردم 
را می كشد، جوانان را نابود می كند، مردان را دستگير می كند و به زنان اذالل 
و اهانت می كند. اين تروريسم واضحی است كه خود اسرائيليها هم منكر آن 
نيستند و می گويند ما ترور می كنيم. اين آقا اين را نديده می گيرد؛ آن وقت 
جوان فلسطينی كه برای دفاع از شرف خود، برای دفاع از خانه ی خود، برای 
مقابله ی كوچكی در مقابل متجاوز، اقدام خشم آلودی می كند، اين را می گويد 
تروريسم فلسطينی! طرفداری آنها از نهضت ضّدتروريسم، اين است! معنای 
تروريسم در منطق اينها اين است! ملتهای منطقه سرشار از نفرت امريكا و 
زايده ی اروپايی امريكا، يعنی انگليسند. مخصوص ملت ما نيست؛ همه ی 
آورده اند.  به وجود  آنها  را خودِ  نفرت  اين  متنّفرند.  اينها  از  منطقه  ملتهای 
كسانی كه به حقوق و استقالل و عّزت و ناموس و مرزهای ملتها تعّرض 

1. بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خميني)ره( 1388/03/14 
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می كنند، خودشان اين ملتها را از نفرت خودشان پُر می كنند. چرا گله مندند از 
اين كه از آنها متنّفرند؟ بله؛ ما از شما متنّفريم.1

...دولت امريكا با همه ی اّدعاهای دهان پركنی كه تبليغات و رسانه های 
وابسته به او به طور دائم در زمينه ی لزوم رهبری جهان و حقوق بشر و 
واقعًا  است.  ايستاده  اسرائيل  دولت  سر  پشت  می آورند،  زبان  بر  غيرذلك 
به  عالم  مستكبر  دولتمردان  از  بعضی  بيشرمِی  و  وقاحت  تصّور  از  انسان 
تعّجب وادار می شود! اين را دفاع از عدالت می دانند؛ كسانی كه معنای عدالت 
را نمی فهمند. دولت امريكا معنای عدالت را درك نمی كند. كدام كارِ اينها 
با عدالت همراه بوده است؟ اين جنايات را يك جنگ عادالنه و جنگ با 
تروريسم به حساب می آورند؛ در حالی كه از فجيعترين كارهای تروريستی 

آشكارا دفاع می كنند. واقعاً پيشانی بشريت از شرم عرق می كند.2
دنيا،  امروز جلِو چشم مردم  اشغالی است.  فلسطين  نمونه ی ديگر،   ...
اسرائيليها غصب می كنند، زندان می كنند، شكنجه می كنند، محكوم می كنند، 
تبعيد می كنند، بمباران می كنند، و دنيا هم هيچ نمی گويد! عجيب تر اين كه، 
دنيای استكبار، به آن مظلومها تشر می زند كه »چرا دفاع می كنيد؟!« دنيای 
استكبار، يعنی در درجه ی اّول امريكا، كه از همه شريرتر و خبيث تر است و 

بعد هم آنهايی كه دنباله رِو امريكا هستند.
... دنيای استكبار، به جای اين كه به آن غاصب بگويد »چرا غصب كردی؟!« 
به دفاع كنندگان از خانه ی خودشان می گويد »چرا شما دفاع می كنيد؟!« ببينيد 
نويِن پليدی بر دنيا حاكم است! اين نظم نوين جهانی كه  واقعاً چه نظامِ 
می گفتند، همين است؟! فرض كنيد فرد گردن كلفت زورگويی، وارد خانه ی 
يك عّده بچه ی يتيم می شود؛ خانه را می گيرد؛ اثاث را می گيرد؛ آذوقه را 
می گيرد؛ اتاقهای راحت را می گيرد؛ فضای خانه را اشغال می كند و بچه ها را 
در انباری خانه، حبس می كند و يا محدوديتی برايشان ايجاد می كند. بچه ها 
هم اگر فرصتی پيش آيد، فريادی می زنند و می گويند »چرا؟« فرد غاصب 

1.  بيانات در ديدار جوانان اهواز 1382/05/08 
به مناسبت روز كارگر و هفته ی معلم  از كارگران و معلمان  بيانات در ديدار گروه كثيری    .2

 1381/02/11
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زورگو فوراً اخم می كند كه »شما هم كه همه اش دم از مبارزه می زنيد! صلح 
كجا رفت؟! دنبال صلح باشيد. چقدر شما بداخالقيد!؟«1

حقوق يك ملت در مقابل پای مهاجرين صهيونيست كه وارد فلسطين 
اشغالی شدند، قربانی شد. در طول قريب پنجاه سالی كه از عمر اين دولت 
جعلی می گذرد، دائماً سركوب و قتل نفس و دروغ و فريب و تجاوز و حمله 

به انسانها و بيگناهان، مايه ی حيات و تداوم زندگی آن بوده است.
اسراييل اين است. آن وقت رئيس جمهور امريكا - كه واقعا انسان تعّجب 
می كند - خجالت نمی كشد و روز روشن در مقابل افكار عمومی دنيا می ايستد 
و با صدای بلند می گويد كه ما می خواهيم برای جلوگيری از تروريسم، با 
اسراييل همكاری كنيم! واقعا انسان تعّجب می كند كه اسم اين موضعگيری 
چيست؟ اين، اسمش غفلت و بی انصافی و استكبار و زورگويی است. معنای 
عالم،  تروريستهای  پليدترين  و  االن هم خطرناكترين  اين حرف چيست؟ 
همين كسانی هستند كه در رأس قدرت كشور فلسطين اشغال شده ی مظلوم 
قرار دارند. شما می خواهيد در مقابل تروريسم و تروريستها با اينها همكاری 
كنيد؟! كدام تروريستها؟ آن كسانی كه از وطن خود آواره شده اند و بعد از 
سالهای متمادی، در اثر فشارها به جان آمده اند و دستی از آستين در می آورند 

و مشتی گره می كنند و فرياد می كشند تروريستند؟!
... من هميشه به كسانی كه احساس ضعف می كردند، می گفتم: چرا شما 
فريب تبليغات را بخوريد؟ چرا بايد خيال كنيد كه وقتی امريكا از حقوق 
بشر می گويد، واقعاً نگران ضايع شدن حقوق بشر در ايران است؟ آنها برای 
بشر دل نمی سوزانند. آنها خودشان بزرگترين نقض كنندگان حقوق بشرند. 
آنها كسانی هستند كه در روز روشن، هشتاد نفر آدم را در يكی از شهرهای 
امريكا، زنده زنده، در يك خانه سوزاندند و خم به ابروشان نيامد. آنها به بشر 

و حقوق بشر چه كار دارند؟ حقوق بشر را چه می شناسند؟2
تروريسم پديده ای تازه و محصول دوران های اخير نيست، ولی پيدايش 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران 1372/11/29 
2.  بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در صحن حضرت امام 

خمينی)ره( 1375/01/04
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سالح های هولناك و آسان شدن كشتارهای جمعی و فاجعه بار، اين پديده ی 
زشت را صدها برابر مهيب تر و خطرناك تر كرده است.

نكته ی مهم و تكان دهنده ی ديگر، محاسبات شيطانی قدرت های مسّلطی 
است كه بهره برداری از تروريسم را به مثابه ی ابزاری برای رسيدن به هدف های 

نامشروع، وارد چرخه ی سياست ها و برنامه ريزی های خود كرده اند.
حافظه ی تاريخی ملت های منطقه ی ما هرگز فراموش نخواهد كرد كه 
ملت  دادن  فراری  و  فلسطين  غصب  برای  چگونه  استعمارگر  دولت های 
مظلوم آن از خانه و كاشانه ی خود، گروه های تروريستی جّراری مانند آژانس 
بين المللی صهيونيزم و بيش از ده گروه مشابه ديگر را سازماندهی كردند و 

فاجعه ی ديرياسين و نظائر آن را پديد آوردند.
به رفتارهای  رژيم صهيونيستی از آغاز پيدايش خود تا امروز نيز علناً 
تروريستی در درون و بيرون فلسطين ادامه داده و بيشرمانه آنها را اعالم هم 
كرده است. سردمداران قبلی و كنونی رژيم صهيونيستی، آشكارا به تاريخ 
تروريستِی خود و حتی در مواردی به شركت خود در عمليات ترور، افتخار 

می كنند.
...امريكا و دولت های اروپايی دنباله رو آن، در همين حال، گروه های مبارز 
فلسطينی را كه به مبارزه  ای مظلومانه برای نجات سرزمين خود مشغولند، 
تروريست می نامند. اين تعريف اغواگر از تروريسم، يكی از پايه های اصلِی 

مشكل تروريسم در جهان كنونی است.
در نظر سردمداران نظام سلطه، تروريسم عبارت است از هرآنچه منافع 
نامشروع آنان را تهديد كند. آنان مبارزانی را كه از حق مشروع خود در مقابله 
با اشغالگر و مداخله گر استفاده می كنند، تروريست می دانند ولی هسته های 
خبيث و مزدور خود را كه بالی جان و امنيت مردم بی گناه اند، تروريست 

نمی شناسند.
يكی از كارهای اساسی نشست1 كنونی شما می تواند تعريف روشن و 

دقيق از تروريسم باشد.2

1.  همايش بين المللی مبارزه جهانی با تروريسم
2.  پيام به همايش بين المللی مبارزه جهانی با تروريسم 1390/04/3
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تبدیل فلسطينيان به تروریست و اسرائيل به مدافع، در نظر آمریكا 
همين رئيس جمهور امريكا از حركات حكومت غاصب اسرائيل دفاع 
كرده و می گويد اسرائيل از خودش دفاع می كند! اسرائيل اين كشتارها را 
انجام می دهد و او می گويد اسرائيل از خودش دفاع می كند و كار او را مبارزه 
با تروريسم به حساب می آورد! آيا كشتن زن و كودك و جوان و خراب 
كردن خانه های ِگلی فلسطينيان با بولدوزر، دفاع از خود است؟! آن كسی كه 
از خود دفاع می كند ملت فلسطين است. آن كسی كه از جور و ستم غاصِب 
اشغالگر به جان آمده است، همين زن و مرد فلسطينی است كه ديگر قدرت 
تحمّلش را از دست داده و راه چاره را در اين دانسته كه به صحنه بيايد. كی 
حاضر است جوانش برود در يك واقعه ی خونين و يك ساعت ديگر به قتل 
برسد؟! اين است كه يك مادر، جوان خودش را در آغوش می گيرد، می بوسد 
اما گريه نمی كند. می گويد من اين را می فرستم. ببينيد شما بر سر اين مادر 
چه آورده ايد؟! شما ببينيد بر سر اين ملت چه آورده ايد كه حاضر است به 
اين نحو جوانش را به ميدان بفرستد و می گويد اگر صد جوان هم داشته 
باشم می فرستم كه اين گونه كشته شوند. شما با اين ملت چه كرده ايد كه يك 
دختر هفده، هجده ساله حاضر است به خودش بمب ببندد، در بين دشمنان 
صهيونيست برود و خودش را از بين ببرد كه آنها از بين بروند. شما همه ی 
راهها را جلِو اينها بسته ايد. آن وقت می گويد دولت اسرائيل از خودش دفاع 
می كند! دفاع اين است؟! اين حرف منطقی است؟ اين حرف شايسته ی يك 
رئيس جمهور است؟ اين حرف شايسته ی آن دولتی است كه خودش را 
رهبر دنيا می داند و می گويد همه ی دنيا بايد از من اطاعت كنند؟ مردم دنيا 
بيايند از اين برهان سخيف و از اين منطق ضعيف پشتيبانی و اطاعت كنند؟ 
يك ملت را تحقير كرده ايد، با حيله و خشونت خانه اش را از او گرفته ايد، 
زندگيش را تباه و سياه كرده ايد، روزانه او را تحقير می كنيد، از اين شهر به آن 
شهر كه می رود، در خانه ی خود و در كشور خود بايد به وسيله ی بيگانه ها 
كنترل شود. يك وقت اگر هجوم بياورند يكی را بكشند، هيأت دولتشان 
می نشيند تصويب می كند كه اين آدمها را هر جا ديديد ترور كنيد! دنيا چنين 
چيزی را ديگر كجا سراغ دارد، غير از اين صهيونيستها؟ آن وقت به اين ملت 
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می گويد تروريست و در دفاع از اين تروريستهای وقيح و درنده و مفتضح 
می گويد: از خودشان دفاع می كنند. آيا می شود دولت امريكا موضعی بدتر از 
اين بگيرد؟ اقدام اسرائيل هم با همين تأييدهای آمريكا شروع شد. اگر آمريكا 
تأييد نمی كرد، اگر چراغ سبز نشان نمی داد، اگر قول حمايت نمی داد، اينها 
جرأت نمی كردند اين طور وارد شوند. پشتشان به حمايتهای بی منطق امريكا 
گرم است، لذا اين همه جنايت می كنند. بنابراين امريكا در همه ی جناياتی كه 

امروز در فلسطين اتّفاق می افتد، شريك جرم است. 
توّجه كنيد! انتفاضه ی ملت فلسطين، قيام يك ملت است. ملت فلسطين 
دست خود را از آستين بيرون آورده است؛ اين را به گردن اين و آن نيندازيد. 
يك ملت قيام كرده، شرف او و عّزت او و هويّت و آگاهی او، او را به ميدان 
اگر دولت  تروريستند؟!  اينها  تروريست؟!  اينها می گوييد  به  كشانده، حال 
اسرائيل اّدعا می كند كه با يك گروه معدود مواجه است پس چرا وارد خانه ی 
مردم می شوند؟ چرا خانه ها را ويران می كنند و چرا در كوچه و بازار اين همه 
جنايت می آفرينند؟ برويد با همان گروه معدود روبرو شويد. زن و بچه ی 
مردم چه گناهی كرده اند؟ منطق غلط اندر غلط، مقّدمات غلط، استنتاج غلط؛ 
آن وقت چنان حرفهايی را يك رئيس جمهور جلِو چشم مردم دنيا بر زبان 
می آورد و برای خالی نبودن عريضه هم اين دولت و آن دولت - جمهوری 
اسالمی، عراق، سوريه و ديگران - را متّهم می كند. اين اّدعاها امريكا را در 

چشم مردم جهان منفور می كند؛ اينها توّجه ندارند. 1

درك غلط مسؤوالن آمریكا از مفهوم تروریسم
مطلب بعدی اين است كه در ذهن مسؤوالن امريكا، مفهوم تروريسم، 
مفهوم غلطی است. آنها تروريسم را بد معنا می كنند؛ به گونه ای معنا می كنند 
كه كشتار دستجمعی و قتل عامِ مردم صبرا و شتيال - كه دو اردوگاه فلسطينی 
بودند - در يك شب به دستور همين كسی كه امروز در رأس حكومت 

غاصب صهيونيستی است، تروريسم به حساب نمی آيد!

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
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چند سال قبل از اين، گروه زيادی از مردم قانای لبنان جلِو دفتر نمايندگی 
سازمان ملل در اين كشور برای شكايت جمع شده بودند؛ اما هليكوپترهای 
اسرائيلی آمدند و چند صد نفر آدم را - كه در ميانشان زن بود، مرد بود، بچه 
بود، گرسنه بود، تشنه بود - به رگبار بستند و همه را كشتند! امريكاييها اين را 
تروريسم نمی دانند! بارها به لبنان آمده اند و افرادی را ربوده اند و يا كشته اند؛ 
اما هيچكدام از اينها مصداق تروريسم نيست! دولت غاصب صهيونيستی 
در يكی دو ماه پيش رسماً تصويب كرد كه بايد عناصری از فلسطينيها ترور 
شوند - حتّی اسم ترور را آوردند - ترور هم كردند؛ ماشين شان را منفجر 
تروريسم  اينها مصداق  از  اما هيچكدام  را كشتند؛  متعّددی  افراد  و  كردند 
نيست؛ ولی مردم فلسطين كه برای دفاع از سرزمين و استنقاذ حِقّ پامال 
شده ی خودشان قيام می كنند، فرياد می كشند و سنگ در دست دارند، اسلحه 
هم ندارند، تروريستند! منطق امريكاييها اين است. اين منطِق غلطی است و 

دنيا آن را قبول نمی كند.1

حمایت امریكا از تروریسم دولتي اسرائيل
امريكا  را همدست  تهاجمی  اخير، چنين  روز  در چند  ديگر  از سوی 
مردم  عليه  فلسطين  شهرهای  در  ـ  صهيونيستی  غاصب  دولت  يعنی  ـ 
مسلمان اين سرزمين به راه انداخته است و با تانك و هواپيما و چرخبال و 
ناوچه ی جنگی، به خانه های بی دفاع مردم، غير نظاميان، كودكان، مدرسه ها 
و بيمارستانها حمله كرده است. اوضاع عجيبی است! اّمت اسالمی بايد خيلی 
زود استنتاج كند و از اين غفلت خارج شود. گوشه گوشه ی دنيای اسالم 
مورد تهاجم است. آقايان مژده هم می دهند كه ما به اين جا اكتفا نخواهيم 
كرد؛ به بعضی كشورهای ديگر هم حمله می كنيم! اسم عراق و سومالی را 
می آورند. بناست دنيای اسالم مورد تهاجم كسانی باشد كه به نام مبارزه با 
تروريسم، وارد ميدانهای گوناگونی می شوند تا منافع خود را تأمين كنند و 
با بزرگترين دستگاه تروريستی عالم - يعنی حكومت صهيونيستی - نه فقط 

1.  بيانات در ديدار خانواده های شهدای نيروهای مسلح 1380/07/04 



15
5 /

ت 
كليا

ل: 
ش او

بخ

مبارزه نمی كنند، بلكه از آن پشتيبانی نيز می كنند. اگر حمله كردن با تانك 
به خانه های مردم، تروريسم نيست، پس تروريسم چيست؟! اگر موشكباران 
جنگی،  چرخبالهای  و   16  - اف  هواپيماهای  وسيله ی  به  مردم  خانه های 
تروريسم نيست، پس تروريسم چيست؟! به هرحال اين دو مسأله، مسائل 

بسيار مهمی است و من راجع به هر كدام چند جمله ای عرض می كنم. 1

دوگانگي آمریكا در مبارزه با تروریسم
البته هيچ كس نمی تواند شركت دولت امريكا را در مسؤوليت اين جنايات 
انكار كند. امريكاييها با شعار مبارزه با تروريسم، به ملت افغانستان حمله 
كردند. در افغانستان چند نفر را به عنوان تروريست معرفی كردند؛ اما با ترور 
مردم فلسطين و حمالت وحشيانه عليه آنها، نه فقط مخالفت نكردند؛ بلكه 
تأييد هم كردند! واقعاً برای مردم و افكار عمومی دنيا، بسيار مايه ی عبرت 
است. اينها چه می گويند؟ چطور رويشان می شود دم از حقوق بشر و آزادی 
و حقوق ملتها بزنند؟! با ملتی در خانه ی خودش، اين گونه رفتار خشن و 
سبعانه و بيرحمانه ای بشود؛ اما نه فقط مخالفتی صورت نگيرد، بلكه همراهی 
هم بشود! متأسفانه هم دولت امريكا و هم دولت انگليس، در مقابل افكار 
عمومی، بسيار بد امتحان دادند. به نظر من مسؤوالن امريكا، ملت امريكا را در 
تاريخ شرمنده كردند؛ مسؤوالن انگليس، ملت انگليس را در تاريخ منفعل و 
شرمنده و خجالت زده كردند. اينها در رأس حكومتها و ملتهايی قرار دارند و 
با اين همه اّدعا، در مقابل اين جنايت عظيم بشری حتّی بی تفاوت نمی مانند؛ 

بلكه حمايت هم می كنند! 2

بزرگترین ظلم؛ تروریست معرفی كردن ملت مظلوم فلسطين
اين ملت مظلوم اگر از خود دفاع كند، اگر داد بكشد، اگر دنيای اسالم را 
به كمك بخواهد، تروريست است؟! رژيم صهيونيست، اعمال تروريستی را 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان 1380/09/16
2. همان
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با زشتی و وقاحِت هرچه بيشتر، روزبه روز شديدتر انجام می دهد. چشمان 
خود را روی اعمال او می بندند؛ ولی اين ملت مظلوم را تروريست معرفی 
می كنند! اين بزرگترين ظلمی است كه صورت می گيرد. دنيای اسالم بايد به 

خود بيايد و احساس وظيفه كند. 1

انتشار نا اميدي درباره ي آینده ي انتفاضه توسط رسانه هاي غربي
آنچه كه ما امروز احتياج داريم، اين است كه كسانی كه مشغول مبارزه 
هستند، روحيه پيدا كنند و بدانند آينده ي آنها اميدبخش است. متأسفانه گاهی 
عكس اين ديده می شود. دستگاههای تبليغاتی غرب تالش می كنند تا اين 
اميد را در هم بشكنند. در همين ماههای اخير كه انتفاضه حداكثر احتياج را 
به حمايت و كمك داشت، ديده شد كه در دنيای اسالم بعضی از قلمها به 
مطالبی كشانده شد كه برای انتفاضه سم بود. از ناتوانی و ضعف انتفاضه 
حرف زدند؛ اينها سم است. معنای اين مطالب اين است كه ملت فلسطين 

هيچ راهی جز تسليم و به خاك افتادن در مقابل صهيونيستها ندارد. 2

اسرائيل؛ سگ زنجيری دولت امریكا
حادثه ی اخيری كه به وسيله ی امريكا و اسرائيل - كه در حكم سگ 
زنجيری دولت امريكاست - بر سر قضيه ی آرژانتين پيش آمد، نمونه ای از 

اين دشمنيهاست. البته برای ما اين گونه تبليغات، تازگی و اهميت ندارد.3
اين سگهای دست آموز امريكا، اين اسرائيليهای بدتر از حيوان، آن همه 
فاجعه ی فضاحتبار را در فلسطين اشغالی انجام می دهند، ولی در دنيا هيچ 
انعكاسی پيدا نمی كند؛ چون طرفها مسلمانند. اين، همان دنيايی است كه سی 
يا چهل سال بعد از سقوط آلمان هيتلری، تعقيب كسانی را شروع كرد كه 

1.  بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1380/09/25 
2.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 

جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11
3. بيانات در ديدار كارگزاران و مسؤوالن نظام و مهمانان كنفرانس وحدت اسالمی 1373/06/04
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گفته شده بود تعدادی يهودی را كشته يا شكنجه كرده اند! شايد حتّی آنچه كه 
واقع شده بود، خيلی كمتر از آن چيزی بود كه گفته هم می شد.1

خواسته ي امریكا و اسرائيل فقط تسليم شدن فلسطينيها
البته امريكا و اسرائيل هم به چيزی كمتر از تسليِم مطلق فكر نمی كنند؛ 
اما آنها دشمنند و البته اشتباه می كنند. اين چيزی است كه پيش نخواهد آمد. 
آنها جز به تسليم مطلق از طرف فلسطينيها قانع نيستند؛ رفتار آنها با طرف 
فلسطينی، يك بار ديگر اين را ثابت كرد. آنها حاضر نيستند هيچ امتيازی به 
طرف فلسطينی بدهند. آنها می خواهند از طرف فلسطينی هم به عنوان يك 
ابزار برای نابود كردن انتفاضه ي فلسطين استفاده كنند. به كمتر از اين قانع 

نيستند. 2

منافع اسرائيل؛ خط قرمز آزادي در غرب
ما سالها قبل جمله ای را شنيده بوديم - تكرار می كردند - آن جمله اين 
بود كه »ای آزادی! به نام تو چه جنايتها كه انجام نمی گيرد!« امروز دشمنان ما 
مصداق همين جمله را تحّقق می بخشند. حاال امريكا طرفدار آزادی ما شده 
است؛ آزادی بيان ما! مگر شما نبوديد كه در اين مملكت، سالهای متمادی از 
رژيم وابسته و فاسد پهلوی حمايت كرديد؟! در حالی كه در آن رژيم، كسی 
جرأت نداشت يك كلمه بر زبان جاری كند! من سالهای متمادی در همين 
شهر مشهد، در همين حوزه ی علميه، در همين كوچه و خيابان و با همين 
مردم، در مبارزات دوران طاغوت بودم. اجازه نمی دادند يك روحانی در آن 
روز به مناسبت مسائل دينی، كمترين اشاره ای به غصب سرزمينهای فلسطين 

1.  سخنرانی در ديدار خانواده های معظم شهدا و جانبازان شهرهای خوی، بندرگناوه و استانهای 
تحميلی،  مهاجران جنگ  از  دانشجويان، جمعی  از  غربی، گروههايی  آذربايجان  و  مازندران 

كشاورزان و مسؤوالن هيأتهای هفت نفره ی واگذاری زمين 1369/03/02 
2.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 

جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11
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بر  مرگ  هم  بله،  بود!  اين گونه  كشور،  اين  كند!  صهيونيستها  وسيله ی  به 
اسرائيل، هم مرگ بر آن كسانی كه از اسرائيل حمايت می كنند و هم كسانی كه 
سالهای متمادی اجازه نمی دادند يك كلمه راجع به صهيونيستها گفته شود! 
به صهيونيستها  راجع  ندارند  اجازه  روزنامه ها  غربی،  در كشورهای  امروز 
بدگويی كنند! يك نفر در كتابی می نويسد: »يهوديها در مورد كشتار خودشان 
به وسيله ی هيتلر در جنگ بين الملل دوم، بزرگنمايی كردند« آن وقت اين 
كتاب را كه توقيف می كنند هيچ، نويسنده ی كتاب را هم به پای ميز محاكمه 

می كشانند! خودشان امروز نسبت به آزادی، اين طور عمل می كنند!1
روزنامه ها در غرب آزادند و همه چيز می نويسند؛ اما روزنامه ها در غرب 
امر واضحی  اين كه  به مردمند؟!  متعلق  به چه كسانی هستند؟ مگر  متعلق 
است؛ بروند نگاه كنند. شما در همه ی اروپا و امريكا يك روزنامه ی قابل ذكر 
نشان دهيد كه متعلق به سرمايه داران نباشد! پس روزنامه كه آزاد است، يعنی 
آزادی سرمايه دار كه حرف خودش را بزند؛ هركس را می خواهد، خراب 
كند؛ هركس را می خواهد، بزرگ كند؛ به هر طرف می خواهد، افكار عمومی 
را بكشد! اين كه آزادی نشد. اگر يك نفر پيدا شد و عليه صهيونيسم حرف 
زد - مثل آن آقای فرانسوی2 كه چند جلد كتاب عليه صهيونيستها نوشت و 
گفت اين كه می گويند يهوديان را در كوره های آدم سوزی سوزاندند، واقعيت 
ندارد - طور ديگری با او رفتار می كنند! اگر كسی وابسته ی به سرمايه داران 
و مراكز قدرت سرمايه داری نباشد، نه حرفش زده می شود، نه صدايش به 

گوش كسی می رسد و نه آزادی بيان دارد!3

دخالت آمریكا موجب كورترشدن گره ي مسأله ی فلسطين
امنيت اين منطقه بايد به وسيله ی دولتهای اين منطقه تأمين شود. همچنانی 
كه دخالت آمريكا در قضيه ی فلسطين موجب گره خوردن هرچه بيشتر اين 

1.  بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در صحن حضرت امام 
خمينی)ره( 1378/01/01

2.  روژه گارودي
3.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/02/23 
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قضيه است.
گره ي مسأله ی فلسطين با دخالت آمريكاييها باز نميشود؛ كورتر ميشود. 
ميكنند. ملت  را كورتر  كنند، گره  اين قضيه دخالت  در  آمريكاييها  هرچه 
فلسطين، ملت بيداری است؛ ملت آزاده ای است؛ ملت روشنفكری است. 
دولتی انتخاب كرده است، بگذاريد آن دولت با پشتيبانی آن ملت كارهای 
خودش را بكند. دخالت آنها، آن هم دخالت يكجانبه، زورگويانه، به نفع 
دشوارتر  را  فلسطين  ماجرای  ميگذرد،  هرچه  صهيونيستی،  غاصب  رژيم 
ميكند. البته اين مسائل حل خواهد شد. هم مسأله ی عراق حل خواهد شد، 
هم مسأله ی فلسطين حل خواهد شد؛ اما آن روزی حل خواهد شد كه با 
حل اين مسائل، از حيثيت و هويت و موجوديت استكبار آمريكائی هم ديگر 

چيزی باقی نخواهد ماند.1

شياطين صهيونيست؛ وسوسه گِر سردمداران دولت امریكا 
...آن طوری كه من احساس می كنم، شياطين صهيونيست، حتّی سردمداران 
دولت امريكا را هم وسوسه می كنند و به يك معنا، آنها هم در بعضی از موارد، 
عامل اينها هستند. امروز احساس می شود، برای تعّرض و مقابله و خباثت 
و دشمنی عليه ملت ايران و جمهوری اسالمی، وسوسه ی تند و شديدی، از 
طرف شياطين صهيونيست، نسبت به سردمداران دولت امريكا وجود دارد؛ 

ليكن تجربه ی گذشته، در مقابل روی ما و روی آنهاست.2

پای  پيش  فلسطين  آرمـان  قـربانی كردن  استكبـار؛  هميشگـی  آرزوی 
صهيونيستها

ببينيد امروز درباره ی فلسطين چه می كنند و چه خوابی برای اين ملت، 
و در حقيقت برای منطقه ديده اند. اين هم تا حدود زيادی ناشی از همان 

حوادث يك سال اخير است.

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار عمومی مردم الر 1387/02/19 
2.  بيانات در ديدار جمع كثيری از بسيجيان سراسر كشور 1375/08/30 
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امريكا همين كه توانست در اين منطقه با تانك و توپ و ناو جنگی و 
بمباران و اين گونه وسايل، يك قدرت عربده جويانه برای خود دست و پا 
كند، فوراً سراغ قضيه ی اصلی منطقه يعنی قضيه ی فلسطين رفت و به طمع 
افتاد و چنين تصور كرد كه چون دولتهای ضعيف النفس منطقه، خودشان را 
مديون و زير بار منت او می دانند زيرا خطر رژيم عراق را از آن ها دفع كرده 
است وقت آن است كه در اين ميان استفاده كند و آرزوی هميشگی استكبار 
در اين سالهای اخير را تحقق ببخشد. آن آرزو چيست؟ آن آرزو اين است 
كه آرمان فلسطين را پيش پای صهيونيستهای غدار قربانی كند و سر ببُرد. اين 

كار را می خواهد بكند و دارد می كند؛ كه اميدواريم با غيرت 
موفق  بزرگ  خيانت  اين  به  فلسطين،  مسلمان  جوانان  و  اسالم  امت 

نشود.1

عدم استحقاق آمریكا براي دخالت در مسائل منطقه
امريكا در اين قضيه چه كاره است؟ دولت امريكا به چه مناسبت به خود 
حق می دهد در قضيه يی كه متعلق به اين ملت و اين منطقه است، به صورت 
يك متولی، يك صاحب اختيار و يك قلدر وارد بشود و به اين و آن ديكته 
بكند كه چه كار بايد بكنيد؟! به شما چه؟ شما در قاره ی امريكا دست اندازی 
و تجاوز كرديد، بی اجازه وارد شديد و آدم كشتيد؛ آيا بَِستان نيست؟! در 
اين منطقه ی خاورميانه، دل يكايك آحاد مردم هوشيار و آگاه اين ملتها، پُر 
از بغض و عداوت نسبت به شماست؛ باز نزديك بياييد و به گمان خودتان 
بخواهيد مسأله ی فلسطين را حل كنيد! آيا راه حل اين  است؟! حل مسأله ی 
فلسطين به اين است كه دولت غاصب متالشی بشود و از بين برود؛ صاحبان 
سرزمين بيايند و در آنجا حكومت تشكيل بدهند؛ و مسلمان و مسيحی و 

يهودی و هرچه هستند، باهم زندگی كنند.2

به كشور  بازگشت  آزادی و  اولين سالگرد  آزادگان، در  از  1.  سخنرانی در ديدار گروه كثيری 
1370/05/28

2.  همان



16
1 /

ت 
كليا

ل: 
ش او

بخ

امریكا؛ شریک جرم رژیم صهيونيستی
يقيناً در اين جرائم، تنها نيست. بالشك شريك جرم او دولت اياالت 
او  در جرم  كند،  كمك  ظالم  آن  به  امروز  كسی  هر  امريكاست.  متحده ی 
شريك است. ممكن است امروز اثری بر اين مترتّب نشود، اما از حافظه ی 

ملتها و حافظه ی تاريخ پاك نخواهد شد.1

رسوایي ليبراليسم در مسأله ي فلسطين
مهمترين نقاط ضعفی كه در زمينه ي مسؤوالن وجود دارد - كه من آن 
روز هم در ميدان امام2 اشاره ي مختصری به آن كردم و االن آن را برای شما 

جوانان بيشتر باز می كنم - چند مورد است:
از  بعضی  در  اسالمی  و  انقالبی  ايمان  و  بينش  سستی  مسأله ي  يكی 
مسؤوالن است. اينها مجذوب نسخه های سياسی غربند؛ آن هم نسخه های 
غلط از آب درآمده. ليبرال دمكراسی غرب كه يك روز گفته می شد اوج 
تكامل فكر و عمل انسان است و باالتر از آن چيزی وجود ندارد - كه به 
نظر من خود اين حرف نشانه ي كوته فكری است كه آدم نقطه ای را پيدا كند 
و بگويد از اين باالتر ممكن نيست انسان حركت كند؛ نه. انسان در حركت 
خود بی نهايت است - امروز به دست خود، خودش را رسوا كرده است. 
اين ليبراليسم، همان چيزی است كه امروز ماجرای افغانستان و سالهاست 
مسأله ي فلسطين را به وجود آورده است. اين اومانيسِم دروغيِن غرب، همان 
چيزی است كه پنجاه سال ملت فلسطين را نديده می گيرد و می خواهد آن را 
بكّلی حذف كند. از خودشان سؤال نمی كنند كه اصاًل ملت فلسطين در دنيا 
وجود داشته يا دروغ است؟ اگر قبول داريد سرزمينی به نام فلسطين وجود 
دارد، پس كو آن ملت؟ خواستند يك ملت و يك نام جغرافيايی را بكّلی از 
روی كره زمين حذف كنند. امروز اومانيسم و ليبراليسم و دمكراسِی آنها به 

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی و سفرای كشورهای اسالمی در 
سالروز مبعث پيامبر گرامی اسالم)ص( 1379/08/04 

2.  ميدان امام خميني)ره( اصفهان
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اختناق و خفقانی رسيده است كه حتّی نمی خواهند به يك رسانه ي خارجی 
اجازه دهند كه اخبار افغانستان را پخش كند! اين، جريان آزاد خبر از نظر 
غرب است. اين نسخه، رسواشده و غلط از آب درآمده است؛ درعين حال 
فالن مسؤول ما كه به بركت انقالب اسالمی عّزت و احترامی پيدا كرده و به 
خاطر اظهار طرفداری از اسالم و امام و انقالب، ممكن است چهار نفر به 
او احترامی بگذارند، ناگهان طرفدار ليبرال دمكراسی غربی بشود كه نقطه ي 
مقابل مردم ساالری اسالمی است! اصاًل مردم ساالری اسالمی و آزادی در 
اسالم، آن نيست؛ يك حقيقت ديگر است. گاهی چنين مواردی به ندرت پيدا 
می شود. البته من خدا را شكر می كنم كه مسؤوالن طراز اّوِل كشور، عميقًا 
معتقد به مبانی اسالمی اند. دشمن نتوانسته است نفوذ فكری و سياسی خود را 
به جاهای حّساس برساند. امروز رؤسای سه قّوه و مسؤوالن طراز اّول، عميقًا 
به آرمان امام و انقالب معتقدند؛ اما در بعضی از دستگاهها چنين مواردی پيدا 

می شود كه من آن روز هم اشاره ای كردم.1

دشمني آمریكا با گروههاي جهادي
امريكاييها رسما اعالن كردند كه هر گروهی در فلسطين مقابل حماس 
قرار بگيرد، حاضرند به آنها پول بدهند؛ و دادند، و امكان تبليغاتی هم به آنها 
دادند؛ اما علی رغم آنها و به كوری چشم امريكا و صهيونيستهای غاصب 
فلسطين، مبارزان حماس پيروز شدند. اگر امروز در هر جای دنيای اسالمی 
گروه  و  افتاد  خواهد  اتفاق  قضيه  همين  شود،  برگزار  آزاد  انتخابات  يك 
مخالف امريكا رأی خواهند آورد؛ چون دل و عواطف مردم و ميل سياسی 

آنها، امروز اين است.2

شرم باد بر شما! این است طرفداری از آزادی؟!
ملت فلسطين محّق است؛ حق با اوست؛ مظلوم است. شرم باد بر آن 

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار جوانان استان اصفهان 1380/08/12 
2.  بيانات در ديدار پرسنل نيروی هوايی 1384/11/18 
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مدعيان آزادی، مدعيان حقوق بشر كه بر اين همه ظلمی كه به اين ملت شده 
است، چشم مي بندند، باز ادعای طرفداری از حقوق بشر مي كنند؛ خجالت 
اگر  منصف  انسان  يك  دنيا  كجای  در  مي كنم؛  تعجب  من  نمي كشند.  هم 
نمي گوئيم صاحبان   - توی كشورشان  بودند  بيگانه  اقليت  يك  فلسطينيها 
كشور، فرض كنيد فلسطينيها در سرزمين خودشان اقليتی بودند؛ مهاجرينی 
بودند كه به فلسطين آمده بودند - اين همه ظلم را نسبت به اينها تحمل 
را  مردانشان  بكشند،  را  كنند، جوانهايشان  را خراب  مي كرد؟ خانه هايشان 
كنند، جلو ِ  بمباران  را  خانه هايشان  كنند،  تهديد  را  اينها  دائم  ببرند،  زندان 
كنند،  خراب  را  باغاتشان  كنند،  اقتصادی  محاصره ی  بگيرند،  را  ارزاقشان 
همه ی زندگی آنها را به هم بزنند. آن وقت آقای بوش خجالت هم نمي كشد، 
وامی ايستد مي گويد ما متعهد به آزادی هستيم! اين آزادی است؟! شرم باد بر 

شما! اين است طرفداری از آزادی؟!1

وقاحت استكبار در انكار حقيقتي به نام »ملت فلسطين«
استكبار، در تعرض خود به ملتهای مسلمان، حدی نمی شناسد. امروز 
تا  آنها -  به عنوان حامی همه جانبه ی  امريكا -  صهيونيستهای غاصب و 
آن جا پيش رفته اند كه حتی مليت فلسطينی را هم انكار می كنند و حقيقتی 
را به نام »ملت فلسطين« نمی شناسند. در حالی كه ملت فلسطين، ملتی است 
آن كه  و  جغرافيايی؛  انكارناپذير  پيوندهای  و  تاريخی  عميق  ريشه های  با 
نه رابطه ی جغرافيايی، ملت جعلی و دروغين  تاريخی دارد و  نه ريشه ی 

اسرائيلی است. 2

دوگانگي در بحث حقوق بشر توسط غرب
خائنانه،  سازشكاريهای  به  بی اعتنا  كه  مسلمانانی  اشغالی،  فلسطين  در 
با روشهای خشن و  ادامه می دهند،  مبارزات حق طلبانه  به  با دست خالی 

1.  ديدار مسؤوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم)ص( 1387/05/09 
2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1371/03/13 
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غير انسانی سركوب می شوند و زن و كودك و پيرشان به دست سربازاِن 
دستورگرفته ی صهيونيست شكنجه و تارومار می شوند و از اين همه مدعيان 
حقوق بشر از دولتهای غربی صدايی برنمی خيزد و امريكا و انگليس و برخی 

ديگر، حمايت عملی و تشويق زبانی هم می كنند!
در لبنان، عالوه بر اردوگاههای آوارگان مظلوم فلسطينی، خانه و كاشانه ی 
مسلمانان لبنانی به وسيله ی جتهای اسرائيلی بمباران می شود و زن و مرد و 
پير و جوان رهگذر و غير نظامی به خاك و خون كشيده می شوند و روحانی 
موجه و محترمی، نيمه شب به وسيله ی مزدوران صهيونی از خانه ی خود 
ربوده می شود، و از ميان اين همه دولت غربی كه سالهاست محكوم كردن 
تروريسم و آدم ربايی را ترجيع بند همه ی حرفهای خود قرار داده و به قصد 
كسب وجهه، مدام هر دولت مخالف منافع خود را بدان متهم می دارند، حتّی 
يك نفر هم در برابر اين حركتهای زشت و وحشيانه ی تروريستی، موضعی 
جدی نمی گيرد و از اين كه دولتی اين طور قلدرانه به خانه ی مردم كشوری 

ديگر بمب بريزد، يا از آن آدم بربايد، متأثر نمی شود!1

1.  پيام به گردهمايی سراسری فرماندهان بسيج، به مناسبت سالروز انتشار پيام رهبر فقيد انقالب 
برای تشكيل بسيج مستضعفان و گراميداشت هفته ی بسيج 1368/09/02 
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فصل پنجم
 اسرائيل و دولتهاي عرب و مسلمان

دشمني با اسرائيل، غيرقابل جمع با دوستي حاميانش
غالباً دو نكته از نظر شعاردهندگاِن به نام اسرائيل، دور می ماند. ما اين دو 
نكته را اجماالً عرض می كنيم. يكی از اين دو نكته1 اين است كه دشمنِی با 
غاصبان اسرائيل، با دوستِی با كسانی كه پشتيبان همه جانبه ی غاصبان اسرائيل 
هستند، نمی سازد. اين، ممكن نيست. آن كسانی كه خيال می كنند، از راه امريكا 
و همپيمانانش می توانند فلسطين را نجات بدهند، در اشتباه تأسف انگيزی به 
سر می برند. همچنان كه از راه دولت اسرائيل نمی شود فلسطين را نجات 
داد، از راه دولت امريكا و همپيمانانش هم نمی شود فلسطين را نجات داد. 
هر حركتی كه به تكيه بر پشتيبانان دولت غاصب منتهی بشود، قطعاً يك 
حركت انحرافی و يك غلط بزرگ است. اگر كسی شعار ضديت با اسرائيل 
را می دهد، اما با همپيمانان اسرائيل در اين مسأله همصحبتی می كند و به آنها 

اتكا می نمايد، بايد دانست كه دروغ می گويد. چنين چيزی ممكن نيست.
آن كسانی كه اسرائيل را تغذيه می كنند، در جبهه ی اسرائيل هستند. آن 
كسانی كه به هر نحوی از انحاء به اسرائيل كمك می كنند، در جبهه ی اسرائيل 
اسرائيل  جبهه ی  در  می كنند،  مذاكره  ا صهيونيستها  كه  كسانی  آن  هستند. 
هستند. مبارزه برای استنقاذ سرزمين فلسطين، بايد معنای حقيقی مبارزه را 

1.   نكته ي دوم در صفحه ي 282 آمده است
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داشته باشد. مبارزه، نقطه ی مقابل سازش است. در اين مسأله، سازش خيانت 
و مبارزه وظيفه است. هيچ كس سازش را به حساب مبارزه نگذارد.1

كوتاهی دولتهای اسالمی، سبب رسيدن دشمن به اهداف بدون عقب نشيني
اقدام  و  عمومی  اراده ی  يك  با  آن،  عوامل  و  استكبار  گستاخی  ....اين 
بايد پاسخ داده شود و شّر  هماهنگ از سوی ملتها و آحاد مردم مسلمان 
توطئه های استكبار از سر ملتهای مسلمان برطرف گردد. كوتاهی دولتهای 
اسالمی در مبارزه با رژيم غاصب اسرائيل، امريكا را به راه انداختن مذاكرات 
مستقيم اعراب و اسرائيل تشويق كرد و متأسفانه، برخی از سران عرب، بی 
آن كه به ابعاد بسيار وسيع اين ضربه ی استكباری توجه كنند، تن به اين خفت 
دادند. نتيجه اين شد كه دولت غاصب اسرائيل، به هدف خود، يعنی شناخته 
شدن از سوی كشورهای عرب، رسيد؛ بدون اين كه سر سوزنی از مواضع 

متجاوزانه ی خود عقب نشينی كند.
سرزمينهای  غصب  و  آدم ربايی  و  ترور  بر  عالوه  صهيونيستها  اكنون 
فلسطين و لبنان و سركوب فلسطينيان و كشتارهای جمعی و ساير جنايات 
هولناك خود در گذشته، به طور روزانه، روستاهای جنوب لبنان را با حمالت 
هوايی خود با خاك يكسان می كنند و با اعتماد به اين كه هرگز فشاری از 
سوی امريكا و اروپا بر آنان وارد نخواهد شد، خشن ترين جنايات را نسبت 
به مردم آن منطقه مرتكب می شوند. مذاكرات عربها با اسرائيل، حتی نتوانسته 

از ادامه ی تجاوز و جنايات صهيونيستها جلوگيری كند!
اين، نمونه ای بود از عقب نشينيهايی كه دشمن را طلبكارتر و گستاخ تر 

می سازد.2

سكوت خيانت بار سران عرب و مواضع ذّلت بار مدعيان رهبري فلسطين
سكوت رضايت آميز اغلب سران كشورهای عربی كه در مواردی حتّی 

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13 
2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1371/03/13 
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با خيانت صريح همراه است، به اضافه ی مواضع ذلتبار و خائنانه ی مدعيان 
رهبری ملت فلسطين، حلقه های پيوسته ی زنجير غدر و ظلم و تعدی و 
خيانتی است كه می خواهد سرزمين اسالمی فلسطين را هميشه مغصوب و 

ملت مجروح و مظلوم آن را هميشه اسير و آواره بدارد.
جنجال دروغين معارضه با اسرائيل كه از طرف رؤسای رژيم عراق به 
راه افتاده و در رسانه های صهيونيستی غرب هم با آب وتاب مطرح می شود، 
مكمل نقشه های استكباری و وسيله يی است برای پوشاندن خيانتی كه با 
سكوت دولتهای عربی نسبت به مسأله ی فلسطين انجام گرفته و نيز برای 
فلسطين  به  شوروی  يهوديان  انتقال  مهم  مسأله ی  دادن  قرار  تحت الشعاع 

اشغالی. 1

آزادنبودن ملتهاي مسلمان درباره ي اعتراض به جنایات اسرائيل
امروز در دنيای اسالم، مسائل مهمی در جريان است كه دل انبوه مسلمانان 
را در كشورهای مختلف، غرق غّصه كرده است. آنها غم می خورند، خون 
دل می خورند، ولی نمی توانند چيزی بگويند. چرا؟ چون متأّسفانه بسياری 
از سران كشورهايشان در اين خوِن دل دادن به اّمت اسالمی و نابود كردن 
مورد،  يك  هستند.  سهيم  اسالمی،  كشورهای  در  جوان  طبقات  اميدهای 
قضايای مربوط به مسلمانان مظلوم فلسطين است ... اينها همه درد است. 
به كشور خودمان نگاه نكنيد كه اين دردها را همه - از عالی ترين مسؤولين 
كشور تا آحاد مردم - آزادانه بر زبان می آورند؛ حرف می زنند؛ ابراز وجود 
می كنند و حرف دلشان را می زنند. متأّسفانه در كشورهای ديگر اين فرصت 
را نمی دهند كه مردم اقاًلّ غّصه های خودشان را نسبت به اين قضايای عظيم 
اّمت اسالم بر زبان جاری كنند. شما ببينيد در كشورهای عربی، چه تعداد 
انسانهايی هستند كه دلشان از قضايای مربوط به سازش با دشمن صهيونيستی 
خون است ولی نمی توانند چيزی بگويند. درست مثل دوران رژيم گذشته در 
اين جا كه ما نمی توانستيم عليه صهيونيستها مطلبی به زبان بياوريم. دلهای ما 

1.  پيام به مناسبت روز جهانی قدس 1369/01/24
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آن روز خون بود، ولی نمی توانستيم چيزی بگوييم. بنده در همان سالها، يك 
وقت در جمع دانشجويان، به مناسبِت تفسير آيات مربوط به بنی اسرائيل 
- در اوايل سوره ی بقره - مطالبی گفته بودم. بعد، در يكی از بازداشتها زير 
اسرائيل آورده ايد!  از  بازجويی ام قرار دادند كه شما اسم  منگنه ی سؤال و 
آيات مربوط به بنی اسرائيل را مطرح كرده بودم؛ گفتند: چرا اسم از اسرائيل 
آورده ايد؟! يعنی كسی كه تفسير قرآن هم می كرد، حق نداشت يك كلمه از 
بنی اسرائيل بگويد كه مبادا به متّحد آن رژيم خبيث و خائن - كه آن زمان 
با اسرائيل روابط گرمی داشت - بر بخورد! امروز در بسياری از كشورهای 

اسالمی، وضعيت به همان گونه است. 1

خيانت تشكيالت خودگردان
خيانت اين كسانی كه به نام فلسطينيها اين كار را انجام می دهند، از همه ی 
خيانتهايی كه تا امروز به فلسطين شده، زشت تر و سهمگين تر و بدتر است! 
هيچ كاری هم برای آن مردم، نه كردند و نه می توانند بكنند. يك نويسنده ی 
فلسطينِی عرِب ساكن امريكا نوشته است كه اين دارودسته ی عرفات هنوز 
نتوانسته اند زباله های شهر غّزه را از خيابانها جمع كنند؛ اما در همين مّدت، 
پنج سازمان امنيتی و اّطالعاتی تشكيل دادند كه جاسوسی مردم را می كنند! 
اين شد دولت فلسطين؟! اين شد بازگشت مردم فلسطين؟! اين شد احقاق 
اّولين  اينها بی شرمند! همان وقتی كه اين شخص،  حّق فلسطين؟! اين قدر 
مذاكرات را با اسرائيليها كرد، من گفتم او، هم خائن است و هم احمق! اگر 
خائن بود، اما عاقل بود، بهتر از اين عمل می كرد! البته بنده درست نمی دانم؛ 
حدس می زنم كه امريكاييها و سازمانهای جاسوسی اسرائيل از نقاط ضعف 
اينها استفاده كردند. اينها نقاط ضعف زياد دارند؛ اهل دنيايند. وقتی دين در 
كار نباشد، همين طور می شود. اينها در طول اين چند سالی كه مشغول اداره ی 
سازمان آزاديبخش فلسطين بودند، خدا می داند كه از لحاظ مالی و از لحاظ 
رفتاری و اخالقی چه مشكالتی داشتند؛ آنها هم ظاهراً روی همان نقاط تكيه 

1.  بيانات در ديدار عمومی به مناسبت روز والدت باسعادت حضرت جواد)ع( و در آستانه ی 
ميالد با بركت حضرت علی)ع( 1373/09/23
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كردند. از طرفی هم خسته شدن و بريدن و از آرمانها چشم پوشيدن، اينها 
را به اين ورطه ی هولناك و اين مرداب هالكت و بدبختی و لعنت ابدی 
انداخت. شما خيال می كنيد هيچ فلسطينی ای ممكن است وجود داشته باشد 
كه اينها را از ته دل لعن نكند؛ مگر اين كه جزو عمله و اكره ی خود اينها و 
در منافع با اينها سهيم باشد؟ بين چهار تا پنج ميليون نفر آواره ی فلسطينی 
بيرون از فلسطينند؛ در حدود سه ميليون نفر فلسطينی در داخلند. بايد ديد 
اينها درباره ی فلسطين چه نظری دارند. اينها مشتهايشان محكم است؛ اينها 

دلهايشان پُر خون است. 1

ریختن قبح رابطه ی با اسرائيل در ميان دولتهای عرب
يك روز بود كه دولتهای عرب، صحبت كردن با اسرائيل و حتّی آوردن 
اسم اسرائيل را يكی از كارهای بسيار زشت می دانستند. اينها با مطرح كردن 
و پيش كشيدن اين قضيه، آنها را يكی يكی از صفوف ملت عرب خارج 
كردند و بار را به گردن او انداختند. بتدريج كاری كردند كه قبح اين قضيه 
ريخت؛ حتّی دولتهايی كه در مرزهای اسرائيل نيستند و هيچ خطر و ضرری 
هم از اسرائيل نمی بينند، در خانه ی خودشان نشسته اند و صحبت از مذاكره 
با اسرائيل می كنند! واقعاً چه لزومی دارد؟ اما می كنند؛ چون قبحش ريخته 

است.2

خيانت كشورهای حاشيه ی خليج فارس در به رسميت شناختن اسرائيل
امروز بعضی از كشورهای حاشيه ی خليج فارس، بزرگترين خيانت را به 
تاريخ خود و تاريخ كشورهای عربی مرتكب شدند. يعنی اسرائيل را كه غاصب 
يك كشور اسالمی و يك ملت عرب است، در غصب و در ظلمش تأييد 
كردند و از آن حمايت نمودند. شناسايی اسرائيل، يعنی اين! آنها تحريمهای 
اسرائيل را برطرف می كنند و اين خيانت به ملتهای اسالمی و ملتهای عرب، 
و بزرگترين خيانت به ملت فلسطين است. آيا حكومتهای كشورهای عضو 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 1376/10/26 
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شورای همكاری خليج فارس، از اين خيانت خواهند گذشت؟ آيا ملتهای 
اين كشورها، از خيانِت سردمداران اغماض خواهند كرد؟

حقايق عالَم با بازيهای سياسی و پيشامدهای فصلی و موسمی، تغييرپذير 
نيست. فلسطين متعّلق به فلسطينيان است. حكومت صهيونيستی يك دولت 
بومی  مردم  جز  حقيقی  شهروند  هيچ  اسرائيل  است.  دروغين  و  غاصب 
فلسطين ندارد. آنهايی كه از اطراف دنيا جمع شده اند تا خانه ی فلسطينيان را 
تصاحب كنند، به هّمت ملتهای مسلمان، روزی مجبور خواهند شد كه اين 
خانه را به صاحبانش مسترد كنند. آن روز ممكن است زود يا دير باشد؛ اما 

حتمی و آمدنی و تخّلف ناپذير است. 1

عقب نشيني دولتهاي عربي و برقراري رابطه با غاصب
اّول كه قبح مذاكره ی با اسرائيل از بين رفت، كه خداوند نگذرد از آن 
سياستمدار مصری كه نمی خواهم اسمش را بياورم. البته در طول سالها در 
اين تريبون، خيلی به او لعنت فرستاده شده است و من نمی خواهم دگرباره 
اسمش را بياورم. اّول، اين فرد با حكومت غاصب مذاكره كرد و قبحش 
را ريخت. در ابتدا پرچمهايشان را آوردند، بعد هم يواش يواش يك يك 
كشورهای عربی و همسايه ها را - همانهايی كه اين همه جوان داده بودند، 
اين همه مصيبت كشيده بودند، اين همه شعار داده بودند، اين همه اّدعا كرده 

بودند - پای ميز مذاكره بردند!
ما همان روز هم گفتيم كه اين مذاكراِت صهيونيستها با عربها، مبنی بر حيله 
است. صهيونيستها نمی خواهند مشكلشان را با عربها حل كنند؛ می خواهند به 
خيال خود، شّر را از خودشان كم كنند و باز دوباره تجاوزشان را ادامه دهند؛ 
چون تجاوز صهيونيستی تمام نشده و هنوز بعد از اين، تجاوزاتی دارند. بعد 
از آن كه از لحاظ جغرافيايی هم تثبيت شوند، تازه نوبت دست اندازی به منابع 
حياتی و مالی و اقتصادی اين كشورهای عربی است! مگر می گذارند اينها 
نفس بكشند؟ آن روز كه قدرت پيدا كنند، پدرشان را درمی آورند. متأّسفانه 

1.  بيانات در مراسم فارغ التحصيلی دانشجويان دانشگاه افسری و اعطای سردوشی به دانشجويان 
جديد 1373/07/13 
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سران كشورهای عربی، به اين مسائل توجه نكردند و به مصالح كشورها و 
ملتها و به آينده شان نينديشيدند. البته فشار امريكا، بيشترين تأثير را در اين 

زمينه داشت. 1

نگراني از همگراشدن دولتهاي اسالمي با اسرائيل
بنده نسبت به كنفرانس اسالمی كه اين روزها در كشور مغرب مشغول 
كار است، نگرانم. نكند سران كشورهای اسالمی را جمع كنند و بخواهند 
با خدعه و حيله از اينها يك كلمه در جهت منافع و مصالح رژيم غاصب 
صهيونيستی بگيرند و بگويند كشورهای اسالمی اين طور اتّفاق كردند! سران 
كشورهای اسالمی كه در اين كنفرانس شركت كرده اند، بيدار باشند. ممكن 
است نفوذيهای دشمن و خائنيِن به دنيای اسالم كار خودشان را بكنند. البّته 
نماينده ی امين ما، يعنی وزير امور خارجه، در آن جاست و اگر بخواهند در 
امر متّفقٌ عليهی را اعالم كنند، نظر قاطع ما  اين زمينه، به خيال خودشان، 
اّما واقعاً چنين خطراتی برای دنيای اسالم  را در آن جا اعالم خواهد كرد. 
هست. كنفرانسی به نام اسالم تشكيل شود، ولی به جای رسيدن به دردهای 
مسلمانان، سراغ خواسته ها و دردهای امريكا و اسرائيل بروند و بخواهند آنها 

را عالج كنند! اميد است كه اين طور نباشد؛ خدا كند اين طور نباشد.2 

یا با فلسطين یا با دشمنان
دو جبهه بيشتر هم وجود ندارد: يا حمايت از فلسطين و از مبارزات 

عادالنه آن، و يا قرار گرفتن در جبهه مقابل. 3

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1375/10/28 
2.  بيانات در ديدار عمومی به مناسبت روز والدت باسعادت حضرت جواد)ع( و در آستانه ی 

ميالد با بركت حضرت علی)ع( 1373/09/23
3.  ترجمه ي بيانات عربي در پايان خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب 

اسالمی 29 / 03/ 1388





بخش دوم:
شكست ها و پيروزي ها
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فصل اول
تاريخچه ي اشغال و عبرتها 

تاریخچه ي اجمالي غصب
شما امروز حادثه ای مثل حادثه ی فلسطين را ببينيد كه ديگر در آن جا 
جبهه ی حّق و باطل معلوم است. ملتی را از سرزمين آبا و اجداديش - كه 
استخوانهای اجدادش در اين زمين دفن شده و همه ی تاريخ می گويد كه 
اين جا مال اوست - و از خاك و زندگی و خانه و از حّق انتخاب در كشور 
خودش محروم كردند و يك عّده بيگانه را از اروپا و اروپای شرقی و روسيه 
و امريكا و از جاهای ديگر جمع كرده اند و گفته اند شما اين جا را اداره كنيد! 
خوب؛ اگر هيچ عامل ديگری هم در اين بين نبود، همين اندازه نشان می دهد 
بيگانه ی متصّرِف  اين كه آن گروه  به  برسد  باطل كجاست؛ چه  كه حّق و 
اشغالگر، با انواع و اقسام روشهای خشونت بار و َسبُع وار، آن جمعی را كه 
صاحب آن سرزمين هستند، نابود می كند؛ يعنی می زند، می كوبد و می كشد. 
ديگر حّق و باطل از اين ُمنحازتر و متمايزتر؟! شما ببينيد همين را جماعِت 
طرفدار حضورِ اسرائيل در اين منطقه - امريكا و خود صهيونيستها و بعضی 
دولتهای ديگر - چگونه در افكار عمومی دنيا عوض كرده اند! يعنی افكار 
عمومی را طوری تغيير داده اند كه امروز در مقابل اين حوادث تلخ در دنيا 
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حركت مهّمی انجام نگيرد. 1

اسرائيل غّده ي سرطاني
فلسطين يك كشور تاريخی است. در طول تاريخ، كشوری وجود داشته 
است به نام فلسطين. عده ای با پشتيبانی قدرتهای ستمگر عالم آمده اند با 
عنيف ترين و شديدترين وجهی اين ملت را از اين كشور بيرون كرده اند؛ 
كشتند، تبعيد كردند، شكنجه كردند، اهانت كردند، اين ملت را بيرون كردند 
- كه امروز چند ميليون آواره ی فلسطينی در كشورهای همجوار فلسطين 
اشغالی و در كشورهای ديگر زندگی مي كنند؛ اغلب هم توی اردوگاهها- در 
از  بكلی  را  از صحنه ی جغرافيا حذف كردند، ملت  را  آمدند كشور  واقع 
آن  به جای  كردند، يك واحد جغرافيائی جعلی و جديدی  هستی ساقط 
تحميل كردند و اسمش را گذاشتند اسرائيل. ببينيد منطق چه اقتضاء مي كند؟ 
حرفی كه ما در مورد مسأله ی فلسطين داريم، يك حرف شعاری نيست؛ يك 

حرف صددرصد منطقی است.
يك عده قدرتمند كه در رأس آنها اول انگليس بود، بعد هم آمريكا ملحق 
شد، دنباله رِو آنها هم كشورهای غربی، آمده اند مي گويند كشور فلسطين و 
ملت فلسطين بايد حذف بشوند تا به جای آن، كشوری به نام اسرائيل و ملت 
جعلی ای به نام ملت اسرائيل به وجود بيايد. اين يك حرف؛ يك حرف ديگر 
هم در مقابلش هست كه حرف امام است؛ ميگويد: نه، اين واحد جعلی و 
تحميلی بايد حذف شود؛ به جای آن، ملت اصلی و كشور اصلی و واحد 
آن  منطقی است؟  اين دو حرف، كدام  از  بيايد.  كار  جغرافيائی اصلی سر 
حرفی كه متكی به سرنيزه و سركوب است و مي خواهد يك نظام سياسی را، 
يك واحد جغرافيائِی تاريخی را با چند هزار سال سابقه، بكلی از صحنه ی 
جغرافيا حذف كند، اين منطقی است يا آن حرفی كه مي گويد نه، اين واحد 
اصلی جغرافيائی بايد بماند، آن واحد جعلی و تحميلی بايد از بين برود؟ امام 
اين را مي گفت. اين منطقی ترين حرفی است كه در باب اسرائيل غاصب و 

1.  بيانات در ديدار مديران صدا و سيما 1381/11/15 
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در باب مسأله ی فلسطين مي شود گفت. امام اين را گفت؛ صريح هم اين را 
بيان كرد. حاال اگر كسی اين حرف را به اشاره هم بيان كند، عده ای كه مدعی 
خط امامند، مي گويند آقا چرا اين حرف گفته شد؟! خوب، اين حرف امام 
است؛ اين منطق امام است؛ اين منطق صحيح است؛ همه ی مسلمانان عالم، 
همه ی آزادگان عالم، ملتهای بی طرف بايد اين حرف را قبول كنند و بپذيرند. 

اين، درست است. اين، موضع امام است.1

غفلتها در آغاز شكل گيري اسرائيل
در آغاز پيدايش اين مشكل و مصيبت بزرگ برای دنيای اسالم، غفلتهايی 
صورت گرفت و تدبير درستی برای مقابله با اين مشكل ديده نشد و به كار 
نرفت. البته شخصيتهای برجسته ای در فلسطين و بيرون از فلسطين بودند كه 
نبايد زحماتشان ناديده گرفته شود - از قبيل مرحوم عّزالدين قّسام، مرحوم 
حاج امين الحسينی، مرحوم شيخ محمدحسين كاشف الغطاء - همه ي اينها 
خطر وجود دولت و حكومت صهيونيستی را در اين منطقه شناختند و آن 
را گوشزد كردند و مبارزاتی انجام دادند؛ ليكن دنيای اسالم و موّظفان دنيای 
اسالم نتوانستند نقش خود را درست ايفا كنند؛ لذا در مبارزه ي مردم فلسطين 
با اين پديده ي بسيار خطرناك، افت و خيزهايی در طول زمان وجود داشته 

است.2

تاریخ مبارزات؛ ابتداي اشغال
در ابتدای اشغال فلسطين، علمای مجاهدی چون شيخ عّزالدين قّسام 
و حاج امين الحسينی از مسلمانان برای نجات فلسطين استنصار كردند و 
مرجع بزرگ دينی مرحوم شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء حكم جهاد 

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران در حرم امام خمينی)ره( در بيست و يكمين سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمينی)ره( 1389/03/14 

2.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 
جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 11/ 11/ 1380
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عليه صهيونيستها صادر فرمود؛ ولی متأّسفانه بتدريج شكل اسالمِی مبارزات 
تضعيف و شكل قومی آن پُررنگ شد. 1

فتح فلسطين؛ آرزوي دیرین غرب
سرزمين فلسطين و قدس شريف، همواره مورد طمِع بعضی از قدرتهای 
غربی بوده است و تحميل جنگهای طوالنی صليبيها عليه مسلمانان، نشان 
بارز اطماع آنها نسبت به اين سرزمين مقّدس است. بعضی از فرماندهان 
ارتش متّفقين، پس از شكست عثمانی و ورود به بيت المقّدس گفتند: »امروز 

جنگهای صليبی به پايان رسيد.«! 2

هدف استعمار از تشكيل دولت صهيونيست
اساساً تشكيل دولت يهودی - يا به تعبير درست تر، دولت صهيونيست - 
در اين نقطه از دنيای اسالم، با يك هدِف بلند مدِت استكباری به وجود آمد. 
اصاًل به وجود آوردن اين دولت در اين نقطه ی حّساس كه تقريباً قلب دنيای 
اسالم است - يعنی قسمت غرب اسالمی را كه آفريقاست، به قسمت شرق 
اسالمی كه همين خاورميانه و آسيا و مشرق است، متّصل می كند و يك سه 
راهی است بين آسيا و آفريقا و اروپا - برای خاطر اين بود كه در بلند مدت، 
تداوم سلطه ی استعمارگراِن آن روز - كه در رأسشان دولت انگليس بود - بر 
دنيای اسالم باقی بماند و اين طور نباشد كه اگر يك وقت دولت اسالمِی 
مقتدری - مثل دورانهايی از حكومت عثمانی - به وجود آمد، بتواند جلِو 
نفوذ استعمارگران و انگليس و فرانسه و ديگران را در اين منطقه بگيرد. لذا 
يك پايگاه برای خودشان درست كردند. بنابراين طبق اسناد تاريخی، تشكيل 
حكومت صهيونيستی در آن جا، بيش از آنچه كه آرزوی مردم يهود باشد، 
يك خواست استعماری دولت انگليس بود. شواهدی وجود دارد كه در همان 
زمان بسياری از يهوديها اعتقادشان اين بود كه احتياجی به اين دولت نيست؛ 

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 
2.  همان 
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اين دولت به نفعشان نيست؛ لذا گريزان بودند. بنابراين، اين يك آرزو و 
ايده ی يهودی نبود؛ بيشتر يك ايده ی استعماری و يك ايده ی انگليسی بود. 
البته بعد كه به وسيله ی امريكا گوی سياست دنيا و گوی استكبار از دست 
انگليس ربوده شد، اين هم جزو همان ابواب جمع مواريث استعماری بود 
كه به امريكا رسيد و امريكاييها حداكثر استفاده را كردند و االن هم استفاده 
می كنند. بنابراين نجات فلسطين و محو دولت غاصب صهيونيستی، مسأله ای 
است كه با مصالح ملتهای اين منطقه - از جمله با مصالح كشور عزيز ما 
ايران - سرو كار دارد. كسانی كه از روز اّوِل انقالب، يكی از برنامه ها را 
مقابله و معارضه با نفوذ و اقتدار صهيونيستها قرار دادند، با محاسبه اين كار 

را كردند. 1

 اهداف اشغال فلسطين
با هدف  و  پيچيده  براساس يك طرح چندجانبه،  اين سرزمين  اشغال 
مجّدد  تأسيس  از  پيشگيری  و  مسلمانان  پيوستگی  و  اتّحاد  از  جلوگيری 
حكومتهای قدرتمند مسلمان بود. داليلی در دست است كه نشان می دهد 
آمارهای  ارائه ی  و  داشتند  نزديك  روابط  آلمان  نازيهای  با  صهيونيستها 
اغراق آميز از كشتار يهوديان، خود وسيله ای برای جلب ترّحم افكار عمومی و 

زمينه سازی برای اشغال فلسطين و توجيه جنايات صهيونيستها بوده است.
غيريهودِی  اوباِش  و  اراذل  از  عّده ای  كه  است  در دست  داليلی  حتّی 
شرق اروپا را به نام يهودی به فلسطين كوچانيدند تا با پوشش حمايت از 
بازماندگان قربانيان نژادپرستی، يك حكومت معاند اسالم را در قلب جهان 
اسالم نصب كنند و پس از سيزده قرن، يك گسستگی بين مشرق و مغرب 
اسالمی ايجاد نمايند. در آغاز، مسلمانان غافلگير شدند؛ چون از ُكنه طرح 

صهيونيستها و حاميان غربی آنها مّطلع نبودند. 2 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
2.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 



18
0 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

سه ركن تسّلط غاصبانه ی صهيونيستها
اين تسّلط غاصبانه ی صهيونيستها بر فلسطين سه ركن داشت:

با صاحبان  برخوردشان  بود.  عربها  با  قساوت  از  عبارت  ركنش   يك 
اصلی، با قساوت و با سختی و خشونت شديد همراه بود. با اينها هيچ گونه 

مدارا نمی كردند.
ركن دوم، دروغ به افكار عمومی دنيا بود. اين دروغ به افكار عمومی 
دنيا، يكی از آن حرفهای عجيب است. اين قدر اينها به وسيله ی رسانه های 
هم  و  آن  از  قبل  هم   - گفتند  دروغ  بود،  يهوديها  دست  كه  صهيونيستی 
به خاطر همين دروغها بعضی  اين دروغها گفته می شد - كه  آن،  از  بعد 
از سرمايه داران يهودی را گرفتند! خيليها هم دروغهای آنها را باور كردند. 
حتّی اين نويسنده ی فيلسوف اجتماعی فرانسوی - »ژان پل سارتر« - را نيز 
كه خودمان هم در جوانی چندی شيفته ی اين آدم و امثال او بوديم، فريب 
دادند. همين »ژان پل سارتر« كتابی نوشته بود كه بنده در سی سال قبل آن 
را خواندم. نوشته بود: »مردمی بی سرزمين، سرزمينی بی مردم«! يعنی يهوديها 
مردمی بودند كه سرزمينی نداشتند؛ به فلسطين آمدند كه سرزمينی بود و 
مردم نداشت! يعنی چه مردم نداشت؟ يك ملت در آن جا بود و كار می كرد. 
سرتاسر  در  می گويد  خارجی  نويسنده ی  يك  هست.  هم  زيادی  شواهد 
سرزمين فلسطين، مزارع گندم مثل دريای سبزی بود كه تا چشم كار می كرد، 
ديده می شد. سرزمين بی مردم يعنی چه؟! در دنيا اين طور وانمود كردند كه 
فلسطين يك جای متروكه ی مخروبه ی بدبختی بود؛ ما آمديم اين جا را آباد 
كرديم! دروغ به افكار عمومی! هميشه سعی می كردند خودشان را مظلوم 
جلوه دهند؛ االن هم همين طور است! در اين مجاّلت امريكايی - مثل »تايم« 
و »نيوزويك« - كه بنده گاهی به اينها مراجعه دارم، اگر كوچكترين حادثه ای 
عليه يك خانواده ی يهودی اتّفاق بيفتد، عكس و تفصيالت و سّن كشته شده 
و مظلوميت بچه هايش را بزرگ می كنند؛ اما صدها و هزارها مورد قساوت 
نسبت به جوانان فلسطينی، خانواده های فلسطينی، بچه های فلسطينی، زنهای 
فلسطينی، در داخل فلسطين اشغال شده و در لبنان اتّفاق می افتد، كمترين 

اشاره ای به آنها نمی كنند! 
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...االن هم هدف اساسی صهيونيزم، ايجاد اسرائيل بزرگ است. البته اين 
روزها كمتر اسم می آورند؛ سعی می كنند كتمان كنند. باز هم به افكار عمومی 
دروغ می گويند. چرا؟ چون در اين مرحله ای كه االن هستيم، احتياج دارند 

كه هدفهای توسعه طلبانه ی خود را كتمان كنند!
...ركن سوم هم ساخت و پاخت، مذاكره - و به قول خودشان »البی« - 
است. بنشين با اين دولت، با آن شخصيت، با آن سياستمدار، با آن روشنفكر، 
تا  اينها  كار  پاخت كن!  با آن شاعر، صحبت و ساخت و  نويسنده،  آن  با 
به حال سه ركن داشته است كه توانسته اند اين كشور را با اين فريب و با اين 
خدعه بگيرند. آن وقت قدرتهای خارجی هم با اينها همراه بودند؛ كه عمده 
انگليس بود. سازمان ملل و قبل از سازمان ملل، جامعه ی ملل هم - كه بعد 
از جنگ برای به اصطالح مسائل صلح تشكيل شده بود - هميشه از اينها 
حمايت كردند؛ مگر در موارد معدودی. در همان سال 1948، جامعه ی ملل 
قطعنامه ای صادر نمود و فلسطين را بدون دليل و بدون عّلت تقسيم كرد. 
گفت پنجاه و هفت درصد از سرزمين فلسطين متعّلق به يهوديهاست؛ در 
حالی كه قبل از آن، در حدود پنج درصد زمينهای فلسطين متعّلق به اينها بود! 
آنها هم دولت تشكيل دادند و بعد هم قضايای گوناگون و حمله به روستاها 
البته دولتهای عرب  افتاد.  اتّفاق  بی گناهان  به  و شهرها و خانه ها و حمله 
هم كوتاهيهايی كردند. چند جنگ اتّفاق افتاد. در جنگ 1967، اسرائيليها 
توانستند با كمك امريكا و دولتهای ديگر، مبالغی از زمينهای مصر و سوريه و 
اردن را تصّرف كنند. بعد، در جنگ 1973 كه اينها شروع كردند، باز به كمك 
آن قدرتها توانستند نتيجه ی جنگ را به نفع خودشان قرار دهند و زمينهای 

ديگری را تصّرف كنند. 1

اصل ماجراي فلسطين
اصل ماجرای فلسطين چيست؟ اصل ماجرا اين است كه يك عده از 
يهوديان متنّفذ در دنيا به فكر ايجاد يك كشور مستقل برای يهوديها افتادند. 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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از فكر اينها دولت انگليس استفاده كرد و خواست مشكل خود را حل كند. 
البته آنها قباًل به فكر بودند به اوگاندا بروند و آن جا را كشور خودشان قرار 
دهند. مّدتی به فكر افتادند به طرابلس، مركز كشور ليبی بروند؛ لذا رفتند 
با ايتالياييها - كه آن وقت طرابلس در دست آنها بود - صحبت كردند؛ اما 
ايتالياييها به اينها جواب رد دادند؛ باالخره با انگليسيها كنار آمدند. انگليسيها 
آن وقت در خاورميانه اغراض بسيار مهمِ ّ استعماری داشتند؛ ديدند خوب 
است كه اينها به اين منطقه بيايند. اّول به عنوان يك اقليت وارد شوند، بعد 
بتدريج توسعه پيدا كنند و گوشه ای را، آن هم گوشه ی حّساسی را بگيرند - 
چون كشور فلسطين در نقطه ی حساسی قرار دارد - و دولت تشكيل دهند و 
جزو متّحدين انگليس باشند و مانع شوند از اين كه دنيای اسالم - بخصوص 
اگر  كه  است  آورد. درست  به وجود  اتّحادی  منطقه  آن  در  دنيای عرب - 
ديگران هوشيار باشند، دشمن می تواند اتّحاد ايجاد كند؛ اما دشمنی كه از 
بيرون آن طور حمايت می شود، با ترفندهای جاسوسی و با روشهای گوناگون 
می تواند اختالف ايجاد كند كه همين كار را هم كرد: به يكی نزديك شود، 
يكی را بزند، يكی را بكوبد، با يكی سختی كند. بنابراين، در درجه ی اّول 
كمك كشور انگليس و بعضی كشورهای غربی ديگر بود. بعد اينها بتدريج 
از انگليس جدا و به امريكا متّصل شدند. امريكا هم اينها را تا امروز زيربال 
خودش گرفته است. اينها به اين معنا كشوری به وجود آوردند و آمدند كشور 
فلسطين را تصّرف كردند. تصّرفشان هم اين طوری بود: اّول با جنگ نيامدند؛ 
اّول با حيله آمدند، رفتند زمينهای بزرگ فلسطين را كه زارعان و كشاورزان 
عرب روی آنها كار می كردند و خيلی هم سرسبز و آباد بود، با قيمتهای 
چند برابر قيمت اصلی، از صاحبان و مالكان اصلی اين زمينهای بزرگ - كه 
در اروپا و امريكا بودند - خريدند؛ آنها هم از خدا خواستند و زمينها را 
به اين يهوديها فروختند. البته دالّلهايی هم داشتند كه نقل كرده اند يكی از 
داللهايشان همين »سيّد ضياء« معروف، شريك رضاخان در كودتای 1299 
بود كه از اين جا كه به فلسطين رفت، آن جا دالّل خريد زمين از مسلمانان 
برای يهوديها و اسرائيليها شد! زمينها را خريدند؛ زمينها كه ملك اينها شد، با 
روشهای واقعاً بسيار خشن و همراه با َسبُعيّت و سنگدلی، بتدريج شروع به 
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اخراج زارعان از اين زمينها كردند. در جايی می رفتند، می زدند، می كشتند و 
در همين هنگام افكار عمومی دنيا را هم با دروغ و فريب به طرف خودشان 

جلب می كردند. 1

مراحل غصب
كنون همواره دشمن  تا  گيريم.  به دست  را  ابتكار عمل  بايد  امروز  ما 
ابتكار عمل را در دست داشته و ما، حّداكثر شكوه و گله كرده ايم. فلسطين 
در يك فرآيند تاريخِی متشّكل از دهها ابتكار عمل از سوی دشمن، به ملك 
طلِق صهيونيستها بدل شده است. نخست خريدن زمينهای فلسطينيان، سپس 
مسّلح شدن صهيونيستهای مهاجر، بعد از آن جنگ داخلی و اعالم تجزيه ی 
فلسطين، سپس تصّرف بخشهای جديدی از آن كشور اسالمی و عربی و در 
نهايت تصّرف همه ی آن و افزودن بخشهايی از كشورهای مصر و سوريه 
و اردن به آن! تا اين جا فقط يكبار همسايگان عرب فلسطين، ابتكار عمل 
را به دست گرفتند و آن حمله ی رمضان سال هزار و سيصد و نود و سه ی 
هجرِی كشورهای سوريه و مصر بود، كه اگر چه بر اثر همراهی امريكا با 
اسرائيل و كم هّمتی كشورهای اسالمی به نتايج كامل نرسيد، ولی باز مايه ی 
افتخار جبهه ی عرب و رهاسازی بخشی از سرزمينهای عربی شد. پس از 
آن، باز همواره تا امروز صهيونيستها و حاميانشان و در رأس همه امريكا، 
ابتكار عمل را در دادن شعارهای سازش و عموماً در جهت تحكيم تصّرف 
غاصبانه ی فلسطين در دست داشته و حريفهای خود را تا هر جا توانسته اند، 
به دنبال خويش كشانده اند. ما دولتهای مسلمان، در راه نجات فلسطين بايد 
به كشورهای خط مقّدم، كمكهای جّديتری می كرديم. در گذشته بعضی از 
دولتهای ما حتّی از پشت هم به جبهه ی كشورهای خط مقّدم، خنجر زده اند! 
نمونه ی بارز آن، دولت ايران در عهد پهلوی است. متأسفانه در آن روزگار، 

ايران خانه ی امن صهيونيستها و همكار صميمی دولت غاصب بود! 2

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
2.  بيانات در مراسم گشايش هشتمين اجالس سران كشورهای اسالمی 1376/09/18 
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غصب
ملت  يك  و  كردند  غصب  را  اسالمی  كشور  يك  آمدند  صهيونيستها 
اسالمی را بيرون راندند. بعد هم با قلدری و لجبازی و با كار سياسی ای 
قلمرو  و  كردند  توجيه  را  خود  كار  دادند،  انجام  تاجر  صهيونيستهای  كه 
غاصبانه ی خودشان را گسترش دادند. صهيونيستها از صد يا صدوپنجاه سال 
اين  از  بخواهند  اگر  و  بروند  درآوردن  پول  دنبال  بايد  كه  فهميدند  پيش 
ذلّتی كه در كشورهای اروپايی دارند، بيرون بيايند، بايد خودشان بروند پول 
درآورند؛ مراكز حساس را بگيرند و خبرگزاريها و مطبوعات و راديوها را 
در اختيار داشته باشند. آنها دنبال اين كار رفتند. سرمايه داران بزرگی در دنيا 
هستند كه صهيونيستند. همه ی اينها با فشار خودشان، با كار سياسيشان، با 
كار تبليغاتيشان، فكر كردند كه با گذشت چهل يا پنجاه سال، باالخره قضيه 
فراموش می شود؛ وااّل چه كسی باور می كرد كه بيايند ملتی را از اين كشور 
بيرون كنند و يك عّده را از اطراف دنيا جمع كنند و به اين جا بياورند و به 
اصطالح يك كشور تشكيل دهند؟ امر خيلی عجيب و باورنكردنی ای است. 
اينها گفتند كه ما به حرف اين عربها و اين باورها و اين قطعنامه های سازمان 
ملل و اين سروصداها اعتنايی نكنيم؛ هر كاری می خواهند بكنند، بكنند. ما 
فقط ايستادگی كنيم و بتدريج فشار بين المللی بياوريم؛ اينها فراموش كنند! 

متأسفانه همين طور هم شد.1

فریبكاري صهيونيست ها در زمان غصب فلسطين
صهيونيستها از اهداف خودشان منصرف نيستند. هدف »از نيل تا فرات« 
را كه بر زبان آورده اند، پس نگرفته اند. هنوز هم قصدشان اين است كه از 
نيل تا فرات را بگيرند! منتها، استراتژی صهيونيستها اين است كه ابتدا با حيله 
و ترفند، جای پای خودشان را قرص كنند و بعد كه جای پا محكم شد، با 
فشار و حمله و آدمكشی و استفاده از زور و خشونت، تا جايی كه می توانند 
پيش بروند! اينها همين كه با يك مقابله ی جدی - چه مقابله ی سياسی و چه 
نظامی - رو به رو شوند متوقف می شوند و باز در خط حيله و ترفند می روند 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 28/ 10/ 1375
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به جلو  قدم  بردارند! وقتی يك  به جلو  ديگر  قدم  با مكر، يك  بتوانند  تا 
برداشتند، مجدداً همان فشار و خشونت را اعمال می كنند. اين كاری است كه 
از شصت، هفتاد سال پيش تا به امروز انجام داده اند؛ يعنی بيست و پنج سال 
قبل از آن كه فلسطين را رسماً اشغال كنند، همين روش را انجام دادند. اينها 
ابتدا كه وارد فلسطين شدند، نگفتند »ما مهاجر به فلسطين می آوريم.« مردم 
فلسطين تعجب می كردند كه اينها چه كسانی هستند كه می آيند؟! به دروغ 
اسناد  در  است؛  مستند  می گويم،  كه  مطالبی  می آوريم!«  »متخصص  گفتند 
وزارت خارجه ی انگليس بوده كه افشا شده است. بعضی از وزارتخانه های 
امور خارجه ی دنيا، اسناد قديمی و كهنه را منتشر می كنند و در اختيار همه 
قرار می گيرد. اسنادی كه عرض می كنم، امروز بعد از شصت، هفتاد سال در 
اختيار ما قرار گرفته است. در اين اسناد، افسر انگليسی ای كه در فلسطين 
مسؤول كاری بوده، در گزارش خود می نويسد: »ما به مردم فلسطين گفتيم 
كسانی كه وارد فلسطين می شوند، متخصص و مهندسند؛ دكترند و فالن و 
بهمانند كه می آيند كشور شما را آباد كنند! وقتی هم سرزمين شما را آباد 

كردند، می روند.«
همين افسر انگليسی در نامه ای نوشته است: »ولی ما به اين مردم، دروغ 
می گوييم!«  يهوديان فاقد تخصص و بی هنر را از اطراف دنيا جمع كردند به 
فلسطين بردند و امكانات و زمين و همه چيز در اختيارشان گذاشتند؛ چون 
می خواستند صاحبان اصلی فلسطين را از آن كشور بيرون كنند! از اول، با 
ترفند وارد شدند و همين كه جای پايشان محكم شد، دست به حمله زدند.

در سال 1948 ميالدی، تشكيل دولت اسرائيل را اعالم كردند و يك سال 
بعد از آن هم، به مصر و ديگر كشورهای مسلمان حمله ور شدند؛ برای اين كه 
سرزمين بيشتری را بگيرند. وقتی كه توی دهانشان خورد، مدتی صبر كردند. 
البته زمين زيادی گرفتند؛ اما چون ديگر نتوانستند پيش بروند، متوقف شدند 
و باز به حيله گری پرداختند تا ببينند چگونه می توانند جای پای جديدی پيدا 

كنند. به همين ترتيب، تا امروز پيش آمده اند.1

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
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سبب  فلسطينيان؛  ناهشياری  و  راحت طلبی  قدرت طلبی،  سست عنصری، 
اشغال 

َعلی نَْصِرِهْم  ِإَنّ اهللَ  بَِأنَُّهْم ُظِلُموا َو  لَِلِّذیَن ُیقاَتُلوَن  ُأِذَن  بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
لََقِدیٌر. الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدیاِرِهْم بَِغْيِر َحٍقّ ِإاَلّ َأْن َیُقولُوا َربَُّنا اهللُ َو لَْو ال َدْفُع اهلِل 
َمْت َصواِمُع َو بَِيٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجُد ُیْذَكُر ِفيَها اْسُم اهلِل  الَنّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهِدّ

َكِثيراً َو لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللَ لََقِوٌيّ َعِزیزٌ.1
در تاريخ ملتها لحظاتی است كه نوع تصميم گيری در آن، بر زمانی طوالنی 
از عمر آن ملت اثر می گذارد و تلخی و رنج و ذلت و اسارت، و يا آزادگی 

و عزت و شادكامی، برای نسلهايی به ارمغان می آورد.
اگر آن روزی كه صهيونيستها اولين تيشه ها را بر ريشه ی عميق مليت 
در  آن  جای  به  بی ريشه  و  جعلی  و  دروغين  مليتی  تا  می زدند،  فلسطينی 
تبع  به  و  مؤثر  عناصر  بگذارند، سران مسلمان و  به مسلمين  متعلق  خاك 
آنان توده های مردم، حضور و مقاومت جدی و هوشيارانه يی از خود نشان 
می دادند، امروز از اين همه مصيبت و باليی كه ميوه ی زهرآگين شجره ی 
خبيثه ی دولت صهيونيستی است، در اين منطقه خبری نبود و شايد ملتهای 
منطقه و بخصوص ملت مظلوم فلسطين، از آنچه در اين چهل و پنج سال 

كشيده است، معاف می بود.
آن روز سست عنصرِی بعضی و قدرت طلبِی بعضی و راحت طلبِی بعضی 
و ناهشياری بعضی، دست به هم داد و خيانتی عمومی را شكل بخشيد و 
نتيجه آن شد كه شد: هزاران خون به ناحق ريخته، هزاران ناموس هتك شده، 
آرزوی  هزاران  رفته،  باد  بر  سرمايه ی  هزاران  شده،  ويران  خانه ی  هزاران 
دفن شده، هزاران روز و شب تلخ و مصيبت باری كه با گرسنگی و دربه دری 
و بی خانمانی و اشك و آه يك ملت در اردوگاههای اردن و لبنان سپری شده، 
هزاران  به سرآمده،  دشمن  سرنيزه ی  و  چكمه  زير  در  اشغالی  وطن  در  يا 
انسانی كه بی هيچ جرمی در معرض سخت ترين عقوبتهای زمانه قرار گرفته، 
و هزاران غم ناگفتنی ديگر كه جز آنان كه روزهای جان كندن تدريجی در 

1.  سوره ي حج، آيات 39 ـ40
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اردوگاه را در مجاورت خانه ی غصب شده ی خود يا در خانه ی زير قيمومت 
بيگانه می گذرانند، كسی ديگر قادر به درك آن نيست. ... همه و همه از آن 
خيانت بزرگ پديد آمد، و آن خيانت، خيانتهای ديگر را به دنبال آورد؛ و اين 
امواج خيانت، چه فضيلتها را كه خشكاند و چه روحيه ها را كه ميراند و چه 

شعله ها را كه فسرد....
هر كسی آن روز می توانسته كاری بكند و قدمی در راه دفع اين ظلم بزرگ 
بردارد، و نكرده و برنداشته، محكوم لعن و نفرين اين دو نسل فلسطينی، و 
آينده، و مورد عذاب و  تاريخ معاصر و  قاطع و سخت  مشمول قضاوت 
تقاص الهی در روز جزاست؛ و در اين، فرقی ميان رجال سياست و رجال 

اقتصاد و رجال فرهنگ و ادبيات و رجال جنگ و نبرد نيست.1 

تأثير مخّرب پيمان ننگين كمپ دیوید
اين حركت عظيمی كه ملت مصر در اعتراض به موضع رژيم قبلی مصر 
در زمينه ی فلسطين و غزه و گذرگاه رفح انجام دادند، حركت بسيار باارزشی 
بود؛ بايد ادامه پيدا كند. مصر كشور تأثيرگذاری در دنيای عرب است؛ به 
همين مناسبت هم بود كه آن كسانی كه ميخواستند كشورهای عربی را در 
مقابل رژيم غاصب صهيونيست به زانو دربياورند، رفتند سراغ مصر. پيمان 
ننگين كمپ ديويد را در مصر تحميل كردند. بعد از قبول پيمان كمپ ديويد 
در مصر بود كه بتدريج كشورهای ديگر عرب هم تسليم شدند، در مقابل 
آمريكا خاشع شدند؛ مسأله ی فلسطين از صحنه ی تصميم گيری كشورهای 
عربی بكلی خارج شد. بايد مراقب باشند. روی مصر حساسند. يك روز بعد 
از دوران جمال عبدالناصر كه غربی ها و استكبار رانده شده بودند، دوباره 
برگشتند؛ اين تجربه نبايد در مصر تكرار شود. ملت مصر بيدارند، هوشيارند 

و اميدواريم خداوند به آنها در اين زمينه هم كمك كند.2

1.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
2.  بيانات در بيست و دومين سالگرد امام خمينی)ره( 1390/03/14
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ملتهای منطقه از ابتدا موضع خود را روشن كرده اند، لذا وقتی دولتی به 
حمايت از فلسطين می پردازد از حمايت ملت خود و ملتهای عرب و مسلمان 
برخوردار ميشود. اين را مصر در سالهائی از دهه 60 و 70 آزموده است اما 
وقتی خود را در جبهه ديگری تعريف كند، ملت از او روی برميگرداند. در 
مصر از پيمان ننگين كمپ ديويد اين شكاف ميان دولت و ملت مصر پديدار 
شد. ملت مصر كه در 67 و 73 با جان و مال خود به كمك فلسطين رفته 
بود، بتدريج ديد كه حاكمان چنان در سرسپردگی و اطاعت از آمريكا افراط 
تبديل  وفادار دشمن صهيونيستی و غاصب  به هم پيمان  كه مصر  كرده اند 
شده است. سيطره ی آمريكا بر حاكمان مصر همه ی زحمات گذشته ی آنان 
در حمايت از فلسطين را بر باد داد و مصر به بزرگترين دشمن فلسطين و 

بزرگترين حامی صهيونيستها تبديل شد. 1

قرارداد »سایكسـ  پيكو«
عثمانی شكست خورد؛ قرارداد »سايكس ـ پيكو« به طور محرمانه برای 
تقسيم كشورهای اسالمِی خاورميانه بين فاتحين جنگ منعقد شد؛ جامعه ی 
ملل قيموميت فلسطين را به عهده ی انگليسيها گذاشت؛ آنها هم به صهيونيستها 
وعده ی مساعدت دادند و با مجموعه ای از طرحهای حساب شده، يهوديان را 

به فلسطين آوردند و مسلمانان را از خانه و كاشانه ی خويش آواره كردند. 2

علل شكست انتفاضه ي اول
انتفاضه ی اول، تحت تأثير القائات صهيونيستها و حاميانشان، با وعده ی 
دستيابی فلسطينيان به امتيازات از ُطرق صلح آميز و با اِعمال نفوذ سازشكاران 
و فشار امريكا و غرب متوقّف شد؛ ولی گذشت ده سال از آن تاريخ، نشان داد 
كه همه ی تالشهای حاميان صهيونيسم در جهان، برای نجات رژيم اسرائيل 

1.  ترجمه ي بيانات عربي در پايان خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب 
اسالمی 29 / 03/ 1388

2.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 
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از فشارهای ناشی از مبارزات مسلمانان بوده و آنچه را كه به مذاكره كنندگان 
فلسطين وعده داده بودند، سرابی بيش نبوده است.

اشغالگری، توسعه طلبی و سبعيتی كه امروز اسرائيل از خود نشان می دهد، 
از ابتدا برای اهل بصيرت و دلسوزان جوامع اسالمی قابل پيش بينی بود. 

از ابتدای شكل گيری اسرائيل، اين رژيم غاصب و دروغين، همواره به 
حقوق مسّلم فلسطينيان تجاوز كرده و بعضی از حكومتهای غربی -بخصوص 
امريكا - آن را توجيه و حمايت كرده اند و مجامع بين المللی هم با توجيه 
مشروعيت  تجاوزاتش  و  آن  هويّت  به  كرده اند  سعی  رژيم،  اين  اقدامات 

بخشند.1

مذاكرات اسلو، عامل شكست انتفاضه  ي اول
اين انتفاضه، قيام مردمی است كه از همه ی روشهای سازشكارانه نااميد 
شده و دريافته اند كه پيروزی صرفاً در گرو مقاومت خود آنان است. مردم 
فلسطين در انتفاضه ی قبلِی خود متحّمل خسارتهای فراوان شدند و شهدا 
و جانبازان بسياری را در راه اسالم و آزادی سرزمين اسالمی تقديم كردند؛ 
اما در نهايت مذاكرات اُسلو آن را متوقّف كرد. نتيجه ی اسلو چه بود؟ امروز 
حتّی طّراحان و مدافعان فلسطينِی اسلو هم ديگر از آن دفاع نمی كنند؛ زيرا 
عماًل فهميدند كه اسرائيل فقط می خواست مشكل خود را حل كند؛ يعنی از 
رويارويِی مبارزين سنگ به دست خالص شود و ضربه پذيری خود را كم 
كند. اگر چيز اندكی به طرف فلسطينی داد و نام آن را اعطای امتياز گذاشت، 
صرفاً برای خاموش كردن آتش انتفاضه و كم كردن آسيب پذيرِی خودش 
بود. به محض آن كه مشكل خود را حل شده ديد و به غلط احساس كرد كه 
مردم فلسطين ديگر توان از سرگيرِی انتفاضه و مقاومت و رويارويی با آنها 
را ندارند، اعطای همان امتيازات اندك را هم متوقف كرد و فزون طلبی ذاتی 
خود را آشكار ساخت. فرايند روند سازش و طرح اسلو، مردم فلسطين را در 

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 
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حالتی قرار داد كه دريافتند راهی جز قيام ندارند. 1

حضور عنصر نجس و منفور صهيونيست ها، سبب شروع انتفاضه ي دوم
 سه هفته ی قبل، حضور عنصر نجس و منفور صهيونيست2 در مسجداالقصی 
مردم را بی تاب كرد. اگر همان روز، سران مّدعِی مسأله ی فلسطين يا سران 
كشورهای عربی، معترض می شدند، مردم احساس می كردند كسی هست كه 
حرف آنها را بزند؛ و شايد قضايا اين طور نمی شد؛ اما مردم ديدند خودشان 
بايد به ميدان بيايند و به ميدان آمدند. االن سه هفته است كه شعله ی مقاومت 
در سرزمين فلسطين برافروخته است. من به اين جوانان فلسطينی گفتم، شما 
بدانيد، يك نسل بيدار شده؛ يك نسل به ميدان آمده است؛ مگر می توانند آن 
را با اين حرفها خاموش كنند؟ تعدادی با ارتكاب جنايت و ارهاب، تعدادی 
از جوانان و مظلومين را به قتل می رسانند؛ اما خونهای اينها درخت نهضت 
فلسطين و انقالب فلسطين را آبياری می كند. مسأله به شكلی نيست كه قدرت 
استكباری امريكا يا دست نشانده ی او - حكومت صهيونيستی - بتوانند آن 
را عالج كنند؛ عالج پذير نيست. ملتی را از خانه ی خود، از ميهن خود، از 
كشور خود بيرون كرده اند و كسانی كه مانده اند، محكوم بيگانه هايی هستند 
كه به آن جا كشانده شدند؛ اين ملت را مگر می شود ساكت كرد؟ دستگاههای 
استكبار از ايران اسالمی گله می كنند كه شما با روند صلح مخالفيد. ما البته 
مخالفيم؛ اما شما بدانيد، اگر ايران اسالمی هم مخالف نبود، اگر هيچيك از 
ملتها و دولتهای دنيا هم كمك نمی كرد، اين خيال خامی است كه شما خيال 
كنيد يك ملت را می شود از صفحه ی تاريخ محو كرد و به جای آن يك 
ملت جعلی به وجود آورد! ملت فلسطين فرهنگ دارد، تاريخ دارد، سابقه 
دارد، تمّدن دارد. هزاران سال اين ملت در اين كشور زندگی كرده است؛ آن 
وقت شما بياييد اين ملت را از خانه ی خودش، از شهر خودش، از تاريخ 
خودش جدا كنيد و بيرون برانيد و بعد يك عده مهاجر را، ولگرد را، آدمهای 
جورواجور را، سودطلبها را از كشورهای دنيا جمع كنيد و يك ملت جعلی 

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2.  آريل شارون
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به وجود آوريد؟! مگر اين شدنی است؟! چند صباحی با زور و با فشار كار 
را انجام می دهيد؛ مگر اين كارها ممكن است ادامه پيدا كند؟! همچنان كه 

ادامه پيدا نخواهد كرد و امروز نشانه هايش بُروز كرده است.1

اسرائيل در بحران مشروعيت
اكنون 60 سال از اشغال فلسطين مي گذرد. در اين مدت همه ي ابزارهاي 
قدرت مادي در خدمت غاصبان قرار گرفته است؛ از پول و سالح و فناوري، 
امپراتوري خبري و  تا شبكه ي عظيم  ديپلماسي، و  تا تالشهاي سياسي و 

اطالع رساني.
به رغم اين تالش شيطاني گسترده و حيرت آور، غاصبان و حاميان آنان نه 
تنها نتوانسته اند مسأله ي مشروعيت رژيم صهيونيستي را حل كنند، بلكه اين 

مسأله با گذشت زمان بغرنج تر هم شده است.
عدم تحمل رسانه هاي غربي و صهيونيستي و دولتهاي حامي صهيونيزم 
بهانه ي غصب  برابِر حتي طرح سؤال و تحقيق درباره هولوكاست كه  در 
فلسطين بود، يكي از نشانه هاي اين تزلزل و ابهام است. اكنون وضع رژيم 
صهيونيستي از هميشه ي تاريخ سياه خود در افكار عمومي جهان بدتر و 
پرسش از دليل پيدايش آن جّدي تر است. اعتراض بي سابقه و خودجوش 
جهاني از شرق آسيا تا امريكاي التين عليه آن رژيم و تظاهرات مردمي در 
120 كشور جهان و از جمله در اروپا و در انگليس كه خاستگاه اصلِي اين 
شجره ي خبيثه بود، و دفاع آنان از مقاومت اسالمي غزه و از مقاومت اسالمي 
لبنان در جنگ 33 روزه، نشان مي دهد كه يك مقاومت جهاني عليه صهيونيزم 
پديد آمده كه در 60 سال گذشته هرگز تا اين حد، جدي و حجيم نبوده 
است. ميتوان گفت مقاومت اسالمي لبنان و فلسطين توانسته است وجدان 

جهاني را بيدار كند.
اين درس بزرگي است، هم براي دشمنان امت اسالمي كه خواسته اند با 
زور و سركوب، دولتي و ملتي جعلي و فرمايشي بسازند و با مرور زمان، آن 

1.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 
 1379/07/29
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را به واقعيتي انكارناپذير تبديل كرده و چنين تحميل ظالمانه ئي را در جهان 
اسالم، عادي سازي كنند؛ و هم براي امت اسالمي و بويژه جوانان غيور و 
وجدانهاي بيدار آن، تا بدانند كه مجاهدت در راه بازگرداندن حق پايمال شده، 

هرگز ضايع نمي شود و وعده ي خداوند راست است كه فرمود:
ُأِذَن لَِلِّذیَن ُیقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظِلُموا َو ِإَنّ اهللَ َعلی نَْصِرِهْم لََقِدیٌر. الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن 
َمْت  ِدیاِرِهْم بَِغْيِر َحٍقّ ِإاَلّ َأْن َیُقولُوا َربَُّنا اهللُ َو لَْو ال َدْفُع اهلِل الَنّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهِدّ
َصواِمُع َو بَِيٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجُد ُیْذَكُر ِفيَها اْسُم اهلِل َكِثيراً َو لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن َیْنُصُرُه 

ِإَنّ اهللَ لََقِوٌيّ َعِزیزٌ.1
و قال تعالي: ِإَنّ اهللَ ال ُیْخِلُف الِْميعاَد2، و قال عزوجل: َو لَْن ُیْخِلَف اهللُ َوْعَدُه3، 
و قال: َوْعَد اهلِل ال ُیْخِلُف اهللُ َوْعَدُه َو لِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َیْعَلُموَن4، و قال عّز من 
قائل: َفال َتْحَسَبَنّ اهللَ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإَنّ اهللَ َعِزیٌز ُذو انِتقاٍم5 و كدام وعده از 
الِحاِت  اين وعده الهي صريحتر كه فرمود: َوَعَد اهللُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الَصّ
َنَنّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي  لََيْسَتْخِلَفَنُّهْم ِفي اْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو لَُيَمِكّ
لََنُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َیْعُبُدونَِني ال ُیْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َو َمْن َكَفَر  اْرَتضی لَُهْم َو لَُيَبِدّ

بَْعَد ذلَِك َفُأولِئَك ُهُم الْفاِسُقون6َ. 7

شكست اسرائيل در انتفاضه ي دوم
همه ی اميد تندروان صهيونيست به همين درنده ای بود كه امروز در رأس 
قدرت و در رأس دولت و در آن حكومت جعلی و دروغين است. اميدشان 
به اين بود كه اين با چكمه ی آهنين بيايد و با مشت پوالدين و سرنيزه بتواند 
انتفاضه را خاموش  مردم فلسطين را كه به پا خاسته اند به زانو درآورد و 

1.  سوره ي حج، آيات 39 ـ40
2.  سوره ي آل عمران، آيه ي9

3.  سوره ي حج ، آيه ي47
4.  سوره ي روم، آيه ي6

5.  سوره ي ابراهيم، آيه ي47
6.  سوره ي نور، آيه ي55

7.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
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كند؛ لكن از روزی كه اين آمده است روزبه روز انتفاضه شعله ی بيشتری 
پيدا كرده است. اين آخرين اميدشان بود. در داخِل خودشان االن اختالف 
است. آن كسانی كه از راههای دور آمده بودند تا در اين سرزمين و كشورِ 
مغصوب با امنيت زندگی كنند، امروز در فكر برگشتنند. بسياری از آنها در 
حال بازگشتنند و ديگر كسی جرأت نمی كند بيايد. بی روحيه اند، احساس 
ضعف می كنند و بين خودشان اختالف است. از آينده ی خودشان نااميدند و 
افق روشنی در آينده ی خود نمی بينند. اين صهيونيستهای غاصب، سراسيمه و 
شتابزده اند و كارها و حرفهايشان اين را نشان می دهد. اگر اين حوادث برای 
ملت فلسطين تلخ و اندوهبار است، برای دشمن آنها هم خيلی تلخ است. 
اين آيه ی شريفه ی قرآن چقدر گوياست: »ِإْن َتُكونُوا َتْألَُموَن َفِإنَُّهْم َیْألَُموَن َكما 
ِ ما ال َیْرُجون «1؛ اگر شما در اين مبارزه دچار درد و الم  َتْألَُموَن َو َتْرُجوَن ِمَن اهللَّ
می شويد، دشمن هم دچار درد و الم می شود؛ او هم زخم می خورد، سخت تر 
از شما. تفاوت در اين است كه ملت فلسطين افق روشنی در مقابل دارد؛ 
لكن غاصب صهيونيست، اين افق روشن را ندارد. ملت فلسطين افق روشنی 
دارد كه می تواند خودش را به آن جا برساند؛ با تالش و سعی و كوششی كه 

همه بكنند.2

اثر انتفاضه ی دوم؛ وحدت فلسطينيان
 روند سازش - و به طور مشّخص طرح اسلو - موجب تفرقه ی فلسطينيان 
گرديد؛ اما اين انتفاضه ی مبارك توانست وحدت ملی را به صحنه ی فلسطين 
بازگرداند. مالحظه می فرماييد كه همه ی اقشار مردم در اين مبارزه حضور 
دارند و جريانات اسالمی و ملی در كنار يكديگر قرار گرفته اند. حتّی كسانی 
كه همچنان دلشان در جای ديگری است، ناگزير از همراهی با اين حركت 

عظيم شده اند. 3

1.  سوره ي نساء. آيه ي104
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 

3.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04



19
4 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

بي اثر بودن كنفرانس پایيزي
پارسال در همين روز عيد فطر بود كه من در نماز عيد فطر به ملت 
مسلمان عرض كردم اين كنفرانسی كه اينها مي خواهند تشكيل بدهند كه 
برای  داشتند  نقشه هائی  و  برنامه ها  كه  پائيزی مي گفتند -  كنفرانس  آن  به 
تسلط هرچه بيشتر بر منطقه - شكست خواهد خورد و امروز می بينيد اثری 
از آثار آن كنفرانس و آنچه كه نشستند و گفتند و برخاستند، در صحنه ی 
فلسطين و لبنان و منطقه ی حساس خاورميانه وجود ندارد. اين نشان دهنده ی 
اين است كه آن دستگاهِ مواجهه ی با اسالم و مقابله ی با امت اسالمی كه 
قصدش سلطه ی هرچه بيشتر بر اين منطقه ی حساس بود، احساس مي كند 
كه قدرت پيشروی ندارد. البته ما نمي خواهيم خودمان را به خوشبينی های 
افراطی دلخوش كنيم. واقعيات سخت و دشوار و تلخ در مقابل چشم همه 
اين است كه قدرت استكباری در  اما مسأله  آنها را می بينند؛  هست، همه 
مقابل اراده ی ملتها نتوانسته است كاری از پيش ببرد، بعد از اين هم نخواهد 

توانست كاری از پيش ببرد. 1

درسها و عبرتهای مبارزه، بزرگتر از دردها و مصيبتهای آن
ماهها است كه موج جديد سركوب، خشونت، خونريزی و آدمكشی 
توسط رژيم اشغالگر فلسطين، سراسر اين سرزمين را فرا گرفته و مسلمانان 
مظلوم و آواره، اعّم از پير و جوان و خردسال و بيمار را به شهادت رسانده 
و سيل آسيب ديدگان و مجروحين برای معالجه به بيمارستانهای كشورهای 
اسالمی انتقال يافته اند. در اين ماه مبارك رمضان نيز صهيونيستها همه روزه 
جنايات جديدی را نسبت به مسلمانان روزه دار مرتكب می شوند؛ ولی درسها 
و عبرتهای اين مبارزه بسی بزرگتر از دردها و مصيبتهای آن است و نور اميد 
را در دلها روشن و افقهای آينده را تابناكتر می سازد. امروز نسل نوخاسته در 
فلسطين انواع مصيبتها را به جان می خرد و برای رسيدن به آينده يی پيروز و 
مطمئن راه صبر و پايداری را در پيش می گيرد »ولنبلونّكم بشئ من الخوف و 

1.  ديدار مسؤوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت عيد فطر 1387/07/11 
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الجوع و نقص من االموال و االنفس و الّثمرات و بّشر الّصابرین«1

انتفاضه ي مسجد االقصی سرآغاز تحولی بزرگ در مبارزات مردم فلسطين 
است. مقاومت فلسطين راههای پُرفراز و فرود را آزموده و از انواع دسيسه ها 
عبور كرده و چالشهای سخت را پشت سر گذاشته و چكاچاك سالحهای 
گوناگون و غرش جنگنده ها و توپخانه های دشمن را شنيده و امروز به نيكی 
دريافته است كه تنها راه رهايی از چنگال جنايتكاران و حاميان آنها، جهاد و 
مقاومت مستمر است و افكار عمومی مسلمانان نيز اين راهبرد را مورد تأييد 
قرار داده اند و نشانه ی آن سيل كمكهای مردمی و شور و حماسه يی است 
كه در نمازهای جمعه ي كشورهای اسالمی در دفاع و پشتيبانی از انتفاضه به 

راه افتاده است.
به  بزرگی  درس  لبنان  جنوب  از  اسرائيل  شدن  عقب رانده  و  شكست 
اين  در  فلسطينی  مبارزان  و  داد  مسجداالقصی  انتفاضه ي  حماسه آفرينان 
شكست، نشانه های فروپاشی و شكست دشمن را در سرزمينهای اشغالی 
با هوشمندی و فراست دريافتند و با اتكاء به منبع اليزال دين و معنويت و 
تعاليم حيات بخش اسالم، به راه اصيل اسالمی برگشتند و پرچم مبارزه را 

برافراشته تر ساختند.
صهيونيستها معادالت قدرت را بر اساس تحقير و به ذلت كشاندن ملت 
فلسطين پايه ريزی كرده بودند، ولی فلسطينيان بر ضد اين معادله و بر ضد 
پيمانهای خفت بار رژيم صهيونيستی، نظام سلطه طلب امريكا و سازشكاران 
شكست خورده شوريدند و راه شرف و عزت را برگزيدند و رژيم جنايتكار 
روبرو  مقاومت  و  انتفاضه  با  مرزها  در  و  بحران  با  درون  از  را  اسرائيل 

ساختند.
امسال همه ی روزهای جمعه ي ماه مبارك رمضان صحنه ي اعالم حمايت 
از مردم فلسطين و ابراز انزجار از اشغالگران صهيونيست است و مسلمانان 
و نمازگزاران جمعه در سراسر جهان خود را برای برگزاری مراسم پُرشكوه 

1.  سوره ي بقره، آيه ي155
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روز جهانی قدس آماده می كنند و يك بار ديگر حمايت بی دريغ خود را از 
مردم مظلوم فلسطين نشان خواهند داد. 1

هدف مذاكرات به اصطالح صلح؛ به فراموشی سپردن قضيه ی فلسطين
يكی از مسائلی كه امروز مطرح می شود، برای اين كه قضيه ی فلسطين 
به دست فراموشی سپرده شود و از طرح آن در افكار عمومی اّمت اسالمی 
جلوگيری كند، همين مذاكرات به اصطالح صلحی است كه بين گروهی از 
فلسطينيها - يعنی همين عرفات و دارودسته ی او - با اسرائيليها در جريان 
است؛ يعنی قضيه ی سازش و حكومت به اصطالح خودمختار فلسطينی و از 
اين حرفها. اين هم يكی از آن زشت ترين فريبها و ترفندهای اسرائيليهاست كه 

متأّسفانه عّده ای از مسلمانان و عّده ای از خود فلسطينيها به دام آن افتاده اند.2

توافق ننگيِن تشكيالت خودگردان
مسأله ی بعدی، توافق ننگينی است كه باز اخيراً ميان صهيونيستها و كسانی 
كه خود را نماينده ی فلسطينيها می دانند، انجام گرفته است. من مايل نيستم 
در تفاصيل اين مسأله وارد شوم؛ اين را بايستی صدا و سيما و مسؤوالن 
كشور و مسؤوالن وزارت خارجه و ديگرانی كه توضيح اين گونه مطالب 
برعهده ی آنهاست، برای مردم ما روشن كنند، تا مردم در جريان اين مسأله ی 
بسيار زشت و خطرناك قرار گيرند. هنوز آن توافقهايی كه تقريباً در دو سال 
قبل از اين كرده بودند، عمل نشده است كه آمدند توافقنامه ی ديگری را كه 
صددرصد عليه مردم مظلوم فلسطين و عليه كشور فلسطين و عليه دنيای 

عرب و عليه جهان اسالم است، امضا كردند.
امريكاييها دنبال قضيه را جّداً گرفتند! عّلت هم اين بود كه آنها هم به 
است  دچار  آنها  به  امريكا  رئيس جمهور  كه  مشكالت شخصی ای  خاطر 
اين  به  امريكا در قضيه ی خاورميانه،  آبروريزی ديپلماسی  و هم به خاطر 

1.  پيام به مناسبت روز قدس 1379/09/29 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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قراردادهای صلح  كه  مكّرر گفته اند  امريكاييها  داشتند. خود  احتياج  قضيه 
به اصطالح آزاديبخش فلسطين و اسرائيل، نقش كاغذ است  بين سازمان 
و هيچ واقعيت خارجی ندارد. به خاطر ضعف ديپلماسی و ناتوانی امريكا 
در دنبالگيری اين كار، آبروی امريكا در دنيا رفت. مسائل داخلی و خارجِی 
متعّدد ديگری هم هست. نشستند با يك كار فشرده در ظرف چند هفته ی 
كوتاه، توافقی را به امضای كسی كه خود را نماينده ی مردم فلسطين می داند، 
رساندند؛ انسانی حقير، انسانی خائن، انسانی به شّدت فرو رفته در لجنزار 
خودپرستی و دنياپرستی كه اصاًل اليق نيست انسان او را عضوی از مقاومت 
او در  باشد!  اين كه بخواهد رهبر آن مقاومت  به  بداند؛ چه رسد  فلسطين 
برعهده  را  فلسطينی  مبارزات  كار  دنبالگيری  و  تعقيب  حقيقت مسؤوليت 
گرفت؛ يعنی مسأله ی گرفتاری بزرگ دولت صهيونيست را از قِبَل انقالبيون 
مسلمان فلسطينی، از دوش او برداشت و به دوش خودش گرفت! اين بار 
بايد حمل می كرد، اين حمل كرد و كارِ دشمن آسان شد! برای  او  را كه 
و حضور  دخالت زشت  و  آفريد  دردسر  و  مشكالت  فلسطين،  انقالبيون 

مداخله جويانه ی تحّكم آميز امريكا را بيشتر كرد!
عالوه بر اين، جلساتی است كه صهيونيستها و دار و دسته ی »عرفات« 
بايد مرتّباً هر دو هفته يك بار برای دنبال كردن اين كارها داشته باشند! او 
بدهد  گزارش  آنها  به  و  باشد  داشته  امريكاييها  با  جلسه ای  است  موّظف 
كه من اين كارها را كردم، اين اشخاص را گرفتم، اين اشخاص را زندانی 
كردم، اين افراد را به مجازات رساندم! اگر زندانی ای را آزاد كند، امريكاييها 
به او اعتراض خواهند كرد كه چرا اين زندانی را كه از انقالبيون بود، آزاد 
اين جا  در  نگرفتی؟!  را  فالن كس  كردی؟! چرا  كردی؟! چرا سهل انگاری 
حكم  و  است  قاضی  امريكا  می دهد؛  فهرست  و  است  گزارشگر  اسرائيل 
می كند، آقای »ياسر عرفات« هم مجری حكم آن قاضی است! ننگ بر اين 

انسانهای پَست.
البته ظاهر قضيه فعاًل اين است كه اين مجموعه ی مزدور بايد فلسطينيها 
كه  است  اين  قضيه  باطن  است.  قضيه  ظاهر  اين  اما  كنند؛  قمع  و  قلع  را 
برای درازمّدت  دارند،  مقدار سرزمينی هم كه  از همين  را  فلسطينيها  بايد 
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محروم كنند. ظاهر قضيه اين است كه مبارزان فلسطينی سركوب می شوند؛ 
اندازه  همين  به  حتّی  كه حكومت صهيونيستی  است  اين  قضيه  باطن  اما 
حضور فلسطينيها هم قانع نيست! كار را آن چنان بايد سخت بگيرد، آن چنان 
زندگی  راحت  می خواهد  كه  آزاده ای  فلسطينی  برای  كه  كند،  دشوار  بايد 
كند، امكان زندگی نماند؛ مگر با نوكری اسرائيل! او پای امريكا را باز كرد، 
پای سی.آی. ای را - بيش از آنچه كه بود - باز كرد، امكان مداخله ی آنها 
را بيشتر كرد و كار را بر مبارزان دشوار نمود. البته اينها همه اش در خيال و 

وهم آنهاست.
...اين قرارداد برای اين است كه شايد بتوانند به وسيله ی دستهای فلسطينی 
خائن، اين امنيت را برای خودشان به وجود آورند. چون تجربه كردند و 
امنيت  به  بتوانند  به وسيله ی عرفات  بلكه  نتوانستند، می خواهند  خودشان 
دست يابند! اما من عرض می كنم كه ملت فلسطين با صهيونيستها دشمن 
است؛ با نوكران صهيونيستها هم - هر چند ياسر عرفات باشد - بشّدت 

دشمن است. 1

تكرار عنوان مذاكره با اسرائيل، سبب شكسته شدن قبح آن
بنده معتقدم كه تكرار اين حرفها از طرف آنها هم، كار بدی است. من 
اين را عرض می كنم. اين نظر بنده است. بنده معتقدم: برای رايج كردن يك 
گناه در عمل، يكی از راههايش اين است كه آن گناه را در زبانها رايج كنند. 
آن قدر بگويند كه قبحش از بين برود! شما قضيه ی فلسطين و سرنوشت 
شومی را كه بعضی از فلسطينيها برای خودشان و ملت فلسطين قبول كردند، 
ببينيد! امروز اين تجربه ی بسيار عظيم و عبرت بزرگی است. از بس مدام در 
گوشه و كنار، كسی چيزی گفت و ديگران به او تشر نزدند! هی گفتند: »چه 
مانع دارد كه ما با اسرائيل صحبت كنيم؟!« ديگر نگفتند: »دشمِن غاصب!« 
نگفتند: »اين دشمِن غاصب است. اين در خانه ی فلسطينيها نشسته است. چه 
مذاكره ای؟! مذاكره ی با او اين است كه بگويند فالن فالن شده، از خانه ما 

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران 08/ 08/ 1377
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برو بيرون!« مذاكره ی با غاصب، اين است. مذاكره ی با ظالم اين است كه 
بگويند: »فالن فالن شده، چرا اين قدر ظلم می كنی؟!« مذاكره، يعنی اين. 
وااِّل، مذاكره ی دوستانه كه بروند و بگويند و بخندند و او چيزی بگويد و 
اين چيزی بگويد و بعد چانه بزنند، و اين كه گفته شود »ديگر با غاصب اين 
حرفها را نداريم«، چه معنی دارد؟! هيچ كس هم به آن كسانی كه هی اسم 
مذاكره با اسرائيل را آوردند و آوردند و آوردند، تشر نزدند، تا عيب و قبحش 

در نظرها از بين رفت و آخرش به اين روز تلخ و سياه رسيد.1

ثمره ي كنفرانس خيانت بار فلسطين
و  صهيونيستها  و  زدند  را  حرفهايشان  شد؛  تمام  خيانت  كنفرانس  آن 
دولت غاصب را عماًل به رسميت شناختند! عاقبت چه شد؟ چه چيزی گير 
فلسطينيها آمد؟ چه چيزی گير دنيای عرب آمد؟ دولت غاصب و دروغين 
اسرائيل آرزو داشت كه چنين حادثه يی بعد از چهل واندی سال اتفاق بيفتد؛ 
درعين حال اين طور وانمود می كرد كه عالقه يی ندارد؛ هی ناز می كرد، هی 
شرط جلو قرار می داد! بعد هم به كنفرانس رفت و شديدترين و وقيحترين 
حرفها را در مقابل اعراب زد و از كنفرانس جدا شد و آمد! چرا دولتهای 
عربی در مقابل چنين توطئه و چنين فريبی سالح انداختند؟! تاريخ به اينها 
چه خواهد گفت؟ خدا در قيامت چگونه از اينها بازخواست خواهد كرد؟ 

ملتهايشان با اينها چه خواهند كرد؟2

مذاكره كننده با اسرائيل؛ منفور ملتهاي مسلمان
من گمان نمی كنم كه برخی از دولتهای غيور عربی حاضر باشند اين 
ذلت را تحمل كنند و نبايد بكنند، و ملتها به هيچ وجه تحمل نخواهند كرد. 

استكبار«  با  مبارزه  ملی  »روز  مناسبت  به  دانشجويان  و  دانش آموزان  ديدار  در  بيانات   .1
 1372/08/12

2.  سخنرانی در ديدار گروه كثيری از دانشجويان و دانش آموزان، به مناسبت سيزدهم آبان ماه )روز 
ملی مبارزه با استكبار(1370/08/15 
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اين شكل حل  به  را  خاورميانه  مسأله ی  كه  می كنند  خيال  اگر  امريكاييها 
خواهند كرد، اشتباه می كنند. آنها بايد بدانند هر رژيمی كه پشت ميز مذاكره 
با رژيم غاصب صهيونيست بنشيند، موقعيتش در ميان ملتش متزلزل خواهد 

شد و بی ثباتی در منطقه روزبه روز بيشتر خواهد گرديد.
ملتها راه خود را می روند. رژيمهای متضاد با ملتها، همان سرنوشتی را 

خواهند داشت كه ديروز در مذاكره كنندگان »كمپ ديويد« ديديم.1

دو توهم؛ شكست ناپذیري اسرائيل و اميد همزیستي در كنار آن
چه آنان كه با توهم شكست ناپذيري رژيم صهيونيست، شعار »واقع بيني« 
سر داده دست سازش و تسليم در برابر غاصبان دراز كردند، و چه كساني 
كه به خيال باطل خود، نسل دوم و سوم سياستمداران صهيونيست را مبّرا 
را در دل  آنان  كنار  اميد همزيستي سالم در  دانسته،  اّول  از جنايات نسل 
پروراندند، اكنون بايد به خطاي خود پي برده باشند. اوالً: با موج بيداري 
امت مسلمان و باليدن نهال مقاومت اسالمي، آن هيبت دروغين فرو ريخته 
و نشانه هاي ناتواني و درماندگي در رژيم غاصب آشكار گشته است، و ثانيًا 
خوي تجاوزگري و بيشرمي از جنايت در گردانندگان آن رژيم همان است 
كه در دهه هاي اّول بود و هرگاه بتوانند يا گمان ببرند كه ميتوانند، از هيچ 

جنايتي رويگردان نيستند. 2

سخت تر بودِن امتحان دوران رفاه از دوران شّدت براي فلسطينيان
گاهی امتحان دوراِن شّدت، راحت تر از امتحان دوران رخاء و رفاه و 
آسايش است. امتحان دوران مقابله ی مظلومانه ی با اسرائيليهاِی غاصِب غاشِم 
ظالم، امتحان سختی بود. عّده ای از عهده ی آن امتحان بر آمدند، بعد كه چند 
سالی گذشت، به بركت همان مبارزات، بين مردم احترامی پيدا كردند. پولها 
سرازير شد، احترامها سرازير شد و دوران راحتی فرا رسيد. ديگر مبارزه ای 

1.  سخنرانی در ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران 1370/05/09 
2.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
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نبود. ديگر خطر مرگی نبود. ديگر مسلسل به دوش انداختنی نبود. لذا، در 
امتحاِن دوران آسايش، بريدند؛ آن هم چه بريدنی! فضاحِت فروِش فلسطين 
را كه ديديد! از اين قبيل، در تاريخ معاصر، زياد داريم. بنده ديده ام مبارزينی 
كه دوران شّدتشان را به پاكيزه ترين وضع گذراندند، اّما در دوران رخائشان، 

گرفتار كثافت و فساد شدند. 1

علت ناتواني كشورهاي اسالمي در نابودي اسرائيل؛ عدم وجود رهبري الهي
به كشورهای ديگر نگاه كنيد! مردم ساير كشورهای اسالمی هم مسلمانند. 
نمی شود گفت كه مردم فالن كشور، دين و ايمان درستی ندارند. حال اگر 
در بعضی كشورها، بر اثر بعضی عوامل، مردم دچار سستی ايمان باشند و 
برخی عادات غير دينی داشته باشند، اين يك حرف ديگر است؛ اما ايمان 
مردم، در غالب كشورهای اسالمی، ايمان عميقی است و می شود شواهد اين 
را پيدا كرد. در همين كشورهای آسيای مركزی، كه در آنها حدود هشتاد 
سال عليه دين كار كردند، باز هم می بينيد هنوز مردم عالقه ی دينی دارند. در 
خيلی از كشورها، نماز مردم، روزه ی مردم يعنی چيزهايی را كه فهميده اند 
دين آنها را از آنان می خواهد درست انجام می شود؛ اما همان مردم، در مقابل 
تهاجم فرهنگی دشمنان، در مقابل تهاجم سياسی دشمنان، در مقابل تهاجم 
اقتصادی كمپانيهای استكباری دنيا و اگر روزی پيش آيد در مقابل تهاجم 
نظامی دشمنان، هيچ كاری از دستشان بر نمی آيد. چرا؟ چرا كشورهای بزرگ 
و پرجمعيتی كه در منطقه ی خاورميانه هستند و بعضی از همين كشورهای 
پرجمعيت كه با رژيم متجاوزِ صهيونيست همسايه اند، نمی توانند اين غّده ی 

سرطانی را عالج كنند.
علت چيست؟ عّلت، همان چيزی است كه موجب شده بود ملت بزرگ 
ايران با وجود دين و ايمانش، تا قبل از برهه ی انقالب در دورانهای قبل در 
همه ی قضايايی كه برايش پيش آمد، دچار ناكامی شود. عّلت، در همه جا 
يكی است. عّلت اين است كه ملت ما از آن خصايص ممتازی كه در طول 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران 1372/11/29 
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اين هشت سال از آنها برخوردار بود، در گذشته برخوردار نبود. امروز هم 
اما  متأسفانه بسياری از كشورهای مسلماِن ديگر، از آن برخوردار نيستند. 
ملت ما، در طول سالهای بعد از انقالب، از آن برخوردار بود. آن چيست؟ 
اين، يك نكته ی اساسی است. اين، عامل پيروزيهای بزرگ و كاميابی ملت 
ايران است. يعنی ارتباط اين توده ی عظيِم مؤمن ـ اين جوانان، اين مردان و 
زنها و قشرهای مختلف ـ با آن مركزيّت و رهبری الهِی ايمانی كه با همه ی 
وجود در راه هدفهای اسالمی تالش می كرد و مردم را در آن راهی كه بايستی 
حركت می كردند، هدايت می كرد. وجود يك رهبری، يك مركزيّت و يك 
دستگاه هدايت، كه در امام بزرگوار ما آن مرد حكيم و معنوی متجّسم شده 
بود. او بود كه به اين توده ی عظيِم مسلماِن مؤمِن متعّهِد ما راه نشان می داد. 
به مردم می گفت كه بايد با چه كسی مبارزه كنند. مردم را دعوت می كرد به 
اين كه دلشان را با خدا مرتبط كنند و به خدا توّكل نمايند. به مردم هشدار 
می داد كه چگونه در مقابل دشمْن خود را مجهز و آماده نگهدارند كه دشمن 
نتواند آنها را فريب دهد. هر وقت الزم بود، آنچه را كه دانستن آن برای مردم 
الزم بود به مردم می گفت. پشِت سِر امام هم، دستگاه اداره كننده ی كشور، 
يعنی نظام جمهوری اسالمی بود. اما قضيه، به شخص امام منحصر نمی شود. 
مبادا كسی خيال كند كه در نظام جمهوری اسالمی، توده های عظيم مردم، 
فقط بايد با شخص رهبر در ارتباط باشند و دستگاه اداره كننده ی كشور به 
عنوان يك پديده، در جذب و هدايت و راهنمايی و راه اندازی نيروی مردم 
و پشتيبانی آنها نقشی ندارد! نه؛ اين اشتباه است. برای همين بود كه شما 
می ديديد كه امام بزرگوار، بارها و بارها از مسؤولين رسمی كشور حمايت 

و پشتيبانی می كرد.1

یأس، سبب خودداري از ورود به ميدان 
يأس موجب می شد كه بعضی وارد ميدان نشوند. يأس را بايد از خود 

1.  بيانات در اجتماع بزرگ فرماندهان »نيروی مقاومت بسيج« سراسر كشور در دومين روز از 
»هفته ی بسيج« 1372/08/30 
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دور كرد. شما روزی كه در زندانهای رژيم بعثی خشن بوديد، هرچه نگاه 
می كرديد، جلو چشمتان تاريكی بود. از آن مأمور شاّلق به دست خشن و 
آن درجه دار غليظ بعثی بگيريد تا خود صّدام حسين؛ يكی پس از ديگری، 
بودند. دست هر كدامشان  با شما كأنه دشمن شخصی و خونی و پدری 
می افتاديد، بر شما آزار و شكنجه و فشاری وارد می كردند. اين طور نبود؟ 
همه ی فضا تيره و تار بود. ما هم كه اين جا، دور از شما، در خانه نشسته 
بوديم و غم فقدان شما برادران را داشتيم، همه مان اين طور بوديم. من خودم 
اين  ايران هم،  اكثر ملت  همين احساسات را داشتم و می دانم كه  شخصاً 
نبود؛  يا فاميلشان اسيری بود، چه  احساسات را داشتند حاال چه در خانه 
تيره  نگاه می كردند، فضايی  آنها هم وقتی  اين احساسات را داشتند.  همه 
می ديدند. پشت آن ديد مأيوسانه، خورشيد اميد و فضل الهی می درخشيد؛ اما 
ما نمی ديديم. اين، يك درس است. چرا بعضی مأيوسند از اين كه بشود بر 
قدرتهای استكباری جهان فائق آمد؟! چرا بعضی مأيوسند از اين كه اسرائيل 
را بشود از اين منطقه ريشه كن كرد؟! چرا بعضی مأيوسند كه بشود مسلمانان 

را در سرتاسر دنيا، از اين وضع و مظلوميتی كه امروز دارند، نجات داد؟!1

سختيها و بالهاي ملتهای مسلمان، ناشي از گم كردن خّط توحيد عقيدتي و 
كلمه

هر چه امروز از سختيها و بالها بر سر مسلمانان می آيد بر اثر گم كردن 
سررشته ی زندگی در زير سايه ی توحيد است. توحيد كه فقط يك امر ذهنی 
نيست؛ توحيد يك امر واقعی و يك نظام و يك دستورالعمل زندگی است. 
توحيد به ما می گويد كه با دوستانمان چگونه باشيم، با دشمنانمان چگونه 
باشيم، در نظام اجتماعی چگونه باشيم و چگونه زندگی كنيم. بعضی خيال 
می كنند كه اعتقاد به توحيد، مربوط به بعد از مرگ است؛ در حالی كه اعتقاد 
اين  به  ما  امروز  عالم و سازنده ی زندگی است.  اين  به توحيد، سازنده ی 

احتياج داريم؛ ملتهای اسالمی به اين احتياج دارند.

1.  بيانات در ديدار گروه كثيری از آزادگان 1371/05/26 
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هر چه ما به سمت توحيد و عبوديت هلل پيش برويم، شِرّ طواغيت و 
انداداهلل از سر ما بيشتر كم خواهد شد. ملت مسلمان ايران به همان اندازه ای 
كه در خّط توحيد پيش رفته است، امروز از زبان درازی و دست درازِی امريكا 
و غيرامريكا از مستكبران عالم، راحت است؛ از بكن نكِن آنها آزاد است. اين، 
خاصيت توحيد و خاصيت عبوديت هلل است. بنده ی خدا كه ُشديد، بندگی 

خدا با بندگی ديگران و نوكری ديگران نمی سازد. اين، آن ركن اول است.
متّحد  هم  با  بايد  مسلمان  ملتهای  است.  كلمه  توحيد  هم  دوم  ركن 

شوند.1

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی 21/ 04/ 1377
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فصل دوم
پيروزيها و درسها

ناتوانی رژیم صهيونيستی برای یک رویارویی درازمدت
امروز حزب اهلل و پيروزی تاريخی اش، پشتوانه ی انتفاضه ی مردم فلسطين 
است، كه البته پشتوانه ی بسيار نيرومندی است. رژيم صهيونيستی به هيچ 
وجه توانايی الزم برای يك رويارويی مستمر و درازمدت با فلسطينيها را 
ندارد. يهوديان را فريب داده و به فلسطين آورده اند، با اين اميد كه اعراب با 
آنها نخواهند جنگيد و اگر تصميم به مقابله داشته باشند، فشار غرب مانع از 
ايستادگی درازمدت آنها خواهد بود. افرادی كه با اين اميد واهی به فلسطين 
سياسِی  هدفهای  فدای  را  خود  هستی  كه  ندارند  را  اين  آمادگی  آمده اند، 
بشّدت  صهيونيستها  توريسم  گزارشها،  طبق  كنند.  صهيونيسم  بنيانگذاران 

ضربه خورده و حتّی روند مهاجرِت معكوس آغاز شده است. 1

صبر بر مصيبتها با نظر به ارزش پيروزي
بی ترديد، مبارزه، خسارتهای تأّسفباری را نيز به همراه دارد. مردم كشته 
سنگينی  مردم  دوش  بر  اقتصادی  فشار  می گردد؛  ويران  خانه ها  می شوند؛ 

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 
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رها  را  ما  دلهای  هرگز  آن  تأثّر  و  مالل  كه  ديگر  مصيبت  دهها  و  می كند 
نخواهد كرد؛ ولی بايد ببينيم نتيجه ی اين ايثار و فداكاری چيست؟ پيروزی 

آن قدر باارزش است كه ناگزير بايد بهای آن نيز پرداخته شود.1

به هم ریختن تمام محاسبات اسرائيل با قيام فلسطينيان
نكته ی دوم كه بسيار اهميت دارد، اين است كه با اين قيام، تمام محاسبات 
دولت غاصب صهيونيست به هم ريخته است؛ چون اساس محاسبات آنها بر 
اين استوار بود كه ملت فلسطين بعد از آن فشارهای اّوِل كار و بعد از تبعيد 
بيش از نيمی از مردم اصلی فلسطين به خارج از كشورشان و گذشتن سالهای 
متمادی، ديگر حال و حوصله و عزم و نشاط و جاِن مقابله را نخواهد داشت. 
در حال حاضر اين محاسبات، غلط از آب درآمده و اين پايه به هم ريخته 
است. وقتی هزاران هزار مردمی كه در خودِ فلسطين هستند - نه گروههای 
فلسطينِی خارج از مرزهای اصلی فلسطين كه در لبنان يا اردن يا جاهای 
ديگر هستند - مصّمم باشند با آن نظام مبارزه كنند، ديگر آن فضای امنی 
كه برای خودشان به عنوان بهشت موعود در نظر گرفته بودند و مهاجران 
غيرفلسطينی - يعنی يهوديان سرتاسر دنيا - را به آن جا كشانده بودند، وجود 
نخواهد داشت. امروز محاسبات به هم خورده است؛ لذا می بينيد كه دولتشان 
مجبور شد استعفا دهد. اين، اجبار و ناگزيری است. البته كسانی كه بيشترين 
فشار را برای اين استعفا داشتند، ممكن است در محاسباتشان اين طور خيال 
بيشتری به خرج داد و حكومت سنگدل تری  بايستی شدت عمل  كنند كه 
را بر سر كار آورد؛ اما اشتباه و خطاست. مسأله، مسأله ی كوچكی نيست؛ 
مسأله ی عظيمی است؛ سرنوشت دنيای اسالم و سرنوشت همه ی كشورهای 
اسالمی - بخصوص كشورهايی كه به اين كانون خطر و به اين غّده ی فساد 

نزديكترند - به سرنوشت آنها بستگی دارد. 2

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
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عدم بازدارندگي مذاكره با اسرائيل از جنایات آن
من در همين جا به رؤسای سياسی دولتهای اسالمی هم می گويم: خيال 
نكنند كه با كوتاه آمدن در چنين قضيه ی بزرگی، اسرائيِل غاصب و پشت 
سر او امريكا، تجاوزات و تعديّات خودشان را متوقّف خواهند كرد. يك قدم 
جلو آمدند؛ تسليم شديد، يك قدم ديگر می آيند جلو. تا به حال، آن كسانی 
كه متمّسك به اين شعار بودند، يك حربه داشتند. چرا از دست دادند؟ با چه 
تحليل درستی؟ جمهوری اسالمی ايران، در اين پانزده سال حرفش را از زبان 
امام بزرگوارش و از زبان ملت ايران گفته است و باز هم حرف، همان است. 
حق، با گذشِت زماْن كهنه نمی شود و ناحق نمی گردد. ظلم هم با گذشت 

زمان، مشروعيّت پيدا نمی كند. 1

قدرت ملت فلسطين در عين مظلوميت، و عجز صهيونيستهای غّدارِ جّبار
امروز ملت فلسطين در عين مظلوميت، قدرت صهيونيستهای غّدارِ جبّار 
را  آنها  و  كشيده  چالش  به   - امريكاست  قدرت  آنها  سر  پشت  كه   - را 
دچار عجز كرده است. امروز اسرائيل احساس می كند كه در مقابل مبارزان 
فلسطينی هيچ راه صحيح و منطقی در مقابلش نيست. اين به خاطر ايستادگی 

آن ملت است؛ چون آن ملت ايستاده است.
يك روز دشمِن آنها از امروز ضعيفتر بود، اما توانست بر ملت فلسطين 
تسّلط پيدا كند؛ چون مقاومت نبود. امروز دشمنشان صد برابر از آن روز 
قويتر است، اما در مقابل ملت فلسطين دچار ناتوانی است؛ چون اين ملت 
نقطه ای  هر  در  اسالمی  اّمت  ايستادگی  معنای  است.  كرده  قيام  و  ايستاده 
كه باشد، اين است. امروز همين جمعيت فلسطينِی مظلوم كه روزانه دچار 
مصائب و قساوتهای رژيم صهيونيستی هستند، توانسته اند آن رژيم ظالم و 
ناحق را دچار اختالل كنند. امروز بسياری از كشورهای عربی و همسايه های 
فلسطين، اگر مورد تهاجم اسرائيل نيستند، به بركت مقاومتی است كه آن مردم 
مظلوم می كنند. آنها به گردن همه ی اّمت اسالم و ملتهای عرب -بخصوص 

1.  بيانات در ديدار فرماندهان و مسؤوالن »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 1372/06/25 
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همسايگان فلسطين - حّق بزرگی دارند.
با  می گويند  بيان می كند. صريحاً  را صريح  اهداف خود  امروز دشمن 
بيداری اسالمی مخالفند و می خواهند آن را در هم بكوبند. صريحاً می گويند 
كه می خواهند نقشه ی خاورميانه را عوض كنند. تغيير نقشه ی خاورميانه به 
چه معناست؟ معنايش اين است كه صهيونيستهای ظالِم عامِل دست استكبار 
جهانی را همه كاره ی منطقه كنند و در اين منطقه هيچ كشور و دولت و قدرت 
و ملتی نباشد كه در پنجه ی استثمار صهيونيستها نباشد. اّمت اسالمی در مقابل 

اين هدفها بايد بايستد.1

تهدید هر جواِن فداكار فلسطيني به قدر یک لشكر
مبارزه ای كه امروز ملت فلسطين شروع كرده است، مبارزه ی يك ارتش 
با يك ارتش ديگر نيست تا ما بگوييم او چند دستگاه تانك دارد، اين چند 
دستگاه تانك دارد؛ او بيشتر دارد يا اين بيشتر دارد. مبارزه ی تن ها و جسمها و 
جانهای افرادی است كه از مرگ نمی ترسند. هر جواِن فداكاری كه در مقابل 
رژيم اشغالگر قرار می گيرد، به قدر يك لشكر آنها را تهديد می كند. جواب 
اين انسان را ديگر تانك و موشك و هواپيما و هليكوپتِر آپاچی نمی دهد. 
وقتی يك انسان - ولو يك نفر - از مرگ نترسيد و خود را برای فداكاری 
در راه خدا و در راه وظيفه آماده كرد، برای دنياداراِن بی انصاف بزرگترين 
خطر می شود. لذا شما ديديد در مقابل اين جواناِن شهادت طلب، امريكاييها 
در باالترين سطح، صريحاً موضعگيری كردند. من می گويم اين موضعگيريها 
فايده ای ندارد. اين شهادت طلبی از روی احساسات نيست؛ از روی اعتقاد 
به اسالم و روز قيامت و ايمان به زندگِی بعد از مرگ است. هرجا اسالم به 
معنای حقيقی خود وجود داشته باشد، اين خطر عليه استكبار وجود دارد. 
استكبار برای تسّلط بر فلسطين مجبور است با اسالم مبارزه كند. مبارزه با 

اسالم، يعنی مبارزه با دنيای اسالم و اين مبارزه به جايی نخواهد رسيد.2

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام در سالروز عيد سعيد مبعث 1382/07/02 
2.  بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خميني)ره( 1381/03/14 
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قدرت اسرائيل، ناشي از عدم اتحاد مسلمين
مسلمانان بر فراز همه ی شعارهای خود - چه شعار قوميّت، چه شعار 
مذاهب اختصاصی خودشان، چه شعارهای مربوط به سياستهای خودشان - 
بايد شعار وحدت و يكپارچگی اّمت اسالمی را قرار دهند. امروز برای آنها 
يكی از كارآمدترين شعارها اين است. می دانيم كه استعمار و استكبار و دست 
قدرتهای بيگانه هميشه سعی كرده است با انواع و اقسام حيَل، اين وحدت 
از خبيث ترين حيله ها، حيله ی غصب سرزمين  بشكند؛ كه يكی  را درهم 
فلسطين و كاشتن شجره ی خبيثه ی صهيونيسم در سرزمين اسالمی فلسطين 

- يعنی در قلب ملتهای مسلمان و كشورهای اسالمی - بوده است.
...اگر ما امروز وحدت می داشتيم و اگر به معنويت اسالم تكيه می كرديم، 
دشمن نمی توانست با اين وضوح ملت فلسطين را در خانه ی خودش اين 
گونه مورد شكنجه و فشار و تعقيب و آزار قرار دهد. قضايای فلسطين دل 
هر انسان غيرتمندی را - ولو زياد تديّن هم نداشته باشد - خون می كند و 
راحت و آرام را از او می گيرد. كيست كه منظره ی حمل پُراحساس كودِك 
يكی دو ساله ای را كه كشته شده است، ببيند و بتواند راحت بخوابد؟ كيست 
كه محاصره ی مردم را در خانه ها و كوچه ها و خيابانها و شهرهايی كه متعّلق 
به آنهاست و زمينی كه استخوان اجداد آنها قرنهاست در آن دفن است، ببيند 
مناطق  بقيه ی  الخليل و غّزه و  بيت المقّدس و  امروز مردم  متأثّر نشود؟  و 
سرزمين مغصوب را محبوس كرده اند؛ آنها را در خانه ی خودشان می ُكشند؛ 
در خانه ی خودشان پدران و مادران را به داغ فرزندانشان می نشانند؛ به آنها 
گرسنگی می دهند و آنها را محاصره ی اقتصادی می كنند. اگر اّمت اسالمی 
ما  فرايِض  امروز هم واجبترين  بود؟  بود، مگر چنين چيزی ممكن  متّحد 
ملتها و دولتهای مسلمان اين است كه در اين قضيه با هم وحدت كلمه پيدا 

كنيم.1

1. بيانات در ديدار مسئوالن نظام به مناسبت عيد سعيد فطر 1379/10/07
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پيام پس از جنگ 22 روزه
بسم اهلل الرحمن الرحيم

برادر مجاهد جناب آقاي اسماعيل هنيّه
سالم عليكم بما صبرتم

صبر بيست روزه ي شما و مجاهدان دلير و از جان گذشته و آحاد مردم 
غزه در برابر يكي از فجيع ترين جنايات جنگي جهان و تاريخ، پرچم عزت 
را بر سر امت اسالم به اهتزاز در آورده است. شما ثابت كرديد كه دل سرشار 
از ايمان به خدا و قيامت و روح منيع و عزيز مسلماني كه ذلت و تسليم 
درباره ي ظلم و زور را بر نمي تابد، آنچنان قدرتي مي آفريند كه حكومتهاي 

جبّار و مستكبر و ارتشهاي مجّهز در برابر آن ناتوان و ذليلند.
ارتشي كه قدرت فداكاري و شهادت طلبي شما، آن را بيست روز است 
پاي در گل در پشت دروازه هاي غزه به خفت افكنده همان است كه ظرف 
شش روز بخشهاي عظيمي از سه كشور عربي را زير سيطره ي خود در آورد. 
به ايمان و توكل خود، به حسن ظّن خود به وعده ي الهي، به صبر و شجاعت 
و فداكاري خود بباليد كه امروز همه ي مسلمانان به آن مي بالند. جهاد شما 
تا امروز آمريكا و رژيم صهيونيست و حاميان آنان و سازمان ملل و منافقان 

امت اسالمي را رسوا كرده است.
آمريكا  و  اروپا  ملتهاي  از  بسياري  كه  مسلمان،  مّلتهاي  فقط  نه  امروز 
حقانيت شما را از بن دندان پذيرفته  اند. شما همين امروز هم پيروزيد و با 
ادامه ي اين ايستادگي شرافتمندانه، دشمن زبون و ضد بشر را باز هم بيشتر 

به ذلت و شكست خواهيد كشاند. انشاءاهلل.
ُیعِطيك  لََسوَف  »و  كه  بدانيد  و  َقلي«1  ما  و  َربُّك  َوَدَّعك  »ما  كه  بدانيد 
َربَُّك َفَترَضي2« انشاءاهلل. با اين حال حوادث خونين و فاجعه بار غير نظاميان 
فلسطيني بخصوص كودكان مظلوم و معصوم، دلهاي ما را غرق خون كرده 
است. حوادث ناشي از جنايتهاي غاصبان فلسطين كه هر روز چندين بار 

1.  سوره ي ضحي، آيه ي3
2.  سوره ي ضحي، آيه ي 5
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از همه ي كانالهاي تلويزيوني ما پخش مي شود ملت ما را ماتمزده و عزادار 
ل لَُكم الَنّصر، بدانيد كه وعده ي خدا  ساخته است. اَعَظَم اهلل لَُكم الَجزاء َو َعَجّ
راست است كه فرمود: »َو لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللَ لََقِوٌيّ َعِزیز1ٌ« و فرمود: 

»َو َمن جاَهد َفانّما ُیجاِهُد لَِنفسه ...2«
يهوديان جنگ  از  بهتر  آنان  بدانند كه سرنوشت  خيانتكاران عرب هم 
احزاب نخواهد بود كه خداوند فرمود: »و اَنَزَل الَّذین َظاَهُروُهم ِمن اَهِل الِكَتاب 
َو ِمن َصَياِصِيهم ...3« ملتها با مردم و مجاهدان غزه اند. هر دولتي كه بر خالف 
اين عمل كند فاصله ي خود و مّلتش را عميق تر مي كند و سرنوشت چنين 
دولتهايي معلوم است. آنها نيز اگر به فكر زندگي و آبروي خودند بايد سخن 
اميرالمؤمنين عليه السالم را به ياد آورند كه فرمود: »الَموُت في َحياِتُكم َمقهورین 
َو الَحياُة في َموِتكم قاِهرین«4 به شما و مبارزان غزه و همه ي مردم مظلوم و 
مقاوم شما درود مي فرستم و در كنار همه ي تالشهايي كه دولت جمهوري 
اسالمي ايران در حمايت از شما وظيفه ي خود دانسته است، شب و روز 
هم شما را دعا ميكنم و صبر و نصرت را براي شما از خداوند عزيز قدير 

مسألت مي كنم.
و السالم عليكم و علي عباد اهلل الصالحين و رحمة اهلل و بركاته5

مقاومت  پيروزی  از  پس  حاميانش  و  صهيونيستی  رژیم  آبروي  ریختن 
فلسطين در غزه

دو ماه قبل از اين، يك پيروزی ديگر برای امت اسالم به وجود آمد و 
آن پيروزی مقاومت فلسطين بر دشمن صهيونيست در غزه بود، پيروزی 
بزرگ و درخشان. كدام پيروزی از اين باالتر كه يك ارتش مجهز كه يك 

1.  سوره ي حج. آيه ي 40
2.  سوره ي عنكبوت، آيه ي6
3.  سوره ي احزاب، آيه ي26

4.  نهج البالغه، خطبه ي51
5.  پيام رهبر معظم انقالب به اسماعيل هنيه نخست وزير دولت قانوني حماس 1387/10/26 
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روز توانسته بود سه تا ارتش بزرگ كشورها را در سالهای شصت و هفت تا 
هفتاد و سه ی ميالدی شكست بدهد، بيست و دو روز تالش كند و نتواند اين 
جوانهای مقاوم و اين مجاهدان مؤمن را در غزه وادار به عقب نشينی كند و 
آنها را شكست بدهد؟ ناكام، دست خالی مجبور شد برگردد، عالوه بر اينكه 
در دنيا هم آبروی رژيم صهيونيستی و حاميانش و در رأس آنها آمريكا رفت؛ 
آبروشان بر خاك ريخت. اين پيروزی بزرگی برای مسلمانها بود؛ مسلمانها را 
به يك همدلی نزديك كرد. اينجا ديگر مسأله ی شيعه و سنی را نمي توانستند 
مطرح كنند. حاال آمده اند مسأله ی قوميت را مطرح كرده اند؛ مسأله ی عربيت 
اينكه مسأله ی فلسطين مختص به عربهاست و  و غيرعربيت؛ دعوای بين 
ندارد در  اينكه غيرعرب حق  برای  به عربهاست،  اينكه مختص  بر  اصرار 
مسأله ی فلسطين دخالت كند! چرا؟ مسأله ی فلسطين، مسأله ی اسالمی است؛ 

عرب و عجم ندارد. 1

شكست اسرائيل در جنگ 33 و22 روزه؛ شيب تند سقوط
سياسي  و  نظامي  شگفت آور  شكست  مهم،  حوادث  اين  جمله ي  از 
اسرائيل در برابر مقاومت اسالمي در جنگ 33 روزه ي لبنان در سال 1427 
روزه ي  در جنگ 22  رژيم صهيونيستي  ناكامي خفت  آور  و  هجري قمري 

جنايتكارانه اش با مردم و دولت قانوني فلسطين در غزه است.
اكنون رژيم غاصب كه چند دهه با ارتش و تسليحات خود و با پشتيباني 
نظامي و سياسي امريكا، چهره يي مهيب و شكست ناپذير نشان مي داد، دو بار 
از نيروهاي مقاومت كه با اتكاء به خدا و مردم، بيش از اتكاء به سالح و 
تجهيزات مي جنگيدند، شكست خورده و با وجود تمرينها و آماده سازيهاي 
نظامي و سازمانهاي عريض و طويل اطالعاتي و حمايت بيدريغ امريكا و 
انحالل، و  منافقان جهان اسالم،  بعضي دولتهاي غربي و همدستي برخي 
شيب تند سقوط، و عدم كفايت خود در برابر موج نيرومند بيداري اسالمي 

اعظم)ص(  رسول  حضرت  والدت  سالروز  در  مسؤوالن  از  جمعی  ديدار  در  بيانات    .1
 1387/12/25
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را ظاهر ساخته است. 1

شدت عمل دشمن؛ نشانه ي ضعف و بي تدبيري
شدت عمل دشمن غالباً نشانه ي ضعف و بي تدبيري اوست. به صحنه ي 
فلسطين و بويژه غزه بنگريد. حركات بيرحمانه و دژخيمانه ي دشمن در غزه 
كه نظير آن در تاريخ ظلمهاي بشري كمتر ديده شده است، نشانه ي ضعف او 
در فائق آمدن بر اراده ي مستحكم آن مردان و زنان و جوانان و كودكاني است 
كه با دست خالي، در برابر رژيم غاصب و پشتيبانش يعني ابرقدرت امريكا 
ايستاده و خواسته ي آنها را كه رويگرداني از دولت حماس است زير پاي 
خود افكنده اند. درود خدا بر آن ملت مقاوم و بزرگ. مردم غزه و حكومت 

حماس اين آيات جاودانه ي قرآن را معني كردند:
«َو لََنْبُلَونَُّكْم بَِشیْ ٍء ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن اَلْمواِل َو اَلْنُفِس َو الثََّمراِت 

ِ َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعوَن ُأولِئَك  ابِِریَن الَِّذیَن ِإذا َأصابَْتُهْم ُمِصيَبٌة قالُوا ِإنَّا هلِلَّ ِر الصَّ َو بَشِّ
َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمٌة َو ُأولِئَك ُهُم الُْمْهَتُدوَن«2 و »لَُتْبَلُونَّ ِفی َأْموالُِكْم 
َو َأْنُفِسُكْم َو لََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا الِْكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َو ِمَن الَِّذیَن َأْشَرُكوا َأذًى 

َكِثيراً َو ِإْن َتْصِبُروا َو َتتَُّقوا َفِإنَّ ذلَِك ِمْن َعْزِم اُلُموِر«3.
پيروز نهائي در اين كارزار حق و باطل، جز حق نيست و اين ملت مظلوم 
و صبور فلسطين است كه سرانجام بر دشمن پيروز خواهد شد »َو كاَن اهللُ َقِويًّا 
َعِزيزاً 4« همين امروز هم عالوه بر ناكامي در شكستن مقاومت فلسطينيان، در 
عرصه ي سياسي با دروغ در آمدن داعيه هاي آزادي طلبي و دموكراسي خواهي 
و شعار حقوق بشر، شكست سختي بر آبروي رژيم امريكا و بيشتر رژيمهاي 
بود. رژيم  نخواهد  قابل جبران  اين زودي  به  آمده است كه  اروپائي وارد 

1.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
2.  سوره ي بقره، آيه ي 155

3.  سوره ي آل عمران، آيه ي186
4.  سوره ي احزاب، آيه ي25
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بي آبروي صهيونيستي از هميشه روسياه تر و برخي رژيم هاي عربي نيز در 
اين امتحان عجيب، بازنده ي تتمه  ي آبروي نداشته ي خودند. َو َسَيْعَلُم الَِّذیَن 

َظَلُموا َأَيّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبون1َ .2

1.  سوره ي شعراء، آيه ي227
2.  پيام رهبر معظم انقالب به كنگره ي عظيم حج 1387/09/17 
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فصل اول
مسؤوليت مردم فلسطين

وظيفه ي فلسطينيان 
راه اول1 ادامه ی انتفاضه، ايستادگی مردم فلسطين است كه بحمداهلل تاكنون 
ايستاده اند. اوج اين ايستادگی، همين عمليات استشهادی است. اين كه يك 
مرد، يك جوان، يك پسر و يك دختر حاضر می شود برای منافع و مصالح 
ملت و دينش جان خود را فدا كند، اوج افتخار و شجاعت و شهامت است. 
اين همان چيزی است كه دشمن از آن می ترسد. لذا شما مالحظه كرديد، از 
رئيس جمهور امريكا گرفته تا همه ی كسانی كه در سراسر دنيا در خّط امريكا 
كار می كنند و حرف می زنند، سعی كردند با شماتت و مالمت و فلسفه بافی، 
عمليات استشهادی را متوقّف كنند. نه؛ عمليات استشهادی اوج عظمت يك 
ملت و اوج حماسه است. آن جايی كه يك نيروی نظامی با كمال فداكاری 
از ميهن خود دفاع می كند، مگر عمليات استشهادی نيست؟ آن جايی كه يك 
ارتش ظالم و ستمگر به يك كشور تجاوز می كند و مردم آن كشور در مقابل 
آن ارتش می ايستند، مگر آن جا عمليات استشهادی نيست؟ كيست كه بتواند 
چنين كاری را محكوم كند؟ كيست كه بتواند از عظمت و ارزش اين كار در 

1.  راه دوم در صفحه ي 296 آمده است
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چشم انسانهای باوجدان و باانصاف بكاهد؟ عمليات استشهادی، اوج عظمت 
آنهاست. حاال عّده ای بنشينند برای خودشان بگويند و بنويسند و ملتی را كه 
پنجاه سال است به خاطر كوتاهی گذشتگانش و به خاطر عدم توّجه نسل 
قبلی خودش به منافع بلند مدت، االن مجبور است با جان خود به ميدان بيايد 
تا حقوق خود را زنده كند، مالمت كنند؛ مگر اين در حال آن ملت تأثير دارد؟ 

ملت فلسطين، زنده و بيدار است و پيش می رود. 1

وظيفه ي فلسطينيان؛ حفظ وحدت
وحدت درونی مردم فلسطين و جريانات مختلف فلسطينی يك نكته ی 
انحراف مسير و عدم توّجه به دشمن  اساسی است. هرچيزی كه موجب 
اصلی شود، يقيناً در خدمت آرمان فلسطين نخواهد بود. الحمدهلل فلسطينيها 
در طول اين پنجاه سال از اين امتحان سربلند بيرون آمده و پختگی خود را 
نشان داده اند. ديديم كه همه ی تالشهای اسرائيل برای دامن زدن به اختالفات 
مجاهدين، ناكام ماند و تمامی جريانهای اصيل و جنبشهای مجاهد و مبارز، 
علی رغم گرايشهای متفاوت، با صبر انقالبی مانع از تحّقق خواسته ی دشمن 

شدند. از اين پس نيز بايد چنين باشد. 2

لزوم حفظ هوشياري و اتحاد
همه ی ملتها بايد هوشيار باشند. ملت ما، ملت لبنان و ملت فلسطين بايد 
به هوش باشند. ملتهای عربی منطقه، ملت عراق وديگر ملتهای مسلمان هم 
بايد به هوش باشند؛ مواظب باشند اينها حركتی در جهت موفقيت نقشه های 
خائنانه ی جديد امريكا و صهيونيسم انجام ندهند. آنچه كه امروز برای دولت 
امريكا و رژيم اسرائيل به عنوان يك موفقيت محسوب شود، به زيان همه ی 
كشورهای اسالمی است. اين طور نيست كه بگوييم بعضی ضرر می كنند و 
بعضی سود می برند؛ ابدا. آنچه كه متجاوزان، غارتگران و طمع ورزان به اين 

به مناسبت روز كارگر و هفته ی معلم  از كارگران و معلمان  بيانات در ديدار گروه كثيری    .1
 1381/02/11

2.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
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منطقه را خوشحال كند، همه ی ملتهای اين منطقه را غمگين و متأثر خواهد 
ساخت. اگر در كوتاه مدت هم به آن توجه نكنند، در ميان مدت يقيناً دچار 
آن خواهند شد. كشورها مراقب باشند و اتحاد خودشان را حفظ كنند. در 
داخل ملتها، اتحاد ملی را بايد حفظ كنند. برادران فلسطينی از جناحها و 
گروههای مختلف بدانند كه اتحاد آنها امروز از همه ی عوامل پيروزی شان 
مهمتر است. مبادا به خواست دشمن - كه می خواهد بين گروههای فلسطينی 
اختالف بيندازد - با هم اختالف كنند و از نقشه ای كه دشمنان برای آنها 

كشيده اند، غفلت كنند.1

وظيفه ي مردم فلسطين؛ مقاومت
به برادران عزيز فلسطينی مان كه در آن جا با زحمات مواجه هستند، عرض 
می كنيم: اگر مقاومت و صبر كنيد، هم ثواب الهی و هم پيروزی را به دست 
خواهيد آورد. پيروزی هميشه با صبر و با حركت در راه خدا همراه است؛ 
»َو لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللَ لََقِوٌيّ َعِزیٌز2«؛ ترديدی در اين نيست. بنابراين، 

پيروزی وجود خواهد داشت؛ منتها بايد صبر كنند و تحّمل داشته باشند. 3
محور اين مبارزه ی حساس و خطير، ملت مظلوم و شجاع فلسطين است، 
كه مصائب را با همه ی وجود درك كرده و اكنون به بركت تمسك به اسالم، 
با مبارزه ی جانانه ی خود در داخل وطن غصب شده، خطری عظيم برای 
دشمن آفريده است. توطئه ی بزرگ استكباری بر آن است كه اين مبارزه را 
خاموش كند؛ اما به حول و قّوه ی الهی و به همت فلسطينيان شجاع و به 
كمك ملتها و دولتهای مسلمان، اين شعله بايد روزبه روز برافروخته تر گردد، 
تا همه ی بنای پوشالی دشمن را در كام خود فرو برد؛ و اين خواهد شد و 
نصرت الهی بر آنان نازل خواهد گشت؛ »َو لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللَ لََقِوٌيّ 

1.  خطبه های نماز عيد سعيد فطر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي 1385/08/02 
2.  سوره ي حج. آيه ي 40

3.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
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َعــِزیـٌز1«.2

وظيفه ي فلسطينيان؛ مقاومت و حفظ وحدت
من به برادران و خواهران فلسطينی عرض می كنم: جهادتان را ادامه دهيد. 
ايستادگيتان را ادامه دهيد. بدانيد هيچ ملتی جز به وسيله ی ايستادگی و مبارزه 
نمی تواند شرف خود و هويت خود و استقالل خود را به دست آورد. به 
هيچ ملتی، دشمن با التماس چيزی نخواهد داد. هيچ ملتی به خاطر ضعيف 
بودن و گردن كج كردن در مقابل دشمن، به چيزی نمی رسد. هر ملتی كه 
در دنيا به جايی رسيده است، به خاطر عزم و اراده و ايستادگی و سينه سپر 
كردن و سر را باال نگه داشتن رسيده است. بعضی از ملتها اين توان را ندارند؛ 
اما آن ملتی كه به اسالم معتقد است، آن ملتی كه به قرآن معتقد است، آن 
ملتی كه به وعده ی خدا معتقد است، آن ملتی كه معتقد است »لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن 
َیْنُصُره3ُ«- هركه خدا و دين خدا را ياری كند، خدا با تأكيد او را ياری خواهد 

كرد - اين توانايی را دارد.
توصيه ی ديگر من اين است كه امروز همه ی هّمت دشمن اين است كه 
ميان صفوف فلسطينی اختالف بيندازد. حتی آن عناصر خائن فلسطينی هم كه 
با دشمن همكاری می كنند، هّمتشان ايجاد اختالف است. تسليم اين توطئه ی 
دشمن نشويد. عناصر حماس، جهاد اسالمی، فتح - جوانان فتح كه تازه وارد 
اين ميدان شده اند - اين ميدان را رها نكنند و همه با هم باشند. رئيسان و 
سركردگانی كه به نفع دشمن حرف بزنند و دستور بدهند، دستورشان گوش 
كردنی نيست. آحاد ملت فلسطين بر محور عناصر با اخالص و مؤمن و 
فداكار جمع شوند. ملت فلسطين - كه امروز چشم دنيای اسالم متوّجه به 
اوست - بداند كه دلهای اّمت اسالمی او را تحسين و برای او دعا می كند؛ 

1.  سوره ي حج. آيه ي 40
2.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
3.  سوره ي حج. آيه ي 40
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و اگر برای كمك راه باز بود، امروز اّمت اسالمی كمكهای خود را روانه 
می كرد؛ چه دولتها موافق و مايل می بودند و چه نمی بودند. اّمت اسالم از 
فلسطين نمی گذرد، از ملت فلسطين نمی گذرد، از جوانان فلسطين چشم 

نمی پوشد. 1

هدف دشمنان؛ ایجاد تفرقه در فلسطين
امروز دشمنان در عراق، در فلسطين، در لبنان و در هر نقطه از جهان 
اسالم كه بتوانند آتش افروزي مي كنند و با بهانه هاي گوناگون مذهبي و قومي 
و حزبي و غيره مسلمانان را به صف آرائي در برابر يكديگر و برادركشي 
تحريك مي نمايند. مسلمانان نبايد به آنها در اين هدف ننگين و خطرناك 

كمك كنند.2

ایستادگی، تنها راه پيروزی
همان كه عرض كرديم، اين پيروزی]پيروزی حزب اهلل در جنگ 33 روزه[ 
از يك طرف و شكست از يك طرف، يك حادثه ی بزرگ بود و عبرتهايی 
هم با خودش دارد كه ملتها - چه دشمنان بخواهند، چه نخواهند - از اين 
عبرتها استفاده خواهند كرد؛ يعنی ملت فلسطين، ملت عراق، ايران و ملتهای 
ديگر، همه به چشم خودشان ديدند كه راه مقاومت و ايستادگی، تنها راه 
پيروزی است؛ راه ديگری وجود ندارد؛ ولو مقاومت كننده يك گروه كوچك 
باشد؛ ولو آن قدرتی كه در مقابل آن مقاومت مي شود، ارتش درجه ی يك 
دنيا باشد و از طرف امريكا هم حمايت بشود. هرچه باشد، اين يك راز و 

سنّت الهی است.
ايستادگی وسيله ی پيروزی است، منتها كسانی كه مقاومت مي كنند، بايد 
از خطرات مقاومت نترسند. اگر ترسيدند، در مقاومتشان اختالل پيدا خواهد 
شد و پيروزی به دست نخواهد آمد و اين، آفت اغلب ملتها و جماعات 

1.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 
 1379/07/29

2.  پيام رهبر معظم انقالب در محكوميت هتك حرمت حرمين عسكريين 1386/03/24 
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است، كه وسط راه دچار ترس مي شوند. اگر آن گروه، ملت و جماعتی كه 
مي خواهد مقاومت كند، از فقدان لذايذ زندگی، از فقدان حيات و از فقدان 
راحتی نترسد و ناراحت و آشفته نشود و پيش برود، بدون ترديد مقاومت 
با پيروزی همراه است. اين مقاومت وقتی با ايمان باشد، ادامه پيدا خواهد 
كرد. لذا مي گوييم و هميشه گفتيم كه ايماِن همراه با مقاومت، به دنبالش 
پيروزی است. مراد ما فقط ايمان دينی هم نيست؛ ايمان به هر اصلی. البته اگر 
ايمان دينی باشد، آن وقت خدای متعال وعده كرده است كه همه ی قوانين 
طبيعت و تاريخ در خدمت اين مقاومان قرار خواهد گرفت: »من كان یرید 
العاجلة عجلنا له فيها و نشاء لمن نرید«1؛ اين مربوط به كسانی است كه دنيا را 
مي خواهند، نيّت شان دنيايی است؛ اما اراده دارند، ميخواهند و خدا ميدهد؛ 
و كسی كه اراده ی دين دارد، همين طور است. »كالًّ نمد، هؤالء و هؤالء«2 اين 

سنّت الهی است. 3

لزوم روي آوردن فلسطينيان از مشت و سنگ به سالحهاي آتشين
خودشان  وحشيگريهای  مقابل  در  صهيونيستها  كه  روزی  آن  گذشت 
اگر ضربه ای  امروز  نكنند.  دريافت  فلسطين عكس العملی  ملت  به  نسبت 
می زنند، ضربه ای هم از طرف ملت فلسطين به آنها زده خواهد شد. امروز 
اگر دولت غاصب احساس می كند كه در مقابل مردم فلسطين بايد صف آرايی 
كند، مردم فلسطين هم احساس می كنند كه در مقابل او بايد صف آرايی كنند. 
من نمی دانم چه موقع اين اتفاق خواهد افتاد، اما شك ندارم كه ملت فلسطين 
هميشه به سنگ و مشت اكتفا نخواهد كرد؛ ملت فلسطين ناگزير خواهد شد 
از وجود خود، از شرف خود، از هستی خود، از باقی ماندن در خانه ی خود 

- ولو با سالحهای آتشين - دفاع كند. 4

1.  سوره ي اسراء. آيه18
2.  سوره ي اسراء. آيه20

3.  خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي 1385/07/21 
4.  بيانات در اجتماع بزرگ مردم اراك 1379/08/24 
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فصل دوم
مسؤوليت امت اسالمي

مقبول نبودن عذر دولتهای مسلمان در بی تفاوتی نسبت به فلسطين
امروزه، هيچ عذری از دولتهای مسلمان در بی تفاوتی نسبت به مسأله ی 
فلسطين پذيرفته نيست. دولت غاصب، وحشيگری و ددمنشی را به اعلی 
درجه رسانده و ثابت كرده است كه در راه هدفهای توسعه طلبانه و خطرناك 
خود، آماده ی دست زدن به هر جنايتی است. قيام اسالمی ملت فلسطين 
نيز حجت را بر همه تمام می كند و نشان می دهد كه علی رغم فشارهای 
همه جانبه ی دشمن و غدر و خيانت مدعيان دوستی، نهال مقاومت نخشكيده، 
بلكه ريشه دار و پُربار نيز شده است. لذا بر همه ی ملتها و دولتها واجب است 
كه مسأله ی اسالمی فلسطين را صادقانه در زمره ی مسائل درجه اول خود 

دانسته و به قدر وسع خود به آن كمك كنند.1

افزایش سير حمایتهای مادی و معنوی و سياسی از حركتهای جهادی
امروز سير حمايتهای مادی و معنوی و سياسی از حركتهای جهادی و 
انتفاضه رو به گسترش است. امروز صدای مدعيان دروغين حقوق بشر بی اثر 

1.  پيام به مناسبت روز جهانی قدس 1369/01/24
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گرديده و طبل رسوائی حاميان اسرائيل به صدا در آمده و ماهيت مزورانه ی 
آنان برمال گرديده است تا جايی كه بسياری از آنان نمی توانند از محكوم 

كردن اين جنايات خودداری كنند. 1

اركان مقاومت
راه نجات، فقط ايستادگي و مقاومت است، با توحيد كلمه ي فلسطينيان و 
كلمه ي توحيد كه ذخيره ي بي پايان حركت جهادي است.اركان اين مقاومت،  
از سوئي گروههاي مجاهد فلسطيني و آحاد مردم مؤمن و مقاوم فلسطين 
در داخل و خارج آن كشورند؛ و از سوئي ديگر، دولتها و ملتهاي مسلمان 
و  سياسي  نخبگان  و  روشنفكران  و  ديني  عالمان  بويژه  جهان،  سراسر  در 

دانشگاهيان.
اگر اين دو ركن مستحكم در جاي خود قرار گيرند، بي شك وجدانهاي 
بيدار و دلها و انديشه هائي كه افسون تبليغات امپراتوري خبري استكبار و 
صهيونيزم، آنها را مسخ نكرده،  در هر نقطه ي عالَم به ياري ذي حق و مظلوم 
خواهند شتافت و دستگاه استكبار را در برابر طوفاني از انديشه و احساس و 

عمل قرار خواهند داد.
نمونه ي اين حقيقت را در طول روزهاي اخير مقاومت پرشكوه غزه همه 
ديديم. گريه ي رئيس غربي يك سازمان خدماتي بين المللي در برابر دوربين 
تظاهرات  بشردوستانه،  سازمانهاي  فعاالن  همدردانه  اظهارات  رسانه ها، 
بزرگ و صميمي مردم در قلب پايتختهاي اروپائي و شهرهاي امريكا، اقدام 
شجاعانه ي رؤساي چنددولت در امريكاي التين، همه و همه نشانه ي آن 
است كه دنياي غيرمسلمان نيز هنوز به دست نيروهاي شرآفرين و فسادآفرين 
ـ كه نام قرآني آنها شيطان است ـ به طور كامل تسخير نشده و هنوز ميدان 

براي جوالن حقيقت،  باز است.
وكمك  حمايت  و  فلسطين  مردم  و  مجاهدان  صبر  و  مقاومت  آري،  
همه جانبه به آنان از سراسر كشورهاي اسالمي خواهد توانست طلسم شيطاني 

1.  پيام به مردم فلسطين 1379/07/13 
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غصب فلسطين را بشكند. انرژي عظيم امت اسالمي مي تواند مشكالت جهان 
اسالم و از جمله، مشكل حاد و فوري فلسطين را حل كند. 1

وظيفه ي همه مسلمين و وجدانهاي آگاه
اكنون خطاب من به شما برادران و خواهران مسلمان است در سراسر 
جهان و نيز به همه ي وجدانهاي بيدار از هر كشور و ملت. همت كنيد و 
طلسم مصونيت جنايتكاران صهيونيست را بشكنيد. سران سياسي و نظامي 
رژيم غاصب را كه در فاجعه ي غزه نقش آفرين بودند به پاي ميز محاكمه 
اولين  اين  برسانيد.  مي كند  عقل حكم  و  كه عدل  مجازاتي  به  و  بكشانيد 
قدمي است كه بايد برداشته شود. سران سياسي و نظامي رژيم غاصب بايد 
محاكمه شوند. اگر جنايتكار مجازات شود، راه جنايت براي آنان كه انگيزه و 
جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد. آزاد گذاشتن عامالن جنايتهاي بزرگ، 
خود عامل و مشوق جنايتهاي ديگر است. اگر امت اسالمي پس از جنگ 
صهيونيستهاي  مجازات  دهشتناك،  آن فاجعه آفرينيهاي  و  لبنان  روزه ي   33
فاجعه آفرين را بجّد مطالبه مي كرد، اگر اين مطالبه ي بحق پس از به خاك و 
خون كشيدن كاروانهاي عروسي در افغانستان و پس از جنايات »بلك واتر« 
آن  غير  و  ابوغريب  در  امريكائي  سربازان  رسوائيهاي  از  پس  و  عراق  در 

صورت مي گرفت، امروز ما شاهد كربالي غزه نمي بوديم.
ما دولتها و ملتهاي مسلمان در آن قضايا وظيفه ئي را كه قانون عقل و 
عدل بدان حكم ميكرد انجام نداديم و نتيجه آن چيزي است كه امروز شاهد 

آنيم. 2

كمک به مردم فلسطين و حمایت كامل از آنان؛ واجب كفائي بر همه ي مسلمانان
كمك همه جانبه به مردم فلسطين و حمايت كامل از آنان واجب كفائي 
بر همه ي مسلمانان است. دولتهائي كه به جمهوري اسالمي ايران و برخي 

1.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
2.  همان
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ديگر از كشورهاي مسلمان بخاطر كمك به فلسطين خرده مي گيرند، خود 
متحمل اين كمك و حمايت شوند تا تكليف اسالمي از ديگران ساقط شود، و 
اگر همت و توان و شجاعت آن را ندارند، بهتر است به جاي خرده گيري و 

كارشكني، قدرشناِس اقدامات مسؤوالنه و شجاعانه ي ديگران باشند. 1

كمک معنوی، باالتر از كمک ماّدی
 باالتر از كمك ماّدی، كمك معنوی است؛ چرا كه فلسطينيان احساس 
می كنند دل ملتها با آنهاست. اين تظاهراتی كه اين روزها در دنيای اسالم 
اتّفاق افتاد خيلی با ارزش بود. اين حركتی كه امروز شما می خواهيد بكنيد 
و تا ميدان فلسطين و مقابل سفارت فلسطين راهپيمايی كنيد، بسيار كار با 
ارزشی است. اينها خيلی ارزش دارد؛ اينها خبرش منعكس می شود و مردم 
مظلوم فلسطين احساس می كنند كه ملتها پشت سرشان هستند. البته ملت 
ما بحمداهلل در اين زمينه ها هيچ وقت كم نگذاشته است؛ هر وقت كه برای 
اين قضيه فرا خوانده شده، حضور پيدا كرده و اعالم موضع كرده است. و 
باالخره مجامع جهانی و سازمان ملل بايد فّعال شوند. اين مجامع حقوق بشر 
كه هميشه يا غالباً در خدمت هدفهای استكباری اند، ولو يك بار هم شده، 
برخالف خواسته ی دستگاههای استكباری، به نفع ملتها وارد شوند؛ افكار 
عمومی را در دنيا به خودشان متوّجه كنند، ظالم و متجاوز را محكوم و ملت 
مظلوم فلسطين را تأييد كنند. اگر اين فشارها انجام گيرد، طرح ايران در مورد 
فلسطين عملی خواهد بود و متجاوز مجبور خواهد شد. اگر دولتهای عربی، 
دولتهای اسالمی، ملتهای مسلمان و مجامع جهانی، همه در اين راه فّعال 
شوند، آن كار، عملی است. هر كس كه در اين زمينه كوتاهی كند، مسّلماً در 
نظر ملتها، در نظر تاريخ و باالتر از همه در پيشگاه خداوند متعال مؤاخذ و 

مسؤول است. همه وظيفه داريم.2

1.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
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وظيفه ي مسلمين و همه ي انسانها؛ حمایت مالي 
البته اين يكی از راههای كمك است و راه بسيار مؤثّری است. راههای 
كمك ديگری هم وجود دارد؛ ملتها كمكهای مالی كنند. همان طور كه در 
نماز جمعه به مردم خودمان و ديگر ملتها عرض كرديم، بايد كمك كنند. 
بايد از اين مردم مظلومی كه از وطن خود، از دين خود، از بيت المقّدس و 
از هويّت يك ملت اسالمی دفاع می كنند و می خواهند تداوم نفوذ استكبار 
را در اين منطقه قطع كنند، دفاع كرد. دولتهايی هم كه همسايه ی فلسطينند، 
همچنين نيروهای مردمی و مقاومتها و ديگران، بايد دفاع كنند و دفاع هم 
می كنند. هر كس بتواند به آنها كمك كند، بايد اين كار را بكند؛ اين وظيفه ی 

همه است. 1
همه ی ملتها هم می توانند در اثرگذاری بر اين قضيه تأثير داشته باشند و 
در آن شركت كنند. همه ی ملتهای مسلمان می توانند كمك كنند. كمك مالی 
به فلسطينيها، مخصوص به دولتها نيست كه فالن دولت بگويد »آقا! من ده 
ميليون دالر، بيست ميليون دالر، پنجاه ميليون دالر داده ام« معلوم هم نيست 
كجا داده اند، چه طوری داده اند، به كی داده اند. امروز ملت فلسطين محتاج 
غذاست، محتاج داروست. ملت فلسطين گدا نيست، آقاست، اما زير سلطه ی 
دشمن است. همه موّظفند به آن كمك كنند. فرض بفرماييد اگر در همه ی 
دنيای اسالم - در كشور ما و كشورهای ديگر - هر فردی از افراد مردم فقط 
هزار تومان به مردم فلسطين كمك كند، ببينيد چه اتّفاقی می افتد! يك ميليارد 
هزار تومان، چه تأثيری در مردم فلسطين و زندگی مردم فلسطين می گذارد!

هر خانواده ای به عدد افراد خانواده، هر كدام هزار تومان، در اين كار خير 
سهيم شود - حّداقلش اين است؛ هر كس هم خواست بيشتر بدهد، بيشتر 
بدهد - و اين را به ملت فلسطين برسانند. برايشان آذوقه، دارو، امكانات و 
هر چه كه برای ايستادگی و مقاومت الزم دارند، تهيه كنند و بفرستند. اين كار 
را ملتها می توانند بكنند؛ ديگر احتياج نباشد كه فالن دولت بگويد »من فالن 
قدر می دهم«. حاال چقدر می دهد، چه طور می دهد، آيا می دهد يا نمی دهد؛ 

به مناسبت روز كارگر و هفته ی معلم  از كارگران و معلمان  بيانات در ديدار گروه كثيری    .1
 1381/02/11
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بعد هم مورد تهديد قدرتی قرار گيرد. ملتها در اين جهت سهيم شوند؛ با 
ملتها چه كار می توانند بكنند؟! در كشور ما اگر مردم دوست داشته باشند 
اين كار را بكنند، می توانند همين هزار تومانها را در همين مراكز امدادی مثل 
هالل احمر و كميته ی امداد و اين مجامع امدادی كه هست جمع كنند. اين 

ثروت هنگفتی می شود و می تواند كمكی به مردم فلسطين باشد. 1

وظيفه ي همه؛ پاسخ به فریاد كمک خواهي فلسطينيان
دفاع از ملت مظلوم فلسطين و قيام شجاعانه و مظلومانه ی آنان، وظيفه ی 
اسالمی همه ی ماست. امروز يك ملت مسلمان با چهره ی خون آلود، از وسط 
فلسطينی  آن زن  فرياد  ياری می طلبد. من  به  را  اسالمی  امت  نبرد،  ميدان 
»يا  فرياد می زد:  با صدای گرفته ی خود  مقابل دوربين خبرنگار  را كه در 

للمسلمين...«، از ياد نمی برم.
فلسطين  مردم  مبارزات  مشروعيت  از  بايد  اعراب  و  مسلمانان  همه ی 
حمايت كنند. در مجامع بين المللی بايد اين نكته مورد تأكيد قرار گيرد كه 
مردم بی دفاعی كه حقوق آنان سلب شده و تحت اشغال قرار گرفته اند، حق 
دارند برای احقاق حقوق خود مبارزه كنند. لذا استمرار انتفاضه و مقاومت 
مردم فلسطين حّق مشروع آنان است و قوانين بين المللی نيز آن را محترم 
شمرده است. هرچند كه متأّسفانه اين قوانين معموالً در جهت خواسته ی 

استكبار و قدرتهای جهانی تفسير می شود.2

وظيفه ي مسلمين
فلسطين  مسأله ی  است:  اين  ماست،  مسأله ی  و  امروز حرف  كه  آنچه 
از لحاظ اسالمی برای همه ی مسلمانان - از جمله برای ما - يك مسأله ی 
قدما،  و  گذشته  سنّی،  شيعه،  علمای  همه ی  است.  فريضه  يك  و  اساسی 
تصريح دارند كه اگر بخشی از ميهن اسالمی در تصّرف دشمنان اسالم قرار 
گرفت، اين جا وظيفه ی همه است كه دفاع كنند، تا بتوانند سرزمينهای غصب 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
2.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين 04/ 02/ 1380
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شده را برگردانند. هركس هرطور می تواند، به هر كيفيّتی كه می تواند، در قبال 
مسأله ی فلسطين وظيفه دارد. 

اّوالً از جهت اسالمی وظيفه دارد. زمين، زمين اسالمی است؛ در تصّرف 
دشمنان اسالم است و بايد برگردانده شود.

ثانياً هشت ميليون مسلمان، بعضی آواره اند و بعضی در داخل سرزمينهای 
اشغالی وضعشان از آواره بدتر است. نه جرأت دارند رفت و آمد معمولی 
خودشان را بكنند؛ نه اجازه دارند حرف خودشان را بزنند؛ نه اجازه دارند 
جلِو  زيادی  موارد  در  باشند؛  داشته  كشور خودشان  اداره ی  در  نماينده ای 
مسلمانان  قبله ی  كه  را  مسجداالقصی  می شود.  گرفته  هم  نمازخواندنشان 
است، تهديد كردند؛ در سالها پيش يك روز آن را آتش زدند؛ بعد هم كه 
به اصطالح به حّفاری آن جا پرداخته اند و كارهای خالف انجام می دهند و 
از شكل اسالمی  قبله ی مسلمانان - را  می خواهند اصاًل مسجداالقصی - 
خارج كنند. از جنبه ی اسالمی، همه ی اينها برای مسلمان وظيفه آور است. 
هيچ مسلمانی نمی تواند شانه ی خودش را از زير بار اين وظيفه خالی كند. 

هر مقدار كه می تواند، بايد به وظيفه اش عمل كند. 1

عالج به دست مسلمانان
عالج واقعی اين خطر به دست مسلمين است. آنان می توانند با كمكهای 
حقيقی به مبارزين مسلمان، قيام داخل كشور فلسطين را قويتر و كوبنده تر 
به  منطقه  دولتهای  كه  نگذارند  گوناگون  طرق  به  می توانند  نيز  و  سازند، 
پيروی از خواست و تحميل امريكا، تن به سازش با اسرائيل دهند. اقدامهای 
بارها صهيونيستهای  كه  لبنان،  مسلمانان سربلند  و جوانمردانه ی  فداكارانه 
قلدر و حاميانشان را در موضع ضعف و انفعال قرارداده، گواه صادقی است 
بر اين كه ملتها و جوانان مؤمن قادرند بسياری از كارهای بزرگ را انجام 

دهند.2

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1370/03/26 
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وظيفه ي مسلمين؛ حمایت و تجهيز مبارزان
است.  اسالمی  كشورهای  همه ی  وظيفه ی  اين،  ماست.  وظيفه ی  اين، 
مسأله ی فلسطين، فقط متعلق به عربها و همسايه های فلسطين نيست؛ تمام 
بايد  به قضيه ی فلسطين  مسلمين عالم در هرجای دنيا كه هستند، نسبت 
احساس مسؤوليت كنند. كسانی كه در داخل و يا از خارج، واقعاً با حكومت 
در  دستشان  كه  آزاديخواهی  مدعيان  نه   - می جنگند  غاصب صهيونيستی 
دست امريكا و دشمنان اسالم است - بايد از طرف ملت و دولت ما و ملتها 
و دولتهای مسلمان ديگر، با پول و سالح و تبليغات كمك بشوند. هر طوری 
كه امروز ممكن است، بايد كمك بشوند. ما چون خودمان با فلسطين همسايه 
نيستيم تا مبارزه ی رويارويی با اشغالگران بكنيم، و ديگرانی كه يا همسايه 
نيستند، يا به هر دليلی تواناييش را ندارند، بايد مبارزان را تجهيز كنند. اين، 
اين وظيفه  تا  برای همه ی مسلمانان است.  يك وظيفه ی شرعی و حتمی 
انجام نگيرد، مسأله ی فلسطين حل نخواهد شد؛ و اگر انجام بگيرد، قطعًا 

صهيونيستها و پشتيبانانشان شكست خواهند خورد.1
افكار عمومی دنيای اسالم هم بداند: امريكا و دولتهای مستكبر نمی توانند 
از موضع دلسوز و خيرخواه و ميانجی وارد قضايای كشورهای ما شوند. 
موضع آنها، موضع دشمنی و حمايت از ظالم و متجاوز است. وظيفه ی ما 
بايد  تمام نمی شود. اين وظيفه، وظيفه ای ماندنی و به عهده ی همه است. 
دلگرمی  او  به  و  كنند  او كمك  به  كنند،  تجهيز  را  فلسطين  ملت مسلمان 
دهند تا بتواند جهاد شجاعانه ی خود را دنبال كند. البته به شما بگويم: امروز 
ملت فلسطين با مقاومت و ايستادگی و شجاعت و خستگی ناپذيری خود 
ثابت كرده است كه خون در مقابل شمشير می تواند بايستد و ان شاءاهلل ثابت 

خواهد كرد كه خون بر شمشير پيروز است.2

1.  سخنرانی در ديدار گروهی از آزادگان، جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  يزد  كرمانشاه،  استانهای  جمعه ی  ائمه ی  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  و  اجرايی 
چهارمحال و بختياری، و گروهی از مردم شهرهای گرگان، گنبد، محالت، گتوند، شوشتر، 

سپيدان، تهران، شيراز و جهرم 1369/08/02 
2.  بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1380/09/25 
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 كمكهای سياسی، مالی، بين المللی
لذا امروز همه ی مسلمانها وظيفه دارند. اين وظيفه چيست؟ اين وظيفه 
عبارت است از كمك. كمك چگونه است؟ اين البته شكلهای مختلفی دارد؛ 
كمكهای سياسی، كمكهای مالی، كمكهای بين المللی؛ انواع و اقسام كمكها را 
می شود به آنها كرد. اين بايستی در مجامع باالی دنيای اسالم تصميم گيری 
شود. اين بايد در بين مسؤوالن و مقتدران دنيای اسالم رويش تصميم گيری 
شود. اگر آنها تصميم گيری نكردند، آن وقت ملتهای مسلمان احساس خواهند 

كرد كه وظيفه ی مستقيم متوّجه آنهاست.

كمک مسلمانان به فلسطين؛ عمل به قرآن
اگر مسلمانها به آنها كمك كنند - كه اين وظيفه ی قرآنِی همه است- يقينًا 
اين راه كوتاه خواهد شد. اگر مسلمانها هم كمك نكنند، خود آنها مقاومت 
و ايستادگی كنند، باز هم پيروز خواهند شد؛ منتها پيروزی در حال غربت و 
تنهايی سخت تر است؛ مثل ملت ما كه تنها ايستادگی كرد و شرق و غرب 
با او مخالفت كردند. در جنگ تحميلی عليه ما، همه ی مراكز قدرت عليه ما 
شدند. ما غريبانه مقاومت كرديم؛ غربت را تحمل كرديم؛ اما از مقاومت دست 
برنداشتيم و خدای متعال ما را پيروز كرد. ملت فلسطين نيز همين طور است. 
برای رفتِن در فضای زندگی شايسته ی انسان، مبارزه الزم است. وظيفه ی 
همه ی مسلمانهاست كه در اين مبارزه سهيم شوند و به آن قطعه از پيكر 
اسالمی كه در دست دشمن است، ياری برسانند تا بتوانند آن را پس بگيرند. 
يك مصداق از عمل به قرآن اين است. اگر مسلمانها به همين يك قانون و به 

همين يك دستور عمل كنند، بسياری از كارها اصالح خواهد شد.1

وظيفه ي مسلمين در قبال جنایات اسرائيل
 از ملتهای مسلمان در همه جای دنيا انتظار می رود كه ملت فلسطين را 
فراموش نكنند؛ هميشه در مقابل چشم خود، اين ملت را قرار دهند و از حال 

1.  سخنرانی در مراسم اختتاميه ی مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم 1379/08/09 
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آن غافل نمانند. نمی شود ملتهای مسلمان از حال يك ملت مسلمان غافل 
بمانند. 1

هر حركت تفرقه انگيز در دنياي اسالم؛ گناهي تاریخي
امروز هر حركت تفرقه انگيز در دنياي اسالم، گناهي تاريخي است. آنان 
كه عنودانه گروههاي عظيمي از مسلمين را به بهانه هاي واهي تكفير ميكنند؛ 
آنان كه با گمانهاي باطل، به مقدسات فرقه هائي از مسلمين اهانت ميكنند؛ 
آنان كه به جوانهاي از جان گذشته ي لبنان كه مايه ي سربلندي امت اسالمي 
شدند، از پشت خنجر ميزنند؛ آنان كه براي خوشامد امريكا و صهيونيستها 
از خطر موهومي به نام هالل شيعي سخن مي گويند؛ آنان كه براي شكست 
دولت مسلمان و مردمي در عراق ناامني و برادركشي را دامن مي زنند؛ آنان 
كه دولت حماس را كه محبوب و منتخب ملت فلسطين است از هرسو 
زير فشار قرار مي دهند.. چه بدانند و چه ندانند مجرماني به شمار مي روند 
كه تاريخ اسالم و نسلهاي آينده از آنان با نفرت ياد خواهند كرد و آنان را 

مزدوران دشمن غدار خواهند دانست.2

لزوم خروش امت اسالمي در مقابل جنایات اسرائيل
امت اسالمي بايد به خروش آيد و سران اسالمي بايد خشم ملتهاي خود 
را به رخ رژيم غاصب بكوبند. دست دولت امريكا نيز به خون ملت مظلوم 
فلسطين آغشته است. به پشتيباني آن دولت مستكبر و طغيانگر است كه 
صهيونيستها با گستاخي مرتكب اين جنايتهاي نابخشودني مي شوند. ملتها و 
دولتهاي اسالمي نداي مظلوميت فلسطينيان مظلوم را به سراسر جهان برسانند 
زمامدارانش  كه  امريكا مي داند  ملت  آيا  كنند.  بيدار  را  و وجدانهاي خفته 
اينگونه همه ي حرمتهاي بشري را در پيش پاي صهيونيستها قرباني كرده اند؟ 
آيا ملتهاي اروپايي باخبرند كه تسلط سرمايه داران صهيونيست بر كشورهاي 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1380/02/28 
2.  پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت كنگره ي عظيم حج 1385/10/08 
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آنان كار سياستمدارانشان را به كجا كشانده است؟1

احتياج امت اسالمی به كمک خواستن از ذات اقدس الهی در برابر تهدیدها
در چنين شرائطی، آنچه كه امت اسالمی بيش از هميشه به آن احتياج 
دارد، همين توجه به پروردگار، كمك خواستن از ذات اقدس الهی، متصل 
كردن دل به آن منبع قدرت اليتناهاست. دلی كه با قدرت اليتناهای الهی 
آشنا شد، در مقابل تهديدها و رعد و برقهای دشمنان از جا در نمي رود، 
مرعوب نمي شود، احساس ضعف نمي كند، نوميد از آينده نمي شود. و اين 
راه، راه تجربه شده ای است. جمهوری اسالمی سی سال در مقابل دشمنيها 
و كارشكنيها و خباثتهای دستگاه استكبار با قدرت ايستاد و ملت مسلمان 
ايران، با همه ی همتشان، با همه ی اراده شان، در عرصه های مختلف ايستادند 
و بحمداهلل روزبه روز پيش رفتند و اين پيشرفت به اذن الهی، به حول و قوه ی 
الهی روزبه روز بيشتر خواهد شد و همه ی دنيای اسالم ان شاءاهلل روز عزت 

و شكوه اسالمی را خواهند ديد.
هدايتهای الهی را قدر بدانيم، تفضالت الهی را قدر بدانيم، روز عيد فطر 
را قدر بدانيم، اين اجتماع عظيم مردم را كه دست به دعا برمي دارند، رو به 
قبله مي كنند، در روز معينی با خدا دلهايشان را متصل مي كنند و انس می يابند، 
قدر بدانيم. اتحاد خودمان را حفظ كنيم، همت و اراده ی خودمان را حفظ 

كنيم و روزبه روز اميدمان را به آينده بيشتر كنيم.2

لزوم تكرار كار نمادین اعزام كاروان دریایي به غزه
فلسطين، ديگر نه مسأله يي عربي و حتي نه فقط مسأله يي اسالمي، بلكه 

مهمترين مسأله ي حقوق بشري جهان معاصر است.
كار نمادين و درخشان اعزام كاروان دريايي به غزه، بايد در دهها شكل و 

1.  پيام رهبر معظم انقالب خطاب به امت بزرگ اسالم در پي حمالت وحشيانه رژيم صهيونيستي 
 1386/12/12

2.  ديدار مسؤوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت عيد فطر 1387/07/11 
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شيوه ي ديگر بارها و بارها تكرار شود. حكومت سفاك صهيونيست و حاميان 
آن بويژه آمريكا و انگليس بايد قدرِت شكست ناپذير عزم و بيدارِي وجدان 

عمومي جهان را در برابر خود ببينند و حس كنند. 1

وضعيت فلسطين؛ ضعف جهان اسالم
امروز شما نگاه كنيد به وضعيت فلسطين؛ فلسطين يك نمونه است. البته 
نمونه ی بسيار مهمی است، اما فقط مخصوص فلسطين نيست. نگاه كنيد به 
فلسطين، ببينيد امت اسالمی يك جراحت بزرگی را در وجود خود دارد و 
آن، مسأله ی ملت بزرگ فلسطين و سرزمين تاريخی و مقدس فلسطين است. 
چه بر سر اين سرزمين آوردند؟ چه بر سر اين ملت آوردند؟ چه مي كنند با 
اين مردم؟ ماجرای غزه مگر قابل فراموش شدن است؟ مگر از ذهن امت 
اسالمی قابل زدوده شدن است؟ فشارها، بی رحمی ها، قساوتها و ظلمهايی 
كه همين امروز نسبت به مردم غزه مي شود، حتّی بعد از آن جنگ بيست و 
دو روزه كه دولت صهيونيست ناكام شد و نتوانست مقاصد خودش را عمل 
كند، تا امروز همچنان اين ظلم بر مردم غزه مي رود و امت اسالمی نمي تواند 
از آنها دفاع كند. امت اسالمی در مقابل اين پديده آنچنان قرار گرفته است 
كه گويی اين مربوط به او نيست، غصب حق او نيست، ظلم به او نيست. ما 
چرا اينجوری ايم؟ چرا امت اسالمی به اين وضعيت دچار شده است؟ يك 
سرطان خطرناك مهلكی به نام دولت جعلی صهيونيستی اسرائيل در اين 
منطقه به دست دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمی به وجود آمده است. 
حاميانش كه در ظلم و گناهان بزرگ او شريك هستند، همچنان از او حمايت 
مي كنند و امت اسالمی نمي تواند از خودش دفاع كند؛ اين ضعف ماست. 
چرا؟ اين ضعف را بايد با برگشت به اسالم، با محور قرار دادن تعاليم رسول 

مكرم اسالم جبران كنيم. 2

1. پيام در پي جنايت دريايي رژيم صهيونيستي در حمله به كاروان دريايي آزادي غزه 1389/03/11 
2. بيانات در ديدار به مناسبت والدت حضرت رسول اعظم)ص( و امام صادق)ع( 1388/12/13 
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مسؤوليت ملتها در ساختن خاورميانه ي جدید اسالمي
مسأله ی غزه مسأله ی يك تكه سرزمين نيست؛ مسأله ی فلسطين فقط 
مسأله ی جغرافيا نيست؛ مسأله ی بشريت است؛ مسأله ی انسانيت است. امروز 
مسأله ی فلسطين شاخص ميان پايبندی به اصول انسانی و ضديت با اصول 
اين معامله زيان  از  اين قدر اهميت دارد. آمريكا هم  انسانی است. مسأله 
بيست سال و سی  تاريخی، ده سال و  اين چيزهای  خواهد ديد بالشك. 
سال در تحوالت تاريخی مثل يك لحظه است؛ به زودی خواهد گذشت. 
قطعاً تاريخ آمريكا و آينده ی آمريكا مغلوب اين حركتی خواهد شد كه در 
اين پنجاه شصت سال اخير آمريكاييها در رابطه ی با مسأله ی فلسطين انجام 
دادند. مسأله ی فلسطين مايه ی بدنامی آمريكا در طول قرنهای متمادی در 
نداشته  اين هيچ شبهه ای  آزاد خواهد شد؛ در  فلسطين  بود.  آينده خواهد 
باشيد. فلسطين قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا 
دولت فلسطينی تشكيل خواهد شد؛ در اينها هيچ ترديدی نيست؛ اما بدنامی 
بدنام خواهند  اينها همچنان  نخواهد شد.  برطرف  بدنامی غرب  و  آمريكا 
بود. شكی نيست كه بر اساس حقايقی كه خدای متعال تقدير كرده است، 
خاورميانه ی جديد شكل خواهد گرفت. اين خاورميانه، خاورميانه ی اسالم 
خواهد بود؛ كما اينكه مسأله ی فلسطين يك مسأله ی اسالمی است. همه ی 
ملتها در مقابل فلسطين مسؤولند. همه ی دولتها در مقابل فلسطين مسؤول 
هستند؛ چه دولتهای مسلمان، چه دولتهای غير مسلمان. هر دولتی كه ادعای 
طرفداری از انسانيت را دارد، مسؤول است؛ منتها وظيفه ی مسلمانها وظيفه ی 
سنگين تری است. دولتهای اسالمی موظفند و بايد به اين وظيفه عمل بكنند 
و هر دولتی كه به وظيفه ی خود در قضيه ی  فلسطين عمل نكند، لطمه ی آن 
را خواهد ديد؛ چون ملتها بيدار شدند و از دولتها مطالبه مي كنند و دولتها 

مجبورند نسبت به اين قضيه تن بدهند و تسليم بشوند. 1

غزه  همايش  افتتاحيه ی  در  كننده  شركت  فلسطيني  جهادي  گروه هاي  رهبران  ديدار   .1
 1388/12/08
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پاسخ به نداي كمک خواهي فلسطينيان؛ شرط مسلماني 
در اين لحظه ی خطير، مسلمين جهان بايد احساس تكليف كنند؛ بايد 
وظيفه يی را كه مسلمانی بر دوش آنان نهاده، درك كنند. از سويی تكليف 
حفاظت از سرزمينهای اسالمی است، كه از ضروريات فقه مسلمين است؛ 
و از سوی ديگر پاسخ به استغاثه ی ملتی مظلوم ... كه پيامبرصلي اهلل عليه 
وآله فرموده است: هر كس ندای استغاثه ی مسلمی را بشنود و پاسخ نگويد، 
مسلمان نيست.1 ... و امروز نه يك فرد، كه يك ملت صدا به استغاثه برداشته 

است. 2

وظيفه ي مسلمين: فشارآوردن به دولتها براي كمک به فلسطين
ملتهای مسلمان بدانند كه آنان نيز به اندازه ی دولتها نزد خدا و نزد تاريخ 
مسؤولند. شما می توانيد دولتها را به مقاومت در برابر فشارهای استكباری 
وادار، و آنان را در اين راه كمك كنيد؛ و می توانيد برای دولتهايی كه به اين 

وظيفه ی حتمی پشت پا می زنند، خطری بزرگ بيافرينيد. 3

یک هویت جمعی بين المللی زنده ی خسته نشو، متكی به ایمان قلبی و دینی؛ 
عامل به چالش كشيدن قدرتها

قدرتهای اقتصادی می توانند بحران ايجاد كنند. بحران آفرينی، جنگ آفرينی 
و ايجاد نظامهای خشن و قسی القلب - مثل اسرائيل - كار اينهاست. بايد 
اينها را به چالش كشيد. كی می تواند؟ يك هويت جمعی بين المللی زنده ی 
خسته نشو، متكی به ايمان قلبی و دينی. اين است كه نمی گذارد انسان خسته 
شود. هر چيز ديگری قابل خسته شدن است، جز ايمان با طراوت دينی. اين 

1.  الكافي، ج 2، ص: 16
2.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
3. همان
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می تواند آن قدرتها را به چالش بكشد و تعديل كند و در نهايت آنها را از بين 
ببرد. ان شاءاهلل در حكومت عدل مهدوی )سالم اهلل عليه( و )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشريف( اين كارها انجام می گيرد؛ منتها ما هم می توانيم مقدماتش را 
انجام دهيم؛ اگر همت و اراده و ايستادگی و تدبير داشته باشيم. اين كارها، 
هم ايستادگی و شجاعت و قدرت می خواهد؛ هم تدبير و عقل می خواهد. 
اينها كارهايی كه دم دستی باشد و بشود همين طوری تمامش كرد، نيست؛ اما 

شدنی است و تا االن هم شده است.1

شكر نعمت قيام فلسطينيان توسط مسلمين
اگر ما مسلمين، اين نعمت را شكر كرديم، باقی خواهد ماند؛ »لَِئن َشَكرُتم 
اَلَزیَدنَُّكم«2، اگر به اين نعمت كفران ورزيديم، از دست خواهد رفت. شكر 
اين نعمت به آن است كه همه ی مسلمين در همه جای عالم، تكليف شرعی 
خودشان بدانند كه از اين مبارزانی كه امروز به نام اسالم مبارزه می كنند، 

حمايت نمايند. امروز، هيچ عالجی جز اين نيست.
اين حمايت، بايستی وسيع و همه جانبه باشد. هم حمايت سياسی، هم 
حمايت تبليغاتی، هم حمايت اخالقی و هم حمايت نظامی الزم است. هرچه 
ممكن بشود، الزم و تكليف است. مسلمين دنيا ببينند، كداميك از انواع اين 
حمايتها را می توانند بكنند. هرچه را كه دانستند، تكليف شرعی آنهاست و 

از آن نبايد تخلف بكنند. 3

دانشجويی  تشكل های  نمايندگان  و  برگزيده  دانشجويان  از  جمعی  ديدار  در  بيانات   .1
 1384/07/24

2.  سوره ي ابراهيم، آيه ي7
3.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13 
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فصل سوم
مسؤوليت جمهوري اسالمي و ملت ايران

وظيفه ی شرعی ما؛ دفاع از ملتهاي مظلوم
ملت ايران، راه روشنی را باز كرد. شما ملت، بن بستی را شكستيد كه 
همان سلطه ی استكبار و استبداد جهانی بر ملتها بود. اين را شما شكستيد. 
از ملتهايی كه حركت  ملتها دنبال شما حركت می كنند و ما وظيفه داريم 
می كنند، دفاع كنيم و دفاع خواهيم كرد. من وظيفه ی شرعی خود می دانم كه 
از ملت بوسنی هرزگوين دفاع كنم و دفاع خواهم كرد. تا آن جا كه بتوانيم 
اين ملت مظلوم را پشتيبانی كنيم، پشتيبانی خواهيم كرد. آنها در خط مقدم 
قرار گرفته اند و دشمن، همه ی زور و نيروی خود را بر سرشان فرود آورده 
البته  است. با تعارفات و حمايتهای زبانی می خواهند مسأله را تمام كنند. 
راه ما، متأسفانه بسته است. امكان كمك رسانی به طور كامل نيست. اما اين 
تصميم جهانی را قبول نداريم كه »دشمنان آنها روزبه روز از طرق مختلف 
مجهزتر شوند.« بعضی گفته اند »دشمنان آنها از سوی اسرائيل غاصب حمايت 
می شوند.« ملت ايران، حمايت از آن ملت مظلوم را راه اسالم، و اين تكليف 

را يك تكليف اسالمی می داند.1

1.  بيانات در مراسم ديدار قشرهای مختلف مردم 1371/07/29 
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وظيفه ي ملت ایران؛ حمایت مالي
به ملت عزيز خودمان هم عرض می كنم، اين حماسه ی حمايت و فداكاری 
نسبت به برادران عزيز فلسطينی را - كه شما بحمداهلل در دنيای اسالم به 
حمايت آشكار و همه جانبه از برادران فلسطينی تان سرافراز و برجسته ايد 
- قدر بدانيد. اين بسيار با ارزش است. همه ی دنيا می دانند كه كشور ايران 
اسالمی عزيز ما، ملت و دولت، آحاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسأله ی 
فلسطين عالقه مند، حّساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند، كمك می كنند. 
چقدر خوب است كه كمكهای مالی مردمِ متمّكن جمع شود و كسانی كه 
می توانند، از لحاظ مالی كمك كنند. اگر از لحاظ تسليحات نمی توانيم كمك 
كنيم؛ اگر از لحاظ نيروی انسانی، اين امكان وجود ندارد كه ملت و جوانان 
ملت به آن جا بروند؛ اما از لحاظ مالی می شود به آنها كمك كرد؛ بعضی از 
دردهايشان را درمان نمود؛ بعضی از زخمهايشان را مرهم گذاشت و دلهای 
ديديد  داد.  قرار  محبّتها  اين  تأثير  تحت  را  آنها  پدران  عزم  و  آنها  مادران 
نوجوانی را كه در آغوش پدرش به قتل رسيد؟! اين تنها مورد نبود؛ موارد 
اين حركت آن قدر زياد است كه  ديگری هم وجود داشته است. عظمت 
اين گونه فداكاريها به چشم خود آنها بزرگ نمی آيد؛ همچنان كه در دوران 
جنگ تحميلی، شما آن قدر فداكاری كرديد كه به چشم خودتان نمی آمد؛ اما 
فداكاريهای شما دنيا را خيره كرد. امروز هم ملت فلسطين همين طورند؛ به 
چشم خودشان نمی آيد، اما دنيا را خيره می كند. يك شهادت - مثل شهادت 
آن نوجوان در آغوش پدرش - توفانی در دلهای ملتهای دنيا برمی انگيزد. 

اينها بسيار ارزشمند است.1

بزرگترین وظيفه ی ملت و دولت ما
مسأله ی فلسطين، مسأله ی اول بين الملل اسالمی است. امروز كه مبارزات 
ملت فلسطين در زير پرچم اسالم، خواب از چشم دولت غاصب صهيونيست 

1.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 
 1379/07/29
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و حاميانش ربوده است، بزرگترين وظيفه ی ملت و دولت ما و همه ی ملتها 
و دولتهای مسلمان، حمايت از اين مبارزات است. غده ی سرطانی اسرائيل 
را تنها از طريق همين مبارزات می توان ريشه كن ساخت و جهان اسالم را از 

خطرات مهلك آن نجات داد.1

1.  پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره( 1369/03/10 
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فصل چهارم
روز قدس

فایده ي اعتراضات مردمي به جنایات اسرائيل
البته ملت عزيز ما، هميشه مواضع خودش را اعالم كرده است. كسانی 
نگويند كه »چه فايده ای دارد؟!« اعالم اين مواضع، مهمترين فشار را برگرده ی 
غاصب در هر نقطه ای از دنيا كه باشد وارد می آورد. اگر ملتها در كشورهای 
خودشان، در برابر چنين حادثه ای قيام كنند، راهپيمايی كنند و مشتها را گره 
نمايند، فضا را بر جنايتكاران تنگ خواهند كرد. در همه ی قضايا چنين است. 
عليه امريكا هم چنين است... ملتها بايد حضور خودشان را اعالم كنند. اعالمِ 

حضورِ مّلتها، در فضای بين المللی و سياست جهانی بسيار اثر دارد. 1

زنده نگه داشتن روز قدس
امروز ملت ايران كاری كه می تواند بكند - كه از همه ی كارها هم مهمتر 
است، تظاهرات - مثل همين تظاهرات امروز - است. اين كار بسيار مهّمی 
است. از هدفهای اينها اين است كه نام فلسطين را به دست فراموشی بسپارند. 
كاری كنند كه اصاًل فراموش شود كه چنين چيزی وجود داشت؛ اما شما 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
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نمی گذاريد؛ روز قدس نمی گذارد؛ امام بزرگوار ما با تدبير خودش نگذاشت. 
اين كار بزرگی بود. از جنبه ی انسانی هم مظلوميت خانواده های فلسطينی 
برای هر انسانی وظيفه آور است؛ مظلوميت مردمی كه در داخل فلسطينند، كه 
بعضی از فيلمها و نوارهايش را شما همين روزها ديديد كه چقدر اينها نسبت 
به مردمِ فلسطين ظالمانه رفتار می كنند و عجيب اين است كه اين سازمانهای 
حقوق بشر هم مرده اند! اين امريكاييها و بعضی از اين غربيها و اينهايی كه 
اّدعا می كنند رسالت گسترش دمكراسی را در دنيا دارند، در اين قضيه آبروی 
خودشان را بردند؛ به خاطر اين كه ملتی االن وجود دارد كه در هيچ شأنی از 
شؤون كشور و وطن خودش، قدرت تأثيرگذاری ندارد و حرفش در هيچ جا 
خوانده نمی شود؛ و آن ملت فلسطين است. از نظر انسانی، مردمی مظلوم؛ از 
آن طرف در مقابلشان حكومتی نژادپرست با آن همه ظلم؛ و اين هم دروغ 
بزرگی كه امريكا و سازمانهای جهانی و متفّكران به اصطالح غربی در اّدعايی 

از دمكراسی می گويند! 1

اثر بزرگداشت روز جهانی قدس
مسأله ي  قدس[،  جهانی  روزی]روز  چنين  اعالم  با  خمينی)ره(  امام 
فلسطين را در وجدانهای بشری بيدار نگهداشت و همه ی فريادها را عليه 
صهيونيسم متمركز ساخت و ما هر سال شاهد استقبال فراوان و گسترده ي 

مسلمانان در اين مراسم هستيم. 2

وظيفه ي ملتها در روز قدس
حاال در اين قضيه ی با اين سه نقطه ی اساسی و حساس]جنايات كم 
نظير اسرائيل، استقامت جانانه ي مردم فلسطين و سكوت مجامع بين المللی و 
دولتها[، ملتها چه كار می توانند بكنند؟ می توانند روز قدس به خيابانها بيايند و 
شعار بدهند؛ مشتهايشان را گره كنند و به آن ملت مبارزِ مجاهِد پراستقامت 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
2.  پيام به مناسبت روز قدس 1379/09/29 
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يا  نمی گذارند  ما  دولتهای  اگرچه  ما طرفدار شما هستيم.  بدهند كه  نشان 
نمی توانند به شما كمكی بكنند، بدانيد دلهای ما با شماست. اين آنها را دلگرم 

خواهد كرد؛ كمك بزرگی است.1

روز قدس؛ عامل شكست دشمن غاصب
جمعه ی آينده روز قدس است. اگر ان شاءاهلل دنيای اسالم اين روز را به 
معنای درست كلمه گرامی بدارد و برای فرياد كشيدن بر سرصهيونيستهای 
غاصب، مغتنم بشمارد، به ميزان زيادی دشمن را شكست خواهد داد وبه 
با حضور خود  ايران، ان شاءاهلل  عقب نشينی وادار خواهد كرد. شما ملت 
نشان خواهيد داد كه استفاده از روز قدس و فرصت اعالم موضع در قضيه ی 
كرد.  عمل  زمينه خوب  اين  در  بحمداهلل  ايران،  ملت  چه.  يعنی  فلسطين، 
دولت هم خوب عمل كرد. وزارت خارجه هم خوب عمل كرد. يعنی وقت 
را تلف نكردند و حرفها را زدند. مظلومين فلسطينی فهميدند كه كسانی در 
اطراف دنيا هستند كه نسبت به قضيه ی آنها حساسند. بايد اين حساسيت 
بايد فلسطينيها، خودشان  بيشتر شود.  بايد فشار روی اسرائيل  ثابت شود. 
مسؤوليت زنده كردن مسأله ی فلسطين را جّداً بر عهده گيرند و مجاهدت 
كنند. اگر چه مجاهدت سخت است، اما زندگی در زير فشار صهيونيستها، 
سختی و دشواری اش از مجاهدت كردن بيشتر است. اگر مجاهدت كنند، 
آينده برايشان خوب خواهد بود. اما اين گونه زندگی كردن، روزبه روز سختيها 
را بيشتر خواهد كرد. البته امروز در سرزمينهای اشغالی و در فلسطين اشغالی، 
ملت مسلمان بيدار شده است؛ اما بايد مبارزات در داخل فلسطين، عمومی، 
همه گير، پيگير، متّصل به خارج و متّصل به اعماق اّمت اسالمی گردد و اّمتها 

و ملتهای مسلمان سراسر دنيا به آنها كمك كنند.2
اما ملت فلسطين بی شك عبرت الزم را از آن خواهد گرفت امروز يك 
بار ديگر اين حقيقت تلخ برای آن ملت مظلوم آشكار شد كه در خانه ي 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1383/08/15 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
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بتواند در آن زندگی كند. آشكار شد كه  تا  خود مجبور است مبارزه كند 
صهيونيستها علي رغم اظهارات نزاكت آميز بعضی از سرانشان همان وحشيهای 
نژادپرست و متعصب پنجاه سال قبلند و اگر اندك فرصتی يا بهانه يی پيدا 
كنند شقاوت آميزترين ضربات را بر مسلمانان صاحبخانه وارد خواهند كرد. 
بر ديرباورترين افراد فلسطينی نيز ثابت شد كه رژيمهای استكباری كه اين 
همه دم از امنيت صهيونيستها می زنند، كمترين اهميتی به امنيت مسلمانان 
مقدس  نمی كرد صفوف  اسرائيل جرأت  ارتش  وگرنه  نمی دهند  فلسطينی 
نمازگزاران را چنين قتل عام كند. فلسطينيها با مسلح شدن و ضربه زدن به 
منافع دولت غاصب است كه می توانند حق حيات و حق زندگانی در خانه ي 

خود را به دست آورند. اين است عبرت حادثه ی صبح جمعه ی الخليل.1

تأثير اعالم حمایتها از مبارزین
آن كسانی كه در داخل سرزمينهای اشغالی، مظلومانه مبارزه می كنند و 
رنج می برند و كتكش را می خورند - كه تنها اميد برای آزادی فلسطين و 
محو دولت غاصب نيز همان مبارزان داخلی هستند - بايد احساس كنند و 
بدانند كه در سرتاسر دنيای اسالم، ملتها به ياد آنها هستند و از آنها پشتيبانی 
می كنند. اگر بخواهيم در آن مبارزان مظلومی كه در خانه ی خودشان غريب 
هستند، اين احساس پيدا بشود، بايد همين گونه تظاهرات مردمی در دنيای 
رهبر  و  بزرگ  امام  از سوی  قدس  روز  ابتكار  اين  بيايد.  وجود  به  اسالم 
عظيم القدر ما)رضوان اهلل تعالی عليه(، با توجه به همين معنا بود؛ وااّل معلوم 
است مردمی كه در خيابانهای تهران راه می روند، از اين جا به وسيله ی اسلحه 

با اسرائيل نمی جنگند.
امروز برای اسرائيل و حاميانش و بخصوص امريكا، اسلحه ی مشت شما 
كه گره می شود و شعاری كه می دهيد، از هر سالح ديگری كوبنده تر است. 
دارند. ديديم كه كشورهای  با سالحهای ديگر، وسيله  مقابله ی  برای  آنان 

1.  پيام به مناسبت حمله ی وحشيانه ی صهيونيستها به صفوف مسلمانان روزه دار فلسطينی 06/ 
1372 /12
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عربی در طی چند جنگ، اين قدرت را پيدا نكردند كه با سالح با اسرائيل 
بجنگند و او را شكست بدهند. هر دفعه، يا او كاماًل غالب شد، يا باالخره 

پيش برد؛ ولو در وهله ی اول جنگ هم غالب نشده باشد.
كشورهای عربی اطراف اسرائيل، برای آن كه اين كشور در بُرد تير آنها 
قرار بگيرد، هرچه سالح داشته باشند، باز قدرتهايی كه اين غده را در دل 
دنيای اسالم كاشتند، او را دو يا چند برابر مسلح خواهند كرد؛ بنايشان بر 
اين است. آن چيزی كه جواب ندارد و آن سالحی كه امريكا و شوروی و 
ديگر حاميان اسرائيل نمی توانند در مقابل آن، سالح برابر و مشابهی به ميدان 

بياورند، سالح اراده و خواست ملتهاست.
و  است  نداده  اجازه  اسالم  دنيای  كه  بدانند  بايد  عالم  سياستمداران 
در خانه ی خودمان  را  ما حضور دشمن غاصب  كه  بدانند  بايد  نمی دهد. 
فراموش نكرده ايم. اين طور نيست كه صهيونيستها دايماً بتوانند دنيای اسالم 

را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند. نخير، ملتها بيدارند. 1

مبارزه ي حاميان اسرائيل با روز قدس
كه   - آنها  همپيمانان  و  اسرائيل  رسمی  حاميان  از طرف  كه  مبارزه يی 
حاميان غيررسمی اسرائيلند - با روز قدس شد، يك مبارزه ی تماشايی است. 
برای روز قدس رقيب درست كردند و سعی نمودند كه اين روز را از يادها 
ببرند. ما در هيچ جای دنيای اسالم نديده ايم كه قدرتهای جهانی اجازه بدهند، 
متأسفانه  كنند.  وادار  راهپيمايی  و  اين حركت  به  را  مردم  محلی  دولتهای 
سياست قدرتهای گردن كلفت دنيا، در بسياری از كشورهای اسالمی، دارای 
نفوذ است. اين از بدبختيهای مسلمين و دنيای اسالم است. چرا نبايد در روز 
قدس، دولتهای كشورهای اسالمی، مردم را به راهپيمايی در خيابانها تشويق 
كنند؟ مگر چه چيزی از آنها كم می شود؟ اگر با آرمان فلسطين همراه و 

موافقند، چرا اجازه نمی دهند؟2

1.  خطبه های نماز عيد فطر 1369/02/07 
2.  همان
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روز قدس؛ بيداري ليلة القدر امروز تاریخ اسالم تا مطلع الفجر نجات
امام راحل عظيم  از سوی  كه  مبارك رمضان  ماه  اكنون، جمعه ی آخر 
ما )رضوان اهلل عليه( روز قدس ناميده شده، در پيش روی ماست و در اين 
ماه رمضان كاماًل مجاور ليالی قدر، بايد همان طور كه شب قدر را تا صبح 
به بيداری می گذرانيم و با دعا و تضرع خود به درگاه الهی، می خواهيم كه 
آينده ی مطلوب برای ما رقم زده شود، روز قدس را و همه ی اين ايام حساس 
را كه ليلةالقدر تاريخ اسالم است، به بيداری و هشياری بگذرانيم و تا مطلع 
الفجِر نجات ملتهای مسلمان و مخصوصاً ملت شجاع و مظلوم فلسطين، 

دست از تالش نكشيم.
اين جانب اميدوارم ملت بزرگ ما در اين روز قدس نيز مانند هميشه با 
حضور يكپارچه ی خود در خيابانها و راهپيمايی تا محل نمازهای جمعه، 
فرياد رسا و غريو رعدگون خود را به گوش جهانيان برساند و تكرار كند كه 
امت امام خمينی عظيم، همواره در كنار فلسطين و خصم دشمنان آن خواهد 

بود.1

تشّكر از ملت ایران به خاطر بزرگداشت روز قدس
مردم دنيا و ملتهای مسلمان از مبارزان مظلوم فلسطينی پشتيبانی كردند. 
مردم  از حركت  را  پشتيبانی خويش  خود،  فرياد  همه ی  با  ما  عزيز  ملت 
فلسطين نشان داد. من الزم است از هّمت شما مردم عزيز كه در راهپيمايی 
عظيم روز قدس و اجتماع پُرشكوه نماز جمعه، با شكوه و عظمت فراوانی 

متجّلی شد، با همه ی وجود تشّكر كنم.
ملت عزيز ما مثل هميشه به كشور خود، به تاريخ خود و به مسؤوالن 
كشور آبرو داد. امسال در همه ی دنيای اسالم، روز قدس با كيفيّت ويژه ای 
خاطر  به  اين  و  بشود؛  اين طور  می شد  پيش بينی  كه  همچنان  شد؛  برگزار 
حّقانيت فرياد مظلومانه ی ملت فلسطين است. اميدواريم كه دولتها هم با 
ملتهای خودشان همين طور همكاری كنند و ملت فلسطين را كمك نمايند. آن 

1.  پيام به مناسبت روز جهانی قدس 1369/01/24



24
9 /

ها 
ويت

سؤ
م: م

سو
ش 

بخ

مردم مظلوم و مقهور و محاصره شده به وسيله ی سنگدل ترين و سبع خوتريِن 
و  ملتها  هم  ما،  دولت  هم  ما،  ملت  هم  دارند.  كمك  به  احتياج  دشمنان، 
دولتهای مسلماِن ديگر وظيفه دارند تا آن جا كه می توانند، به اين ملت مظلوم 
كمك كنند. اين يك وظيفه ی دينی و انسانی و خردمندانه است كه عقل به 
آن حكم می كند و يك وظيفه ی تاريخی است كه تاريخ درباره ی آن قضاوت 

خواهد كرد.1
قدردانی  و  ايران سپاسگزاری  ملت  پديده ی ستايش برانگيز  دو  از  بايد 

كنم:
ماه  آخر  جمعه ی  در  قدس  روز  مناسبت  به  مردم  عظيم  اول، حضور 
مبارك رمضان است. اين صحنه، برای دوستان در سرتاسر عالم فرح انگيز و 
اميدواركننده بود و مبارزان فلسطينی را شاد كرد و دلهايشان را قرص نمود. 
برای دشمنان هم كوبنده بود؛ چه آن دشمنانی كه مايلند مسأله ی فلسطين از 
ذهن ملتها بكلی محو بشود و مسلمانان يادشان برود كه اساساً چنين مسأله ی 
مهمی وجود داشته و دارد، و چه آن دشمنانی كه مايلند ملت ايران به جای 
پرداختن به مسائل اساسی اسالمی و انقالبی، به مسائل حقير سرگرم باشد، 
و  در صحنه  و  زنده  ملت  اين  باشد.  مسائل شخصی  و  اختالفات  درگير 

هوشيارِ در وقت الزم، در هر شرايطی حركت الزم را انجام می دهد.2
من بايد از ملت عزيز خودمان و برخی ملتهای ديگر كه در جمعه ی آخر 
ماه مبارك رمضان - كه روز جهانی قدس است - با حضور خود مسأله ی 
قدس را در فضای جهان بار ديگر زنده كردند، تشكر بكنم؛ اگرچه مسأله ی 

قدس هميشه زنده است. 3
همچنين الزم ميدانم در اين مناسبت، علی العجاله از مردم عزيزمان كه 
در روز جمعه در راهپيمائی روز قدس، شكوهی را از خودشان نشان دادند 
و عظمتی را تجسم بخشيدند، صميمانه قدردانی و سپاسگزاری كنم. حقاً و 
انصافاً امسال روز قدس يك نماد بود از حضور ملت ايران و انگيزه ی ملت 

1.  بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1379/10/07 
2.  سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا)ع( 29/ 01/ 1370

3.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1384/10/19 
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ايران؛ همان چيزی كه اميد را در فضای منطقه مي پراكند و ملتها را وادار به 
استقامت ميكند.1

و  ارزشمند  به خاطر حضور  عزيزمان  و  ملت شريف  از  مي دانم  الزم 
كه  نيستم  قابل  من  كنم.  تقدير  و  تشكر  راهپيمائی روز قدس  در  باشكوه 
بخواهم از اين ملت بزرگ تقدير يا تشكر كنم؛ صاحب چيزی هم نيستم؛ 
متعلق به خود مردم است؛ برای خودشان كردند و درست قدم برداشتند. 
ما الزم است خدا را شكر كنيم، به خاطر اين بصيرت عمومی، اين همت 
عمومی، اين انگيزه ی گسترده ی در دلهای زن و مرد مسلمان. امسال روز 
قدس، روز بسيار پرشكوهی بود. حوادثی كه در منطقه اتفاق افتاده است، 
موجب شد برخی ملتهای مسلماِن ديگر هم امسال بيش از سالهای گذشته 
در اين آزمايش بزرگ، در اين حركت عظيِم ضد استكباری همراهی كنند. 
اميدواريم خداوند متعال شّر وجود صهيونيستهای ظالم و خونخوار را از سر 

فلسطينيان و از سر منطقه كم و كوتاه كند..2 

شركت در راهپيمائی روز قدس، در سرما و گرما؛ دليل اعتماد مردم به نظام 
جمهوری اسالمی

كمتر كشوری در دنيا وجود دارد كه اعتمادی را كه مردم ايران نسبت به 
نظام جمهوری اسالمی دارند، نسبت به نظام حكومتی خود داشته باشند. دليل 
اين اعتماد هم همين پديده های روشنی است كه جلوی چشم همه است. باز 
يك عده ای اينها را نمی بينند، هی دم از بی اعتمادی مردم ميزنند؛ نخير، مردم 
به نظام اعتماد دارند. يك دليل، همين انتخابات دو سال قبل است كه بيش 
از هشتاد درصد از مردمی كه حق رأی داشتند و قادر به رأی دادن بودند، در 
انتخابات شركت كردند. كجای دنيا چنين چيزی هست؟ يك نمونه، همين 
دو راهپيمائی ای است كه ما هر سال داريم؛ راهپيمائی بيست و دوی بهمن 
و راهپيمائی روز قدس. اين راهپيمائی ها مربوط به نظام است؛ مربوط به 

1.  بيانات در ديدار رئيس جمهوری و اعضای هيئت دولت بيست و هفتم رمضان المبارك 1432  
  1390/06/06

2. خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1390/06/9
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هيچ دولتی، مربوط به هيچ جريان خاصی نيست؛ مال نظام است. شما ببينيد 
مردم در اين حركت عظيم چه ميكنند؛ در سرمای بيست و دوی بهمن، در 
ماه رمضان با دهان روزه؛ چه اوقاتی كه هوا سرد بود، چه حاال كه هوا گرم 
است. ان شاءاهلل خواهيد ديد روز قدس باز مردم چه عظمتی را از خودشان 
نشان ميدهند. اين نشان دهنده ی عالقه مندی و دلبستگی مردم به نظام است. 
اعتماد به نظام، از اين بهتر و روشن تر نميشود. اين حضور، حضور بسيار 

پرمعنائی است.1 

روز قدس؛ عامل فشار مّلتها
و اما من به شما عرض می كنم: عزيزان من! ملت عزيز ايران! و به همه ی 
ملتهای مسلمان هم عرض می كنم: عاملی كه می تواند در اين زمينه - مثل 
همه ی زمينه های ديگر - تعيين كننده باشد، تصميم ملتها و افكار عمومی 
با فشارِ خواست و مطالبه ی خود می توانند دولتها  ملتها هستند كه  است. 
را به اين حركت وادار كنند. روز قدس در پيش است. امسال روز قدس، 
ملتهای مسلمان بايد نشان دهند كه نسبت به رژيم صهيونيستی و حاميانش 
خشمگينند و هر كس در اين زمينه بی تفاوت باشد و هر سياستی كه در آن 

جهت باشد، با او خشمگينند و خشمگين برخورد خواهند كرد.2

روز شریف قدس؛ یادگار فراموش نشدنی امام بزرگوار
من مطمئنم ان شاءاهلل امسال هم روز شريف قدس، كه يادگار فراموش نشدنی 
امام بزرگوار ماست، پُرشورتر و وسيعتر از هميشه - همچنان كه پارسال هم 
پُرشورتر از سالهای قبل بود - انجام خواهد گرفت و دنيای اسالم موضع 
صهيونيستها  و  كرد  خواهد  روشن  غاصب،  صهيونيسم  مقابل  در  را  خود 
اين قدرتمنديها، دليل  افتاد.  بيشتر به شماره خواهد  روزبه روز نفسهايشان 

    1432 رمضان المبارك  ششم  ايران  اسالمی  جمهوری  نظام  مسؤوالن  ديدار  در  بيانات   .1
1390/05/16

2. بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان  16/ 09/ 1380



25
2 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

قدرت واقعی نيست. دولت غاصب، روزبه روز و بتدريج به پايان عمِر ناشی 
از استبداد و زورگويی خود نزديك می شود و ان شاءاهلل دنيای اسالم روزی را 

خواهد ديد كه فلسطين به دست ملِت فلسطين اداره شود.1

دست قدرت الهی؛ عامل جذب دلها برای شركت در راهپيمایی روز قدس
بعد نوبت مي رسد به حضور سياسى مردم در روز قدس. باز انسان دست قدرت 
اينطور دلهای مردم را جذب ميكند و می آورد  الهی را مشاهده ميكند كه 
توی آن هوای گرم، با دهان روزه، وسط خيابانها؛ وفاداری خودشان را به 
انقالب، به آرمانهای انقالب نشان مي دهند، فرياد مي كنند؛ پيرمرد می آيد، 

بچه ی كوچك می آيد، زنها می آيند، مردها می آيند.
...البته ما اشتباه مي كنيم؛ گاهی نمي فهميم اين تفضل الهی را، نمی بينيم 
دست عطوفت الهی را در قضايای مختلف كه بر سر ما گذاشته ميشود. گاهی 
هم از اين جهت اشتباه مي كنيم كه خيال مي كنيم مائيم كه داريم اين كارها 
را مي كنيم ، در حالی كه ما نيستيم؛ »لَْو َأْنَفْقَت ما ِفي اْلَْرِض َجميعًا ما َألَّْفَت 
بَْيَن ُقُلوبِِهْم َو لِكنَّ اهللَ َألََّف بَْيَنُهم «.2 »قلُب الُمؤِمِن بَيَن اِصَبَعِی الّرحمن«.3 كی اين 
مؤمنين را ميِكشد می آورد توی اين ميدانها، اينجور اينها را متوجه به خدا 
مي كند؟ جز دست الهی، جز قدرت الهی، چيز ديگری نيست. اينهاست كه 

ما را اميدوار مي كند.
 من نمي خواهم فقط شرح ماوقع را عرض كنم - كه خب، اين ماوقع را همه 
داريم می بينيم - من مي خواهم اين استنتاج را بكنم: »ُهَوالَّذي َأیََّدَك بَِنْصِرِه َو 
بِالُْمْؤِمنين«؛4 خدای متعال تأييد خودش را در كنار نصرت به وسيله ی مؤمنين 
مي گذارد، كه علی الظاهر مراد در اينجا نصرت های معنوی است؛ مثل همان 
ُكْم بَِألٍْف ِمَن الَْمالئَِكِة ُمْرِدفين«5 و امثال اينها. »هَو الَّذي َأیََّدَك بَِنْصِرِه  »َأنِّي ُمِمدُّ

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان 1380/09/16
2.  سوره ی أنفال، آیه ی63

3.  بحار األنوار، ج 67، ص: 3 )با اندكى تفاوت(
4.  سوره ی انفال، آیه ی62

5.  سوره ی انفال، آیه ی9
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َو بِالُْمْؤِمنين«؛ مؤمنين هستند كه موجب نصرت مي شوند؛ مؤمنين هستند كه 
نظام را پابرجا نگه مي دارند؛ مؤمنين هستند كه در ميدانهای مختلف، جاده 
ما  انجام دهد.  را  بزرگی  كارهای  بتواند  نظام اسالمی  تا  را صاف مي كنند 
اينها را »ِإنَّما ُأوتيُتُه َعلی  ِعْلٍم ِعْندي«1 نبايد تصور كنيم؛ خيال نكنيم ما هستيم 
داريم مي كنيم؛ اينها را خدا دارد ميكند. اين نكته ی اول؛ كه به نظر من مردم 
ما به توفيق الهی، به لطف پروردگار، مردم خوبی هستند؛ خوبی شان هم به 

وفاداری آنها به ايمان است، به رسوخ ايمان در دلهاست. 2

روز قدس؛ روِز آزمایش بزرگ ملتهای مسلمان
روز  است.  نزديك  قدس  روز  قدس.  روز  و  فلسطين  مسأله ی  اما  و 
قدس، روزِ آزمايش بزرگ ملتهای مسلمان است. روز قدس، آن روزی است 
كه ملتهای مسلمان بی واسطه ی مقامات رسمی حرفشان را در دنيا مطرح 
می كنند. امسال هم روز قدس اهميت مضاعفی دارد؛ هم به خاطر حادثه ی 
غزه -كه واقعاً عقب نشينی از غزه يك شكست بزرِگ صهيونيستها بود - هم 
به خاطر توطئه يی كه بعد از شكست غزه و برای جبران آن شكست، از سوی 
امريكاييها و صهيونيستها و بعضی از هم پيمانان شان در جريان است. يعنی 
عادی سازی رابطه ی زشت با رژيم صهيونيستی در ميان برخی از دولتهای 

اسالمی و برخی از دولتهای منطقه، كه نبايد زير بار بروند.3 

نقش روز قدس در حفظ یاد فلسطين
اولين مطلبی كه در خطبه ی دوم بايد عرض كنم، سپاس فراوان از ملت 
ايران به خاطر راهپيمائی روز قدس است. حقيقتا بايد گفت: درود بر ملت 
ايران! عظمت ملی خود را، عظمت جايگاه اسالمی خود را، عزت خود را 
به دنيا نشان داديد. نقش اين راهپيمائيها بسيار زياد است. استعمارگران از 

1.  سوره ی قصص، آیه ی78
2.  بيانات در دیدار اعضاء مجلس خبرگان رهبری    1390/06/17
3.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1384/07/29 



25
4 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

وقتی فلسطين را اشغال كردند، هدفشان اين بود كه نام و ياد فلسطين را به 
فراموشی بسپرند؛ اصال مردم دنيا و نسلهای بعدی فراموش كنند كه روزی 
يك سرزمينی در دنيا بوده است، يك كشوری بوده است به اسم فلسطين؛ 
هدفشان اين بود. بعد كه نتوانستند و اين قيام عظيم ملت فلسطين - چه در 
انتفاضه ی اول و چه در انتفاضه ی مسجداألقصی - بار ديگر اين شعله را در 
دنيا برافروخته كرد و دلهای ملتها و آحاد مردم و منصفان عالم را به خود 
متوجه كرد، راه عالج را اين دانستند كه مجموعه ی عرب فلسطينی را در 
گوشه ای از اين سرزمين، در واقع زندانی كنند؛ محصور كنند و كشور آباد 
پرنعمت فلسطين و منطقه ی حساس فلسطين را به طور خالص در اختيار 
صهيونيستها و با هويت صهيونيستی نگه دارند و عربها را به طرف غزه و 

ساحل غربی برانند.1

همه گيرشدن گراميداشت روز قدس در جهان
يك مطلب درباره ی روز قدِس امسال است كه اين حركت عظيم در 
دنيای اسالم روز به روز جا افتاده تر شده است و گسترش بيشتری پيدا كرده 
است. امسال دنيای اسالم شاهد تظاهرات بخشهائی از اغلب ملتهای مسلمان 
يعنی  اسالم  دنيای  غرب  تا  اندونزی،  از  يعنی  اسالم  دنيای  شرق  از  بود؛ 
آفريقا و نيجريه. در كشورهای مسلمان هرجا به آحاد مردم اجازه داده شد 
كه بتوانند نيت و اراده ی خود را در روز قدس نشان دهند، مجموعه هائی از 
مردم آمدند و نشان دادند كه نسبت به مسأله ی قدس چه احساساتی دارند. 
حتّی مسلمانانی كه در اروپا زندگی مي كردند، اقليتهائی كه زير فشارهای 
عصبيت دولتها و مؤسسات اروپائی قرار دارند، آنها هم روز قدس را گرامی 
داشتند. اين نشانه ی اين است كه مسأله ی فلسطين علی رغم آنچه كه غاصبان 
زنده تر  اسالم  دنيای  در  روز  به  روز  مي خواستند،  آنها  حاميان  و  فلسطين 
مي شود. آنها نيتشان اين بود كه نام فلسطين را از خاطره ی ملتهای مسلمان 
پاك كنند. اراده ی آنها اين بود، هدف آنها اين بود كه نقشه ی فلسطين و ملتی 

1.  خطبه های نماز عيد سعيد فطر1386/07/21 
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به نام فلسطين را بكلی از جغرافيای دنيای اسالم حذف و محو كنند. همه ی 
تالش خودشان را هم در طول اين شصت ساِل تمام كه از اين فاجعه ی 
بزرگ مي گذرد، بر اين كار متمركز كردند؛ اما آنچه واقع شده است، عكس 
آن چيزی است كه آنها مي خواستند و دنبال آن بودند. امروز دنيای اسالم 
نسبت به مسأله ی فلسطين بسيار حساستر و بسيار پرانگيزه تر است. علت اين 
است كه دنيای اسالم بيدار شده است. اگر اين بيداری در سال 1948 ميالدی 
- يعنی 1327 هجری شمسی - كه فلسطين به طور رسمی غصب شد و در 
اختيار صهيونيستها قرار گرفت، وجود مي داشت، قطعاً واقعيتها جور ديگری 
مي بود و اين حادثه ی تلخ دنيای اسالم و اين جراحت عميق بر پيكر امت 
اسالمی واقع نمي شد. امروز مسلمانها بيدارند، متوجه اند، روز به روز هم به 
توفيق پروردگار بيدارتر خواهند شد. و من الزم است عرض بكنم يكی از 
مهمترين عوامل اين حمايت و گسترش جهانی، ايستادگی و مقاومت ملت 
شجاع فلسطين است. ما به ملت فلسطين درود مي فرستيم. اين ملت حقاً و 
انصافاً اثبات كرده است كه اليق نام مسلمانی و اليق نام يك ملت زنده است. 
ما از همين جا در مقابل شما جمعيت مسلمان به مردم فلسطين و به دولت 
قانونی فلسطين و به برادر مجاهدمان آقای هنيه مي گوئيم: بدانيد كه ملت 

ايران شما را تنها نگذاشته است و تنها نخواهد گذاشت. 1

روز قدس؛ عامل زنده ماندن نام فلسطين
برجسته     ترين  از  يكی  اين  است.  قدس  روز  ـ  جمعه  ـ  آينده  هفته     ی 
يادگارهای امام عزيز ماست؛ نشانه     ی دلبستگی انقالب و دلبستگی ملت ما به 
ماجرای قدس شريف و ماجرای فلسطين است. به بركت روز قدس، اين نام 
را ما توانستيم هر سال در دنيا زنده نگه داريم. خيلی از حكومتها و خيلی از 
سياستها مي خواستند، مايل بودند، تالش كردند، پول خرج كردند كه مسأله     ی 
ايستادگی  اگر  نبود،  اسالمی  اگر تالش جمهوری  فراموش شود.  فلسطين 
جمهوری اسالمی با تمام قوا در مقابله     ی اين سياست خباثت     آلود نبود، بعيد 

1.  خطبه های نماز عيد سعيد فطر، اول شوال 1429 - 1387/07/10 
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نبود كه بتوانند مسأله     ی فلسطين را بتدريج به زاويه بكشانند؛ اصال فراموش 
كنند. االن هم خود دستگاه استكبار و خود صهيونيستهای خبيث معترفند، 
معتقدند و ناراحتند از اينكه جمهوری اسالمی پرچم فلسطين را برافراشته 
است و نمي گذارد كه با سازشكاريهائی كه مي خواهند انجام بدهند، مسأله     ی 
فلسطين را از دور خارج كنند. روز قدس، روز زنده كردن اين ياد و اين نام 
است. امسال هم به توفيق الهی، به هدايت الهی، ملت عظيم ما در تهران و 
در همه     ی شهرستانها روز قدس را گرامی خواهند داشت، راهپيمائی خواهند 
كرد. در كشورهای ديگر هم بسياری از مسلمانان در روز قدس از ملت ايران 
تبعيت مي كنند. روز قدس، روز متعلق به مسأله     ی قدس است و ضمنا مظهر 
وحدت ملت ايران است. مراقب باشيد در روز قدس كسانی نخواهند از 
اين اجتماعات برای ايجاد تفرقه استفاده كنند. از تفرقه بايد ترسيد. با تفرقه 
بايد مقابله و معارضه كرد. تفرقه نبايد به وجود بيايد. آن وقتی ملت ايران 
مي تواند پرچم قدس را با افتخار بلند كند كه يكپارچه باشد. در طول اين 
سالها سعی كردند اين را هم به هم بزنند، اما بحمداهلل نتوانستند؛ ان     شاءاهلل 

بعداً هم نخواهند توانست.1

روز قدس؛ نماد صف                بندی حق در مقابل باطل
بكنم،  اولين مطلبی كه وظيفه                ی خود مي دانم عرض  در خطبه                ی دوم، 
عرض سپاس و قدردانی است از ملت عظيم                الشأن ايران به خاطر نمايش 
عظمتی كه در روز قدس در برابر چشم جهانيان قرار دادند. چقدر سعی 
در  نماد صف                بندی حق  كه  را  قدس  روز  كه  سالها  اين  در طول  كرده                اند 
مقابل باطل است، تضعيف كنند. روز قدس نشان                دهنده                ی صف                بندی حق 
و باطل، صف                بندی عدل در مقابل ظلم است. روز قدس فقط روز فلسطين 
عليه سرطان  مسلمانان  فرياد رسای  روز  است.  اسالمی  امت  روز  نيست؛ 
كشنده                ی صهيونيزم است كه به وسيله                ی دست متجاوز اشغالگران، مداخله 
كنندگان، قدرتهای استكباری به جان امت اسالمی افتاده است. روز قدس 

1.  خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 1388/06/20 
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چيز كوچكی نيست. روز قدس يك روز جهانی است. يك پيام جهانی هم 
دارد. نشان                دهنده                ی اين است كه امت اسالمی اوالً زير بار ظلم نمي رود، ولو 
اين ظلم از پشتيبانی بزرگترين و قدرتمندترين دولتهای عالم برخوردار باشد. 
چقدر سعی كردند روز قدس را تضعيف كنند و امسال بيش از هميشه تالش 
كردند؛ اما روز قدس در ايران اسالمی، در تهران باعظمت به همه                ی دنيا نشان 
داد كه عقربه                ی انقالب و ملت ايران به كدام سمت و كدام جهت است؛ 
نشان داد كه اراده                ی ملت ايران چيست؛ نشان داد كه ترفندها و حقه                ها و پول 

خرج                كردنها و خباثتهای سياسی آنها بر روحيه                ی ملت ايران اثری ندارد.1

روز قدس؛ مانع ذوب شدِن فلسطين توسط دولتهاي خيانتكار
هفته ی آينده روز قدس است؛ روزی كه يادآور يكی از ابتكارهای امام 
راحل عظيم الشأن ماست. اين روز را گرامی بداريد؛ دنيای اسالم بايد اين روز 
را گرامی بدارد. توده های مسلمان نگذارند كه بعضی از دولتهای خودفروخته، 
را  فلسطين  آورده اند،  به وجود  كه  آرام و سكوت مصنوعی ای  فضای  در 
ذره ذره و لحظه به لحظه ذوب كنند و قضيه را به دست فراموشی بسپارند. 
خيانت دولتهايی كه با رژيم غاصب ساختند و فلسطينيها را قربانی كردند، 

نبايد از ياد برود و فراموش بشود. اين قضيه، يك قضيه ی كوچك نيست.
بيش از چهل سال است كه ملت اسالم نام فلسطين را می آورد. مسلمين، 
متفكران اسالمی، نويسندگان و سياستمداران، هزاران و هزاران بار گفته اند 
و هزاران نفر در اين راه شهيد شده اند. مگر می شود پاره ی تن جهان اسالم 
را همين طور در اختيار دشمنان گذاشت كه آن را تصرف كنند و ملتی را از 
خانه ی خودش بيرون نمايند. مگر چنين چيزی می شود؟ مگر اسالم اجازه 

می دهد؟ مگر ملتهای اسالمی اجازه می دهند؟
در فضای عالم، اين جّو آمادگی و حضور و انتظار و طلبگاری نسبت 
اين  بايد  هم  فلسطين  داخل  در  بشود.  بيشتر  روزبه روز  بايد  فلسطين،  به 
شعله ی مقدس روزبه روز برافروخته تر بشود. آن جوانان، آن زنان و مردان، 

1.  خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1388/06/29 
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مبارزه  غاصب  رژيم  با  فلسطين  داخل  در  كه  فداكارانی  آن  نوجوانان،  آن 
آن  بر روی  آنها  كه  است  اصلی همان جايی  نقطه ی  بدانند  بايد  می كنند، 
انگشت گذاشته اند. اين، آن جايی است كه دشمن شكست خواهد خورد. 
اين كه سازمانها در خارج از مرزهای فلسطين پشت ميزهای مذاكره بنشينند، 
يا در تريبونها به نام فلسطين خودنمايی كنند، مشكلی را حل نخواهد كرد. 
پشتيبانی عمومی دنيای اسالم از بيرون، و مبارزه ی واقعی و محسوس ملت 
فلسطين در داخل، اين دو با هم مشكل را حل خواهد كرد و سر دشمن 

فلسطين را به سنگ خواهد كوبيد. 1

روز قدس؛ اميد بخش به مبارزین و اسراي در بند اسرائيل
روز قدس را گرامی بداريد و آن را بزرگ بشماريد. البته تبليغات جهانی 
منعكس نمی كنند؛ نكنند. آن كسانی كه در زندانهای فلسطينی هستند، به ما 
گفته اند كه از شعار شما و حضور شما و مشت گره كرده ی شما - كه حاكی 
و  می كنند  قدرت  و  قّوت  احساس   - عزم صادقانه ی شماست  و  نيت  از 
ايستادگی می نمايند. آن كسی كه در پشت ديوارهای زندان فلسطينی است، 
و  كوچه ها  در  كه  مردی  و  زن  آن  بايستد.  تا  نكند،  تنهايی  احساس  بايد 
خيابانهای بيت المقدس و نوار غزه و شهرهای ديگر فلسطين اشغالی مورد 
تهاجم اراذل و اوباش صهيونيست است، بايد احساس كند كه شما پشت 
سرش هستيد، تا بتواند مقاومت كند. البته دولتها هم تكاليفی دارند. دولت 
جمهوری اسالمی هم وظايفی دارد و به اين وظايف عمل می كند؛ باز هم 
خواهد كرد. مسأله ی ملی و عمومی و مردمی نقش خاص خودش را دارد، 

كه بايد در جای خود انجام بدهد.2

مقاومت وتظاهرات؛ تابنده ي نور اميد
جوانان و كودكان و زنان و مردانی كه امروز مظلومانه در شهرهای وطن 

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران 1370/01/16
2.  همان
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مغصوب با خون خود كوچه ها و خيابانها را رنگين می كنند، و نمازگزارانی 
كه در اجتماعات هفتگی جمعه ی خود، كابوس مرگ را بر سر اسرائيليان 
غاصب و مهاجر می كوبند، نور اميدی را بر سراسر فلسطين تابانيده اند كه 
در تمام چهل سال غصب و قبل از آن در روزگار فشار و اختناق انگليسی، 
هرگز سرزمين مقدس آن را به خود نديده بود، و آينده هم متعلق به همين 

مؤمنين مصمم و مبارز است.
امروز ديگر روزگار ضعف و انفعال و انتظار ملت فلسطين تمام شده 
است و اسالم نيروی حقيقی آن ملت برجسته را به وی بازگردانده است. 
امروز ديگر سران خائن و سازشكار فلسطين فروش فلسطينی كه فارغ از رنج 
شهروندان يا چادرنشينان، به معامله ی سياسی و تجارت با سرمايه ی فلسطين 
بزنند. سرنوشت  مشغولند، نمی توانند سرنوشت آن كشور و ملت را رقم 
فلسطين، در مسجدها و نماز جمعه ها و خيابانها و ميدانهای سراسر زمينهای 

اشغالی است كه رقم می خورد، و اين از بركات اسالم است.1

روز قدس پشتوانه ی امنيت كشور ما
 خب، روز قدس در پيش است. روز قدس، يك روزِ به معنای حقيقی 
كلمه، بين المللِی اسالمی است؛ روزی است كه ملت ايران ميتواند با كمك 
ملتهای مشتاق ديگر، كه امروز خوشبختانه تعدادشان هم متعدد و زياد شده، 
يك حرف حقی را فرياد كند كه برای پنهان كردن آن حرف حق و خاموش 
كردن آن فرياد، شصت سال است كه دستگاه استكبار دارد سرمايه گذاری 
ميكند - البته حداقل شصت سال است، يعنی از زمان تشكيل دولت غاصب؛ 
وااّل از مقدماتش شايد صد سال هم بيشتر است - شصت سال است كه دارند 

سعی ميكنند فلسطين را از نقشه ی جغرافيای جهانی حذف كنند. 
البته تا حدود زيادی هم موفق شده بودند. انقالب اسالمی زد توی دهن 
اينها. ايجاد نظام جمهوری اسالمی و اعالن روز قدس و تبديل سفارت رژيم 
غاصب به سفارت فلسطين در تهران، حركت هشدار دهنده و متوقف كننده 

1.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1368/04/14 
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و مهاجمی بود كه در مقابل اين نقشه ی استكباری ايستاد. امروز خوشبختانه 
اين حركت، روزبه روز توسعه پيدا كرده.

اين را همه ی آحاد  امنيت كشور ما هم هست.   روز قدس پشتوانه ی 
مردم عزيز ما بدانند؛ هر يك نفری كه روز قدس توی خيابان می آيد، به 
سهم خود دارد به امنيت كشور و امنيت ملت و حفظ دستاوردهای انقالبش 
كمك ميكند. روز قدس روز بزرگی است، روز مهمی است. ان شاءاهللهَّ امسال، 
هم در كشور ما و هم در كشورهای اسالمی ديگر، اين روز، باعظمت تر از 

هميشه برگزار خواهد شد.1

1.  بيانات در ديدار جمعی از اساتيد دانشگاه ها در بيست و سومين روز رمضان المبارك 1432  
 1390/06/02
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فصل پنجم
مسؤوليت دولتهاي اسالمي

وظيفه ي ملتها و دولتهاي مسلمان
بر  توانسته اند  می كنند  خيال  صهيونيستها  نيست.  دوام  قابل  رژيم  اين 
اين طور  آنهاست! نخير؛  به  متعّلق  ابد فلسطين  تا  فلسطين مسّلط شوند و 
نيست. سرنوشت فلسطين اين است كه قطعاً يك روز كشور فلسطين خواهد 
ملتها و دولتهای  قيام كرده است. وظيفه ی  اين راه  شد. ملت فلسطين در 
مسلمان اين است كه اين فاصله را هر چه بيشتر كم كنند و كاری كنند كه 

ملت فلسطين به آن روز برسد.1
امروز همه ی ما وظيفه داريم از مردم فلسطين حمايت معنوی و ماّدی 

كنيم.2
در  و  اشغالی  سرزمينهای  داخل  در  امريكا،  توطئه ی  عالج  مهمترين 
ليكن همه ی مسلمين موظفند در  فلسطينی است؛  مبارزان  نيرومند  دستان 
اين جهاد شركت جسته و كمكهای مالی و سياسی و اطالعاتی و نظامی و 
تجهيزاتی را به سوی آنان سرازير كنند. ملت فلسطين بايد احساس تنهايی 
نكند. صهيونيستها و كسانی كه شكنجه و كشتار مبارزان فلسطينی منتسب به 
آنهاست، بايد در هيچ جای جهان احساس امنيت نكنند. صندوقهای پشتيبانی 

1.  بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمينی)ره( 1381/03/14 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/09/01 
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و هسته های كمك به فلسطينيان مبارز بايد در همه جای عالم و از سوی 
دولتها و ملتها تشكيل شود. تحريم اقتصادی دولت غاصب و به رسميت 
نشناختن آن، وظيفه ی همه ی دولتهای مسلمان است و ملتها بايد در برابر 
اين مسأله حساسيت نشان دهند ... و با اين وسايل و با همه ی وسايل ممكن 
بايد با توطئه ی جاری مقابله، و از تأثير آن ممانعت به عمل آيد. به هر تقدير، 
مسأله ی فلسطين يك راه حل بيشتر ندارد و آن، تشكيل دولتی فلسطينی در 

تمامی سرزمين فلسطين است.1

حمایت از فلسطين؛ وظيفه ي الهي و سياسي
آالم مردم فلسطين، آالم و دردها و رنجهای ماست. امروز فرياد ملت 
فلسطين بلند است كه ياللمسلمين! جواب اين فرياد، بر تك تك مسؤوالن 
دولتهای اسالمی واجب و الزم است؛ خدای متعال آنها را مؤاخذه خواهد 
كرد. همه ی ما وظيفه داريم. اين، باالتر از مالحظات سياسی است؛ اگرچه 
عقل سياسی هم اقتضاء می كند كه امروز همه ی دنيای اسالم پشت به پشت و 
دست در دسِت هم در مقابل صهيونيسِم غاصب و متجاوز بايستند. اين خطر 
برای همه ی دنيای اسالم است. حتّی دولتهايی كه خيال می كنند ارتباطاتشان 
با دولت غاصب صهيونيست به نفع آنهاست، وجود صهيونيستها بيشتر به 
ضررشان است. اين غّده ی سرطانی و شجره ی خبيثه ای كه در آن جا گنجانده 
و  كشورها  همه ی  هويّت  و  موجوديّت  عليه  تهديدی  امروز  است،  شده 
دولتهای اسالمی است. كمك به فلسطين بايد صورت گيرد؛ چاره ای نيست. 
اگر ما نكنيم، بالشك كسانی پيدا خواهند شد كه اين كار را خواهند كرد؛ 

»فسوف یأتی اهلل بقوم یحّبهم و یحّبونه«2 اين سنِت الهی است. 3

1.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
2.  سوره ي مائده، آيه ي54

3.  بيانات در ديدار مسؤوالن نظام به مناسبت عيد سعيد فطر 1379/10/07 
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وظيفه ي دول اسالمي؛ قطع یكماهه ی نفت، براي سركوب اسرائيل
اين مسأله ی قطع يكماهه ی نفت كه ما گفتيم، يك مسأله ی اساسی است. 
با اين مسأله نمی شود سطحی برخورد كرد. البته يك مسأله ی نمايشی هم 
نيست كه دولتی تنها بايستد و بگويد من نفت خود را قطع می كنم؛ معلوم 
نيست چه طوری قطع می كند يا نمی كند. اين يك مسأله ی جّدی و واقعی 

است و بايد همه تصميم بگيرند.
آمدند گفتند كه قطع نفت به ضرر كشورهای قطع كننده است؛ در حالی 
كه اين طور نيست؛ اين خطای در محاسبه است. قطع نفت به ضرر ملتها 
نيست؛ به سود آنهاست. همين االن شما می بينيد در نوسانات قيمت نفت، 
چند صباح قيمت به بيست و چهار دالر، بيست و پنج دالر می رسد؛ اما بعد 
از چند روز به پانزده دالر، شانزده دالر كاهش پيدا می كند. از باال رفتن و 
پايين آمدن قيمتها، ملتها اين همه ضرر می بينند؛ چون اختيار در دست ديگران 
اسالمی  ملتهای  در  تصميم گيری  قدرت  اين  نفت،  ماهِ  يك  قطع  با  است. 
آشكار خواهد شد. ملتها و دولتهای اسالمی نشان می دهند كه می توانند عليه 
ديكتاتورِی بين المللی و عليه خواسِت زورگويانی كه فقط به سرنيزه متّكی 

هستند، اقدام كنند. بايد اين كار را بكنند؛ اين اجتناب ناپذير است.
البته بعضی از دولتها مواضع خوبی اتّخاذ كردند. دولت سوريه و دولت 
همه ی  ليكن  است؛  خوبی  مواضع  مواضعشان،  ايستادند؛  شجاعانه  لبنان 
توليد  و  كننده  صادر  دولتهای  و  اسالمی  دولتهای  همه ی  عربی،  دولتهای 
كننده ی نفت بايد به اين وظيفه ی تاريخی خود اهميت دهند. تاريخ در آينده 
روی اين اقدامهای تعيين كننده قضاوت خواهد كرد؛ امروز هم ملتها قضاوت 
می كنند. امروز ملتها بر اين اساس نسبت به دولتهای خود و نسبت به صداقت 

و دلسوزی و پاكدامنی آنها تصميم گيری می كنند. 1
من اين طور به نظرم می رسد، از جمله كارهای مهّمی كه دولتهای عرب 
می توانند بكنند اين است كه صادر كنندگان نفت از نفت استفاده كنند. اين 
حرفی كه غربيها در دنيا به راه انداخته اند كه از سالح نفت استفاده نكنيد، 
آن  از  به سود خودشان  بايد  و  ملتهاست  مال  نفت  نيست.  درستی  حرف 

به مناسبت روز كارگر و هفته ی معلم  از كارگران و معلمان  بيانات در ديدار گروه كثيری    .1
 1381/02/11
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عنوان سالح  به  از محصوالت غذايی  و  از گندم  امريكاييها  كنند.  استفاده 
استفاده كردند؛ در خيلی جاهای دنيا هم می كنند. چرا كشورهای اسالمی و 
عربی اين حق را نداشته باشند؟ يك ماه - فقط يك ماه - به صورت نمادين 
و سمبليك، صادرات نفت را به همه ی كشورهايی كه با اسرائيل روابط حسنه 
دارند قطع كنند. امروز دنيا حركت را - حركت كارخانه ها - روشنايی و 
انرژی را - انرژی برق - و حرارت را، كه سه عنصر اصلی زندگی اش است 
از نفت ما دارد. اگر نفت ما در اختيار آنها قرار نگيرد، حركت كارخانجات، 
روشنايی و حرارت متوقّف خواهد شد. مگر اين چيز كمی است؟ دولتهای 
به  دائم -  اين كه  نه  ماه -  بكنند. يك  را  كار  اين  به خاطر خودشان  عرب 
صورت نمادين به عنوان حمايت از ملت فلسطين اين كار را بكنند، دنيا تكان 

می خورد. اين از كارهايی است كه می توانند بكنند. 1

نابودي اسرائيل در بكارگيري همه ي امكانات جهان اسالم
اسرائيل كه روزی در اين منطقه عربده می كشيد و همه ی خواسته های 
خود را بر ملتهای عربی ديكته می كرد، اينك ناتوان و افسرده در برابر عظمت 
مقاومت اسالمی، بر زمين زانو زده است؛ اين بخِش كوچكی از تواناييهای 
ملتهای مسلمان و عرب است. يقين بدانيد كه اگر همه ی امكانات جهان 
اسالم و حتّی بخشی از آن در اين مسير به كار گرفته شود، ما شاهد زوال 
لبنان از يك  و نابودی رژيم صهيونيستی خواهيم بود. اسرائيل در جنوب 
مقاومت چند هزار نفره شكست خورد. درست است كه حزب اهلل، امتداد 
مردمِی عميقی داشته و به هنگام ضرورت توانسته است هزاران، بلكه دهها 
هزار نيرو را بسيج كند؛ ولی به طور مستمر فقط از چند هزار، بلكه گاه از چند 
صد نيرو در محورهای رويارويی با اشغالگران صهيونيست بهره برده است. 
يعنی اسرائيل و همه ی امكانات نظامی آن و فنآوری تسليحاتی و پيشرفته اش 
- كه به زّرادخانه ی امريكا متّصل است - از چند صد جواِن باايمان و پُرشور 
كه از سالحهای بسيار ابتدايی در جنگ بهره می برند، شكست خورد. البته 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
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سالح قوی و شكست ناپذير آنها، سالح ايمان بود. 1

وظيفه ي دولتها؛ همراهي با خواسته ي ملتهاي مسلمان
اميد است دولتهای اسالمی با خواسته های قاطبه ی ملتهای مسلمان همراه 
اين رژيم  با  رابطه  كنند و هرگونه  اين حركت عظيم حمايت  از  شوند و 
اشغالگر را به طور كامل قطع نمايند و از تحريمهای مختلف اقتصادی و 
كمكهای  و  كنند  استفاده  غاصب  رژيم  اين  با  مقابله  برای  ديگر  ابزارهای 
بازسازی  و  مجروحان  معالجه  فلسطين،  اصلی  مسأله ی  را صرف  مردمی 

ويرانيها بنمايند.
مردم  اين حركت و  از  به حمايتهای خود  نيز  ايران  اسالمی  جمهوری 
مظلوم فلسطين ادامه خواهد داد و آيينهای روز جهانی قدس را همراه با همه ی 
مسلمانان، پُرشكوه تر از هر سال برگزار خواهد كرد و اميدوار است هر روز 

شاهد پيروزی حق و عدالت و شكست و رسوايی باطل و اشغالگری باشيم.2
شما يك چهارم جمعيت دنيا هستيد. مسلمانان بزرگترين ابزارهای قدرت 
را در اختيار دارند. امروز دنيا به نفت شما محتاج است. امروز دنيا به منطقه ی 
حساس حيات و زندگی شما محتاج است. چرا امريكا بايد بتواند چيزی 
را بر شما تحميل بكند؟ تحمل نكنيد، قبول نكنيد. اينها شعار نيست؛ اينها 
واقعيتهايی است كه اگر ما همت بكنيم و با اين تكليف عظيم الهی و انسانی 

صادقانه برخورد نماييم، قابل تحقق و قابل عمل است.
امروز يك عده مسلمان، فداكار، برگزيدگان ملت فلسطين، از پير و جوان 
و مرد و زن، در سرزمينهای مقدس فلسطين دارند مبارزه می كنند؛ به آنها 
كمك كنيد؛ راه اين است. كمك به فلسطين، يعنی كمك به عناصری كه دارند 
مبارزه می كنند. كمك به فلسطين، معنايش اين نيست كه به عناصر سازشكاری 
كه دلشان برای فلسطين نسوخته، بلكه دلشان برای منافع شخصی خودشان 
سوخته، كمك كنند. آن سازمانی مورد قبول است و نماينده ی واقعی مردم 
فلسطين است، كه در راه آرمان فلسطين مبارزه بكند؛ نه آن سازمانی كه برود 

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 
2.  پيام به مناسبت روز قدس 1379/09/29 
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آرمان فلسطين را به دشمن بفروشد و بر سر آن معامله بكند!
بايد ملتهای مسلمان حركت كنند و احساس تكليف نمايند. من آنچه را 
كه به نظرم می رسد امروز بايد گفته بشود و بايد انجام بدهيم، در بيانيه گفته ام؛ 
االن هم دارم می گويم. ملتهای اسالمی به هر نحو كه می توانند، بايد انواع 
كمكهای خودشان را به آن مردمی كه دارند در داخل فلسطين مبارزه می كنند، 

برسانند؛ اين يك تكليف شرعی و الهی و انسانی است.
اگر امروز شما مسلمانان عقب بنشينيد، بدانيد كه دشمن يك سنگر جلو 
می آيد - دشمنی كه تمام نمی شود - اسرائيل يك سنگر جلو می آيد؛ امريكا 
كه دشمن جهان اسالم است، يك سنگر جلو می آيد. اگر شما عقب بنشينيد، 
آنها جلو می آيند. دشمنی ميان آنها و ميان شما امت اسالم كه تمام نخواهد 

شد. خواسته های استكبارِی استكبار كه تمامی ندارد.
شما بايد در اين جا يك حركت قاطع و يك تصميم گيری قطعی بكنيد. 
اين اجتماع در تهران می تواند اجتماع مباركی باشد. كار به دست شماست؛ 
تصميم گيری كنيد. پارلمانها بنشينند برای سرنوشت فلسطين تصميم گيری 
كنند و آن را از دولتها بخواهند. روشنفكران و نويسندگان بنويسند و افكار 
عمومی را بيدار كنند. دانشجويان و جوانان آماده باشند، تا با صدای بلند، 

خواسِت ملتها را اعالم كنند.
ملت ايران آماده است. ما در حد توان و قدرتمان آماده هستيم، تا اين 
تكليف را انجام بدهيم؛ دشمنی استكبار را هم تحمل می كنيم. ما را به خاطر 
حمايت از فلسطين و از انتفاضه ی فلسطين و از قيام مردم فلسطين تهديد 
نكنند؛ اين حمايت وظيفه ی ماست؛ ما اين را انجام می دهيم و از هيچ تهديدی 
هم نمی هراسيم. از بعد از انقالب، بالفاصله ما در معرض تهديدهای استكبار 
بوديم؛ و به فضل پروردگار و به حول و قّوه ی الهی، استكبار نتوانسته است 

كاری بكند. ما باز هم تكليفمان را انجام خواهيم داد.
من از شما آقايان محترم و از شما برادران عزيز خواهش می كنم كه اين 
اجتماع را به طور كاماًل جدی مورد نظر قرار بدهيد و سعی كنيد كه در 
نشست وبرخاستها به تصميم برسيد. صرف اجتماع تنها، صرف نشستن و 
گفتن و برخاستن، كافی نيست؛ بايد تصميم بگيريد، با تصميم برگرديد و 
آن تصميم را به مرحله ی اجرا بگذاريد؛ آنگاه خواهيد ديد كه آنچه به نظر 
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بن بست می آيد، گشوده خواهد شد. در مقابل اراده ی ملتهای مسلمان، هيچ 
بن بستی وجود ندارد.1

دولتهای  قدرت  كنند.  تكليف  احساس  بايد  مسلمان  دولتهای  امروز 
مسلمان، اگر متفق و همصدا باشند، از قدرت امريكا بيشتر است. امريكا به اين 
منطقه محتاجتر است، تا اين منطقه به امريكا. دولتها بايد بدانند كه خواست 
ملتهای مسلمان آن است كه همه ی آنها با هم به خواست مستكبرانه ی امريكا 
و اسرائيل پاسخ »نه« بگويند. اين مطمئن ترين اقدام برای حفظ خود دولتها و 
حفظ شرف و عزت كشورهای اسالمی است. بايد از تهديد و تطميع امريكا 
و فشار تبليغاتی مطبوعات صهيونيستی نهراسند و به ندای وظيفه ی اسالمی 

و ملی خود پاسخ گويند. 2

وظيفه ي دولتها
به همه ی كشورهای اسالمی و ملتهای مسلمان هم عرض می كنيم كه 
امروز وظيفه ی شرعی همه ی ملتها و دولتهاست كه به آن جماعت مؤمن 
و آن ملت مظلوم كمك برسانند و آنها را وسط ميدان، تنها رها نكنند. البته 
كمكهايی هم می شود كه اميدواريم اين كمكها به جای خود برسد و ان شاءاهلل 
بتواند برای كم كردِن آالم مردم فلسطين، مفيد و مؤثّر واقع شود. از خداوند 
متعال می خواهيم كه مشكالت اسالم و مسلمين و مشكالت مردم فلسطين 

را برطرف كند.3

وظيفه ی دولتهای مسلمان؛ قطع رابطه
اين وظيفه ی همه ی دولتهاست. امروز ملت فلسطين بحق از امت اسالمی 

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در كنفرانس بين المللی حمايت از انقالب اسالمی مردم 
فلسطين1370/07/27

2.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
3.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
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بزرگ  امت  امروز  دارد.  توقّعاتی  هم  اسالمی  دولتهای  از  دارد؛  انتظاراتی 
اسالمی هم از دولتهای اسالمی - بخصوص دولتهای عربی - انتظار دارد كه 
روابط خود را با صهيونيسِم غاصب و ظالم و گستاخ، قطع كنند. صهيونيسم 
چهره ی واقعی خود را يك بار ديگر آشكار كرد؛ يك بار ديگر نشان داد كه 
جز زبان زور، جز منطق زور، جز فكر زور و زورگويی، چيزی بر او حاكم 

نيست.1

مسؤوليت سران اسالمي براي حمایت هماهنگ از فلسطين
البته همين جا من عرض كنم، ملتهای مسلمان در سرتاسر دنيا دلبسته ی 
اين حادثه ی بسيار مهمی هستند كه امروز در سرزمين اشغال شده و مغصوب 
و مظلوم فلسطين در جريان است. اگرچه در قطعنامه ی كنفرانس اسالمی 
حرفهای نسبتاً خوبی زده شده است - كه البته بخش مهمی از آن به خاطر 
اين است كه كشور جمهوری اسالمی ايران در اين قضايا كاماًل صريح و 
قاطع اظهار نظر می كند و بعضی از كشورهای اسالمی هم به دنبال شعارهای 
جمهوری اسالمی حركت می كنند - اما به دنبال اين حرفها حتماً بايد عمل 
باشد. بايد دولتهای مسلمان نسبت به مبارزان فلسطينی، نسبت به مردم فلسطين 
و نسبت به كسانی كه در خيابانهای فلسطين مورد فشار صهيونيستهايند، 
احساس مسؤوليت كنند؛ هر گونه كمكی كه می توانند، بايد به آنها برسانند. 
جمهوری اسالمی ايران در اين زمينه سخن خود را گفته است، اما از سوی 
كشورهای مختلف اسالمی و كشورهای عربی، »عمل« بايد هماهنگ گردد 
از  يكی  فلسطين  امروز  ماجرای  كرد.  كمكی  مظلوم  مردم  آن  به  بشود  تا 

نشانه های ضعف استكبار - يعنی ضعف دشمن ملت ايران - است.2

كمک سياسی، مالی، تبليغاتی
امروز ملت فلسطين قيام كرده است. آن روزی كه ملت فلسطين خواب 

1.  بيانات در مراسم فارغ التحصيلی جمعی از پرسنل نيروی انتظامی 1379/07/18 
2.  بيانات در اجتماع بزرگ مردم اراك 1379/08/24 
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بود، سرنوشت و تقديرش همان چيزی بود كه اتّفاق افتاد؛ اما امروز كه ملت 
فلسطين بيدار شده است، سرنوشت و تقدير او پيروزی است. ممكن است 
اين جهاد، جهادی طوالنی باشد؛ اما پيروزی، غير قابل ترديد است. اگر ما 
نكنيم، خدای متعال بندگان ديگرش را به كار وادار خواهد كرد. اين وظيفه ی 
امروز ماست؛ اميدواريم كه بتوانيم اين وظيفه را انجام دهيم. امروز دولتهای 
اسالمی وظيفه دارند به آنها كمك كنند - كمك سياسی، كمك مالی، كمك 
تبليغاتی - روز قدِس امسال بحمداهلل نشان داد كه در همه ی دنيای اسالم، 

ملتها تا آن جايی كه می توانند، به اين وظيفه پايبندند.1

وظيفه ي دولتهاي مسلمان در قبال جنایات اسرائيل
از دولتهای مسلمان اين توقع وجود دارد كه امكانات الزم را به منظور 
كه  می رود  انتظار  همچنين  مسلمان  دولتهای  از  بدهند.  ملت  آن  به  دفاع، 
بر كسانی كه در دنيا از منافع صهيونيستها حمايت می كنند، فشار سياسی 
وارد كنند. اين كار را می توانند در روابط دوجانبه شان، در مجامع بين المللی، 
در گفتارهای عمومی و در مذاكرات خصوصی انجام دهند. عالوه بر اين 
از  نيست  -همان طور كه عرض شد - حال كه مهاجم و متعرض حاضر 
جنايت خود دست بكشد، اقاًل ملت فلسطين - كه حق با اوست و از حق 

خود دفاع می كند - بتواند از خودش دفاع كند. 2

احساس مسؤوليت دولتها
من از ملت عزيزمان به خاطر حضور قدرتمندانه و پُرشورشان در روز 
قدس، با همه ی دل تشّكر می كنم. ملتهای دنيا تا آن جايی كه می توانند و تا 
آن جايی كه به آنها اجازه داده می شود، اظهار نفرت می كنند؛ اما اين بايد در 
تصميم دولتها، به عمل تبديل شود. دولتهای مسلمان بايد احساس كنند كه 

در مقابل اين قضيه مسؤوليت دارند. 3

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن نظام به مناسبت عيد سعيد فطر 1379/10/07 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1380/02/28 
3.  بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1380/09/25 
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لزوم هوشياري دولتهاي اسالمي
نزديك  به هم  بايد  دولتها  نيز همين طور است.  اسالم  در سطح جهان 
شوند؛ بايد احساس قدرت اسالمی به وجود آيد. اگر استكبار بتواند تك تك 
دولتها و حكومتهای اسالمی را با مسائل جزئی و با وعده های فريبگر، از 
كه  كند، وضع همين چيزی می شود  اسالم جدا  دنيای  بدنه ی مجموعه ی 

مالحظه می كنيد. 1

عدم استفاده ی مسلمين از دارایيهاي ماّدي و معنوي؛ عامل تسّلط دشمنان
اگر امت اسالمی از نفت خود، از نيروی انسانی خود، از بازارهای خود، 
از علم خود، از ذخاير گوناگون مادی و معنوی خود خوب استفاده كند، 
بگويند. شما  او زور  به  اين جور  نمی توانند  عالم و سلطه گران  قدرتمندان 
و  مفتضح  چقدر  استكبار  دنيای  زورگويی  فلسطين،  ملت  مورد  در  ببينيد 

واضح است. 
يك ملت در سرزمين خود مغلوب غاصبان آن سرزمين است؛ آن هم 
با اين فجايعی كه به وسيله ی آنها انجام می گيرد: حقوق بشر پامال می شود، 
جان انسانها از بين می رود، امكانات زندگی كردن از انسانها در اين سرزمين 
گرفته می شود، خانه هايشان را خراب می كنند، مزارعشان را نابود می كنند، 
تجارتشان را مسدود می كنند، استعدادهايشان را خفه می كنند، امكان رشد 
به  را  اينها  زنهای  و  مردها  جوانها،  هم  مرتب  نمی دهند،  اينها  به  ترقی  و 
قتل می رسانند و بعضی از دنيای استكبار صريحاً از اينها حمايت می كنند، 
بعضی هم سكوت می كنند؛ دنيای اسالم هم شده تماشاچی؛ تماشاچی گويا 
بی طرف! اين مصيبت بزرگی برای دنيای اسالم است. علت، همين ضعف 
دنيای اسالم و اين تفرقه ی دنيای اسالم است. بايد باور كنيم كه امتداد قدرت 
ما در ميان اين جمعيت عظيم مسلمانها و در دل اين امت بزرگ اسالمی 
است؛ اين را بايد باور كنيم. ما را به جان هم می اندازند، با عناوين مختلف ما 
را سرگرم می كنند، ما را به هم بدبين می كنند، دعوای مذهبی راه می اندازند، 
دعوای قومی راه می اندازند، دعوای ارضی راه می اندازند؛ ما را به هم مشغول 

1.  بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی به مناسبت عيد سعيد فطر 1380/09/25 
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می كنند، از تفرق ما سوءاستفاده می كنند. اين بزرگترين مصيبت ماست امروز؛ 
بزرگترين بالی ماست.1

مسؤوليت تاریخی دولتهای اسالمی؛ دفاع صریح از ملت فلسطين
دولتهای اسالمی برای حفظ منافع ملی خودشان، برای جلب عواطف 
ملتهای خودشان، برای ادای مسؤوليت تاريخی خودشان، بايد روی نقاط 
اساسِی هويت امت اسالمی تكيه كنند؛ از ملت فلسطين بايد صريحاً دفاع 
كنند؛ از استقالل كامل عراق و سپردن اختيار به ملت عراق بايد دفاع كنند؛ 
از ملت افغانستان بايد دفاع كنند؛ از ملتهای مسلمان در اروپا و آسيا و آفريقا 
بايد دفاع كنند؛ از هويت قرآنی و از احكام قرآن در كشورهايشان بايد دفاع 
كنند؛ ارتباطاتشان را با همديگر نزديك و صميمی كنند؛ با هم صادق باشند؛ 
به هم كمك كنند و دست يكديگر را بگيرند؛ آن وقت امت اسالمی خواهد 
توانست خود را از زير يوغ استكبار نجات دهد و تهديدهايی را كه امروز 

دنيای استكبار نسبت به دنيای اسالم دارد، از سر بگذراند.2

لزوم پرهيز دولتهای اسالمی از عادی سازی رابطه  با رژیم صهيونيستی
به خاطر توطئه يی كه بعد از شكست غزه و برای جبران آن شكست، از 
سوی امريكاييها و صهيونيستها و بعضی از هم پيمانان شان در جريان است؛ 
يعنی عادی سازی رابطه ی زشت با رژيم صهيونيستی در ميان برخی از دولتهای 
اسالمی و برخی از دولتهای منطقه، كه نبايد زير بار بروند. دولتهای اسالمی 
با بهانه های مختلف و برای خاطر شاد كردن دل امريكا، نبايد ارتباطشان را 
با اين رژيم غدارِ ستمگر غاصب - كه خطری برای همه ی منطقه و همه ی 
ملتها و دولتهاست - عادی كنند؛ نبايد به خاطر امريكا، روی خوش به اين 
رژيم نشان بدهند، كه اين كار زشتی است. دليل زشت بودن اين كار هم اين 
است كه آن كسانی كه مرتكب اين عادی سازی می شوند، الاقل در اوايل كار، 

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن نظام و سفرای كشورهای اسالمی 1383/08/24 
2.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام به مناسبت مبعث فرخنده ی پيامبر مكرم اسالم)ص( 

 1384/06/11
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آن را پنهان نگه می دارند؛ لذا كار زشتی است كه پنهانش می كنند. كار زشت 
را نبايد انجام داد، نه اين كه پنهان كرد. بنابراين، روز قدس ان شاءاهلل پُرشورتر 

از هميشه برگزار شود.1

امروز روز به دست گرفتن ابتكار عمل توسط مسلمين
امروز روزی است كه مّلتها و دولتهای مسلمان می توانند ابتكار عمل را 
به دست گيرند و كاری بزرگ را آغاز كنند. كمك به ملت مظلوم فلسطين، 
حمايت از ملت بيدار عراق، حراست از ثبات و استقالل لبنان و سوريه و 
ديگر كشورهای منطقه، وظيفه ئی همگانی است، و وظيفه ی نخبگان سياسی 
و دينی و فرهنگی و رجال مّلی و جوانان و دانشگاهيان، سنگين تر از ديگران 
است. وحدت و همدلی ميان پيروان مذاهب اسالمی و پرهيز از اختالفات 
نشاط  باشد.  نخبگان  اين  شعارهای  برجسته ترين  از  بايد  قومی  و  فرقه ئی 
علمی، نشاط سياسی، تالش فرهنگی و بسيج كردن همه ی نيروها در اين 

صفوف اصلی، بايد سرلوحه ی دعوت آنان قرار گيرد.2

وظيفه ی دول اسالمي؛ قطع تمام روابط سياسی و اقتصادی
كار ديگری كه می توانند بكنند اين است كه تمام روابط و قراردادهای 
سياسی و اقتصادی خودشان را با دولت صهيونيست قطع كنند و هيچ همكاری 
نكنند. ملتهای عرب از اين خوشحال خواهند شد. ملتهای عرب پشت سِر 
آن دولتهايی قرار خواهند گرفت كه اين اقدام شجاعانه را بكنند. وای به 
حال آن دولتی كه ملتش بفهمد از پشت سر با اسرائيل رابطه ی اّطالعاتی و 
امنيتی و غيره دارد! دولتهای اسالمی هم موّظفند. آنها هم وظيفه شان كمتر از 
دولتهای عربی نيست؛ چون اين قضيه قضيه ی عربی نيست؛ اين قضيه فراتر 
از اينهاست؛ يك قضيه ی انسانی و اسالمی است. دولتهای اسالمی هم هر 
كدام كه تواناييهای نفتی و امثال آن را دارند، همين طور می توانند عمل كنند. 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1384/07/29 
2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1384/10/19 
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اين كنفرانسی هم كه وزرای خارجه ی كشورهای اسالمی در مالزی داشتند، 
كنفرانس خوبی نبود. البته اظهار موضع و اظهار وجودی كردند؛ اما ضعيف 
بود. بايستی از اين قويتر اقدام می كردند. اين همه دولت اسالمی، اين همه 
كشور اسالمی، برادران مسلمانشان آن طور گرفتار؛ بايد اينها اقدام قويتری 

می كردند. 1

وظيفه ی دولتهاي مسلمان؛ خروج از حال انفعال
برادران و خواهران عزيز! اين وضع، با عّزت اسالمی ناسازگار و از راه 
كشورهای  همه ی  بايد  هم  است.  دور  بسی  اسالمی،  امت  دردهای  عالج 
و  گيرند  عهده  بر  شايسته ای  سهم  فلسطين  ملت  حقِ ّ  احقاِق  در  اسالمی 
هم دنيای اسالم بايد از حالت انفعال به حالت ابتكار در آيد. اين هر دو 
وظيفه را عجالتاً فقط جوانان مؤمن و غيور فلسطين و لبنان، با همه ی وجود 
خود انجام می دهند. درود بر آنان! مخالفت ما با آنچه بدان گفتگوی صلح 
خاورميانه می گويند، به دليل ناعادالنه بودن، استكباری بودن و تحقير آميز 
مقابل  در  تحميلِی صلح  اصل  است.  آن  بودن  غيرمنطقی  باالخره  و  بودن 
را  همسايه  كشورهای  زمينهای  كه صهيونيستها،  است  آن  معنای  به  زمين 
پس بدهند، تا ما بپذيريم كه كشور فلسطين متعّلق به آنها باشد! چه سخنی 
از اين نا عادالنه تر است؟ چه پاسخی می توان به ملت كهن فلسطين در اين 
معامله ی مغبونانه داد؟ از شوخيهای عبرت انگيز زمانه، يكی اين است كه 
آيا وقت  است!!  كرده  رد  و  دانسته  نامناسب  را هم  دولت غاصب، همين 
آن نرسيده كه دنيای اسالم، به اين روحيه ی استكباری پاسخ دهد؟ ما اگر 
مناسبات خود را تنظيم و برادرانه كنيم، اين قدرت را داريم. امريكا در برابر 
جبهه ی متحد كشورهای اسالمی، از اندونزی تا شمال آفريقا، چه می تواند 
آيا وقت آن  اين جبهه است.  به پراكندگی  امروز دلگرمی استكبار،  بكند؟ 
دشمنی  كنيم؟ حضور  مستحكم  نفع خودمان  به  را  اين صف  كه  نرسيده 
مانند حكومت صهيونيستی در قلب قلمرو اسالمی، شايد می توانست ما را 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 



به يكديگر نزديكتر سازد، ولی دستهای مرموز استكبار، اين خطر را هم از 
برابر خود برداشت. با ما كاری كرد كه اينك از يكديگر بيشتر می ترسيم تا از 
دشمن! وسوسه ها و دروغها و تبليغات موذيانه، كشورهای اسالمی را به غلط 

و نابجا از يكديگر ترسانده است.1

مسؤوليت سران عرب نسبت به جنایات اسرائيل
در آينده ی بسيار نزديكی اجالس سران عرب تشكيل می شود. من الزم 
متوّجه  امروز  كه  را  بزرگی  مسؤوليت  عربی  كشورهای  سران  به  می دانم 
آنهاست، يادآوری كنم. امروز امت اسالم از سران عرب انتظار دارد. امريكاييها 
الّشيخ« كاری كنند كه اجالس سران عرب  سعی كردند در اجالس »شرم 
تحت تأثير قرار گيرد. نبايد تحت تأثير قرار گيرند. امروز هر تصميمی كه در 
اجالس سران عرب گرفته شود، مورد قضاوت هميشگی تاريخ خواهد بود. 
سران عرب می توانند با تصميمهای درست، برای خودشان در اين اجالس 
افتخار ابدی كسب كنند. البته مسأله ی فلسطين با اين اجالسها حل نمی شود؛ 

اما اين اجالسها می توانند مطالبات ملت فلسطين را به دنيا عرض كنند.2 

ایستادگی در مقابل خباثتهاي صهيونيستها، با استفاده از ظرفيتهای دنيای 
اسالم

دنيای اسالم بايستد، و مي تواند. ظرفيتهای دنيای اسالم برای ايستادگی 
در مقابل خباثتها و طمع ورزيهای خيلی باالست. همه ی توجه فوراً متوجه 
نفت مي شود؛ مسأله ی نفت نيست. اينجا مركز دنياست؛ بزرگترين بازارهای 
است؛  وابسته  اينجا  به  آبرويشان  است؛  منطقه  اين  توی  غربی  مصنوعات 
مهمترين گذرگاههای جهانی در اختيار اين مجموعه ی كشورهای مسلمان 
است. اين چيزها رگهای حيات دنياست، دست مسلمانهاست؛ مسلمانها از 

1.  بيانات در مراسم گشايش هشتمين اجالس سران كشورهای اسالمی 1376/09/18 
2.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 

 1379/07/29
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اينها استفاده كنند، مي توانند.
از همه ی اينها هم كه بگذريم، منطق سياسی و حرف سياسی در دنيای 
امروز كارگر است. مي توانند بخواهند، بدون اينكه حتّی از اين ابزارها بخواهند 
استفاده كنند. نفس خواستن دولتها و ملتها، وزنه ی عظيمی در حوادث جهانی 

است. متأسفانه از اين استفاده نمي شود، غفلت مي شود.1

آزمون سخت براي دولتهاي عربي، كنفرانس اسالمي و اتحادیه ي عرب
بيدار  ملتهاي  قرار گرفته اند.  آزموني دشوار  دولتهاي عربي در معرض 
و  اسالمي  كنفرانس  مي كنند.  مطالبه  جازم  و  قاطع  اقدامي  آنان  از  عرب 
اتحاديه ي عرب نبايد به كمتر از برداشتن كامل محاصره ي غزه و توقف كامل 
دست اندازي به خانه ها و سرزمينهاي فلسطيني در كرانه ي غربي و محاكمه ي 

جنايتكاراني چون نتانياهو و ايهود باراك، قانع شوند. 2

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و شخصيتهاي علمي سياسي 1389/01/17 
غزه  آزادي  دريايي  كاروان  به  حمله  در  صهيونيستي  رژيم  دريايي  جنايت  پي  در  پيام   .2

 1389/03/11
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فصل ششم
مسؤوليت رسانه ها

وظيفه ی رسانه ها در دفاع تبليغاتي از فلسطين
اين پيامی]پيام انقالب[ كه توليد شده و ما از لحاظ اصِل پيام و تحكيم 
و شناسايی و تدويِن آن، مشكلی نداريم، برای اين كه بدانيم چگونه تقسيم و 
توزيع و پخشش كنيم، مديريِت صحيح الزم دارد. وقتی اينها انجام گرفت، 
آن وقت افكار عمومی در اختيار شما قرار می گيرد؛ يعنی شما می توانيد افكار 
عمومی را مديريّت كنيد. وقتی اين كار انجام گرفت، افكار عمومی در اختيار 
شماست. دشمن می خواهد افكار عمومی را در اختيار گيرد. شما بايد نگذاريد 
كه او افكار عمومی ملت خودتان و ملتهای ديگر را - تا هرجايی كه صدای 
شما می رسد - در اختيار گيرد. شما امروز حادثه ای مثل حادثه ی فلسطين را 
ببينيد كه ديگر در آن جا جبهه ی حّق و باطل معلوم است. ملتی را از سرزمين 
آبا و اجداديش - كه استخوانهای اجدادش در اين زمين دفن شده و همه ی 
تاريخ می گويد كه اين جا مال اوست - و از خاك و زندگی و خانه و از 
حّق انتخاب در كشور خودش محروم كردند و يك عّده بيگانه را از اروپا و 
اروپای شرقی و روسيه و امريكا و از جاهای ديگر جمع كرده اند و گفته اند 
شما اين جا را اداره كنيد! خوب؛ اگر هيچ عامل ديگری هم در اين بين نبود، 
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همين اندازه نشان می دهد كه حّق و باطل كجاست؛ چه برسد به اين كه آن 
اقسام روشهای خشونت بار و  انواع و  با  اشغالگر،  بيگانه ی متصّرِف  گروه 
سبع وار، آن جمعی را كه صاحب آن سرزمين هستند، نابود می كند؛ يعنی 
می زند، می كوبد و می كشد. ديگر حّق و باطل از اين ُمنحازتر و متمايزتر؟! 
شما ببينيد همين را جماعِت طرفدار حضورِ اسرائيل در اين منطقه - امريكا 
و خود صهيونيستها و بعضی دولتهای ديگر - چگونه در افكار عمومی دنيا 
عوض كرده اند! يعنی افكار عمومی را طوری تغيير داده اند كه امروز در مقابل 
اين حوادث تلخ در دنيا حركت مهّمی انجام نگيرد. وااّل اگر اين تبليغات 
نبود، ملتهای دنيا - ولو هيچ رابطه ای هم با فلسطين نداشتند - روزی نبود 
كه تظاهراتی به نفع مردم فلسطين راه نيندازند، اعتراضی نكنند، حكومتها را 
زير فشار قرار ندهند و دولتهای خودشان را برای موضعگيری تحِت فشار 
نگذارند. اگر اين تبليغات نبود، اصاًل صحنه ی سياست دنيا عوض می شد. 
اينها افكار عمومی را همان طور كه خودشان می خواستند، تصّرف و هدايت 
كردند - به خاطر رعايت همان ترتيب منطقِی كار رسانه ای - و اين دروغ 
بزرگ را در ذهن مردم جا انداختند. اگر ما بتوانيم يك كار رسانه ای درست 
انجام دهيم، می توانيم اين صحنه ی باطل را الاقل تا حدودی به صحنه ی حق 
تبديل كنيم؛ يعنی در افكار عمومی دنيا كار را طوری پيش ببريم كه واقعًا 
قضيه بعكس شود. بنابراين ما در اين زمينه ضعيف هستيم. »ما« كه می گويم، 
يعنی جبهه ی حق. اين در مورد افكار عمومی دنيا نسبت به يك قضيه ی 
بين المللی است. در مورد افكار عمومی داخل كشور هم عيناً همين مسأله 

وجود دارد.
... مسأله ی خبر هم بسيار مهّم است. خبر، نياز است. البته وضع خبر 
خيلی بهتر از گذشته شده است؛ منتها هرچه بتوانيد خبر را موثّق، بهنگام، 
فراگير و دارای خصوصيّاتی كه گفتيم، بكنيد. گاهی پخش يك خبر ضعيف 
و كمتر موثّق، در مردم ايجاد يأس می كند. گاهی يك خبر واحد را دو گونه 
می شود داد: مثاًل خبر تجهيزات امريكايی يا تجهيزات اسرائيلی را می شود 
به گونه ای داد كه مردم انگيزه پيدا كنند كه با آن به مقابله برخيزند؛ همان خبر 
را می شود طوری داد كه مردم احساس كنند كه نمی شود دست از پا تكان 
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داد و اصاًل هيچ حركتی نمی شود كرد. پس نحوه ی دادن خبر بايد اميدبخش 
باشد. البته خودِ خبر، مهم و حاوی نكات سودمند است.1

وظيفه ی رسانه های خبری
به نقش رسانه ها و تبليغ می رسيم. اين صحنه ی مبارزه، يك صحنه ی 
عمومی است. هر كس به قدر توانايی خود در سرتاسر دنيای اسالم وظيفه ای 
دارد و بايد نقشی ايفا كند. امروز دنيا، دنيای رسانه ها و تبليغ و تبيين است. 
دارد كه  قرار  دنيای اسالم  امپراتوری خبری دشمنان  مقابل شما  امروز در 
غالباً در كنترل صهيونيستهاست. امروز يك اتوبان يكطرفه ی خبر و تحليل از 
طرف رسانه های خبری به سمت افكار عمومی دنيا - از جمله افكار عمومی 
كشورهای عربی و اسالمی و خود مسلمانان - جاری است. صهيونيستها از 
آغاز شروع كار خود، به سمت رسانه های خبری و تبليغی رفتند. يكی از 
سياستهای آنها اين بود كه رسانه های تبليغی دنيا را قبضه كنند. امروز اين گونه 
است. آنها از اّوِل كار، يك شگرد تبليغی را انتخاب كردند كه بسيار مهّم و 
تعيين كننده بود و تا امروز تأثيرگذار بوده است. آن شگرد تبليغی عبارت 
است از مظلوم نمايی. برای مظلوم نمايی، داستانها و افسانه های فراوانی جعل 
امروز هم  انجام گرفت.  بی وقفه ای  شد؛ خبرهايی ساخته شد و تالشهای 
در نهايت سّفاكی، باز همان تبليغات ادامه دارد؛ يعنی باز هم مهمترين كار 
صهيونيستها در دنيای تبليغات، مظلوم نمايی است. اينها مسأله ی نگرانی روانی 
يهوديان را مطرح كردند و گفتند چون يهوديان در طول قرنهای متمادی زير 
فشار بودند، از لحاظ روانی دچار نگرانی اند و به امنيّت روانی احتياج دارند. 
صهيونيستها در مذاكرات با سران كشورهای غربی و بعدها در گفتگوهای 
خود با كشورهای اسالمی و عربی، مسأله ی امنيّت روانی را مطرح كردند و 
گفتند ما به امنيّت روانی احتياج داريم و بايد امنيّت روانی ما تأمين شود. اين 
امنيّت روانی يعنی چه؟ هيچ معنای مشّخص و هيچ پايانی ندارد. هر اقدامی 
بخواهد انجام بگيرد، اگر به سودشان نباشد، به بهانه ی امنيّت روانی، می توانند 

1.  بيانات در ديدار مديران صدا و سيما 1381/11/15 
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آن را خنثی كنند. بسياری را در دنيا قانع كردند كه به امنيّت روانی احتياج 
دارند و بايد امنيّت روانی آنها تأمين شود.

چشم  از  است  مشكلتر  روانی،  امنيّت  مورد  در  اسرائيل  نياز  برآوردن 
پوشيدن از سرزمين. شما وقتی سرزمين را از دست می دهيد، می دانيد چه 
چيزی را از دست داديد؛ اما وقتی می خواهيد خواسته ی اسرائيل را در مورد 
امنيّت روانی برآورده كنيد، نمی دانيد تا كجا بايد تسليم شويد و تا كجا بايد 
امتياز بدهيد. اين امتياز دهی، پايانی ندارد؛ مرتّب بايد امتياز داد. تجربه ی 
اروپا در اين مورد، عبرت آموز است. دولت آلمان صد و پنجاه ميليارد مارك 
به عنوان خسارت به يهوديان داد؛ اما خسارت يهوديان از آلمان هنوز تمام 
نشده است؛ باز هم خسارت طلبكارند و بايد به آنها داده شود! آنچه يهوديان 
با آلمان كردند، كم و بيش با برخی كشورهای اروپايی ديگر - مثل اتريش، 
سوئيس، فرانسه، حتّی تا چند سال قبل با واتيكان - نيز انجام دادند. همه بايد 

خسارت بدهند؛ اين خسارت تمام شدنی نيست!
در بعد روانی، اسرائيليها فّعاليتهای بسيار مهّمی دارند. همه ی سياستمداران، 
بنای  مقابل  در  بايد  غرب  نخبگان  و  كارگزاران  روشنفكران،  خبرنگاران، 
يادبود كوره آدم سوزی سر تعظيم فرود بياورند؛ يعنی همه، داستانی را كه 
اصل صّحت آن معلوم نيست، مورد تأكيد قرار دهند و خود را بدهكار آن 
داستان قلمداد كنند. اينها روشهايی است كه در تبليغ دارند و همه معطوف 

به »مظلوم نمايی« است.
البته در بخش ديگری از دنيا، با تكيه بر داستانهای ذكر شده در تورات و 
اين كه اين جا سرزمينی است كه به فرزندان اسرائيل بخشيده شده، بسياری 
با خود همفكر و همدل كردند. آن طوری كه من در  از مسيحيان را هم 
آماری مالحظه كردم، اينها توانسته اند در برخی كشورها - از جمله عمدتًا 
ميليونها  تبليغات،  با همين  افكار عمومی،  پشتوانه ی  عنوان  به  امريكا-  در 
صهيونيست غير يهودی درست كنند! اينها سالهاست كه اين كار تبليغاتی را 
می كنند. امروز هم با شّدت هر چه تمامتر همين تبليغات در دنيا ادامه دارد.

)يازده  بيستم شهريور  مثل حادثه   - آمد  پيش  كه  از حوادثی هم  البته 
سپتامبر( در نيويورك و واشنگتن - حداكثر سوء استفاده را كردند و توانستند 
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اين  از  برانند.  از متن قضايای دنيای اسالم به حاشيه  مسأله ی فلسطين را 
اما در  قرار گرفتند.  امريكا  جهت هم صهيونيستها صددرصد مورد كمك 
مقابل، هيچ كس حق ندارد و نبايد در كشورهايی كه اّدعای آزادی می كنند، 
آتش زدن زندگی زنان و كودكان فلسطينی را مورد سؤال و اعتراض قرار 

دهد و قساوتهايی را كه امروز عليه ملت فلسطين به كار می رود، ذكر كند.
با توجه به اين روش تبليغی و شناخت روانی ای كه انسان از دشمن پيدا 
می كند، مجموعه ی مسؤوالن و كارگزاران رسانه های كشورهای اسالمی بايد 
مسؤوليت خود را احساس و راه خود را تنظيم كنند. اين يك كار حياتی و 
مهّم است. امروز نه فقط برای ملت فلسطين، بلكه برای دنيای اسالم، اين يك 

كارِ حياتی و يك وظيفه ی سنگين است.
به عنوان يك مثال، من تجربه ی جنوب لبنان را - كه دوستان در جريان 
آن هستند - به عنوان يك الگو می توانم مطرح كنم. مؤمنين و جوانان مبارز 
لبنان توانستند از اهرم و عامل تبليغات به بهترين وجه و به صورت شايسته، 
در حركت عظيمی كه عليه صهيونيستها كردند، استفاده كنند؛ توانستند عنصر 
مقاومت و فداكاری را به دنيای اسالم درست منعكس كنند؛ به اين ترتيب 
است كه دشمن به ستوه می آيد. همه ی دنيای اسالم فهميد كه مقاومت در 
لبنان چه می كند و چه كار می خواهد بكند و هدفش چيست. در  جنوب 
آن جا تبليغات به شيوه ی خوب و درستی به كار رفت. خودی روحيه پيدا 
كرد، دشمن روحيّه اش ضعيف شد و به ستوه آمد. اين كاری است كه ما 
هميشه بايد بكنيم. دنيای اسالم هميشه در حال مبارزه و مورد حمله است. 
اين قطعه ای از بدن دنيای اسالم است كه امروز در چنگال صهيونيستهاست؛ 
شب و روز به آن حمله می كنند؛ لذا بايد از رسانه ها حداكثر بهره برداری به 

نفع اين قضيه به عمل آيد.
الزم است برای استراتژی تبليغی عليه صهيونيستهای غاصب، يك طّراحی 
بنيادين صورت گيرد. اين كه ما به صورت تاكتيكی در هر موقعيّتی بخشی از 
مظلوميتها را بيان كنيم كافی نيست. بايد يك راهبرد عمومی، تبليغی در همه ی 

دنيای اسالم به صورت مشترك تعيين و به آن عمل شود.
ما رسانه های بزرگ دنيا را در اختيار نداريم؛ اما آنچه را هم كه در اختيار 
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داريم؛ چيز كمی نيست. ما بايد از سرمايه و موجودی خود - كه متعّلق به 
دنيای اسالم است - حداكثر استفاده را بكنيم. 

... ما نبايد به تسليم كردن و نوميد كردن ملت فلسطين كمك كنيم؛ ما 
بايد حقيقت را بيان كنيم. حقيقت، اميد و افق تازه و به لرزه درآمدن زانوان 
صهيونيستها و محتاج شدن و مستأصل شدن قدرتهای حامی صهيونيستها در 
مقابل حركت عمومی ملتی است كه متّكی به ايمانش حركت می كند. آن ملتی 
كه يكپارچه حركت می كند و به ايمان خود متّكی است، شكست پذير نيست. 
ما بايد اين حقايق را برای ايجاد اميد بيشتر در دلهای كسانی كه وسط ميدان 
و صحنه اند، روشن كنيم و زمينه ی روانی مقاومت را فراهم نماييم. وظيفه ی 

رسانه ها اين است كه كاری كنند تا زمينه ی روانِی مقاومت پيدا شود.
...سيستم رسانه ای اسالم و سيستم رسانه ای عرب بايد طوری رفتار كند كه 
معنايش اين نباشد كه از معركه دور است. شما وسط ميدانيد؛ چه بخواهيد و 
چه نخواهيد. امروز، روزی است كه هر اقدام ما، در آينده ی تاريخ اثر می گذارد 
و ثبت خواهد شد. ما اميدواريم كه همه ی دنيای اسالم اين قضيه را با همه ی 

ابعادش به روشنی درك كند و بر طبق آنچه وظيفه ی اوست، عمل كند. 1

لزوم استفاده از روشهاي تبليغاتي براي مبارزه با اسرائيل
غالباً دو نكته از نظر شعاردهندگاِن به نام اسرائيل، دور می ماند. ما اين دو 
نكته را اجماالً عرض می كنيم...نكته ی دوم2 اين است كه يكی از چيزهايی 
كه در روز اول، ايجاد دولت غاصب را زمينه سازی كرد و امروز هم ادامه ی 
آن دولت را زمينه سازی می كند، تبليغاتی است كه دستگاه تبليغاتی سراسری 
صهيونيستها و دوستانشان در همه جای دنيا، به راه انداخته اند. برای افكار 
مردم دنيا، اين طور وانمود كرده اند كه صاحِب خانه، آن كسانی هستند كه بر 
آن جا حكومت می كنند و يك عده دور از فرهنگ هم برای آنها مزاحمت 

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 
جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11

2.  نكته ي اول در صفحه ي 165
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ايجاد می كنند! متأسفانه، اين را در دنيا جا انداخته اند. روی اين قضيه، در 
افكار عمومی و در فرهنگ عام جهانی، كار تبليغاتی كرده اند؛ ولی ما مسلمين 
غافل بوده ايم! ما مسلمين، به شيوه های تبليغاتی دشمن وقوف پيدا نكرده ايم. 

از بهترين شيوه ها، برای بيان حقانيت مردم فلسطين استفاده نكرده ايم.
آنچه بر اين مقدمه می خواهم مترتب كنم، اين است كه در تمام اقطار 
عالم، همه ی روشنفكران و نويسندگان و هنرمندان و كسانی كه در تبليغات، 
اندك دستی دارند، بايد با احساس وظيفه ی كامل نسبت به اين قضيه، ادای 

تكليف بكنند.
بعد از جنگ جهانی دوم، يهوديها در سرتاسر دنيا، برای مظلوم نمايی، 
صدها و بلكه هزارها فيلم درست كرده اند، تا چهره ی آنها را مظلوم و چهره ی 
كسانی را كه با آنها مقابل بودند - به صورت واقعی يا غيرواقعی - ستمگر 
نشان بدهد. تا آن جا كه ما اطالع داريم، ظلمی كه امروز به ملت فلسطين 
می شود، هيچ وقت به مجموعه ی يك ملت نشده است؛ در حالی كه متأسفانه 
افكار عمومی دنيا، از اين ظلم مّطلع نيست. اين، بايستی درست بيان بشود. 
انجام بگيرد تا همه ی افكار  بايد كارهای هنری  بايد فيلمها ساخته بشود، 

عمومی دنيا بدانند كه چه می گذرد.
متأسفانه بايد اعتراف كنيم كه روشنفكران ما و كسانی كه می توانستند، 
كوتاهی كردند. ما بايد در سطح عالم، مسأله ی فلسطين را آن چنان كه هست، 
معرفی بكنيم. برای اين كار بايد سرمايه گذاری بشود و افراد، تالش و كار 

كنند. اين، نكته يی بوده است كه ما از آن غفلت كرده ايم. 1
فارسی هم  به  نوشتند كه  كتابی  ايتالياييها  نيز  پيش  دو، سه سال  اتفاقاً 
ترجمه شده است؛ آن جا هم به وجود بخش هنری سازمان سيا و فّعاليتهای 
گوناگونش اشاره شده است. سياست، اين گونه از هنر استفاده می كند. شما 
در اين جا می خواهيد چه كار كنيد؟ اگر همه ی سياستمداران و مستكبران و 
قلدران و صاحب اختياران دنيا می آمدند در مقابل كتاب مقّدس خودشان قسم 
جالله می خوردند كه از هنر استفاده نكنند، می شد آدم نسبتاً خيال راحتی 
پيدا كند و بگويد بسيار خوب، الحمدهلل، هنر خالص شد؛ اما آنها از هنر 

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13 
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استفاده می كنند. شما می خواهيد چه كار كنيد؟ آيا شما می خواهيد در مقابله 
با مطامعی كه آنها به وسيله ی هنر به آن می رسند، از اين ابزار بهره نبريد؟ اين 

خردمندانه است؟ نه؛ اين خردمندانه نيست.
و  گوناگون  مسائل  زمينه ی  در  است.  اسالمی  جمهوری  جرم  اين   ....
قضيه ی فلسطين و غيره نيز همين طور است. به جرم تسليم نشدِن يك ملت 
در مقابل تمايل مستكبرانه ی قدرتهای جهانی، اين ملت محكوم می شود كه 
با همه ی ابزارها - از جمله ابزار هنری - با او بشّدت مبارزه شود. همان گونه 
كه عرض كردم، سازمان سيا بخش هنری دارد و فيلمهايی كه بعد از انقالب 
عليه ما و عليه شيعه و اسالم درست كردند، بسيار زياد است. شما كه يك 
فيلمساز و سينماگر و بازيگر سينما و تئاتر و موسيقيدان و آهنگساز ايرانی 
هستيد و اين واقعيّت و مظلوميت را ادراك می كنيد، تكليفتان چيست؟ آيا 

هيچ تكليف مردمی وجود ندارد؟
..... آنها اين همه سالح توليد می كنند و به همه ی دنيا می دهند. بنابراين 
حقيقت قضيه اين است كه خود آنها بيشترين خشونت را مرتكب می شوند. 
چرا جمهوری  كه  است  اين  مرادشان  ولی  می كنند؛  تروريسم صحبت  از 
می كنند، حمايت  دفاع  از وطن خودشان  كه  فلسطينی  مبارزان  از  اسالمی 
از  يعنی حمايت  تروريسم،  از  نظر رسانه های جهانی، حمايت  از  می كند. 
مبارزان فلسطينی! خراب كردن خانه ی فلسطينی روی سرش توسط تانك 
اسرائيلی و كشتن بچه ی چند ماهه، تروريسم نيست؛ اما وقتی نظامِی خشِن 
جنايتكاری در حادثه ای كشته می شود، در مطبوعاِت خودشان عكس زنش را 
جدا، عكس بچه اش را جدا - در حال گريه كردن و شيون زدن - و عكس 
اين طرف  دهند  نشان  اين كه  برای  می كنند؛  منتشر  را جدا  خاكسپاری اش 
اين  تبليغاتی ای است كه می كنند. غرض  اينها كارهای  خشونت می ورزد! 
است كه به هنر و سياست بايد قدری عميقتر نگاه كنيم. نمی شود ساده انديشی 

كرد.1

1.  بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر 1380/05/01 
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فصل هفتم
مسؤوليت نخبگان

 مسؤوليت علما، روشنفكران، سياستمداران، شاعران، نویسندگان، هنرمندان 
و دانشگاهيان مسلمان

و  سياستمداران  و  روشنفكران  موّظفند.  و  مسؤول  زمينه  اين  در  همه 
اينها قشرهای  دانشگاهيان مسؤولند.  و  هنرمندان  و  نويسندگان  و  شاعران 
اثرگذارند؛ اينها كسانی اند كه می توانند رسانه ها را به درستی تغذيه كنند. شما 
كه در اين جا جمع شده ايد، همين اجتماعتان يك حادثه ی بزرگ است. در 
اين اجتماع، شما می توانيد اين را پايه ای برای يك حركت هماهنِگ رسانه ای 
در همه ی دنيای اسالم قرار دهيد. اين كارِ ممكنی است. چرا ما از ابزارهای 

خود استفاده نمی كنيم؟
بسياری از نويسندگان و روشنفكران دنيای اسالم به سردمداران برخی از 
كشورهای اسالمی و دولتهايی كه رفتار مناسبی در مقابل صهيونيستها ندارند، 
اعتراض می كنند و می گويند چرا از نفت و ثروت و از امكان سياسی خود 
عليه صهيونيستها استفاده نمی كنيد؟ البته اين اعتراض وارد است و به نظر ما 
اين اشكال، اشكال درستی است؛ اما عيناً می شود همين سؤال را در دنيای 
روشنفكری، نويسندگی و دنيای دانشگاهها مطرح كرد: چرا از سرمايه ی عظيم 
علمی و روشنفكری، چنان كه بايد و شايد، استفاده نمی شود؟ گاهی يك شعر 
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و يك قصيده تأثيری می گذارد كه بسياری از پولها و ثروتها نمی تواند آن اثر 
را به وجود آورد. يك روز يك شاعر فلسطينی قصيده ای گفت و دلهای 
دنيای عرب را به شورش وادار كرد - اين مربوط به سال 67 يا 68 است - 
گاهی يك شگرد خوب رسانه ای يا يك حركت هماهنگ تبليغاتی، از بستن 

شيرهای نفت اثرش بيشتر می شود. 1
شما علمای اسالم و نويسندگان و روشنفكران و دانشجويان كشورهای 
اسالمی، وظايف فوری تری داريد. شما می توانيد ملتها را از عظمت مصيبتی 
كه امريكا و اسرائيل برای جهان اسالم تدارك می بينند، آگاه كنيد و نيروی 
عظيم ملی را برای مقابله با آن بسيج نماييد. دولتهايی كه خود را برای همراهی 

با اين خيانت آماده می كنند، بايد خطر خشم ملتهای خود را دريابند. 2
البته علمای اسالم در سرتاسر دنيای اسالم و همچنين روشنفكران دنيای 
حركتی  از  امريكاييها  اين كه  ِصرف  به  دارند.  ويژه ای  مسؤوليتهای  اسالم 
را در فالن كشور عربی و  مفتی  نبايد فالن عالم و فالن  ناراضی هستند، 
اسالمی به اتّخاذ يك موضع ضّد اسالمی وادار كند؛ كه متأسفانه در قضيه ی 
اخير، يكی دو موردِ چنين در دنيای اسالم مشاهده شده است. علمای اسالم، 
گويندگان،  شاعران،  اسالم،  دنيای  روشنفكران  اسالمی،  علمای كشورهای 
بايد  دنيای اسالم، همه  نويسندگان، هنرمندان و قشر دانشجو در سرتاسر 
امروز در حمايت از مردم فلسطين نقش ايفا كنند - وظيفه ی آنهاست - و اين 
نقشها مؤثّر است و می تواند به اين ملت مظلوم ياری برساند. زبان و حرف، 
كافی نيست. موضعگيريهای قاطع مردم، از بسياری از كمكها باالتر و تأثيرش 
بيشتر است. اين وظيفه است و اميدواريم خداوند متعال توفيق دهد تا همه 

بتوانند اين وظيفه را انجام دهند. 3
امروز دولتها و ملتهای مسلمان بويژه عرب، وظيفه ی سنگينی بر دوش 

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 
جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11

2.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 
3.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان 1380/09/16
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دارند. وظيفه ی دولتها البته بسيار سنگين و خطير است؛ اما سنگينی وظيفه ی 
و  دانشگاهی  نخبگان  و  سياسی  شخصيتهای  و  دينی  علمای  بويژه  ملتها 
روشنفكران و ديگر عناصر اثرگذار از سنگينی وظيفه دولتها كمتر نيست. 
اين وظيفه ی عبارتست از كمك رساندن و روحيه دادن و اين جهاد مقدس 

را تداوم بخشيدن.
از خداوند متعال می خواهم كه به همه ی ما توفيق عمل به اين وظيفه را 

عنايت فرمايد.1

وظيفه ي روشنفكران در مبارزه با جنگ تبليغاتي دشمن
نوميدسازی، تحقير هويت، به رخ كشيدن قدرت و تمّكن مادی خويش. 
امروز و در آينده هزاران ابزار تبليغی به كار افتاده و خواهد افتاد كه مسلمانان 
را از آينده يی درخشان نوميد و يا به آينده ئی كه منطبق با نيّات پليد خود آنان 

است ترغيب كنند.
 اين جنگ فرهنگی و روانی از آغاز دوران استعمار تاكنون، كاري ترين 
ابزار غرب در سلطه گری اش بر كشورهای اسالمی بوده است. آماج اين تير 
زهرآلود، نخست نخبگان و روشنفكران و سپس توده ی مردم اند. مبارزه با اين 
ترفند جز با رويگردانی از فرهنگ تحّكم آميز و تحميلی غرب ممكن نيست. 
پااليش شود. عناصر  نخبگان و روشنفكران،  بوسيله ی  بايد  فرهنگ غربی 
مفيد آن جذب، و اجزاء زيانبار و مخّرب و فسادانگيز آن از ذهن و عمل 
جامعه های اسالمی طرد شود. معيار در اين پااليش بزرگ، حكميّت فرهنگ 
اسالمی و انديشه های بارور و راهگشا و هدايتگر قرآن و سنت است. اين 
يك فصل اساسی از مبارزه ی همه جانبه و خوش عاقبتی است كه علمای 
دينی و روشنفكران و نخبگان سياسی در سراسر جهان اسالم بر عهده دارند. 
به اميد آن كه حج امسال بتواند عزم همگان را در پيمودن اين راه پربركت و 

پرافتخار، راسخ و جازم كند.2

1.  پيام به كنفرانس بين المللی امام خمينی )قدس سره( و حمايت از فلسطين 1381/03/12 
2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1379/12/12 
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وظيفه ی سياستمداران،  اندیشمندان و روشنفكران نسبت به حفظ وحدت
امت اسالمی بايد بيدار باشد؛ بايد در مقابل اينها بايستد. وظيفه ی درجه ی 
اول هم بر دوش سياستمداران است. مسؤوالن و زمامداران كشورهای اسالمی 
بهوش باشند. اين فرياد ممكن است از گلوی بعضی از سياستمداران خودی 
خارج شود؛ اما ما اشتباه نمي كنيم. ما در شناخت عامل اصلی خطا نخواهيم 
است،  ديگران  فرياد  فرياد،  نيست؛  اينها  مال  اما  اينهاست،  گلوی  از  كرد. 
مربوط به قدرتهای استكباری دنياست. آنها هستند كه مخالف وحدت امت 
اسالمی اند. اگر از حنجره ی كسانی از داخل امت اسالمی هم خارج شود، 
اينها نيست. اين صدای آنهاست؛  اينها فريب خورده اند. اين صدا، صدای 
اين صدا را مي شناسيم. در درجه ی اول، سياستمداران و مسؤوالن و باز در 
درجه ی مهم و باال، انديشمندان، كسانی كه با مغز و دل مردم سر و كار دارند؛ 
علمای دين، روشنفكران، نويسندگان، روزنامه نگاران، شعرا، ادبا، دانشمندان 
دنيای اسالم، اين وظيفه ی بزرگ را بر عهده دارند كه به مردم، سرانگشتانی 
را كه مي خواهند در اين وحدت اختالل كنند و اين رشته ی مستحكم الهی را 

از دست مسلمانها بگيرند، معرفی كنند.
با همديگر  اهلل جميعًا«1؛  بحبل  اعتصموا  »و  مي گويد:  ما صريحاً  به  قرآن 
اعتصام به حبل اهلل پيدا كنيد. اعتصام به حبل اهلل را تك تك هم مي شود 
انجام داد؛ اما قرآن مي گويد: »و اعتصموا بحبل اهلل جميعًا«2؛ با هم باشيد. »و 
التفّرقوا«3؛ تفرق پيدا نكنيد، حتّی در اعتصام به حبل اهلل؛ چه برسد به اينكه 
بعضی بخواهند اعتصام به حبل اهلل كنند، بعضی بخواهند اعتصام به حبل 
الشيطان بكنند. حتّی اعتصام بحبل اهلل هم كه همه بخواهند بكنند، »جميعاً«؛ با 

هم، همدالنه اين كار انجام بگيرد. اين مسأله ی بزرگ دنيای اسالم است.
اميدواريم خداوند متعال به همه ی آحاد امت اسالمی و همه ی ملتهای 
اسالمی و همه ی دولتهای اسالمی توفيق بدهد كه اين مسأله ی مهم را با وزن 
آن، با همان مقدار اهميت آن تلقی كنند و آن را در عمل اجرا كنند. و رضوان 

1.  سوره ي آل عمران،آيه ي103
2.  همان
3.  همان
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الهی و رحمت الهی باد بر روح امام بزرگوار ما كه فرياد وحدت را در دوران 
ما و در زمان ما، او بود كه بلند كرد و مسلمانان را به اين اتحاد دعوت كرد. 
اميدواريم خداوند متعال دلهای ما را با سروش الهی، با دعوت الهی هرچه 
بيشتر مأنوس كند؛ آشنا كند و آينده ی امت اسالمی از گذشته ی آن بمراتب 

بهتر باشد.1

وظایف سنگيِن دلسوزان فلسطين
اكنون كه شما عزيزان به عنوان يك وظيفه ی اسالمی، برای حمايت از 
انتفاضه گرد هم آمده ايد، وظايف بس سنگينی را بر دوش داريد. قبل از هر 
چيز بايد نشان دهيد كه جهان اسالم در سايه ی بيداری اسالمی، مصّمم به 
بازگشت به سنّتهای حسنه ی تاريخ شكوهمند اسالم است و همان سنّتها و 
در رأس همه، وحدت مسلمانان است كه در گذشته موجب شد مسلمانان 
در نبردهای سرنوشت ساز عليه متجاوزان صليبی پيروز شوند. در آن واقعه ی 
عظيم تاريخی، از همه ی جهان اسالم، مجاهدين جهت پيوستن به كارزار 

سرنوشت ساز و طوالنِی نبرد كفر و ايمان روانه شدند. 2

كنفرانس تهران در سال 1370؛ كانون اميد براي مخالفان سازش
كنفرانس گذشته ی فلسطين كه در تهران تشكيل شد، يك نقش اساسی 
و مثبت ايفا كرد؛ به اين معنی كه كانون اميدی را برای مخالفان روند سازش 
فراهم كرد و درعين حال به مردم فلسطين روحيه و اميد بخشيد. مواضع ايران 
اسالمی و پايداری منحصر به فرد آن در ميان دولتهای اسالمی نيز توانست به 

اين مردم قهرمان اميد بخشد.3

اعظم)ص(  رسول  حضرت  والدت  سالروز  در  مسؤوالن  از  جمعی  ديدار  در  بيانات   .1
 1387/12/25

2.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 
3.  همان



دستاورد مطلوب كنفرانس تهران در سال 1380؛ حمایت معنوي از پایداري
اينك نيز مردم فلسطين بيش از هر چيز به حمايت معنوی و پايداری 
در مواضع نياز دارند. درست است كه نياز مالی نيز دارند و بايد برای آن، 
اقدامات جّدی نمود؛ ولی خود آنها در مصاحبه های مختلف می گويند كه ما 

بيش از هر چيز به موضعگيری نيرومند عربی - اسالمی نيازمنديم. 1
نمايد و مردم  امری را فراهم  بايد زمينه ی تحّقق چنين  كنفرانس شما 
امت اسالمی كند. شما  فراگير  به حمايتهای بی دريغ و  فلسطين را دلگرم 
مسير،  اين  در  تالش  با  می توانيد  اسالمی  مختلف  كشورهای  نمايندگان 
امكانات ملتهای خودتان را برای آزادی فلسطين بسيج كنيد. ...مردم فلسطين 
را بايد به ادامه ی مقاومت دلگرم كنيد. مردم فلسطين خوب می دانند كه آنچه 
لبنان لگام زده است، توان مقاومت  اقدامات سركوبگرانه ی اسرائيل در  بر 
اسالمی در پاسخگويی به اسرائيل و وارد آوردن ضربات سهمگين به آن 

می باشد و نه اتّكاء به تالشهای مسالمت آميز و ميانجيگری اين و آن.2

نقدترین و فوری ترین مطالبات ملت فلسطين
نقدترين و فوری ترين مطالبات ملت فلسطين اين است كه عامالن كشتار 
فلسطينی در اين سه هفته بايد در يك دادگاه اسالمی يا عربی، محاكمه و 
در مسجداالقصی  با حضور خود  كه  پليدی3   آن موجود  مجازات شوند. 
احساسات مردم مسلمان را جريحه دار كرد، بايد مجازات شود. قدس شريف 
و شهر بيت المقدس بايد از وجود صهيونيستها بكّلی پاكسازی شود؛ اجازه 
داده شود كه ملت فلسطين آزادانه نسبت به آينده و سرنوشت خود تصميم 
بگيرد. اينها مطالبات نقدی است كه سران كشورهای عربی می توانند مطرح 

كنند. 4

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2.  همان

3.  آريل شارون
4.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 

 1379/07/29
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لزوم درخواستهاي عملي در كنفرانسها
بر همه،  مقّدمِ  اول، دولتهای اسالمی و  همه وظيفه دارند. در درجه ی 
دولتهای عرب وظيفه دارند. ظاهراً قرار است چند روز ديگر كنفرانسی از 
اتّحاديه ی عرب تشكيل شود. ما تشكيل اين كنفرانسها را تأييد می كنيم. هم 
اين  بنشينند و برای  بايد  اتّحاديه ی عرب  سازمان كنفرانس اسالمی و هم 
مسائل فكر كنند. راه مقابله اين است كه از نيرو و ثروت و جمعيت عظيم 
و امكانات جهان اسالم و قدرت رأی آن در مجامع بين المللی، برای دفاع از 
ملت فلسطين استفاده كنند. به ِصرف يك قطعنامه و دو كلمه حرف، اكتفا 
اتّخاذ مواضع قاطع  نكنند؛ بلكه امريكا را به قطع مناسبات گوناگون و به 

تهديد كنند و از رژيمهای اروپايی بخواهند كه وارد ميدان شوند. 1

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان 1380/09/16
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فصل هشتم
مسؤوليت ديگر افراد و اقشار

وظيفه ي حّجاج؛ لزوم باالتربردن بصيرت سياسي
مسلمانانی كه از چهارگوشه ی جهان در اينجا به شوق طواف كعبه و 
زيارت حرم رسول اعظم صلی اهلل عليه و آله گرد آمده اند بايد اين فرصت 
را برای مستحكم كردن پيوندهای برادری ميان خود كه درمان بسياری از 
امروزه آشكارا می بينيم  مغتنم شمارند.  امت اسالمی است  بزرگ  دردهای 
كه دست بدخواهان دنيای اسالم، بيش از گذشته در كار تفرقه افكنی ميان 
مسلمانان است و اين در حالی است كه امت اسالمی امروزه بيش از گذشته 
به انسجام و همدلی نيازمند است. امروز پنجه ی خونين دشمنان در جای 
جاِی سرزمينهای اسالمی بطور نمايان در كار فاجعه آفرينی است؛ فلسطين در 
سيطره ی خباثت صهيونيستها در رنج و محنت روزافزون است؛ مسجداالقصی 
در معرض خطر جدی است؛ مردم مظلوم غزه پس از آن نسل كشی بی سابقه 

همچنان در سخت ترين شرائط به سر می برند...
... اشغالگران از سويی نهضتهای مقاومت مردمی در فلسطين و لبنان و 
ديگر نقاط را تروريست مي نامند و از سويی تروريسم وحشی فرقه يی و 

قومی را ميان ملتهای اين منطقه سازماندهی و رهبری مي كنند. 1

1.  پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به كنگره ي عظيم حج سال 1430 1388/09/05 
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وظيفه ي حّجاج نسبت به مسأله ي فلسطين
حجاج بيت اهلل الحرام و برادران و خواهرانی كه امسال از سراسر عالم 
درخانه ی خدا گرد می آيند، بكوشند تا با طرح مصائب و مشكالت مسلمين 
و تالش برای ايجاد وحدت و همدلی مسلمانان - كه شرط اصلی نجات 
مسلمين از چنگال امپراتوری زر و زور و سلطه ی جهانی است - و نشر 
معارف اساسی اسالم و تبادل نظر در وظايف بزرگ مسلمين در دوران معاصر، 

حج را ابراهيمی و محّمدی )صّلی اهلل عليه واله( سازند.
شعار محو غده ی سرطانی اسرائيل كه از سوی امام عظيم الشأن و قائد 
كبير اسالم، امام خمينی)رضوان اهلل عليه( مطرح شد، علی رغم ميل سازشكاران 
سياستباز، بايد با قّوت و شدت مطرح شود و به صدای عمومی مسلمين در 

حج تبديل گردد.1
در حج بايد مسائل جهان اسالم بررسی شود. بزرگترين مسأله ی عمومی 
مسلمين پس از لزوم آمادگی برای دفاع از اسالم و هويت جمعی مسلمين، 
مسأله ی ملتهای زيرستم و مبارزی است كه دست طغيان و كفر و استكبار، 
آنان را مقهور و مظلوم ساخته و سخت ترين شرايط زندگی را برآنان تحميل 
كرده است. ملت مظلوم فلسطين، نمونه ی بارزی از اين گونه ملتهاست. چهل 
سال است كه اين ملت، از خانه و كاشانه ی خود بيرون رانده شده و يا در 
وطن خويش غريبانه زندگی كرده است. اين، زخم خونين و دردناكی بر 
پيكر امت اسالمی است كه با توطئه ی دولتهای استعمارگر و ضد اسالم و به 
دست جنايتكار صهيونيستها چهل سال پيش وارد شده و هر روز نمكی بر 

آن پاشيده شده است.2
آن هم رفتار سازمانهای بين المللی و بعضی دولتهای اروپايی و انگليس 
و ديگران! خوب؛ يك عده مسلمان، در آن جا مظلوم واقع شده اند و منتظرند 
كه چه وقت قتل عام شوند! مسلمانان در اين مورد چه كنند؟ آيا راهی غير از 
حج وجود دارد؟ آن عاملی كه قدرتهای استكباری را می لرزاند، »سوادالناس« 

1.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1369/04/07 
2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 14/ 04/ 1368



29
5 /

ها 
ويت

سؤ
م: م

سو
ش 

بخ

يعنی توده ی مردم است؛ واالّ، چند دولت، در فالن كنفرانس كه در فالن 
گوشه ی دنيا برگزار می شود، بنشينند و قطعنامه ای هم صادر كنند. اهميتی 
نمی دهند! صد قطعنامه هم صادر كنند، بی نتيجه است. مگر عليه صهيونيستهای 
غاصب، تا كنون چندين قطعنامه صادر نشده است؟ يعنی هيچ؛ يعنی باد هوا! 
قطعنامه فايده ای ندارد. آن عاملی كه قدرتهای استكباری را به معنای واقعی 
می ترساند و متوقف می كند، حضور آحاد ملتهاست. كجا بهتر از حج؟ دو 
ميليون مسلمان از همه ی كشورهای اسالمی در آن جا جمع می شوند. از هر 
كدامشان بپرسی: »احساس شما نسبت به گوراژده چيست؟« خواهد گفت: 
»دلم می خواهد به گوراژده بروم و از مسلمانان مظلوم آن جا دفاع كنم.« حيف 
نيست كه ما اين جماعت را از دست بدهيم؟! حيف نيست اجتماعی به اين 
خوبی كه اين همه می تواند بركت داشته باشد و جان اين همه مسلمان را 

نجات دهد، از دست برود؟! آن وقت، اين سياسی كردن حج است؟!1

انتظار از دولتهای غير مسلمان)اروپایی(
انتظار از دولتهای غير مسلمان - عمدتاً دولتهای اروپايی - اين است كه 
در مقابل جناياتی كه عليه يك ملت - عليه مردان، عليه پيرمردان، عليه زنان، 
عليه نوجوانان، عليه بچه ی چندماهه و شيرخوار - انجام می گيرد، سكوت 
از آن  باز  اين همه جنايت،  با وجود  نكنند. چرا سكوت می كنند؟ چطور 
دولت غاصب و اشغالگر حمايت می كنند؟ مگر اّدعا نمی كنند كه طرفدار 
حقوق انسانند؟ اگر اين حرف، دروغ و فريب و بازی سياسی و وسيله ای 
برای چاپيدن ملتها نيست، اين جا ميدان امتحان آن است. اين جا حقوق انسان 
پامال می شود؛ موضع بگيرند، حرف بزنند، كارهای اسرائيل را تقبيح كنند 
فالن  در  كه  يهودی  مجرم  چند  برای  همچنان كه  آورند.  فشار  او  روی  و 
جای دنيا به خاطر يك جرم جاسوسی محاكمه می شوند، بسيج می گردند و 
وظيفه ی خودشان می دانند كه دخالتی بكنند و حرفی بزنند - در حالی كه 
آن جا مجازات مجرم و كار قانونی صورت می گيرد - اين جا هم كه يك ملت، 

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و دست اندركاران حج 1373/01/31 
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دولتهای  برای  نمی كنند؟  دخالت  چرا  كنند.  دخالت  می شود،  واقع  مظلوم 
اروپايی و غيره ننگ است كه تحت تأثير عوامل صهيونيست و كمپانيهای 
وابسته ی به صهيونيستها و ثروتمندان صهيونيست باشند. ما به امريكا چيزی 
نمی گوييم و از او توقّعی نداريم؛ او نه خواهد كرد و نه می تواند بكند؛ چون 

هيأت حاكمه ی امريكا در مشت صهيونيستها قرار دارد.1

فلسطين؛ محل امتحان دولتهاي اروپایي
امروز برای اروپاييها و غربيها هم روز امتحاِن بزرگی است. بايد امتحانشان 
را در دفاع از حقوق بشر و آزادی - كه اين همه اّدعايش را می كنند - پس 
بدهند. چطور از يك ملت با اين ميزان از مظلوميت نمی شود دفاع كرد؟! البته 
بعضی از دولتهای اروپايی، زبانی چند كلمه چيزی گفته اند، اما اينها كافی 

نيست. سازمان كنفرانس اسالمی و دولتهای اسالمی وظيفه دارند. 2
راه دوم3 حمايتهاست. همه ی دنيا بايد از اينها حمايت كنند. البته ملتها 
حمايت كردند. در اروپا هم ملتها حمايت كردند، دست به راهپيمايی زدند و 
با انواع و اقسام راهها و شيوه ها، خواست قلبی خود را نشان دادند. حتّی در 
داخل كشور اياالت متّحده ی امريكا هم اين حمايتها ابراز شد. بعد از اين هم 
اين چيزها ادامه خواهد داشت؛ ليكن دولتها بايد به وظيفه ی خود عمل كنند. 

از همه واجبتر، دولتهای اسالمی و باالخص دولتهای عربی هستند. 4

وظيفه ی سازمان كنفرانس اسالمی؛ دفاع از فلسطين
امروز سازمان كنفرانس اسالمی كه وظيفه و اساس فلسفه ی وجودی اش 
اصاًل دفاع از فلسطين و مسأله ی فلسطين بوده، واقعاً وظيفه دارد كه ايستادگی 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1380/02/28 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی 21 رمضان 1380/09/16

3.  راه اول در صفحه 217 آمده است
به مناسبت روز كارگر و هفته ی معلم  از كارگران و معلمان  بيانات در ديدار گروه كثيری    .4

 1381/02/11
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كند؛ دنيای اسالم را در مقابل اين حركت موذيانه ی صهيونيستها و حاميانشان 
- كه اغلب دولتهای مستكبر غربی، علی رغم اختالفاتی كه دارند، در اين 

پشتيبانی سهيم و شريكند - بسيج كند. 1

وظيفه ی ورزشكاران
اين كارِ آقای آرش 2 عزيزمان هم از آن كارهای بسيار برجسته بود؛ خيلی 
كار باارزشی بود. ايشان اگر مسابقه اش را برگزار می كرد و پيروز هم می شد، 
ارزش كارش اين قدر نبود. البته در دنيا سعی كردند كه به سِر اين كار بزنند؛ 
نتوانستند. همه شان دست به يكی كردند كه: المپيك را خراب كرديد؛ سياسی 
كرديد. خودِ آنها از همه چيز به نفع سياستهای استعماری خودشان بهره برداری 
و استفاده می كنند؛ اما وقتی يك جوان مسلمان و مؤمن از يك ارزش دفاع 
می كند؛ از يك ملت مظلوم دفاع می كند و با يك قلدرِ بين المللی گردن كلفِت 
چاقوكِش عربده كش، با اين زبان و با اين منش درمی افتد، اين طور عليه او 
جنجال و جوسازی می كنند. البته غلط می كنند! آنها در مقابل عمل انجام شده 
قرار گرفتند و ضربه فنی شدند! با اين كار سيلی خوردند؛ حاال بعد از آن 

هرچه می خواهند جنجال كنند، بكنند؛ ايشان كار خودش را كرد.3

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و شخصيت هاي علمي سياسي 1389/01/17 
2.  آرش ميراسماعيلي: جودوكار ايراني كه از مواجهه با ورزشكار صهيونيست سرباز زد.

3.  بيانات در ديدار ورزشكاران شركت كننده در المپيك و پاراالمپيك 14/ 07/ 1383
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شدت عمل، سبب افزایش خشم فلسطينيان
از طرفی رفتار صهيونيستها آن قدر وحشيانه و دور از موازين رحم و مرّوت 
انسانی است كه به طور طبيعی اين نسل جواِن روی كارآمده ی فلسطينی را 
كنند.  تحّمل  نمی توانند  و  است  تمام شده  ديگر طاقتشان  آورده؛  به ستوه 
صهيونيستها خيال می كنند كه اگر شدت عمل به خرج دادند و تانك آوردند 
و توپ زدند و شيميايی زدند، مردم را ساكت خواهند كرد. بله، ممكن است 
فشار را زياد كنند و در برهه ای مردم را ساكت كنند؛ اما آن عقده های گره 
شده در گلو را كه نمی توانند از بين ببرند؛ آنها كه از بين رفتنی نيست؛ آن چنان 
رعد و غّرشی در فضا به وجود خواهد آورد كه همه ی كاخهايشان را فرو 

خواهد ريخت. اين طور نيست كه بتوانند اين حركت را ريشه كن كنند. 1

هدف جنایات؛ تحميل خواسته های نامشروع، بر مذاكره كنندگان سازش
اگرچه اين فاجعه ی كريه و زشت با هدف تحميل اغراض و خواسته های 
نامشروع حاكمان صهيونيست بر مذاكره كنندگان سازش به وقوع پيوست، 
ولی ملت شجاع فلسطين اين گفتگوها را محكوم و عرصه را بر آنان تنگ تر 
خواهد ساخت و سرنوشت ذلت بار آن را تغيير خواهد داد و اين مجاهدتها با 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
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وعده های نصرت الهی روزی به بار خواهد نشست و سرزمينهای تصرف شده 
آزاد و سرمايه های به تاراج رفته به صاحبان اصلی آن باز خواهد گشت.1

جنایات كم نظير اسرائيل
در قضيه ی فلسطين سه نكته ی برجسته است. اين سه نكته ی برجسته در 

ياد تاريخ می ماند:
نكته ی اول ظلم و جنايت كم نظيری است كه امروز صهيونيستها نسبت 
به مردم فلسطين مرتكب می شوند؛ اين اصاًل در تاريخ ماندنی است. يك 
جوانی بعد از آن كه اين همه زجر كشيده و مصيبت ديده، جان خودش را 
قربان می كند، تا ضربه يی به غاصب خانه ی خودش بزند؛ خودش هم به 
مادرش  و  پدر  خانه ی  و  جوان  آن  خانه ی  می آيند  آنها  می رسد.  شهادت 
را ويران می كنند و خانواده ی او را به شكنجه و اذيت و آزار می كِشند؛ با 
تانك وارد اردوگاهها و شهرها می شوند؛ به خانه ها حمله می كنند و خانه ها 
و مزارع را ويران می كنند و آدم می كشند. امروز كشته شدِن جوان، كودك، 
پيرمرد و پيرزن فلسطينی و غيرمسلح فلسطينی يك كار روزمره شده! اين 
چيز عجيبی است؛ اين حادثه يی است كه واقعاً تاريخی است؛ اين در تاريخ 

خواهد ماند.

سكوت مجامع بين المللی و دولتها
در قضيه ی فلسطين سه نكته ی برجسته است. اين سه نكته ی برجسته در 

ياد تاريخ می ماند:
آقايان  اين  دولتهاست!  و  بين المللی  مجامع  سكوت  سوم2،  ...نكته ی 
اروپاييها كه اين قدر عاشق حقوق بشرند؛ اين قدر دلشان برای حقوق بشر 
سوخته، در مقابل چشم آنها اين حوادث انجام می گيرد؛ اما در بسياری از 
موارد سكوت می كنند؛ در بسياری از موارد طرف ظالم را كمك می كنند! 

1.  پيام به مردم فلسطين 1379/07/13 
2. نكته ي دوم در صفحه ي 408 ذكر شده است 
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شگفت آور است واقعاً! حاال امريكا كه هيچ، امريكا كه خودش شريك جرم 
است؛ دولتهای امريكايی دستشان تا مرفق در خون فلسطينيها فرورفته. اگر 
بنا باشد دادگاهی درباره ی فلسطينيها حكم بكند، متهم آن دادگاه فقط شارون 
و صهيونيستها نيستند، بلكه متهم آنها امريكا و همين بوش و دارودسته ی 
بوش و حكومتهای امريكا هم هستند. اينها هم در همان رديف اول اتهامند؛ 
اما آنها كه هيچ، مسأله، مسأله ی مجامع جهانی است؛ مسأله ی سازمان ملل 
است؛ مسأله ی دولتهای اروپايی است كه اين قدر دم از حقوق بشر می زنند؛ 
ولی حقوق بشر را واقعاً نمی شناسند و اصاًل احترامی برايش قايل نيستند. و 
البته اين مسأله، مسأله ی دولتهای ديگر هم است؛ دولتهای مسلمان. سكوت 

اينها واقعاً تعجب آور است. 1

قضيه ی فلسطين؛ لّكه  ي ننگ بزرِگ قرن بيستم
اّوالً بايد عرض كنيم كه قضيه ی فلسطين، يكی از لّكه های ننگ بزرِگ 
اين قرنی است كه همين چند روزه تمام شد. البته لكه های ننگ اين قرن 
بيش از اينهاست: دو جنگ بزرگ در اين قرن اتّفاق افتاده است؛ چقدر در 
دنيا حكومتهايی در اين قرن به دست استعمارگراِن ديروز به وجود آمد؛ از 
جمله كشور خود ما. در همين قرن بود كه حكومت خشن و سركوبگر و 
غيرانسانی و فاسد و وابسته ی پهلوی به وجود آمد؛ ليكن در ميان زشتيهايی 
كه در اين قرن بر ما گذشت - كه البته در كنارش محّسناتی هم در اين قرن 
اتّفاق افتاده است كه حاال مورد بحث ما نيست - يكی از زشت ترين، يا شايد 
بشود گفت زشت ترين آنها، مسأله ی فلسطين بود. چرا؟ چون در اين قضيه، 
يك ملت را از كشور خودش بيرون كردند. من خواهش می كنم جوانانی كه 
با مسأله ی فلسطين خيلی آشنايی و سابقه ی ذهنی ندارند، روی اين كلمات 
تأّمل و درنگ كنند. يك ملت را از خانه و از كشور خود بيرون كنند و يك 
عّده آدمهايی را از اطراف دنيا جمع كنند و به جای آن افراد در آن كشور 
بگذارند. چرا؟ چون آن جماعتی كه از اطراف دنيا جمع كردند، از يك نژادند؛ 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1383/08/15 
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نژاد اسرائيلی، نژاد يهودی! يعنی يك حركت نژادگرايانه ی زشت كه هر جای 
دنيا به وسيله ی هر كسی در ابعاد كوچكتر از اين پيش می آمد، مايه ی ننگ 
و سرافكندگی بود؛ اما اين را در ابعاد يك كشور به وجود آوردند. چه كسی 

به وجود آورد؟ در حقيقت انگليس؛ بعد هم امريكا. 1

جنایات غّزه
از سويي ديگر جناياتي كه در حادثه ی تاريخي غزه از مجرمان صهيونيست 
سر زد؛ كشتار وسيع مردم غيرنظامي، ويران كردن خانه هاي بيدفاع، سوراخ 
كردن سينه ي كودكان شيرخوار، بمباران دبستان و مسجد، به كارگيري بمبهاي 
فسفري و برخي سالحهاي ممنوع ديگر، بستن راه غذا و دارو و سوخت 
و ديگر نيازهاي اوليه ي مردم در مدتي نزديك به دو سال، و بسي جنايات 
ديگر، ثابت كرد كه غريزه ي وحشيگري و جنايت در سران دولت جعلي 
صهيونيست، با دهه هاي آغازين فاجعه ي فلسطين هيچ تفاوتي نيافته و همان 
سياست و همان خوِي درندگي و بيرحمي كه فاجعه هاي دير ياسين و صبرا و 
شتيال را پديد آورد، امروز هم بعينه بر ذهن و دل ظلماني اين طاغوتهاي زمان 
حاكم است كه البته امروز با بهره گيري از پيشرفت فناوري، دائره ي جنايت 

بسي گسترده تر و فاجعه بارتر مي باشد. 2

هدایت الهي؛ عامل ایستادگي مردم غ ّزه
پيشرفتهای مقاومت و استحكام مواضع فلسطين در اين سالهای اخير، 
انصافاً،  نبود. حقاً،  فلسطين  ايستادگی عظيم ملت  اين  اگر  نمي شد  ممكن 
مردم فلسطين، مردم غزه در تاريخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم ترين ملتها 

ماندگار كردند. 3
آنچه كه بر مردم فلسطين گذشته است، در طول اين چند سال اخيری 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
2.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 

غزه  همايش  افتتاحيه ی  در  كننده  شركت  فلسطيني  جهادي  گروه هاي  رهبران  ديدار    .3
 1388/12/08
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كه انتفاضه ها شروع شده و مقاومت واقعی شكل گرفته، يك پديده ی عجيبی 
است. اين، جز هدايت الهی و دستگيری الهی چيز ديگری نيست. انسان 
می بيند در غزه اين همه مصيبت، اين همه تلخی، اين همه فشار؛ چه در طوِل 
آن بيست و دو روزی كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب 
پشت سر هم بر مردم وارد مي شود - اما اين مردم مثل كوه ايستاده اند. اين 

خيلی واقعيت عظيمی است؛ اين را نمي شود نديده گرفت. 1

بازسازي غزه، یكي از فوري ترین مسائل فلسطين
اكنون مسأله ي بازسازي غزه يكي از فوري ترين مسائل فلسطين است، 
دولت حماس كه منتخب اكثريت قاطع فلسطينيان است و حماسه ي مقاومتش 
در ناكام گذاشتن رژيم صهيونيستي، درخشانترين نقطه در تاريخ صد ساله ي 
قرار  بازسازي  به  فعاليتهاي مربوط  بايد مركز همه ي  فلسطين است،  اخير 
گيرد. شايسته است كه برادران مصري راه كمكها را باز كنند و بگذارند كه 

كشورها و ملتهاي مسلمان به وظيفه ي خود در اين مهم عمل كنند.2

انتقام شكست از حزب اهلل، با حمله به فلسطين و ایجاد تفرقه
يكی از كارهايی كه دنبال ميكنند ]اسرائيل پس از پيروزی حزب اهلل در 
اتفاق  فلسطين  در  دارد  كه  آنچه  است.  فلسطين  مسائل  روزه[،  جنگ 33 
می افتد، مقداری برای جبران بی آبرويی اسرائيل در قضيه ی لبنان است. بخش 
مهمی از اين فشارها، اين كشتار روزانه ی مردم در فلسطين، اين حمله ی 
به نقاط مختلف - چه در ساحل شرقی، چه در غّزه - به خاطر جبران آن 
بی آبرويی است و سعی دارند دولت حماس را ساقط كنند. آنچه كه من در 
اينجا مي خواهم برادران فلسطينی را به آن توجه بدهم - كه آن در بيانات 
عربی هم آمده است - اين است كه ما و مردم فلسطين و همه ی ملتهای 

غزه  همايش  افتتاحيه ی  در  كننده  شركت  فلسطيني  جهادي  گروه هاي  رهبران  ديدار    .1
 1388/12/08

2.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
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مسلمان بايد توجه كنند كه واقعيت مردم عليه اشغالگر را به مردم عليه مردم 
تبديل نكنند. سعی دشمن اين است؛ فلسطينيها در مقابل فلسطينيها؛ در عراق 
هم عراقيها در مقابل عراقيها. اين را بايد همه مواظب و مراقب باشند. امروز 

اتحاد، مهمترين نياز مردم فلسطين است، مثل بقيه ی مناطق عالم.1

جنایت و دیكتاتوري اسرائيل
مهمترين مسأله در مسائل خارجی ما - كه به مسأله ی كنونی كشور ما 
هم ارتباط مستقيم دارد - فلسطين است. مسأله ی فلسطين فقط مسأله ی يك 
ملت نيست؛ مسأله ی حاكميت ديكتاتوری بين المللی و حاكميت زور است. 
شما ببينيد امروز در اراضی فلسطين چه می گذرد! امروز ما فاجعه بارترين 
حوادث خونين را در فلسطين شاهديم. دولت غاصب و جعلی اسرائيل با 
نيروی نظامی خود، با تانك و هواپيما و آتش بيرحمی و ظلم خود، شهرهای 
اين شهرها  وارد  ديگری  از  پس  يكی  و  است  كرده  محاصره  را  فلسطين 
می شود؛ مردم را قتل عام و خانه ها را ويران می كند؛ يك روز رام اهلل، يك روز 
نابلس، يك روز جنين و امروز الخليل و شهرهای ديگر. فاجعه هايی كه در 
اين شهرها به وجود آمده است، قابل وصف نيست. نيروی نظامی وارد شهری 
شود، زن و مرد و كودك را دستگير كند و بُكشد و يا زخمی كند! ده هزار 
مجروح و هزاران شهيد در اين شهرها امروز وجود دارد. هزاران جوان را از 
خانه هايشان ربودند و به نقاط نامعلوم بردند و خانه های بی شماری را ويران 
كردند. شنيدم در شهر جنين، هفتاد درصد خانه ها ويران شده است! هفتاد 
درصد خانه های يك شهر را تانكها بيايند ويران كنند! اين جنايات، مقابل 

چشم بشريت است.
معنای اين كارها چيست؟ معنای اين كارها اين است كه يك دولت ظالِم 
بی اعتنای به همه ی مقّررات بشری، انسانی، دينی و خدايی، به خاطر طمعها 
و ادامه ی ظلم چندين ده ساله ی خود، اين فاجعه ها را به بار می آورد؛ دولتی 
هم مثل امريكا به طور كامل و صددرصد از او حمايت می كند و همه ی 

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي 1385/07/21 
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شعارهای حقوق بشر و دفاع از ملتها و دمكراسی و آزادی و همه و همه 
فراموش می شود. وجدان جهانی به حركت درآمد، اما وجدان سران امريكا و 

كاخ سفيد اندك تأثّری هم پيدا نكرد!1

هدف اسرائيل از جنایات 
اينها می خواهند دو چيز را برای دنيا مشّخص كنند: يكی اين كه اين غّده ی 
سرطانی به هر قيمتی بايد بماند؛ دوم اين كه می خواهند به دنيا بگويند و تفهيم 
كنند كه امروز سرو كار شما با اِعمال زور است و می خواهيم زور بگوييم؛ 
هر كس هم هر چه می خواهد بگويد، بگويد؛ يعنی مردم دنيا را قانع كنند كه 
هيچ حرف و هيچ اقدامی در مقابل زور سرنيزه و زور نظامی امريكا قادر به 

هيچ كاری نيست.
البته تا االن شكست خورده اند و علی رغم همه ی اين تظاهرات قدرتمند، 
آنها  است.  نشده  تسليم  فلسطين  نرسيده اند. چرا؟ چون  هدفهای خود  به 
می خواهند با فشار و كشتار و بيرحمی و لگدكوب كردن همه ی نشانه های 
انسانی، ملت فلسطين را وادار به تسليم كنند و اين ملت دربست زير بار 
آنها برود و از خواسته های بحّق خود دست بردارد؛ اما تاكنون نتوانسته اند. 
برخالف تصّور امريكا و اسرائيل، اين قدرت زور نيست كه پيش می رود؛ 
قدرت اراده و ايمان انسانهاست كه حرف آخر را در همه ی مسائل می زند؛ 

در اين مسأله هم همين طور است. 2

جنایت در فلسطين؛ فاجعه ی كم نظير انساني
آنچه كه امروز در سرزمينهای فلسطينی نشيِن كشور فلسطين جريان دارد، 
يك فاجعه ی انسانِی كم نظير است. در طول تاريخ فلسطين هم ما شبيه اين را 
با اين شّدت، با اين خشونت و با اين قساوت سراغ نداريم. جناياتی كه در 

به مناسبت روز كارگر و هفته ی معّلم  از كارگران و معّلمان  بيانات در ديدار گروه كثيری    .1
1381/02/11 

2.  همان
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فلسطين اتّفاق می افتد، حقيقتاً تكان دهنده است. دولت جعلِی صهيونيست با 
امكانات نظامی، با تانك، با سرباز - شنيده ام حدود سی هزار نيرو و صدها 
تانك وارد كرده است! - وارد شهرها و خيابانها می شوند و فاجعه آفرينی 
می كنند. شهرهای »رام اهلل«، »نابلس«، »غّزه«، »خان يونس«، »بيت الّلحم«، »رفح« 
و ديگر مناطق فلسطينی نشين، همه دچار اين مصيبتند. كاری می كنند كه شبيه 
اين كار را ما در دوره های نزديك به خودمان با اين شّدت و خشونت در 
هيچ جا سراغ نداريم! خانه ها را ويران می كنند، با تانك و بولدوزر به جان 
خانه های محّقر فلسطينيها می افتند - چه در اين شهرها و چه در اردوگاهها 
- خانواده ها را آواره می كنند. مرد و زنی را كه دم تيغشان بيايد، می ُكشند و 
هيچ مالحظه نمی كنند. شنيده ام جوانان و مردان را - از سنين سيزده سال 
خانواده ها  اين  مردان  از  زيادی  تعداد  و  می كنند  دستگير   - سال  پنجاه  تا 
بخصوص جوانان و نوجوانان را دستگير كرده و به مناطقی برده اند كه معلوم 
نيست كجاست! خبرهايی كه از داخل بازداشتگاهها بعضاً به بيرون درز كرده 
و در مطبوعات دنيا منعكس شده است، خبر می دهد كه اينها را شكنجه و 
آزار می كنند و حتّی در داخل اين بازداشتگاهها هم به آنها دستبند می زنند. 
به مسجدها و كليساها در بيت الّلحم حمله كرده اند و از رساندن آمبوالنس، 
آذوقه و دارو به مردمی كه مجروح می شوند جلوگيری می كنند. آن طوری 
كه نقل كرده اند، حتّی آمبوالنسها را تيرباران می كنند و بسياری از مجروحان 
اين حوادث براثر خونريزی و بی دارويی از بين رفته و به شهادت رسيده اند. 
حتّی بيمارستانها و داروخانه ها را مورد تهاجم قرار می دهند و به غارت مراكز 
و مغازه هايی كه در آنها مواد غذايی است می پردازند. مردم در »رام اهلل« و 
بعضی شهرهای ديگر جرأِت بيرون آمدن از خانه های خودشان را ندارند. 
زنان، بچه ها، اين خانواده های آواره شده و كسانی كه مجبورند چون سقف 
خانه شان فرو ريخته است، به خانه ی خويشاوندانشان و ديگران بروند، خدا 
می داند با چه مصيبت و سختی ای زندگی می كنند. آب و برق را در بعضی از 
اين شهرها قطع كرده اند. وقاحت را به جايی رسانده اند كه در شهر »رام اهلل« 
به مقّر اقامتگاه رئيس حكومت خودگردان حمله كرده و آن جا را تصّرف 
نموده اند؛ يعنی همان حكومتی كه خودشان آن را به رسميت شناخته اند، 
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خودشان قرارش را بسته اند و خودشان امضاء كردند! خالصه وضع عجيبی 
به وجود آورده و صدای دنيا را در آورده اند! 1

اعتراض همه ی آزاداندیشان به جنایات اسرائيل در سال81
سياستمدارانی كه به خاطر رودربايستی از صهيونيستها حاضر نبودند يك 
كلمه عليه دولت صهيونيستی حرف بزنند، امروز صريحاً اعتراض می كنند. 
ملتهای مسلمان در همه جا خشمگينند و می جوشند. اگر جلِو ملتهای مسلمان 
و ملتهای عرب را حكومتهايشان نمی گرفتند، آن وقت ديده می شد كه اين 
يك ميليارد مسلمان چه می كند و چه می تواند بكند! مسأله اين است كه نماد 
خونخواری و وحشيگری و دّرندگی و بی اعتنايی به همه ی موازين بشری، 
حقوق بشر و ارزشهای بشری - كه همين نظاميان صهيونيستند - در يك 
طرف و نماد مقاومِت قهرمانانه و مظلومانه - كه ملت مظلوم فلسطينند - در 
طرف ديگر مقابل هم ايستاده اند. من وجدان جهانی را به داوری و قضاوت 
دعوت می كنم. همه ی حرفهايی كه به عنوان تحليل سياسی، راه حل و توصيه 
می زنند، در مقابل اين واقعيت، افسانه و موهوم است. واقعيت اين است كه 
ملتی در خانه ی خود تحقير می شود، دستگير می شود، كشته می شود، جوانش 
از او گرفته می شود، امنيِت جان و مال و مسكنش به وسيله ی غاصبان همان 
با  اين جا حق  كند؛  تهديد می شود. حال وجدان جهانی قضاوت  سرزمين 
كيست و وظيفه ی انسانها چيست؟ ما به هيچ چيز ديگری احتياج نداريم؛ 
همين واقعيت را مقابل خودشان بگذارند ببينند چه اتّفاقی در حال وقوع 
است؟ در اّوِل كار كه همين صهيونيستها بر سِر كار آمدند - پنجاه وچهار 
اما  انجام می دهند؛  اينها چه فجايعی  بفهمد كه  سال قبل - نگذاشتند دنيا 
امروز دنيا می بيند. البته تلويزيونها و دوربينها قادر نيستند حقيقت را نشان 
دهند. فقط بخشی از حقيقت ـ يك تصوير و شبحی از حقيقت ـ را نشان 
می دهند. حقيقت خيلی بيشتر از اينها و خيلی تلختر از اينهاست. واقعيت را 
از روی همين فيلمهای تلويزيونی كه در دنيا پخش می شود - آن جاهايی كه 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
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پخش می شود - قضاوت كنند. البته صهيونيستها كه بسياری از دستگاههای 
ارتباط جمعی و رسانه ها در قبضه ی قدرتشان است و يا زير نفوذ و متعّلق به 
آنهاست، نمی گذارند حقايق روشن شود. اما مردم جستجو كنند؛ ملتهای دنيا 
جستجو كنند. اين، واقعيِت قضيه است. اين، مسأله ای است كه اين روزها 
اتّفاق می افتد؛ مربوط به تاريِخ گذشته نيست، متعّلِق همين زمانی است كه 

من و شما اين جا با هم حرف می زنيم. 1

جنایِت حمله به كليسا
از آن كشيش  به كليساها حمله كرده اند. خوب؛ مسيحيان دنيا حّداقل 
مراسم  انجام  حين  در  گذشته  روزهای  همين  در  كه  كنند  دفاع  مسيحی 
عبادی خودش كشته شد. او در محاصره ی كليسا در »بيت الّلحم« و حمله ی 
صهيونيستها به كليسا در مقابل چشم كسانی كه در آن كليسا پناه آورده بودند، 
جان خود را از دست داد. اين جا مسأله، مسأله ی اسالمی نيست، مسأله ی 
بشری است، مسأله ی انسانی است. اين جا مالك قضاوت، انسان بودن است، 
فهميدن ارزشهای انسانی است. خوب؛ اين، واقعيت. البته بعضی از دولتها در 
اروپا و غيراروپا موضعگيری كرده اند. اين موضعگيری هر چند ضعيف هم 

بوده است ولی باالخره اخم مختصری نسبت به اسرائيل كردند. 2

حمایت بي دریغ غرب از جنایات اسرائيل
البته امريكا و بسياری از كشورهای غربی از اسرائيل حمايتی بی دريغ 
و آشكار می كنند و ميثاقهای بين المللی را زيرپا می گذارند و يك بار ديگر 
برای همه ی دنيا به اثبات می رسد كه نگاه قدرتهای بزرگ به معاهدات و 
اين  از  و  معاهدات  اين  از  آنها  است.  ابزاری  نگاه  بين المللی، يك  مجامع 
مجامع بين المللی، فقط در جهت منافع و هدفهای خود استفاده می كنند و 
برای معاهدات و مجامع مذكور، احترامی قائل نيستند. يقيناً اسرائيل بدون 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
2.  همان 
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پشتيبانی اقتصادی و سياسی و تبليغاتی و رسانه اِی قدرتهای بزرگ، امروز و 
هميشه، نمی توانست و نمی تواند بر سر پا بماند. مجرم در اين قضيه، فقط 
اسرائيل نيست. در درجه ی اّول، امريكا هم در همه ی فجايع اسرائيل شريك 

جرم است.
غرب و قدرتهای غربی، از آغاز پيدايش غّده سرطانی صهيونيسم در اين 
منطقه، تعامل دوجانبه ای را با هم داشتند. وظيفه ی اسرائيل اين بوده است كه 
منافع قدرتهای متجاوز غربی را در منطقه ی اسالمی حفظ كند؛ يعنی هميشه 
روبه روی كشورهای اسالمی و كشورهای منطقه، تهديد دائمِی بالفعلی قرار 
داشته باشد و كشورهای اسالمی را در يك دغدغه ی دائمی نگه دارد تا آنها 
نتوانند با هم متّحد شوند و يك مجموعه ی همدل و همجهت را به وجود 
آورند و از امكانات و ثروت و نيروی انسانی خود برای منافعشان استفاده 
كنند. متقاباًل وظيفه ی آنها هم اين بوده است كه اين غّده ی سرطانی را در اين 
منطقه با همه ی وجود نگه دارند. البته امروز اين نقش بيشتر از همه برعهده ی 

امريكاست. 1

 اهانت به مسجداالقصي
مسجداالقصی را كه قبله ی مسلمانان است، تهديد كردند. در سالها پيش 
يك روز آن را آتش زدند؛ بعد هم كه به اصطالح به حّفاری آن جا پرداخته اند 
و كارهای خالف انجام می دهند و می خواهند اصاًل مسجداالقصی - قبله ی 

مسلمانان - را از شكل اسالمی خارج كنند. 2

كشتار نمازگزاران روزه دار در الخليل و سكوت مجامع بين المللي
آن قدر  ابراهيمی،  شريف  حرم  به  دشمن صهيونيست  تهاجم  فاجعه ی 
بزرگ و دردناك است كه با چند جمله نمی شود درباره ی آن سخن گفت و 
حّقش را ادا كرد. به نظر ما، دولت غاصب، مستقيماً مسؤول اين فاجعه است 

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 
جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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و حاميان دولت غاصب هم، در اين قضيه مسؤولند. در رأس حاميان دولت 
غاصب، امريكا قرار دارد كه در طول سالهای متمادی، هميشه و در همه جا 
از صهيونيستها دفاع كرده است. هرجا مشكلی برای صهيونيستها پيدا شد، 
فوراً امريكا سينه سپر كرد. يهوديان امريكايی و سرمايه داران بزرگ، هركاری 
خواستند، به وسيله ی قدرت، پول و نفوذ سياسی امريكا، در دنيا برای اين 
غّده ی سرطانی كه در دل ملتهای اسالمی به وجود آمده است انجام دادند. در 
قضيه ی اخير، آيا اينها مقصر و مسؤول نيستند؟ بی شك هستند. چنان كه ديگِر 
همپيمانان اسرائيل و كمك كارهای او نيز در اين قضيه مسؤولند. رسانه های 
عمومی جهانی هم كه حِقّ اين مسأله را ادا نكردند، مسؤولند. سازمانهای 

حقوق بشر، به ويژه »كميته ی حقوق بشر سازمان ملل« نيز مسؤولند.
سازمانهای كوچك و بزرگی كه با عناوين گوناگون در دنيا وجود دارند 
و كمين كرده اند تا اگر در گوشه ای از جهان، در كشوری كه با امريكا ميانه ی 
مناسبی ندارد، مسأله ای پيدا شد، فوراً در بوقهايشان بدمند كه »نقض حقوق 
صهيونيستهای  و  خبيث  غاصِب  دولت  گرفته اند؟!  خفقان  چرا  شد«،  بشر 
دشمن بشر، صدها فلسطينی را در حال سجده و با دهان روزه به خاك و 
خون می كشند. دهها نفر را می كشند و صدها نفر را مجروح می كنند. بعد 
هم كه مردمِ عصبانی و داغدار كه دلشان سوخته است، در خياباْن مشتها را 
گره می كنند، سربازان اسرائيلی، يكی يكی فرزندان مردم را هدف می گيرند و 
نابود می كنند. اّما سازمانهايی كه حافظ حقوق بشرند، خفقان گرفته اند و هيچ 
نمی گويند! حداكثر اين است كه گفته می شود: فالن سازمان محكوم كرده 
است! »محكوم كرده است« يعنی چه؟! اين كه كلمه ای در محكوميت گفته اند، 
به چه درد فلسطينيها می خورد؟! سازمانهايی كه مدعی حقوق بشرند، اگر 
راست می گفتند، بايستی همه قيام می كردند. بايستی در دنيا غوغا می كردند. 
اسرائيل،  حاميان  به  بايستی  می كردند.  محاصره  را  اسرائيل  دولت  بايستی 
دولِت  اين  به  نداريد  »حق  كه  می كردند  تهديدشان  و  می دادند  اولتيماتوم 
خونريِز فاسِق جنايتكار كمك كنيد.« اّما هيچ يك از اين كارها انجام نگرفت. 
دولتهای عرب هم متأسفانه كوتاه آمدند. مذاكرات را كاماًل و باطناً كه قطع 
نكردند، هيچ؛ حتی عزای عمومی هم اعالم نكردند! واقعاً كه خيلی كوتاهی 
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...حمله ی شقاوت آميز صهيونيستها به صفوف نمازگزاران در شهر اشغالی 
الخليل كه دهها كشته و صدها زخمی بر جای نهاد، يكی از آن جنايتهای 
نمونه يی است كه منحصراً دست ظلم و تعصب صهيونيستها مانند آن را 
همواره پديد آورده و متناسب با شقاوت و خباثت غصب كنندگان فلسطين 
است. اين فاجعه ی دردناك يادآور كشتارهای دستجمعی ديگر صهيونيستها 
در طول دوران اشغال است با اين فرق كه امروز اين جنايت بزرگ در برابر 
چشم همه ی مردم دنيا واقع می شود. آيا وجدانهای بی اعتنا به آنچه در خانه ی 
آيا مدعيّان  بيدار خواهند شد؟  اين حادثه  با  آنها می آيد  فلسطينيان بر سر 
صلح دروغين با دشمن غاصب پی به اشتباه خود خواهند برد؟ آيا مجامع 
و دولتهای داعيه دار حقوق بشر كه سالهاست بزرگترين نقض حقوق يك 
ملت در فلسطين را نديده گرفته اند، اين بار به سكوت شرم آور خود خاتمه 
خواهند داد و به گناه خود در گذشته اعتراف خواهند كرد؟ آيا دولت امريكا 
خواهد پذيرفت كه در خون بيگناهان فلسطين شريك است، زيرا همواره 
بی قيد و شرط از دولت صهيونيستی حمايت كرده است يا اين كه اين بار هم 
همه از كنار اين حادثه تكان دهنده خواهند گذشت بی آن كه به ابعاد آن توجه 

كنند و معنای عبرت آميز آن را بفهمند؟2

جنایت در مسجد الخليل و كوتاهي نهادهاي بين المللي
قضيه ی دوم، فاجعه ی خونين حرم ابراهيمی است. در اين ماجرا اسرائيل 
می بايست شديداً محكوم می شد. بايستی محاكمه می گرديد و مجبور می شد 
مجازاتهايی را تحّمل كند. اين كارها را بايستی سازمان ملل می كرد و نكرد. 
شورای امنيت هم در اين قضيه به وظيفه ی خود به هيچ وجه عمل نكرده 

است.

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
فلسطينی  روزه دار  مسلمانان  صفوف  به  صهيونيستها  وحشيانه ی  حمله ی  مناسبت  به  پيام    .2
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عّلت را در چه می بينيم؟ در نفوذ قدرتهای بزرگ، و در رأس آنها نفوذ 
جمهوری  نظام  نظر  اين،  دبيركل!  شخص  بر  و  امنيت  شورای  بر  امريكا 
مابه  نداريم.  دشمنِی خاصی  كسی  با  ما  است.  ايران  ملت  نظر  و  اسالمی 
مقامات جهانی، برحسب شأن و موقعيتشان احترام می گذاريم. دبيركلِ ّ قبلی 
سازمان ملل، مكّرر به ايران آمد. در آن زمان، رئيس جمهور، رئيس مجلس و 
مسؤولين وزارت خارجه، از او احترام و تكريم كردند. اگر دبيركل به وظايف 
خود عمل كند، ما او را احترام می كنيم. اما به نظر ما و به نظر ملت ايران، 
دبير كّل فعلی سازمان ملل به وظيفه ی خود عمل نكرده است. اين حركت 
زشت اخير كه كميسيون به اصطالح حقوق بشر سازمان ملل انجام داد و در 
اقدامی مفتضحانه، جمهوری اسالمی را متّهم كرد، از همين قبيل است. جلِو 
چشمشان، اسرائيليها صدها نفر مسلمان نمازگزار را به خاك و خون می كشند 

و بيش از هفتاد نفر را می كشند، اما آنها را محكوم نمی كنند!1

وظيفه ي دولتها و ملتهاي مسلمان نسبت به جنایت الخليل
دولتها و ملتهای مسلمان نيز مسؤوليتی بزرگ دارند. كمترين چيزی كه 
دولتهای مسلمان می توانند مطالبه كنند تحويل دادن قاتلين و همكارانشان 
در ارتش صهيونيست، به فلسطينيان مسلمان برای اجرای قصاص شرعی و 
عزل فرماندهان آن ارتش است. البته عالج نهايی منحصربه فرد، خلع يد از 
صهيونيستهای غاصب و تحويل فلسطين به فلسطينيان از هر مذهب و ملت 
است. اين جانب ضمن عرض تسليت به ملت مظلوم فلسطين، بويژه كسان 
شهدای اين حادثه، از خداوند متعال غفران درگذشتگان و شفای مجروحان 
روزه دار و اصالح حال مسلمين و حل عادالنه ی مسأله ی فلسطين را مسألت 
می كنم و از همگان درخواست می كنم كه اين قضيه را با همه ی توان خود 

دنبال كنند.2

1.  بيانات در خطبه های نماز عيد فطر 1372/12/22 
فلسطينی  روزه دار  مسلمانان  صفوف  به  صهيونيستها  وحشيانه ی  حمله ی  مناسبت  به  پيام    .2
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ظلم وجنایت عليه مردم فلسطين
ملت  از  دفاع  و  پشتيبانی  مبرم  وظيفه ی  قدس،  روز جهانی  فرارسيدن 
مظلوم فلسطين را بار ديگر با تأكيدی از هميشه بيشتر، به مسلمانان غيور 
جهان يادآوری می كند. اكنون درحالی كه ملتها در اروپا، توافقهای اسارتبار 
ناشی از جنگ دوم جهانی را نقض كرده، حق حاكميت و اراده ی ملی امروز 
خود را به خواسته ی قدرتهای فاتِح ديروز مقدم می شمارند، ملت فلسطين 
از  هم  و  غاصبين  ناحيه ی  از  را  بيشتری  تعدی  و  ظلم  و  فشار  روزبه روز 
ناحيه ی حاميان رسمی و غيررسمی آنان تحمل می كنند. در همين روزهای 
انواع سختی  خانه ی خود،  در  فلسطين  روزه دار  مردم  رمضان،  مبارك  ماه 
را از دشمن غاصب می كشند. خيابانها در اراضی اشغالی، به خون جوانان 
فلسطينی آغشته و زندانها از آنان پُرشده است و دولتهای غربی - اين مدعيان 
دروغگوی دمكراسی و حقوق بشر - نه فقط كمترين اعتراضی نمی كنند، 

بلكه احياناً غاصب متجاوز را حمايت و تشويق نيز می كنند.
حادثه ی بسيار مهم و تكان دهنده ی اخير - يعنی انتقال دسته جمعی و 
ابعاد جديدی  مستمر يهوديان شوروی به فلسطين - به مسأله ی فلسطين 
می بخشد و اهميت اين مسأله را در توافقهای پنهانی امريكا و شوروی نشان 

می دهد. 1

جنایِت حمله به نمازگزاران در مسجداالقصی
رژيم جنايتكار و اشغالگر فلسطين، بار ديگر قساوت و ددمنشی خود را با 
تجاوز به حريم مقدسات و آلوده ساختن محيط پاك و مطهر مسجداالقصی 
و كشتار مسلمانان آغاز كرد. نمازگزاران را به خاك و خون كشيد و فرزند 
خردسال را در آغوش پدر بر روی دستان او به گلوله بست و به شهادت 
رساند؛ و صحنه های وحشيانه و شرارت بار پنجاه ساله را يكبار ديگر تكرار 
مبارزات  و  آزاديبخش  جهاد  شعله های  بتواند  كه  خام  طمع  اين  با  نمود؛ 
حق طلبانه و خستگی ناپذير را خاموش و روند سازشهای خفت بار را هموار و 

1.  پيام به مناسبت روز جهانی قدس 1369/01/24
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اغراض و اطماع خود را بر سازشكاران بيش از پيش تحميل نمايد. اما اين بار 
نيز، همچون گذشته از اين جنايات هولناك طرفی نخواهد بست و نقشه های 

شوم و اوهام شيطانی او نقش بر آب خواهد شد.
به دنبال اين شرارت ضد بشری و كينه توزانه، امواج خروشان اعتراض، 
و  مردمی  تظاهرات  و  گرفته  فرا  را  مبارزان  و  مسلمانان  فلسطين،  مردم 
انتفاضه جان  افتاده و  به راه  دانشجويی در جای جای كشورهای اسالمی 
تازه يی يافته و راه جهاد اسالمی پُررهروتر شده است. امروز مسلمانان هشيار 
و بيدار در تظاهرات گسترده و پُرشور ضمن سردادن شعارهای حق طلبانه از 
مسؤولين كشورهای اسالمی درخواست می كنند كه راه جهاد را بگشايند و 
اجازه دهند مسلمانان به اين وظيفه ی مهم به عنوان تنها راه حل عمل نموده 
و اشغالگران را از سرزمينهای غصب شده بيرون كنند تا فلسطينيان به سرزمين 

و خانه های خود برگردند.
امروز موج محكوميت حاكمان اشغالگر دامنه دارتر شده و راه سازشكاری 

كم رونق تر گرديده و هر روز بی نتيجه بودن آن بر همگان روشن تر می شود.1

تحقير فلسطينيان در خانه ي خود
امروز گرفتاريهای بزرگی در جهان اسالم وجود دارد. همه ی مسلمانان 
دنيا مسؤولند. دولتها، علما، روشنفكران، دانشگاهيان و هنرمندان در سرتاسر 
مسؤولترند.  برخوردارند،  كلمه  نفوذ  از  كه  كسانی  همه ی  و  اسالم،  دنيای 
امروز بعضی از دولتهای بزرگ، به عنوان شرورِ بين المللی، از حدود خود 
تجاوز كرده اند؛ برای پيشبرد سياستهای خود، از اِعمال هرگونه زوری دريغ 
نمی كنند؛ عليه ملتهايی كه می خواهند آزاد زندگی كنند و دست چپاولگران 
را از سفره ی گسترده ی منافع ملی خود قطع كنند، فشار نظامی و سياسی و 
تبليغاتی وارد می كنند. امروز فاجعه ی فلسطين در اوج زشتی و تكان دهندگی 
است. امروز مردم مظلوم فلسطين بدون اين كه هيچ جرمی داشته باشند، جز 
كنند و تحقير  آزادانه زندگی  ميهن خود  اين كه می خواهند در خانه و در 

1.  پيام به مردم فلسطين 1379/07/13 
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تاريخی  بزرگ  ظلمهای  از  يكی  اين  می شوند!  تروريست خوانده  نشوند، 
است. ملت فلسطين در خانه ی خود، غاصبان را مشاهده می كند؛ زندگی 
او به تاراج رفته است؛ خانه ی او از او گرفته شده است؛ منابع ثروتش در 
اختيار دشمنان اوست؛ عالوه بر اينها، در خانه و شهر و ديار خود او، او را 
تحقير می كنند. اگر جوان مسلمان در فلسطين بخواهد به نماز جمعه برود، 
سر تا پای او را مورد بازرسی قرار می دهند؛ او را تحقير می كنند؛ به او اهانت 
می كنند و نمی گذارند به نماز جمعه برود. اگر در خيابان اندك سوء ظنّی به 
جوان و مرد و زن مسلمان پيدا كنند، آنها را در خانه شان مورد تحقير و اهانت 
قرار می دهند. اگر حرفی بزنند و يا از گوشه ای شعله ی خشم آنها بلند شود، 
بدون هيچ مانع و رادعی وسايل جنگی را به داخل كوچه و خيابان می كشانند 

و خانه ی آنها را با تانك ويران می كنند. 1

جنایات اسرائيل عليه فلسطين
ملت فلسطين در سختی به سر می برد؛ خانه های مردم را ويران می كنند؛ 
مزارع و باغهای مردم را از بين می برند؛ امكان كار را از جوانان می گيرند؛ 
مردان كارآمد آنها را به زندان می كشند؛ جمعيتهای آنها را قتل عام می كنند 
و حتّی كودكان آنها را هم از دم تيغ ظلم خود می گذرانند. امروز با ملت 
فلسطين در سرزمينش كاری صورت می گيرد كه در تاريخ ملتها كم سابقه 

است.
ملِت مظلوم، بی كس و محاصره شده ی فلسطين با تمام قدرت به بركت 
نام و پرچم برافراشته ی اسالم از خود دفاع می كند و در مقابل ستمگران و 
اشغالگران می ايستد و ايستاده است. ما از اين نماز پُرشكوه عيدفطر تهران 
به ملت فلسطين، جوانان، نوجوانان،زنان و  ايران  از طرف همه ی ملت  و 
مادرانشان؛ آن دلهای شجاع و مؤمن، سالم می كنيم و درود می فرستيم. آنها 
در اين منطقه در صف مقّدم دنيای اسالم در مقابل دشمنان و متجاوزان با 

1.  بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1380/09/25 
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جان و عزيزان و همه ی وجودشان ايستاده اند. 1

قساوت و شقاوت صهيونيستها در جنایات غّزه
امت بزرگ اسالم؛ ملت عزيز ايران!

كه  است  دردناك  و  فجيع  چنان  روزها  اين  در  غزه  خونين  حوادث 
نمي توان غم سنگين ناشي از آن را با زبان و قلم ، بيان كرد. كودكان بي گناه 
و زنان و مردان مظلوم پس از ماهها محاصره ي كامل، اكنون با قساوت و 
كشيده  خون  و  خاك  به  خود  كاشانه ي  و  خانه  در  صهيونيستها،  شقاوت 
مي شوند، غنچه هاي نورس در برابر چشم پدر ومادر، و پدران و مادران در 
برابر كودكان معصوم،  در آتش كينه ي جالدان غاصب مي سوزند. مدعيان 
تمدن و انساندوستي با وقاحت تمام، اين فاجعه عظيم انساني را خونسردانه 
و بي تفاوت تماشا مي كنند و حتي برخي با بيشرمي از آن ابراز خشنودي 
مي نمايند. سكوت دنياي اسالم در برابر اين تعدي كم نظير به هيچ رو پذيرفته 

نيست.
كودكان  به  مقاوم،  و  مظلوم  وزنان  مردان  به  غزه،  مردم  به  ....اينجانب 
معصوم و غنچه هاي پرپر شده درود مي فرستم و صبر و فرج و پيروزي آنان 

را از خدا مسئلت مي كنم.2
 انّا هلل و انّا إليه راِجُعون3

جنايت هولناك رژيم صهيونيستي در غزه و قتل عام صدها مرد و زن و 
كودك مظلوم، بار ديگر چهره ي خونخوار گرگهاي صهيونيست را از پشت 
پرده ي تزويِر سالهاي اخير بيرون آورد و خطر حضور اين كافر حربي را در 

قلب سرزمينهاي امت اسالم، به غافالن و مسامحه كاران گوشزد كرد.
مصيبت اين حادثه ي هولناك براي هر مسلمان بلكه براي هر انسان با 
است، ولي  كوبنده  بسي گران و  نقطه ي جهان  در هر  با شرف  و  ِوجدان 

1.  بيانات در خطبه های نماز عيد سعيد فطر 1382/09/05 
2.  پيام رهبر معظم انقالب خطاب به امت بزرگ اسالم در پي حمالت وحشيانه رژيم صهيونيستي 

 1386/12/12
3.  سوره ي بقره، آيه ي156
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مصيبت بزرگتر سكوت تشويق آميز برخي دولتهاي عربي و مّدعي مسلماني 
است. چه مصيبتي از اين باالتر كه دولتهاي مسلمان كه بايد در برابر رژيم 
غاصب و كافر و محارب، از مردم مظلوم غزه حمايت مي كردند، رفتاري 
پيشه كنند كه مقامات جنايتكار صهيونيست، گستاخانه آنها را هماهنگ و 

موافق با اين فاجعه آفرينِي بزرگ معرفي كنند؟
سران اين كشورها چه جوابي در برابر رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله خواهند 
داشت؟ چه جوابي به ملتهاي خود كه يقيناً عزادار اين فاجعه اند خواهند داد؟ 
به يقين امروز دل مردم مصر و اردن و ساير كشورهاي اسالمي از اين كشتار، 

پس از آن محاصره ي طوالني غذايي و دارويي، لبالب از خون است.
با  خود  ننگين  حكمراني  روزهاي  واپسين  در  بوش  جنايتكار  دولت 
همدستي در اين جنايت بزرگ، رژيم آمريكا را بيش از پيش روسياه كرد و 
پرونده ي جرايم خود را به عنوان جنايتكار جنگي قطورتر ساخت. دولتهاي 
اروپايي با بي تفاوتي و شايد همراهي خود در اين فاجعه ي بزرگ، يكبار ديگر 
دروغ بودن ادعاهاي طرفداري از حقوق بشر را ثابت كردند و شركت خود 
در جبهه ي ضديت با اسالم و مسلمين را نشان دادند. اكنون سئوال من از 
علما و روحانيون جهان عرب و رؤساي ازهر مصر اين است كه آيا هنگام 
آن نرسيده است كه براي اسالم و مسلمين احساس خطر كنيد؟ آيا هنگام 
آن نرسيده است كه به واجب نهي از منكر و كلمُة حٍق عنَد امامٍ جائر عمل 

كنيد؟
آيا عرصه ي ديگري عريان تر از آنچه در غزه و فلسطين در جريان است 
در همدستي ُكفار حربي با منافقان اّمت براي سركوب مسلمانان الزم است، 

تا شما احساس تكليف كنيد؟
سؤال من از رسانه ها و روشنفكران جهان اسالم و بويژه جهان عرب آن 
است كه تا چه هنگام به مسؤوليت رسانه يي و روشنفكري خود بي تفاوت 
خواهيد ماند؟ آيا سازمانهاي حقوق بشِر رسواي غرب و شوراي باصطالح 

امنيت سازمان ملل، بيش از اين هم ممكن است رسوا شوند؟
همه ي مجاهدان فلسطين و همه ي مؤمنان دنياي اسالم به هر نحو ممكن 
موظف به دفاع از زنان و كودكان و مردم بي دفاع غزه اند و هر كس در اين 
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دفاع مشروع و مقدس كشته شود شهيد است و اميد آن خواهد داشت كه 
در صف شهداي بدر و اُحد در محضر رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله محشور 

شود.
سازمان كنفرانس اسالمي بايد در اين شرايط حساس به وظيفه ي تاريخي 
انفعال،  و  مالحظه كاري  از  دور  به  يكپارچه يي  جبهه ي  و  كند  عمل  خود 
در برابر رژيم صهيونيستي تشكيل دهد. بايد رژيم صهيونيستي به وسيله ي 
اين  به جرم  بايد  رژيم غاصب  آن  مجازات شود. سران  مسلمان  دولتهاي 

جنايت و نيز محاصره ي طوالني مّدت، شخصاً محاكمه و مجازات شوند.
مّلتهاي مسلمان مي توانند با عزم راسخ خود اين مطالبات را تحّقق بخشند 
و وظيفه ي سياستمداران و علما و روشنفكران در اين بُرهه بسي سنگين تر 

از ديگران است.
اينجانب به مناسبت فاجعه ي غزه، روز دوشنبه را عزاي عمومي اعالم 
مي كنم و مسؤوالن كشور را به اداي وظايف خود در اين حادثه ي غم انگيز 

فرا مي خوانم.
َو َسَيْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأَيّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبون1َ. 2

باطن جنایات در فلسطين
امروز مسأله ی فلسطين هم همين جور است. مسأله ی غزه كه شما مشاهده 
ميكنيد، اين بخشی از ظاهر قضيه است، باطن قضيه عبارت است از اين كه 
دستگاه استكبار بی اعتقاد به همه ی اصول انسانی، مايل است اين منطقه ی 
خاورميانه، اين منطقه ی حساس را كه پر از ثروت و حساسيت گوناگون 
جغرافيائی و اقتصادی است، در اختيار بگيرد؛ در مشت بگيرد. وسيله اش 
هم اسرائيل غاصب است؛ صهيونيستهای مسلط بر فلسطين اشغالی. مسأله 
اين است. همه ی اين حركاتی كه اين چند سال در اين منطقه انجام گرفته 
است - از قضايای لبنان تا قضايای عراق تا قضايای فلسطين - با اين نگاه 

1.  سوره ي شعراء، آيه ي227
2.  پيام رهبر معظم انقالب درباره مصيبت هولناك قتل عام مردم مظلوم غزه 1387/10/08 
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قابل تفسير و قابل فهم است. مسأله اين است كه اين منطقه بايد در مشت 
آمريكا و استكبار - استكبار اعم از آمريكاست. البته مظهر عمده اش، شيطان 
بزرگ، دولت آمريكاست - قرار داشته باشد. استكبار مي خواهد اين منطقه را 
در اختيار داشته باشد؛ در مشت داشته باشد. استكبار اين منطقه را الزم دارد و 
عاملش هم اسرائيل است. همه ی اين داستانها و قضايای اين چند سال با اين 
نگاه، تحليل مي شود. ديديد در جنگ سی و سه روزه، وزير خارجه ی آمريكا 
گفت: اين درد زايماِن منطقه ی خاورميانه ی جديد است! يعنی از اين حادثه 
يك موجود تازه ای متولد خواهد شد كه همان خاورميانه ای است كه آمريكا 
دنبالش است. البته اين خواب آشفته تعبيرش همانی بود كه بر سرشان آمد. 
شجاعت و بيداری و فداكاری و ايثار و جهاد جوانان مؤمن در لبنان، تو دهِن 
نه فقط اسرائيل، بلكه تو دهِن آمريكا و همه ی پشتيبانانشان و دنباله روانشان 

زد. قضيه ی غزه هم از همين قبيل است. 1

جنایت اسرائيل و مقاومت جانانه ی ملت فلسطين در غّزه
مسأله ی  كه گذشت،  در سالی  منطقه  و  مهم جهان  مسائل  از جمله ی 
حمله ی رژيم صهيونيستی به غزه بود، كه همه ی چشمهای جهانيان را به 
خودش معطوف كرد. عده ای از اين نظرگاه به مسأله نگاه كردند كه با مقاومت 
اسالمی و با مسأله ی فلسطين، دارای عناد و كينه ی ديرين بودند - كه عمدتًا 
سياستمداران بسياری از كشورهای غربی از اين جمله بودند - عده ای هم با 
نگاه طرفدارانه ی از ملت مظلوم فلسطين و مردم غزه به مسأله نگاه كردند. 
اما نتائجی كه در اين حمله ی ناجوانمردانه و ظالمانه مترتب شد، برای همه ی 
دنيا بهت آور بود. بيست و دو روز مردم بی دفاع غزه مقاومت كردند و رژيم 
صهيونيستی بيست و دو روز با تمام قوا به اين مردم حمله كرد  و پايان اين 
ماجرا با ناكامی رژيم صهيونيست همراه بود. اين برای مردم دنيا يك تجربه ی 
ملتها در مقابل زورگوئی و  امكان مقاومت  بسيار مهمی است در زمينه ی 

ستمگری ستمگران و زورگويان.2

1.  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دی 1387/10/19 
2.  پيام نوروزی رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال 1388 1387/12/30 
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گناه حسنی مبارك در قضيه ی محاصره ی غزه
فرض كنيد مردم مصر مشاهده ميكردند كسی كه در رأس كشورشان 
قرار دارد، به نيابت اسرائيل، كثيف ترين كارها و جنايتها را مرتكب مي شود. 
در قضيه ی محاصره ی غزه اگر حسنی مبارك با اسرائيل همكاری نمي كرد، 
اسرائيل نميتوانست غزه را آنجور زير فشار قرار دهد و آن جنايتها را مرتكب 
راه ورود و خروج غزه  ميدان شد، كمك كرد،  وارد  مبارك  شود. حسنی 
به مصر را بست. بعد اطالع پيدا كردند كه مردم غزه از زير كانال زدند، از 
زيرزمين حركت مي كنند. برای اينكه مردم مظلوم غزه ديگر نتوانند اين كار 
را هم انجام دهند، ديوارهای فوالدی به ارتفاع سی متر درست كردند، كردند 
توی زمين، تا راه اين كانالها را ببندند! اين كارها را حسنی مبارك كرد. خب، 
ملت مصر دارند اين را می بينند؛ لذا غرور ملت جريحه دار شد. نظير اين در 

كشورهای ديگر هم وجود دارد.1
در قضيه ی غزه اگر حسنی مبارك به اسرائيلی ها كمك نميكرد، نميتوانستند 
غزه را محاصره كنند. فلسطينی ها در غزه در محاصره بودند - االن چهار سال 
است در محاصره اند - در جنِگ بيست و دو روزه، مرد و زن و كودك اين 
مردم به وسيله ی آتش اسرائيلی سوختند، نابود شدند، خانه هاشان تخريب 
شد؛ اما نگذاشتند كاروانهای كمك رسانی به اين مردم كمك كنند. نه اينكه 
از خود مصر، حتّی ديگر كشورها هم مي خواستند از مصر عبور كنند - از 
جمله مردم ما - مي خواستند بروند به اينها كمك برسانند، اما حسنی مبارك 
نگذاشت. يك چنين وضعی در مصر حاكم بود. خب، اين مردم را به ستوه 
آورد. مردم مصر به خاطر طرفداری رژيم كنونی مصر از اسرائيل، به خاطر 
احساس  ميكنند،  ذلت  احساس  آمريكا،  از  محضش  اطاعت  و  دنباله روی 
مردمی هستند  اينها  است.  اين  اصلی حركت،  ميكنند. عامل  تحقيرشدگی 

مسلمان. 2
كار نظام سرسپرده ی مصر به جائی رسيد كه مردم مصر برای نخستين 
بار در تاريخ ديدند كه در جنگ اسرائيل عليه برادرانشان در غزه دولتشان در 

1.  بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 01 / 01/ 1390
2.  خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 29 / 03/ 1388
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جبهه ی اسرائيل قرار گرفته است و نه تنها كمك نمی كند بلكه در جبهه ی 
دشمن بشدت فعال است. تاريخ هرگز فراموش نخواهد كرد كه حسنی مبارك 
همان كسی است كه در محاصره ی وحشتناك مردم غزه و در 22 روز كشتار 
زن و مرد و كودك غزه، همكار و امين و شريك اسرائيل و آمريكا بود. مردم 
مصر در آن روزها چه كشيدند؟ تلويزيون صحنه هائی از احساسات شديد 
مردم مصر را نشان داد كه با گريه از وضعيت خود و از اين كه اجازه نمی يابند 
به برادران فلسطينی خود ياری برسانند، سخن می گفتند. ملت مسلمان مصر 
ديگر چقدر می توانست تحمل كند؟ آنچه امروز در قاهره و ديگر شهرهای 
مصر مشاهده ميشود، انفجار خشم مقدس و فوران عقده هائی است كه در 
طول ساليان متمادی رژيم نامسلمان و خائن و دست نشانده با رفتار خود در 

دل مردان و زنان آزاده ی مصری متراكم ساخته است. 1

فاجعه آفرینی در فلسطين در سایه ی مشغول شدن دنيای اسالم به مسائل 
فرعی

البته سعی مي كنند دنيای اسالم را مشغول كنند. امروز همين قضايای 
فلسطين در سايه ی مشغول شدن دنيای اسالم به مسائل فرعی دارد اتفاق 
امروز در فلسطين فاجعه آفرينی است، در غزه فاجعه آفرينی  می افتد. واقعاً 
است، در كرانه ی باختری هم فاجعه آفرينی است. قضايای حرم ابراهيمی را 
نبايد دست كم گرفت؛ اينها خيلی مهم است. به خاطر اقامه ی نماز، مسلمانها را 
از پايگاهشان و خانه شان بيرون كنند و راه ندهند! اسالم زدائی از آثار اسالمی، 
يكی از آن كارهای بسيار خطرناكی است كه دارد جلِو چشم مسلمانهای عالم 
اتفاق می افتد. از بس همه مشغولند، سرگرم چيزهای فرعی و جزئی هستند، 
نمي فهمند در دنيای اسالم چه دارد مي گذرد. توطئه عليه دنيای اسالم اين 

است. 2

1.  ترجمه ي بيانات عربي در پايان خطبه های نماز جمعه ی تهران به امامت رهبر معظم انقالب 
اسالمی 29 / 03/ 1388

2.  بيانات در ديدار مسؤوالن و شخصيت هاي علمي سياسي 1389/01/17 
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جنایت حمله به كاروان آزادي و حمایت غرب
حمله ي جنايتكارانه و قساوت آميز رژيم صهيونيست به كاروان دريائي 
امدادي و بشردوستانه، حلقه ي ديگري از زنجيره ي جنايتهاي بزرگي است كه 
آن حكومت شرير و خبيث، هفتمين دهه ي حيات ننگين خود را با آن انباشته 
است. اين نمونه يي است از رفتار گستاخانه و بيرحمانه يي كه مسلمانان در 
اين منطقه و بخصوص در سرزمين مظلوم فلسطين دهها سال است كه با آن 
دست و پنجه نرم مي كنند. اين بار اين كاروان، اسالمي يا عربي نبود، بلكه 
افكار عمومي و وجدانهاي بشري از سراسر جهان را نمايندگي مي كرد. اين 
حمله ي جنايتبار بايد براي همه مدلّل كرده باشد كه صهيونيزم، چهره ي جديد 
و خشن تري از فاشيزم است كه اين بار از سوي دولتهاي مّدعي آزادي و 
حقوق بشر و بيش از همه دولت اياالت متحده ی آمريكا، حمايت و كمك 

مي شود.
آمريكا و انگليس، فرانسه و ديگر دولتهاي اروپائي كه از اين جانيان بالفطره، 
حمايت سياسي و رسانه ئي و نظامي و اقتصادي كرده و همواره پشت ِسر 
فاجعه آفرينيهاي آنان ايستاده اند، جداً بايد پاسخگو باشند. وجدانهاي بيدار در 
سراسر جهان بايد جداً بينديشند كه بشريت امروز با چه پديده ي خطرناكي 
در منطقه ي حساس خاورميانه روبرو است؟ چه رژيم سفاك و گستاخ و 
ديوانه ئي امروز بر كشور غصب شده ي فلسطين و مردم مظلوم و داغديده ي 
آن تحّكم مي كند! سه سال محاصره ي غذائي و داروئي و حياتي يك و نيم 
ميليون زن و مرد و كودك در غزه، به چه معني است؟ كشتار و حبس و 

شكنجه ي روزانه ي جوانان در غزه و ساحل غربي چگونه قابل فهم است؟1

غزه  آزادي  دريايي  كاروان  به  حمله  در  صهيونيستي  رژيم  دريايي  جنايت  پي  در  پيام    .1
 1389/03/11



بخش پنجم:
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فصل اول
 راه حل غلط

دنيا و خاور ميانه بوده  فلسطين در پنجاه سال اخير يك مسأله ی مهمِ ّ 
است. برای اين كه اين مسأله ی مهم و اين مشكل بغرنج حل شود دو نوع 

راه حل هميشه پيشنهاد شده است: يك راه حلِ ّ غلط، يك راه حلِ ّ درست. 
راه حلِ ّ غلط اين است كه با همين غاصبی كه نه به ارزشهای انسانی پايبند 
است و نه به قوانين بين المللی، و به قطعنامه های سازمانهای بين المللی گردن 
نمی نهد، مذاكره كنند و با او به يك نقطه ی توافق برسند. اين راه حل، راه حلِ ّ 
غلطی است؛ اين به هر شكلش ظاهر شود غلط است. اسرائيل نشان داده 
است كه به هيچ امضای خود پايبند نيست؛ اگر توافق هم بكنند، امضاء هم 
بكنند، پايبند نمی ماند. بزرگترين و قويترين استدالل بر اين معنا هم همين 
كردند؛  امضا  اسلو  در  نشستند  است. خوب؛ خودشان  رام اهلل  امروز  وضع 
حكومت خودگردان را به رسميت شناختند. حاال بفرماييد؛ اين رفتاری است 
كه با حكومت خودگردان و با طرف مذاكره شان - يعنی ياسر عرفات - انجام 
می دهند. اينها به امضای خودشان پايبند نيستند. هر امضايی كه طرف مقابل 
به اينها بدهد، پايشان را روی آن امضاء می گذارند يك قدم جلو می آيند. 
طبيعتشان اين است. اين راه حل، راه حلِ ّ درستی نيست. البته من اين مطلبی 
كه می گويم، طرِف خطابم كسانی نيستند كه می خواهند به هر قيمتی شده، 
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اين غّده ی سرطانی را حفظ كنند. آنها اين حرف را قبول نمی كنند؛ ما اين 
را می دانيم. لكن طرِف خطاب من، دولتهای عربی، دولتهای اسالمی، ملتهای 
مسلمان و وجدانهای بيدار در همه جای دنياست؛ من با آنها حرف می زنم. 
اين راه حل كه طعمه ای در دهن اين متجاوز بيندازند و او را فربه تر كنند 
تا قادر شود قدم بعدی را بردارد، راه حل نيست. اين تجربه ی پنجاه ساله ی 
امريكا هم  فلسطين است. قطعنامه ها در سازمان ملل صادر شد. هر چند 
اما  كرد،  امضا  را  قطعنامه ها  آن  پای  ظاهر  به  بوده  صهيونيستها  مدافع  كه 
اين غاصب به اين قطعنامه ها عمل نكرد و كسی هم نگفت باالی چشمت 
ابروست! با چنين دولتی و با چنين طرفی، انسان چه مذاكره ای بكند؟! اين 

راه حل راه حِلّ غلطی است؛ اين راه حلِ ّ درستی نيست. 1

نامشروع و ناپایداربودن هر مذاكره با اعتراف به وجود این رژیم 
... برادران و خواهران! امروز مبارزه ی مردم فلسطين روی محور خود قرار 
گرفته است؛ همان محوری كه اميد پيروزی در پيمودن آن است؛ يعنی ملت 
به صحنه آمده است. اسرائيل، يك رژيم جعلی و غيرقانونی و غاصب است. 
با زور و ظلم و ترفند آمدند يك كشور را از دست مردمش گرفتند. بنابراين 
هر گونه مذاكره ای كه براساس اعتراف به وجود اين رژيم باشد، نامشروع و 
ناپايدار است. البته امروز ملت فلسطين واقعيت صحنه را خوب درك كرده 
و فهميده است كه زبان زور، تنها زبانی است كه اشغالگران بيت المقّدس و 
كشور فلسطين به آن معتقدند. ملت می داند هر گونه مذاكره و قراردادی، 

برای او خسارت به بار خواهد آورد؛ لذا وارد ميدان شده است. 2

عيان بودن نتيجه ی مقاومت و سازش
پس، الگوی مقاومت و مبارزه پيش روی ماست؛ يعنی می توان با مقاومت 
و مبارزه و البته تحّمل خسارت، به پيروزی رسيد. درعين حال الگوی شكست 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
2.  بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمينی)ره( 1381/03/14 
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كاسه ی  و  به روشهای سازشكارانه  بستن  آن دل  و  ماست  پيش روی  نيز 
گدايی صلح در دست گرفتن است. نتيجه ی آن نيز تحقير، به ذلّت كشاندن 
و در نهايت تحميل يكطرفه ی خواسته های اسرائيل است كه اين را نيز عينًا 

مشاهده كرديم. 1

بي توجه بودن مردم مبارز به تهدید دشمن و قراردادهاي صلح خائنان
جشن  است،  شده  تمام  فلسطين  قضيه ی  اين كه  خيال  به  اينها،  امروز 
اشتباه  نيست.  شده  تمام  فلسطين،  قضيه ی  می كنم:  عرض  بنده  گرفته اند. 
نكنند! البته دنيای استكبار، بر اثر اين كه »ذهب اهلل بنورهم و تركهم فی ظلمات 
می دهند،  انجام  اصطالح  به  كه  علمی ای  تحليلهای  همه ی  با  الیبصرون«2، 

نمی توانند اين حقايق انسانی را پوشيده بدارند.
به  فلسطين  نكرده است. قضيه ی  فرقی  نيست. قضيه  تمام شده  قضيه 
حال خود باقی است. طرف فلسطينی، يعنی آن امضا كننده ی حقيِر بدنامِ 
روسياهِ  علی الّظاهر فلسطينیـ  علی الباطنش را خدا می داندـ  او نبود كه برود 
و چيزی را بفروشد. مگر ملت فلسطين »عرفات« است؟! عرفات چه كاره 
است كه برود فلسطين را با غاصبين فلسطين و صهيونيستهايی كه صدها 
حادثه ی فاجعه آميز از آنها در تاريخ ثبت است غير از آنچه كه ثبت نشده 
است معامله كند؟! قضيه ی ديرياسين و روستاهای منهدم شده با ديناميت و 
بر سر مردم فرو ريخته، مگر فراموش شده است؟! مگر می شود فراموش 
بشود؟! اينها را چه كسی كرده است؟! حاال همانها بيايند از شخص هيچ 
كاره ای امضا بگيرند كه ما چهل و پنج سال است اين جا را غصب كرده ايم، 
مگر  باشد! مگر می تواند؟!  ما  مال خود  اين جا  كه  بده  امضا  بيا  حاال شما 
كسی قبول می كند؟! سردمداران امريكايی و صهيونيستی، همچنين آن زبونها 
مشتهای  بدانند:  نشستند،  امضا  و  مذاكره  ميز  اين  سِر  بر  كه  حقيرهايی  و 
با  تبليغات جهانی را  بر سر غاصبين فرو خواهد آمد.  فلسطينی، همچنان 

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2.  سوره ي بقره، آيه ي17
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جنجالی به رخ همه می كشند كه »يك عّده از فلسطينيها خوشحالند.« بله؛ در 
همه جا آدمهای مزدور، آدمهای ضعيف،آدمهای ناآگاه كه نمی دانند فردای 
آنها چه خواهد شد البته وجود دارند. ممكن است كه اين طور هم باشد. چرا 
در اين قضيه، از دنيای اسالم نظر خواهی نمی شود؟ اين قضيه، يك قضيه ی 
اسالمی است. در همان دنيای عرب كه متأسفانه بعضی از سران عرب، به طور 
افتضاح آميزی به اين خيانت تسليم شدند و تن دادند. در همان كشورها، اگر 
راست می گوييد كه تبليغات جهانی آزاد است، برويد با آحاد مردم مصاحبه 
كنيد. اين جا كه می رسد، ديگر آزادی تبليغات و آزادی بيان معنی ندارد! ديگر 

جزو اصول دمكراسی غرب شمرده نمی شود!
بروند با مردم مصاحبه كنند ببينند مردم چه می گويند؟ مگر اّمت اسالمی 
حاضر است از اين همه قربانی ای كه در اين چهل و پنج سال داده است، 
صرف نظر كند؟! مگر اّمت اسالمی، همان چهار نفر شاه و رئيس جمهور 
خائنی هستند كه هر چه امريكاييها اشاره كنند، دو دستی تقديم می كنند؟! 
اّمت اسالمی، اّمت اسالمی است! اّمت عرب هم، در محدوده ی خودش، با 
شهامت تر و سربلندتر از اين حرفهاست. اين مبارزه، به درون ملتها كشيده 

خواهد شد؛ همچنان كه كشيده شده است. 1
دشمن بداند كه هيچ تهديد و هيچ ترفندی از قبيل شركت دادن فلسطينياِن 
پشت كرده به آرمان فلسطين در كنفرانس امريكايی، نخواهد توانست نفوس 
مؤمنه يی را كه جهاد در راه نجات فلسطين را تكليف اسالمی خود می دانند، 
از اين مبارزه ی برحق رويگردان كند، و علی رغم خواست امريكا و دستياران 
و وابستگانش، جهاد ملت فلسطين ادامه خواهد يافت و اين شعله ی مقدس، 

با خيانت سياستمداران وابسته ی فلسطينی و عرب خاموش نخواهد شد.2
اطراِف  بين  مناطق،  ديگر  و  الّشيخ«  »شرم  در  كه  هم  قراردادهايی  اين 
مايه ی شرمندگی  ندارد.  تأثيری  بسته شده است، هيچ  بی مسؤوليِت قضيه 

1.  بيانات در ديدار فرماندهان و مسؤوالن »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 1372/06/25 
2.  پيام به ملتهای مسلمان، علما، نويسندگان، روشنفكران و دانشجويان كشورهای اسالمی، به 
منظور بسيج نيروهای عظيم كشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه های خباثت آميز امريكا و 

اسرائيل در كنفرانس مادريد1370/07/25 



33
1 /

ها 
حل 

راه 
م: 

نج
ش پ

بخ

هيچ  شد.  خواهد  بسته اند،  را  قراردادها  اين  كه  كسانی  و  قراردادكنندگان 
فايده ای ندارد؛ هيچ تأثيری نخواهد داشت. 1

ممنوع و بي فایده بودن مذاكره
در  را  خود  حقه ی  حقوق  و  آزادی  نمی تواند  و  نبايد  فلسطين  ملت 
كنفرانس و گردهماييهای سران عرب جستجو كند. اين نشست و برخاستها، 
اگر برای فلسطينی های مظلوم، شوم و بدفرجام نباشد، حداقل بی فايده و 
بی خاصيت است. رؤسايی كه در اين ايام به عنوان فلسطين گردهم آمدند، 
اگر صادقانه در انديشه ی نجات فلسطين بودند، بايد دربرابر پيشنهاد مزّورانه ی 
رئيس جمهوری امريكا، موضعی سخت و قاطع گرفته، برای كمك مالی و 
تسليحاتی و سياسی به مبارزان داخل فلسطين اشغالی، تصميمهای عاجل و 
واقعی می گرفتند و به شعارهای پوچ اكتفا نمی كردند و اگر چنين نشود - كه 
نشده است و با وضع فعلی جهان عرب و حكام آن، نخواهد هم شد - 
مبارزان داخل بايد به خدا و به نيروی مردمی و اسالمی تكيه كنند و بدانند: 

»كم ِمن فئٍة قليلٍة َغَلَبت فئًة كثيرًة بِإذن  اهلل واهلل مع الّصابرین2«3

مذاكرات؛ مصداق ظلم، نه صلح
حاال مثاًل، به اصطالح »مذاكرات صلح« راه انداخته اند برای اين كه قيام 
مسلماناِن فلسطين را خاموش كنند! مگر توانستند؟ مگر می توانند؟ اسمش را 
گذاشته اند صلح! اين صلح است يا ظلم است؟! مخالفت ما با اين مذاكراتی 
كه بر سر فلسطين مظلوم انجام می گيرد، به خاطر مخالفت با صلح نيست. 
ما طرفدار صلحيم؛ ما منادی صلحيم؛ ما منادی باالتر از صلحيم. ما می گوييم 
بين مسلمين عالم و بين آحاد بشر، برادری باشد. ما طرفدار برادری هستيم. 

1.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 
 1379/07/29

2.  سوره ي بقره، آيه ي 249
3.  پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره( 1369/03/10 
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ما مخالف با صلح نيستيم؛ اما اين مذاكراتی كه امروز در امريكا در جريان 
است، مذاكره ی صلح نيست. اين، مذاكره ی ظلم است. می خواهند يك ظلم 
ما  البته كه  كنند.  قانونی و رسمی  را  كنند؛ می خواهند يك ظلم  تثبيت  را 
مخالفيم! همه ی جوانمردان عالم بايد مخالف باشند. همه ی مسلمانان بايد 
مخالف باشند و با آن مخالفت كنند. خانه ی ملت فلسطين را از آنها گرفته اند 
و يك عّده غاصب را در آن جا، جا داده اند، پشتيبانی كرده اند و به دست آن 
غاصبين، صاحبخانه ها را به فجيع ترين شكل، سركوب كرده اند. حاال هم، 
برای اين كه دهان صاحبخانه ها را ببندند و وادارشان كنند كه بكّلی اّدعای 
خود را از مايملكشان پس بگيرند، می خواهند با دولتهای عرب و اسرائيل 

بنشينند مذاكره كنند!
مگر كسی حق دارد از طرف ملت فلسطين، چيزی را امضا كند؟ مگر 
ما  بفروشد؟  غاصبی  به  را  ملت  آن  دارد عوض كسی، خانه ی  كسی حق 
اميدواريم اين مذاكرات، به قراردادِ امضا شده ای نرسد؛ اما اگر قراردادی هم 
درست شود؛ اگر پای آن را دولتهای عربی هم كه حضور پيدا كرده اند امضا 
كنند، آن امضاها از نظر مردم فلسطين و مسلمانان عالم و ما، اعتباری ندارد.

امريكا اشتباه می كند. امريكا با جمع كردن دولتهای عرب دور يك ميز 
برای چنين مذاكره ی ننگينی، دولتهايی را كه در آن جا جمع شده اند، پيش 
مردمشان منفورتر می كند. مگر مردم كشورهای عرب حاضرند موافقت كنند 
با اين  كه رؤسايشان بروند خانه ی ملت فلسطين را به ديگران بفروشند؟ 
كار، فاصله ی بين اين رؤسا ـ اگر خدای ناكرده به چنين امضايی برسند ـ و 
ملتهايشان، بيشتر خواهد شد. اين كار، ملتهايشان را خشمگينتر خواهد كرد. 
ملت مصر را خشمگينتر خواهد كرد. آن بيچاره ی مصری1، بلند می شود مثل 
سائل به كف، می رود به امريكا، برای شكايت كردن از ايران! شكايت پيش 
آن بيچاره ای بكند كه خود او، بيشتر از اين، دلش از ايران پُر است و از آن 

شكايت دارد!
از ايران چرا شكايت می كنی؟! از اسالم شكايت كن! از ملت مسلمان 

1.  حسني مبارك
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خودت شكايت كن! آن آقا1 اگر قرار است از كسی شكايت كند، از ملت 
مصر بايد شكايت كند. ملت مصر، ملت مسلمانی است. ملت مصر، دارای 
سابقه در اسالم است. ملت مصر، افتخارات بزرگی در راه افكار نو اسالمی 
و مبارزات اسالمی دارد. اين ملت، ملت غيوری است. يقين است كه اين 
ملت، حاضر نيست خيانت سران خودش را تحّمل كند و با آنها درگيری 

پيدا می كند.2

راه حل عادالنه؟! و مبارزه غيرعادالنه!؟
آن كسانی كه برای فلسطين دل می سوزانند، برای صدها هزار و ميليونها 
انساِن از حقوق انسانی محروم شده دل می سوزانند. كسانی كه با حضور 
دولت غاصب صهيونيستی در وطن فلسطينی مخالفت می كنند، برای بشريت، 
برای مادران داغديده و برای جوانان مؤمن دل می سوزانند؛ برای انسانهايی 
دل می سوزانند كه حرفشان اين است كه خانه ی ما را به خود ما بدهيد، وطن 
ما را از ما نگيريد، در داخل خانه ی ما اين قدر به ما ظلم نكنيد. آيا اين حرف، 
خالف است؟ آيا اين حرف، زورگويی و خشونت است؟ آيا اگر كسی در 
اين دنيا برای احيای حق مليت خود مبارزه كند، مبارزه ی غيرعادالنه يی انجام 
داده است؟ ما از كسانی كه امروز می گويند می خواهيم در قضيه ی فلسطين 
اين راه حل عادالنه چيست؟  پيدا كنيم، سؤال می كنيم كه  راه حل عادالنه 

فلسطين متعلق به كيست؟ جز اين كه متعلق به فلسطينی است؟
آيا شما با تغيير اسم می توانيد يك ملت را از اوليترين حقش - يعنی 
حِق داشتن سرزمين خود - محروم كنيد؟ آيا با تبليغات می توانيد يك مليت 
دروغين به نام مليت اسرائيلی به وجود بياوريد؟ آيا چنين چيزی مقبول است؟ 
آيا چنين چيزی مطابق با انصاف است؟ آيا چنين چيزی عادالنه است؟ مسأله 
غير از اينهاست. مسأله اين است كه دنيای استكباری، به سرزمين فلسطين به 
عنوان قلب جغرافيايی جهان اسالم احتياج دارد، تا اسالم را بكوبد، ملتهای 

1.  حسني مبارك
2.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران حج 1372/02/08 



33
4 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

اسالمی را زير فشار قرار بدهد و از حركت اسالمی مانع بشود.
دولت اسرائيل در اين نقطه، قائم مقام حضور استكباری است، تا منافع 
استكبار را در اين منطقه تأمين كند؛ قضيه اين است. آيا انسانهای سالم و 
بی غرض حاضرند گول تبليغات دروغين و خباثت آلود استكبار را نسبت به 
فلسطين بخورند؟ امروز اردوگاه استكبار ايستاده است تا حق بزرگ ملت 
فلسطين و ملتهای اسالمی را تضييع كند. آيا ملتهای اسالمی حق دارند بنشينند 

و تضييع حق يك ملت مسلمان و تضييع حقوق خود را تماشا كنند؟!
اين  گول  كه  كسانی  است.  روشنی  راه حل  فلسطين،  مسأله ی  راه حل   
مطلب را می خورند كه بروند با دشمن - يعنی با عامل غصب - مذاكره كنند، 
خودشان را فريب می دهند. آنها می خواهند ملتها را فريب بدهند؛ اما ملتها 
فريب نمی خورند. راه حل مسأله ی فلسطين اين نيست كه بروند با اسرائيل 

غاصب فلسطين بنشينند حرف بزنند.1

آیا جوانان غيور فلسطينی مرده اند؟
آيا جوانان غيور فلسطينی مرده اند؟ آيا جوانان كشورهای اسالمی همجوار 
فلسطين و ديگر كشورهای اسالمی مرده اند كه دشمنان بخواهند بزرگترين 
امت  زيان  به  و  خودشان  سود  به  راحت  اين طور  را  اسالم  جهان  مسائل 
اسالمی حل كنند؟ اين چه سكوتی است كه امروز در دنيای اسالم هست؟ 
تا چند سال قبل از اين، مگر كسی در دنيای اسالم جرأت می كرد سخن از 
گفتگو با دولت غاصب اسرائيل بر زبان بياورد؟ يك نفر خائن ـ آن طاغوت 
مصری2 ـ جرأت كرد و اقدام نمود و بعد از اندكی سزای عمل خودش را 

هم ديد.
امروز قضيه را به صورت يك قضيه ی ساده مطرح می كنند. آن طرف 
قضيه امريكاست كه می گويد بياييد با صهيونيستها، با اين دزدها، با اين قاتلها، 

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در كنفرانس بين المللی حمايت از انقالب اسالمی مردم 
فلسطين1370/07/27

2.  انور سادات
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با اين كسانی كه چهل سال است ملت فلسطين را شكنجه می دهند و نسبت 
به همه ی دنيای اسالم سمپاشی و خيانت می كنند و از پشت خنجر می زنند 
اينهاست، بنشينيد مذاكره  و همه يا بيشتر مشكالت دنيای اسالم ناشی از 
كنيد و امضاء نماييد كه بيت المقدس و سرزمين فلسطين و جوالن متعلق به 

صهيونيستها باشد! 1

ترفند كشاندِن طرف فلسطينی به مذاكره پس از شكست در ميدان نبرد
در  آمريكا  و شريك جرمش  رژيم صهيونيستی  ناكامی  زياد،  گمان  به 
عمليات چند ماهه ی اخير، آنان را به سمت طراحی ترفند تازه ای برای رهائی 
از اين گرداب وادار خواهد كرد. ترفند كشاندن طرف فلسطينی به پشت ميز 
مبارزان  ايجاد اختالف در صفوف  برای فلسطين  اثرش  تنها  مذاكره ای كه 
فلسطينی و فرونشاندن شعله ی انتفاضه خواهد بود. در برابر اين ترفند تسليم 
نبايد شد. رژيم اشغالگر ثابت كرده است كه به هيچ قراری پايبند نيست و هيچ 
منطق حق طلبانه او را قانع نخواهد ساخت و به هيچ منطقی جز زورگوئی و 
زياده طلبی اعتقاد ندارد. بی شك مبارزان مؤمن و راستين و دولتهای معتقد به 

قضيه ی فلسطين، فريب اين ترفند را نخواهند خورد. 2

خيانت تشكيالت خودگردان؛ به فراموشي سپردن فلسطين به قيمت حكومت 
بر چهار در صد آن!

همين امروز شما نگاه كنيد، ببينيد سعی بر اين است كه چيزی به نام ملت 
فلسطين، بكّلی به فراموشی سپرده شود؛ كانّه هيچ سرزمينی به نام فلسطين و 
هيچ ملتی كه مالك اين سرزمين باشد، وجود نداشته است! مقّدمات كار را 
اين طور فراهم كردند و انسان با كمال تعّجب و تأّسف و با حيرت می بيند 
كه بعضيها هم تسليم می شوند و امروز در دنيا كسی هست كه تسليم چنين 

به كشور  بازگشت  آزادی و  اولين سالگرد  آزادگان، در  از  1.  سخنرانی در ديدار گروه كثيری 
1370/05/28

2.  پيام به كنفرانس بين المللی امام خمينی )قدس سره( و حمايت از فلسطين 1381/03/12 
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برای آن مجموعه ی تسليم  ابلهانه -  پديده ی ظالمانه، عجيب و غريب و 
شده - بشود! امروز اين اتّفاق می افتد: يك مجموعه ی به اصطالح فلسطينی 
را در بخشی از سرزمين بزرگ فلسطين می آورند و در آن جا - در چهار 
درصد كشور فلسطين - يك حاكميت نيمه كاره و دروغين، يك حاكميت 
سطحی و غيرواقعی می دهند و چيزی كه در مقابل از آنها می خواهند، اين 
است كه قضيه ی فلسطين، مسأله ی سرزمين و مسأله ی ملت، بكّلی فراموش 
و كنار گذاشته شود و هركس از فلسطينيها كه اسم ملت فلسطين، اسم كشور 
و تاريخ فلسطين را آورد، همين كسانی كه اين معامله ی زيانبار را كردند، 

مأمورند او را سركوب كنند!
خوب؛ اين معامله ی خيلی غيرمعقول و ابلهانه ای است. چه كسی حاضر 
است چنين معامله ای را قبول كند؟! اگر قبل از آن كه اين كار انجام گيرد، 
صورت مسأله را جلِو ملتهای عالم - بخصوص ملتهای اسالمی - می گذاشتند 
و می گفتند قرار است ما چنين معامله ای بكنيم كه در گوشه ای از سرزمين 
فلسطين - آن هم اين يك وجب جا! - يك حاكميت پنداری و دروغينی به 
چند نفر فلسطينی بدهيم و در مقابل، كّل مسأله ی فلسطين، ملت فلسطين، 
كشور و گذشته ی فلسطين و آوارگان كنونی فلسطين را به فراموشی بسپارند، 
شايد در دنيای اسالم كسی كه باور كند چنين چيزی ممكن است اتّفاق بيفتد، 
خيلی كم بود. اما امروز اين قضيه اتّفاق افتاده است! يعنی مجموعه ی حقير 
و بی ارزشی كه حقيقتاً قابل اين نيستند كه انسان آنها را فلسطينی بنامد - چه 
آن  می كنند!  را  كار  اين   - باشند  فلسطين  ملت  نماينده ی  اين كه  به  برسد 
طرفهای مقابل هم - دولت غاصب و آمريكا كه پشت سِر دولت غاصب 
است - ساده لوحانه خيال می كنند كه مسأله ی فلسطين تمام شد! غافل از 
اين كه ملت فلسطين در جای خودش هست. يك ملت را كه نمی شود از 
تاريخ حذف كرد. خوشبختانه انسان احساس می كند كه امروز در ميان اين 
ملت، مردمان رشيد، مردمان شجاع، خردمند، غيور و متمّسك به اسالم وجود 

دارند و چنين معامله ای سرنخواهد گرفت. 1

1.  بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1378/06/24 
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عاقبت مذاكره با اسرائيل؛ تهاجم ظالمانه ی به غزه
شما ببينيد االن در فلسطين چه دارد می گذرد! روزانه فلسطينيها قتل عام 
می شوند. صهيونيستهای وحشی كه ابهت به دست آمده ی نظامی در طول 
پنجاه سال را در جنگ سی و سه روزه ی لبنان از دست دادند - پنجاه سال 
تالش كردند تا نشان بدهند كه اسرائيل شكست ناپذير است؛ اما اين ابهت 
پنجاه ساله در سی و سه روز دود شد رفت هوا. يك گروه مجاهد مؤمن 
تهيدست از سالحهای پيشرفته ی هوايی و غيره، توانست آن ارتش مغرور و 
سركش را به ذلت بكشاند؛ تلفات بر آن وارد كند؛ او را در سطح دنيا مسخره 
كند - گويا می خواهند انتقام آن شكست و آن فضاحت را از فلسطينيهای 
بيچاره بگيرند. االن چندين روز است يا شايد چند هفته است كه غزه مورد 
تهاجم دائمی صهيونيستهاست و خود همين تهاجم بی امان و ظالمانه ی به 
غزه - كه به ظاهر در ذيل يك قراردادی آنها را به دست فلسطينيها برگرداندند 
و حاال دارند اين طور با آنها رفتار می كنند - بايد نشان بدهد كه آخر عاقبت 
مذاكره،  با  بعضيها می گويند  اسرائيل غاصب و صهيونيستها چيست.  با  و 
مشكالتمان را با صهيونيستها حل كنيم. بفرماييد اين هم مذاكره! اين ستم 
بزرگ امروز دارد انجام می گيرد؛ طرفداران حقوق بشر، مدعيان حقوق بشر، 
حضراتی كه در هر نقطه ی دنيا سر چيز كوچكی دولتهايی را كه مطيع آنها 
نيستند، به نقض حقوق بشر متهم می كنند - در اروپا و غرب - نشسته اند، 
دست روی دست هم گذاشته اند؛ فارغ البال و بی خيال دارند به اين كشتار 
از خيابانهای  روزانه نگاه می كنند. اگر كسی يك گوسفند را هم در يكی 
يك پايتخت اروپايی سر ببرد، اين قدر فراغت بال به وجود نخواهد آمد. 
برای كشتن دهها و صدها انسان و برای نابود شدن كودكان، زنان و مردان 
بی دفاع، كسانی كه در هيچ كار مسلحانه ای شركت نداشته اند و همين طور 
چشم بسته به قتل می رسند، ارزشی به قدر ريختن خون يك گوسفند ندارند؛ 
امروز وضع عدالت در دنيا اين است.بعضی كه به اين وضعيت نگاه می كنند، 

می گويند: شما نام عدالت اجتماعی را می آوريد، مگر می شود؟!1

1.  ديدار مردم دامغان 1385/08/19 



هدف مذاكراِت به اصطالح صلح؛ به فراموشی سپردن قضيه ی فلسطين
يكی از مسائلی كه امروز مطرح می شود، برای اين كه قضيه ی فلسطين 
به دست فراموشی سپرده شود و از طرح آن در افكار عمومی اّمت اسالمی 
جلوگيری كند، همين مذاكرات به اصطالح صلحی است كه بين گروهی از 
فلسطينيها - يعنی همين عرفات و دارودسته ی او - با اسرائيليها در جريان 
است؛ يعنی قضيه ی سازش و حكومت به اصطالح خودمختار فلسطينی و از 
اين حرفها. اين هم يكی از آن زشت ترين فريبها و ترفندهای اسرائيليهاست كه 

متأّسفانه عّده ای از مسلمانان و عّده ای از خودِ فلسطينيها به دام آن افتاده اند.1

منفعت كم قراردادهاي صلح چون واي ریور2 براي فلسطينيان
مذاكرات  مسأله ی  همين  می كنند،  مطرح  امروز  كه  حرفهايی  از  يكی 
سازش بين اين جماعت و سران اسرائيل است، كه يكی از آن زشت ترين 
ترفندهاست. چرا؟ به خاطر اين كه براساس بهترين فرضها در آخرين مذاكراتی 
اين  اگر همه ی  به قول خودشان »وای ريور 2« -  انجام دادند -  اينها  كه 
اين جماعت  آنچه كه گير  كند،  پيدا  اسرائيليها كردند، تحّقق  تعّهداتی كه 
فلسطينِی بيچاره می آيد، اندكی بيش از چهار درصد سرزمين فلسطين است! 
يعنی از اين كشور فلسطينی كه متعّلق به فلسطينيهاست و همه اش را مردم 
فلسطين مالكند و حّق آنهاست، چهاردرصدش را به اينها می دهند؛ آن هم 
نيست؛ شايد  در يك جا مجتمع  اين چهاردرصد،  چطور چهاردرصدی؟! 
بياييد  به آن كسانی هم كه گفتند  تّكه تّكه شده و متفّرق است!  در ده جا 
شما اين جا حكومت تشكيل دهيد - كه همين دارودسته ی اين روسياهان 
باشند - به هيچ وجه اجازه ندادند كه مثل يك حكومت عمل كنند. از اينها 
خواستند به آن جا بروند و مواظب باشند كه فلسطينيهای اين منطقه عليه 
دولت اسرائيل اقدامی نكنند! يعنی منطقه ی محدودِ كوچِك متفّرِق غيرقابل 
اداره ای را به عنوان يك كشور، به صورت ناقص و نيمه كاره در اختيار اينها 
بر  كه عالوه  است  اين  دهند،  انجام  بايد  مقابل  در  اينها  آنچه  دادند!  قرار 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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خود آن دستگاههای امنيتی اسرائيل، اينها هم عليه فلسطينيهای مبارزِ داخل 
سرزمين اشغالی، اقداماتی بكنند! خيانت از اين باالتر؟!1

راه جبران خيانت به رسميت شناختن اسرائيل و ذّلت اعراب
البته راه جبران - نه جبران كامل - باقی است و دولتهای عرب می توانند 
اين كار زشتی را كه انجام شد، تا حدودی جبران كنند: همه ی دولتهای عرب 
اعالن كنند كه ما اسرائيل را به رسميت نمی شناسيم و آن حرفهايی كه در 
آن جا زده شده است - چون اسرائيل در مقابل، با آن وضع رفتار كرده است- 
كأن لم يكن و ملغاست. با اين تصميم، ملتها را خوشحال كنند. می توانند اين 

كار را بكنند؛ اما اميد به ملتها و جوانان است. 2

بي ارادگي سران كشورهاي اسالمي بر محو اسرائيل
متأسفانه رفتار و گفتار اغلب سران كشورهای اسالمی، هيچ اشاره يی را 
به عزم آنان بر عالج اين خطر بزرگ - كه چيزی جز محو رژيم صهيونيست 
گسترش  از  نشانه هايی  بعكس،  بلكه  نمی دهد؛  نشان   - نيست  نژادپرست 
به  از دولتهای عربی  نيز در برخی  كمپ ديويد و تكميل خيانت »سادات« 
چشم می خورد؛ و من نمی دانم آيا اين دولتها با اين رفتار ذلت بار و تسليم 
ننگ آور در برابر دشمن عنود مسلمين و اعراب، چه پاسخی برای ملتهای 

خود و نيز در پيشگاه خداوند آماده كرده اند؟3

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
2.  سخنرانی در ديدار گروه كثيری از دانشجويان و دانش آموزان، به مناسبت سيزدهم آبان ماه )روز 

ملی مبارزه با استكبار( 1370/08/15 
3.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1370/03/26 
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فصل دوم
راه حل صحيح

راه حّل مسأله ی فلسطين
راه حّل مسأله ی فلسطين، راه حلهای تحميلی و دروغين نيست. تنها 
راه حّل مسأله ی فلسطين اين است كه مردم واقعی فلسطين - نه مهاجران 
غاصب و اشغالگر - چه آنهايی كه در داخل فلسطين ماندند، چه آنهايی 
كه در بيرون فلسطين هستند، خود نظام حاكم بر كشورشان را تعيين كنند. 
اگر اتّكاء به آراءِ يك ملت از نظر مّدعيان دمكراسی در دنيا حرف راستی 
است، ملت فلسطين هم يك ملت است و بايد تصميم بگيرد. رژيم غاصبی 
كه امروز در سرزمين فلسطين بر سِر كار است، هيچ حّقی بر اين سرزمين 
ندارد؛ يك رژيم جعلی، دروغين و ساخته ی دست قدرتهای ظالم است. 
بنابراين از مردم فلسطين نبايد بخواهند اين رژيم را به رسميت بشناسند. 
اگر كسی در دنيای اسالم اين اشتباه را بكند و اين رژيم ظالم را به رسميّت 
بشناسد، عالوه بر اين كه برای خود روسياهی و ننگ به وجود خواهد آورد، 
كار بی فايده ای هم كرده است؛ چون اين رژيم قابل دوام نيست. صهيونيستها 
خيال می كنند توانسته اند بر فلسطين مسّلط شوند و تا ابد فلسطين متعّلق به 
آنهاست! نخير؛ اين طور نيست. سرنوشت فلسطين اين است كه قطعاً يك 
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روز كشور فلسطين خواهد شد. ملت فلسطين در اين راه قيام كرده است. 
وظيفه ی ملتها و دولتهای مسلمان اين است كه اين فاصله را هر چه بيشتر كم 

كنند و كاری كنند كه ملت فلسطين به آن روز برسد.1
به  را  فلسطينيها  خانه ی  اگر  می خواهند،  صلح  منطقه  اين  در  كه  آنها 
خودشان برگردانند، صلح ايجاد خواهد شد. چرا شما افرادی را با مليتهای 
مختلف روسی، انگليسی، امريكايی، آفريقايی، آسيايی، از هند و از مناطق 
ديگر دنيا در اين جا جمع كرده ايد، تا مردمی را از خانه ی خودشان بيرون 
كنيد؟ اگر شما صلح می خواهيد، صلح به اين است كه افرادی كه متعلق به 
كشورهای ديگرند، به خانه های خودشان برگردند و فلسطين را به فلسطينيها 

بدهند.
فلسطين متعلق به فلسطينيهاست. اگر مردم سرزمين فلسطين در داخل 
فلسطين - يعنی در همه ی فلسطين، بدون تجزيه - دولتی تشكيل بدهند، 
ملت  عليه  توطئه يی  اگر  و  می گوييد،  راست  شما  اگر  شد.  خواهد  صلح 
فلسطين و ملتهای اسالمی و عليه اسالم در نظر نداريد، راه حل اين است. 
با  كه  بداند  استكبار  اردوگاه  كنيد،  عمل  را  حل  راه  اين  نخواهيد  اگر  اما 
اين نشست وبرخاستهايی كه ترتيب می دهند و با اين تصميم گيريها، مسأله ی 
فلسطين حل نخواهد شد؛ مبارزات فلسطين خاموش نخواهد شد، و نبايد 

بشود.2
نكته ی مهم ديگر اين است كه مسأله ی فلسطين با اين عقب نشينيها حل 
نخواهد شد؛ اين را بدانند. هم امريكا بداند، هم صهيونيستها بدانند، هم كسانی 
كه حالت داللی دارند و به شكل دالل دارند عمل می كنند، بدانند كه مسأله ی 
فلسطين اين طوری حل نخواهد شد. اين كه از يك قسمت عقب نشينی كنند، 
بعد قضيه تمام شود، اين نمی شود. كسی بيايد خانه ی شما را به زور اشغال 
كند، بعد از مدتی يك اتاق كوچك را آن گوشه ی خانه به شما بدهد، بقيه ی 
خانه را هم به اسم خودش ثبت كند؛ مگر می شود چنين چيزی؟ فلسطين را 

1.  بيانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمينی)ره( 1381/03/14 
2.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در كنفرانس بين المللی حمايت از انقالب اسالمی مردم 

فلسطين1370/07/27
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گرفته اند؛ حاال ناچار شده اند از گوشه يی از فلسطين عقب نشينی كنند؛ كسی 
بگويد خيلی خوب، حاال كه اين جا را داديد، پس ديگر بقيه ی فلسطين مال 
شما! مگر می شود چنين چيزی؟ مسأله ی فلسطين اين طوری حل نخواهد 
شد. مسأله ی فلسطين فقط يك راه دارد؛ همان چيزی كه ما چند سال پيش 
اعالم كرديم: از فلسطينيهای اصيل - چه آنهايی كه داخل فلسطين هستند، 
چه آنهايی كه در اردوگاهها هستند، چه آنهايی كه در كشورهای ديگر هستند؛ 
باشند، فرقی نمی كند؛  چه مسلمان باشند، چه يهودی باشند، چه مسيحی 
كار  آنها خواستند، سر  كه  دولتی  كنند؛ هر  نظرخواهی   - باشند  فلسطينی 
بيايد. آن دولت اگر مسلمان باشد، اگر مسيحی باشد، اگر يهودی باشد، اگر 
مخلوط باشد، چنانچه برخاسته ی از آراء خود فلسطينيها باشد، مورد قبول 
است و مسأله ی فلسطين را حل خواهد كرد. بدون اين، مسأله ی فلسطين 

حل نخواهد شد.1

پيشنهاد ما، یک همه پرسي
حضار محترم! شما كه در اين گردهمائي حضور يافته ايد، در مسأله ي 
فلسطين صاحبنظر و انديشه وريد. وظيفه ي تاريخي امروز ما تكرار سخنان و 
تئوريهاي ناتواِن گذشته نيست،  بلكه ارائه ي راهكاري است كه فلسطين را 
از زير ستم رژيم صهيونيستي آزاد كند. پيشنهاد ما يك راهكار كاماًل منطبق 
بر مردمساالري است كه مي تواند منطق مشترك همه ي افكار جهاني باشد. 
آن پيشنهاد اين است كه همه ي صاحبان حق در سرزمين فلسطين اعم از 
مسلمان و مسيحي و يهودي در يك همه پرسي، ساختار نظام خود را انتخاب 
كنند و همه ي فلسطينيهايي كه سالها مشقت آوارگي را تحمل كرده اند نيز در 

اين همه  پرسي شركت كنند.
دنياي غرب بايد بداند كه نپذيرفتن اين راه حل نشانه ي پايبند نبودن به 
دموكراسي است كه پيوسته از آن دم ميزنند و اين آزمون افشاگر ديگري بر 

عليه آنان خواهد شد.

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1384/05/28 
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آزمون قبلي آنان نيز در فلسطين بود كه نتيجه ي انتخابات كرانه ي باختري 
و غزه را كه روي كارآمدن  دولت حماس بود نخواستند بپذيرند. كساني كه 
دموكراسي را تا جائي مي پذيرند كه نتائج آن مطلوب آنان باشد، جنگ طلب 

و ماجراجويند و اگر از صلح دم مي زنند جز دروغ و فريب نيست. 1
اما برای اين مسأله، راه حلِ ّ منطقی وجود دارد. راه حلِ ّ منطقی راه حّلی 
است كه همه ی وجدانهای بيدار دنيا و همه ی كسانی كه به مفاهيم امروزِ دنيا 
معتقدند، ناچارند آن را قبول كنند. ما يك سال و نيم قبل هم اين راه حل را 
گفتيم و دولت جمهوری اسالمی بارها در مجامع و در مذاكرات بين الدولی 
آن را تكرار كرده است. االن هم ما همان را می گوييم و بر آن هم اصرار 
می ورزيم: راه حّل نظرخواهی از خودِ مردم فلسطين؛ همه ی كسانی كه از 
فلسطين آواره شده اند؛ البته آنهايی كه مايلند به سرزمين فلسطين و به خانه ی 
خودشان برگردند. اين يك امر منطقی است. اين كسانی كه در لبنان و در 
اردن و در كويت و در مصر و در بقيه ی كشورهای عربی سرگردانند، به 
كشور و به خانه ی خودشان فلسطين برگردند - آنهايی كه مايلند؛ نمی گوييم 
كسی را به زور بياورند - و از كسانی كه قبل از سال 1948 كه سال تشكيل 
چه  مسلمانشان،  چه   - بوده اند  فلسطين  در  است،  اسرائيل  جعلی  دولت 
اينها در يك نظرخواهی  مسيحی شان، چه يهودی شان - نظرخواهی شود. 
عمومی، رژيم حاكم بر سرزمين فلسطين را تعيين كنند. اين دمكراسی است. 
چطور برای همه ی دنيا دمكراسی خوب است، برای مردم فلسطين دمكراسی 
خوب نيست؟! چطور همه ی مردم دنيا حق دارند در سرنوشت خود دخالت 
كنند، اما مردم فلسطين حق ندارند؟! هيچ كس شك ندارد رژيمی كه امروز 
در فلسطين بر سِر كار است، رژيمی است كه با زور، با حيله و ترفند و با 
فشار روی كار آمده است؛ در اين كسی شك ندارد. صهيونيستها با مسالمت 
نيامده اند؛ مقداری با حيله و ترفند و مقداری با زور سالح و فشار بر سركار 
آمدند؛ لذا يك رژيم تحميلی دارند. خيلی خوب؛ مردم فلسطين جمع شوند، 
رأی بدهند و نوع رژيمی را كه در اين كشور بايد حاكم باشد، انتخاب كنند. 

1.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
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آن رژيم و آن دولت، تشكيل شود و درباره ی كسانی كه بعد از سال 1948 
به سرزمين فلسطين آمده اند، تصميم گيری كند؛ هر چه تصميم گرفت. اگر 
تصميم گرفت بمانند، پس بمانند، اگر هم تصميم گرفت بروند، پس بروند. 
مردم است، هم دمكراسی است، هم حقوق بشر است، هم  اين، هم آراءِ 
منطبق با منطق فعلی دنياست. اين راه حل. خوب؛ اين راه حل بايد اجرا 
شود. غاصب كه با زبان خوش اين راه حل را قبول نمی كند! اين جاست كه 
همه ی اطراف قضيه بايد خودشان را مسؤول بدانند؛ هم دولتهای عربی، هم 
دولتهای اسالمی، هم ملتهای مسلمان در همه ی دنيا، هم بخصوص خود 
ملت فلسطين و هم مجامع جهانی. هركدام مسؤوليتی دارند كه اصرار بورزند 
اين راه حّل منطقی بايد تحّقق پيدا كند و می شود تحّقق پيدا كند. بعضيها 
نگويند آقا! چنين چيزی خواب و خيال است و ممكن نيست؛ نخير! می شود. 
كشورهای دريای بالتيك بعد از گذشِت چهل سال و اندی كه جزو شوروی 
سابق بودند، برگشتند و مستقل شدند. كشورهای منطقه ی قفقاز بعضی در 
حدود صد سال قبل از اين كه شوروی تشكيل شود در اختيار روسيه ی تزاری 
بودند؛ بعد برگشتند و مستقل شدند. االن قّزاقستان، آذربايجان، گرجستان و 
بقيه مستقلند؛ خودشان هستند. پس اين ممكن است. اين طور نيست كه 
اين يك امر نشدنی باشد؛ نخير، شدنی است. منتها اراده و عزم الزم دارد، 
جرأت و دليری الزم دارد. كی بايد دليری به خرج دهد؟ ملتها يا دولتها؟ ملتها 
دليرند، ملتها نمی ترسند؛ ملتها نشان داده اند كه آماده اند. پس دولتها اين جا 
وظيفه دارند؛ در رأس همه و مقّدم بر همه، دولتهای عربی. نشست اخير 
سراِن عرب در بيروت، نشست خوبی نبود. اينها می توانستند از اين اجالس 
استفاده های خيلی بزرگی بكنند كه فقط به سود فلسطين نبود؛ به سود خود 
دولتهای عرب هم بود. امروز دولتهای عرب می توانند جلو بيفتند و محبوبيت 
و حمايت ملتهای خودشان را در قضيه ی فلسطين كسب كنند. اگر دولت و 
حكومتی مورد حمايت مردم خود باشد، ديگر امريكا نمی تواند با او كاری 
بكند، ديگر از امريكا نخواهد ترسيد، ديگر الزم نمی داند كه مالحظه ی امريكا 
را بكند. در اين قضيه، دولتهای عرب خيلی كارهای خوب می توانستند بكنند 
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و می توانند بكنند. 1
اين  مقابل  در  را  اّول، موضعش  روز  از  ايران  اسالمی  اما جمهوری  و 
پديده ی زشت، روشن كرده است. موضع جمهوری اسالمی ايران كه امام 
فرمودند، بارها مسؤوالن گفته اند و ما هم بارها تأكيد كرده ايم، اين است كه 
اساساً اين غّده ی سرطانِی اسرائيل بايد از اين منطقه كنده شود. اين يك فرموِل 
كاماًل انسانِی قابل قبول هم دارد و آن اين است كه همه ی مردم فلسطين - نه 
مردمی كه از جاهای ديگِر دنيا به فلسطين مهاجرت كرده اند - از اردوگاهها 
و از همه جای دنيا به فلسطين برگردند و تكليف حكومت خودشان را - 
كه از آنها بايد تشكيل شود - تعيين كنند. البته بديهی است كه هرگز هيچ 
فلسطينی ای - چه مسلمان باشد، كه اكثريت قاطعشان مسلمانند؛ چه مسيحی 
و يهودی باشد، كه اقليت كوچكی هم مسيحی و يهودی در آن جا هستند 
- راضی نيست و اجازه نخواهد داد كه يك عّده از كوچه گردهای لندن، يا 
از خانواده های توسری خورده ی مسكو، يا از هرزه های امريكا بيايند و در 
كشور آنها يك دولت تشكيل دهند و بر آنها حكومت كنند. كسانی كه روزی 
چاقوكشی و قّداره كشی می كردند و فقط هنرشان اين بود كه می توانستند 
خوب بزنند، خوب بُكشند و بر طبق خواسته ی سرمايه داران صهيونيست 
و يهودی خوب عمل كنند، اگر بيايند و بر فلسطين حكومت كنند؛ بديهی 
است كه ملت فلسطين و دنيای اسالم چنين چيزی را اجازه نخواهد داد. اين 
فرمول، فرمول دنياپسندی است. كسانی كه می گويند ما معتقد به آراء مردم و 
معتقد به دمكراسی هستيم، بسيار خوب؛ بفرماييد اين دمكراسی! باالخره اين 
قطعه ی از دنيا كه در اين جا قرار دارد، مردمی داشته است؛ اين مردم امروز 
هم هستند و زنده اند؛ چند ميليون نفر در همان جا زندگی می كنند، چند 
ميليون نفر هم در خارج از آن جا - در لبنان و اردن و نقاط ديگر - زندگی 
می كنند؛ اينها بيايند در همان جا اجتماع پيدا كنند و خودشان حكومت خود را 
انتخاب كنند؛ اين روِش بسيار درستی است. آنچه كه مسّلم است، اين است 
كه حكومت صهيونيستی كه امروز حاكم است و هر حكومت صهيونيستی 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16 
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ديگر، حق بقاء و حاكميت در سرزمين فلسطين را ندارد. 1

انحالل  ندارد و آن  بيشتر وجود  راه  برای مسأله ی خاورميانه هم يك 
كشورشان  به  فلسطينی  آواره های  بايد  است.  صهيونيستی  دولت  زوال  و 
برگردند. اين هشت ميليون نفر، صاحبان اصلی فلسطينند. البته اكثريت قاطع 
مردم فلسطين، مسلمانند و در ميانشان تعداد كمی هم از فلسطينيهای يهودی 
و مسيحی هستند. صاحبان فلسطين و ملت فلسطين، دولت تشكيل دهند؛ 
آن دولت تصميم بگيرد كه آيا مهاجرانی را كه از ساير كشورها به داخل 
فلسطين آمده اند و در حال حاضر در آن جا هستند، نگهدارد - با چه شرايطی 
نگهدارد - يا برگرداند. عكس قضيه اين است كه بايد يك دولت فلسطينی در 
همه ی سرزمين فلسطين تشكيل شود. بازيهايی از قبيل دولت خودمختار و 
از اين حرفها هم امروز نمی تواند هيچ كس را فريب دهد؛ مگر آدمهای خيلی 
ساده لوح را! اينها كار نيست؛ كار اصلی و واقعی كه بايد انجام گيرد، اين 
است. امروز نسلهای جوان فلسطينی بيدار شده اند و می فهمند كه مبارزاتشان 
اثر دارد. در داخل فلسطين، در بيرون فلسطين، در لبنان، در اردن، در سوريه 
و در مناطق ديگر مشغول مبارزه اند و می دانند كه مبارزاتشان دارای اثر است 
و ملتها دلشان با آنهاست؛ بخصوص موضع شرافتمندانه و پُرشكوه ملت و 
دولت ايران و نظام جمهوری اسالمی، اينها را دلگرم می كند. اينها مبارزه را 
ادامه خواهند داد و به فضل پروردگار به نتايج اصلی و مطلوب خودشان هم 

خواهند رسيد. 2
من حرف اّولم در باب فلسطين اين است كه هيچ قدرتی در دنيا وجود 
ندارد كه بتواند انگيزه ی آزادی و بازگشت فلسطين به صاحبان آن را در دنيا 
و در دل ملتهای مسلمان و به طور ويژه در دل ملت فلسطين خاموش كند. راه 
عالج هم يك راه بيشتر نيست. من به كسانی كه مسأله ی خاورميانه را يك 
مسأله ی بحرانِی دنيا می دانند و می گويند بايستی سعی كنيم بحران خاورميانه 
بحران خاورميانه  بردن  بين  از  يا  كردن  مهار  راه  تنها  می گويم  مهار شود، 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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رژيم  بحران چيست؟  ريشه ی  بحران خشك شود.  ريشه ی  كه  است  اين 
تحميلی صهيونيستی در منطقه. تا وقتی كه ريشه ی بحران هست، بحران هم 
هست. راه حل اين است كه آوارگان فلسطينی از لبنان و هر نقطه ی ديگری 
كه هستند، به فلسطين برگردند. اين چند ميليون فلسطينی ای كه در بيرون 
فلسطين زندگی می كنند، به فلسطين برگردند. مردم اصلی فلسطين - چه 
مسلمان، چه مسيحی، چه يهودی - رفراندوم كنند و تصميم بگيرند كه چه 
رژيمی بر كشورشان حاكم باشد. اكثريت قاطع مسلمانند؛ تعدادی هم يهودی 
و مسيحی اند كه اينها ساكنان اصلی سرزمين فلسطين اند و پدرانشان در اين جا 
زندگی كرده اند. نظامی را كه مطلوب اين جمعيت است، سِر كار بياورند؛ بعد 
آن نظام تصميم بگيرد با كسانی كه در طول اين چهل سال، چهل و پنج سال 
و پنجاه سال به فلسطين آمده اند، چه كار كند. نگهشان دارد، برشان گرداند، 
در نقطه ی خاصی اسكان داده شوند؛ اين ديگر با آن نظام حاكم بر فلسطين 
است؛ اين راه حلِ ّ بحران است. تا وقتی اين راه حل اجرا نشود، هيچ راه 
حِلّ ديگری كارايی نخواهد داشت؛ امريكاييها هم با همه ی قدرت نمايی شان 
كاری نمی توانند بكنند. آنها هر كاری می توانسته اند، كرده اند؛ نتيجه اين است 

كه مشاهده می كنيد. 1

راه حِلّ ما
حرف ما در باب مسأله ی فلسطين يك حرف منطقی و مقبول است. 
دهها سال پيش، جمال عبدالناصر - كه محبوب ترين چهره ی عرب محسوب 
می شد - در شعارهای خود می گفت ما يهوديهای غاصب فلسطين را به 
دريا می ريزيم. سالها بعد از آن، صدام حسين - كه منفورترين چهره ی عرب 
محسوب می شد و می شود - اعالم می كرد كه ما نصف سرزمين فلسطين را 
آتش می زنيم. ما هيچ كدام از اين دو حرف را قبول نداريم. با اصول اسالمِی 
و  معقول  فلسطين،  زدن سرزمين  آتش  نه  يهوديها،  ريختن  دريا  به  نه  ما، 

1.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 
 1379/07/29
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منطقی نيست. حرف ما اين است كه ملت فلسطين بايد به حق خود برسد. 
اين كشور متعلق به مردم فلسطين است؛ فلسطين متعلق به فلسطينيهاست و 
سرنوشت فلسطين را هم بايد فلسطينيها معين كنند. اين يك ميدان آزمايشی 
كه  كسانی  آن  است.  بشر  و حقوق  دمكراسی  مدعيان  ادعای  برای صدق 
ادعا می كنند كه طرفدار مردم ساالری ملتها و كشورها هستند، فلسطين برای 
به  متعلق  فلسطين  كه  مردمانی  فلسطين؛  ملت  است.  آزمايش  ميدان  آنها 
آنهاست - از مسلمان، يا مسيحی، يا يهودی - و سرزمين تاريخی آنهاست 
و تاريخ و جغرافيا به اين گواهی می دهد، بايستی رأی و نظر بدهند؛ آنها در 
يك نظرخواهِی مقابل چشم مردم جهان، در يك رفراندوم، تكليف دولت 
آن  در  بود.  مشروعی خواهد  دولت  دولت،  آن  و  كنند؛  معين  را  فلسطين 
دولت، جنايتكارانی كه در فلسطين جنايت كردند، بايد مجازات شوند؛ امثال 
اين شارون و بقيه ی جنايتكارهای فلسطينی. درباره ی آن كسانی هم كه به اين 
سرزمين از نقاط مختلف دنيا مهاجرت كردند، آن دولت تصميم گيری خواهد 
كرد كه چه بايد بكند. اين، حرفی است منطقی. امروز ميليونها فلسطينی در 
كشورهای ديگر آواره اند و ميليونها فلسطينی هم در اردوگاهها با بدترين 
شكل زندگی می كنند؛ ولی سرزمين آنها دست مردمان ديگری است. اين، 
معقول نيست؛ اين، منطقی نيست. اين كه پنجاه يا پنجاه و پنج سال از قضيه 

گذشته است، اين، جنايت را از بين نمی برد؛ جرم را سبك نمی كند.1
جمهوری اسالمی از چند سال پيش راه حل را اعالم كرده است. راه حل 
مسأله ی فلسطين، اين راه حلهای آمريكائی و امثال آنها نيست؛ اينها راه به 
جائی نخواهد برد. راه حل اين است كه يك رفراندوم و همه پرسی ای از 
مردم فلسطين انجام بگيرد؛ هر رژيمی را كه آنها بر طبق رفراندوم رأی دادند، 
آن رژيم بايد بر كل فلسطين حاكم شود. بعد آنها خودشان تصميم خواهند 
گرفت كه با اين صهيونيستهائی كه از خارج وارد كشور فلسطين شدند، چه 
معامله ای بكنند؛ اين بسته به نظر آن رژيمی است كه برخاسته ی از آراء مردم 

فلسطين است. 2

1.  بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی به مناسبت عيد سعيد فطر 1384/08/13
2.  بيانات در بيست و دومين سالگرد امام خمينی)ره( 1390/03/14
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قدرت ایمان ملتها، باالتر از قدرت اتمي
اينها نمی دانند قدرتی وجود دارد كه باالتر از قدرت سالح آنهاست و آن 
قدرت ملتهاست، قدرت انسانهاست. هر ملتی كه به يك مبدأ و به يك منطق 
و به يك مبنای فكری اعتقاد داشته باشد و با عزم راسخ پای آن منطق بايستد، 
هيچ قدرتی - چه قدرت اتمی و چه باالتر و پايين تر از اتم - نمی تواند 
مقهورش كند. اينها قدرت ملتها و قدرت خداوند قادر متعال را كه پشت سر 
اراده و عزم و اقدام ملتهاست دسِت كم گرفته اند: »كاًل نمّد هؤالء و هؤالء«1؛ 
هر گروهی برای اهدافی كه به آن ايمان دارد كار كند، خدای متعال كمك 
و مددش خواهد كرد. اگر گروهی مؤمن به خدا باشد، آن وقت در آويختن 
با آن و شكست دادنش ده برابر مشكلتر هم می شود؛ مگر آسان است؟! هر 
كس با اين نيرو - نيروی ملتها و انسانها - درافتاد ُخرد می شود. امريكا هم 
ُخرد خواهد شد. اينها می خواهند قدرت مقاومت ملت فلسطين را نابود كنند 
و نمی توانند. خوب؛ حاال باالخره چه خواهد شد؟ اين حادثه ای كه امروز 
اتّفاق افتاده است، ظواهری دارد و بواطنی. ظواهرش همين است كه گفتيم: 
گروهی با زور و سرنيزه و تفنگ و تانك و پشتيبانی سياسی امريكا به جان 
زن و مرد و پيرزن و كودك و غيره افتاده است. آنها را می كشد، خانه شان 
با  آنها را  به دستشان می زند، تحقيرشان می كند؛  را ويران می كند، دستبند 
اهانت از خانه و زندگيشان دور می كند، خانواده ها را آواره می كند. اين ظاهر 
قضيه است. اما باطن قضيه اين است كه همين قدرِت به ظاهر مسّلط، در 
درون خود ذوب می شود، آب می شود. ملت فلسطين تصميم گرفته است؛ 
سازمانهای مبارز فلسطينی اعم از سازمان فتح، سازمان حماس، جبهه ی خلق، 
جهاد، حزب اهلل و ديگران، دستشان را روی هم گذاشته و تصميم گرفته اند. 
همه به يك نتيجه رسيده و راه فداكاری را پيدا كرده اند؛ فهميده اند كه راه 
نجات فلسطين آماده شدن برای فداكاری است. شهادت را تجربه كرده و 
فهميده اند كه دشمن در مقابل شهادت و شهادت طلبی و نترسيدن از مرگ 
ناتوان است. »ياسر عرفات« هم پيغام داده است كه من آماده ی شهادتم؛ اين 

1.  سوره ي اسراء، آيه ي20
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تصميم خوبی است. اميدواريم ايشان از اين تصميم منصرف نشود و پای 
اين حرف بايستد. آن كسی كه در راه خدا شهيد می شود می ماند - فكر او 
و شخصيت او می ماند - اما آن كسی كه با اختيار خود به سمت فداكاری 
برای آرمانش نمی رود، ممكن است كه جسمش چند صباحی زنده بماند، 
اما شخصيت و هويّت او از بين می رود. شهادت؛ اين را مردم فلسطين پيدا 
كرده اند، اميدواريم كه مسؤوالن حكومِت خودگردان هم همان طور كه گفتند 
پای اين حرف بايستند و با مردم خودشان در اين راه همراهی كنند و تسليم 

نشوند؛ دشمن روزبه روز رو به ضعيفتر شدن است.1

دو خصوصيت مبارزه ی امروز فلسطينيها
ولی مبارزه امروز دو خصوصيت دارد كه در هيچيك از زمانها اين دو 
وجود  هم  با  فلسطين،  برای  مبارزه  و  فلسطينيها  مبارزات  در  خصوصيت 
نداشته است: يك خصوصيت، اسالمی بودن اين مبارزه است؛ و خصوصيت 
دوم، مردمی شدن و همه گير شدن آن است. اجتماع اين دو خصوصيت با 
هم، زانوان رژيم صهيونيستی را به لرزه درآورده است. احساس خطر در 
سراسر كيان صهيونيستی وجود دارد. می فهمند و درست تشخيص می دهند 
امروز در  به وجود آمده است. كسی كه  امروز  كه خطر عمده و اساسی، 
مقابل كيان صهيونيستی قرار گرفته، يك گروه نيست؛ شخصيتهای سياسی ای 
نيستند كه بشود پشت ميز مذاكره آنها را مجاب كرد. شما می دانيد كه پشت 
ميز مذاكره، با شيوه های گوناگون می شود افراد را مجاب كرد - با تهديد، 
تطميع و وعده های دروغ - اما وقتی مبارزه در دامن ملت افتاد و خودآگاهی 
در ميان مردم به وجود آمد و آنها با همه ی وجود احساس كردند كه وظيفه 
دارند در مقابل وضعيّت بايستند، وااّل يكسره نابود و پامال خواهند شد؛ از 
طرفی هم هنگامی كه تدبير مبارزه، از ايمان اسالمی سرچشمه گرفت و به 
دلها و جانها متّكی شد، در اين صورت، مبارزه برای دشمن، بسيار خطرناك 

می شود. امروز چنين وضعی پيش آمده است. 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1381/01/16
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...رژيم صهيونيستی با پشتيبانی امريكا - دو عنصِر بكّلی دور از معنويت 
و حقيقت و عدالت و انسانيت - در صدد است ملت فلسطين را به زانو 
درآورد و او را وادار كند كه حرف حّق خود را بر زبان نياورد و پس بگيرد؛ 
و البته نخواهد توانست. خصوصيت مبارزه ی امروز و انتفاضه ی فلسطين اين 

است كه ملت فلسطين به معنای حقيقی كلمه به پاخاسته است.1 

معادالت سياسی و محاسبات مادی؛ مقهور وعده ی الهی و  فداكاری جوانان 
مؤمن

لبنان و موفقيت  پيروزی مقاومت اسالمی و سازمان حزب اهلل سرافراز 
افتخار آميزی كه برای ملت خود آفريدند، به همه می آموزد كه صراط مستقيم 
به سوی آزادی و استقالل، جز رفتار شجاعانه و عدالت خواهانه و متكی بر 

ايمان و آگاهِی جوانان حق طلب نيست.
اكنون همه ی معادالت سياسی و محاسبات مادی، مقهور فداكاری جوانان 
مؤمن و مخلصی شد، كه آرايشهای فريبنده ی ارتش غاصب صهيونيست و 
و  نگرفته  به چيزی  را  آن  ناپذيری  درباره ی شكست  قضاوتهای عجوالنه 
نيروی فداكاری و ايثاری را كه آيات باهره ی اسالم و قرآن در ذهن و دل 
آنان پديد آورده بود، به درستی ارج نهادند. به وعده ی الهی، اطمينان يافتند و 

جانهای پاك خود را به ميدان بردند.
اكنون درستِی قضاوت روشن بينانی آشكار گشت كه عالج زورگوئی 
و قساوت صهيونيستهای غاصب را فقط در منطق مقاومت و جهاد و ايثار 

می ديدند.
بي شك اين تجربه ی بزرگ، جواناِن فداكارِ فلسطينی و ديگر جوانان پاك 
نهادِ عرب را در راه مبارزه ی بی امان بر ضد دشمن غاصب و سفاك، پايدارتر 

از گذشته خواهد ساخت.2

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 
جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11

2.  پيام به مناسبت پيروزی ملت لبنان و عقب نشينی اسرائيل از مناطق اشغالی1379/03/04
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رمز موفقيت؛ مبارزه در پرتو اسالم نه ناسيوناليسم
مشكالت  نمی تواند  قوميّتگرايی  و  ناسيوناليسم  كه  شد  روشن  پس 
بزرگ را حل كند. اين مسائل را اسالم بايد حل كند و به فضل الهی، حل 
خواهد كرد. مردم مسلمان، در همه جای كشورهای اسالمی حضور دارند 
و غيرت اسالمی و دلسوزيهای اسالمی دارند. مگر اينها به اين آسانی دست 
برمی دارند؟! يك نفر رفته امضا كرده است؟ غلط كرده، امضا كرده است! او 

چه حّقی داشته است امضا كند؟!
ملت فلسطين هم دست برنمی دارند. البته اين مقطع، مقطِع مهّمی است. 
اين يك توطئه ی بزرگ است. در همه جای دنيای اسالم، دلسوزان بايستی 
اين جا هم، همين گونه است. دشمن يك  باشند. در  از پيش مواظب  بيش 
سنگر را فتح كرده و جلو آمده است؛ اما اين فتح نهايی نيست. اين فتح واقعی 
نيست. تو دهنی اش را خواهد خورد. دنيای اسالم بايد پاتك كند. در همه 
جای دنيای اسالم، بايد جوانان، روشنفكران، علما و بخصوص علمای دين، 

احساس مسؤوليت كنند. 1
بود،  آمده  اين جا  كه  فلسطينی  سران  اين  از  يكی  به  انقالب  اّوِل  من 
آورد.  بيهوده ای  نمی كنيد؟ عذرهای  را مطرح  اسالم  گفتم چرا شما شعار 
دوازده،  از  بيش  امروز  نداشت.  باور  اسالم  به  دلشان  بكنند؛  نمی خواستند 
سيزده سال است كه ملت مسلمان فلسطين، با نام اسالم و با شعار اسالم 
به ميدان آمده است. دشمن فوراً فهميد قضيه چيست. وقتی كه در دهه ی 
قبل، انتفاضه در فلسطين شروع شد، دشمنان - يعنی صهيونيستها و رفيقهای 
امريكايی شان - زودتر از همه احساس خطر كردند. ديدند بايد اين را نابود 
به عالج  قادر  اما  برآمدند؛  درصدد عالج  است.  اسالم  نام  به  كنند؛ چون 

نيستند؛ چون طبيعتاً زورگويند.2

1.  بيانات در ديدار فرماندهان و مسؤوالن »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 1372/06/25 
2.  سخنرانی در اجتماع بزرگ بسيجيان شركت كننده در اردوی فرهنگی، رزمی ياران امام علی)ع( 

 1379/07/29
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قيام اسالمي فلسطين؛ نعمت الهي
امروز، حادثه ی بزرگی داخل سرزمينها در جريان است و آن، همين قيام 
اين،  اين روزها وارد چهارمين سال عمر خود می شود.  اسالمی است كه 
همان چيزی است كه بايد فلسطين را نجات بدهد. اين، همان چيزی است 
اين، همان چيزی  از آن می ترسيدند.  كه حاميان و توليدكنندگان اسرائيل، 
است كه بدان اميد بود و اين اميد، امروز برآورده شده است. اين، يك نعمت 

بزرگ الهی است. 1

بيداري اسالمي مّلت فلسطين
خوشبختانه بيداری اسالمی ملت فلسطين، افقهای آينده را تا حدود زيادی 
روشن كرده است. امروز نسل نوين ملت فلسطين، با نام خدا و تمسك به 
ايمان اسالمی مبارزه می كند و اين مبارزه يی بسيار اميدبخش است و چنانچه 
مشهود است، دشمن - چه حكام صهيونيست، چه امريكا و ديگر پشتيبانان 
اسرائيل و چه خيانتكاران منطقه - از اين حركت جديد كاماًل سراسيمه و 
به  مبارزه،  اصلی  پوشاندن جهت  و  كردن  لوث  برای  و  است  دهشت زده 
هر شيوه يی متوسل می شود كه آخرين آن، همين شعار توخالی و دروغين 
حمله به اسرائيل است كه حكام دست نشانده ی عراق بر زبان آوردند. همه 
می دانند كه رژيم بعثی عراق، سالحهايی را كه از ابرقدرتها گرفته، هرگز بر 
ضد اسرائيل - كه خود در زير سايه ی ابرقدرتها زندگی می كند - به كار 
نخواهد گرفت و از آن، جز در خدمت هدفهای استكبار، يا برای باجگيری 

از ثروتمندان منطقه استفاده نخواهد كرد. 
راه صحيح مبارزه با حكومت غاصب، همان است كه امروز خود فلسطينيها 
آن را يافته و قدم استوار خود را در آن گذاشته اند و وظيفه ی همه ی مسلمانان 

است كه آنان را در اين مبارزه ی مقدس ياری كنند. 2 
امروز برای امت اسالم روز عيد است؛ ليكن عيد مبعِث امساِل ما متأّسفانه 

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13 
2.  پيام به مناسبت روز جهانی قدس 1369/01/24
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آميخته شده است با خون مظلومان فلسطين. حادثه ی فلسطين، حادثه ی بزرگی 
است. بيش از نيم قرن است كه دنيای اسالم در قبال اين حادثه ی عظيم قرار 
و  اسالم  دنيای  مسؤوالن  كه  آمد  پيش  زمانهايی  سال،  دهها  اين  در  دارد. 
كسانی كه می توانستند تصميمی بگيرند، اگر تصميم خوبی می گرفتند، شايد 
اين مشكل يا برطرف می شد يا الاقل برطرف كردنش آسانتر می نمود. در 
طول اين سالهای متمادی، كوتاهيهای زيادی شده است. امروز يكی از همان 
فصلهای تعيين كننده است. امروز از آن دوره هايی است كه سرنوشت ملت 
فلسطين می تواند يك زاويه پيدا كند به سمت آنچه كه مطلوب دنيای اسالم 
است. چرا؟ چون يك نسل در فلسطين بيدارشده است. يك حزب را می شود 
سركوب كرد، يك مجموعه را می شود از ميدان خارج كرد، تعدادی انسان 
را می شود از مجاهدتشان يا از شجاعت ورزيدنشان پشيمان كرد؛ اما يك 
نسل رو به رويش را به هيچ قيمتی نمی توان از راهی كه شناخته است و به 
آن روآورده است، منصرف كرد. امروز مسأله اين است. اين نسلی كه امروز 
بار مسأله ی فلسطين را بر دوش گرفته است، بيدار شده و حقيقت را فهميده 
است. حقيقت به چيست؟ حقيقت اين است كه قدرتمندان، سياستمداران 
و ثروتمندان دنيا، در برهه ای از زمان تصميم گرفتند يك ملت را از روی 
زمين محو و يك كشور را از نقشه ی جغرافيا خارج كنند و به خيال خودشان 
توانستند اين كار را بكنند. عّده ای را كشتند، عّده ای را بيرون كردند، عّده ای 
را سركوب كردند؛ خيال كردند قضيه تمام شد؛ در حالی كه يك ملت را، 
آن هم ملتی مثل ملت فلسطين؛ ملتی با سابقه ی درخشان، با فرهنگ غنی و 
عميق اسالمی، با استعدادهای درخشانی كه درميان اين ملت وجود دارد - 
فلسطينيها ملت برجسته ای هستند و مردمان با استعداد و شخصيتهای بزرگ 
در ميانشان كم نيستند - قدرتهای دنيا؛ انگليس و امريكا و صهيونيستها و 
فالن كمپانی دار و فالن محفل قدرتمند جهانی بخواهند از عرصه ی وجود 

خارج كنند. اين شدنی نيست؛ كمااين كه نشد. 1

1.  بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی و سفرای كشورهای اسالمی در 
سالروز مبعث پيامبر گرامی اسالم)ص( 1379/08/04 
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علی رغم  است.  خارج شده  بزرگ  قدرتهای  از دست  كار  زمام  امروز 
همه ی تالش متمركزی كه عليه اسالم و موج اسالمی و خيزش اسالمی 
می كنند - چه در آسيا و چه در آفريقا - اين موج اسالمی و بيداری اسالمی 
همين طور روزبه روز گسترش پيدا می كند و آنها ديگر نمی توانند كاری بكنند. 
اين به بركت انقالب و قيام مردانه و مؤمنانه و شجاعانه ی شماست. يك 
نمونه اش همين انتفاضه ی فلسطين است كه زمام اين كار از دست قدرتهای 
بزرگ خارج شده است. ملت فلسطين، يك ملت محاصره شده ی در خيابانها 
و شهرهای خودش است كه با وحشی ترين دشمنها مواجه است. آن جا هر 
سربازی، دشمن آن فلسطينی است؛ اين طور نيست كه سرباز از خود آنها 
باشد تا بتوانند با عواطف و با محبت و با گل دادن و گل گرفتن، مشكل را 
حل كنند؛ خود آن سرباز، دشمن شخصِی آن جوان فلسطينِی انتفاضه كننده 
اين همه مشكالت گوناگون  با  بسته،  در يك فضای  مردمی  است. چنين 
اقتصادی، با اين همه خسارتها و شهادتها، ايستاده اند و عقب نشينی نكرده اند. 
اين نشان دهنده ی چيست؟ نشان دهنده ی اين است كه رشته ی كار از دست 

قدرتمنداِن زورگوِی ُگنده گو خارج شده است.1

لزوم رسيدن به نتایج عملي از كنفرانسهاي فلسطين
اميدوارم كه خداوند متعال، به همه ی ما توفيق بدهد كه از اسالم دفاع 
كنيم. ان شاءاهلل اين نشست شما، اجتماع مباركی باشد. در ساعات و ايامی كه 
برای بحث درباره ی مسأله ی فلسطين می نشينيد، راههای عملی را جستجو 
كنيد و به آنها بپردازيد. هركسی تكليف خودش را حقيقتاً بشناسد و بر طبق 
آن عمل كند. حرف تنها، وقتی كه مقدمه ی عمل نباشد، تجربه ی خوبی برای 
ما نيست. تنها در سايه ی عمل به وعده ها و گفته هاست كه خواهيم توانست 

ان شاءاهلل به نتايجی برسيم.2

1.  بيانات در ديدار جمع كثيری از مردم قم 1379/10/19 
2.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13 
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ثمره ی تشكيل اجالس براي آزادي فلسطين
تصميم به تشكيل چنين اجالسی، امری مبارك است و ان شاءاهلل در بسيج 
جوامع اسالمی برای حمايت از قيام مردم مسلمان فلسطين، اثرات مثبت و 
سازنده ای خواهد داشت. اين نوع گردهماييها عماًل اثبات می كند كه فلسطين 
يك موضوع اسالمی و متعّلق به كّل جهان اسالم است و اشغال آن، يكی از 
اركان توطئه های شيطانی سلطه گران جهانی - در گذشته انگليس و اكنون 

امريكا - برای تضعيف و ايجاد تفرقه در جهان اسالم بوده است.
از  مانع  قومی  تقسيم بنديهای  با  كرده اند  سعی  همواره  اسالم  دشمنان 

وحدت كلمه ی مسلمانان شوند تا بتوانند بر آنها سيطره پيدا كنند. 1

راه حِلّ مسأله ی فلسطين؛ مقاومت و مبارزه  
من عرضم اين است كه اين استقامت را، اين روحيه را بايد در مردم هر 
چه مي توانيد پايدار كنيد. شما گفتيد و درست هم گفتيد: تنها راه حل مسأله ی 
فلسطين، مقاومت و مبارزه است. اين، درست است؛ لكن اين مقاومت و 
مبارزه، متوقف است بر حفظ روحيه ی اين مردم، حفظ اميد اين مردم، نگه 
داشتن مردم در صحنه. اين، به نظر من بزرگترين كاری است كه مجموعه های 
بايد انجام بدهند. اين  فلسطينی و سازمانهای فلسطينی، مبارزان فلسطينی 
فشارهائی كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهيونيست، چه 
از آن طرف، بر غزه وارد مي شود، به قصد اين است كه مردم را از مقاومت 
روگردان كنند. فشارهائی كه در ساحل غربی بر مردم وارد مي شود؛ چه در 
شهرك سازيها، چه در مسأله ی قدس ... چه آن سختگيريهای عجيب، چه در 
ديوار حائل و امثال اينها، برای اين است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند 
و به سمت گزينه ی تسليم، سوق بدهند. نبايد بگذاريم؛ نبايد بگذاريد كه اين 
اتفاق بيفتد. مردم فلسطين را، مردم غزه را، اين ملت مقاوم و پوالدين را بايد 
اميدوار نگه داريد و بدانند كه اين حركت عظيم آنها به نتيجه خواهد رسيد. 

اين، يك نكته است كه به نظر من خيلی مهم است. 2

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 
2.  ديدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطيني شركت كننده در افتتاحيه ی همايش غزه 1388/12/08 
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اسرائيل ثابت كرده است كه جز زبان زور، چيز ديگری نمی فهمد. با او 
جز با زبان قدرت يك ملت و قدرت يك امت اسالمی در سراسر عالم، 
نمی شود حرف زد. شما نمايندگان ملتهای اسالمی هستيد. شما نمايندگان 
مردم فلسطين، نمايندگان پارلمانها و نمايندگان ملتها در اين جا جمعيد؛ نسبت 
به فلسطين تصميم بگيريد. تصميم بايد استنقاذ فلسطين باشد، و الغير؛ و اين 
هم يك راه بيشتر ندارد و آن راه، همان راهی است كه عناصر انتفاضه ی 
مقدسه ی فلسطين آن را شناختند و دارند تعقيب می كنند؛ راه مبارزه در داخل 

سرزمينهای فلسطين. عالج اين است و الغير. 1

جایگزین شدن تفكر مبارزه به جاي سازش در مسلمانان
امروز همه ی مسلمانان جهان به اين مبارزات سرنوشت سازِ مردم فلسطين 
چشم دوخته و بيش از انتفاضه ی اّول به آن دل بسته اند؛ زيرا در آن زمان - 
يعنی ده سال پيش - فضای سازش بتدريج در منطقه فراگير شده بود؛ عّده ای 
دل در گرو امريكا داشتند و گروهی ديگر نيز معتقد بودند نمی توان در برابر 
آن فشار سياسی و جوسازی بين المللی ايستادگی نمود و راهی جز پذيرش 
سازش - آن هم با شرايط امريكا و اسرائيل - وجود ندارد. پس از تحّوالتی 
كه در آن هنگام در منطقه صورت پذيرفت، زمينه ی تثبيت اين نظريّه بيشتر 
فراهم شد. اما امسال، در شرايطی اين كنفرانس شكل گرفته است كه راه حلِ ّ 
سازش در منطقه با بن بست مواجه شده است و حتّی آنهايی كه دل در گرو 

امريكا داشته و دارند، به اين بن بست اعتراف می كنند. 
در سال 1370، اعراب و مسلمانان در پی يك سلسله شكستهای متوالی 
- در جريان جنگ خليج فارس - دچار سرخوردگی بودند. وحدت درونی 
آنان نيز در معرض فروپاشی جّدی قرار داشت و چنددستگی بر آنان حاكم 
بود؛ ولی در شرايط كنونی و بويژه در پرتو پيروزی تاريخی و عظيم مقاومت 
اسالمی در جنوب لبنان، اميدهای تازه و حيات بخشی در دل مسلمانان پيدا 

شده است.

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در كنفرانس بين المللی حمايت از انقالب اسالمی مردم 
فلسطين1370/07/27
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آن زمان در مورد نحوه ی برخورد با اسرائيل، همواره دو روش مطرح 
می شد: مقابله ی نظامی ارتشهای عرب با اسرائيل - كه گفته می شد همه ی 
تجربه ها در آن با شكست مواجه شده است - و روش سازش كه منجر 
ازای  از ُطرق مسالمت آميز می گرديد و در  اسرائيل  به تحّقق خواسته های 
عقب نشينی از بخشی از اراضی اشغال شده، عدم رشد توان نظامی كشورهای 
عربی را تضمين می كرد؛ نظير آنچه كه در كمپ ديويد شاهد آن بوديم. در 
پذيرش عمومی  از  نبود و گفته می شد  مقاومت مطرح  الگوی  آن روزها، 
برخوردار نيست؛ اما اينك يك الگوی موفّق پيش روی ماست كه توانست 
برای نخستين بار سرزمينهای اشغال شده را بدون دادن هرگونه امتيازی به 
اسرائيل، آزاد كند و مانع از تحّقق خواسته ی رژيم صهيونيستی در به جای 
گذاشتن پرچم خود در پايتخت اين كشور عربی - يعنی لبنان - گردد. در 
كمپ ديويد، شرط عقب نشينی اسرائيل، عدم اعزام ارتش مصر به شمال سينا 
بود؛ ولی در جنوب لبنان، اين اسرائيل است كه با نگرانی از قدرت مقاومت 
اسالمی، ملتمسانه خواستار اعزام ارتش لبنان به مرز فلسطين و لبنان است؛ 
يعنی مقاومت توانست حاكميت را به طور كامل به جنوب لبنان و ديگر 

مناطق اشغالی باز گرداند. 1

خِطّ كّلی مبارزه با رژیم غاصب
خِطّ كّلی مبارزه با رژيم غاصب بايد اين باشد:

الف - زندانی كردن رژيم غاصب در درون مرزهای سرزمين اشغالی و 
تنگ كردن فضای تنّفس اقتصادی و سياسی آن و گسستن پيوندهای آن با 

محيط پيرامونش.
داخل  در  فلسطين  ملت  مبارزه ی  و  مقاومت  به  بخشيدن  تداوم   - ب 
كشورشان و رساندن هرگونه كمكی كه به آن نياز دارند، تا تحّقق پيروزی 

نهايی.2

1.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04
2.  همان
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كليد حِلّ مشكالت در دست خود ملتها، نه قدرتمندان
آنچه در مدت چهل سال اخير از سوی رژيم غاصب به كشور و ملت 
فلسطين وارد آمده، برای تجربه كافی است. كافی است تا ثابت كند كه از 
راه توسل به قدرتهای مسلط عالم و وابستگان آنها در منطقه، هيچ اميدی به 

نجات فلسطين نيست.
داد كه كليد حل مشكالت بزرگ، در  ما نشان  انقالب بزرگ اسالمی 
دست خود ملتهاست و اراده ی انسانهاست كه در صورت تكيه به خدا و 
اعتماد به وعده ی الهی، بر تدبير و خواست قدرتهای مسلط غلبه خواهد كرد. 
و امروز با حوادثی كه در نقاط متعددی از جهان رخ داده، نقش ملتها بيش از 
پيش به اثبات رسيده است. در برابر درنده خويی رژيم صهيونيست غاصب 
فلسطين، تنها اراده ی ملت فلسطين است كه می تواند بايستد و با مقاومت 

مردانه ی خود، دشمن را به عقب نشينی و قبول شكست وادار سازد. 1

بسيج فلسطيني
امروز اين اردوی رزمی، فرهنگی در حالی تشكيل شده است كه جمع 
فلسطين و در خودِ قدس شريف،  اّمِت اسالم، در خودِ  كثيری از جوانان 
پرچم جهاد را برافراشته اند و با جان خودشان، با تن خودشان، با سرمايه ی 
حيات خودشان؛ از عّزت خود، از هويّت خود و از هستی خود دفاع می كنند 
و به مجاهدت می پردازند و در خارج از كشور فلسطين عزيز - در ديگر 
آنها شعار  با  به عنوان همدردی  آنها و  ياد  نام و  به  كشورهای اسالمی - 
می دهند و حضور خودشان را اعالم می كنند. در چنين شرايطی است كه 

اردوی بزرگ شما در اين جا تشكيل شده است.
.... عزيزان من! در فلسطين هم بسيج هست؛ بسيج فلسطينی كه دنيا را 
امروز متوّجه به خود كرده است. آن وقتی كه سرنوشت قضيه ی فلسطين، 
دسِت چند نفر سياستمدار باشد، مردم در آن نقشی نداشته باشند، جوانان 
در آن حرفی نداشته باشند؛ سرنوشت همان می شود كه ديديد: ذلّت پشت 

1.  پيام به مناسبت روز جهانی قدس 1369/01/24
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سِر ذلّت؛ عقب نشينی پشت سِر عقب نشينی؛ ميدان دادن به دشمن؛ سنگرها 
را يكی پس از ديگری به نفع دشمن زورگو، متجاوز، پُر رو و وقيح، خالی 
كردن. اين آن وقتی است كه مردم در صحنه نيستند. مردم را كنار گذاشتند؛ 
انگيزه های حقيقی ای كه مردم را جذب می كند - يعنی انگيزه ی ايمانی - 

فراموش كردند و دهها سال مسأله ی فلسطين را عقب انداختند.

مقاومت مردم فلسطين، سّد راه اسرائيل
البته ملت فلسطين قوی و نيرومند است؛ اين را نشان داده است. ملت 
فلسطين نشان داد كه قدرت مقاومت دارد و انگيزه ها در او عميق است و 
بالشك دندانهای مهاجم خونريِز سّفاك را خواهد شكست؛ و تا امروز هم 
با مقاومت و پايداری خود، مشكل عظيم و الينحلی را برای دولت جعلی و 
غاصب صهيونيستی به وجود آورده است كه در طول پنجاه سال اخير برای 
اين دولت پيش نيامده بود. فشاری كه صهيونيستها و پشتيبانان آنها بر مردم 
فلسطين - اين مردم مظلوم و به ستوه آمده - وارد می كنند، به خاطر اين 
است كه حركت و قيام آنها در چرخ و پَِر دستگاه استكبار و استعمار، چنان 

قلوه سنگی انداخته است كه همه ی محاسبات را به هم زده است.
البته دنيای اسالم به اين مسأله بايد با چشم جّد نگاه كند؛ آن را از نظر 
دور ندارد؛ وظيفه ی خود را در قبال آن بشناسد و به آن عمل كند. آن گاه كار 

با روش صحيح، دنبال و ان شاءاهلل افق روشن خواهد شد.1

مقاومت؛ سبب عقب نشينی صهيونيستها
مطلب بعد، مسأله ی فلسطين است. عقب نشينی صهيونيستها از غزه بعد 
از 38 سال اشغال غزه، حادثه ی بسيار مهمی است. جالب است بدانيد كه 
اين عقب نشينی يك انتخاب نبود كه رژيم صهيونيستی انجام داد؛ اين يك 
شكست و يك اجبار بود؛ از روی ناچاری و ناگزيری بود. االن فشار روانی 
اثر گذاشته و  اركان ملت و دولت صهيونيستی  اين شكست روی همه ی 

1.  بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی به مناسبت عيد سعيد فطر 1380/09/25 
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آنها را دارد تكان می دهد. بعضی از آنها قهر می كنند، بعضی شان اعتراض 
می كنند. چند روز پيش يك تظاهرات دويست هزار نفره در تل آويو به راه 
انداختند. متالطمند، اما چاره يی نداشتند. عده يی می خواهند وانمود كنند كه 
اين عقب نشينی بر اثر مذاكره بود؛ اين حرف خيلی كودكانه است. در طول 
70 سال اشغال فلسطين، صهيونيستها از يك متر خاك اشغالی با مذاكره عقب 
ننشستند؛ مذاكره كدام است؟! اين عقب نشينی بر اثر مقاومت فلسطينيها بود. 
حادثه ی اول، عقب نشينی و فرار از جنوب لبنان بود؛ اين هم حادثه ی دوم 
است كه بر اثر مقاومت پيش آمد. ملت فلسطين بداند، گروههای جهادی 
فلسطين بدانند؛ در اين دام نيفتند كه خيال كنند مذاكره غزه را آزاد كرد؛ نخير، 
مذاكره غزه را آزاد نكرد؛ هيچ نقطه ی ديگر را هم آزاد نكرد؛ تا ابد هم هيچ 
جا را آزاد نخواهد كرد. آنچه غزه را آزاد كرده، فشار مقاومت ملت فلسطين 

بوده است؛ آنها ناچار شدند. 1

مقاومت؛ عامل پيروزي
مسلمانان با همكاری و تكيه بر مبانی مشتركی كه قرآن و سنت بدان ناطق 
است قدرت خواهند يافت كه در برابر اين اهريمن چندچهره بايستند و آن 
را مغلوب اراده و ايمان خود سازند. ايران اسالمی با پيروی از درسهای امام 
خمينی كبير، نمونه ی بارز اين مقاومِت موفق است. آنان در ايران اسالمی 
شكست خورده اند. سی سال ترفند و توطئه و دشمنی از كودتا و... همه و 
همه به صحنه هائی از شكست و انفعال و سرگردانی دشمن تبديل شد و 
بار ديگر مجّسم  ايرانيان  برابر چشم  اّن كيد الشيطان كان ضعيفًا2 در  آيه ی: 
گشت. در هر نقطه ی ديگر نيز كه مقاومِت برخاسته از عزم و ايمان، مردم 
را به مصاف مستكبران پرمدعا كشانيد، پيروزی نصيب مؤمنان و شكست و 
رسوائی سرنوشت حتمی ستمگران شد. فتح نمايان 33 روزه در لبنان و جهاد 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1384/05/28 
2.  سوره ي نساء، آيه ي76
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سرافراز و پيروز غزه در سه سال اخير، شاهد زنده ی اين حقيقت است.1

علت ناموفق بودن تالشها براي نجات فلسطين؛ عدم تكيه بر اسالم
 كسان و گروههای زيادی در اين مدت به مبارزه برای نجات اين ملت 
دست زده، يا ادعای آن را كرده اند؛ اما هرگز گرهی باز نشده، بلكه گره ها 

كورتر هم شده است.
علت اصلی اين بوده كه ملت فلسطين نمی توانسته از خود دفاع كند، يا 
جهان اسالم از خنثی كردن توطئه ی امريكا و غرب در دفاع از دولت غاصب 
ناتوان بوده است. علت اصلی ناكاميها، اوالً از ياد بردن هويت اسالمی ملت 
فلسطين و عدم تكيه بر اسالم و جهاد اسالمی در طول دهها سال گذشته، 
و ثانياً خيانت سران كشورهايی از اعراب و حتّی خيانت سران و چهره هايی 
از فلسطينيان بوده است. و امروز بحمداهلل عنصر ايمان و جهاد اسالمی در 
مبارزات ملت فلسطين در داخل وطن مغصوب زنده شده، و به همين جهت 
معادله ی قدرت در فلسطين به سود فلسطينيان نسبت به گذشته تغيير كرده 

است.2

عالج درد فلسطين؛ اسالم و وحدت كلمه 
مجاهدان افغان، به بركت اسالم و وحدت كلمه، توانستند ارتش بيگانه 
را بيرون برانند، و اگر باز هم به همين دو عامل تكيه كنند، خواهند توانست 
حكومت شايسته ی مطلوب خود را در آن كشور تشكيل داده و رژيم وابسته ی 
كنونی را از جا بكنند. اين دو عامل، عيناً عالج همه ی دردها و گرفتاريهای 

فلسطين و لبنان نيز هست. 3

1.  پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به كنگره ي عظيم حج سال 1430 1388/09/05 
2.  پيام به حجاج بيت اهلل الحرام 1368/04/14 

3.  همان



36
4 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

اقتدار روزافزون، در گرو ایمان
نكته ی ديگر اين است كه ما آنچه كه در قضيه ی فلسطين از پيشرفت 
اقتدار روزافزون  نيست -  انكار  قابل  پيشرفت  اين  مشاهده مي كنيم - كه 
امر مشهود و  جبهه ی مقاومت در مقابل جبهه ی استكبار و كفر است كه 
واضحی است. آنچه در اين زمينه مالحظه مي شود، ناشی از ايمان به خدا و 
توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنويت در مبارزه است. اگر يك مبارزه با 
عنصر ايمان همراه نباشد، آسيب پذير مي شود. آن وقتی مبارزه موفق خواهد 
شد كه در او ايمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحيه ی دين 
را و ايمان حقيقی به وعده ی الهی و توكل به خدای متعال را بايد در مردم 
تقويت كنيد؛ حسن ظن به خدای متعال و به وعده ی الهی را بايد در مردم 
باشيم.  به خدای متعال حسن ظن داشته  بايستی  ما هم  تقويت كنيد. خود 
خدای متعال اصدق القائلين است؛ او به ما مي گويد: »لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن َیْنُصُرٌه1«؛ 
او به ما مي فرمايد كه: »من كان هلل كان اهلل له«؛ او مي گويد كه: از دشمن 
بيان  نهراسيد، »إّن كيد الّشيطان كان ضعيفا«2 او به ما اين را تلقين مي كند؛ 
مي كند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظيفه ی خودمان در اين راه 
عمل بكنيم، برای خدا حركت كنيم، برای خدا مبارزه كنيم، هدف را رضای 

خدا قرار بدهيم، بدون شك پيروزی نصيب خواهد شد. 3

آزادي فلسطين، به شرط استقامت
من به شما عرض كنم: پيروزی ملت فلسطين در بازگرداندن حق خود، 
دشوارتر نيست از پيروزی ای كه ملت ايران در ايجاد جمهوری اسالمی در 
ايران داشت. آن روز - روزی كه طاغوت بر اين كشور حكومت مي كرد - 
اگر كسی نگاه مي كرد به صحنه ی عالم و به صحنه ی منطقه، جزو محاالت 
اينكه تبديل  پيدا كند، آن هم  اينجا تغيير  قطعی بود كه رژيم طاغوت در 
بشود به يك نظام اسالمی. اين، جزو محاالت به نظر می آمد و به حسب 

1.  سوره ي حج، آيه ي 40
2.  سوره ي نساء، آيه ي76

3.  ديدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطيني شركت كننده در افتتاحيه ی همايش غزه 1388/12/08 
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موازين طبيعی، به حسب موازين عادی، چنين چيزی ممكن نبود؛ مقدور 
نبود. قدرت بی كالم آمريكا در اين منطقه و حمايت بی قيد و شرطش از 
رژيم شاه، نداشتن هيچ گونه امكانی برای مبارزين در اينجا - يعنی امكانات 
ما آن روز در حال مبارزه، بسيار كمتر بود از امكاناتی كه امروز مردم شما 
در غزه دارند يا در ساحل غربی دارند - در عين حال اين اتفاق افتاد، اين 
به  توكل  بركت  به  مبارزه،  تداوم  بركت  به  واقع شد؛  و  محال ممكن شد 
خدا، به بركت رهبری عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من مي گويم 
نگاه مي كنند  بيايد. بعضی  اتفاق در مورد فلسطين ممكن است پيش  اين 
به صحنه، قدرت آمريكا را نگاه مي كنند، پشتيبانی غرب را از صهيونيستها 
نگاه مي كنند، قدرت شبكه های مالی صهيونيستها را در آمريكا و در ساير 
نقاط عالم می بينند، قدرت تبليغاتی شان را می بينند، به نظرشان می آيد كه 
برگرداندن فلسطين به فلسطينيها يك امر ناممكنی است. من مي گويم نه، 
اين امر ناممكن، ممكن خواهد شد؛ به شرط ايستادگی و استقامت. خدای 
متعال مي فرمايد كه: »َفِلذلَِك َفاْدُع َو اْسَتِقْم َكما ُأِمْرَت «1 استقامت الزم است، 
يكی  راه،  دادن  ادامه  اين  است.  راه الزم  دادن  ادامه  است،  ايستادگی الزم 
از مقدماتش همين گردهمائيهای شماست، هماهنگيهای شماست، تبليغات 

جهانی شماست؛ ... افكار عمومی دنيا را اينها مسموم كردند. 2

نصرت خداوند در دنيا به مبارزین
البته بسياري از دولتهاي عرب، در قضيه ي غزه و قبل از او در قضاياي 
ديگر، امتحان بسيار بدي دادند؛ بسيار امتحان بدي دادند. هروقت صحبت 
است!  عربي  مسئله ي  فلسطين  مسئله ي  گفتند  فلسطين شد، هي  مسئله ي 
آن وقتي كه وقت عمل آمد، مسئله ي فلسطين بكلي از همه ي معادالتشان 
حذف شد و به جاي اينكه به فلسطين كمك كنند، به فلسطيني كمك كنند، 

1.  سوره ي شوری، آيه ي15
غزه  همايش  افتتاحيه ی  در  كننده  شركت  فلسطيني  جهادي  گروه هاي  رهبران  ديدار    .2

 1388/12/08
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به برادر عرب خودشان كمك كنند ـ اگر به اسالم هم عقيده ندارند، اقاًل 
به عربيت خودشان پابند باشند ـ همه از ميدان عقب كشيدند! بسيار امتحان 
بدي دادند. اينها هم در تاريخ خواهد ماند و اين سزاها و جزاها مربوط به 
آخرت فقط نيست، در دنيا هم اينجور است. همچنانی كه نصرت خداوند 
نسبت به شماها كه داريد مبارزه مي كنيد، مال آنجا نيست. در همين آيه ای 
كه خواندند - كه آقای خالد مشعل هم تكرار كردند - مالئكه مي گويند: 
»نحن اولياؤكم فی الحياة الّدنيا و فی االخرة«1 بنابراين فقط برای آخرت نيست، 
در دنيا هم مالئكة اهلل، فرشتگان الهی و قوای معنوی الهی كمك مي كنند آن 
كسانی كه: »قالوا ربّنا اهلل ثّم استقاموا«2 اينها كمك مي كنند. حاال اين كمك آنها 
را ما در دنيا به چشم داريم می بينيم؛ به چشم خودمان داريم مشاهده مي كنيم 
و می بينيم. مالئكة اهلل به ما هم در دفاع هشت ساله مان كمك كردند؛ ما اين 
كمك را به چشم خودمان ديديم. حاال يك آدم غرق در ماديات باور نمي كند، 
خب نكند؛ ما اين كمك را ديديم. امروز هم مالئكة اهلل دارند به ما كمك 
مي كنند؛ امروز هم به كمك الهی است كه ما ايستاديم. ما نيروی نظامی مان با 
آمريكا قابل مقايسه نيست؛ نيروی اقتصادی مان، امكانات مالی مان، امكانات 
تبليغاتی مان، گستره ی فعاليت سياسی مان با آمريكا قابل مقايسه نيست؛ اما در 
عين حال ما قوی تر از امريكائيم. با اينكه او پولدارتر است، او مسلح تر است، 
او امكانات تبليغاتی اش بيشتر است، او امكانات مالی و سياسی اش بيشتر 
است؛ اما در عين حال او ضعيفتر است و ما قويتريم. دليل قويتر بودن ما 
اين است كه در همه ی اين ميدانهائی كه ما و امريكا با هم مواجهيم، او قدم 
به قدم عقب نشينی مي كند؛ ما عقب نشينی نمي كنيم؛ ما جلو مي رويم. اين، 
نشانه؛ اين به بركت اسالم است؛ اين به بركت كمك الهی و كمك مالئكة 
اهلل است. ما به اينها اعتقاد داريم، اينها را باور داريم، اينها را به چشم خودمان 

داريم می بينيم. 3

1.  سوره ي فصلت، آيه ي31
2.  سوره ي فصلت، آيه ي30

غزه  همايش  افتتاحيه ی  در  كننده  شركت  فلسطيني  جهادي  گروه هاي  رهبران  ديدار    .3
 1388/12/08
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راه حل؛ اتحاد 
امروز بيش از همه چيز، در امت اسالمی اتحاد الزم است. وحدت پيدا 
كنيم، حرفمان را يكی كنيم، دلمان را يكی كنيم؛ اين وظيفه ی يكايك كسانی 
است كه در اين امت بزرگ مسلمان قدرت تأثيرگذاری دارند. چه دولتها، چه 
روشنفكران، چه علما، چه فعاالن گوناگون سياسی و اجتماعی، هر كدامی در 
هر كشوری از كشورهای اسالمی هستند، وظيفه دارند امت اسالمی را بيدار 
كنند و اين حقائق را به آنها بگويند؛ اين وضعيت تلخ را كه دشمنان اسالم 
به وجود آوردند، برای آنها روشن و تبيين كنند؛ آنهارا دعوت كنند به اينكه 

درصدد انجام وظيفه بربيايند؛ اين وظيفه ی همه ی ماست.1

حركت امام حسين)ع(؛ نسخه ی حل مسأله ي فلسطين
امام حسين بايد اين حركت را انجام مي داد، تا نشان بدهد كه دستور كار، 
در يك چنين شرايطی، برای مسلمان چيست. نسخه را به همه ی مسلمانهای 
قرنهای بعدی نشان داد. يك نسخه ای نوشت؛ منتها نسخه ی حسين بن علی، 
نسخه ی لفاظی و حرافی و »دستور بده، خودت بنشين« نبود؛ نسخه ی عملی 
بود. او خودش حركت كرد و نشان داد كه راه اين است. ايشان از قول پيغمبر 
نقل مي كند: آن وقتی كه شما ديديد كه اسالم كنار گذاشته شد؛ ظالمين بر 
مردم حكومت مي كنند؛ دين خدا را تغيير مي دهند؛ با فسق و فجور با مردم 
رفتار مي كنند؛ آن كسی كه در مقابل اين وضع، نايستد و قيام نكند، »كان 
حّقا علی اهلل ان يدخله مدخله«؛ خدای متعال با اين آدم ساكت و بی تفاوت 
هم مثل همان كسی كه »مستحّل حرمات اهلل« است، رفتار خواهد كرد. اين 
نسخه است. قيام امام حسين اين است. در راه اين قيام، جان مطهر و مبارك 
و گرانبهای امام حسين كه برترين جانهای عالم است، اگر قربانی شود به نظر 
امام حسين، بهای زيادی نيست. جان بهتريِن مردمان كه اصحاب امام حسين 
نمي شود.  بهای گرانی محسوب  امام حسين  برای  قربان شود،  اگر  بودند، 
اسارت آل اهلل، حرم پيغمبر، شخصيتی مثل زينب كه در دست بيگانگان اسير 

1. بيانات در ديدار به مناسبت والدت حضرت رسول اعظم)ص( و امام صادق)ع( 1388/12/13 
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بشود - حسين بن علی مي دانست وقتی در اين بيابان كشته شود، آنها اين زن 
و بچه را اسير مي كنند - اين اسارت و پرداختن اين بهای سنگين به نظر امام 
حسين، برای اين مقصود سنگين نبود. بهائی كه ما مي پردازيم، بايد مالحظه 
شود با آن چيزی كه با اين پرداخت، برای اسالم، برای مسلمين، برای امت 
اسالمی و برای جامعه به دست می آيد. گاهی صد تومان انسان خرج كند، 
اسراف كرده؛ گاهی صد ميليارد اگر خرج كند، اسراف نكرده. بايد ديد چه 

در مقابلش مي گيريم.
انقالب اسالمی عمل به اين نسخه بود. امام بزرگوار ما به اين نسخه عمل 
كرد. يك عده آدمهای ظاهرنگر و سطحی بين - البته آدمهای خوب، مردمان 
بدی نبودند؛ ما اينها را مي شناختيم - همان وقت مي گفتند كه ايشان اين 
جوانها را توی ميدان آوردند و بهترين جوانهای ما به كشتن داده مي شوند؛ 
خونشان ريخته مي شود. خيال مي كردند امام نمي داند كه جان اين جوانها در 
خطر قرار مي گيرد. دلشان برای او مي سوخت. اين ناشی بود از اينكه محاسبه 
درست نمي شد. خوب بله؛ در جنگ تحميلی، ما اين همه شهيد داديم، اين 
همه جانباز داديم، اين همه خانواده داغدار شدند. اين، بهای بزرگی است؛ اما 
در مقابل، چه؟ در مقابل، استقالل كشور، پرچم اسالم، هويت ايران اسالمی 
را در مقابل آن طوفان عظيم حفظ كرديم. آن طوفانی كه درست كرده بودند، 
طوفان صدام نبود. صدام، آن سرباز جلِو جبهه ی دشمن بود. پشت سِر صدام 
همه ی دستگاه و دنيای كفر و استكبار قرار گرفته بودند. اگر فرض كنيم از 
اول هم وارد اين توطئه نبودند، در ادامه واضح و روشن بود؛ همه آمدند 
كشورهای  آمد،  ناتو  آمد،  روز  آن  شوروِی  آمد،  آمريكا  سِر صدام.  پشت 
مرتجع و وابسته ی به استكبار آمدند؛ پول دادند، اطالعات دادند، نقشه دادند، 
تبليغات كردند. اين جبهه ی عظيم آمده بود تا ايران بزرگ، ايران رشيد و 
شجاع، ايران مؤمن را بكلی در هم بپيچد. يك منطقه ی دست نشانده ی برای 
استكبار را در درجه ی اول، مغلوِب عنصر پست و كوچكی مثل صدام كند 
و در درجه ی بعد هم در مشت و چنگال آمريكا نگه دارد. مصيبتی را كه 
در طول دويست سال بر سر كشور ما آوردند و اين همه مشكل برای اين 
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ملت درست كردند، اين مصيبت را صد سال ديگر، دويست سال ديگر ادامه 
بدهند. ملت ما ايستاد، امام بزرگوار ايستاد. البته جانهای عزيزی را داديم، 
شهيدان بزرگی را داديم، جوانهای محبوبی را فدا كرديم؛ اما اين بهای گزافی 

در مقابل آن دستاورد نبود.
امروز مسأله ی فلسطين هم همين جور است. مسأله ی غزه كه شما مشاهده 
مي كنيد، اين بخشی از ظاهر قضيه است، باطن قضيه عبارت است از اين كه 
دستگاه استكبارِ بی اعتقاد به همه ی اصول انسانی، مايل است اين منطقه ی 
خاورميانه، اين منطقه ی حساس را كه پر از ثروت و حساسيت گوناگون 
جغرافيائی و اقتصادی است، در اختيار بگيرد؛ در مشت بگيرد. وسيله اش 
هم اسرائيل غاصب است؛ صهيونيستهای مسلط بر فلسطين اشغالی. مسأله 
اين است. همه ی اين حركاتی كه اين چند سال در اين منطقه انجام گرفته 
است - از قضايای لبنان تا قضايای عراق تا قضايای فلسطين - با اين نگاه 
قابل تفسير و قابل فهم است. مسأله اين است كه اين منطقه بايد در مشت 
آمريكا و استكبار - استكبار اعم از آمريكاست؛ البته مظهر عمده اش، شيطان 
بزرگ، دولت آمريكاست - قرار داشته باشد. استكبار مي خواهد اين منطقه را 
در اختيار داشته باشد؛ در مشت داشته باشد. استكبار اين منطقه را الزم دارد و 
عاملش هم اسرائيل است. همه ی اين داستانها و قضايای اين چند سال با اين 
نگاه، تحليل مي شود. ديديد در جنگ سی و سه روزه، وزير خارجه ی آمريكا 
گفت: اين درد زايمان منطقه ی خاورميانه ی جديد است! يعنی از اين حادثه 
يك موجود تازه ای متولد خواهد شد كه همان خاورميانه ای است كه آمريكا 
دنبالش است. البته اين خواب آشفته تعبيرش همانی بود كه بر سرشان آمد. 
شجاعت و بيداری و فداكاری و ايثار و جهاد جوانان مؤمن در لبنان، تو دهن 
نه فقط اسرائيل، بلكه تو دهِن آمريكا و همه ی پشتيبانانشان و دنباله روانشان 

زد. قضيه ی غزه هم از همين قبيل است.1

1.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دی 19/ 
1387 /10
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تنها راه؛ مبارزه
اين صهيونيستها، جز زبان زور، هيچ چيز نمی فهمند. چهل سال است كه 
هرچه سازمان ملل نسبت به مسأله ی فلسطين، عليه صهيونيستها قطعنامه 
صادر كرده است، اينها رد كرده اند. اينها لوس شده اند! سكوت و اغماض 
را هم كه از قدرتهای بزرگ و از ملتها و دولتها ديدند، جری شدند. آنها از 
قطعنامه نمی ترسند. مگر اسرائيل را با قطعنامه می شود عقب نشاند؟ اسرائيل 

با زور و سالح و مشت، عقب خواهد نشست.1

1.  سخنرانی در ديدار گروهی از آزادگان، جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  يزد  كرمانشاه،  استانهای  جمعه ی  ائمه ی  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  و  اجرايی 
چهارمحال و بختياری، و گروهی از مردم شهرهای گرگان، گنبد، محالت، گتوند، شوشتر، 

سپيدان، تهران، شيراز و جهرم 1369/08/02 
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شهيد شيخ احمد ياسين

پيام تسليت شهادت شيخ احمد یاسين
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

اطالع يافتيم كه دست گنهكار رژيم غاصب صهيونيستی مرتكب جنايتی 
بزرگ شده و عالم مجاهد مرحوم شيخ احمد ياسين بنيانگذار و پيشوای 
آرزوی  بی گمان  شهادت،  است.  رسانيده  شهادت  به  را  حماس  جنبش 
هميشگی اين شيخ مجاهد پارسا بود و كشته شدن در راه خدا در كام بندگان 
مخلص او شيرين است ولی اين نمی تواند از عظمت گناه تبهكاران غاصب 

صهيونيست بكاهد و وزر اين جنايت بزرگ را بر دوش آنان سبك كند.
خون شيخ احمد ياسين درخت تناور مقاومت اسالمی را آبياری و آتش 
خشم ملت فداكار فلسطين را شعله ورتر خواهد كرد و مظلوميت او پرچم 

مظلوميت فلسطين را به اهتزاز در خواهد آورد.
آنچه از شيخ احمد ياسين و ملت فلسطين با اين جنايت ستاندند جسمی 
نحيف و عليل بود. فكر او را و خطی را كه او ترسيم كرد و راهی را كه او 
گشود نخواهند توانست از ملت فلسطين بگيرند. روح شيخ زنده است و 
درس او كه اينك با خون مظلومانه اش ماندگارتر و برجسته تر شد زمزمه ی 

جوانان و نوجوانان و نسل آينده ی فلسطين خواهد بود.
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آنان  احمقانه ی  قدرت نمائيهای  كه  بدانند  فلسطين  غاصب  تبهكاران 
بزرگترين شاهد ضعف و شكست آنها است و رژيم غاصب و دولت مجعول 
صهيونيستی محكوم به فنا است. فلسطين متعلق به ملت فلسطين است و هر 

لجاجتی در برابر اين حق مسّلم، سرنوشتی جز ناكامی و شكست ندارد.
»ليحق الحق و یبطل الباطل و لوكره المجرمون«.1

اين جانب شهادت اين شيخ مجاهد فی سبيل اهلل را به روح بلند او تبريك 
و به ملت فلسطين و به ويژه به جوانان فداكار و سرافراز مبارز فلسطينی و 
نيز به خاندان مكّرم او تسليت می گويم و سربلندی امت اسالمی و پيروزی 

مجاهدان فلسطينی و لبنانی را از خداوند متعال مسألت می كنم.2

ترور شيخ احمد یاسين، نشانه ي سخت شدن كار بر اسرائيل
كه  گذشت  سالهايی  مسلطند.  فلسطين  بر  كه  است  سال  شصت  آنها 
فلسطينيها جنبش و جوششی نداشتند؛ اما االن زندگی بر صهيونيستها سخت 
شده؛ كارشان به جايی رسيده است كه تحمل وجود يك پيرمرد روحانی فلج 
را هم كه بايد روی چرخ راهش ببرند، ندارند. كسی مثل شيخ احمد ياسين 

را نمی توانند تحمل كنند.3
اين شيخ شجاع فلسطينی كه به ايران آمد و سر تا پا فلج است - دستش 
فلج، پايش فلج و قطع نخاعی است - سالهاست كه شجاعانه مبارزه می كند. 
با وجودی كه قطع نخاع دارد، او را به زندان بردند و شكنجه كردند! احتمال 
دادند اگر به بدنش ضربه بزنند، حس نكند؛ لذا به صورتش شالق زدند و به 

او بی خوابی دادند! اينها تروريست نيستند؟!4

1.  سوره ي انفال، آيه ي8
فلسطين  اسالمی  مقاومت  جنبش  رهبر  ياسين  احمد  شيخ  شهادت  مناسبت  به  پيام   .2

 1383/01/03
3.  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1383/01/26 

4.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1377/02/18 
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شهيد دكتر فتحی شقاقی
پيام به مناسبت شهادت دكتر فتحی شقاقی  رهبر جهاد اسالمی فلسطين 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم    
انا هلل و انا اليه راجعون 

به ناحق  با خون  ديگر  بار  فلسطين،  اسالمی  مبارزات  صحنه ی خونين 
و  گشت  گلگون  سرزمين،  آن  مظلوم  و  رشيد  فرزندان  از  يكی  ريخته ی 
ميهن  و  از خانه  دفاع  برای  و اخالص  ايمان  از  قلبی سرشار  با  كه  كسی 
خود، مجاهدت می كرد به دست غاصبان خونخوار و آدم كش به شهادت 
ثابت كردند  يكبار ديگر  از شرف و اخالق  رسيد و صهيونيستهای عاری 
كه برای مقاصد نامشروع خود قتل و جنايت را مباح و مشروع می شمرند. 
مجاهد مؤمن و شجاع و متفكر و مخلص، شهيد دكتر فتحی شقاقی يكی از 
چهره های درخشانی بود كه فجر مبارزات اسالمی مردم فلسطين در دهه ی 
اخير را پديد آورد و همه ی توان و امكان و اكنون جان عزيز خود را بر سر 
اين جهاد مقدس گذاشت. طلوع خورشيد اسالمی از افق مبارزات فلسطين 
كه به ملت مظلوم فلسطين جان تازه ای بخشيد، در هنگامی آغاز شد كه 
مدعيان دروغين قضيه ی فلسطين، از بردن نام اسالم در آن عرصه ی اسالمی 
محض، بشدت پرهيز می كردند و با جدا كردن قضيه ی فلسطين از اسالم، 
دانسته و ندانسته آرمان فلسطين را به محو و نابودی می كشاندند. و در اين 
هنگام بود كه گروهی از جوانان پُرشور و بااخالص و مؤمن و انديشمند و در 
رأس آنان شهيد عزيز ما دكتر فتحی شقاقی با الهام گرفتن از انقالب اسالمی 
ايران و با دلی سرشار از عشق و ارادت به امام عظيم الّشأن راحل، پرچم 
مبارزات اسالمی را برافراشته و به رغم كوردالن سست عنصر و وابسته و به 
رغم رژيم غاصب و به رغم امريكا و سرسپردگانش در منطقه ی عربی، خون 
در رگهای افسرده ی جهاد فلسطينی دميدند و دشمن را كه با ساده انديشی 
و خوش خيالی، مجاهدات حق طلبانه را پايان يافته می پنداشت زير ضربات 

خود گرفتند.
اكنون آن مجاهد مؤمن و مخلص به شهادت كه آرزوی همه ی مبارزان 
اعالم  قاطعيت  با  اين جانب  ولی  است،  آمده  نائل  است  و صادق  خالص 
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می كنم كه اين مرگ سرخ و افتخارآميز، مايه ی اشتداد نهضت عظيم اسالمی 
در فلسطين خواهد شد و مظلوميت او مظلومان فلسطينی را در مجاهدت في 

سبيل اهلل سخت تر خواهد ساخت.
ملت مبارز فلسطين محق است اگر خيانتكاران به آرمان فلسطين را ـ     چه 
آنان كه با روسياهی تمام، خود را فلسطينی می شمارند و چه اعراب غير 
فلسطينی ـ شريك جرم سران رژيم صهيونيستی در اين جنايت و جنايات 
مشابه آن در گذشته بشمارد. بی شك اين آخرين جرم تروريست های غاصب 
نخواهد بود ولی بی شك آنكه در نهايت به پيروزی قاطع می رسد جبهه ی 
حق ملت مسلمان و مبارز و مظلوم فلسطين خواهد بود. اين جانب شهادت 
اين مجاهد برجسته ی فلسطينی را به همه ی آحاد ملت فلسطين بويژه به 
به همسر و فرزندان و  باالخص  سازمان مبارك جهاد اسالمی فلسطين و 

والدين و ديگر كسان و ياران وی تبريك و تسليت می گويم.1

»فتحی شقاقی «؛ شهيد راه یک ارزش انسانی
 من به ملتهايی كه تحت تأثير تبليغات رسانه های صهيونيستی هستند، 
كاری ندارم. آنها ممكن است اشتباه كنند. افكار عمومی را رسانه های عمومی 
تغيير می دهند؛ اما در بين سردمداران سياستهای جهانی، كسی نيست كه نداند 
»فتحی شقاقی « شهيد راه يك ارزش انسانی بود. امروز كيست كه سربازی 
را كه برای برگرداندن خانه ی خود از دست اشغالگران می جنگد، تحسين 
معلوِل جنگهای  فداكارِ  سربازان  و  نكند؟ چرا سرداران جنگها  ستايش  و 
آزادی بخش، در همه جای دنيا مورد احترامند؟ چرا مقبره ی سرباز گمنام 
به عنوان يك حركت نمادين در همه جای دنيا مورد احترام است؟ اين سرباز 
مگر چه كار كرده است؟ اين سرباز يا آن سردار و يا آن معلول جنگی در 
آفريقا، در اروپا، در هرجای دنيا كه شما نگاه كنيد، همان كاری را كرده است 
كه امروز فلسطينيهای مظلوم می كنند؛ سرداران فداكارشان می كنند و شهدای 
غريبشان انجام می دهند. هركس كه به ارزشهای انسانی پايبند باشد، اينها را از 

1.  پيام به مناسبت شهادت دكتر فتحی شقاقی  رهبر جهاد اسالمی فلسطين 08/ 08/ 1374
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اعماق جاْن تحسين می كند؛ اما در شهادت شهيد فتحی شقاقی ، هيچ چشمی 
از چشمهای استكباری نگريست. يك قطره اشك از چشمهای دوخته به 
مطامع حيوانی شان، فرونريخت. آن وقت برای قاتل او و برای يك تروريسِت 

سابقه دار، اشك می ريزند!1

شهيد رنتيسي
شما با جهاد و صبر و مقاومت درخشان خود دنيای اسالم را سرافراز 
كرديد و ملتی نمونه شديد. بار سنگين اين محنت بزرگ پشت شما را خم 
نكرد و خون مطهر شهيدان تان عزم و استقامتتان را ريشه دارتر ساخت. دشمن 
شما با سّفاكی و بيرحمی خود، با كشتار و تخريب و آدم ربايی و وحشيگری 
خود، نتوانست شما را عقب براند و امروز شما از هميشه قوی تريد. خون 
شهدای بزرگی چون  »شيخ احمد ياسين« و »فتحی شقاقی « و »رنتيسی« و 
جوانان شهادت طلب و ديگِر شهدای مظلوم شما، تاكنون بر شمشير دشمن 
پيروز شده و از اين پس به حول و قّوه ی الهی بيشتر پيروز خواهد شد. ما 
در جمهوری اسالمی ايران و يقيناً انبوه مسلمانان و آزادی خواهان در سراسر 
جهان در غم و محنت شما خود را شريك می دانيم. شهيدان شما، شهيدان ما؛ 

رنج و اندوه شما، رنج و اندوه ما؛ و پيروزی شما، پيروزی ماست.2

1.  بيانات در ميدان »صبحگاه دانشگاه امام حسين« )ع(17/ 08/ 1374
2.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در سومين كنفرانس بين المللی قدس و حمايت از حقوق 

مردم فلسطين 25/ 01/ 1385





بخش هفتم:
روشنگري
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فصل اول
شبهات

شبهه؛ مسأله ی فلسطين، مسأله ا ی عربی؟!
البته بسياری از دولتهای عرب، در قضيه ی غزه و قبل از او در قضايای 
ديگر، امتحان بسيار بدی دادند؛ بسيار امتحان بدی دادند. هر وقت صحبت 
مسأله ی فلسطين شد، هی گفتند مسأله ی فلسطين مسأله ی عربی است! آن 
وقتی كه وقت عمل آمد، مسأله ی فلسطين بكلی از همه ی معادالتشان حذف 
شد و به جای اينكه به فلسطين كمك كنند، به فلسطينی كمك كنند، به برادر 
عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسالم هم عقيده ندارند، اقاًل به عربيت 
خودشان پابند باشند - همه از ميدان عقب كشيدند! بسيار امتحان بدی دادند. 
اينها هم در تاريخ خواهد ماند. و اين سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط 
به  نسبت  نصرت خداوند  كه  است. همچنانی  اينجور  هم  دنيا  در  نيست، 
شماها كه داريد مبارزه مي كنيد، مال آنجا نيست. در همين آيه ای كه خواندند 
- كه آقای خالد مشعل هم تكرار كردند - مالئكه مي گويند: »نحن اولياؤكم 
فی الحياة الّدنيا و فی االخرة«1 بنابراين فقط برای آخرت نيست، در دنيا هم 
مالئكة اهلل، فرشتگان الهی و قوای معنوی الهی كمك مي كنند آن كسانی كه: 

»قالوا ربّنا اهلل ثّم استقاموا«2 اينها كمك مي كنند. 3

1.  سوره ي فصلت، آيه ي31
2.  سوره ي فصلت، آيه ي30

3. ديدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطيني شركت كننده در افتتاحيه ی همايش غزه 1388/12/08 
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گاهي شنيده ميشود كه كساني ميگويند: فلسطين يك مسأله ي عربي است. 
اين سخن به چه معني است؟ اگر مقصود آن است كه عرب، احساسات 
تقديم  بيشتري  مجاهدت  و  خدمت  است  مايل  و  دارد  خويشاوندانه تري 
كند، اين چيز پسنديده ئي است و ما به آن تبريك ميگوئيم. ولي اگر معني اين 
سخن آن است كه سران برخي كشورهاي عربي به نداي يا للمسلمين مردم 
فلسطين كمترين توجهي نكنند و در قضيه ي مهمي مانند فاجعه ي غزه با 
دشمن غاصب و ظالم همكاري كنند و بر سر ديگران كه نداي وظيفه، آرامشان 
نميگذارد فرياد بكشند كه شما چرا به غزه كمك ميكنيد، در اين صورت هيچ 
مسلماني و هيچ عربي غيور و با وجداني اين سخن را نمي پذيرد و گوينده ي 
آن را از سرزنش و تقبيح معاف نمي سازد. اين همان منطق اخزم است كه پدر 
خود را كتك ميزد و اگر كسي دخالت ميكرد بر سر او فرياد ميكشيد؛ پس از 
او هم پسرش آن پدر بزرگ را به باد مشت و كتك ميگرفت و اين در زبان 

عربي َمثَل شد كه: اَنّ بَنَيّ رّملوني بالّدم ِشنِشنٌة اَعِرُفها من اَخَزم.1

شبهه؛ پذیرش واقعيتي شصت ساله
مغالطه ي بزرگي كه در قضيه ي فلسطين بر ذهن برخي از دست اندركاران 
چنگ انداخته اين است كه كشوري بنام اسرائيل يك واقعيت شصت ساله 
است و بايد با آن كنار آمد. من نمي دانم اينها چرا از واقعيتهاي ديگري كه 
در برابر چشم آنان است درس نمي گيرند؟ مگر كشورهاي بالكان و قفقاز 
و آسياي جنوب غربي پس از هشتاد سال بي هويتي و تبديل به بخشهائي از 

شوروي سابق، بار ديگر هويت اصلي خود را باز نيافتند؟
بار ديگر هويت  نتواند  پاره ي تن جهان اسالم است  فلسطين كه  چرا 
شمار  در  كه  فلسطيني  جوانان  چرا  و  بازيابد  را  خود  عربي  و  اسالمي 
باهوشترين و مقاومترين جوانان عربند نتوانند اراده ي خود را بر اين واقعيِت 

ظالمانه فائق گردانند؟2
مسأله ی  چرا  كه  كنند  وانمود  اين طور  می خواهند  بعضيها  امروز  البته 

1.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
2.  همان
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فلسطين را بحث می كنيد؛ اين مسأله خاتمه يافته است! بنده عرض می كنم 
كه مسأله ی فلسطين به هيچ وجه خاتمه يافته نيست. اين طور نيست كه شما 
خيال كنيد تا ابد بايد فلسطينيها - صاحبان سرزمين - خود و اوالدشان بيرون 
از سرزمين خودشان باشند؛ يا اگر در آن داخلند، به صورت يك اقليِّت مقهور 
زندگی كنند و آن بيگانه های غاصب در اين جا بمانند؛ نه، چنين چيزی نيست. 
كشورهايی كه صدسال در تصّرف قدرتی بودند - همين قّزاقستانی كه االن 
شما مالحظه می كنيد، همين گرجستانی كه االن شما مالحظه می كنيد؛ اين 
كشورهای تازه استقالل يافته ی آسيای ميانه - بعضی در اختيار شوروی، 
بعضی قبل از شوروی در اختيار روسيه - آن وقتی كه هنوز شوروی به وجود 
نيامده بود - اينها دوباره مستقل شدند و برگشتند و متعّلق به مردم خودشان 
شدند؛ بنابراين هيچ بُعدی ندارد و حتماً بايد اين كار اتّفاق بيفتد و ان شاءاهلل 
اتّفاق خواهد افتاد و فلسطين به مردم فلسطين برمی گردد. لذا مسأله خاتمه 

يافته نيست؛ اين خطاست. 1

شبهه؛ تنها راه نجات ملت فلسطين، مذاكره با اسرائيل یا غرب یا مجامع بين 
المللي

مغالطه ي بزرگ ديگر آن است كه گفته شود تنها راه نجات ملت فلسطين، 
مذاكره است! مذاكره با كي؟ با رژيم غاصب و زورگو و گمراهي كه جز به 
زور، به هيچ اصل ديگري معتقد نيست؟ آنان كه به اين بازيچه و فريب 
خود را دلخوش كردند چه به دست آوردند. آنچه آنها به عنوان حكومت 
خودگردان از صهيونيستها گرفتند، با صرفنظر از ماهيت تحقيرآميز و اهانت بار 
آن، اوالً با هزينه ي سنگيِن اعتراف به مالكيت رژيم غاصب بر تقريباً سراسر 
فلسطين تمام شد، ثانياً همان حكومت نيم بند و دروغين را هم با بهانه هاي 
واهي در مواردي زير پاي خود لگد كوب كردند. محاصره ي ياسر عرفات 
در ساختمان مديريتش در رام اهلل و انواع تحقير و تذليل او حادثه اي نيست 

كه فراموش شود.
ثالثاً: چه در زمان عرفات و چه بويژه پس از او با مسؤوالن حكومت 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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خودگردان مانند رؤساي كالنتريهاي خود رفتار كردند كه وظيفه شان تعقيب 
و دستگيري مجاهدان فلسطيني و محاصره ي اطالعاتي و پليسي آنهاست، و 
بدينصورت تخم كينه را در ميانه ي گروههاي فلسطيني پاشيدند و آنها را به 

جان يكديگر انداختند.
و رابعاً: همان اندازه دستاورد ضعيف هم فقط به بركت جهاد مجاهدان 
و مقاومت غيور مردان و زنان تسليم ناپذير بود. اگر انتقاضه ها رخ نمي داد 
با وجود تنازل پي درپي رؤساي سنتي فلسطين در برابر آنها،  صهيونيستها 

همين اندازه را هم هرگز به آنان نمي دادند.
يا مذاكره با امريكا و انگليس كه بزرگترين گناه را در ايجاد و حمايت 
از اين غده ي سرطاني مرتكب شده اند، و خود پيش از آنكه ميانجي باشند 
طرف دعوايند. دولت آمريكا هيچگاه حمايت بي قيد و شرط خود از رژيم 
را  اخير غزه  ماجراي  قبيل  از  آن  از جنايتهاي آشكار  صهيونيست و حتي 

متوقف نكرده است.
سياستهاي  در  تغيير  شعار  با  كه  هم  آمريكا  رئيس جمهور جديد  حتي 
دولت بوش بر سر كار آمده است، از تعهد بي قيد و شرط به امنيت اسرائيل 
دم مي زند؛ يعني دفاع از تروريسم دولتي، دفاع از ظلم و زورگوئي، دفاع از 
قتل عام صدها مرد و زن و كودك فلسطيني در 22 روز. اين يعني همان 

كژراهه ي دوران بوش و نه چيزي كمتر.
مذاكره با مجامع وابسته به سازمان ملل هم يك رويكرد عقيم ديگر است. 
سازمان ملل شايد در كمتر نمونه ئي همچون مسأله ي فلسطين، مورد آزموِن 

افشاگر و رسواكننده قرار گرفته باشد.
شوراي امنيت، يك روز اشغال فلسطين به وسيله ي گروههاي تروريست 
جّرار را سريعاً به رسميت شناخت و نقشي اساسي را در پيدايش و تداوم اين 
ظلم تاريخي بازي كرد، و پس از آن چندين دهه همواره در برابر نسل كشيها، 
آواره سازيها، جنايتهاي جنگي و انواع جرائم گوناگون ديگر آن رژيم، سكوت 
رضايت آميز كرد، و حتي هنگامي  كه مجمع عمومي رأي به نژادپرست بودن 



38
5 /

ي 
گر

وشن
م: ر

هفت
ش 

 بخ
 

صهيونيسم داد، نه تنها با آن همراهي نكرد، كه در عمل 180 درجه با آن 
فاصله گرفت. كشورهاي زورگوي عالم كه برخوردار از عضويت دائم در 

شوراي امنيت اند از اين مجمع جهاني همچون ابزار استفاده مي كنند.
نتيجه آنكه نه تنها اين شورا به كار امنيت در جهان كمكي نمي كند بلكه 
هرجا كه قرار است مفاهيمي همچون حقوق بشر يا دموكراسي و امثال آن، 
وسيله  ي زياده طلبي و سلطه ي بيشتر آنان گردد،  به كمك ايشان مي شتابد و بر 

كارهاي نامشروع آنان پوششي از فريب و دروغ مي افكند.
نجات فلسطين با دريوزگي از سازمان ملل يا از قدرتهاي مسّلط و به 
طريق اولي از رژيم غاصب به دست نمي آيد. راه نجات فقط ايستادگي و 
مقاومت است؛ با توحيد كلمه ي فلسطينيان و كلمه ي توحيد كه ذخيره ي 

بي پايان حركت جهادي است. 1

شبهه؛ محلي بودن مسأله ي غّزه
هر كس در دنيای اسالم، امروز قضيه ی غزه را يك قضيه ی منطقه ای و 
شخصی و محلی بداند، دچار همان خواب خرگوشی ای است كه پدر ملتها را 
تا حاال درآورده است. نه، اين قضيه ی غزه، فقط قضيه ی غزه نيست؛ قضيه ی 
منطقه است. فعاًل آنجا نقطه ی ضعيفتر است، تهاجم را از آنجا شروع كردند 
بر نمي دارند. دولتهای كشورهای  منطقه  از سر  اگر موفق شدند، دست  و 
و  بكنند  بايد  كه  كمكی  و  هستند  منطقه  آن  و حوش  كه حول  مسلمانی 
مي توانند بكنند، نمي كنند، دارند اشتباه مي كنند؛ اشتباه مي كنند. هر چه در اين 
منطقه ميخ اسرائيل بيشتر فرو برود، تسلط استكبار بيشتر بشود، بدبختی اين 
دولتها و ضعف و ذلت اين دولتها بيشتر خواهد شد. چرا ملتفت نيستند؟ 
و دولتها، ملتها را هم دنبال خودشان به ذلت مي كشانند. يك دولت ذليل و 
مطيع و وابسته، يك ملت را مطيع و ذليل و وابسته مي كند. اين است كه ملتها 

بايد به خود بيايند.2

1.  بيانات در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين 1387/12/14 
2.  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دی 1387/10/19
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شبهه؛ چراغي كه به  خانه رواست....
از  بيش  آن جا،  در  صهيونيستی  حكومت  تشكيل  تاريخی،  اسناد  طبق 
آنچه كه آرزوی مردم يهود باشد، يك خواست استعماری دولت انگليس 
بود. شواهدی وجود دارد كه در همان زمان بسياری از يهوديها اعتقادشان 
اين بود كه احتياجی به اين دولت نيست؛ اين دولت به نفعشان نيست؛ لذا 
گريزان بودند. بنابراين، اين يك آرزو و ايده ی يهودی نبود؛ بيشتر يك ايده ی 
استعماری و يك ايده ی انگليسی بود. البته بعد كه به وسيله ی امريكا گوی 
سياست دنيا و گوی استكبار از دست انگليس ربوده شد، اين هم جزو همان 
ابواب جمع مواريث استعماری بود كه به امريكا رسيد و امريكاييها حداكثر 
استفاده را كردند و االن هم استفاده می كنند. بنابراين نجات فلسطين و محو 
دولت غاصب صهيونيستی، مسأله ای است كه با مصالح ملتهای اين منطقه - 
از جمله با مصالح كشور عزيز ما ايران - سرو كار دارد. كسانی كه از روز اّوِل 
انقالب، يكی از برنامه ها را مقابله و معارضه با نفوذ و اقتدار صهيونيستها قرار 
دادند، با محاسبه اين كار را كردند. اين برنامه، طبق مصالح كشور و مصالح 
عمومی جمهوری اسالمی و مردم ايران انتخاب شده است. در كشورهای 
همه ی  اسالمی،  روشنفكران كشورهای  همه ی  است.  همين طور  نيز  ديگر 
استكبارِی  حنای  در  دستشان  كه  آنهايی  همه ی  آزادانديش،  سياستمداران 
امريكا رنگ نگرفته است، معتقدند كه بايد با اسرائيل مقابله كرد؛ يعنی اين را 

جزو مصالح كشورشان می دانند.1
مسلمانان  ما  است. چه  اسالم  دنيای  مسأله ی  فلسطين،  مسأله ی  امروز 
كشورهای اسالمی بدانيم و چه ندانيم، چه بفهميم و چه نفهميم، سرنوشت 
فلسطين، سرنوشت همه ی ماست. اگر فلسطين در اين صحنه ی رويارويِی 
شجاعانه ای كه امروز برای خود به وجود آورده است، موفّق شود، موفّقيت 
همه ی دنيای اسالم است؛ اما هرچه رنج آن ملت ادامه پيدا كند، مايه ی ذلّت 
روزافزون دنيای اسالم است. دنيای اسالم بايد به معنای واقعی كلمه، اين 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/09/25 
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ما وظيفه ی شرعی  بداند. درست است كه همه ی  را مسأله ی خود  مسأله 
اما  كنيم؛  فلسطين كمك  مردم  به  ما واجب كرده است  بر  اسالم  داريم و 
حرف من امروز فراتر از وظيفه ی شرعی است. می گويم امروز هر حادثه ای 
كه در فلسطين رخ دهد و اين قضيه به هر جا منتهی شود، به طور مستقيم 
به سرنوشت كشورهای اسالمی - چه آنهايی كه نزديكند و چه آنهايی كه 
دورند - مربوط است و بر آنها هم اثر می گذارد. امروز ملتهای مسلمان برای 
فلسطين هر كار بكنند، برای خود و به نفع خود كرده اند. وقتی با نقشه ی 
استعمار بريتانی و كمك دنيای استكبار، اين قطعه ی خونين از پيكره ی دنيای 
اسالم جدا شد، آن روز نظرشان فقط فتح همين قطعه نبود؛ آن روز هم نظر 
استعمارگران تسّلط بر كّل منطقه - كه قلب دنيای اسالم است - بود. بنابراين 

امروز همه ی ما وظيفه داريم.
...امام بزرگوار ما، حقيقت مسأله را خوب شناخته و ديده بود. از شروع 
اين نهضت از سال 1341 - يعنی چهل سال قبل - آن وقتی كه هنوز در 
ايران مسأله ی فلسطين حتّی در بين خواص هم منتشر نشده بود، حرف امام 
اين بود كه در مقابل سلطه ی اسرائيل بايد همه احساس خطر كنند؛ همه بايد 
بايستند و مقابله كنند. بعد هم همين راه را ادامه داد و اين يكی از شعارهای 

بزرگ آن مرد الهی و آسمانی بود.1

ما از فلسطينيها كه فلسطينی تر نيستيم!
اين  از  بعضی  با  را  اين چالش  رياست جمهورِی خودم  زمان  از  بنده 
اين كشورها  دولتهای  اما  كردم،  مطرح  را  داشتم. حرفی  عربی  كشورهای 
می گفتند ما از فلسطينيها كه فلسطينی تر نيستيم! هرچه خود آنها بخواهند، 
بايد انجام شود. البته آن وقت مذاكرات سازش به اين شكل مطرح نبود؛ اما 

نشانه های سازش پيدا بود. 
اّوالً مسأله ی فلسطين، يك مسأله ی دنيای اسالم است. غير از جنبه های 

1.  بيانات در جمع مسؤوالن و كارگزاران در سالروز والدت فرخنده ی نبی اكرم)ص( و امام جعفر 
صادق )ع( 1381/03/09
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سياسی و امنيتی و اقتصادی، مسأله ی تكليف الهی و اسالمی است. باالتر 
نداشته  اعتقادی  به خدا هم  اگر كسی  اما  است؛  مسأله ی خدايی  از همه، 
مردم  آحاد  ببيند  بايد  كند،  كار  فلسطين  مردم  برای  فقط  بخواهد  و  باشد 
فلسطين همانهايی هستند كه دستگير  امروز ملت  فلسطين چه می گويند. 
شده هايشان در زندانهای دولت غاصب هستند و دهها برابر آنها در خيابانها 
و در مسجداالقصی و در بازارها و در سرتاسر سرزمين غصب شده شعار 
می دهند و عمليات می كنند. يك اقليِت كوچِك تطميع شده كه رفتند سازش 
كردند، ملت فلسطين نيستند كه ما بگوييم ما از فلسطينيها فلسطينی تر نيستيم. 
در همان سيزده، چهارده سال پيش، من يادم است يكی از دولتهای عرب 
- حاال نمی خواهم اسم بياورم - كه آن روز نشان نمی داد يك دولت رو به 
فسادی است - چون سوابق انقالبی داشت - اين حرف را زد. بنده همان 
وقت استشمام كردم اينها انحراف پيدا می كنند؛ بعد هم انحرافشان آشكارتر 

شد، كه حاال ديگر نمی خواهيم بعضی از خصوصيات را ذكر كنيم.1

شبهه؛ اسالم دین صلح
در قضيه ی فلسطين، آنچه كه حقيقت قضيه است، همين مطلبی است 
كه سالهای متمادی است جمهوری اسالمی علناً و مستدالًّ آن را بيان كرده 
است. يك باند و گروه وابسته و مزدور به قدرتهای جهانی، با اتّكا به همين 
وابستگی شان، آمدند سرزمين فلسطين را غصب كردند. آيا كسی می تواند 
منكر اين بشود؟! از اين چند ميليون صهيونيستی كه امروز در سرزمينهای 
اشغالی ما در فلسطين هستند، چندنفرشان فلسطينی اند؟ پدرشان در فلسطين 
بوده يا خودشان متولِّد فلسطين اند؟! بيگانه هايی هستند كه با اهدافی شوم، 
از جاهای مختلف به اين جا آورده شدند، تا اين جا را پايگاهی قرار دهند، 
اين  آيا  دهند.  گسترش  راحت  منطقه،  در  را  استكباری  قدرتهای  نفوذ  و 
غصب نيست؟! آيا اين ظلم نيست؟! آيا اين محكوم نيست؟! اگر گروهی 
بروند خانه ی ديگری را، شهر ديگری را بگيرند، اين در نظر آزاديخواهان 

1.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1378/10/10 
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و مردم عاّدی و منصف اهل هر دين و مذهبی مردود نيست؟ اگر ما گفتيم 
»صهيونيستها غاصبند، ظالمند«، حرفی خالف گفته ايم؟! يك عّده مظلوم، كه 
همان ملت مغصوٌب منه و مظلوم هستند، در طول ساليان دراز، مبارزاتی 
را شروع كرده اند. آيا كسی كه برای دفاع از سرزمين خود مبارزه می كند، 
استكبار،  عالِم  اكناف  و  اطراف  از  قهرمان؟  يك  يا  است  تروريست  يك 
دستگاههای رسمی آحاد مردم نه با تبليغاتی كه مال خود صهيونيستها و در 
دست سرمايه داران وابسته به صهيونيسم است، سالهای متمادی مرتّب تكرار 
كردند كه »اينها تروريستند؛ چرا می جنگند؟« تا باألخره اين ترتيباِت يكی دو 
سال پيش تا به حال را درست كردند و اسمش را صلح گذاشتند! اين صلح 
است؟! آن بابا هم در آن جا برای ما اسالم شناس شده است و می گويد: »قرآن 
گفته است كه صلح كنيد.« اين صلح است؟ اين صلح را اسالم و قرآن گفته 
است انجام دهيد؟! اين كه كسی به ديگری ظلم كند و بعد مظلوم را وادار كنند 
كه ظلم او را بپذيرد بدون اين كه از طرف ظالم اندك انعطافی به وجود آيد و 
از ظلم خود كم كند اين صلح است يا ننگ است؟! اين تسليِم به ظلم است. 

اين همان انظالمی است كه در شرع مقّدِس اسالْم حرام و مذموم است. 1

شبهه؛ خرید زمينهاي فلسطينيان توسط صهيونيستها
عكس آن اوضاع، در اين جا انجام گرفت! در اين جا، قدرتمندان عالم به 
اين غصب بزرگ و ظلم بی نظير كمك كردند. آنها به اين حركتی كه شبيه 
آن در دنيای معاصر و حتی در گذشته هم اتفاق نيفتاده است، كمك كردند. 
به حالت  از سرزمين خودشان،  فلسطين  مردم  راندن  بيرون  اين كه،  تلختر 
عادی هم انجام نگرفت. يك وقت است كه می آيند زمينهايشان را می خرند؛ 
پولش را می دهند و می گويند »بايد برويد.« البته اين هم ظلم است، اين هم 
غصب است؛ اما اين طور هم عمل نكردند. شبانه رفتند و يك ده را با اهلش 
سوزاندند! هر كه توانست خودش را نجات دهد، نجات داد و هر كه ماند، 

1.  بيانات در ديدار فرماندهان و مسؤوالن »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 1372/06/25 
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سوخت كه سوخت! قضيه ی »ديرياسين« راست است؛ قضيه ی »كفرقاسم« 
راست است؛ روستاهايی را كه صهيونيستها آتش زدند، حقيقت دارد. همين 
كار را كردند. نخست وزير اسبق صهيونيست1 كه همين روزها و همين اواخر 
به درك واصل شد و امريكاييها به خاطر مرگ او اظهار تأسف كردند، يكی از 
كسانی بود كه در نابود كردن و آتش زدن روستاها و خانه های مردم فلسطين، 
دخالت داشت. تبليغات جهانی، گنگ شدند و اين حادثه ی تلخ را نگفتند، تا 
مردم دنيا پی نبرند كه در اين گوشه ی دنيا چه اتفاقی افتاده است. يك ملت 
بی پناه و مظلوم، مواجه با زور و قلدری و دروغ و فريب شد و اين دروغ و 

فريب و زور و قلدری، تا امروز هم ادامه دارد.2

شبهه؛ عدم امكان از بين رفتن اسرائيل
ما در تاريخ معاصر خودمان كشورهايی را داريم كه پنجاه يا شصت سال 
در اختيار دولتهايی برآمده ی از غير ملتهايشان بودند، بعد اوضاع دنيا عوض 
شد و مردمانی كه غاصب بودند، كنار رفتند. با تجزيه ی شوروی، شما ديديد 
چقدر از كشورها به صاحبان و به ملتهای خودشان برگشتند. اين چيزها در 
دنيا ممكن است و بی سابقه نيست؛ در زمان خود ما و در جلِو چشم ما اتفاق 
افتاده است؛ اين چيزی است عملی و بايد پيش بيايد و دير يا زود پيش 

خواهد آمد.3

شبهه ي ناصبي بودِن ملت فلسطين
ببينيد، در قضيه ی حمايت از فلسطين - اين يك مثالی است مي خواهم 
بزنم - هيچ كشور و هيچ دولتی به گرد جمهوری اسالمی نرسيد. اين را 
از  عربی  كشورهای  از  بعضی  كه  شد  كردند. جوری  تصديق  دنيا  همه ی 
ناراحتی، دادشان بلند شد، گفتند ايران دارد برای مقاصد خود اينجا تالش 

1.  اسحاق رابين
2.  بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران 1371/01/07

3.  بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمی به مناسبت عيد سعيد فطر 1384/08/13
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مي كند! البته فلسطينيها به اين حرف اعتنائی نكردند. از جمله در قضيه ی 
غزه - در اين جنگ بيست و دو روزه ی چند ماه قبل - جمهوری اسالمی 
در همه ی سطوحش؛ از رهبری و رياست جمهوری و مسؤولين گوناگون 
و مردم و تظاهرات و پول و كمك و سپاه و غيره، همه در خدمت برادران 
فلسطينی مظلوم و مسلمان قرار گرفتند. در بحبوحه ی اين حرفها، يك وقت 
از  بعضی  پيش  مي روند  دائم  مي كند؛  مثل  تكثير  دارد  ويروسی  كه  ديديم 
بزرگان، بعضی از علماء، بعضی از محترمين، كه: آقا! شما داريد به كی كمك 
ميكنيد؟ اهل غزه ناصبی اند! ناصبی يعنی دشمن اهل بيت. يك عده هم باور 
كردند! ديديم پيغام و پسغام كه آقا، مي گويند اينها ناصبی اند. گفتيم پناه بر 
خدا، لعنت خدا بر شيطان رجيم خبيث. در غزه مسجد االمام اميرالمؤمنين 
علی بن ابی طالب هست، مسجد االمام الحسين هست، چطور اينها ناصبی اند؟! 
بله، سنی اند؛ اما ناصبی؟! اينجور حرف زدند، اينجور اقدام كردند، اينجور 

كار كردند.1

همزیستي مسلمانان ، مسيحيان و یهودیان در قدس
نه عليه مسيحيان  اتحاد،  اين  اتحاد می كنيم.  به  ما مسلمانان را دعوت 
يا ساير اديان و ملتها، بلكه برای مقابله با متجاوزان و اشغالگران و جنگ 
افروزان، برای اجرای اخالق و معنويت و احياي عقالنيت و عدالت اسالمی 
و پيشرفت علمی و اقتصادی و بازيابی عزت اسالمی است. به ياد جهانيان 
می آوريم كه وقتی قدس در دوران خلفاء راشدين در دست مسلمانان بود، 
كه قدس  اينك  اما  بودند،  كامل  امنيت  و  آرامش  در  يهوديان  و  مسيحيان 
و مراكزی ديگر زير سلطه ی صهيونيستها يا صليبيهای صهيونيست است، 

چگونه خون مسلمانان را مباح می شمرند؟!2

1.  بيانات در ديدار روحانيون و طالب تشيع و تسنن كردستان 1388/02/23 
2.  پيام به كنگره ي عظيم حج 1383/10/29 



تصّور غلط از »بي طرفي«
و اما موضع جمهوری اسالمی. اين موضعی كه مسؤوالن جمهوری اسالمی 
اعالم كرده اند، صددرصد اسالمی و انقالبی است؛ چون نفی تجاوزطلبی و 
تقبيح حوادثی است كه عليه مردم اتفاق افتاده است. بعضی سعی می كنند كه 
كلمه ی بی طرفی را به معنای غلطی معنا كنند. ما از اول انقالب، در جنگ بين 
شرق و غرب، بی طرف نبوده ايم. ما از اول انقالب تا حاال، عليه شرق و غرب 
جنگيده ايم. مگر اين طور نيست؟ شرق و غرب هم عليه ما متحد شده اند و 
جنگيده اند. آن روزی كه شرق و غرب هنوز با هم آشتی نكرده بودند و در 
دنيا شرق و غربی وجود داشت، شعار انقالب ما »نه شرقی و نه غربی« بود؛ 
يعنی نفی هر دو و مخالفت با هر دو. اين، معنايش بی طرفی نيست. ما هرگز 
پيدا نمی كرديم؛ به نفع راست هم با چپ  با راست دشمنی  به نفع چپ، 

دشمنی پيدا نمی كرديم.1

دشمني ما، هم با دولت اشغالگر و هم با مردم آن
اسرائيل زندگی مي كنند،  پيدا مي شود درباره ی مردمی كه در  نفر  يك 
اظهار نظری مي كند. البته اين اظهار نظر، اظهار نظر غلطی است. اينی كه گفته 
شود ما با مردم اسرائيل هم مثل مردم ديگر دنيا دوستيم، حرف درستی نيست؛ 
حرف غيرمنطقی ای است. مگر مردم اسرائيل كی هايند؟ همان كسانی هستند 
كه غصب خانه، غصب سرزمين، غصب مزرعه، غصب تجارت به وسيله ی 
همينهايند.  صهيونيسم،  عناصر  لشكِر  سياهِی  مي گيرد.  انجام  دارد  همينها 
دشمنان  عامل دست  اينجور  كه  افرادی  به  نسبت  مسلمان  ملت  نمي شود 
اساسی دنيای اسالم هستند، بی تفاوت باشد. نه، ما با يهوديها هيچ مشكلی 
نداريم، با مسيحيها هيچ مشكلی نداريم، با اصحاب اديان در دنيا هيچ مشكلی 
نداريم؛ اما با غاصبان سرزمين فلسطين چرا؛ مشكل داريم. غاصب هم فقط 
رژيم صهيونيستی نيست. اين موضع نظام است، اين موضع انقالب است، 
موضع مردم است. حاال كسی حرف اشتباهی مي زند، عكس العملهائی هم در 

1.  سخنرانی در ديدار مجمع نمايندگان طالب و فضالی حوزه ی علميه ی قم 1369/11/04 
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مقابل آن نشان داده مي شود. خوب، مسأله را بايد تمام كرد. اين كه يك روز 
يك نفر از اين طرف بگويد، يكی از آن طرف بگويد، يكی اينجور استدالل 
كند، يكی از آن طرف حرف بزند، درست نيست. اين التهاب آفرينی است. 
حرفی بود، گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع دولت جمهوری اسالمی 
هم اين نيست. اين با كشورهای ديگر فرق مي كند كه مردمش روی سرزمين 
غصبی ای ننشستند. شهركهای يهودی نشين، امروز به وسيله ی همين مردمی 
كه گفته مي شود مردم اسرائيل هستند و به وسيله ی همينها پر شده؛ همينهايند 
كه دولت جعلی صهيونيست، اينها را مسلح كرده است عليه مردم مسلمان 

فلسطينی، كه فلسطينيها جرأت نكنند نزديك اين شهركها بشوند.1

1.  خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در روز هجدهم رمضان 1429 1387/06/30 
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فصل دوم
نكات

مبناي فقهي دفاع از فسطين
حكم اسالمی اين قضيه، واضح است. احدی از مسلمين، درباره ی حكم 
منطبق بر قضيه ی فلسطين، ترديدی ندارد. اين، همان مسأله يی است كه در 
تمام كتب فقهی - كه بحث جهاد در آن مطرح شده - آمده است. اگر كفار 
بيايند و بلد مسلمين را تصرف يا احاطه كنند، هيچيك از فقهای مسلمين 
- قديم و جديد - در وجوب عينی جهاد در اين مورد، ترديد نكرده است. 
همه ی مذاهب اسالمی، در اين معنا همعقيده هستند. جهاد ابتدايی، واجب 
كفايی است؛ اما در غير اين مورد. جهاد دفاعی كه اظهر مصاديق دفاع هم 

هست، واجب عينی است.
مثل  اسالم،  دنيای  در  امروز  اهميت،  اين  با  و  اين وضوح  با  مسأله يی 
يك مسأله ی درجه ی دو مورد توجه قرار می گيرد. البته گناه اول، به عهده ی 
رؤسای مسلمين است. اگر زعمای مسلمين و رؤسای كشورهای اسالمی، 

متحداً و جداً بر استنقاذ فلسطين تصميم بگيرند، خواهند توانست. 1

1.  سخنرانی در ديدار شركت كنندگان در اولين كنفرانس اسالمی فلسطين 1369/09/13 



39
6 /

ن 
يــ

ـط
لس

 ف

تهمت ارتباط داشتن ایران با اسرائيل
در طول يازده سال گذشته، هر وقت دستگاههای جهانی، از نفوذ كلمه ی 
جمهوری اسالمی در ميان ملتها خيلی ترسيدند، چند تهمت به جمهوری 
اين چند  می بينيم  ماست. هر وقت  آنها دست  كار  زدند. حساب  اسالمی 
تهمت در دنيا خيلی رواج پيدا می كند، می فهميم كه دستگاههای استكبار، 
از نفوذ كلمه ی جمهوری اسالمی خيلی می ترسند. ممكن است حوادثی در 
گوشه و كنار باشد كه ما خبر نداريم، ولی آنها اطالع دارند و می ترسند و اين 

چند تهمت را رديف می كنند:
يكی تهمت ارتباط با اسرائيل است؛ چون می دانند ملتهای مسلمان روی 
اسرائيِل غاصب حساسند و نيز می دانند آن دولتی كه به معنای واقعی كلمه و 
صادقانه، با ملتهای مسلمان همصداست، در درجه ی اول جمهوری اسالمی 
است. می دانند كه امام فقيد بزرگوار ما، از اوايل شروع نهضت، مبارزه ی با 
اسرائيل را يك ركن اساسی نهضت قرار داده بود. به همين خاطر، برای اين كه 
نفوذ جمهوری اسالمی در ميان ملتها كم بشود، يك خبر و شايعه و زمزمه و 
معامله يی درست می كنند و می گويند در جايی، كسی از كسی چيزی خريده 
و چيزی فروخته است؛ يكی از طرف جمهوری اسالمی و يكی هم از طرف 

اسرائيل!
اين، يكی از اين تهمتهايی است كه هميشه می گفتند و عجيب و ُطرفه 
كه  می كنند  مطرح  جنجال  به صورت  را  تهمتها  اين  كسانی  همان  اين كه 
خودشان علناً و يا در خفا، با اسرائيل رابطه دارند! بعضی از همين دولتهای 
مرتجع منطقه كه با اسرائيل ارتباطات پنهانی و مخفی دارند، در راديوهايشان 
به شكلی اين قضيه را به صورت جنجالی مطرح می كنند. ما اعالن می كنيم 
كه حتّی يك روز و يك ساعت، با دولت غاصِب غيرقانونِی خبيث اسرائيل، 
دوستی و محبت و كوچكترين و ضعيفترين نوع رابطه را هم نداشتيم و 

نخواهيم داشت.1

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران 1368/11/20



39
7 /

ي 
گر

وشن
م: ر

هفت
ش 

 بخ
 

توهين به وجود مقدس خاتم األنبياء)ص(؛ انتقام شكست از حماس
چند سال قبل، يكی از سران اروپا در مالقات با من، صحبت از جنگ 
مسيحی و مسلمان كرد! من حساس شدم؛ با اين كه آن شخص، آدم چندان 
وزينی نبود و نيست، ليكن چون مرتبط و متصل با امريكا و پيرو آن كشور 
بود، اين حرف، من را حساس كرد؛ و امروز می بينم كه دستهای صهيونيستی 
در دنيای مسيحی و در اروپا، اين كار را زمينه سازی می كنند. به چه دليل بايد 
اهانتی كه در يك ماه و نيم يا دو ماه پيش در روزنامه يی و در يك كشوری 
درج شده، بعد از گذشت مدتی، باز مجددا همان اهانت در كشورهای اروپای 
مركزی و اروپای غربی، پی درپی چاپ شود!؟ انگيزه ی اين كار چيست؟ چه 
دستی در كار است؟ ملتهای مسلمان بجا و به موقع عكس العمل نشان دادند و 
بايد هم نشان بدهند. وجود مقدس خاتم األنبياءصلی اهلل عليه وآله وسلم، كانون 
همه ی عشقها و محبتهای دنيای اسالم است؛ محور و مركز اتحاد و اتفاق و 
هماهنگی همه ی مذاهب اسالمی است و جا دارد كه مسلمانها از خودشان، 
حميت و غيرت و عكس العمل نشان بدهند؛ اما همه بدانند كه اين تظاهرات، 
اين خشم بجا و مقدسی كه مسلمانها دارند، عليه مسيحيان دنيا نيست، بلكه 
عليه دستهای پنهان و خبيث صهيونيستهاست، كه سياستمداران دنيای سلطه 
اختيار  در  هم  فراوانی  رسانه های  و  مطبوعات  و  دارند  خود  بازيچه ی  را 
آنهاست؛ همانهايی كه امروز بر دولت كنونی امريكا بكلی حاكمند و در اروپا 
هم فعاليت می كنند. آنها وقتی در فلسطين ضربه خوردند و پيروزی حماس 
بر آنها سخت ترين شوك را وارد كرد، می خواهند آن شكست را اين طوری 
عليه مسلمانها جبران كنند، تا بلكه بتوانند آبروی ريخته ی در فلسطين را طور 

ديگری جبران كنند. 1

1.  بيانات در ديدار پرسنل نيروی هوايی 1384/11/18 





بخش هشتم:
آينده ي روشن
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وعده ي صدق؛ آزادي قدس
و ان شاءاهلل آن روزی را كه قدس شريف، علی رغم اين دغدغه هائی كه 
در مورد قدس بيان كردند - كه يك دغدغه های واقعی است - به دست 
مسلمانها بيفتد، شايد خيلی از شماها آن را ببينيد؛ ما باشيم يا نباشيم؛ به هر 

حال اين را يك روزی مردم فلسطين و مردم دنيا مشاهده خواهند كرد.1

آینده روشن فلسطين
اميدواريم خدای متعال بركات و فضل خود را بر ملت فلسطين و بر 
دنيای اسالم نازل كند و آنها را مشمول لطف و نصرت خود قرار دهد. ما 
آفاق را روشن می بينيم. ما با ايستادگی، آينده ي خوبی را برای دنيای اسالم و 
فلسطين پيش بينی می كنيم. ما معتقديم كه مرگ دنيای اسالم و ذلّت و تحقير 
نهايی او روزی است كه در مقابل فزون طلبی استكبار و صهيونيسم عقب 
بنشيند و تسليم آن شود. اميدواريم خداوند چنين روز و چنين وضعيّتی را 

هرگز برای دنيای اسالم پيش نياورد.2
ما يقين داريم با ادامه ی مبارزات مردم مسلمان فلسطين و حمايت جهان 

1.  ديدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطيني شركت كننده در افتتاحيه ی همايش غزه 1388/12/08 
2.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 

جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11
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اسالم، فلسطين به فضل الهی آزاد می شود و بيت المقّدس و مسجداالقصی و 
ساير نقاط آن سرزمين اسالمی به آغوش جهان اسالم باز می گردد؛ ان شاءاهلل. 

واهلل غالب علی امره2.1
اين  اسالمی  ملتهای  و همه ی  اسالمی  دولتهای  وظيفه ی همه ی  امروز 
است كه هر چه می توانند، به اينها كمك كنند. من اّدعا نمی كنم كه قضيه ی 
فلسطين در كوتاه مدت تمام خواهد شد؛ اما اّدعا می كنم بدون شك فلسطين 
به فلسطينيها برخواهد گشت. زمان، ممكن است كوتاه يا بلند شود؛ بهايی كه 
پرداخته می شود، ممكن است سنگين يا سنگين تر باشد؛ اما اين واقعه اتفاق 

خواهد افتاد.
آنچه كه تأثير می گذارد، رفتار ما مسؤوالن كشورهای اسالمی و ما ملتهای 
مسلمان است. اگر ما خوب رفتار كنيم، اين زمان كوتاهتر و اين هزينه كمتر 
خواهد شد. اگر ما بد رفتار كنيم، اين زمان طوالنی تر خواهد شد؛ اين هزينه 
سنگين تر خواهد شد و اين هزينه فقط بر دوش ملت فلسطين بار نخواهد 
شد؛ بر دوش همه ی دنيای اسالم بار خواهد شد. همان كسانی كه كوتاهی 
می كنند، همان كسانی كه به ظالم كمك می كنند، خودشان هزينه ی اين كار را 
خواهند پرداخت؛ خودشان خسارت اين را خواهند داد و تلخيش را خواهند 

چشيد.3

شكست یقيني اسرائيل
البته دشمن، فقط امريكا نيست؛ اسرائيل هم دشمن اصلی است؛ آن هم 
داليل خاص خودش را دارد. اسرائيل - همان طور كه من بارها گفته ام - 
يعنی يك وجود جعلی، يك ملت جعلی و يك ملت دروغين. از روسيه، 
از اروپای شرقی، از امريكا، از كشورهای اسالمی و از ايران خود ما چند 
آنها را گذاشته اند  ميليون يهودی را برده اند يك جا اسكان داده اند و اسم 

1.  سوره ي يوسف، آيه ي21
2.  سخنرانی در مراسم گشايش كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه ی فلسطين1380/02/04 

3. بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی و سفرای كشورهای اسالمی در 
سالروز مبعث پيامبر گرامی اسالم  )ص( 04/ 08/ 1379
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يك ملت! آنها يك ملت نيستند؛ هر كدام مال يك ملتند. اگر به توفيق خدا 
دولت صهيونيستی متالشی شود - كه اين روز يقيناً در پيش است؛ حاال كِی؟ 
نمی توانم بگويم؛ اما يقين دارم كه چنين روزی پيش خواهد آمد - آن وقت 
شما جوانها ان شاءاهلل حتماً خواهيد ديد - ما ممكن است ببينيم، ممكن است 
نبينيم - اكثريت اين جمعيتی كه امروز در اسرائيل هستند، از آن جا به مناطق 

خودشان خواهند رفت.
... راجع به اسرائيل هم مطلب واضحتر است. ببينيد عزيزان من! نهضت 
بيداری فلسطينيان و مبارزه با دولت غاصب، امروز نهضتی شده است كه 
به اين آسانيها نمی شود شكستش داد. چيزی نيست كه وابسته به كسی مثل 
عرفات باشد كه بروند او را يا خسته كنند يا بخرند؛ نه. نهضت فلسطين به 
دست مردم و جوانهای مؤمن افتاد. شكست در جنوب لبنان، بعد شكست 
مذاكرات سازش در »كمپ ديويد 2«، و در آينده شكستهای فراوان برای 
اسرائيل - تحت تأثير حضور قوی و مؤمنانه ی جوانان فلسطينی و لبنانی - 

ادامه خواهد داشت.
اين قاّلب نهضت ضد صهيونيستی در دهان اين كوسه ماهی خاورميانه 
افتاده، گير كرده و نمی توانند كاری بكنند. اين قاّلب وقتی به داخل دهان 
ماهی افتاد، ماهی هر حركتی بكند، قاّلب او را بيشتر اسير خواهد كرد. هر 
كار بكنند، خواهند خورد: نرمش نشان دهند، به گونه ای می خورند؛ سختی 
و شّدت نشان دهند، به گونه ای می خورند؛ مذاكرات سازش را دنبال كنند، 
به گونه ای ضربه می بينند؛ متوقّف و تعطيل كنند، به گونه ای ضربه می بينند. اين 
قاّلب، گير كرده است. بنابراين، آنها آسيب پذيرند و نظام جمهوری اسالمی 

مستحكم است.1

 بازنگشتن امنيت به اسرائيل براي هميشه
 می خواهند امنيت را برای صهيونيستهای روسياه فراهم كنند، كه البته 
نخواهند توانست؛ مطمئن باشند كه نخواهند توانست. صهيونيستها اّول با 

1.  بيانات در ديدار گروه كثيری از جوانان استان اردبيل 1379/05/05 
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كمك انگليس، بعد با كمك امريكا و بسياری از كشورهای دنيا و با انواع و 
اقسام كارهای خيانتكارانه و تروريستی و ايجاد وحشت و ارعاب، توانستند 
اين حكومت صهيونيستی را در داخل اراضی اشغالی به وجود آورند. چهل، 
پنجاه سال را هم كه بگذرانند، باز يك نكته ی اصلی حل نشده است و آن 
اين است كه آدم صهيونيسِت غاصب نمی تواند در اين خانه ی غصبی خواب 
راحت بكند؛ امنيت ندارد. بله؛ اين واقعيت است. پول دارند، فنآوری مدرن 
و فوق مدرن دارند، حمايت سياسی قدرتهای استكباری را دارند، اسلحه 
دارند، وسايل شكنجه دارند، فلسطينيها را در همه جا، حتی نوجوانان را در 
داخل مدارسشان تعقيب می كنند - همه ی اينها به جای خود محفوظ - اما 
خدای متعال آسايش و راحتی را از آن جمِع آسايش و راحت طلب و ترسو 
باز گرفته است؛ چون فلسطين زنده است، چون ملت فلسطين زنده است، 
چون جوانان فلسطين زنده اند. آنها خواستند كه نقشه ی فلسطين را از روی 
نقشه ی عالم محو كنند. آنها خواستند اسم فلسطين را به فراموشی بسپارند. 
آنها خواستند ملت فلسطين را در داخل ملتهای ديگر حّل و هضم كند و از 
بين ببرند، تا چيزی به نام فلسطين باقی نماند. آنچه اتّفاق افتاده است، درست 

بر عكس اينهاست.
ملت فلسطين از سال 1948 تاكنون، به مراتب قويتر، مصّممتر و آگاهتر 
است و جمعيت افزونتری دارد و شخصيتهای برتر در ميانش بيشتر است. اگر 
آن روز در داخل خانه ی خودشان آن قدر ضعيف بودند كه دشمن توانست 
بيايد دستشان را بگيرد و با اهانت آنها را از خانه بيرون كند، امروز ملت 
فلسطين آن چنان است كه جمعيِت چند ميليونِی مجّهِز صهيونيستها را در 
داخل كاخهای خودشان، در داخل شهركهای يهودی نشين خودشان و در 
است. همه چيز  كرده  امنيت محروم  و  آسايش  از  مزارع خودشان،  داخل 

دارند؛ اما امكان زندگی ندارند، آرامش و امنيت ندارند. 1

حتمّيت پيروزي نهایي فلسطين
آنهايی كه از اطراف دنيا جمع شده اند تا خانه ی فلسطينيان را تصاحب 

1.  خطبه های نماز جمعه ی تهران 08/ 08/ 1377
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كنند، به هّمت ملتهای مسلمان، روزی مجبور خواهند شد كه اين خانه را به 
صاحبانش مسترد كنند. آن روز ممكن است زود يا دير باشد؛ اما حتمی و 

آمدنی و تخّلف ناپذير است. 1
االرِض  َفوِق  ِمن  »اُجُتثَّت  كه  خبيثه يی  شجره ی  اين  كه  كرد  نبايد شك 
ما لها ِمن َقراٍر«2، هيچ پايه و پايگاه و استمراری نخواهد داشت و بی شك 
نابود خواهد شد. و شك نبايد كرد كه حق پيروز خواهد شد و فلسطين 
به پيكر اسالمی برخواهد گشت؛ اما دير و زود شدن آن، بسته به همت و 
بايستی مسأله  بايستی همت كنند؛ جوانان  غيرت مسلمين است. مسلمين 
را رها نكنند؛ مثل ملت سرافراز و شجاع ايران حرفشان را بزنند؛ آنچه را 
كه می خواهند، مطالبه كنند؛ بالشك خدای متعال هم به آنها تفضل خواهد 

كرد.3
آنچه رژيمها را نابود می كند، قدرت مقاومت و عزم و مبارزه ی ملتهاست؛ 
كه اين عزم و مبارزه در فلسطين وجود دارد و به فضل الهی حتما به سرنگونی 

رژيم صهيونيستی منتهی خواهد شد.4
اكنون مستكبران طغيانگر بدانند كه با خشونت و درندگي نخواهند توانست 
فروغ بيداري روز افزون اسالمي را خاموش كنند. مقاومت قهرمانانه ي ملت 
فلسطين و شجاعت حيرت برانگيز مرد وزن و پير و جوان آنان در برابر 
صهيونيستهاي خونخوار،  گواه زنده ي اين مدعا است. فرجام اين درگيري، 
پيروزي حق بر باطل است، همچنانكه فرمود .. َفاْنَتَقْمنا ِمَن الَّذیَن َأْجَرُموا َو كاَن 

َحقًّا َعَلْينا نَْصُر الُْمْؤِمنين6.5

1.  بيانات در مراسم فارغ التحصيلی دانشجويان دانشگاه افسری و اعطای سردوشی به دانشجويان 
جديد 1373/07/13 

2.  سوره ي ابراهيم،  آيه ي26
3.  سخنرانی در ديدار گروه كثيری از دانشجويان و دانش آموزان، به مناسبت سيزدهم آبان ماه )روز 

ملی مبارزه با استكبار( 1370/08/15 
4.  بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1384/08/08 

5.  سوره ي روم، آيه ي 47
6.  پيام رهبر معظم انقالب خطاب به امت بزرگ اسالم در پي حمالت وحشيانه رژيم صهيونيستي 

 1386/12/12
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نابودي حتمي اسرائيل و آمریكا
نظر ما نسبت به مسائل فلسطين روشن و واضح است. ما راه حل فلسطين 
را نابودی رژيم اسرائيل می دانيم. نگويند نمی شود؛ نمی شود در دنيا نيست. 
همه چيز شدنی است. همه ی كوههای عظيمی كه مانع راه حركت انسانها 
ديگر هم  اگر چهل سال  برداشتنی است. چهل سال گذشته است؛  باشد، 
بگذرد، عاقبت دولت اسرائيل نابودشدنی است و بايد نابود بشود. تا چند 
صباح قبل از اين، هيچ كس فكر نمی كرد كه ابرقدرت شرق اين گونه متالشی 
بشود. اگر دو سال قبل كسی می گفت كه ابرقدرت شرق از بين خواهد رفت، 
عده يی فيلسوفانه ريش می جنباندند كه بله، شما ساده هستيد! آن روزی كه 
امام در نامه به گورباچف نوشتند كه بعد از اين ماركسيسم را بايد در موزه ها 
آن  كه  بود  نگذشته  سال  سه  يا  سال  دو  زدند!  پوزخند  عده يی  كرد،  پيدا 
پيشگويی تحقق پيدا كرد. بعد از درگذشت امام، به يك سال نرسيد كه همه 

چيز دگرگون شد؛ چطور نمی شود؟
قدرت استكباری امريكا هم از بين خواهد رفت، او هم متالشی خواهد 
شد، اين قدرت جهنمی ماندنی نيست، اسرائيل هم ماندنی نيست. اين، حرف 
دولت و ملت ايران و نظام جمهوری اسالمی است، و همين خواهد شد. اين، 
در سايه ی هوشياری شما ملت و هوشياری ملتهای مسلمان عملی خواهد 

شد. ما بايد تالش كنيم. وظيفه ی ما تالش كردن است. 1

حماسه ي دفاع از فلسطين به وسيله ی نسلهای تازه
اين حماسه در ادامه مبارزات بر حِق مردم فلسطين و به وسيله ی نسلهای 
تازه و آموزش ديده ی راه انقالب و جهاد و با اتكاء به تجربيات گرانبهای آن 
به وقوع پيوسته و نشان دهنده ی آن است كه نسل امروز، راه صحيح را برای 

پيروزی دريافته و با عزم و تصميم آن را خواهد پيمود.
من به همه ی ملت مظلوم فلسطين بويژه جهادگران و پيروان راه انتفاضه 

به كشور  بازگشت  آزادی و  اولين سالگرد  آزادگان، در  از  1.  سخنرانی در ديدار گروه كثيری 
1370/05/28
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درود می فرستم و بشارت می دهم كه نهضت شما هر روز با استقبال بيشتر 
مسلمانان و انقالبيون مواجه خواهد شد و اشغالگران را بر سر جای خود 

خواهد نشاند ان شاءاهلل.
جمهوری اسالمی ايران هم چنان باافتخار به حمايت و تأييد خود از اين 
حركت مقدس ادامه خواهد داد و دعای خير فرزندان راستين خود را بدرقه 

راهتان خواهد ساخت.
اِن تنصروا اهلل ینصركم و یثبت اقدامكم.1  2

موقعيت استثنایی فلسطين، هم از نظر فشارها و هم فداكاریها و مبارزه ها
بايد شك نكنيم كه اين روزها، روزهای سرنوشت سازی برای فلسطين 
است. البته فلسطين صحنه درگيريهای اسالم و دشمنانش در طول تاريخ ما 
بوده و در صد سال اخير - بخصوص در پنجاه سال اخير - خّط مقّدم مبارزه 
با دشمنان اسالم بوده است. در واقع می شود فلسطين را تابلويی از حوادث 
مهم تاريخ اسالم در قرنهای متمادی دانست. ولی آنچه كه امروز در فلسطين 
می گذرد - با توجه به جوانب قضيه - تقريباً استثنايی است. اّوالً فشارهايی 
كه امروز بر مردم فلسطين وارد می آيد، بی سابقه است؛ ثانياً فداكاری و مبارزه 
جانانه ای هم كه امروز مردم فلسطين می كنند، بی سابقه است. ما هرگز ملت 
فلسطين را با اين جّديت، با جسم و جان و مال و فرزند و عزيزانشان در 
صحنه مشاهده نكرده ايم. اين خصوصيت مربوط به اين انتفاضه ي مبارك 

است.3

صبر و استقامت افسانه یِی ملت فلسطين
در قضيه ی فلسطين سه نكته ی برجسته است. اين سه نكته ی برجسته در 

1.  سوره ي محّمد)ص(، آيه ي7
2.  پيام به مردم فلسطين 1379/07/13 

3.  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در همايش بين المللی رسانه های 
جهان اسالم حمايت از انتفاضه ي فلسطين 1380/11/11
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ياد تاريخ می ماند:
...نكته ی دومی1 كه در تاريخ می ماند، صبر و استقامت افسانه يِی ملت 
فلسطين است. يك ملت محاصره شده، تنها، اطرافش همه دشمن؛ اما اين طور 
ايستاده. با گرسنگی می سازند، با غم فرزندان و داغ جوانهايشان می سازند، با 
ويرانی خانه ها و با خرابی مزارعشان می سازند، با بيكاری می سازند. االن چند 
ميليون فلسطينی - همه ی اينها كه جزو احزاب و گروهها نيستند - كه يك 
ملتند؛ زن، مرد، كوچك، بزرگ و پير با قدرِت تمام ايستاده اند. آفرين! آفرين! 
عجب ملت مقاومی هستند! اين هم در تاريخ می ماند؛ اين نكته در اين قضيه 

درخشنده است و چشمها را در تاريخ به خودش جلب خواهد كرد. 2

به نتيجه رسيدن مبارزات برپایه ي قرآن
عزيزان من! ملت ايران به همان اندازه ای كه به قرآن نزديك شده است، 
به عزت نزديك شده است؛ به نجات نزديك شده است؛ به رستگاری نزديك 
دنيا  ملتهای  همه ی  نجات  راه  است.  شده  نزديك  نصرت  به  است؛  شده 
نزديكی به اسالم و به قرآن است. راه نجات فلسطين نيز همين است. شما 
ببينيد؛ پنجاه سال است كه يك حكومت غاصب در كشور فلسطين تشكيل 
شده است. در طول اين مّدت، مبارزاتی هم انجام گرفت، ليكن به نهايت 
نرسيد. چرا؟ چون در اين مبارزات، دين خدا، ايمان اسالمی و حكم قرآنی 
مالك نبود. امروز ملت فلسطين با نام اسالم عليه دشمن مبارزه می كند و اين 

مبارزه در اركان دشمن تزلزل ايجاد كرده است. 3 

شكست اسرائيل در محو كردن نام فلسطين
يك نمونه ی ديگر، قضايای فلسطين اشغالی است. رژيم امريكا در پنجاه 
سال گذشته - بخصوص در دهه های اخير - چقدر برای باقی ماندن و بی خطر 

1.  نكته ي اول و سوم در صفحه ي302 آمده است.
2.  بيانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 1383/08/15 

3.  سخنرانی در مراسم اختتاميه ی مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم 1379/08/09 
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زندگی كردِن رژيم غاصب صهيونيستی در سرزمين فلسطين خرج كرد؛ هم 
خرج پولی، هم خرج سياسی، هم خرج آبرويی! امروز شما ببينيد كه اين 
هزينه ی گزاف با يك مانع بسيار عمده مواجه شده است؛ آن مانع چيست؟ 
آن مانع، ملت فلسطين است؛ همان ملتی كه اينها می خواستند انكارش كنند؛ 
می خواستند بگويند چيزی به نام ملت فلسطين ديگر وجود ندارد. پنجاه سال 
است كه صهيونيستها با همه ی توان سعی كرده اند ملت فلسطين ديگر وجود 
نداشته باشد. يك عّده آواره در كشورهای عربی، يك عّده عرب هم به عنوان 
شهروند درجه ی دو در سرزمين به اصطالح اسرائيل - سرزمين جعلی و 
دروغين - زندگی كنند. همه ی كارهای الزم را كرده اند؛ كار تبليغاتی كرده اند؛ 
كار سياسی كرده اند؛ فشار بسيار شديد و غيرانسانی بشری را بر اينها وارد 
كرده اند؛ اما می بينيد كه بعد از گذشت اين مدت طوالنی، حقيقت، خود را 

نشان می دهد؛ يعنی ملت فلسطين قيام می كند. 1

وعده ي تخلف ناپذیر خداوند به مجاهدان صادق
صحنه ی امروز فلسطين مژده دهندی آينده ی محتومی است كه خداوند به 
مجاهدان صادق و ثابت قدم وعده داده است و اين وعده تخلف ناپذير است. 
رژيم ظالم و قساوت پيشه ی صهيونيست و پشت سر آن، سياست آمريكا و 
صهيونيسم جهانی و صليبيهای مرتجع می پندارند، كه با رفتار جنايت بار و 
فاجعه آميز خود، خواهند توانست بر ملت فلسطين پيروز شوند. و آن را وادار 
به تسليم كنند و اين خطايی فاحش است كه مرتكبان آن در آينده گوشمالی 
توانسته اند  فقط  خود  رفتارهای  در  تل آويو  جالدان  ديد.  خواهند  سخت 
بی گناهانی را به قتل برسانند و شهرهائی را ويران كنند، اما نتوانسته اند در عزم 
استوار مجاهدان فلسطينی خلل وارد سازند. انتفاضه ي مسجداالقصی يكی از 

آيات الهی است و جنايتكاران روسياه را بشدت مجازات خواهدكرد. 2

1.  بيانات در اجتماع بزرگ مردم اراك 1379/08/24 
2.  پيام به كنفرانس بين المللی امام خمينی)ره( و حمايت از فلسطين 1381/03/12 
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نویدهاي شكل گيرِي هویت متحد اسالمي
بي خدشه ي  اصل  به  پايبند  دولتي1  آن  در  كه  امروز  فلسطين  به  نگاه 
»آزادي از اشغال صهيونيستي « بر سر كار آمده و مقايسه ي آن با غربت و 
انزوا و ناتواني ملت فلسطين در گذشته... و باالخره نگاه به جامعه ي جوان 
در كشورهاي اسالمي و نسل روبه رشد و روبه افزايشي كه با گرايش به 
و  رشد  حال  در  غرب  و  آمريكا  از  روزافزون  نفرت  و  اسالمي  ارزشهاي 

بالندگي است ...
نگاه به اين همه مي تواند بخت واژگون و سياستهاي شكست خورده ي 
و  بكشد  تصوير  به  درستي  به  را  آمريكا  از همه  پيش  و  غربي  مستكبران 

شكل گيري هويت متحد اسالمي را نويد دهد.2

یأس در دل اشغالگران و اميد در ناصيه ی ملت فلسطين
مسأله ی فلسطين كه يك مسأله ی غم انگيز برای دنيای اسالم بود، امروز 
با اينكه وحشيگری صهيونيستها نسبت به فلسطينيان چند برابر شده است، در 

عين حال اميد را شما در ناصيه ی ملت فلسطين مشاهده مي كنيد.
امروز خود اشغالگران فلسطين از ادامه ی راه خودشان احساس و اظهار 
يأس مي كنند؛ خودشان اعتراف ميكنند كه به بن بست رسيده اند. رژيم اياالت 
انهدام شوروی سابق احساس  پايان روزگار و  از  متحده ی آمريكا كه بعد 
مي كرد كه كدخدای دهكده ی جهانی است و آقا و سرور بی منازع دنياست، 
شما مالحظه كنيد در مناطق مختلف دچار بن بست، دچار اشكالهای اساسی 
و گره های بازنشدنی است. به بهانه ی مبارزه ی با تروريسم وارد اين منطقه ی 
حساس شدند؛ آن در افغانستان، آن در عراق، آن در لبنان، آن در فلسطين. 
در همه ی مناطق كه شما مالحظه كنيد، نقشه های آمريكا يكی پس از ديگری 
اين  پيشرفت  به  اميدی  هيچگونه  و  است  درآمده  آب  از  باطل  نقشه های 

1.  دولت مردمي حماس
2.  پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت كنگره ي عظيم حج 1385/10/08 
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نقشه ها نيست؛ خودشان هم اميد ندارند و اين را بر زبان هم می آوردند؛ ذكر 
هم مي كنند. 1

ضعيفترشدن دشمن صهيونيست
در نقطه ی مقابل، دشمن صهيونيست هم از لحاظ روحيه، هم از لحاظ 
واقعيت ساخت و وجود خارجی خود، روز به روز ضعيفتر شده است. امروز 
انهزام و شكست  بزرگان صهيونيست اعتراف مي كنند كه رو به ضعف و 
هستند و مسلماً دنيای اسالم آن روز را خواهد ديد و اميدواريم همين نسل 
كنونِی مردم فلسطين ببينند آن روزی را كه فلسطين در اختيار مردم فلسطين، 
ملت فلسطين و صاحبان خانه قرار گرفته است و آنها بتوانند آنجا به اراده ی 

خودشان و آنچنانی كه شايسته ی آنهاست، زندگی كنند.2

بشارت پيروزي به مجاهدین فلسطيني
ملت مجاهد فلسطين و مردم و دولت مردمي غزه نيز بدانند كه دشمن 
خبيث آنان اكنون از هميشه ضعيفتر و آسيب پذيرتر است. جنايت دريائي روز 
دوشنبه نه نشانه ي قدرت، كه نشان درماندگي و سراسيمگي رژيم غاصب 
است. سنت الهي بر اين جاري شده كه ستمگران در اواخر دوران ننگ آلود 
خود، به دست خويش، سرنوشت محتوم فنا و زوال خود را نزديكتر كنند. 
از جمله ي همين  پيش،  به غزه در سالهاي  لبنان و سپس حمله  به  حمله 
اقدامهاي ديوانه وار بود كه تروريستهاي اريكه نشين صهيونيست را به دره ي 
آبهاي  در  بين المللي  امدادي  كاروان  به  كرد.حمله  نزديكتر  نهايي  سقوط 

مديترانه نيز اقدام ابلهانه ي ديگري از همان قبيل است.
كنيد،  اعتماد  قدير  و  حكيم  خداوند  به  فلسطيني!  خواهران  و  برادران 
قدرت خود را باور كنيد و بر آن بيفزائيد. و به پيروزي نهايي يقين داشته 

1.  ديدار مسؤوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت عيد فطر 1387/07/11 
2.  خطبه های نماز عيد سعيد فطر،اول شوال 1429 - 1387/07/10 
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باشيد. و بدانيد كه: »َو لََيْنُصَرَنّ اهللُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللَ لََقِوٌيّ َعِزیٌز1«2

پيروزي مبارزان مصّمم بر ایستادگی برای اسالم و نصرت آن
ما معتقديم كه ملتهای مسلمان، در هر نقطه از دنيا كه هستند، اگر تصميم 
بر ايستادگی برای اسالم و نصرت آن داشته باشند، پيروز خواهند شد. اساس 
قضيه اين است كه مسلمانان در هر نقطه از عالم كه هستند، بايد تصميم 
بگيرند از عدالت دفاع كنند، از عدالت بگويند، در مقابل ظلم بايستند و از 
اسالم - اسالمی كه طرفدار مظلومين و ضعفاست - دفاع كنند. قدرتمندان 
عالم كه بر همه جا مسلطند، خودشان قدرتشان را افسانه ای جلوه داده اند. 
واقعيت قدرت آنها با آنچه كه دارند خيلی متفاوت است. اگر امريكا از آن 
قدرتی كه ادعا و تلقين می كند برخوردار بود، امروز بايد از مبارزات فلسطين 
اثری ديده نمی شد. اما می بينيد كه مبارزات مردم فلسطين، روزبه روز پيش 
می رود. فلسطينيهايی كه در اين سرمای زمستان از خانه و كاشانه ی خود 
بيرون رانده شده اند، مشكلترين مشكل را برای رژيم صهيونيست غاصب به 
وجود آورده اند. اينها قوی هستند و غالب خواهند شد؛ به شرط اين كه صبر 
كنند. اسرائيليهای غاصب و خبيث، با اين عمل، اشتباه بزرگی مرتكب شده اند 
و خودشان را در محظوری چند جانبه گذاشته اند. امروز از هر طرف حركت 
كنند، شكست می خورند و ضربه می بينند. امروز هر كار كه بكنند با شكست 
نگهشان  خورده اند.  شكست  برگردانند،  را  فلسطينيها  اگر  می شود.  مواجه 
بدارند، شكست خورده اند. اعدامشان كنند، شكست خورده اند. زندانی شان 
كنند، شكست خورده اند. البته شرطش اين است كه مبارزين فلسطينی خسته 
نشوند؛ مقاومت كنند و بايستند و از سخن خود برنگردند. دشمن، آسيب پذير 

است. همه ی دشمنانی كه با ملتها مبارزه می كنند، آسيب پذيرند.3

1.  سوره ي حج. آيه ي 40
غزه  آزادي  دريايي  كاروان  به  حمله  در  صهيونيستي  رژيم  دريايي  جنايت  پي  در  پيام    .2

 1389/03/11
3.  بيانات در ديدار مهمانان خارجی دهه ی فجر و قشرهای مختلف مردم در روز نيمه شعبان 

 1371/11/18
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بيداري اسالمي فلسطين، عامل نجات آن
است.  آمده  وجود  به  اسالمی  بيداری  بحمداهلل  اسالم،  دنيای  در 
صهيونيستهای غاصب، تقريبا بعد از چهل سال آسايش، كه جز گاهی چند 
روزی مختصر حمله يی از طرف دولتها شده بود و بعد هم خساراتشان به 
اضعاف مضاعف از طرف امريكا جبران شده بود، امروز در داخل سرزمينهای 
فلسطين، از سوی اسالم تهديد می شوند. اين اسالم است كه آنها را تهديد 
می كند. سازمانهای فلسطينی، آنها كه از دين فارغ و نسبت به آن بيگانه بودند، 
ناتوانی خودشان را نشان دادند. امروز كار به جايی رسيده است كه سردمداران 
به اصطالح سازمانهای فلسطينی، به فلسطينيهای داخل سرزمينهای اشغالی و 
بعضی مناطق ديگر پيغام می دهند كه كار را سخت نكنيد، ايجاد مشكل نكنيد. 
آنها برای خودشان، مبارزه ی حقيقی را مشكل به حساب می آورند! سرنوشت 
حركتی كه از دين جدا باشد، بهتر از اين نيست. اما دين، فلسطين را نجات 

خواهد داد. اسالم، فلسطين را از دست متجاوزان پس خواهد گرفت.1

برافراشته شدن پرچم فلسطين، با مبارزه
من به طور روشن می بينم كه در آينده ی نزديك، علی رغم ميل امريكا و 
صهيونيستها و سازشكاراِن برخی از كشورهايی كه در منطقه هستند، كشور 
و پرچم فلسطين، در همان جای حقيقی خودش، يك روز همه ی دنيا را به 
خود متوجه خواهد كرد. شرط اين آينده ی مهّم تاريخی، همين است كه مردم 
خودِ فلسطين، بيدار باشند؛ به خاطر زندگی ذليالنه، از مبارزه دست نكشند و 
به خاطر چهار صباح در زير تيغ خونين دشمن با ذلّت زندگی كردن، از بيان 

حقيقت خودداری نكنند. اين شرط هم بحمداهلل حاصل شده است.
آن نسلی كه فلسطين را تحويل دشمن داد، منقرض شد و گذشت. آن 
نسلی هم كه با سازشكاری خواست، بلكه بتواند بخور و نميری برای خود 
درست كند، رو به انقراض است. نسلی كه امروز بر سِر كار می آيد، نسلی 
با تكيه به اسالم و به بركت  است كه با شعار اسالمی، با هدف اسالمی، 

1. سخنرانی در ديدار ميهمانان و شركت كنندگان كنفرانس جهانی اهل بيت)ع( 1369/03/04 
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آشنايی با قرآن، در صدد اين است كه كاری كند كه از يك ملت مسلمان، 
انتظار می رود. اين، نشانه های آن كار بزرگی است كه انجام می دهند.

غاصبان سرزمين فلسطين، به فكر اين نباشند كه دائماً پای اين و آن را به 
ماجرا بكشانند و بگويند جمهوری اسالمی ايران، تحريك می كند. تحريِك 
كسی الزم نيست. امروز به بركت بيداری اسالمی، ملتهای مسلمان بيدارند. 
الزم نيست كسی به آنها بگويد، تشويقشان كند و دستی به پشت آنها بزند. 
خودشان می دانند. امروز جوانان فلسطين، در ميدانند و نسلهای نو فهميده اند 
كه راه عّزت و سعادت و مسلمانی چيست. البته در سرتاسر دنيای اسالم 
هم، دِل مخلصان به ياد آنها می تپد. اين همدلی، مخصوص ايران نيست؛ در 
مصر هم برويد، همين است؛ در آفريقا هم برويد، همين است؛ به آسيا هم 
بياييد، همين است؛ در خاورميانه هم برويد، همين است. شما به هر كشور 
اسالمی كه برويد، با هر مذهبی از مذاهب اسالمی كه باشند، اگر به سراغ 
انسانهای آگاه و مخلص برويد، خواهيد ديد دلشان به ياد فلسطين و مردم 

آن می تپد. 1

1.  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم از سراسر كشور 1375/07/18 


