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 بر هیچ کس پوشیده نیست که انقالب اسالمی ایران بر پایه ي مبانی دین 
جهان  منافع  از  حمایت  اساس  همین  بر  است.  آمده  به وجود  اسالم  مبین 
اسالم و بالخصوص ملتهاي مظلوم مسلمان از اولین شعارهایی بود که توسط 

بنیانگذار مقدس جمهوري اسالمی قّدس سره مطرح گردید.
این در حالی  بود که رژیم منحوس پهلوي جزو اولین دولتهاي اسالمی 

بود که اسرائیل این دولت جعلی را به رسمیت شناخته بود.
آرمان امام خمینی قّدس سره جان تازه اي به پیکر انتفاضه دمید و  ابتکار 
تعیین جمعه ي آخر ماه مبارك رمضان به عنوان «روز جهانی قدس» عامل 

ماندگاري مسأله ي فلسطین گردید.
پس از ارتحال آن حکیم الهی، َعَلم این آرمان خواهی بر دوش خلف 

صالح او یعنی حضرت آیت اهللا خامنه اي دام ظّله العالی قرارگرفت.
گستره ي اطالعات معظم له و اشراف ایشان بر مبانی فقهی، تاریخی و 
سیاسی مسأله ي فلسطین، هر محقق و شیفته ي علم را به پاي سخن ایشان 

می کشاند.
اثر حاضر تالشی ناچیز به منظور تسهیل استفاده ي عالقه مندان بهره مندي 

از محضر ایشان است.
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براساس وعده ي صدق ایشان، آزادي فلسطین و نابودي اسرائیل از وقایع 
حتمی خواهدبود و امیدواریم که ما نیز آن روز طالیی را ببینیم و به امامت 

ایشان در قدس، نماز برپا نماییم.
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مقّدمه

معروف است؛ پیش از جنگ اّول جهانی و در زمان سلطان عبدالحمید 
عثمانی گروهی از متنّفذین یهودي به او پیشنهاد می  کنند که سرزمین فلسطین 

را جهت اسکان یهودیان عالم به آنها بفروشد!
جوابی که وي به آنها داد نشان دهنده ي ته مانده غیرت اسالمی در یک 

سلطان مستبد عثمانی است. 
وي می گوید: «ما تاکنون نشنیده ایم که یک آدم زنده (ولو محتضر) را 
کالبدشکافی کنند.» بعد از ناکامی عثمانی در فتح وین سقوط تدریجی این 
کریمه  دادن  دست  از  و  روسها  برابر  در  شکست  شد.  شروع  امپراطوري 
اروپائیان  بود.  مسلمان  حکومت  این  تدریجی  زوال  از  دیگري  نشانه هاي 
همزمان با محاصره ي نظامی و سیاسی عثمانیان، یک جنگ روانی را هم علیه 

آنها سامان دادند و لقب مرد بیمار اروپا به دولت عثمانی دادند. 
قدرتمند  دول  همه ي  که  اروپا  مسّلح  صلح  ساله ي  سی  حدود  دوره ي 
اروپا، خود را براي جنگی بزرگ و قابل پیش بینی آماده می کردند، مجموعه ي 
انگلیس و فرانسه و روسیه که خود را در تقابل با آلمان و اتریش می دیدند، 
فراهم  نیز  را  ژرمن ها  متّحد  عنوان  به  عثمانی  تجزیه  و  تصّرف  زمینه هاي 
براي  زیادي  تالشهاي  فرانسه  و  انگلیس  سفراي  سال1913  در  می کردند. 
تنظیم قرارداد 1913 معروف به قسطنطنیه بین ایران و عثمانی صورت دادند 
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عساکر  متعّدد  تجاوزات  قرارداد،  این  انعقاد  ضرورت  براي  اّولیه  سبب  که 
عثمانی به خاك ایران در سالهاي نخستین بعد از انقالب مشروطه و شکایتها 
در  استعماري  بدسابقه ي  دولت  دو  که  اهتمامی  بود.  ایران  گله مندي  و 
شکل دهی این قرارداد نشان دادند موجب شگفتی بود که علی الخصوص در 
سال بعد، 1914 یعنی مّدت کوتاهی قبل از آغاز جنگ جهانی اّول، نواقص 
و مشکالت قرارداد مرزي قسطنطنیه را با پروتکل الحاقی 1914 به اصطالح 

اصالح کردند. 
پس از شروع جنگ و شکست عثمانی و اقدامات بعدي فرانسه و انگلیس 
معلوم شد که غرض آنها از محکم کردن خط مرزي شرقی عثمانی با ایران، 
طراحی براي دوره ي اشغال پس از فروپاشی آن دولت و زمینه سازي براي 
تقسیم غنائم ارضی در منطقه ي خاورمیانه بود. سال1916 (در اواسط جنگ 
اّول) به طور محرمانه، قراردادي بین سایکس و پیکو نمایندگان دو دولت 
قطعی  جنبه ي  غنائم  تقسیم  خطوط  عمًال  و  شد  منعقد  فرانسه  و  انگلیس 
گرفت. در سال1917 با نفوذ وزیر خارجه ي وقت، انگلیس اعالمیه اي صادر 
کرد و طی آن اعالم نمود که دولت انگلیس خود را متعّهد می داند که جهت 
اسکان و سامان دهی یهودیان آنها را در فلسطین متوّطن نماید. سال 1918 
جنگ اّول با شکست عثمانی و ژرمنها به پایان رسید. وقتی "لُرد آلن بی" 
ژنرال انگلیسی وارد بیت المقدس شد، کالمی تاریخی بیان کرد که ماهیت 
مهاجمین غربی را نشان می داد. نقل است که گفت: «امروز، جنگهاي صلیبی 
به پایان رسید!!» یعنی کینه ي شکست فضاحت بار صلیبیان در بیت المقدس 
را  دل  عقده  آن،  اشغال  با  و  داشتند  دل  در  شیطانی  میراثی  صورت  به  را 

گشودند. 
با  رابطه  در  سوریه  متوفّاي  رئیس جمهور  اسد  حافظ  مرحوم  یک بار 
کینه توزي صلیبیان، براي اینجانب داستان دیگري را نقل کرد و گفت: «وقتی 
"ژنرال گورو" یکی از فرماندهان فرانسوي در جنگ اّول جهانی وارد دمشق 
شد به سر قبر صالح الدین ایوبی، فاتح جنگهاي صلیبی رفت و بر آن پاي 

کوبید و گفت: «صالح الدین ما بازگشتیم!!» 
بعد از اتمام جنگ جهانی اّول، جامعه ي ملل، جهت برقراري به اصطالح 
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صلح و امنیت در جهان و جلوگیري از تکرار فاجعه ي جنگ توسط فاتحین 
و صد البته در جهت مقاصد و منافع پس از جنگ آنها تشکیل شد و قیمومت 
فلسطین را به انگلیس داد، یعنی به غصب قبله ي اّول مسلمین توسط انگلیس 
مشروعیت بخشید و انگلیس هم وعده بالفور را به تدریج اجرائی کرد. به این 
ترتیب که با کمک بقیه ي غربیان به شمول اتحاد جماهیر شوروي، یهودیان 
را به فلسطین کوچ دادند و با کمکهاي پنهان و آشکار آنها مسلمانان را از 
خانه و کاشانه و سرزمین آباء و اجدادیشان اخراج کردند و امالك آنها را 
مصّوبه ي  هرتزل،  طرح  کردن  پیاده  درصدد  که  دادند  صهیونیستها  تحویل 

اّولین کنگره ي صهیونیسم (در سال 1897) بودند. 
بزرگنمائی جنایات نازیها در جنگ دّوم جهانی علیه یهود، موجب به کار 
گرفتن وسائل ارتباط جمعی غرب و امکانات هنري هالیوود براي مظلوم نمائی 
به  بخشیدن  مشروعیت  براي  زمینه ساز  اقدامات  جمله  از  یهودیان  افراطی 
توطئه غرب براي اشغال سرزمینهاي اسالمی و قبله ي اّول مسلمین بود. این 
مجموعه اقدامات از شگفتیهاي روزگار ما بود که به فرض صحت همه ي 
ادعاها در رابطه با یهودي کشیهاي آلمانها، چرا باید مسلمانان غرامت اقدامهاي 

ضّدبشري ژرمنهاي پروتستان را بدهند؟!
سازمان ملل متّحد بعد از جنگ دّوم با همان مقاصد، توسط دول فاتح 
تشکیل و جانشین جامعه ملل شد و از اّولین اقدامات این سازمان، تصویب 
تشکیل کشور اسرائیل بود که تمامی صاحبان حق وتو به آن رأي مثبت دادند و 
یک سلسله ي جدید ار جنگهاي صلیبی جدیدي (صلیبی- صهیونیستی) آغاز 
گردید. بعد از جنگ اّول جهانی مخالفت علما و اندیشمندان جهان اسالم و 
مقاومت مسلمانان به خصوص فلسطینیان شروع شد و عمًال سناریوي جنگ 

احزاب تکرار شد و ّکل کفر در برابر کل اسالم قرار گرفت. 
مقاومت در برابر اشغال فلسطین و قدس، محور مبارزات اعراب و جهان 
اسالم گردید. اتحادیّه عرب حول محور آزادي فلسطین و سازمان کنفرانس 
اسالمی پس از آتش زدن مسجداالقصی با محوریت آزادي قدس تشکیل 
گردید. چهار جنگ بین اعراب و اسرائیل در سالهاي 1327 (1948)، 1335 
همه ي آنها  (1956)، 1346 (1967) و 1352(1973) اتّفاق افتاد که تقریباً 
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منجر به شکست اعراب در برابر اتحادیّه ي غرب - صهیونیسم شد. هر جنگ 
و هر شکستی خود موجب تحوالت اساسی در جهان عرب شد. در بین 
فلسطینیان نیز این فراز و نشیبهاي عظیم سیاسی- نظامی موجب تحوالت 
فرهنگی-  فکري عمیقی گردید. کودتاي نجیب – ناصر در مصر، عبدالکریم 
الجزایر،  انقالب  سوریه،  در  بعث  حزب  آمدن  کار  روي  عراق،  در  قاسم 
در  قذافی  معّمر  سودان،  در  نُمیري  جعفر  یمن،  در  سالل  عبداله  کودتاي 
لیبی تحت تأثیر ناسیونالیسم چپ عربی صورت گرفت و مبارزات عدنیها 
باعث آزادي عدن و تشکیل کشوري تحت نام جمهوري دموکراتیک یمن 
به ریاست قحطان الشعبی شد. فلسطینیان نیز تحت تأثیر این تحوالت سریع 
و فجایع وحشتناك صهیونیستها، مراحل دشواري را پشت سر گذاشتند و 

راههاي مختلفی را در طول مبارزات خود آزموده اند. 
حاج امین الحسینی، مفتی بیت المقدس، لُجنه اي سیاسی مرّکب از نمایندگان 
غصب شده ي  حقوق  بتوانند  که  امید  این  با  داد  تشکیل  اسالمی  دولتهاي 
فلسطینیان را از طریق مجامع بین المللی استیفا کنند. عّزالدین قسام، عارف 
وارسته ي فلسطینی تفنگ در دست گرفت و با مریدانش با صهیونیستها و 
انگلیسیها جنگیدند. ناامیدي از لیبرالیسم غربی گروهی از فلسطینیان را به 
سوي سراب مارکسیستی و قبله گاه کرملین سوق داد که برخى از مسیحیان 
فلسطین نظیر جورج حبش و نایف حواتمه نقش اساسی در این میان داشتند. 
نهضتهاي  را به سمت  فلسطینیان  از قوم گرائی عربی و چپگرائی،  ناامیدي 
اسالمی سوق داد. جنبش فتح سرشاخه فلسطینی اخوان المسلمین تشکیل 
شد. از سوي دیگر شکست ناصر در جنگ 6 روزه سال67 پایانی موقت بر 
مبارزه جوئی عربی از نوع چپ قومی بود و مرگ او در سال 1349، یکسره 
خط پایانی ناصریسم را رقم زد، فلسطینیان جنبش فتح با انگیزه هاي اسالمی 
در نبرد کرامه با نیروئی پانصد نفري سپاهیان 12هزار نفري صهیونیستها را 
در کنار نهر اردن شکست دادند. سقوط سطوت ناصر و پیروزي چشمگیر 
فلسطینیان موجب شد که ملک حسین در اردن در غیاب قدرت ناصریستها، 
فلسطینیان را سرکوب و قتل عام کند که یک بار دیگر معلوم شد که حکومت 
اُردن جزء مکّمل سلطه ي غرب بر قلب جهان اسالم بود که آنجائی که وارثان  
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بن گورویون در مقابل مبارزان مسلمان ناتوان می شوند فرزند عبداهللا اردنی 
نقش عبداهللا بن اُبّی منافق صدر اسالم را ایفا کند و ماجراي سپتامبر سیاه را به 
راه انداخت که در همان سال با فاصله ي کوتاهی جمال عبدالناصر سکته کرد 

و شایع شد قتل عام فلسطینیان توسط شاه اردن، مرگ ناصر را سبب شد. 
با مرگ ناصر، شعله ي پان عربیسم کم نور شد، مبارزه بی قدر و قیمت 
خون  انورالسادات  کرد.  رشد  وادادگی  و  سازش  هرز  علفهاي  و  گردید 
در  و  گذاشت  ذلّت  طبق  در  کمپ دیوید  در  را  عرب  و  فلسطین  شهداي 
حضور کارتر تقدیم مناخیم بگین کرد. عصر سازش آغاز شد و قریب 20 
سال به درازا کشید. یاسر عرفات تفنگ را بر زمین گذاشت و با شاخه ي 
زیتون به سازمان ملل رفت. حکومتهاي عرب و فلسطینیان قدم به قدم عقب 
نشستند و تشکیل جبهه ي پایداري توسط کشورهاي سوریه، لیبی، الجزایر، 
یمن جنوبی و سازمان آزادي بخش فلسطین هم دردي دوا نکرد و با فروپاشی 

شوروي آن نیز فروپاشید. 
سلسله حلقات سازش که از گفتگوهاي راجرز شروع و با کمپ دیوید 
اوج گرفته بود، در مادرید شدت گرفت و در اسلو بر روي کاغذ آمد و در 

واي ریور و واشنگتن و کمپ دیوید 2 به کمال رسید.
این سلسه سازش هر چه جلوتر می رفت دست رژیم صهیونیستى بازتر 
و حلقه ي محاصره عرفات تنگ تر می شد، تا اینکه سرانجام در رام اهللا رهبر 
دست  به  شاید  و  درآمد  کامل  محاصره  به  فلسطین  آزادي بخش  سازمان 

نفوذیهاى صهیونیستها مسموم شد و عمًال سازش به احتضار افتاد. 
در امر فلسطین  را  شیعه  علماي  نقش  عقب برگردیم و  به  اگر مجدداً 
بررسی کنیم پرونده ي پیچیده فلسطین را که از قریب یک قرن تاکنون نقش 

محوري در جهان اسالم داشته است به کمال نزدیک تر کرده ایم. 
مسأله ي اشغال فلسطین بازتابهاى متعّدد و گسترده اى را در سراسر جهان 
به دنبال داشت. یکى از واکنشهاى مهم در قبال این رویداد، برخوردى بوده 
که از جانب روحانیت  شیعه صورت پذیرفت و بدون هیچ تغییرى، در طول 
خصیصه ي  این  دلیل  مطهرى  عّالمه  است.  یافته   ادامه  گذشته  سال  هفتاد 
روحانیت شیعه را چنین برمى شمارد: روحانیت شیعه در ذات خود یک نهاد 
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مستقل است. از نظر روحى به خدا متکى بوده  و از نظر اجتماعى به قدرت 
مردم و لهذا در طول تاریخ به صورت یک قدرت رقیب  در مقابل زورمندان 

ظاهر شده است. 
اندیشمندان  از  طبقه  این  که  بدانیم  باید  ویژگى  این  به  توجه  با  حال 
چه  صهیونیستها  نفوذ  و  فلسطین  موضوع  چون  مسائلى  با  اصوالً  مسلمان 
برخوردى را مى نمودند و مقابله  با آن را به چه قسمى الزم مى شمردند. یکى 
از روحانیون گمنام ایران به نام محمدحسن بن محمدابراهیم گیالنى که با 
حادثه اى مشابه قضایاى فلسطین در عهد خود مواجه شده بود، حکم واجب 
را براى مقابله با این خطر یکى از اقسام جهاد بیان  داشته، و وجوبش را چنین 

متذکر مى شود:
بالد  بر  است  ضاللت  و  شرکت  اهل  هجوم  صورت  در  جهاد  «دّوم 
مسلمانان، به نوعى که  خائف باشند اهل بالد از غلبه و استیالى اهل کفر بر 
بلدان، یا اگر چه قلیل شد اخذ مال  ایشان و این نوع جهاد واجب است بر 
کافه ي مسلمانان که قادر باشند بر جهاد... و این  جهاد در غیبت و حضور 

امام(ع) بى تفاوت رواست». 
شیخ محمدرضا همدانى از علماى عصر ناصرى نیز در رساله اى به نام 
چنین  برابر  در  صریحى  حکم  طى  المشرکین،  دفاع  الى  ترغیب  المسلمین 

هجوم و صدمه اى  مى نویسد:
«جهاد که غرض حفظ بیضه اسالم و انتظار امر معاش و معاد انام است، 

مادام که غرض  صورت نیافته، امر به جهاد باقى است.» 
مطالعه ي تاریخ معاصر جنبشهاى شیعى، روشن مى سازد که همین طبقه ي 
روحانیت در سخت ترین شرایط و هنگامى که شداید از هر سو اساس و 
بنیان جامعه ي اسالمى را در معرض آفات و حوادث قرار مى داد، نه تنها در 
کسوت راهبرى جهاد درمى آمدند، بلکه با ژرف اندیشى و دقت نظر به سرعت 
شناسایى کرده، مانع از  یا اهداف درازمّدت  بیگانگان را  مطامع استعمارى 
وصول ایشان به مقصد غایى خود مى شدند. براى  مثال، وقتى که در عراق 
قواى انگلیسى به مبارزه با مردم برخاستند و کوشیدند تا قیام  ملت عراق را از 
مجراى طبیعى خود منحرف سازند و شرایط دشوار و خفقان آورى را پدید 
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آوردند، این انقالب شیعیان عراق به رهبرى روحانیون بود که ایشان را ناامید 
و محکوم به شکست کرد. یکى از علماى نجف که در سالهاى جنگ جهانى 
اّول شاهد قیام شیعیان نجف بوده و حوادث را به دقت ثبت کرده، در بخشى 

از خاطرات  روزانه اش درباره ي علل قیام و جهاد شیعیان مى نویسد:
«بعضى دیگر را اعتقاد بر این باشد که محض ِعرق اسالمى و حمیّت 
اسالمیت بوده  [که ] نتوانسته ببیند که بلده مقدسه ي نجف که مرکز روحانیت 
و دیانت و قبّه اسالم  [و] چشم و چراغ اسالمیان است در تحت فرمانروایى 
صلیبیان حکمران و آمر بر این بقعه ي  مقدسه که مطاف ارواح مقدسه ي انبیاء 
احدیت  حضرت  فیوضات  و  رحمت  محیط  و  مقربین  مالئکه  و  اولیاء  و 

بوده... بیرق تثلیث باالسر جقه توحید کوبیده شود.»
روحانیت شیعه با اتکا به چنین پشتوانه هایى و با توجه به وظیفه ي شرعى 
کردند  آغاز  را  حرکتى  ابتدا  همان  از  فلسطین،  قضیه ي  خصوص  در  خود 
آنها  مقایسه ي  و  دینى  رهبران  این  نخستین  مواضع  و  اهداف  در  دقت  که 
با آمال امروزى ایشان، ما را مطمئن  مى سازد که روحانیون شیعه به واقع از 
جمله سرسخت ترین و سازش ناپذیرترین  مجموعه هائى بوده اند که در برابر 
خطر صهیونیسم بدون هیچ گونه تأّمل و مسامحه اى از خود واکنش نشان 
داده اند. مرحوم آقامحمدحسین آل کاشف الغطاء، اعلم علماى  نجف در پاسخ 
به استفتاى محمدصبرى عابدین، آموزگار حرم شریف قدس، مطابق  اسناد 

موجود فتوایى را به این مضمون انتشار مى دهد: 
«جل شأنه مى فرماید «َو َکذلَِک َأْخُذ َربَِّک ِإذا َأَخَذ الُْقرى  َو ِهَی ظالَِمٌۀ ِإنَّ َأْخَذُه 
َألیٌم َشدیٌد»1. چه ظلمى از این باالتر مى باشد که انسان حقوق رفتگان و احفاد 
خود را از بین  ببرد و پایمال نماید و بلکه مى توان گفت چه ظلمى از این 
باالتر است که انسان حق  مقدسات و دین خود را پایمال کرده و از عظمت 

نوامیس و قرآن خود بکاهد.»
او سپس با اشاره به فروش اراضى فلسطین و حکم شرعى افرادى که در 

این گونه  معامالت دست داشته اند، چنین اظهارنظر مى کند:

1. سوره ى هود، آیه ى102
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...آیا بعد از این همه یقین ندارند که این فروش جنگ با اسالم مى باشد؟آیا 
کسى  شک دارد که این فروش یا همراهى در فروش یا کوشش و داللى با 
رضایت در این  کارها جنگ با خدا و پیغمبر[ص ] او، پایمال نمودن دین اسالم 
است؟... آنها را از دین و حوزه ي اسالم خارج و جزء کفار بشمارید و در 
تمام کارها از آنها دورى کرده و با آنها ازدواج ننموده و با آنها معاشرت نکرده 
و همچنین خرید و فروش و سالم و علیک و رفت و آمد و گفت و شنید 
با آنها ننموده و به عالوه مرده هاى آنها را مشایعت  نکرده و در قبرستانهاى 
مسلمانان هم دفن ننمایند. اسامی آنها را بایستى در تمام مجامع  «نوادى» و 
روزنامه ها و مجله ها به اسم خارج شدگان از دین معرفى کرده و اسم  ببرید... 

"محمدحسین آل کاشف الغطاء، نجف اشرف"
موضوع مخالفت علما با طرح تقسیم فلسطین در جامعه ي ملل شاید 
به واقع گام  آغازین رویارویى علماى جهان اسالم و غرب بود که پرچم آن را 
روحانیت شیعه  ي ایرانى مقیم عراق بلند نمود. این بزرگان با فراخوان سایر 
علماى اسالمى، این مهم را بى واهمه و هراس چنین به فعالیت درآوردند: 
سیّدمحمدمهدى  و  صدر  سیّدمحمدمهدى  و  شهرستانى  هبۀالدین  آقایان 
اصفهانى که از علماى ایرانى ساکن بغداد و کاظمین هستند و شیخ راضى 
آل یاسین که از علماى شیعه ي عرب است با شرکت یوسف عطا، مفتى بغداد 
و حبیب العبیدى، مفتى موصل و ابراهیم راوى که هر سه از علماى درجه اّول 
موصل و بغداد هستند، تلگرافى به مضمون ذیل به جامعه ي ملل و وزارت 

خارجه ي انگلیس مخابره  نموده اند:
«اینجانبان که نمایندگان روحانى مذاهب اسالمى هستیم، از قرار کمیسیون  
سلطنتى راجع به تقسیم فلسطین که یک کشور اسالمى و عربى عزیزى است 
اظهار عدم رضایت نموده و نسبت به آن اعتراض و آن را یک ضربتى به قلب 

اسالم و عرب مى دانیم.» 
آیت اهللا سیدابوالحسن اصفهانى طى یادداشتى براى سفارت دولت ایران 
در بغداد اظهار امیدوارى مى کند که دولت ایران در جامعه ي ملل از همه 
گونه تالش براى دستیابى  ملت فلسطین به حقوق حّقه ي خویش فروگذارى 
سیّدابوالحسن  آقا  فعالیت  با  همسو  اقدامى   در  کاشف الغطاء  عّالمه  ننماید. 
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اصفهانى، پادشاه وقت عراق، ملک غازى را مورد همین گونه خطاب قرار 
داده است. سفارت ایران در بغداد این حرکت را این گونه تشریح  مى کند: 

«علماى عرب شیعه ي نجف مجدداً تلگرافهایى به ملک غازى و کمیسر 
دادخواهى  فلسطین  در  انگلیس  مظالم  از  و  نموده  مخابره  فلسطین   عالى 
عرب  علماى  مشاهیر  از  که  کاشف الغطاء  شیخ محمدحسین  آقاى  کرده اند. 
فنى  کمیسیون  و  انگلیس  عالى  کمیسر  به   تلگرافى  نیز  مى باشد  نجف  در 
جهاد  فتواى  علما  از  مردم  که   است  کرده  اضافه  و  نموده  مخابره  انگلیس 

خواسته اند...»
یکى از جراید بغداد هم خبرى را درج مى کند که نشان دهنده ي روحیه ي 
مبارزاتى و خدشه ناپذیر روحانیون است. براساس خبر النهار بغداد، علماى 
اسالم در 1317/3/25 با اجتماع «در تحت قبه حضرت امیر[ع ] در نجف 
تجمع نموده، در باب صدور حکم جهاد مذاکراتى نموده و حکم مزبور به 
امضاى همه ي آقایان علما صادر خواهد شد و ریاست جلسه ي مزبور هم با 
آقاى کاشف الغطاء خواهد بود.» روحانیون شیعه براى بررسى این موضوع از 
علماى سوریه، لبنان، اردن، مصر، یمن، امارت نشینهاى خلیج فارس، ترکیه، 
یابند. عّالمه  افغانستان و ایران دعوت کرده اند که در این  اجالس حضور 

کاشف الغطاء سپس خود رأساً حکم جهاد را صادر کرد:
«اى اسالم و اى عرب، بلکه اى برادر و یا اینکه اى بشر، وضعیتى که 
فلسطین سر بریده به آن رسیده است به نظر همه مشهود و عیان شده و 
چنان که گفته ایم باز هم  مى گوییم که موضوع فلسطین قضیه ي باالختصاص 
خود فلسطین نبوده... اى عرب، اى  مسلمین، اى بشر، جهاد در فلسطین بر 
هر انسان واجب شده، نه بر عرب و مسلمین تنها... این است دعوت و نداى 
عمومى اینجانب که به اّمت عرب و اسالم  مى فرستم. خدا گواه است که 
اینجانب از دهه ي ششم عمر تجاوز کردم و اگر ازدحام و ازدیاد انواع علل 
رنجورى بر این استخوانهاى پوسیده ام حمله نمى آوردند، اّول  شخصى بودم 

که به این دعوت لبیک مى گفتم... "محمدحسین آل کاشف الغطاء"
او سپس در فتوایى دیگر به تقسیم بندى کشورهاى جهان اسالم مى پردازد 
که باید در این جهاد نقش ایفا نمایند. به زعم ایشان، نخستین کشورى که 
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باید رایت جهاد برمی داشت اردن هاشمی بود که زعماى آن ادعاى سیادت 
مى نمایند و پس از آن، حجاز است که به دلیل پرتوافکنى خورشید اسالم باید 
قدم در این راه بگذارد. آن گاه مصر و سوریه را مورد خطاب قرار داده، آنها 

را به دلیل همجوارى ذى حق مى شمارد و سپس  مى گوید: 
«مى گویند چهارصد میلیون مسلمان در کره ي زمین موجود است. چطور 
مى شد اگر ده  یک این عده از راه غیرت اقدام نموده، براى اداى وظیفه ي 
خویش نسبت به فلسطین، و به یارى مجاهدین آن ملحق مى شدند؟ البته 
گره ي فلسطین گشوده مى شد، اشغال آن  خاتمه مى پذیرفت... به خدا قسم 
که از مرحله خیلى دور افتادیم و پرت گشتیم و هنوز آنچه را که باید بیان 
نکردیم... کنگره ها منعقد و مقررات آن تقدیم مى شود و هیئتها براى لندن 
در  را  آبستن  زنهاى  شکم  انگلیس  قشون  اینها  همه ي  با  مى کند،  مسافرت 
فلسطین سفره مى کند، بى گناهان را بى جان و خونهاى پاك را روان مى سازد 
و با تمام  شدت به تبهکاریهاى بزرگ خود ادامه مى دهد و حجاز و اردن هم 
با چشم و گوش  همه چیز را مى بینند و مى شنوند، با وجود این با کمال تفریح 
رفت و آمد دارند. حتى  دو بز آنها از جاى خود نجنبیدند. اى کاش به این هم 
اکتفا و شّر خود را از سر فلسطین  کوتاه مى کردند و با ستمکاران مساعدت 
و همراهى نمى نمودند. ولى عموم مسلمانان  در اقطار زمین چیزى که دارند 
اعتراض هست، هیاهو، نطق، مقاله نویسى، شعرگویى  و بعضى مساعدتهاى 
مادى بسیار کم که حاِل یک قطره آب بر سنگ را دارد و حال  آنکه خیلى از 
مسلمانان داراى هزاران بلکه میلیونها لیره هستند. آیا هیچ شنیده شد یکى از 
آنها با هزار لیره استرلینگ کمکى کرده باشد، چنان که یهودیان که عده شان  

کمتر و طبعشان پست تر است، مى کنند؟
این جمالت نمایانگر روح  حاکم بر روحانیت شیعه است. اگر منصفانه 
مورد قضاوت قرار گیرد، بیانگر درد اصلى  جهان اسالم بوده و هست. دردى 
که اگر چه بیمار مبتال به آن تاکنون تاوان سنگینى را براى تسکینش پرداخته، 
اما حاضر نشده به درمان اساسى خود برخیزد. عّالمه کاشف  الغطاء در پایان 
اعالمیه ي خود با رشادت جمالتى را مى نویسد که به واقع زیبنده ي اوست. 
او که درد اصلى جهان اسالم را یافته، این صراحت را دارد که حقایق را هر 
چند تلخ و ناگوار، بیان کند تا شاید مسلمانان به خود آیند و سر از خواب 
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غفلت بردارند. کالم او در این باب چنین است: 
«با وجود همه ي اینها، کاش مسلمانان به حق اعتراف کنند و حقیقت را 
پاك و پوست کنده اظهار نمایند. آن حقیقت این است که بلیه  مسلمانان از 
خود مسلمانان  است و از بلیه  صهیونى و انگلیس خیلى بزرگ تر مى باشد. 
این حقایق آشکار را هر کس  مى داند و جز شاگرد کوچک دبستان کسى آن 
آل  کاشف الغطاء، محمدحسین  مدرسه ي  اشرف،  نمى نماید. نجف  ابراز  را 

کاشف الغطاء، 24 شوال  1357 برابر 1938/12/18.»
آشکار  حرکت  آغاز  شمسى  هجرى  چهاردهم  قرن  چهل  دهه ي  در 
امام خمینى و تالش جّدى تر ایشان در حوزه ي سیاست نقش اساسى در 
داشت.  اسالم  جهان  و  ایران  در  اسالمى  بیدارى  جدید  موج  پایه گذارى 
هدف گیرى داخلى مبارزه  ي ایشان در داخل کشور، اسقاط رژیم پهلوى و 
جایگزینى آن با یک نظام مبتنى بر مردم ساالرى دینى، در منطقه ي جهاد علیه 
صهیونیسم و تالش براى آزادى فلسطین و در بُعد جهانى تقابل با استکبار و 

در رأس آن آمریکا بود. 
اگر بخواهیم هدف اصلى مبارزه ي حضرت امام(ره) را در یک جمله 
خالصه کنیم مى شود: «رهائى ایران و جهان اسالم از قید سلطه و استکبار، 
اعاده ي عزت و عظمت مسلمین، تشکیل حکومت اسالمى بر مبناى ارزشها 

و مبانى اسالمى.»
در  صهیونیسم  نفوذ  ایران،  در  را  پهلوى  استبدادى  رژیم  وجود  ایشان 
را  جهان  کل  بر  شرق  و  غرب  سلطه ي  حاکمیت  و  خاورمیانه  منطقه ي 
حلقه هاى یک سلسه ي مرتبط با هم مى دانست و به حق معتقد بود که اگر 
قرار است ایران آزاد شود و جهان اسالم عزت گذشته را بازیابد باید با هر سه 
عامل مزبور مقابله کرد و یکى از رموز اصلى موفقیت نهائى انقالب اسالمى و 
ماندگارى جمهورى اسالمى ایران همین جامع نگرى حضرت امام (ره) بود. 
فروپاشى شوروى سابق و بهم ریختگى دنیاى دوقطبى شکل گرفته بعد از 

جنگ دّوم جهانى در پیمان یالتا، موجب تحوالت عظیمى در جهان شد. 
مک لوهان موضوع دهکده جهانى را مطرح کرد و بوِش پدر اعالم کرد 
که دنیاى آینده یک قطبى است و امریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده 
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هانتینگون  ساموئل  دارد.  عهده  به  را  جهان  امنیت  اصطالح  به  مسئولیت 
نظریه پرداز امریکا موضوع برخورد تمّدن ها را ابتدا به صورت مقاله و سپس 
کتاب منتشر کرد و عمًال جهان اسالم را جایگزین جهان کمونیسم کرد و 
گسلهاى  و  است  اسالم  جهان  و  غرب  بین  آینده،  اصلى  تقابل  که  نوشت 
خونینى این دو تمّدن را از هم جدا مى کند. بعداً در جریان جنگ کوزوو، 
در کنفرانسى در قبرس قریب به این مضمون را گفت که: «این نمونه همان 
برخوردهاى خونینى بین تمّدن غربى و تمّدن اسالمى است که من پیش بینى 
کرده بودم.» براساس بعضى تحلیلها با تحریک غیرمستقیم امریکا صدام به 
کویت حمله کرد تا امریکا و غرب بهانه اى پیدا کنند که صدام را به همراه 
سالح هاى اهدائى غرب و شرق دفن کنند. بوِش اّول به عراق حمله کرد و تا 
یکصد کیلومترى بغداد پیش رفت و متوقف شد تا زمینه ي اشغال درازمّدت 

عراق توسط امریکا را فراهم کند. 
مورد  مشکوکى  طور  به  نیویورك  دوقلوى  برجهاى  سپتامبر 2001  در 
حمله یک هواپیماى مسافربرى قرار گرفت و نکته ي تأمل برانگیز این بود که 
کلیه ي ساکنین یهودى برجها قبًال آنها را ترك کرده بودند! بالفاصله فرمان 
حمله و اشغال افغانستان صادر شد و بوِش دّوم به دلیل خامى که داشت 
پشت پرده، طرح مشترك صلیبیان و صهیونیستها را آشکار و علناً اعالم آغاز 
«جنگ صلیبى» کرد. آخر او از معتقدین شاخه اى از کلیساى پروتستان به نام 
«اُ اَنجلیستها» مى باشد که دست ساخته و تحت فرمان صهیونیسم است. در 
سال 2003 پس از قریب 12 سال زمینه سازى، مرحله ي دّوم حمله به عراق را 
فرمان داد و کار نیمه تمام پدرش را تکمیل و عراق را اشغال کرد و بنا داشتند 
براى عراق فرماندارى بگذارند که براى امریکا در آن کشور همان مأموریتى 
را انجام دهد که «لرد کرزن» به عنوان نایب السلطنه انگلیس در هند انجام 

مى داد و این شخص را معلوم کردند و او همان آقاى «برمر» بود.
تأسیس پایگاه امریکا در آذربایجان، قرقیزستان و افغانستان و تأسیس 
مرکزیت ناوگان پنجم در بحرین و انعقاد قرارداد هسته اى با هند و اشغال 
درگیر  و  سودانى  تجزیه طلبان  از  حمایت  پاکستان،  اعالم نشده ي  و  عملى 
کردن ناتو به حسب اقتضاء در این اشغالگریها نشان از عملیاتى شدن همان 
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تصمیم اتخاذ شده براى اشغال نظامى – سیاسى جهان اسالم و سرکوب هر 
حرکت ضدغربى و نجات صهیونیسم از انتفاضه ي فلسطین و محاصره  ي 

جمهورى اسالمى بود. 
تمام این اتفاقات یعنى از آغاز فروپاشى شوروى تا تحوالت فوق االشاره، 

در زمان رهبرى حضرت آیت اهللا  العظمى خامنه اى رخ داد. 
امام  حضرت  سنگین  میراث  وراثت،  بر  عالوه  ایشان  حضرت  لذا 
خارجى  پیچیده ي  توطئه هاى  این  تمامى  با  تقابل  سنگین  بار  خمینى(ره)، 
و عوامل مزدور داخلى آنها را بر دوش گرفتند و الحق دست خدا همراه 
ایشان بود که توانستند از این گردابهاى ُمهلک، کشتى جمهورى اسالمى را 
به سالمت هدایت نمایند. نه فقط دفاع از منافع جمهورى اسالمى، مسئولیت 

نجات امت اسالمى را هم بر شانه ي خود احساس مى کردند. 
را  فلسطین  و  قدس  آزادى  پرچم  تمام،  صداقت  و  جدیّت  با  ایشان 
برافراشته نگه داشتند و على رغم همه ي فشارها به تدابیر خویش در این زمینه 
ادامه دادند و تقریباً در تمامى عرصه ها، در جهان اسالم آمریکا و عواملش را 

به عقب نشینى وادار کردند و یا آنها را متوقف نمودند. 
زنجیره ي مقاومت در برابر صهیونیستها در زمان رهبرى معظم له تحکیم 
یافت و حتى گسترش پیدا کرد. امروز این خط مقاومت  که از ایران شروع 
شده از عراق، سوریه، لبنان، اردن، غزه، ساحل غربى، مصر، لیبى، تونس، 
الجزایر، مراکش، سودان، یمن، بحرین، پاکستان و افغانستان مى گذرد. موج 
جدید بیدارى اسالمى که کلید آن توسط حضرت امام(ره) زده شد و در زمان 
حضرت آیت اهللا خامنه اى ادامه پیدا کرد امروز قوى تر از هر روز دیگر به 
جلو مى رود و همگى قیام کنندگان در اهداف ذیل با جمهورى اسالمى ایران 
همراه هستند: سرنگونى استبداد داخلى، قطع دست آمریکا و متّحدینش از 
کشورهاى مسلمان، بازگشت ارزشهاى اسالمى، تأسیس مردم ساالرى دینى و 

آزادى نهائى تمامى سرزمین فلسطین. 

                                                         دکتر على اکبر والیتى
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یادي از دومین روز قدس1

روز قدس؛ روز اسالم، انسانّیت، انقالب و امام
امروز روز بزرگ و جهانى قدس است، روز تجمع آرمانهاى مسلمانان 
جهان در یک کلمه و در یک جمله است، روز اتحاد صفوف همه ى مسلمانان 
از همه ى ملتها و کشورهاست، روز اسالم است، روز انسانیّت است، روز 

انقالب است و روز امام ماست.

امتیاز روز قدس بر ایام اهللا دیگر
یادبود  روزهاى  ایران  مردم  ما  ایران،  ملت  پیروزمند  انقالب  از  پس   
روز  شهریور،  روز 17  خرداد،  روز 15  بهمن،  روز 22  داشته ایم،  متعّددى 
12 فروردین و روزهاى دیگر. اما در میان همه ى این روزهاى یادبود، روز 
اگر  که  نظر  این  از  اّول  است.  برجستگى  و  امتیاز  داراى  نظر  دو  از  قدس 
ملت  به  مربوط  قدس  روز  است،  ایران  ملت  به  مربوط  دیگر  روزهاى  آن 
ایران و همه ى ملتهاى مسلمان است. در روز قدس همه ى ملتهاى مسلمان، 
بلکه همه ى ملتهاى مستضعف عالم، احساس همبستگى و همدردى با ملت 
ایران مى کنند، ملت ایران مانند پیشاهنگى در ماجراى روز قدس و مسأله ى 

1.   بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 59/5/17
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فلسطین، براى فداکارى آماده مى شود و ملتهاى دیگر هم باید دوش به دوِش 
این ملت انقالبى و با برخوردارى از تجربه هاى ما، گام به گام و بازو به بازو 

با ما به سوى آزاد کردن سرزمینهاى اشغالى فلسطین پیش بیایند.
خاطره ى  روز  دیگر  روزهاى  آن  که  است  این  قدس  روز  دوم  امتیاز 
فداکاریها و پیروزیهاى گذشته است، اما روز قدس، روز تصمیم و هّمت 
گماشتن بر فداکاریها و پیروزیهاى آینده است. اگر در آن روزهاى دیگر، در 
آن خاطره هاى دیگر، ملت ما یاد از گذشته مى کند، در روز قدس ملت ما به 
یاد آینده، انگیزه و همت و تصمیم در خود ذخیره مى کند، به حرکت مى افتد 

و راه را به سوى آینده باز مى کند.

روز قدس؛ روز شکستن پشت مستکبران امریکایى و مزدوران صهیونیستش
مسأله ى قدس که امروز ما درباره ى آن باید به یک آگاهى روشن و به 
و  باعظمت  بسیار  مسأله ى  خواهران!  و  برادران  برسیم،  قاطع  تصمیم  یک 
بااهمیّتى است. مسأله ى قدس و روز قدس و ماجراى فلسطین، عبارت از 
آن نقطه اى است که باید مستضعفان عالم با الهام از روح ایمان و توکل به 
خداى بزرگ، پشت مستکبران بزرگ جهان و در رأس آنها امپریالیزم امریکا 

و مزدوران صهیونیستش را بشکند و ُخرد کند.
یک  مسلمان  بزرگ  امت  همه ى  براى  و  ما  ملت  براى  قدس  ماجراى 
ماجراى تعیین کننده است. انقالب ایران اگر در داخل این مرزها به پیروزى 
رسید، این به معناى آن نیست که ما قانع بشویم و فکر کنیم پیروزى نهائى 
را به دست آورده ایم. تا وقتى که این زخم متعّفن، این غّده ى چرکین در 
دل سرزمینهاى اسالمى و عربى به نام دولت غاصب اسرائیل وجود دارد، ما 
نمى توانیم احساس کنیم که پیروز شده ایم، نمى توانیم حضور دشمن خود 
را در کنارِ گوش خود، در سرزمینهاى غصب شده و اشغالى خود مالحظه 

کنیم.

آینده ى فلسطین
اما آینده چگونه است؟ اما آینده ى فلسطین و قدس چگونه است؟ من 
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در این باره به شما مقدارى آگاهى بدهم تا ملت ایران بداند همچنانى که 
یک طلسم شکست ناپذیر را در این منطقه شکست، یعنى بزرگترین دژهاى 
مستحکم را در منطقه ى خاورمیانه بلکه در سراسر آسیا توانست متالشى کند، 
دژ بزرگ و نیرومند امپریالیست؛ یعنى حکومت جبّار و غاصب پهلوى را 
توانست در منطقه شکست بدهد، همچنین این طلسم دوم را که به صورت 
بین  از  و  شکست  خواهد  ما  انقالب  است،  درآمده  افسانه اى  قدرت  یک 

خواهد برد.

وعده ى الهى؛ شکست دوباره ى بنى اسرائیل 
این را باید ما از وعده ى خدا بیاموزیم. خداى متعال در سوره ى بنى اسرائیل 
ا َکبیرا»1  َتْیِن َو لََتْعُلنَّ ُعُلوًّ خطاب به بنى اسرائیل مى کند «لَُتْفِسُدنَّ ِفی اْألَْرِض َمرَّ
اى فرزندان اسرائیل! شما دو روز و دو بار در تاریخ فساد ایجاد مى کنید و 
بزرگى در زمین به وجود مى آورید و استعالء و استکبار به خرج مى دهید، اما 
در هر دو بار کسانى از بندگان خدا، از جنود پروردگار پیدا مى شوند که شما 
را به سزاى فساد و علّو و استکبارتان برسانند و این قضیه ى همیشه زنده ى 

تاریخ است.
 هر امتى که با َصالح، با سالح حّق و حقیقت و عدالت طلبى حاضر شود 
راه طبیعى سنّتهاى تاریخ را بپیماید، خدا به او کمک خواهد کرد، اما هر ملتى 
که فساد کند، بر مستضعفین طغیان کند، ارزشهاى انسانى را ندیده بگیرد، آن 

ملت محکوم به فنا و نابودى است.

مسأله ى فلسطین یک مسأله ى انسانى؛ نه صرفاً عربى یا اسالمى
 امروز در سطح دنیا چه مى گذرد؟ امروز صهیونیستها در منطقه ى عربى 
مشغول به چه کار و چه عملى هستند؟ یک نگاه ساده به منطقه بیندازید 
برادران و خواهران مسلمانى که دلتان به یاد برادران فلسطینى مى تپد، یک 
انسان آواره جلب ترحم هر انسان آزاده اى را مى کند. امروز یک ملت، یک 

1.  سوره ى إسراء، آیه ى4
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ملت به نام ملت فلسطین آواره است، از خانه ى خود آواره است، از وطن و 
کشور خود آواره است.

متولد  اردوگاهها  در  چادرها،  زیر  در  مظلوم  و  محروم  کودکان  این   
مى شوند، با کمک دولتها و ملتهایى که به وظائف واقعى خود هم در قبال 
آنها عمل نمى کنند، مّدعیان، با کمک اینها این کودك بزرگ مى شود. در زیر 
زندگى  اردوگاه  در  مى خواند،  درس  چادر  زیر  در  مى آموزد،  ِسالح  چادر 
مى کند. یک ملت دو، سه میلیونى را از خانه، از کاشانه، از شهر، از معبد، از 
مسجد، از همه چیز خود و از زندگى خود محروم کردن، آنها را به کشورهاى 
بیگانه راندن، این بزرگ ترین فاجعه اى است که در طول تاریخ بشر مى توان 
سراغش را داشت. به این سبب است که ما معتقدیم مسأله ى فلسطین صرفًا 
یک مسأله ى عربى و حتّى صرفاً یک مسأله ى اسالمى نیست، یک مسأله ى 

انسانِى بسیار بااهمیّت است.

جنایات صهیونیست ها؛ بى سابقه در دنیا
 نوع فاشیسمى که امروز رهبران صهیونیسِت خائن و همین بگیِن خائن 
- که امروز در رأس دولت اسرائیل غاصب قرار گرفته است،- نوع فاشیسمى 
دنیا  در  مى کند،  اِعمال  و  مى دهد  انجام  جنایتکار  فاشیست  دولت  این  که 
اسرائیل  زندانهاى  در  کردند،  چه  دیریاسین  در  ببینید  شما  است.  بى سابقه 
شکنجه  را  آنها  بردند،  زندانها  در  گرفتند  را  مسلمان  جوانهاى  کردند،  چه 
کردند، حتّى با سرنگ خون جوانهاى مسلمان را کشیدند و در بانک خون 
براى عناصر مزدور اسرائیلى آنها را ثبت کردند و ضبط کردند. شما ببینید با 
ثروتهاى مردم فلسطین چه کردند، با مردان و زنان و جوانان آنها چه فاجعه اى 

را بروز دادند و انجام دادند، با دولتهاى مسلمان چه کردند.

غده ى چرکین سرطانى به نام اسرائیل؛ مایه ى تفرقه ى دولتهاى مسلمان
 این غده ى چرکین سرطانى را امپریالیست ها، دشمنان بزرگ بشریّت 
در داخل وطن اسالمى و عربى ما کاشتند، امروز این غّده رشد کرده است، 
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مایه ى تفرقه ى دولتهاى مسلمان شده است. شما ببینید در میان این سران 
دولتهایى که نام اسالم بر خود نهاده اند هیچ کدامِ از اینها را، هیچ یک از اینها 
را شما نمى توانید نشان بدهید که توانسته باشند به وظائف اسالمى و انسانى 
و عربى خود به طور کامل در قبال مسأله ى فلسطین انجام وظیفه کرده باشند، 
این  عربى.  کشورهاى  داخلى  مسائل  به  کرده اند  سرگرم  را  آنها  زیرا  چرا؟ 
فاجعه آفرینى از کجا به وجود آمد؟ از وجود همین غّده ى چرکینى که به نام 
اسرائیل نامیده مى شود و در قلب سرزمینهاى مسلمان نشین و عرب نشین این 

غّده ى چرکین به وسیله ى دولتها و قدرتهاى بزرگ به وجود آمده است.

شکست اسرائیل توسط مسلمانان؛ عامل خوشبختى آنان در دنیا
همان  است.  آمده  هوش  به  و  است  خاسته  پا  به  فلسطین  ملت  امروز 
مبارزه ى  یک  حال  در  که  مى کرد  بنى اسرائیل  به  قرآن  روز  آن  که  خطابى 
بزرگ بر ضّد طغیان بودند، امروز همین خطاب به مسلمانان فلسطینى و 
همه ى مسلمانان غیور است که «ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَْنُفِسُکْم َو ِإْن َأَسْأُتْم َفَلها»1 
اگر نیکوئى کنید، اگر مجاهدت در راه خدا کنید، اگر عمل به فرمان خدا 
کنید، اگر در راه مبارزه ى با دشمناِن انسانیت و دشمناِن دین و حقیقت، اى 
مسلمانان فلسطینى! اى مسلمانان عرب! و اى مسلمانان عالم! اگر به این 

وظائف عمل کنید این نیکى را در حق خود کرده اید.
آن روزى که در این منطقه یک قدرت عظیم اسالمى به وجود بیاید و 
این قدرت بتواند مشت محکمى به دهان قدرتهاى بزرگ متجاوز شرقى و 
غربى وارد کند، دیگر ملتهاى اسالمى روى استضعاف، روى مستمندى، روى 
فقر و گرسنگى را نخواهند دید. شما ببینید در کشورهاى اسالمى از فقر، از 
بیسوادى و جهل چه خبر است. توى این سرزمینهاى با این وسعت، چندین 
ده میلیون مسلمان در این منطقه زندگى مى کنند، اما هیچ یک از لوازم یک 
زندگى انسانى و شرافتمندانه براى این مردم فراهم نیست، چرا اینجور است؟ 
زیرا که قدرتهاى بزرگ، مصلحت خود را در آن دیده اند که براى این که 

1.  سوره ى إسراء، آیه ى7
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بتوانند منافعشان را تأمین کنند، این ملت را، این ملتها را در زیر فشار، در زیر 
آتش اختالف و نفاق همواره نگهدارند، آنها را به خودشان سرگرم کنند، آنها 
را به مسائل داخلى شان سرگرم کنند و نگذارند به یک وحدت عظیم جهانى 

نائل بیایند و عامل و پایگاه امپریالیسم در این منطقه اسرائیل خائن است.

جدابودن حساب صهیونیسم و یهود
صهیونیسم را ما به حساب یک مرام و یک مذهب نمى گذاریم، به حساب 
یهودى گرى نمى گذاریم، بسیارند در دنیا یهودیان آزاده و پاك نهادى که از 
صهیونیسم بیزارند، این یک مسلک فاشیستى سیاسى متجاوز است که جز 
با ستم و ظلم و تصّرف سرزمینهاى متعّلق به مسلمانان مستضعف و محروم 

امکان ادامه ى حیات ندارد.

وجوب شرعى کمک به مردم فلسطین
 ما مردم ایران و مسلمانان انقالبى ایران، بعد از آنى که توانسته ایم نظر 
دنیاى اسالم را به سوى خودمان جلب کنیم و توانسته ایم این مشت محکم 
را به دهان امپریالیزم امریکا وارد بیاوریم، حاال باید در این راه هم این قدم 
بزرگ را برداریم، ما باید به ملتهاى عرب درس مبارزه ى در راه فلسطین و 

فداکارِى براى فلسطین را بدهیم.
براى ما مسأله ى فلسطین همان طورى که گفتم یک مسأله ى انسانى و یک 
مسأله ى اسالمى است. مسأله ى انسانى است، براى خاطر این که یک مشت 
جنایتکار ضّد بشر در این منطقه جمع شده اند و جز جنایت و جز تجاوز و 
جز سلطه گرى هیچ کارى ندارند، جز توطئه چینى بر علیه ملتها و دولتهاى 

انقالبى.
امروز هم به دشمنان ما دارند کمک مى کنند، امروز هم دارند به آن کسانى 
که مرزهایشان با ما مشترك است و علیه ما توطئه مى چینند، آنها دارند کمک 
مى کنند، آنها پایگاه توطئه گرى امریکایند علیه ایران و انقالب ایران در این 
منطقه، به عالوه مسأله ى فلسطین، برادران و خواهران! براى ما یک مسأله ى 
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اسالمى است. اسالم بر ما الزم کرده است که ما از سرزمینهاى مسلمان نشین 
دفاع کنیم. بر ما واجب کرده است که ما به حقوق مظلومان و ستمدیدگان 
و مستضعفان برسیم، براى ما الزم کرده است که ما به مال و به جان، از 
مردمى که سى سال است فریاد مى کشند «یاللمسلمین»1 و کسى به آنها جواب 

نمى دهد، به کمک اینها بشتابیم.

کوتاهى دولتهاى مسلمان در مسأله ى فلسطین
ملت فلسطین سى سال است دارد مى گوید «یاللمسلمین» کدام یک از 
این دولتهاى عرب مى توانند ادعا کنند که به «یاللمسلمین» برادران فلسطینى 
جواب دادند؟ هر کدام از این دولتهاى عرب که آمدند سرکار، براى این که 
مردم خودشان را جذب کنند به طرف خودشان، شعار پشتیبانى از فلسطین 

دادند.
من به دولتهاى شمال افریقا مى گویم، به دولتهاى خاورمیانه مى گویم، به 
دولتهایى که در خط مرز اسرائیل غاصب قرار دارند مى گویم و به دولتهایى 
که در خلیج فارس قرار دارند، کدام یک از اینها آنچنان که وظیفه ى یک 
دولت اسالمى است، به برادران فلسطین و به مسأله ى فلسطین کمک کردند؟ 
سى سال است ناله ى استغاثه ى چند میلیون انسان مسلمان محروم مستضعف، 

بلند است، کى باید به داد اینها برسد؟

مسأله ى فلسطین؛ اساسى ترین و مهم ترین و اصولى ترین مسائل انقالب
رژیم غاصب و جبّار پهلوى حتى نمى گذاشت ما درباره ى مسأله ى فلسطین 
فکر کنیم، حتى نمى گذاشت از این مسأله سر در بیاوریم، نمى گذاشت احساس 
کنیم و مردم ما احساس کنند که مسأله ى فلسطین جزئى از مسأله ى ایران 
و جزئى از انقالب ایران است. اما امروز امامِ این امت، بیدار و زنده است. 
امروز امامِ امت، به حق بر روى اساسى ترین و مهم ترین و اصولى ترین مسائل 
انقالب ما انگشت گذاشته و امام امت بر روى مسأله ى قدس انگشت گذاشته 

1.  اى مسلمانان! به فریاد ما برسید!
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است و این اّولین بار در تاریخ مبارزات عربى و اسالمى و فلسطینى است 
که یک روز به نام روز قدس معیّن شده است. دیشب شما روى پشت بامها 
رفتید و صداى تکبیر را بلند کردید، در سراسر کشورهاى عربى و اسالمى آن 
کسانى که نداى شما را شنیده بودند و دعوت شما را دانسته بودند به نداى 
شما پاسخ گفتند و فریاد تکبیر در سراسر آسمانهاى آفاق کشورهاى اسالمى 
گوشهاى ستمگران را َکر کرد، خواب مستکبران را برآشفت و این حرکت 
باید پیش برود و ملت ایران باید به جّد، به راستى نه به تعارف، نه به زبان، 
باید جّداً ملت ایران و دولت ایران و دستگاههاى قانونگذارى و دستگاههاى 
کنند  تصمیم گیرى  باید  فلسطین  مسأله ى  براى  و  قدس  روز  براى  اجرائى 

جهت کمک رسانى.

ممکن بودن محوکردن اسرائیل با ارده و عزم ملتها
مسأله ى قدس و مسأله ى فلسطین را جّدى بگیرید. بیت المقدس، این 
شهر باعظمتى که حرم امن پیامبران خدا بوده است، قبله ى نخستین مسلمانان 
بوده است، این در زیر سلطه ى اشغالگران ُصهیونى و در اختیار غاصبان ضّد 
بشر است، باید آزاد بشود بیت المقدس. سرزمین فلسطین باید آزاد بشود، 
باید به مردم خودش برگردد، نگویند شما چطور مى توانید از روى نقشه ى 
جغرافیا یک کشور را بردارید، نگویند چگونه مى توان یک دولتى را که سى 
عزم  و  انسانها  اراده ى  برد؛  بین  از  ابرقدرتهاست  حمایت  مورد  است  سال 
ناشى از ایمان، همه ى مشکلها را آسان مى کند، همه ى معجزه ها را امکان پذیر 

مى کند.
 شما دیدید ملت ایران با دادن دهها هزار شهید، با پذیرش مجروحها 
مجروحین انقالب ما این جا به عنوان نمونه و اسطوره مقابل چشم شما و 
مقابل چشم مهمانهایى هستند که براى روز قدس آمدند. ملت ایران صدهزار 
مجروِح این جورى داده، ملت ایران هفتادهزار شهید داده، ملت ایران باز هم 
آماده است که شهید و مجروح بدهد. ملت ایران براى خاطر خدا و براى 
اقامه ى نام خدا و براى احیاء اسالم، براى اقامه ى یک دولت بزرگ اسالمى، 
یک قدرت عظیم اسالمى - که بینى امریکا و شوروى را به خاك بمالد و 
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ابرقدرتها را از این منطقه مأیوس کند - باز هم حاضر است فداکارى کند و 
باز هم حاضر است شهید بدهد.

انقالب اسالمى ایران؛ الگوى همه ى انقالبهاى اسالمى
انقالب ایران، مادر همه ى انقالبهاى اسالمى در سراسر این منطقه شده 
است و خواهد شد. بعد از پیروزى انقالب شما، احساسات اسالمى و ایمانى 
در سراسر این منطقه به جوش آمده است. امروز جنبشهاى آزادى بخش بر 
آتشها  و  آمده  وجود  به  آن جا  و  این جا  منطقه  در  اسالم  ایدئولوژى  مبناى 
شعله ور شده است، اما شما باید ادامه بدهید، ملت ایران باید بداند که این 
فرزندان به کمک او خواهند شتافت. اى مادرِ انقالبهاى اسالمِى جهان عرب 
و جهان اسالم! اى انقالب اسالمى ایران! و اى ملت بزرگ مسلمان در ایران! 
و اى رهبر عظیم الشأن! بى گمان آن کسانى که زائیده ى این انقالبند؛ یعنى 
پیوسته  وقوع  به  مسلمان نشین  کشورهاى  سراسر  در  که  دیگرى  انقالبهاى 
است و به وجود آمده است و خواهد آمد، اینها به کمک انقالب اسالمِى 
ایران مى آیند، اما انقالب اسالمى ایران باید راه خود را ادامه بدهد. ما باید 

امریکا را مأیوس کنیم و دیدیم که مى توانیم مأیوس کنیم.

وظیفه ى ما در برابر امپریالیزم امریکا و ملتهاى مستضعف عرب
یک  دارد،  قرار  یکدیگر  روى  رو به  عامل  دو  ما  مقابل  در  امروز   …  
عامل امپریالیزم امریکاست که در منطقه در صورت دولت غاصب اسرائیل 
تجّلى و تجّسم پیدا کرده است، ما باید این دولت غاصب را - که مظهر 
سلطه و تجاوز امریکائى است - مورد فشار قرار بدهیم و هدف به نابودى 
آن بگماریم. عامل دیگر، در روبروى آن، و در مقابل آن ملتهاى مستضعف 
عربند. این ملتهاى مستضعف را ما باید برادران خود و هم جبهه گان خود 

بدانیم، باید اینها را دعوت کنیم به یک قیام عمومى و همگانى.
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َمَثِل ریگ و َمَثِل سطل آب!
و من امروز به نام شما مردم تهران و به نام ملت ایران در این تریبون 
میلیونى عظیم، در این اجتماع میلیونى بزرگ در روز قدس به همه ى کسانى 
که به عنوان میهمانان عزیز ما در روز قدس به این جمعیت، به این کشور 
و به خانه ى خود، خانه ى اسالمى خود آمده اند اعالم مى کنم؛ بروید سالم 
مسلمانان انقالبى ایران را به مردم کشورهاى خود برسانید، تجربه ى ما و 
معجزه ى خدا درباره ى ما را به آنها بگوئید، آنها را وادار کنید که حرکت 
کنند، همچنانى که امام امت فرمودند یک میلیارد مسلمان، یک میلیارد انسان، 
نیروى عظیم و شگفت انگیزى است براى دنیاى امروز، اگر هر کدامى یک 
ریگ، یک سطل آب، همان طورى که امام امت فرمودند1 و همان طورى که 
در سال گذشته در مثل چنین روزى مرحوم آیت اَهللاّ طالقانى رضوان اهللاَّ علیه 
گفتند که هر کدامِ از ما اگر یک ریگ بیندازیم به طرف دولت اسرائیل، مسّلم 

این شیطان را زیر تّل ریگها دفن خواهیم کرد.
اى ملت مسلمان! اى ملت بزرگ و قهرمان ایران! روز قدس روز شعار 
بزرگ انقالب اسالمى ما و شماست و ما باید خودمان را آماده کنیم. من 
به شما امروز اعالم مى کنم باید آمادگیهاى نظامى و تسلیحات و تجهیزات 
رزمى خود را هر روز توسعه بدهید و کیفیت آن را باال ببرید. ما در مقابل 
خود مسأله ى فلسطین را داریم، مسأله ى امپریالیزم امریکا را داریم، مسأله ى 

تجاوزها و توطئه ها را داریم. 

شکل  به  مطلب  یک  من  «براى  تاریخ 1358/5/24:  در  (ره)  خمینى  امام  فرمایش  به  اشاره    .1
معماست و آن این است که همه دَول اسالمیّه و ملتهاى اسالم مى دانند که این درد چیست، 
مى دانند که دستهاى اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم بکند، مى بینند که با این 
تفرقه ها ضعف و نابودى نصیب آنها مى شود، مى بینند که یک دولت پوشالى اسرائیل در مقابل 
مسلمین ایستاده- که اگر مسلمین مجتمع بودند، هر کدام یک سطل آب به اسرائیل مى ریختند 
را  اینها  اینکه  با  که  است  این  معما  هستند.  زبون  او  مقابل  در  ذلک  مع  مى برد-  سیل  را  او 
مى دانند، چرا با عالج قطعى، که آن اتحاد و اتفاق است روى نمى آورند؟ چرا توطئه هایى که 
استعمارگرها براى تضعیف آنها به کار مى برند، آنها توطئه ها را خنثى نمى کنند؟» صحیفه امام، 

ج 9، ص274



بخش اول:
کلیات
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فصل اول
 اهمیت مسأله ي فلسطین

مسأله ى فلسطین؛ مهمترین مسأله ى دنیاى اسالم
مسأله ى  هیچ  است.  اسالم  دنیاى  مسأله ى  مهمترین  فلسطین،  مسأله ى 
غاصباِن  تسّلط  چون  نیست؛  باالتر  این  از  اسالم  دنیاى  در  بین المللى اى 
سرزمین فلسطین و قدس بر این بخش از پیکر اّمت اسالمى، منشأ بسیارى 

از ضعفها و دشواریها در دنیاى اسالم است.1 

غمگینی روح مقّدس پیغمبر(ص) در عوالم باال از مسأله ى فلسطین
امروز یک زخم دردناك و عمیق در پیکر جامعه ى اسالمى است. آیه اى 
که تالوت کردند، درباره ى نبّى مکّرم اسالم مى فرماید: «َعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنتُّْم»2 
رنج شما براى او سخت و دشوار است؛ «َحریٌص َعَلْیُکْم بِالُْمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم»3. 
امروز رنج دنیاى اسالم - که برجسته ترین بخش آن، مسأله ى فلسطین است- 
قلب مقّدس پیغمبر را مى آزارد؛ «َعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنتُّْم». با وضعى که امروز ملت 
فلسطین دارد، روح مقّدس پیغمبر در عوالم باالى آفرینش الهى مملو از غم 

1.  بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینى(ره) 1381/03/14 
2.  سوره ي توبه، آیه ي128

3.  همان
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مى شود. راه عالج چیست؟ تالش و مجاهدت است.1 
ببینید چطور استکبار با چنگ و دندان و با حالت  خون خوارانه  و بدون 
اندکى انسانیت و رحم ایستاده است، تا اگر بتواند، براى خواستهاى استکبارى 
خود، ملتهاى اسالمى و آرزوهاى آن ها را لگدمال کند. امروز این قضیه ى 
فلسطین، یکى از بزرگترین مسائل و مصایب دنیاى اسالم است و در آینده 
نیز خواهد بود. مگر شوخى است که ملتى را از خانه و زندگى و کشور و 
سرزمین خود آواره کنند، غاصب مزدور خبیثى را آنجا بنشانند، همه گونه 
به او کمک کنند، همه ى جنایات او را صحه بگذارند، دستشان تا مرفق در 
خون مردم منطقه فروبرود، به این ها هم قانع نباشند، بخواهند از مسلمانان 
و از صاحبان خانه امضاء بگیرند که این خانه متعلق به آن غاصب است و 

صاحب خانه در آن حقى ندارد؟! مى خواهند این کار را بکنند.2 

مسأله ي فلسطین؛ فوري ترین مسأله ي جهان اسالم
برادران و خواهران عزیز در همه ي جهان اسالم! از تجربه ها درس بگیریم.

امت بزرگ ما امروز به برکت بیداري اسالمی، داراي قدرت عظیمی است. 
کلید حل مشکالت فراوان کشورهاي اسالمی، در دست همت و یکپارچگی 
این مجموعه ي شگرف است، و مسأله ي فلسطین، فوري ترین مسأله ي جهان 

اسالم است.3

مسأله ى فلسطین؛ مصیبت بزرگ جهان بشریت
مسأله ى فلسطین، یکى از مصایب بزرگ جهان بشریت کنونى است. هر 
کس که احساسى در مورد انسان و حقوق انسان دارد و دم از حمایت از 
انسانهاى مظلوم مى زند، باید در این قضیه صاحب داعیه باشد و این قضیه 

1.  بیانات در جمع مسؤوالن و کارگزاران در سالروز والدت فرخنده ى نبى اکرم(ص) و امام جعفر 
صادق(ع) 1381/03/09

کشور  به  بازگشت  و  آزادى  سالگرد  اولین  در  آزادگان،  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  سخنرانى   .2
1370/05/28

3. بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14
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را، قضیه ى خود بداند. شاید بشود گفت که قضیه و مصیبت فلسطین، جزو 
این طور  شناختیم،  و  دانستیم  ما  که  آن جا  تا  است.  تاریخ  کم نظیر  قضایاى 
کم نظیر  هم  تاریخ  طول  در  ملت،  یک  به  نسبت  عظمت  این  با  حادثه یى 

است.
شما هرچه از مصایب انسانى فرض کنید، در مصیبت و قضیه ى فلسطین 
جمع است؛ از قتل نفوس بى گناه، از آواره کردن انسانها و بى خانمان کردن 
آنها، از شکنجه و زجر و حبس و تبعید و از این قبیل، از اهانت به کرامت 
انسانى، از نابود کردن سرمایه هاى بشرى یک عده انسان، از فشار و ظلم و 
اختناق و اجازه ى فعالیت ندادن به یک عده بشر. همه ى این مصایبى که اگر 
در گوشه یى از عالم براى جمعى از مردم اتفاق بیفتد، بشریت را جریحه دار 
و داغدار مى کند، در قضیه ى فلسطین در طول چهل و پنج سال اخیر اتفاق 

افتاده است.
آن کسانى که دم از طرفدارى از حقوق بشر مى زنند، اگر راست مى گویند، 
باید از حقوق ملت فلسطین سخن بگویند. شما کدام ملت را سراغ دارید 
که در این چهل و پنج سال اخیر، به قدر ملت فلسطین شکنجه دیده باشد، 
مصیبت کشیده باشد، عزیزانش را از دست داده باشد و حقوقش نادیده گرفته 
شده باشد؟ چه طور شد که اگر در گوشه یى از عالم، یکى از این مصایب براى 
عده یى انسان پیش بیاید، کسانى ادعا مى کنند که دلسوز و غمخوار حقوق 
بشرند؛ سینه سپر مى کنند، حرف مى زنند و اقدام مى کنند؛ اما مجموع این همه 

مصیبت را در مردم فلسطین ندیده مى گیرند؟!1

اهمّیت بیت المقدس، در کنار مسأله ى فلسطین
در کنار مسأله ى فلسطین، بیت المقدس نیز از اهمیت واالیى برخوردار 
است. امروز توطئه هاى رنگارنگى براى غصب و بلعیدن این شهر مقدس و 
از بین بردن آثار اسالمى آن توسط صهیونیستها در جریان است، ولى این شهر 

1. سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللى حمایت از انقالب اسالمى مردم 
فلسطین1370/07/27
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به همه ى مسلمانان تعلق دارد و همه ى قدس پایتخت همه ى فلسطین است 
و مسلمانان اجازه نخواهند داد نقشه هاى شوم دشمنان جامه ى عمل بپوشد 

و با آن مقابله خواهند کرد.1 

مسأله ى فلسطین؛ مسأله ى اّول جهان اسالم، به دو دلیل
امروز مسأله ى فلسطین، مسأله ى اّول جهان اسالم است. امروز همه ى 
اّمت اسالمى، بخصوص کشورهاى نزدیکتر - مثل ملت و کشور ما - باید 
به این نکته توّجه کنند که هم صهیونیستهاى حاکم بر فلسطین و غاصب 
را  فلسطین  داخل  ماجراهاى  مى کنند  سعى  آنها،  پشتیبانان  هم  و  فلسطین 
مسأله ى داخلى دولت غاصب اسرائیل وانمود کنند، که به هیچ وجه این گونه 
نیست. اگر در داخل فلسطین یک نفر هم قیام نمى کرد، به خاطر خود مسأله ى 
فلسطین، دنیاى اسالم، خصم صهیونیستها و حامیانشان بود؛ حال که دیگر 

مردم فلسطین هم قیام کرده اند و خودشان آگاهانه وارد میدان شده اند.
فلسطین از دو نظر مسأله ى دنیاى اسالم است: یکى از نظر این که فلسطین 
قطعه اى از خاك اسالمى است. در بین همه ى مذاهب رایج اسالمى، هیچ 
خاك  از  قطعه اى  اگر  که  دارند  اتّفاق  این  بر  همه  فقها  و  نیست  اختالفى 
اسالمى به وسیله ى دشمنان اسالم جدا شد و حاکمیت دشمنان اسالم بر آن 
قطعه به وجود آمد، همه باید وظیفه ى خودشان را مجاهدت و تالش براى 
برگرداندن آن قطعه به سرزمین اسالمى بدانند. لذا ملتهاى مسلمان در هر 
جاى دنیا که هستند، این را وظیفه ى خودشان مى دانند. البته خیلیها نمى توانند 
اقدامى بکنند؛ اما هرکسى بتواند و هر طورى که بتواند، باید اقدام کند و اقدام 
مى کند. براى همین هم هست که شما مالحظه مى کنید همه ى دنیاى اسالم 
از روز قدسى که امام بزرگوار در جمعه ى آخر ماه رمضاِن هر سال معیّن 
کردند - که جمعه ى آینده است - استقبال مى کنند و شما امسال خواهید 
دید که به فضل الهى و با توفیق پروردگار، روز قدس از هر سال، پُرشورتر 

و کوبنده تر در همه ى دنیاى اسالم برگزار خواهد شد.

1. پیام به مناسبت روز قدس 1379/09/29
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تعبیر  به  یا   - یهودى  دولت  تشکیل  اساساً  که  است  این  دوم  جهت 
درست تر، دولت صهیونیست - در این نقطه از دنیاى اسالم، با یک هدِف 
بلند مدِت استکبارى به وجود آمد. اصًال به وجود آوردن این دولت در این 
غرب  قسمت  یعنى   - است  اسالم  دنیاى  قلب  تقریباً  که  حّساس  نقطه ى 
اسالمى را که آفریقاست، به قسمت شرق اسالمى که همین خاورمیانه و 
آسیا و مشرق است، متّصل مى کند و یک سه راهى است بین آسیا و آفریقا 
و اروپا - براى خاطر این بود که در بلند مدت، تداوم سلطه ى استعمارگراِن 
آن روز - که در رأسشان دولت انگلیس بود - بر دنیاى اسالم باقى بماند و 
این طور نباشد که اگر یک وقت دولت اسالمِى مقتدرى - مثل دورانهایى از 
حکومت عثمانى - به وجود آمد، بتواند جلِو نفوذ استعمارگران و انگلیس 
و فرانسه و دیگران را در این منطقه بگیرد. لذا یک پایگاه براى خودشان 
صهیونیستى  حکومت  تشکیل  تاریخى،  اسناد  طبق  بنابراین  کردند.  درست 
در آن جا، بیش از آنچه که آرزوى مردم یهود باشد، یک خواست استعمارى 
دولت انگلیس بود. شواهدى وجود دارد که در همان زمان بسیارى از یهودیها 
اعتقادشان این بود که احتیاجى به این دولت نیست؛ این دولت به نفعشان 
نیست؛ لذا گریزان بودند. بنابراین، این یک آرزو و ایده ى یهودى نبود؛ بیشتر 
یک ایده ى استعمارى و یک ایده ى انگلیسى بود. البته بعد که به وسیله ى 
امریکا گوى سیاست دنیا و گوى استکبار از دست انگلیس ربوده شد، این 
هم جزو همان ابواب جمع مواریث استعمارى بود که به امریکا رسید و 
امریکاییها حداکثر استفاده را کردند و االن هم استفاده مى کنند. بنابراین نجات 
مصالح  با  که  است  مسأله اى  صهیونیستى،  غاصب  دولت  محو  و  فلسطین 
ملتهاى این منطقه - از جمله با مصالح کشور عزیز ما ایران - سرو کار دارد. 
کسانى که از روز اّوِل انقالب، یکى از برنامه ها را مقابله و معارضه با نفوذ و 
اقتدار صهیونیستها قرار دادند، با محاسبه این کار را کردند. این برنامه، طبق 
مصالح کشور و مصالح عمومى جمهورى اسالمى و مردم ایران انتخاب شده 
است. در کشورهاى دیگر نیز همین طور است. همه ى روشنفکران کشورهاى 
اسالمى، همه ى سیاستمداران آزاداندیش، همه ى آنهایى که دستشان در حناى 
استکبارِى امریکا رنگ نگرفته است، معتقدند که باید با اسرائیل مقابله کرد؛ 
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یعنى این را جزو مصالح کشورشان مى دانند.1

مسأله ى فلسطین؛ مهمترین مسأله ى جهان اسالم
مى توان گفت که این جلسه، مهمترین مسأله ى جهان اسالم را در دستور 
کار خود قرار داده است. تحقیقاً امروز در زندگى مسلمین و در آفاق اسالمى، 
هیچ مسأله یى به اهمیت و خطورت مسأله ى فلسطین نیست. بیش از چهل 
سال است که بتدریج مسلمین را با غصب بخشى از خانه ى خودشان عادت 
داده اند. فقط غصب خانه ى مسلمین نیست؛ بلکه قضیه باالتر از این است. 
مسأله این است که دشمنان جهانى اسالم، بخشى از خانه ى مسلمین را براى 
حمله به صفوف مسلمین و براى مبارزه با خواسته ها و حرکات آنها، سنگر 

قرار داده اند. 
و  بوده  دستشان  در  امکانات  که  کسانى  آن  اسالم،  دنیاى  در  متأسفانه 
مى توانستند درباره ى این مسأله تصمیمهاى مؤثرى بگیرند، آن را در زاویه ى 
فراموشى - ولو نه به لفظ، اما در باطن امر - قرار دادند. ما اگر به خود بیاییم، 
خواهیم دید که این بزرگترین بالیى است که در دوره هاى اخیر، بر مسلمین 

نازل شده است.2 

بیت المقّدس، محور اصلى 
محور اصلى انتفاضه ى اقصى ، بیت المقّدس است. یعنى جّرقه اى که به 
به  صهیونیسـتها  ادب  اسائه ى  انجامیـد،  فلسطیـن  مـردم  خشـم  انفجـار 
مسجداالقصى بود. مردم فلسطین با دریافت رسالت خطیرى که در حراست 
از یکى از مقّدس ترین مکانهاى مذهبى مسلمانان بر دوش دارند، به صحنه 
آمدند و با ایثار و فداکارى، شعله ى مقّدس مقاومت و مبارزه علیه اشغالگران 

صهیونیست را برافروختند.3

1. بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25
2. سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13

3. سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین 04/ 02/ 1380
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مسأله ي فلسطین؛ محور اصلى خیزش اسالمى
خیزش اسالمى و یا به تعبیر دیگر جنبش بیدارى اسالمى، پس از پیروزى 
دو  در  رضى اهللا عنه  خمینى  امام  حرکت  ظهور  و  ایران  در  اسالمى  انقالب 
شده  ظاهر  اسالم  جهان  منطقه و  در صحنه ى  تمام  قدرِت  با  دهه ى اخیر، 
است.  فلسطین  مسأله ى  حرکت،  و  جنبش  این  اصلى  محور  امروز  است. 
انتفاضه ى اقصى توانست حتّى در خارج از مرزهاى جغرافیایى فلسطین و 
برون از ملت فلسطین، عموم ملتهاى مسلمان و عرب را به صحنه بکشاند. 
تظاهرات میلیونى ملتهاى مسلمان - از غرب تا شرق جهان اسالم - نشان داد 
که مردم فلسطین مى توانند بر روى حمایتهاى آنان حساب کنند و درعین حال 

نقش قابل توّجهى در ایجاد وحدت مسلمانان ایفا نمایند.
روزى که مقاومت اسالمى در لبنان به هّمت دالورمردان لبنانى و با توصیه 
و حمایت امام راحل شکل گرفت، اسرائیل، بیروت - یعنى پایتخت لبنان - 
را در اشغال خود داشت و بر مقّدرات سیاسى این کشور چنگ انداخته بود. 
نحوالقدس»1 را سر داد،  زحفاً  آن روز وقتى مقاومت اسالمى شعار «زحفاً 
گروهى از بى خبران، آنان را ساده اندیش خواندند و به طعنه سؤال کردند: 
آیا مى شود به سوى قدس حرکت کرد، حال آن که شما لبنانیها از ورود به 
پایتخت کشور خود ناتوان هستید؟ از آن تاریخ تا پیروزى تاریخى مقاومت 
اسالمى بر اسرائیل، فقط هجده سال به درازا کشید. تصدیق مى فرمایید که 

هجده سال، در تاریخ مبارزات ملتها زمان زیادى نیست.2

مسأله ى فلسطین؛ مهم ترین مسأله ى بشریت امروز
اخیر  نیم قرن  در  که  است  فلسطین  مسأله ى  امروز،  مسأله ى  مهمترین 
بشریت  مسأله ى  مهمترین  شاید  و  اسالم  جهان  مسأله ى  مهمترین  همواره 
بوده است. این جا سخن از محنت و آوارگى و مظلومیت یک ملت است؛ 
سخن از غصب یک کشور است؛ سخن از ایجاد غده یى سرطانى در قلب 

1.  پیش به سوي قدس
2. سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
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کشورهاى اسالمى و در نقطه ى التقاى شرق و غرب جهان اسالم به یکدیگر 
است؛ این جا سخن از ظلم مستمرى است که اکنون دو نسل پى درپى از ملت 
مسلمان فلسطین را فرا گرفته است. امروزه که قیام خونین اسالمى متکى به 
توده هاى مردم در سرزمین فلسطین، خطر واقعى و جدى را به اشغالگران 
بى وجدان و بیگانه از انسانیت و بى محابا از جنایت گوشزد مى کند، شیوه هاى 
سراسر  در  مسلمین  و  است  هشداردهنده تر  و  پیچیده تر  همیشه  از  دشمن 
کارى  و  فکرى  آن  براى  و  بگیرند  جدیتر  همیشه  از  را  مسأله  باید  جهان 

بکنند.... و این است خبر تازه ى امروز.1 

هدف از بحث درباره ي فسطین: آزادي آن
در مسأله ى فلسطین، آنچه که هدف است، استنقاذ فلسطین است؛ یعنى 
آن  از  بعد  و  سال 67  از  قبل  سرزمینهاى  بین  فرقى  اسرائیل.  دولت  محو 
نیست. هر یک وجب از خاك فلسطین، یک وجب از خانه ى مسلمین است. 
هر حاکمیتى غیر از حاکمیت مردم فلسطین و حاکمیت مسلمین بر کشور 
فلسطین، حاکمیت غاصب است. حرف، همانى است که امام راحل عظیم 
الشأن فرمود: «اسرائیل بایستى محو بشود». یهودیهاى فلسطین، اگر دولت 
اسالمى را قبول مى کنند، در آن جا زندگى کنند. بحث، بحث یهودى ستیزى 
نیست. مسأله، مسأله ى غصب خانه ى مسلمین است. رؤسا و زعماى مسلمین، 
اگر تحت تأثیر قدرتهاى جهانى قرار نداشتند، مى توانستند این مهم را انجام 

بدهند؛ ولى متأسفانه نکردند.2 

فلسطین؛ پاره ي تن اسالم
 البته آنها از اوضاع این سه هفته ى فلسطین اشغالى، از قیام جوانان، از 
شجاعت مردان و زنان، از عزم و اراده ى واالى آن مردم مظلوم و خشمگین، 
به شّدت عصبانیند و مرتّب مى خواهند گناه را به گردن این و آن بیندازند. 

1. پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1370/03/26
2. سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13
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فلسطین،  قیام  عامل  نیست؛  اسالمى  جمهورى  فلسطین  قیام  عامل  آقا!  نه 
مردم لبنان نیستند؛ عامل قیام فلسطین خود فلسطینیها هستند؛ عامل قیام و 
انتفاضه ى فلسطینى، رنجها و غمهاى متراکم شده در وجود این نسل جوانى 
است که امروز با امید و نشاط به میدان آمده است. ما البته آنها را تحسین 
مى کنیم؛ ما آنها را از خودمان مى دانیم؛ ما فلسطین را پاره ى تن اسالم مى دانیم 
و با ملت فلسطین، با جوانان فلسطین احساس برادرى و همخونى مى کنیم؛ 

اما آنها هستند که انتفاضه را راه مى برند.1

حل نشدن مسأله ي فلسطین
آنها اشتباه کردند که خیال کردند ملت فلسطین و کشور فلسطین تمام 
شد. فلسطین باقى مانده است؛ ملت فلسطین باقى مانده است. در کنار وجود 
ملت فلسطین، یک غصب بزرگ هم وجود دارد. عّده اى را از اطراف دنیا 
جمع کردند، یک ملت جعلى و دروغین تشکیل دادند، اسمى هم روى آن 
گذاشته اند، با ابزارهاى قدرت هم آن را مجّهز کرده اند؛ این در کنار واقعیت 
ملت فلسطین، امروز خودنمایى مى کند؛ این حقیقت را نسل فلسطینى، امروز 
با همه ى وجودشان درك کرده اند؛ اّولین قدم معرفت است؛ این معرفت را 
پیدا کرده اند و فهمیده اند که آن موجود جعلى، با همه ى پشتیبانیهاى جهانى، 

غیرقابل شکست نیست؛ درست هم فهمیده اند؛ لذا وارد میدان شده اند.

مسأله ى مهِم این دوران، مسأله ى فلسطین
بزرگ  انتفاضه ى  که  است  فلسطین  مسأله ى  دوران،  این  مهِم  مسأله ى 
مى کردند  گمان  که  کسانى  دارد.  ادامه  همچنان  بیت المقّدس  و  فلسطین 
مسّلِم  حقِ ّ  مطالبه ى  از  را  فلسطین  ملت  فشار،  و  زور  اِعمال  با  مى توانند 
خودش منصرف کنند، اشتباه کرده بودند؛ نتوانستند و نخواهند توانست ملت 
فلسطین را از ادامه ى این راه برگردانند. ممکن است با سرکوب و فشار و 

1. سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 
1379/07/29
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ارعاب، چند صباحى این نسل را به سکوت تحمیلى و اجبارى وادار کنند؛ 
اما این خواِب خوِش بى تعبیرى است که صهیونیستها گمان کرده اند خواهند 
توانست از این پس به راحتى بر سرزمین غصب شده ى فلسطین حکومت 

کنند.1 

ارتباط فلسطین به سرنوشت غیر فلسطینیها
 این وضع فلسطین است. مسأله ى فلسطین، شوخى و سرسرى نیست. 
امروز اساسى ترین مسأله ى دنیاى اسالم است و به سرنوشت غیر فلسطینیها 
خیال  اسالمى  کشورهاى  مسؤوالن  دارد.  بستگى  اسالم  دنیاى  سرتاسر  در 
نکنند که اگر مردم فلسطین را در چنگال خونریز دشمنانشان رها کردند، 
اسرائیل پس از بلعیدن و هضم کردن آنها - که البته چنین چیزى هرگز پیش 

نخواهد آمد - دولتهاى مسلمان را راحت خواهد گذاشت.2
حج مى تواند دنیاى اسالم را متوّجه مسؤولیت سنگین خود کند. حج 
و  صحنه  در  حضور  که  بدهد  اسالمى  ملتهاى  به  را  معرفت  این  مى تواند 
داشتن موضع قاطع در این قضیه، با منافع خود آنها پیوستگى دارد. بعضى 
خیال مى کنند حمایت از مردم فلسطین، خارج از منافع ملى کشورهاست. 
این اشتباه بسیار بزرگى است. وقتى یک ملت مسلمان به ملتهاى دیگر متّکى 
نباشد و از طرف آنها حمایت نشود، این گونه راحت در معرض تطاول دشمن 
قرار مى گیرد. اگر دنیاى اسالم متّحد بود، یک ملت این طور مظلوم نمى شد. 
این قضیه ممکن است براى ملتهاى مسلمان دیگر هم پیش بیاید؛ کمااین که 
براى  اسالمى،  همبستگى  است.  آمده  پیش  ملتها  براى  مواردى  در  دیدید 
دشمنان جهان اسالم و دشمنان ملتهاى این منطقه و غارتگران بین المللى، 
کار را مشکل مى کند و اجازه نمى دهد آنها طبق میل خود، هرطور خواستند 
و انتخاب کردند و مصلحت دیدند، به یک کشور و ملت اسالمى تعّرض 
کنند. پس حمایت عمومى دنیاى اسالم از ملت فلسطین، در حقیقت حمایت 

1. بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1379/10/07
2. بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید سعید فطر 1380/09/25



61 
ت /

کلیا
ل: 

ش او
بخ

دنیاى اسالم از یک یک کشورهاى مسلمان است؛ این ضامن و حامل منفعت 
همه ى آنهاست؛ این چیز کمى نیست. حج، این معرفت و وحدت و عزم و 
تصمیم را به آنها مى دهد. بنابراین مسأله ي حج و استفاده از همه ظرفیتهاى 
این واجب عظیم الهى، براى بهبود حال مسلمین جهان و همه کشورهاى 
اسالمى، بسیار مهم است. هرچه بتوان در این زمینه، کار و تالش و خدمت 

کرد، باارزش است.1

جنگ با فلسطین، در واقع جنگ با موجودیت اسالم
امروز شما مالحظه کنید؛ به وضوح مى شود دید که جنگ همه جانبه ى 
بزرگى را علیه همه ى امت اسالم، و نه قسمتى از آن، راه انداخته اند. این 
جنگ هم ابعاد اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، نظامى و امنیتى دارد و هم ابزار 
عظیم تبلیغاتى امروز را در اختیار دارد. آنچه شما امروز در فلسطین یا در 
عراق یا در افغانستان مشاهده مى کنید، فقط جنگ علیه یک ملت نیست و اگر 
با فلسطین مى جنگند، در واقع با موجودیت اسالم در این منطقه مى جنگند. 
اگر رژیم صهیونیستى را با همه ى وجود مى خواهند تأیید و تقویت کنند، 
براى این است که مى خواهند یکپارچگى دنیاى اسالم و قدرت آن را با مانع 
بزرگى مواجه کنند. یکى از داالنهاى فتح دنیاى اسالم، فتح فلسطین است 
و یکى از داالنهاى آن نیز حاال عراق شده است؛ مى خواهند دنیاى اسالم را 

قبضه کنند.2

عدم فراموشی فلسطین از خاطر مسلمانان
مسأله ى فلسطین و قدس شریف جزو مسائلى نیست که دنیاى اسالم 
حامیان  و  فلسطین  سرزمین  غاصبان  روزى  اگر  ببرد.  یاد  از  را  آن  بتواند 

1. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار کارگزاران حج و مسؤوالن برگزارکننده ي مراسم 
دهه ي فجر1380/11/03

2. بیانات در دیدار قاریان شرکت کننده در بیست ویکمین دوره ي مسابقات بین المللى قرآن کریم 
1383/06/26
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بین المللى شان گمان مى کردند که مى توانند نام فلسطین و ملت فلسطین را به 
دست فراموشى بسپارند، آن روز دیگر سپرى شده است. امروز ملت فلسطین 
ایستاده  مقاومت  عرصه ى  در  خود  همت  همه ى  با  خود،  وجود  همه ى  با 
است و همین موجب شده است که غاصبان قدس، موقعیت عظیم و خطیر 
فلسطین را بیش از پنجاه سال قبل حس کنند. آن روز آنها تصور مى کردند که 
فلسطین یک نقطه ى از یاد رفته و فراموش شده است؛ فلسطین را سرزمین 
بى مردم نام مى گذاشتند. البته برخى از کوتاهى ها هم به این توهم باطل کمک 
کرده بود. امروز این طور نیست؛ امروز ملت فلسطین ایستاده است و ملتهاى 
مسلمان هم دلشان سرشار از غیرت و حمیت اسالمى نسبت به سرزمین 
شریف قدس و سرتاسر کشور فلسطین است و دنیاى اسالم نباید فلسطین 

را هرگز از یاد ببرد.1

1. بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید سعید فطر 1384/08/13
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فصل دوم
جمهوري اسالمی و مسأله ي فلسطین

استراتژى  یک  نه  عقیده،  مسأله ى  اسالمى؛  جمهورى  در  فلسطین  مسأله ى 
سیاسى

ما در جمهورى اسالمى مسأله ى فلسطین برایمان یک مسأله ى تاکتیکى 
نیست، یک استراتژى سیاسى هم نیست، مسأله ى عقیده است، مسأله ى دل 
است، مسأله ى ایمان است. لذاست که بین ما و بین مردممان در این زمینه 
هیچ گونه فاصله اى وجود ندارد؛ همان قدر که ما براى مسأله ى فلسطین 
اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى که میدانند مسأله ى فلسطین چیست که 
اکثریت عظیم ملت ما، بلکه قاطبه ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و 
شما مشاهده میکنید در روز قدس و در جمعه ى آخر ماه رمضاِن هر سال، که 
امام آن را به عنوان روز قدس معین کردند، مردم مى آیند در شهرهاى بزرگ، 
در شهرهاى کوچک، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن 
یادآور و سالگرد پیروزى انقالب ماست که یک مسأله ى مربوط به خود ملت 
و داخل کشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى 
را نشان میدهند که در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم 
در همه ى شهرهاى کشور، در همه ى شهرهاى بزرگ و کوچک و روستاها، 
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مى آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و 
انگیزه ى خودشان را نشان میدهند.1

این موضعگیریها، این تحلیلها و این نگاه، ناشى از چیست؟ اگر بنده 
و نظام جمهورى اسالمى و دستگاههاى تصمیم گیر در جمهورى اسالمى، 
این مواضع را اتّخاذ و اعالن مى کنند، ناشى از چیست؟ ناشى از یک رؤیت 

سیاسى صرف است؟ نه. این ناشى از نگاه دین است.2 
همه  از  ما  خب،  میکند.  پشتیبانى  بحرین  مردم  از  ایران  چرا  میگویند 
پشتیبانى کردیم. ما سى و دو سال است که از مردم فلسطین داریم پشتیبانى 
این  سال  دو  و  سى  این  در  ملتها  و  دولتها  کشورها،  از  کدامیک  میکنیم؛ 
پشتیبانى را کردند؟ مگر ملت فلسطین شیعه اند؟ در مورد غزه مردم ما چقدر 
تالش کردند. جوانهاى ما رفتند فرودگاه که راه بیفتند بروند غزه! عازم بودند 
بروند غزه، علیه اسرائیل بجنگند. خیال میکردند راه باز است. راه بسته بود، 
سرگردان  راه  وسط  که  گرفتیم  را  جلوشان  نروید.  گفتیم  ما  بروند.  نمیشد 
نشوند؛ راه نمیدادند که. مردم ما نسبت به غزه، نسبت به فلسطین، نسبت به 
مصر، نسبت به تونس، همه جا ابراز احساسات کردند؛ آنها که شیعه نبودند. 
بنابراین بحث شیعه و سنى نیست. بدخواهانه و بددالنه سعى میکنند مسأله ى 

بحرین را به عنوان یک مسأله ى شیعه و سنى وانمود و قلمداد کنند.3

حمایت از ملتهاى مظلوم بویژه ملت فلسطین، جزو سیاستهاي کلی نظام
39ـ اعتالى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسالمى ایران در 
منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملى و پیشبرد منافع ملى با 

تأکید بر:

غزه  همایش  افتتاحیه ى  در  کننده  شرکت  فلسطینی  جهادي  گروه هاي  رهبران  دیدار   .1
1388/12/08

2. بیانات در دیدار گروه کثیرى از جوانان استان اردبیل 1379/05/05
3. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى  01/ 01/ 1390
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..... 6ـ 39ـ حمایت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف بویژه 
ملت فلسطین.1

ناقص بودن پیروزي ایران بدون نابودي اسرائیل
ما عالج مسأله ى فلسطین را در راه حلهاى دیکته شده ى ابرقدرتها نمى دانیم؛ 
عالج زخم فلسطین، فقط قلع غده ى سرطانى حکومت صهیونیستى است، 
و این کامًال ممکن است. مسلمانان در حج باید به این مسأله اندیشیده، براى 
آن متعهد شده و هماهنگ شعار و عمل را در راه آن به کار برند. ملت ایران 
مانند همیشه خود را در کنار مبارزان فلسطینى مى داند و بدون پیروزى در 

قضیه ى فلسطین، پیروزى خود را ناقص مى شمرد.
امام راحل عظیم، از نخستین روزهاى شروع مبارزه در ایران، مسأله ى 
فلسطین را در صدر مطالب خود قرار داد و در طول مبارزه و پس از پیروزى 
انقالب، آن را تعقیب کرد و پس از ارتحال ملکوتیش نیز با زبان وصیت نامه ى 
سیاسى، الهى اش با ما و همه ى مسلمانان عالم، درباره ى آن حرف زد. این 
و  وظیفه اید،  همین  داراى  نیز  حاجیان  شما  است.  تخلف ناپذیر  واجب، 
اگر همه به وظیفه عمل کنیم، زخم عمیق پیکر اسالم بهبود خواهد یافت 

-ان شاءاهللا - و خدا با ماست.2

مشخصه ى «خط امام»؛ توجه ویژه به مبارزه با رژیم اشغالگر قدس
من رؤوس مطالبى را در خصوصیات این خط و این جهتگیرى - که 
ما به آن «خط امام» مى گوییم و مشخصه ى حرکت نظام جمهورى اسالمى 
در ده سال حیات با برکت امام بوده است - عرض مى کنم: خط امام، یعنى 
آن مسلک و سلوك حکومتى امام امت. یعنى چیزى که تفسیرکننده ى نظام 
جمهورى اسالمى است. جمهورى اسالمى، مى تواند با جهتگیریهاى مختلفى 
تحقق یابد. آنچه که این جهتگیریها را به صواب نزدیک مى کند و مورد قبول 

1. ابالغ سیاستهاي کلی برنامه ي پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقالب 1387/10/21
2. پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1368/04/14
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و اعتقاد امام رضوان اهللا تعالى علیه بوده است، اینهاست:
غاصب  رژیم  قدس و  اشغالگر  رژیم  با  مبارزه  ...هشتم، توجه ویژه به 
صهیونیستى بود. مبارزه با اسرائیل، جایگاه خاصى در منطق امام - در راه 
و رسم حکومتى - داشت. از امورى که در نظر امام امت به هیچ وجه براى 
ملتهاى مسلمان قابل اغماض نبود، مبارزه ى با صهیونیستها بود؛ چون امام 
از  پیش  سالها  از  را  تحمیلى  رژیم  این  مخرب  و  ویرانگر  نقش  بزرگوار، 

پیروزى انقالب، به درستى تشخیص داده بودند.
.... ما با ظلم و استکبار و فشار بر ملتها، مخالفیم. با تحمیل و زورگویى 
ابرقدرتها مخالفیم و در مقابل آن مى ایستیم. ما در مقابل سازش با اسرائیل 
مى ایستیم. ما از ملت مظلوم فلسطین، با همه ى امکان، دفاع مى کنیم.از ملت 
لبنان که زیر فشار صهیونیستهاست، دفاع مى کنیم. ما از اسالم، از اسالم بیدار 
شده و ملتهاى به هویت اسالمى برگشته، در هر جاى دنیا باشند، دفاع و 
حمایت مى کنیم. امروز پس از آن که ابرقدرت شرق، متالشى شده و از بین 
رفته، امریکا یک ابرقدرت بى رقیب در دنیاست که دچار غرور شده است. 
دچار این اشتباه بزرگ، که خواهد توانست دنیا را طبق میل خود و اراده ى 
خود، اداره کند و بچرخاند. نظام و ترتیبات نوینى که اینها براى دنیا پیشنهاد 
مى کنند، بر این اساس است؛ بر اساس محور بودن امریکا؛ و بعد از امریکا، 
قدرتهاى دیگرى که در درجه ى بعد قرار دارند و تسلط اینها بر همه ى عالم؛ 
بر همه ى کشورها؛ بر همه ى ملتها؛ بر همه ى منابع مهم جهان و بر همه ى 
خودشان  اختیار  در  دنیا  سرنوشت  اینها،  تصور  به  عالم.  حساس  آبراه هاى 
است! امروز قدرتهاى مسلطى که دیگر در مقابلشان بلوك شرق و شوروى 
سابق را ندارند، احساس مى کنند که باید دنیا و سیاست عالم، یکپارچه، در 
اختیار آنها قرار گیرد و هر چیز که در این راه، مانعى محسوب شود، با آن 

به مبارزه برخیزند.1

1. بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1371/03/14
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جهانی بودن نهضت امام
یک نقطه ى دیگر از نقاط روشن خط امام، جهانى بودن نهضت است. 
امام نهضت را جهانى میدانست و این انقالب را متعلق به همه ى ملتهاى 
مسلمان، بلکه غیر مسلمان معرفى میکرد. امام از این ابائى نداشت. این غیر از 
دخالت در امور کشورهاست، که ما نمیکنیم؛ این غیر از صادر کردن انقالب 
به سبک استعمارگران دیروز است، که ما این کار را نمیکنیم، اهلش نیستیم؛ 
دنیا  در  باید  رحمانى  پدیده ى  این  خوش  بوى  که  است  این  معنایش  این 
پراکنده شود، ملتها بفهمند که وظیفه شان چیست، ملتهاى مسلمان بدانند که 
هویتشان چگونه است و کجاست. یک نمونه ى این نگاه جهانى، موضعگیرى 
امام در باب فلسطین است. امام صریحاً فرمود: اسرائیل یک غده ى سرطانى 
است. خوب، غده ى سرطانى را چه کار میکنند؟ غیر از قطع غده، چه عالجى 
میتوان براى آن کرد؟ امام مالحظه ى کسى را نکرد. منطق امام این بود. این 

حرف شعارى نیست؛ این منطقى است.1

امیدآفرینى انقالب براي فلسطینیها
این انقالب در دنیاى اسالم و دنیاى عرب، امیدها را زنده کرد. وقتى 
انقالب ما پیروز شد، به طور کّلى دنیاى عرب و دنیاى اسالم در یک حال 
رکود و سکوت و نومیدى به سر مى برد؛ صهیونیستها کار خودشان را پیش 
برده و همه را ترسانده بودند و هیچ ملتى گمان نمى کرد درِ امیدى برایش 
باز باشد. ناگهان دروازه ى عظیم َفَرج گشوده شد و ملتها امید پیدا کردند. 
صهیونیستها خیال مى کردند فلسطین را خورده اند و تمام شده است. شما 
ببینید امروز ملت فلسطین با همه ى وجود و با همه ى توان وسط میدان آمده 
است و با این که فشار زیادى هم روى او وارد مى کنند، باز ایستاده است. این 
فقط شکست اسرائیل نیست؛ این شکسِت امریکاست؛ این شکسِت همه ى 
قدرتهاى صهیونیستى است که بر دنیا مسّلطند. یک ملت بى سالِح محصور 
روح  این  است.  کرده  بیچاره  و  عاجز  را  اینها  همه ى  فلسطین،  اراضى  در 
1. خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینى(ره) در بیست و یکمین سالگرد ارتحال 

حضرت امام خمینى(ره) 1389/03/14
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امیدوارى بود که ملت لبنان را بیدار کرد. همان ایام انقالب ما، لبنان غوغایى 
بود؛ صهیونیستها هر کارى مى خواستند، با لبنان مى کردند: حمله مى کردند، 
و  مى آمدند  لبنان  آسمان  در  هواپیماهایشان  و  مى کردند  تجاوز  مى کشتند، 
گروههاى  عوض،  در  است!  خودشان  کشور  آسمان  این که  مثل  مى رفتند؛ 
لبنانى به جان هم افتاده بودند. نزدیک پیروزى انقالب، یک نوار دو ساعته 
از مرحوم دکتر «چمران» آورده بودند؛ بنده در مشهد آن را گوش مى کردم. 
خودش در لبنان بود و جزئیات مصیبتهاى مردم لبنان را در آن جا شرح مى داد. 
االن کار مردم لبنان به جایى رسیده است که به اسرائیل ضربه اى مى زنند که 
از اّول حضور صهیونیستها در این منطقه، هیچ دولت عربى چنین ضربه اى 
چند  کردند؛  عقب نشینى  به  وادار  را  آنها  قبل،  سال  دو  است.  نزده  آنها  به 
هفته ى پیش هم على رغم صهیونیستها چند صد زندانِى خود را آزاد کردند 
و قدرتمندانه جشن گرفتند. اگر در دل ملتى امید نباشد، این چیزها پیش 
نمى آید؛ این امید را شما دادید. امروز این امیدآفرینى در همه ى دنیاى اسالم 

و عرب به چشم مى خورد.1

موضع ما
مگر مسأله ى فلسطین و غصب این سرزمین اسالمى از نیم قرن پیش تا 
امروز عوض شده است؟ مگر حقایق تاریخى و جغرافیایى قابل عوض شدن 
است؟ فلسطین، فلسطین است؛ سرزمینى است اسالمى، متعلق به ملت و 
مردم خود. دشمنى بیاید خانه ى شما را غاصبانه تصرف بکند، بعد زورگویانه 

از شما بخواهد که این تصرف را امضاء کنید! کدام ذلت از این باالتر؟!
موضع ما در مقابل اسرائیل، همان موضع همیشگى است. اسرائیل در 
منطقه، یک غده ى بدخیم سرطانى است که باید قطع شود و ریشه کن گردد. 
برخالف تصور ظاهربینان که به پشتیبانى ابرقدرت امریکا از اسرائیل نگاه 
مى کنند و این کار را محال مى دانند، این کار محال نیست؛ این شدنى است 
و خواهد شد. ابرقدرتها جاودانه نیستند. قدرتهاى ماّدى، یک روز هستند و 

1. بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1382/11/24
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یک روز نیستند. دیروز قدرتى به نام اتحاد جماهیر شوروى در دنیا به عنوان 
چشم  پیش  تاریخ،  تجربه ى  صحنه ى  این  نیست.  امروز  اما  بود؛  ابرقدرت 

ماست.1

مسأله ى بیت المقدس، جزو مسائل ملت و نظام جمهورى اسالمى
آن،  و  است  اسالمى  جمهورى  نظام  و  ملت  مسائل  جزو  مطلب،  این 
مسأله ى بیت المقدس شریف و ملت مظلوم فلسطین است. مگر ما مى توانیم 
از این مسأله غافل بشویم، یا آن را به دست فراموشى بسپاریم؟ خصوصیت 
عقیده و تکلیف  نظام اسالمى همین است که تصمیم گیرى آن، بر اساس 
الهى است. هیچ کدام از فقهاى اسالم، تردید و اختالفى ندارند که آن وقتى 
که دشمن بر سرزمین مسلمانان مسلط شد و کیان اسالمى را در کشورى 
تهدید کرد، وظیفه ى همه ى آحاد مسلمین است که در یک جهاد بزرگ و 
همه گیر، با آن دشمن مبارزه کنند، او را از آن سرزمین اسالمى اخراج کنند 
و مجازات و تنبیه نمایند. آیا صهیونیسِم خبیِث خطرناِك جنایتکار و دشمن 
اسالم و مسلمین، متجاوز است یا نیست؟ آیا سرزمین فلسطین، خانه و قبله ى 

مسلمین است یا نیست؟
امروز، چهل و اندى سال است که خبیثترین دشمنان اسالم و انسانیت - 
یعنى همین صهیونیستهاى غدار و مکار - بر بخشى از وجود ما، بر بخشى 
وظیفه ى  چیست؟  ما  وظیفه ى  کرده اند.  پیدا  تسلط  ما  سرزمین  و  خانه  از 
مسلمانان چیست؟ وظیفه ى ملتهاى دیگر اسالمى در قبال فلسطین چیست؟ 
آیا وظیفه سکوت است؟! اُف برآن سران کشورهاى وابسته و خائن که براى 
خاطر دو روز بیشتر حکومت کردن و جلب محبت امریکا و قدرتهاى بزرگ، 

از وظیفه یى با این عظمت، صرف نظر مى کنند.2 

1. سخنرانى در ستاد مشترك ارتش جمهورى اسالمى ایران 1370/05/09
2. سخنرانى در دیدار گروهى از آزادگان، جمعى از خانواده هاى معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  یزد  کرمانشاه،  استانهاى  جمعه ى  ائمه ى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان  و  اجرایى 
شوشتر،  چهارمحال و بختیارى، و گروهى از مردم شهرهاى گرگان، گنبد، محالت، گتوند، 

سپیدان، تهران، شیراز و جهرم 1369/08/02
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مردم ایران و نظام جمهورى اسالمى؛ مایه ى امید مسلمانان
امروز، آن ملت و مرکزى که مسلمانان با توجه به آن، در میان این همه 
اسالمى  جمهورى  نظام  و  ایران  مردم  مى کند،  پیدا  امید  دلشان  گرفتارى، 
است. این مسلمانان مظلوم فلسطینى و لبنانى که به طور روزمره مورد تهاجم 
جنایت آمیز اسرائیل قرار دارند و همین روزها هم آمدند بمباران کردند و این 
جنایاتها ادامه دارد، امیدشان به هیچ کدام از این قدرتها و مدعیانى که ادعا 
مى کنند، نیست. اگر امیدى داشته باشند - که دارند - به انقالب اسالمى و به 

حرکت پُربرکت ملت مسلمان ماست. شما، مایه ى امید مسلمانان هستید.1

اهمیت حفظ عزت جمهورى اسالمى، براى تقویت روحیه ى ملتهاى مظلوم
حفظ عزت و کرامت انقالبى جمهورى اسالمى و ملت ایران در مناسبات 
بین المللى، یکى دیگر از نقاط اصلى است. پیروزى انقالب اسالمى در ایران، 

تحولى ژرف در ارتباطات بین المللى از دو نظر به وجود آورد:
...براى حفظ این رونِد روبه اشتعال و تقویت روحیه ى ملتهاى اصیل 
و مظلوم، جمهورى اسالمى موظف است کوچکترین تغییرى در چهره ى 
با  نکند؛  ایجاد  بین المللى  مناسبات  در  خود  باعزت  موضع  و  صالبت  با 
قلدران، از موضع قدرت و با دولتهاى ضعیف، از موضع حمایت و با ملتهاى 
بپاخاسته، از موضع رعایت و هدایت سخن بگوید و عمل کند؛ دولت امریکا 
را به مثابه ى رأس فتنه و استکبار و رمز غدارى و شیطنت و به خاطر ستمش 
به کشورهاى ضعیف و حمایتش از صهیونیسم غاصب و دشمنیش با بیدارى 
و آزادى ملتها و خصومت عمیق و جنایتبارش با ملت ایران، محکوم و منفور 
و مطرود دانسته، هیچ فرصتى را براى افشاى چهره ى تزویرآلود و رسوا کردن 

آن مدعیان آزادى و غیره و بیان این حقایق از دست ندهد.2 

1. بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران، به مناسبت عید سعید 
غدیر 1369/04/20

2. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) 1369/03/10
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الگوبودن ایران براي فلسطینیان
ایران عزیز ما و نظام مقّدس جمهورى اسالمى و ملت بزرگى که در این 
منطقه ى پُرافتخار زندگى مى کنند، مى توانند براى دنیا الگو باشند؛ همچنان که 
از بعد از انقالب تا امروز در میدانهاى مختلف الگو بوده اند. این را بدون هیچ 
تردیدى بدانید که ملت فلسطین همین امروز که با شجاعت کامل در حال 
مبارزه است، ملت ایران را و درس ایران را، درس فراموش نشدنى خود و 
الگوى فراموش نشدنى خود به حساب مى آورد و این را، هم دوستان شما 
در سراسر عالم که بسیارند، و هم دشمنان شما که مراکز قدرت استکبارى اند، 
به خوبى مى دانند. فلسطین، امروز با نام خدا به مبارزه ى بابرکت و پُرشکوه 
خود ادامه مى دهد. یک بار دیگر غلبه ى اراده ى انسانهایى که دل در گرو 
ایمان به خدا و اعتقاد به خود دارند، بر همه ى قدرتهاى ماّدى، بارز و واضح 
خواهد شد. دنیا خواهد دید که ملت فلسطین در سایه ى استقامت، گام به گام 
به سمت هدفهاى خود پیش خواهد رفت. فلسطین متعّلق به ملت فلسطین 
است. امروز این ملت در میدان است. در دنیاى اسالم هم غوغایى است از 
هیجانى که این ملت در فضاى بین المللى با ایستادگى شجاعانه ى خود آفریده 

است.
البته ملتهاي مسلمان وظیفه ي سنگین تري دارند؛ دولتهاى مسلمان هم 
هم آوا  همدوش،  ـ  دولتش  و  ملت  ـ  اسالمى  ایران  دارند.  بزرگى  وظایف 
و هماهنگ با ملت فلسطین همدردى مى کند؛ با آنها همراهى مى کند؛ در 
را مورد حمایت قرار  گوناگون، این ملت  میدانهاى  در  مختلف،  میدانهاى 

مى دهد.1

ایران؛ الگوي مقاومت ملتها
ما افتخار میکنیم که ملت ما، دولت ما، مسؤولین ما، جوانان ما و فرزانگان 
ما در همه ى این سالها نسبت به این قضایا بى تفاوت نبودند؛ اعالم موضع 
کردند، ابراز نفرت کردند. این روحیه را ملت ایران نباید از دست بدهد. این 
روحیه را از دست ندهید؛ بخصوص شما جوانها. یک عده میخواهند مطلب 

1. بیانات در مراسم فارغ التحصیلى جمعى از پرسنل نیروى انتظامى 1379/07/18
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را واژگونه نشان بدهند؛ اعتراض میکنند: آقا! چقدر میگوئید مرگ بر فالن، 
مرگ بر فالن. اعتراض میکنند: چرا جنایات آمریکا را یا صهیونیستها را یا 
هم پیمانانشان را در تریبونهاى جهانى علنى مطرح میکنید؟ باید مطرح کرد، 

باید گفت. ملتها درس میگیرند.
... ملتها الهام میگیرند، دولتها یاد میگیرند و رهبران ملى تشجیع میشوند، 
وقتى مى بینند یک ملت این جور ایستاده است. چرا ما خجالت بکشیم؟ 
...امروز و در دوران عظمت اسالم، سربلندى نظام اسالمى و سربلندى ملت 
ایران به خاطر مواضع ضد استکبارى اش، آدم مى بیند اگر کسى در تریبونهاى 
جهانى در مقابل آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم و هم پیمانانشان بایستد و 
صریح حرف بزند، یک عده  این جا خجالت میکشند! دست به دست هم 
میمالند ومیگویند: آقا! آبرویمان رفت! مثل همان خجالت کشیدنى که در 
دوران طاغوت، از نماز خواندن یکى میبردند. چرا خجالت بکشیم؟! مواضع 
صریح ملت ایران - و بخصوص جوانها - در مقابل ظلمها و ستمهاى بین 

المللى هرگز نبایستى متوقف بشود.1

پیشتازي دولت جمهوري اسالمی در حمایت از فلسطین
ملت عزیز ما مسأله ى فلسطین را با همه ى وجود درك کرده است؛ ظلمى 
خودش  که  را  وظیفه اى  است؛  کرده  احساس  شده،  اسالم  دنیاى  به  که  را 
در این زمینه دارد، درك کرده است. دولت جمهورى اسالمى، همیشه در 
که  را  آنچه  و  است  کرده  وظیفه  احساس  است؛  بوده  پیشتاز  قسمت  این 
مى توانسته، انجام داده است. یقیناً این، نتایج بزرگى به دنبال خواهد داشت 
و ما امیدواریم - نشانه هایش را هم مى بینیم - که تدریجاً دولتهاى اسالمى 
بعضى حقایق را بیشتر لمس مى کنند؛ بعضى به متن قضیه نزدیکتر مى شوند 

و راه را به سمت آنچه که وظیفه ى امت اسالمى است، نزدیکتر مى کنند.2

1. بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار استادان و دانشجویان کردستان 1388/02/27
2. بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى و سفراى کشورهاى اسالمى در 

سالروز مبعث پیامبر گرامى اسالم(ص) 1379/08/04 
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دمیدن جان تازه در کالبد فلسطین توسط نهضت امام خمینىقّدس سّره
نهضت امام خمینى(قّدس سّره)، جان تازه اى در کالبد قضیه ى فلسطین 
دمید و پشتوانه ى ایمان اسالمى را که همواره با جهاد فداکارانه همراه است، 
بار دیگر براى آن ایجاد کرد. سیاستهاى خاورمیانه اى آمریکا پس از قرارداد 
ملت  و  فلسطین  قضیه ى  براى  را  بارى  خسارت  سرنوشت  دیوید  کمپ 
فلسطین ترسیم کرده بود و این همان سیاستى بود که در نهایت به قرارداد 
اسلو و پیامدهاى دردناك آن منتهى گشت. در این سیاستها محو روحیه ي 
جهاد و مقاومت و حذف تدریجى ملت فلسطین از کلیه معادالت منطقه و 
تکیه ى آن ملت به امیدهاى واهى بجاى تکیه ى او بر اراده و نیروى ذاتى 
خود پیش بینى شده بود. روح ایمان اسالمى و انگیزه ى جهاد فى سبیل اهللا 
که بار دیگر با مبارزات مردم فلسطین آمیخته شد، بزرگترین مانع را در برابر 
پیشرفت سیاستهاى استکبارى و انگیزه هاى خائنانه پدید آورد. امروز ملت 
فلسطین به برکت همین روحیه و انگیزه با همه ى وجود در صحنه حاضر 
است و با اراده و عزم و فداکارى خود آینده اى را که براى دشمنان و حتى 

دوستان فلسطین قابل پیش بینى نبود، شالوده ریزى مى کند.1 

ملت ایران، پشتیبان ملت فلسطین
من به ملت ایران، به پیروان بعثت محمدىصلى اهللا علیه و اله عرض 
میکنم که راه، همین ایستادگى است. نظام جمهورى اسالمى به تبعیت از 
ایستادگى  این  از  ما  است؛  انتخاب کرده  را  ایستادگى  این  امام بزرگوارش 
سود بردیم و ضرر نکردیم. همه ى بلندگوهاى استکبار جمع شدند که ملت 
ایران و دولت ایران و نظام جمهورى اسالمى را با انواع و اقسام استداللها 
از پشتیبانى فلسطینها باز بدارند، ملت ایران قبول نکرد، بعد از این هم قبول 

نمیکنیم؛ ما از ملت فلسطین دفاع میکنیم.2 

1. پیام به کنفرانس بین المللى امام خمینى(ره) و حمایت از فلسطین 1381/03/12
2. دیدار مسؤوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم(ص) 1387/05/09
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اهتزاز پرچم اسالم توسط امام راحل،  موجب بیداري ملت فلسطین
ما در این نهضت عظیمى که در کشورمان و  در حقیقت، امام بزرگوارِ 
در جهان اسالم به وجود آوردند، دو پرچم را بلند کردند و برافراشته نگاه 
داشتند: یک پرچم عبارت است از پرچم احیاي اسالم؛ به عرصه آوردن این 

قدرت عظیم و الیتناهى .
.... در بعد اول که برافراشتن پرچم اسالم بود، این موجب شد که مسلمانان 
در همه ى جاى دنیا احساس هویت کردند؛ احساس شخصیت کردند. بعد 
از آنى که در طول سالهاى متمادى کوشش شده بود که هویت اسالمى خرد 
شود، له شود، وقتى این انقالب به وجود آمد، وقتى قامت برافراشته ى امام 
بزرگوارِ ما در منظر مردم مسلمان عالم پدیدار شد، همه احساس کردند که 
یک هویتى، یک شخصیتى، یک اصالتى پیدا کرده اند. همین موجب شد که 
در شرق و غرب دنیاى اسالم نشانه هاى بیدارى مسلمانان پدیدار بشود: ملت 
فلسطین بعد از ده ها سال ناکامى جان گرفت؛ جوانان کشورهاى عربى که 
بعد از شکسِت در سه جنگ که دولتهایشان با رژیم صهیونیستى داشتند و 
دلمرده و مأیوس بودند، دوباره روحیه گرفتند - اینها دیگر مربوط به دنیاى 
اسالم است؛ مخصوص به مسائل کشور ما نیست - رژیم صهیونیستى که 
غده ى سرطانى در دل کشورهاى اسالمى است و تا آن روز یک چهره ى 
شکست ناپذیر از خود نشان داده بود و  خیلى ها در دنیاى اسالم باور کرده 
بودند که رژیم صهیونیستى شکست ناپذیر است، از دست جوانان مسلمان 
رژیم  بر  پیاپى  ضربه هاى  شد،  شروع  فلسطینى  انتفاضه هاى  خورد؛  سیلى 
غاصب وارد شد؛ چه در انتفاضه ى اول، چه در انتفاضه ى اقصى ، چه در 
شکست و عقب نشینِى نه سال قبل از لبنان، چه در جنگ سى و سه روزه و 
چه در سال گذشته در جنگ بیست و دو روزه ى با مردم مظلوم غزه. همه ى 
اینها ضرباتى بود که بر رژیم صهیونیستى وارد شد. این در حالى است که آن 
روزى که انقالب اسالمى به پیروزى رسید، رژیم صهیونیستى از نظر دولتهاى 
مسلمان و ملتهاى مسلمان، بخصوص ملتهاى عرب، یک رژیم شکست ناپذیر 
به حساب مى آمد. این موجب شد که رژیم صهیونیستى عجالتاً شعار از نیل 
تا فرات را کنار بگذارد و به دست فراموشى بسپرد. ملتهاى مسلمان - از 
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آفریقا تا شرق آسیا - به فکر ایجاد نظام اسالمى و حکومت اسالمى افتادند. با 
فرمولهاى گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهورى اسالمى ما؛ اما به 
فکر حاکمیت اسالم بر کشورشان افتادند. بعضى از کشورها موفق هم شدند؛ 

بعضى هم آینده ى نویدبخشى در انتظارشان هست از حرکتهاى اسالمى.
روشنفکران در دنیاى اسالم با امید تازه اى به میدان آمدند. همان شاعران 
شکست  احساس  میزدند،  حرف  یأس  با  که  نویسندگانى  و  هنرمندان  و 
میکردند، بعد از پیروزى انقالب اسالمى، بعد از حرکت عظیم امام بزرگوار و 
ایستادگى هاى این ملت، روحیه ى شان عوض شد، لحن کالمشان و شعرشان 
و قلمشان تغییر پیدا کرد؛ رنگ امید به خود گرفت. و این رشته سر دراز 

دارد.1

دولت صهیونیست و آمریکا؛ دشمن اصلى براى جمهورى اسالمى
ما  اصلى  دشمن  امروز  کیست؟  اسالمى  جمهورى  براى  اصلى  دشمن 
در دنیا، صهیونیسم و استکبار است. اصل قضیه در دشمنى با اسالم و نظام 

جمهورى اسالمى و ملت ایران، صهیونیسم و استکبار است.
اگر بخواهیم استکبار را درست ترجمه کنیم، امروز با دولت متجاوز و 

مستکبر و یاغى و گردنکِش آمریکا تطبیق مى کند. 
البته پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالى است. چرا؟ 
در  است.  ملت  یک  به  متّکى  و  دولت  یک  آمریکا،  دولت  باالخره  چون 
نیست!  ملت  یک  بر  متّکى  صهیونیستى،  غاصب  دولت  اساساً  که  صورتى 
ملت ساکن آن مناطق، ملتى است که امروز آواره است! اسراییل، از اّول با 
ظلم و آدمکشى، با دروغ و فریب به وجود آمده است. در آن روز یک عّده 
افراد زورگو و متجاوز، با پشتیبانى دولت انگلیس به منطقه ى فلسطین آمدند. 
اهالى آن منطقه را بیرون کردند و فرزندان و بازماندگان آنها - بیش از یک 
میلیون نفر - هنوز هم در زیر چادرها و در شرایط اردوگاهى زندگى مى کنند! 
زیر چادر، یا چیزى شبیه چادر، در کوخها زندگى مى کنند! مردم فلسطین، 

1. بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) 1388/03/14
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در خارج از فلسطین، با حال کوخ نشینى و اردوگاه نشینى زندگى مى کنند. 
خانه هاى آنها و وطن آنها در اختیار کسانى است که از اروپا، از استرالیا، از 
آمریکا، از آسیا و از آفریقا به آن جا رفته اند و یک ملت جعلى و دروغین به 
وجود آورده اند و در آن جا به نام یک ملت، زندگى مى کنند و دولتى هم 

دارند! اساساً چنین ملتى، وجود و هویّتى ندارد.
 پس، امروز در رأس دشمنان خارجى این ملت - که مبارزه ى اصلى 
سیاسى خارجى ما در دنیا با اوست - رژیم فاسِد غاصِب خبیِث صهیونیسِت 
حاکم بر فلسطین اشغالى و پشت سر او، رژیم ایاالت متّحده ى امریکاست. 
ایاالت متحده ي امریکا با آن عرض و طول و با آن پیشرفتهاى علمى و یک 
غولى  مثل  است؛  شده  صهیونیستها  دست  بازیچه ى  بزرگ،  ملت  و  کشور 
که افسارش دست یک سگ است و هر جا مى خواهد، او را مى برد. امروز، 
دولت امریکا با آن حجِم ثروت و سابقه و اهمیتى که از لحاظ سیاسى و 
اقتصادى و نظامى براى خودش در دنیا قائل شده است، بازیچه ى دست 
صهیونیستها و دولت اسراییل شده است.وقتى رئیس جمهور امریکا، علیه 
جمهورى اسالمى، تصمیمى اتّخاذ مى کند، به مجمع صهیونیستهاى امریکا 
مى رود و در آن جا گزارشش را مى دهد و در دنیا پخش مى شود. این، براى 

ملت امریکا ننگ است.
اینها دشمنان اصلى ما هستند. البته در گوشه و کنار دنیا، باز هم علیه ما 
دشمنى و خباثت مى شود، اما اینها اهمیت چندانى ندارد و مسأله ى اصلى 

نیست.1 

شروع دوباره نهضت در فلسطین، با ایستادگی جمهوري اسالمی
بعد  ولى  کشیدند؛  راحتى  نفس  دیگر  خودشان،  خیال  به  صهیونیستها 
دیدند که در دنیا نقطه اى وجود دارد که در آن جا به برکت پرچم و حاکمیت 

1. بیانات در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در صحن حضرت امام 
خمینى(ره) 1375/01/04
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اسالم و به برکت ایمان مردم به قرآن و احکام و آیات آن و به برکت نترسیدن 
دولت  و  مردم  استکبار،  و  ابرقدرتها  به  آنها  نکردن  اعتنا  و  شجاعتشان  و 
ایستاده اند و یکصدا فریاد مى زنند که حکومت غاصب صهیونیست، باید از 
فلسطین خارج شود. همین ایستادگى ملت و دولت ایران و نظام جمهورى 
اسالمى، موجب شده است که خونى به رگهاى خشکیده ى نهضت فلسطین 
جارى شود و جوانان فلسطین - یعنى نسل سوم فلسطینیها - بیدارى حقیقى 
پیدا کنند و نهضت را به شکل اسالمى خودش ادامه دهند. مى دانند که اگر 
نهضت جوانان فلسطینى، در داخل و در اطراف مرزهاى فلسطین اشغالى 
ادامه پیدا کند، همه ى این صلحى که اینها با عربها کردند و دور میز نشستند، 

پوچ و بى معنا خواهد بود و کارشان به جایى نمى رسد.1

تأثیر انقالب اسالمی بر مسأله ي فلسطین
اّما بعد از انقالب اسالمى دو اتّفاق مهم افتاد. یکى این که نهضت فلسطین 
و  شد  تبدیل  اسالمى  نهضت  یک  به   - بود  دینى  غیر  نهضت  یک  که   -
هم  مبارزانى  همان  گرفت.  اسالمى  رنگ  و  آمد  به وجود  اسالمى  مقاومت 
که از بیرون مبارزه مى کردند - مثل کسانى که از لبنان یا مناطق دیگر به 
اسرائیل حمله مى کردند و به آنها ضربه مى زدند - با انگیزه ى اسالمى، که 

یک انگیزه ى بسیار قوى است، وارد میدان شدند.
داخل  در  شورش  و  قیام  یعنى  «انتفاضه»،  آمد.  به وجود  «انتفاضه»  ثانیاً 
سرزمین و وطن مغصوب. از این قیام مى ترسند؛ چون برایشان خیلى مهّم 
است. البته سعى مى کنند مطلب را آن چنان که هست، منعکس نکنند؛ اما 
مبارزات مردم فلسطین در داخل سرزمین فلسطین، براى رژیم صهیونیستى 
شکننده و کوبنده است؛ ستون فقراتشان را مى شکافد. چرا؟ به خاطر این که 
اینها به یهودیانى که از سراسر دنیا در این منطقه جمع کرده اند، وعده دادند 
که در این جا امنیت و راحتى و زندگى خوش هست و گفتند بیایید در این جا 
آقایى کنید؛ اما حاال اینها طاقت برخورد با این نسل نوخاسته و صاحبان 

1. بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1375/10/28
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اصلى این سرزمین را که امروز بیدار شده اند، ندارند. ارکان نظام صهیونیستى 
متزلزل است؛1

آمادگی ملت ایران براي حضور در صحنه ي مبارزه
البته به فضل پروردگار، در ایران اسالمى، عالوه بر این، حنجره هاى مردم 
هم به یاد فلسطین فّعال است، مشتهایشان هم گره است، آمادگى هم دارند؛ 
منتها ما الزم و مصلحت نمى دانیم که غیر از خود ملت فلسطین - که باید در 
صحنه باشد - کسى از جاى دیگرى برود. کارى را که یک ملت باید انجام 

دهد، دیگرى نمى تواند براى او انجام دهد؛ خود آن ملت باید انجام دهد.2

آمادگی جوانان ایرانی براي جانفشانی در فلسطین
بدانید اگر ما - ما که مسؤولین کشور هستیم - جلو مردم را نمی گرفتیم، 
بسیارى از جوانهاى ما راه مى افتادند براى اینکه با جسم خودشان و با تن 
غزه  قضیه ى  در  باشند.  داشته  حضور  فلسطین  عرصه ى  در  هم  خودشان 
پیغام  با  نمى آمدند؛  می کردند،  هم  کار  هر  رفتند،  فرودگاه  به  ما  جوانهاى 
من برگشتند. اگر من پیغام نمی دادم، از فرودگاه برنمی گشتند. می گفتند ما 
را ببرید که ما برویم غزه؛ خیال می کردند که می توانند خودشان را به غزه 
برسانند. این، انگیزه ى جوانهاى ماست. مسأله ى غزه و مسأله ى فلسطین، 
مسأله ى ماست؛ مسأله ى اسالمى ماست؛ مسأله ى همه ى مسلمین است و 
وظیفه ى ماست. آنچه که انجام هم می دهیم، وظیفه ى ماست؛ بر کسى هم 
منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم که کمک 
حضور  اینجا  که  دوستانى  شما  لکن  بدهیم؛  انجام  را  وظائف  بتوانیم  کند، 
دارید، روى همین حرفهایى که این آقایان زدند: اینى که اصل، مبارزه است؛ 
اینکه هیچ راه حلى جز مقاومت در قضیه ى فلسطین وجود ندارد، روى این 
حرفها ایستادگى کنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجامالت سیاسى 

1. بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10
2. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم از سراسر کشور 1375/07/18
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و جوسازیهاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا کند. هر کسى از فلسطینها که 
از راه مقاومت پایش را کنار گذاشت، ضرر کرد.1

غیرقابل مصالحه بودِن فلسطین
... موضع ما در مورد مسأله ى فلسطین هم موضع روشنى است. ما طرفدار 
ملت فلسطین هستیم. ما طرفدار آزادى فلسطین هستیم. ما طرفدار کوتاه کردن 
دست متجاوزین به سرزمین فلسطین هستیم. ما مى گوییم که «مردم فلسطین 
در خانه ى خودشان امنیت ندارند.» اسالم، این وضعیت را رد مى کند. لذا ما 
هم رد مى کنیم؛ ولو کشورهاى دیگر پاى میز مذاکره بنشینند و فلسطین را - 
به خیال خودشان - به دشمن بفروشند. اما بدانند که ملتهاى مسلمان و ملت 

فلسطین، هرگز کشور فلسطین را به دشمن نخواهند فروخت.2

دفاع مقدس ایران؛ الگوي فلسطین
پایدارى شما - چه در دوران دفاع مقّدس و چه در بقیه ى آزمایشهاى 
بزرگ این کشور - این فضیلتها را در زمانه ى ما ثبت کرد. زمانه ى ما زمانه ى 
شیطان  سود  به  همیشه  نزدیک  ارتباطات  این  اما  است؛  نزدیک  ارتباطات 
و شیطنتها نیست؛ به سود معنویتها و اصالتها هم هست. مردم دنیا خیلى 
چیزها را از شما یاد گرفته اند. همین مادرى که در فلسطین، جوان خودش را 
مى بوسد و به طرف میدان جنگ مى فرستد، یک نمونه است. فلسطین سالهاى 
متمادى، زن و مرد و پیر و جوان داشت؛ اما براثر ضعفها و به دلیل آن که 
در میدان صف آرایى معنوى، جنود عقل نمى توانست بر جنود جهل پیروز 
شود، فلسطین دچار ذلّت شد و این وضعیت برایش پیش آمد و دشمنان بر 
آن مسّلط شدند. اما امروز وضعیت فلسطین، به گونه ى دیگرى است؛ امروز 
فلسطین به پا خاسته است؛ امروز ملت فلسطین - زن و مرد - در صف آرایى 

1. دیدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطینی شرکت کننده در افتتاحیه ى همایش غزه 1388/12/08
2. بیانات در صحن «آستان قدس رضوى» 1373/01/01
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معنوى در درون خود توانسته است جانب معنویت را غلبه دهد و پیروز کند؛ 
و این ملت پیروز خواهد شد.1

پیروزي انقالب اسالمی و حزب اهللا لبنان از عوامل شکل گیري انتفاضه 
پیروزى انقالب اسالمى در ایران به رهبرى امام خمینى، مردى فرزانه 
از تبار پیامبر اکرم صّلى اهللا علیه وآله و سّلم، نقش اساسى در بیدارى اسالمى 
در همه ى جهان، بویژه در کشورهاى منطقه داشت. پیروزى مسلمانان در 
رویارویِى به ظاهر نابرابر با دشمنان اسالم در جنوب لبنان، نشان دیگرى از 
اصالت و حّقانیت مبارزات اسالمى و تأکیدى است بر این که اگر مسلمانان 
به وعده ى خداوند اعتماد کنند و براى خدا مجاهده نمایند، پیروزى آنها 

حتمى است.
بى تردید پیروزى خیره کننده ى مقاومت اسالمى در جنوب لبنان از یک 
سو و شکست فضاحت بار طرحهاى سازشکارانه از سوى دیگر، از عبرتهاى 
اصلى منطقه است که موجب شده مردم مسلمان فلسطین یک بار دیگر به 
انتفاضه رو کنند؛ ولى این بار دیگر نغمه هاى سازشکارى در داخل فلسطین و 
یا منطقه، بر روى فلسطینیاِن صبور، شجاع و مقاوم اثرى ندارد و آنها مصّمم 

هستند که ان شاءاهللا مبارزات خویش را تا پیروزى ادامه دهند.2

تبلیغات علیه ایران به خاطر دشمنی با اسرائیل
صهیونیستها و دولت غاصب اسرائیل، ابزار دست امریکا هستند و امریکا، 
این دولت غاصب را اصًال براى انجام کارهاى خود در خاورمیانه گذاشته 
است؛ و نیز خبرگزاریها و رسانه هاى ارتباط جمعِى وابسته به آنها، از روز 
اّوِل انقالب تاکنون، با حجم زیاد و کیفیّت باال، به تبلیغات علیه جمهورى 
اسالمى پرداختند و هر چه به دهنشان آمد، گفتند و مى گویند. مثًال موضوع 

دوکوهه  پادگان  در  مردم  مختلف  قشرهاى  و  راهیان نور  از  نفر  دههاهزار  جمع  در  بیانات   .1
1381/01/09

2. سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
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تضییِع حقوق بشر که ممکن است عّده اى در دنیا آن را واقعاً باور کنند، از 
جعلیّات همینهاست.

مى گویند: «حقوق بشر در ایران، تضییع مى شود.» وقتى مى گوییم «دلیلش 
را بگویید و مثال بیاورید»، فهرستى ارائه مى دهند و مى گویند: «شما اینها 
مرفین.  و  هروئین  قاچاقچیان  هستند؟  کسانى  چه  اینها  کرده اید.»  اعدام  را 
یعنى محکومین به اعدام که یک بار اعدام برایشان کم است و اگر مى شد 
بیش از یک بار اعدامشان کنند، جا داشت. آیا این نقض حقوق بشر است؟! 
مى گویند: «ایران تروریست است.» وقتى مى پرسیم «به چه دلیل مى گویید 
ایران تروریست است و تروریسم را صادر مى کند؟» مى گویند: «ببینید در 
فلسطین و لبنان، مردم چه مى کنند!» خوب؛ این به ایران چه ربطى دارد؟! البته 
در این شّکى نیست که یک عّده انسان، در فلسطین و لبنان بیدار شدند و از 
انقالب اسالمى الهام گرفتند. همان عّده مى گویند: «چرا شما اسرائیِل غاصب، 
صهیونیستهاى بى وطن و دولت جعلى غلِط اسرائیل را آوردید و بر لبنان و 
فلسطین مسلط کردید؟» این موضوع، به ایران چه ربطى دارد؟! آیا اگر عّده اى 
از میهنشان دفاع کنند، به معنى تروریسم است و این به اصطالح تروریسم را 

ایران صادر کرده است؟!1

گناه جمهورى اسالمى؛ طرفداري از حق
جمهورى  مى زند!  را  حرف  این  که  است  این  اسالمى  جمهورى  گناه 
اسالمى بر خالف دولتهاى دیگر که از ترس یا با تطمیع امریکا همین حرف 
حق را کتمان کرده و پوشیده داشتند، این حرف را به صراحت مى زند و 
مى گوید حق، حّق است و باطل، باطل است. ما نمى توانیم انکار کنیم که 
ملت فلسطین وجود داشته، ولى امروز آواره است. نمى توانیم انکار کنیم که 
سرزمین فلسطین، از مردم فلسطین غصب شده است؛ آن هم نه با یک روش 
ظاهرا با نزاکت، بلکه با کشتار و آدمکشى و فریب و دروغ و اعمال زور 
و سّفاکى و قتل عام. دولت اسراییل با قتل عام و غدر و فریب و سّفاکى و 

1. بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى سوم رمضان 1415 - 1373/11/14
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لگدزدن به ارزشهاى انسانى به وجود آمد. حقوق یک ملت در مقابل پاى 
مهاجرین صهیونیست که وارد فلسطین اشغالى شدند، قربانى شد. در طول 
قریب پنجاه سالى که از عمر این دولت جعلى مى گذرد، دائماً سرکوب و قتل 
نفس و دروغ و فریب و تجاوز و حمله به انسانها و بیگناهان، مایه ى حیات 

و تداوم زندگى آن بوده است.
...ما این حقایق را مى گوییم. ما این حقایق را مکتوم نگه نمى داریم. ما 
گناه دانسته ایم که این روشنترین حقایق را در این دنیا کتمان کنیم براى این که 
امریکا خوشش بیاید. اشخاص بسیارى در سطح دنیا - کسانى که با ما در 
ارتباط تجارى یا سیاسى هستند- محرمانه به ماموران و کسان ما مى گویند: 
علت دشمنى امریکا با شما، عبارت از همین مسأله ى خاورمیانه و قضیه ى 
اسراییل است. مى گویند چرا شما مخالفت مى کنید؟ صریحاً مى گویند که این 
قضیه ى حقوق بشر و محاکمات آن چنانى و حقوق زن و از این حرفهایى که 
علیه جمهورى اسالمى، در رسانه هاى امریکایى و صهیونیستى گفته مى شود، 
همه اش حرف است. ما خودمان مى دانستیم که این حرف است؛ اما حاال آنها 

هم این را اقرار مى کنند. 
...مسأله ى آنها در جاى دیگر است. دردشان از جاى دیگر است. آنها 
مى گویند شما چرا با اسراییل کنار نمى آیید و مثل دیگران، حکم قتل ملت 
فلسطین را امضاء نمى کنید؟! حرفشان این است. من همیشه این موضوع را 
به همه مى گفتم. حاال خود آنها اعتراف مى کنند و به ما مى گویند که فشارهاى 
امریکا و محاصره ى اقتصادى و تبلیغات خصمانه و رذالت آمیِز عناصرى از 
دستگاه قانونگذارى و اجرایى امریکا علیه جمهورى اسالمى، همه و همه 
را  خاورمیانه  صلح  چرا  شما  مى گویند  است.  مربوط  اسراییل  قضیه ى  به 
قبول ندارید؟ چرا مى گویید این صلح نیست و سازش گرگ و میش است؟ 
چرا نمى آیید این سازش را امضاء کنید؟ آنها حکم قتل فلسطینیها را از ما 

مى خواهند! قضیه این است.1 

1. بیانات در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در صحن حضرت امام 
خمینى(ره) 1375/01/04
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غاصباِن  غصب  نپذیرفتن  امریکا،  نظر  از  اسالمى  جمهورى  عیب  بزرگترین 
صهیونیست

از نظر امریکاییها، بزرگترین عیب جمهورى اسالمى این است که غصب 
غاصباِن صهیونیست نسبت به فلسطین را قبول نمى کند. بزرگترین نقطه ى 
دشمنى آنها با نظام جمهورى اسالمى این است که چرا شما قبول نمى کنید 
چکمه پوشان اسرائیلى، بدون اجازه در خانه ى مردم حرکت کنند و بر سر آنها 
بکوبند و حاکماِن آن مردم باشند؟! همه ى دنیا قبول کرده اند، شما چرا قبول 
نمى کنید؟! بزرگترین نقطه ى قوت این ملت، از نظر آنها، بزرگترین نقطه ى 

ضعف است!1

مشکل اصلى امریکا با ایران؛ مخالفت با طرحهاى ذّلت بار سازش
استکبار  که  همه جانبه اى  فشارهاى  اساسى  علت  خواهران!  و  برادران 
جهانى - و در رأس آنها رژیم امریکا - به ایران وارد مى کند، حمایت ما از 
فلسطین است. آنها در اظهارات صریحترى گفته اند که مشکل اصلى امریکا 
در  سازش  ذلّت بار  طرحهاى  با  ایران  اسالمى  جمهورى  مخالفت  ایران،  با 
فلسطین است؛ و بقیه ى امور نظیر اّدعاهاى مضحِک نقض حقوق بشر و 
ساخت سالحهاى کشتار جمعى، بهانه اى بیش نیست؛ و اگر ایران دست از 
حمایت خود از مبارزین و مردم لبنان و فلسطین بردارد، آنها دست از روش 
خصمانه ى خویش علیه ایران برمى دارند! البته ما به روشنى مى دانیم مشکل 
اصلى آنان، اسالم و حکومت اسالمى است که مانع از بازگشت غارتگرانه 
و سلطه طلبانه ى آنان به این کشور پهناور شده است و آنها هم حقیقتاً این 
رویکرد سیاستهاى جمهورى اسالمى را به خوبى مى شناسند. ما به آنها جواب 
رد داده ایم و حمایت از مردم فلسطین و لبنان را از وظایف مهم اسالمى 

خویش مى دانیم. لذا آنها از هر سو فشارهاى خود را وارد مى کنند. 
....هرچه دامنه ى مبارزات لبنان و فلسطین گسترده تر مى شود، برآشفتگى 
و عصبانیت صهیونیسم و امریکا از نظام جمهورى اسالمى بیشتر و توطئه ى 

1. بیانات در دیدار جمع کثیرى از بسیجیان سراسر کشور 1375/08/30
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آنها گسترده تر مى گردد؛ ولى آنها بدانند على رغم تبلیغاتشان، ملت عظیم الّشأن 
ایران و مسؤوالن و رؤساى کشور، همگى منسجم هستند. مردم مسلمان ایران 
یکپارچه از آرمانهاى انقالب و اسالم حمایت مى کنند و حمایت از فلسطین، 
انتفاضه و مبارزه با صهیونیسم و حامیانش از ارکان اصلى سیاستهاى راهبردى 

جمهورى اسالمى ایران است.1
برادران و ملت عزیز! استکبار، خصوصیاتى را از جمهورى اسالمى خوش 
نمى دارد؛ به رو و به زبان هم نمى آورد. درعین حال، مسائل دیگرى را به زبان 
مى آورد که بهانه است. موضوع کمک به تروریسم، یا نقض حقوق بشر و یا 
ادعاهایى از این قبیل، حرفهاى مفت و بهانه هاى واهى است. خودشان هم 
مى دانند. قضیه ى اصلى، چیز دیگرى است. قضیه ى اصلى این است که چند 
موضوع مهم هست که جمهورى اسالمى به آنها پایبند است. امریکا و طیف 
مستکبرین عالم، با اینها مخالفند: ما، در قضیه ى فلسطین، آشتى ناپذیریم. ما 
گفته ایم که فلسطین از آن فلسطینیهاست و دولت اسرائیل که غاصب است، 

باید از بین برود و دولت فلسطینیها سرکار بیاید.
این، یک مسأله ى اساسى است. براساس این مسأله، با هر حرکتى که 
مخالف این هدف است، مخالفت مى ورزیم. ما گفتیم: این که در دنیا، هرجا 
تضعیفشان  و  مى ریزد  را  خونشان  استکبار  هستند،  مسلمانان  از  گروهى 
مى کند، توطئه اى علیه اسالم است و افشاگرى کردیم. شما ببینید، امروز در 
دنیا انواع و اقسام تضعیف مسلمین و قهر بر آنها وجود دارد. یک نمونه اش 
در بوسنى هرزگوین با آن شکل فجیع و فضیح است. یک نمونه اش در هند 
یادگارهاى  جزو  که  بزرگ،  و  تاریخى  مسجد  آن  تخریب  مسأله ى  است؛ 
اسالمى است و براى نابود کردن و جریحه دار کردن احساسات مسلمین و 
خراب کردن روحیه ى مسلمانان هند این کار را کردند. در خبرها بود که در 
هند، صهیونیستها به آن متعصبین نادان کمک و برایشان برنامه ریزى مى کنند. 

این هم یک نمونه است.2
1. سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04

2. بیانات در دیدار سپاه پاسداران و نیروى انتظامى، به مناسبت سوم شعبان 1371/11/6
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این چیزهایى که راجع به حقوق بشر و امثال آن مى گویند، خودشان 
مى کنند.  ذکر  فشار  به عنوان  را  اینها  است؛  واقع  خالف  که  مى دانند  هم 
یکى  بکند،  خصومتى  دولتى  هر  علیه  بخواهد  وقتى  که  سالهاست  امریکا 
این  که  مى دهد  شعار  دولت  آن  علیه  یعنى  است؛  همین  خصومتهایش  از 
ضّدحقوق بشر و ضّددمکراسى است! اینها که خودشان هم مى دانند واقعیت 

ندارد؛ دنیا هم این را مى داند. این، چیز مهّمى نیست.
خواسته ى حقیقى آنها از جمهورى اسالمى - که بارها هم آن را تکرار 
کرده اند - این است که جمهورى اسالمى در قضیه ى فلسطین از مواضع 
خود عقب نشینى کند؛ یعنى اسرائیل را به رسمیت بشناسد؛ مثل کشورهایى 
که قضیه ى مبارزه ى فلسطین را به بوته ى فراموشى سپردند! مى گویند شما 
این قضیه را رها کنید، حضور امریکا را در مناطق گوناگون دنیا بپذیرید، 
حضور امریکا را در قضایاى منطقه ى خلیج فارس بپذیرید و مهمتر از همه، 
نفوذ امریکا را در قضایاى کشور ایران بپذیرید! این، خواسته ى حقیقى رژیم 
امریکاست. آن چیزى که به طور حقیقى و جّدى مى خواهند، این قضیه است 
که گفتم. این را در پوشش حرفهاى دیگر و اتّهامات و تبلیغات مخالف و 

امثال این چیزها بیان مى کنند؛ اما حقیقت قضیه این است.1

نترسیدن از انزوا به خاطر دفاع از فلسطین
چهل و پنج سال پیش، ظلمى صورت گرفته است: خانه ى ملت فلسطین 
از آنها غصب شده است. این خانه، به تمامه و بى قید و شرط، باید به ملت 
فلسطین برگردد. حکومت اسالمى، خصوصیتش این است که با َجوسازى، 
عقب نشینى نمى کند. مرتّب بگویند «آقا، منزوى مى شوید!» «منزوى» یعنى 
چه؟! اگر قدرتهاى پر روى دنیا، با جنجال و هیاهو و سرو صدا، آمدند و 
خواستند ناحّقى را حق کنند، ما هم مثل دیگران کنار برویم و بگوییم «صحیح 

مى فرمایید»؟! پس معناى حکومت اسالمى چیست؟

1. بیانات در دیدار گروه کثیرى از دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم به مناسبت 
یوم اهللا سیزده آبان 1376/08/14
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نامشروع،  خوب؛ معلوم است در بین افرادى که جز باطل و جز زورِ 
هیچ چیز برایشان مطرح نیست، انساْن منزوى خواهد شد. «إن یّتخذونک اال 
هزواً»1 معلوم است! مگر وقتى پیغمبر صلوات اهللا علیه، دعوت را آورد، منزوى 
نبود؟ مگر امام بزرگوار ما، در دوران سلطه ى طاغوت، در خانه ى خودش 
غریب و منزوى نبود؟ منزوى یعنى چه؟! حکومت اسالمى، این جوانمردى 
قدرتهاى  و  امریکا  از  و  بگوید  است  حّق  را  آنچه  که  دارد  را  رشادت  و 
متّحد در دنیا نترسد. فرق ما با آن کشورِ ضعیِف وابسته در همین است. آن 
دولتهایى مى ترسند که به ملتهایشان وصل نیستند. آنها هم اگر با ملتهایشان 
متّصل بودند، این جرأت را داشتند که مافى الّضمیر خودشان را بگویند. ما با 
ملتمان وصلیم. ما یک دولت بى پشت و پناه نیستیم. مثل یک پرده ى پوششى 
که نیرویى آن را به طرفى بکشد و پشت سرش هیچ نباشد، نیستیم. عقبه مان 
خیلى قوى است. عقبه ى ما، یک ملت با عظمت، یک ملت پنجاه و چند 
میلیونِى مؤمن است. عقبه ى ما، منطق و استداللى است که بر ما و بر روح 

ما حاکم است.
وقیحانه ى  گستاخیهاى  و  زورگوییها  تسلیم  نمى شویم.  ظلم  تسلیم  ما 
امریکا و قدرتهاى متّحد امریکا نمى شویم. قرآن به ما یاد داده است که حرف 
حق را با قدرت بزنیم و بر آن پافشارى و اصرار کنیم و نیرویمان را براى 
آن بسیج نماییم. خداى متعال هم برکت خواهد داد و کمک خواهد کرد؛ 
همچنان که سرنوشت ما در این پانزده سال ماجراى حماسى ملت ایران این 

را اثبات مى کند.2

1.  سوره ي انبیاء، آیه ي 36
2. بیانات در دیدار فرماندهان و مسؤوالن «سپاه پاسداران انقالب اسالمى» 1372/06/25
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فصل سوم
 صهیونیسم و اسرائیل 

صهیونیسم؛ مفهومی وسیع تر از اسرائیل
عزیزان من! یکى از خدمتهایى که دشمنان ما به ما مى کنند، همین است 
که به ما نشان مى دهند در تبلیغ روى چه نقاطى باید متمرکز شویم. امروز اگر 
شما نگاه کنید، مى بینید که همه ى دستگاههاى تبلیغى دشمن دست به دست 
هم داده اند و تبلیغات خود را بر روى چند نقطه متمرکز کرده اند. در رأس آنها 
هم تبلیغات صهیونیستهاست. صهیونیستها که عرض مى کنیم، فقط مراد ما 
دولت صهیونیست غاصب نیست؛ او بخشى از مجموعه ى صهیونیستهاست؛ 
مجموعه ى صهیونیستهایى که سرمایه داران بزرگ کشورهایى از جمله امریکا 

را تشکیل مى دهند و بر سیاست آن کشور مسلطند.
امروز متأسفانه کشور امریکا، دولت امریکا، کنگره ى امریکا، در زمینه هاى 
صهیونیستند.  طلسم  اسیر   - غیره  و  فرهنگى  تبلیغاتى،  مالى،   - گوناگون 
تبلیغات رسانه اى دنیا هم غالباً در اختیار اینهاست. این خبرگزاریهاى معروفى 
که شما مى بینید، عمده شان در اختیار همین مجموعه اند. بعضیها هم که متعلق 
به آنها نیستند، با آنها هم جهتند. اگر شما تبلیغات اینها را نگاه کنید، مى بینید 
که در مورد کشور عزیز و ملت بزرگ و قهرمان و درعین حال مظلوم ما، 
بر روى چند نقطه متمرکزند: اول، اختالف و دوئیت و تفرقه است؛ همان 
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داستان قدیمى «تفرقه بینداز، حکومت کن»؛ همان درد و بالى عمده اى که از 
قدیم در جان ملتها مى افتاده است. درصدند تفرقه ایجاد کنند، یا اگر هرچه 

تالش کردند دیدند نمى توانند تفرقه ایجاد کنند، شایعه ى تفرقه بیندازند.1

صهیونیستها؛ طراح تحوالت منفى در سطح بین المللى در قالب ناتوي فرهنگی
از این[فراموشی هویت مستقّل مّلی] خطرناکتر، این است که سررشته ى 
همین تحوالت منفى در سطح بین المللى، در دست کسانى باشد که آنها به 
وسیله ى این تحوالت مى خواهند اهداف خودشان را - که یا زر است یا 
زور - تأمین کنند و براى آنها چیزى به نام هویت ملتها اصًال ارزش ندارد؛ 
که متأسفانه این در صد سال، صد و پنجاه سال اخیر، در دنیا اتفاق افتاده 
است؛ یعنى تحوالت کشورهاى آسیایى و آفریقایى و امریکاى التین در دام 
صهیونیست  اینها  طراح  و  است  افتاده  بین المللى  قدرت  باندهاى  طراحى 
و سرمایه داران بین المللى بوده اند. براى اینها آنچه مهم بوده، کسب قدرت 
سیاسى است که بتوانند در کشورها و دولتهاى اروپایى و غیره نفوذ کنند 
کمپانیها،  این  و  کنند  کسب  پول  و  بگیرند  دست  در  را  سیاسى  قدرت  و 
بوده  این  هدف  آورند.  وجود  به  را  تراستها  و  کارتلها  عظیم،  سرمایه هاى 
است؛ آن وقت اگر اقتضاء مى کرده است که اخالق جنسى ملتها را خراب 
کنند، راحت مى کردند؛ مصرف گرایى را در بین آنها ترویج کنند، به راحتى 
این کار را انجام مى دادند؛ بى اعتنایى به هویتهاى ملى و مبانى فرهنگى را 
در آنها ترویج کنند، این کار را مى کردند. اینها، اهداف کالن آنها بوده است 
که تصویر مى کردند. آن وقت همیشه لشکرى هم از امکانات فرهنگى و 
رسانه اى و روزنامه هاى فراوان و مسائل گوناگون تبلیغات در مشت اینها 
بوده است، که اینها امروز یواش یواش دارد پخش مى شود و من پریروز در 
روزنامه - البته سه، چهار ماه قبل از این، من مقاله اش را دیده بودم - گزارشى 
از تشکیل «ناتوى فرهنگى» را خواندم. یعنى در مقابل پیمان ناتو که امریکاییها 
در اروپا به عنوان مقابله ى با شوروى سابق یک مجموعه ى مقتدر نظامى به 

1. بیانات در دیدار علما و روحانیون در آستانه ى ماه مبارك رمضان 1376/10/03
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وجود آوردند؛ اما براى سرکوب هر صداى معارض با خودشان در منطقه ي 
خاور میانه و آسیا و غیره از آن استفاده مى کردند، حاال یک ناتوى فرهنگى 
هم به وجود آورده اند. این، بسیار چیز خطرناکى است. البته حاال هم نیست؛ 
سالهاست که این اتفاق افتاده است. مجموعه ى زنجیره ى به هم پیوسته ى 
رسانه هاى گوناگون - که حاال اینترنت هم داخلش شده است و ماهواره ها 
و تلویزیونها و رادیوها - در جهت مشخصى حرکت مى کنند تا سررشته ى 
رو  و  آسان  هم  خیلى  دیگر  که  حاال  بگیرند؛  عهده  به  را  جوامع  تحوالت 

راست شده است.
قدرت  به جایى  جا  و  افتاد  اتفاق  سیاسى  تحول  یک  که  گرجستان  در 
انجام گرفت، یک سرمایه دار امریکایى و صهیونیست یهودى - البته اسمش 
معروف است، من نمى خواهم اسمش را بیاورم - اعالم کرد که من ده میلیون 
سیاسى ایجاد کردم؛ خیلى  دالر در کشور گرجستان خرج کردم و تحول 
راحت. ده میلیون دالر خرج مى کنند، یک حکومت را کنار مى گذارند، یک 
حکومت دیگر را سر کار مى آورند! اینها باید روى مردم اثر بگذارند؛ باید 
اجتماعات درست کنند. در اوکراین هم همین کار را کردند؛ در جاهاى دیگر 
هم همین کار را کردند. گاهى اوقات تأثیراتشان به شکل دیگرى است و 
تعیین کننده است. شاید این را در یک جمع دانشجویِى دیگر گفته باشم که 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزى - که بسیار هم آدم پرکار و دقیق و 
جدى و پایبندى بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود 
که تحوالت گوناگونى در آسیاى شرقى اتفاق افتاده بود؛ در مالزى، اندونزى 
و تایلند، و زلزله ى اقتصادى به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستى 
و بعد سرمایه دارهاى دیگر، با بازیهاى بانکى و پولى توانستند چند تا کشور 
من  گفت:  من  به  محمد  ماهاتیر  وقت  آن  در  بکشانند.  ورشکستگى  به  را 
فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتى کشورى 
جهانى  بانک  اقتصادى  و خواست نسخه هاى  کرد  پیدا  اقتصادى  وابستگى 
شد.خود  خواهد  هم  همین طور  بکند،  عمل  را  پول  بین المللى  صندوق  و 
این بانک جهانى و صندوق بین المللى هم یکى از بخشها و قطعه هاى این 
جهانى  تحوالت  رشته ى  سر  که  است  خطرناك  خیلى  این  بزرگند.  پازل 
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دست باندهاى قدرت بین المللى باشد؛ که امروز هست. اینها صهیونیستها و 
سرمایه دارهایند و عمدتاً هم در امریکا و در اروپایند. این دو، سه نکته در باب 
تحول بود. پس، از تحول نباید گریخت؛ نباید ترسید و نباید آن را با هرج و 

مرج و آنارشیسم اشتباه کرد. تحول خوب است و الزم است.1

رژیم صهیونیست امروز، بسیار ضعیف تر از رژیم صهیونیست چند سال قبل
امروز بحمداهللا موقعیت ما، موقعیت مستحکمى است؛ بعکس موقعیت 
دشمنان و مخالفان ما متزلزل است. من دیروز و پریروز هم گفتم: امریکاى 
امروز، امریکاى ده سال و پانزده سال قبل نیست؛ رژیم صهیونیست امروز هم، 

رژیم صهیونیست چند سال قبل نیست. این رژیم بشدت تودهنى خورد.2

صهیونیسم، در قلب صفوف دشمنان خونى اسالم و نظام جمهورى اسالمى
در  اسالم طلبى  قّله ى  فعًال  که  اسالمى  جمهورى  نظام  مقابل  در  امروز 
دنیاى اسالم است، صفوفى قرار گرفته اند؛ استکبار جهانى در قلب آن صفوف 
است؛ صهیونیسم در قلب آن صفوف است. اینها به طور صریح، دشمنان 
خونى اسالمند، پس دشمنان خونى جمهورى اسالمى اند. این شد یک معیار. 
اگر حرکتى کردیم، کارى کردیم که به نفع این دشمن انجام گرفت، باید 
اگر  میرویم.  غلط  راه  داریم  که  بدانیم  بشویم،  هوشیار  غافلیم،  اگر  بدانیم 
حرکتى کردیم که دیدیم این دشمن را خشمگین میکند، بدانیم که راهمان راه 
درست است. دشمن از پیشرفت ملت ایران خشمگین میشود، از موفقیتهاى 
شما خشمگین میشود، از استحکام نظام اسالمى خشمگین میشود. شما ببینید 
دشمن  که  چیزى  آن  میشود؛  خشمگین  دشمن  ما  کارهاى  از  کدامیک  از 
را خشمگین میکند، این همان خط درست است. آن چیزى که دشمن را 
مشعوف میکند، ذوق زده میکند، سعى میکند بر روى آن هى تکیه کند؛ در 
زاویه دارى  همان  این  است؛  کج  خط  آن  این  سیاست ورزى،  در  تبلیغات، 

1. دیدار دانشجویان 1385/08/18
2. دیدار مردم گرمسار 1385/08/21
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روشن  را  حقایق  معیارها  این  باشید.  داشته  نظر  در  را  معیارها  این  است. 
خواهد کرد. در بسیارى از موارد آن جائى که اشتباهى پیش مى آید، با این 

معیارها میشود آن اشتباه را برطرف کرد.1

سیطره ي صهیونیسم بر اغلب خبرگزاریها
صهیونیستهاست.  دست  تبلیغات،  این  عمده ى  و  دشمن  تبلیغات 
خبرگزاریهاى معروفى که در دنیا وجود دارند، اغلبشان متعلق به صهیونیستها 
هستند. بعضى از رادیوهاى معروف دنیا هم، متعلق به آنهایند. صهیونیستها 
هم در این منطقه، مثل سگ زنجیرى استکبار عمل مى کنند. پارس کردن و 
پاچه گرفتن و به این و آن پریدن، شأن صهیونیستهاست. از آنها، غیر از این 
هم انتظارى نیست و البته، کسى هم اهمیتى به آنها نمى دهد. اما اگر کسى به 
وضع تبلیغات اینها در برهه هاى مختلف نگاه کند، چیزهاى شگفت آورى را 

احساس مى کند.2

و  مالى  قدرتهاى  بین المللى،  قدرت  مراکز  اغلب  بر  صهیونیسم  سیطره ي 
اقتصادى

ما امروز مواجه هستیم با یک جبهه ى دشمنى بزرگ در سراسر دنیاى 
قدرت  مراکز  در  است  گرفته  شکل  که  است  جبهه اى  این  قدرتمندان؛ 
بین المللى، قدرتهاى مالى و اقتصادى، که غالباً هم در مشت صهیونیستها و 
سرمایه دارهاى بزرگ است. این جبهه در مقابل نظام اسالمى از همه ى وسائل 
استفاده میکند و در داخل هم متأسفانه کسانى به اینها جواب میدهند؛ کسانى 
میشوند طرف مورد اعتماد آنها، حرف آنها را تکرار میکنند، به آنها پاس 
میدهند، براى اینکه آنها بتوانند به نظام جمهورى اسالمى ضربه بزنند! یک 
چنین حالتى متأسفانه وجود دارد. لیکن در مقابل آن، بیدارى مردم، آگاهى 
مردم، انگیزه ى مردم، حضور مردم، دیندارى مردم، عالقه مندى مردم به مبانى 

1. بیانات در دیدار عمومى مردم چالوس و نوشهر 1388/07/15
2. بیانات در جمع علما، طالب و روحانیان، در آستانه ى ماه «محرم» 1372/03/26
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نظام و پایه هاى نظام وجود دارد. اینها حقائقى است که در جمهورى اسالمى 
وجود دارد. و ما پیش رفتیم. ما در طول این سالهاى متمادى، خدا را شکر 

میکنیم که پیش رفتیم.1

وسازش  سکوت  سبب  به  صهیونیستها،  توسط  بزرگ  اسرائیل  هدف  اعالم 
دولتهاى عربى

سکوت و سازش خیانت آلود بسیارى از دولتهاى عربى و حتّى تظاهر 
بعضى از آنان به بى تفاوتى و عدم حساسیت نسبت به سرنوشت فلسطین، 
کار را به جایى رسانده است که دولت غاصب صهیونیست، پس از سالها 
زبان  بر  علناً  را  بزرگ  اسرائیل  داعیه ى  دوباره  اکنون  انکار،  حتّى  و  کتمان 
مى آورد و با بى شرمى و وقاحت، نیت پلید غصب سرزمینهاى جدیدى از 

میهن اسالمى را تکرار مى کند.
بعضى از پادشاهان و رؤساى عرب، به خاطر جلب نظر معبودشان امریکا، 
حتّى انگیزه هاى عربى و عرق قومیت را که دائماً از آن دم مى زنند، در برابر 
اسرائیل به فراموشى مى سپارند و به جاى آن، میدان مسابقه با اسرائیل در 
گرفتن کمک از امریکا را هرچه بیشتر گرم مى کنند. این داغ ننگ را چه کسى 
از پیشانى ملت عرب خواهد زدود؟ و آیا جوانان مسلمان بیدار در کشورهاى 

عربى، این خیانت را بر خودفروختگان خواهند بخشید؟!
در نظر این زمامداران خائن، قومیت و وحدت عربى، فقط هنگامى باید 
مورد استفاده قرار گیرد که امریکا بخواهد از آن در برابر ایران اسالمى و 
اسالم ناب محّمدىصّلى اهللا علیه وآله بهره بردارى کند. اُف بر وجدانهاى خفته 
و دلهاى ناپاکى که لطف و عنایت امریکا را به قیمت از دست دادن همه چیز، 
هم ثروتهاى خداداد طبیعى، هم شأن و کرامت انسانى و ایمان اسالمى و آبرو 
و اعتبار و تشخص ملت خود طلب کردند و با کفران نعمتهاى خدا، خود و 
ملتهایشان را در سراشیب انحطاط و ابتال به غضب الهى دچار ساختند. «اَلَم 
لُوا نعمت َاهللا کفراً و اََحلُّوا قوَمهم داَرالَبواِر َجهّنَم َیصَلونَها و بِئَس  َتَر الى الّذین بَدَّ

1. بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1388/12/06
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الَقرار».1
چه شد آن شور و هیجانى که در برابر اسرائیل غاصب ابراز مى شد؟ و 
چه شد تعهدى که رؤساى عرب با ملتهاى خود درباره ى مبارزه با اسرائیل 
بستند؟ لعنت خدا و بندگان صالحش بر آن دستى2 که اولین معاهده ى سازش 
با اسرائیل را امضاء کرد و زندگى سیاه دنیوى و سرنوشت اخروى خود را با 
فرعون قرین ساخت. و نفرین بندگان صالح و فرشتگان و انبیا و اولیا بر آنان 
که آن راه را ادامه داده اند و مى دهند؛ مخصوصاً آنان که امید کاذبى به ملت 
مظلوم فلسطین داده و آن گاه به بهاى سیه روزى آنان، عیش ناپایدارى براى 

خود فراهم کردند.3

ماهیت اسرائیل
اکنون اوضاع آشفته ى جهان اسالم و وابستگى روزافزون کشورهاى منطقه 
به قدرت بى مهار امریکا، زمینه ى مساعدى براى تهاجم کینه ورزانه ى دولت 
غاصب فراهم ساخته، که با پشتگرمى به حمایت شیطان بزرگ - که حقًا 
خطرناکترین دشمن اسالم و مسلمین است - آشکارا مقاصدى را که هرگز هم 
تالش زیادى براى پنهان ساختن آن نمى کرده است، دنبال کند: انتقال یهودیان 
است؛  سابق  ابرقدرت  آن  به  غرب  کمکهاى  بهاى  از  بخشى  که  شوروى 
انتقال فالشه هاى اتیوپى که قرار است خدمت به صهیونیستهاى امریکایى 
و اروپایى غاصب فلسطین را بکنند و اخیراً یهودیان هند؛ شهرك سازى در 
بخشهاى غصب شده ى اخیر فلسطین و حتّى احتماالً در بخش اشغال شده ى 
لبنان؛ افزایش تجهیزات نظامى و سالحهاى کشتار جمعى در همان حال که 
امریکا جنجال تحریم صدور چنین سالحهایى را به خاورمیانه بلند کرده 
است؛ حمالت هوایى روزمره و متناوب به جنوب لبنان و بمباران غیرنظامیان 
فلسطینى و لبنانى؛ سختگیرى روزافزون نسبت به شهروندان عرب فلسطینى 

1.  سوره ي ابراهیم، آیه ي28
2.  انور سادات

3. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) 1369/03/10
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وحشیانه ترین  و  جنایت بارترین  انجام  و   - سرزمین  آن  صاحبان  یعنى   -
برخوردهاى پلیسى با مردم، و در همان حال در صحنه ى سیاسى، در برابر 
عقب نشینى روزبه روز دولتهاى عربى و ساف و ضعف نشان دادن زبونانه ى 
برخى از سیاستمداران عرب، چهره ى مهاجم به خود گرفتن و حتّى فکر 
تشکیل کنفرانس بین المللى و یا منطقه یى هر یک را به نوعى رد کردن، و 
باالخره پیشنهاد تشکیل دولت فلسطین در گوشه یى از سرزمین فلسطین را 
که محصول عقب نشینى و ذلت پذیرى طرفهاى فلسطینى بود، به صراحت و 
قاطعیت رد کردن. اینها مجموعه یى از سیاستها و اعمال آشکار آدمى ستیزان 
صهیونیست است و یقیناً در کنار اینها چندین برابر، فعالیت پنهان در جهت 
جنایتهاى  و  مسموم  تبلیغات  و  روانى  جنگ  و  آدم ربایى  و  ترور  و  توطئه 
شناخته و ناشناخته یى است که فقط از صهیونیستها و همکاران آنها ساخته 

و متصور است.1

رژیم غاصب صهیونیست، واضحترین نمونه ى دولت تروریست
البته دولِت تروریست هم داریم که به کارش «تروریسم دولتى» اطالق 
غاصب  رژیم  تروریست،  دولت  نمـونه ى  واضحترین  امـروز  مى شود. 
صهیونیست است. در واقع، از روزى که دسِت پلید و سیاسِت ضّداسالمى، 
ضّدمردمى و ضّدشرقِى انگلیس، در کشور فلسطیِن اسالمى به صهیونیستها 
حکومت داد - یعنى از سال 1948 میالدى و قبل از آن - تروریسم دولتى 
هم شکل گرفت و به ترور پرداخت. صهیونیستها کارهایشان را با ترور پیش 
مى بردند و مى برند. به عنوان مثال، قتل عام در «دیِریاسین» که قضیه اش را 

شنیده اید، از مظاهر تروریسم است.
وقتى به یک روستا حمله کنند، مردها، زنها و بچه ها را به رگبار ببندند 
و یا مردها را بکشند و زنهاى تنها و بى پناه را در بیابان رها کنند و به آنها 
بگویند «هر جا مى خواهید بروید» و سپس همه ى خانه ها را آتش بزنند، یکى 

از بارزترین مظاهر تروریسم رخ مى نماید.

1. پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1370/03/26
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دولت غاصِب اسرائیل، از بدو تشکیل تا امروز - به عبارتى: در تمام طوِل 
تقریباً نیم قرنى که این غّده ى سرطانى در پیکره ى اسالمى پیدا شده است- 
همیشه کارش را با ترور پیش برده و مظهر کامل تروریسم دولتى است. 
حتماً شنیده اید که اخیراً این دولت غاصب، در یک هجوم شبانه، چند فروند 
چرخبال و هواپیما، همراه با کماندو و اسلحه به لبنان فرستاد، تا روستایى را 
به محاصره درآورند و مردى را از خانه اش بربایند و به زندان منتقل کنند. آیا 

تروریسم دولتى از این واضحتر وجود دارد؟!
جالب این جاست که چندى پیش، رؤساى هفت دولت صنعتى جهان، 
نشستند، ریش جنباندند و راجع به تروریسم حرف زدند. آیا شما نمى دانید 
که امروز مظهر تروریسم کیست؟! آیا شما انصاف دارید؟! آیا شما از افکار 
عمومى جهان، اندکى مالحظه دارید؟! آیا شما که این قدر مّدعِى حقوق بشر 
هستید، انسانها را داراى عقل و تشخیص مى دانید؟! امروز مظهر تروریسم 
دولتى و دولت تروریست در دنیا کیست؟ آن دولتى که هر روز به لبنان حمله 
مى کند و به کشتار و آدم ربایى مى پردازد کیست؟ کیست که دولتش، از اّول 
براساس ترور، ایجاد وحشت و کشتار و قتل عام به وجود آمده است؟ آیا غیر 
از دولت اسرائیل، دولت دیگرى هم هست که از این ویژگیها برخوردار باشد؟ 
دنبال تروریسم دولتى مى گردید؟ بفرمایید: اسرائیل! چرا در مقابل اقدامات 
تروریستِى این دولت ساکت مى مانید و حتّى از آن حمایت مى کنید؟! چرا 

دروغ مى گویید؟! دولت غاصِب اسرائیل، بالیى جهانى است.1

دو بال در سطح جهان: بالى تروریسم و بالى حق کشِى مّدعیان زمامدارى امور 
بشر

ببینید! امروز در سطح جهان، دو بال وجود دارد: یک بال، بالى تروریسم 
است؛ که مظهر اعالیش از لحاظ دولتى، حکومت غاصِب صهیونیستها، و از 
لحاظ حزبى، منافقین و امثال منافقینند که مثل میکروبى که در محیط مناسبى 
در زباله دان رشد مى کند و تکثیر مى شود، زیر بال دولتهاى بزرگ، رشد و نمو 

1.  بیانات در دیدار جمعى از اعضاى «نیروى انتظامى»، کارکنان «سازمان تأمین اجتماعى»، «سازمان 
بهزیستى» و اساتید و دانشجویان دانشگاهها 1373/04/29 
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کردند. بالى دوم، که شاید از بالى اّول هم بزرگتر است، حق کشِى کسانى 
است که مّدعِى زمامدارى امور بشرند. اینها ترور را مى بینند، تروریست را 
مى شناسند و تروریسم دولتى را هم تشخیص مى دهند، اما حق را مى پوشانند 

و انکار مى کنند. کار اینها واقعاً براى بشریت، بالى بزرگى است. 1

حیله گري اسرئیل؛ تالش براي به رسمیت شناخته شدن توسط اعراب
یعنى کنفرانس  آنها، همین ایجاد «کنفرانس فلسطین»  امروز حیله گرى 
براى شناسایى اسرائیل است. همین کنفرانس ژنو و دیگر مجامع جهانى، 
که امریکا کارگردانى مى کند، ترفند اینهاست. بمجرد این که اعراب، اینها را 
به رسمیت بشناسند و این مانع که مانع مهمى است، از سر راه صهیونیستها 
برداشته شود، باز نوبت زور و خشونت و خباثت آنها مى شود. هم اکنون نیز 

در لبنان به خباثت و خشونت متوسل شده اند. 2
پیش  در  سرنوشت ساز  لحظه هاى  آن  از  یکى  دیگر  بار  یک  ...امروز 
است، و یکى از آن امتحانهاى عمومى آماده. مسأله این است که امریکا در 
بحبوحه ى آنچه پیروزیهاى پس از پایان «جنگ سرد» نامیده مى شود، و به 
برکت سکوت رعب آمیزى که بر برخى از کشورهاى این منطقه حاکم گشته، 
و با تکیه بر حضور نظامى غاصبانه در خلیج فارس، درصدد است مشکل 
خود و مشکل صهیونیستهاى غاصب را حل کند؛ اسرائیل از سوى اعراب به 

رسمیت شناخته شود و داعیه ى «فلسطین» براى همیشه پایان یابد. 3

کوتاه آمدن در برابر اسرائیل، باعث خشونت بیشتِر آن
ملت ایران نسبت به این قضیه آگاه است. ملتهاى دیگر هم باید بفهمند. 

1.  بیانات در دیدار جمعى از اعضاى «نیروى انتظامى»، کارکنان «سازمان تأمین اجتماعى»، «سازمان 
بهزیستى» و اساتید و دانشجویان دانشگاهها 1373/04/29 

2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
3.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
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بحمداهللا بسیارى از ملتهاى اسالمى و ملل آزاده ى دنیا، کم و بیش از این 
مسائل اطالع دارند. آنچه ما مى خواهیم نتیجه بگیریم این است که چهل 
و پنج سال از غصب سرزمین فلسطین مى گذرد. هر چه دولتهاى عربى و 
او  طرف  از  خشونت  و  پرروتر  دشمن  آمدند،  کوتاه  فلسطینى  سازمانهاى 
بیشتر شد. نتیجه این است که ملت فلسطین براى نجات خود، یک راه بیشتر 
ندارد و آن، مبارزه ى خشن فداکارانه اى است که باید در داخل و خارج سر 
زمینهاى اشغالى انجام گیرد. وظیفه ى همه ى مسلمانان هم این است که به 

این مبارزه ى اسالمى کمک کنند.1

خاصیت قدرت استکبارى؛ بی توجهی به حقوق دیگران
خاصیت قدرت استکبارى این است که به همه ى دنیا مثل منطقه یى که 
متعلق به خود اوست، یا او حق استفاده ى از آن را دارد، نگاه مى کند. اگر 
بناست یک نقطه را تقویت کند، چون به نفع اوست، بدون هیچ مالحظه یى 
تقویت مى کند. امروز شما ببینید اسرائیل چقدر مورد حمایت امریکاست؛ 
اسرائیلى که بعد از آن که حقوق ملت فلسطین را تضییع کرده است، هیچ 
حقى براى ملتهاى همسایه ى خود قائل نیست؛ هر وقت فرصت پیدا کند، 
تجاوز مى کند؛ امروز چون مى تواند به لبنان تجاوز کند، تجاوز مى کند؛ ولى 
روزى اگر الزم بداند، به اردن یا به سوریه هم حمله مى کند. چه چیزى مانع 

او خواهد شد؟!
براى  فلسطین،  اشغالى  سرزمینهاى  داخل  در  که  است  رژیمى  اسرائیل 
مردم این سرزمین کمترین حق حیات و حیثیت زندگى یى قائل نیست؛ به 
آنها اجازه ى زندگى در خانه ى خودشان هم نمى دهد؛ آن کسانى که در مقابل 
و  خفه  را  آنها  خشن  آن طور  بکشند،  فریادى  صهیونیستى  نیروهاى  فشار 
سرکوب مى کند؛ به هیچیک از قراردادهاى بین المللى که در عرف دولتهاى 
جهانى مورد قبول است، اگر نخواهد، عمل نمى کند؛ هرکدام که براى او 
اندك مشکلى داشته باشد، آن را خیلى راحت کنارى مى گذارد! امریکا از 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
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مقررات  و  انسانى  قوانین  به  بى اعتناى  و  گستاخ  و  وحشى  رژیمى  چنین 
بین المللى حمایت مى کند!

این کارهایى که امروز اسرائیل مى کند، اگر کمتر از آن را دولتى انجام 
مى داد که در خدمت منافع امریکا نبود، مى دانید تبلیغات امریکایى با آن دولت 
چه مى کرد؟! در همین جریان شهادت دبیر کل حزب اهللا لبنان - مرحوم سیّد 
عباس موسوى، این مجاهد شهید و با اخالص - هلیکوپترهاى صهیونیست 
وارد فضاى کشور دیگرى مى شوند؛ آزادانه در آن رفت وآمد مى کنند؛ نقطه یى 
را زیر نظر مى گیرند و کاروان اتومبیلهاى غیرنظامى را با موشک مى زنند؛ مرد 
را مى ُکشند، زن را مى ُکشند، فرزند خردسال را مى ُکشند؛ اما شما ببینید در 
مقابل این جنایت واضح - که هیچ کس در جنایت بودن این رفتار نمى تواند 
مگر  مى گیرد؟!  موضعى  چه  استکبارى  دنیاى   - بکند  تردیدى  کمترین 
معناى تروریسم چیست؟! مگر تروریسم غیر از این است؟! به غیرمسلحى 
حمله کنند؛ به زن و فرزند مردم حمله کنند؛ به خانه ى مردم حمله کنند؛ از 
داخل خانه، صاحِب خانه را بربایند؛ شکنجه کنند و بُکشند! مگر تروریسم 
چیست؟! آیا رژیم ایاالت متحده ى امریکا و سازمانهایى که دم از طرفدارى 
از حقوق بشر و مخالفت با تروریسم مى زنند، نمى فهمند که تروریسم یعنى 
این؟! نمى دانند که تروریسم دولتى، یعنى آن کارى که چهل و چند سال 
است که رژیم غاصب صهیونیست دارد انجام مى دهد؟! یا مى فهمند و به رو 
نمى آورند؟! آیا وقتى ملتى مى بیند که این طور فرهنگها و واژه ها و لغات، در 
قاموس استکبار امریکایى، نابجا و غلط مصرف مى شود، جا دارد که از این که 
امریکا به او تروریست بگوید، تحاشى1 کند؟ امریکاییها عده یى را در لیست 
تروریستها قرار دادند؛ غلط کردند! اگر بناست کسانى در لیست تروریستها 
قرار بگیرند، اول خود رژیم امریکاست که تروریست تر از دیگران است و 

حامى خبیث ترین رژیمهاى دنیا - یعنى رژیم صهیونیست- است.2

1.  انکار و خود را منّزه دانستن
2.  سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم قم، در سالروز میالد حضرت مهدى(عج) 1370/11/30 
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اهداف اسرائیل از به دست آوردن رسمیت از کشورهاي عربی
خالصى اسرائیل از دغدغه ى معارضات دولتهاى عربى، آن دست آموز 
امریکا را اوالً براى وظیفه ى اصلیش، یعنى مبارزه با حرکتهاى اسالمى در این 
منطقه - که بزرگترین خطر جدى براى امریکاست - آماده مى سازد؛ ثانیاً نفوذ 
امریکا را بر کشورهاى این منطقه ى حیاتى قطعى کرده، منطقه را به صورت 
خانه ى امن امریکاییان درمى آورد و شیطان بزرگ، صاحب اختیار بى دردسر 
و  اشغالى  سرزمینهاى  توسعه ى  راه  در  اسرائیل  ثالثاً  و  مى شود؛  خاورمیانه 

آرزوى «از نیل تا فرات»، یک سنگر مهم دیگر را فتح مى کند. 1

علت قدرتمندي اسرائیل؛ دوگانگی دولتهاي اسالمی با ملتهایشان
پول  و  امریکا  پشتیبانى  به  صهیونیستى،  غاصب  رژیم  امروز  چرا 
صهیونیستهاى عالم، مى تواند به ملتهاى عربى این طور واضح زور بگوید؟ 
چرا بعد از گذشت دهها سال که مسلمانان و توده هاى عرب، مذاکره ى با 
اسرائیل را - که یک رژیم جعلى و بى ریشه و تحمیلى و غاصب در منطقه 
فکر  متأسفانه  امروز  مى شمردند،  زشت  را  آن  و  مى کردند  تحریم  است - 
مذاکره در میان عناصر سیاسى و بسیارى از دولتهاى عرب، تلقى به قبول 
مى شود؟ چون مردم حضور ندارند، چون دست مردم با دستهاى فعال آن 
کشورها همراه نیست، چون رژیمها به راهى مى روند و ملتها به راهى دیگر؛ 
نتیجه ضعف است. واّال اگر رژیمهاى عربى که امروز مذاکره ى با اسرائیل 
را قبول مى کنند، به ملتهاى خود متکى بودند، چرا احساس کنند که ناچار 
و مجبورند با دشمن خانگى و غاصب سرزمین خود بنشینند و در مورد 
سرزمین مغصوب حرف بزنند؟ اگر ملتها را در صحنه راه مى دادند، اگر به 
عواطف و فکر و اراده و نیروى ملتها احترام مى گذاشتند، ملتها نمى گذاشتند 

کشورها و رژیمهاى عربى این طور دچار ضعف بشوند. 2

1.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
2.  سخنرانى در ستاد مشترك ارتش جمهورى اسالمى ایران 1370/05/09 
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سوء استفاده ي دشمن از غفلت مسلمین
ملت اسالم باید بیدار باشد و این وظیفه را فراموش نکند. دشمن خدا، از 
غفلت مسلمین سوء استفاده کرد؛ واّال چندصدهزار صهیونیست در اول کار، 
بعد هم تا امروز یکى، دو میلیون با همه ى آن حواشى یى که از اطراف دنیا 
فراهم کردند، مگر چقدر قدرت دارند؟ اگر سران کشورهاى اسالمى بهوش 
بودند، اگر ملتهاى اسالمى بیدار بودند، مگر کمکهاى امریکا در آن صورت 
مى توانست اسرائیل را نجات بدهد؟ ابداً. مسلمانان غافل مى مانند که دشمن 
مى تواند اظهار وجود بکند. دشمن چندان قوى نیست؛ ما از قّوت خودمان 

غافلیم. 1

عقب نشینى دولتهاى اسالمى، موجب گستاخی استکبار
 این خطاى بزرگى است که کسى تصور کند عقب نشینى دولتهاى اسالمى 
در برابر استکبار در قضیه ى فلسطین، آنها را قانع خواهد کرد. مى بینید همین 
کوتاه آمدنها و عقب نشینى ها براى دولت استکبارى ایاالت متحده ى امریکا، 
مسأله ى خاورمیانه را به صورت یک آرزوى خام مطرح کرده است. آنها 
دنبال خاورمیانه یى هستند که یکسره و به طور کامل در مشت خودشان باشد، 
که امروز چنین چیزى نیست. سکوت دولتهاى اسالمى و عقب نشینى آنها 
در عرصه ى سیاسى و در عرصه ى بین المللى، دشمن را روزبه روز گستاخ تر 

مى کند.
...امت اسالمى امروز در دنیا یک حقیقت غیر قابل انکار است. ملتهاى 
و  زورگو  بین المللى  قدرتهاى  آن  از  نفرت  از  است  پُر  دلهاشان  مسلمان 
غاصب و اگر فرصتى پیدا کنند، همه ى این ملتها پشت سِر ملت فلسطین 

ایستاده اند.
این را هم همه باید بدانیم و بفهمیم که عقب نشینى در مقابل قدرتهاى 

1.  سخنرانى در دیدار گروهى از آزادگان، جمعى از خانواده هاى معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  یزد  کرمانشاه،  استانهاى  جمعه ى  ائمه ى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان  و  اجرایى 
شوشتر،  گتوند،  چهارمحال و بختیارى، و گروهى از مردم شهرهاى گرگان، گنبد، محالت، 

سپیدان، تهران، شیراز و جهرم 1369/08/02 
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استکبارى، آنها را َجرى تر مى کند؛ اما ایستادگى، به ناکامى آنها مى انجامد. 
قدرت ابرقدرتهاى دنیا یک قدرت بى تخلف و بى منتها نیست.1

نقطه ي ضعف دشمن، همان نقطه ي سختگیري او
این را هم بگویم: آن جایى که شما احساس مى کنید دشمن سختگیرى 
مى کند، درست همان جایى است که دشمن آسیب مى بیند. فشارى که این 
روزها به وسیله ى صهیونیستها بر مسلمانان مظلوم فلسطینى وارد مى شود، به 
معناى آن است که استکبار در سرزمینهاى اشغالى فلسطین مقدس، به طور 
جدى تهدید مى شود. اگر تهدید جدى نبود، این قدر فشار زیاد نمى شد. 
این روزها دولت غاصب صهیونیست، به طور روزمره در سرزمین اشغالى 
به مردم حمله مى کند و حتى شنیدم به زنها حمله کرده، تعدادى از آنها را 
مضروب و مجروح نموده و تعداد کثیرى از مردم را به وسیله ى مزدوران 
نظامى و پلیس خود مجروح کرده است. چقدر از افراد را مى گیرند و در 
زندانهاى خود بازداشت و شکنجه مى کنند و در نهایِت فشار نگه مى دارند؛ اما 

شعله ى مقدس، روزبه روز در سرزمینهاى اشغالى مشتعل تر مى شود.2

مسائل  به  و  فرعى  جاهاى  به  فلسطین  از  ذهنها  انصراف  دشمن؛  شگرد 
دروغین

دنیاى اسالم - بخصوص دنیاى عرب - همین امروز باید متوّجه باشد 
که شگرد دشمنان این است که آنها را از این قضیه ى مهم که امروز قضیه ى 
اصلى جهان اسالم و بخصوص قضیه ى اصلى جهان عرب است، منصرف و 
ذهنها را به جاهاى فرعى و به مسائل دروغین منتقل کنند، براى این که بتوانند 
این کار را انجام دهند. البته آنها نخواهند توانست انجام دهند. اینها هم اگر 
غفلت کنند، براى خودشان جز زیان، چیزى به بار نخواهد آورد؛ یعنى آبروى 
غفلت کنندگان خواهد رفت، اما قضیه به همان استحکام اصلى باقى خواهد 

1.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید سعید فطر 1384/08/13
2.  سخنرانى در دیدار جمع کثیرى از دانشگاهیان و طالب حوزه هاى علمیه 1368/09/29 
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ماند و بالشک روزى ملت فلسطین، سرزمین فلسطین را در زیر سلطه ى حّق 
خود خواهد گرفت؛ هیچ تردیدى نیست.

عدم توّجه به ذخایِر تاریخ و سرگذشت زندگى - که تاریخ عبارت از 
مجموعه اى از حوادث است - این نتایج را دارد. باید همواره به تاریخ و به 

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

افول قدرت با نبود استدالل و انجام ترور
براى یک نظام و یک رژیم سیاسى، ضعف حقیقى و افول قدرت وقتى 
شروع مى شود که این رژیم و این نظام، استدالل سیاسى و قانع کننده ى براى 
کار خود، و حقانیت سیاسى خود را از دست بدهد. وقتى رژیمى حقانیت 
سیاسى اش از دست رفت و استدالل او براى موجودیت و کارهاى خودش 
از دست او خارج شد، آن وقت قدرت معنوى خود را از دست داده است 
و سقوط او شروع شده است؛ ولو در ظاهر چیزى فهمیده نشود و خود او 
نفهمد. اینها این قدر مست قدرت و شهوتند که نمى فهمند ضعف استدالل و 

فقدان حقانیت سیاسى آنها در دنیا، با آنها چه دارد مى کند.
به جنایتکار صهیونیست - یعنى شارون - تبریک مى گوید که تو احمد 
یاسین را کشتى یا شهید رنتیسى را ترور کردى! استداللش براى این کار 
چیست؟ این است که دولت اسرائیل از خودش دفاع مى کند. عجب! مگر 
منطق دیکتاتورهاى عالم، آن جایى که مردم و مخالفان خود را سرکوب و تار 
و مار و شکنجه مى کنند، غیر از این است؟! همه ى چهره هاى نحس و خبیث 
سیاسى دنیا که معروف به خباثت و دیکتاتورى هستند، مخالفان خود را با 
همین منطق تار و مار کرده اند؛ مى گویند ما از موجودیت خود دفاع مى کنیم. 
او مى گوید اسرائیل از موجودیت خودش دفاع مى کند. شیخ احمد یاسین، 
پیرمرد فلِج روى چرخ نشسته، مگر غیر از زبان و غیر از فکر کار دیگرى 
مى توانست بکند؟ شما که مى گویید ما با آزادى بیان و آزادى فکر موافقیم. 
او را مى زنند شهید مى کنند، و او تبریک مى گوید! وقاحت را ببینید چقدر 

1.  بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى 1378/06/24 
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است! دنیا این را قبول کرد؟ ابداً. خود غربى ها و افکار عمومى هم این را 
قبول نکردند. این یعنى از دست رفتن حقانیت سیاسى؛ یعنى اینها دیگر منطق 

ندارند و آنچه مى گویند، مورد قبول افکار منصف دنیا قرار نمى گیرد.1

نداى صلح طلبانه ى ریاکارانه ى صهیونیستها
بیست و پنج سال است که ملت ایران علیه اسرائیل شعار داده است. 
بارها ملت ایران در شعار خود گفته است به نداى صلح طلبانه ى ریاکارانه ى 
صهیونیستها اعتماد نکنید. امروز همه ى دنیاى عرب و دنیاى اسالم صحنه ى 
دولت  سردمداران  که  امروز  مى بینند.  خود  مقابل  در  را  فلسطین  فاجعه بار 
و  عربى  کشورهاى  با  که  را  مدارهایى  و  قرار  همه ى  صهیونیستى  غاصب 
طرفهاى فلسطینى گذاشته بودند، زیر پاى خود لگد کرده اند؛ به همه بى اعتنایى 
کرده اند و به هیچکدام از التزامهاى بین المللى هم اعتنایى نمى کنند، بقیه ى 

ملتها به حرف ملت ایران مى رسند.2

دروغگویی اسرائیل در خواست صلح
 هر کسى از فلسطینها که از راه مقاومت پایش را کنار گذاشت، ضرر کرد. 
اسرائیل در خواست صلح، صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط 
میکرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن کسانى که در راه 
مذاکره وارد شدند، مجبور شدند تحمیالت دشمن را قبول کنند. اگر یک لحظه 
پایشان را از مسیر تحمیالت دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر 
شدند؛ که شما نمونه هاى هر دواش را مالحظه کردید و دیدید. بعضى ها را 
حذف کردند، بعضى ها را هم تحقیر و تدرى ء3 کردند. راه قدس، راه فلسطین، 
راه نجات مسأله ى فلسطین و حل مسأله ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، 
که آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینکه مى بینم این مسأله در جمع 

1.  بیانات در دیدار معلمان و کارگران 1383/02/12
2.  بیانات در اجتماع بزرگ مردم قزوین 1382/09/25 

3.  دور کردن و گمراه کردن



104
ن / 

طیــ
لسـ

 ف

شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن کسى که این راه را قبول 
ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسأله ى فلسطین ضربه میزند. اگر 
دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت 
است؛ على اىّ حال ضربه است به مسأله ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسأله ى 
فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید 

بخواهند؛ دولتهاى اسالمى هم باید همین را تکرار کنند. 1

ترفند فریبنده ي صلح و دروغگویی اسرائیل
البته امروز ترفند صهیونیستها و پشتیبانانشان - که دولت امریکا مهمترین 
پشتیبان آنهاست - این است که از نام زیباى صلح استفاده مى کنند: آقا صلح 
کنید؛ این حرفها چیست؟! بله؛ صلح چیز خیلى خوبى است؛ اما صلح کجا 
و با چه کسى؟! کسى وارد خانه ى شما شده، به زور در را شکسته و شما را 
کتک زده، به عیال و اوالدتان اهانت کرده و از سه اتاقى که شما دارید، دو تا 
و نصفش را گرفته نشسته است؛ بعد بگوید شما چرا بیخودى مرتّب به این و 
آن شکایت مى کنید؛ مرتّب دعوا و معارضه مى کنید؛ بیایید با هم صلح کنیم. 
آیا این صلح شد؟! صلح این است که شما از خانه بیرون بروید؛ اگر با هم 
جنگى داشتیم، آن وقت بیایند صلحمان بدهند. شما در خانه ى ما نشسته اید؛ 
شما در این جا این همه جنایت کرده اید؛ شما همین حاال هم اگر دستتان 
برسد، کوتاهى ندارید. همین االن رژیم صهیونیستى تقریباً روزانه به جنوب 
لبنان حمله مى کند؛ نه به مبارزان لبنان، بلکه به روستاهاى جنوب لبنان، به 
مدرسه هاى جنوب لبنان. همین چند روز قبل از این، به یک مدرسه ى جنوب 
لبنان حمله کرد و جمعى از بچه هاى کوچک را کشت! اینها که تجاوزى نکرده 
بودند، اینها که اسلحه اى به دست نگرفته بودند. طبیعت، طبیعت متجاوز 
است. آن روزى که صهیونیستها وارد لبنان شدند و در دیریاسین و بقیه ى 
جاها آن طور قتل عام کردند، کسى با آنها کارى نکرده بود. اقًالّ آن عّده مردم 

غزه  همایش  افتتاحیه ى  در  کننده  شرکت  فلسطینی  جهادي  گروه هاي  رهبران  دیدار   .1
 1388/12/08
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کارى نکرده بودند؛ البته چرا، یک عّده جوانان غیور عرب با آنها مى جنگیدند. 
همان روز هم مى گفتند چرا داخل خانه ى ما آمده اید و این کارها را مى کنید! 
اما آن مردمى که مورد ستم آنها قرار مى گرفتند و از مزارع و روستاهایشان 
آن طور با قتل عام اخراج مى شدند که کارى نکرده بودند. بنابراین، طبیعت این 
رژیم، تجاوز است. رژیم صهیونیستى، اصًال برپایه ى زورگویى و خشونت و 
قساوت بنا شده است و پیش مى رود. بدون این، پیشرفتى نمى داشت و بعد از 
این هم نخواهد داشت. مى گویید با این رژیم صلح کنید؟! چه صلحى؟! اگر 
آنها به حّق خودشان قانع شوند - یعنى خانه را که فلسطین است، به صاحبان 
خانه واگذار کنند و سراغ کار خودشان بروند؛ یا از دولت فلسطین اجازه 
بگیرند و بگویند به ما اجازه دهید تعدادى از ما، یا همه ى ما در این کشور 
بمانیم - کسى با آنها جنگى نخواهد داشت. جنگ این است که آنها غاصبانه 
و زورگویانه وارد خانه ى دیگران شده اند؛ آنها را از خانه بیرون کرده اند و 
االن هم به آنها ظلم مى کنند. االن هم به همه ى کشورهاى منطقه ظلم مى کنند 
و تهدیدى براى همه هستند. بنابراین، اینها صلح را هم مقّدمه اى براى تجاوز 
بعدى مى خواهند! اگر صلحى برقرار شود، مقّدمه اى است براى این که بعد 

بتوانند طور دیگرى تجاوز و تعّدى کنند. 1

عامل مهار روِح سرکش استکبار، فقط بیدارى و اراده ى ملتها
در مقابل روِح سرکش و طغیانگرى که امروز استکبار دارد، فقط یک 
عامل وجود دارد که مى تواند آن را مهار کند و جلِو این طغیانگرى را بگیرد 
و آن، بیدارى و اراده ى ملتهاست. وقتى ملتى بیدار است، حقوق خود را 
مى شناسد، دشمن را مى شناسد، هدف او را مى داند و تصمیم مى گیرد در 
همه ى  و  امریکا  و  استکبار  ُکمیت  دیگر  که  این جاست  بایستد.  او  مقابل 
تجهیزات نظامى لنگ است. این جاست که دیگر نمى تواند کارى بکند. این 
همان نکته ى اساسى است که انقالب اسالمى از اّول روى آن تکیه کرد و 
نظام اسالمى براساس این پایه ى مستحکم، خود را بنا نمود. این جاست که 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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شما جوانان باید قدر خود را بدانید. این جاست که مسؤوالن کشور باید قدر 
این جوانان پُرشور، مؤمن و با اراده را بدانند. این جاست که مسؤوالن آموزش 
و پرورش، مسؤوالن آموزش عالى و دانشگاهها باید به این جوانان مؤمن 
و با عزم و اراده بها بدهند. آنهایى که به شرف ملى و استقالل و ارزشهاى 
اسالمِى واالى خود اهمیت مى دهند، حضور و تعّرض دشمن را نمى پسندند 

و دخالت او را رد مى کنند؛ اینها براى یک ملت ارزش دارند.1

شکست صهیونیست در هدف خود
البته ملت فلسطین در انجام دادن وظیفه ى خود، آنچه حق و شایسته ى 
یک ملت شجاع و غیرتمند است، انجام داده و ایستاده است. همه باید بدانیم 
این دولِت غاصِب ظالِم کنونى صهیونیست، در عملیات خود تا این لحظه 
اراده ى  مغلوب  و  نیاورده  دست  به  موفّقیتى  هیچ گونه  و  خورده  شکست 
انتفاضه ى  که  است  بوده  این  عملیات  این  از  هدف  است.  شده  فلسطینیها 
بیت المقّدس را خاموش کنند؛ فلسطینیها دستهاى خود را به عالمت تسلیم 
باال ببرند و انگیزه ى آزادى خواهى و غیرت مردم فلسطین را خاموش کنند؛ 
اما آنچه به دست آمده، درست عکس این قضیه است. امروز عزم و تصمیم 
و فهم ملت فلسطین از مسأله ى فلسطین، بیش از آن وقتى است که انتفاضه 
هنوز شروع نشده بود. امروز عمق دشمنى و خباثت و وحشیگرِى این رژیم 

غاصب و شریکش - امریکا - براى مردم فلسطین روشن شده است.
یک ملت وقتى کارش به جایى برسد که ببیند هیچ چاره اى ندارد جز این که 
مردن شجاعانه را به جان بخرد، دیگر هیچ چیز در مقابل او تاب ایستادگى 
ندارد. نه قدرت صهیونیستها - که تانک و توپ و همین ابزارهاى ظاهرى 
است - و نه قدرت سیاسى و مالِى پشتیبان آنها - که امریکاست- نمى تواند 
تأثیرى بگذارد. آن روزى که ملت فلسطین را به نشستن در پشت میز مذاکره 
و به اصطالح، گرفتن امتیاز، دلخوش مى کردند، دیگر تمام شد؛ معلوم گردید 
که نشستن در پشت میز مذاکره و گفتگو با دشمن، هیچ اثرى ندارد. امروز 

1.  بیانات در دیدار جوانان اهواز 1382/05/08 
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ملت فلسطین فهمیده است و کار خود را مى کند. مادران فلسطینى، جوانان 
فلسطینى، زنان و مردان فلسطینى و نوجوانان فلسطینى در صحنه اند.

آنچه مهم است، این است که دنیاى اسالم به وظیفه ى خود عمل کند. 
دنیاى اسالم، یعنى ملتها و دولتها. دولتها ممکن است براى خود محاذیرى 
فرض کنند، اما ملتها این محاذیر را ندارند؛ علما، روشنفکران، سیاسیّون و 
مؤثّریِن در فکر مردم، این محاذیر را ندارند؛ باید اقدام کنند. این اقدام، به 
دولتهاى آنها هم کمک خواهد کرد. امروز اگر ملتهاى مسلمان و بخصوص 
ملتهاى عرب در داخل کشورهایشان عزم و اراده ى خود را در حمایت از 
هم  دولتهایشان  براى  دهند،  نشان  مستمر  و  واضح  طور  به  فلسطین  ملت 
خوب است؛ زیرا دولتها در صحنه ى دیپلماسى مى توانند از این وسیله براى 

فشار آوردن روى دشمن استفاده کنند.1

شگرد تبلیغاتی صهیونیستها از آغاز: مظلوم نمایى
صهیونیستها از آغاز شروع کار خود، به سمت رسانه هاى خبرى و تبلیغى 
رفتند. یکى از سیاستهاى آنها این بود که رسانه هاى تبلیغى دنیا را قبضه کنند. 
امروز این گونه است. آنها از اّوِل کار، یک شگرد تبلیغى را انتخاب کردند 
که بسیار مهّم و تعیین کننده بود و تا امروز تأثیرگذار بوده است. آن شگرد 
تبلیغى عبارت است از مظلوم نمایى. براى مظلوم نمایى، داستانها و افسانه هاى 
فراوانى جعل شد؛ خبرهایى ساخته شد و تالشهاى بى وقفه اى انجام گرفت. 
هم  باز  یعنى  دارد؛  ادامه  تبلیغات  همان  باز  سّفاکى،  نهایت  در  هم  امروز 
مهمترین کار صهیونیستها در دنیاى تبلیغات، مظلوم نمایى است. اینها مسأله ي 
نگرانى روانى یهودیان را مطرح کردند و گفتند چون یهودیان در طول قرنهاى 
متمادى زیر فشار بودند، از لحاظ روانى دچار نگرانى اند و به امنیّت روانى 
احتیاج دارند. صهیونیستها در مذاکرات با سران کشورهاى غربى و بعدها در 
گفتگوهاى خود با کشورهاى اسالمى و عربى، مسأله امنیّت روانى را مطرح 

1.  بیانات در جمع مسؤوالن و کارگزاران در سالروز والدت فرخنده ى نبى اکرم(ص) و امام جعفر 
صادق(ع) 1381/03/09
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کردند و گفتند ما به امنیّت روانى احتیاج داریم و باید امنیّت روانى ما تأمین 
شود. این امنیّت روانى یعنى چه؟ هیچ معناى مشّخص و هیچ پایانى ندارد. 
هر اقدامى بخواهد انجام بگیرد، اگر به سودشان نباشد، به بهانه امنیّت روانى، 
مى توانند آن را خنثى کنند. بسیارى را در دنیا قانع کردند که به امنیّت روانى 

احتیاج دارند و باید امنیّت روانى آنها تأمین شود.
چشم  از  است  مشکلتر  روانى،  امنیّت  مورد  در  اسرائیل  نیاز  برآوردن 
پوشیدن از سرزمین. شما وقتى سرزمین را از دست مى دهید، مى دانید چه 
چیزى را از دست دادید؛ اما وقتى مى خواهید خواسته ي اسرائیل را در مورد 
امنیّت روانى برآورده کنید، نمى دانید تا کجا باید تسلیم شوید و تا کجا باید 
امتیاز بدهید. این امتیاز دهى، پایانى ندارد؛ مرتّب باید امتیاز داد. تجربه ي 
اروپا در این مورد، عبرت آموز است. دولت آلمان صد و پنجاه میلیارد مارك 
به عنوان خسارت به یهودیان داد؛ اما خسارت یهودیان از آلمان هنوز تمام 
نشده است؛ باز هم خسارت طلبکارند و باید به آنها داده شود! آنچه یهودیان 
با آلمان کردند، کم و بیش با برخى کشورهاى اروپایى دیگر - مثل اتریش، 
سوئیس، فرانسه، حتّى تا چند سال قبل با واتیکان - نیز انجام دادند. همه باید 

خسارت بدهند؛ این خسارت تمام شدنى نیست!
در بعد روانى، اسرائیلیها فّعالیتهاى بسیار مهّمى دارند. همه سیاستمداران، 
بناى  مقابل  در  باید  غرب  نخبگان  و  کارگزاران  روشنفکران،  خبرنگاران، 
یادبود کوره ي آدم سوزى سر تعظیم فرود بیاورند؛ یعنى همه، داستانى را که 
اصل صّحت آن معلوم نیست، مورد تأکید قرار دهند و خود را بدهکار آن 
داستان قلمداد کنند. اینها روشهایى است که در تبلیغ دارند و همه معطوف 

به «مظلوم نمایى» است.
البته در بخش دیگرى از دنیا، با تکیه بر داستانهاى ذکر شده در تورات و 
این که این جا سرزمینى است که به فرزندان اسرائیل بخشیده شده، بسیارى 
در  من  که  طورى  آن  کردند.  همدل  و  همفکر  خود  با  هم  را  مسیحیان  از 
آمارى مالحظه کردم، اینها توانسته اند در برخى کشورها - از جمله عمدتًا 
میلیونها  تبلیغات،  همین  با  عمومى،  افکار  پشتوانه ي  عنوان  به  امریکا-  در 

صهیونیست غیر یهودى درست کنند! 



109
ت / 

کلیا
ل: 

ش او
بخ

شّدت  با  هم  امروز  مى کنند.  را  تبلیغاتى  کار  این  که  سالهاست  ...اینها 
هر چه تمامتر همین تبلیغات در دنیا ادامه دارد. امروز در دنیا رسانه هاى 
گذرا  صورت  به  را  اسرائیل  روزه ي  همه  و  مکّرر  تجاوزهاى  صهیونیستى 
مطرح مى کنند. اگر مى توانستند همین را هم مطرح نکنند، نمى کردند؛ منتها 
مصالح رسانه اى آنها ایجاب مى کند که مطرح کنند؛ ولى خیلى گذرا، خیلى 
سطحى، خیلى ناقص و گزینشى. اما عملیات فلسطینیها را که دفاع از وجود 
و شرف و میهن و سرزمینشان است، طورى منعکس مى کنند که گویا اسرائیل 
مظلوم است! مظلوم واقعى را که ملت فلسطین است، تروریست و جنایتکار 
سّفاِك جنایتکار را مظلوم نشان مى دهند. امروز  جلوه مى دهند؛ اما متجاوزِ 
رسانه هاى دنیا این کار را مى کنند؛ سیاستمدارها هم در اظهارت خود، همین 

حرفها را تکرار مى کنند.1

راهبردهاي صهیونیسم و غرب در مواجهه با دولتهاي اسالمی
در این مصاف طوالنى که یک طرف غرب و صهیونیسم بود و طرف 
دیگر دولتهاى عرِب تازه تأسیس شده، دشمنان اسالم براى مقابله، از ابزارهاى 
گوناگون و پیچیده اى استفاده کردند که از جمله ى آنها رسانه هاى تبلیغاتى 
و مجامع بین المللى بود. آنها از یک سو مسلمانان را به صبر، خویشتندارى، 
را  اسرائیل  دیگر  سوى  از  و  مى کردند  دعوت  سازش  و  صلح  گفتگوهاى 
مسّلح مى نمودند. اهداف راهبردى آنها از تعامل نابرابر و تبعیض آمیز بین 
کشورهاى مسلمان و اسرائیل این بود که همواره برترى نظامى اسرائیل را 
بر کشورهاى اسالمى حفظ کنند و در مجامع بین المللى از آن رژیم حمایت 
کنند و با به کار گرفتن رسانه هاى تحت نفوذ خود، جنایات اسرائیل را توجیه 
نمایند و در بین مسلمانان تبلیغ کنند که فکر پیروزى بر اسرائیل، خیال خامى 

بیش نیست. 2

1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 
جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11

2.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
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شکست هیمنه ي نظامی اسرائیل
توسط سازمان ملل تأیید شد - یعنى  رژیم اسرائیل از زمانى که رسماً 
بیش از نیم قرن قبل - تا سال گذشته یّکه تازى مى کرد و هیچ چیز و هیچ 
کس جلودارش نبود؛ ولى مقاومت اسالمى لبنان که مرّکب از چند هزار جوان 
مسّلح به سالح ایمان است، خواب این رژیم و حامیانش را پریشان کرد. این 
جوانان عزیز بدون دادن هیچ گونه امتیازى به اسرائیل، آن رژیم غاصب را با 
دیگر  خوارى از جنوب لبنان بیرون کردند. پیروزى این عزیزان، چراغ راهِ 
مبارزان مسلمان شد و امروز شاهد انتفاضه ى مسجداالقصى هستیم که از نوع 

مقاومت اسالمى لبنان در ابعادى وسیع است. 1

هدف اسرائیل؛ سیطره بر همه ي جهان اسالم
امروز دیگر کامًال روشن شده است آنهایى که گمان مى کردند قضیه ى 
فلسطین یک امر مقطعى و محدود به بخش کوچکى از جهان اسالم است، 
جمعِى  کشتار  و  هسته اى  سالحهاى  عظیم  ذخایر  مى کردند.  اشتباه  کامًال 
ذخیره شده در زّرادخانه هاى رژیم صهیونیستى، براى مقابله با مردم بى دفاع 
بخصوص  و  اسالم  جهان  بر  سلطه  برقرارى  براى  بلکه  نیست؛  فلسطین 
منطقه ى خاورمیانه است. این که حزب اهللا براى آزادى سرزمین اشغالى تالش 
مى کند و اسرائیل در تالفى به نیروهاى سوریه حمله ور مى شود، نشان بارزى 

از چنین نیّت شیطانى اسرائیل و حامیان غربى آن است. 2

پوسیدگی رژیم اسرائیل از درون
حّضار محترم! مطمئن باشید که رژیم اسرائیل از درون پوسیده و نسل 

کنونى به هیچ وجه آمادگى ایثار و فداکارى براى حفظ آن را ندارد.
بحمداهللا ملتهاى عرب و مسلمان، امروزه بیش از هر وقت دیگرى در 
پنجاه سال گذشته، نیرومند و قوى هستند؛ آنها در زمینه هاى مختلف قدرتمند 

شده اند.
1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04

2.  همان
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مسلمانان، دیگر نمى توانند شاهد سرکوبى روزانه ى ملت فلسطین باشند 
و ساکت بنشینند. به اسرائیل باید بفهمانید که استمرار سرکوبى ملت فلسطین 
و مناطق فلسطینى نشین، با عکس العمل شدید، جّدى و عملى همه ى اعراب 

و مسلمانان مواجه خواهد شد. 1

اهمیت بین المللی مسأله ى فلسطین براى اسرائیل
براى آن دولت غاصِب دروغِى جعلى، مسأله ى فلسطین، یک مسأله ى 
داخلى نیست؛ یک مسأله ى اساسِى بین المللى است. آنچه که اهمیت دارد، 
این است که نسل جدید فلسطینى حقیقت را دریافته است. کدام حقیقت را؟ 
این حقیقت را که اگر بخواهد بر این زبونى و خوارى و تحقیر و فشارى که 
بر او تحمیل مى شود، فائق آید، راهش مبارزه و مقابله است؛ راهش رفتن 

پشت میز مذاکره نیست، که مذاکره کننده گان هم چیزى گیرشان نیامد. 2

خطر امنیتى اسرائیل براى کّل منطقه
از جهت امنیتى، مسأله ى اسرائیل، یک خطر امنیتى، نه فقط براى مردم 
خودش، بلکه براى کّل منطقه است؛ براى این که اینها االن زّرادخانه ى اتمى 
دارند و باز هم تولید مى کنند! سازمان ملل هم چند بار هشدار داده، اما اعتنا 
نکرده اند. البته عمده اش هم به خاطر پشتیبانى امریکاست؛ یعنى گناهِ کارهاى 

صهیونیستها و دولت غاصب، به میزان زیادى به گردن رژیم امریکاست. 3

خطر اقتصادي اسرائیل براى کّل منطقه
از لحاظ اقتصادى هم، اسرائیل براى منطقه، خطر است. چندى است 
که صهیونیستهاى حاکم بر فلسطین، تزى را به نام «تز خاورمیانه ى جدید» 
مطرح کرده اند. خاورمیانه ى جدید یعنى چه؟ یعنى خاورمیانه بر محور کشور 

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
3.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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کشورهاى  و  عربى  کشورهاى  بر  بتدریج  اسرائیل  و  بگیرد  شکل  اسرائیل 
منطقه و مناطق نفتى در خلیج فارس سیطره ى اقتصادى داشته باشد! این 
هدف اسرائیلیهاست. بعضى از دولتها غافلند. وقتى به آنها اعتراض مى شود، 
بیایند!  دادیم  اجازه  تّجارشان  به  ما  نکردیم؛  برقرار  رابطه  که  ما  مى گویند 
اتّفاقاً آنها همین را مى خواهند. آنها مى خواهند اسرائیل با حمایت امریکا و 
با پشتیبانى از زّرادخانه ى خطرناك خودشان، از غفلت و ضعف بعضى از 
دولتها استفاده کند و به آن جا وارد شود و مراکز اقتصادى و منابع مالى را 
در دست گیرد. این خطر خیلى بزرگى براى منطقه است. بزرگتر از همه ى 
خطرها این است. خدا آن روز را نیاورد و نخواهد آورد و ملتهاى مسلمان 
اجازه نخواهند داد که چنین اتّفاقى بیفتد؛ اما نقشه ى آنها این است که با تکیه 
بر اقتصاد بتوانند همه ى مراکز قدرت را در این کشورها در دست گیرند. 
لحاظ  از  اقتصادى،  لحاظ  از  انسانى،  لحاظ  از  اسالمى،  لحاظ  از  بنابراین، 
امنیتى، از لحاظ سیاسى، امروز وجود اسرائیل، یک خطر بزرگ براى ملتها و 

کشورهاى منطقه است. 1

حیله ي دشمنان؛ تبدیل نقطه ي اتحاد مسلمین به نقطه ي اختالف
امروز یکى از بزرگترین مصائب دنیاى اسالم این است که دشمنان اسالم 
وجود  یعنى   - شود  مسلمین  اتّحاد  وسیله ى  باید  آنچه  که  کرده اند  کارى 
دشمن، وجود صهیونیستهاى غاصب - وسیله ى اختالف آنها شده است! 
قرار  براى  وسیله اى  را  این  مسلمان،  دولتهاى  از  بعضى  که  کرده اند  کارى 
گرفتن در مقابل برادران خود بکنند و حقیقتاً اختالف به وجود آید؛ در حالى 
که بودِن چنین دشمنى در قلب کشورهاى اسالمى، باید مسلمانان را به هم 
نزدیک کند؛ جبهه ى واحد تشکیل دهد و ید واحد به وجود آورد. این گناه 

هم به دخالت و دست اندازیهاى استکبار برمى گردد.2

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
2.  بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى 21/ 04/ 1377
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تفاوت صهیونیستها و یهود
دولت بى اصل و نسب؛ دولت جعلى؛ ملِت دروغى. از اطراف دنیا آدمهاى 

شریر را گرد آوردند و ملغمه اى به اسم «اسرائیل» درست کردند!
این مّلت است؟! هر جا یهودیهاى شریر و خبیثى بودند، در آن جا جمع 
شدند. در اغلب کشورها، یهودیها هستند و زندگى مى کنند - در کشور ما 
هم هستند که زندگى شان را مى کنند - کارى به کار کسى ندارند، کسى هم 
به آنها کارى ندارد. کشورشان است و در آن زندگى مى کنند. آنهایى که به 
سرزمینهاى اشغالى رفتند، خبیثها، شریرها، طّماعها، دزدها و آدمکشها بودند 

که از همه جاى دنیا جمع شدند. این شد یک مّلت؟!
ملت و دولتى که این طور به وجود آمده است و اسم خودش را اسرائیل 
گذاشته، غیر از راهِ ترور، راهى ندارد؛ حرف حسابى ندارد. آن وقت، چنین 
موجوداتى با این دنائت و پستى و پلیدى، مى خواهند دولت و ملِت نورانى 
و سربلند و عزیزى مثل ایران را در افکارِ عمومِى جهان متّهم کنند. خودِ آنها 

از همه متّهمتر، مجرمتر و روسیاه ترند.1

بزرگترین خطر براى حال و آینده ى جهان اسالم؛ دولت غاصب صهیونیست
براى  خطر  بزرگترین  صهیونیست،  غاصب  دولت  امروز  ترتیب،  بدین 
حال و آینده ى جهان اسالم است و بر مسلمین است که براى عالج این خطر 

و رفع ظلمى به این عظمت، درصدد عالج و چاره باشند.2

سوءاستفاده ي اسرائیل از حوادث جهان
اما شما3 که کار خودتان را با یک تجاوز شروع کردید و منافعتان با منافع 
امریکا اصطکاك پیدا کرد و دو نفرى به جان هم افتادید، نتیجه اش این است 

1.  بیانات در دیدار جمعى از اعضاى «نیروى انتظامى»، کارکنان «سازمان تأمین اجتماعى»، «سازمان 
بهزیستى» و اساتید و دانشجویان دانشگاهها 1373/04/29 

2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1370/03/26 
3.  اشاره به دولت صدام و آمریکا
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که ملت عراق و مردم منطقه، در این بین متضرر مى شوند. از این اقدام، چه 
کسى استفاده مى کند؟ اسرائیل خبیث.

 جز همین چند فروند موشکى1 که به آن سرزمین خورد و آن ها قدرى طعم 
موشک را چشیدند و فهمیدند که این فلسطینیهاى مظلوم، چگونه زیرفشار 
قرار دارند، باعث شد که اسرائیل سوء استفاده کند و اهداف توسعه طلبانه ى 
دعوا و جنگ در خلیج  خودش را بیشتر تعقیب نماید و در این گیرودارِ 
فارس، سیل مهاجرت را به طرف سرزمینهاى اشغالى فلسطین بکشاند. آنچه 
که رژیم عراق انجام داده، قطعاً به سود دشمنان اسالم و به سود اسرائیل و 
علیه ملت عراق و علیه ملتهاى مسلمان منطقه است. سِر جاه طلبى، دونفر با 
هم دعوا مى کنند؛ عده یى بى گناه پایمال خواهند شد. چطور کسى مى تواند 
بگوید که من پرچم دفاع از شماها را در دست دارم؟! مگر چنین چیزى 

مى شود؟ این حرف، دروغ است. 2
شما نگاه کنید، بمجرد این که در این منطقه، براى افکار عمومى، یک 
و  امریکا  لشکرکشى  و  کویت  به  عراق  حمله ى   - شد  درست  سرگرمى 
دیگران به منطقه ى خلیج فارس - و در این جاها درى به تخته خورد، فوراً 
آن مار هفت سر و خطرناك و سرطان پلید، پنجه هاى خودش را باز کرده 
و با مسلمانانى که خانه ى آنها به وسیله ى صهیونیستها غصب شده، این طور 

معامله مى کند.
...من بعید نمى دانم که اگر همین فشار داخلى از طرف جوانان فلسطینى، 
این  از  صهیونیست،  خبیث  سردمداران  این  نبود،  صهیونیست  دولت  علیه 
جنجال دنیا در خلیج فارس استفاده مى کردند و تا حاال نصف لبنان را گرفته 
بودند. اول هم شروع کردند، منتها فشار داخلى - همین حمله ى دست خالى 
و مظلومانه ى این جوانان مؤمن و شجاع - آنها را سر جایشان نگهداشت. 
یک روى دیگر قضیه، همین مسأله است؛ یعنى عصبانیت صهیونیستها به 

1.  دولت صدام در جریان جنگ با آمریکا در خلیج فارس چند موشک به اسراییل شلیک نمود.
2.  سخنرانى در دیدار مجمع نمایندگان طالب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم 1369/11/04 
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خاطر اوج حرکت اسالمى در داخل سرزمینهاى اشغالى. 1
به  بسیار  را  اسالم  دنیاى  باید  که  آنچه  فلسطین،  مسأله ى  مورد  در   ....
به  حمله  و  شهریور   20 قضایاى  از  بعد  که  است  این  کند،  متوّجه  خود 
مراکز امریکایى در نیویورك و واشنگتن و بعد از توّجه مردم به آن قضایا و 
دنباله اش قضایاى افغانستان، غفلتى که از مسأله ى فلسطین شد، باعث گردید 
رژیم صهیونیستى حّداکثر سوء استفاده را از این غفلت و بى توّجهى بکند. 
رژیم صهیونیستى بعد از سختگیریهاى شدید و جنایتهاى پى درپِى چند ماه 
اخیر، کار را به آن جا رسانده است که در شهرهاى فلسطینى، با وسایل جنگى 
مى کند.  جنایت  بى محابا  و  مى شود  فلسطین  مردم  خانه هاى  وارد  تانک  و 
صهیونیستها حداکثر سوء استفاده را از آن حوادث کردند. باید دنیاى اسالم 

متوّجه شود و احساس مسؤولیت کند. 2
حوادث اخیر خلیج فارس موجب شد که دنیاى اسالم اندکى از حوادث 
فلسطین غفلت کند و این غفلت، صهیونیستها را تشویق کرد که از فرصت 
استفاده کنند و فشار را بر مردم فلسطین بیشتر نمایند. اوالً باعث شد که سیل 
مهاجرت غربا و بیگانگان - غریبه هایى از فلسطین و از کشورهاى مختلف - 
به سمت سرزمین مقدس و اسالمى فلسطین سرازیر بشود. دولتها و ملتهاى 
اسالمى غافل شدند؛ اگرچه غافل هم نمى شدند، بسیارى از دولتها شاید هیچ 
احساس وظیفه یى نمى کردند. بالى بزرگ این است. ثانیاً این مبارزان مخلص 
و صادق، این مسلمانان مظلوم غریب در خانه شان، این کسانى که انتفاضه ى 
فلسطینى را در این سه سال اخیر به وجود آوردند، زیر سخت ترین فشارها 
قرار گرفتند. شب و روزى نیست که از راه فشار بر این مسلمانان مظلوم، 

ضربتى به پیکر جامعه ى اسالمى وارد نشود.
البته مبارزه ادامه دارد؛ اما آنچه مهم است، این است که دنیاى اسالم باید 
از مسأله ى فلسطین غفلت نکند و ملتها مسأله ى فلسطین را از یاد نبرند و 
1.  سخنرانى در دیدار گروهى از آزادگان، جمعى از خانواده هاى معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  یزد  کرمانشاه،  استانهاى  جمعه ى  ائمه ى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان  و  اجرایى 
شوشتر،  کتوند،  محالت،  گنبد،  گرگان،  شهرهاى  مردم  از  گروهى  و  بختیارى،  و  چهارمحال 

سپیدان، تهران، شیراز و جهرم 1369/08/02 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان 1380/09/16
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آن را فراموش نکنند. امریکا و استکبار و پشتیبانان همیشگى صهیونیستها 
خواسته اند این فراموشى را بر مسلمین تحمیل کنند؛ شما باید نگذارید، ملت 

اسالم باید نگذارد، ملت ایران باید نگذارد. 1

نیاز اسرائیل به صلح
فلسطین  سرزمین  به  صهیونیستى  دولت  است.  توسعه  اسرائیل،  هدف 
زمین  نصف  بعد  مى خواستند،  جا  وجب  یک  اّول  نیست.  قانع  هم  فعلى 
فلسطین را گرفتند، بعد همه ى سرزمین فلسطین را گرفتند، بعد به کشورهاى 
همسایه ى فلسطین - مثل اردن و سوریه و مصر - تجاوز کردند و زمینهاى 
آنها را گرفتند. االن هم هدف اساسى صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ است. 
البته این روزها کمتر اسم مى آورند؛ سعى مى کنند کتمان کنند. باز هم به افکار 
عمومى دروغ مى گویند. چرا؟ چون در این مرحله اى که االن هستیم، احتیاج 

دارند که هدفهاى توسعه طلبانه ى خود را کتمان کنند! 
گرفتارى اى که امروز صهیونیستها دارند، این است که به صلح احتیاج 
مبرم دارند. چرا؟ چون بعد از سال 1947 تا سال 1967 مبارزه اى نبود و آن 
بیست سال در حال خوبى نگذشت. بعد هم که مبارزات مسّلحانه شروع 
شد. این مبارزات مسّلحانه از بیرون سرزمین فلسطین بود؛ همین سازمان 
آزادیبخش و بقیه ى گروهها، مرکزشان در اردن یا در سوریه یا در جاهاى 
دیگر بود. گروههایى را مى فرستادند و حمله اى مى کردند و ضربه اى مى زدند 
و عقب مى کشیدند. در داخل سرزمین فلسطین، سازمان مبارزى شکل نگرفته 
حرکتى  هیچ  نمى توانستند  و  بودند  مردم مرعوب  سرزمین،  داخل  در  بود. 

بکنند.
مسأله ى  هست،  هرطور  منطقه  دولتهاى  با  که  مجبورند  االن  اینها  لذا 
صلح را تمام کنند، تا بتوانند به مسأله ى داخلى خودشان برسند. این قضیه ى 
به اصطالح صلح با سازمان آزادیبخش فلسطین و قضیه ى عرفات هم دنباله ى 
همین است. آنها خواستند یک عنصر فلسطینى را داخل طرح سازش بیاورند، 

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1370/01/16



117
ت / 

کلیا
ل: 

ش او
بخ

شاید بتوانند فلسطینیهاى مبارز را در داخل سرزمینهاى اشغالى ساکت کنند؛ 
صهیونیست  غاصب  دولت  دیگر  خصوصیات،  این  با  امروز  نتوانستند.  اما 
جرأت نمى کند مسأله ى اصلى خودش را - که توسعه ى نیل تا فرات است- 
مطرح کند. سرزمین موعود صهیونیستها، به گمان باطلشان، از رود نیل تا 
فرات ادامه دارد. هرچه اش را نگرفتند، باید بعد از این بگیرند؛ برنامه شان این 

است! االن جرأت نمى کنند این را به زبان بیاورند. 1

خوي توسعه طلبی صهیونیستها
یک روز صهیونیستهاى غاصب با پشتیبانِى قدرت استعمارگر آن روز دنیا 
- یعنى انگلیسیها - آمدند در قلب کشورهاى اسالمى و در نقطه ى حّساس 
فلسطین، گوشه اى را گرفتند؛ بعد هم اّدعاى تشکیل دولت کردند و صاحب 
خانه ها را بیرون راندند. بعد از آن، دائماً به این طرف و آن طرف حمله و 
تجاوز کردند و زمینها را توسعه دادند تا تمام سرزمین فلسطین و بخشى از 

اردن و لبنان و سوریه را تصّرف کردند.
امروز، تصّرف غاصبانه ى آنها، مخصوص فلسطین نیست. اگر بتوانند باز 
هم این تجاوز و توسعه طلبى را ادامه خواهند داد. امروز، شرایط دنیا برایشان 
آماده نیست. صبر مى کنند، آن وقتى که احساس کردند شرایط اطرافشان آماده 

است و مى توانند، آن وقت باز هم تجاوز را ادامه خواهند داد.
آنها  نیستند.  قانع  است،  اختیارشان  در  امروز  که  چیزهایى  این  به  آنها 
معتقدند که از آن طرف تا مدینه و از این طرف تا فرات، متعّلق به آنهاست! 
آنها کشور عظیمى که منابع آبى کافى در اختیار داشته باشند، مى خواهند. 
آنها در صددند بر تمام کشورهاى اطراف خود و بر تمام منطقه ى خاورمیانه، 
سلطه ى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى داشته باشند. آنها به آنچه که 

امروز دارند، قانع نیستند. 
...امروز، بعد از این که صهیونیستهاى غاصب، در سرزمین فلسطین، خود 
را از خطر حمله ى ارتشهاى کشورهاى عربى - که تا چند سال قبل آنها را 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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تهدید مى کرد - خالص کردند، به فکر دست اندازى به مناطق اقتصادى 
و سیاسى کشورهاى دیگرند؛ آن هم باز با فشار امریکا! امریکاییها با انواع 
اهرمهایى که در اختیار دارند و با حربه هاى سیاسى - مثل حقوق بشر - و 
اقتصادى  بنیانهاى  و  جهانى  مجامع  در  دخالت  مثل  اقتصادى -  حربه هاى 
بین المللى - به یکایک کشورهاى اطراف منطقه ى فلسطین و حتّى کشورهاى 
دور دست، آن قدر فشار مى آورند که دولتهاى ضعیفى که با اسرائیل رابطه 
ندارند، مجبور شوند با این رژیم غاصب رابطه برقرار کنند و آنهایى هم که 
رابطه دارند، آن را توسعه دهند! این فشار، براى آن است که راه را باز کنند تا 
اسرائیل غاصب وارد کشورها شود و در آن جاها تالش اقتصادى و فّعالیت 
یابد. این، خطر  منابع ثروت کشورها تسّلط  کند و بر  بازرگانى  تجارى و 

بزرگى است و امروز مسلمانان را تهدید مى کند.
البته، بدیهى است آن غّده ى سرطانى که گسترش پیدا مى کند، اسرائیل 
غاصب و صهیونیسم است؛ اما آن دستى که به او کمک مى کند، رأس استکبار 
را  نکته  این  نباید  مسلمان،  ملتهاى  است.  امریکا -  دولت  یعنى  جهانى - 
فراموش کنند؛ همچنان که ملت عزیز و شجاع و با غیرت و آگاه و هوشیار 
ما، با بیان و عمل و حضور در صحنه هاى سیاسى و دیگر صحنه هاى الزم، 
ثابت کرده است که فشار امریکا را تحّمل نمى کند و آن را به صورت تودهنى، 

به خود او برمى گرداند.
شما ملت، به امریکا و دشمنان انقالب و کسانى که مى خواهند نام فلسطین 

و قدس شریف را از خاطره ها و ذهنها محو کنند، تو دهنى زدید.1

جّدي تر شدن دشمنان پس از مشاهده ي حرکتهاي اسالمی
امروز بعد از این که انقالب اسالمى، بُرندگى اسالم را نشان داد، دشمنان 
اسالم و مسلمین جّدي تر شدند. انقالب اسالمى، جبهه هاى جدیدى علیه 
اسالم به وجود آورد؛ فقط به خاطر این که اسالم را معرفى کرد و نشان داد 
که اسالم با ظلم مخالف است و فهماند که مسلم واقعى، آن کسى است که 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز عید فطر 1374/12/01 
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در مقابل قلدرى و سرکشى و نظام سلطه ى جهانى، تسلیم نمى شود و زیر 
بار نمى رود. این، سلطه گران را بشدت خشمگین کرد و در مقابل اسالم، 

جبهه هاى جدیدى به وجود آورد.
نمونه هایش را در همه جاى دنیا مشاهده مى کنید. هم در اروپا مشاهده 
مى کنید که علیه گروهها و افراد مسلمان، چه کارهایى انجام مى گیرد؛ هم در 
آفریقا مشاهده مى کنید که این حرکات تبشیرى را فقط براى مقابله ى با اسالم 
ناب به راه انداخته اند؛ هم در خود کشورهاى اسالمى مشاهده مى کنید که 
روى حرکات اسالمى، چقدر فشار است. در هرجایى، به یک نحو است. 
مظاهرى از آن را در کشورهاى دیگر - مثل هند - مشاهده مى کنید. این 
ماجراى مسجد بابرى، یکى از آن مسائلى است که اگرچه موضوع آن، یک 
مسجد است و شاید به نظر بعضى کوچک بیاید؛ اما کوچک نیست. این، 
نشان دهنده ى آن است که دشمنان اسالم، تا این جا ایستاده اند که یک عده را 

علیه مقدسات اسالم تحریک کنند و زندگى را بر مسلمانان تلخ نمایند.
...در همه جاى دنیا، حرکات خصمانه ى جدیدى علیه اسالم هست. آن 
چیزى که بایستى از این حرکات استنتاج کرد، یک جمله است: مسلمانان 
باید در دفاع از اسالم جدي تر باشند و خودشان را به معناى واقعى کلمه، 
سرباز اسالم بدانند و به مقتضاى این سربازى، عمل کنند. بالشک، دشمن 
نخواهد توانست در مقابل حرکت عمومى مسلمین کارى بکند و اسالم و 
مسلمینى که براى دفاع از اسالم تصمیم گرفته باشند و قیام بکنند، قطعاً پیروز 

خواهند شد. 1

هدف اسرائیل باالتر از فتوحات فعلی اش
از نظر غاصبان سرزمین فلسطین، مسأله ى قدس، یک مسأله ى تمام نشده 
است. هیچ کس نباید خیال کند که صهیونیستهاى غاصب و حامیان بین المللى 
آنها، مى خواستند فلسطین را بگیرند و حکومت تشکیل بدهند؛ گرفتند و 
حکومت تشکیل دادند و مسأله تمام شد. قضیه این طور نیست. هدفهایى 

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13 
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که در تشکیل دولت غاصب صهیونیستى در سرزمین فلسطین وجود داشته 
است، با این اسرائیل کنونى کامًال تأمین نمى شود. هدف، باالتر از اینهاست. 
هدف، ایجاد کشورى است در سرزمینى بزرگتر و پُرجمعیت تر از آنچه که 

امروز غصب کرده اند.
دیدید بمجرد این که آمارهاى دولتى اسرائیل به آنها نشان داد که رشد 
جمعیت مسلمانان در فلسطین اشغالى، از رشد جمعیت مهاجران صهیونیست 
به آن کشور بیشتر است، به کمک قدرتها و دولتهاى پشتیبانشان، باز نقشه هاى 
بنابراین،  بخشیدند.  شتاب  و  شدت  را  مهاجرت  زمینه ى  در  خود  قدیمى 

مسأله ى اسرائیل از اینها باالتر است. 1

حذف اسرائیل، فقط با کمک همه ي مسلمانان
سرزمین غصب شده،  تصور مى شد که دولتهاى عربِى اسالمِى مجاورِ 
غده ى  این  گسترش  از  که  کرد  خواهند  اراده  الاقل  یا  توانست،  خواهند 
سرطانى در قلب عالم اسالم و در آن جایى که سه قاره ى آسیا و آفریقا و اروپا 
به یکدیگر متصل مى شود، مانع بشوند. در اوایل، این تصور را فلسطینیها و 
شاید بعضى دیگر مى کردند؛ اما امروز ثابت شده است که جز حرکت ملتها 
و اراده ى مردم مسلمان در سرتاسر آفاق اسالمى، هیچ راه دیگرى وجود 

ندارد. 2

پایبندنبودن اسرائیل به هیچ اصل انسانى و هیچ قانون بین المللى
دولت اسرائیل، با اعمال جنایتکارانه ى خود در فلسطین و لبنان و بمباران 
وحشیانه ى اردوگاهها و دزدى و آدم ربایى و فساد در داخل و خارج مرزهاى 
فراموش  را  گذشته ها  که  آنها  نیست.  پایبند  که  است  داده  نشان  فلسطین، 
مى کنند، چگونه مى توانند جنایات روزمره ى صهیونیستها در فلسطین و لبنان 

را که بى وقفه ادامه دارد، نادیده بگیرند؟3
1.  خطبه هاى نماز عید فطر 1369/02/07 

2.  همان 
3.  پیام به مناسبت روز جهانى قدس 24/ 01/ 1369
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رژیم اسرائیل؛ یک رژیم غیرقابل اعتماد
رژیم صهیونیستى در سرزمین مغصوِب فلسطین، یک رژیم نژادپرست 
است. مگر از یک رژیم نژادپرست مى شود انتظار عدالت داشت؟! رژیمى 
که به وسیله ى قدرتمندان سیاسى و اقتصادى دنیا به وجود آمده است، اصًال 
براى این به وجود آمده است که نگذارد دنیاى اسالم، اتّحادى به خود ببیند؛ 
عّزتى به خود ببیند؛ نگذارد مسلمانها یک واحد عظیم تشکیل دهند که مبادا 
خطر بشوند. براى این اصًال به وجود آمده است. از او مى شود انتظار انصاف 
و عدالت داشت؟! ساده لوحند کسانى که خیال مى کنند مى شود با این رژیم 
گفتگو کرد. هر گفتگویى براى رژیم صهیونیستى به منزله ى باز کردن یک 
میدان براى جلو آمدن اوست. دیروز او را در گفتگوها کمک کردند، امروز 
موجود  چنین  با  که  نداند  انسان  وقتى  شدند!  مسجداالقصى  مّدعى  آمدند 
زورگویى چگونه باید رفتار کرد و بخواهد تحت تأثیر فشارهاى امریکا و 
صهیونیستهاى قدرتمند و پولدار دنیا تصمیم بگیرد، همین مى شود. آحاد ملت 

باالخره خودشان به میدان آمدند. 1

بازدارنده نبودن مذاکره در برابر جنایات اسرائیل
صهیونیستهاى  با  امریکا،  فشار  و  زور  به  اگر  مى کنند  خیال  که  کسانى 
و  متجاوز  این  با  درگیرى  از  را  خود  نشستند،  مذاکره  میز  پشت  متجاوز، 
غاصب راحت خواهند کرد، اشتباه مى کنند. آن رژیم غاصب نمى گذارد آنها 
اسرائیل،  فشار  خاطر  به  نداشتند  حق  مى گذاشت،  هم  اگر  بمانند.  راحت 
فلسطین  ملت  و  مسلمین  به  متعّلق  سرزمین  از  خود،  امضاى  و  مذاکره  با 

بگذرند.2

استفاده ي دشمن از سالح روانى براي خاموش نمودن بیدارى امت اسالمى
در حال حاضر، ملت فلسطین سهم بزرگى در گشودن و پیمودن این راه 

1.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 
 1379/07/29

2.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم از سراسر کشور 1375/07/18 
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بر دوش گرفته است، و همه باید به آن ملت مظلوم و شجاع و بیدار کمک 
کنند. دیگر ملتها و دولتها مى توانند در یارى رساندن به ملت قهرمان فلسطین، 

سهم خود را در پیمودن این راه بر عهده گیرند.
دشمن مستکبر که بیدارى امت اسالمى، تهدید کننده ى مطامع و منافع 
نامشروع اوست، مهمترین سالحى که در برابر این موج فزاینده در دست 
دارد، سالح روانى است: نومیدسازى، تحقیر هویت، به رخ کشیدن قدرت 
و تمّکن مادى خویش. امروز و در آینده هزاران ابزار تبلیغى به کار افتاده و 
خواهد افتاد که مسلمانان را از آینده ى درخشان نومید و یا به آینده ئى که 

منطبق با نیّات پلید خود آنان است ترغیب کنند.1

جنایت اسرائیل
سالگرد اشغال این سرزمین موجب این شده است که دشمنان، بغض و 
کین توزى خودشان را با مردم فلسطین مضاعف کنند. از صهیونیستهاى حاکم 
بر فلسطین، انتظارى نیست. از اولى که آنها آمدند، با همین جنایتها و شدت 
عملها شروع کردند و تا امروز هم آن را ادامه دادند؛ تا وقتى هم باشند، وجود 

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

دولت صهیونیستى؛ پا درگل و فرومانده در کار
البته این تالشها، گرهِ کار صهیونیستها را باز نخواهد کرد؛ این هم معلوم 
باشد. امروز دولت صهیونیستى، آن چنان پا درگل و فرومانده در کار است که 
نمى داند چه کار کند. غصب و ظلم و زورگویى، عاقبت خوشى ندارد. همین 
چیزها باید براى دولت غاصب صهیونیستى پیش مى آمد؛ روزهاى بدترى هم 
در پیش است. آنچه که آنها را خشمگین مى کند، همین انتفاضه است. همه ى 
و  امریکا  دولت  و  صهیونیستها  دوندگیهاى  و  تماسها  و  تالشها  و  زحمتها 
سیاستهاى آنها براى این است که بلکه بتوانند انتفاضه را فرو بنشانند. انتفاضه 
یعنى چه؟ یعنى قیام یک ملت براى احقاق حّق خود؛ ملتى که سرزمینش 

1.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1379/12/12 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1380/02/28 
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را گرفته اند، خانه اش را گرفته اند، اموالش را گرفته اند، مزارعش را گرفته اند، 
تحقیرش کرده اند، در داخل کشور خود مثل یک اقلیت توسرى خور با او رفتار 
مى کنند. این ملت مدتى کوتاهى کرده است؛ اما امروز جوانانش وارد میدان 
شده اند. در میدان مبارزه، این جوانان جرى شده اند و با سنگ به مبارزه ى 
یک ارتِش تا دندان مسّلح رفته اند؛ درعین حال آنها را عاجز کرده اند. رژیم 
صهیونیستى در این یک سال و چند ماه اخیر که انتفاضه ى مسجداالقصى 
آغاز شده است، حقیقتاً در کار خود درمانده است. همه ى سعى آنها این است 
که بتوانند این شعله ى مقّدس و این قیام بحق را خاموش کنند. بنابراین به 
مردم فشار مى آورند. در این چند روز، بر مردم بیچاره ى فلسطین و مدارس 

کودکان، انواع و اقسام فشارها را وارد کرده اند.1

به بن بست کامل رسیدن دولت امریکا و صهیونیستها در فلسطین
و اما نگاه به اشغالگران؛ صهیونیستهاى غاصب و پشتیبانان آنها؛ یعنى 
دولت متجاوز امریکا. اگر کسى مسائل فلسطین را هرچه بیشتر مرور و تعّمق 
کند، بیشتر این معنا برایش واضح مى شود که دولت امریکا و صهیونیستها در 
فلسطین به بن بست کامل رسیده اند؛ نه راه پیش رفتن دارند، نه راه عقب گرد 
کردن؛ محکوم به شکست هستند. نسل نوخاسته ى فلسطین بیدار شده و 
فهمیده است که راه نجات از دست دشمِن اشغالگر چیزى جز مبارزه نیست؛ 
فهمیده است که حضور در جلسات جهانى و برطبق میل اشغالگران و حامیان 
آنها حرف زدن، راه نجات فلسطین نیست. فهمیده است باید بایستد، بخواهد، 
هّمت و فداکارى کند، تا به هدف برسد. این را ملت فلسطین از بُِن دندان 
دانسته و فهمیده است؛ لذا مقاومت مى کند. وقتى سرچشمه ى این احساس 
از منشاءِ دینى و اعتقاد به توحید ناشى شود - که امروز بحمداهللا در فلسطین 
روز  متعال  خداى  امیدواریم  شد.  نخواهد  خشک  هرگز   - است  این طور 

پیروزى فلسطینیها را هرچه نزدیکتر بفرماید.2

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان 1380/09/16
2.  بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1382/09/05 
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وحشت اسرائیل از بیداري اسالمی در مصر
آنها  از  بیشتر  اسرائیلى ها  دستپاچه اند؛  بشدت  آمریکائى ها  امروز  البته 
دستپاچه اند. در قضیه ى مصر، دنبال یک عالجى هستند؛ عالجى هم پیدا 
نخواهند کرد. مشغول فریبند؛ دم از طرفدارى از مردم میزنند. حاال گفتند 
آمریکائى ها هم به او گفتند بایستى زودتر برکنار بشوى و بروى. این بسته به 

این است که مردم مصر چه جور عمل کنند و چگونه تصمیم بگیرند. 1
و  اسالمى  بیدارى  است.  بى سابقه اى  کامًال  اوضاع  یک  منطقه  اوضاع 
حادثه ى عظیمى که در منطقه به وجود آمده است، این یک چیزى است که 
از اول انقالب تا امروز در حیات جمهورى اسالمى شبیه این یا چیزى نزدیک 
سابقه ندارد؛ کار بزرگى انجام گرفته، حادثه ى بزرگى اتفاق  به این مطلقاً 
افتاده. این که ملتى مثل ملت مصر، این حرکت عظیم را انجام بدهند، رژیم را 
ساقط کنند، بعد شعارهاى اسالمى بدهند، موجودیت حکومت جعلِى یهودى 
و صهیونیستى را اوضاع منطقه اینجور تهدید کند، اینها چیزهائى است که 
اصًال در ارزیابى هاى متعارف نمیگنجد؛ خیلى چیز عظیمى است. خب، ما در 
یک چنین شرائطى قرار گرفتیم که براى جمهورى اسالمى یک افق روشِن 

عجیبى را ترسیم میکند.2

مخالفت با اسرائیل و آمریکا، برگرفته از دستور اسالم
مهمترین انگیزه ى دشمنى با ایران اسالمى از دوران حیات امام راحل 
قّدس سّره تاکنون، آن است که در این کشور، همه ى سیاستها با معیارهاى 
اسالمى، محک زده شده و انتخاب یا مردود مى شود. همه ى موضعگیریهاى 

سیاسى براساس دستورات اسالم، شکل مى گیرد.
معنى  به  این  چون  مى شود،  اعالم  مردود  صهیونیسم  با  دولتها  سازش 
آوارگى همیشگى ملت فلسطین و اشغال همیشگى کشور فلسطین بوسیله ى 

دشمن است.

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمى 29 / 03/ 1388
    1432 رمضان المبارك  ششم  ایران  اسالمى  جمهورى  نظام  مسؤوالن  دیدار  در  بیانات   .2

1390/05/16
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از ملت هاى فلسطین و ... و دیگر ملتهاى مظلوم مسلمان حمایت 
مى کند، چون قرآن صریحًا حمایت از مستضعفان را الزم شمرده 
جاِل َو النِّساِء  ِ َو الُْمْسَتْضَعفیَن ِمَن الرِّ است: «َو ما لَُکْم ال ُتقاِتُلوَن فی  َسبیِل اهللاَّ
الِمِ  َأْهُلها َو اْجَعْل لَنا ِمْن  َو الِْولْداِن الَّذیَن َیُقولُوَن َربَّنا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه الَْقْرَیِۀ الظَّ

لَُدْنَک َولِیًّا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدْنَک نَصیراً».1
با سلطه ى امریکا و نفوذ و دخالت آن در کشورهاى اسالمى و همه ى 
الَّذیَن  َأیَُّها  است:«یا  فرموده  قرآن  چون  مى کند؛  مخالفت  مظلوم  کشورهاى 
ة»2. در کشور خود  ُکْم َأْولِیاَء ُتْلُقوَن ِإلَْیِهْم بِالَْمَودَّ ي َو َعُدوَّ آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
احکام اسالمى را منشاء و مالك قانونگذارى قرار داده است. چون عزت و 
استقالل و رفاه و کمال ماّدى و معنوى براى یک ملت را در عمل به احکام 

اسالمى مى داند..
اینها همه موجب آن شده است که سردمداران جبهه ى استکبار با دالّلى 
و خنّاسى توطئه گران صهیونیست، ایران اسالمى را دشمن شماره یک خود 

بدانند و بقدر وسع خود با آن دشمنى کنند. 3

سکوت محافل حقوق بشر و اسالمی با مشاهده ي ستم اسرائیل
چرا دنیا عکس العمل نشان نمى دهد؟ چرا ملتهاى اسالمى در مقابل این همه 
فاجعه و جنایت، سکوت مى کنند؟ مگر اسرائیل و دشمن صهیونیستى، به 
و  مسؤوالن  که  دارد  قدرت  و  قّوت  چقدر  امریکا  مگر  است؟  متکى  کجا 
سیاستمداران کشورهاى اسالمى، باید این قدر مرعوب باشند؟! ملتها باید سر 
بلند کنند و بیدار بشوند. مى بینند که امروز محافل به اصطالح حقوق بشر 
و خیرخواه و انساندوست - به حسب تیتر و عنوان و تابلو - هیچ غلطى 

نکردند و همه ى ادعاهایشان دروغ از آب درآمد. این را نمى بینند؟
یک دولت غاصب و غدار و زورگو، یک عده انسانهاى بى دفاع و جوانان 

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

3.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1374/02/14 
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و نوجوانان و کودکان خردسال را داخل خانه هایشان و در خیابانهایى که 
متعلق به آنهاست، به خاك و خون مى کشد؛ ولى از دنیا هیچ صدایى در 
نمى آید. آن وقت یک جوان فلسطینى، وقتى که عکس العمل نشان مى دهد و 
دو، سه نفر را به درك واصل مى کند، یکى از این طرف دنیا، یکى از آن طرف 
دنیا، سربلند مى کنند و اظهار تأسف مى کنند! چه تأّسفى؟! خیلى خوب کرد، 
دستش درد نکند. آن ملتى که نتواند از حق خودش دفاع کند، باید توسرى 
بخورد. آن روز اول، فلسطینیها خواب و غفلت نشان دادند، دشمن این گونه 
بر آنها مسلط شد. امروز فلسطین بیدار شده است. مسلمانان در فلسطین 

بیدار شده اند. 1

1. سخنرانى در دیدار گروهى از آزادگان، جمعى از خانواده هاى معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  یزد  کرمانشاه،  استانهاى  جمعه ى  ائمه ى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان  و  اجرایى 
شوشتر،  چهارمحال و بختیارى، و گروهى از مردم شهرهاى گرگان، گنبد، محالت، گتوند، 

سپیدان، تهران، شیراز و جهرم 1369/08/02 
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فصل چهارم
غرب و آمریکا و صهیونیسم

هدف استکبار از ایجاد اسرائیل
استکبار جهانى و دولتهاى استعمارگر، از آغاز تا امروز، رژیم غاصب 
اسرائیل را به عنوان اهرم فشارى بر روى دولتهاى عربى و سپس اسالمى 
منطقه پدید آورده و ذخیره کرده اند و برآنند که این خنجر مسموم را همواره 
در پهلوى جهان اسالم نگاهدارند؛ و امروز شیطان بزرگ، سررشته ى این 
سگ دست آموز را در دست دارد. پس، تعجبى نیست که نقض مکرر قوانین 
بین المللى، نقض مداوم حقوق بشر - آن هم به فجیعترین شکل - تجاوز 
گونه ى  به  آدم ربایى  و  تروریستى  عملیات  همسایه،  کشورهاى  به  مکرر 
آشکار، تهیه ى روزافزون سالحهاى اتمى و امثال آنها - که هریک در هریک 
از کشورهاى جهان که با امریکا و دیگر دولتهاى بزرگ رابطه ى ارباب رعیتى 
نداشته باشد، حادثه یى عظیم تلقى مى شود - از صهیونیستها قابل قبول باشد 
و هیچ اعتراض جدى را از سوى شبکه ى استکبارى جهان، مخصوصاً شیطان 

بزرگ برنینگیزد. 1

1.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1370/03/26 



128
ن / 

طیــ
لسـ

 ف

نفوذ صهیونیستها روى دولتهاى غربى
اولین احساسى که به انسان دست مى دهد، شرمندگى از بشریت است. 
به عوض سران اروپا و غرب، اینها باید از بشریت شرمنده باشند که این قدر 
تحت نفوذ صهیونیستها هستند. از ملتهاى خودشان هم باید شرمنده باشند. 
هویت  و  باشند  نداشته  قبول  را  دیگر  دولتهاى  که  دولتهایى  دنیا  در  مگر 
در  که  کشورهایى  رؤساى  مگر  ندارند؟  وجود  کنند،  انکار  را  آنها  سیاسى 
دل آرزوى نابودى رئیس یک کشور دیگر را داشته باشند، در دنیا کم اند؟ به 
زبان هم مى آورند، مرتب هم هست. کجا چنین حساسیتى به وجود مى آید؟ 
نفوذ صهیونیستها روى دولتهاى غربى و اروپایى متأسفانه چنین جنجالهایى 
را به وجود مى آورد. بعد هم از فرصت استفاده کردند، این را وصل کردند 
به قضیه ى انرژى اتمى! آن نادانى که اولین بار این حرف را زد و این را به 
ماجراى انرژى اتمى وصل کرد، نفهمید که سالح اتمى براى از بین بردن 
حکومتها و سیستمها و رژیمها نیست؛ سیستمها و رژیمها با سالح اتمى از 
بین نمى روند؛ سالح اتمى فقط مى تواند انسانها و سرزمینها را نابود کند. آنچه 
رژیمها را نابود مى کند، قدرت مقاومت و عزم و مبارزه ى ملتهاست؛ که این 
عزم و مبارزه در فلسطین وجود دارد و به فضل الهى حتما به سرنگونى رژیم 

صهیونیستى منتهى خواهد شد.1

نفوذ صهیونیست بر کشورهاي اروپایی
اینها [آمریکا و اسرائیل] دشمنان اصلى ما هستند. البته در گوشه و کنار 
دنیا، باز هم علیه ما دشمنى و خباثت مى شود، اما اینها آن اهمیت چندانى 
ندارد و مسأله ى اصلى نیست. همین قضایاى اخیر دستگاه قضایى آلمان2 که 
یک حرکت بسیار زشت و نفرت انگیزى را به خاطر صهیونیستها انجام دادند، 
از این نوع است. البته دولت آلمان خودش را کنار مى کشد و مى گوید به 
دستگاه قضایى کشورش مربوط است. هم ما مى دانیم و هم آنها مى دانند که 

1.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1384/08/08 
2.  دادگاه میکونوس که در آن به سران جمهوري اسالمی تهمت ترور در مرکز یهودیان آرژانتین 

زده شد.
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این طور نیست که دولت آلمان، تسّلطى بر دستگاه قضایى کشورش نداشته 
باشد. جاهایى را خود ما مّطلعیم که اعمال نفوذ کرده اند. در حقیقت فشار 
صهیونیستها به دولت آلمان و دستگاه قضایى آن کشور است. اما اهمیتى 
ندارد. اینها کارهایى است که باید دولت ما و وزارت امور خارجه ى خود ما 
حّل و فصل کنند که بحمداهللا به خوبى مشغول خدمتند و کار مى کنند و حّل 
و فصل هم خواهند کرد. اینها چیزى نیست که به عنوان یک مسأله براى ملت 
محسوب شود. آنچه که براى ملت مهم است، همان نکته اى است که اشاره 

کردم؛ یعنى مسأله ي امریکا و اسرائیل. اساس مسأله این است.1

هدف استکبار؛ حذف هر عنصر مقاومت 
اینها میخواهند هیچ عنصر مقاومتى در این منطقه وجود نداشته باشد. 
درست  را  این  البته  میدانند.  اسالمى  جمهورى  را  مقاومت  عنصر  اصل 
فهمیده اند. اینجا مرکز مقاومت است. اینجا جائى است که ما اگر هیچ اقدامى 
هم نکنیم، هیچ حرفى هم نزنیم، خود وجود جمهورى اسالمى به ملتهاى 
منطقه الهام میدهد. یک موجودیتى، یک هویتى که على رغم همه ى قدرتهاى 
استکبارى و به کورى چشم آنها اینجور در این منطقه قد کشیده و روز به 
روز ریشه دارتر میشود؛ روز به روز قویتر میشود. خود وجود این پیکره ى 
عظیم و پرشکوه، خار چشم استکبار است و امیددهنده ى به ملتها. بله، اینجا 
مرکز مقاومت است؛ در این شکى نیست. دیگران هم از اینجا الهام گرفتند، 
منتها براى اینکه این مقاومت را در هم بکوبند، حلقه ى ضعیف را اول هدف 
قرار دادند؛ دولت مردمى منتخب حماس در غزه. او را مظلوم گیر آوردند؛ او 
را دارند میکوبند. هر کس در دنیاى اسالم، امروز قضیه ى غزه را یک قضیه ى 
منطقه اى و شخصى و محلى بداند، دچار همان خواب خرگوشى اى است 
که پدر ملتها را تا حاال درآورده است. نه، این قضیه ى غزه، فقط قضیه ى 
غزه نیست؛ قضیه ى منطقه است. فعًال آنجا نقطه ى ضعیفتر است، تهاجم 

1.  بیانات در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در صحن حضرت امام 
خمینى(ره) 1375/01/04
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را از آنجا شروع کردند و اگر موفق شدند، دست از سر منطقه بر نمیدارند. 
دولتهاى کشورهاى مسلمانى که حول و حوش آن منطقه هستند و کمکى که 
باید بکنند و میتوانند بکنند، نمیکنند، دارند اشتباه میکنند؛ اشتباه میکنند. هر 
چه در این منطقه میخ اسرائیل بیشتر فرو برود، تسلط استکبار بیشتر بشود، 
بدبختى این دولتها و ضعف و ذلت این دولتها بیشتر خواهد شد. چرا ملتفت 
نیستند؟ و دولتها، ملتها را هم دنبال خودشان به ذلت میکشانند. یک دولت 
ذلیل و مطیع و وابسته، یک ملت را مطیع و ذلیل و وابسته میکند. این است 

که ملتها باید به خود بیایند.1

حمایت آمریکا و کوتاهی دولتهاي عربی؛ عامل جبران ضعف درونی اسرائیل
ملتها مثل ملت ایران رژیم اسرائیل را یک رژیم جعلى و تحمیلى در 
منطقه میدانند. البته دولتها با ملتها همراه نیستند و متأسفانه آن چیزى که 
اسرائیل را تقویت کرده است، همین است. رژیم صهیونیستى از درون خود 
نیروئى ندارد، قدرتى ندارد، توانائى ایستادن روى پاى خود را ندارد. امروز 
دو عامل رژیم صهیونیستى را سِر پا نگه داشته است: یکى حمایت بى قید 
نکردن  حمایت  دیگرى  و  منحط؛  رژیم  این  از  آمریکا  وقیحانه ى  شرط  و 
دولتهاى عربى و اسالمى از مردم فلسطین. متأسفانه بسیارى از حکومتها و 
دولتهاى مسلمان، امروز آنچنان که باید به وظیفه ى خود در قبال فلسطین 
عمل نمیکنند و با ملتهایشان همصدا نیستند. اگر آنها هم با ملتهاى خود 
همصدا شوند و از ملت مظلوم فلسطین دفاع کنند، وضعیت در منطقه بکلى 
تغییر خواهد کرد. این خواست عمومى ملتهاست و این همان گسترشى است 

که امام بزرگوار ما خبر داده بود.2

آمریکا و وابستگانش؛ سهیم در شکستهاي اسرائیل 
طرف  یک  داشت،  پیروزمند  طرف  یک  روزه،  سه  و  سى  جنگ  این 

1.  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار  مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دى 1387/10/19
خمینى(ره)  امام  حضرت  ارتحال  سالگرد  نوزدهمین  مراسم  در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات    .2

1387/03/14
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دولت  بودند؛  صهیونیستها  البته  خورده،  شکست  ...طرف  خورده.  شکست 
جعلى اسرائیل بود؛ اما هیچ کس در دنیا نماند که امریکا را هم جزِو طرفهاى 
شکست خورده نداند. اروپاییها هم این را تصریح کردند، دیگران هم گفتند، 
خود امریکاییها هم با زبان بى زبانى به شکلهاى مختلف، گفتند. امریکا هم در 
این قضیه شکست خورد. بدیهى است اینها در سطوح مختلف، وابستگانى 

هم در منطقه دارند؛ آنها هم جزِو جناح شکست خورده محسوب میشوند.1

طرح خاورمیانه ى بزرگ امریکا؛ آن روي سکه ي افسانه ي نیل تا فرات
امروز نقشه ى اساسى استکبار براى دنیاى اسالم، سیطره ى کامل است. 
طرح خاورمیانه ى بزرگى که امریکایى ها مطرح مى کنند، عبارٌة اخراى ایجاد 
کشور بزرگى است به نام خاورمیانه، با مرکزیت رژیم صهیونیستى. همه ى 
دولتهایى که در این کشورها هستند، باید به دولتهاى دست نشانده ى اسرائیل 
تبدیل شوند. معناى خاورمیانه ى بزرگ این است که ما یک عرصه ى عظیم 
بشرى را در اختیار اسرائیل بگذاریم تا در آن، سرمایه گذارى و تولید ارزان 
کند و بر فربهِى خود بیفزاید؛ و اگر افسانه ى نیل تا فرات را با شیوه ى نظامى 
نتوانست محقق کند، با شیوه ى اقتصادى، سیاسى، پولى و فنى آن را تأمین 
کند. امریکا - و به یک معنا باید گفت غرب - این را مى خواهد. دنیاى اسالم 

چرا باید تسلیم چنین خواسته یى شود؟
حکمت؛  و  تدبیر  عقل،  فکر،  به  دارد  احتیاج  میدانها  این  در  پیشرفت 
احتیاج دارد به این که دلهاى خود را به هم بیشتر نزدیک کنیم. اکسیر دور از 
دسترسى که باید سعى کنیم آن را به دست بیاوریم، عبارت است از اتحاد و 

همدلِى کشورهاى مسلمان در بخشهاى مختلف.2
خاورمیانه ى  است.  امریکایى  آرزوى  یک  بزرگ  خاورمیانه اى  مسأله ى 
مرکزیت  به  خاورمیانه  در  بزرگ  کشورى  یعنى  مى گویند،  آنها  که  بزرگى 
اسرائیل. البته منظور آنها این نیست که یک دولت واحد تشکیل شود؛ نه. 

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 1385/07/21 
2.  بیانات در دیدار رؤساى بانکهاى مرکزى کشورهاى اسالمى 1384/01/17 
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همین دولتهایى که در مرزهاى جغرافیایِى کنونى قرار دارند، باشند؛ منتها 
دولتهایى که توى مشت امریکاییها باشند؛ مردم بظاهر آنها را انتخاب کرده 
باشند، اما امریکاییها خواسته باشند؛ همان طور که در ماههاى اخیر در اوکراین 

و گرجستان اتفاق افتاد.
آنها مى خواهند اسرائیل در این منطقه ى پُربهره و پُر از سرمایه هاى طبیعى، 
بشود یک مرکز برجسته؛ نماینده و پایگاه تمدن مادى غرب دست و پایش 
را در این کشورها باز کند؛ از کارگر ارزان آنها استفاده کند، از پولهاى آنها 
استفاده کند، اقتصاد خودش را گسترش دهد، کشاورزى خودش را توسعه 
دهد و در واقع خودش را تغذیه کند؛ مثل درختى که ریشه اش وارد خانه ى 
همسایه مى شود و از آن جا تغذیه مى کند، که در واقع میوه ى درخت مال 

صاحب آن خانه است. 
طرح از نیل تا فراتى که یک وقت اعالم کردند مى خواهند با سرپنجه ى 
قدرت نظامى آن را به دست بیاورند، در واقع االن مى خواهند با سرپنجه ى 
به این هدف  قدرت سیاسى و اقتصادى آن را به دست بیاورند. البته قطعاً 

نخواهند رسید؛ نه امریکاییها و نه صهیونیستها و غاصبان فلسطین.
باشد.  بیدار  باید  اسالمى  جمهورى  باشیم.  بیدار  باید  ما  بیدارند.  ملتها 

بیدارى ما یک شعار نیست؛ باید حواسمان جمع باشد.1

هدف آمریکا از حمایت اسرائیل
دشمن درصدد است فلسطین را یکباره از پیکر دنیاى اسالم جدا کند و 
شجره ى ملعونه ى صهیونیسم را در خانه ى مسلمین ماندگار سازد. امریکا 
درصدد است با تثبیت رژیم اشغالگر، همه ى سررشته هاى زندگى در این 
اسالمى  خیزش  نگرانى  از  را  خود  و  گیرد  دست  به  را  حساس  منطقه ى 
در خاورمیانه و آفریقا نجات دهد. دشمنان اسالم مى خواهند همه ى کینه ى 
بیدارى  اثر  بر  اخیر  سالهاى  در  که  را  شکستهایى  و  اسالم  با  خود  دیرین 
از  هیچیک  با  حادثه  این  کنند.  جبران  این جا  در  کرده اند،  تحمل  مسلمین 

1.  بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1383/12/27 
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این جا  نیست؛  مقایسه  قابل  خاورمیانه  درباره ى  اخیر  سال  چند  توطئه هاى 
سخن از غصب یک کشور و دربه درى مستمر و ابدى یک ملت و جداسازى 
نهایى پاره ى تن جهان اسالم و مرکز جغرافیایى وطن بزرگ اسالمى و قبله ى 

اوالى مسلمین است.1

حمایت آمریکا از جنایات صهیونیستها
 و اما موضع امریکا. امریکا در این قضیه بدترین موضعگیرى را کرد؛ 
دیگر از این بدتر، امکان ندارد. در این هفت هشت ده روزى که این حوادث 
شّدت فوق العاده اى گرفته است، تا به حال رئیس جمهور امریکا دو سه مرتبه 
سخنرانى اى  بود؛  دیروز  صحبِت  همین  مرتبه  آخرین  است.  کرده  صحبت 
مفّصل، تقریباً یک سره در حمایت از عملیات و کارهاى اسرائیل! وى براى 
خالى نبودن عریضه، در خالل این سخنرانى، پس از حمایتهاى فراوانى که 
از جنایتکاران صهیونیست کرد، این را هم گنجاند که «دولت اسرائیل در 
مى داند،  خودش  خوب؛  نسازد.»  یهودى  شهرکهاى  فلسطینى نشین،  مناطق 
همه ى دنیا هم مى دانند که این یک توصیه ى دروغین و صورى و سطحى 
است. سالهاست مجامع جهانى تصویب کرده اند و مراکز قدرت جهانى و 
سیاست جهانى گفته اند که اسرائیلیها حق ندارند در مناطق فلسطینى نشین، 
شهرك یهودى نشین بسازند. همین درنده اىکه امروز در فلسطین اشغالى در 
رأس قدرت است، زمانى که وزیر مسکن بود، مقابل همه ى اینها ایستاد و 
گفت من مى سازم و ساخت و تا االن هم ادامه دارد. چه کسى این حرفها 
را گوش مى کند؟ خودش هم مى داند که گوش نمى کنند. یکسره حمایت 
از صهیونیستها، آن هم با منطق ضعیف، با منطق غلط و غیرقابل قبول براى 
افکار مردم جهان. ... حرفها و موضعگیریهاى او دقیقاً نقطه ى مقابل صلح و 
امنیت جهانى است. چه کسى اینها را اداره مى کند؟ جاى تأّمل و تفکر است. 
چه کسى این آدمهاى تازه وارد در میدان سیاست و جاه طلب و بى خبر از 

1.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
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معنویت را به سوى این وضعیتى که پیش مى آورند هدایت مى کند؟ خیلى 
در خور تأّمل است.1

اشتباه بزرگ استکبار؛ حمایت از رژیم صهیونیستى
استکبار   - کردیم  عرض  که  همان طور   - جهانى  مسائل  زمینه ى  در 
است  وضعیتى  اشتباهات،  این  از  یکى  مى شود.  مرتکب  بزرگى  اشتباهات 
که امروز امریکا در حمایت از رژیم صهیونیستى دارد. امروز دو پدیده را 
مى شود در رژیم صهیونیستى دید: یکى خشونت و سبُعیِّت از حد گذشته 
است. سبُعیّتى که امروز صهیونیستها در برخورد با صاحبان سرزمین فلسطین 
داستان عجیب و حیرت انگیز و بى سابقه اى است.  به خرج مى دهند، واقعاً 
دومین نکته این است که رژیم صهیونیستى در بن بست کامل قرار گرفته و 
هیچ راهى ندارد. اشتباه امریکا این است که در این وضعیت، به طور واضح 
و آشکار از رژیم صهیونیستى حمایت مى کند و به اسرائیل و به مسؤوالن آن، 
چک سفید داده تا هر غلطى بخواهند بکنند، بکنند و هر جنایتى مى خواهند 
مرتکب بشوند، بشوند! این جزو اشتباهات جبران ناپذیر امریکاییهاست و 
چوب آن را خواهند خورد. ملت فلسطین نشان داده است که ملت الیق و 
مقاومى است؛ نشان داده است که با دست خالى مى توان در مقابل یک رژیم 
مسّلط و مسّلح و بى رحم و خشن مثل رژیم اسرائیل، ایستادگى و مقاومت 
کرد. این هم درسى است به ملتهاى دیگر. امروز همه ى ما وظیفه داریم از 

مردم فلسطین حمایت معنوى و ماّدى کنیم.2
البته امروز امریکا شریک جرمِ اسرائیل است. رئیس جمهور امریکا که 
خود را به عنوان میانجى معرفى مى کند، صریحاً مى گوید حمایت از اسرائیل 
جزو سیاست خارجى ماست! او در مقابل دنیاى عرب، سران عرب و اّمت 
که   - اسرائیل  از  را  خود  جانبدارى  وقیحانه،  و  آشکار  طور  این  اسالمى، 

غاصب سرزمین فلسطین است - نشان مى دهد. 3

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/09/01 

3.  بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینى(ره) 1381/03/14 
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جنایات اسرائیل و حمایت آمریکا
در این ماه رمضان هم، صهیونیستها حداکثر فاجعه آفرینى را کردند. شما 
مى بینید که از بچه ى کوچِک شاید یکساله و دو ساله تا نوجوان و جوان و 
پیرمرد و مریض، جزو قربانیان این حوادثند. این، ضدیِّت دشمن اسالم و 
مسلمین - یعنى گروه حاکم بر این بخش از میهن اسالمى - را با موازین 
بشرى و با حقوق بشر نشان مى دهد. درعین حال سناتورها و سیاستمداران 
و زبدگان سیاسى امریکا از اینها صریح حمایت مى کنند. این کار را بکنند؛ 
میل خودشان است؛ سیاستشان این است؛ جوهره ى آنها همین است که باید 
از این مفسدان و شیطان صفتها و َسبُعها حمایت کنند. بیش از این هم توقّعى 
نیست؛ لیکن مردم دنیا باید از این عبرت بگیرند. خوشبختانه ملت ما چشم و 
گوشش باز است. مردم دنیا که همیشه در قضایاى مختلف، شعار طرفدارى 
از حقوق بشر، طرفدارى از حقوق اکثریت و به قول خودشان طرفدارى از 
دمکراسى را، از زبان امریکاییها شنیده اند که به آن تفاخر مى کردند، باید در 

آینه ى فلسطین، چهره ى زشت واقعِى سیاستهاى امریکایى را مشاهده کنند.1

حمایت بیشرمانه ي غرب از جنایات اسرائیل
سردمداران رژیم مستکبر امریکا هم به همین دلیل عصبانى اند و باطن 
خود را نشان مى دهند. آنچه در دل آنها وجود دارد و همیشه پشت پرده هاى 
ضخیم ریاکارى، آن را پنهان مى کنند، امروز در اظهاراتشان نشان داده مى شود. 
امروز امریکاییها نه فقط از رژیم سّفاك صهیونیستى، بلکه از جنایتهاى صریِح 
آن هم بدون هیچ پوشش و شرمى حمایت مى کنند. فقط مسأله ترور نیست؛ 
یک جنایت بزرگ و آشکار صورت گرفته است؛ از این حمایت مى کنند؛ 
کردن  ویران  از  مى کنند؛  حمایت  خیابانها  و  کوچه ها  در  تانکها  آوردن  از 
خانه هاى مردم حمایت مى کنند. این باطن رژیم استکبار است. «استکبار»ى 

که در واژه هاى انقالب اسالمى تکرار مى شود، یعنى این.
حماس و جهاد اسالمى و حزب اهللا را به عنوان تروریست معرفى مى کنند. 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
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چرا؟! مگر اینها چه کرده اند؟! جرم اینها این است که از شرف و میهن و خانه 
و مردمِ خود دفاع کرده اند. میل امریکاییها این است که اسرائیل با جّالدان 
خود، بچه هاى کوچک؛ بچه هایى مثل پسر این مرد1 را جلِو چشم پدرانشان 
به قتل برساند و کسى اعتراض نکند، چیزى نگوید، در صدد پاسخ برنیاید 
و خشمگین نشود. گناه حماس و جهاد اسالمى و حزب اهللا لبنان و همه ي 
مبارزان حقیقى صحنه ي نبرد فقط این است که در مقابل این گونه تجاوزات 
قساوت آمیز و کم نظیر، به پاسخ عملى دست مى زنند و اقدام مى کنند. جرم 
جمهورى اسالمى هم این است که آشکارا و صریح از حّق و عدالت دفاع 
مى کند. ما هرگز دفاع از حّق و عدالت را به خاطر میِل دل قدرتهاى استکبارى 
کنار نگذاشتیم. ما هرگز در این زمینه، سازش و ریاکارى نکردیم. ما صریِح 

حّق و عدالت را مطرح و از آن دفاع کردیم. این جرم ماست.
نطق  در  امریکا  جمهور  رئیس  دادند.  نشان  را  خود  باطن  امریکاییها 
اخیرش، مثل کسى حرف مى زند که تشنه خون انسانهاست! کشورها و ملتها 
را تهدید و متّهم مى کند. همه ي دنیا مى دانند که شیطان بزرگ، امریکاست؛ 
این یک حرف متّکى به دلیل است. این عنوان «شیطان بزرگ» براى امریکا، 
یک نامگذارى بى دلیل نبود. شما به تاریخ سى، چهل سال گذشته نگاه کنید؛ 
کرده  امریکا  مستقل،  و  مردمى  نهضتهاى  را نسبت به  شکنى  کار  بیشترین 
است. بیشترین ترور شخصیتهاى مؤمن پاکدامن را در دنیا، دستگاه جاسوسى 
سیاى امریکا کرده است. بیشترین حمایت را از رژیمهاى ضّدمردمى در دنیا، 
امریکا کرده است. بیشترین فروش اسلحه و سالحهاى مرگبار را در دنیا 
امریکا کرده است. بیشترین چپاول و غارت را نسبت به ثروتهاى ملتها، امریکا 
کرده است. اینها شیطنت است؛ پس بزرگترین شیطانهاست. البته این کارها را 
شیطانهاى دیگرى هم در دنیا مى کنند؛ اما هیچکدام به شیطنت امریکا نیستند. 

پس او حّقاً شیطان بزرگ است.2

1.  جمال الّدره، پدر شهید محمدالّدره
2.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 

جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11
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سکوت و حمایت غرب و آمریکا در برابر جنایات اسرائیل
امروز آمریکا و غرب در قضیه ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر 
صریحاً دارند دروغ می گویند؛ صریحاً دروغ می گویند. فاجعه ى عظیمى مثل 
فاجعه ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میکنند. باید به این توجه 
کنیم. این را میخواهم یادآورى کنم. امروز غزه و فلسطین عرصه ى رسوائى 
غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگترین و فجیع ترین نقض حقوق 
بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربیها در سال گذشته یک 
کلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت 
سر هم می گذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریکا که 
هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطالح مدافع آزادى، 
یک کلمه حرف به نفع مردم غزه صادر می شود؟ نمی شد. بعد از آنى که 
سر و صداى مردم بلند شد، مردم در کشورهاى مختلف سر و صدا کردند، 
راهپیمائى کردند، تظاهرات کردند، حرف زدند، رسوائى باال گرفت، شروع 
کردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نکرد؛ 
اتفاق  داشت  همه  چشم  جلوى  که  عظیمى  فاجعه ى  چنین  یک  مقابل  در 
مى افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش 
را رسوا کرد. آمریکا رسوا بود و رسواتر شد. با اینکه این گزارش گلدستون 
در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم 
رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاکمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى 
نیست، هیچ اقدامى انجام نمی گیرد؛ بلکه حمایتها از دولت غاصب و دولت 
جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر می شود! اینها غرب را رسوا کرد. آمریکا با 
این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا کرد می خواهد تغییر به وجود 
بیاید. شعار تغییر براى این بود که بى آبروئى و بدنامى آمریکا در این منطقه ى 
اسالمى، یک مقدارى بلکه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم کنند و بدانند که تا 
آخر نخواهند توانست ترمیم کنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم 
دارند دروغ می گویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ می گویند. حاال ما که در 
جمهورى اسالمى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى بینیم و می شنویم. 
واژگونه کردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است که جلوى 
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چشم ماست و ما به این عادت کردیم؛ لکن دنیا قضاوت خواهد کرد، تاریخ 
قضاوت خواهد کرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بکنم - در مقابل 
قضیه ى فلسطین به چالش کشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمکراسى غرب 
زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یک ادعاى چند 
صد ساله ى غرب را، که به وسیله ي او به دنیا تحکم می کرد، به زیر کشیدید 
و این ادعا را باطل کردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این 

مقاومتى که شما دارید انجام می دهید.1

گناِه کارهاى صهیونیستها، به گردن رژیم امریکا
گناهِ کارهاى صهیونیستها و دولت غاصب، به میزان زیادى به گردن رژیم 
امریکاست. شما این را بدانید؛ در طول این پنجاه سالى که اینها سِرکارند، 
در شوراى امنیت سازمان ملل، بیست و نه قطعنامه علیه اسرائیل صادر شده، 
که امریکا هر بیست و نه مورد را «وتو» کرده است! االن هم حدود ده سالى 
است - از بعد از فروپاشى شوروى سابق تاکنون - که دیگر اصًال اجازه 
نمى دهد که در شوراى امنیت، قطعنامه اى علیه اسرائیل مطرح شود! پس، 
گناه این جرائم به گردن امریکاست. امریکا که این قدر چهره ى صلح طلبانه 
به خودش مى گیرد و گاهى هم لبخندهاى زهرآگینى را به همه ى ملتها - از 
جمله به ملت شریف و مظلوم ما - نشان مى دهد، در قضیه ى فلسطین، مجرم 
درجه ى یک است؛ یکى از گناهانش این است. امروز دست امریکا تا مرفق 
در خون فلسطینیها فرورفته است. اینها کشورهاى منطقه را تهدید مى کنند. 
البته دولتهاى سوریه و لبنان و دیگر کشورهایى که در آن جا هستند، گرفتاریها 
و تنگناهایى دارند. بحث دولتها از بحث ملتها جداست. ملتها همه جا دلشان 
پُر است و دولتها هم حاال زیر بار بعضى از فشارها ناچار مى شوند گاهى 

حرفهایى بزنند، مذاکراتى بکنند و مواضعى بگیرند. 2

1. دیدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطینی شرکت کننده در افتتاحیه ى همایش غزه 1388/12/08 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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حمایت استکبار از اسرائیل، ضامن بقاي آن
اگر حمایتهاى استکبار و در رأس آنها امریکا از اشغالگران فلسطین و 
ـ  شده اند  متمرکز  اسالمى  کشورهاى  قلب  در  که  بین المللى،  تروریستهاى 
یعنى همین حاکمان فعلى دولت جعلى اسرائیلـ  نبود، قدرِت ماندن نداشتند. 

االن هم همین طور است.
امریکاییها در قضیه ى فلسطین نمى توانند میانجى باشند، نمى توانند واسطه 
باشند. آنها طرف قضیه اند؛ مقابل دولتهاى اسالمى و ملتهاى اسالمیند. در همین 
قضایاى چندسال اخیر هم نشان داده شد. همین حاال در مقابل این فاجعه ى 
عظیمى که صهیونیستها راه مى اندازند - یعنى در حقیقت غصب دوباره ى 
بیت المقّدس، غصب دوباره ى قبله ى مسلمانان - همین حمایتهاى امریکاست 
که اینها را َجرى کرده است؛ واالّ اینها جرأت نمى کردند. اگر حمایت امریکا 
نبود، دولتهاى اسالمى این زمره ى طاغیه را کفایت مى کردند. االن هم اگر 

کشورهاى اسالمى و دولتهاى اسالمى متّحد باشند، کفایت مى کنند.
عمده ى دشمنى امریکا با ایران اسالمى، به خاطر دو چیز است: یکى 
تمّسک به اسالم، دیگرى موضعگیرى قاطع در مقابل قضیه ى فلسطین. این 
را همه ى شما بدانید، همه در دنیا بدانند. عّلت این که امریکا در مقابل ایران 
دو  این  مى گیرد،  قرار  عنود  و  خشمگین  جرى،  گستاخ،  این طور  اسالمى، 
و  صریح  موضع  فلسطین؛  قضیه ى  مقابل  در  موضع  و  اسالم  است:  مسأله 
قاطع، که از روز اّول انقالب تا امروز تغییر نکرده است و روزبه روز روشنتر 
و واضحتر هم شده است. تمام فشارها بر ایران اسالمى، براى این دو چیز 
است: دست برداشتن از اسالم و انصراف از حاکمیت احکام مقّدس اسالمى 
و تغییر موضع در مقابل قضیه ى فلسطین. تا این مواضع ما هست، امریکا 
دلش با ما صاف نخواهد شد. این لحنهاى على الّظاهر مالیمى هم که این 
اواخر مشاهده مى شود، یک مقدار کار سیاسِى معمولِى منافقانه است؛ مقدارى 
هم بر اثر تحلیل غلط اوضاع داخلى ایران است. نمى فهمند در ایران چه 
تقسیمهاى  مى کنند،  غلطى  برداشتهاى  مى کنند،  غلطى  تحلیلهاى  مى گذرد؛ 

غلطى مى کنند. 1

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى 21/ 04/ 1377
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هدف صهیونیستها و آمریکا؛ حذف نام فلسطین
االن، شاید بیش از دو هفته است که در سرزمین فلسطین، فاجعه آفرینى 
مجّدد رژیم صهیونیستِى غاصب، ادامه پیدا کرده است و مردم مظلوم فلسطین، 
در خانه ى خودشان، دچار سرکوب و وحشیگرى غاصبینى هستند که به 

پشتیبانى امریکا، هر کار مى خواهند با آن مردم مى کنند.
حرکت  مسلمان،  ملتهاى  باید  چرا  بکنند؟  را  کار  این  بتوانند  باید  چرا 
واحدى را در سرتاسر دنیا شروع نکنند؟ چرا باید با امریکا محاّجه نکنند 
و حرفشان را به گوش دولتمرداِن سنگیْن خواِب امریکایى نرسانند؟ چرا 
و  هماهنگى  و  وحدت  آن  حّساسى،  مسأله ى  چنین  در  اسالمى،  دولتهاى 
جمهورى  فریاد  این،  نمى آورند؟  وجود  به  خودشان  بین  را  الزم  همدلِى 

اسالمى، از اوِل پیروزى تا امروز است.
این بارِ چندم است که با مردم فلسطین، این کار را انجام مى دهند. ملت 
فلسطین گناهى ندارد، جز این که مى خواهد در خانه ى خود زندگى کند؛ 
فقط همین. على رغم این نیاز حقیقى و صادق و محق که ملتى مى خواهد در 
خانه ى خود زندگى کند، خانه اش متعّلق به او باشد، دشمن در خانه ى او، به 
او حمله نکند، خون او را نریزد و امنیت او را از بین نبرد، امریکاییها آستینها 
بکّلى  را  فلسطین  قضیه ى  این که  براى  خودشان،  خیال  به  و  زده اند  باال  را 
به فراموشى دچار کنند و بکل، اسم فلسطین را از یادهاى مردم دنیا ببرند، 
فرمول صلح و مذاکرات صلح و میز مذاکرات درست کردند؛ چند سال هم 

خودشان را معطل کردند! مگر مى شود؟
مگر ممکن است که یک واحد جغرافیایى را با آن پیشینه ى تاریخى، از 
صحنه ى روزگار بر انداخت؟ مگر مى شود فلسطین را که زادگاه بسیارى از 
تمّدنهاى دیرین تاریخى است و جایى است که پیامبران بزرگ الهى در آن 
جا، پرچم توحید را بلند کردند و نداى عدل و داد دادند، از صفحه ى نقشه ى 
عالم پاك کرد و به جاى آن، یک کشور دروغِى جعلى به نام اسرائیل قرار 
داد؟ با گذشت ده سال و بیست سال و چهل سال و پنجاه سال که نمى شود 
حقایق تاریخى را به فراموشى سپرد. اشتباه کردند، خیال کردند مى توانند. 
خوى متجاوز، اجازه نمى دهد که چنین حرکت سازشکارانه اى به وجود آید. 
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این جنجال به وجود آید.  متجاوزان موجب شدند، مجدداً  دیدید که خودِ 
مردم فلسطین را زیر فشار سخت ترى قرار دادند. بدیهى است که مردم فریاد 

مى کشند، قیام مى کنند و نسلها بیدار مى شوند. 1

تناقض غرب؛ تالش براي نجات حیوانات و سکوت در برابر کشتار انسانها
امروز، قدرتهاى اهریمنى و شیطانى - یعنى همین که شما به آن استکبار 
قیام  انسانى  ارزشهاى  و  بشریت  علیه   - امریکاست  مظهرش  و  مى گویید 
کرده اند. براى اینها، جان میلیونها انسان اهمیت ندارد. شما دیدید که اسرائیل 
در ظرف پانزده شانزده روز، دهها هزار نفر را کشت و زخمى و آواره و آشفته 
کرد و داغهایى آفرید؛ ولى خم به ابروى استکبار جهانى نیامد. همینهایى که 
وقتى گربه اى داخل چاه فالن خانه مى افتد، از روى ریاکارى، دستگاههایشان 
را بسیج و پولهایى را خرج مى کنند که این گربه را که یک حیوان است، 
از داخل چاه نجات دهند! یا گاهى اوقات، تظاهر به انسان دوستى مى کنند 
که ماها هم که اینها را خوب مى شناسیم، گاهى اوقات واقعاً شک مى کنیم 
که عجب! آیا این همه اظهار دلسوزى راست است؟! این قدر اینها ریاکارى 

مى کنند!2

بی تفاوتی برخی از دولتها و سیاستمداران در برابر کشتار فلسطینیان
جهانی،  سیاستمداران  و  دولتها  از  برخی  که  است  عمیق  تأسف  جاي 
از مقوالت اخالقی و قضاوت وجدانی بشري، سخت بیگانه اند. براي آنها 
قتل عامِ بیش از 1350نفر و زخمی کردن حدود 5500 نفر مردم بی  سالح و 
بسیاري کودك در ظرف 22 روز در غزه، هیچ حساسیتی برنمی انگیزد؛ قاتالن 
و مجرمان نه تنها مجازات نمی شوند، که پاداش هم می گیرند. امنیت رژیم 
سفاك یک امر قدسی که باید در هر حال از آن دفاع کرد به شمار می آید و 
طرف مظلوم، چه دولتی که با رأي قاطع مردم بر سر کار آمده و چه مردمی 

1.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم از سراسر کشور 1375/07/18 
2.  بیانات در دیدار جمع کثیرى از کارگران، معلمان و فرهنگیان کشور 1375/02/12 
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که آن دولت را بر سر کار آورده اند،  متهم و محکوم می شوند. این است حکم 
دیوان سیاستی که با اخالق و وجدان و فضیلت، نسبتی ندارد و آبش با آن 
به یک جو نمی رود. این دولتها هنگامی که نفرت عمیق افکار عمومی را از 
خود مشاهده می کنند، بی آنکه علت آشکار آن را ببینند، به سراغ باز هم 

سیاست ورزي می روند و این چرخه ي معیوب همچنان ادامه می یابد.
برادران و خواهران عزیز در همه ي جهان اسالم! از تجربه ها درس بگیریم.

امت بزرگ ما امروز به برکت بیداري اسالمی، داراي قدرت عظیمی است. 
کلید حل مشکالت فراوان کشورهاي اسالمی، در دست همت و یکپارچگی 
این مجموعه ي شگرف است، و مسأله ي فلسطین، فوري ترین مسأله ي جهان 

اسالم است. 1

اتحاد شوم آمریکا و صهیونیسم براي دشمنی با اسالم
مایه ى رنج و تأّسف و درد  درباره ى مسلمانان جهان، آنچه که حقیقتاً 
است این است که مسلمانان، امروز به آن چیزى که بیش از همه احتیاج 
دارند، کمتر توّجه مى کنند و آن عبارت از بازگشت به اسالم و اتّکا به قدرت 
اسالمى و استحکام پیوند بین مسلمانان و وحدت مسلمین است. عّلت این 
است که امروز، دشمنان اسالم در مقابل این دین، موضع خشن تر و حتى 
صریحترى اتّخاذ کرده اند. در گذشته هم با اسالم، خیلى دشمنى و ستیزه 
شده است؛ اما امروز بیش از همیشه، این دشمنى خشن تر و صریحتر و ستیزه 

جویانه تر است.
در رأس این دشمنان هم، اتّحاد شوم امریکا و صهیونیسم است. امریکا به 
عنوان رأس قدرت استکبارى عالم و صهیونیسم به عنوان عامل فساد سیاسى 
و اخالل در روابط مسلمین با یکدیگر و اخالل در روند حرکت رشد ملتها 
و کشورهاى اسالمى، عمل مى کنند. این دو، با هم متّحدند. متأّسفانه وضعى 
که بسیارى از سران کشورهاى منطقه ى عربى به خود گرفته اند - و توقّع 
مى رفت نسبت به غاصبان فلسطین و در مقابل این تجاوز فاضح و واضح 

1.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
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را  مسلمانان  که  است  وضعى   - کنند  اتّخاذ  صحیحى  موضع  وقیحانه،  و 
روزبه روز در مقابِل آن اتّحاد شوم، ضعیفتر و خودِ آن دولتها را هم ضعیفتر 
و بى پشتوانه تر مى کند. چه خوب بود رؤساى کشورهاى اسالمى، قدر اسالم 
را که به آنها قدرت و شخصیت و استقالل و توانایى ایستادگى در مقابل 
زورگویان را مى دهد، مى شناختند و مى دانستند. متأّسفانه، بسیارى از سران 

مسلمان، قدر این نعمت بزرگ را نمى دانند.
اسالم مى تواند به برکت ایمان و تعالیم عالى و نورانى و معارف و احکام 
مترقّى خود، قدرتى را در کشورهاى اسالمى به وجود آورد که هیچ کس 
نتواند به آن ملتها و کشورها زور بگوید و گردن کلفتى کند و چیزى را بر 

آنها تحمیل نماید. چرا از این قدرت عظیم استفاده نمى کنند؟1

دوگانگی مطبوعات غربی درباره ي جنایات اسرائیل
البته، وجدان امت اسالمى توفانى شد. حداکثر کوتاهى و تقصیر را در 
رژیم  مطبوعات  و  اسرائیل  رادیوى  از  کردند.  غربى  مطبوعات  قضیه  این 
صهیونیستى که انتظارى نیست. آنها خودشان قاتلند. از قاتل، توقع نیست 
که خودش را محکوم کند. اما مطبوعاِت دنیاى به اصطالح آزاد، چرا باید 
این قدر حق کشى کنند؟! چرا باید این قدر سکوت کنند و حادثه را کوچک 

بشمارند؟!
یک فرد عرب در امریکا، اسلحه به دست گرفت و به چند نفر  اخیراً 
حمله کرد و ظاهراً خسارت چندانى هم وارد نیاورد. شما ببینید مطبوعات 
امریکا، طى چند روز گذشته چه غوغایى به پا کردند! همه ى روزنامه ها و 
جراید و دیگر رسانه هاِى گروهِى غرب، خبر حمله ى یک عرِب مسلمان 
را به سراسِر دنیا منعکس و مخابره کردند؛ اما در مقابل آن حادثه ى تلخ، 
سکوت پیشه کرده اند و اگر هم بیان کنند، کامًال تحریف شده است. آنها 
چنین فاجعه آفرینى اى را به یک نفر نسبت مى دهند. اینها همه ظلم است. 
واقعاً کارکنان و گردانندگان مطبوعات در امریکا و دنیاى غرب، چقدر باید 

1.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم از سراسر کشور 1375/07/18 



144
ن / 

طیــ
لسـ

 ف

متعّصب و سنگدل و دور از آزادى اى باشند که اّدعایش را مى کنند، تا این طور 
نسبت به این قضیه، بد و بى اعتنا عمل کنند! 1

سکوت قدرتها نسبت به جنایات اسرائیل
قدرتها به چه مناسبت به خودشان اجازه مى دهند یک کشور و یک ملت 

را چنین مورد تعرض و تجاوز قرار دهند؟ این وحشیگرى نیست؟
از آنها باید پرسید: استداللتان چیست که مى گویید «ما تصمیم گرفتیم 
عراق را ادب کنیم»؟ مگر شما که هستید؟ در دنیا، شما را چه کسى باید ادب 
کند؟ اگر شما به خودتان حق مى دهید که در مسائل جهانى این طور وارد 
شوید و به خیال خودتان، بشوید متولى شوراى امنیت، که مصوبات شورا 
را به عمل درآورید، با اسرائیل چرا آن گونه اید؟ در مقابل جنایتى که امروز 

اسرائیل علیه فلسطینیها انجام مى دهد، چرا چشمتان را بسته اید؟2

نکته ي تلخ؛ مظلوم نمایی نسبت به غاصب و ظالم نمایی نسبت به مظلوم
درباره ى مسأله ى فلسطین، آنچه بنا دارم عرض کنم این مطلب است 
مسائل  همه ى  چه  اگر  دارد.  وجود  تلخى  بسیار  نکته ى  قضیه،  این  در  که 
مربوط به سرزمین فلسطین تلخ است، اما این نکته، انصافاً گزنده است که در 
تبلیغات جهانى، در تمام این چهل و پنج سال که از اشغال فلسطین مى گذرد 
- بخصوص در این یک، دو دهه ى اخیر - سعى شده است نشان داده شود 
که یهودیانى که آمده اند و فلسطین را گرفته اند، مردمى مظلوم، داراى حق و 
مورد فشار و تعدى هستند؛ اما اعرابى که تالش مى کنند خانه هاى خودشان 

را پس بگیرند، مردمى خشن و زورگویند، که به موازین پایبند نیستند.
در دنیا، تبلیغات امریکایى و صهیونیستى، این دروغ بزرگ و این فریب 
بى نظیر را باوراندند که خیلى گزنده و تلخ است. آنها حتى در نشان دادن 
فیلم و عکس هم، نکات اغوا کننده را رعایت مى کنند. مثًال وقتى مى خواهند 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
2.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام، به مناسبت عید مبعث 1371/11/01 
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اعراب را در مجّالت یا روزنامه هاى خودشان نشان دهند، تصاویرى انتخاب 
مى کنند که نشانگر یک عده زن و بچه ى مظلوم آواره ى ستمدیده نیست. یا 
جوانانى را که با ظلم صهیونیستهاى ظالم پرپر مى شوند و از مواهب دنیا و 
همه ى خیرات روى زمین محروم شده اند، نشان نمى دهند؛ بلکه یک چهره ى 
خشن چفیه بسته را نشان مى دهند که اسلحه در دست دارد و مى گویند: 

«فلسطینیها اینهایند!»
از آن طرف، وقتى صهیونیستها و یهودیان روسى مى خواستند به فلسطین 
مهاجرت کنند، نمى گفتند اینها غاصبند؛ اینها اهل فلسطین نیستند که به آن جا 
مى روند؛ اینها اهل روسیه اند، اهل اوکراینند، اهل کشورهاى اروپایى و اهل 
امریکایند که هر کدام در سرزمین خود، جایى، مکانى، خانه اى، ثروتى، پولى 
و زندگى اى دارند؛ با این حال به فلسطین مى روند تا حق یک فلسطینى را 
بگیرند، خانه ى او را صاحب شوند، ثروت و سرزمین او را غصب کنند و 
امکان تشکیل خانواده را از او بگیرند. این را که نمى گفتند! مضاف بر این، 
عوامل صهیونیست و امریکایى، در رسانه هاى خود، تصاویر یک عده زن و 
بچه ى یهودى را با حال خستگى نشان مى دهند که مردم دنیا بگویند: «عجب! 

چرا این عربها با این بیچاره هاى مظلوم، چنین رفتار مى کنند؟!»
اینها مظاهر استکبار جهانى است. نظام نوینى که امریکاییها مى گویند، 
یعنى این. یعنى کارى کنند که همه ى دنیا، آن طور که آنها مى خواهند فکر 
کنند و حقایق را وارونه بفهمند! قضیه ى فلسطین از قضایایى است که من، 
نظیرى به این شکل، براى آن در تاریخ سراغ ندارم. چگونه مى توان ملتى را 
از کشور و سرزمین خودش بیرون کرد؟ فرض کنید رژیم عراق، عده اى را 
از کشور خودش بیرون کرد - مثًال جمعیتى در حدود یک تا دو میلیون نفر 
را - اما این که یک ملت را به طور کامل از سرزمین خودشان بیرون کنند؛ 
اسم آنها را از روى سرزمینشان بردارند و هویت آن سرزمین را در جغرافیا و 
تاریخ از بین ببرند، چنین چیزى اتفاق نیفتاده است. اگر بنا بود این عمل در 
مورد یک کشور غیراسالمى انجام گیرد، قدرتمندان اروپایى چه مى کردند؟ 
اگر بنا بود این عمل در غیر این منطقه ى حساس، که منطقه ى اسالمى است، 
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انجام گیرد، قدرتمندان عالم چه مى کردند؟1
این، وضع رفتار استکبار خبرى با قضیه ى صهیونیسم و غصب فلسطین 
است. به نظر من، گزنده ترین حوادث فلسطین این است که واقعیتها چنین 

وارونه شده است و معکوس نشان داده مى شود.
حقیقت قضیه این است که ملتى را از خانه و زندگى خود آواره کرده اند 
و این ملت حق دارد برگردد و خانه ى خودش را پس بگیرد. این مبارزه، 
مبارزه اى حق طلبانه است. امریکا، این مبارزه را «تروریسم» مى نامد؛ اما خباثت 
صهیونیستها نسبت به مبارزین فلسطینى را تروریسم نمى داند! ببینید در ذهن 
و عمل کسانى که امروز مدعى شبانى بشریت و رهبرى دنیا هستند، چقدر 
حقایق، وارونه شده است! ببینید چقدر از حقیقت و انسانیت دورند! ببینید این 
سیاست، چه اندازه غیر انسانى است! صهیونیستها وارد کشور لبنان مى شوند 
و انسان واال و شایسته اى مثل سید عباس موسوى را به شهادت مى رسانند. 
تنها خود او را هم نمى کشند؛ بلکه زن و کودك او را هم مى کشند، بى آن که 
آنها در میدان جنگ بوده باشند. آنها در اتومبیل بودند و در جاده اى تردد 
مى کردند. امریکاییها این جنایت را محکوم نمى کنند! پس معلوم مى شود که 
شما طرفدار ظلمید. چرا این را انکار مى کنید؟ شما طرفدار خباثتید، طرفدار 
تجاوزید، طرفدار ترورید.ترور از این باالتر و واضحتر نیست. از آن طرف، 
هنگامى که چند جوان فلسطینى که فلسطین خانه ى آنهاست، برمى خیزند و 
با فداکارى، اقدامى علیه دولت غاصب صهیونیستى انجام مى دهند، مى گویند 
«حرکتى تروریستى است!» شما به چه حقى اسم گذارِى وارونه مى کنید و 

خودتان را محق مى دانید؟!
...شما ببینید عملى را که امروز صهیونیستها انجام مى دهند و مورد تأیید 
امریکاست. کدام حرکت تروریستى، از این خشن تر و ظالمانه تر است؟! بعضًا 
در گزارشهاى خبرِى تلویزیون مى بینیم که در کشورى، مردم جنجالى مى کنند 
و پلیس آن کشور در مقابل آنها با خشونت رفتار مى کند. منظره هایى چنین، 
در بسیارى از کشورها دیده مى شود؛ اما در هیچ کشورى برخورد پلیس با 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
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مردم، به خشونت، خباثت و عصبانیت مقابله ى صهیونیستها با مردم فلسطین 
نیست. این در حالى است که پلیس حمله کننده به مردم فلسطین، بیگانه 
است و جوانى که پلیس او را گرفته و آن طور با خشونت کتکش مى زند، 

صاحبخانه است! 1
توطئه ى بزرگ این است که در قضیه ى فلسطین، حقیقت را واژگونه 
جلوه دادند. آن کسى که براى مسأله ى فلسطین - یعنى براى خانه ى خود، 
مطبوعات  عرف  در  مى کند،  اقدامى  خود -  ملى  حق  و  انسانى  حق  براى 
استکبارى دنیا و دستگاه تبلیغاتى وابسته به استکبار و صهیونیسم، تروریست 
معرفى مى شود! مصیبت بزرگ آن است که این مصائب را، با قبول و تأیید 
دنیاى متمدن، بر سر یک ملت مى آورند! دنیاى به اصطالح متمدن، دنیاى به 
اصطالح طرفدار حقوق بشر، در طرف آن کسانى ایستاده است که این همه 

حقوق انسانى و الهى و مشروع یک ملت را ندیده گرفته اند.
صهیونیستها آمدند خانه ى فلسطینیها را غصب کردند؛ آنها را از اولیترین 
حقوقشان محروم کردند؛ در خاك آنها، دولتى را علیه آنها به وجود آوردند؛ 
و امروز دنیاى به اصطالح متمدن - امریکا و بلندگوهاى استکبارى - به جاى 
این که در جهت آن ملتى که مظلوم واقع شده است، قرار بگیرند، در طرف 
آن دستگاهى قرار مى گیرند که این ستمها را در طول آن چهل وپنج سال کرده 
است! واقعاً چه مصیبتى از این باالتر؟! ما هیچ ظلمى با این عظمت سراغ 
نداریم. به یک ملت با چنین حجم عظیمى ظلم کنند، و آن وقت اگر آن ملت 
از روى ناچارى حرکت و اقدامى بکند، آن اقدام را به عنوان تروریسم و به 
عنوان اعمال خشونت بکوبند! امروز وضع سیاست استکبارى دنیا این است. 
امروز دستگاههاى زر و زور در دنیا دست به دست هم داده اند تا حقوق ملت 
فلسطین را تضییع کنند؛ سعى مى کنند جنبه ى انسانى این قضیه را بکلى ندیده 

بگیرند؛ بلکه بالعکس وانمود کنند. 2
.... آمریکا از دمکراسى حرف زد، از اعتبار رأى ملتها حرف زد؛ اما در 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
2.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللى حمایت از انقالب اسالمى مردم 

فلسطین1370/07/27
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فلسطین، آراء مردم که دولتى را انتخاب کرده بودند، ندیده گرفت، به هیچ 
گرفت، اعتنائى به آن نکرد. این چه نتیجه اى در ذهن مردم میبخشد؟ معلوم 
است. در مورد حقوق ملت فلسطین، یعنى ملتى که دهها سال است از خانه ى 
خود، از میهن خود با یک روش خشونت آمیز و خشن و ظالمانه رانده شده 
مربوط  نیست،  ناشناخته اى  تاریخ  اینکه  می دانند،  همه  که  را  این   - است 
خود  حقوق  از  وضعیت،  این  با  فلسطین  ملت  است.  قبل  سال  شصت  به 
محروم، آواره ى در کشورهاى مختلف - آمریکا نه فقط نسبت به حقوق اینها 
هیچگونه توجهى نکرد، از آنها حمایتى نکرد، بلکه بعکس، از رژیم غاصب 
صددرصد حمایت کرد، و اگر فلسطینیهاى مظلوم درصدد برآمدند اعتراضى 
بکنند، آن اعتراض را اخاللگرى و کارهاى شریرانه معرفى کرد. این چه جور 

درست خواهد شد؟1

رفتاردوگانه ي استکبار در برخورد با تروریسم
تروریسم صهیونیستِى دولت جعلى و دروغین اسرائیل، بیش از پنجاه سال 
است که مردم فلسطین را تحت فشار قرار مى دهد، زیر لگدهاى چکمه پوشان 
صهیونیستى آنها را له مى کند، علناً و صریحاً خانه ها را خراب مى کند، مردم 
را مى کشد، جوانان را نابود مى کند، مردان را دستگیر مى کند و به زنان اذالل 
و اهانت مى کند. این تروریسم واضحى است که خود اسرائیلیها هم منکر آن 
نیستند و مى گویند ما ترور مى کنیم. این آقا این را ندیده مى گیرد؛ آن وقت 
جوان فلسطینى که براى دفاع از شرف خود، براى دفاع از خانه ى خود، براى 
مقابله ى کوچکى در مقابل متجاوز، اقدام خشم آلودى مى کند، این را مى گوید 
تروریسم فلسطینى! طرفدارى آنها از نهضت ضّدتروریسم، این است! معناى 
تروریسم در منطق اینها این است! ملتهاى منطقه سرشار از نفرت امریکا و 
زایده ى اروپایى امریکا، یعنى انگلیسند. مخصوص ملت ما نیست؛ همه ى 
آورده اند.  به وجود  آنها  خودِ  را  نفرت  این  متنّفرند.  اینها  از  منطقه  ملتهاى 
کسانى که به حقوق و استقالل و عّزت و ناموس و مرزهاى ملتها تعّرض 

1. بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) 1388/03/14 
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مى کنند، خودشان این ملتها را از نفرت خودشان پُر مى کنند. چرا گله مندند از 
این که از آنها متنّفرند؟ بله؛ ما از شما متنّفریم.1

...دولت امریکا با همه ى اّدعاهاى دهان پرکنى که تبلیغات و رسانه هاى 
وابسته به او به طور دائم در زمینه ى لزوم رهبرى جهان و حقوق بشر و 
واقعًا  است.  ایستاده  اسرائیل  دولت  سر  پشت  مى آورند،  زبان  بر  غیرذلک 
به  عالم  مستکبر  دولتمردان  از  بعضى  بیشرمِى  و  وقاحت  تصّور  از  انسان 
تعّجب وادار مى شود! این را دفاع از عدالت مى دانند؛ کسانى که معناى عدالت 
اینها  را نمى فهمند. دولت امریکا معناى عدالت را درك نمى کند. کدام کارِ 
با عدالت همراه بوده است؟ این جنایات را یک جنگ عادالنه و جنگ با 
تروریسم به حساب مى آورند؛ در حالى که از فجیعترین کارهاى تروریستى 

آشکارا دفاع مى کنند. واقعاً پیشانى بشریت از شرم عرق مى کند.2
دنیا،  مردم  چشم  جلِو  امروز  است.  اشغالى  فلسطین  دیگر،  نمونه ى   ...
اسرائیلیها غصب مى کنند، زندان مى کنند، شکنجه مى کنند، محکوم مى کنند، 
تبعید مى کنند، بمباران مى کنند، و دنیا هم هیچ نمى گوید! عجیب تر این که، 
دنیاى استکبار، به آن مظلومها تشر مى زند که «چرا دفاع مى کنید؟!» دنیاى 
استکبار، یعنى در درجه ى اّول امریکا، که از همه شریرتر و خبیث تر است و 

بعد هم آنهایى که دنباله رِو امریکا هستند.
... دنیاى استکبار، به جاى این که به آن غاصب بگوید «چرا غصب کردى؟!» 
به دفاع کنندگان از خانه ى خودشان مى گوید «چرا شما دفاع مى کنید؟!» ببینید 
نویِن پلیدى بر دنیا حاکم است! این نظم نوین جهانى که  چه نظامِ  واقعاً 
مى گفتند، همین است؟! فرض کنید فرد گردن کلفت زورگویى، وارد خانه ى 
یک عّده بچه ى یتیم مى شود؛ خانه را مى گیرد؛ اثاث را مى گیرد؛ آذوقه را 
مى گیرد؛ اتاقهاى راحت را مى گیرد؛ فضاى خانه را اشغال مى کند و بچه ها را 
در انبارى خانه، حبس مى کند و یا محدودیتى برایشان ایجاد مى کند. بچه ها 
هم اگر فرصتى پیش آید، فریادى مى زنند و مى گویند «چرا؟» فرد غاصب 

1.  بیانات در دیدار جوانان اهواز 1382/05/08 
معلم  هفته ى  و  کارگر  روز  مناسبت  به  معلمان  و  کارگران  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  بیانات    .2

 1381/02/11
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زورگو فوراً اخم مى کند که «شما هم که همه اش دم از مبارزه مى زنید! صلح 
کجا رفت؟! دنبال صلح باشید. چقدر شما بداخالقید!؟»1

حقوق یک ملت در مقابل پاى مهاجرین صهیونیست که وارد فلسطین 
اشغالى شدند، قربانى شد. در طول قریب پنجاه سالى که از عمر این دولت 
جعلى مى گذرد، دائماً سرکوب و قتل نفس و دروغ و فریب و تجاوز و حمله 

به انسانها و بیگناهان، مایه ى حیات و تداوم زندگى آن بوده است.
اسراییل این است. آن وقت رئیس جمهور امریکا - که واقعا انسان تعّجب 
مى کند - خجالت نمى کشد و روز روشن در مقابل افکار عمومى دنیا مى ایستد 
و با صداى بلند مى گوید که ما مى خواهیم براى جلوگیرى از تروریسم، با 
اسراییل همکارى کنیم! واقعا انسان تعّجب مى کند که اسم این موضعگیرى 
چیست؟ این، اسمش غفلت و بى انصافى و استکبار و زورگویى است. معناى 
عالم،  تروریستهاى  پلیدترین  و  خطرناکترین  هم  االن  چیست؟  حرف  این 
همین کسانى هستند که در رأس قدرت کشور فلسطین اشغال شده ى مظلوم 
قرار دارند. شما مى خواهید در مقابل تروریسم و تروریستها با اینها همکارى 
کنید؟! کدام تروریستها؟ آن کسانى که از وطن خود آواره شده اند و بعد از 
سالهاى متمادى، در اثر فشارها به جان آمده اند و دستى از آستین در مى آورند 

و مشتى گره مى کنند و فریاد مى کشند تروریستند؟!
... من همیشه به کسانى که احساس ضعف مى کردند، مى گفتم: چرا شما 
فریب تبلیغات را بخورید؟ چرا باید خیال کنید که وقتى امریکا از حقوق 
بشر مى گوید، واقعاً نگران ضایع شدن حقوق بشر در ایران است؟ آنها براى 
بشر دل نمى سوزانند. آنها خودشان بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشرند. 
آنها کسانى هستند که در روز روشن، هشتاد نفر آدم را در یکى از شهرهاى 
امریکا، زنده زنده، در یک خانه سوزاندند و خم به ابروشان نیامد. آنها به بشر 

و حقوق بشر چه کار دارند؟ حقوق بشر را چه مى شناسند؟2
تروریسم پدیده اى تازه و محصول دوران هاى اخیر نیست، ولى پیدایش 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه در دانشگاه تهران 1372/11/29 
2.  بیانات در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در صحن حضرت امام 

خمینى(ره) 1375/01/04
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سالح هاى هولناك و آسان شدن کشتارهاى جمعى و فاجعه بار، این پدیده ى 
زشت را صدها برابر مهیب تر و خطرناك تر کرده است.

نکته ى مهم و تکان دهنده ى دیگر، محاسبات شیطانى قدرت هاى مسّلطى 
است که بهره بردارى از تروریسم را به مثابه ى ابزارى براى رسیدن به هدف هاى 

نامشروع، وارد چرخه ى سیاست ها و برنامه ریزى هاى خود کرده اند.
حافظه ى تاریخى ملت هاى منطقه ى ما هرگز فراموش نخواهد کرد که 
ملت  دادن  فرارى  و  فلسطین  غصب  براى  چگونه  استعمارگر  دولت هاى 
مظلوم آن از خانه و کاشانه ى خود، گروه هاى تروریستى جّرارى مانند آژانس 
بین المللى صهیونیزم و بیش از ده گروه مشابه دیگر را سازماندهى کردند و 

فاجعه ى دیریاسین و نظائر آن را پدید آوردند.
به رفتارهاى  رژیم صهیونیستى از آغاز پیدایش خود تا امروز نیز علناً 
تروریستى در درون و بیرون فلسطین ادامه داده و بیشرمانه آنها را اعالم هم 
کرده است. سردمداران قبلى و کنونى رژیم صهیونیستى، آشکارا به تاریخ 
تروریستِى خود و حتى در مواردى به شرکت خود در عملیات ترور، افتخار 

مى کنند.
...امریکا و دولت هاى اروپایى دنباله رو آن، در همین حال، گروه هاى مبارز 
فلسطینى را که به مبارزه  اى مظلومانه براى نجات سرزمین خود مشغولند، 
تروریست مى نامند. این تعریف اغواگر از تروریسم، یکى از پایه هاى اصلِى 

مشکل تروریسم در جهان کنونى است.
در نظر سردمداران نظام سلطه، تروریسم عبارت است از هرآنچه منافع 
نامشروع آنان را تهدید کند. آنان مبارزانى را که از حق مشروع خود در مقابله 
با اشغالگر و مداخله گر استفاده مى کنند، تروریست مى دانند ولى هسته هاى 
خبیث و مزدور خود را که بالى جان و امنیت مردم بى گناه اند، تروریست 

نمى شناسند.
یکى از کارهاى اساسى نشست1 کنونى شما مى تواند تعریف روشن و 

دقیق از تروریسم باشد.2

1.  همایش بین المللى مبارزه جهانى با تروریسم
2.  پیام به همایش بین المللى مبارزه جهانى با تروریسم 1390/04/3
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تبدیل فلسطینیان به تروریست و اسرائیل به مدافع، در نظر آمریکا 
همین رئیس جمهور امریکا از حرکات حکومت غاصب اسرائیل دفاع 
کرده و مى گوید اسرائیل از خودش دفاع مى کند! اسرائیل این کشتارها را 
انجام مى دهد و او مى گوید اسرائیل از خودش دفاع مى کند و کار او را مبارزه 
با تروریسم به حساب مى آورد! آیا کشتن زن و کودك و جوان و خراب 
کردن خانه هاى ِگلى فلسطینیان با بولدوزر، دفاع از خود است؟! آن کسى که 
از خود دفاع مى کند ملت فلسطین است. آن کسى که از جور و ستم غاصِب 
اشغالگر به جان آمده است، همین زن و مرد فلسطینى است که دیگر قدرت 
تحمّلش را از دست داده و راه چاره را در این دانسته که به صحنه بیاید. کى 
حاضر است جوانش برود در یک واقعه ى خونین و یک ساعت دیگر به قتل 
برسد؟! این است که یک مادر، جوان خودش را در آغوش مى گیرد، مى بوسد 
اما گریه نمى کند. مى گوید من این را مى فرستم. ببینید شما بر سر این مادر 
چه آورده اید؟! شما ببینید بر سر این ملت چه آورده اید که حاضر است به 
این نحو جوانش را به میدان بفرستد و مى گوید اگر صد جوان هم داشته 
باشم مى فرستم که این گونه کشته شوند. شما با این ملت چه کرده اید که یک 
دختر هفده، هجده ساله حاضر است به خودش بمب ببندد، در بین دشمنان 
صهیونیست برود و خودش را از بین ببرد که آنها از بین بروند. شما همه ى 
راهها را جلِو اینها بسته اید. آن وقت مى گوید دولت اسرائیل از خودش دفاع 
مى کند! دفاع این است؟! این حرف منطقى است؟ این حرف شایسته ى یک 
رئیس جمهور است؟ این حرف شایسته ى آن دولتى است که خودش را 
رهبر دنیا مى داند و مى گوید همه ى دنیا باید از من اطاعت کنند؟ مردم دنیا 
بیایند از این برهان سخیف و از این منطق ضعیف پشتیبانى و اطاعت کنند؟ 
یک ملت را تحقیر کرده اید، با حیله و خشونت خانه اش را از او گرفته اید، 
زندگیش را تباه و سیاه کرده اید، روزانه او را تحقیر مى کنید، از این شهر به آن 
شهر که مى رود، در خانه ى خود و در کشور خود باید به وسیله ى بیگانه ها 
کنترل شود. یک وقت اگر هجوم بیاورند یکى را بکشند، هیأت دولتشان 
مى نشیند تصویب مى کند که این آدمها را هر جا دیدید ترور کنید! دنیا چنین 
چیزى را دیگر کجا سراغ دارد، غیر از این صهیونیستها؟ آن وقت به این ملت 
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مى گوید تروریست و در دفاع از این تروریستهاى وقیح و درنده و مفتضح 
مى گوید: از خودشان دفاع مى کنند. آیا مى شود دولت امریکا موضعى بدتر از 
این بگیرد؟ اقدام اسرائیل هم با همین تأییدهاى آمریکا شروع شد. اگر آمریکا 
تأیید نمى کرد، اگر چراغ سبز نشان نمى داد، اگر قول حمایت نمى داد، اینها 
جرأت نمى کردند این طور وارد شوند. پشتشان به حمایتهاى بى منطق امریکا 
گرم است، لذا این همه جنایت مى کنند. بنابراین امریکا در همه ى جنایاتى که 

امروز در فلسطین اتّفاق مى افتد، شریک جرم است. 
توّجه کنید! انتفاضه ى ملت فلسطین، قیام یک ملت است. ملت فلسطین 
دست خود را از آستین بیرون آورده است؛ این را به گردن این و آن نیندازید. 
یک ملت قیام کرده، شرف او و عّزت او و هویّت و آگاهى او، او را به میدان 
دولت  اگر  تروریستند؟!  اینها  تروریست؟!  مى گویید  اینها  به  حال  کشانده، 
اسرائیل اّدعا مى کند که با یک گروه معدود مواجه است پس چرا وارد خانه ى 
مردم مى شوند؟ چرا خانه ها را ویران مى کنند و چرا در کوچه و بازار این همه 
جنایت مى آفرینند؟ بروید با همان گروه معدود روبرو شوید. زن و بچه ى 
مردم چه گناهى کرده اند؟ منطق غلط اندر غلط، مقّدمات غلط، استنتاج غلط؛ 
آن وقت چنان حرفهایى را یک رئیس جمهور جلِو چشم مردم دنیا بر زبان 
مى آورد و براى خالى نبودن عریضه هم این دولت و آن دولت - جمهورى 
اسالمى، عراق، سوریه و دیگران - را متّهم مى کند. این اّدعاها امریکا را در 

چشم مردم جهان منفور مى کند؛ اینها توّجه ندارند. 1

درك غلط مسؤوالن آمریکا از مفهوم تروریسم
مطلب بعدى این است که در ذهن مسؤوالن امریکا، مفهوم تروریسم، 
مفهوم غلطى است. آنها تروریسم را بد معنا مى کنند؛ به گونه اى معنا مى کنند 
که کشتار دستجمعى و قتل عامِ مردم صبرا و شتیال - که دو اردوگاه فلسطینى 
بودند - در یک شب به دستور همین کسى که امروز در رأس حکومت 

غاصب صهیونیستى است، تروریسم به حساب نمى آید!

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
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چند سال قبل از این، گروه زیادى از مردم قاناى لبنان جلِو دفتر نمایندگى 
سازمان ملل در این کشور براى شکایت جمع شده بودند؛ اما هلیکوپترهاى 
اسرائیلى آمدند و چند صد نفر آدم را - که در میانشان زن بود، مرد بود، بچه 
بود، گرسنه بود، تشنه بود - به رگبار بستند و همه را کشتند! امریکاییها این را 
تروریسم نمى دانند! بارها به لبنان آمده اند و افرادى را ربوده اند و یا کشته اند؛ 
اما هیچکدام از اینها مصداق تروریسم نیست! دولت غاصب صهیونیستى 
در یکى دو ماه پیش رسماً تصویب کرد که باید عناصرى از فلسطینیها ترور 
شوند - حتّى اسم ترور را آوردند - ترور هم کردند؛ ماشین شان را منفجر 
تروریسم  مصداق  اینها  از  هیچکدام  اما  کشتند؛  را  متعّددى  افراد  و  کردند 
نیست؛ ولى مردم فلسطین که براى دفاع از سرزمین و استنقاذ حِقّ پامال 
شده ى خودشان قیام مى کنند، فریاد مى کشند و سنگ در دست دارند، اسلحه 
هم ندارند، تروریستند! منطق امریکاییها این است. این منطِق غلطى است و 

دنیا آن را قبول نمى کند.1

حمایت امریکا از تروریسم دولتی اسرائیل
امریکا  همدست  را  تهاجمى  چنین  اخیر،  روز  چند  در  دیگر  سوى  از 
مردم  علیه  فلسطین  شهرهاى  در  ـ  صهیونیستى  غاصب  دولت  یعنى  ـ 
مسلمان این سرزمین به راه انداخته است و با تانک و هواپیما و چرخبال و 
ناوچه ى جنگى، به خانه هاى بى دفاع مردم، غیر نظامیان، کودکان، مدرسه ها 
و بیمارستانها حمله کرده است. اوضاع عجیبى است! اّمت اسالمى باید خیلى 
زود استنتاج کند و از این غفلت خارج شود. گوشه گوشه ى دنیاى اسالم 
مورد تهاجم است. آقایان مژده هم مى دهند که ما به این جا اکتفا نخواهیم 
کرد؛ به بعضى کشورهاى دیگر هم حمله مى کنیم! اسم عراق و سومالى را 
مى آورند. بناست دنیاى اسالم مورد تهاجم کسانى باشد که به نام مبارزه با 
تروریسم، وارد میدانهاى گوناگونى مى شوند تا منافع خود را تأمین کنند و 
با بزرگترین دستگاه تروریستى عالم - یعنى حکومت صهیونیستى - نه فقط 

1.  بیانات در دیدار خانواده هاى شهداى نیروهاى مسلح 1380/07/04 
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مبارزه نمى کنند، بلکه از آن پشتیبانى نیز مى کنند. اگر حمله کردن با تانک 
به خانه هاى مردم، تروریسم نیست، پس تروریسم چیست؟! اگر موشکباران 
جنگى،  چرخبالهاى  و   16  - اف  هواپیماهاى  وسیله ى  به  مردم  خانه هاى 
تروریسم نیست، پس تروریسم چیست؟! به هرحال این دو مسأله، مسائل 

بسیار مهمى است و من راجع به هر کدام چند جمله اى عرض مى کنم. 1

دوگانگی آمریکا در مبارزه با تروریسم
البته هیچ کس نمى تواند شرکت دولت امریکا را در مسؤولیت این جنایات 
انکار کند. امریکاییها با شعار مبارزه با تروریسم، به ملت افغانستان حمله 
کردند. در افغانستان چند نفر را به عنوان تروریست معرفى کردند؛ اما با ترور 
مردم فلسطین و حمالت وحشیانه علیه آنها، نه فقط مخالفت نکردند؛ بلکه 
تأیید هم کردند! واقعاً براى مردم و افکار عمومى دنیا، بسیار مایه ى عبرت 
است. اینها چه مى گویند؟ چطور رویشان مى شود دم از حقوق بشر و آزادى 
و حقوق ملتها بزنند؟! با ملتى در خانه ى خودش، این گونه رفتار خشن و 
سبعانه و بیرحمانه اى بشود؛ اما نه فقط مخالفتى صورت نگیرد، بلکه همراهى 
هم بشود! متأسفانه هم دولت امریکا و هم دولت انگلیس، در مقابل افکار 
عمومى، بسیار بد امتحان دادند. به نظر من مسؤوالن امریکا، ملت امریکا را در 
تاریخ شرمنده کردند؛ مسؤوالن انگلیس، ملت انگلیس را در تاریخ منفعل و 
شرمنده و خجالت زده کردند. اینها در رأس حکومتها و ملتهایى قرار دارند و 
با این همه اّدعا، در مقابل این جنایت عظیم بشرى حتّى بى تفاوت نمى مانند؛ 

بلکه حمایت هم مى کنند! 2

بزرگترین ظلم؛ تروریست معرفى کردن ملت مظلوم فلسطین
این ملت مظلوم اگر از خود دفاع کند، اگر داد بکشد، اگر دنیاى اسالم را 
به کمک بخواهد، تروریست است؟! رژیم صهیونیست، اعمال تروریستى را 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان 1380/09/16
2. همان
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با زشتى و وقاحِت هرچه بیشتر، روزبه روز شدیدتر انجام مى دهد. چشمان 
خود را روى اعمال او مى بندند؛ ولى این ملت مظلوم را تروریست معرفى 
مى کنند! این بزرگترین ظلمى است که صورت مى گیرد. دنیاى اسالم باید به 

خود بیاید و احساس وظیفه کند. 1

انتشار نا امیدي درباره ي آینده ي انتفاضه توسط رسانه هاي غربی
آنچه که ما امروز احتیاج داریم، این است که کسانى که مشغول مبارزه 
هستند، روحیه پیدا کنند و بدانند آینده ي آنها امیدبخش است. متأسفانه گاهى 
عکس این دیده مى شود. دستگاههاى تبلیغاتى غرب تالش مى کنند تا این 
امید را در هم بشکنند. در همین ماههاى اخیر که انتفاضه حداکثر احتیاج را 
به حمایت و کمک داشت، دیده شد که در دنیاى اسالم بعضى از قلمها به 
مطالبى کشانده شد که براى انتفاضه سم بود. از ناتوانى و ضعف انتفاضه 
حرف زدند؛ اینها سم است. معناى این مطالب این است که ملت فلسطین 

هیچ راهى جز تسلیم و به خاك افتادن در مقابل صهیونیستها ندارد. 2

اسرائیل؛ سگ زنجیرى دولت امریکا
حادثه ى اخیرى که به وسیله ى امریکا و اسرائیل - که در حکم سگ 
زنجیرى دولت امریکاست - بر سر قضیه ى آرژانتین پیش آمد، نمونه اى از 

این دشمنیهاست. البته براى ما این گونه تبلیغات، تازگى و اهمیت ندارد.3
این سگهاى دست آموز امریکا، این اسرائیلیهاى بدتر از حیوان، آن همه 
فاجعه ى فضاحتبار را در فلسطین اشغالى انجام مى دهند، ولى در دنیا هیچ 
انعکاسى پیدا نمى کند؛ چون طرفها مسلمانند. این، همان دنیایى است که سى 
یا چهل سال بعد از سقوط آلمان هیتلرى، تعقیب کسانى را شروع کرد که 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1380/09/25 
2.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 

جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11
3. بیانات در دیدار کارگزاران و مسؤوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمى 1373/06/04
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گفته شده بود تعدادى یهودى را کشته یا شکنجه کرده اند! شاید حتّى آنچه که 
واقع شده بود، خیلى کمتر از آن چیزى بود که گفته هم مى شد.1

خواسته ي امریکا و اسرائیل فقط تسلیم شدن فلسطینیها
البته امریکا و اسرائیل هم به چیزى کمتر از تسلیِم مطلق فکر نمى کنند؛ 
اما آنها دشمنند و البته اشتباه مى کنند. این چیزى است که پیش نخواهد آمد. 
آنها جز به تسلیم مطلق از طرف فلسطینیها قانع نیستند؛ رفتار آنها با طرف 
فلسطینى، یک بار دیگر این را ثابت کرد. آنها حاضر نیستند هیچ امتیازى به 
طرف فلسطینى بدهند. آنها مى خواهند از طرف فلسطینى هم به عنوان یک 
ابزار براى نابود کردن انتفاضه ي فلسطین استفاده کنند. به کمتر از این قانع 

نیستند. 2

منافع اسرائیل؛ خط قرمز آزادي در غرب
ما سالها قبل جمله اى را شنیده بودیم - تکرار مى کردند - آن جمله این 
بود که «اى آزادى! به نام تو چه جنایتها که انجام نمى گیرد!» امروز دشمنان ما 
مصداق همین جمله را تحّقق مى بخشند. حاال امریکا طرفدار آزادى ما شده 
است؛ آزادى بیان ما! مگر شما نبودید که در این مملکت، سالهاى متمادى از 
رژیم وابسته و فاسد پهلوى حمایت کردید؟! در حالى که در آن رژیم، کسى 
جرأت نداشت یک کلمه بر زبان جارى کند! من سالهاى متمادى در همین 
شهر مشهد، در همین حوزه ى علمیه، در همین کوچه و خیابان و با همین 
مردم، در مبارزات دوران طاغوت بودم. اجازه نمى دادند یک روحانى در آن 
روز به مناسبت مسائل دینى، کمترین اشاره اى به غصب سرزمینهاى فلسطین 

1.  سخنرانى در دیدار خانواده هاى معظم شهدا و جانبازان شهرهاى خوى، بندرگناوه و استانهاى 
تحمیلى،  جنگ  مهاجران  از  جمعى  دانشجویان،  از  گروههایى  غربى،  آذربایجان  و  مازندران 

کشاورزان و مسؤوالن هیأتهاى هفت نفره ى واگذارى زمین 1369/03/02 
2.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 

جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11
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بر  مرگ  هم  بله،  بود!  این گونه  کشور،  این  کند!  صهیونیستها  وسیله ى  به 
اسرائیل، هم مرگ بر آن کسانى که از اسرائیل حمایت مى کنند و هم کسانى که 
سالهاى متمادى اجازه نمى دادند یک کلمه راجع به صهیونیستها گفته شود! 
صهیونیستها  به  راجع  ندارند  اجازه  روزنامه ها  غربى،  کشورهاى  در  امروز 
بدگویى کنند! یک نفر در کتابى مى نویسد: «یهودیها در مورد کشتار خودشان 
به وسیله ى هیتلر در جنگ بین الملل دوم، بزرگنمایى کردند» آن وقت این 
کتاب را که توقیف مى کنند هیچ، نویسنده ى کتاب را هم به پاى میز محاکمه 

مى کشانند! خودشان امروز نسبت به آزادى، این طور عمل مى کنند!1
روزنامه ها در غرب آزادند و همه چیز مى نویسند؛ اما روزنامه ها در غرب 
واضحى  امر  این که  مردمند؟!  به  متعلق  مگر  هستند؟  کسانى  چه  به  متعلق 
است؛ بروند نگاه کنند. شما در همه ى اروپا و امریکا یک روزنامه ى قابل ذکر 
نشان دهید که متعلق به سرمایه داران نباشد! پس روزنامه که آزاد است، یعنى 
آزادى سرمایه دار که حرف خودش را بزند؛ هرکس را مى خواهد، خراب 
کند؛ هرکس را مى خواهد، بزرگ کند؛ به هر طرف مى خواهد، افکار عمومى 
را بکشد! این که آزادى نشد. اگر یک نفر پیدا شد و علیه صهیونیسم حرف 
زد - مثل آن آقاى فرانسوى2 که چند جلد کتاب علیه صهیونیستها نوشت و 
گفت این که مى گویند یهودیان را در کوره هاى آدم سوزى سوزاندند، واقعیت 
ندارد - طور دیگرى با او رفتار مى کنند! اگر کسى وابسته ى به سرمایه داران 
و مراکز قدرت سرمایه دارى نباشد، نه حرفش زده مى شود، نه صدایش به 

گوش کسى مى رسد و نه آزادى بیان دارد!3

دخالت آمریکا موجب کورترشدن گره ي مسأله ى فلسطین
امنیت این منطقه باید به وسیله ى دولتهاى این منطقه تأمین شود. همچنانى 
که دخالت آمریکا در قضیه ى فلسطین موجب گره خوردن هرچه بیشتر این 
1.  بیانات در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت على بن موسى الرضا(ع) در صحن حضرت امام 

خمینى(ره) 1378/01/01
2.  روژه گارودي

3.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/02/23 
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قضیه است.
گره ي مسأله ى فلسطین با دخالت آمریکاییها باز نمیشود؛ کورتر میشود. 
ملت  میکنند.  کورتر  را  گره  کنند،  دخالت  قضیه  این  در  آمریکاییها  هرچه 
فلسطین، ملت بیدارى است؛ ملت آزاده اى است؛ ملت روشنفکرى است. 
دولتى انتخاب کرده است، بگذارید آن دولت با پشتیبانى آن ملت کارهاى 
خودش را بکند. دخالت آنها، آن هم دخالت یکجانبه، زورگویانه، به نفع 
دشوارتر  را  فلسطین  ماجراى  میگذرد،  هرچه  صهیونیستى،  غاصب  رژیم 
میکند. البته این مسائل حل خواهد شد. هم مسأله ى عراق حل خواهد شد، 
هم مسأله ى فلسطین حل خواهد شد؛ اما آن روزى حل خواهد شد که با 
حل این مسائل، از حیثیت و هویت و موجودیت استکبار آمریکائى هم دیگر 

چیزى باقى نخواهد ماند.1

شیاطین صهیونیست؛ وسوسه گِر سردمداران دولت امریکا 
...آن طورى که من احساس مى کنم، شیاطین صهیونیست، حتّى سردمداران 
دولت امریکا را هم وسوسه مى کنند و به یک معنا، آنها هم در بعضى از موارد، 
عامل اینها هستند. امروز احساس مى شود، براى تعّرض و مقابله و خباثت 
و دشمنى علیه ملت ایران و جمهورى اسالمى، وسوسه ى تند و شدیدى، از 
طرف شیاطین صهیونیست، نسبت به سردمداران دولت امریکا وجود دارد؛ 

لیکن تجربه ى گذشته، در مقابل روى ما و روى آنهاست.2

پاى  پیش  فلسطین  آرمـان  قـربانى کردن  استکبـار؛  همیشگـى  آرزوى 
صهیونیستها

ببینید امروز درباره ى فلسطین چه مى کنند و چه خوابى براى این ملت، 
و در حقیقت براى منطقه دیده اند. این هم تا حدود زیادى ناشى از همان 

حوادث یک سال اخیر است.

1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار عمومى مردم الر 1387/02/19 
2.  بیانات در دیدار جمع کثیرى از بسیجیان سراسر کشور 1375/08/30 
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امریکا همین که توانست در این منطقه با تانک و توپ و ناو جنگى و 
بمباران و این گونه وسایل، یک قدرت عربده جویانه براى خود دست و پا 
کند، فوراً سراغ قضیه ى اصلى منطقه یعنى قضیه ى فلسطین رفت و به طمع 
افتاد و چنین تصور کرد که چون دولتهاى ضعیف النفس منطقه، خودشان را 
مدیون و زیر بار منت او مى دانند زیرا خطر رژیم عراق را از آن ها دفع کرده 
است وقت آن است که در این میان استفاده کند و آرزوى همیشگى استکبار 
در این سالهاى اخیر را تحقق ببخشد. آن آرزو چیست؟ آن آرزو این است 
که آرمان فلسطین را پیش پاى صهیونیستهاى غدار قربانى کند و سر ببُرد. این 

کار را مى خواهد بکند و دارد مى کند؛ که امیدواریم با غیرت 
موفق  بزرگ  خیانت  این  به  فلسطین،  مسلمان  جوانان  و  اسالم  امت 

نشود.1

عدم استحقاق آمریکا براي دخالت در مسائل منطقه
امریکا در این قضیه چه کاره است؟ دولت امریکا به چه مناسبت به خود 
حق مى دهد در قضیه یى که متعلق به این ملت و این منطقه است، به صورت 
یک متولى، یک صاحب اختیار و یک قلدر وارد بشود و به این و آن دیکته 
بکند که چه کار باید بکنید؟! به شما چه؟ شما در قاره ى امریکا دست اندازى 
و تجاوز کردید، بى اجازه وارد شدید و آدم کشتید؛ آیا بَِستان نیست؟! در 
این منطقه ى خاورمیانه، دل یکایک آحاد مردم هوشیار و آگاه این ملتها، پُر 
از بغض و عداوت نسبت به شماست؛ باز نزدیک بیایید و به گمان خودتان 
بخواهید مسأله ى فلسطین را حل کنید! آیا راه حل این  است؟! حل مسأله ى 
فلسطین به این است که دولت غاصب متالشى بشود و از بین برود؛ صاحبان 
سرزمین بیایند و در آنجا حکومت تشکیل بدهند؛ و مسلمان و مسیحى و 

یهودى و هرچه هستند، باهم زندگى کنند.2

کشور  به  بازگشت  و  آزادى  سالگرد  اولین  در  آزادگان،  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  سخنرانى    .1
1370/05/28

2.  همان
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امریکا؛ شریک جرم رژیم صهیونیستى
در این جرائم، تنها نیست. بالشک شریک جرم او دولت ایاالت  یقیناً 
او  جرم  در  کند،  کمک  ظالم  آن  به  امروز  کسى  هر  امریکاست.  متحده ى 
شریک است. ممکن است امروز اثرى بر این مترتّب نشود، اما از حافظه ى 

ملتها و حافظه ى تاریخ پاك نخواهد شد.1

رسوایی لیبرالیسم در مسأله ي فلسطین
مهمترین نقاط ضعفى که در زمینه ي مسؤوالن وجود دارد - که من آن 
روز هم در میدان امام2 اشاره ي مختصرى به آن کردم و االن آن را براى شما 

جوانان بیشتر باز مى کنم - چند مورد است:
از  بعضى  در  اسالمى  و  انقالبى  ایمان  و  بینش  سستى  مسأله ي  یکى 
مسؤوالن است. اینها مجذوب نسخه هاى سیاسى غربند؛ آن هم نسخه هاى 
غلط از آب درآمده. لیبرال دمکراسى غرب که یک روز گفته مى شد اوج 
تکامل فکر و عمل انسان است و باالتر از آن چیزى وجود ندارد - که به 
نظر من خود این حرف نشانه ي کوته فکرى است که آدم نقطه اى را پیدا کند 
و بگوید از این باالتر ممکن نیست انسان حرکت کند؛ نه. انسان در حرکت 
خود بى نهایت است - امروز به دست خود، خودش را رسوا کرده است. 
این لیبرالیسم، همان چیزى است که امروز ماجراى افغانستان و سالهاست 
مسأله ي فلسطین را به وجود آورده است. این اومانیسِم دروغیِن غرب، همان 
چیزى است که پنجاه سال ملت فلسطین را ندیده مى گیرد و مى خواهد آن را 
بکّلى حذف کند. از خودشان سؤال نمى کنند که اصًال ملت فلسطین در دنیا 
وجود داشته یا دروغ است؟ اگر قبول دارید سرزمینى به نام فلسطین وجود 
دارد، پس کو آن ملت؟ خواستند یک ملت و یک نام جغرافیایى را بکّلى از 
روى کره زمین حذف کنند. امروز اومانیسم و لیبرالیسم و دمکراسِى آنها به 

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى و سفراى کشورهاى اسالمى در 
سالروز مبعث پیامبر گرامى اسالم(ص) 1379/08/04 

2.  میدان امام خمینی(ره) اصفهان
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اختناق و خفقانى رسیده است که حتّى نمى خواهند به یک رسانه ي خارجى 
اجازه دهند که اخبار افغانستان را پخش کند! این، جریان آزاد خبر از نظر 
غرب است. این نسخه، رسواشده و غلط از آب درآمده است؛ درعین حال 
فالن مسؤول ما که به برکت انقالب اسالمى عّزت و احترامى پیدا کرده و به 
خاطر اظهار طرفدارى از اسالم و امام و انقالب، ممکن است چهار نفر به 
او احترامى بگذارند، ناگهان طرفدار لیبرال دمکراسى غربى بشود که نقطه ي 
در  آزادى  و  اسالمى  مردم ساالرى  اصًال  است!  اسالمى  مردم ساالرى  مقابل 
اسالم، آن نیست؛ یک حقیقت دیگر است. گاهى چنین مواردى به ندرت پیدا 
مى شود. البته من خدا را شکر مى کنم که مسؤوالن طراز اّوِل کشور، عمیقًا 
معتقد به مبانى اسالمى اند. دشمن نتوانسته است نفوذ فکرى و سیاسى خود را 
به جاهاى حّساس برساند. امروز رؤساى سه قّوه و مسؤوالن طراز اّول، عمیقًا 
به آرمان امام و انقالب معتقدند؛ اما در بعضى از دستگاهها چنین مواردى پیدا 

مى شود که من آن روز هم اشاره اى کردم.1

دشمنی آمریکا با گروههاي جهادي
امریکاییها رسما اعالن کردند که هر گروهى در فلسطین مقابل حماس 
قرار بگیرد، حاضرند به آنها پول بدهند؛ و دادند، و امکان تبلیغاتى هم به آنها 
دادند؛ اما على رغم آنها و به کورى چشم امریکا و صهیونیستهاى غاصب 
فلسطین، مبارزان حماس پیروز شدند. اگر امروز در هر جاى دنیاى اسالمى 
گروه  و  افتاد  خواهد  اتفاق  قضیه  همین  شود،  برگزار  آزاد  انتخابات  یک 
مخالف امریکا رأى خواهند آورد؛ چون دل و عواطف مردم و میل سیاسى 

آنها، امروز این است.2

شرم باد بر شما! این است طرفدارى از آزادى؟!
ملت فلسطین محّق است؛ حق با اوست؛ مظلوم است. شرم باد بر آن 

1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار جوانان استان اصفهان 1380/08/12 
2.  بیانات در دیدار پرسنل نیروى هوایى 1384/11/18 
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مدعیان آزادى، مدعیان حقوق بشر که بر این همه ظلمى که به این ملت شده 
است، چشم می بندند، باز ادعاى طرفدارى از حقوق بشر می کنند؛ خجالت 
اگر  منصف  انسان  یک  دنیا  کجاى  در  می کنم؛  تعجب  من  نمی کشند.  هم 
صاحبان  نمی گوئیم   - کشورشان  توى  بودند  بیگانه  اقلیت  یک  فلسطینیها 
کشور، فرض کنید فلسطینیها در سرزمین خودشان اقلیتى بودند؛ مهاجرینى 
بودند که به فلسطین آمده بودند - این همه ظلم را نسبت به اینها تحمل 
را  مردانشان  بکشند،  را  جوانهایشان  کنند،  خراب  را  خانه هایشان  می کرد؟ 
جلو ِ  کنند،  بمباران  را  خانه هایشان  کنند،  تهدید  را  اینها  دائم  ببرند،  زندان 
کنند،  خراب  را  باغاتشان  کنند،  اقتصادى  محاصره ى  بگیرند،  را  ارزاقشان 
همه ى زندگى آنها را به هم بزنند. آن وقت آقاى بوش خجالت هم نمی کشد، 
وامى ایستد می گوید ما متعهد به آزادى هستیم! این آزادى است؟! شرم باد بر 

شما! این است طرفدارى از آزادى؟!1

وقاحت استکبار در انکار حقیقتی به نام «ملت فلسطین»
استکبار، در تعرض خود به ملتهاى مسلمان، حدى نمى شناسد. امروز 
تا  آنها -  جانبه ى  حامى همه  عنوان  به  امریکا -  و  غاصب  صهیونیستهاى 
آن جا پیش رفته اند که حتى ملیت فلسطینى را هم انکار مى کنند و حقیقتى 
را به نام «ملت فلسطین» نمى شناسند. در حالى که ملت فلسطین، ملتى است 
آن که  و  جغرافیایى؛  انکارناپذیر  پیوندهاى  و  تاریخى  عمیق  ریشه هاى  با 
دروغین  و  جعلى  ملت  جغرافیایى،  رابطه ى  نه  و  دارد  تاریخى  ریشه ى  نه 

اسرائیلى است. 2

دوگانگی در بحث حقوق بشر توسط غرب
خائنانه،  سازشکاریهاى  به  بى اعتنا  که  مسلمانانى  اشغالى،  فلسطین  در 
و  خشن  روشهاى  با  مى دهند،  ادامه  حق طلبانه  مبارزات  به  خالى  دست  با 

1.  دیدار مسؤوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم(ص) 1387/05/09 
2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1371/03/13 
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غیر انسانى سرکوب مى شوند و زن و کودك و پیرشان به دست سربازاِن 
دستورگرفته ى صهیونیست شکنجه و تارومار مى شوند و از این همه مدعیان 
حقوق بشر از دولتهاى غربى صدایى برنمى خیزد و امریکا و انگلیس و برخى 

دیگر، حمایت عملى و تشویق زبانى هم مى کنند!
در لبنان، عالوه بر اردوگاههاى آوارگان مظلوم فلسطینى، خانه و کاشانه ى 
مسلمانان لبنانى به وسیله ى جتهاى اسرائیلى بمباران مى شود و زن و مرد و 
پیر و جوان رهگذر و غیر نظامى به خاك و خون کشیده مى شوند و روحانى 
موجه و محترمى، نیمه شب به وسیله ى مزدوران صهیونى از خانه ى خود 
ربوده مى شود، و از میان این همه دولت غربى که سالهاست محکوم کردن 
تروریسم و آدم ربایى را ترجیع بند همه ى حرفهاى خود قرار داده و به قصد 
کسب وجهه، مدام هر دولت مخالف منافع خود را بدان متهم مى دارند، حتّى 
یک نفر هم در برابر این حرکتهاى زشت و وحشیانه ى تروریستى، موضعى 
جدى نمى گیرد و از این که دولتى این طور قلدرانه به خانه ى مردم کشورى 

دیگر بمب بریزد، یا از آن آدم برباید، متأثر نمى شود!1

1.  پیام به گردهمایى سراسرى فرماندهان بسیج، به مناسبت سالروز انتشار پیام رهبر فقید انقالب 
براى تشکیل بسیج مستضعفان و گرامیداشت هفته ى بسیج 1368/09/02 
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فصل پنجم
 اسرائیل و دولتهاي عرب و مسلمان

دشمنی با اسرائیل، غیرقابل جمع با دوستی حامیانش
غالباً دو نکته از نظر شعاردهندگاِن به نام اسرائیل، دور مى ماند. ما این دو 
نکته را اجماالً عرض مى کنیم. یکى از این دو نکته1 این است که دشمنِى با 
غاصبان اسرائیل، با دوستِى با کسانى که پشتیبان همه جانبه ى غاصبان اسرائیل 
هستند، نمى سازد. این، ممکن نیست. آن کسانى که خیال مى کنند، از راه امریکا 
و همپیمانانش مى توانند فلسطین را نجات بدهند، در اشتباه تأسف انگیزى به 
سر مى برند. همچنان که از راه دولت اسرائیل نمى شود فلسطین را نجات 
داد، از راه دولت امریکا و همپیمانانش هم نمى شود فلسطین را نجات داد. 
یک  هر حرکتى که به تکیه بر پشتیبانان دولت غاصب منتهى بشود، قطعاً 
حرکت انحرافى و یک غلط بزرگ است. اگر کسى شعار ضدیت با اسرائیل 
را مى دهد، اما با همپیمانان اسرائیل در این مسأله همصحبتى مى کند و به آنها 

اتکا مى نماید، باید دانست که دروغ مى گوید. چنین چیزى ممکن نیست.
آن کسانى که اسرائیل را تغذیه مى کنند، در جبهه ى اسرائیل هستند. آن 
کسانى که به هر نحوى از انحاء به اسرائیل کمک مى کنند، در جبهه ى اسرائیل 
اسرائیل  جبهه ى  در  مى کنند،  مذاکره  صهیونیستها  ا  که  کسانى  آن  هستند. 
هستند. مبارزه براى استنقاذ سرزمین فلسطین، باید معناى حقیقى مبارزه را 

1.   نکته ي دوم در صفحه ي 282 آمده است
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داشته باشد. مبارزه، نقطه ى مقابل سازش است. در این مسأله، سازش خیانت 
و مبارزه وظیفه است. هیچ کس سازش را به حساب مبارزه نگذارد.1

کوتاهى دولتهاى اسالمى، سبب رسیدن دشمن به اهداف بدون عقب نشینی
اقدام  و  عمومى  اراده ى  یک  با  آن،  عوامل  و  استکبار  گستاخى  ....این 
هماهنگ از سوى ملتها و آحاد مردم مسلمان باید پاسخ داده شود و شّر 
توطئه هاى استکبار از سر ملتهاى مسلمان برطرف گردد. کوتاهى دولتهاى 
اسالمى در مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل، امریکا را به راه انداختن مذاکرات 
مستقیم اعراب و اسرائیل تشویق کرد و متأسفانه، برخى از سران عرب، بى 
آن که به ابعاد بسیار وسیع این ضربه ى استکبارى توجه کنند، تن به این خفت 
دادند. نتیجه این شد که دولت غاصب اسرائیل، به هدف خود، یعنى شناخته 
شدن از سوى کشورهاى عرب، رسید؛ بدون این که سر سوزنى از مواضع 

متجاوزانه ى خود عقب نشینى کند.
سرزمینهاى  غصب  و  آدم ربایى  و  ترور  بر  عالوه  صهیونیستها  اکنون 
فلسطین و لبنان و سرکوب فلسطینیان و کشتارهاى جمعى و سایر جنایات 
هولناك خود در گذشته، به طور روزانه، روستاهاى جنوب لبنان را با حمالت 
هوایى خود با خاك یکسان مى کنند و با اعتماد به این که هرگز فشارى از 
سوى امریکا و اروپا بر آنان وارد نخواهد شد، خشن ترین جنایات را نسبت 
به مردم آن منطقه مرتکب مى شوند. مذاکرات عربها با اسرائیل، حتى نتوانسته 

از ادامه ى تجاوز و جنایات صهیونیستها جلوگیرى کند!
این، نمونه اى بود از عقب نشینیهایى که دشمن را طلبکارتر و گستاخ تر 

مى سازد.2

سکوت خیانت بار سران عرب و مواضع ذّلت بار مدعیان رهبري فلسطین
سکوت رضایت آمیز اغلب سران کشورهاى عربى که در مواردى حتّى 

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13 
2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1371/03/13 
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با خیانت صریح همراه است، به اضافه ى مواضع ذلتبار و خائنانه ى مدعیان 
تعدى و  غدر و ظلم و  پیوسته ى زنجیر  رهبرى ملت فلسطین، حلقه هاى 
خیانتى است که مى خواهد سرزمین اسالمى فلسطین را همیشه مغصوب و 

ملت مجروح و مظلوم آن را همیشه اسیر و آواره بدارد.
جنجال دروغین معارضه با اسرائیل که از طرف رؤساى رژیم عراق به 
راه افتاده و در رسانه هاى صهیونیستى غرب هم با آب وتاب مطرح مى شود، 
مکمل نقشه هاى استکبارى و وسیله یى است براى پوشاندن خیانتى که با 
سکوت دولتهاى عربى نسبت به مسأله ى فلسطین انجام گرفته و نیز براى 
فلسطین  به  شوروى  یهودیان  انتقال  مهم  مسأله ى  دادن  قرار  تحت الشعاع 

اشغالى. 1

آزادنبودن ملتهاي مسلمان درباره ي اعتراض به جنایات اسرائیل
امروز در دنیاى اسالم، مسائل مهمى در جریان است که دل انبوه مسلمانان 
را در کشورهاى مختلف، غرق غّصه کرده است. آنها غم مى خورند، خون 
دل مى خورند، ولى نمى توانند چیزى بگویند. چرا؟ چون متأّسفانه بسیارى 
از سران کشورهایشان در این خوِن دل دادن به اّمت اسالمى و نابود کردن 
مورد،  یک  هستند.  سهیم  اسالمى،  کشورهاى  در  جوان  طبقات  امیدهاى 
قضایاى مربوط به مسلمانان مظلوم فلسطین است ... اینها همه درد است. 
به کشور خودمان نگاه نکنید که این دردها را همه - از عالى ترین مسؤولین 
کشور تا آحاد مردم - آزادانه بر زبان مى آورند؛ حرف مى زنند؛ ابراز وجود 
مى کنند و حرف دلشان را مى زنند. متأّسفانه در کشورهاى دیگر این فرصت 
را نمى دهند که مردم اقًالّ غّصه هاى خودشان را نسبت به این قضایاى عظیم 
اّمت اسالم بر زبان جارى کنند. شما ببینید در کشورهاى عربى، چه تعداد 
انسانهایى هستند که دلشان از قضایاى مربوط به سازش با دشمن صهیونیستى 
خون است ولى نمى توانند چیزى بگویند. درست مثل دوران رژیم گذشته در 
این جا که ما نمى توانستیم علیه صهیونیستها مطلبى به زبان بیاوریم. دلهاى ما 

1.  پیام به مناسبت روز جهانى قدس 1369/01/24
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آن روز خون بود، ولى نمى توانستیم چیزى بگوییم. بنده در همان سالها، یک 
وقت در جمع دانشجویان، به مناسبِت تفسیر آیات مربوط به بنى اسرائیل 
- در اوایل سوره ى بقره - مطالبى گفته بودم. بعد، در یکى از بازداشتها زیر 
آورده اید!  اسرائیل  از  اسم  شما  که  دادند  قرار  بازجویى ام  و  سؤال  منگنه ى 
آیات مربوط به بنى اسرائیل را مطرح کرده بودم؛ گفتند: چرا اسم از اسرائیل 
آورده اید؟! یعنى کسى که تفسیر قرآن هم مى کرد، حق نداشت یک کلمه از 
بنى اسرائیل بگوید که مبادا به متّحد آن رژیم خبیث و خائن - که آن زمان 
با اسرائیل روابط گرمى داشت - بر بخورد! امروز در بسیارى از کشورهاى 

اسالمى، وضعیت به همان گونه است. 1

خیانت تشکیالت خودگردان
خیانت این کسانى که به نام فلسطینیها این کار را انجام مى دهند، از همه ى 
خیانتهایى که تا امروز به فلسطین شده، زشت تر و سهمگین تر و بدتر است! 
هیچ کارى هم براى آن مردم، نه کردند و نه مى توانند بکنند. یک نویسنده ى 
فلسطینِى عرِب ساکن امریکا نوشته است که این دارودسته ى عرفات هنوز 
نتوانسته اند زباله هاى شهر غّزه را از خیابانها جمع کنند؛ اما در همین مّدت، 
پنج سازمان امنیتى و اّطالعاتى تشکیل دادند که جاسوسى مردم را مى کنند! 
این شد دولت فلسطین؟! این شد بازگشت مردم فلسطین؟! این شد احقاق 
حّق فلسطین؟! این قدر اینها بى شرمند! همان وقتى که این شخص، اّولین 
مذاکرات را با اسرائیلیها کرد، من گفتم او، هم خائن است و هم احمق! اگر 
خائن بود، اما عاقل بود، بهتر از این عمل مى کرد! البته بنده درست نمى دانم؛ 
حدس مى زنم که امریکاییها و سازمانهاى جاسوسى اسرائیل از نقاط ضعف 
اینها استفاده کردند. اینها نقاط ضعف زیاد دارند؛ اهل دنیایند. وقتى دین در 
کار نباشد، همین طور مى شود. اینها در طول این چند سالى که مشغول اداره ى 
سازمان آزادیبخش فلسطین بودند، خدا مى داند که از لحاظ مالى و از لحاظ 
رفتارى و اخالقى چه مشکالتى داشتند؛ آنها هم ظاهراً روى همان نقاط تکیه 

1.  بیانات در دیدار عمومى به مناسبت روز والدت باسعادت حضرت جواد(ع) و در آستانه ى 
میالد با برکت حضرت على(ع) 1373/09/23
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کردند. از طرفى هم خسته شدن و بریدن و از آرمانها چشم پوشیدن، اینها 
را به این ورطه ى هولناك و این مرداب هالکت و بدبختى و لعنت ابدى 
انداخت. شما خیال مى کنید هیچ فلسطینى اى ممکن است وجود داشته باشد 
که اینها را از ته دل لعن نکند؛ مگر این که جزو عمله و اکره ى خود اینها و 
در منافع با اینها سهیم باشد؟ بین چهار تا پنج میلیون نفر آواره ى فلسطینى 
بیرون از فلسطینند؛ در حدود سه میلیون نفر فلسطینى در داخلند. باید دید 
اینها درباره ى فلسطین چه نظرى دارند. اینها مشتهایشان محکم است؛ اینها 

دلهایشان پُر خون است. 1

ریختن قبح رابطه ى با اسرائیل در میان دولتهاى عرب
یک روز بود که دولتهاى عرب، صحبت کردن با اسرائیل و حتّى آوردن 
اسم اسرائیل را یکى از کارهاى بسیار زشت مى دانستند. اینها با مطرح کردن 
و پیش کشیدن این قضیه، آنها را یکى یکى از صفوف ملت عرب خارج 
کردند و بار را به گردن او انداختند. بتدریج کارى کردند که قبح این قضیه 
ریخت؛ حتّى دولتهایى که در مرزهاى اسرائیل نیستند و هیچ خطر و ضررى 
هم از اسرائیل نمى بینند، در خانه ى خودشان نشسته اند و صحبت از مذاکره 
با اسرائیل مى کنند! واقعاً چه لزومى دارد؟ اما مى کنند؛ چون قبحش ریخته 

است.2

خیانت کشورهاى حاشیه ى خلیج فارس در به رسمیت شناختن اسرائیل
امروز بعضى از کشورهاى حاشیه ى خلیج فارس، بزرگترین خیانت را به 
تاریخ خود و تاریخ کشورهاى عربى مرتکب شدند. یعنى اسرائیل را که غاصب 
یک کشور اسالمى و یک ملت عرب است، در غصب و در ظلمش تأیید 
کردند و از آن حمایت نمودند. شناسایى اسرائیل، یعنى این! آنها تحریمهاى 
اسرائیل را برطرف مى کنند و این خیانت به ملتهاى اسالمى و ملتهاى عرب، 
و بزرگترین خیانت به ملت فلسطین است. آیا حکومتهاى کشورهاى عضو 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 1376/10/26 
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شوراى همکارى خلیج فارس، از این خیانت خواهند گذشت؟ آیا ملتهاى 
این کشورها، از خیانِت سردمداران اغماض خواهند کرد؟

حقایق عالَم با بازیهاى سیاسى و پیشامدهاى فصلى و موسمى، تغییرپذیر 
نیست. فلسطین متعّلق به فلسطینیان است. حکومت صهیونیستى یک دولت 
بومى  مردم  جز  حقیقى  شهروند  هیچ  اسرائیل  است.  دروغین  و  غاصب 
فلسطین ندارد. آنهایى که از اطراف دنیا جمع شده اند تا خانه ى فلسطینیان را 
تصاحب کنند، به هّمت ملتهاى مسلمان، روزى مجبور خواهند شد که این 
خانه را به صاحبانش مسترد کنند. آن روز ممکن است زود یا دیر باشد؛ اما 

حتمى و آمدنى و تخّلف ناپذیر است. 1

عقب نشینی دولتهاي عربی و برقراري رابطه با غاصب
اّول که قبح مذاکره ى با اسرائیل از بین رفت، که خداوند نگذرد از آن 
سیاستمدار مصرى که نمى خواهم اسمش را بیاورم. البته در طول سالها در 
این تریبون، خیلى به او لعنت فرستاده شده است و من نمى خواهم دگرباره 
اسمش را بیاورم. اّول، این فرد با حکومت غاصب مذاکره کرد و قبحش 
را ریخت. در ابتدا پرچمهایشان را آوردند، بعد هم یواش یواش یک یک 
کشورهاى عربى و همسایه ها را - همانهایى که این همه جوان داده بودند، 
این همه مصیبت کشیده بودند، این همه شعار داده بودند، این همه اّدعا کرده 

بودند - پاى میز مذاکره بردند!
ما همان روز هم گفتیم که این مذاکراِت صهیونیستها با عربها، مبنى بر حیله 
است. صهیونیستها نمى خواهند مشکلشان را با عربها حل کنند؛ مى خواهند به 
خیال خود، شّر را از خودشان کم کنند و باز دوباره تجاوزشان را ادامه دهند؛ 
چون تجاوز صهیونیستى تمام نشده و هنوز بعد از این، تجاوزاتى دارند. بعد 
از آن که از لحاظ جغرافیایى هم تثبیت شوند، تازه نوبت دست اندازى به منابع 
حیاتى و مالى و اقتصادى این کشورهاى عربى است! مگر مى گذارند اینها 
نفس بکشند؟ آن روز که قدرت پیدا کنند، پدرشان را درمى آورند. متأّسفانه 

1.  بیانات در مراسم فارغ التحصیلى دانشجویان دانشگاه افسرى و اعطاى سردوشى به دانشجویان 
جدید 1373/07/13 
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سران کشورهاى عربى، به این مسائل توجه نکردند و به مصالح کشورها و 
ملتها و به آینده شان نیندیشیدند. البته فشار امریکا، بیشترین تأثیر را در این 

زمینه داشت. 1

نگرانی از همگراشدن دولتهاي اسالمی با اسرائیل
بنده نسبت به کنفرانس اسالمى که این روزها در کشور مغرب مشغول 
کار است، نگرانم. نکند سران کشورهاى اسالمى را جمع کنند و بخواهند 
با خدعه و حیله از اینها یک کلمه در جهت منافع و مصالح رژیم غاصب 
صهیونیستى بگیرند و بگویند کشورهاى اسالمى این طور اتّفاق کردند! سران 
کشورهاى اسالمى که در این کنفرانس شرکت کرده اند، بیدار باشند. ممکن 
است نفوذیهاى دشمن و خائنیِن به دنیاى اسالم کار خودشان را بکنند. البّته 
نماینده ى امین ما، یعنى وزیر امور خارجه، در آن جاست و اگر بخواهند در 
ما  کنند، نظر قاطع  اعالم  را  متّفقٌ علیهى  خیال خودشان، امر  این زمینه، به 
چنین خطراتى براى دنیاى اسالم  را در آن جا اعالم خواهد کرد. اّما واقعاً 
هست. کنفرانسى به نام اسالم تشکیل شود، ولى به جاى رسیدن به دردهاى 
مسلمانان، سراغ خواسته ها و دردهاى امریکا و اسرائیل بروند و بخواهند آنها 

را عالج کنند! امید است که این طور نباشد؛ خدا کند این طور نباشد.2 

یا با فلسطین یا با دشمنان
دو جبهه بیشتر هم وجود ندارد: یا حمایت از فلسطین و از مبارزات 

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

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1375/10/28 
2.  بیانات در دیدار عمومى به مناسبت روز والدت باسعادت حضرت جواد(ع) و در آستانه ى 

میالد با برکت حضرت على(ع) 1373/09/23
3.  ترجمه ي بیانات عربی در پایان خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب 

اسالمى 29 / 03/ 1388





بخش دوم:
شکست ها و پیروزي ها
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فصل اول
تاریخچه ي اشغال و عبرتها 

تاریخچه ي اجمالی غصب
شما امروز حادثه اى مثل حادثه ى فلسطین را ببینید که دیگر در آن جا 
جبهه ى حّق و باطل معلوم است. ملتى را از سرزمین آبا و اجدادیش - که 
استخوانهاى اجدادش در این زمین دفن شده و همه ى تاریخ مى گوید که 
این جا مال اوست - و از خاك و زندگى و خانه و از حّق انتخاب در کشور 
خودش محروم کردند و یک عّده بیگانه را از اروپا و اروپاى شرقى و روسیه 
و امریکا و از جاهاى دیگر جمع کرده اند و گفته اند شما این جا را اداره کنید! 
خوب؛ اگر هیچ عامل دیگرى هم در این بین نبود، همین اندازه نشان مى دهد 
متصّرِف  بیگانه ى  گروه  آن  این که  به  برسد  چه  کجاست؛  باطل  و  حّق  که 
اشغالگر، با انواع و اقسام روشهاى خشونت بار و َسبُع وار، آن جمعى را که 
صاحب آن سرزمین هستند، نابود مى کند؛ یعنى مى زند، مى کوبد و مى کشد. 
دیگر حّق و باطل از این ُمنحازتر و متمایزتر؟! شما ببینید همین را جماعِت 
طرفدار حضورِ اسرائیل در این منطقه - امریکا و خود صهیونیستها و بعضى 
دولتهاى دیگر - چگونه در افکار عمومى دنیا عوض کرده اند! یعنى افکار 
عمومى را طورى تغییر داده اند که امروز در مقابل این حوادث تلخ در دنیا 
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حرکت مهّمى انجام نگیرد. 1

اسرائیل غّده ي سرطانی
فلسطین یک کشور تاریخى است. در طول تاریخ، کشورى وجود داشته 
است به نام فلسطین. عده اى با پشتیبانى قدرتهاى ستمگر عالم آمده اند با 
عنیف ترین و شدیدترین وجهى این ملت را از این کشور بیرون کرده اند؛ 
کشتند، تبعید کردند، شکنجه کردند، اهانت کردند، این ملت را بیرون کردند 
- که امروز چند میلیون آواره ى فلسطینى در کشورهاى همجوار فلسطین 
اشغالى و در کشورهاى دیگر زندگى می کنند؛ اغلب هم توى اردوگاهها- در 
از  بکلى  را  ملت  کردند،  حذف  جغرافیا  صحنه ى  از  را  کشور  آمدند  واقع 
آن  جاى  به  جدیدى  و  جعلى  جغرافیائى  واحد  یک  کردند،  ساقط  هستى 
تحمیل کردند و اسمش را گذاشتند اسرائیل. ببینید منطق چه اقتضاء می کند؟ 
حرفى که ما در مورد مسأله ى فلسطین داریم، یک حرف شعارى نیست؛ یک 

حرف صددرصد منطقى است.
یک عده قدرتمند که در رأس آنها اول انگلیس بود، بعد هم آمریکا ملحق 
شد، دنباله رِو آنها هم کشورهاى غربى، آمده اند می گویند کشور فلسطین و 
ملت فلسطین باید حذف بشوند تا به جاى آن، کشورى به نام اسرائیل و ملت 
جعلى اى به نام ملت اسرائیل به وجود بیاید. این یک حرف؛ یک حرف دیگر 
هم در مقابلش هست که حرف امام است؛ میگوید: نه، این واحد جعلى و 
تحمیلى باید حذف شود؛ به جاى آن، ملت اصلى و کشور اصلى و واحد 
آن  است؟  منطقى  کدام  حرف،  دو  این  از  بیاید.  کار  سر  اصلى  جغرافیائى 
حرفى که متکى به سرنیزه و سرکوب است و می خواهد یک نظام سیاسى را، 
یک واحد جغرافیائِى تاریخى را با چند هزار سال سابقه، بکلى از صحنه ى 
جغرافیا حذف کند، این منطقى است یا آن حرفى که می گوید نه، این واحد 
اصلى جغرافیائى باید بماند، آن واحد جعلى و تحمیلى باید از بین برود؟ امام 
این را می گفت. این منطقى ترین حرفى است که در باب اسرائیل غاصب و 

1.  بیانات در دیدار مدیران صدا و سیما 1381/11/15 
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در باب مسأله ى فلسطین می شود گفت. امام این را گفت؛ صریح هم این را 
بیان کرد. حاال اگر کسى این حرف را به اشاره هم بیان کند، عده اى که مدعى 
خط امامند، می گویند آقا چرا این حرف گفته شد؟! خوب، این حرف امام 
است؛ این منطق امام است؛ این منطق صحیح است؛ همه ى مسلمانان عالم، 
همه ى آزادگان عالم، ملتهاى بى طرف باید این حرف را قبول کنند و بپذیرند. 

این، درست است. این، موضع امام است.1

غفلتها در آغاز شکل گیري اسرائیل
در آغاز پیدایش این مشکل و مصیبت بزرگ براى دنیاى اسالم، غفلتهایى 
صورت گرفت و تدبیر درستى براى مقابله با این مشکل دیده نشد و به کار 
نرفت. البته شخصیتهاى برجسته اى در فلسطین و بیرون از فلسطین بودند که 
نباید زحماتشان نادیده گرفته شود - از قبیل مرحوم عّزالدین قّسام، مرحوم 
حاج امین الحسینى، مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء - همه ي اینها 
خطر وجود دولت و حکومت صهیونیستى را در این منطقه شناختند و آن 
را گوشزد کردند و مبارزاتى انجام دادند؛ لیکن دنیاى اسالم و موّظفان دنیاى 
اسالم نتوانستند نقش خود را درست ایفا کنند؛ لذا در مبارزه ي مردم فلسطین 
با این پدیده ي بسیار خطرناك، افت و خیزهایى در طول زمان وجود داشته 

است.2

تاریخ مبارزات؛ ابتداي اشغال
در ابتداى اشغال فلسطین، علماى مجاهدى چون شیخ عّزالدین قّسام 
و حاج امین الحسینى از مسلمانان براى نجات فلسطین استنصار کردند و 
مرجع بزرگ دینى مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء حکم جهاد 

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینى(ره) در بیست و یکمین سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینى(ره) 1389/03/14 

2.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 
جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 11/ 11/ 1380
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علیه صهیونیستها صادر فرمود؛ ولى متأّسفانه بتدریج شکل اسالمِى مبارزات 
تضعیف و شکل قومى آن پُررنگ شد. 1

فتح فلسطین؛ آرزوي دیرین غرب
سرزمین فلسطین و قدس شریف، همواره مورد طمِع بعضى از قدرتهاى 
غربى بوده است و تحمیل جنگهاى طوالنى صلیبیها علیه مسلمانان، نشان 
بارز اطماع آنها نسبت به این سرزمین مقّدس است. بعضى از فرماندهان 
ارتش متّفقین، پس از شکست عثمانى و ورود به بیت المقّدس گفتند: «امروز 

جنگهاى صلیبى به پایان رسید.»! 2

هدف استعمار از تشکیل دولت صهیونیست
اساساً تشکیل دولت یهودى - یا به تعبیر درست تر، دولت صهیونیست - 
در این نقطه از دنیاى اسالم، با یک هدِف بلند مدِت استکبارى به وجود آمد. 
اصًال به وجود آوردن این دولت در این نقطه ى حّساس که تقریباً قلب دنیاى 
اسالم است - یعنى قسمت غرب اسالمى را که آفریقاست، به قسمت شرق 
اسالمى که همین خاورمیانه و آسیا و مشرق است، متّصل مى کند و یک سه 
راهى است بین آسیا و آفریقا و اروپا - براى خاطر این بود که در بلند مدت، 
تداوم سلطه ى استعمارگراِن آن روز - که در رأسشان دولت انگلیس بود - بر 
دنیاى اسالم باقى بماند و این طور نباشد که اگر یک وقت دولت اسالمِى 
مقتدرى - مثل دورانهایى از حکومت عثمانى - به وجود آمد، بتواند جلِو 
نفوذ استعمارگران و انگلیس و فرانسه و دیگران را در این منطقه بگیرد. لذا 
یک پایگاه براى خودشان درست کردند. بنابراین طبق اسناد تاریخى، تشکیل 
حکومت صهیونیستى در آن جا، بیش از آنچه که آرزوى مردم یهود باشد، 
یک خواست استعمارى دولت انگلیس بود. شواهدى وجود دارد که در همان 
زمان بسیارى از یهودیها اعتقادشان این بود که احتیاجى به این دولت نیست؛ 

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
2.  همان 
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این دولت به نفعشان نیست؛ لذا گریزان بودند. بنابراین، این یک آرزو و 
ایده ى یهودى نبود؛ بیشتر یک ایده ى استعمارى و یک ایده ى انگلیسى بود. 
البته بعد که به وسیله ى امریکا گوى سیاست دنیا و گوى استکبار از دست 
انگلیس ربوده شد، این هم جزو همان ابواب جمع مواریث استعمارى بود 
که به امریکا رسید و امریکاییها حداکثر استفاده را کردند و االن هم استفاده 
مى کنند. بنابراین نجات فلسطین و محو دولت غاصب صهیونیستى، مسأله اى 
است که با مصالح ملتهاى این منطقه - از جمله با مصالح کشور عزیز ما 
ایران - سرو کار دارد. کسانى که از روز اّوِل انقالب، یکى از برنامه ها را 
مقابله و معارضه با نفوذ و اقتدار صهیونیستها قرار دادند، با محاسبه این کار 

را کردند. 1

 اهداف اشغال فلسطین
هدف  با  و  پیچیده  چندجانبه،  طرح  یک  براساس  سرزمین  این  اشغال 
مجّدد  تأسیس  از  پیشگیرى  و  مسلمانان  پیوستگى  و  اتّحاد  از  جلوگیرى 
حکومتهاى قدرتمند مسلمان بود. دالیلى در دست است که نشان مى دهد 
آمارهاى  ارائه ى  و  داشتند  نزدیک  روابط  آلمان  نازیهاى  با  صهیونیستها 
اغراق آمیز از کشتار یهودیان، خود وسیله اى براى جلب ترّحم افکار عمومى و 

زمینه سازى براى اشغال فلسطین و توجیه جنایات صهیونیستها بوده است.
غیریهودِى  اوباِش  و  اراذل  از  عّده اى  که  است  دست  در  دالیلى  حتّى 
شرق اروپا را به نام یهودى به فلسطین کوچانیدند تا با پوشش حمایت از 
بازماندگان قربانیان نژادپرستى، یک حکومت معاند اسالم را در قلب جهان 
اسالم نصب کنند و پس از سیزده قرن، یک گسستگى بین مشرق و مغرب 
اسالمى ایجاد نمایند. در آغاز، مسلمانان غافلگیر شدند؛ چون از ُکنه طرح 

صهیونیستها و حامیان غربى آنها مّطلع نبودند. 2 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
2.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
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سه رکن تسّلط غاصبانه ى صهیونیستها
این تسّلط غاصبانه ى صهیونیستها بر فلسطین سه رکن داشت:

صاحبان  با  برخوردشان  بود.  عربها  با  قساوت  از  عبارت  رکنش  یک   
اصلى، با قساوت و با سختى و خشونت شدید همراه بود. با اینها هیچ گونه 

مدارا نمى کردند.
رکن دوم، دروغ به افکار عمومى دنیا بود. این دروغ به افکار عمومى 
دنیا، یکى از آن حرفهاى عجیب است. این قدر اینها به وسیله ى رسانه هاى 
هم  و  آن  از  قبل  هم   - گفتند  دروغ  بود،  یهودیها  دست  که  صهیونیستى 
بعضى  دروغها  همین  خاطر  به  که  مى شد -  گفته  دروغها  این  آن،  از  بعد 
از سرمایه داران یهودى را گرفتند! خیلیها هم دروغهاى آنها را باور کردند. 
حتّى این نویسنده ى فیلسوف اجتماعى فرانسوى - «ژان پل سارتر» - را نیز 
که خودمان هم در جوانى چندى شیفته ى این آدم و امثال او بودیم، فریب 
دادند. همین «ژان پل سارتر» کتابى نوشته بود که بنده در سى سال قبل آن 
را خواندم. نوشته بود: «مردمى بى سرزمین، سرزمینى بى مردم»! یعنى یهودیها 
مردمى بودند که سرزمینى نداشتند؛ به فلسطین آمدند که سرزمینى بود و 
مردم نداشت! یعنى چه مردم نداشت؟ یک ملت در آن جا بود و کار مى کرد. 
سرتاسر  در  مى گوید  خارجى  نویسنده ى  یک  هست.  هم  زیادى  شواهد 
سرزمین فلسطین، مزارع گندم مثل دریاى سبزى بود که تا چشم کار مى کرد، 
دیده مى شد. سرزمین بى مردم یعنى چه؟! در دنیا این طور وانمود کردند که 
فلسطین یک جاى متروکه ى مخروبه ى بدبختى بود؛ ما آمدیم این جا را آباد 
کردیم! دروغ به افکار عمومى! همیشه سعى مى کردند خودشان را مظلوم 
جلوه دهند؛ االن هم همین طور است! در این مجّالت امریکایى - مثل «تایم» 
و «نیوزویک» - که بنده گاهى به اینها مراجعه دارم، اگر کوچکترین حادثه اى 
علیه یک خانواده ى یهودى اتّفاق بیفتد، عکس و تفصیالت و سّن کشته شده 
و مظلومیت بچه هایش را بزرگ مى کنند؛ اما صدها و هزارها مورد قساوت 
نسبت به جوانان فلسطینى، خانواده هاى فلسطینى، بچه هاى فلسطینى، زنهاى 
فلسطینى، در داخل فلسطین اشغال شده و در لبنان اتّفاق مى افتد، کمترین 

اشاره اى به آنها نمى کنند! 
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...االن هم هدف اساسى صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ است. البته این 
روزها کمتر اسم مى آورند؛ سعى مى کنند کتمان کنند. باز هم به افکار عمومى 
دروغ مى گویند. چرا؟ چون در این مرحله اى که االن هستیم، احتیاج دارند 

که هدفهاى توسعه طلبانه ى خود را کتمان کنند!
...رکن سوم هم ساخت و پاخت، مذاکره - و به قول خودشان «البى» - 
است. بنشین با این دولت، با آن شخصیت، با آن سیاستمدار، با آن روشنفکر، 
تا  اینها  کار  کن!  پاخت  و  ساخت  و  صحبت  شاعر،  آن  با  نویسنده،  آن  با 
به حال سه رکن داشته است که توانسته اند این کشور را با این فریب و با این 
خدعه بگیرند. آن وقت قدرتهاى خارجى هم با اینها همراه بودند؛ که عمده 
انگلیس بود. سازمان ملل و قبل از سازمان ملل، جامعه ى ملل هم - که بعد 
از جنگ براى به اصطالح مسائل صلح تشکیل شده بود - همیشه از اینها 
حمایت کردند؛ مگر در موارد معدودى. در همان سال 1948، جامعه ى ملل 
قطعنامه اى صادر نمود و فلسطین را بدون دلیل و بدون عّلت تقسیم کرد. 
گفت پنجاه و هفت درصد از سرزمین فلسطین متعّلق به یهودیهاست؛ در 
حالى که قبل از آن، در حدود پنج درصد زمینهاى فلسطین متعّلق به اینها بود! 
آنها هم دولت تشکیل دادند و بعد هم قضایاى گوناگون و حمله به روستاها 
عرب  دولتهاى  البته  افتاد.  اتّفاق  بى گناهان  به  حمله  و  خانه ها  و  شهرها  و 
هم کوتاهیهایى کردند. چند جنگ اتّفاق افتاد. در جنگ 1967، اسرائیلیها 
توانستند با کمک امریکا و دولتهاى دیگر، مبالغى از زمینهاى مصر و سوریه و 
اردن را تصّرف کنند. بعد، در جنگ 1973 که اینها شروع کردند، باز به کمک 
آن قدرتها توانستند نتیجه ى جنگ را به نفع خودشان قرار دهند و زمینهاى 

دیگرى را تصّرف کنند. 1

اصل ماجراي فلسطین
اصل ماجراى فلسطین چیست؟ اصل ماجرا این است که یک عده از 
یهودیان متنّفذ در دنیا به فکر ایجاد یک کشور مستقل براى یهودیها افتادند. 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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از فکر اینها دولت انگلیس استفاده کرد و خواست مشکل خود را حل کند. 
البته آنها قبًال به فکر بودند به اوگاندا بروند و آن جا را کشور خودشان قرار 
دهند. مّدتى به فکر افتادند به طرابلس، مرکز کشور لیبى بروند؛ لذا رفتند 
با ایتالیاییها - که آن وقت طرابلس در دست آنها بود - صحبت کردند؛ اما 
ایتالیاییها به اینها جواب رد دادند؛ باالخره با انگلیسیها کنار آمدند. انگلیسیها 
استعمارى داشتند؛ دیدند خوب  آن وقت در خاورمیانه اغراض بسیار مهمِ ّ 
است که اینها به این منطقه بیایند. اّول به عنوان یک اقلیت وارد شوند، بعد 
بتدریج توسعه پیدا کنند و گوشه اى را، آن هم گوشه ى حّساسى را بگیرند - 
چون کشور فلسطین در نقطه ى حساسى قرار دارد - و دولت تشکیل دهند و 
جزو متّحدین انگلیس باشند و مانع شوند از این که دنیاى اسالم - بخصوص 
اگر  که  است  درست  آورد.  به وجود  اتّحادى  منطقه  آن  در   - عرب  دنیاى 
دیگران هوشیار باشند، دشمن مى تواند اتّحاد ایجاد کند؛ اما دشمنى که از 
بیرون آن طور حمایت مى شود، با ترفندهاى جاسوسى و با روشهاى گوناگون 
مى تواند اختالف ایجاد کند که همین کار را هم کرد: به یکى نزدیک شود، 
یکى را بزند، یکى را بکوبد، با یکى سختى کند. بنابراین، در درجه ى اّول 
کمک کشور انگلیس و بعضى کشورهاى غربى دیگر بود. بعد اینها بتدریج 
از انگلیس جدا و به امریکا متّصل شدند. امریکا هم اینها را تا امروز زیربال 
خودش گرفته است. اینها به این معنا کشورى به وجود آوردند و آمدند کشور 
فلسطین را تصّرف کردند. تصّرفشان هم این طورى بود: اّول با جنگ نیامدند؛ 
اّول با حیله آمدند، رفتند زمینهاى بزرگ فلسطین را که زارعان و کشاورزان 
عرب روى آنها کار مى کردند و خیلى هم سرسبز و آباد بود، با قیمتهاى 
چند برابر قیمت اصلى، از صاحبان و مالکان اصلى این زمینهاى بزرگ - که 
در اروپا و امریکا بودند - خریدند؛ آنها هم از خدا خواستند و زمینها را 
به این یهودیها فروختند. البته دالّلهایى هم داشتند که نقل کرده اند یکى از 
داللهایشان همین «سیّد ضیاء» معروف، شریک رضاخان در کودتاى 1299 
بود که از این جا که به فلسطین رفت، آن جا دالّل خرید زمین از مسلمانان 
براى یهودیها و اسرائیلیها شد! زمینها را خریدند؛ زمینها که ملک اینها شد، با 
روشهاى واقعاً بسیار خشن و همراه با َسبُعیّت و سنگدلى، بتدریج شروع به 
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اخراج زارعان از این زمینها کردند. در جایى مى رفتند، مى زدند، مى کشتند و 
در همین هنگام افکار عمومى دنیا را هم با دروغ و فریب به طرف خودشان 

جلب مى کردند. 1

مراحل غصب
دشمن  همواره  کنون  تا  گیریم.  دست  به  را  عمل  ابتکار  باید  امروز  ما 
ابتکار عمل را در دست داشته و ما، حّداکثر شکوه و گله کرده ایم. فلسطین 
در یک فرآیند تاریخِى متشّکل از دهها ابتکار عمل از سوى دشمن، به ملک 
طلِق صهیونیستها بدل شده است. نخست خریدن زمینهاى فلسطینیان، سپس 
مسّلح شدن صهیونیستهاى مهاجر، بعد از آن جنگ داخلى و اعالم تجزیه ى 
فلسطین، سپس تصّرف بخشهاى جدیدى از آن کشور اسالمى و عربى و در 
نهایت تصّرف همه ى آن و افزودن بخشهایى از کشورهاى مصر و سوریه 
و اردن به آن! تا این جا فقط یکبار همسایگان عرب فلسطین، ابتکار عمل 
را به دست گرفتند و آن حمله ى رمضان سال هزار و سیصد و نود و سه ى 
هجرِى کشورهاى سوریه و مصر بود، که اگر چه بر اثر همراهى امریکا با 
اسرائیل و کم هّمتى کشورهاى اسالمى به نتایج کامل نرسید، ولى باز مایه ى 
افتخار جبهه ى عرب و رهاسازى بخشى از سرزمینهاى عربى شد. پس از 
آن، باز همواره تا امروز صهیونیستها و حامیانشان و در رأس همه امریکا، 
ابتکار عمل را در دادن شعارهاى سازش و عموماً در جهت تحکیم تصّرف 
غاصبانه ى فلسطین در دست داشته و حریفهاى خود را تا هر جا توانسته اند، 
به دنبال خویش کشانده اند. ما دولتهاى مسلمان، در راه نجات فلسطین باید 
به کشورهاى خط مقّدم، کمکهاى جّدیترى مى کردیم. در گذشته بعضى از 
دولتهاى ما حتّى از پشت هم به جبهه ى کشورهاى خط مقّدم، خنجر زده اند! 
نمونه ى بارز آن، دولت ایران در عهد پهلوى است. متأسفانه در آن روزگار، 

ایران خانه ى امن صهیونیستها و همکار صمیمى دولت غاصب بود! 2

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
2.  بیانات در مراسم گشایش هشتمین اجالس سران کشورهاى اسالمى 1376/09/18 
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غصب
ملت  یک  و  کردند  غصب  را  اسالمى  کشور  یک  آمدند  صهیونیستها 
اسالمى را بیرون راندند. بعد هم با قلدرى و لجبازى و با کار سیاسى اى 
قلمرو  و  کردند  توجیه  را  خود  کار  دادند،  انجام  تاجر  صهیونیستهاى  که 
غاصبانه ى خودشان را گسترش دادند. صهیونیستها از صد یا صدوپنجاه سال 
این  از  بخواهند  اگر  و  بروند  درآوردن  پول  دنبال  باید  که  فهمیدند  پیش 
ذلّتى که در کشورهاى اروپایى دارند، بیرون بیایند، باید خودشان بروند پول 
درآورند؛ مراکز حساس را بگیرند و خبرگزاریها و مطبوعات و رادیوها را 
در اختیار داشته باشند. آنها دنبال این کار رفتند. سرمایه داران بزرگى در دنیا 
هستند که صهیونیستند. همه ى اینها با فشار خودشان، با کار سیاسیشان، با 
کار تبلیغاتیشان، فکر کردند که با گذشت چهل یا پنجاه سال، باالخره قضیه 
فراموش مى شود؛ واّال چه کسى باور مى کرد که بیایند ملتى را از این کشور 
بیرون کنند و یک عّده را از اطراف دنیا جمع کنند و به این جا بیاورند و به 
اصطالح یک کشور تشکیل دهند؟ امر خیلى عجیب و باورنکردنى اى است. 
اینها گفتند که ما به حرف این عربها و این باورها و این قطعنامه هاى سازمان 
ملل و این سروصداها اعتنایى نکنیم؛ هر کارى مى خواهند بکنند، بکنند. ما 
فقط ایستادگى کنیم و بتدریج فشار بین المللى بیاوریم؛ اینها فراموش کنند! 

متأسفانه همین طور هم شد.1

فریبکاري صهیونیست ها در زمان غصب فلسطین
صهیونیستها از اهداف خودشان منصرف نیستند. هدف «از نیل تا فرات» 
را که بر زبان آورده اند، پس نگرفته اند. هنوز هم قصدشان این است که از 
نیل تا فرات را بگیرند! منتها، استراتژى صهیونیستها این است که ابتدا با حیله 
و ترفند، جاى پاى خودشان را قرص کنند و بعد که جاى پا محکم شد، با 
فشار و حمله و آدمکشى و استفاده از زور و خشونت، تا جایى که مى توانند 
پیش بروند! اینها همین که با یک مقابله ى جدى - چه مقابله ى سیاسى و چه 
نظامى - رو به رو شوند متوقف مى شوند و باز در خط حیله و ترفند مى روند 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 28/ 10/ 1375
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جلو  به  قدم  یک  وقتى  بردارند!  جلو  به  دیگر  قدم  یک  مکر،  با  بتوانند  تا 
برداشتند، مجدداً همان فشار و خشونت را اعمال مى کنند. این کارى است که 
از شصت، هفتاد سال پیش تا به امروز انجام داده اند؛ یعنى بیست و پنج سال 
قبل از آن که فلسطین را رسماً اشغال کنند، همین روش را انجام دادند. اینها 
ابتدا که وارد فلسطین شدند، نگفتند «ما مهاجر به فلسطین مى آوریم.» مردم 
فلسطین تعجب مى کردند که اینها چه کسانى هستند که مى آیند؟! به دروغ 
اسناد  در  است؛  مستند  مى گویم،  که  مطالبى  مى آوریم!»  «متخصص  گفتند 
وزارت خارجه ى انگلیس بوده که افشا شده است. بعضى از وزارتخانه هاى 
امور خارجه ى دنیا، اسناد قدیمى و کهنه را منتشر مى کنند و در اختیار همه 
قرار مى گیرد. اسنادى که عرض مى کنم، امروز بعد از شصت، هفتاد سال در 
اختیار ما قرار گرفته است. در این اسناد، افسر انگلیسى اى که در فلسطین 
مسؤول کارى بوده، در گزارش خود مى نویسد: «ما به مردم فلسطین گفتیم 
کسانى که وارد فلسطین مى شوند، متخصص و مهندسند؛ دکترند و فالن و 
بهمانند که مى آیند کشور شما را آباد کنند! وقتى هم سرزمین شما را آباد 

کردند، مى روند.»
همین افسر انگلیسى در نامه اى نوشته است: «ولى ما به این مردم، دروغ 
مى گوییم!»  یهودیان فاقد تخصص و بى هنر را از اطراف دنیا جمع کردند به 
فلسطین بردند و امکانات و زمین و همه چیز در اختیارشان گذاشتند؛ چون 
مى خواستند صاحبان اصلى فلسطین را از آن کشور بیرون کنند! از اول، با 
ترفند وارد شدند و همین که جاى پایشان محکم شد، دست به حمله زدند.

در سال 1948 میالدى، تشکیل دولت اسرائیل را اعالم کردند و یک سال 
بعد از آن هم، به مصر و دیگر کشورهاى مسلمان حمله ور شدند؛ براى این که 
سرزمین بیشترى را بگیرند. وقتى که توى دهانشان خورد، مدتى صبر کردند. 
البته زمین زیادى گرفتند؛ اما چون دیگر نتوانستند پیش بروند، متوقف شدند 
و باز به حیله گرى پرداختند تا ببینند چگونه مى توانند جاى پاى جدیدى پیدا 

کنند. به همین ترتیب، تا امروز پیش آمده اند.1

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 1371/01/07 
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سبب  فلسطینیان؛  ناهشیارى  و  راحت طلبى  قدرت طلبى،  سست عنصرى، 
اشغال 

َعلى نَْصِرِهْم  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم ُأِذَن لَِلِّذیَن ُیقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظِلُموا َو ِإَنّ اهللاَ 
َو لَْو ال َدْفُع اِهللا  لََقِدیٌر. الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدیاِرِهْم بَِغْیِر َحٍقّ ِإَالّ َأْن َیُقولُوا َربَُّنا اهللاُ 
َمْت َصواِمُع َو بَِیٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجُد ُیْذَکُر ِفیَها اْسُم اِهللا  الَنّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهِدّ

َکِثیراً َو لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللاَ لََقِوٌيّ َعِزیزٌ.1
در تاریخ ملتها لحظاتى است که نوع تصمیم گیرى در آن، بر زمانى طوالنى 
از عمر آن ملت اثر مى گذارد و تلخى و رنج و ذلت و اسارت، و یا آزادگى 

و عزت و شادکامى، براى نسلهایى به ارمغان مى آورد.
اگر آن روزى که صهیونیستها اولین تیشه ها را بر ریشه ى عمیق ملیت 
در  آن  جاى  به  بى ریشه  و  جعلى  و  دروغین  ملیتى  تا  مى زدند،  فلسطینى 
تبع  به  و  مؤثر  عناصر  و  مسلمان  سران  بگذارند،  مسلمین  به  متعلق  خاك 
آنان توده هاى مردم، حضور و مقاومت جدى و هوشیارانه یى از خود نشان 
مى دادند، امروز از این همه مصیبت و بالیى که میوه ى زهرآگین شجره ى 
خبیثه ى دولت صهیونیستى است، در این منطقه خبرى نبود و شاید ملتهاى 
منطقه و بخصوص ملت مظلوم فلسطین، از آنچه در این چهل و پنج سال 

کشیده است، معاف مى بود.
آن روز سست عنصرِى بعضى و قدرت طلبِى بعضى و راحت طلبِى بعضى 
و ناهشیارى بعضى، دست به هم داد و خیانتى عمومى را شکل بخشید و 
نتیجه آن شد که شد: هزاران خون به ناحق ریخته، هزاران ناموس هتک شده، 
آرزوى  هزاران  رفته،  باد  بر  سرمایه ى  هزاران  شده،  ویران  خانه ى  هزاران 
دفن شده، هزاران روز و شب تلخ و مصیبت بارى که با گرسنگى و دربه درى 
و بى خانمانى و اشک و آه یک ملت در اردوگاههاى اردن و لبنان سپرى شده، 
هزاران  به سرآمده،  دشمن  سرنیزه ى  و  چکمه  زیر  در  اشغالى  وطن  در  یا 
انسانى که بى هیچ جرمى در معرض سخت ترین عقوبتهاى زمانه قرار گرفته، 
و هزاران غم ناگفتنى دیگر که جز آنان که روزهاى جان کندن تدریجى در 

1.  سوره ي حج، آیات 39 ـ40
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اردوگاه را در مجاورت خانه ى غصب شده ى خود یا در خانه ى زیر قیمومت 
بیگانه مى گذرانند، کسى دیگر قادر به درك آن نیست. ... همه و همه از آن 
خیانت بزرگ پدید آمد، و آن خیانت، خیانتهاى دیگر را به دنبال آورد؛ و این 
امواج خیانت، چه فضیلتها را که خشکاند و چه روحیه ها را که میراند و چه 

شعله ها را که فسرد....
هر کسى آن روز مى توانسته کارى بکند و قدمى در راه دفع این ظلم بزرگ 
بردارد، و نکرده و برنداشته، محکوم لعن و نفرین این دو نسل فلسطینى، و 
و  عذاب  مورد  و  آینده،  و  معاصر  تاریخ  سخت  و  قاطع  قضاوت  مشمول 
تقاص الهى در روز جزاست؛ و در این، فرقى میان رجال سیاست و رجال 

اقتصاد و رجال فرهنگ و ادبیات و رجال جنگ و نبرد نیست.1 

تأثیر مخّرب پیمان ننگین کمپ دیوید
این حرکت عظیمى که ملت مصر در اعتراض به موضع رژیم قبلى مصر 
در زمینه ى فلسطین و غزه و گذرگاه رفح انجام دادند، حرکت بسیار باارزشى 
بود؛ باید ادامه پیدا کند. مصر کشور تأثیرگذارى در دنیاى عرب است؛ به 
همین مناسبت هم بود که آن کسانى که میخواستند کشورهاى عربى را در 
مقابل رژیم غاصب صهیونیست به زانو دربیاورند، رفتند سراغ مصر. پیمان 
ننگین کمپ دیوید را در مصر تحمیل کردند. بعد از قبول پیمان کمپ دیوید 
در مصر بود که بتدریج کشورهاى دیگر عرب هم تسلیم شدند، در مقابل 
آمریکا خاشع شدند؛ مسأله ى فلسطین از صحنه ى تصمیم گیرى کشورهاى 
عربى بکلى خارج شد. باید مراقب باشند. روى مصر حساسند. یک روز بعد 
از دوران جمال عبدالناصر که غربى ها و استکبار رانده شده بودند، دوباره 
برگشتند؛ این تجربه نباید در مصر تکرار شود. ملت مصر بیدارند، هوشیارند 

و امیدواریم خداوند به آنها در این زمینه هم کمک کند.2
1.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
2.  بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینى(ره) 1390/03/14
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ملتهاى منطقه از ابتدا موضع خود را روشن کرده اند، لذا وقتى دولتى به 
حمایت از فلسطین مى پردازد از حمایت ملت خود و ملتهاى عرب و مسلمان 
برخوردار میشود. این را مصر در سالهائى از دهه 60 و 70 آزموده است اما 
وقتى خود را در جبهه دیگرى تعریف کند، ملت از او روى برمیگرداند. در 
مصر از پیمان ننگین کمپ دیوید این شکاف میان دولت و ملت مصر پدیدار 
شد. ملت مصر که در 67 و 73 با جان و مال خود به کمک فلسطین رفته 
بود، بتدریج دید که حاکمان چنان در سرسپردگى و اطاعت از آمریکا افراط 
تبدیل  غاصب  و  صهیونیستى  دشمن  وفادار  هم پیمان  به  مصر  که  کرده اند 
شده است. سیطره ى آمریکا بر حاکمان مصر همه ى زحمات گذشته ى آنان 
در حمایت از فلسطین را بر باد داد و مصر به بزرگترین دشمن فلسطین و 

بزرگترین حامى صهیونیستها تبدیل شد. 1

قرارداد «سایکسـ  پیکو»
عثمانى شکست خورد؛ قرارداد «سایکس ـ پیکو» به طور محرمانه براى 
تقسیم کشورهاى اسالمِى خاورمیانه بین فاتحین جنگ منعقد شد؛ جامعه ى 
ملل قیمومیت فلسطین را به عهده ى انگلیسیها گذاشت؛ آنها هم به صهیونیستها 
وعده ى مساعدت دادند و با مجموعه اى از طرحهاى حساب شده، یهودیان را 

به فلسطین آوردند و مسلمانان را از خانه و کاشانه ى خویش آواره کردند. 2

علل شکست انتفاضه ي اول
انتفاضه ى اول، تحت تأثیر القائات صهیونیستها و حامیانشان، با وعده ى 
دستیابى فلسطینیان به امتیازات از ُطرق صلح آمیز و با اِعمال نفوذ سازشکاران 
و فشار امریکا و غرب متوقّف شد؛ ولى گذشت ده سال از آن تاریخ، نشان داد 
که همه ى تالشهاى حامیان صهیونیسم در جهان، براى نجات رژیم اسرائیل 

1.  ترجمه ي بیانات عربی در پایان خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب 
اسالمى 29 / 03/ 1388

2.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
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از فشارهاى ناشى از مبارزات مسلمانان بوده و آنچه را که به مذاکره کنندگان 
فلسطین وعده داده بودند، سرابى بیش نبوده است.

اشغالگرى، توسعه طلبى و سبعیتى که امروز اسرائیل از خود نشان مى دهد، 
از ابتدا براى اهل بصیرت و دلسوزان جوامع اسالمى قابل پیش بینى بود. 

از ابتداى شکل گیرى اسرائیل، این رژیم غاصب و دروغین، همواره به 
حقوق مسّلم فلسطینیان تجاوز کرده و بعضى از حکومتهاى غربى -بخصوص 
امریکا - آن را توجیه و حمایت کرده اند و مجامع بین المللى هم با توجیه 
مشروعیت  تجاوزاتش  و  آن  هویّت  به  کرده اند  سعى  رژیم،  این  اقدامات 

بخشند.1

مذاکرات اسلو، عامل شکست انتفاضه  ي اول
این انتفاضه، قیام مردمى است که از همه ى روشهاى سازشکارانه ناامید 
شده و دریافته اند که پیروزى صرفاً در گرو مقاومت خود آنان است. مردم 
فلسطین در انتفاضه ى قبلِى خود متحّمل خسارتهاى فراوان شدند و شهدا 
و جانبازان بسیارى را در راه اسالم و آزادى سرزمین اسالمى تقدیم کردند؛ 
اما در نهایت مذاکرات اُسلو آن را متوقّف کرد. نتیجه ى اسلو چه بود؟ امروز 
حتّى طّراحان و مدافعان فلسطینِى اسلو هم دیگر از آن دفاع نمى کنند؛ زیرا 
عمًال فهمیدند که اسرائیل فقط مى خواست مشکل خود را حل کند؛ یعنى از 
رویارویِى مبارزین سنگ به دست خالص شود و ضربه پذیرى خود را کم 
کند. اگر چیز اندکى به طرف فلسطینى داد و نام آن را اعطاى امتیاز گذاشت، 
براى خاموش کردن آتش انتفاضه و کم کردن آسیب پذیرِى خودش  صرفاً 
بود. به محض آن که مشکل خود را حل شده دید و به غلط احساس کرد که 
مردم فلسطین دیگر توان از سرگیرِى انتفاضه و مقاومت و رویارویى با آنها 
را ندارند، اعطاى همان امتیازات اندك را هم متوقف کرد و فزون طلبى ذاتى 
خود را آشکار ساخت. فرایند روند سازش و طرح اسلو، مردم فلسطین را در 

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
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حالتى قرار داد که دریافتند راهى جز قیام ندارند. 1

حضور عنصر نجس و منفور صهیونیست ها، سبب شروع انتفاضه ي دوم
 سه هفته ى قبل، حضور عنصر نجس و منفور صهیونیست2 در مسجداالقصى 
مردم را بى تاب کرد. اگر همان روز، سران مّدعِى مسأله ى فلسطین یا سران 
کشورهاى عربى، معترض مى شدند، مردم احساس مى کردند کسى هست که 
حرف آنها را بزند؛ و شاید قضایا این طور نمى شد؛ اما مردم دیدند خودشان 
باید به میدان بیایند و به میدان آمدند. االن سه هفته است که شعله ى مقاومت 
در سرزمین فلسطین برافروخته است. من به این جوانان فلسطینى گفتم، شما 
بدانید، یک نسل بیدار شده؛ یک نسل به میدان آمده است؛ مگر مى توانند آن 
را با این حرفها خاموش کنند؟ تعدادى با ارتکاب جنایت و ارهاب، تعدادى 
از جوانان و مظلومین را به قتل مى رسانند؛ اما خونهاى اینها درخت نهضت 
فلسطین و انقالب فلسطین را آبیارى مى کند. مسأله به شکلى نیست که قدرت 
استکبارى امریکا یا دست نشانده ى او - حکومت صهیونیستى - بتوانند آن 
را عالج کنند؛ عالج پذیر نیست. ملتى را از خانه ى خود، از میهن خود، از 
کشور خود بیرون کرده اند و کسانى که مانده اند، محکوم بیگانه هایى هستند 
که به آن جا کشانده شدند؛ این ملت را مگر مى شود ساکت کرد؟ دستگاههاى 
استکبار از ایران اسالمى گله مى کنند که شما با روند صلح مخالفید. ما البته 
مخالفیم؛ اما شما بدانید، اگر ایران اسالمى هم مخالف نبود، اگر هیچیک از 
ملتها و دولتهاى دنیا هم کمک نمى کرد، این خیال خامى است که شما خیال 
کنید یک ملت را مى شود از صفحه ى تاریخ محو کرد و به جاى آن یک 
ملت جعلى به وجود آورد! ملت فلسطین فرهنگ دارد، تاریخ دارد، سابقه 
دارد، تمّدن دارد. هزاران سال این ملت در این کشور زندگى کرده است؛ آن 
وقت شما بیایید این ملت را از خانه ى خودش، از شهر خودش، از تاریخ 
خودش جدا کنید و بیرون برانید و بعد یک عده مهاجر را، ولگرد را، آدمهاى 
جورواجور را، سودطلبها را از کشورهاى دنیا جمع کنید و یک ملت جعلى 

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
2.  آریل شارون
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به وجود آورید؟! مگر این شدنى است؟! چند صباحى با زور و با فشار کار 
را انجام مى دهید؛ مگر این کارها ممکن است ادامه پیدا کند؟! همچنان که 

ادامه پیدا نخواهد کرد و امروز نشانه هایش بُروز کرده است.1

اسرائیل در بحران مشروعیت
اکنون 60 سال از اشغال فلسطین می گذرد. در این مدت همه ي ابزارهاي 
قدرت مادي در خدمت غاصبان قرار گرفته است؛ از پول و سالح و فناوري، 
و  خبري  امپراتوري  عظیم  شبکه ي  تا  و  دیپلماسی،  و  سیاسی  تالشهاي  تا 

اطالع رسانی.
به رغم این تالش شیطانی گسترده و حیرت آور، غاصبان و حامیان آنان نه 
تنها نتوانسته اند مسأله ي مشروعیت رژیم صهیونیستی را حل کنند، بلکه این 

مسأله با گذشت زمان بغرنج تر هم شده است.
عدم تحمل رسانه هاي غربی و صهیونیستی و دولتهاي حامی صهیونیزم 
غصب  بهانه ي  که  هولوکاست  درباره  تحقیق  و  سؤال  طرح  حتی  برابِر  در 
فلسطین بود، یکی از نشانه هاي این تزلزل و ابهام است. اکنون وضع رژیم 
صهیونیستی از همیشه ي تاریخ سیاه خود در افکار عمومی جهان بدتر و 
پرسش از دلیل پیدایش آن جّدي تر است. اعتراض بی سابقه و خودجوش 
جهانی از شرق آسیا تا امریکاي التین علیه آن رژیم و تظاهرات مردمی در 
120 کشور جهان و از جمله در اروپا و در انگلیس که خاستگاه اصلِی این 
شجره ي خبیثه بود، و دفاع آنان از مقاومت اسالمی غزه و از مقاومت اسالمی 
لبنان در جنگ 33 روزه، نشان می دهد که یک مقاومت جهانی علیه صهیونیزم 
پدید آمده که در 60 سال گذشته هرگز تا این حد، جدي و حجیم نبوده 
است. میتوان گفت مقاومت اسالمی لبنان و فلسطین توانسته است وجدان 

جهانی را بیدار کند.
این درس بزرگی است، هم براي دشمنان امت اسالمی که خواسته اند با 
زور و سرکوب، دولتی و ملتی جعلی و فرمایشی بسازند و با مرور زمان، آن 

1.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 
 1379/07/29
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را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده و چنین تحمیل ظالمانه ئی را در جهان 
اسالم، عادي سازي کنند؛ و هم براي امت اسالمی و بویژه جوانان غیور و 
وجدانهاي بیدار آن، تا بدانند که مجاهدت در راه بازگرداندن حق پایمال شده، 

هرگز ضایع نمی شود و وعده ي خداوند راست است که فرمود:
ُأِذَن لَِلِّذیَن ُیقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظِلُموا َو ِإَنّ اهللاَ َعلى نَْصِرِهْم لََقِدیٌر. الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن 
َمْت  ِدیاِرِهْم بَِغْیِر َحٍقّ ِإَالّ َأْن َیُقولُوا َربَُّنا اهللاُ َو لَْو ال َدْفُع اِهللا الَنّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهِدّ
َصواِمُع َو بَِیٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجُد ُیْذَکُر ِفیَها اْسُم اِهللا َکِثیراً َو لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن َیْنُصُرُه 

ِإَنّ اهللاَ لََقِوٌيّ َعِزیزٌ.1
و قال تعالی: ِإَنّ اهللاَ ال ُیْخِلُف الِْمیعاَد2، و قال عزوجل: َو لَْن ُیْخِلَف اهللاُ َوْعَدُه3، 
و قال: َوْعَد اِهللا ال ُیْخِلُف اهللاُ َوْعَدُه َو لِکَنّ َأْکَثَر الَنّاِس ال َیْعَلُموَن4، و قال عّز من 
قائل: َفال َتْحَسَبَنّ اهللاَ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإَنّ اهللاَ َعِزیٌز ُذو انِتقاٍم5 و کدام وعده از 
الِحاِت  این وعده الهی صریحتر که فرمود: َوَعَد اهللاُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الَصّ
َنَنّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي  لََیْسَتْخِلَفَنُّهْم ِفی اْألَْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو لَُیَمِکّ
لََنُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َیْعُبُدونَِنی ال ُیْشِرُکوَن بِی َشْیئًا َو َمْن َکَفَر  اْرَتضى لَُهْم َو لَُیَبِدّ

بَْعَد ذلَِک َفُأولِئَک ُهُم الْفاِسُقون6َ. 7

شکست اسرائیل در انتفاضه ي دوم
همه ى امید تندروان صهیونیست به همین درنده اى بود که امروز در رأس 
قدرت و در رأس دولت و در آن حکومت جعلى و دروغین است. امیدشان 
به این بود که این با چکمه ى آهنین بیاید و با مشت پوالدین و سرنیزه بتواند 
مردم فلسطین را که به پا خاسته اند به زانو درآورد و انتفاضه را خاموش 

1.  سوره ي حج، آیات 39 ـ40
2.  سوره ي آل عمران، آیه ي9

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

5.  سوره ي ابراهیم، آیه ي47
6.  سوره ي نور، آیه ي55

7.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
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کند؛ لکن از روزى که این آمده است روزبه روز انتفاضه شعله ى بیشترى 
پیدا کرده است. این آخرین امیدشان بود. در داخِل خودشان االن اختالف 
است. آن کسانى که از راههاى دور آمده بودند تا در این سرزمین و کشورِ 
مغصوب با امنیت زندگى کنند، امروز در فکر برگشتنند. بسیارى از آنها در 
حال بازگشتنند و دیگر کسى جرأت نمى کند بیاید. بى روحیه اند، احساس 
ضعف مى کنند و بین خودشان اختالف است. از آینده ى خودشان ناامیدند و 
افق روشنى در آینده ى خود نمى بینند. این صهیونیستهاى غاصب، سراسیمه و 
شتابزده اند و کارها و حرفهایشان این را نشان مى دهد. اگر این حوادث براى 
ملت فلسطین تلخ و اندوهبار است، براى دشمن آنها هم خیلى تلخ است. 
این آیه ى شریفه ى قرآن چقدر گویاست: «ِإْن َتُکونُوا َتْألَُموَن َفِإنَُّهْم َیْألَُموَن َکما 
ِ ما ال َیْرُجون »1؛ اگر شما در این مبارزه دچار درد و الم  َتْألَُموَن َو َتْرُجوَن ِمَن اهللاَّ
مى شوید، دشمن هم دچار درد و الم مى شود؛ او هم زخم مى خورد، سخت تر 
از شما. تفاوت در این است که ملت فلسطین افق روشنى در مقابل دارد؛ 
لکن غاصب صهیونیست، این افق روشن را ندارد. ملت فلسطین افق روشنى 
دارد که مى تواند خودش را به آن جا برساند؛ با تالش و سعى و کوششى که 

همه بکنند.2

اثر انتفاضه ى دوم؛ وحدت فلسطینیان
 روند سازش - و به طور مشّخص طرح اسلو - موجب تفرقه ى فلسطینیان 
گردید؛ اما این انتفاضه ى مبارك توانست وحدت ملى را به صحنه ى فلسطین 
بازگرداند. مالحظه مى فرمایید که همه ى اقشار مردم در این مبارزه حضور 
دارند و جریانات اسالمى و ملى در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. حتّى کسانى 
که همچنان دلشان در جاى دیگرى است، ناگزیر از همراهى با این حرکت 

عظیم شده اند. 3

1.  سوره ي نساء. آیه ي104
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 

3.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
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بی اثر بودن کنفرانس پاییزي
پارسال در همین روز عید فطر بود که من در نماز عید فطر به ملت 
مسلمان عرض کردم این کنفرانسى که اینها می خواهند تشکیل بدهند که 
براى  داشتند  نقشه هائى  و  برنامه ها  که   - می گفتند  پائیزى  کنفرانس  آن  به 
تسلط هرچه بیشتر بر منطقه - شکست خواهد خورد و امروز مى بینید اثرى 
از آثار آن کنفرانس و آنچه که نشستند و گفتند و برخاستند، در صحنه ى 
فلسطین و لبنان و منطقه ى حساس خاورمیانه وجود ندارد. این نشان دهنده ى 
مواجهه ى با اسالم و مقابله ى با امت اسالمى که  این است که آن دستگاهِ 
قصدش سلطه ى هرچه بیشتر بر این منطقه ى حساس بود، احساس می کند 
که قدرت پیشروى ندارد. البته ما نمی خواهیم خودمان را به خوشبینى هاى 
افراطى دلخوش کنیم. واقعیات سخت و دشوار و تلخ در مقابل چشم همه 
در  استکبارى  قدرت  اما مسأله این است که  مى بینند؛  را  آنها  هست، همه 
مقابل اراده ى ملتها نتوانسته است کارى از پیش ببرد، بعد از این هم نخواهد 

توانست کارى از پیش ببرد. 1

درسها و عبرتهاى مبارزه، بزرگتر از دردها و مصیبتهاى آن
آدمکشى  و  خونریزى  خشونت،  سرکوب،  جدید  موج  که  است  ماهها 
توسط رژیم اشغالگر فلسطین، سراسر این سرزمین را فرا گرفته و مسلمانان 
مظلوم و آواره، اعّم از پیر و جوان و خردسال و بیمار را به شهادت رسانده 
و سیل آسیب دیدگان و مجروحین براى معالجه به بیمارستانهاى کشورهاى 
اسالمى انتقال یافته اند. در این ماه مبارك رمضان نیز صهیونیستها همه روزه 
جنایات جدیدى را نسبت به مسلمانان روزه دار مرتکب مى شوند؛ ولى درسها 
و عبرتهاى این مبارزه بسى بزرگتر از دردها و مصیبتهاى آن است و نور امید 
را در دلها روشن و افقهاى آینده را تابناکتر مى سازد. امروز نسل نوخاسته در 
فلسطین انواع مصیبتها را به جان مى خرد و براى رسیدن به آینده یى پیروز و 
مطمئن راه صبر و پایدارى را در پیش مى گیرد «ولنبلونّکم بشئ من الخوف و 

1.  دیدار مسؤوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت عید فطر 1387/07/11 
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الجوع و نقص من االموال و االنفس و الّثمرات و بّشر الّصابرین»1
انتفاضه ي مسجد االقصى سرآغاز تحولى بزرگ در مبارزات مردم فلسطین 
است. مقاومت فلسطین راههاى پُرفراز و فرود را آزموده و از انواع دسیسه ها 
عبور کرده و چالشهاى سخت را پشت سر گذاشته و چکاچاك سالحهاى 
گوناگون و غرش جنگنده ها و توپخانه هاى دشمن را شنیده و امروز به نیکى 
دریافته است که تنها راه رهایى از چنگال جنایتکاران و حامیان آنها، جهاد و 
مقاومت مستمر است و افکار عمومى مسلمانان نیز این راهبرد را مورد تأیید 
قرار داده اند و نشانه ى آن سیل کمکهاى مردمى و شور و حماسه یى است 
که در نمازهاى جمعه ي کشورهاى اسالمى در دفاع و پشتیبانى از انتفاضه به 

راه افتاده است.
به  بزرگى  درس  لبنان  جنوب  از  اسرائیل  شدن  عقب رانده  و  شکست 
این  در  فلسطینى  مبارزان  و  داد  مسجداالقصى  انتفاضه ي  حماسه آفرینان 
شکست، نشانه هاى فروپاشى و شکست دشمن را در سرزمینهاى اشغالى 
با هوشمندى و فراست دریافتند و با اتکاء به منبع الیزال دین و معنویت و 
تعالیم حیات بخش اسالم، به راه اصیل اسالمى برگشتند و پرچم مبارزه را 

برافراشته تر ساختند.
صهیونیستها معادالت قدرت را بر اساس تحقیر و به ذلت کشاندن ملت 
فلسطین پایه ریزى کرده بودند، ولى فلسطینیان بر ضد این معادله و بر ضد 
پیمانهاى خفت بار رژیم صهیونیستى، نظام سلطه طلب امریکا و سازشکاران 
شکست خورده شوریدند و راه شرف و عزت را برگزیدند و رژیم جنایتکار 
روبرو  مقاومت  و  انتفاضه  با  مرزها  در  و  بحران  با  درون  از  را  اسرائیل 

ساختند.
امسال همه ى روزهاى جمعه ي ماه مبارك رمضان صحنه ي اعالم حمایت 
از مردم فلسطین و ابراز انزجار از اشغالگران صهیونیست است و مسلمانان 
و نمازگزاران جمعه در سراسر جهان خود را براى برگزارى مراسم پُرشکوه 

1.  سوره ي بقره، آیه ي155
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روز جهانى قدس آماده مى کنند و یک بار دیگر حمایت بى دریغ خود را از 
مردم مظلوم فلسطین نشان خواهند داد. 1

هدف مذاکرات به اصطالح صلح؛ به فراموشى سپردن قضیه ى فلسطین
یکى از مسائلى که امروز مطرح مى شود، براى این که قضیه ى فلسطین 
به دست فراموشى سپرده شود و از طرح آن در افکار عمومى اّمت اسالمى 
جلوگیرى کند، همین مذاکرات به اصطالح صلحى است که بین گروهى از 
فلسطینیها - یعنى همین عرفات و دارودسته ى او - با اسرائیلیها در جریان 
است؛ یعنى قضیه ى سازش و حکومت به اصطالح خودمختار فلسطینى و از 
این حرفها. این هم یکى از آن زشت ترین فریبها و ترفندهاى اسرائیلیهاست که 

متأّسفانه عّده اى از مسلمانان و عّده اى از خود فلسطینیها به دام آن افتاده اند.2

توافق ننگیِن تشکیالت خودگردان
مسأله ى بعدى، توافق ننگینى است که باز اخیراً میان صهیونیستها و کسانى 
که خود را نماینده ى فلسطینیها مى دانند، انجام گرفته است. من مایل نیستم 
در تفاصیل این مسأله وارد شوم؛ این را بایستى صدا و سیما و مسؤوالن 
کشور و مسؤوالن وزارت خارجه و دیگرانى که توضیح این گونه مطالب 
برعهده ى آنهاست، براى مردم ما روشن کنند، تا مردم در جریان این مسأله ى 
بسیار زشت و خطرناك قرار گیرند. هنوز آن توافقهایى که تقریباً در دو سال 
قبل از این کرده بودند، عمل نشده است که آمدند توافقنامه ى دیگرى را که 
صددرصد علیه مردم مظلوم فلسطین و علیه کشور فلسطین و علیه دنیاى 

عرب و علیه جهان اسالم است، امضا کردند.
امریکاییها دنبال قضیه را جّداً گرفتند! عّلت هم این بود که آنها هم به 
است  دچار  آنها  به  امریکا  جمهور  رئیس  که  شخصى اى  مشکالت  خاطر 
این  به  خاورمیانه،  قضیه ى  در  امریکا  دیپلماسى  آبروریزى  خاطر  به  هم  و 

1.  پیام به مناسبت روز قدس 1379/09/29 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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صلح  قراردادهاى  که  گفته اند  مکّرر  امریکاییها  خود  داشتند.  احتیاج  قضیه 
است  کاغذ  نقش  اسرائیل،  و  فلسطین  آزادیبخش  اصطالح  به  سازمان  بین 
و هیچ واقعیت خارجى ندارد. به خاطر ضعف دیپلماسى و ناتوانى امریکا 
در دنبالگیرى این کار، آبروى امریکا در دنیا رفت. مسائل داخلى و خارجِى 
متعّدد دیگرى هم هست. نشستند با یک کار فشرده در ظرف چند هفته ى 
کوتاه، توافقى را به امضاى کسى که خود را نماینده ى مردم فلسطین مى داند، 
رساندند؛ انسانى حقیر، انسانى خائن، انسانى به شّدت فرو رفته در لجنزار 
خودپرستى و دنیاپرستى که اصًال الیق نیست انسان او را عضوى از مقاومت 
در  او  باشد!  مقاومت  آن  رهبر  بخواهد  این که  به  رسد  چه  بداند؛  فلسطین 
برعهده  را  فلسطینى  مبارزات  کار  دنبالگیرى  و  تعقیب  مسؤولیت  حقیقت 
گرفت؛ یعنى مسأله ى گرفتارى بزرگ دولت صهیونیست را از قِبَل انقالبیون 
مسلمان فلسطینى، از دوش او برداشت و به دوش خودش گرفت! این بار 
دشمن آسان شد! براى  را که او باید حمل مى کرد، این حمل کرد و کارِ 
حضور  و  زشت  دخالت  و  آفرید  دردسر  و  مشکالت  فلسطین،  انقالبیون 

مداخله جویانه ى تحّکم آمیز امریکا را بیشتر کرد!
عالوه بر این، جلساتى است که صهیونیستها و دار و دسته ى «عرفات» 
باید مرتّباً هر دو هفته یک بار براى دنبال کردن این کارها داشته باشند! او 
بدهد  گزارش  آنها  به  و  باشد  داشته  امریکاییها  با  جلسه اى  است  موّظف 
که من این کارها را کردم، این اشخاص را گرفتم، این اشخاص را زندانى 
کردم، این افراد را به مجازات رساندم! اگر زندانى اى را آزاد کند، امریکاییها 
به او اعتراض خواهند کرد که چرا این زندانى را که از انقالبیون بود، آزاد 
این جا  در  نگرفتى؟!  را  کس  فالن  چرا  کردى؟!  سهل انگارى  چرا  کردى؟! 
حکم  و  است  قاضى  امریکا  مى دهد؛  فهرست  و  است  گزارشگر  اسرائیل 
مى کند، آقاى «یاسر عرفات» هم مجرى حکم آن قاضى است! ننگ بر این 

انسانهاى پَست.
البته ظاهر قضیه فعًال این است که این مجموعه ى مزدور باید فلسطینیها 
که  است  این  قضیه  باطن  است.  قضیه  ظاهر  این  اما  کنند؛  قمع  و  قلع  را 
درازمّدت  براى  دارند،  که  هم  سرزمینى  مقدار  همین  از  را  فلسطینیها  باید 
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محروم کنند. ظاهر قضیه این است که مبارزان فلسطینى سرکوب مى شوند؛ 
اندازه  همین  به  حتّى  صهیونیستى  حکومت  که  است  این  قضیه  باطن  اما 
حضور فلسطینیها هم قانع نیست! کار را آن چنان باید سخت بگیرد، آن چنان 
زندگى  راحت  مى خواهد  که  آزاده اى  فلسطینى  براى  که  کند،  دشوار  باید 
کند، امکان زندگى نماند؛ مگر با نوکرى اسرائیل! او پاى امریکا را باز کرد، 
پاى سى.آى. اى را - بیش از آنچه که بود - باز کرد، امکان مداخله ى آنها 
را بیشتر کرد و کار را بر مبارزان دشوار نمود. البته اینها همه اش در خیال و 

وهم آنهاست.
...این قرارداد براى این است که شاید بتوانند به وسیله ى دستهاى فلسطینى 
خائن، این امنیت را براى خودشان به وجود آورند. چون تجربه کردند و 
امنیت  به  بتوانند  عرفات  وسیله ى  به  بلکه  مى خواهند  نتوانستند،  خودشان 
دست یابند! اما من عرض مى کنم که ملت فلسطین با صهیونیستها دشمن 
است؛ با نوکران صهیونیستها هم - هر چند یاسر عرفات باشد - بشّدت 

دشمن است. 1

تکرار عنوان مذاکره با اسرائیل، سبب شکسته شدن قبح آن
بنده معتقدم که تکرار این حرفها از طرف آنها هم، کار بدى است. من 
این را عرض مى کنم. این نظر بنده است. بنده معتقدم: براى رایج کردن یک 
گناه در عمل، یکى از راههایش این است که آن گناه را در زبانها رایج کنند. 
آن قدر بگویند که قبحش از بین برود! شما قضیه ى فلسطین و سرنوشت 
شومى را که بعضى از فلسطینیها براى خودشان و ملت فلسطین قبول کردند، 
ببینید! امروز این تجربه ى بسیار عظیم و عبرت بزرگى است. از بس مدام در 
گوشه و کنار، کسى چیزى گفت و دیگران به او تشر نزدند! هى گفتند: «چه 
مانع دارد که ما با اسرائیل صحبت کنیم؟!» دیگر نگفتند: «دشمِن غاصب!» 
نگفتند: «این دشمِن غاصب است. این در خانه ى فلسطینیها نشسته است. چه 
مذاکره اى؟! مذاکره ى با او این است که بگویند فالن فالن شده، از خانه ما 

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 08/ 08/ 1377
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برو بیرون!» مذاکره ى با غاصب، این است. مذاکره ى با ظالم این است که 
بگویند: «فالن فالن شده، چرا این قدر ظلم مى کنى؟!» مذاکره، یعنى این. 
واِّال، مذاکره ى دوستانه که بروند و بگویند و بخندند و او چیزى بگوید و 
این چیزى بگوید و بعد چانه بزنند، و این که گفته شود «دیگر با غاصب این 
حرفها را نداریم»، چه معنى دارد؟! هیچ کس هم به آن کسانى که هى اسم 
مذاکره با اسرائیل را آوردند و آوردند و آوردند، تشر نزدند، تا عیب و قبحش 

در نظرها از بین رفت و آخرش به این روز تلخ و سیاه رسید.1

ثمره ي کنفرانس خیانت بار فلسطین
و  صهیونیستها  و  زدند  را  حرفهایشان  شد؛  تمام  خیانت  کنفرانس  آن 
دولت غاصب را عمًال به رسمیت شناختند! عاقبت چه شد؟ چه چیزى گیر 
فلسطینیها آمد؟ چه چیزى گیر دنیاى عرب آمد؟ دولت غاصب و دروغین 
اسرائیل آرزو داشت که چنین حادثه یى بعد از چهل واندى سال اتفاق بیفتد؛ 
درعین حال این طور وانمود مى کرد که عالقه یى ندارد؛ هى ناز مى کرد، هى 
شرط جلو قرار مى داد! بعد هم به کنفرانس رفت و شدیدترین و وقیحترین 
حرفها را در مقابل اعراب زد و از کنفرانس جدا شد و آمد! چرا دولتهاى 
عربى در مقابل چنین توطئه و چنین فریبى سالح انداختند؟! تاریخ به اینها 
چه خواهد گفت؟ خدا در قیامت چگونه از اینها بازخواست خواهد کرد؟ 

ملتهایشان با اینها چه خواهند کرد؟2

مذاکره کننده با اسرائیل؛ منفور ملتهاي مسلمان
من گمان نمى کنم که برخى از دولتهاى غیور عربى حاضر باشند این 
ذلت را تحمل کنند و نباید بکنند، و ملتها به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد. 

استکبار»  با  مبارزه  ملى  «روز  مناسبت  به  دانشجویان  و  دانش آموزان  دیدار  در  بیانات   .1
 1372/08/12

2.  سخنرانى در دیدار گروه کثیرى از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه (روز 
ملى مبارزه با استکبار)1370/08/15 
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حل  شکل  این  به  را  خاورمیانه  مسأله ى  که  مى کنند  خیال  اگر  امریکاییها 
خواهند کرد، اشتباه مى کنند. آنها باید بدانند هر رژیمى که پشت میز مذاکره 
با رژیم غاصب صهیونیست بنشیند، موقعیتش در میان ملتش متزلزل خواهد 

شد و بى ثباتى در منطقه روزبه روز بیشتر خواهد گردید.
ملتها راه خود را مى روند. رژیمهاى متضاد با ملتها، همان سرنوشتى را 

خواهند داشت که دیروز در مذاکره کنندگان «کمپ دیوید» دیدیم.1

دو توهم؛ شکست ناپذیري اسرائیل و امید همزیستی در کنار آن
چه آنان که با توهم شکست ناپذیري رژیم صهیونیست، شعار «واقع بینی» 
سر داده دست سازش و تسلیم در برابر غاصبان دراز کردند، و چه کسانی 
که به خیال باطل خود، نسل دوم و سوم سیاستمداران صهیونیست را مبّرا 
دل  در  را  آنان  کنار  در  سالم  همزیستی  امید  دانسته،  اّول  نسل  جنایات  از 
پروراندند، اکنون باید به خطاي خود پی برده باشند. اوالً: با موج بیداري 
امت مسلمان و بالیدن نهال مقاومت اسالمی، آن هیبت دروغین فرو ریخته 
و نشانه هاي ناتوانی و درماندگی در رژیم غاصب آشکار گشته است، و ثانیًا 
خوي تجاوزگري و بیشرمی از جنایت در گردانندگان آن رژیم همان است 
که در دهه هاي اّول بود و هرگاه بتوانند یا گمان ببرند که میتوانند، از هیچ 

جنایتی رویگردان نیستند. 2

سخت تر بودِن امتحان دوران رفاه از دوران شّدت براي فلسطینیان
گاهى امتحان دوراِن شّدت، راحت تر از امتحان دوران رخاء و رفاه و 
آسایش است. امتحان دوران مقابله ى مظلومانه ى با اسرائیلیهاِى غاصِب غاشِم 
ظالم، امتحان سختى بود. عّده اى از عهده ى آن امتحان بر آمدند، بعد که چند 
سالى گذشت، به برکت همان مبارزات، بین مردم احترامى پیدا کردند. پولها 
سرازیر شد، احترامها سرازیر شد و دوران راحتى فرا رسید. دیگر مبارزه اى 

1.  سخنرانى در ستاد مشترك ارتش جمهورى اسالمى ایران 1370/05/09 
2.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
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نبود. دیگر خطر مرگى نبود. دیگر مسلسل به دوش انداختنى نبود. لذا، در 
امتحاِن دوران آسایش، بریدند؛ آن هم چه بریدنى! فضاحِت فروِش فلسطین 
را که دیدید! از این قبیل، در تاریخ معاصر، زیاد داریم. بنده دیده ام مبارزینى 
که دوران شّدتشان را به پاکیزه ترین وضع گذراندند، اّما در دوران رخائشان، 

گرفتار کثافت و فساد شدند. 1

علت ناتوانی کشورهاي اسالمی در نابودي اسرائیل؛ عدم وجود رهبري الهی
به کشورهاى دیگر نگاه کنید! مردم سایر کشورهاى اسالمى هم مسلمانند. 
نمى شود گفت که مردم فالن کشور، دین و ایمان درستى ندارند. حال اگر 
در بعضى کشورها، بر اثر بعضى عوامل، مردم دچار سستى ایمان باشند و 
برخى عادات غیر دینى داشته باشند، این یک حرف دیگر است؛ اما ایمان 
مردم، در غالب کشورهاى اسالمى، ایمان عمیقى است و مى شود شواهد این 
را پیدا کرد. در همین کشورهاى آسیاى مرکزى، که در آنها حدود هشتاد 
سال علیه دین کار کردند، باز هم مى بینید هنوز مردم عالقه ى دینى دارند. در 
خیلى از کشورها، نماز مردم، روزه ى مردم یعنى چیزهایى را که فهمیده اند 
دین آنها را از آنان مى خواهد درست انجام مى شود؛ اما همان مردم، در مقابل 
تهاجم فرهنگى دشمنان، در مقابل تهاجم سیاسى دشمنان، در مقابل تهاجم 
اقتصادى کمپانیهاى استکبارى دنیا و اگر روزى پیش آید در مقابل تهاجم 
نظامى دشمنان، هیچ کارى از دستشان بر نمى آید. چرا؟ چرا کشورهاى بزرگ 
و پرجمعیتى که در منطقه ى خاورمیانه هستند و بعضى از همین کشورهاى 
پرجمعیت که با رژیم متجاوزِ صهیونیست همسایه اند، نمى توانند این غّده ى 

سرطانى را عالج کنند.
علت چیست؟ عّلت، همان چیزى است که موجب شده بود ملت بزرگ 
ایران با وجود دین و ایمانش، تا قبل از برهه ى انقالب در دورانهاى قبل در 
همه ى قضایایى که برایش پیش آمد، دچار ناکامى شود. عّلت، در همه جا 
یکى است. علّت این است که ملت ما از آن خصایص ممتازى که در طول 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه در دانشگاه تهران 1372/11/29 
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این هشت سال از آنها برخوردار بود، در گذشته برخوردار نبود. امروز هم 
متأسفانه بسیارى از کشورهاى مسلماِن دیگر، از آن برخوردار نیستند. اما 
ملت ما، در طول سالهاى بعد از انقالب، از آن برخوردار بود. آن چیست؟ 
این، یک نکته ى اساسى است. این، عامل پیروزیهاى بزرگ و کامیابى ملت 
ایران است. یعنى ارتباط این توده ى عظیِم مؤمن ـ این جوانان، این مردان و 
زنها و قشرهاى مختلف ـ با آن مرکزیّت و رهبرى الهِى ایمانى که با همه ى 
وجود در راه هدفهاى اسالمى تالش مى کرد و مردم را در آن راهى که بایستى 
حرکت مى کردند، هدایت مى کرد. وجود یک رهبرى، یک مرکزیّت و یک 
دستگاه هدایت، که در امام بزرگوار ما آن مرد حکیم و معنوى متجّسم شده 
بود. او بود که به این توده ى عظیِم مسلماِن مؤمِن متعّهِد ما راه نشان مى داد. 
به مردم مى گفت که باید با چه کسى مبارزه کنند. مردم را دعوت مى کرد به 
این که دلشان را با خدا مرتبط کنند و به خدا توّکل نمایند. به مردم هشدار 
مى داد که چگونه در مقابل دشمْن خود را مجهز و آماده نگهدارند که دشمن 
نتواند آنها را فریب دهد. هر وقت الزم بود، آنچه را که دانستن آن براى مردم 
الزم بود به مردم مى گفت. پشِت سِر امام هم، دستگاه اداره کننده ى کشور، 
یعنى نظام جمهورى اسالمى بود. اما قضیه، به شخص امام منحصر نمى شود. 
مبادا کسى خیال کند که در نظام جمهورى اسالمى، توده هاى عظیم مردم، 
فقط باید با شخص رهبر در ارتباط باشند و دستگاه اداره کننده ى کشور به 
عنوان یک پدیده، در جذب و هدایت و راهنمایى و راه اندازى نیروى مردم 
و پشتیبانى آنها نقشى ندارد! نه؛ این اشتباه است. براى همین بود که شما 
مى دیدید که امام بزرگوار، بارها و بارها از مسؤولین رسمى کشور حمایت 

و پشتیبانى مى کرد.1

یأس، سبب خودداري از ورود به میدان 
یأس موجب مى شد که بعضى وارد میدان نشوند. یأس را باید از خود 

1.  بیانات در اجتماع بزرگ فرماندهان «نیروى مقاومت بسیج» سراسر کشور در دومین روز از 
«هفته ى بسیج» 1372/08/30 
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دور کرد. شما روزى که در زندانهاى رژیم بعثى خشن بودید، هرچه نگاه 
مى کردید، جلو چشمتان تاریکى بود. از آن مأمور شّالق به دست خشن و 
آن درجه دار غلیظ بعثى بگیرید تا خود صّدام حسین؛ یکى پس از دیگرى، 
کدامشان  هر  دست  بودند.  پدرى  و  خونى  و  شخصى  دشمن  کأنه  شما  با 
مى افتادید، بر شما آزار و شکنجه و فشارى وارد مى کردند. این طور نبود؟ 
همه ى فضا تیره و تار بود. ما هم که این جا، دور از شما، در خانه نشسته 
بودیم و غم فقدان شما برادران را داشتیم، همه مان این طور بودیم. من خودم 
این  هم،  ایران  ملت  اکثر  که  مى دانم  و  داشتم  را  احساسات  همین  شخصاً 
فامیلشان اسیرى بود، چه نبود؛  حاال چه در خانه یا  داشتند  احساسات را 
تیره  فضایى  مى کردند،  نگاه  وقتى  هم  آنها  داشتند.  را  احساسات  این  همه 
مى دیدند. پشت آن دید مأیوسانه، خورشید امید و فضل الهى مى درخشید؛ اما 
ما نمى دیدیم. این، یک درس است. چرا بعضى مأیوسند از این که بشود بر 
قدرتهاى استکبارى جهان فائق آمد؟! چرا بعضى مأیوسند از این که اسرائیل 
را بشود از این منطقه ریشه کن کرد؟! چرا بعضى مأیوسند که بشود مسلمانان 

را در سرتاسر دنیا، از این وضع و مظلومیتى که امروز دارند، نجات داد؟!1

و  عقیدتی  توحید  خّط  گم کردن  از  ناشی  مسلمان،  ملتهاى  بالهاي  و  سختیها 
کلمه

هر چه امروز از سختیها و بالها بر سر مسلمانان مى آید بر اثر گم کردن 
سررشته ى زندگى در زیر سایه ى توحید است. توحید که فقط یک امر ذهنى 
نیست؛ توحید یک امر واقعى و یک نظام و یک دستورالعمل زندگى است. 
توحید به ما مى گوید که با دوستانمان چگونه باشیم، با دشمنانمان چگونه 
باشیم، در نظام اجتماعى چگونه باشیم و چگونه زندگى کنیم. بعضى خیال 
مى کنند که اعتقاد به توحید، مربوط به بعد از مرگ است؛ در حالى که اعتقاد 
این  به  ما  امروز  است.  زندگى  سازنده ى  و  عالم  این  سازنده ى  توحید،  به 

احتیاج داریم؛ ملتهاى اسالمى به این احتیاج دارند.

1.  بیانات در دیدار گروه کثیرى از آزادگان 1371/05/26 
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هر چه ما به سمت توحید و عبودیت هللا پیش برویم، شِرّ طواغیت و 
انداداهللا از سر ما بیشتر کم خواهد شد. ملت مسلمان ایران به همان اندازه اى 
که در خّط توحید پیش رفته است، امروز از زبان درازى و دست درازِى امریکا 
و غیرامریکا از مستکبران عالم، راحت است؛ از بکن نکِن آنها آزاد است. این، 
خاصیت توحید و خاصیت عبودیت هللا است. بنده ى خدا که ُشدید، بندگى 

خدا با بندگى دیگران و نوکرى دیگران نمى سازد. این، آن رکن اول است.
متّحد  هم  با  باید  مسلمان  ملتهاى  است.  کلمه  توحید  هم  دوم  رکن 

شوند.1

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى 21/ 04/ 1377
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فصل دوم
پیروزیها و درسها

ناتوانى رژیم صهیونیستى براى یک رویارویى درازمدت
امروز حزب اهللا و پیروزى تاریخى اش، پشتوانه ى انتفاضه ى مردم فلسطین 
است، که البته پشتوانه ى بسیار نیرومندى است. رژیم صهیونیستى به هیچ 
وجه توانایى الزم براى یک رویارویى مستمر و درازمدت با فلسطینیها را 
ندارد. یهودیان را فریب داده و به فلسطین آورده اند، با این امید که اعراب با 
آنها نخواهند جنگید و اگر تصمیم به مقابله داشته باشند، فشار غرب مانع از 
ایستادگى درازمدت آنها خواهد بود. افرادى که با این امید واهى به فلسطین 
سیاسِى  هدفهاى  فداى  را  خود  هستى  که  ندارند  را  این  آمادگى  آمده اند، 
بشّدت  صهیونیستها  توریسم  گزارشها،  طبق  کنند.  صهیونیسم  بنیانگذاران 

ضربه خورده و حتّى روند مهاجرِت معکوس آغاز شده است. 1

صبر بر مصیبتها با نظر به ارزش پیروزي
بى تردید، مبارزه، خسارتهاى تأّسفبارى را نیز به همراه دارد. مردم کشته 
سنگینى  مردم  دوش  بر  اقتصادى  فشار  مى گردد؛  ویران  خانه ها  مى شوند؛ 

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
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رها  را  ما  دلهاى  هرگز  آن  تأثّر  و  مالل  که  دیگر  مصیبت  دهها  و  مى کند 
نخواهد کرد؛ ولى باید ببینیم نتیجه ى این ایثار و فداکارى چیست؟ پیروزى 

آن قدر باارزش است که ناگزیر باید بهاى آن نیز پرداخته شود.1

به هم ریختن تمام محاسبات اسرائیل با قیام فلسطینیان
نکته ى دوم که بسیار اهمیت دارد، این است که با این قیام، تمام محاسبات 
دولت غاصب صهیونیست به هم ریخته است؛ چون اساس محاسبات آنها بر 
این استوار بود که ملت فلسطین بعد از آن فشارهاى اّوِل کار و بعد از تبعید 
بیش از نیمى از مردم اصلى فلسطین به خارج از کشورشان و گذشتن سالهاى 
متمادى، دیگر حال و حوصله و عزم و نشاط و جاِن مقابله را نخواهد داشت. 
در حال حاضر این محاسبات، غلط از آب درآمده و این پایه به هم ریخته 
است. وقتى هزاران هزار مردمى که در خودِ فلسطین هستند - نه گروههاى 
فلسطینِى خارج از مرزهاى اصلى فلسطین که در لبنان یا اردن یا جاهاى 
دیگر هستند - مصّمم باشند با آن نظام مبارزه کنند، دیگر آن فضاى امنى 
که براى خودشان به عنوان بهشت موعود در نظر گرفته بودند و مهاجران 
غیرفلسطینى - یعنى یهودیان سرتاسر دنیا - را به آن جا کشانده بودند، وجود 
نخواهد داشت. امروز محاسبات به هم خورده است؛ لذا مى بینید که دولتشان 
مجبور شد استعفا دهد. این، اجبار و ناگزیرى است. البته کسانى که بیشترین 
فشار را براى این استعفا داشتند، ممکن است در محاسباتشان این طور خیال 
سنگدل ترى  حکومت  و  داد  به خرج  بیشترى  عمل  شدت  بایستى  که  کنند 
را بر سر کار آورد؛ اما اشتباه و خطاست. مسأله، مسأله ى کوچکى نیست؛ 
مسأله ى عظیمى است؛ سرنوشت دنیاى اسالم و سرنوشت همه ى کشورهاى 
اسالمى - بخصوص کشورهایى که به این کانون خطر و به این غّده ى فساد 

نزدیکترند - به سرنوشت آنها بستگى دارد. 2

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
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عدم بازدارندگی مذاکره با اسرائیل از جنایات آن
من در همین جا به رؤساى سیاسى دولتهاى اسالمى هم مى گویم: خیال 
نکنند که با کوتاه آمدن در چنین قضیه ى بزرگى، اسرائیِل غاصب و پشت 
سر او امریکا، تجاوزات و تعدیّات خودشان را متوقّف خواهند کرد. یک قدم 
جلو آمدند؛ تسلیم شدید، یک قدم دیگر مى آیند جلو. تا به حال، آن کسانى 
که متمّسک به این شعار بودند، یک حربه داشتند. چرا از دست دادند؟ با چه 
تحلیل درستى؟ جمهورى اسالمى ایران، در این پانزده سال حرفش را از زبان 
امام بزرگوارش و از زبان ملت ایران گفته است و باز هم حرف، همان است. 
حق، با گذشِت زماْن کهنه نمى شود و ناحق نمى گردد. ظلم هم با گذشت 

زمان، مشروعیّت پیدا نمى کند. 1

قدرت ملت فلسطین در عین مظلومیت، و عجز صهیونیستهاى غّدارِ جّبار
امروز ملت فلسطین در عین مظلومیت، قدرت صهیونیستهاى غّدارِ جبّار 
را  آنها  و  کشیده  چالش  به   - امریکاست  قدرت  آنها  سر  پشت  که   - را 
دچار عجز کرده است. امروز اسرائیل احساس مى کند که در مقابل مبارزان 
فلسطینى هیچ راه صحیح و منطقى در مقابلش نیست. این به خاطر ایستادگى 

آن ملت است؛ چون آن ملت ایستاده است.
یک روز دشمِن آنها از امروز ضعیفتر بود، اما توانست بر ملت فلسطین 
تسّلط پیدا کند؛ چون مقاومت نبود. امروز دشمنشان صد برابر از آن روز 
قویتر است، اما در مقابل ملت فلسطین دچار ناتوانى است؛ چون این ملت 
نقطه اى  هر  در  اسالمى  اّمت  ایستادگى  معناى  است.  کرده  قیام  و  ایستاده 
که باشد، این است. امروز همین جمعیت فلسطینِى مظلوم که روزانه دچار 
مصائب و قساوتهاى رژیم صهیونیستى هستند، توانسته اند آن رژیم ظالم و 
ناحق را دچار اختالل کنند. امروز بسیارى از کشورهاى عربى و همسایه هاى 
فلسطین، اگر مورد تهاجم اسرائیل نیستند، به برکت مقاومتى است که آن مردم 
مظلوم مى کنند. آنها به گردن همه ى اّمت اسالم و ملتهاى عرب -بخصوص 

1.  بیانات در دیدار فرماندهان و مسؤوالن «سپاه پاسداران انقالب اسالمى» 1372/06/25 
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همسایگان فلسطین - حّق بزرگى دارند.
با  مى گویند  صریحاً  مى کند.  بیان  صریح  را  خود  اهداف  دشمن  امروز 
بیدارى اسالمى مخالفند و مى خواهند آن را در هم بکوبند. صریحاً مى گویند 
که مى خواهند نقشه ى خاورمیانه را عوض کنند. تغییر نقشه ى خاورمیانه به 
چه معناست؟ معنایش این است که صهیونیستهاى ظالِم عامِل دست استکبار 
جهانى را همه کاره ى منطقه کنند و در این منطقه هیچ کشور و دولت و قدرت 
و ملتى نباشد که در پنجه ى استثمار صهیونیستها نباشد. اّمت اسالمى در مقابل 

این هدفها باید بایستد.1

تهدید هر جواِن فداکار فلسطینی به قدر یک لشکر
مبارزه اى که امروز ملت فلسطین شروع کرده است، مبارزه ى یک ارتش 
با یک ارتش دیگر نیست تا ما بگوییم او چند دستگاه تانک دارد، این چند 
دستگاه تانک دارد؛ او بیشتر دارد یا این بیشتر دارد. مبارزه ى تن ها و جسمها و 
جانهاى افرادى است که از مرگ نمى ترسند. هر جواِن فداکارى که در مقابل 
رژیم اشغالگر قرار مى گیرد، به قدر یک لشکر آنها را تهدید مى کند. جواب 
این انسان را دیگر تانک و موشک و هواپیما و هلیکوپتِر آپاچى نمى دهد. 
وقتى یک انسان - ولو یک نفر - از مرگ نترسید و خود را براى فداکارى 
در راه خدا و در راه وظیفه آماده کرد، براى دنیاداراِن بى انصاف بزرگترین 
خطر مى شود. لذا شما دیدید در مقابل این جواناِن شهادت طلب، امریکاییها 
در باالترین سطح، صریحاً موضعگیرى کردند. من مى گویم این موضعگیریها 
فایده اى ندارد. این شهادت طلبى از روى احساسات نیست؛ از روى اعتقاد 
به اسالم و روز قیامت و ایمان به زندگِى بعد از مرگ است. هرجا اسالم به 
معناى حقیقى خود وجود داشته باشد، این خطر علیه استکبار وجود دارد. 
استکبار براى تسّلط بر فلسطین مجبور است با اسالم مبارزه کند. مبارزه با 

اسالم، یعنى مبارزه با دنیاى اسالم و این مبارزه به جایى نخواهد رسید.2

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث 1382/07/02 
2.  بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینی(ره) 1381/03/14 
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قدرت اسرائیل، ناشی از عدم اتحاد مسلمین
مسلمانان بر فراز همه ى شعارهاى خود - چه شعار قومیّت، چه شعار 
مذاهب اختصاصى خودشان، چه شعارهاى مربوط به سیاستهاى خودشان - 
باید شعار وحدت و یکپارچگى اّمت اسالمى را قرار دهند. امروز براى آنها 
یکى از کارآمدترین شعارها این است. مى دانیم که استعمار و استکبار و دست 
قدرتهاى بیگانه همیشه سعى کرده است با انواع و اقسام حیَل، این وحدت 
سرزمین  غصب  حیله ى  حیله ها،  خبیث ترین  از  یکى  که  بشکند؛  درهم  را 
فلسطین و کاشتن شجره ى خبیثه ى صهیونیسم در سرزمین اسالمى فلسطین 

- یعنى در قلب ملتهاى مسلمان و کشورهاى اسالمى - بوده است.
...اگر ما امروز وحدت مى داشتیم و اگر به معنویت اسالم تکیه مى کردیم، 
دشمن نمى توانست با این وضوح ملت فلسطین را در خانه ى خودش این 
گونه مورد شکنجه و فشار و تعقیب و آزار قرار دهد. قضایاى فلسطین دل 
هر انسان غیرتمندى را - ولو زیاد تدیّن هم نداشته باشد - خون مى کند و 
راحت و آرام را از او مى گیرد. کیست که منظره ى حمل پُراحساس کودِك 
یکى دو ساله اى را که کشته شده است، ببیند و بتواند راحت بخوابد؟ کیست 
که محاصره ى مردم را در خانه ها و کوچه ها و خیابانها و شهرهایى که متعّلق 
به آنهاست و زمینى که استخوان اجداد آنها قرنهاست در آن دفن است، ببیند 
مناطق  بقیه ى  و  غّزه  و  الخلیل  و  بیت المقّدس  مردم  امروز  نشود؟  متأثّر  و 
سرزمین مغصوب را محبوس کرده اند؛ آنها را در خانه ى خودشان مى ُکشند؛ 
در خانه ى خودشان پدران و مادران را به داغ فرزندانشان مى نشانند؛ به آنها 
گرسنگى مى دهند و آنها را محاصره ى اقتصادى مى کنند. اگر اّمت اسالمى 
ما  فرایِض  واجبترین  هم  امروز  بود؟  ممکن  چیزى  چنین  مگر  بود،  متّحد 
ملتها و دولتهاى مسلمان این است که در این قضیه با هم وحدت کلمه پیدا 

کنیم.1

1. بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت عید سعید فطر 1379/10/07
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پیام پس از جنگ 22 روزه
بسم اهللا الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقاي اسماعیل هنیّه
سالم علیکم بما صبرتم

صبر بیست روزه ي شما و مجاهدان دلیر و از جان گذشته و آحاد مردم 
غزه در برابر یکی از فجیع ترین جنایات جنگی جهان و تاریخ، پرچم عزت 
را بر سر امت اسالم به اهتزاز در آورده است. شما ثابت کردید که دل سرشار 
از ایمان به خدا و قیامت و روح منیع و عزیز مسلمانی که ذلت و تسلیم 
درباره ي ظلم و زور را بر نمی تابد، آنچنان قدرتی می آفریند که حکومتهاي 

جبّار و مستکبر و ارتشهاي مجّهز در برابر آن ناتوان و ذلیلند.
ارتشی که قدرت فداکاري و شهادت طلبی شما، آن را بیست روز است 
پاي در گل در پشت دروازه هاي غزه به خفت افکنده همان است که ظرف 
شش روز بخشهاي عظیمی از سه کشور عربی را زیر سیطره ي خود در آورد. 
به ایمان و توکل خود، به حسن ظّن خود به وعده ي الهی، به صبر و شجاعت 
و فداکاري خود ببالید که امروز همه ي مسلمانان به آن می بالند. جهاد شما 
تا امروز آمریکا و رژیم صهیونیست و حامیان آنان و سازمان ملل و منافقان 

امت اسالمی را رسوا کرده است.
آمریکا  و  اروپا  ملتهاي  از  بسیاري  که  مسلمان،  مّلتهاي  فقط  نه  امروز 
حقانیت شما را از بن دندان پذیرفته  اند. شما همین امروز هم پیروزید و با 
ادامه ي این ایستادگی شرافتمندانه، دشمن زبون و ضد بشر را باز هم بیشتر 

به ذلت و شکست خواهید کشاند. انشاءاهللا.
ُیعِطیک  لََسوَف  «و  که  بدانید  و  َقلی»1  ما  و  َربُّک  َوَدَّعک  «ما  که  بدانید 
َربَُّک َفَترَضی2» انشاءاهللا. با این حال حوادث خونین و فاجعه بار غیر نظامیان 
فلسطینی بخصوص کودکان مظلوم و معصوم، دلهاي ما را غرق خون کرده 
است. حوادث ناشی از جنایتهاي غاصبان فلسطین که هر روز چندین بار 

1.  سوره ي ضحی، آیه ي3
2.  سوره ي ضحی، آیه ي 5
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از همه ي کانالهاي تلویزیونی ما پخش می شود ملت ما را ماتمزده و عزادار 
ل لَُکم الَنّصر، بدانید که وعده ي خدا  ساخته است. اَعَظَم اهللا لَُکم الَجزاء َو َعَجّ
راست است که فرمود: «َو لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللاَ لََقِوٌيّ َعِزیز1ٌ» و فرمود: 

«َو َمن جاَهد َفانّما ُیجاِهُد لَِنفسه ...2»
جنگ  یهودیان  از  بهتر  آنان  سرنوشت  که  بدانند  هم  عرب  خیانتکاران 
احزاب نخواهد بود که خداوند فرمود: «و اَنَزَل الَّذین َظاَهُروُهم ِمن اَهِل الِکَتاب 
َو ِمن َصَیاِصِیهم ...3» ملتها با مردم و مجاهدان غزه اند. هر دولتی که بر خالف 
این عمل کند فاصله ي خود و مّلتش را عمیق تر می کند و سرنوشت چنین 
دولتهایی معلوم است. آنها نیز اگر به فکر زندگی و آبروي خودند باید سخن 
امیرالمؤمنین علیه السالم را به یاد آورند که فرمود: «الَموُت فی َحیاِتُکم َمقهورین 
َو الَحیاُة فی َموِتکم قاِهرین»4 به شما و مبارزان غزه و همه ي مردم مظلوم و 
مقاوم شما درود می فرستم و در کنار همه ي تالشهایی که دولت جمهوري 
اسالمی ایران در حمایت از شما وظیفه ي خود دانسته است، شب و روز 
هم شما را دعا میکنم و صبر و نصرت را براي شما از خداوند عزیز قدیر 

مسألت می کنم.
و السالم علیکم و علی عباد اهللا الصالحین و رحمۀ اهللا و برکاته5

مقاومت  پیروزى  از  پس  حامیانش  و  صهیونیستى  رژیم  آبروي  ریختن 
فلسطین در غزه

دو ماه قبل از این، یک پیروزى دیگر براى امت اسالم به وجود آمد و 
بود، پیروزى  در غزه  صهیونیست  مقاومت فلسطین بر دشمن  آن پیروزى 
بزرگ و درخشان. کدام پیروزى از این باالتر که یک ارتش مجهز که یک 

1.  سوره ي حج. آیه ي 40
2.  سوره ي عنکبوت، آیه ي6
3.  سوره ي احزاب، آیه ي26

4.  نهج البالغه، خطبه ي51
5.  پیام رهبر معظم انقالب به اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت قانونی حماس 1387/10/26 
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روز توانسته بود سه تا ارتش بزرگ کشورها را در سالهاى شصت و هفت تا 
هفتاد و سه ى میالدى شکست بدهد، بیست و دو روز تالش کند و نتواند این 
جوانهاى مقاوم و این مجاهدان مؤمن را در غزه وادار به عقب نشینى کند و 
آنها را شکست بدهد؟ ناکام، دست خالى مجبور شد برگردد، عالوه بر اینکه 
در دنیا هم آبروى رژیم صهیونیستى و حامیانش و در رأس آنها آمریکا رفت؛ 
آبروشان بر خاك ریخت. این پیروزى بزرگى براى مسلمانها بود؛ مسلمانها را 
به یک همدلى نزدیک کرد. اینجا دیگر مسأله ى شیعه و سنى را نمی توانستند 
مطرح کنند. حاال آمده اند مسأله ى قومیت را مطرح کرده اند؛ مسأله ى عربیت 
و غیرعربیت؛ دعواى بین اینکه مسأله ى فلسطین مختص به عربهاست و 
در  ندارد  حق  غیرعرب  اینکه  براى  عربهاست،  به  مختص  اینکه  بر  اصرار 
مسأله ى فلسطین دخالت کند! چرا؟ مسأله ى فلسطین، مسأله ى اسالمى است؛ 

عرب و عجم ندارد. 1

شکست اسرائیل در جنگ 33 و22 روزه؛ شیب تند سقوط
سیاسی  و  نظامی  شگفت آور  شکست  مهم،  حوادث  این  جمله ي  از 
اسرائیل در برابر مقاومت اسالمی در جنگ 33 روزه ي لبنان در سال 1427 
روزه ي  جنگ 22  در  صهیونیستی  رژیم  خفت  آور  ناکامی  و  هجري قمري 

جنایتکارانه اش با مردم و دولت قانونی فلسطین در غزه است.
اکنون رژیم غاصب که چند دهه با ارتش و تسلیحات خود و با پشتیبانی 
نظامی و سیاسی امریکا، چهره یی مهیب و شکست ناپذیر نشان می داد، دو بار 
از نیروهاي مقاومت که با اتکاء به خدا و مردم، بیش از اتکاء به سالح و 
تجهیزات می جنگیدند، شکست خورده و با وجود تمرینها و آماده سازیهاي 
نظامی و سازمانهاي عریض و طویل اطالعاتی و حمایت بیدریغ امریکا و 
و  انحالل،  اسالم،  جهان  منافقان  برخی  همدستی  و  غربی  دولتهاي  بعضی 
شیب تند سقوط، و عدم کفایت خود در برابر موج نیرومند بیداري اسالمی 

اعظم(ص)  رسول  حضرت  والدت  سالروز  در  مسؤوالن  از  جمعى  دیدار  در  بیانات    .1
 1387/12/25
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را ظاهر ساخته است. 1

شدت عمل دشمن؛ نشانه ي ضعف و بی تدبیري
شدت عمل دشمن غالباً نشانه ي ضعف و بی تدبیري اوست. به صحنه ي 
فلسطین و بویژه غزه بنگرید. حرکات بیرحمانه و دژخیمانه ي دشمن در غزه 
که نظیر آن در تاریخ ظلمهاي بشري کمتر دیده شده است، نشانه ي ضعف او 
در فائق آمدن بر اراده ي مستحکم آن مردان و زنان و جوانان و کودکانی است 
که با دست خالی، در برابر رژیم غاصب و پشتیبانش یعنی ابرقدرت امریکا 
ایستاده و خواسته ي آنها را که رویگردانی از دولت حماس است زیر پاي 
خود افکنده اند. درود خدا بر آن ملت مقاوم و بزرگ. مردم غزه و حکومت 

حماس این آیات جاودانه ي قرآن را معنی کردند:
;َو لََنْبُلَونَُّکْم بَِشىْ ٍء ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن اَألْمواِل َو اَألْنُفِس َو الثََّمراِت 
ِ َو ِإنَّا ِإلَْیِه راِجُعوَن ُأولِئَک  ابِِریَن الَِّذیَن ِإذا َأصابَْتُهْم ُمِصیَبٌۀ قالُوا ِإنَّا ِهللاَّ ِر الصَّ َو بَشِّ
َعَلْیِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمٌۀ َو ُأولِئَک ُهُم الُْمْهَتُدوَن»2 و «لَُتْبَلُونَّ ِفى َأْموالُِکْم 
َو َأْنُفِسُکْم َو لََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا الِْکتاَب ِمْن َقْبِلُکْم َو ِمَن الَِّذیَن َأْشَرُکوا َأذًى 

َکِثیراً َو ِإْن َتْصِبُروا َو َتتَُّقوا َفِإنَّ ذلَِک ِمْن َعْزِم اُألُموِر»3.
پیروز نهائی در این کارزار حق و باطل، جز حق نیست و این ملت مظلوم 
و صبور فلسطین است که سرانجام بر دشمن پیروز خواهد شد «َو کاَن اهللاُ َقِویًّا 
َعِزیزاً 4» همین امروز هم عالوه بر ناکامی در شکستن مقاومت فلسطینیان، در 
عرصه ي سیاسی با دروغ در آمدن داعیه هاي آزادي طلبی و دموکراسی خواهی 
و شعار حقوق بشر، شکست سختی بر آبروي رژیم امریکا و بیشتر رژیمهاي 
رژیم  بود.  نخواهد  جبران  قابل  زودي  این  به  که  است  آمده  وارد  اروپائی 

1.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
2.  سوره ي بقره، آیه ي 155

3.  سوره ي آل عمران، آیه ي186
4.  سوره ي احزاب، آیه ي25
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بی آبروي صهیونیستی از همیشه روسیاه تر و برخی رژیم هاي عربی نیز در 
این امتحان عجیب، بازنده ي تتمه  ي آبروي نداشته ي خودند. َو َسَیْعَلُم الَِّذیَن 

َظَلُموا َأَيّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبون1َ .2

1.  سوره ي شعراء، آیه ي227
2.  پیام رهبر معظم انقالب به کنگره ي عظیم حج 1387/09/17 
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فصل اول
مسؤولیت مردم فلسطین

وظیفه ي فلسطینیان 
راه اول1 ادامه ى انتفاضه، ایستادگى مردم فلسطین است که بحمداهللا تاکنون 
ایستاده اند. اوج این ایستادگى، همین عملیات استشهادى است. این که یک 
مرد، یک جوان، یک پسر و یک دختر حاضر مى شود براى منافع و مصالح 
ملت و دینش جان خود را فدا کند، اوج افتخار و شجاعت و شهامت است. 
این همان چیزى است که دشمن از آن مى ترسد. لذا شما مالحظه کردید، از 
رئیس جمهور امریکا گرفته تا همه ى کسانى که در سراسر دنیا در خّط امریکا 
کار مى کنند و حرف مى زنند، سعى کردند با شماتت و مالمت و فلسفه بافى، 
عملیات استشهادى را متوقّف کنند. نه؛ عملیات استشهادى اوج عظمت یک 
ملت و اوج حماسه است. آن جایى که یک نیروى نظامى با کمال فداکارى 
از میهن خود دفاع مى کند، مگر عملیات استشهادى نیست؟ آن جایى که یک 
ارتش ظالم و ستمگر به یک کشور تجاوز مى کند و مردم آن کشور در مقابل 
آن ارتش مى ایستند، مگر آن جا عملیات استشهادى نیست؟ کیست که بتواند 
چنین کارى را محکوم کند؟ کیست که بتواند از عظمت و ارزش این کار در 

1.  راه دوم در صفحه ي 296 آمده است
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چشم انسانهاى باوجدان و باانصاف بکاهد؟ عملیات استشهادى، اوج عظمت 
آنهاست. حاال عّده اى بنشینند براى خودشان بگویند و بنویسند و ملتى را که 
پنجاه سال است به خاطر کوتاهى گذشتگانش و به خاطر عدم توّجه نسل 
قبلى خودش به منافع بلند مدت، االن مجبور است با جان خود به میدان بیاید 
تا حقوق خود را زنده کند، مالمت کنند؛ مگر این در حال آن ملت تأثیر دارد؟ 

ملت فلسطین، زنده و بیدار است و پیش مى رود. 1

وظیفه ي فلسطینیان؛ حفظ وحدت
وحدت درونى مردم فلسطین و جریانات مختلف فلسطینى یک نکته ى 
عدم توّجه به دشمن  اساسى است. هرچیزى که موجب انحراف مسیر و 
اصلى شود، یقیناً در خدمت آرمان فلسطین نخواهد بود. الحمدهللا فلسطینیها 
در طول این پنجاه سال از این امتحان سربلند بیرون آمده و پختگى خود را 
نشان داده اند. دیدیم که همه ى تالشهاى اسرائیل براى دامن زدن به اختالفات 
مجاهدین، ناکام ماند و تمامى جریانهاى اصیل و جنبشهاى مجاهد و مبارز، 
على رغم گرایشهاى متفاوت، با صبر انقالبى مانع از تحّقق خواسته ى دشمن 

شدند. از این پس نیز باید چنین باشد. 2

لزوم حفظ هوشیاري و اتحاد
همه ى ملتها باید هوشیار باشند. ملت ما، ملت لبنان و ملت فلسطین باید 
به هوش باشند. ملتهاى عربى منطقه، ملت عراق ودیگر ملتهاى مسلمان هم 
باید به هوش باشند؛ مواظب باشند اینها حرکتى در جهت موفقیت نقشه هاى 
خائنانه ى جدید امریکا و صهیونیسم انجام ندهند. آنچه که امروز براى دولت 
امریکا و رژیم اسرائیل به عنوان یک موفقیت محسوب شود، به زیان همه ى 
کشورهاى اسالمى است. این طور نیست که بگوییم بعضى ضرر مى کنند و 
بعضى سود مى برند؛ ابدا. آنچه که متجاوزان، غارتگران و طمع ورزان به این 
معلم  هفته ى  و  کارگر  روز  مناسبت  به  معلمان  و  کارگران  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  بیانات    .1

 1381/02/11
2.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
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منطقه را خوشحال کند، همه ى ملتهاى این منطقه را غمگین و متأثر خواهد 
ساخت. اگر در کوتاه مدت هم به آن توجه نکنند، در میان مدت یقیناً دچار 
آن خواهند شد. کشورها مراقب باشند و اتحاد خودشان را حفظ کنند. در 
داخل ملتها، اتحاد ملى را باید حفظ کنند. برادران فلسطینى از جناحها و 
گروههاى مختلف بدانند که اتحاد آنها امروز از همه ى عوامل پیروزى شان 
مهمتر است. مبادا به خواست دشمن - که مى خواهد بین گروههاى فلسطینى 
اختالف بیندازد - با هم اختالف کنند و از نقشه اى که دشمنان براى آنها 

کشیده اند، غفلت کنند.1

وظیفه ي مردم فلسطین؛ مقاومت
به برادران عزیز فلسطینى مان که در آن جا با زحمات مواجه هستند، عرض 
مى کنیم: اگر مقاومت و صبر کنید، هم ثواب الهى و هم پیروزى را به دست 
خواهید آورد. پیروزى همیشه با صبر و با حرکت در راه خدا همراه است؛ 
«َو لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللاَ لََقِوٌيّ َعِزیٌز2»؛ تردیدى در این نیست. بنابراین، 

پیروزى وجود خواهد داشت؛ منتها باید صبر کنند و تحّمل داشته باشند. 3
محور این مبارزه ى حساس و خطیر، ملت مظلوم و شجاع فلسطین است، 
که مصائب را با همه ى وجود درك کرده و اکنون به برکت تمسک به اسالم، 
با مبارزه ى جانانه ى خود در داخل وطن غصب شده، خطرى عظیم براى 
دشمن آفریده است. توطئه ى بزرگ استکبارى بر آن است که این مبارزه را 
خاموش کند؛ اما به حول و قّوه ى الهى و به همت فلسطینیان شجاع و به 
کمک ملتها و دولتهاى مسلمان، این شعله باید روزبه روز برافروخته تر گردد، 
تا همه ى بناى پوشالى دشمن را در کام خود فرو برد؛ و این خواهد شد و 
نصرت الهى بر آنان نازل خواهد گشت؛ «َو لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللاَ لََقِوٌيّ 

1.  خطبه هاى نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 1385/08/02 
2.  سوره ي حج. آیه ي 40

3.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
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َعــِزیـٌز1».2

وظیفه ي فلسطینیان؛ مقاومت و حفظ وحدت
من به برادران و خواهران فلسطینى عرض مى کنم: جهادتان را ادامه دهید. 
ایستادگیتان را ادامه دهید. بدانید هیچ ملتى جز به وسیله ى ایستادگى و مبارزه 
نمى تواند شرف خود و هویت خود و استقالل خود را به دست آورد. به 
هیچ ملتى، دشمن با التماس چیزى نخواهد داد. هیچ ملتى به خاطر ضعیف 
بودن و گردن کج کردن در مقابل دشمن، به چیزى نمى رسد. هر ملتى که 
در دنیا به جایى رسیده است، به خاطر عزم و اراده و ایستادگى و سینه سپر 
کردن و سر را باال نگه داشتن رسیده است. بعضى از ملتها این توان را ندارند؛ 
اما آن ملتى که به اسالم معتقد است، آن ملتى که به قرآن معتقد است، آن 
ملتى که به وعده ى خدا معتقد است، آن ملتى که معتقد است «لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن 
َیْنُصُره3ُ»- هرکه خدا و دین خدا را یارى کند، خدا با تأکید او را یارى خواهد 

کرد - این توانایى را دارد.
توصیه ى دیگر من این است که امروز همه ى هّمت دشمن این است که 
میان صفوف فلسطینى اختالف بیندازد. حتى آن عناصر خائن فلسطینى هم که 
با دشمن همکارى مى کنند، هّمتشان ایجاد اختالف است. تسلیم این توطئه ى 
دشمن نشوید. عناصر حماس، جهاد اسالمى، فتح - جوانان فتح که تازه وارد 
این میدان شده اند - این میدان را رها نکنند و همه با هم باشند. رئیسان و 
سرکردگانى که به نفع دشمن حرف بزنند و دستور بدهند، دستورشان گوش 
کردنى نیست. آحاد ملت فلسطین بر محور عناصر با اخالص و مؤمن و 
فداکار جمع شوند. ملت فلسطین - که امروز چشم دنیاى اسالم متوّجه به 
اوست - بداند که دلهاى اّمت اسالمى او را تحسین و براى او دعا مى کند؛ 

1.  سوره ي حج. آیه ي 40
2.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
3.  سوره ي حج. آیه ي 40
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و اگر براى کمک راه باز بود، امروز اّمت اسالمى کمکهاى خود را روانه 
مى کرد؛ چه دولتها موافق و مایل مى بودند و چه نمى بودند. اّمت اسالم از 
فلسطین نمى گذرد، از ملت فلسطین نمى گذرد، از جوانان فلسطین چشم 

نمى پوشد. 1

هدف دشمنان؛ ایجاد تفرقه در فلسطین
امروز دشمنان در عراق، در فلسطین، در لبنان و در هر نقطه از جهان 
اسالم که بتوانند آتش افروزي می کنند و با بهانه هاي گوناگون مذهبی و قومی 
و حزبی و غیره مسلمانان را به صف آرائی در برابر یکدیگر و برادرکشی 
تحریک می نمایند. مسلمانان نباید به آنها در این هدف ننگین و خطرناك 

کمک کنند.2

ایستادگى، تنها راه پیروزى
همان که عرض کردیم، این پیروزى[پیروزى حزب اهللا در جنگ 33 روزه] 
از یک طرف و شکست از یک طرف، یک حادثه ى بزرگ بود و عبرتهایى 
هم با خودش دارد که ملتها - چه دشمنان بخواهند، چه نخواهند - از این 
عبرتها استفاده خواهند کرد؛ یعنى ملت فلسطین، ملت عراق، ایران و ملتهاى 
دیگر، همه به چشم خودشان دیدند که راه مقاومت و ایستادگى، تنها راه 
پیروزى است؛ راه دیگرى وجود ندارد؛ ولو مقاومت کننده یک گروه کوچک 
باشد؛ ولو آن قدرتى که در مقابل آن مقاومت می شود، ارتش درجه ى یک 
دنیا باشد و از طرف امریکا هم حمایت بشود. هرچه باشد، این یک راز و 

سنّت الهى است.
ایستادگى وسیله ى پیروزى است، منتها کسانى که مقاومت می کنند، باید 
از خطرات مقاومت نترسند. اگر ترسیدند، در مقاومتشان اختالل پیدا خواهد 
شد و پیروزى به دست نخواهد آمد و این، آفت اغلب ملتها و جماعات 
1.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 

 1379/07/29
2.  پیام رهبر معظم انقالب در محکومیت هتک حرمت حرمین عسکریین 1386/03/24 
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است، که وسط راه دچار ترس می شوند. اگر آن گروه، ملت و جماعتى که 
می خواهد مقاومت کند، از فقدان لذایذ زندگى، از فقدان حیات و از فقدان 
راحتى نترسد و ناراحت و آشفته نشود و پیش برود، بدون تردید مقاومت 
با پیروزى همراه است. این مقاومت وقتى با ایمان باشد، ادامه پیدا خواهد 
کرد. لذا می گوییم و همیشه گفتیم که ایماِن همراه با مقاومت، به دنبالش 
پیروزى است. مراد ما فقط ایمان دینى هم نیست؛ ایمان به هر اصلى. البته اگر 
ایمان دینى باشد، آن وقت خداى متعال وعده کرده است که همه ى قوانین 
طبیعت و تاریخ در خدمت این مقاومان قرار خواهد گرفت: «من کان یرید 
العاجلۀ عجلنا له فیها و نشاء لمن نرید»1؛ این مربوط به کسانى است که دنیا را 
می خواهند، نیّت شان دنیایى است؛ اما اراده دارند، میخواهند و خدا میدهد؛ 
و کسى که اراده ى دین دارد، همین طور است. «کالًّ نمد، هؤالء و هؤالء»2 این 

سنّت الهى است. 3

لزوم روي آوردن فلسطینیان از مشت و سنگ به سالحهاي آتشین
خودشان  وحشیگریهاى  مقابل  در  صهیونیستها  که  روزى  آن  گذشت 
ضربه اى  اگر  امروز  نکنند.  دریافت  عکس العملى  فلسطین  ملت  به  نسبت 
مى زنند، ضربه اى هم از طرف ملت فلسطین به آنها زده خواهد شد. امروز 
اگر دولت غاصب احساس مى کند که در مقابل مردم فلسطین باید صف آرایى 
کند، مردم فلسطین هم احساس مى کنند که در مقابل او باید صف آرایى کنند. 
من نمى دانم چه موقع این اتفاق خواهد افتاد، اما شک ندارم که ملت فلسطین 
همیشه به سنگ و مشت اکتفا نخواهد کرد؛ ملت فلسطین ناگزیر خواهد شد 
از وجود خود، از شرف خود، از هستى خود، از باقى ماندن در خانه ى خود 

- ولو با سالحهاى آتشین - دفاع کند. 4

1.  سوره ي اسراء. آیه18
2.  سوره ي اسراء. آیه20

3.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 1385/07/21 
4.  بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراك 1379/08/24 
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فصل دوم
مسؤولیت امت اسالمی

مقبول نبودن عذر دولتهاى مسلمان در بى تفاوتى نسبت به فلسطین
امروزه، هیچ عذرى از دولتهاى مسلمان در بى تفاوتى نسبت به مسأله ى 
فلسطین پذیرفته نیست. دولت غاصب، وحشیگرى و ددمنشى را به اعلى 
درجه رسانده و ثابت کرده است که در راه هدفهاى توسعه طلبانه و خطرناك 
خود، آماده ى دست زدن به هر جنایتى است. قیام اسالمى ملت فلسطین 
نیز حجت را بر همه تمام مى کند و نشان مى دهد که على رغم فشارهاى 
همه جانبه ى دشمن و غدر و خیانت مدعیان دوستى، نهال مقاومت نخشکیده، 
بلکه ریشه دار و پُربار نیز شده است. لذا بر همه ى ملتها و دولتها واجب است 
که مسأله ى اسالمى فلسطین را صادقانه در زمره ى مسائل درجه اول خود 

دانسته و به قدر وسع خود به آن کمک کنند.1

افزایش سیر حمایتهاى مادى و معنوى و سیاسى از حرکتهاى جهادى
امروز سیر حمایتهاى مادى و معنوى و سیاسى از حرکتهاى جهادى و 
انتفاضه رو به گسترش است. امروز صداى مدعیان دروغین حقوق بشر بى اثر 

1.  پیام به مناسبت روز جهانى قدس 1369/01/24
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گردیده و طبل رسوائى حامیان اسرائیل به صدا در آمده و ماهیت مزورانه ى 
آنان برمال گردیده است تا جایى که بسیارى از آنان نمى توانند از محکوم 

کردن این جنایات خوددارى کنند. 1

ارکان مقاومت
راه نجات، فقط ایستادگی و مقاومت است، با توحید کلمه ي فلسطینیان و 
کلمه ي توحید که ذخیره ي بی پایان حرکت جهادي است.ارکان این مقاومت،  
از سوئی گروههاي مجاهد فلسطینی و آحاد مردم مؤمن و مقاوم فلسطین 
در داخل و خارج آن کشورند؛ و از سوئی دیگر، دولتها و ملتهاي مسلمان 
و  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  و  دینی  عالمان  بویژه  جهان،  سراسر  در 

دانشگاهیان.
اگر این دو رکن مستحکم در جاي خود قرار گیرند، بی شک وجدانهاي 
بیدار و دلها و اندیشه هائی که افسون تبلیغات امپراتوري خبري استکبار و 
صهیونیزم، آنها را مسخ نکرده،  در هر نقطه ي عالَم به یاري ذي حق و مظلوم 
خواهند شتافت و دستگاه استکبار را در برابر طوفانی از اندیشه و احساس و 

عمل قرار خواهند داد.
نمونه ي این حقیقت را در طول روزهاي اخیر مقاومت پرشکوه غزه همه 
دیدیم. گریه ي رئیس غربی یک سازمان خدماتی بین المللی در برابر دوربین 
تظاهرات  بشردوستانه،  سازمانهاي  فعاالن  همدردانه  اظهارات  رسانه ها، 
بزرگ و صمیمی مردم در قلب پایتختهاي اروپائی و شهرهاي امریکا، اقدام 
شجاعانه ي رؤساي چنددولت در امریکاي التین، همه و همه نشانه ي آن 
است که دنیاي غیرمسلمان نیز هنوز به دست نیروهاي شرآفرین و فسادآفرین 
ـ که نام قرآنی آنها شیطان است ـ به طور کامل تسخیر نشده و هنوز میدان 

براي جوالن حقیقت،  باز است.
وکمک  حمایت  و  فلسطین  مردم  و  مجاهدان  صبر  و  مقاومت  آري،  
همه جانبه به آنان از سراسر کشورهاي اسالمی خواهد توانست طلسم شیطانی 

1.  پیام به مردم فلسطین 1379/07/13 
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غصب فلسطین را بشکند. انرژي عظیم امت اسالمی می تواند مشکالت جهان 
اسالم و از جمله، مشکل حاد و فوري فلسطین را حل کند. 1

وظیفه ي همه مسلمین و وجدانهاي آگاه
اکنون خطاب من به شما برادران و خواهران مسلمان است در سراسر 
جهان و نیز به همه ي وجدانهاي بیدار از هر کشور و ملت. همت کنید و 
طلسم مصونیت جنایتکاران صهیونیست را بشکنید. سران سیاسی و نظامی 
رژیم غاصب را که در فاجعه ي غزه نقش آفرین بودند به پاي میز محاکمه 
اولین  این  برسانید.  می کند  حکم  عقل  و  عدل  که  مجازاتی  به  و  بکشانید 
قدمی است که باید برداشته شود. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب باید 
محاکمه شوند. اگر جنایتکار مجازات شود، راه جنایت براي آنان که انگیزه و 
جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد. آزاد گذاشتن عامالن جنایتهاي بزرگ، 
خود عامل و مشوق جنایتهاي دیگر است. اگر امت اسالمی پس از جنگ 
صهیونیستهاي  مجازات  دهشتناك،  آن فاجعه آفرینیهاي  و  لبنان  روزه ي   33
فاجعه آفرین را بجّد مطالبه می کرد، اگر این مطالبه ي بحق پس از به خاك و 
خون کشیدن کاروانهاي عروسی در افغانستان و پس از جنایات «بلک واتر» 
آن  غیر  و  ابوغریب  در  امریکائی  سربازان  رسوائیهاي  از  پس  و  عراق  در 

صورت می گرفت، امروز ما شاهد کربالي غزه نمی بودیم.
ما دولتها و ملتهاي مسلمان در آن قضایا وظیفه ئی را که قانون عقل و 
عدل بدان حکم میکرد انجام ندادیم و نتیجه آن چیزي است که امروز شاهد 

آنیم. 2

کمک به مردم فلسطین و حمایت کامل از آنان؛ واجب کفائی بر همه ي مسلمانان
کمک همه جانبه به مردم فلسطین و حمایت کامل از آنان واجب کفائی 
بر همه ي مسلمانان است. دولتهائی که به جمهوري اسالمی ایران و برخی 

1.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
2.  همان
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دیگر از کشورهاي مسلمان بخاطر کمک به فلسطین خرده می گیرند، خود 
متحمل این کمک و حمایت شوند تا تکلیف اسالمی از دیگران ساقط شود، و 
اگر همت و توان و شجاعت آن را ندارند، بهتر است به جاي خرده گیري و 

کارشکنی، قدرشناِس اقدامات مسؤوالنه و شجاعانه ي دیگران باشند. 1

کمک معنوى، باالتر از کمک ماّدى
 باالتر از کمک ماّدى، کمک معنوى است؛ چرا که فلسطینیان احساس 
مى کنند دل ملتها با آنهاست. این تظاهراتى که این روزها در دنیاى اسالم 
اتّفاق افتاد خیلى با ارزش بود. این حرکتى که امروز شما مى خواهید بکنید 
و تا میدان فلسطین و مقابل سفارت فلسطین راهپیمایى کنید، بسیار کار با 
ارزشى است. اینها خیلى ارزش دارد؛ اینها خبرش منعکس مى شود و مردم 
مظلوم فلسطین احساس مى کنند که ملتها پشت سرشان هستند. البته ملت 
ما بحمداهللا در این زمینه ها هیچ وقت کم نگذاشته است؛ هر وقت که براى 
این قضیه فرا خوانده شده، حضور پیدا کرده و اعالم موضع کرده است. و 
باالخره مجامع جهانى و سازمان ملل باید فّعال شوند. این مجامع حقوق بشر 
در خدمت هدفهاى استکبارى اند، ولو یک بار هم شده،  که همیشه یا غالباً 
برخالف خواسته ى دستگاههاى استکبارى، به نفع ملتها وارد شوند؛ افکار 
عمومى را در دنیا به خودشان متوّجه کنند، ظالم و متجاوز را محکوم و ملت 
مظلوم فلسطین را تأیید کنند. اگر این فشارها انجام گیرد، طرح ایران در مورد 
فلسطین عملى خواهد بود و متجاوز مجبور خواهد شد. اگر دولتهاى عربى، 
دولتهاى اسالمى، ملتهاى مسلمان و مجامع جهانى، همه در این راه فّعال 
شوند، آن کار، عملى است. هر کس که در این زمینه کوتاهى کند، مسّلماً در 
نظر ملتها، در نظر تاریخ و باالتر از همه در پیشگاه خداوند متعال مؤاخذ و 

مسؤول است. همه وظیفه داریم.2

1.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
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وظیفه ي مسلمین و همه ي انسانها؛ حمایت مالی 
البته این یکى از راههاى کمک است و راه بسیار مؤثّرى است. راههاى 
کمک دیگرى هم وجود دارد؛ ملتها کمکهاى مالى کنند. همان طور که در 
نماز جمعه به مردم خودمان و دیگر ملتها عرض کردیم، باید کمک کنند. 
باید از این مردم مظلومى که از وطن خود، از دین خود، از بیت المقّدس و 
از هویّت یک ملت اسالمى دفاع مى کنند و مى خواهند تداوم نفوذ استکبار 
را در این منطقه قطع کنند، دفاع کرد. دولتهایى هم که همسایه ى فلسطینند، 
همچنین نیروهاى مردمى و مقاومتها و دیگران، باید دفاع کنند و دفاع هم 
مى کنند. هر کس بتواند به آنها کمک کند، باید این کار را بکند؛ این وظیفه ى 

همه است. 1
همه ى ملتها هم مى توانند در اثرگذارى بر این قضیه تأثیر داشته باشند و 
در آن شرکت کنند. همه ى ملتهاى مسلمان مى توانند کمک کنند. کمک مالى 
به فلسطینیها، مخصوص به دولتها نیست که فالن دولت بگوید «آقا! من ده 
میلیون دالر، بیست میلیون دالر، پنجاه میلیون دالر داده ام» معلوم هم نیست 
کجا داده اند، چه طورى داده اند، به کى داده اند. امروز ملت فلسطین محتاج 
غذاست، محتاج داروست. ملت فلسطین گدا نیست، آقاست، اما زیر سلطه ى 
دشمن است. همه موّظفند به آن کمک کنند. فرض بفرمایید اگر در همه ى 
دنیاى اسالم - در کشور ما و کشورهاى دیگر - هر فردى از افراد مردم فقط 
هزار تومان به مردم فلسطین کمک کند، ببینید چه اتّفاقى مى افتد! یک میلیارد 
هزار تومان، چه تأثیرى در مردم فلسطین و زندگى مردم فلسطین مى گذارد!

هر خانواده اى به عدد افراد خانواده، هر کدام هزار تومان، در این کار خیر 
سهیم شود - حّداقلش این است؛ هر کس هم خواست بیشتر بدهد، بیشتر 
بدهد - و این را به ملت فلسطین برسانند. برایشان آذوقه، دارو، امکانات و 
هر چه که براى ایستادگى و مقاومت الزم دارند، تهیه کنند و بفرستند. این کار 
را ملتها مى توانند بکنند؛ دیگر احتیاج نباشد که فالن دولت بگوید «من فالن 
قدر مى دهم». حاال چقدر مى دهد، چه طور مى دهد، آیا مى دهد یا نمى دهد؛ 

معلم  هفته ى  و  کارگر  روز  مناسبت  به  معلمان  و  کارگران  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  بیانات    .1
 1381/02/11
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بعد هم مورد تهدید قدرتى قرار گیرد. ملتها در این جهت سهیم شوند؛ با 
ملتها چه کار مى توانند بکنند؟! در کشور ما اگر مردم دوست داشته باشند 
این کار را بکنند، مى توانند همین هزار تومانها را در همین مراکز امدادى مثل 
هالل احمر و کمیته ى امداد و این مجامع امدادى که هست جمع کنند. این 

ثروت هنگفتى مى شود و مى تواند کمکى به مردم فلسطین باشد. 1

وظیفه ي همه؛ پاسخ به فریاد کمک خواهی فلسطینیان
دفاع از ملت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانه ى آنان، وظیفه ى 
اسالمى همه ى ماست. امروز یک ملت مسلمان با چهره ى خون آلود، از وسط 
فلسطینى  زن  آن  فریاد  من  مى طلبد.  یارى  به  را  اسالمى  امت  نبرد،  میدان 
«یا  مى زد:  فریاد  خود  گرفته ى  صداى  با  خبرنگار  دوربین  مقابل  در  که  را 

للمسلمین...»، از یاد نمى برم.
فلسطین  مردم  مبارزات  مشروعیت  از  باید  اعراب  و  مسلمانان  همه ى 
حمایت کنند. در مجامع بین المللى باید این نکته مورد تأکید قرار گیرد که 
مردم بى دفاعى که حقوق آنان سلب شده و تحت اشغال قرار گرفته اند، حق 
دارند براى احقاق حقوق خود مبارزه کنند. لذا استمرار انتفاضه و مقاومت 
مردم فلسطین حّق مشروع آنان است و قوانین بین المللى نیز آن را محترم 
در جهت خواسته ى  شمرده است. هرچند که متأّسفانه این قوانین معموالً 

استکبار و قدرتهاى جهانى تفسیر مى شود.2

وظیفه ي مسلمین
فلسطین  مسأله ى  است:  این  ماست،  مسأله ى  و  حرف  امروز  که  آنچه 
از لحاظ اسالمى براى همه ى مسلمانان - از جمله براى ما - یک مسأله ى 
قدما،  و  گذشته  سنّى،  شیعه،  علماى  همه ى  است.  فریضه  یک  و  اساسى 
تصریح دارند که اگر بخشى از میهن اسالمى در تصّرف دشمنان اسالم قرار 
گرفت، این جا وظیفه ى همه است که دفاع کنند، تا بتوانند سرزمینهاى غصب 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
2.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین 04/ 02/ 1380



229
ا / 

ویته
سؤ

م: م
 سو

ش
بخ

شده را برگردانند. هرکس هرطور مى تواند، به هر کیفیّتى که مى تواند، در قبال 
مسأله ى فلسطین وظیفه دارد. 

اّوالً از جهت اسالمى وظیفه دارد. زمین، زمین اسالمى است؛ در تصّرف 
دشمنان اسالم است و باید برگردانده شود.

ثانیاً هشت میلیون مسلمان، بعضى آواره اند و بعضى در داخل سرزمینهاى 
اشغالى وضعشان از آواره بدتر است. نه جرأت دارند رفت و آمد معمولى 
خودشان را بکنند؛ نه اجازه دارند حرف خودشان را بزنند؛ نه اجازه دارند 
جلِو  زیادى  موارد  در  باشند؛  داشته  خودشان  کشور  اداره ى  در  نماینده اى 
مسلمانان  قبله ى  که  را  مسجداالقصى  مى شود.  گرفته  هم  نمازخواندنشان 
است، تهدید کردند؛ در سالها پیش یک روز آن را آتش زدند؛ بعد هم که 
به اصطالح به حّفارى آن جا پرداخته اند و کارهاى خالف انجام مى دهند و 
اسالمى  شکل  از  را  مسلمانان -  قبله ى  مسجداالقصى -  اصًال  مى خواهند 
خارج کنند. از جنبه ى اسالمى، همه ى اینها براى مسلمان وظیفه آور است. 
هیچ مسلمانى نمى تواند شانه ى خودش را از زیر بار این وظیفه خالى کند. 

هر مقدار که مى تواند، باید به وظیفه اش عمل کند. 1

عالج به دست مسلمانان
عالج واقعى این خطر به دست مسلمین است. آنان مى توانند با کمکهاى 
حقیقى به مبارزین مسلمان، قیام داخل کشور فلسطین را قویتر و کوبنده تر 
به  منطقه  دولتهاى  که  نگذارند  گوناگون  طرق  به  مى توانند  نیز  و  سازند، 
پیروى از خواست و تحمیل امریکا، تن به سازش با اسرائیل دهند. اقدامهاى 
صهیونیستهاى  بارها  که  لبنان،  سربلند  مسلمانان  جوانمردانه ى  و  فداکارانه 
قلدر و حامیانشان را در موضع ضعف و انفعال قرارداده، گواه صادقى است 
بر این که ملتها و جوانان مؤمن قادرند بسیارى از کارهاى بزرگ را انجام 

دهند.2

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1370/03/26 
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وظیفه ي مسلمین؛ حمایت و تجهیز مبارزان
است.  اسالمى  کشورهاى  همه ى  وظیفه ى  این،  ماست.  وظیفه ى  این، 
مسأله ى فلسطین، فقط متعلق به عربها و همسایه هاى فلسطین نیست؛ تمام 
باید  فلسطین  قضیه ى  به  نسبت  هستند،  که  دنیا  هرجاى  در  عالم  مسلمین 
احساس مسؤولیت کنند. کسانى که در داخل و یا از خارج، واقعاً با حکومت 
در  دستشان  که  آزادیخواهى  مدعیان  نه   - مى جنگند  صهیونیستى  غاصب 
دست امریکا و دشمنان اسالم است - باید از طرف ملت و دولت ما و ملتها 
و دولتهاى مسلمان دیگر، با پول و سالح و تبلیغات کمک بشوند. هر طورى 
که امروز ممکن است، باید کمک بشوند. ما چون خودمان با فلسطین همسایه 
نیستیم تا مبارزه ى رویارویى با اشغالگران بکنیم، و دیگرانى که یا همسایه 
نیستند، یا به هر دلیلى تواناییش را ندارند، باید مبارزان را تجهیز کنند. این، 
وظیفه  این  تا  است.  مسلمانان  همه ى  براى  حتمى  و  شرعى  وظیفه ى  یک 
انجام نگیرد، مسأله ى فلسطین حل نخواهد شد؛ و اگر انجام بگیرد، قطعًا 

صهیونیستها و پشتیبانانشان شکست خواهند خورد.1
افکار عمومى دنیاى اسالم هم بداند: امریکا و دولتهاى مستکبر نمى توانند 
از موضع دلسوز و خیرخواه و میانجى وارد قضایاى کشورهاى ما شوند. 
موضع آنها، موضع دشمنى و حمایت از ظالم و متجاوز است. وظیفه ى ما 
تمام نمى شود. این وظیفه، وظیفه اى ماندنى و به عهده ى همه است. باید 
دلگرمى  او  به  و  کنند  کمک  او  به  کنند،  تجهیز  را  فلسطین  مسلمان  ملت 
دهند تا بتواند جهاد شجاعانه ى خود را دنبال کند. البته به شما بگویم: امروز 
ملت فلسطین با مقاومت و ایستادگى و شجاعت و خستگى ناپذیرى خود 
ثابت کرده است که خون در مقابل شمشیر مى تواند بایستد و ان شاءاهللا ثابت 

خواهد کرد که خون بر شمشیر پیروز است.2

1.  سخنرانى در دیدار گروهى از آزادگان، جمعى از خانواده هاى معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  یزد  کرمانشاه،  استانهاى  جمعه ى  ائمه ى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان  و  اجرایى 
شوشتر،  گتوند،  چهارمحال و بختیارى، و گروهى از مردم شهرهاى گرگان، گنبد، محالت، 

سپیدان، تهران، شیراز و جهرم 1369/08/02 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1380/09/25 
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 کمکهاى سیاسى، مالى، بین المللى
لذا امروز همه ى مسلمانها وظیفه دارند. این وظیفه چیست؟ این وظیفه 
عبارت است از کمک. کمک چگونه است؟ این البته شکلهاى مختلفى دارد؛ 
کمکهاى سیاسى، کمکهاى مالى، کمکهاى بین المللى؛ انواع و اقسام کمکها را 
مى شود به آنها کرد. این بایستى در مجامع باالى دنیاى اسالم تصمیم گیرى 
شود. این باید در بین مسؤوالن و مقتدران دنیاى اسالم رویش تصمیم گیرى 
شود. اگر آنها تصمیم گیرى نکردند، آن وقت ملتهاى مسلمان احساس خواهند 

کرد که وظیفه ى مستقیم متوّجه آنهاست.

کمک مسلمانان به فلسطین؛ عمل به قرآن
اگر مسلمانها به آنها کمک کنند - که این وظیفه ى قرآنِى همه است- یقینًا 
این راه کوتاه خواهد شد. اگر مسلمانها هم کمک نکنند، خود آنها مقاومت 
و ایستادگى کنند، باز هم پیروز خواهند شد؛ منتها پیروزى در حال غربت و 
تنهایى سخت تر است؛ مثل ملت ما که تنها ایستادگى کرد و شرق و غرب 
با او مخالفت کردند. در جنگ تحمیلى علیه ما، همه ى مراکز قدرت علیه ما 
شدند. ما غریبانه مقاومت کردیم؛ غربت را تحمل کردیم؛ اما از مقاومت دست 
برنداشتیم و خداى متعال ما را پیروز کرد. ملت فلسطین نیز همین طور است. 
براى رفتِن در فضاى زندگى شایسته ى انسان، مبارزه الزم است. وظیفه ى 
همه ى مسلمانهاست که در این مبارزه سهیم شوند و به آن قطعه از پیکر 
اسالمى که در دست دشمن است، یارى برسانند تا بتوانند آن را پس بگیرند. 
یک مصداق از عمل به قرآن این است. اگر مسلمانها به همین یک قانون و به 

همین یک دستور عمل کنند، بسیارى از کارها اصالح خواهد شد.1

وظیفه ي مسلمین در قبال جنایات اسرائیل
 از ملتهاى مسلمان در همه جاى دنیا انتظار مى رود که ملت فلسطین را 
فراموش نکنند؛ همیشه در مقابل چشم خود، این ملت را قرار دهند و از حال 

1.  سخنرانى در مراسم اختتامیه ى مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم 1379/08/09 
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آن غافل نمانند. نمى شود ملتهاى مسلمان از حال یک ملت مسلمان غافل 
بمانند. 1

هر حرکت تفرقه انگیز در دنیاي اسالم؛ گناهی تاریخی
امروز هر حرکت تفرقه انگیز در دنیاي اسالم، گناهی تاریخی است. آنان 
که عنودانه گروههاي عظیمی از مسلمین را به بهانه هاي واهی تکفیر میکنند؛ 
آنان که با گمانهاي باطل، به مقدسات فرقه هائی از مسلمین اهانت میکنند؛ 
آنان که به جوانهاي از جان گذشته ي لبنان که مایه ي سربلندي امت اسالمی 
شدند، از پشت خنجر میزنند؛ آنان که براي خوشامد امریکا و صهیونیستها 
از خطر موهومی به نام هالل شیعی سخن می گویند؛ آنان که براي شکست 
دولت مسلمان و مردمی در عراق ناامنی و برادرکشی را دامن می زنند؛ آنان 
که دولت حماس را که محبوب و منتخب ملت فلسطین است از هرسو 
زیر فشار قرار می دهند.. چه بدانند و چه ندانند مجرمانی به شمار می روند 
که تاریخ اسالم و نسلهاي آینده از آنان با نفرت یاد خواهند کرد و آنان را 

مزدوران دشمن غدار خواهند دانست.2

لزوم خروش امت اسالمی در مقابل جنایات اسرائیل
امت اسالمی باید به خروش آید و سران اسالمی باید خشم ملتهاي خود 
را به رخ رژیم غاصب بکوبند. دست دولت امریکا نیز به خون ملت مظلوم 
پشتیبانی آن دولت مستکبر و طغیانگر است که  فلسطین آغشته است. به 
صهیونیستها با گستاخی مرتکب این جنایتهاي نابخشودنی می شوند. ملتها و 
دولتهاي اسالمی نداي مظلومیت فلسطینیان مظلوم را به سراسر جهان برسانند 
زمامدارانش  که  می داند  امریکا  ملت  آیا  کنند.  بیدار  را  خفته  وجدانهاي  و 
اینگونه همه ي حرمتهاي بشري را در پیش پاي صهیونیستها قربانی کرده اند؟ 
آیا ملتهاي اروپایی باخبرند که تسلط سرمایه داران صهیونیست بر کشورهاي 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1380/02/28 
2.  پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت کنگره ي عظیم حج 1385/10/08 
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آنان کار سیاستمدارانشان را به کجا کشانده است؟1

احتیاج امت اسالمى به کمک خواستن از ذات اقدس الهى در برابر تهدیدها
در چنین شرائطى، آنچه که امت اسالمى بیش از همیشه به آن احتیاج 
دارد، همین توجه به پروردگار، کمک خواستن از ذات اقدس الهى، متصل 
کردن دل به آن منبع قدرت الیتناهاست. دلى که با قدرت الیتناهاى الهى 
آشنا شد، در مقابل تهدیدها و رعد و برقهاى دشمنان از جا در نمی رود، 
مرعوب نمی شود، احساس ضعف نمی کند، نومید از آینده نمی شود. و این 
راه، راه تجربه شده اى است. جمهورى اسالمى سى سال در مقابل دشمنیها 
و کارشکنیها و خباثتهاى دستگاه استکبار با قدرت ایستاد و ملت مسلمان 
ایران، با همه ى همتشان، با همه ى اراده شان، در عرصه هاى مختلف ایستادند 
و بحمداهللا روزبه روز پیش رفتند و این پیشرفت به اذن الهى، به حول و قوه ى 
الهى روزبه روز بیشتر خواهد شد و همه ى دنیاى اسالم ان شاءاهللا روز عزت 

و شکوه اسالمى را خواهند دید.
هدایتهاى الهى را قدر بدانیم، تفضالت الهى را قدر بدانیم، روز عید فطر 
را قدر بدانیم، این اجتماع عظیم مردم را که دست به دعا برمی دارند، رو به 
قبله می کنند، در روز معینى با خدا دلهایشان را متصل می کنند و انس مى یابند، 
قدر بدانیم. اتحاد خودمان را حفظ کنیم، همت و اراده ى خودمان را حفظ 

کنیم و روزبه روز امیدمان را به آینده بیشتر کنیم.2

لزوم تکرار کار نمادین اعزام کاروان دریایی به غزه
فلسطین، دیگر نه مسأله یی عربی و حتی نه فقط مسأله یی اسالمی، بلکه 

مهمترین مسأله ي حقوق بشري جهان معاصر است.
کار نمادین و درخشان اعزام کاروان دریایی به غزه، باید در دهها شکل و 

1.  پیام رهبر معظم انقالب خطاب به امت بزرگ اسالم در پی حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی 
 1386/12/12

2.  دیدار مسؤوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت عید فطر 1387/07/11 
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شیوه ي دیگر بارها و بارها تکرار شود. حکومت سفاك صهیونیست و حامیان 
آن بویژه آمریکا و انگلیس باید قدرِت شکست ناپذیر عزم و بیدارِي وجدان 

عمومی جهان را در برابر خود ببینند و حس کنند. 1

وضعیت فلسطین؛ ضعف جهان اسالم
امروز شما نگاه کنید به وضعیت فلسطین؛ فلسطین یک نمونه است. البته 
نمونه ى بسیار مهمى است، اما فقط مخصوص فلسطین نیست. نگاه کنید به 
فلسطین، ببینید امت اسالمى یک جراحت بزرگى را در وجود خود دارد و 
آن، مسأله ى ملت بزرگ فلسطین و سرزمین تاریخى و مقدس فلسطین است. 
چه بر سر این سرزمین آوردند؟ چه بر سر این ملت آوردند؟ چه می کنند با 
این مردم؟ ماجراى غزه مگر قابل فراموش شدن است؟ مگر از ذهن امت 
اسالمى قابل زدوده شدن است؟ فشارها، بى رحمى ها، قساوتها و ظلمهایى 
که همین امروز نسبت به مردم غزه می شود، حتّى بعد از آن جنگ بیست و 
دو روزه که دولت صهیونیست ناکام شد و نتوانست مقاصد خودش را عمل 
کند، تا امروز همچنان این ظلم بر مردم غزه می رود و امت اسالمى نمی تواند 
از آنها دفاع کند. امت اسالمى در مقابل این پدیده آنچنان قرار گرفته است 
که گویى این مربوط به او نیست، غصب حق او نیست، ظلم به او نیست. ما 
چرا اینجورى ایم؟ چرا امت اسالمى به این وضعیت دچار شده است؟ یک 
سرطان خطرناك مهلکى به نام دولت جعلى صهیونیستى اسرائیل در این 
منطقه به دست دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمى به وجود آمده است. 
حامیانش که در ظلم و گناهان بزرگ او شریک هستند، همچنان از او حمایت 
می کنند و امت اسالمى نمی تواند از خودش دفاع کند؛ این ضعف ماست. 
چرا؟ این ضعف را باید با برگشت به اسالم، با محور قرار دادن تعالیم رسول 

مکرم اسالم جبران کنیم. 2

1. پیام در پی جنایت دریایی رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان دریایی آزادي غزه 1389/03/11 
2. بیانات در دیدار به مناسبت والدت حضرت رسول اعظم(ص) و امام صادق(ع) 1388/12/13 
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مسؤولیت ملتها در ساختن خاورمیانه ي جدید اسالمی
مسأله ى غزه مسأله ى یک تکه سرزمین نیست؛ مسأله ى فلسطین فقط 
مسأله ى جغرافیا نیست؛ مسأله ى بشریت است؛ مسأله ى انسانیت است. امروز 
مسأله ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول 
زیان  معامله  این  از  هم  آمریکا  دارد.  اهمیت  قدر  این  است. مسأله  انسانى 
سى  و  سال  بیست  و  سال  ده  تاریخى،  چیزهاى  این  بالشک.  دید  خواهد 
سال در تحوالت تاریخى مثل یک لحظه است؛ به زودى خواهد گذشت. 
قطعاً تاریخ آمریکا و آینده ى آمریکا مغلوب این حرکتى خواهد شد که در 
این پنجاه شصت سال اخیر آمریکاییها در رابطه ى با مسأله ى فلسطین انجام 
دادند. مسأله ى فلسطین مایه ى بدنامى آمریکا در طول قرنهاى متمادى در 
نداشته  شبهه اى  هیچ  این  در  شد؛  خواهد  آزاد  فلسطین  بود.  خواهد  آینده 
باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا 
دولت فلسطینى تشکیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى 
خواهند  بدنام  همچنان  اینها  شد.  نخواهد  برطرف  غرب  بدنامى  و  آمریکا 
بود. شکى نیست که بر اساس حقایقى که خداى متعال تقدیر کرده است، 
خاورمیانه ى جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه ى اسالم 
خواهد بود؛ کما اینکه مسأله ى فلسطین یک مسأله ى اسالمى است. همه ى 
ملتها در مقابل فلسطین مسؤولند. همه ى دولتها در مقابل فلسطین مسؤول 
هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى که ادعاى 
طرفدارى از انسانیت را دارد، مسؤول است؛ منتها وظیفه ى مسلمانها وظیفه ى 
سنگین ترى است. دولتهاى اسالمى موظفند و باید به این وظیفه عمل بکنند 
و هر دولتى که به وظیفه ى خود در قضیه ى  فلسطین عمل نکند، لطمه ى آن 
را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه می کنند و دولتها 

مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند. 1

غزه  همایش  افتتاحیه ى  در  کننده  شرکت  فلسطینی  جهادي  گروه هاي  رهبران  دیدار   .1
 1388/12/08



236
ن / 

طیــ
لسـ

 ف

پاسخ به نداي کمک خواهی فلسطینیان؛ شرط مسلمانی 
در این لحظه ى خطیر، مسلمین جهان باید احساس تکلیف کنند؛ باید 
وظیفه یى را که مسلمانى بر دوش آنان نهاده، درك کنند. از سویى تکلیف 
حفاظت از سرزمینهاى اسالمى است، که از ضروریات فقه مسلمین است؛ 
و از سوى دیگر پاسخ به استغاثه ى ملتى مظلوم ... که پیامبرصلی اهللا علیه 
وآله فرموده است: هر کس نداى استغاثه ى مسلمى را بشنود و پاسخ نگوید، 
مسلمان نیست.1 ... و امروز نه یک فرد، که یک ملت صدا به استغاثه برداشته 

است. 2

وظیفه ي مسلمین: فشارآوردن به دولتها براي کمک به فلسطین
ملتهاى مسلمان بدانند که آنان نیز به اندازه ى دولتها نزد خدا و نزد تاریخ 
مسؤولند. شما مى توانید دولتها را به مقاومت در برابر فشارهاى استکبارى 
وادار، و آنان را در این راه کمک کنید؛ و مى توانید براى دولتهایى که به این 

وظیفه ى حتمى پشت پا مى زنند، خطرى بزرگ بیافرینید. 3

یک هویت جمعى بین المللى زنده ى خسته نشو، متکى به ایمان قلبى و دینى؛ 
عامل به چالش کشیدن قدرتها

قدرتهاى اقتصادى مى توانند بحران ایجاد کنند. بحران آفرینى، جنگ آفرینى 
و ایجاد نظامهاى خشن و قسى القلب - مثل اسرائیل - کار اینهاست. باید 
اینها را به چالش کشید. کى مى تواند؟ یک هویت جمعى بین المللى زنده ى 
خسته نشو، متکى به ایمان قلبى و دینى. این است که نمى گذارد انسان خسته 
شود. هر چیز دیگرى قابل خسته شدن است، جز ایمان با طراوت دینى. این 

1.  الکافی، ج 2، ص: 16
2.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
3. همان
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مى تواند آن قدرتها را به چالش بکشد و تعدیل کند و در نهایت آنها را از بین 
ببرد. ان شاءاهللا در حکومت عدل مهدوى (سالم اهللا علیه) و (عجل اهللا تعالى 
فرجه الشریف) این کارها انجام مى گیرد؛ منتها ما هم مى توانیم مقدماتش را 
انجام دهیم؛ اگر همت و اراده و ایستادگى و تدبیر داشته باشیم. این کارها، 
هم ایستادگى و شجاعت و قدرت مى خواهد؛ هم تدبیر و عقل مى خواهد. 
اینها کارهایى که دم دستى باشد و بشود همین طورى تمامش کرد، نیست؛ اما 

شدنى است و تا االن هم شده است.1

شکر نعمت قیام فلسطینیان توسط مسلمین
اگر ما مسلمین، این نعمت را شکر کردیم، باقى خواهد ماند؛ «لَِئن َشَکرُتم 
َالَزیَدنَُّکم»2، اگر به این نعمت کفران ورزیدیم، از دست خواهد رفت. شکر 
این نعمت به آن است که همه ى مسلمین در همه جاى عالم، تکلیف شرعى 
خودشان بدانند که از این مبارزانى که امروز به نام اسالم مبارزه مى کنند، 

حمایت نمایند. امروز، هیچ عالجى جز این نیست.
این حمایت، بایستى وسیع و همه جانبه باشد. هم حمایت سیاسى، هم 
حمایت تبلیغاتى، هم حمایت اخالقى و هم حمایت نظامى الزم است. هرچه 
ممکن بشود، الزم و تکلیف است. مسلمین دنیا ببینند، کدامیک از انواع این 
حمایتها را مى توانند بکنند. هرچه را که دانستند، تکلیف شرعى آنهاست و 

از آن نباید تخلف بکنند. 3

دانشجویى  تشکل هاى  نمایندگان  و  برگزیده  دانشجویان  از  جمعى  دیدار  در  بیانات   .1
 1384/07/24

2.  سوره ي ابراهیم، آیه ي7
3.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13 
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فصل سوم
مسؤولیت جمهوري اسالمی و ملت ایران

وظیفه ى شرعى ما؛ دفاع از ملتهاي مظلوم
ملت ایران، راه روشنى را باز کرد. شما ملت، بن بستى را شکستید که 
همان سلطه ى استکبار و استبداد جهانى بر ملتها بود. این را شما شکستید. 
ملتهایى که حرکت  ملتها دنبال شما حرکت مى کنند و ما وظیفه داریم از 
مى کنند، دفاع کنیم و دفاع خواهیم کرد. من وظیفه ى شرعى خود مى دانم که 
از ملت بوسنى هرزگوین دفاع کنم و دفاع خواهم کرد. تا آن جا که بتوانیم 
این ملت مظلوم را پشتیبانى کنیم، پشتیبانى خواهیم کرد. آنها در خط مقدم 
قرار گرفته اند و دشمن، همه ى زور و نیروى خود را بر سرشان فرود آورده 
است. با تعارفات و حمایتهاى زبانى مى خواهند مسأله را تمام کنند. البته 
راه ما، متأسفانه بسته است. امکان کمک رسانى به طور کامل نیست. اما این 
تصمیم جهانى را قبول نداریم که «دشمنان آنها روزبه روز از طرق مختلف 
مجهزتر شوند.» بعضى گفته اند «دشمنان آنها از سوى اسرائیل غاصب حمایت 
مى شوند.» ملت ایران، حمایت از آن ملت مظلوم را راه اسالم، و این تکلیف 

را یک تکلیف اسالمى مى داند.1

1.  بیانات در مراسم دیدار قشرهاى مختلف مردم 1371/07/29 
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وظیفه ي ملت ایران؛ حمایت مالی
به ملت عزیز خودمان هم عرض مى کنم، این حماسه ى حمایت و فداکارى 
نسبت به برادران عزیز فلسطینى را - که شما بحمداهللا در دنیاى اسالم به 
حمایت آشکار و همه جانبه از برادران فلسطینى تان سرافراز و برجسته اید 
- قدر بدانید. این بسیار با ارزش است. همه ى دنیا مى دانند که کشور ایران 
اسالمى عزیز ما، ملت و دولت، آحاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسأله ى 
فلسطین عالقه مند، حّساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند، کمک مى کنند. 
چقدر خوب است که کمکهاى مالى مردمِ متمّکن جمع شود و کسانى که 
مى توانند، از لحاظ مالى کمک کنند. اگر از لحاظ تسلیحات نمى توانیم کمک 
کنیم؛ اگر از لحاظ نیروى انسانى، این امکان وجود ندارد که ملت و جوانان 
ملت به آن جا بروند؛ اما از لحاظ مالى مى شود به آنها کمک کرد؛ بعضى از 
دردهایشان را درمان نمود؛ بعضى از زخمهایشان را مرهم گذاشت و دلهاى 
دیدید  داد.  قرار  محبّتها  این  تأثیر  تحت  را  آنها  پدران  عزم  و  آنها  مادران 
نوجوانى را که در آغوش پدرش به قتل رسید؟! این تنها مورد نبود؛ موارد 
که  است  زیاد  آن قدر  حرکت  این  عظمت  است.  داشته  وجود  هم  دیگرى 
این گونه فداکاریها به چشم خود آنها بزرگ نمى آید؛ همچنان که در دوران 
جنگ تحمیلى، شما آن قدر فداکارى کردید که به چشم خودتان نمى آمد؛ اما 
فداکاریهاى شما دنیا را خیره کرد. امروز هم ملت فلسطین همین طورند؛ به 
چشم خودشان نمى آید، اما دنیا را خیره مى کند. یک شهادت - مثل شهادت 
آن نوجوان در آغوش پدرش - توفانى در دلهاى ملتهاى دنیا برمى انگیزد. 

اینها بسیار ارزشمند است.1

بزرگترین وظیفه ى ملت و دولت ما
مسأله ى فلسطین، مسأله ى اول بین الملل اسالمى است. امروز که مبارزات 
ملت فلسطین در زیر پرچم اسالم، خواب از چشم دولت غاصب صهیونیست 

1.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 
 1379/07/29
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و حامیانش ربوده است، بزرگترین وظیفه ى ملت و دولت ما و همه ى ملتها 
و دولتهاى مسلمان، حمایت از این مبارزات است. غده ى سرطانى اسرائیل 
را تنها از طریق همین مبارزات مى توان ریشه کن ساخت و جهان اسالم را از 

خطرات مهلک آن نجات داد.1

1.  پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) 1369/03/10 
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فصل چهارم
روز قدس

فایده ي اعتراضات مردمی به جنایات اسرائیل
البته ملت عزیز ما، همیشه مواضع خودش را اعالم کرده است. کسانى 
نگویند که «چه فایده اى دارد؟!» اعالم این مواضع، مهمترین فشار را برگرده ى 
غاصب در هر نقطه اى از دنیا که باشد وارد مى آورد. اگر ملتها در کشورهاى 
خودشان، در برابر چنین حادثه اى قیام کنند، راهپیمایى کنند و مشتها را گره 
نمایند، فضا را بر جنایتکاران تنگ خواهند کرد. در همه ى قضایا چنین است. 
علیه امریکا هم چنین است... ملتها باید حضور خودشان را اعالم کنند. اعالمِ 

حضورِ مّلتها، در فضاى بین المللى و سیاست جهانى بسیار اثر دارد. 1

زنده نگه داشتن روز قدس
امروز ملت ایران کارى که مى تواند بکند - که از همه ى کارها هم مهمتر 
است، تظاهرات - مثل همین تظاهرات امروز - است. این کار بسیار مهّمى 
است. از هدفهاى اینها این است که نام فلسطین را به دست فراموشى بسپارند. 
کارى کنند که اصًال فراموش شود که چنین چیزى وجود داشت؛ اما شما 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
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نمى گذارید؛ روز قدس نمى گذارد؛ امام بزرگوار ما با تدبیر خودش نگذاشت. 
این کار بزرگى بود. از جنبه ى انسانى هم مظلومیت خانواده هاى فلسطینى 
براى هر انسانى وظیفه آور است؛ مظلومیت مردمى که در داخل فلسطینند، که 
بعضى از فیلمها و نوارهایش را شما همین روزها دیدید که چقدر اینها نسبت 
به مردمِ فلسطین ظالمانه رفتار مى کنند و عجیب این است که این سازمانهاى 
حقوق بشر هم مرده اند! این امریکاییها و بعضى از این غربیها و اینهایى که 
اّدعا مى کنند رسالت گسترش دمکراسى را در دنیا دارند، در این قضیه آبروى 
خودشان را بردند؛ به خاطر این که ملتى االن وجود دارد که در هیچ شأنى از 
شؤون کشور و وطن خودش، قدرت تأثیرگذارى ندارد و حرفش در هیچ جا 
خوانده نمى شود؛ و آن ملت فلسطین است. از نظر انسانى، مردمى مظلوم؛ از 
آن طرف در مقابلشان حکومتى نژادپرست با آن همه ظلم؛ و این هم دروغ 
بزرگى که امریکا و سازمانهاى جهانى و متفّکران به اصطالح غربى در اّدعایى 

از دمکراسى مى گویند! 1

اثر بزرگداشت روز جهانى قدس
مسأله ي  قدس]،  جهانى  روزى[روز  چنین  اعالم  با  خمینى(ره)  امام 
فلسطین را در وجدانهاى بشرى بیدار نگهداشت و همه ى فریادها را علیه 
صهیونیسم متمرکز ساخت و ما هر سال شاهد استقبال فراوان و گسترده ي 

مسلمانان در این مراسم هستیم. 2

وظیفه ي ملتها در روز قدس
حاال در این قضیه ى با این سه نقطه ى اساسى و حساس[جنایات کم 
نظیر اسرائیل، استقامت جانانه ي مردم فلسطین و سکوت مجامع بین المللى و 
دولتها]، ملتها چه کار مى توانند بکنند؟ مى توانند روز قدس به خیابانها بیایند و 
شعار بدهند؛ مشتهایشان را گره کنند و به آن ملت مبارزِ مجاهِد پراستقامت 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
2.  پیام به مناسبت روز قدس 1379/09/29 
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یا  نمى گذارند  ما  دولتهاى  اگرچه  هستیم.  شما  طرفدار  ما  که  بدهند  نشان 
نمى توانند به شما کمکى بکنند، بدانید دلهاى ما با شماست. این آنها را دلگرم 

خواهد کرد؛ کمک بزرگى است.1

روز قدس؛ عامل شکست دشمن غاصب
جمعه ى آینده روز قدس است. اگر ان شاءاهللا دنیاى اسالم این روز را به 
معناى درست کلمه گرامى بدارد و براى فریاد کشیدن بر سرصهیونیستهاى 
غاصب، مغتنم بشمارد، به میزان زیادى دشمن را شکست خواهد داد وبه 
خود  حضور  با  ان شاءاهللا  ایران،  شما ملت  کرد.  وادار خواهد  نشینى  عقب 
نشان خواهید داد که استفاده از روز قدس و فرصت اعالم موضع در قضیه ى 
کرد.  عمل  خوب  زمینه  این  در  بحمداهللا  ایران،  ملت  چه.  یعنى  فلسطین، 
دولت هم خوب عمل کرد. وزارت خارجه هم خوب عمل کرد. یعنى وقت 
را تلف نکردند و حرفها را زدند. مظلومین فلسطینى فهمیدند که کسانى در 
اطراف دنیا هستند که نسبت به قضیه ى آنها حساسند. باید این حساسیت 
خودشان  فلسطینیها،  باید  شود.  بیشتر  اسرائیل  روى  فشار  باید  شود.  ثابت 
بر عهده گیرند و مجاهدت  مسؤولیت زنده کردن مسأله ى فلسطین را جّداً 
کنند. اگر چه مجاهدت سخت است، اما زندگى در زیر فشار صهیونیستها، 
سختى و دشوارى اش از مجاهدت کردن بیشتر است. اگر مجاهدت کنند، 
آینده برایشان خوب خواهد بود. اما این گونه زندگى کردن، روزبه روز سختیها 
را بیشتر خواهد کرد. البته امروز در سرزمینهاى اشغالى و در فلسطین اشغالى، 
ملت مسلمان بیدار شده است؛ اما باید مبارزات در داخل فلسطین، عمومى، 
همه گیر، پیگیر، متّصل به خارج و متّصل به اعماق اّمت اسالمى گردد و اّمتها 

و ملتهاى مسلمان سراسر دنیا به آنها کمک کنند.2
اما ملت فلسطین بى شک عبرت الزم را از آن خواهد گرفت امروز یک 
بار دیگر این حقیقت تلخ براى آن ملت مظلوم آشکار شد که در خانه ي 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1383/08/15 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
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خود مجبور است مبارزه کند تا بتواند در آن زندگى کند. آشکار شد که 
صهیونیستها علی رغم اظهارات نزاکت آمیز بعضى از سرانشان همان وحشیهاى 
نژادپرست و متعصب پنجاه سال قبلند و اگر اندك فرصتى یا بهانه یى پیدا 
کنند شقاوت آمیزترین ضربات را بر مسلمانان صاحبخانه وارد خواهند کرد. 
بر دیرباورترین افراد فلسطینى نیز ثابت شد که رژیمهاى استکبارى که این 
همه دم از امنیت صهیونیستها مى زنند، کمترین اهمیتى به امنیت مسلمانان 
مقدس  صفوف  نمى کرد  جرأت  اسرائیل  ارتش  وگرنه  نمى دهند  فلسطینى 
نمازگزاران را چنین قتل عام کند. فلسطینیها با مسلح شدن و ضربه زدن به 
منافع دولت غاصب است که مى توانند حق حیات و حق زندگانى در خانه ي 

خود را به دست آورند. این است عبرت حادثه ى صبح جمعه ى الخلیل.1

تأثیر اعالم حمایتها از مبارزین
آن کسانى که در داخل سرزمینهاى اشغالى، مظلومانه مبارزه مى کنند و 
رنج مى برند و کتکش را مى خورند - که تنها امید براى آزادى فلسطین و 
محو دولت غاصب نیز همان مبارزان داخلى هستند - باید احساس کنند و 
بدانند که در سرتاسر دنیاى اسالم، ملتها به یاد آنها هستند و از آنها پشتیبانى 
مى کنند. اگر بخواهیم در آن مبارزان مظلومى که در خانه ى خودشان غریب 
هستند، این احساس پیدا بشود، باید همین گونه تظاهرات مردمى در دنیاى 
رهبر  و  بزرگ  امام  سوى  از  قدس  روز  ابتکار  این  بیاید.  وجود  به  اسالم 
عظیم القدر ما(رضوان اهللا تعالى علیه)، با توجه به همین معنا بود؛ واّال معلوم 
است مردمى که در خیابانهاى تهران راه مى روند، از این جا به وسیله ى اسلحه 

با اسرائیل نمى جنگند.
امروز براى اسرائیل و حامیانش و بخصوص امریکا، اسلحه ى مشت شما 
که گره مى شود و شعارى که مى دهید، از هر سالح دیگرى کوبنده تر است. 
کشورهاى  که  دیدیم  دارند.  وسیله  دیگر،  سالحهاى  با  مقابله ى  براى  آنان 

1.  پیام به مناسبت حمله ى وحشیانه ى صهیونیستها به صفوف مسلمانان روزه دار فلسطینى 06/ 
1372 /12
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عربى در طى چند جنگ، این قدرت را پیدا نکردند که با سالح با اسرائیل 
بجنگند و او را شکست بدهند. هر دفعه، یا او کامًال غالب شد، یا باالخره 

پیش برد؛ ولو در وهله ى اول جنگ هم غالب نشده باشد.
کشورهاى عربى اطراف اسرائیل، براى آن که این کشور در بُرد تیر آنها 
قرار بگیرد، هرچه سالح داشته باشند، باز قدرتهایى که این غده را در دل 
دنیاى اسالم کاشتند، او را دو یا چند برابر مسلح خواهند کرد؛ بنایشان بر 
این است. آن چیزى که جواب ندارد و آن سالحى که امریکا و شوروى و 
دیگر حامیان اسرائیل نمى توانند در مقابل آن، سالح برابر و مشابهى به میدان 

بیاورند، سالح اراده و خواست ملتهاست.
و  است  نداده  اجازه  اسالم  دنیاى  که  بدانند  باید  عالم  سیاستمداران 
خودمان  خانه ى  در  را  غاصب  دشمن  حضور  ما  که  بدانند  باید  نمى دهد. 
فراموش نکرده ایم. این طور نیست که صهیونیستها دایماً بتوانند دنیاى اسالم 

را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند. نخیر، ملتها بیدارند. 1

مبارزه ي حامیان اسرائیل با روز قدس
که   - آنها  همپیمانان  و  اسرائیل  رسمى  حامیان  طرف  از  که  مبارزه یى 
حامیان غیررسمى اسرائیلند - با روز قدس شد، یک مبارزه ى تماشایى است. 
براى روز قدس رقیب درست کردند و سعى نمودند که این روز را از یادها 
ببرند. ما در هیچ جاى دنیاى اسالم ندیده ایم که قدرتهاى جهانى اجازه بدهند، 
متأسفانه  کنند.  وادار  راهپیمایى  و  حرکت  این  به  را  مردم  محلى  دولتهاى 
سیاست قدرتهاى گردن کلفت دنیا، در بسیارى از کشورهاى اسالمى، داراى 
نفوذ است. این از بدبختیهاى مسلمین و دنیاى اسالم است. چرا نباید در روز 
قدس، دولتهاى کشورهاى اسالمى، مردم را به راهپیمایى در خیابانها تشویق 
کنند؟ مگر چه چیزى از آنها کم مى شود؟ اگر با آرمان فلسطین همراه و 

موافقند، چرا اجازه نمى دهند؟2

1.  خطبه هاى نماز عید فطر 1369/02/07 
2.  همان
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روز قدس؛ بیداري لیلة القدر امروز تاریخ اسالم تا مطلع الفجر نجات
عظیم  راحل  امام  سوى  از  که  رمضان  مبارك  ماه  آخر  جمعه ى  اکنون، 
ما (رضوان اهللا علیه) روز قدس نامیده شده، در پیش روى ماست و در این 
ماه رمضان کامًال مجاور لیالى قدر، باید همان طور که شب قدر را تا صبح 
به بیدارى مى گذرانیم و با دعا و تضرع خود به درگاه الهى، مى خواهیم که 
آینده ى مطلوب براى ما رقم زده شود، روز قدس را و همه ى این ایام حساس 
را که لیلۀالقدر تاریخ اسالم است، به بیدارى و هشیارى بگذرانیم و تا مطلع 
ملت شجاع و مظلوم فلسطین،  الفجِر نجات ملتهاى مسلمان و مخصوصاً 

دست از تالش نکشیم.
این جانب امیدوارم ملت بزرگ ما در این روز قدس نیز مانند همیشه با 
حضور یکپارچه ى خود در خیابانها و راهپیمایى تا محل نمازهاى جمعه، 
فریاد رسا و غریو رعدگون خود را به گوش جهانیان برساند و تکرار کند که 
امت امام خمینى عظیم، همواره در کنار فلسطین و خصم دشمنان آن خواهد 

بود.1

تشّکر از ملت ایران به خاطر بزرگداشت روز قدس
مردم دنیا و ملتهاى مسلمان از مبارزان مظلوم فلسطینى پشتیبانى کردند. 
مردم  حرکت  از  را  خویش  پشتیبانى  خود،  فریاد  همه ى  با  ما  عزیز  ملت 
فلسطین نشان داد. من الزم است از هّمت شما مردم عزیز که در راهپیمایى 
عظیم روز قدس و اجتماع پُرشکوه نماز جمعه، با شکوه و عظمت فراوانى 

متجّلى شد، با همه ى وجود تشّکر کنم.
ملت عزیز ما مثل همیشه به کشور خود، به تاریخ خود و به مسؤوالن 
کشور آبرو داد. امسال در همه ى دنیاى اسالم، روز قدس با کیفیّت ویژه اى 
خاطر  به  این  و  بشود؛  این طور  مى شد  پیش بینى  که  همچنان  شد؛  برگزار 
حّقانیت فریاد مظلومانه ى ملت فلسطین است. امیدواریم که دولتها هم با 
ملتهاى خودشان همین طور همکارى کنند و ملت فلسطین را کمک نمایند. آن 

1.  پیام به مناسبت روز جهانى قدس 1369/01/24
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مردم مظلوم و مقهور و محاصره شده به وسیله ى سنگدل ترین و سبع خوتریِن 
و  ملتها  هم  ما،  دولت  هم  ما،  ملت  هم  دارند.  کمک  به  احتیاج  دشمنان، 
دولتهاى مسلماِن دیگر وظیفه دارند تا آن جا که مى توانند، به این ملت مظلوم 
کمک کنند. این یک وظیفه ى دینى و انسانى و خردمندانه است که عقل به 
آن حکم مى کند و یک وظیفه ى تاریخى است که تاریخ درباره ى آن قضاوت 

خواهد کرد.1
قدردانى  و  سپاسگزارى  ایران  ملت  ستایش برانگیز  پدیده ى  دو  از  باید 

کنم:
ماه  آخر  جمعه ى  در  قدس  روز  مناسبت  به  مردم  عظیم  حضور  اول، 
مبارك رمضان است. این صحنه، براى دوستان در سرتاسر عالم فرح انگیز و 
امیدوارکننده بود و مبارزان فلسطینى را شاد کرد و دلهایشان را قرص نمود. 
براى دشمنان هم کوبنده بود؛ چه آن دشمنانى که مایلند مسأله ى فلسطین از 
ذهن ملتها بکلى محو بشود و مسلمانان یادشان برود که اساساً چنین مسأله ى 
مهمى وجود داشته و دارد، و چه آن دشمنانى که مایلند ملت ایران به جاى 
پرداختن به مسائل اساسى اسالمى و انقالبى، به مسائل حقیر سرگرم باشد، 
و  صحنه  در  و  زنده  ملت  این  باشد.  شخصى  مسائل  و  اختالفات  درگیر 

هوشیارِ در وقت الزم، در هر شرایطى حرکت الزم را انجام مى دهد.2
من باید از ملت عزیز خودمان و برخى ملتهاى دیگر که در جمعه ى آخر 
ماه مبارك رمضان - که روز جهانى قدس است - با حضور خود مسأله ى 
قدس را در فضاى جهان بار دیگر زنده کردند، تشکر بکنم؛ اگرچه مسأله ى 

قدس همیشه زنده است. 3
همچنین الزم میدانم در این مناسبت، على العجاله از مردم عزیزمان که 
در روز جمعه در راهپیمائى روز قدس، شکوهى را از خودشان نشان دادند 
و عظمتى را تجسم بخشیدند، صمیمانه قدردانى و سپاسگزارى کنم. حقاً و 
انصافاً امسال روز قدس یک نماد بود از حضور ملت ایران و انگیزه ى ملت 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1379/10/07 
2.  سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) 29/ 01/ 1370

3.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1384/10/19 



250
ن / 

طیــ
لسـ

 ف

ایران؛ همان چیزى که امید را در فضاى منطقه می پراکند و ملتها را وادار به 
استقامت میکند.1

و  ارزشمند  حضور  خاطر  به  عزیزمان  و  شریف  ملت  از  می دانم  الزم 
که  نیستم  قابل  من  کنم.  تقدیر  و  تشکر  قدس  روز  راهپیمائى  در  باشکوه 
بخواهم از این ملت بزرگ تقدیر یا تشکر کنم؛ صاحب چیزى هم نیستم؛ 
متعلق به خود مردم است؛ براى خودشان کردند و درست قدم برداشتند. 
ما الزم است خدا را شکر کنیم، به خاطر این بصیرت عمومى، این همت 
عمومى، این انگیزه ى گسترده ى در دلهاى زن و مرد مسلمان. امسال روز 
قدس، روز بسیار پرشکوهى بود. حوادثى که در منطقه اتفاق افتاده است، 
موجب شد برخى ملتهاى مسلماِن دیگر هم امسال بیش از سالهاى گذشته 
در این آزمایش بزرگ، در این حرکت عظیِم ضد استکبارى همراهى کنند. 
امیدواریم خداوند متعال شّر وجود صهیونیستهاى ظالم و خونخوار را از سر 

فلسطینیان و از سر منطقه کم و کوتاه کند..2 

شرکت در راهپیمائى روز قدس، در سرما و گرما؛ دلیل اعتماد مردم به نظام 
جمهورى اسالمى

کمتر کشورى در دنیا وجود دارد که اعتمادى را که مردم ایران نسبت به 
نظام جمهورى اسالمى دارند، نسبت به نظام حکومتى خود داشته باشند. دلیل 
این اعتماد هم همین پدیده هاى روشنى است که جلوى چشم همه است. باز 
یک عده اى اینها را نمى بینند، هى دم از بى اعتمادى مردم میزنند؛ نخیر، مردم 
به نظام اعتماد دارند. یک دلیل، همین انتخابات دو سال قبل است که بیش 
از هشتاد درصد از مردمى که حق رأى داشتند و قادر به رأى دادن بودند، در 
انتخابات شرکت کردند. کجاى دنیا چنین چیزى هست؟ یک نمونه، همین 
دو راهپیمائى اى است که ما هر سال داریم؛ راهپیمائى بیست و دوى بهمن 
و راهپیمائى روز قدس. این راهپیمائى ها مربوط به نظام است؛ مربوط به 
1.  بیانات در دیدار رئیس جمهورى و اعضاى هیئت دولت بیست و هفتم رمضان المبارك 1432  

  1390/06/06
2. خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1390/06/9
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هیچ دولتى، مربوط به هیچ جریان خاصى نیست؛ مال نظام است. شما ببینید 
مردم در این حرکت عظیم چه میکنند؛ در سرماى بیست و دوى بهمن، در 
ماه رمضان با دهان روزه؛ چه اوقاتى که هوا سرد بود، چه حاال که هوا گرم 
است. ان شاءاهللا خواهید دید روز قدس باز مردم چه عظمتى را از خودشان 
نشان میدهند. این نشان دهنده ى عالقه مندى و دلبستگى مردم به نظام است. 
اعتماد به نظام، از این بهتر و روشن تر نمیشود. این حضور، حضور بسیار 

پرمعنائى است.1 

روز قدس؛ عامل فشار مّلتها
و اما من به شما عرض مى کنم: عزیزان من! ملت عزیز ایران! و به همه ى 
ملتهاى مسلمان هم عرض مى کنم: عاملى که مى تواند در این زمینه - مثل 
همه ى زمینه هاى دیگر - تعیین کننده باشد، تصمیم ملتها و افکار عمومى 
دولتها  مى توانند  خود  مطالبه ى  و  خواست  فشارِ  با  که  هستند  ملتها  است. 
را به این حرکت وادار کنند. روز قدس در پیش است. امسال روز قدس، 
ملتهاى مسلمان باید نشان دهند که نسبت به رژیم صهیونیستى و حامیانش 
خشمگینند و هر کس در این زمینه بى تفاوت باشد و هر سیاستى که در آن 

جهت باشد، با او خشمگینند و خشمگین برخورد خواهند کرد.2

روز شریف قدس؛ یادگار فراموش نشدنى امام بزرگوار
من مطمئنم ان شاءاهللا امسال هم روز شریف قدس، که یادگار فراموش نشدنى 
امام بزرگوار ماست، پُرشورتر و وسیعتر از همیشه - همچنان که پارسال هم 
پُرشورتر از سالهاى قبل بود - انجام خواهد گرفت و دنیاى اسالم موضع 
صهیونیستها  و  کرد  خواهد  روشن  غاصب،  صهیونیسم  مقابل  در  را  خود 
دلیل  قدرتمندیها،  این  افتاد.  خواهد  شماره  روزبه روز نفسهایشان بیشتر به 

    1432 رمضان المبارك  ششم  ایران  اسالمى  جمهورى  نظام  مسؤوالن  دیدار  در  بیانات   .1
1390/05/16

2. بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان  16/ 09/ 1380
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قدرت واقعى نیست. دولت غاصب، روزبه روز و بتدریج به پایان عمِر ناشى 
از استبداد و زورگویى خود نزدیک مى شود و ان شاءاهللا دنیاى اسالم روزى را 

خواهد دید که فلسطین به دست ملِت فلسطین اداره شود.1

دست قدرت الهى؛ عامل جذب دلها براى شرکت در راهپیمایى روز قدس
بعد نوبت می رسد به حضور سیاسى مردم در روز قدس. باز انسان دست قدرت 
الهى را مشاهده میکند که اینطور دلهاى مردم را جذب میکند و مى آورد 
توى آن هواى گرم، با دهان روزه، وسط خیابانها؛ وفادارى خودشان را به 
انقالب، به آرمانهاى انقالب نشان می دهند، فریاد می کنند؛ پیرمرد مى آید، 

بچه ى کوچک مى آید، زنها مى آیند، مردها مى آیند.
...البته ما اشتباه می کنیم؛ گاهى نمی فهمیم این تفضل الهى را، نمى بینیم 
دست عطوفت الهى را در قضایاى مختلف که بر سر ما گذاشته میشود. گاهى 
هم از این جهت اشتباه می کنیم که خیال می کنیم مائیم که داریم این کارها 
را می کنیم ، در حالى که ما نیستیم؛ «لَْو َأْنَفْقَت ما ِفی اْألَْرِض َجمیعًا ما َألَّْفَت 
بَْیَن ُقُلوبِِهْم َو لِکنَّ اهللاَ َألََّف بَْیَنُهم ».2 «قلُب الُمؤِمِن بَیَن اِصَبَعِى الّرحمن».3 کى این 
مؤمنین را میِکشد مى آورد توى این میدانها، اینجور اینها را متوجه به خدا 
می کند؟ جز دست الهى، جز قدرت الهى، چیز دیگرى نیست. اینهاست که 

ما را امیدوار می کند.
 من نمی خواهم فقط شرح ماوقع را عرض کنم - که خب، این ماوقع را همه 
داریم مى بینیم - من می خواهم این استنتاج را بکنم: «ُهَوالَّذي َأیََّدَك بَِنْصِرِه َو 
بِالُْمْؤِمنین»؛4 خداى متعال تأیید خودش را در کنار نصرت به وسیله ى مؤمنین 
می گذارد، که على الظاهر مراد در اینجا نصرت هاى معنوى است؛ مثل همان 
ُکْم بَِألٍْف ِمَن الَْمالئَِکِۀ ُمْرِدفین»5 و امثال اینها. «هَو الَّذي َأیََّدَك بَِنْصِرِه  «َأنِّی ُمِمدُّ

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان 1380/09/16
2.  سوره ى أنفال، آیه ى63

3.  بحار األنوار، ج 67، ص: 3 (با اندکى تفاوت)
4.  سوره ى انفال، آیه ى62

5.  سوره ى انفال، آیه ى9
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َو بِالُْمْؤِمنین»؛ مؤمنین هستند که موجب نصرت می شوند؛ مؤمنین هستند که 
نظام را پابرجا نگه می دارند؛ مؤمنین هستند که در میدانهاى مختلف، جاده 
ما  دهد.  انجام  را  بزرگى  کارهاى  بتواند  اسالمى  نظام  تا  می کنند  صاف  را 
اینها را «ِإنَّما ُأوتیُتُه َعلى  ِعْلٍم ِعْندي»1 نباید تصور کنیم؛ خیال نکنیم ما هستیم 
داریم می کنیم؛ اینها را خدا دارد میکند. این نکته ى اول؛ که به نظر من مردم 
ما به توفیق الهى، به لطف پروردگار، مردم خوبى هستند؛ خوبى شان هم به 

وفادارى آنها به ایمان است، به رسوخ ایمان در دلهاست. 2

روز قدس؛ روِز آزمایش بزرگ ملتهاى مسلمان
روز  است.  نزدیک  قدس  روز  قدس.  روز  و  فلسطین  مسأله ى  اما  و 
قدس، روزِ آزمایش بزرگ ملتهاى مسلمان است. روز قدس، آن روزى است 
که ملتهاى مسلمان بى واسطه ى مقامات رسمى حرفشان را در دنیا مطرح 
مى کنند. امسال هم روز قدس اهمیت مضاعفى دارد؛ هم به خاطر حادثه ى 
غزه -که واقعاً عقب نشینى از غزه یک شکست بزرِگ صهیونیستها بود - هم 
به خاطر توطئه یى که بعد از شکست غزه و براى جبران آن شکست، از سوى 
امریکاییها و صهیونیستها و بعضى از هم پیمانان شان در جریان است. یعنى 
عادى سازى رابطه ى زشت با رژیم صهیونیستى در میان برخى از دولتهاى 

اسالمى و برخى از دولتهاى منطقه، که نباید زیر بار بروند.3 

نقش روز قدس در حفظ یاد فلسطین
اولین مطلبى که در خطبه ى دوم باید عرض کنم، سپاس فراوان از ملت 
ایران به خاطر راهپیمائى روز قدس است. حقیقتا باید گفت: درود بر ملت 
ایران! عظمت ملى خود را، عظمت جایگاه اسالمى خود را، عزت خود را 
به دنیا نشان دادید. نقش این راهپیمائیها بسیار زیاد است. استعمارگران از 

1.  سوره ى قصص، آیه ى78
2.  بیانات در دیدار اعضاء مجلس خبرگان رهبرى    1390/06/17
3.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1384/07/29 
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وقتى فلسطین را اشغال کردند، هدفشان این بود که نام و یاد فلسطین را به 
فراموشى بسپرند؛ اصال مردم دنیا و نسلهاى بعدى فراموش کنند که روزى 
یک سرزمینى در دنیا بوده است، یک کشورى بوده است به اسم فلسطین؛ 
هدفشان این بود. بعد که نتوانستند و این قیام عظیم ملت فلسطین - چه در 
انتفاضه ى اول و چه در انتفاضه ى مسجداألقصى - بار دیگر این شعله را در 
دنیا برافروخته کرد و دلهاى ملتها و آحاد مردم و منصفان عالم را به خود 
متوجه کرد، راه عالج را این دانستند که مجموعه ى عرب فلسطینى را در 
گوشه اى از این سرزمین، در واقع زندانى کنند؛ محصور کنند و کشور آباد 
پرنعمت فلسطین و منطقه ى حساس فلسطین را به طور خالص در اختیار 
صهیونیستها و با هویت صهیونیستى نگه دارند و عربها را به طرف غزه و 

ساحل غربى برانند.1

همه گیرشدن گرامیداشت روز قدس در جهان
یک مطلب درباره ى روز قدِس امسال است که این حرکت عظیم در 
دنیاى اسالم روز به روز جا افتاده تر شده است و گسترش بیشترى پیدا کرده 
است. امسال دنیاى اسالم شاهد تظاهرات بخشهائى از اغلب ملتهاى مسلمان 
یعنى  اسالم  دنیاى  غرب  تا  اندونزى،  از  یعنى  اسالم  دنیاى  شرق  از  بود؛ 
آفریقا و نیجریه. در کشورهاى مسلمان هرجا به آحاد مردم اجازه داده شد 
که بتوانند نیت و اراده ى خود را در روز قدس نشان دهند، مجموعه هائى از 
مردم آمدند و نشان دادند که نسبت به مسأله ى قدس چه احساساتى دارند. 
حتّى مسلمانانى که در اروپا زندگى می کردند، اقلیتهائى که زیر فشارهاى 
عصبیت دولتها و مؤسسات اروپائى قرار دارند، آنها هم روز قدس را گرامى 
داشتند. این نشانه ى این است که مسأله ى فلسطین على رغم آنچه که غاصبان 
زنده تر  اسالم  دنیاى  در  روز  به  روز  می خواستند،  آنها  حامیان  و  فلسطین 
می شود. آنها نیتشان این بود که نام فلسطین را از خاطره ى ملتهاى مسلمان 
پاك کنند. اراده ى آنها این بود، هدف آنها این بود که نقشه ى فلسطین و ملتى 

1.  خطبه هاى نماز عید سعید فطر1386/07/21 
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به نام فلسطین را بکلى از جغرافیاى دنیاى اسالم حذف و محو کنند. همه ى 
تالش خودشان را هم در طول این شصت ساِل تمام که از این فاجعه ى 
بزرگ می گذرد، بر این کار متمرکز کردند؛ اما آنچه واقع شده است، عکس 
آن چیزى است که آنها می خواستند و دنبال آن بودند. امروز دنیاى اسالم 
نسبت به مسأله ى فلسطین بسیار حساستر و بسیار پرانگیزه تر است. علت این 
است که دنیاى اسالم بیدار شده است. اگر این بیدارى در سال 1948 میالدى 
- یعنى 1327 هجرى شمسى - که فلسطین به طور رسمى غصب شد و در 
اختیار صهیونیستها قرار گرفت، وجود می داشت، قطعاً واقعیتها جور دیگرى 
می بود و این حادثه ى تلخ دنیاى اسالم و این جراحت عمیق بر پیکر امت 
اسالمى واقع نمی شد. امروز مسلمانها بیدارند، متوجه اند، روز به روز هم به 
توفیق پروردگار بیدارتر خواهند شد. و من الزم است عرض بکنم یکى از 
مهمترین عوامل این حمایت و گسترش جهانى، ایستادگى و مقاومت ملت 
شجاع فلسطین است. ما به ملت فلسطین درود می فرستیم. این ملت حقاً و 
انصافاً اثبات کرده است که الیق نام مسلمانى و الیق نام یک ملت زنده است. 
ما از همین جا در مقابل شما جمعیت مسلمان به مردم فلسطین و به دولت 
قانونى فلسطین و به برادر مجاهدمان آقاى هنیه می گوئیم: بدانید که ملت 

ایران شما را تنها نگذاشته است و تنها نخواهد گذاشت. 1

روز قدس؛ عامل زنده ماندن نام فلسطین
برجسته     ترین  از  یکى  این  است.  قدس  روز  ـ  جمعه  ـ  آینده  هفته     ى 
یادگارهاى امام عزیز ماست؛ نشانه     ى دلبستگى انقالب و دلبستگى ملت ما به 
ماجراى قدس شریف و ماجراى فلسطین است. به برکت روز قدس، این نام 
را ما توانستیم هر سال در دنیا زنده نگه داریم. خیلى از حکومتها و خیلى از 
سیاستها می خواستند، مایل بودند، تالش کردند، پول خرج کردند که مسأله     ى 
ایستادگى  اگر  نبود،  اسالمى  جمهورى  تالش  اگر  شود.  فراموش  فلسطین 
جمهورى اسالمى با تمام قوا در مقابله     ى این سیاست خباثت     آلود نبود، بعید 

1.  خطبه هاى نماز عید سعید فطر، اول شوال 1429 - 1387/07/10 
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نبود که بتوانند مسأله     ى فلسطین را بتدریج به زاویه بکشانند؛ اصال فراموش 
کنند. االن هم خود دستگاه استکبار و خود صهیونیستهاى خبیث معترفند، 
معتقدند و ناراحتند از اینکه جمهورى اسالمى پرچم فلسطین را برافراشته 
است و نمی گذارد که با سازشکاریهائى که می خواهند انجام بدهند، مسأله     ى 
فلسطین را از دور خارج کنند. روز قدس، روز زنده کردن این یاد و این نام 
است. امسال هم به توفیق الهى، به هدایت الهى، ملت عظیم ما در تهران و 
در همه     ى شهرستانها روز قدس را گرامى خواهند داشت، راهپیمائى خواهند 
کرد. در کشورهاى دیگر هم بسیارى از مسلمانان در روز قدس از ملت ایران 
تبعیت می کنند. روز قدس، روز متعلق به مسأله     ى قدس است و ضمنا مظهر 
وحدت ملت ایران است. مراقب باشید در روز قدس کسانى نخواهند از 
این اجتماعات براى ایجاد تفرقه استفاده کنند. از تفرقه باید ترسید. با تفرقه 
باید مقابله و معارضه کرد. تفرقه نباید به وجود بیاید. آن وقتى ملت ایران 
می تواند پرچم قدس را با افتخار بلند کند که یکپارچه باشد. در طول این 
سالها سعى کردند این را هم به هم بزنند، اما بحمداهللا نتوانستند؛ ان     شاءاهللا 

بعداً هم نخواهند توانست.1

روز قدس؛ نماد صف                بندى حق در مقابل باطل
بکنم،  عرض  می دانم  خود  وظیفه                ى  که  مطلبى  اولین  دوم،  خطبه                ى  در 
عرض سپاس و قدردانى است از ملت عظیم                الشأن ایران به خاطر نمایش 
عظمتى که در روز قدس در برابر چشم جهانیان قرار دادند. چقدر سعى 
در  حق  صف                بندى  نماد  که  را  قدس  روز  که  سالها  این  طول  در  کرده                اند 
مقابل باطل است، تضعیف کنند. روز قدس نشان                دهنده                ى صف                بندى حق 
و باطل، صف                بندى عدل در مقابل ظلم است. روز قدس فقط روز فلسطین 
سرطان  علیه  مسلمانان  رساى  فریاد  روز  است.  اسالمى  امت  روز  نیست؛ 
کشنده                ى صهیونیزم است که به وسیله                ى دست متجاوز اشغالگران، مداخله 
کنندگان، قدرتهاى استکبارى به جان امت اسالمى افتاده است. روز قدس 

1.  خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 1388/06/20 
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چیز کوچکى نیست. روز قدس یک روز جهانى است. یک پیام جهانى هم 
دارد. نشان                دهنده                ى این است که امت اسالمى اوالً زیر بار ظلم نمی رود، ولو 
این ظلم از پشتیبانى بزرگترین و قدرتمندترین دولتهاى عالم برخوردار باشد. 
چقدر سعى کردند روز قدس را تضعیف کنند و امسال بیش از همیشه تالش 
کردند؛ اما روز قدس در ایران اسالمى، در تهران باعظمت به همه                ى دنیا نشان 
داد که عقربه                ى انقالب و ملت ایران به کدام سمت و کدام جهت است؛ 
نشان داد که اراده                ى ملت ایران چیست؛ نشان داد که ترفندها و حقه                ها و پول 

خرج                کردنها و خباثتهاى سیاسى آنها بر روحیه                ى ملت ایران اثرى ندارد.1

روز قدس؛ مانع ذوب شدِن فلسطین توسط دولتهاي خیانتکار
هفته ى آینده روز قدس است؛ روزى که یادآور یکى از ابتکارهاى امام 
راحل عظیم الشأن ماست. این روز را گرامى بدارید؛ دنیاى اسالم باید این روز 
را گرامى بدارد. توده هاى مسلمان نگذارند که بعضى از دولتهاى خودفروخته، 
را  فلسطین  آورده اند،  وجود  به  که  مصنوعى اى  سکوت  و  آرام  فضاى  در 
ذره ذره و لحظه به لحظه ذوب کنند و قضیه را به دست فراموشى بسپارند. 
خیانت دولتهایى که با رژیم غاصب ساختند و فلسطینیها را قربانى کردند، 

نباید از یاد برود و فراموش بشود. این قضیه، یک قضیه ى کوچک نیست.
بیش از چهل سال است که ملت اسالم نام فلسطین را مى آورد. مسلمین، 
متفکران اسالمى، نویسندگان و سیاستمداران، هزاران و هزاران بار گفته اند 
و هزاران نفر در این راه شهید شده اند. مگر مى شود پاره ى تن جهان اسالم 
را همین طور در اختیار دشمنان گذاشت که آن را تصرف کنند و ملتى را از 
خانه ى خودش بیرون نمایند. مگر چنین چیزى مى شود؟ مگر اسالم اجازه 

مى دهد؟ مگر ملتهاى اسالمى اجازه مى دهند؟
در فضاى عالم، این جّو آمادگى و حضور و انتظار و طلبگارى نسبت 
این  باید  هم  فلسطین  داخل  در  بشود.  بیشتر  روزبه روز  باید  فلسطین،  به 
شعله ى مقدس روزبه روز برافروخته تر بشود. آن جوانان، آن زنان و مردان، 

1.  خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1388/06/29 
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مبارزه  غاصب  رژیم  با  فلسطین  داخل  در  که  فداکارانى  آن  نوجوانان،  آن 
آن  روى  بر  آنها  که  است  جایى  همان  اصلى  نقطه ى  بدانند  باید  مى کنند، 
انگشت گذاشته اند. این، آن جایى است که دشمن شکست خواهد خورد. 
این که سازمانها در خارج از مرزهاى فلسطین پشت میزهاى مذاکره بنشینند، 
یا در تریبونها به نام فلسطین خودنمایى کنند، مشکلى را حل نخواهد کرد. 
پشتیبانى عمومى دنیاى اسالم از بیرون، و مبارزه ى واقعى و محسوس ملت 
فلسطین در داخل، این دو با هم مشکل را حل خواهد کرد و سر دشمن 

فلسطین را به سنگ خواهد کوبید. 1

روز قدس؛ امید بخش به مبارزین و اسراي در بند اسرائیل
روز قدس را گرامى بدارید و آن را بزرگ بشمارید. البته تبلیغات جهانى 
منعکس نمى کنند؛ نکنند. آن کسانى که در زندانهاى فلسطینى هستند، به ما 
گفته اند که از شعار شما و حضور شما و مشت گره کرده ى شما - که حاکى 
و  مى کنند  قدرت  و  قّوت  احساس   - شماست  صادقانه ى  عزم  و  نیت  از 
ایستادگى مى نمایند. آن کسى که در پشت دیوارهاى زندان فلسطینى است، 
و  کوچه ها  در  که  مردى  و  زن  آن  بایستد.  تا  نکند،  تنهایى  احساس  باید 
خیابانهاى بیت المقدس و نوار غزه و شهرهاى دیگر فلسطین اشغالى مورد 
تهاجم اراذل و اوباش صهیونیست است، باید احساس کند که شما پشت 
سرش هستید، تا بتواند مقاومت کند. البته دولتها هم تکالیفى دارند. دولت 
جمهورى اسالمى هم وظایفى دارد و به این وظایف عمل مى کند؛ باز هم 
خواهد کرد. مسأله ى ملى و عمومى و مردمى نقش خاص خودش را دارد، 

که باید در جاى خود انجام بدهد.2

مقاومت وتظاهرات؛ تابنده ي نور امید
جوانان و کودکان و زنان و مردانى که امروز مظلومانه در شهرهاى وطن 

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1370/01/16
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مغصوب با خون خود کوچه ها و خیابانها را رنگین مى کنند، و نمازگزارانى 
که در اجتماعات هفتگى جمعه ى خود، کابوس مرگ را بر سر اسرائیلیان 
غاصب و مهاجر مى کوبند، نور امیدى را بر سراسر فلسطین تابانیده اند که 
در تمام چهل سال غصب و قبل از آن در روزگار فشار و اختناق انگلیسى، 
هرگز سرزمین مقدس آن را به خود ندیده بود، و آینده هم متعلق به همین 

مؤمنین مصمم و مبارز است.
امروز دیگر روزگار ضعف و انفعال و انتظار ملت فلسطین تمام شده 
است و اسالم نیروى حقیقى آن ملت برجسته را به وى بازگردانده است. 
امروز دیگر سران خائن و سازشکار فلسطین فروش فلسطینى که فارغ از رنج 
شهروندان یا چادرنشینان، به معامله ى سیاسى و تجارت با سرمایه ى فلسطین 
سرنوشت  بزنند.  رقم  را  ملت  و  کشور  آن  سرنوشت  نمى توانند  مشغولند، 
فلسطین، در مسجدها و نماز جمعه ها و خیابانها و میدانهاى سراسر زمینهاى 

اشغالى است که رقم مى خورد، و این از برکات اسالم است.1

روز قدس پشتوانه ى امنیت کشور ما
 خب، روز قدس در پیش است. روز قدس، یک روزِ به معناى حقیقى 
کلمه، بین المللِى اسالمى است؛ روزى است که ملت ایران میتواند با کمک 
ملتهاى مشتاق دیگر، که امروز خوشبختانه تعدادشان هم متعدد و زیاد شده، 
یک حرف حقى را فریاد کند که براى پنهان کردن آن حرف حق و خاموش 
کردن آن فریاد، شصت سال است که دستگاه استکبار دارد سرمایه گذارى 
میکند - البته حداقل شصت سال است، یعنى از زمان تشکیل دولت غاصب؛ 
واّال از مقدماتش شاید صد سال هم بیشتر است - شصت سال است که دارند 

سعى میکنند فلسطین را از نقشه ى جغرافیاى جهانى حذف کنند. 
البته تا حدود زیادى هم موفق شده بودند. انقالب اسالمى زد توى دهن 
اینها. ایجاد نظام جمهورى اسالمى و اعالن روز قدس و تبدیل سفارت رژیم 
غاصب به سفارت فلسطین در تهران، حرکت هشدار دهنده و متوقف کننده 

1.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1368/04/14 
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و مهاجمى بود که در مقابل این نقشه ى استکبارى ایستاد. امروز خوشبختانه 
این حرکت، روزبه روز توسعه پیدا کرده.

آحاد  همه ى  را  این  هست.  هم  ما  کشور  امنیت  پشتوانه ى  قدس   روز 
مردم عزیز ما بدانند؛ هر یک نفرى که روز قدس توى خیابان مى آید، به 
سهم خود دارد به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهاى انقالبش 
کمک میکند. روز قدس روز بزرگى است، روز مهمى است. ان شاءاهللاَّ امسال، 
هم در کشور ما و هم در کشورهاى اسالمى دیگر، این روز، باعظمت تر از 

همیشه برگزار خواهد شد.1

1.  بیانات در دیدار جمعى از اساتید دانشگاه ها در بیست و سومین روز رمضان المبارك 1432  
 1390/06/02
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فصل پنجم
مسؤولیت دولتهاي اسالمی

وظیفه ي ملتها و دولتهاي مسلمان
بر  توانسته اند  مى کنند  خیال  صهیونیستها  نیست.  دوام  قابل  رژیم  این 
این طور  نخیر؛  آنهاست!  به  متعّلق  فلسطین  ابد  تا  و  شوند  مسّلط  فلسطین 
نیست. سرنوشت فلسطین این است که قطعاً یک روز کشور فلسطین خواهد 
دولتهاى  و  ملتها  وظیفه ى  است.  کرده  قیام  راه  این  در  فلسطین  ملت  شد. 
مسلمان این است که این فاصله را هر چه بیشتر کم کنند و کارى کنند که 

ملت فلسطین به آن روز برسد.1
امروز همه ى ما وظیفه داریم از مردم فلسطین حمایت معنوى و ماّدى 

کنیم.2
در  و  اشغالى  سرزمینهاى  داخل  در  امریکا،  توطئه ى  عالج  مهمترین 
در  موظفند  مسلمین  همه ى  لیکن  است؛  فلسطینى  مبارزان  نیرومند  دستان 
این جهاد شرکت جسته و کمکهاى مالى و سیاسى و اطالعاتى و نظامى و 
تجهیزاتى را به سوى آنان سرازیر کنند. ملت فلسطین باید احساس تنهایى 
نکند. صهیونیستها و کسانى که شکنجه و کشتار مبارزان فلسطینى منتسب به 
آنهاست، باید در هیچ جاى جهان احساس امنیت نکنند. صندوقهاى پشتیبانى 

1.  بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینى(ره) 1381/03/14 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/09/01 
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و هسته هاى کمک به فلسطینیان مبارز باید در همه جاى عالم و از سوى 
دولتها و ملتها تشکیل شود. تحریم اقتصادى دولت غاصب و به رسمیت 
نشناختن آن، وظیفه ى همه ى دولتهاى مسلمان است و ملتها باید در برابر 
این مسأله حساسیت نشان دهند ... و با این وسایل و با همه ى وسایل ممکن 
باید با توطئه ى جارى مقابله، و از تأثیر آن ممانعت به عمل آید. به هر تقدیر، 
مسأله ى فلسطین یک راه حل بیشتر ندارد و آن، تشکیل دولتى فلسطینى در 

تمامى سرزمین فلسطین است.1

حمایت از فلسطین؛ وظیفه ي الهی و سیاسی
آالم مردم فلسطین، آالم و دردها و رنجهاى ماست. امروز فریاد ملت 
فلسطین بلند است که یاللمسلمین! جواب این فریاد، بر تک تک مسؤوالن 
دولتهاى اسالمى واجب و الزم است؛ خداى متعال آنها را مؤاخذه خواهد 
کرد. همه ى ما وظیفه داریم. این، باالتر از مالحظات سیاسى است؛ اگرچه 
عقل سیاسى هم اقتضاء مى کند که امروز همه ى دنیاى اسالم پشت به پشت و 
دست در دسِت هم در مقابل صهیونیسِم غاصب و متجاوز بایستند. این خطر 
براى همه ى دنیاى اسالم است. حتّى دولتهایى که خیال مى کنند ارتباطاتشان 
با دولت غاصب صهیونیست به نفع آنهاست، وجود صهیونیستها بیشتر به 
ضررشان است. این غّده ى سرطانى و شجره ى خبیثه اى که در آن جا گنجانده 
و  کشورها  همه ى  هویّت  و  موجودیّت  علیه  تهدیدى  امروز  است،  شده 
دولتهاى اسالمى است. کمک به فلسطین باید صورت گیرد؛ چاره اى نیست. 
اگر ما نکنیم، بالشک کسانى پیدا خواهند شد که این کار را خواهند کرد؛ 

«فسوف یأتى اهللا بقوم یحّبهم و یحّبونه»2 این سنِت الهى است. 3

1.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
2.  سوره ي مائده، آیه ي54

3.  بیانات در دیدار مسؤوالن نظام به مناسبت عید سعید فطر 1379/10/07 
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وظیفه ي دول اسالمی؛ قطع یکماهه ى نفت، براي سرکوب اسرائیل
این مسأله ى قطع یکماهه ى نفت که ما گفتیم، یک مسأله ى اساسى است. 
با این مسأله نمى شود سطحى برخورد کرد. البته یک مسأله ى نمایشى هم 
نیست که دولتى تنها بایستد و بگوید من نفت خود را قطع مى کنم؛ معلوم 
نیست چه طورى قطع مى کند یا نمى کند. این یک مسأله ى جّدى و واقعى 

است و باید همه تصمیم بگیرند.
آمدند گفتند که قطع نفت به ضرر کشورهاى قطع کننده است؛ در حالى 
که این طور نیست؛ این خطاى در محاسبه است. قطع نفت به ضرر ملتها 
نیست؛ به سود آنهاست. همین االن شما مى بینید در نوسانات قیمت نفت، 
چند صباح قیمت به بیست و چهار دالر، بیست و پنج دالر مى رسد؛ اما بعد 
از چند روز به پانزده دالر، شانزده دالر کاهش پیدا مى کند. از باال رفتن و 
پایین آمدن قیمتها، ملتها این همه ضرر مى بینند؛ چون اختیار در دست دیگران 
اسالمى  ملتهاى  در  تصمیم گیرى  قدرت  این  نفت،  ماهِ  یک  قطع  با  است. 
آشکار خواهد شد. ملتها و دولتهاى اسالمى نشان مى دهند که مى توانند علیه 
دیکتاتورِى بین المللى و علیه خواسِت زورگویانى که فقط به سرنیزه متّکى 

هستند، اقدام کنند. باید این کار را بکنند؛ این اجتناب ناپذیر است.
البته بعضى از دولتها مواضع خوبى اتّخاذ کردند. دولت سوریه و دولت 
همه ى  لیکن  است؛  خوبى  مواضع  مواضعشان،  ایستادند؛  شجاعانه  لبنان 
تولید  و  کننده  صادر  دولتهاى  و  اسالمى  دولتهاى  همه ى  عربى،  دولتهاى 
کننده ى نفت باید به این وظیفه ى تاریخى خود اهمیت دهند. تاریخ در آینده 
روى این اقدامهاى تعیین کننده قضاوت خواهد کرد؛ امروز هم ملتها قضاوت 
مى کنند. امروز ملتها بر این اساس نسبت به دولتهاى خود و نسبت به صداقت 

و دلسوزى و پاکدامنى آنها تصمیم گیرى مى کنند. 1
من این طور به نظرم مى رسد، از جمله کارهاى مهّمى که دولتهاى عرب 
مى توانند بکنند این است که صادر کنندگان نفت از نفت استفاده کنند. این 
حرفى که غربیها در دنیا به راه انداخته اند که از سالح نفت استفاده نکنید، 
آن  از  خودشان  سود  به  باید  و  ملتهاست  مال  نفت  نیست.  درستى  حرف 
معلم  هفته ى  و  کارگر  روز  مناسبت  به  معلمان  و  کارگران  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  بیانات    .1

 1381/02/11
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سالح  عنوان  به  غذایى  محصوالت  از  و  گندم  از  امریکاییها  کنند.  استفاده 
استفاده کردند؛ در خیلى جاهاى دنیا هم مى کنند. چرا کشورهاى اسالمى و 
عربى این حق را نداشته باشند؟ یک ماه - فقط یک ماه - به صورت نمادین 
و سمبلیک، صادرات نفت را به همه ى کشورهایى که با اسرائیل روابط حسنه 
دارند قطع کنند. امروز دنیا حرکت را - حرکت کارخانه ها - روشنایى و 
انرژى را - انرژى برق - و حرارت را، که سه عنصر اصلى زندگى اش است 
از نفت ما دارد. اگر نفت ما در اختیار آنها قرار نگیرد، حرکت کارخانجات، 
روشنایى و حرارت متوقّف خواهد شد. مگر این چیز کمى است؟ دولتهاى 
به  دائم -  این که  نه  ماه -  یک  بکنند.  را  کار  این  خودشان  به خاطر  عرب 
صورت نمادین به عنوان حمایت از ملت فلسطین این کار را بکنند، دنیا تکان 

مى خورد. این از کارهایى است که مى توانند بکنند. 1

نابودي اسرائیل در بکارگیري همه ي امکانات جهان اسالم
اسرائیل که روزى در این منطقه عربده مى کشید و همه ى خواسته هاى 
خود را بر ملتهاى عربى دیکته مى کرد، اینک ناتوان و افسرده در برابر عظمت 
مقاومت اسالمى، بر زمین زانو زده است؛ این بخِش کوچکى از تواناییهاى 
ملتهاى مسلمان و عرب است. یقین بدانید که اگر همه ى امکانات جهان 
اسالم و حتّى بخشى از آن در این مسیر به کار گرفته شود، ما شاهد زوال 
و نابودى رژیم صهیونیستى خواهیم بود. اسرائیل در جنوب لبنان از یک 
مقاومت چند هزار نفره شکست خورد. درست است که حزب اهللا، امتداد 
مردمِى عمیقى داشته و به هنگام ضرورت توانسته است هزاران، بلکه دهها 
هزار نیرو را بسیج کند؛ ولى به طور مستمر فقط از چند هزار، بلکه گاه از چند 
صد نیرو در محورهاى رویارویى با اشغالگران صهیونیست بهره برده است. 
یعنى اسرائیل و همه ى امکانات نظامى آن و فنآورى تسلیحاتى و پیشرفته اش 
- که به زّرادخانه ى امریکا متّصل است - از چند صد جواِن باایمان و پُرشور 
که از سالحهاى بسیار ابتدایى در جنگ بهره مى برند، شکست خورد. البته 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
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سالح قوى و شکست ناپذیر آنها، سالح ایمان بود. 1

وظیفه ي دولتها؛ همراهی با خواسته ي ملتهاي مسلمان
امید است دولتهاى اسالمى با خواسته هاى قاطبه ى ملتهاى مسلمان همراه 
رژیم  این  با  رابطه  هرگونه  و  کنند  حمایت  عظیم  حرکت  این  از  و  شوند 
اشغالگر را به طور کامل قطع نمایند و از تحریمهاى مختلف اقتصادى و 
کمکهاى  و  کنند  استفاده  غاصب  رژیم  این  با  مقابله  براى  دیگر  ابزارهاى 
بازسازى  و  مجروحان  معالجه  فلسطین،  اصلى  مسأله ى  صرف  را  مردمى 

ویرانیها بنمایند.
مردم  و  حرکت  این  از  خود  حمایتهاى  به  نیز  ایران  اسالمى  جمهورى 
مظلوم فلسطین ادامه خواهد داد و آیینهاى روز جهانى قدس را همراه با همه ى 
مسلمانان، پُرشکوه تر از هر سال برگزار خواهد کرد و امیدوار است هر روز 

شاهد پیروزى حق و عدالت و شکست و رسوایى باطل و اشغالگرى باشیم.2
شما یک چهارم جمعیت دنیا هستید. مسلمانان بزرگترین ابزارهاى قدرت 
را در اختیار دارند. امروز دنیا به نفت شما محتاج است. امروز دنیا به منطقه ى 
حساس حیات و زندگى شما محتاج است. چرا امریکا باید بتواند چیزى 
را بر شما تحمیل بکند؟ تحمل نکنید، قبول نکنید. اینها شعار نیست؛ اینها 
واقعیتهایى است که اگر ما همت بکنیم و با این تکلیف عظیم الهى و انسانى 

صادقانه برخورد نماییم، قابل تحقق و قابل عمل است.
امروز یک عده مسلمان، فداکار، برگزیدگان ملت فلسطین، از پیر و جوان 
و مرد و زن، در سرزمینهاى مقدس فلسطین دارند مبارزه مى کنند؛ به آنها 
کمک کنید؛ راه این است. کمک به فلسطین، یعنى کمک به عناصرى که دارند 
مبارزه مى کنند. کمک به فلسطین، معنایش این نیست که به عناصر سازشکارى 
که دلشان براى فلسطین نسوخته، بلکه دلشان براى منافع شخصى خودشان 
سوخته، کمک کنند. آن سازمانى مورد قبول است و نماینده ى واقعى مردم 
فلسطین است، که در راه آرمان فلسطین مبارزه بکند؛ نه آن سازمانى که برود 

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
2.  پیام به مناسبت روز قدس 1379/09/29 
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آرمان فلسطین را به دشمن بفروشد و بر سر آن معامله بکند!
باید ملتهاى مسلمان حرکت کنند و احساس تکلیف نمایند. من آنچه را 
که به نظرم مى رسد امروز باید گفته بشود و باید انجام بدهیم، در بیانیه گفته ام؛ 
االن هم دارم مى گویم. ملتهاى اسالمى به هر نحو که مى توانند، باید انواع 
کمکهاى خودشان را به آن مردمى که دارند در داخل فلسطین مبارزه مى کنند، 

برسانند؛ این یک تکلیف شرعى و الهى و انسانى است.
اگر امروز شما مسلمانان عقب بنشینید، بدانید که دشمن یک سنگر جلو 
مى آید - دشمنى که تمام نمى شود - اسرائیل یک سنگر جلو مى آید؛ امریکا 
که دشمن جهان اسالم است، یک سنگر جلو مى آید. اگر شما عقب بنشینید، 
آنها جلو مى آیند. دشمنى میان آنها و میان شما امت اسالم که تمام نخواهد 

شد. خواسته هاى استکبارِى استکبار که تمامى ندارد.
شما باید در این جا یک حرکت قاطع و یک تصمیم گیرى قطعى بکنید. 
این اجتماع در تهران مى تواند اجتماع مبارکى باشد. کار به دست شماست؛ 
تصمیم گیرى کنید. پارلمانها بنشینند براى سرنوشت فلسطین تصمیم گیرى 
کنند و آن را از دولتها بخواهند. روشنفکران و نویسندگان بنویسند و افکار 
عمومى را بیدار کنند. دانشجویان و جوانان آماده باشند، تا با صداى بلند، 

خواسِت ملتها را اعالم کنند.
ملت ایران آماده است. ما در حد توان و قدرتمان آماده هستیم، تا این 
تکلیف را انجام بدهیم؛ دشمنى استکبار را هم تحمل مى کنیم. ما را به خاطر 
حمایت از فلسطین و از انتفاضه ى فلسطین و از قیام مردم فلسطین تهدید 
نکنند؛ این حمایت وظیفه ى ماست؛ ما این را انجام مى دهیم و از هیچ تهدیدى 
هم نمى هراسیم. از بعد از انقالب، بالفاصله ما در معرض تهدیدهاى استکبار 
بودیم؛ و به فضل پروردگار و به حول و قّوه ى الهى، استکبار نتوانسته است 

کارى بکند. ما باز هم تکلیفمان را انجام خواهیم داد.
من از شما آقایان محترم و از شما برادران عزیز خواهش مى کنم که این 
اجتماع را به طور کامًال جدى مورد نظر قرار بدهید و سعى کنید که در 
نشست وبرخاستها به تصمیم برسید. صرف اجتماع تنها، صرف نشستن و 
گفتن و برخاستن، کافى نیست؛ باید تصمیم بگیرید، با تصمیم برگردید و 
آن تصمیم را به مرحله ى اجرا بگذارید؛ آنگاه خواهید دید که آنچه به نظر 
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بن بست مى آید، گشوده خواهد شد. در مقابل اراده ى ملتهاى مسلمان، هیچ 
بن بستى وجود ندارد.1

دولتهاى  قدرت  کنند.  تکلیف  احساس  باید  مسلمان  دولتهاى  امروز 
مسلمان، اگر متفق و همصدا باشند، از قدرت امریکا بیشتر است. امریکا به این 
منطقه محتاجتر است، تا این منطقه به امریکا. دولتها باید بدانند که خواست 
ملتهاى مسلمان آن است که همه ى آنها با هم به خواست مستکبرانه ى امریکا 
و اسرائیل پاسخ «نه» بگویند. این مطمئن ترین اقدام براى حفظ خود دولتها و 
حفظ شرف و عزت کشورهاى اسالمى است. باید از تهدید و تطمیع امریکا 
و فشار تبلیغاتى مطبوعات صهیونیستى نهراسند و به نداى وظیفه ى اسالمى 

و ملى خود پاسخ گویند. 2

وظیفه ي دولتها
به همه ى کشورهاى اسالمى و ملتهاى مسلمان هم عرض مى کنیم که 
امروز وظیفه ى شرعى همه ى ملتها و دولتهاست که به آن جماعت مؤمن 
و آن ملت مظلوم کمک برسانند و آنها را وسط میدان، تنها رها نکنند. البته 
کمکهایى هم مى شود که امیدواریم این کمکها به جاى خود برسد و ان شاءاهللا 
بتواند براى کم کردِن آالم مردم فلسطین، مفید و مؤثّر واقع شود. از خداوند 
متعال مى خواهیم که مشکالت اسالم و مسلمین و مشکالت مردم فلسطین 

را برطرف کند.3

وظیفه ى دولتهاى مسلمان؛ قطع رابطه
این وظیفه ى همه ى دولتهاست. امروز ملت فلسطین بحق از امت اسالمى 

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللى حمایت از انقالب اسالمى مردم 
فلسطین1370/07/27

2.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
3.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
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بزرگ  امت  امروز  دارد.  توقّعاتى  هم  اسالمى  دولتهاى  از  دارد؛  انتظاراتى 
اسالمى هم از دولتهاى اسالمى - بخصوص دولتهاى عربى - انتظار دارد که 
روابط خود را با صهیونیسِم غاصب و ظالم و گستاخ، قطع کنند. صهیونیسم 
چهره ى واقعى خود را یک بار دیگر آشکار کرد؛ یک بار دیگر نشان داد که 
جز زبان زور، جز منطق زور، جز فکر زور و زورگویى، چیزى بر او حاکم 

نیست.1

مسؤولیت سران اسالمی براي حمایت هماهنگ از فلسطین
البته همین جا من عرض کنم، ملتهاى مسلمان در سرتاسر دنیا دلبسته ى 
این حادثه ى بسیار مهمى هستند که امروز در سرزمین اشغال شده و مغصوب 
و مظلوم فلسطین در جریان است. اگرچه در قطعنامه ى کنفرانس اسالمى 
حرفهاى نسبتاً خوبى زده شده است - که البته بخش مهمى از آن به خاطر 
این است که کشور جمهورى اسالمى ایران در این قضایا کامًال صریح و 
قاطع اظهار نظر مى کند و بعضى از کشورهاى اسالمى هم به دنبال شعارهاى 
جمهورى اسالمى حرکت مى کنند - اما به دنبال این حرفها حتماً باید عمل 
باشد. باید دولتهاى مسلمان نسبت به مبارزان فلسطینى، نسبت به مردم فلسطین 
صهیونیستهایند،  و نسبت به کسانى که در خیابانهاى فلسطین مورد فشار 
احساس مسؤولیت کنند؛ هر گونه کمکى که مى توانند، باید به آنها برسانند. 
جمهورى اسالمى ایران در این زمینه سخن خود را گفته است، اما از سوى 
کشورهاى مختلف اسالمى و کشورهاى عربى، «عمل» باید هماهنگ گردد 
از  یکى  فلسطین  امروز  ماجراى  کرد.  کمکى  مظلوم  مردم  آن  به  بشود  تا 

نشانه هاى ضعف استکبار - یعنى ضعف دشمن ملت ایران - است.2

کمک سیاسى، مالى، تبلیغاتى
امروز ملت فلسطین قیام کرده است. آن روزى که ملت فلسطین خواب 

1.  بیانات در مراسم فارغ التحصیلى جمعى از پرسنل نیروى انتظامى 1379/07/18 
2.  بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراك 1379/08/24 
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بود، سرنوشت و تقدیرش همان چیزى بود که اتّفاق افتاد؛ اما امروز که ملت 
فلسطین بیدار شده است، سرنوشت و تقدیر او پیروزى است. ممکن است 
این جهاد، جهادى طوالنى باشد؛ اما پیروزى، غیر قابل تردید است. اگر ما 
نکنیم، خداى متعال بندگان دیگرش را به کار وادار خواهد کرد. این وظیفه ى 
امروز ماست؛ امیدواریم که بتوانیم این وظیفه را انجام دهیم. امروز دولتهاى 
اسالمى وظیفه دارند به آنها کمک کنند - کمک سیاسى، کمک مالى، کمک 
تبلیغاتى - روز قدِس امسال بحمداهللا نشان داد که در همه ى دنیاى اسالم، 

ملتها تا آن جایى که مى توانند، به این وظیفه پایبندند.1

وظیفه ي دولتهاي مسلمان در قبال جنایات اسرائیل
از دولتهاى مسلمان این توقع وجود دارد که امکانات الزم را به منظور 
که  مى رود  انتظار  همچنین  مسلمان  دولتهاى  از  بدهند.  ملت  آن  به  دفاع، 
بر کسانى که در دنیا از منافع صهیونیستها حمایت مى کنند، فشار سیاسى 
وارد کنند. این کار را مى توانند در روابط دوجانبه شان، در مجامع بین المللى، 
در گفتارهاى عمومى و در مذاکرات خصوصى انجام دهند. عالوه بر این 
از  نیست  حاضر  متعرض  و  مهاجم  که  حال  شد -  عرض  که  -همان طور 
جنایت خود دست بکشد، اقًال ملت فلسطین - که حق با اوست و از حق 

خود دفاع مى کند - بتواند از خودش دفاع کند. 2

احساس مسؤولیت دولتها
من از ملت عزیزمان به خاطر حضور قدرتمندانه و پُرشورشان در روز 
قدس، با همه ى دل تشّکر مى کنم. ملتهاى دنیا تا آن جایى که مى توانند و تا 
آن جایى که به آنها اجازه داده مى شود، اظهار نفرت مى کنند؛ اما این باید در 
تصمیم دولتها، به عمل تبدیل شود. دولتهاى مسلمان باید احساس کنند که 

در مقابل این قضیه مسؤولیت دارند. 3

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن نظام به مناسبت عید سعید فطر 1379/10/07 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1380/02/28 
3.  بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1380/09/25 
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لزوم هوشیاري دولتهاي اسالمی
نزدیک  هم  به  باید  دولتها  است.  همین طور  نیز  اسالم  جهان  سطح  در 
شوند؛ باید احساس قدرت اسالمى به وجود آید. اگر استکبار بتواند تک تک 
دولتها و حکومتهاى اسالمى را با مسائل جزئى و با وعده هاى فریبگر، از 
که  مى شود  چیزى  همین  وضع  کند،  جدا  اسالم  دنیاى  مجموعه ى  بدنه ى 

مالحظه مى کنید. 1

عدم استفاده ى مسلمین از داراییهاي ماّدي و معنوي؛ عامل تسّلط دشمنان
اگر امت اسالمى از نفت خود، از نیروى انسانى خود، از بازارهاى خود، 
از علم خود، از ذخایر گوناگون مادى و معنوى خود خوب استفاده کند، 
شما  بگویند.  زور  او  به  این جور  نمى توانند  سلطه گران  و  عالم  قدرتمندان 
و  مفتضح  چقدر  استکبار  دنیاى  زورگویى  فلسطین،  ملت  مورد  در  ببینید 

واضح است. 
یک ملت در سرزمین خود مغلوب غاصبان آن سرزمین است؛ آن هم 
با این فجایعى که به وسیله ى آنها انجام مى گیرد: حقوق بشر پامال مى شود، 
جان انسانها از بین مى رود، امکانات زندگى کردن از انسانها در این سرزمین 
گرفته مى شود، خانه هایشان را خراب مى کنند، مزارعشان را نابود مى کنند، 
تجارتشان را مسدود مى کنند، استعدادهایشان را خفه مى کنند، امکان رشد 
به  را  اینها  زنهاى  و  مردها  جوانها،  هم  مرتب  نمى دهند،  اینها  به  ترقى  و 
قتل مى رسانند و بعضى از دنیاى استکبار صریحاً از اینها حمایت مى کنند، 
بعضى هم سکوت مى کنند؛ دنیاى اسالم هم شده تماشاچى؛ تماشاچى گویا 
بى طرف! این مصیبت بزرگى براى دنیاى اسالم است. علت، همین ضعف 
دنیاى اسالم و این تفرقه ى دنیاى اسالم است. باید باور کنیم که امتداد قدرت 
ما در میان این جمعیت عظیم مسلمانها و در دل این امت بزرگ اسالمى 
است؛ این را باید باور کنیم. ما را به جان هم مى اندازند، با عناوین مختلف ما 
را سرگرم مى کنند، ما را به هم بدبین مى کنند، دعواى مذهبى راه مى اندازند، 
دعواى قومى راه مى اندازند، دعواى ارضى راه مى اندازند؛ ما را به هم مشغول 

1.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید سعید فطر 1380/09/25 
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مى کنند، از تفرق ما سوءاستفاده مى کنند. این بزرگترین مصیبت ماست امروز؛ 
بزرگترین بالى ماست.1

مسؤولیت تاریخى دولتهاى اسالمى؛ دفاع صریح از ملت فلسطین
دولتهاى اسالمى براى حفظ منافع ملى خودشان، براى جلب عواطف 
ملتهاى خودشان، براى اداى مسؤولیت تاریخى خودشان، باید روى نقاط 
دفاع  اساسِى هویت امت اسالمى تکیه کنند؛ از ملت فلسطین باید صریحاً 
کنند؛ از استقالل کامل عراق و سپردن اختیار به ملت عراق باید دفاع کنند؛ 
از ملت افغانستان باید دفاع کنند؛ از ملتهاى مسلمان در اروپا و آسیا و آفریقا 
باید دفاع کنند؛ از هویت قرآنى و از احکام قرآن در کشورهایشان باید دفاع 
کنند؛ ارتباطاتشان را با همدیگر نزدیک و صمیمى کنند؛ با هم صادق باشند؛ 
به هم کمک کنند و دست یکدیگر را بگیرند؛ آن وقت امت اسالمى خواهد 
توانست خود را از زیر یوغ استکبار نجات دهد و تهدیدهایى را که امروز 

دنیاى استکبار نسبت به دنیاى اسالم دارد، از سر بگذراند.2

لزوم پرهیز دولتهاى اسالمى از عادى سازى رابطه  با رژیم صهیونیستى
به خاطر توطئه یى که بعد از شکست غزه و براى جبران آن شکست، از 
سوى امریکاییها و صهیونیستها و بعضى از هم پیمانان شان در جریان است؛ 
یعنى عادى سازى رابطه ى زشت با رژیم صهیونیستى در میان برخى از دولتهاى 
اسالمى و برخى از دولتهاى منطقه، که نباید زیر بار بروند. دولتهاى اسالمى 
با بهانه هاى مختلف و براى خاطر شاد کردن دل امریکا، نباید ارتباطشان را 
با این رژیم غدارِ ستمگر غاصب - که خطرى براى همه ى منطقه و همه ى 
ملتها و دولتهاست - عادى کنند؛ نباید به خاطر امریکا، روى خوش به این 
رژیم نشان بدهند، که این کار زشتى است. دلیل زشت بودن این کار هم این 
است که آن کسانى که مرتکب این عادى سازى مى شوند، الاقل در اوایل کار، 

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمى 1383/08/24 
2.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام به مناسبت مبعث فرخنده ى پیامبر مکرم اسالم(ص) 

 1384/06/11
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آن را پنهان نگه مى دارند؛ لذا کار زشتى است که پنهانش مى کنند. کار زشت 
را نباید انجام داد، نه این که پنهان کرد. بنابراین، روز قدس ان شاءاهللا پُرشورتر 

از همیشه برگزار شود.1

امروز روز به دست گرفتن ابتکار عمل توسط مسلمین
امروز روزى است که مّلتها و دولتهاى مسلمان مى توانند ابتکار عمل را 
به دست گیرند و کارى بزرگ را آغاز کنند. کمک به ملت مظلوم فلسطین، 
حمایت از ملت بیدار عراق، حراست از ثبات و استقالل لبنان و سوریه و 
دیگر کشورهاى منطقه، وظیفه ئى همگانى است، و وظیفه ى نخبگان سیاسى 
و دینى و فرهنگى و رجال مّلى و جوانان و دانشگاهیان، سنگین تر از دیگران 
است. وحدت و همدلى میان پیروان مذاهب اسالمى و پرهیز از اختالفات 
نشاط  باشد.  نخبگان  این  شعارهاى  برجسته ترین  از  باید  قومى  و  فرقه ئى 
علمى، نشاط سیاسى، تالش فرهنگى و بسیج کردن همه ى نیروها در این 

صفوف اصلى، باید سرلوحه ى دعوت آنان قرار گیرد.2

وظیفه ى دول اسالمی؛ قطع تمام روابط سیاسى و اقتصادى
کار دیگرى که مى توانند بکنند این است که تمام روابط و قراردادهاى 
سیاسى و اقتصادى خودشان را با دولت صهیونیست قطع کنند و هیچ همکارى 
نکنند. ملتهاى عرب از این خوشحال خواهند شد. ملتهاى عرب پشت سِر 
آن دولتهایى قرار خواهند گرفت که این اقدام شجاعانه را بکنند. واى به 
حال آن دولتى که ملتش بفهمد از پشت سر با اسرائیل رابطه ى اّطالعاتى و 
امنیتى و غیره دارد! دولتهاى اسالمى هم موّظفند. آنها هم وظیفه شان کمتر از 
دولتهاى عربى نیست؛ چون این قضیه قضیه ى عربى نیست؛ این قضیه فراتر 
از اینهاست؛ یک قضیه ى انسانى و اسالمى است. دولتهاى اسالمى هم هر 
کدام که تواناییهاى نفتى و امثال آن را دارند، همین طور مى توانند عمل کنند. 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1384/07/29 
2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1384/10/19 
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این کنفرانسى هم که وزراى خارجه ى کشورهاى اسالمى در مالزى داشتند، 
کنفرانس خوبى نبود. البته اظهار موضع و اظهار وجودى کردند؛ اما ضعیف 
بود. بایستى از این قویتر اقدام مى کردند. این همه دولت اسالمى، این همه 
کشور اسالمى، برادران مسلمانشان آن طور گرفتار؛ باید اینها اقدام قویترى 

مى کردند. 1

وظیفه ى دولتهاي مسلمان؛ خروج از حال انفعال
برادران و خواهران عزیز! این وضع، با عّزت اسالمى ناسازگار و از راه 
کشورهاى  همه ى  باید  هم  است.  دور  بسى  اسالمى،  امت  دردهاى  عالج 
و  گیرند  عهده  بر  شایسته اى  سهم  فلسطین  ملت  حقِ ّ  احقاِق  در  اسالمى 
هم دنیاى اسالم باید از حالت انفعال به حالت ابتکار در آید. این هر دو 
وظیفه را عجالتاً فقط جوانان مؤمن و غیور فلسطین و لبنان، با همه ى وجود 
خود انجام مى دهند. درود بر آنان! مخالفت ما با آنچه بدان گفتگوى صلح 
خاورمیانه مى گویند، به دلیل ناعادالنه بودن، استکبارى بودن و تحقیر آمیز 
مقابل  در  صلح  تحمیلِى  اصل  است.  آن  بودن  غیرمنطقى  باالخره  و  بودن 
را  همسایه  کشورهاى  زمینهاى  صهیونیستها،  که  است  آن  معناى  به  زمین 
پس بدهند، تا ما بپذیریم که کشور فلسطین متعّلق به آنها باشد! چه سخنى 
از این نا عادالنه تر است؟ چه پاسخى مى توان به ملت کهن فلسطین در این 
معامله ى مغبونانه داد؟ از شوخیهاى عبرت انگیز زمانه، یکى این است که 
وقت  آیا  است!!  کرده  رد  و  دانسته  نامناسب  هم  را  همین  غاصب،  دولت 
آن نرسیده که دنیاى اسالم، به این روحیه ى استکبارى پاسخ دهد؟ ما اگر 
مناسبات خود را تنظیم و برادرانه کنیم، این قدرت را داریم. امریکا در برابر 
جبهه ى متحد کشورهاى اسالمى، از اندونزى تا شمال آفریقا، چه مى تواند 
آن  وقت  آیا  است.  جبهه  این  پراکندگى  استکبار، به  دلگرمى  امروز  بکند؟ 
دشمنى  حضور  کنیم؟  مستحکم  خودمان  نفع  به  را  صف  این  که  نرسیده 
مانند حکومت صهیونیستى در قلب قلمرو اسالمى، شاید مى توانست ما را 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 



به یکدیگر نزدیکتر سازد، ولى دستهاى مرموز استکبار، این خطر را هم از 
برابر خود برداشت. با ما کارى کرد که اینک از یکدیگر بیشتر مى ترسیم تا از 
دشمن! وسوسه ها و دروغها و تبلیغات موذیانه، کشورهاى اسالمى را به غلط 

و نابجا از یکدیگر ترسانده است.1

مسؤولیت سران عرب نسبت به جنایات اسرائیل
در آینده ى بسیار نزدیکى اجالس سران عرب تشکیل مى شود. من الزم 
متوّجه  امروز  که  را  بزرگى  مسؤولیت  عربى  کشورهاى  سران  به  مى دانم 
آنهاست، یادآورى کنم. امروز امت اسالم از سران عرب انتظار دارد. امریکاییها 
سعى کردند در اجالس «شرم الّشیخ» کارى کنند که اجالس سران عرب 
تحت تأثیر قرار گیرد. نباید تحت تأثیر قرار گیرند. امروز هر تصمیمى که در 
اجالس سران عرب گرفته شود، مورد قضاوت همیشگى تاریخ خواهد بود. 
سران عرب مى توانند با تصمیمهاى درست، براى خودشان در این اجالس 
افتخار ابدى کسب کنند. البته مسأله ى فلسطین با این اجالسها حل نمى شود؛ 

اما این اجالسها مى توانند مطالبات ملت فلسطین را به دنیا عرض کنند.2 

ایستادگى در مقابل خباثتهاي صهیونیستها، با استفاده از ظرفیتهاى دنیاى 
اسالم

دنیاى اسالم بایستد، و می تواند. ظرفیتهاى دنیاى اسالم براى ایستادگى 
در مقابل خباثتها و طمع ورزیهاى خیلى باالست. همه ى توجه فوراً متوجه 
نفت می شود؛ مسأله ى نفت نیست. اینجا مرکز دنیاست؛ بزرگترین بازارهاى 
است؛  وابسته  اینجا  به  آبرویشان  است؛  منطقه  این  توى  غربى  مصنوعات 
مهمترین گذرگاههاى جهانى در اختیار این مجموعه ى کشورهاى مسلمان 
است. این چیزها رگهاى حیات دنیاست، دست مسلمانهاست؛ مسلمانها از 

1.  بیانات در مراسم گشایش هشتمین اجالس سران کشورهاى اسالمى 1376/09/18 
2.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 

 1379/07/29
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اینها استفاده کنند، می توانند.
از همه ى اینها هم که بگذریم، منطق سیاسى و حرف سیاسى در دنیاى 
امروز کارگر است. می توانند بخواهند، بدون اینکه حتّى از این ابزارها بخواهند 
استفاده کنند. نفس خواستن دولتها و ملتها، وزنه ى عظیمى در حوادث جهانى 

است. متأسفانه از این استفاده نمی شود، غفلت می شود.1

آزمون سخت براي دولتهاي عربی، کنفرانس اسالمی و اتحادیه ي عرب
بیدار  ملتهاي  گرفته اند.  قرار  دشوار  آزمونی  معرض  در  عربی  دولتهاي 
و  اسالمی  کنفرانس  می کنند.  مطالبه  جازم  و  قاطع  اقدامی  آنان  از  عرب 
اتحادیه ي عرب نباید به کمتر از برداشتن کامل محاصره ي غزه و توقف کامل 
دست اندازي به خانه ها و سرزمینهاي فلسطینی در کرانه ي غربی و محاکمه ي 

جنایتکارانی چون نتانیاهو و ایهود باراك، قانع شوند. 2

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و شخصیتهاي علمی سیاسی 1389/01/17 
غزه  آزادي  دریایی  کاروان  به  حمله  در  صهیونیستی  رژیم  دریایی  جنایت  پی  در  پیام   .2

 1389/03/11
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فصل ششم
مسؤولیت رسانه ها

وظیفه ى رسانه ها در دفاع تبلیغاتی از فلسطین
این پیامى[پیام انقالب] که تولید شده و ما از لحاظ اصِل پیام و تحکیم 
و شناسایى و تدویِن آن، مشکلى نداریم، براى این که بدانیم چگونه تقسیم و 
توزیع و پخشش کنیم، مدیریِت صحیح الزم دارد. وقتى اینها انجام گرفت، 
آن وقت افکار عمومى در اختیار شما قرار مى گیرد؛ یعنى شما مى توانید افکار 
عمومى را مدیریّت کنید. وقتى این کار انجام گرفت، افکار عمومى در اختیار 
شماست. دشمن مى خواهد افکار عمومى را در اختیار گیرد. شما باید نگذارید 
که او افکار عمومى ملت خودتان و ملتهاى دیگر را - تا هرجایى که صداى 
شما مى رسد - در اختیار گیرد. شما امروز حادثه اى مثل حادثه ى فلسطین را 
ببینید که دیگر در آن جا جبهه ى حّق و باطل معلوم است. ملتى را از سرزمین 
آبا و اجدادیش - که استخوانهاى اجدادش در این زمین دفن شده و همه ى 
تاریخ مى گوید که این جا مال اوست - و از خاك و زندگى و خانه و از 
حّق انتخاب در کشور خودش محروم کردند و یک عّده بیگانه را از اروپا و 
اروپاى شرقى و روسیه و امریکا و از جاهاى دیگر جمع کرده اند و گفته اند 
شما این جا را اداره کنید! خوب؛ اگر هیچ عامل دیگرى هم در این بین نبود، 
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همین اندازه نشان مى دهد که حّق و باطل کجاست؛ چه برسد به این که آن 
و  خشونت بار  روشهاى  اقسام  و  انواع  با  اشغالگر،  متصّرِف  بیگانه ى  گروه 
سبع وار، آن جمعى را که صاحب آن سرزمین هستند، نابود مى کند؛ یعنى 
مى زند، مى کوبد و مى کشد. دیگر حّق و باطل از این ُمنحازتر و متمایزتر؟! 
شما ببینید همین را جماعِت طرفدار حضورِ اسرائیل در این منطقه - امریکا 
و خود صهیونیستها و بعضى دولتهاى دیگر - چگونه در افکار عمومى دنیا 
عوض کرده اند! یعنى افکار عمومى را طورى تغییر داده اند که امروز در مقابل 
این حوادث تلخ در دنیا حرکت مهّمى انجام نگیرد. واّال اگر این تبلیغات 
نبود، ملتهاى دنیا - ولو هیچ رابطه اى هم با فلسطین نداشتند - روزى نبود 
که تظاهراتى به نفع مردم فلسطین راه نیندازند، اعتراضى نکنند، حکومتها را 
زیر فشار قرار ندهند و دولتهاى خودشان را براى موضعگیرى تحِت فشار 
نگذارند. اگر این تبلیغات نبود، اصًال صحنه ى سیاست دنیا عوض مى شد. 
اینها افکار عمومى را همان طور که خودشان مى خواستند، تصّرف و هدایت 
کردند - به خاطر رعایت همان ترتیب منطقِى کار رسانه اى - و این دروغ 
بزرگ را در ذهن مردم جا انداختند. اگر ما بتوانیم یک کار رسانه اى درست 
انجام دهیم، مى توانیم این صحنه ى باطل را الاقل تا حدودى به صحنه ى حق 
تبدیل کنیم؛ یعنى در افکار عمومى دنیا کار را طورى پیش ببریم که واقعًا 
قضیه بعکس شود. بنابراین ما در این زمینه ضعیف هستیم. «ما» که مى گویم، 
یعنى جبهه ى حق. این در مورد افکار عمومى دنیا نسبت به یک قضیه ى 
بین المللى است. در مورد افکار عمومى داخل کشور هم عیناً همین مسأله 

وجود دارد.
... مسأله ى خبر هم بسیار مهّم است. خبر، نیاز است. البته وضع خبر 
خیلى بهتر از گذشته شده است؛ منتها هرچه بتوانید خبر را موثّق، بهنگام، 
فراگیر و داراى خصوصیّاتى که گفتیم، بکنید. گاهى پخش یک خبر ضعیف 
و کمتر موثّق، در مردم ایجاد یأس مى کند. گاهى یک خبر واحد را دو گونه 
مى شود داد: مثًال خبر تجهیزات امریکایى یا تجهیزات اسرائیلى را مى شود 
به گونه اى داد که مردم انگیزه پیدا کنند که با آن به مقابله برخیزند؛ همان خبر 
را مى شود طورى داد که مردم احساس کنند که نمى شود دست از پا تکان 
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داد و اصًال هیچ حرکتى نمى شود کرد. پس نحوه ى دادن خبر باید امیدبخش 
باشد. البته خودِ خبر، مهم و حاوى نکات سودمند است.1

وظیفه ى رسانه هاى خبرى
به نقش رسانه ها و تبلیغ مى رسیم. این صحنه ى مبارزه، یک صحنه ى 
عمومى است. هر کس به قدر توانایى خود در سرتاسر دنیاى اسالم وظیفه اى 
دارد و باید نقشى ایفا کند. امروز دنیا، دنیاى رسانه ها و تبلیغ و تبیین است. 
که  دارد  قرار  اسالم  دنیاى  دشمنان  خبرى  امپراتورى  شما  مقابل  در  امروز 
غالباً در کنترل صهیونیستهاست. امروز یک اتوبان یکطرفه ى خبر و تحلیل از 
طرف رسانه هاى خبرى به سمت افکار عمومى دنیا - از جمله افکار عمومى 
کشورهاى عربى و اسالمى و خود مسلمانان - جارى است. صهیونیستها از 
آغاز شروع کار خود، به سمت رسانه هاى خبرى و تبلیغى رفتند. یکى از 
سیاستهاى آنها این بود که رسانه هاى تبلیغى دنیا را قبضه کنند. امروز این گونه 
است. آنها از اّوِل کار، یک شگرد تبلیغى را انتخاب کردند که بسیار مهّم و 
تعیین کننده بود و تا امروز تأثیرگذار بوده است. آن شگرد تبلیغى عبارت 
است از مظلوم نمایى. براى مظلوم نمایى، داستانها و افسانه هاى فراوانى جعل 
هم  امروز  گرفت.  انجام  بى وقفه اى  تالشهاى  و  شد  ساخته  خبرهایى  شد؛ 
در نهایت سّفاکى، باز همان تبلیغات ادامه دارد؛ یعنى باز هم مهمترین کار 
صهیونیستها در دنیاى تبلیغات، مظلوم نمایى است. اینها مسأله ى نگرانى روانى 
یهودیان را مطرح کردند و گفتند چون یهودیان در طول قرنهاى متمادى زیر 
فشار بودند، از لحاظ روانى دچار نگرانى اند و به امنیّت روانى احتیاج دارند. 
صهیونیستها در مذاکرات با سران کشورهاى غربى و بعدها در گفتگوهاى 
خود با کشورهاى اسالمى و عربى، مسأله ى امنیّت روانى را مطرح کردند و 
گفتند ما به امنیّت روانى احتیاج داریم و باید امنیّت روانى ما تأمین شود. این 
امنیّت روانى یعنى چه؟ هیچ معناى مشّخص و هیچ پایانى ندارد. هر اقدامى 
بخواهد انجام بگیرد، اگر به سودشان نباشد، به بهانه ى امنیّت روانى، مى توانند 

1.  بیانات در دیدار مدیران صدا و سیما 1381/11/15 
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آن را خنثى کنند. بسیارى را در دنیا قانع کردند که به امنیّت روانى احتیاج 
دارند و باید امنیّت روانى آنها تأمین شود.

چشم  از  است  مشکلتر  روانى،  امنیّت  مورد  در  اسرائیل  نیاز  برآوردن 
پوشیدن از سرزمین. شما وقتى سرزمین را از دست مى دهید، مى دانید چه 
چیزى را از دست دادید؛ اما وقتى مى خواهید خواسته ى اسرائیل را در مورد 
امنیّت روانى برآورده کنید، نمى دانید تا کجا باید تسلیم شوید و تا کجا باید 
امتیاز بدهید. این امتیاز دهى، پایانى ندارد؛ مرتّب باید امتیاز داد. تجربه ى 
اروپا در این مورد، عبرت آموز است. دولت آلمان صد و پنجاه میلیارد مارك 
به عنوان خسارت به یهودیان داد؛ اما خسارت یهودیان از آلمان هنوز تمام 
نشده است؛ باز هم خسارت طلبکارند و باید به آنها داده شود! آنچه یهودیان 
با آلمان کردند، کم و بیش با برخى کشورهاى اروپایى دیگر - مثل اتریش، 
سوئیس، فرانسه، حتّى تا چند سال قبل با واتیکان - نیز انجام دادند. همه باید 

خسارت بدهند؛ این خسارت تمام شدنى نیست!
در بعد روانى، اسرائیلیها فّعالیتهاى بسیار مهّمى دارند. همه ى سیاستمداران، 
بناى  مقابل  در  باید  غرب  نخبگان  و  کارگزاران  روشنفکران،  خبرنگاران، 
یادبود کوره آدم سوزى سر تعظیم فرود بیاورند؛ یعنى همه، داستانى را که 
اصل صّحت آن معلوم نیست، مورد تأکید قرار دهند و خود را بدهکار آن 
داستان قلمداد کنند. اینها روشهایى است که در تبلیغ دارند و همه معطوف 

به «مظلوم نمایى» است.
البته در بخش دیگرى از دنیا، با تکیه بر داستانهاى ذکر شده در تورات و 
این که این جا سرزمینى است که به فرزندان اسرائیل بخشیده شده، بسیارى 
در  من  که  طورى  آن  کردند.  همدل  و  همفکر  خود  با  هم  را  مسیحیان  از 
آمارى مالحظه کردم، اینها توانسته اند در برخى کشورها - از جمله عمدتًا 
میلیونها  تبلیغات،  همین  با  عمومى،  افکار  پشتوانه ى  عنوان  به  امریکا-  در 
صهیونیست غیر یهودى درست کنند! اینها سالهاست که این کار تبلیغاتى را 
مى کنند. امروز هم با شّدت هر چه تمامتر همین تبلیغات در دنیا ادامه دارد.

(یازده  شهریور  بیستم  حادثه  مثل   - آمد  پیش  که  هم  حوادثى  از  البته 
سپتامبر) در نیویورك و واشنگتن - حداکثر سوء استفاده را کردند و توانستند 
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این  از  برانند.  حاشیه  به  اسالم  دنیاى  قضایاى  متن  از  را  فلسطین  مسأله ى 
در  اما  گرفتند.  قرار  امریکا  کمک  مورد  صددرصد  صهیونیستها  هم  جهت 
مقابل، هیچ کس حق ندارد و نباید در کشورهایى که اّدعاى آزادى مى کنند، 
آتش زدن زندگى زنان و کودکان فلسطینى را مورد سؤال و اعتراض قرار 

دهد و قساوتهایى را که امروز علیه ملت فلسطین به کار مى رود، ذکر کند.
با توجه به این روش تبلیغى و شناخت روانى اى که انسان از دشمن پیدا 
مى کند، مجموعه ى مسؤوالن و کارگزاران رسانه هاى کشورهاى اسالمى باید 
مسؤولیت خود را احساس و راه خود را تنظیم کنند. این یک کار حیاتى و 
مهّم است. امروز نه فقط براى ملت فلسطین، بلکه براى دنیاى اسالم، این یک 

کارِ حیاتى و یک وظیفه ى سنگین است.
به عنوان یک مثال، من تجربه ى جنوب لبنان را - که دوستان در جریان 
آن هستند - به عنوان یک الگو مى توانم مطرح کنم. مؤمنین و جوانان مبارز 
لبنان توانستند از اهرم و عامل تبلیغات به بهترین وجه و به صورت شایسته، 
در حرکت عظیمى که علیه صهیونیستها کردند، استفاده کنند؛ توانستند عنصر 
مقاومت و فداکارى را به دنیاى اسالم درست منعکس کنند؛ به این ترتیب 
است که دشمن به ستوه مى آید. همه ى دنیاى اسالم فهمید که مقاومت در 
جنوب لبنان چه مى کند و چه کار مى خواهد بکند و هدفش چیست. در 
آن جا تبلیغات به شیوه ى خوب و درستى به کار رفت. خودى روحیه پیدا 
کرد، دشمن روحیّه اش ضعیف شد و به ستوه آمد. این کارى است که ما 
همیشه باید بکنیم. دنیاى اسالم همیشه در حال مبارزه و مورد حمله است. 
این قطعه اى از بدن دنیاى اسالم است که امروز در چنگال صهیونیستهاست؛ 
شب و روز به آن حمله مى کنند؛ لذا باید از رسانه ها حداکثر بهره بردارى به 

نفع این قضیه به عمل آید.
الزم است براى استراتژى تبلیغى علیه صهیونیستهاى غاصب، یک طّراحى 
بنیادین صورت گیرد. این که ما به صورت تاکتیکى در هر موقعیّتى بخشى از 
مظلومیتها را بیان کنیم کافى نیست. باید یک راهبرد عمومى، تبلیغى در همه ى 

دنیاى اسالم به صورت مشترك تعیین و به آن عمل شود.
ما رسانه هاى بزرگ دنیا را در اختیار نداریم؛ اما آنچه را هم که در اختیار 
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داریم؛ چیز کمى نیست. ما باید از سرمایه و موجودى خود - که متعّلق به 
دنیاى اسالم است - حداکثر استفاده را بکنیم. 

... ما نباید به تسلیم کردن و نومید کردن ملت فلسطین کمک کنیم؛ ما 
باید حقیقت را بیان کنیم. حقیقت، امید و افق تازه و به لرزه درآمدن زانوان 
صهیونیستها و محتاج شدن و مستأصل شدن قدرتهاى حامى صهیونیستها در 
مقابل حرکت عمومى ملتى است که متّکى به ایمانش حرکت مى کند. آن ملتى 
که یکپارچه حرکت مى کند و به ایمان خود متّکى است، شکست پذیر نیست. 
ما باید این حقایق را براى ایجاد امید بیشتر در دلهاى کسانى که وسط میدان 
و صحنه اند، روشن کنیم و زمینه ى روانى مقاومت را فراهم نماییم. وظیفه ى 

رسانه ها این است که کارى کنند تا زمینه ى روانِى مقاومت پیدا شود.
...سیستم رسانه اى اسالم و سیستم رسانه اى عرب باید طورى رفتار کند که 
معنایش این نباشد که از معرکه دور است. شما وسط میدانید؛ چه بخواهید و 
چه نخواهید. امروز، روزى است که هر اقدام ما، در آینده ى تاریخ اثر مى گذارد 
و ثبت خواهد شد. ما امیدواریم که همه ى دنیاى اسالم این قضیه را با همه ى 

ابعادش به روشنى درك کند و بر طبق آنچه وظیفه ى اوست، عمل کند. 1

لزوم استفاده از روشهاي تبلیغاتی براي مبارزه با اسرائیل
غالباً دو نکته از نظر شعاردهندگاِن به نام اسرائیل، دور مى ماند. ما این دو 
نکته را اجماالً عرض مى کنیم...نکته ى دوم2 این است که یکى از چیزهایى 
که در روز اول، ایجاد دولت غاصب را زمینه سازى کرد و امروز هم ادامه ى 
آن دولت را زمینه سازى مى کند، تبلیغاتى است که دستگاه تبلیغاتى سراسرى 
صهیونیستها و دوستانشان در همه جاى دنیا، به راه انداخته اند. براى افکار 
مردم دنیا، این طور وانمود کرده اند که صاحِب خانه، آن کسانى هستند که بر 
آن جا حکومت مى کنند و یک عده دور از فرهنگ هم براى آنها مزاحمت 

1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 
جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11

2.  نکته ي اول در صفحه ي 165
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ایجاد مى کنند! متأسفانه، این را در دنیا جا انداخته اند. روى این قضیه، در 
افکار عمومى و در فرهنگ عام جهانى، کار تبلیغاتى کرده اند؛ ولى ما مسلمین 
غافل بوده ایم! ما مسلمین، به شیوه هاى تبلیغاتى دشمن وقوف پیدا نکرده ایم. 

از بهترین شیوه ها، براى بیان حقانیت مردم فلسطین استفاده نکرده ایم.
آنچه بر این مقدمه مى خواهم مترتب کنم، این است که در تمام اقطار 
عالم، همه ى روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و کسانى که در تبلیغات، 
اندك دستى دارند، باید با احساس وظیفه ى کامل نسبت به این قضیه، اداى 

تکلیف بکنند.
بعد از جنگ جهانى دوم، یهودیها در سرتاسر دنیا، براى مظلوم نمایى، 
صدها و بلکه هزارها فیلم درست کرده اند، تا چهره ى آنها را مظلوم و چهره ى 
کسانى را که با آنها مقابل بودند - به صورت واقعى یا غیرواقعى - ستمگر 
نشان بدهد. تا آن جا که ما اطالع داریم، ظلمى که امروز به ملت فلسطین 
مى شود، هیچ وقت به مجموعه ى یک ملت نشده است؛ در حالى که متأسفانه 
افکار عمومى دنیا، از این ظلم مّطلع نیست. این، بایستى درست بیان بشود. 
باید فیلمها ساخته بشود، باید کارهاى هنرى انجام بگیرد تا همه ى افکار 

عمومى دنیا بدانند که چه مى گذرد.
متأسفانه باید اعتراف کنیم که روشنفکران ما و کسانى که مى توانستند، 
کوتاهى کردند. ما باید در سطح عالم، مسأله ى فلسطین را آن چنان که هست، 
معرفى بکنیم. براى این کار باید سرمایه گذارى بشود و افراد، تالش و کار 

کنند. این، نکته یى بوده است که ما از آن غفلت کرده ایم. 1
هم  فارسى  به  که  نوشتند  کتابى  ایتالیاییها  نیز  پیش  سال  سه  دو،  اتفاقاً 
ترجمه شده است؛ آن جا هم به وجود بخش هنرى سازمان سیا و فّعالیتهاى 
گوناگونش اشاره شده است. سیاست، این گونه از هنر استفاده مى کند. شما 
در این جا مى خواهید چه کار کنید؟ اگر همه ى سیاستمداران و مستکبران و 
قلدران و صاحب اختیاران دنیا مى آمدند در مقابل کتاب مقّدس خودشان قسم 
خیال راحتى  جالله مى خوردند که از هنر استفاده نکنند، مى شد آدم نسبتاً 
پیدا کند و بگوید بسیار خوب، الحمدهللا، هنر خالص شد؛ اما آنها از هنر 

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13 
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استفاده مى کنند. شما مى خواهید چه کار کنید؟ آیا شما مى خواهید در مقابله 
با مطامعى که آنها به وسیله ى هنر به آن مى رسند، از این ابزار بهره نبرید؟ این 

خردمندانه است؟ نه؛ این خردمندانه نیست.
و  گوناگون  مسائل  زمینه ى  در  است.  اسالمى  جمهورى  جرم  این   ....
قضیه ى فلسطین و غیره نیز همین طور است. به جرم تسلیم نشدِن یک ملت 
در مقابل تمایل مستکبرانه ى قدرتهاى جهانى، این ملت محکوم مى شود که 
با همه ى ابزارها - از جمله ابزار هنرى - با او بشّدت مبارزه شود. همان گونه 
که عرض کردم، سازمان سیا بخش هنرى دارد و فیلمهایى که بعد از انقالب 
علیه ما و علیه شیعه و اسالم درست کردند، بسیار زیاد است. شما که یک 
فیلمساز و سینماگر و بازیگر سینما و تئاتر و موسیقیدان و آهنگساز ایرانى 
هستید و این واقعیّت و مظلومیت را ادراك مى کنید، تکلیفتان چیست؟ آیا 

هیچ تکلیف مردمى وجود ندارد؟
..... آنها این همه سالح تولید مى کنند و به همه ى دنیا مى دهند. بنابراین 
حقیقت قضیه این است که خود آنها بیشترین خشونت را مرتکب مى شوند. 
جمهورى  چرا  که  است  این  مرادشان  ولى  مى کنند؛  صحبت  تروریسم  از 
حمایت  مى کنند،  دفاع  خودشان  وطن  از  که  فلسطینى  مبارزان  از  اسالمى 
از  حمایت  یعنى  تروریسم،  از  حمایت  جهانى،  رسانه هاى  نظر  از  مى کند. 
مبارزان فلسطینى! خراب کردن خانه ى فلسطینى روى سرش توسط تانک 
اسرائیلى و کشتن بچه ى چند ماهه، تروریسم نیست؛ اما وقتى نظامِى خشِن 
جنایتکارى در حادثه اى کشته مى شود، در مطبوعاِت خودشان عکس زنش را 
جدا، عکس بچه اش را جدا - در حال گریه کردن و شیون زدن - و عکس 
طرف  این  دهند  نشان  این که  براى  مى کنند؛  منتشر  جدا  را  خاکسپارى اش 
این  غرض  مى کنند.  که  است  تبلیغاتى اى  کارهاى  اینها  مى ورزد!  خشونت 
است که به هنر و سیاست باید قدرى عمیقتر نگاه کنیم. نمى شود ساده اندیشى 

کرد.1

1.  بیانات در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر 1380/05/01 
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فصل هفتم
مسؤولیت نخبگان

 مسؤولیت علما، روشنفکران، سیاستمداران، شاعران، نویسندگان، هنرمندان 
و دانشگاهیان مسلمان

و  سیاستمداران  و  روشنفکران  موّظفند.  و  مسؤول  زمینه  این  در  همه 
قشرهاى  اینها  مسؤولند.  دانشگاهیان  و  هنرمندان  و  نویسندگان  و  شاعران 
اثرگذارند؛ اینها کسانى اند که مى توانند رسانه ها را به درستى تغذیه کنند. شما 
که در این جا جمع شده اید، همین اجتماعتان یک حادثه ى بزرگ است. در 
این اجتماع، شما مى توانید این را پایه اى براى یک حرکت هماهنِگ رسانه اى 
در همه ى دنیاى اسالم قرار دهید. این کارِ ممکنى است. چرا ما از ابزارهاى 

خود استفاده نمى کنیم؟
بسیارى از نویسندگان و روشنفکران دنیاى اسالم به سردمداران برخى از 
کشورهاى اسالمى و دولتهایى که رفتار مناسبى در مقابل صهیونیستها ندارند، 
اعتراض مى کنند و مى گویند چرا از نفت و ثروت و از امکان سیاسى خود 
علیه صهیونیستها استفاده نمى کنید؟ البته این اعتراض وارد است و به نظر ما 
این اشکال، اشکال درستى است؛ اما عیناً مى شود همین سؤال را در دنیاى 
روشنفکرى، نویسندگى و دنیاى دانشگاهها مطرح کرد: چرا از سرمایه ى عظیم 
علمى و روشنفکرى، چنان که باید و شاید، استفاده نمى شود؟ گاهى یک شعر 
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و یک قصیده تأثیرى مى گذارد که بسیارى از پولها و ثروتها نمى تواند آن اثر 
را به وجود آورد. یک روز یک شاعر فلسطینى قصیده اى گفت و دلهاى 
دنیاى عرب را به شورش وادار کرد - این مربوط به سال 67 یا 68 است - 
گاهى یک شگرد خوب رسانه اى یا یک حرکت هماهنگ تبلیغاتى، از بستن 

شیرهاى نفت اثرش بیشتر مى شود. 1
شما علماى اسالم و نویسندگان و روشنفکران و دانشجویان کشورهاى 
اسالمى، وظایف فورى ترى دارید. شما مى توانید ملتها را از عظمت مصیبتى 
که امریکا و اسرائیل براى جهان اسالم تدارك مى بینند، آگاه کنید و نیروى 
عظیم ملى را براى مقابله با آن بسیج نمایید. دولتهایى که خود را براى همراهى 

با این خیانت آماده مى کنند، باید خطر خشم ملتهاى خود را دریابند. 2
البته علماى اسالم در سرتاسر دنیاى اسالم و همچنین روشنفکران دنیاى 
حرکتى  از  امریکاییها  این که  ِصرف  به  دارند.  ویژه اى  مسؤولیتهاى  اسالم 
و  عربى  کشور  فالن  در  را  مفتى  فالن  و  عالم  فالن  نباید  هستند،  ناراضى 
اسالمى به اتّخاذ یک موضع ضّد اسالمى وادار کند؛ که متأسفانه در قضیه ى 
اخیر، یکى دو موردِ چنین در دنیاى اسالم مشاهده شده است. علماى اسالم، 
گویندگان،  شاعران،  اسالم،  دنیاى  روشنفکران  اسالمى،  کشورهاى  علماى 
باید  همه  اسالم،  دنیاى  سرتاسر  در  دانشجو  قشر  و  هنرمندان  نویسندگان، 
امروز در حمایت از مردم فلسطین نقش ایفا کنند - وظیفه ى آنهاست - و این 
نقشها مؤثّر است و مى تواند به این ملت مظلوم یارى برساند. زبان و حرف، 
کافى نیست. موضعگیریهاى قاطع مردم، از بسیارى از کمکها باالتر و تأثیرش 
بیشتر است. این وظیفه است و امیدواریم خداوند متعال توفیق دهد تا همه 

بتوانند این وظیفه را انجام دهند. 3
امروز دولتها و ملتهاى مسلمان بویژه عرب، وظیفه ى سنگینى بر دوش 

1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 
جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11

2.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
3.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان 1380/09/16
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دارند. وظیفه ى دولتها البته بسیار سنگین و خطیر است؛ اما سنگینى وظیفه ى 
و  دانشگاهى  نخبگان  و  سیاسى  شخصیتهاى  و  دینى  علماى  بویژه  ملتها 
روشنفکران و دیگر عناصر اثرگذار از سنگینى وظیفه دولتها کمتر نیست. 
این وظیفه ى عبارتست از کمک رساندن و روحیه دادن و این جهاد مقدس 

را تداوم بخشیدن.
از خداوند متعال مى خواهم که به همه ى ما توفیق عمل به این وظیفه را 

عنایت فرماید.1

وظیفه ي روشنفکران در مبارزه با جنگ تبلیغاتی دشمن
نومیدسازى، تحقیر هویت، به رخ کشیدن قدرت و تمّکن مادى خویش. 
امروز و در آینده هزاران ابزار تبلیغى به کار افتاده و خواهد افتاد که مسلمانان 
را از آینده یى درخشان نومید و یا به آینده ئى که منطبق با نیّات پلید خود آنان 

است ترغیب کنند.
 این جنگ فرهنگى و روانى از آغاز دوران استعمار تاکنون، کاري ترین 
ابزار غرب در سلطه گرى اش بر کشورهاى اسالمى بوده است. آماج این تیر 
زهرآلود، نخست نخبگان و روشنفکران و سپس توده ى مردم اند. مبارزه با این 
ترفند جز با رویگردانى از فرهنگ تحّکم آمیز و تحمیلى غرب ممکن نیست. 
عناصر  شود.  پاالیش  روشنفکران،  و  نخبگان  بوسیله ى  باید  غربى  فرهنگ 
مفید آن جذب، و اجزاء زیانبار و مخّرب و فسادانگیز آن از ذهن و عمل 
جامعه هاى اسالمى طرد شود. معیار در این پاالیش بزرگ، حکمیّت فرهنگ 
اسالمى و اندیشه هاى بارور و راهگشا و هدایتگر قرآن و سنت است. این 
یک فصل اساسى از مبارزه ى همه جانبه و خوش عاقبتى است که علماى 
دینى و روشنفکران و نخبگان سیاسى در سراسر جهان اسالم بر عهده دارند. 
به امید آن که حج امسال بتواند عزم همگان را در پیمودن این راه پربرکت و 

پرافتخار، راسخ و جازم کند.2

1.  پیام به کنفرانس بین المللى امام خمینى (قدس سره) و حمایت از فلسطین 1381/03/12 
2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1379/12/12 
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وظیفه ى سیاستمداران،  اندیشمندان و روشنفکران نسبت به حفظ وحدت
امت اسالمى باید بیدار باشد؛ باید در مقابل اینها بایستد. وظیفه ى درجه ى 
اول هم بر دوش سیاستمداران است. مسؤوالن و زمامداران کشورهاى اسالمى 
بهوش باشند. این فریاد ممکن است از گلوى بعضى از سیاستمداران خودى 
خارج شود؛ اما ما اشتباه نمی کنیم. ما در شناخت عامل اصلى خطا نخواهیم 
است،  دیگران  فریاد  فریاد،  نیست؛  اینها  مال  اما  اینهاست،  گلوى  از  کرد. 
مربوط به قدرتهاى استکبارى دنیاست. آنها هستند که مخالف وحدت امت 
اسالمى اند. اگر از حنجره ى کسانى از داخل امت اسالمى هم خارج شود، 
اینها فریب خورده اند. این صدا، صداى اینها نیست. این صداى آنهاست؛ 
این صدا را می شناسیم. در درجه ى اول، سیاستمداران و مسؤوالن و باز در 
درجه ى مهم و باال، اندیشمندان، کسانى که با مغز و دل مردم سر و کار دارند؛ 
علماى دین، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، شعرا، ادبا، دانشمندان 
دنیاى اسالم، این وظیفه ى بزرگ را بر عهده دارند که به مردم، سرانگشتانى 
را که می خواهند در این وحدت اختالل کنند و این رشته ى مستحکم الهى را 

از دست مسلمانها بگیرند، معرفى کنند.
همدیگر  با  جمیعًا»1؛  اهللا  بحبل  اعتصموا  «و  می گوید:  صریحاً  ما  به  قرآن 
اعتصام به حبل اهللا پیدا کنید. اعتصام به حبل اهللا را تک تک هم می شود 
انجام داد؛ اما قرآن می گوید: «و اعتصموا بحبل اهللا جمیعًا»2؛ با هم باشید. «و 
التفّرقوا»3؛ تفرق پیدا نکنید، حتّى در اعتصام به حبل اهللا؛ چه برسد به اینکه 
بعضى بخواهند اعتصام به حبل اهللا کنند، بعضى بخواهند اعتصام به حبل 
الشیطان بکنند. حتّى اعتصام بحبل اهللا هم که همه بخواهند بکنند، «جمیعاً»؛ با 

هم، همدالنه این کار انجام بگیرد. این مسأله ى بزرگ دنیاى اسالم است.
امیدواریم خداوند متعال به همه ى آحاد امت اسالمى و همه ى ملتهاى 
اسالمى و همه ى دولتهاى اسالمى توفیق بدهد که این مسأله ى مهم را با وزن 
آن، با همان مقدار اهمیت آن تلقى کنند و آن را در عمل اجرا کنند. و رضوان 

1.  سوره ي آل عمران،آیه ي103
2.  همان
3.  همان



289
ا / 

ویته
سؤ

م: م
 سو

ش
بخ

الهى و رحمت الهى باد بر روح امام بزرگوار ما که فریاد وحدت را در دوران 
ما و در زمان ما، او بود که بلند کرد و مسلمانان را به این اتحاد دعوت کرد. 
امیدواریم خداوند متعال دلهاى ما را با سروش الهى، با دعوت الهى هرچه 
بیشتر مأنوس کند؛ آشنا کند و آینده ى امت اسالمى از گذشته ى آن بمراتب 

بهتر باشد.1

وظایف سنگیِن دلسوزان فلسطین
اکنون که شما عزیزان به عنوان یک وظیفه ى اسالمى، براى حمایت از 
انتفاضه گرد هم آمده اید، وظایف بس سنگینى را بر دوش دارید. قبل از هر 
چیز باید نشان دهید که جهان اسالم در سایه ى بیدارى اسالمى، مصّمم به 
بازگشت به سنّتهاى حسنه ى تاریخ شکوهمند اسالم است و همان سنّتها و 
در رأس همه، وحدت مسلمانان است که در گذشته موجب شد مسلمانان 
در نبردهاى سرنوشت ساز علیه متجاوزان صلیبى پیروز شوند. در آن واقعه ى 
عظیم تاریخى، از همه ى جهان اسالم، مجاهدین جهت پیوستن به کارزار 

سرنوشت ساز و طوالنِى نبرد کفر و ایمان روانه شدند. 2

کنفرانس تهران در سال 1370؛ کانون امید براي مخالفان سازش
کنفرانس گذشته ى فلسطین که در تهران تشکیل شد، یک نقش اساسى 
و مثبت ایفا کرد؛ به این معنى که کانون امیدى را براى مخالفان روند سازش 
فراهم کرد و درعین حال به مردم فلسطین روحیه و امید بخشید. مواضع ایران 
اسالمى و پایدارى منحصر به فرد آن در میان دولتهاى اسالمى نیز توانست به 

این مردم قهرمان امید بخشد.3

اعظم(ص)  رسول  حضرت  والدت  سالروز  در  مسؤوالن  از  جمعى  دیدار  در  بیانات   .1
 1387/12/25

2.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 
3.  همان



دستاورد مطلوب کنفرانس تهران در سال 1380؛ حمایت معنوي از پایداري
اینک نیز مردم فلسطین بیش از هر چیز به حمایت معنوى و پایدارى 
در مواضع نیاز دارند. درست است که نیاز مالى نیز دارند و باید براى آن، 
اقدامات جّدى نمود؛ ولى خود آنها در مصاحبه هاى مختلف مى گویند که ما 

بیش از هر چیز به موضعگیرى نیرومند عربى - اسالمى نیازمندیم. 1
مردم  و  نماید  فراهم  را  امرى  چنین  تحّقق  زمینه ى  باید  شما  کنفرانس 
شما  کند.  اسالمى  امت  فراگیر  و  بى دریغ  حمایتهاى  به  دلگرم  را  فلسطین 
مسیر،  این  در  تالش  با  مى توانید  اسالمى  مختلف  کشورهاى  نمایندگان 
امکانات ملتهاى خودتان را براى آزادى فلسطین بسیج کنید. ...مردم فلسطین 
را باید به ادامه ى مقاومت دلگرم کنید. مردم فلسطین خوب مى دانند که آنچه 
بر اقدامات سرکوبگرانه ى اسرائیل در لبنان لگام زده است، توان مقاومت 
اسالمى در پاسخگویى به اسرائیل و وارد آوردن ضربات سهمگین به آن 

مى باشد و نه اتّکاء به تالشهاى مسالمت آمیز و میانجیگرى این و آن.2

نقدترین و فورى ترین مطالبات ملت فلسطین
نقدترین و فورى ترین مطالبات ملت فلسطین این است که عامالن کشتار 
فلسطینى در این سه هفته باید در یک دادگاه اسالمى یا عربى، محاکمه و 
مسجداالقصى  در  خود  حضور  با  که  پلیدى3   موجود  آن  شوند.  مجازات 
احساسات مردم مسلمان را جریحه دار کرد، باید مجازات شود. قدس شریف 
و شهر بیت المقدس باید از وجود صهیونیستها بکّلى پاکسازى شود؛ اجازه 
داده شود که ملت فلسطین آزادانه نسبت به آینده و سرنوشت خود تصمیم 
بگیرد. اینها مطالبات نقدى است که سران کشورهاى عربى مى توانند مطرح 

کنند. 4

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
2.  همان

3.  آریل شارون
4.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 

 1379/07/29
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لزوم درخواستهاي عملی در کنفرانسها
همه،  بر  مقّدمِ  و  اسالمى  دولتهاى  اول،  درجه ى  در  دارند.  وظیفه  همه 
قرار است چند روز دیگر کنفرانسى از  دولتهاى عرب وظیفه دارند. ظاهراً 
اتّحادیه ى عرب تشکیل شود. ما تشکیل این کنفرانسها را تأیید مى کنیم. هم 
این  براى  و  بنشینند  باید  عرب  اتّحادیه ى  هم  و  اسالمى  کنفرانس  سازمان 
مسائل فکر کنند. راه مقابله این است که از نیرو و ثروت و جمعیت عظیم 
و امکانات جهان اسالم و قدرت رأى آن در مجامع بین المللى، براى دفاع از 
ملت فلسطین استفاده کنند. به ِصرف یک قطعنامه و دو کلمه حرف، اکتفا 
نکنند؛ بلکه امریکا را به قطع مناسبات گوناگون و به اتّخاذ مواضع قاطع 

تهدید کنند و از رژیمهاى اروپایى بخواهند که وارد میدان شوند. 1

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان 1380/09/16
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فصل هشتم
مسؤولیت دیگر افراد و اقشار

وظیفه ي حّجاج؛ لزوم باالتربردن بصیرت سیاسی
مسلمانانى که از چهارگوشه ى جهان در اینجا به شوق طواف کعبه و 
زیارت حرم رسول اعظم صلى اهللا علیه و آله گرد آمده اند باید این فرصت 
را براى مستحکم کردن پیوندهاى برادرى میان خود که درمان بسیارى از 
مى بینیم  آشکارا  امروزه  شمارند.  مغتنم  است  اسالمى  امت  بزرگ  دردهاى 
که دست بدخواهان دنیاى اسالم، بیش از گذشته در کار تفرقه افکنى میان 
مسلمانان است و این در حالى است که امت اسالمى امروزه بیش از گذشته 
به انسجام و همدلى نیازمند است. امروز پنجه ى خونین دشمنان در جاى 
جاِى سرزمینهاى اسالمى بطور نمایان در کار فاجعه آفرینى است؛ فلسطین در 
سیطره ى خباثت صهیونیستها در رنج و محنت روزافزون است؛ مسجداالقصى 
در معرض خطر جدى است؛ مردم مظلوم غزه پس از آن نسل کشى بى سابقه 

همچنان در سخت ترین شرائط به سر مى برند...
... اشغالگران از سویى نهضتهاى مقاومت مردمى در فلسطین و لبنان و 
دیگر نقاط را تروریست می نامند و از سویى تروریسم وحشى فرقه یى و 

قومى را میان ملتهاى این منطقه سازماندهى و رهبرى می کنند. 1

1.  پیام حضرت آیت اهللا خامنه اي به کنگره ي عظیم حج سال 1430 1388/09/05 
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وظیفه ي حّجاج نسبت به مسأله ي فلسطین
حجاج بیت اهللا الحرام و برادران و خواهرانى که امسال از سراسر عالم 
درخانه ى خدا گرد مى آیند، بکوشند تا با طرح مصائب و مشکالت مسلمین 
و تالش براى ایجاد وحدت و همدلى مسلمانان - که شرط اصلى نجات 
مسلمین از چنگال امپراتورى زر و زور و سلطه ى جهانى است - و نشر 
معارف اساسى اسالم و تبادل نظر در وظایف بزرگ مسلمین در دوران معاصر، 

حج را ابراهیمى و محّمدى (صّلى اهللا علیه واله) سازند.
شعار محو غده ى سرطانى اسرائیل که از سوى امام عظیم الشأن و قائد 
کبیر اسالم، امام خمینى(رضوان اهللا علیه) مطرح شد، على رغم میل سازشکاران 
سیاستباز، باید با قّوت و شدت مطرح شود و به صداى عمومى مسلمین در 

حج تبدیل گردد.1
در حج باید مسائل جهان اسالم بررسى شود. بزرگترین مسأله ى عمومى 
مسلمین پس از لزوم آمادگى براى دفاع از اسالم و هویت جمعى مسلمین، 
مسأله ى ملتهاى زیرستم و مبارزى است که دست طغیان و کفر و استکبار، 
آنان را مقهور و مظلوم ساخته و سخت ترین شرایط زندگى را برآنان تحمیل 
کرده است. ملت مظلوم فلسطین، نمونه ى بارزى از این گونه ملتهاست. چهل 
سال است که این ملت، از خانه و کاشانه ى خود بیرون رانده شده و یا در 
وطن خویش غریبانه زندگى کرده است. این، زخم خونین و دردناکى بر 
پیکر امت اسالمى است که با توطئه ى دولتهاى استعمارگر و ضد اسالم و به 
دست جنایتکار صهیونیستها چهل سال پیش وارد شده و هر روز نمکى بر 

آن پاشیده شده است.2
آن هم رفتار سازمانهاى بین المللى و بعضى دولتهاى اروپایى و انگلیس 
و دیگران! خوب؛ یک عده مسلمان، در آن جا مظلوم واقع شده اند و منتظرند 
که چه وقت قتل عام شوند! مسلمانان در این مورد چه کنند؟ آیا راهى غیر از 
حج وجود دارد؟ آن عاملى که قدرتهاى استکبارى را مى لرزاند، «سوادالناس» 

1.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1369/04/07 
2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 14/ 04/ 1368
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یعنى توده ى مردم است؛ واالّ، چند دولت، در فالن کنفرانس که در فالن 
گوشه ى دنیا برگزار مى شود، بنشینند و قطعنامه اى هم صادر کنند. اهمیتى 
نمى دهند! صد قطعنامه هم صادر کنند، بى نتیجه است. مگر علیه صهیونیستهاى 
غاصب، تا کنون چندین قطعنامه صادر نشده است؟ یعنى هیچ؛ یعنى باد هوا! 
قطعنامه فایده اى ندارد. آن عاملى که قدرتهاى استکبارى را به معناى واقعى 
مى ترساند و متوقف مى کند، حضور آحاد ملتهاست. کجا بهتر از حج؟ دو 
میلیون مسلمان از همه ى کشورهاى اسالمى در آن جا جمع مى شوند. از هر 
کدامشان بپرسى: «احساس شما نسبت به گوراژده چیست؟» خواهد گفت: 
«دلم مى خواهد به گوراژده بروم و از مسلمانان مظلوم آن جا دفاع کنم.» حیف 
نیست که ما این جماعت را از دست بدهیم؟! حیف نیست اجتماعى به این 
خوبى که این همه مى تواند برکت داشته باشد و جان این همه مسلمان را 

نجات دهد، از دست برود؟! آن وقت، این سیاسى کردن حج است؟!1

انتظار از دولتهاى غیر مسلمان(اروپایى)
انتظار از دولتهاى غیر مسلمان - عمدتاً دولتهاى اروپایى - این است که 
در مقابل جنایاتى که علیه یک ملت - علیه مردان، علیه پیرمردان، علیه زنان، 
علیه نوجوانان، علیه بچه ى چندماهه و شیرخوار - انجام مى گیرد، سکوت 
آن  از  باز  جنایت،  همه  این  وجود  با  چطور  مى کنند؟  سکوت  چرا  نکنند. 
دولت غاصب و اشغالگر حمایت مى کنند؟ مگر اّدعا نمى کنند که طرفدار 
حقوق انسانند؟ اگر این حرف، دروغ و فریب و بازى سیاسى و وسیله اى 
براى چاپیدن ملتها نیست، این جا میدان امتحان آن است. این جا حقوق انسان 
پامال مى شود؛ موضع بگیرند، حرف بزنند، کارهاى اسرائیل را تقبیح کنند 
فالن  در  که  یهودى  مجرم  چند  براى  همچنان که  آورند.  فشار  او  روى  و 
جاى دنیا به خاطر یک جرم جاسوسى محاکمه مى شوند، بسیج مى گردند و 
وظیفه ى خودشان مى دانند که دخالتى بکنند و حرفى بزنند - در حالى که 
آن جا مجازات مجرم و کار قانونى صورت مى گیرد - این جا هم که یک ملت، 

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و دست اندرکاران حج 1373/01/31 
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دولتهاى  براى  نمى کنند؟  دخالت  چرا  کنند.  دخالت  مى شود،  واقع  مظلوم 
اروپایى و غیره ننگ است که تحت تأثیر عوامل صهیونیست و کمپانیهاى 
وابسته ى به صهیونیستها و ثروتمندان صهیونیست باشند. ما به امریکا چیزى 
نمى گوییم و از او توقّعى نداریم؛ او نه خواهد کرد و نه مى تواند بکند؛ چون 

هیأت حاکمه ى امریکا در مشت صهیونیستها قرار دارد.1

فلسطین؛ محل امتحان دولتهاي اروپایی
امروز براى اروپاییها و غربیها هم روز امتحاِن بزرگى است. باید امتحانشان 
را در دفاع از حقوق بشر و آزادى - که این همه اّدعایش را مى کنند - پس 
بدهند. چطور از یک ملت با این میزان از مظلومیت نمى شود دفاع کرد؟! البته 
بعضى از دولتهاى اروپایى، زبانى چند کلمه چیزى گفته اند، اما اینها کافى 

نیست. سازمان کنفرانس اسالمى و دولتهاى اسالمى وظیفه دارند. 2
راه دوم3 حمایتهاست. همه ى دنیا باید از اینها حمایت کنند. البته ملتها 
حمایت کردند. در اروپا هم ملتها حمایت کردند، دست به راهپیمایى زدند و 
با انواع و اقسام راهها و شیوه ها، خواست قلبى خود را نشان دادند. حتّى در 
داخل کشور ایاالت متّحده ى امریکا هم این حمایتها ابراز شد. بعد از این هم 
این چیزها ادامه خواهد داشت؛ لیکن دولتها باید به وظیفه ى خود عمل کنند. 

از همه واجبتر، دولتهاى اسالمى و باالخص دولتهاى عربى هستند. 4

وظیفه ى سازمان کنفرانس اسالمى؛ دفاع از فلسطین
امروز سازمان کنفرانس اسالمى که وظیفه و اساس فلسفه ى وجودى اش 
اصًال دفاع از فلسطین و مسأله ى فلسطین بوده، واقعاً وظیفه دارد که ایستادگى 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1380/02/28 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى 21 رمضان 1380/09/16

3.  راه اول در صفحه 217 آمده است
معلم  هفته ى  و  کارگر  روز  مناسبت  به  معلمان  و  کارگران  از  کثیرى  دیدار گروه  در  بیانات    .4

 1381/02/11
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کند؛ دنیاى اسالم را در مقابل این حرکت موذیانه ى صهیونیستها و حامیانشان 
- که اغلب دولتهاى مستکبر غربى، على رغم اختالفاتى که دارند، در این 

پشتیبانى سهیم و شریکند - بسیج کند. 1

وظیفه ى ورزشکاران
این کارِ آقاى آرش 2 عزیزمان هم از آن کارهاى بسیار برجسته بود؛ خیلى 
کار باارزشى بود. ایشان اگر مسابقه اش را برگزار مى کرد و پیروز هم مى شد، 
ارزش کارش این قدر نبود. البته در دنیا سعى کردند که به سِر این کار بزنند؛ 
نتوانستند. همه شان دست به یکى کردند که: المپیک را خراب کردید؛ سیاسى 
کردید. خودِ آنها از همه چیز به نفع سیاستهاى استعمارى خودشان بهره بردارى 
و استفاده مى کنند؛ اما وقتى یک جوان مسلمان و مؤمن از یک ارزش دفاع 
مى کند؛ از یک ملت مظلوم دفاع مى کند و با یک قلدرِ بین المللى گردن کلفِت 
چاقوکِش عربده کش، با این زبان و با این منش درمى افتد، این طور علیه او 
جنجال و جوسازى مى کنند. البته غلط مى کنند! آنها در مقابل عمل انجام شده 
قرار گرفتند و ضربه فنى شدند! با این کار سیلى خوردند؛ حاال بعد از آن 

هرچه مى خواهند جنجال کنند، بکنند؛ ایشان کار خودش را کرد.3

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و شخصیت هاي علمی سیاسی 1389/01/17 
2.  آرش میراسماعیلی: جودوکار ایرانی که از مواجهه با ورزشکار صهیونیست سرباز زد.

3.  بیانات در دیدار ورزشکاران شرکت کننده در المپیک و پاراالمپیک 14/ 07/ 1383
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شدت عمل، سبب افزایش خشم فلسطینیان
از طرفى رفتار صهیونیستها آن قدر وحشیانه و دور از موازین رحم و مرّوت 
انسانى است که به طور طبیعى این نسل جواِن روى کارآمده ى فلسطینى را 
کنند.  تحّمل  نمى توانند  و  است  شده  تمام  طاقتشان  دیگر  آورده؛  ستوه  به 
صهیونیستها خیال مى کنند که اگر شدت عمل به خرج دادند و تانک آوردند 
و توپ زدند و شیمیایى زدند، مردم را ساکت خواهند کرد. بله، ممکن است 
فشار را زیاد کنند و در برهه اى مردم را ساکت کنند؛ اما آن عقده هاى گره 
شده در گلو را که نمى توانند از بین ببرند؛ آنها که از بین رفتنى نیست؛ آن چنان 
رعد و غّرشى در فضا به وجود خواهد آورد که همه ى کاخهایشان را فرو 

خواهد ریخت. این طور نیست که بتوانند این حرکت را ریشه کن کنند. 1

هدف جنایات؛ تحمیل خواسته هاى نامشروع، بر مذاکره کنندگان سازش
اگرچه این فاجعه ى کریه و زشت با هدف تحمیل اغراض و خواسته هاى 
نامشروع حاکمان صهیونیست بر مذاکره کنندگان سازش به وقوع پیوست، 
ولى ملت شجاع فلسطین این گفتگوها را محکوم و عرصه را بر آنان تنگ تر 
خواهد ساخت و سرنوشت ذلت بار آن را تغییر خواهد داد و این مجاهدتها با 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
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وعده هاى نصرت الهى روزى به بار خواهد نشست و سرزمینهاى تصرف شده 
آزاد و سرمایه هاى به تاراج رفته به صاحبان اصلى آن باز خواهد گشت.1

جنایات کم نظیر اسرائیل
در قضیه ى فلسطین سه نکته ى برجسته است. این سه نکته ى برجسته در 

یاد تاریخ مى ماند:
نکته ى اول ظلم و جنایت کم نظیرى است که امروز صهیونیستها نسبت 
به مردم فلسطین مرتکب مى شوند؛ این اصًال در تاریخ ماندنى است. یک 
جوانى بعد از آن که این همه زجر کشیده و مصیبت دیده، جان خودش را 
قربان مى کند، تا ضربه یى به غاصب خانه ى خودش بزند؛ خودش هم به 
مادرش  و  پدر  خانه ى  و  جوان  آن  خانه ى  مى آیند  آنها  مى رسد.  شهادت 
را ویران مى کنند و خانواده ى او را به شکنجه و اذیت و آزار مى کِشند؛ با 
تانک وارد اردوگاهها و شهرها مى شوند؛ به خانه ها حمله مى کنند و خانه ها 
و مزارع را ویران مى کنند و آدم مى کشند. امروز کشته شدِن جوان، کودك، 
پیرمرد و پیرزن فلسطینى و غیرمسلح فلسطینى یک کار روزمره شده! این 
چیز عجیبى است؛ این حادثه یى است که واقعاً تاریخى است؛ این در تاریخ 

خواهد ماند.

سکوت مجامع بین المللى و دولتها
در قضیه ى فلسطین سه نکته ى برجسته است. این سه نکته ى برجسته در 

یاد تاریخ مى ماند:
آقایان  این  دولتهاست!  و  بین المللى  مجامع  سکوت  سوم2،  ...نکته ى 
اروپاییها که این قدر عاشق حقوق بشرند؛ این قدر دلشان براى حقوق بشر 
سوخته، در مقابل چشم آنها این حوادث انجام مى گیرد؛ اما در بسیارى از 
موارد سکوت مى کنند؛ در بسیارى از موارد طرف ظالم را کمک مى کنند! 

1.  پیام به مردم فلسطین 1379/07/13 
2. نکته ي دوم در صفحه ي 408 ذکر شده است 
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شگفت آور است واقعاً! حاال امریکا که هیچ، امریکا که خودش شریک جرم 
است؛ دولتهاى امریکایى دستشان تا مرفق در خون فلسطینیها فرورفته. اگر 
بنا باشد دادگاهى درباره ى فلسطینیها حکم بکند، متهم آن دادگاه فقط شارون 
و صهیونیستها نیستند، بلکه متهم آنها امریکا و همین بوش و دارودسته ى 
بوش و حکومتهاى امریکا هم هستند. اینها هم در همان ردیف اول اتهامند؛ 
اما آنها که هیچ، مسأله، مسأله ى مجامع جهانى است؛ مسأله ى سازمان ملل 
است؛ مسأله ى دولتهاى اروپایى است که این قدر دم از حقوق بشر مى زنند؛ 
ولى حقوق بشر را واقعاً نمى شناسند و اصًال احترامى برایش قایل نیستند. و 
البته این مسأله، مسأله ى دولتهاى دیگر هم است؛ دولتهاى مسلمان. سکوت 

اینها واقعاً تعجب آور است. 1

قضیه ى فلسطین؛ لّکه  ي ننگ بزرِگ قرن بیستم
اّوالً باید عرض کنیم که قضیه ى فلسطین، یکى از لّکه هاى ننگ بزرِگ 
این قرنى است که همین چند روزه تمام شد. البته لکه هاى ننگ این قرن 
بیش از اینهاست: دو جنگ بزرگ در این قرن اتّفاق افتاده است؛ چقدر در 
دنیا حکومتهایى در این قرن به دست استعمارگراِن دیروز به وجود آمد؛ از 
جمله کشور خود ما. در همین قرن بود که حکومت خشن و سرکوبگر و 
غیرانسانى و فاسد و وابسته ى پهلوى به وجود آمد؛ لیکن در میان زشتیهایى 
که در این قرن بر ما گذشت - که البته در کنارش محّسناتى هم در این قرن 
اتّفاق افتاده است که حاال مورد بحث ما نیست - یکى از زشت ترین، یا شاید 
بشود گفت زشت ترین آنها، مسأله ى فلسطین بود. چرا؟ چون در این قضیه، 
یک ملت را از کشور خودش بیرون کردند. من خواهش مى کنم جوانانى که 
با مسأله ى فلسطین خیلى آشنایى و سابقه ى ذهنى ندارند، روى این کلمات 
تأّمل و درنگ کنند. یک ملت را از خانه و از کشور خود بیرون کنند و یک 
عّده آدمهایى را از اطراف دنیا جمع کنند و به جاى آن افراد در آن کشور 
بگذارند. چرا؟ چون آن جماعتى که از اطراف دنیا جمع کردند، از یک نژادند؛ 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1383/08/15 
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نژاد اسرائیلى، نژاد یهودى! یعنى یک حرکت نژادگرایانه ى زشت که هر جاى 
دنیا به وسیله ى هر کسى در ابعاد کوچکتر از این پیش مى آمد، مایه ى ننگ 
و سرافکندگى بود؛ اما این را در ابعاد یک کشور به وجود آوردند. چه کسى 

به وجود آورد؟ در حقیقت انگلیس؛ بعد هم امریکا. 1

جنایات غّزه
از سویی دیگر جنایاتی که در حادثه ى تاریخی غزه از مجرمان صهیونیست 
سر زد؛ کشتار وسیع مردم غیرنظامی، ویران کردن خانه هاي بیدفاع، سوراخ 
کردن سینه ي کودکان شیرخوار، بمباران دبستان و مسجد، به کارگیري بمبهاي 
فسفري و برخی سالحهاي ممنوع دیگر، بستن راه غذا و دارو و سوخت 
و دیگر نیازهاي اولیه ي مردم در مدتی نزدیک به دو سال، و بسی جنایات 
دیگر، ثابت کرد که غریزه ي وحشیگري و جنایت در سران دولت جعلی 
صهیونیست، با دهه هاي آغازین فاجعه ي فلسطین هیچ تفاوتی نیافته و همان 
سیاست و همان خوِي درندگی و بیرحمی که فاجعه هاي دیر یاسین و صبرا و 
شتیال را پدید آورد، امروز هم بعینه بر ذهن و دل ظلمانی این طاغوتهاي زمان 
حاکم است که البته امروز با بهره گیري از پیشرفت فناوري، دائره ي جنایت 

بسی گسترده تر و فاجعه بارتر می باشد. 2

هدایت الهی؛ عامل ایستادگی مردم غ ّزه
پیشرفتهاى مقاومت و استحکام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، 
انصافاً،  حقاً،  نبود.  فلسطین  ملت  عظیم  ایستادگى  این  اگر  نمی شد  ممکن 
مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم ترین ملتها 

ماندگار کردند. 3
آنچه که بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
2.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 

غزه  همایش  افتتاحیه ى  در  کننده  شرکت  فلسطینی  جهادي  گروه هاي  رهبران  دیدار    .3
 1388/12/08
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که انتفاضه ها شروع شده و مقاومت واقعى شکل گرفته، یک پدیده ى عجیبى 
است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان 
مى بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طوِل 
آن بیست و دو روزى که جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - که مصائب 
پشت سر هم بر مردم وارد می شود - اما این مردم مثل کوه ایستاده اند. این 

خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمی شود ندیده گرفت. 1

بازسازي غزه، یکی از فوري ترین مسائل فلسطین
اکنون مسأله ي بازسازي غزه یکی از فوري ترین مسائل فلسطین است، 
دولت حماس که منتخب اکثریت قاطع فلسطینیان است و حماسه ي مقاومتش 
در ناکام گذاشتن رژیم صهیونیستی، درخشانترین نقطه در تاریخ صد ساله ي 
قرار  بازسازي  به  مربوط  فعالیتهاي  همه ي  مرکز  باید  است،  فلسطین  اخیر 
گیرد. شایسته است که برادران مصري راه کمکها را باز کنند و بگذارند که 

کشورها و ملتهاي مسلمان به وظیفه ي خود در این مهم عمل کنند.2

انتقام شکست از حزب اهللا، با حمله به فلسطین و ایجاد تفرقه
یکى از کارهایى که دنبال میکنند [اسرائیل پس از پیروزى حزب اهللا در 
اتفاق  فلسطین  در  دارد  که  آنچه  است.  فلسطین  مسائل  روزه]،  جنگ 33 
مى افتد، مقدارى براى جبران بى آبرویى اسرائیل در قضیه ى لبنان است. بخش 
مهمى از این فشارها، این کشتار روزانه ى مردم در فلسطین، این حمله ى 
به نقاط مختلف - چه در ساحل شرقى، چه در غّزه - به خاطر جبران آن 
بى آبرویى است و سعى دارند دولت حماس را ساقط کنند. آنچه که من در 
اینجا می خواهم برادران فلسطینى را به آن توجه بدهم - که آن در بیانات 
عربى هم آمده است - این است که ما و مردم فلسطین و همه ى ملتهاى 

غزه  همایش  افتتاحیه ى  در  کننده  شرکت  فلسطینی  جهادي  گروه هاي  رهبران  دیدار    .1
 1388/12/08

2.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 



306
ن / 

طیــ
لسـ

 ف

مسلمان باید توجه کنند که واقعیت مردم علیه اشغالگر را به مردم علیه مردم 
تبدیل نکنند. سعى دشمن این است؛ فلسطینیها در مقابل فلسطینیها؛ در عراق 
هم عراقیها در مقابل عراقیها. این را باید همه مواظب و مراقب باشند. امروز 

اتحاد، مهمترین نیاز مردم فلسطین است، مثل بقیه ى مناطق عالم.1

جنایت و دیکتاتوري اسرائیل
مهمترین مسأله در مسائل خارجى ما - که به مسأله ى کنونى کشور ما 
هم ارتباط مستقیم دارد - فلسطین است. مسأله ى فلسطین فقط مسأله ى یک 
ملت نیست؛ مسأله ى حاکمیت دیکتاتورى بین المللى و حاکمیت زور است. 
شما ببینید امروز در اراضى فلسطین چه مى گذرد! امروز ما فاجعه بارترین 
حوادث خونین را در فلسطین شاهدیم. دولت غاصب و جعلى اسرائیل با 
نیروى نظامى خود، با تانک و هواپیما و آتش بیرحمى و ظلم خود، شهرهاى 
شهرها  این  وارد  دیگرى  از  پس  یکى  و  است  کرده  محاصره  را  فلسطین 
مى شود؛ مردم را قتل عام و خانه ها را ویران مى کند؛ یک روز رام اهللا، یک روز 
نابلس، یک روز جنین و امروز الخلیل و شهرهاى دیگر. فاجعه هایى که در 
این شهرها به وجود آمده است، قابل وصف نیست. نیروى نظامى وارد شهرى 
شود، زن و مرد و کودك را دستگیر کند و بُکشد و یا زخمى کند! ده هزار 
مجروح و هزاران شهید در این شهرها امروز وجود دارد. هزاران جوان را از 
خانه هایشان ربودند و به نقاط نامعلوم بردند و خانه هاى بى شمارى را ویران 
کردند. شنیدم در شهر جنین، هفتاد درصد خانه ها ویران شده است! هفتاد 
درصد خانه هاى یک شهر را تانکها بیایند ویران کنند! این جنایات، مقابل 

چشم بشریت است.
معناى این کارها چیست؟ معناى این کارها این است که یک دولت ظالِم 
بى اعتناى به همه ى مقّررات بشرى، انسانى، دینى و خدایى، به خاطر طمعها 
و ادامه ى ظلم چندین ده ساله ى خود، این فاجعه ها را به بار مى آورد؛ دولتى 
هم مثل امریکا به طور کامل و صددرصد از او حمایت مى کند و همه ى 

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 1385/07/21 
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شعارهاى حقوق بشر و دفاع از ملتها و دمکراسى و آزادى و همه و همه 
فراموش مى شود. وجدان جهانى به حرکت درآمد، اما وجدان سران امریکا و 

کاخ سفید اندك تأثّرى هم پیدا نکرد!1

هدف اسرائیل از جنایات 
اینها مى خواهند دو چیز را براى دنیا مشّخص کنند: یکى این که این غّده ى 
سرطانى به هر قیمتى باید بماند؛ دوم این که مى خواهند به دنیا بگویند و تفهیم 
کنند که امروز سرو کار شما با اِعمال زور است و مى خواهیم زور بگوییم؛ 
هر کس هم هر چه مى خواهد بگوید، بگوید؛ یعنى مردم دنیا را قانع کنند که 
هیچ حرف و هیچ اقدامى در مقابل زور سرنیزه و زور نظامى امریکا قادر به 

هیچ کارى نیست.
البته تا االن شکست خورده اند و على رغم همه ى این تظاهرات قدرتمند، 
آنها  است.  نشده  تسلیم  فلسطین  چون  چرا؟  نرسیده اند.  خود  هدفهاى  به 
مى خواهند با فشار و کشتار و بیرحمى و لگدکوب کردن همه ى نشانه هاى 
انسانى، ملت فلسطین را وادار به تسلیم کنند و این ملت دربست زیر بار 
آنها برود و از خواسته هاى بحّق خود دست بردارد؛ اما تاکنون نتوانسته اند. 
برخالف تصّور امریکا و اسرائیل، این قدرت زور نیست که پیش مى رود؛ 
قدرت اراده و ایمان انسانهاست که حرف آخر را در همه ى مسائل مى زند؛ 

در این مسأله هم همین طور است. 2

جنایت در فلسطین؛ فاجعه ى کم نظیر انسانی
آنچه که امروز در سرزمینهاى فلسطینى نشیِن کشور فلسطین جریان دارد، 
یک فاجعه ى انسانِى کم نظیر است. در طول تاریخ فلسطین هم ما شبیه این را 
با این شّدت، با این خشونت و با این قساوت سراغ نداریم. جنایاتى که در 
معّلم  هفته ى  و  کارگر  روز  مناسبت  به  معّلمان  و  کارگران  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  بیانات    .1

1381/02/11 
2.  همان
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فلسطین اتّفاق مى افتد، حقیقتاً تکان دهنده است. دولت جعلِى صهیونیست با 
امکانات نظامى، با تانک، با سرباز - شنیده ام حدود سى هزار نیرو و صدها 
تانک وارد کرده است! - وارد شهرها و خیابانها مى شوند و فاجعه آفرینى 
مى کنند. شهرهاى «رام اهللا»، «نابلس»، «غّزه»، «خان یونس»، «بیت الّلحم»، «رفح» 
و دیگر مناطق فلسطینى نشین، همه دچار این مصیبتند. کارى مى کنند که شبیه 
این کار را ما در دوره هاى نزدیک به خودمان با این شّدت و خشونت در 
هیچ جا سراغ نداریم! خانه ها را ویران مى کنند، با تانک و بولدوزر به جان 
خانه هاى محّقر فلسطینیها مى افتند - چه در این شهرها و چه در اردوگاهها 
- خانواده ها را آواره مى کنند. مرد و زنى را که دم تیغشان بیاید، مى ُکشند و 
هیچ مالحظه نمى کنند. شنیده ام جوانان و مردان را - از سنین سیزده سال 
خانواده ها  این  مردان  از  زیادى  تعداد  و  مى کنند  دستگیر   - سال  پنجاه  تا 
بخصوص جوانان و نوجوانان را دستگیر کرده و به مناطقى برده اند که معلوم 
نیست کجاست! خبرهایى که از داخل بازداشتگاهها بعضاً به بیرون درز کرده 
و در مطبوعات دنیا منعکس شده است، خبر مى دهد که اینها را شکنجه و 
آزار مى کنند و حتّى در داخل این بازداشتگاهها هم به آنها دستبند مى زنند. 
به مسجدها و کلیساها در بیت الّلحم حمله کرده اند و از رساندن آمبوالنس، 
آذوقه و دارو به مردمى که مجروح مى شوند جلوگیرى مى کنند. آن طورى 
که نقل کرده اند، حتّى آمبوالنسها را تیرباران مى کنند و بسیارى از مجروحان 
این حوادث براثر خونریزى و بى دارویى از بین رفته و به شهادت رسیده اند. 
حتّى بیمارستانها و داروخانه ها را مورد تهاجم قرار مى دهند و به غارت مراکز 
و مغازه هایى که در آنها مواد غذایى است مى پردازند. مردم در «رام اهللا» و 
بعضى شهرهاى دیگر جرأِت بیرون آمدن از خانه هاى خودشان را ندارند. 
زنان، بچه ها، این خانواده هاى آواره شده و کسانى که مجبورند چون سقف 
خانه شان فرو ریخته است، به خانه ى خویشاوندانشان و دیگران بروند، خدا 
مى داند با چه مصیبت و سختى اى زندگى مى کنند. آب و برق را در بعضى از 
این شهرها قطع کرده اند. وقاحت را به جایى رسانده اند که در شهر «رام اهللا» 
به مقّر اقامتگاه رئیس حکومت خودگردان حمله کرده و آن جا را تصّرف 
شناخته اند،  را به رسمیت  حکومتى که خودشان آن  همان  یعنى  نموده اند؛ 
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خودشان قرارش را بسته اند و خودشان امضاء کردند! خالصه وضع عجیبى 
به وجود آورده و صداى دنیا را در آورده اند! 1

اعتراض همه ى آزاداندیشان به جنایات اسرائیل در سال81
سیاستمدارانى که به خاطر رودربایستى از صهیونیستها حاضر نبودند یک 
کلمه علیه دولت صهیونیستى حرف بزنند، امروز صریحاً اعتراض مى کنند. 
ملتهاى مسلمان در همه جا خشمگینند و مى جوشند. اگر جلِو ملتهاى مسلمان 
و ملتهاى عرب را حکومتهایشان نمى گرفتند، آن وقت دیده مى شد که این 
یک میلیارد مسلمان چه مى کند و چه مى تواند بکند! مسأله این است که نماد 
خونخوارى و وحشیگرى و دّرندگى و بى اعتنایى به همه ى موازین بشرى، 
حقوق بشر و ارزشهاى بشرى - که همین نظامیان صهیونیستند - در یک 
طرف و نماد مقاومِت قهرمانانه و مظلومانه - که ملت مظلوم فلسطینند - در 
طرف دیگر مقابل هم ایستاده اند. من وجدان جهانى را به داورى و قضاوت 
دعوت مى کنم. همه ى حرفهایى که به عنوان تحلیل سیاسى، راه حل و توصیه 
مى زنند، در مقابل این واقعیت، افسانه و موهوم است. واقعیت این است که 
ملتى در خانه ى خود تحقیر مى شود، دستگیر مى شود، کشته مى شود، جوانش 
از او گرفته مى شود، امنیِت جان و مال و مسکنش به وسیله ى غاصبان همان 
با  حق  این جا  کند؛  قضاوت  جهانى  وجدان  حال  مى شود.  تهدید  سرزمین 
کیست و وظیفه ى انسانها چیست؟ ما به هیچ چیز دیگرى احتیاج نداریم؛ 
همین واقعیت را مقابل خودشان بگذارند ببینند چه اتّفاقى در حال وقوع 
است؟ در اّوِل کار که همین صهیونیستها بر سِر کار آمدند - پنجاه وچهار 
اما  مى دهند؛  انجام  فجایعى  چه  اینها  که  بفهمد  دنیا  نگذاشتند  قبل -  سال 
امروز دنیا مى بیند. البته تلویزیونها و دوربینها قادر نیستند حقیقت را نشان 
دهند. فقط بخشى از حقیقت ـ یک تصویر و شبحى از حقیقت ـ را نشان 
مى دهند. حقیقت خیلى بیشتر از اینها و خیلى تلختر از اینهاست. واقعیت را 
از روى همین فیلمهاى تلویزیونى که در دنیا پخش مى شود - آن جاهایى که 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
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پخش مى شود - قضاوت کنند. البته صهیونیستها که بسیارى از دستگاههاى 
ارتباط جمعى و رسانه ها در قبضه ى قدرتشان است و یا زیر نفوذ و متعّلق به 
آنهاست، نمى گذارند حقایق روشن شود. اما مردم جستجو کنند؛ ملتهاى دنیا 
جستجو کنند. این، واقعیِت قضیه است. این، مسأله اى است که این روزها 
اتّفاق مى افتد؛ مربوط به تاریِخ گذشته نیست، متعّلِق همین زمانى است که 

من و شما این جا با هم حرف مى زنیم. 1

جنایِت حمله به کلیسا
آن کشیش  از  حّداقل  دنیا  کلیساها حمله کرده اند. خوب؛ مسیحیان  به 
مراسم  انجام  حین  در  گذشته  روزهاى  همین  در  که  کنند  دفاع  مسیحى 
عبادى خودش کشته شد. او در محاصره ى کلیسا در «بیت الّلحم» و حمله ى 
صهیونیستها به کلیسا در مقابل چشم کسانى که در آن کلیسا پناه آورده بودند، 
جان خود را از دست داد. این جا مسأله، مسأله ى اسالمى نیست، مسأله ى 
بشرى است، مسأله ى انسانى است. این جا مالك قضاوت، انسان بودن است، 
فهمیدن ارزشهاى انسانى است. خوب؛ این، واقعیت. البته بعضى از دولتها در 
اروپا و غیراروپا موضعگیرى کرده اند. این موضعگیرى هر چند ضعیف هم 

بوده است ولى باالخره اخم مختصرى نسبت به اسرائیل کردند. 2

حمایت بی دریغ غرب از جنایات اسرائیل
البته امریکا و بسیارى از کشورهاى غربى از اسرائیل حمایتى بى دریغ 
و آشکار مى کنند و میثاقهاى بین المللى را زیرپا مى گذارند و یک بار دیگر 
براى همه ى دنیا به اثبات مى رسد که نگاه قدرتهاى بزرگ به معاهدات و 
این  از  و  معاهدات  این  از  آنها  است.  ابزارى  نگاه  یک  بین المللى،  مجامع 
مجامع بین المللى، فقط در جهت منافع و هدفهاى خود استفاده مى کنند و 
اسرائیل بدون  براى معاهدات و مجامع مذکور، احترامى قائل نیستند. یقیناً 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
2.  همان 
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پشتیبانى اقتصادى و سیاسى و تبلیغاتى و رسانه اِى قدرتهاى بزرگ، امروز و 
همیشه، نمى توانست و نمى تواند بر سر پا بماند. مجرم در این قضیه، فقط 
اسرائیل نیست. در درجه ى اّول، امریکا هم در همه ى فجایع اسرائیل شریک 

جرم است.
غرب و قدرتهاى غربى، از آغاز پیدایش غّده سرطانى صهیونیسم در این 
منطقه، تعامل دوجانبه اى را با هم داشتند. وظیفه ى اسرائیل این بوده است که 
منافع قدرتهاى متجاوز غربى را در منطقه ى اسالمى حفظ کند؛ یعنى همیشه 
روبه روى کشورهاى اسالمى و کشورهاى منطقه، تهدید دائمِى بالفعلى قرار 
داشته باشد و کشورهاى اسالمى را در یک دغدغه ى دائمى نگه دارد تا آنها 
نتوانند با هم متّحد شوند و یک مجموعه ى همدل و همجهت را به وجود 
آورند و از امکانات و ثروت و نیروى انسانى خود براى منافعشان استفاده 
کنند. متقابًال وظیفه ى آنها هم این بوده است که این غّده ى سرطانى را در این 
منطقه با همه ى وجود نگه دارند. البته امروز این نقش بیشتر از همه برعهده ى 

امریکاست. 1

 اهانت به مسجداالقصی
مسجداالقصى را که قبله ى مسلمانان است، تهدید کردند. در سالها پیش 
یک روز آن را آتش زدند؛ بعد هم که به اصطالح به حّفارى آن جا پرداخته اند 
و کارهاى خالف انجام مى دهند و مى خواهند اصًال مسجداالقصى - قبله ى 

مسلمانان - را از شکل اسالمى خارج کنند. 2

کشتار نمازگزاران روزه دار در الخلیل و سکوت مجامع بین المللی
آن قدر  ابراهیمى،  شریف  حرم  به  صهیونیست  دشمن  تهاجم  فاجعه ى 
بزرگ و دردناك است که با چند جمله نمى شود درباره ى آن سخن گفت و 
حّقش را ادا کرد. به نظر ما، دولت غاصب، مستقیماً مسؤول این فاجعه است 
1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 

جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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و حامیان دولت غاصب هم، در این قضیه مسؤولند. در رأس حامیان دولت 
غاصب، امریکا قرار دارد که در طول سالهاى متمادى، همیشه و در همه جا 
از صهیونیستها دفاع کرده است. هرجا مشکلى براى صهیونیستها پیدا شد، 
فوراً امریکا سینه سپر کرد. یهودیان امریکایى و سرمایه داران بزرگ، هرکارى 
خواستند، به وسیله ى قدرت، پول و نفوذ سیاسى امریکا، در دنیا براى این 
غّده ى سرطانى که در دل ملتهاى اسالمى به وجود آمده است انجام دادند. در 
قضیه ى اخیر، آیا اینها مقصر و مسؤول نیستند؟ بى شک هستند. چنان که دیگِر 
همپیمانان اسرائیل و کمک کارهاى او نیز در این قضیه مسؤولند. رسانه هاى 
عمومى جهانى هم که حِقّ این مسأله را ادا نکردند، مسؤولند. سازمانهاى 

حقوق بشر، به ویژه «کمیته ى حقوق بشر سازمان ملل» نیز مسؤولند.
سازمانهاى کوچک و بزرگى که با عناوین گوناگون در دنیا وجود دارند 
و کمین کرده اند تا اگر در گوشه اى از جهان، در کشورى که با امریکا میانه ى 
مناسبى ندارد، مسأله اى پیدا شد، فوراً در بوقهایشان بدمند که «نقض حقوق 
صهیونیستهاى  و  خبیث  غاصِب  دولت  گرفته اند؟!  خفقان  چرا  شد»،  بشر 
دشمن بشر، صدها فلسطینى را در حال سجده و با دهان روزه به خاك و 
خون مى کشند. دهها نفر را مى کشند و صدها نفر را مجروح مى کنند. بعد 
هم که مردمِ عصبانى و داغدار که دلشان سوخته است، در خیاباْن مشتها را 
گره مى کنند، سربازان اسرائیلى، یکى یکى فرزندان مردم را هدف مى گیرند و 
نابود مى کنند. اّما سازمانهایى که حافظ حقوق بشرند، خفقان گرفته اند و هیچ 
نمى گویند! حداکثر این است که گفته مى شود: فالن سازمان محکوم کرده 
است! «محکوم کرده است» یعنى چه؟! این که کلمه اى در محکومیت گفته اند، 
به چه درد فلسطینیها مى خورد؟! سازمانهایى که مدعى حقوق بشرند، اگر 
راست مى گفتند، بایستى همه قیام مى کردند. بایستى در دنیا غوغا مى کردند. 
اسرائیل،  حامیان  به  بایستى  مى کردند.  محاصره  را  اسرائیل  دولت  بایستى 
دولِت  این  به  ندارید  «حق  که  مى کردند  تهدیدشان  و  مى دادند  اولتیماتوم 
خونریِز فاسِق جنایتکار کمک کنید.» اّما هیچ یک از این کارها انجام نگرفت. 
دولتهاى عرب هم متأسفانه کوتاه آمدند. مذاکرات را کامًال و باطناً که قطع 
نکردند، هیچ؛ حتى عزاى عمومى هم اعالم نکردند! واقعاً که خیلى کوتاهى 
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و تقصیر کردند! 1
...حمله ى شقاوت آمیز صهیونیستها به صفوف نمازگزاران در شهر اشغالى 
الخلیل که دهها کشته و صدها زخمى بر جاى نهاد، یکى از آن جنایتهاى 
را  مانند آن  صهیونیستها  تعصب  دست ظلم و  است که منحصراً  نمونه یى 
همواره پدید آورده و متناسب با شقاوت و خباثت غصب کنندگان فلسطین 
است. این فاجعه ى دردناك یادآور کشتارهاى دستجمعى دیگر صهیونیستها 
در طول دوران اشغال است با این فرق که امروز این جنایت بزرگ در برابر 
چشم همه ى مردم دنیا واقع مى شود. آیا وجدانهاى بى اعتنا به آنچه در خانه ى 
مدعیّان  آیا  شد؟  خواهند  بیدار  حادثه  این  با  مى آید  آنها  فلسطینیان بر سر 
صلح دروغین با دشمن غاصب پى به اشتباه خود خواهند برد؟ آیا مجامع 
و دولتهاى داعیه دار حقوق بشر که سالهاست بزرگترین نقض حقوق یک 
ملت در فلسطین را ندیده گرفته اند، این بار به سکوت شرم آور خود خاتمه 
خواهند داد و به گناه خود در گذشته اعتراف خواهند کرد؟ آیا دولت امریکا 
خواهد پذیرفت که در خون بیگناهان فلسطین شریک است، زیرا همواره 
بى قید و شرط از دولت صهیونیستى حمایت کرده است یا این که این بار هم 
همه از کنار این حادثه تکان دهنده خواهند گذشت بى آن که به ابعاد آن توجه 

کنند و معناى عبرت آمیز آن را بفهمند؟2

جنایت در مسجد الخلیل و کوتاهی نهادهاي بین المللی
قضیه ى دوم، فاجعه ى خونین حرم ابراهیمى است. در این ماجرا اسرائیل 
مى بایست شدیداً محکوم مى شد. بایستى محاکمه مى گردید و مجبور مى شد 
مجازاتهایى را تحّمل کند. این کارها را بایستى سازمان ملل مى کرد و نکرد. 
شوراى امنیت هم در این قضیه به وظیفه ى خود به هیچ وجه عمل نکرده 

است.

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ي تهران 21 رمضان 1414 - 1372/12/13 
فلسطینى  روزه دار  مسلمانان  صفوف  به  صهیونیستها  وحشیانه ى  حمله ى  مناسبت  به  پیام    .2

 1372/12/06
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عّلت را در چه مى بینیم؟ در نفوذ قدرتهاى بزرگ، و در رأس آنها نفوذ 
جمهورى  نظام  نظر  این،  دبیرکل!  شخص  بر  و  امنیت  شوراى  بر  امریکا 
مابه  نداریم.  خاصى  دشمنِى  کسى  با  ما  است.  ایران  ملت  نظر  و  اسالمى 
مقامات جهانى، برحسب شأن و موقعیتشان احترام مى گذاریم. دبیرکلِ ّ قبلى 
سازمان ملل، مکّرر به ایران آمد. در آن زمان، رئیس جمهور، رئیس مجلس و 
مسؤولین وزارت خارجه، از او احترام و تکریم کردند. اگر دبیرکل به وظایف 
خود عمل کند، ما او را احترام مى کنیم. اما به نظر ما و به نظر ملت ایران، 
دبیر کّل فعلى سازمان ملل به وظیفه ى خود عمل نکرده است. این حرکت 
زشت اخیر که کمیسیون به اصطالح حقوق بشر سازمان ملل انجام داد و در 
اقدامى مفتضحانه، جمهورى اسالمى را متّهم کرد، از همین قبیل است. جلِو 
چشمشان، اسرائیلیها صدها نفر مسلمان نمازگزار را به خاك و خون مى کشند 

و بیش از هفتاد نفر را مى کشند، اما آنها را محکوم نمى کنند!1

وظیفه ي دولتها و ملتهاي مسلمان نسبت به جنایت الخلیل
دولتها و ملتهاى مسلمان نیز مسؤولیتى بزرگ دارند. کمترین چیزى که 
دولتهاى مسلمان مى توانند مطالبه کنند تحویل دادن قاتلین و همکارانشان 
در ارتش صهیونیست، به فلسطینیان مسلمان براى اجراى قصاص شرعى و 
عزل فرماندهان آن ارتش است. البته عالج نهایى منحصربه فرد، خلع ید از 
صهیونیستهاى غاصب و تحویل فلسطین به فلسطینیان از هر مذهب و ملت 
است. این جانب ضمن عرض تسلیت به ملت مظلوم فلسطین، بویژه کسان 
شهداى این حادثه، از خداوند متعال غفران درگذشتگان و شفاى مجروحان 
روزه دار و اصالح حال مسلمین و حل عادالنه ى مسأله ى فلسطین را مسألت 
مى کنم و از همگان درخواست مى کنم که این قضیه را با همه ى توان خود 

دنبال کنند.2

1.  بیانات در خطبه هاى نماز عید فطر 1372/12/22 
فلسطینى  روزه دار  مسلمانان  صفوف  به  صهیونیستها  وحشیانه ى  حمله ى  مناسبت  به  پیام    .2

 1372/12/06
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ظلم وجنایت علیه مردم فلسطین
ملت  از  دفاع  و  پشتیبانى  مبرم  وظیفه ى  قدس،  جهانى  روز  فرارسیدن 
مظلوم فلسطین را بار دیگر با تأکیدى از همیشه بیشتر، به مسلمانان غیور 
جهان یادآورى مى کند. اکنون درحالى که ملتها در اروپا، توافقهاى اسارتبار 
ناشى از جنگ دوم جهانى را نقض کرده، حق حاکمیت و اراده ى ملى امروز 
خود را به خواسته ى قدرتهاى فاتِح دیروز مقدم مى شمارند، ملت فلسطین 
از  هم  و  غاصبین  ناحیه ى  از  را  بیشترى  تعدى  و  ظلم  و  فشار  روزبه روز 
ناحیه ى حامیان رسمى و غیررسمى آنان تحمل مى کنند. در همین روزهاى 
سختى  انواع  خود،  خانه ى  در  فلسطین  روزه دار  مردم  رمضان،  مبارك  ماه 
را از دشمن غاصب مى کشند. خیابانها در اراضى اشغالى، به خون جوانان 
فلسطینى آغشته و زندانها از آنان پُرشده است و دولتهاى غربى - این مدعیان 
دروغگوى دمکراسى و حقوق بشر - نه فقط کمترین اعتراضى نمى کنند، 

بلکه احیاناً غاصب متجاوز را حمایت و تشویق نیز مى کنند.
حادثه ى بسیار مهم و تکان دهنده ى اخیر - یعنى انتقال دسته جمعى و 
مستمر یهودیان شوروى به فلسطین - به مسأله ى فلسطین ابعاد جدیدى 
مى بخشد و اهمیت این مسأله را در توافقهاى پنهانى امریکا و شوروى نشان 

مى دهد. 1

جنایِت حمله به نمازگزاران در مسجداالقصى
رژیم جنایتکار و اشغالگر فلسطین، بار دیگر قساوت و ددمنشى خود را با 
تجاوز به حریم مقدسات و آلوده ساختن محیط پاك و مطهر مسجداالقصى 
و کشتار مسلمانان آغاز کرد. نمازگزاران را به خاك و خون کشید و فرزند 
خردسال را در آغوش پدر بر روى دستان او به گلوله بست و به شهادت 
رساند؛ و صحنه هاى وحشیانه و شرارت بار پنجاه ساله را یکبار دیگر تکرار 
مبارزات  و  آزادیبخش  جهاد  شعله هاى  بتواند  که  خام  طمع  این  با  نمود؛ 
حق طلبانه و خستگى ناپذیر را خاموش و روند سازشهاى خفت بار را هموار و 

1.  پیام به مناسبت روز جهانى قدس 1369/01/24
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اغراض و اطماع خود را بر سازشکاران بیش از پیش تحمیل نماید. اما این بار 
نیز، همچون گذشته از این جنایات هولناك طرفى نخواهد بست و نقشه هاى 

شوم و اوهام شیطانى او نقش بر آب خواهد شد.
به دنبال این شرارت ضد بشرى و کینه توزانه، امواج خروشان اعتراض، 
و  مردمى  تظاهرات  و  گرفته  فرا  را  مبارزان  و  مسلمانان  فلسطین،  مردم 
جان  انتفاضه  و  افتاده  راه  اسالمى به  جاى کشورهاى  جاى  در  دانشجویى 
تازه یى یافته و راه جهاد اسالمى پُررهروتر شده است. امروز مسلمانان هشیار 
و بیدار در تظاهرات گسترده و پُرشور ضمن سردادن شعارهاى حق طلبانه از 
مسؤولین کشورهاى اسالمى درخواست مى کنند که راه جهاد را بگشایند و 
اجازه دهند مسلمانان به این وظیفه ى مهم به عنوان تنها راه حل عمل نموده 
و اشغالگران را از سرزمینهاى غصب شده بیرون کنند تا فلسطینیان به سرزمین 

و خانه هاى خود برگردند.
امروز موج محکومیت حاکمان اشغالگر دامنه دارتر شده و راه سازشکارى 

کم رونق تر گردیده و هر روز بى نتیجه بودن آن بر همگان روشن تر مى شود.1

تحقیر فلسطینیان در خانه ي خود
امروز گرفتاریهاى بزرگى در جهان اسالم وجود دارد. همه ى مسلمانان 
دنیا مسؤولند. دولتها، علما، روشنفکران، دانشگاهیان و هنرمندان در سرتاسر 
مسؤولترند.  برخوردارند،  کلمه  نفوذ  از  که  کسانى  همه ى  و  اسالم،  دنیاى 
بین المللى، از حدود خود  امروز بعضى از دولتهاى بزرگ، به عنوان شرورِ 
تجاوز کرده اند؛ براى پیشبرد سیاستهاى خود، از اِعمال هرگونه زورى دریغ 
نمى کنند؛ علیه ملتهایى که مى خواهند آزاد زندگى کنند و دست چپاولگران 
را از سفره ى گسترده ى منافع ملى خود قطع کنند، فشار نظامى و سیاسى و 
تبلیغاتى وارد مى کنند. امروز فاجعه ى فلسطین در اوج زشتى و تکان دهندگى 
است. امروز مردم مظلوم فلسطین بدون این که هیچ جرمى داشته باشند، جز 
تحقیر  و  کنند  زندگى  آزادانه  خود  میهن  در  و  خانه  در  مى خواهند  این که 

1.  پیام به مردم فلسطین 1379/07/13 



317
ت / 

نایا
م: ج

هار
ش چ

بخ

تاریخى  بزرگ  ظلمهاى  از  یکى  این  مى شوند!  خوانده  تروریست  نشوند، 
است. ملت فلسطین در خانه ى خود، غاصبان را مشاهده مى کند؛ زندگى 
او به تاراج رفته است؛ خانه ى او از او گرفته شده است؛ منابع ثروتش در 
اختیار دشمنان اوست؛ عالوه بر اینها، در خانه و شهر و دیار خود او، او را 
تحقیر مى کنند. اگر جوان مسلمان در فلسطین بخواهد به نماز جمعه برود، 
سر تا پاى او را مورد بازرسى قرار مى دهند؛ او را تحقیر مى کنند؛ به او اهانت 
مى کنند و نمى گذارند به نماز جمعه برود. اگر در خیابان اندك سوء ظنّى به 
جوان و مرد و زن مسلمان پیدا کنند، آنها را در خانه شان مورد تحقیر و اهانت 
قرار مى دهند. اگر حرفى بزنند و یا از گوشه اى شعله ى خشم آنها بلند شود، 
بدون هیچ مانع و رادعى وسایل جنگى را به داخل کوچه و خیابان مى کشانند 

و خانه ى آنها را با تانک ویران مى کنند. 1

جنایات اسرائیل علیه فلسطین
ملت فلسطین در سختى به سر مى برد؛ خانه هاى مردم را ویران مى کنند؛ 
مزارع و باغهاى مردم را از بین مى برند؛ امکان کار را از جوانان مى گیرند؛ 
مردان کارآمد آنها را به زندان مى کشند؛ جمعیتهاى آنها را قتل عام مى کنند 
و حتّى کودکان آنها را هم از دم تیغ ظلم خود مى گذرانند. امروز با ملت 
فلسطین در سرزمینش کارى صورت مى گیرد که در تاریخ ملتها کم سابقه 

است.
ملِت مظلوم، بى کس و محاصره شده ى فلسطین با تمام قدرت به برکت 
نام و پرچم برافراشته ى اسالم از خود دفاع مى کند و در مقابل ستمگران و 
اشغالگران مى ایستد و ایستاده است. ما از این نماز پُرشکوه عیدفطر تهران 
و  نوجوانان،زنان  جوانان،  فلسطین،  ملت  به  ایران  ملت  همه ى  طرف  از  و 
مادرانشان؛ آن دلهاى شجاع و مؤمن، سالم مى کنیم و درود مى فرستیم. آنها 
در این منطقه در صف مقّدم دنیاى اسالم در مقابل دشمنان و متجاوزان با 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1380/09/25 
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جان و عزیزان و همه ى وجودشان ایستاده اند. 1

قساوت و شقاوت صهیونیستها در جنایات غّزه
امت بزرگ اسالم؛ ملت عزیز ایران!

که  است  دردناك  و  فجیع  چنان  روزها  این  در  غزه  خونین  حوادث 
نمی توان غم سنگین ناشی از آن را با زبان و قلم ، بیان کرد. کودکان بی گناه 
و زنان و مردان مظلوم پس از ماهها محاصره ي کامل، اکنون با قساوت و 
کشیده  خون  و  خاك  به  خود  کاشانه ي  و  خانه  در  صهیونیستها،  شقاوت 
می شوند، غنچه هاي نورس در برابر چشم پدر ومادر، و پدران و مادران در 
مدعیان  می سوزند.  جالدان غاصب  کینه ي  معصوم،  در آتش  کودکان  برابر 
تمدن و انساندوستی با وقاحت تمام، این فاجعه عظیم انسانی را خونسردانه 
و بی تفاوت تماشا می کنند و حتی برخی با بیشرمی از آن ابراز خشنودي 
می نمایند. سکوت دنیاي اسالم در برابر این تعدي کم نظیر به هیچ رو پذیرفته 

نیست.
کودکان  به  مقاوم،  و  مظلوم  وزنان  مردان  به  غزه،  مردم  به  ....اینجانب 
معصوم و غنچه هاي پرپر شده درود می فرستم و صبر و فرج و پیروزي آنان 

را از خدا مسئلت می کنم.2
 انّا هللا و انّا إلیه راِجُعون3

جنایت هولناك رژیم صهیونیستی در غزه و قتل عام صدها مرد و زن و 
کودك مظلوم، بار دیگر چهره ي خونخوار گرگهاي صهیونیست را از پشت 
پرده ي تزویِر سالهاي اخیر بیرون آورد و خطر حضور این کافر حربی را در 

قلب سرزمینهاي امت اسالم، به غافالن و مسامحه کاران گوشزد کرد.
مصیبت این حادثه ي هولناك براي هر مسلمان بلکه براي هر انسان با 
ولی  است،  کوبنده  و  گران  بسی  جهان  نقطه ي  هر  در  شرف  با  و  ِوجدان 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز عید سعید فطر 1382/09/05 
2.  پیام رهبر معظم انقالب خطاب به امت بزرگ اسالم در پی حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی 

 1386/12/12
3.  سوره ي بقره، آیه ي156
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مصیبت بزرگتر سکوت تشویق آمیز برخی دولتهاي عربی و مّدعی مسلمانی 
است. چه مصیبتی از این باالتر که دولتهاي مسلمان که باید در برابر رژیم 
غاصب و کافر و محارب، از مردم مظلوم غزه حمایت می کردند، رفتاري 
پیشه کنند که مقامات جنایتکار صهیونیست، گستاخانه آنها را هماهنگ و 

موافق با این فاجعه آفرینِی بزرگ معرفی کنند؟
سران این کشورها چه جوابی در برابر رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله خواهند 
داشت؟ چه جوابی به ملتهاي خود که یقیناً عزادار این فاجعه اند خواهند داد؟ 
به یقین امروز دل مردم مصر و اردن و سایر کشورهاي اسالمی از این کشتار، 

پس از آن محاصره ي طوالنی غذایی و دارویی، لبالب از خون است.
با  خود  ننگین  حکمرانی  روزهاي  واپسین  در  بوش  جنایتکار  دولت 
همدستی در این جنایت بزرگ، رژیم آمریکا را بیش از پیش روسیاه کرد و 
پرونده ي جرایم خود را به عنوان جنایتکار جنگی قطورتر ساخت. دولتهاي 
اروپایی با بی تفاوتی و شاید همراهی خود در این فاجعه ي بزرگ، یکبار دیگر 
دروغ بودن ادعاهاي طرفداري از حقوق بشر را ثابت کردند و شرکت خود 
در جبهه ي ضدیت با اسالم و مسلمین را نشان دادند. اکنون سئوال من از 
علما و روحانیون جهان عرب و رؤساي ازهر مصر این است که آیا هنگام 
آن نرسیده است که براي اسالم و مسلمین احساس خطر کنید؟ آیا هنگام 
آن نرسیده است که به واجب نهی از منکر و کلمُۀ حٍق عنَد امامٍ جائر عمل 

کنید؟
آیا عرصه ي دیگري عریان تر از آنچه در غزه و فلسطین در جریان است 
در همدستی ُکفار حربی با منافقان اّمت براي سرکوب مسلمانان الزم است، 

تا شما احساس تکلیف کنید؟
سؤال من از رسانه ها و روشنفکران جهان اسالم و بویژه جهان عرب آن 
است که تا چه هنگام به مسؤولیت رسانه یی و روشنفکري خود بی تفاوت 
خواهید ماند؟ آیا سازمانهاي حقوق بشِر رسواي غرب و شوراي باصطالح 

امنیت سازمان ملل، بیش از این هم ممکن است رسوا شوند؟
همه ي مجاهدان فلسطین و همه ي مؤمنان دنیاي اسالم به هر نحو ممکن 
موظف به دفاع از زنان و کودکان و مردم بی دفاع غزه اند و هر کس در این 
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دفاع مشروع و مقدس کشته شود شهید است و امید آن خواهد داشت که 
در صف شهداي بدر و اُحد در محضر رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله محشور 

شود.
سازمان کنفرانس اسالمی باید در این شرایط حساس به وظیفه ي تاریخی 
انفعال،  و  مالحظه کاري  از  دور  به  یکپارچه یی  جبهه ي  و  کند  عمل  خود 
در برابر رژیم صهیونیستی تشکیل دهد. باید رژیم صهیونیستی به وسیله ي 
این  جرم  به  باید  غاصب  رژیم  آن  سران  شود.  مجازات  مسلمان  دولتهاي 

جنایت و نیز محاصره ي طوالنی مّدت، شخصاً محاکمه و مجازات شوند.
مّلتهاي مسلمان می توانند با عزم راسخ خود این مطالبات را تحّقق بخشند 
و وظیفه ي سیاستمداران و علما و روشنفکران در این بُرهه بسی سنگین تر 

از دیگران است.
اینجانب به مناسبت فاجعه ي غزه، روز دوشنبه را عزاي عمومی اعالم 
می کنم و مسؤوالن کشور را به اداي وظایف خود در این حادثه ي غم انگیز 

فرا می خوانم.
َو َسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأَيّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبون1َ. 2

باطن جنایات در فلسطین
امروز مسأله ى فلسطین هم همین جور است. مسأله ى غزه که شما مشاهده 
میکنید، این بخشى از ظاهر قضیه است، باطن قضیه عبارت است از این که 
دستگاه استکبار بى اعتقاد به همه ى اصول انسانى، مایل است این منطقه ى 
خاورمیانه، این منطقه ى حساس را که پر از ثروت و حساسیت گوناگون 
جغرافیائى و اقتصادى است، در اختیار بگیرد؛ در مشت بگیرد. وسیله اش 
هم اسرائیل غاصب است؛ صهیونیستهاى مسلط بر فلسطین اشغالى. مسأله 
این است. همه ى این حرکاتى که این چند سال در این منطقه انجام گرفته 
است - از قضایاى لبنان تا قضایاى عراق تا قضایاى فلسطین - با این نگاه 

1.  سوره ي شعراء، آیه ي227
2.  پیام رهبر معظم انقالب درباره مصیبت هولناك قتل عام مردم مظلوم غزه 1387/10/08 
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قابل تفسیر و قابل فهم است. مسأله این است که این منطقه باید در مشت 
آمریکا و استکبار - استکبار اعم از آمریکاست. البته مظهر عمده اش، شیطان 
بزرگ، دولت آمریکاست - قرار داشته باشد. استکبار می خواهد این منطقه را 
در اختیار داشته باشد؛ در مشت داشته باشد. استکبار این منطقه را الزم دارد و 
عاملش هم اسرائیل است. همه ى این داستانها و قضایاى این چند سال با این 
نگاه، تحلیل می شود. دیدید در جنگ سى و سه روزه، وزیر خارجه ى آمریکا 
گفت: این درد زایماِن منطقه ى خاورمیانه ى جدید است! یعنى از این حادثه 
یک موجود تازه اى متولد خواهد شد که همان خاورمیانه اى است که آمریکا 
دنبالش است. البته این خواب آشفته تعبیرش همانى بود که بر سرشان آمد. 
شجاعت و بیدارى و فداکارى و ایثار و جهاد جوانان مؤمن در لبنان، تو دهِن 
نه فقط اسرائیل، بلکه تو دهِن آمریکا و همه ى پشتیبانانشان و دنباله روانشان 

زد. قضیه ى غزه هم از همین قبیل است. 1

جنایت اسرائیل و مقاومت جانانه ى ملت فلسطین در غّزه
مسأله ى  گذشت،  که  سالى  در  منطقه  و  جهان  مهم  مسائل  جمله ى  از 
حمله ى رژیم صهیونیستى به غزه بود، که همه ى چشمهاى جهانیان را به 
خودش معطوف کرد. عده اى از این نظرگاه به مسأله نگاه کردند که با مقاومت 
اسالمى و با مسأله ى فلسطین، داراى عناد و کینه ى دیرین بودند - که عمدتًا 
سیاستمداران بسیارى از کشورهاى غربى از این جمله بودند - عده اى هم با 
نگاه طرفدارانه ى از ملت مظلوم فلسطین و مردم غزه به مسأله نگاه کردند. 
اما نتائجى که در این حمله ى ناجوانمردانه و ظالمانه مترتب شد، براى همه ى 
دنیا بهت آور بود. بیست و دو روز مردم بى دفاع غزه مقاومت کردند و رژیم 
صهیونیستى بیست و دو روز با تمام قوا به این مردم حمله کرد  و پایان این 
ماجرا با ناکامى رژیم صهیونیست همراه بود. این براى مردم دنیا یک تجربه ى 
و  زورگوئى  مقابل  در  ملتها  مقاومت  امکان  زمینه ى  در  است  مهمى  بسیار 

ستمگرى ستمگران و زورگویان.2

1.  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دى 1387/10/19 
2.  پیام نوروزى رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال 1388 1387/12/30 
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گناه حسنى مبارك در قضیه ى محاصره ى غزه
فرض کنید مردم مصر مشاهده میکردند کسى که در رأس کشورشان 
قرار دارد، به نیابت اسرائیل، کثیف ترین کارها و جنایتها را مرتکب می شود. 
در قضیه ى محاصره ى غزه اگر حسنى مبارك با اسرائیل همکارى نمی کرد، 
اسرائیل نمیتوانست غزه را آنجور زیر فشار قرار دهد و آن جنایتها را مرتکب 
غزه  خروج  و  ورود  راه  کرد،  کمک  شد،  میدان  وارد  مبارك  حسنى  شود. 
به مصر را بست. بعد اطالع پیدا کردند که مردم غزه از زیر کانال زدند، از 
زیرزمین حرکت می کنند. براى اینکه مردم مظلوم غزه دیگر نتوانند این کار 
را هم انجام دهند، دیوارهاى فوالدى به ارتفاع سى متر درست کردند، کردند 
توى زمین، تا راه این کانالها را ببندند! این کارها را حسنى مبارك کرد. خب، 
ملت مصر دارند این را مى بینند؛ لذا غرور ملت جریحه دار شد. نظیر این در 

کشورهاى دیگر هم وجود دارد.1
در قضیه ى غزه اگر حسنى مبارك به اسرائیلى ها کمک نمیکرد، نمیتوانستند 
غزه را محاصره کنند. فلسطینى ها در غزه در محاصره بودند - االن چهار سال 
است در محاصره اند - در جنِگ بیست و دو روزه، مرد و زن و کودك این 
مردم به وسیله ى آتش اسرائیلى سوختند، نابود شدند، خانه هاشان تخریب 
شد؛ اما نگذاشتند کاروانهاى کمک رسانى به این مردم کمک کنند. نه اینکه 
از خود مصر، حتّى دیگر کشورها هم می خواستند از مصر عبور کنند - از 
جمله مردم ما - می خواستند بروند به اینها کمک برسانند، اما حسنى مبارك 
نگذاشت. یک چنین وضعى در مصر حاکم بود. خب، این مردم را به ستوه 
آورد. مردم مصر به خاطر طرفدارى رژیم کنونى مصر از اسرائیل، به خاطر 
احساس  میکنند،  ذلت  احساس  آمریکا،  از  محضش  اطاعت  و  دنباله روى 
هستند  مردمى  اینها  است.  این  حرکت،  اصلى  عامل  میکنند.  تحقیرشدگى 

مسلمان. 2
کار نظام سرسپرده ى مصر به جائى رسید که مردم مصر براى نخستین 
بار در تاریخ دیدند که در جنگ اسرائیل علیه برادرانشان در غزه دولتشان در 

1.  بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى 01 / 01/ 1390
2.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمى 29 / 03/ 1388
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جبهه ى اسرائیل قرار گرفته است و نه تنها کمک نمى کند بلکه در جبهه ى 
دشمن بشدت فعال است. تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که حسنى مبارك 
همان کسى است که در محاصره ى وحشتناك مردم غزه و در 22 روز کشتار 
زن و مرد و کودك غزه، همکار و امین و شریک اسرائیل و آمریکا بود. مردم 
مصر در آن روزها چه کشیدند؟ تلویزیون صحنه هائى از احساسات شدید 
مردم مصر را نشان داد که با گریه از وضعیت خود و از این که اجازه نمى یابند 
به برادران فلسطینى خود یارى برسانند، سخن مى گفتند. ملت مسلمان مصر 
دیگر چقدر مى توانست تحمل کند؟ آنچه امروز در قاهره و دیگر شهرهاى 
مصر مشاهده میشود، انفجار خشم مقدس و فوران عقده هائى است که در 
طول سالیان متمادى رژیم نامسلمان و خائن و دست نشانده با رفتار خود در 

دل مردان و زنان آزاده ى مصرى متراکم ساخته است. 1

مسائل  به  اسالم  دنیاى  شدن  مشغول  سایه ى  در  فلسطین  در  فاجعه آفرینى 
فرعى

البته سعى می کنند دنیاى اسالم را مشغول کنند. امروز همین قضایاى 
فلسطین در سایه ى مشغول شدن دنیاى اسالم به مسائل فرعى دارد اتفاق 
امروز در فلسطین فاجعه آفرینى است، در غزه فاجعه آفرینى  مى افتد. واقعاً 
است، در کرانه ى باخترى هم فاجعه آفرینى است. قضایاى حرم ابراهیمى را 
نباید دست کم گرفت؛ اینها خیلى مهم است. به خاطر اقامه ى نماز، مسلمانها را 
از پایگاهشان و خانه شان بیرون کنند و راه ندهند! اسالم زدائى از آثار اسالمى، 
یکى از آن کارهاى بسیار خطرناکى است که دارد جلِو چشم مسلمانهاى عالم 
اتفاق مى افتد. از بس همه مشغولند، سرگرم چیزهاى فرعى و جزئى هستند، 
نمی فهمند در دنیاى اسالم چه دارد می گذرد. توطئه علیه دنیاى اسالم این 

است. 2

1.  ترجمه ي بیانات عربی در پایان خطبه هاى نماز جمعه ى تهران به امامت رهبر معظم انقالب 
اسالمى 29 / 03/ 1388

2.  بیانات در دیدار مسؤوالن و شخصیت هاي علمی سیاسی 1389/01/17 
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جنایت حمله به کاروان آزادي و حمایت غرب
حمله ي جنایتکارانه و قساوت آمیز رژیم صهیونیست به کاروان دریائی 
امدادي و بشردوستانه، حلقه ي دیگري از زنجیره ي جنایتهاي بزرگی است که 
آن حکومت شریر و خبیث، هفتمین دهه ي حیات ننگین خود را با آن انباشته 
است. این نمونه یی است از رفتار گستاخانه و بیرحمانه یی که مسلمانان در 
این منطقه و بخصوص در سرزمین مظلوم فلسطین دهها سال است که با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. این بار این کاروان، اسالمی یا عربی نبود، بلکه 
افکار عمومی و وجدانهاي بشري از سراسر جهان را نمایندگی می کرد. این 
حمله ي جنایتبار باید براي همه مدلّل کرده باشد که صهیونیزم، چهره ي جدید 
و خشن تري از فاشیزم است که این بار از سوي دولتهاي مّدعی آزادي و 
حقوق بشر و بیش از همه دولت ایاالت متحده ى آمریکا، حمایت و کمک 

می شود.
آمریکا و انگلیس، فرانسه و دیگر دولتهاي اروپائی که از این جانیان بالفطره، 
حمایت سیاسی و رسانه ئی و نظامی و اقتصادي کرده و همواره پشت ِسر 
فاجعه آفرینیهاي آنان ایستاده اند، جداً باید پاسخگو باشند. وجدانهاي بیدار در 
سراسر جهان باید جداً بیندیشند که بشریت امروز با چه پدیده ي خطرناکی 
در منطقه ي حساس خاورمیانه روبرو است؟ چه رژیم سفاك و گستاخ و 
دیوانه ئی امروز بر کشور غصب شده ي فلسطین و مردم مظلوم و داغدیده ي 
آن تحّکم می کند! سه سال محاصره ي غذائی و داروئی و حیاتی یک و نیم 
میلیون زن و مرد و کودك در غزه، به چه معنی است؟ کشتار و حبس و 

شکنجه ي روزانه ي جوانان در غزه و ساحل غربی چگونه قابل فهم است؟1

غزه  آزادي  دریایی  کاروان  به  حمله  در  صهیونیستی  رژیم  دریایی  جنایت  پی  در  پیام    .1
 1389/03/11
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راه حل ها
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فصل اول
 راه حل غلط

دنیا و خاور میانه بوده  فلسطین در پنجاه سال اخیر یک مسأله ى مهمِ ّ 
است. براى این که این مسأله ى مهم و این مشکل بغرنج حل شود دو نوع 

راه حل همیشه پیشنهاد شده است: یک راه حلِ ّ غلط، یک راه حلِ ّ درست. 
راه حلِ ّ غلط این است که با همین غاصبى که نه به ارزشهاى انسانى پایبند 
است و نه به قوانین بین المللى، و به قطعنامه هاى سازمانهاى بین المللى گردن 
نمى نهد، مذاکره کنند و با او به یک نقطه ى توافق برسند. این راه حل، راه حلِ ّ 
غلطى است؛ این به هر شکلش ظاهر شود غلط است. اسرائیل نشان داده 
است که به هیچ امضاى خود پایبند نیست؛ اگر توافق هم بکنند، امضاء هم 
بکنند، پایبند نمى ماند. بزرگترین و قویترین استدالل بر این معنا هم همین 
کردند؛  امضا  اسلو  در  نشستند  خودشان  خوب؛  است.  رام اهللا  امروز  وضع 
حکومت خودگردان را به رسمیت شناختند. حاال بفرمایید؛ این رفتارى است 
که با حکومت خودگردان و با طرف مذاکره شان - یعنى یاسر عرفات - انجام 
مى دهند. اینها به امضاى خودشان پایبند نیستند. هر امضایى که طرف مقابل 
به اینها بدهد، پایشان را روى آن امضاء مى گذارند یک قدم جلو مى آیند. 
طبیعتشان این است. این راه حل، راه حلِ ّ درستى نیست. البته من این مطلبى 
که مى گویم، طرِف خطابم کسانى نیستند که مى خواهند به هر قیمتى شده، 
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این غّده ى سرطانى را حفظ کنند. آنها این حرف را قبول نمى کنند؛ ما این 
را مى دانیم. لکن طرِف خطاب من، دولتهاى عربى، دولتهاى اسالمى، ملتهاى 
مسلمان و وجدانهاى بیدار در همه جاى دنیاست؛ من با آنها حرف مى زنم. 
این راه حل که طعمه اى در دهن این متجاوز بیندازند و او را فربه تر کنند 
تا قادر شود قدم بعدى را بردارد، راه حل نیست. این تجربه ى پنجاه ساله ى 
هم  امریکا  چند  هر  شد.  صادر  ملل  سازمان  در  قطعنامه ها  است.  فلسطین 
اما  کرد،  امضا  را  قطعنامه ها  آن  پاى  ظاهر  به  بوده  صهیونیستها  مدافع  که 
این غاصب به این قطعنامه ها عمل نکرد و کسى هم نگفت باالى چشمت 
ابروست! با چنین دولتى و با چنین طرفى، انسان چه مذاکره اى بکند؟! این 

راه حل راه حِلّ غلطى است؛ این راه حلِ ّ درستى نیست. 1

نامشروع و ناپایداربودن هر مذاکره با اعتراف به وجود این رژیم 
... برادران و خواهران! امروز مبارزه ى مردم فلسطین روى محور خود قرار 
گرفته است؛ همان محورى که امید پیروزى در پیمودن آن است؛ یعنى ملت 
به صحنه آمده است. اسرائیل، یک رژیم جعلى و غیرقانونى و غاصب است. 
با زور و ظلم و ترفند آمدند یک کشور را از دست مردمش گرفتند. بنابراین 
هر گونه مذاکره اى که براساس اعتراف به وجود این رژیم باشد، نامشروع و 
ناپایدار است. البته امروز ملت فلسطین واقعیت صحنه را خوب درك کرده 
و فهمیده است که زبان زور، تنها زبانى است که اشغالگران بیت المقّدس و 
کشور فلسطین به آن معتقدند. ملت مى داند هر گونه مذاکره و قراردادى، 

براى او خسارت به بار خواهد آورد؛ لذا وارد میدان شده است. 2

عیان بودن نتیجه ى مقاومت و سازش
پس، الگوى مقاومت و مبارزه پیش روى ماست؛ یعنى مى توان با مقاومت 
و مبارزه و البته تحّمل خسارت، به پیروزى رسید. درعین حال الگوى شکست 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
2.  بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینى(ره) 1381/03/14 
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کاسه ى  و  سازشکارانه  روشهاى  به  بستن  دل  آن  و  ماست  روى  پیش  نیز 
گدایى صلح در دست گرفتن است. نتیجه ى آن نیز تحقیر، به ذلّت کشاندن 
و در نهایت تحمیل یکطرفه ى خواسته هاى اسرائیل است که این را نیز عینًا 

مشاهده کردیم. 1

بی توجه بودن مردم مبارز به تهدید دشمن و قراردادهاي صلح خائنان
جشن  است،  شده  تمام  فلسطین  قضیه ى  این که  خیال  به  اینها،  امروز 
اشتباه  نیست.  شده  تمام  فلسطین،  قضیه ى  مى کنم:  عرض  بنده  گرفته اند. 
نکنند! البته دنیاى استکبار، بر اثر این که «ذهب اهللا بنورهم و ترکهم فى ظلمات 
مى دهند،  انجام  اصطالح  به  که  علمى اى  تحلیلهاى  همه ى  با  الیبصرون»2، 

نمى توانند این حقایق انسانى را پوشیده بدارند.
به  فلسطین  قضیه ى  است.  نکرده  فرقى  قضیه  نیست.  شده  تمام  قضیه 
حال خود باقى است. طرف فلسطینى، یعنى آن امضا کننده ى حقیِر بدنامِ 
روسیاهِ  على الّظاهر فلسطینىـ  على الباطنش را خدا مى داندـ  او نبود که برود 
و چیزى را بفروشد. مگر ملت فلسطین «عرفات» است؟! عرفات چه کاره 
است که برود فلسطین را با غاصبین فلسطین و صهیونیستهایى که صدها 
حادثه ى فاجعه آمیز از آنها در تاریخ ثبت است غیر از آنچه که ثبت نشده 
است معامله کند؟! قضیه ى دیریاسین و روستاهاى منهدم شده با دینامیت و 
بر سر مردم فرو ریخته، مگر فراموش شده است؟! مگر مى شود فراموش 
بشود؟! اینها را چه کسى کرده است؟! حاال همانها بیایند از شخص هیچ 
کاره اى امضا بگیرند که ما چهل و پنج سال است این جا را غصب کرده ایم، 
مگر  مى تواند؟!  مگر  باشد!  ما  خود  مال  این جا  که  بده  امضا  بیا  شما  حاال 
کسى قبول مى کند؟! سردمداران امریکایى و صهیونیستى، همچنین آن زبونها 
مشتهاى  بدانند:  نشستند،  امضا  و  مذاکره  میز  این  سِر  بر  که  حقیرهایى  و 
با  را  جهانى  تبلیغات  آمد.  خواهد  فرو  غاصبین  سر  بر  همچنان  فلسطینى، 

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
2.  سوره ي بقره، آیه ي17
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جنجالى به رخ همه مى کشند که «یک عّده از فلسطینیها خوشحالند.» بله؛ در 
همه جا آدمهاى مزدور، آدمهاى ضعیف،آدمهاى ناآگاه که نمى دانند فرداى 
آنها چه خواهد شد البته وجود دارند. ممکن است که این طور هم باشد. چرا 
در این قضیه، از دنیاى اسالم نظر خواهى نمى شود؟ این قضیه، یک قضیه ى 
اسالمى است. در همان دنیاى عرب که متأسفانه بعضى از سران عرب، به طور 
افتضاح آمیزى به این خیانت تسلیم شدند و تن دادند. در همان کشورها، اگر 
راست مى گویید که تبلیغات جهانى آزاد است، بروید با آحاد مردم مصاحبه 
کنید. این جا که مى رسد، دیگر آزادى تبلیغات و آزادى بیان معنى ندارد! دیگر 

جزو اصول دمکراسى غرب شمرده نمى شود!
بروند با مردم مصاحبه کنند ببینند مردم چه مى گویند؟ مگر اّمت اسالمى 
حاضر است از این همه قربانى اى که در این چهل و پنج سال داده است، 
صرف نظر کند؟! مگر اّمت اسالمى، همان چهار نفر شاه و رئیس جمهور 
خائنى هستند که هر چه امریکاییها اشاره کنند، دو دستى تقدیم مى کنند؟! 
اّمت اسالمى، اّمت اسالمى است! اّمت عرب هم، در محدوده ى خودش، با 
شهامت تر و سربلندتر از این حرفهاست. این مبارزه، به درون ملتها کشیده 

خواهد شد؛ همچنان که کشیده شده است. 1
دشمن بداند که هیچ تهدید و هیچ ترفندى از قبیل شرکت دادن فلسطینیاِن 
پشت کرده به آرمان فلسطین در کنفرانس امریکایى، نخواهد توانست نفوس 
مؤمنه یى را که جهاد در راه نجات فلسطین را تکلیف اسالمى خود مى دانند، 
از این مبارزه ى برحق رویگردان کند، و على رغم خواست امریکا و دستیاران 
و وابستگانش، جهاد ملت فلسطین ادامه خواهد یافت و این شعله ى مقدس، 

با خیانت سیاستمداران وابسته ى فلسطینى و عرب خاموش نخواهد شد.2
اطراِف  بین  مناطق،  دیگر  و  الّشیخ»  «شرم  در  که  هم  قراردادهایى  این 
شرمندگى  مایه ى  ندارد.  تأثیرى  هیچ  است،  شده  بسته  قضیه  بى مسؤولیِت 

1.  بیانات در دیدار فرماندهان و مسؤوالن «سپاه پاسداران انقالب اسالمى» 1372/06/25 
2.  پیام به ملتهاى مسلمان، علما، نویسندگان، روشنفکران و دانشجویان کشورهاى اسالمى، به 
منظور بسیج نیروهاى عظیم کشورهاى اسالمى براى مقابله با توطئه هاى خباثت آمیز امریکا و 

اسرائیل در کنفرانس مادرید1370/07/25 
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هیچ  شد.  خواهد  بسته اند،  را  قراردادها  این  که  کسانى  و  قراردادکنندگان 
فایده اى ندارد؛ هیچ تأثیرى نخواهد داشت. 1

ممنوع و بی فایده بودن مذاکره
در  را  خود  حقه ى  حقوق  و  آزادى  نمى تواند  و  نباید  فلسطین  ملت 
کنفرانس و گردهماییهاى سران عرب جستجو کند. این نشست و برخاستها، 
اگر براى فلسطینى هاى مظلوم، شوم و بدفرجام نباشد، حداقل بى فایده و 
بى خاصیت است. رؤسایى که در این ایام به عنوان فلسطین گردهم آمدند، 
اگر صادقانه در اندیشه ى نجات فلسطین بودند، باید دربرابر پیشنهاد مزّورانه ى 
رئیس جمهورى امریکا، موضعى سخت و قاطع گرفته، براى کمک مالى و 
تسلیحاتى و سیاسى به مبارزان داخل فلسطین اشغالى، تصمیمهاى عاجل و 
واقعى مى گرفتند و به شعارهاى پوچ اکتفا نمى کردند و اگر چنین نشود - که 
نشده است و با وضع فعلى جهان عرب و حکام آن، نخواهد هم شد - 
مبارزان داخل باید به خدا و به نیروى مردمى و اسالمى تکیه کنند و بدانند: 

«کم ِمن فئٍۀ قلیلٍۀ َغَلَبت فئًۀ کثیرًة بِإذن  اهللا واهللا مع الّصابرین2»3

مذاکرات؛ مصداق ظلم، نه صلح
حاال مثًال، به اصطالح «مذاکرات صلح» راه انداخته اند براى این که قیام 
مسلماناِن فلسطین را خاموش کنند! مگر توانستند؟ مگر مى توانند؟ اسمش را 
گذاشته اند صلح! این صلح است یا ظلم است؟! مخالفت ما با این مذاکراتى 
که بر سر فلسطین مظلوم انجام مى گیرد، به خاطر مخالفت با صلح نیست. 
ما طرفدار صلحیم؛ ما منادى صلحیم؛ ما منادى باالتر از صلحیم. ما مى گوییم 
بین مسلمین عالم و بین آحاد بشر، برادرى باشد. ما طرفدار برادرى هستیم. 

1.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 
 1379/07/29

2.  سوره ي بقره، آیه ي 249
3.  پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) 1369/03/10 
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ما مخالف با صلح نیستیم؛ اما این مذاکراتى که امروز در امریکا در جریان 
است، مذاکره ى صلح نیست. این، مذاکره ى ظلم است. مى خواهند یک ظلم 
ما  که  البته  کنند.  رسمى  و  قانونى  را  ظلم  یک  مى خواهند  کنند؛  تثبیت  را 
مخالفیم! همه ى جوانمردان عالم باید مخالف باشند. همه ى مسلمانان باید 
مخالف باشند و با آن مخالفت کنند. خانه ى ملت فلسطین را از آنها گرفته اند 
و یک عّده غاصب را در آن جا، جا داده اند، پشتیبانى کرده اند و به دست آن 
غاصبین، صاحبخانه ها را به فجیع ترین شکل، سرکوب کرده اند. حاال هم، 
براى این که دهان صاحبخانه ها را ببندند و وادارشان کنند که بکّلى اّدعاى 
خود را از مایملکشان پس بگیرند، مى خواهند با دولتهاى عرب و اسرائیل 

بنشینند مذاکره کنند!
مگر کسى حق دارد از طرف ملت فلسطین، چیزى را امضا کند؟ مگر 
ما  بفروشد؟  غاصبى  به  را  ملت  آن  خانه ى  کسى،  عوض  دارد  حق  کسى 
امیدواریم این مذاکرات، به قراردادِ امضا شده اى نرسد؛ اما اگر قراردادى هم 
درست شود؛ اگر پاى آن را دولتهاى عربى هم که حضور پیدا کرده اند امضا 
کنند، آن امضاها از نظر مردم فلسطین و مسلمانان عالم و ما، اعتبارى ندارد.

امریکا اشتباه مى کند. امریکا با جمع کردن دولتهاى عرب دور یک میز 
براى چنین مذاکره ى ننگینى، دولتهایى را که در آن جا جمع شده اند، پیش 
مردمشان منفورتر مى کند. مگر مردم کشورهاى عرب حاضرند موافقت کنند 
که رؤسایشان بروند خانه ى ملت فلسطین را به دیگران بفروشند؟ با این 
کار، فاصله ى بین این رؤسا ـ اگر خداى ناکرده به چنین امضایى برسند ـ و 
ملتهایشان، بیشتر خواهد شد. این کار، ملتهایشان را خشمگینتر خواهد کرد. 
ملت مصر را خشمگینتر خواهد کرد. آن بیچاره ى مصرى1، بلند مى شود مثل 
سائل به کف، مى رود به امریکا، براى شکایت کردن از ایران! شکایت پیش 
آن بیچاره اى بکند که خود او، بیشتر از این، دلش از ایران پُر است و از آن 

شکایت دارد!
از ایران چرا شکایت مى کنى؟! از اسالم شکایت کن! از ملت مسلمان 

1.  حسنی مبارك
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خودت شکایت کن! آن آقا1 اگر قرار است از کسى شکایت کند، از ملت 
مصر باید شکایت کند. ملت مصر، ملت مسلمانى است. ملت مصر، داراى 
سابقه در اسالم است. ملت مصر، افتخارات بزرگى در راه افکار نو اسالمى 
و مبارزات اسالمى دارد. این ملت، ملت غیورى است. یقین است که این 
ملت، حاضر نیست خیانت سران خودش را تحّمل کند و با آنها درگیرى 

پیدا مى کند.2

راه حل عادالنه؟! و مبارزه غیرعادالنه!؟
آن کسانى که براى فلسطین دل مى سوزانند، براى صدها هزار و میلیونها 
انساِن از حقوق انسانى محروم شده دل مى سوزانند. کسانى که با حضور 
دولت غاصب صهیونیستى در وطن فلسطینى مخالفت مى کنند، براى بشریت، 
براى مادران داغدیده و براى جوانان مؤمن دل مى سوزانند؛ براى انسانهایى 
دل مى سوزانند که حرفشان این است که خانه ى ما را به خود ما بدهید، وطن 
ما را از ما نگیرید، در داخل خانه ى ما این قدر به ما ظلم نکنید. آیا این حرف، 
خالف است؟ آیا این حرف، زورگویى و خشونت است؟ آیا اگر کسى در 
این دنیا براى احیاى حق ملیت خود مبارزه کند، مبارزه ى غیرعادالنه یى انجام 
داده است؟ ما از کسانى که امروز مى گویند مى خواهیم در قضیه ى فلسطین 
چیست؟  عادالنه  راه حل  این  که  مى کنیم  سؤال  کنیم،  پیدا  عادالنه  حل  راه 

فلسطین متعلق به کیست؟ جز این که متعلق به فلسطینى است؟
آیا شما با تغییر اسم مى توانید یک ملت را از اولیترین حقش - یعنى 
حِق داشتن سرزمین خود - محروم کنید؟ آیا با تبلیغات مى توانید یک ملیت 
دروغین به نام ملیت اسرائیلى به وجود بیاورید؟ آیا چنین چیزى مقبول است؟ 
آیا چنین چیزى مطابق با انصاف است؟ آیا چنین چیزى عادالنه است؟ مسأله 
غیر از اینهاست. مسأله این است که دنیاى استکبارى، به سرزمین فلسطین به 
عنوان قلب جغرافیایى جهان اسالم احتیاج دارد، تا اسالم را بکوبد، ملتهاى 

1.  حسنی مبارك
2.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران حج 1372/02/08 
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اسالمى را زیر فشار قرار بدهد و از حرکت اسالمى مانع بشود.
دولت اسرائیل در این نقطه، قائم مقام حضور استکبارى است، تا منافع 
استکبار را در این منطقه تأمین کند؛ قضیه این است. آیا انسانهاى سالم و 
بى غرض حاضرند گول تبلیغات دروغین و خباثت آلود استکبار را نسبت به 
فلسطین بخورند؟ امروز اردوگاه استکبار ایستاده است تا حق بزرگ ملت 
فلسطین و ملتهاى اسالمى را تضییع کند. آیا ملتهاى اسالمى حق دارند بنشینند 

و تضییع حق یک ملت مسلمان و تضییع حقوق خود را تماشا کنند؟!
این  گول  که  کسانى  است.  روشنى  راه حل  فلسطین،  مسأله ى  راه حل   
مطلب را مى خورند که بروند با دشمن - یعنى با عامل غصب - مذاکره کنند، 
خودشان را فریب مى دهند. آنها مى خواهند ملتها را فریب بدهند؛ اما ملتها 
فریب نمى خورند. راه حل مسأله ى فلسطین این نیست که بروند با اسرائیل 

غاصب فلسطین بنشینند حرف بزنند.1

آیا جوانان غیور فلسطینى مرده اند؟
آیا جوانان غیور فلسطینى مرده اند؟ آیا جوانان کشورهاى اسالمى همجوار 
فلسطین و دیگر کشورهاى اسالمى مرده اند که دشمنان بخواهند بزرگترین 
امت  زیان  به  و  خودشان  سود  به  راحت  این طور  را  اسالم  جهان  مسائل 
اسالمى حل کنند؟ این چه سکوتى است که امروز در دنیاى اسالم هست؟ 
تا چند سال قبل از این، مگر کسى در دنیاى اسالم جرأت مى کرد سخن از 
گفتگو با دولت غاصب اسرائیل بر زبان بیاورد؟ یک نفر خائن ـ آن طاغوت 
مصرى2 ـ جرأت کرد و اقدام نمود و بعد از اندکى سزاى عمل خودش را 

هم دید.
امروز قضیه را به صورت یک قضیه ى ساده مطرح مى کنند. آن طرف 
قضیه امریکاست که مى گوید بیایید با صهیونیستها، با این دزدها، با این قاتلها، 

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللى حمایت از انقالب اسالمى مردم 
فلسطین1370/07/27

2.  انور سادات
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با این کسانى که چهل سال است ملت فلسطین را شکنجه مى دهند و نسبت 
به همه ى دنیاى اسالم سمپاشى و خیانت مى کنند و از پشت خنجر مى زنند 
و همه یا بیشتر مشکالت دنیاى اسالم ناشى از اینهاست، بنشینید مذاکره 
کنید و امضاء نمایید که بیت المقدس و سرزمین فلسطین و جوالن متعلق به 

صهیونیستها باشد! 1

ترفند کشاندِن طرف فلسطینى به مذاکره پس از شکست در میدان نبرد
در  آمریکا  جرمش  شریک  و  صهیونیستى  رژیم  ناکامى  زیاد،  گمان  به 
عملیات چند ماهه ى اخیر، آنان را به سمت طراحى ترفند تازه اى براى رهائى 
از این گرداب وادار خواهد کرد. ترفند کشاندن طرف فلسطینى به پشت میز 
مبارزان  صفوف  در  اختالف  ایجاد  فلسطین  براى  اثرش  تنها  که  مذاکره اى 
فلسطینى و فرونشاندن شعله ى انتفاضه خواهد بود. در برابر این ترفند تسلیم 
نباید شد. رژیم اشغالگر ثابت کرده است که به هیچ قرارى پایبند نیست و هیچ 
منطق حق طلبانه او را قانع نخواهد ساخت و به هیچ منطقى جز زورگوئى و 
زیاده طلبى اعتقاد ندارد. بى شک مبارزان مؤمن و راستین و دولتهاى معتقد به 

قضیه ى فلسطین، فریب این ترفند را نخواهند خورد. 2

خیانت تشکیالت خودگردان؛ به فراموشی سپردن فلسطین به قیمت حکومت 
بر چهار در صد آن!

همین امروز شما نگاه کنید، ببینید سعى بر این است که چیزى به نام ملت 
فلسطین، بکّلى به فراموشى سپرده شود؛ کانّه هیچ سرزمینى به نام فلسطین و 
هیچ ملتى که مالک این سرزمین باشد، وجود نداشته است! مقّدمات کار را 
این طور فراهم کردند و انسان با کمال تعّجب و تأّسف و با حیرت مى بیند 
که بعضیها هم تسلیم مى شوند و امروز در دنیا کسى هست که تسلیم چنین 

کشور  به  بازگشت  و  آزادى  سالگرد  اولین  در  آزادگان،  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  سخنرانى    .1
1370/05/28

2.  پیام به کنفرانس بین المللى امام خمینى (قدس سره) و حمایت از فلسطین 1381/03/12 
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تسلیم  مجموعه ى  آن  براى  ابلهانه -  و  غریب  و  عجیب  ظالمانه،  پدیده ى 
شده - بشود! امروز این اتّفاق مى افتد: یک مجموعه ى به اصطالح فلسطینى 
را در بخشى از سرزمین بزرگ فلسطین مى آورند و در آن جا - در چهار 
درصد کشور فلسطین - یک حاکمیت نیمه کاره و دروغین، یک حاکمیت 
سطحى و غیرواقعى مى دهند و چیزى که در مقابل از آنها مى خواهند، این 
است که قضیه ى فلسطین، مسأله ى سرزمین و مسأله ى ملت، بکّلى فراموش 
و کنار گذاشته شود و هرکس از فلسطینیها که اسم ملت فلسطین، اسم کشور 
و تاریخ فلسطین را آورد، همین کسانى که این معامله ى زیانبار را کردند، 

مأمورند او را سرکوب کنند!
خوب؛ این معامله ى خیلى غیرمعقول و ابلهانه اى است. چه کسى حاضر 
است چنین معامله اى را قبول کند؟! اگر قبل از آن که این کار انجام گیرد، 
صورت مسأله را جلِو ملتهاى عالم - بخصوص ملتهاى اسالمى - مى گذاشتند 
و مى گفتند قرار است ما چنین معامله اى بکنیم که در گوشه اى از سرزمین 
فلسطین - آن هم این یک وجب جا! - یک حاکمیت پندارى و دروغینى به 
چند نفر فلسطینى بدهیم و در مقابل، کّل مسأله ى فلسطین، ملت فلسطین، 
کشور و گذشته ى فلسطین و آوارگان کنونى فلسطین را به فراموشى بسپارند، 
شاید در دنیاى اسالم کسى که باور کند چنین چیزى ممکن است اتّفاق بیفتد، 
خیلى کم بود. اما امروز این قضیه اتّفاق افتاده است! یعنى مجموعه ى حقیر 
و بى ارزشى که حقیقتاً قابل این نیستند که انسان آنها را فلسطینى بنامد - چه 
آن  مى کنند!  را  کار  این   - باشند  فلسطین  ملت  نماینده ى  این که  به  برسد 
طرفهاى مقابل هم - دولت غاصب و آمریکا که پشت سِر دولت غاصب 
است - ساده لوحانه خیال مى کنند که مسأله ى فلسطین تمام شد! غافل از 
این که ملت فلسطین در جاى خودش هست. یک ملت را که نمى شود از 
تاریخ حذف کرد. خوشبختانه انسان احساس مى کند که امروز در میان این 
ملت، مردمان رشید، مردمان شجاع، خردمند، غیور و متمّسک به اسالم وجود 

دارند و چنین معامله اى سرنخواهد گرفت. 1

1.  بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى 1378/06/24 
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عاقبت مذاکره با اسرائیل؛ تهاجم ظالمانه ى به غزه
شما ببینید االن در فلسطین چه دارد مى گذرد! روزانه فلسطینیها قتل عام 
مى شوند. صهیونیستهاى وحشى که ابهت به دست آمده ى نظامى در طول 
پنجاه سال را در جنگ سى و سه روزه ى لبنان از دست دادند - پنجاه سال 
تالش کردند تا نشان بدهند که اسرائیل شکست ناپذیر است؛ اما این ابهت 
پنجاه ساله در سى و سه روز دود شد رفت هوا. یک گروه مجاهد مؤمن 
تهیدست از سالحهاى پیشرفته ى هوایى و غیره، توانست آن ارتش مغرور و 
سرکش را به ذلت بکشاند؛ تلفات بر آن وارد کند؛ او را در سطح دنیا مسخره 
کند - گویا مى خواهند انتقام آن شکست و آن فضاحت را از فلسطینیهاى 
بیچاره بگیرند. االن چندین روز است یا شاید چند هفته است که غزه مورد 
تهاجم دائمى صهیونیستهاست و خود همین تهاجم بى امان و ظالمانه ى به 
غزه - که به ظاهر در ذیل یک قراردادى آنها را به دست فلسطینیها برگرداندند 
و حاال دارند این طور با آنها رفتار مى کنند - باید نشان بدهد که آخر عاقبت 
مذاکره،  با  مى گویند  بعضیها  چیست.  صهیونیستها  و  غاصب  اسرائیل  با  و 
مشکالتمان را با صهیونیستها حل کنیم. بفرمایید این هم مذاکره! این ستم 
بزرگ امروز دارد انجام مى گیرد؛ طرفداران حقوق بشر، مدعیان حقوق بشر، 
حضراتى که در هر نقطه ى دنیا سر چیز کوچکى دولتهایى را که مطیع آنها 
نیستند، به نقض حقوق بشر متهم مى کنند - در اروپا و غرب - نشسته اند، 
دست روى دست هم گذاشته اند؛ فارغ البال و بى خیال دارند به این کشتار 
خیابانهاى  از  یکى  در  هم  را  گوسفند  یک  کسى  اگر  مى کنند.  نگاه  روزانه 
یک پایتخت اروپایى سر ببرد، این قدر فراغت بال به وجود نخواهد آمد. 
براى کشتن دهها و صدها انسان و براى نابود شدن کودکان، زنان و مردان 
بى دفاع، کسانى که در هیچ کار مسلحانه اى شرکت نداشته اند و همین طور 
چشم بسته به قتل مى رسند، ارزشى به قدر ریختن خون یک گوسفند ندارند؛ 
امروز وضع عدالت در دنیا این است.بعضى که به این وضعیت نگاه مى کنند، 

مى گویند: شما نام عدالت اجتماعى را مى آورید، مگر مى شود؟!1

1.  دیدار مردم دامغان 1385/08/19 



هدف مذاکراِت به اصطالح صلح؛ به فراموشى سپردن قضیه ى فلسطین
یکى از مسائلى که امروز مطرح مى شود، براى این که قضیه ى فلسطین 
به دست فراموشى سپرده شود و از طرح آن در افکار عمومى اّمت اسالمى 
جلوگیرى کند، همین مذاکرات به اصطالح صلحى است که بین گروهى از 
فلسطینیها - یعنى همین عرفات و دارودسته ى او - با اسرائیلیها در جریان 
است؛ یعنى قضیه ى سازش و حکومت به اصطالح خودمختار فلسطینى و از 
این حرفها. این هم یکى از آن زشت ترین فریبها و ترفندهاى اسرائیلیهاست که 

متأّسفانه عّده اى از مسلمانان و عّده اى از خودِ فلسطینیها به دام آن افتاده اند.1

منفعت کم قراردادهاي صلح چون واي ریور2 براي فلسطینیان
مذاکرات  مسأله ى  همین  مى کنند،  مطرح  امروز  که  حرفهایى  از  یکى 
سازش بین این جماعت و سران اسرائیل است، که یکى از آن زشت ترین 
ترفندهاست. چرا؟ به خاطر این که براساس بهترین فرضها در آخرین مذاکراتى 
این  همه ى  اگر  ریور 2» -  خودشان «واى  قول  به  دادند -  انجام  اینها  که 
جماعت  این  گیر  که  آنچه  کند،  پیدا  تحّقق  کردند،  اسرائیلیها  که  تعّهداتى 
فلسطینِى بیچاره مى آید، اندکى بیش از چهار درصد سرزمین فلسطین است! 
یعنى از این کشور فلسطینى که متعّلق به فلسطینیهاست و همه اش را مردم 
فلسطین مالکند و حّق آنهاست، چهاردرصدش را به اینها مى دهند؛ آن هم 
شاید  نیست؛  مجتمع  جا  یک  در  چهاردرصد،  این  چهاردرصدى؟!  چطور 
بیایید  گفتند  که  هم  کسانى  آن  به  است!  متفّرق  و  شده  تّکه تّکه  جا  ده  در 
شما این جا حکومت تشکیل دهید - که همین دارودسته ى این روسیاهان 
باشند - به هیچ وجه اجازه ندادند که مثل یک حکومت عمل کنند. از اینها 
خواستند به آن جا بروند و مواظب باشند که فلسطینیهاى این منطقه علیه 
دولت اسرائیل اقدامى نکنند! یعنى منطقه ى محدودِ کوچِک متفّرِق غیرقابل 
اداره اى را به عنوان یک کشور، به صورت ناقص و نیمه کاره در اختیار اینها 
بر  عالوه  که  است  این  دهند،  انجام  باید  مقابل  در  اینها  آنچه  دادند!  قرار 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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خود آن دستگاههاى امنیتى اسرائیل، اینها هم علیه فلسطینیهاى مبارزِ داخل 
سرزمین اشغالى، اقداماتى بکنند! خیانت از این باالتر؟!1

راه جبران خیانت به رسمیت شناختن اسرائیل و ذّلت اعراب
البته راه جبران - نه جبران کامل - باقى است و دولتهاى عرب مى توانند 
این کار زشتى را که انجام شد، تا حدودى جبران کنند: همه ى دولتهاى عرب 
اعالن کنند که ما اسرائیل را به رسمیت نمى شناسیم و آن حرفهایى که در 
آن جا زده شده است - چون اسرائیل در مقابل، با آن وضع رفتار کرده است- 
کأن لم یکن و ملغاست. با این تصمیم، ملتها را خوشحال کنند. مى توانند این 

کار را بکنند؛ اما امید به ملتها و جوانان است. 2

بی ارادگی سران کشورهاي اسالمی بر محو اسرائیل
متأسفانه رفتار و گفتار اغلب سران کشورهاى اسالمى، هیچ اشاره یى را 
به عزم آنان بر عالج این خطر بزرگ - که چیزى جز محو رژیم صهیونیست 
گسترش  از  نشانه هایى  بعکس،  بلکه  نمى دهد؛  نشان   - نیست  نژادپرست 
عربى به  دولتهاى  از  در برخى  نیز  خیانت «سادات»  تکمیل  و  کمپ دیوید 
چشم مى خورد؛ و من نمى دانم آیا این دولتها با این رفتار ذلت بار و تسلیم 
ننگ آور در برابر دشمن عنود مسلمین و اعراب، چه پاسخى براى ملتهاى 

خود و نیز در پیشگاه خداوند آماده کرده اند؟3

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
2.  سخنرانى در دیدار گروه کثیرى از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه (روز 

ملى مبارزه با استکبار) 1370/08/15 
3.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1370/03/26 
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فصل دوم
راه حل صحیح

راه حّل مسأله ى فلسطین
راه حّل مسأله ى فلسطین، راه حلهاى تحمیلى و دروغین نیست. تنها 
راه حّل مسأله ى فلسطین این است که مردم واقعى فلسطین - نه مهاجران 
غاصب و اشغالگر - چه آنهایى که در داخل فلسطین ماندند، چه آنهایى 
که در بیرون فلسطین هستند، خود نظام حاکم بر کشورشان را تعیین کنند. 
یک ملت از نظر مّدعیان دمکراسى در دنیا حرف راستى  اگر اتّکاء به آراءِ 
است، ملت فلسطین هم یک ملت است و باید تصمیم بگیرد. رژیم غاصبى 
که امروز در سرزمین فلسطین بر سِر کار است، هیچ حّقى بر این سرزمین 
است.  ظالم  قدرتهاى  دست  ساخته ى  و  دروغین  جعلى،  رژیم  یک  ندارد؛ 
بنابراین از مردم فلسطین نباید بخواهند این رژیم را به رسمیت بشناسند. 
اگر کسى در دنیاى اسالم این اشتباه را بکند و این رژیم ظالم را به رسمیّت 
بشناسد، عالوه بر این که براى خود روسیاهى و ننگ به وجود خواهد آورد، 
کار بى فایده اى هم کرده است؛ چون این رژیم قابل دوام نیست. صهیونیستها 
خیال مى کنند توانسته اند بر فلسطین مسّلط شوند و تا ابد فلسطین متعّلق به 
آنهاست! نخیر؛ این طور نیست. سرنوشت فلسطین این است که قطعاً یک 
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روز کشور فلسطین خواهد شد. ملت فلسطین در این راه قیام کرده است. 
وظیفه ى ملتها و دولتهاى مسلمان این است که این فاصله را هر چه بیشتر کم 

کنند و کارى کنند که ملت فلسطین به آن روز برسد.1
به  را  فلسطینیها  خانه ى  اگر  مى خواهند،  صلح  منطقه  این  در  که  آنها 
خودشان برگردانند، صلح ایجاد خواهد شد. چرا شما افرادى را با ملیتهاى 
مختلف روسى، انگلیسى، امریکایى، آفریقایى، آسیایى، از هند و از مناطق 
دیگر دنیا در این جا جمع کرده اید، تا مردمى را از خانه ى خودشان بیرون 
کنید؟ اگر شما صلح مى خواهید، صلح به این است که افرادى که متعلق به 
کشورهاى دیگرند، به خانه هاى خودشان برگردند و فلسطین را به فلسطینیها 

بدهند.
فلسطین متعلق به فلسطینیهاست. اگر مردم سرزمین فلسطین در داخل 
فلسطین - یعنى در همه ى فلسطین، بدون تجزیه - دولتى تشکیل بدهند، 
ملت  علیه  توطئه یى  اگر  و  مى گویید،  راست  شما  اگر  شد.  خواهد  صلح 
فلسطین و ملتهاى اسالمى و علیه اسالم در نظر ندارید، راه حل این است. 
با  که  بداند  استکبار  اردوگاه  کنید،  عمل  را  حل  راه  این  نخواهید  اگر  اما 
این نشست وبرخاستهایى که ترتیب مى دهند و با این تصمیم گیریها، مسأله ى 
فلسطین حل نخواهد شد؛ مبارزات فلسطین خاموش نخواهد شد، و نباید 

بشود.2
نکته ى مهم دیگر این است که مسأله ى فلسطین با این عقب نشینیها حل 
نخواهد شد؛ این را بدانند. هم امریکا بداند، هم صهیونیستها بدانند، هم کسانى 
که حالت داللى دارند و به شکل دالل دارند عمل مى کنند، بدانند که مسأله ى 
فلسطین این طورى حل نخواهد شد. این که از یک قسمت عقب نشینى کنند، 
بعد قضیه تمام شود، این نمى شود. کسى بیاید خانه ى شما را به زور اشغال 
کند، بعد از مدتى یک اتاق کوچک را آن گوشه ى خانه به شما بدهد، بقیه ى 
خانه را هم به اسم خودش ثبت کند؛ مگر مى شود چنین چیزى؟ فلسطین را 

1.  بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینى(ره) 1381/03/14 
2.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللى حمایت از انقالب اسالمى مردم 

فلسطین1370/07/27
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گرفته اند؛ حاال ناچار شده اند از گوشه یى از فلسطین عقب نشینى کنند؛ کسى 
بگوید خیلى خوب، حاال که این جا را دادید، پس دیگر بقیه ى فلسطین مال 
شما! مگر مى شود چنین چیزى؟ مسأله ى فلسطین این طورى حل نخواهد 
شد. مسأله ى فلسطین فقط یک راه دارد؛ همان چیزى که ما چند سال پیش 
اعالم کردیم: از فلسطینیهاى اصیل - چه آنهایى که داخل فلسطین هستند، 
چه آنهایى که در اردوگاهها هستند، چه آنهایى که در کشورهاى دیگر هستند؛ 
باشند، فرقى نمى کند؛  باشند، چه مسیحى  باشند، چه یهودى  چه مسلمان 
کار  سر  خواستند،  آنها  که  دولتى  هر  کنند؛  نظرخواهى   - باشند  فلسطینى 
بیاید. آن دولت اگر مسلمان باشد، اگر مسیحى باشد، اگر یهودى باشد، اگر 
مخلوط باشد، چنانچه برخاسته ى از آراء خود فلسطینیها باشد، مورد قبول 
است و مسأله ى فلسطین را حل خواهد کرد. بدون این، مسأله ى فلسطین 

حل نخواهد شد.1

پیشنهاد ما، یک همه پرسی
حضار محترم! شما که در این گردهمائی حضور یافته اید، در مسأله ي 
فلسطین صاحبنظر و اندیشه ورید. وظیفه ي تاریخی امروز ما تکرار سخنان و 
تئوریهاي ناتواِن گذشته نیست،  بلکه ارائه ي راهکاري است که فلسطین را 
از زیر ستم رژیم صهیونیستی آزاد کند. پیشنهاد ما یک راهکار کامًال منطبق 
بر مردمساالري است که می تواند منطق مشترك همه ي افکار جهانی باشد. 
آن پیشنهاد این است که همه ي صاحبان حق در سرزمین فلسطین اعم از 
مسلمان و مسیحی و یهودي در یک همه پرسی، ساختار نظام خود را انتخاب 
کنند و همه ي فلسطینیهایی که سالها مشقت آوارگی را تحمل کرده اند نیز در 

این همه  پرسی شرکت کنند.
دنیاي غرب باید بداند که نپذیرفتن این راه حل نشانه ي پایبند نبودن به 
دموکراسی است که پیوسته از آن دم میزنند و این آزمون افشاگر دیگري بر 

علیه آنان خواهد شد.

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1384/05/28 
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آزمون قبلی آنان نیز در فلسطین بود که نتیجه ي انتخابات کرانه ي باختري 
و غزه را که روي کارآمدن  دولت حماس بود نخواستند بپذیرند. کسانی که 
دموکراسی را تا جائی می پذیرند که نتائج آن مطلوب آنان باشد، جنگ طلب 

و ماجراجویند و اگر از صلح دم می زنند جز دروغ و فریب نیست. 1
اما براى این مسأله، راه حلِ ّ منطقى وجود دارد. راه حلِ ّ منطقى راه حّلى 
است که همه ى وجدانهاى بیدار دنیا و همه ى کسانى که به مفاهیم امروزِ دنیا 
معتقدند، ناچارند آن را قبول کنند. ما یک سال و نیم قبل هم این راه حل را 
گفتیم و دولت جمهورى اسالمى بارها در مجامع و در مذاکرات بین الدولى 
آن را تکرار کرده است. االن هم ما همان را مى گوییم و بر آن هم اصرار 
مى ورزیم: راه حّل نظرخواهى از خودِ مردم فلسطین؛ همه ى کسانى که از 
فلسطین آواره شده اند؛ البته آنهایى که مایلند به سرزمین فلسطین و به خانه ى 
خودشان برگردند. این یک امر منطقى است. این کسانى که در لبنان و در 
اردن و در کویت و در مصر و در بقیه ى کشورهاى عربى سرگردانند، به 
کشور و به خانه ى خودشان فلسطین برگردند - آنهایى که مایلند؛ نمى گوییم 
کسى را به زور بیاورند - و از کسانى که قبل از سال 1948 که سال تشکیل 
چه  مسلمانشان،  چه   - بوده اند  فلسطین  در  است،  اسرائیل  جعلى  دولت 
مسیحى شان، چه یهودى شان - نظرخواهى شود. اینها در یک نظرخواهى 
عمومى، رژیم حاکم بر سرزمین فلسطین را تعیین کنند. این دمکراسى است. 
چطور براى همه ى دنیا دمکراسى خوب است، براى مردم فلسطین دمکراسى 
خوب نیست؟! چطور همه ى مردم دنیا حق دارند در سرنوشت خود دخالت 
کنند، اما مردم فلسطین حق ندارند؟! هیچ کس شک ندارد رژیمى که امروز 
در فلسطین بر سِر کار است، رژیمى است که با زور، با حیله و ترفند و با 
فشار روى کار آمده است؛ در این کسى شک ندارد. صهیونیستها با مسالمت 
نیامده اند؛ مقدارى با حیله و ترفند و مقدارى با زور سالح و فشار بر سرکار 
آمدند؛ لذا یک رژیم تحمیلى دارند. خیلى خوب؛ مردم فلسطین جمع شوند، 
رأى بدهند و نوع رژیمى را که در این کشور باید حاکم باشد، انتخاب کنند. 

1.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
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آن رژیم و آن دولت، تشکیل شود و درباره ى کسانى که بعد از سال 1948 
به سرزمین فلسطین آمده اند، تصمیم گیرى کند؛ هر چه تصمیم گرفت. اگر 
تصمیم گرفت بمانند، پس بمانند، اگر هم تصمیم گرفت بروند، پس بروند. 
هم  است،  بشر  حقوق  هم  است،  دمکراسى  هم  است،  مردم  آراءِ  هم  این، 
منطبق با منطق فعلى دنیاست. این راه حل. خوب؛ این راه حل باید اجرا 
شود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمى کند! این جاست که 
همه ى اطراف قضیه باید خودشان را مسؤول بدانند؛ هم دولتهاى عربى، هم 
دولتهاى اسالمى، هم ملتهاى مسلمان در همه ى دنیا، هم بخصوص خود 
ملت فلسطین و هم مجامع جهانى. هرکدام مسؤولیتى دارند که اصرار بورزند 
این راه حّل منطقى باید تحّقق پیدا کند و مى شود تحّقق پیدا کند. بعضیها 
نگویند آقا! چنین چیزى خواب و خیال است و ممکن نیست؛ نخیر! مى شود. 
کشورهاى دریاى بالتیک بعد از گذشِت چهل سال و اندى که جزو شوروى 
سابق بودند، برگشتند و مستقل شدند. کشورهاى منطقه ى قفقاز بعضى در 
حدود صد سال قبل از این که شوروى تشکیل شود در اختیار روسیه ى تزارى 
بودند؛ بعد برگشتند و مستقل شدند. االن قّزاقستان، آذربایجان، گرجستان و 
بقیه مستقلند؛ خودشان هستند. پس این ممکن است. این طور نیست که 
این یک امر نشدنى باشد؛ نخیر، شدنى است. منتها اراده و عزم الزم دارد، 
جرأت و دلیرى الزم دارد. کى باید دلیرى به خرج دهد؟ ملتها یا دولتها؟ ملتها 
دلیرند، ملتها نمى ترسند؛ ملتها نشان داده اند که آماده اند. پس دولتها این جا 
وظیفه دارند؛ در رأس همه و مقّدم بر همه، دولتهاى عربى. نشست اخیر 
سراِن عرب در بیروت، نشست خوبى نبود. اینها مى توانستند از این اجالس 
استفاده هاى خیلى بزرگى بکنند که فقط به سود فلسطین نبود؛ به سود خود 
دولتهاى عرب هم بود. امروز دولتهاى عرب مى توانند جلو بیفتند و محبوبیت 
و حمایت ملتهاى خودشان را در قضیه ى فلسطین کسب کنند. اگر دولت و 
حکومتى مورد حمایت مردم خود باشد، دیگر امریکا نمى تواند با او کارى 
بکند، دیگر از امریکا نخواهد ترسید، دیگر الزم نمى داند که مالحظه ى امریکا 
را بکند. در این قضیه، دولتهاى عرب خیلى کارهاى خوب مى توانستند بکنند 
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و مى توانند بکنند. 1
این  مقابل  در  را  موضعش  اّول،  روز  از  ایران  اسالمى  جمهورى  اما  و 
پدیده ى زشت، روشن کرده است. موضع جمهورى اسالمى ایران که امام 
فرمودند، بارها مسؤوالن گفته اند و ما هم بارها تأکید کرده ایم، این است که 
اساساً این غّده ى سرطانِى اسرائیل باید از این منطقه کنده شود. این یک فرموِل 
کامًال انسانِى قابل قبول هم دارد و آن این است که همه ى مردم فلسطین - نه 
مردمى که از جاهاى دیگِر دنیا به فلسطین مهاجرت کرده اند - از اردوگاهها 
و از همه جاى دنیا به فلسطین برگردند و تکلیف حکومت خودشان را - 
که از آنها باید تشکیل شود - تعیین کنند. البته بدیهى است که هرگز هیچ 
فلسطینى اى - چه مسلمان باشد، که اکثریت قاطعشان مسلمانند؛ چه مسیحى 
و یهودى باشد، که اقلیت کوچکى هم مسیحى و یهودى در آن جا هستند 
- راضى نیست و اجازه نخواهد داد که یک عّده از کوچه گردهاى لندن، یا 
از خانواده هاى توسرى خورده ى مسکو، یا از هرزه هاى امریکا بیایند و در 
کشور آنها یک دولت تشکیل دهند و بر آنها حکومت کنند. کسانى که روزى 
چاقوکشى و قّداره کشى مى کردند و فقط هنرشان این بود که مى توانستند 
خوب بزنند، خوب بُکشند و بر طبق خواسته ى سرمایه داران صهیونیست 
و یهودى خوب عمل کنند، اگر بیایند و بر فلسطین حکومت کنند؛ بدیهى 
است که ملت فلسطین و دنیاى اسالم چنین چیزى را اجازه نخواهد داد. این 
فرمول، فرمول دنیاپسندى است. کسانى که مى گویند ما معتقد به آراء مردم و 
معتقد به دمکراسى هستیم، بسیار خوب؛ بفرمایید این دمکراسى! باالخره این 
قطعه ى از دنیا که در این جا قرار دارد، مردمى داشته است؛ این مردم امروز 
هم هستند و زنده اند؛ چند میلیون نفر در همان جا زندگى مى کنند، چند 
میلیون نفر هم در خارج از آن جا - در لبنان و اردن و نقاط دیگر - زندگى 
مى کنند؛ اینها بیایند در همان جا اجتماع پیدا کنند و خودشان حکومت خود را 
انتخاب کنند؛ این روِش بسیار درستى است. آنچه که مسّلم است، این است 
که حکومت صهیونیستى که امروز حاکم است و هر حکومت صهیونیستى 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16 
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دیگر، حق بقاء و حاکمیت در سرزمین فلسطین را ندارد. 1
انحالل  آن  و  ندارد  وجود  بیشتر  راه  یک  هم  خاورمیانه  مسأله ى  براى 
کشورشان  به  فلسطینى  آواره هاى  باید  است.  صهیونیستى  دولت  زوال  و 
برگردند. این هشت میلیون نفر، صاحبان اصلى فلسطینند. البته اکثریت قاطع 
مردم فلسطین، مسلمانند و در میانشان تعداد کمى هم از فلسطینیهاى یهودى 
و مسیحى هستند. صاحبان فلسطین و ملت فلسطین، دولت تشکیل دهند؛ 
آن دولت تصمیم بگیرد که آیا مهاجرانى را که از سایر کشورها به داخل 
فلسطین آمده اند و در حال حاضر در آن جا هستند، نگهدارد - با چه شرایطى 
نگهدارد - یا برگرداند. عکس قضیه این است که باید یک دولت فلسطینى در 
همه ى سرزمین فلسطین تشکیل شود. بازیهایى از قبیل دولت خودمختار و 
از این حرفها هم امروز نمى تواند هیچ کس را فریب دهد؛ مگر آدمهاى خیلى 
ساده لوح را! اینها کار نیست؛ کار اصلى و واقعى که باید انجام گیرد، این 
است. امروز نسلهاى جوان فلسطینى بیدار شده اند و مى فهمند که مبارزاتشان 
اثر دارد. در داخل فلسطین، در بیرون فلسطین، در لبنان، در اردن، در سوریه 
و در مناطق دیگر مشغول مبارزه اند و مى دانند که مبارزاتشان داراى اثر است 
و ملتها دلشان با آنهاست؛ بخصوص موضع شرافتمندانه و پُرشکوه ملت و 
دولت ایران و نظام جمهورى اسالمى، اینها را دلگرم مى کند. اینها مبارزه را 
ادامه خواهند داد و به فضل پروردگار به نتایج اصلى و مطلوب خودشان هم 

خواهند رسید. 2
من حرف اّولم در باب فلسطین این است که هیچ قدرتى در دنیا وجود 
ندارد که بتواند انگیزه ى آزادى و بازگشت فلسطین به صاحبان آن را در دنیا 
و در دل ملتهاى مسلمان و به طور ویژه در دل ملت فلسطین خاموش کند. راه 
عالج هم یک راه بیشتر نیست. من به کسانى که مسأله ى خاورمیانه را یک 
مسأله ى بحرانِى دنیا مى دانند و مى گویند بایستى سعى کنیم بحران خاورمیانه 
خاورمیانه  بحران  بردن  بین  از  یا  کردن  مهار  راه  تنها  مى گویم  شود،  مهار 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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رژیم  چیست؟  بحران  ریشه ى  شود.  خشک  بحران  ریشه ى  که  است  این 
تحمیلى صهیونیستى در منطقه. تا وقتى که ریشه ى بحران هست، بحران هم 
هست. راه حل این است که آوارگان فلسطینى از لبنان و هر نقطه ى دیگرى 
که هستند، به فلسطین برگردند. این چند میلیون فلسطینى اى که در بیرون 
فلسطین زندگى مى کنند، به فلسطین برگردند. مردم اصلى فلسطین - چه 
مسلمان، چه مسیحى، چه یهودى - رفراندوم کنند و تصمیم بگیرند که چه 
رژیمى بر کشورشان حاکم باشد. اکثریت قاطع مسلمانند؛ تعدادى هم یهودى 
و مسیحى اند که اینها ساکنان اصلى سرزمین فلسطین اند و پدرانشان در این جا 
زندگى کرده اند. نظامى را که مطلوب این جمعیت است، سِر کار بیاورند؛ بعد 
آن نظام تصمیم بگیرد با کسانى که در طول این چهل سال، چهل و پنج سال 
و پنجاه سال به فلسطین آمده اند، چه کار کند. نگهشان دارد، برشان گرداند، 
در نقطه ى خاصى اسکان داده شوند؛ این دیگر با آن نظام حاکم بر فلسطین 
بحران است. تا وقتى این راه حل اجرا نشود، هیچ راه  است؛ این راه حلِ ّ 
حِلّ دیگرى کارایى نخواهد داشت؛ امریکاییها هم با همه ى قدرت نمایى شان 
کارى نمى توانند بکنند. آنها هر کارى مى توانسته اند، کرده اند؛ نتیجه این است 

که مشاهده مى کنید. 1

راه حِلّ ما
حرف ما در باب مسأله ى فلسطین یک حرف منطقى و مقبول است. 
دهها سال پیش، جمال عبدالناصر - که محبوب ترین چهره ى عرب محسوب 
را به  یهودیهاى غاصب فلسطین  ما  مى گفت  شعارهاى خود  در  مى شد - 
دریا مى ریزیم. سالها بعد از آن، صدام حسین - که منفورترین چهره ى عرب 
محسوب مى شد و مى شود - اعالم مى کرد که ما نصف سرزمین فلسطین را 
آتش مى زنیم. ما هیچ کدام از این دو حرف را قبول نداریم. با اصول اسالمِى 
و  معقول  فلسطین،  سرزمین  زدن  آتش  نه  یهودیها،  ریختن  دریا  به  نه  ما، 

1.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 
 1379/07/29
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منطقى نیست. حرف ما این است که ملت فلسطین باید به حق خود برسد. 
این کشور متعلق به مردم فلسطین است؛ فلسطین متعلق به فلسطینیهاست و 
سرنوشت فلسطین را هم باید فلسطینیها معین کنند. این یک میدان آزمایشى 
که  کسانى  آن  است.  بشر  حقوق  و  دمکراسى  مدعیان  ادعاى  صدق  براى 
ادعا مى کنند که طرفدار مردم ساالرى ملتها و کشورها هستند، فلسطین براى 
به  متعلق  فلسطین  که  مردمانى  فلسطین؛  ملت  است.  آزمایش  میدان  آنها 
آنهاست - از مسلمان، یا مسیحى، یا یهودى - و سرزمین تاریخى آنهاست 
و تاریخ و جغرافیا به این گواهى مى دهد، بایستى رأى و نظر بدهند؛ آنها در 
یک نظرخواهِى مقابل چشم مردم جهان، در یک رفراندوم، تکلیف دولت 
آن  در  بود.  خواهد  مشروعى  دولت  دولت،  آن  و  کنند؛  معین  را  فلسطین 
دولت، جنایتکارانى که در فلسطین جنایت کردند، باید مجازات شوند؛ امثال 
این شارون و بقیه ى جنایتکارهاى فلسطینى. درباره ى آن کسانى هم که به این 
سرزمین از نقاط مختلف دنیا مهاجرت کردند، آن دولت تصمیم گیرى خواهد 
کرد که چه باید بکند. این، حرفى است منطقى. امروز میلیونها فلسطینى در 
کشورهاى دیگر آواره اند و میلیونها فلسطینى هم در اردوگاهها با بدترین 
شکل زندگى مى کنند؛ ولى سرزمین آنها دست مردمان دیگرى است. این، 
معقول نیست؛ این، منطقى نیست. این که پنجاه یا پنجاه و پنج سال از قضیه 

گذشته است، این، جنایت را از بین نمى برد؛ جرم را سبک نمى کند.1
جمهورى اسالمى از چند سال پیش راه حل را اعالم کرده است. راه حل 
مسأله ى فلسطین، این راه حلهاى آمریکائى و امثال آنها نیست؛ اینها راه به 
جائى نخواهد برد. راه حل این است که یک رفراندوم و همه پرسى اى از 
مردم فلسطین انجام بگیرد؛ هر رژیمى را که آنها بر طبق رفراندوم رأى دادند، 
آن رژیم باید بر کل فلسطین حاکم شود. بعد آنها خودشان تصمیم خواهند 
گرفت که با این صهیونیستهائى که از خارج وارد کشور فلسطین شدند، چه 
معامله اى بکنند؛ این بسته به نظر آن رژیمى است که برخاسته ى از آراء مردم 

فلسطین است. 2

1.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید سعید فطر 1384/08/13
2.  بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینى(ره) 1390/03/14
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قدرت ایمان ملتها، باالتر از قدرت اتمی
اینها نمى دانند قدرتى وجود دارد که باالتر از قدرت سالح آنهاست و آن 
قدرت ملتهاست، قدرت انسانهاست. هر ملتى که به یک مبدأ و به یک منطق 
و به یک مبناى فکرى اعتقاد داشته باشد و با عزم راسخ پاى آن منطق بایستد، 
هیچ قدرتى - چه قدرت اتمى و چه باالتر و پایین تر از اتم - نمى تواند 
مقهورش کند. اینها قدرت ملتها و قدرت خداوند قادر متعال را که پشت سر 
اراده و عزم و اقدام ملتهاست دسِت کم گرفته اند: «کًال نمّد هؤالء و هؤالء»1؛ 
هر گروهى براى اهدافى که به آن ایمان دارد کار کند، خداى متعال کمک 
و مددش خواهد کرد. اگر گروهى مؤمن به خدا باشد، آن وقت در آویختن 
با آن و شکست دادنش ده برابر مشکلتر هم مى شود؛ مگر آسان است؟! هر 
کس با این نیرو - نیروى ملتها و انسانها - درافتاد ُخرد مى شود. امریکا هم 
ُخرد خواهد شد. اینها مى خواهند قدرت مقاومت ملت فلسطین را نابود کنند 
و نمى توانند. خوب؛ حاال باالخره چه خواهد شد؟ این حادثه اى که امروز 
اتّفاق افتاده است، ظواهرى دارد و بواطنى. ظواهرش همین است که گفتیم: 
گروهى با زور و سرنیزه و تفنگ و تانک و پشتیبانى سیاسى امریکا به جان 
زن و مرد و پیرزن و کودك و غیره افتاده است. آنها را مى کشد، خانه شان 
با  را  آنها  مى کند؛  تحقیرشان  مى زند،  دستشان  به  دستبند  مى کند،  ویران  را 
اهانت از خانه و زندگیشان دور مى کند، خانواده ها را آواره مى کند. این ظاهر 
قضیه است. اما باطن قضیه این است که همین قدرِت به ظاهر مسّلط، در 
درون خود ذوب مى شود، آب مى شود. ملت فلسطین تصمیم گرفته است؛ 
سازمانهاى مبارز فلسطینى اعم از سازمان فتح، سازمان حماس، جبهه ى خلق، 
جهاد، حزب اهللا و دیگران، دستشان را روى هم گذاشته و تصمیم گرفته اند. 
همه به یک نتیجه رسیده و راه فداکارى را پیدا کرده اند؛ فهمیده اند که راه 
نجات فلسطین آماده شدن براى فداکارى است. شهادت را تجربه کرده و 
فهمیده اند که دشمن در مقابل شهادت و شهادت طلبى و نترسیدن از مرگ 
ناتوان است. «یاسر عرفات» هم پیغام داده است که من آماده ى شهادتم؛ این 

1.  سوره ي اسراء، آیه ي20
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تصمیم خوبى است. امیدواریم ایشان از این تصمیم منصرف نشود و پاى 
این حرف بایستد. آن کسى که در راه خدا شهید مى شود مى ماند - فکر او 
و شخصیت او مى ماند - اما آن کسى که با اختیار خود به سمت فداکارى 
براى آرمانش نمى رود، ممکن است که جسمش چند صباحى زنده بماند، 
اما شخصیت و هویّت او از بین مى رود. شهادت؛ این را مردم فلسطین پیدا 
کرده اند، امیدواریم که مسؤوالن حکومِت خودگردان هم همان طور که گفتند 
پاى این حرف بایستند و با مردم خودشان در این راه همراهى کنند و تسلیم 

نشوند؛ دشمن روزبه روز رو به ضعیفتر شدن است.1

دو خصوصیت مبارزه ى امروز فلسطینیها
ولى مبارزه امروز دو خصوصیت دارد که در هیچیک از زمانها این دو 
وجود  هم  با  فلسطین،  براى  مبارزه  و  فلسطینیها  مبارزات  در  خصوصیت 
نداشته است: یک خصوصیت، اسالمى بودن این مبارزه است؛ و خصوصیت 
دوم، مردمى شدن و همه گیر شدن آن است. اجتماع این دو خصوصیت با 
هم، زانوان رژیم صهیونیستى را به لرزه درآورده است. احساس خطر در 
سراسر کیان صهیونیستى وجود دارد. مى فهمند و درست تشخیص مى دهند 
در  امروز  که  کسى  است.  آمده  وجود  به  امروز  اساسى،  و  عمده  خطر  که 
مقابل کیان صهیونیستى قرار گرفته، یک گروه نیست؛ شخصیتهاى سیاسى اى 
نیستند که بشود پشت میز مذاکره آنها را مجاب کرد. شما مى دانید که پشت 
میز مذاکره، با شیوه هاى گوناگون مى شود افراد را مجاب کرد - با تهدید، 
تطمیع و وعده هاى دروغ - اما وقتى مبارزه در دامن ملت افتاد و خودآگاهى 
در میان مردم به وجود آمد و آنها با همه ى وجود احساس کردند که وظیفه 
دارند در مقابل وضعیّت بایستند، واّال یکسره نابود و پامال خواهند شد؛ از 
طرفى هم هنگامى که تدبیر مبارزه، از ایمان اسالمى سرچشمه گرفت و به 
دلها و جانها متّکى شد، در این صورت، مبارزه براى دشمن، بسیار خطرناك 

مى شود. امروز چنین وضعى پیش آمده است. 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1381/01/16
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...رژیم صهیونیستى با پشتیبانى امریکا - دو عنصِر بکّلى دور از معنویت 
و حقیقت و عدالت و انسانیت - در صدد است ملت فلسطین را به زانو 
درآورد و او را وادار کند که حرف حّق خود را بر زبان نیاورد و پس بگیرد؛ 
و البته نخواهد توانست. خصوصیت مبارزه ى امروز و انتفاضه ى فلسطین این 

است که ملت فلسطین به معناى حقیقى کلمه به پاخاسته است.1 

معادالت سیاسى و محاسبات مادى؛ مقهور وعده ى الهى و  فداکارى جوانان 
مؤمن

پیروزى مقاومت اسالمى و سازمان حزب اهللا سرافراز لبنان و موفقیت 
افتخار آمیزى که براى ملت خود آفریدند، به همه مى آموزد که صراط مستقیم 
به سوى آزادى و استقالل، جز رفتار شجاعانه و عدالت خواهانه و متکى بر 

ایمان و آگاهِى جوانان حق طلب نیست.
اکنون همه ى معادالت سیاسى و محاسبات مادى، مقهور فداکارى جوانان 
مؤمن و مخلصى شد، که آرایشهاى فریبنده ى ارتش غاصب صهیونیست و 
و  نگرفته  چیزى  به  را  آن  ناپذیرى  شکست  درباره ى  عجوالنه  قضاوتهاى 
نیروى فداکارى و ایثارى را که آیات باهره ى اسالم و قرآن در ذهن و دل 
آنان پدید آورده بود، به درستى ارج نهادند. به وعده ى الهى، اطمینان یافتند و 

جانهاى پاك خود را به میدان بردند.
اکنون درستِى قضاوت روشن بینانى آشکار گشت که عالج زورگوئى 
و قساوت صهیونیستهاى غاصب را فقط در منطق مقاومت و جهاد و ایثار 

مى دیدند.
بی شک این تجربه ى بزرگ، جواناِن فداکارِ فلسطینى و دیگر جوانان پاك 
نهادِ عرب را در راه مبارزه ى بى امان بر ضد دشمن غاصب و سفاك، پایدارتر 

از گذشته خواهد ساخت.2

1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 
جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11

2.  پیام به مناسبت پیروزى ملت لبنان و عقب نشینى اسرائیل از مناطق اشغالى1379/03/04
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رمز موفقیت؛ مبارزه در پرتو اسالم نه ناسیونالیسم
مشکالت  نمى تواند  قومیّتگرایى  و  ناسیونالیسم  که  شد  روشن  پس 
بزرگ را حل کند. این مسائل را اسالم باید حل کند و به فضل الهى، حل 
خواهد کرد. مردم مسلمان، در همه جاى کشورهاى اسالمى حضور دارند 
و غیرت اسالمى و دلسوزیهاى اسالمى دارند. مگر اینها به این آسانى دست 
برمى دارند؟! یک نفر رفته امضا کرده است؟ غلط کرده، امضا کرده است! او 

چه حّقى داشته است امضا کند؟!
ملت فلسطین هم دست برنمى دارند. البته این مقطع، مقطِع مهّمى است. 
این یک توطئه ى بزرگ است. در همه جاى دنیاى اسالم، دلسوزان بایستى 
یک  دشمن  است.  همین گونه  هم،  این جا  در  باشند.  مواظب  پیش  از  بیش 
سنگر را فتح کرده و جلو آمده است؛ اما این فتح نهایى نیست. این فتح واقعى 
نیست. تو دهنى اش را خواهد خورد. دنیاى اسالم باید پاتک کند. در همه 
جاى دنیاى اسالم، باید جوانان، روشنفکران، علما و بخصوص علماى دین، 

احساس مسؤولیت کنند. 1
بود،  آمده  این جا  که  فلسطینى  سران  این  از  یکى  به  انقالب  اّوِل  من 
آورد.  بیهوده اى  عذرهاى  نمى کنید؟  مطرح  را  اسالم  شعار  شما  چرا  گفتم 
دوازده،  از  بیش  امروز  نداشت.  باور  اسالم  به  دلشان  بکنند؛  نمى خواستند 
سیزده سال است که ملت مسلمان فلسطین، با نام اسالم و با شعار اسالم 
فهمید قضیه چیست. وقتى که در دهه ى  به میدان آمده است. دشمن فوراً 
قبل، انتفاضه در فلسطین شروع شد، دشمنان - یعنى صهیونیستها و رفیقهاى 
امریکایى شان - زودتر از همه احساس خطر کردند. دیدند باید این را نابود 
عالج  به  قادر  اما  برآمدند؛  عالج  درصدد  است.  اسالم  نام  به  چون  کنند؛ 

نیستند؛ چون طبیعتاً زورگویند.2

1.  بیانات در دیدار فرماندهان و مسؤوالن «سپاه پاسداران انقالب اسالمى» 1372/06/25 
2.  سخنرانى در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت کننده در اردوى فرهنگى، رزمى یاران امام على(ع) 

 1379/07/29
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قیام اسالمی فلسطین؛ نعمت الهی
امروز، حادثه ى بزرگى داخل سرزمینها در جریان است و آن، همین قیام 
این،  مى شود.  خود  عمر  سال  چهارمین  وارد  روزها  این  که  است  اسالمى 
همان چیزى است که باید فلسطین را نجات بدهد. این، همان چیزى است 
چیزى  همان  این،  مى ترسیدند.  آن  از  اسرائیل،  تولیدکنندگان  و  حامیان  که 
است که بدان امید بود و این امید، امروز برآورده شده است. این، یک نعمت 

بزرگ الهى است. 1

بیداري اسالمی مّلت فلسطین
خوشبختانه بیدارى اسالمى ملت فلسطین، افقهاى آینده را تا حدود زیادى 
روشن کرده است. امروز نسل نوین ملت فلسطین، با نام خدا و تمسک به 
ایمان اسالمى مبارزه مى کند و این مبارزه یى بسیار امیدبخش است و چنانچه 
مشهود است، دشمن - چه حکام صهیونیست، چه امریکا و دیگر پشتیبانان 
اسرائیل و چه خیانتکاران منطقه - از این حرکت جدید کامًال سراسیمه و 
به  مبارزه،  اصلى  جهت  پوشاندن  و  کردن  لوث  براى  و  است  دهشت زده 
هر شیوه یى متوسل مى شود که آخرین آن، همین شعار توخالى و دروغین 
حمله به اسرائیل است که حکام دست نشانده ى عراق بر زبان آوردند. همه 
مى دانند که رژیم بعثى عراق، سالحهایى را که از ابرقدرتها گرفته، هرگز بر 
ضد اسرائیل - که خود در زیر سایه ى ابرقدرتها زندگى مى کند - به کار 
نخواهد گرفت و از آن، جز در خدمت هدفهاى استکبار، یا براى باجگیرى 

از ثروتمندان منطقه استفاده نخواهد کرد. 
راه صحیح مبارزه با حکومت غاصب، همان است که امروز خود فلسطینیها 
آن را یافته و قدم استوار خود را در آن گذاشته اند و وظیفه ى همه ى مسلمانان 

است که آنان را در این مبارزه ى مقدس یارى کنند. 2 
امروز براى امت اسالم روز عید است؛ لیکن عید مبعِث امساِل ما متأّسفانه 

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13 
2.  پیام به مناسبت روز جهانى قدس 1369/01/24
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آمیخته شده است با خون مظلومان فلسطین. حادثه ى فلسطین، حادثه ى بزرگى 
است. بیش از نیم قرن است که دنیاى اسالم در قبال این حادثه ى عظیم قرار 
و  اسالم  دنیاى  مسؤوالن  که  آمد  پیش  زمانهایى  سال،  دهها  این  در  دارد. 
کسانى که مى توانستند تصمیمى بگیرند، اگر تصمیم خوبى مى گرفتند، شاید 
این مشکل یا برطرف مى شد یا الاقل برطرف کردنش آسانتر مى نمود. در 
طول این سالهاى متمادى، کوتاهیهاى زیادى شده است. امروز یکى از همان 
فصلهاى تعیین کننده است. امروز از آن دوره هایى است که سرنوشت ملت 
فلسطین مى تواند یک زاویه پیدا کند به سمت آنچه که مطلوب دنیاى اسالم 
است. چرا؟ چون یک نسل در فلسطین بیدارشده است. یک حزب را مى شود 
سرکوب کرد، یک مجموعه را مى شود از میدان خارج کرد، تعدادى انسان 
را مى شود از مجاهدتشان یا از شجاعت ورزیدنشان پشیمان کرد؛ اما یک 
نسل رو به رویش را به هیچ قیمتى نمى توان از راهى که شناخته است و به 
آن روآورده است، منصرف کرد. امروز مسأله این است. این نسلى که امروز 
بار مسأله ى فلسطین را بر دوش گرفته است، بیدار شده و حقیقت را فهمیده 
است. حقیقت به چیست؟ حقیقت این است که قدرتمندان، سیاستمداران 
و ثروتمندان دنیا، در برهه اى از زمان تصمیم گرفتند یک ملت را از روى 
زمین محو و یک کشور را از نقشه ى جغرافیا خارج کنند و به خیال خودشان 
توانستند این کار را بکنند. عّده اى را کشتند، عّده اى را بیرون کردند، عّده اى 
را سرکوب کردند؛ خیال کردند قضیه تمام شد؛ در حالى که یک ملت را، 
آن هم ملتى مثل ملت فلسطین؛ ملتى با سابقه ى درخشان، با فرهنگ غنى و 
عمیق اسالمى، با استعدادهاى درخشانى که درمیان این ملت وجود دارد - 
فلسطینیها ملت برجسته اى هستند و مردمان با استعداد و شخصیتهاى بزرگ 
در میانشان کم نیستند - قدرتهاى دنیا؛ انگلیس و امریکا و صهیونیستها و 
فالن کمپانى دار و فالن محفل قدرتمند جهانى بخواهند از عرصه ى وجود 

خارج کنند. این شدنى نیست؛ کمااین که نشد. 1

1.  بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى و سفراى کشورهاى اسالمى در 
سالروز مبعث پیامبر گرامى اسالم(ص) 1379/08/04 
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على رغم  است.  شده  خارج  بزرگ  قدرتهاى  دست  از  کار  زمام  امروز 
اسالمى  خیزش  و  اسالمى  موج  و  اسالم  علیه  که  متمرکزى  تالش  همه ى 
مى کنند - چه در آسیا و چه در آفریقا - این موج اسالمى و بیدارى اسالمى 
همین طور روزبه روز گسترش پیدا مى کند و آنها دیگر نمى توانند کارى بکنند. 
این به برکت انقالب و قیام مردانه و مؤمنانه و شجاعانه ى شماست. یک 
نمونه اش همین انتفاضه ى فلسطین است که زمام این کار از دست قدرتهاى 
بزرگ خارج شده است. ملت فلسطین، یک ملت محاصره شده ى در خیابانها 
و شهرهاى خودش است که با وحشى ترین دشمنها مواجه است. آن جا هر 
سربازى، دشمن آن فلسطینى است؛ این طور نیست که سرباز از خود آنها 
باشد تا بتوانند با عواطف و با محبت و با گل دادن و گل گرفتن، مشکل را 
حل کنند؛ خود آن سرباز، دشمن شخصِى آن جوان فلسطینِى انتفاضه کننده 
گوناگون  مشکالت  همه  این  با  بسته،  فضاى  یک  در  مردمى  چنین  است. 
اقتصادى، با این همه خسارتها و شهادتها، ایستاده اند و عقب نشینى نکرده اند. 
این نشان دهنده ى چیست؟ نشان دهنده ى این است که رشته ى کار از دست 

قدرتمنداِن زورگوِى ُگنده گو خارج شده است.1

لزوم رسیدن به نتایج عملی از کنفرانسهاي فلسطین
امیدوارم که خداوند متعال، به همه ى ما توفیق بدهد که از اسالم دفاع 
کنیم. ان شاءاهللا این نشست شما، اجتماع مبارکى باشد. در ساعات و ایامى که 
براى بحث درباره ى مسأله ى فلسطین مى نشینید، راههاى عملى را جستجو 
کنید و به آنها بپردازید. هرکسى تکلیف خودش را حقیقتاً بشناسد و بر طبق 
آن عمل کند. حرف تنها، وقتى که مقدمه ى عمل نباشد، تجربه ى خوبى براى 
ما نیست. تنها در سایه ى عمل به وعده ها و گفته هاست که خواهیم توانست 

ان شاءاهللا به نتایجى برسیم.2

1.  بیانات در دیدار جمع کثیرى از مردم قم 1379/10/19 
2.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13 
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ثمره ى تشکیل اجالس براي آزادي فلسطین
تصمیم به تشکیل چنین اجالسى، امرى مبارك است و ان شاءاهللا در بسیج 
جوامع اسالمى براى حمایت از قیام مردم مسلمان فلسطین، اثرات مثبت و 
سازنده اى خواهد داشت. این نوع گردهماییها عمًال اثبات مى کند که فلسطین 
یک موضوع اسالمى و متعّلق به کّل جهان اسالم است و اشغال آن، یکى از 
ارکان توطئه هاى شیطانى سلطه گران جهانى - در گذشته انگلیس و اکنون 

امریکا - براى تضعیف و ایجاد تفرقه در جهان اسالم بوده است.
از  مانع  قومى  تقسیم بندیهاى  با  کرده اند  سعى  همواره  اسالم  دشمنان 

وحدت کلمه ى مسلمانان شوند تا بتوانند بر آنها سیطره پیدا کنند. 1

راه حِلّ مسأله ى فلسطین؛ مقاومت و مبارزه  
من عرضم این است که این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر 
چه می توانید پایدار کنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسأله ى 
فلسطین، مقاومت و مبارزه است. این، درست است؛ لکن این مقاومت و 
مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه 
داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگترین کارى است که مجموعه هاى 
فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این 
فشارهائى که امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه 
از آن طرف، بر غزه وارد می شود، به قصد این است که مردم را از مقاومت 
روگردان کنند. فشارهائى که در ساحل غربى بر مردم وارد می شود؛ چه در 
شهرك سازیها، چه در مسأله ى قدس ... چه آن سختگیریهاى عجیب، چه در 
دیوار حائل و امثال اینها، براى این است که مردم را از مقاومت روگردان کنند 
و به سمت گزینه ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید که این 
اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پوالدین را باید 
امیدوار نگه دارید و بدانند که این حرکت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. 

این، یک نکته است که به نظر من خیلى مهم است. 2
1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 

2.  دیدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطینی شرکت کننده در افتتاحیه ى همایش غزه 1388/12/08 
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اسرائیل ثابت کرده است که جز زبان زور، چیز دیگرى نمى فهمد. با او 
جز با زبان قدرت یک ملت و قدرت یک امت اسالمى در سراسر عالم، 
نمى شود حرف زد. شما نمایندگان ملتهاى اسالمى هستید. شما نمایندگان 
مردم فلسطین، نمایندگان پارلمانها و نمایندگان ملتها در این جا جمعید؛ نسبت 
به فلسطین تصمیم بگیرید. تصمیم باید استنقاذ فلسطین باشد، و الغیر؛ و این 
هم یک راه بیشتر ندارد و آن راه، همان راهى است که عناصر انتفاضه ى 
مقدسه ى فلسطین آن را شناختند و دارند تعقیب مى کنند؛ راه مبارزه در داخل 

سرزمینهاى فلسطین. عالج این است و الغیر. 1

جایگزین شدن تفکر مبارزه به جاي سازش در مسلمانان
امروز همه ى مسلمانان جهان به این مبارزات سرنوشت سازِ مردم فلسطین 
چشم دوخته و بیش از انتفاضه ى اّول به آن دل بسته اند؛ زیرا در آن زمان - 
یعنى ده سال پیش - فضاى سازش بتدریج در منطقه فراگیر شده بود؛ عّده اى 
دل در گرو امریکا داشتند و گروهى دیگر نیز معتقد بودند نمى توان در برابر 
آن فشار سیاسى و جوسازى بین المللى ایستادگى نمود و راهى جز پذیرش 
سازش - آن هم با شرایط امریکا و اسرائیل - وجود ندارد. پس از تحّوالتى 
که در آن هنگام در منطقه صورت پذیرفت، زمینه ى تثبیت این نظریّه بیشتر 
فراهم شد. اما امسال، در شرایطى این کنفرانس شکل گرفته است که راه حلِ ّ 
سازش در منطقه با بن بست مواجه شده است و حتّى آنهایى که دل در گرو 

امریکا داشته و دارند، به این بن بست اعتراف مى کنند. 
در سال 1370، اعراب و مسلمانان در پى یک سلسله شکستهاى متوالى 
- در جریان جنگ خلیج فارس - دچار سرخوردگى بودند. وحدت درونى 
آنان نیز در معرض فروپاشى جّدى قرار داشت و چنددستگى بر آنان حاکم 
بود؛ ولى در شرایط کنونى و بویژه در پرتو پیروزى تاریخى و عظیم مقاومت 
اسالمى در جنوب لبنان، امیدهاى تازه و حیات بخشى در دل مسلمانان پیدا 

شده است.

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللى حمایت از انقالب اسالمى مردم 
فلسطین1370/07/27
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آن زمان در مورد نحوه ى برخورد با اسرائیل، همواره دو روش مطرح 
مى شد: مقابله ى نظامى ارتشهاى عرب با اسرائیل - که گفته مى شد همه ى 
تجربه ها در آن با شکست مواجه شده است - و روش سازش که منجر 
ازاى  در  و  مى گردید  مسالمت آمیز  ُطرق  از  اسرائیل  خواسته هاى  تحّقق  به 
عقب نشینى از بخشى از اراضى اشغال شده، عدم رشد توان نظامى کشورهاى 
عربى را تضمین مى کرد؛ نظیر آنچه که در کمپ دیوید شاهد آن بودیم. در 
عمومى  پذیرش  از  مى شد  گفته  و  نبود  مطرح  مقاومت  الگوى  روزها،  آن 
برخوردار نیست؛ اما اینک یک الگوى موفّق پیش روى ماست که توانست 
براى نخستین بار سرزمینهاى اشغال شده را بدون دادن هرگونه امتیازى به 
اسرائیل، آزاد کند و مانع از تحّقق خواسته ى رژیم صهیونیستى در به جاى 
گذاشتن پرچم خود در پایتخت این کشور عربى - یعنى لبنان - گردد. در 
کمپ دیوید، شرط عقب نشینى اسرائیل، عدم اعزام ارتش مصر به شمال سینا 
بود؛ ولى در جنوب لبنان، این اسرائیل است که با نگرانى از قدرت مقاومت 
اسالمى، ملتمسانه خواستار اعزام ارتش لبنان به مرز فلسطین و لبنان است؛ 
یعنى مقاومت توانست حاکمیت را به طور کامل به جنوب لبنان و دیگر 

مناطق اشغالى باز گرداند. 1

خِطّ کّلى مبارزه با رژیم غاصب
خِطّ کّلى مبارزه با رژیم غاصب باید این باشد:

الف - زندانى کردن رژیم غاصب در درون مرزهاى سرزمین اشغالى و 
تنگ کردن فضاى تنّفس اقتصادى و سیاسى آن و گسستن پیوندهاى آن با 

محیط پیرامونش.
داخل  در  فلسطین  ملت  مبارزه ى  و  مقاومت  به  بخشیدن  تداوم   - ب 
کشورشان و رساندن هرگونه کمکى که به آن نیاز دارند، تا تحّقق پیروزى 

نهایى.2

1.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04
2.  همان



360
ن / 

طیــ
لسـ

 ف

کلید حِلّ مشکالت در دست خود ملتها، نه قدرتمندان
آنچه در مدت چهل سال اخیر از سوى رژیم غاصب به کشور و ملت 
فلسطین وارد آمده، براى تجربه کافى است. کافى است تا ثابت کند که از 
راه توسل به قدرتهاى مسلط عالم و وابستگان آنها در منطقه، هیچ امیدى به 

نجات فلسطین نیست.
در  بزرگ،  مشکالت  حل  کلید  که  داد  نشان  ما  اسالمى  بزرگ  انقالب 
دست خود ملتهاست و اراده ى انسانهاست که در صورت تکیه به خدا و 
اعتماد به وعده ى الهى، بر تدبیر و خواست قدرتهاى مسلط غلبه خواهد کرد. 
و امروز با حوادثى که در نقاط متعددى از جهان رخ داده، نقش ملتها بیش از 
پیش به اثبات رسیده است. در برابر درنده خویى رژیم صهیونیست غاصب 
فلسطین، تنها اراده ى ملت فلسطین است که مى تواند بایستد و با مقاومت 

مردانه ى خود، دشمن را به عقب نشینى و قبول شکست وادار سازد. 1

بسیج فلسطینی
امروز این اردوى رزمى، فرهنگى در حالى تشکیل شده است که جمع 
قدس شریف،  فلسطین و در خودِ  کثیرى از جوانان اّمِت اسالم، در خودِ 
پرچم جهاد را برافراشته اند و با جان خودشان، با تن خودشان، با سرمایه ى 
حیات خودشان؛ از عّزت خود، از هویّت خود و از هستى خود دفاع مى کنند 
و به مجاهدت مى پردازند و در خارج از کشور فلسطین عزیز - در دیگر 
شعار  آنها  با  همدردى  عنوان  به  و  آنها  یاد  و  نام  به  اسالمى -  کشورهاى 
مى دهند و حضور خودشان را اعالم مى کنند. در چنین شرایطى است که 

اردوى بزرگ شما در این جا تشکیل شده است.
.... عزیزان من! در فلسطین هم بسیج هست؛ بسیج فلسطینى که دنیا را 
امروز متوّجه به خود کرده است. آن وقتى که سرنوشت قضیه ى فلسطین، 
دسِت چند نفر سیاستمدار باشد، مردم در آن نقشى نداشته باشند، جوانان 
در آن حرفى نداشته باشند؛ سرنوشت همان مى شود که دیدید: ذلّت پشت 

1.  پیام به مناسبت روز جهانى قدس 1369/01/24
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سِر ذلّت؛ عقب نشینى پشت سِر عقب نشینى؛ میدان دادن به دشمن؛ سنگرها 
را یکى پس از دیگرى به نفع دشمن زورگو، متجاوز، پُر رو و وقیح، خالى 
کردن. این آن وقتى است که مردم در صحنه نیستند. مردم را کنار گذاشتند؛ 
انگیزه هاى حقیقى اى که مردم را جذب مى کند - یعنى انگیزه ى ایمانى - 

فراموش کردند و دهها سال مسأله ى فلسطین را عقب انداختند.

مقاومت مردم فلسطین، سّد راه اسرائیل
البته ملت فلسطین قوى و نیرومند است؛ این را نشان داده است. ملت 
فلسطین نشان داد که قدرت مقاومت دارد و انگیزه ها در او عمیق است و 
بالشک دندانهاى مهاجم خونریِز سّفاك را خواهد شکست؛ و تا امروز هم 
با مقاومت و پایدارى خود، مشکل عظیم و الینحلى را براى دولت جعلى و 
غاصب صهیونیستى به وجود آورده است که در طول پنجاه سال اخیر براى 
این دولت پیش نیامده بود. فشارى که صهیونیستها و پشتیبانان آنها بر مردم 
فلسطین - این مردم مظلوم و به ستوه آمده - وارد مى کنند، به خاطر این 
است که حرکت و قیام آنها در چرخ و پَِر دستگاه استکبار و استعمار، چنان 

قلوه سنگى انداخته است که همه ى محاسبات را به هم زده است.
البته دنیاى اسالم به این مسأله باید با چشم جّد نگاه کند؛ آن را از نظر 
دور ندارد؛ وظیفه ى خود را در قبال آن بشناسد و به آن عمل کند. آن گاه کار 

با روش صحیح، دنبال و ان شاءاهللا افق روشن خواهد شد.1

مقاومت؛ سبب عقب نشینى صهیونیستها
مطلب بعد، مسأله ى فلسطین است. عقب نشینى صهیونیستها از غزه بعد 
از 38 سال اشغال غزه، حادثه ى بسیار مهمى است. جالب است بدانید که 
این عقب نشینى یک انتخاب نبود که رژیم صهیونیستى انجام داد؛ این یک 
شکست و یک اجبار بود؛ از روى ناچارى و ناگزیرى بود. االن فشار روانى 
و  گذاشته  اثر  صهیونیستى  دولت  و  ملت  ارکان  همه ى  روى  شکست  این 

1.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید سعید فطر 1380/09/25 
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آنها را دارد تکان مى دهد. بعضى از آنها قهر مى کنند، بعضى شان اعتراض 
مى کنند. چند روز پیش یک تظاهرات دویست هزار نفره در تل آویو به راه 
انداختند. متالطمند، اما چاره یى نداشتند. عده یى مى خواهند وانمود کنند که 
این عقب نشینى بر اثر مذاکره بود؛ این حرف خیلى کودکانه است. در طول 
70 سال اشغال فلسطین، صهیونیستها از یک متر خاك اشغالى با مذاکره عقب 
ننشستند؛ مذاکره کدام است؟! این عقب نشینى بر اثر مقاومت فلسطینیها بود. 
حادثه ى اول، عقب نشینى و فرار از جنوب لبنان بود؛ این هم حادثه ى دوم 
است که بر اثر مقاومت پیش آمد. ملت فلسطین بداند، گروههاى جهادى 
فلسطین بدانند؛ در این دام نیفتند که خیال کنند مذاکره غزه را آزاد کرد؛ نخیر، 
مذاکره غزه را آزاد نکرد؛ هیچ نقطه ى دیگر را هم آزاد نکرد؛ تا ابد هم هیچ 
جا را آزاد نخواهد کرد. آنچه غزه را آزاد کرده، فشار مقاومت ملت فلسطین 

بوده است؛ آنها ناچار شدند. 1

مقاومت؛ عامل پیروزي
مسلمانان با همکارى و تکیه بر مبانى مشترکى که قرآن و سنت بدان ناطق 
است قدرت خواهند یافت که در برابر این اهریمن چندچهره بایستند و آن 
را مغلوب اراده و ایمان خود سازند. ایران اسالمى با پیروى از درسهاى امام 
خمینى کبیر، نمونه ى بارز این مقاومِت موفق است. آنان در ایران اسالمى 
شکست خورده اند. سى سال ترفند و توطئه و دشمنى از کودتا و... همه و 
همه به صحنه هائى از شکست و انفعال و سرگردانى دشمن تبدیل شد و 
دیگر مجّسم  بار  ایرانیان  چشم  برابر  در  کان ضعیفًا2  الشیطان  کید  اّن  آیه ى: 
گشت. در هر نقطه ى دیگر نیز که مقاومِت برخاسته از عزم و ایمان، مردم 
را به مصاف مستکبران پرمدعا کشانید، پیروزى نصیب مؤمنان و شکست و 
رسوائى سرنوشت حتمى ستمگران شد. فتح نمایان 33 روزه در لبنان و جهاد 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1384/05/28 
2.  سوره ي نساء، آیه ي76
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سرافراز و پیروز غزه در سه سال اخیر، شاهد زنده ى این حقیقت است.1

علت ناموفق بودن تالشها براي نجات فلسطین؛ عدم تکیه بر اسالم
 کسان و گروههاى زیادى در این مدت به مبارزه براى نجات این ملت 
دست زده، یا ادعاى آن را کرده اند؛ اما هرگز گرهى باز نشده، بلکه گره ها 

کورتر هم شده است.
علت اصلى این بوده که ملت فلسطین نمى توانسته از خود دفاع کند، یا 
جهان اسالم از خنثى کردن توطئه ى امریکا و غرب در دفاع از دولت غاصب 
ناتوان بوده است. علت اصلى ناکامیها، اوالً از یاد بردن هویت اسالمى ملت 
فلسطین و عدم تکیه بر اسالم و جهاد اسالمى در طول دهها سال گذشته، 
و ثانیاً خیانت سران کشورهایى از اعراب و حتّى خیانت سران و چهره هایى 
از فلسطینیان بوده است. و امروز بحمداهللا عنصر ایمان و جهاد اسالمى در 
مبارزات ملت فلسطین در داخل وطن مغصوب زنده شده، و به همین جهت 
معادله ى قدرت در فلسطین به سود فلسطینیان نسبت به گذشته تغییر کرده 

است.2

عالج درد فلسطین؛ اسالم و وحدت کلمه 
مجاهدان افغان، به برکت اسالم و وحدت کلمه، توانستند ارتش بیگانه 
را بیرون برانند، و اگر باز هم به همین دو عامل تکیه کنند، خواهند توانست 
حکومت شایسته ى مطلوب خود را در آن کشور تشکیل داده و رژیم وابسته ى 
کنونى را از جا بکنند. این دو عامل، عیناً عالج همه ى دردها و گرفتاریهاى 

فلسطین و لبنان نیز هست. 3

1.  پیام حضرت آیت اهللا خامنه اي به کنگره ي عظیم حج سال 1430 1388/09/05 
2.  پیام به حجاج بیت اهللا الحرام 1368/04/14 

3.  همان
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اقتدار روزافزون، در گرو ایمان
نکته ى دیگر این است که ما آنچه که در قضیه ى فلسطین از پیشرفت 
روزافزون  اقتدار  نیست -  انکار  قابل  پیشرفت  این  که  می کنیم -  مشاهده 
و  مشهود  امر  که  است  کفر  و  استکبار  جبهه ى  مقابل  در  مقاومت  جبهه ى 
واضحى است. آنچه در این زمینه مالحظه می شود، ناشى از ایمان به خدا و 
توکل به خدا و وارد کردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یک مبارزه با 
عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب پذیر می شود. آن وقتى مبارزه موفق خواهد 
شد که در او ایمان به خدا و توکل به خدا وجود داشته باشد. روحیه ى دین 
را و ایمان حقیقى به وعده ى الهى و توکل به خداى متعال را باید در مردم 
تقویت کنید؛ حسن ظن به خداى متعال و به وعده ى الهى را باید در مردم 
باشیم.  داشته  حسن ظن  متعال  خداى  به  بایستى  هم  ما  خود  کنید.  تقویت 
خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما می گوید: «لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن َیْنُصُرٌه1»؛ 
او به ما می فرماید که: «من کان هللا کان اهللا له»؛ او می گوید که: از دشمن 
نهراسید، «إّن کید الّشیطان کان ضعیفا»2 او به ما این را تلقین می کند؛ بیان 
می کند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه ى خودمان در این راه 
عمل بکنیم، براى خدا حرکت کنیم، براى خدا مبارزه کنیم، هدف را رضاى 

خدا قرار بدهیم، بدون شک پیروزى نصیب خواهد شد. 3

آزادي فلسطین، به شرط استقامت
من به شما عرض کنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، 
دشوارتر نیست از پیروزى اى که ملت ایران در ایجاد جمهورى اسالمى در 
ایران داشت. آن روز - روزى که طاغوت بر این کشور حکومت می کرد - 
اگر کسى نگاه می کرد به صحنه ى عالم و به صحنه ى منطقه، جزو محاالت 
تبدیل  اینکه  هم  آن  کند،  پیدا  تغییر  اینجا  در  طاغوت  رژیم  قطعى بود که 
بشود به یک نظام اسالمى. این، جزو محاالت به نظر مى آمد و به حسب 

1.  سوره ي حج، آیه ي 40
2.  سوره ي نساء، آیه ي76

3.  دیدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطینی شرکت کننده در افتتاحیه ى همایش غزه 1388/12/08 
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موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممکن نبود؛ مقدور 
نبود. قدرت بى کالم آمریکا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از 
رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امکانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امکانات 
ما آن روز در حال مبارزه، بسیار کمتر بود از امکاناتى که امروز مردم شما 
در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این 
به  توکل  برکت  به  مبارزه،  تداوم  برکت  به  شد؛  واقع  و  شد  ممکن  محال 
خدا، به برکت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من می گویم 
می کنند  نگاه  بعضى  بیاید.  پیش  است  ممکن  فلسطین  مورد  در  اتفاق  این 
به صحنه، قدرت آمریکا را نگاه می کنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها 
نگاه می کنند، قدرت شبکه هاى مالى صهیونیستها را در آمریکا و در سایر 
نقاط عالم مى بینند، قدرت تبلیغاتى شان را مى بینند، به نظرشان مى آید که 
برگرداندن فلسطین به فلسطینیها یک امر ناممکنى است. من می گویم نه، 
این امر ناممکن، ممکن خواهد شد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى 
متعال می فرماید که: «َفِلذلَِک َفاْدُع َو اْسَتِقْم َکما ُأِمْرَت »1 استقامت الزم است، 
یکى  راه،  دادن  ادامه  این  است.  الزم  راه  دادن  ادامه  است،  الزم  ایستادگى 
از مقدماتش همین گردهمائیهاى شماست، هماهنگیهاى شماست، تبلیغات 

جهانى شماست؛ ... افکار عمومى دنیا را اینها مسموم کردند. 2

نصرت خداوند در دنیا به مبارزین
البته بسیاري از دولتهاي عرب، در قضیه ي غزه و قبل از او در قضایاي 
دیگر، امتحان بسیار بدي دادند؛ بسیار امتحان بدي دادند. هروقت صحبت 
است!  عربی  مسئله ي  فلسطین  مسئله ي  گفتند  هی  شد،  فلسطین  مسئله ي 
آن وقتی که وقت عمل آمد، مسئله ي فلسطین بکلی از همه ي معادالتشان 
حذف شد و به جاي اینکه به فلسطین کمک کنند، به فلسطینی کمک کنند، 

1.  سوره ي شورى، آیه ي15
غزه  همایش  افتتاحیه ى  در  کننده  شرکت  فلسطینی  جهادي  گروه هاي  رهبران  دیدار    .2
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به برادر عرب خودشان کمک کنند ـ اگر به اسالم هم عقیده ندارند، اقًال 
به عربیت خودشان پابند باشند ـ همه از میدان عقب کشیدند! بسیار امتحان 
بدي دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند و این سزاها و جزاها مربوط به 
آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى که نصرت خداوند 
نسبت به شماها که دارید مبارزه می کنید، مال آنجا نیست. در همین آیه اى 
که خواندند - که آقاى خالد مشعل هم تکرار کردند - مالئکه می گویند: 
«نحن اولیاؤکم فى الحیاة الّدنیا و فى االخرة»1 بنابراین فقط براى آخرت نیست، 
در دنیا هم مالئکۀ اهللا، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى کمک می کنند آن 
کسانى که: «قالوا ربّنا اهللا ثّم استقاموا»2 اینها کمک می کنند. حاال این کمک آنها 
را ما در دنیا به چشم داریم مى بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده می کنیم 
و مى بینیم. مالئکۀ اهللا به ما هم در دفاع هشت ساله مان کمک کردند؛ ما این 
کمک را به چشم خودمان دیدیم. حاال یک آدم غرق در مادیات باور نمی کند، 
خب نکند؛ ما این کمک را دیدیم. امروز هم مالئکۀ اهللا دارند به ما کمک 
می کنند؛ امروز هم به کمک الهى است که ما ایستادیم. ما نیروى نظامى مان با 
آمریکا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى مان، امکانات مالى مان، امکانات 
تبلیغاتى مان، گستره ى فعالیت سیاسى مان با آمریکا قابل مقایسه نیست؛ اما در 
عین حال ما قوى تر از امریکائیم. با اینکه او پولدارتر است، او مسلح تر است، 
او امکانات تبلیغاتى اش بیشتر است، او امکانات مالى و سیاسى اش بیشتر 
است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما 
این است که در همه ى این میدانهائى که ما و امریکا با هم مواجهیم، او قدم 
به قدم عقب نشینى می کند؛ ما عقب نشینى نمی کنیم؛ ما جلو می رویم. این، 
نشانه؛ این به برکت اسالم است؛ این به برکت کمک الهى و کمک مالئکۀ 
اهللا است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان 

داریم مى بینیم. 3

1.  سوره ي فصلت، آیه ي31
2.  سوره ي فصلت، آیه ي30

غزه  همایش  افتتاحیه ى  در  کننده  شرکت  فلسطینی  جهادي  گروه هاي  رهبران  دیدار    .3
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راه حل؛ اتحاد 
امروز بیش از همه چیز، در امت اسالمى اتحاد الزم است. وحدت پیدا 
کنیم، حرفمان را یکى کنیم، دلمان را یکى کنیم؛ این وظیفه ى یکایک کسانى 
است که در این امت بزرگ مسلمان قدرت تأثیرگذارى دارند. چه دولتها، چه 
روشنفکران، چه علما، چه فعاالن گوناگون سیاسى و اجتماعى، هر کدامى در 
هر کشورى از کشورهاى اسالمى هستند، وظیفه دارند امت اسالمى را بیدار 
کنند و این حقائق را به آنها بگویند؛ این وضعیت تلخ را که دشمنان اسالم 
به وجود آوردند، براى آنها روشن و تبیین کنند؛ آنهارا دعوت کنند به اینکه 

درصدد انجام وظیفه بربیایند؛ این وظیفه ى همه ى ماست.1

حرکت امام حسین(ع)؛ نسخه ى حل مسأله ي فلسطین
امام حسین باید این حرکت را انجام می داد، تا نشان بدهد که دستور کار، 
در یک چنین شرایطى، براى مسلمان چیست. نسخه را به همه ى مسلمانهاى 
قرنهاى بعدى نشان داد. یک نسخه اى نوشت؛ منتها نسخه ى حسین بن على، 
نسخه ى لفاظى و حرافى و «دستور بده، خودت بنشین» نبود؛ نسخه ى عملى 
بود. او خودش حرکت کرد و نشان داد که راه این است. ایشان از قول پیغمبر 
نقل می کند: آن وقتى که شما دیدید که اسالم کنار گذاشته شد؛ ظالمین بر 
مردم حکومت می کنند؛ دین خدا را تغییر می دهند؛ با فسق و فجور با مردم 
رفتار می کنند؛ آن کسى که در مقابل این وضع، نایستد و قیام نکند، «کان 
حّقا على اهللا ان یدخله مدخله»؛ خداى متعال با این آدم ساکت و بى تفاوت 
هم مثل همان کسى که «مستحّل حرمات اهللا» است، رفتار خواهد کرد. این 
نسخه است. قیام امام حسین این است. در راه این قیام، جان مطهر و مبارك 
و گرانبهاى امام حسین که برترین جانهاى عالم است، اگر قربانى شود به نظر 
امام حسین، بهاى زیادى نیست. جان بهتریِن مردمان که اصحاب امام حسین 
نمی شود.  محسوب  گرانى  بهاى  حسین  امام  براى  شود،  قربان  اگر  بودند، 
اسارت آل اهللا، حرم پیغمبر، شخصیتى مثل زینب که در دست بیگانگان اسیر 

1. بیانات در دیدار به مناسبت والدت حضرت رسول اعظم(ص) و امام صادق(ع) 1388/12/13 
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بشود - حسین بن على می دانست وقتى در این بیابان کشته شود، آنها این زن 
و بچه را اسیر می کنند - این اسارت و پرداختن این بهاى سنگین به نظر امام 
حسین، براى این مقصود سنگین نبود. بهائى که ما می پردازیم، باید مالحظه 
شود با آن چیزى که با این پرداخت، براى اسالم، براى مسلمین، براى امت 
اسالمى و براى جامعه به دست مى آید. گاهى صد تومان انسان خرج کند، 
اسراف کرده؛ گاهى صد میلیارد اگر خرج کند، اسراف نکرده. باید دید چه 

در مقابلش می گیریم.
انقالب اسالمى عمل به این نسخه بود. امام بزرگوار ما به این نسخه عمل 
کرد. یک عده آدمهاى ظاهرنگر و سطحى بین - البته آدمهاى خوب، مردمان 
بدى نبودند؛ ما اینها را می شناختیم - همان وقت می گفتند که ایشان این 
جوانها را توى میدان آوردند و بهترین جوانهاى ما به کشتن داده میشوند؛ 
خونشان ریخته می شود. خیال می کردند امام نمی داند که جان این جوانها در 
خطر قرار می گیرد. دلشان براى او می سوخت. این ناشى بود از اینکه محاسبه 
درست نمی شد. خوب بله؛ در جنگ تحمیلى، ما این همه شهید دادیم، این 
همه جانباز دادیم، این همه خانواده داغدار شدند. این، بهاى بزرگى است؛ اما 
در مقابل، چه؟ در مقابل، استقالل کشور، پرچم اسالم، هویت ایران اسالمى 
را در مقابل آن طوفان عظیم حفظ کردیم. آن طوفانى که درست کرده بودند، 
طوفان صدام نبود. صدام، آن سرباز جلِو جبهه ى دشمن بود. پشت سِر صدام 
همه ى دستگاه و دنیاى کفر و استکبار قرار گرفته بودند. اگر فرض کنیم از 
اول هم وارد این توطئه نبودند، در ادامه واضح و روشن بود؛ همه آمدند 
کشورهاى  آمد،  ناتو  آمد،  روز  آن  شوروِى  آمد،  آمریکا  صدام.  سِر  پشت 
مرتجع و وابسته ى به استکبار آمدند؛ پول دادند، اطالعات دادند، نقشه دادند، 
تبلیغات کردند. این جبهه ى عظیم آمده بود تا ایران بزرگ، ایران رشید و 
شجاع، ایران مؤمن را بکلى در هم بپیچد. یک منطقه ى دست نشانده ى براى 
استکبار را در درجه ى اول، مغلوِب عنصر پست و کوچکى مثل صدام کند 
و در درجه ى بعد هم در مشت و چنگال آمریکا نگه دارد. مصیبتى را که 
در طول دویست سال بر سر کشور ما آوردند و این همه مشکل براى این 
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ملت درست کردند، این مصیبت را صد سال دیگر، دویست سال دیگر ادامه 
بدهند. ملت ما ایستاد، امام بزرگوار ایستاد. البته جانهاى عزیزى را دادیم، 
شهیدان بزرگى را دادیم، جوانهاى محبوبى را فدا کردیم؛ اما این بهاى گزافى 

در مقابل آن دستاورد نبود.
امروز مسأله ى فلسطین هم همین جور است. مسأله ى غزه که شما مشاهده 
می کنید، این بخشى از ظاهر قضیه است، باطن قضیه عبارت است از این که 
بى اعتقاد به همه ى اصول انسانى، مایل است این منطقه ى  دستگاه استکبارِ 
خاورمیانه، این منطقه ى حساس را که پر از ثروت و حساسیت گوناگون 
جغرافیائى و اقتصادى است، در اختیار بگیرد؛ در مشت بگیرد. وسیله اش 
هم اسرائیل غاصب است؛ صهیونیستهاى مسلط بر فلسطین اشغالى. مسأله 
این است. همه ى این حرکاتى که این چند سال در این منطقه انجام گرفته 
است - از قضایاى لبنان تا قضایاى عراق تا قضایاى فلسطین - با این نگاه 
قابل تفسیر و قابل فهم است. مسأله این است که این منطقه باید در مشت 
آمریکا و استکبار - استکبار اعم از آمریکاست؛ البته مظهر عمده اش، شیطان 
بزرگ، دولت آمریکاست - قرار داشته باشد. استکبار می خواهد این منطقه را 
در اختیار داشته باشد؛ در مشت داشته باشد. استکبار این منطقه را الزم دارد و 
عاملش هم اسرائیل است. همه ى این داستانها و قضایاى این چند سال با این 
نگاه، تحلیل می شود. دیدید در جنگ سى و سه روزه، وزیر خارجه ى آمریکا 
گفت: این درد زایمان منطقه ى خاورمیانه ى جدید است! یعنى از این حادثه 
یک موجود تازه اى متولد خواهد شد که همان خاورمیانه اى است که آمریکا 
دنبالش است. البته این خواب آشفته تعبیرش همانى بود که بر سرشان آمد. 
شجاعت و بیدارى و فداکارى و ایثار و جهاد جوانان مؤمن در لبنان، تو دهن 
نه فقط اسرائیل، بلکه تو دهِن آمریکا و همه ى پشتیبانانشان و دنباله روانشان 

زد. قضیه ى غزه هم از همین قبیل است.1

1.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار جمعى از مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دى 19/ 
1387 /10
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تنها راه؛ مبارزه
این صهیونیستها، جز زبان زور، هیچ چیز نمى فهمند. چهل سال است که 
هرچه سازمان ملل نسبت به مسأله ى فلسطین، علیه صهیونیستها قطعنامه 
صادر کرده است، اینها رد کرده اند. اینها لوس شده اند! سکوت و اغماض 
را هم که از قدرتهاى بزرگ و از ملتها و دولتها دیدند، جرى شدند. آنها از 
قطعنامه نمى ترسند. مگر اسرائیل را با قطعنامه مى شود عقب نشاند؟ اسرائیل 

با زور و سالح و مشت، عقب خواهد نشست.1

1.  سخنرانى در دیدار گروهى از آزادگان، جمعى از خانواده هاى معظم شهدا و جانبازان، مسؤوالن 
و  یزد  کرمانشاه،  استانهاى  جمعه ى  ائمه ى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان  و  اجرایى 
شوشتر،  گتوند،  چهارمحال و بختیارى، و گروهى از مردم شهرهاى گرگان، گنبد، محالت، 

سپیدان، تهران، شیراز و جهرم 1369/08/02 



بخش ششم:
قهرمانان
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شهید شیخ احمد یاسین

پیام تسلیت شهادت شیخ احمد یاسین
بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

اطالع یافتیم که دست گنهکار رژیم غاصب صهیونیستى مرتکب جنایتى 
بزرگ شده و عالم مجاهد مرحوم شیخ احمد یاسین بنیانگذار و پیشواى 
آرزوى  بى گمان  شهادت،  است.  رسانیده  شهادت  به  را  حماس  جنبش 
همیشگى این شیخ مجاهد پارسا بود و کشته شدن در راه خدا در کام بندگان 
مخلص او شیرین است ولى این نمى تواند از عظمت گناه تبهکاران غاصب 

صهیونیست بکاهد و وزر این جنایت بزرگ را بر دوش آنان سبک کند.
خون شیخ احمد یاسین درخت تناور مقاومت اسالمى را آبیارى و آتش 
خشم ملت فداکار فلسطین را شعله ورتر خواهد کرد و مظلومیت او پرچم 

مظلومیت فلسطین را به اهتزاز در خواهد آورد.
آنچه از شیخ احمد یاسین و ملت فلسطین با این جنایت ستاندند جسمى 
نحیف و علیل بود. فکر او را و خطى را که او ترسیم کرد و راهى را که او 
گشود نخواهند توانست از ملت فلسطین بگیرند. روح شیخ زنده است و 
درس او که اینک با خون مظلومانه اش ماندگارتر و برجسته تر شد زمزمه ى 

جوانان و نوجوانان و نسل آینده ى فلسطین خواهد بود.
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آنان  احمقانه ى  قدرت نمائیهاى  که  بدانند  فلسطین  غاصب  تبهکاران 
بزرگترین شاهد ضعف و شکست آنها است و رژیم غاصب و دولت مجعول 
صهیونیستى محکوم به فنا است. فلسطین متعلق به ملت فلسطین است و هر 

لجاجتى در برابر این حق مسّلم، سرنوشتى جز ناکامى و شکست ندارد.
«لیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون».1

این جانب شهادت این شیخ مجاهد فى سبیل اهللا را به روح بلند او تبریک 
و به ملت فلسطین و به ویژه به جوانان فداکار و سرافراز مبارز فلسطینى و 
نیز به خاندان مکّرم او تسلیت مى گویم و سربلندى امت اسالمى و پیروزى 

مجاهدان فلسطینى و لبنانى را از خداوند متعال مسألت مى کنم.2

ترور شیخ احمد یاسین، نشانه ي سخت شدن کار بر اسرائیل
که  گذشت  سالهایى  مسلطند.  فلسطین  بر  که  است  سال  شصت  آنها 
فلسطینیها جنبش و جوششى نداشتند؛ اما االن زندگى بر صهیونیستها سخت 
شده؛ کارشان به جایى رسیده است که تحمل وجود یک پیرمرد روحانى فلج 
را هم که باید روى چرخ راهش ببرند، ندارند. کسى مثل شیخ احمد یاسین 

را نمى توانند تحمل کنند.3
این شیخ شجاع فلسطینى که به ایران آمد و سر تا پا فلج است - دستش 
فلج، پایش فلج و قطع نخاعى است - سالهاست که شجاعانه مبارزه مى کند. 
با وجودى که قطع نخاع دارد، او را به زندان بردند و شکنجه کردند! احتمال 
دادند اگر به بدنش ضربه بزنند، حس نکند؛ لذا به صورتش شالق زدند و به 

او بى خوابى دادند! اینها تروریست نیستند؟!4

1.  سوره ي انفال، آیه ي8
فلسطین  اسالمى  مقاومت  جنبش  رهبر  یاسین  احمد  شیخ  شهادت  مناسبت  به  پیام   .2

 1383/01/03
3.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1383/01/26 

4.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1377/02/18 
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شهید دکتر فتحى شقاقى
پیام به مناسبت شهادت دکتر فتحى شقاقى  رهبر جهاد اسالمى فلسطین 

بسم اهللا الّرحمن الّرحیم    
انا هللا و انا الیه راجعون 

به ناحق  خون  با  دیگر  بار  فلسطین،  اسالمى  مبارزات  خونین  صحنه ى 
و  گشت  گلگون  سرزمین،  آن  مظلوم  و  رشید  فرزندان  از  یکى  ریخته ى 
میهن  و  خانه  از  دفاع  براى  اخالص  و  ایمان  از  سرشار  قلبى  با  که  کسى 
خود، مجاهدت مى کرد به دست غاصبان خونخوار و آدم کش به شهادت 
کردند  ثابت  دیگر  یکبار  اخالق  و  شرف  از  عارى  صهیونیستهاى  و  رسید 
که براى مقاصد نامشروع خود قتل و جنایت را مباح و مشروع مى شمرند. 
مجاهد مؤمن و شجاع و متفکر و مخلص، شهید دکتر فتحى شقاقى یکى از 
چهره هاى درخشانى بود که فجر مبارزات اسالمى مردم فلسطین در دهه ى 
اخیر را پدید آورد و همه ى توان و امکان و اکنون جان عزیز خود را بر سر 
این جهاد مقدس گذاشت. طلوع خورشید اسالمى از افق مبارزات فلسطین 
که به ملت مظلوم فلسطین جان تازه اى بخشید، در هنگامى آغاز شد که 
مدعیان دروغین قضیه ى فلسطین، از بردن نام اسالم در آن عرصه ى اسالمى 
محض، بشدت پرهیز مى کردند و با جدا کردن قضیه ى فلسطین از اسالم، 
دانسته و ندانسته آرمان فلسطین را به محو و نابودى مى کشاندند. و در این 
هنگام بود که گروهى از جوانان پُرشور و بااخالص و مؤمن و اندیشمند و در 
رأس آنان شهید عزیز ما دکتر فتحى شقاقى با الهام گرفتن از انقالب اسالمى 
ایران و با دلى سرشار از عشق و ارادت به امام عظیم الّشأن راحل، پرچم 
مبارزات اسالمى را برافراشته و به رغم کوردالن سست عنصر و وابسته و به 
رغم رژیم غاصب و به رغم امریکا و سرسپردگانش در منطقه ى عربى، خون 
در رگهاى افسرده ى جهاد فلسطینى دمیدند و دشمن را که با ساده اندیشى 
و خوش خیالى، مجاهدات حق طلبانه را پایان یافته مى پنداشت زیر ضربات 

خود گرفتند.
اکنون آن مجاهد مؤمن و مخلص به شهادت که آرزوى همه ى مبارزان 
اعالم  قاطعیت  با  این جانب  ولى  است،  آمده  نائل  است  صادق  و  خالص 
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مى کنم که این مرگ سرخ و افتخارآمیز، مایه ى اشتداد نهضت عظیم اسالمى 
در فلسطین خواهد شد و مظلومیت او مظلومان فلسطینى را در مجاهدت فی 

سبیل اهللا سخت تر خواهد ساخت.
ملت مبارز فلسطین محق است اگر خیانتکاران به آرمان فلسطین را ـ     چه 
آنان که با روسیاهى تمام، خود را فلسطینى مى شمارند و چه اعراب غیر 
فلسطینى ـ شریک جرم سران رژیم صهیونیستى در این جنایت و جنایات 
مشابه آن در گذشته بشمارد. بى شک این آخرین جرم تروریست هاى غاصب 
نخواهد بود ولى بى شک آنکه در نهایت به پیروزى قاطع مى رسد جبهه ى 
حق ملت مسلمان و مبارز و مظلوم فلسطین خواهد بود. این جانب شهادت 
این مجاهد برجسته ى فلسطینى را به همه ى آحاد ملت فلسطین بویژه به 
و  فرزندان  و  همسر  به  باالخص  و  فلسطین  اسالمى  جهاد  مبارك  سازمان 

والدین و دیگر کسان و یاران وى تبریک و تسلیت مى گویم.1

«فتحى شقاقى »؛ شهید راه یک ارزش انسانى
 من به ملتهایى که تحت تأثیر تبلیغات رسانه هاى صهیونیستى هستند، 
کارى ندارم. آنها ممکن است اشتباه کنند. افکار عمومى را رسانه هاى عمومى 
تغییر مى دهند؛ اما در بین سردمداران سیاستهاى جهانى، کسى نیست که نداند 
«فتحى شقاقى » شهید راه یک ارزش انسانى بود. امروز کیست که سربازى 
را که براى برگرداندن خانه ى خود از دست اشغالگران مى جنگد، تحسین 
جنگهاى  معلوِل  فداکارِ  سربازان  و  جنگها  سرداران  چرا  نکند؟  ستایش  و 
آزادى بخش، در همه جاى دنیا مورد احترامند؟ چرا مقبره ى سرباز گمنام 
به عنوان یک حرکت نمادین در همه جاى دنیا مورد احترام است؟ این سرباز 
مگر چه کار کرده است؟ این سرباز یا آن سردار و یا آن معلول جنگى در 
آفریقا، در اروپا، در هرجاى دنیا که شما نگاه کنید، همان کارى را کرده است 
که امروز فلسطینیهاى مظلوم مى کنند؛ سرداران فداکارشان مى کنند و شهداى 
غریبشان انجام مى دهند. هرکس که به ارزشهاى انسانى پایبند باشد، اینها را از 

1.  پیام به مناسبت شهادت دکتر فتحى شقاقى  رهبر جهاد اسالمى فلسطین 08/ 08/ 1374



377
ن / 

مانا
قهر

م: 
شش

ش 
 بخ

اعماق جاْن تحسین مى کند؛ اما در شهادت شهید فتحى شقاقى ، هیچ چشمى 
از چشمهاى استکبارى نگریست. یک قطره اشک از چشمهاى دوخته به 
مطامع حیوانى شان، فرونریخت. آن وقت براى قاتل او و براى یک تروریسِت 

سابقه دار، اشک مى ریزند!1

شهید رنتیسی
شما با جهاد و صبر و مقاومت درخشان خود دنیاى اسالم را سرافراز 
کردید و ملتى نمونه شدید. بار سنگین این محنت بزرگ پشت شما را خم 
نکرد و خون مطهر شهیدان تان عزم و استقامتتان را ریشه دارتر ساخت. دشمن 
شما با سّفاکى و بیرحمى خود، با کشتار و تخریب و آدم ربایى و وحشیگرى 
خود، نتوانست شما را عقب براند و امروز شما از همیشه قوى ترید. خون 
شهداى بزرگى چون  «شیخ احمد یاسین» و «فتحى شقاقى » و «رنتیسى» و 
جوانان شهادت طلب و دیگِر شهداى مظلوم شما، تاکنون بر شمشیر دشمن 
پیروز شده و از این پس به حول و قّوه ى الهى بیشتر پیروز خواهد شد. ما 
در جمهورى اسالمى ایران و یقیناً انبوه مسلمانان و آزادى خواهان در سراسر 
جهان در غم و محنت شما خود را شریک مى دانیم. شهیدان شما، شهیدان ما؛ 

رنج و اندوه شما، رنج و اندوه ما؛ و پیروزى شما، پیروزى ماست.2

1.  بیانات در میدان «صبحگاه دانشگاه امام حسین» (ع)17/ 08/ 1374
2.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در سومین کنفرانس بین المللى قدس و حمایت از حقوق 

مردم فلسطین 25/ 01/ 1385





بخش هفتم:
روشنگري
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فصل اول
شبهات

شبهه؛ مسأله ى فلسطین، مسأله ا ى عربى؟!
البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه ى غزه و قبل از او در قضایاى 
دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت 
مسأله ى فلسطین شد، هى گفتند مسأله ى فلسطین مسأله ى عربى است! آن 
وقتى که وقت عمل آمد، مسأله ى فلسطین بکلى از همه ى معادالتشان حذف 
شد و به جاى اینکه به فلسطین کمک کنند، به فلسطینى کمک کنند، به برادر 
عرب خودشان کمک کنند - اگر به اسالم هم عقیده ندارند، اقًال به عربیت 
خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب کشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. 
اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط 
به  نسبت  خداوند  نصرت  که  همچنانى  است.  اینجور  هم  دنیا  در  نیست، 
شماها که دارید مبارزه می کنید، مال آنجا نیست. در همین آیه اى که خواندند 
- که آقاى خالد مشعل هم تکرار کردند - مالئکه می گویند: «نحن اولیاؤکم 
فى الحیاة الّدنیا و فى االخرة»1 بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم 
مالئکۀ اهللا، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى کمک می کنند آن کسانى که: 

«قالوا ربّنا اهللا ثّم استقاموا»2 اینها کمک می کنند. 3
1.  سوره ي فصلت، آیه ي31
2.  سوره ي فصلت، آیه ي30

3. دیدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطینی شرکت کننده در افتتاحیه ى همایش غزه 1388/12/08 
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گاهی شنیده میشود که کسانی میگویند: فلسطین یک مسأله ي عربی است. 
این سخن به چه معنی است؟ اگر مقصود آن است که عرب، احساسات 
تقدیم  بیشتري  مجاهدت  و  خدمت  است  مایل  و  دارد  خویشاوندانه تري 
کند، این چیز پسندیده ئی است و ما به آن تبریک میگوئیم. ولی اگر معنی این 
سخن آن است که سران برخی کشورهاي عربی به نداي یا للمسلمین مردم 
فلسطین کمترین توجهی نکنند و در قضیه ي مهمی مانند فاجعه ي غزه با 
دشمن غاصب و ظالم همکاري کنند و بر سر دیگران که نداي وظیفه، آرامشان 
نمیگذارد فریاد بکشند که شما چرا به غزه کمک میکنید، در این صورت هیچ 
مسلمانی و هیچ عربی غیور و با وجدانی این سخن را نمی پذیرد و گوینده ي 
آن را از سرزنش و تقبیح معاف نمی سازد. این همان منطق اخزم است که پدر 
خود را کتک میزد و اگر کسی دخالت میکرد بر سر او فریاد میکشید؛ پس از 
او هم پسرش آن پدر بزرگ را به باد مشت و کتک میگرفت و این در زبان 

عربی َمثَل شد که: اَنّ بَنَیّ رّملونی بالّدم ِشنِشنٌۀ اَعِرُفها من اَخَزم.1

شبهه؛ پذیرش واقعیتی شصت ساله
مغالطه ي بزرگی که در قضیه ي فلسطین بر ذهن برخی از دست اندرکاران 
چنگ انداخته این است که کشوري بنام اسرائیل یک واقعیت شصت ساله 
است و باید با آن کنار آمد. من نمی دانم اینها چرا از واقعیتهاي دیگري که 
در برابر چشم آنان است درس نمی گیرند؟ مگر کشورهاي بالکان و قفقاز 
و آسیاي جنوب غربی پس از هشتاد سال بی هویتی و تبدیل به بخشهائی از 

شوروي سابق، بار دیگر هویت اصلی خود را باز نیافتند؟
هویت  دیگر  بار  نتواند  است  اسالم  جهان  تن  پاره ي  که  فلسطین  چرا 
شمار  در  که  فلسطینی  جوانان  چرا  و  بازیابد  را  خود  عربی  و  اسالمی 
باهوشترین و مقاومترین جوانان عربند نتوانند اراده ي خود را بر این واقعیِت 

ظالمانه فائق گردانند؟2
مسأله ى  چرا  که  کنند  وانمود  این طور  مى خواهند  بعضیها  امروز  البته 

1.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
2.  همان
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فلسطین را بحث مى کنید؛ این مسأله خاتمه یافته است! بنده عرض مى کنم 
که مسأله ى فلسطین به هیچ وجه خاتمه یافته نیست. این طور نیست که شما 
خیال کنید تا ابد باید فلسطینیها - صاحبان سرزمین - خود و اوالدشان بیرون 
از سرزمین خودشان باشند؛ یا اگر در آن داخلند، به صورت یک اقلیِّت مقهور 
زندگى کنند و آن بیگانه هاى غاصب در این جا بمانند؛ نه، چنین چیزى نیست. 
کشورهایى که صدسال در تصّرف قدرتى بودند - همین قّزاقستانى که االن 
شما مالحظه مى کنید، همین گرجستانى که االن شما مالحظه مى کنید؛ این 
کشورهاى تازه استقالل یافته ى آسیاى میانه - بعضى در اختیار شوروى، 
بعضى قبل از شوروى در اختیار روسیه - آن وقتى که هنوز شوروى به وجود 
نیامده بود - اینها دوباره مستقل شدند و برگشتند و متعّلق به مردم خودشان 
شدند؛ بنابراین هیچ بُعدى ندارد و حتماً باید این کار اتّفاق بیفتد و ان شاءاهللا 
اتّفاق خواهد افتاد و فلسطین به مردم فلسطین برمى گردد. لذا مسأله خاتمه 

یافته نیست؛ این خطاست. 1

شبهه؛ تنها راه نجات ملت فلسطین، مذاکره با اسرائیل یا غرب یا مجامع بین 
المللی

مغالطه ي بزرگ دیگر آن است که گفته شود تنها راه نجات ملت فلسطین، 
مذاکره است! مذاکره با کی؟ با رژیم غاصب و زورگو و گمراهی که جز به 
زور، به هیچ اصل دیگري معتقد نیست؟ آنان که به این بازیچه و فریب 
خود را دلخوش کردند چه به دست آوردند. آنچه آنها به عنوان حکومت 
خودگردان از صهیونیستها گرفتند، با صرفنظر از ماهیت تحقیرآمیز و اهانت بار 
آن، اوالً با هزینه ي سنگیِن اعتراف به مالکیت رژیم غاصب بر تقریباً سراسر 
فلسطین تمام شد، ثانیاً همان حکومت نیم بند و دروغین را هم با بهانه هاي 
واهی در مواردي زیر پاي خود لگد کوب کردند. محاصره ي یاسر عرفات 
در ساختمان مدیریتش در رام اهللا و انواع تحقیر و تذلیل او حادثه اي نیست 

که فراموش شود.
ثالثاً: چه در زمان عرفات و چه بویژه پس از او با مسؤوالن حکومت 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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خودگردان مانند رؤساي کالنتریهاي خود رفتار کردند که وظیفه شان تعقیب 
و دستگیري مجاهدان فلسطینی و محاصره ي اطالعاتی و پلیسی آنهاست، و 
بدینصورت تخم کینه را در میانه ي گروههاي فلسطینی پاشیدند و آنها را به 

جان یکدیگر انداختند.
و رابعاً: همان اندازه دستاورد ضعیف هم فقط به برکت جهاد مجاهدان 
و مقاومت غیور مردان و زنان تسلیم ناپذیر بود. اگر انتقاضه ها رخ نمی داد 
صهیونیستها با وجود تنازل پی درپی رؤساي سنتی فلسطین در برابر آنها، 

همین اندازه را هم هرگز به آنان نمی دادند.
یا مذاکره با امریکا و انگلیس که بزرگترین گناه را در ایجاد و حمایت 
از این غده ي سرطانی مرتکب شده اند، و خود پیش از آنکه میانجی باشند 
طرف دعوایند. دولت آمریکا هیچگاه حمایت بی قید و شرط خود از رژیم 
را  غزه  اخیر  ماجراي  قبیل  از  آن  آشکار  جنایتهاي  از  حتی  و  صهیونیست 

متوقف نکرده است.
سیاستهاي  در  تغییر  شعار  با  که  هم  آمریکا  جدید  رئیس جمهور  حتی 
دولت بوش بر سر کار آمده است، از تعهد بی قید و شرط به امنیت اسرائیل 
دم می زند؛ یعنی دفاع از تروریسم دولتی، دفاع از ظلم و زورگوئی، دفاع از 
قتل عام صدها مرد و زن و کودك فلسطینی در 22 روز. این یعنی همان 

کژراهه ي دوران بوش و نه چیزي کمتر.
مذاکره با مجامع وابسته به سازمان ملل هم یک رویکرد عقیم دیگر است. 
سازمان ملل شاید در کمتر نمونه ئی همچون مسأله ي فلسطین، مورد آزموِن 

افشاگر و رسواکننده قرار گرفته باشد.
شوراي امنیت، یک روز اشغال فلسطین به وسیله ي گروههاي تروریست 
جّرار را سریعاً به رسمیت شناخت و نقشی اساسی را در پیدایش و تداوم این 
ظلم تاریخی بازي کرد، و پس از آن چندین دهه همواره در برابر نسل کشیها، 
آواره سازیها، جنایتهاي جنگی و انواع جرائم گوناگون دیگر آن رژیم، سکوت 
رضایت آمیز کرد، و حتی هنگامی  که مجمع عمومی رأي به نژادپرست بودن 
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صهیونیسم داد، نه تنها با آن همراهی نکرد، که در عمل 180 درجه با آن 
فاصله گرفت. کشورهاي زورگوي عالم که برخوردار از عضویت دائم در 

شوراي امنیت اند از این مجمع جهانی همچون ابزار استفاده می کنند.
نتیجه آنکه نه تنها این شورا به کار امنیت در جهان کمکی نمی کند بلکه 
هرجا که قرار است مفاهیمی همچون حقوق بشر یا دموکراسی و امثال آن، 
وسیله  ي زیاده طلبی و سلطه ي بیشتر آنان گردد،  به کمک ایشان می شتابد و بر 

کارهاي نامشروع آنان پوششی از فریب و دروغ می افکند.
نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرتهاي مسّلط و به 
طریق اولی از رژیم غاصب به دست نمی آید. راه نجات فقط ایستادگی و 
مقاومت است؛ با توحید کلمه ي فلسطینیان و کلمه ي توحید که ذخیره ي 

بی پایان حرکت جهادي است. 1

شبهه؛ محلی بودن مسأله ي غّزه
هر کس در دنیاى اسالم، امروز قضیه ى غزه را یک قضیه ى منطقه اى و 
شخصى و محلى بداند، دچار همان خواب خرگوشى اى است که پدر ملتها را 
تا حاال درآورده است. نه، این قضیه ى غزه، فقط قضیه ى غزه نیست؛ قضیه ى 
منطقه است. فعًال آنجا نقطه ى ضعیفتر است، تهاجم را از آنجا شروع کردند 
کشورهاى  دولتهاى  نمی دارند.  بر  منطقه  سر  از  دست  شدند،  موفق  اگر  و 
و  بکنند  باید  که  کمکى  و  هستند  منطقه  آن  حوش  و  حول  که  مسلمانى 
می توانند بکنند، نمی کنند، دارند اشتباه می کنند؛ اشتباه می کنند. هر چه در این 
منطقه میخ اسرائیل بیشتر فرو برود، تسلط استکبار بیشتر بشود، بدبختى این 
دولتها و ضعف و ذلت این دولتها بیشتر خواهد شد. چرا ملتفت نیستند؟ 
و دولتها، ملتها را هم دنبال خودشان به ذلت می کشانند. یک دولت ذلیل و 
مطیع و وابسته، یک ملت را مطیع و ذلیل و وابسته می کند. این است که ملتها 

باید به خود بیایند.2

1.  بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین 1387/12/14 
2.  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دى 1387/10/19
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شبهه؛ چراغی که به  خانه رواست....
از  بیش  آن جا،  در  صهیونیستى  حکومت  تشکیل  تاریخى،  اسناد  طبق 
آنچه که آرزوى مردم یهود باشد، یک خواست استعمارى دولت انگلیس 
بود. شواهدى وجود دارد که در همان زمان بسیارى از یهودیها اعتقادشان 
این بود که احتیاجى به این دولت نیست؛ این دولت به نفعشان نیست؛ لذا 
گریزان بودند. بنابراین، این یک آرزو و ایده ى یهودى نبود؛ بیشتر یک ایده ى 
استعمارى و یک ایده ى انگلیسى بود. البته بعد که به وسیله ى امریکا گوى 
سیاست دنیا و گوى استکبار از دست انگلیس ربوده شد، این هم جزو همان 
ابواب جمع مواریث استعمارى بود که به امریکا رسید و امریکاییها حداکثر 
استفاده را کردند و االن هم استفاده مى کنند. بنابراین نجات فلسطین و محو 
دولت غاصب صهیونیستى، مسأله اى است که با مصالح ملتهاى این منطقه - 
از جمله با مصالح کشور عزیز ما ایران - سرو کار دارد. کسانى که از روز اّوِل 
انقالب، یکى از برنامه ها را مقابله و معارضه با نفوذ و اقتدار صهیونیستها قرار 
دادند، با محاسبه این کار را کردند. این برنامه، طبق مصالح کشور و مصالح 
عمومى جمهورى اسالمى و مردم ایران انتخاب شده است. در کشورهاى 
همه ى  اسالمى،  کشورهاى  روشنفکران  همه ى  است.  همین طور  نیز  دیگر 
استکبارِى  حناى  در  دستشان  که  آنهایى  همه ى  آزاداندیش،  سیاستمداران 
امریکا رنگ نگرفته است، معتقدند که باید با اسرائیل مقابله کرد؛ یعنى این را 

جزو مصالح کشورشان مى دانند.1
مسلمانان  ما  چه  است.  اسالم  دنیاى  مسأله ى  فلسطین،  مسأله ى  امروز 
کشورهاى اسالمى بدانیم و چه ندانیم، چه بفهمیم و چه نفهمیم، سرنوشت 
فلسطین، سرنوشت همه ى ماست. اگر فلسطین در این صحنه ى رویارویِى 
شجاعانه اى که امروز براى خود به وجود آورده است، موفّق شود، موفّقیت 
همه ى دنیاى اسالم است؛ اما هرچه رنج آن ملت ادامه پیدا کند، مایه ى ذلّت 
روزافزون دنیاى اسالم است. دنیاى اسالم باید به معناى واقعى کلمه، این 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1379/09/25 
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شرعى  وظیفه ى  ما  همه ى  که  است  درست  بداند.  خود  مسأله ى  را  مسأله 
اما  کنیم؛  کمک  فلسطین  مردم  به  است  کرده  واجب  ما  بر  اسالم  و  داریم 
حرف من امروز فراتر از وظیفه ى شرعى است. مى گویم امروز هر حادثه اى 
که در فلسطین رخ دهد و این قضیه به هر جا منتهى شود، به طور مستقیم 
به سرنوشت کشورهاى اسالمى - چه آنهایى که نزدیکند و چه آنهایى که 
دورند - مربوط است و بر آنها هم اثر مى گذارد. امروز ملتهاى مسلمان براى 
فلسطین هر کار بکنند، براى خود و به نفع خود کرده اند. وقتى با نقشه ى 
استعمار بریتانى و کمک دنیاى استکبار، این قطعه ى خونین از پیکره ى دنیاى 
اسالم جدا شد، آن روز نظرشان فقط فتح همین قطعه نبود؛ آن روز هم نظر 
استعمارگران تسّلط بر کّل منطقه - که قلب دنیاى اسالم است - بود. بنابراین 

امروز همه ى ما وظیفه داریم.
...امام بزرگوار ما، حقیقت مسأله را خوب شناخته و دیده بود. از شروع 
این نهضت از سال 1341 - یعنى چهل سال قبل - آن وقتى که هنوز در 
ایران مسأله ى فلسطین حتّى در بین خواص هم منتشر نشده بود، حرف امام 
این بود که در مقابل سلطه ى اسرائیل باید همه احساس خطر کنند؛ همه باید 
بایستند و مقابله کنند. بعد هم همین راه را ادامه داد و این یکى از شعارهاى 

بزرگ آن مرد الهى و آسمانى بود.1

ما از فلسطینیها که فلسطینى تر نیستیم!
این  از  بعضى  با  را  چالش  این  خودم  جمهورِى  ریاست  زمان  از  بنده 
کشورها  این  دولتهاى  اما  کردم،  مطرح  را  حرفى  داشتم.  عربى  کشورهاى 
مى گفتند ما از فلسطینیها که فلسطینى تر نیستیم! هرچه خود آنها بخواهند، 
باید انجام شود. البته آن وقت مذاکرات سازش به این شکل مطرح نبود؛ اما 

نشانه هاى سازش پیدا بود. 
اّوالً مسأله ى فلسطین، یک مسأله ى دنیاى اسالم است. غیر از جنبه هاى 
1.  بیانات در جمع مسؤوالن و کارگزاران در سالروز والدت فرخنده ى نبى اکرم(ص) و امام جعفر 

صادق (ع) 1381/03/09
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سیاسى و امنیتى و اقتصادى، مسأله ى تکلیف الهى و اسالمى است. باالتر 
نداشته  اعتقادى  هم  خدا  به  کسى  اگر  اما  است؛  خدایى  مسأله ى  همه،  از 
مردم  آحاد  ببیند  باید  کند،  کار  فلسطین  مردم  براى  فقط  بخواهد  و  باشد 
دستگیر  که  هستند  همانهایى  فلسطین  ملت  امروز  مى گویند.  چه  فلسطین 
شده هایشان در زندانهاى دولت غاصب هستند و دهها برابر آنها در خیابانها 
و در مسجداالقصى و در بازارها و در سرتاسر سرزمین غصب شده شعار 
مى دهند و عملیات مى کنند. یک اقلیِت کوچِک تطمیع شده که رفتند سازش 
کردند، ملت فلسطین نیستند که ما بگوییم ما از فلسطینیها فلسطینى تر نیستیم. 
در همان سیزده، چهارده سال پیش، من یادم است یکى از دولتهاى عرب 
- حاال نمى خواهم اسم بیاورم - که آن روز نشان نمى داد یک دولت رو به 
فسادى است - چون سوابق انقالبى داشت - این حرف را زد. بنده همان 
وقت استشمام کردم اینها انحراف پیدا مى کنند؛ بعد هم انحرافشان آشکارتر 

شد، که حاال دیگر نمى خواهیم بعضى از خصوصیات را ذکر کنیم.1

شبهه؛ اسالم دین صلح
در قضیه ى فلسطین، آنچه که حقیقت قضیه است، همین مطلبى است 
که سالهاى متمادى است جمهورى اسالمى علناً و مستدالًّ آن را بیان کرده 
است. یک باند و گروه وابسته و مزدور به قدرتهاى جهانى، با اتّکا به همین 
وابستگى شان، آمدند سرزمین فلسطین را غصب کردند. آیا کسى مى تواند 
منکر این بشود؟! از این چند میلیون صهیونیستى که امروز در سرزمینهاى 
اشغالى ما در فلسطین هستند، چندنفرشان فلسطینى اند؟ پدرشان در فلسطین 
بوده یا خودشان متولِّد فلسطین اند؟! بیگانه هایى هستند که با اهدافى شوم، 
از جاهاى مختلف به این جا آورده شدند، تا این جا را پایگاهى قرار دهند، 
این  آیا  دهند.  گسترش  راحت  منطقه،  در  را  استکبارى  قدرتهاى  نفوذ  و 
غصب نیست؟! آیا این ظلم نیست؟! آیا این محکوم نیست؟! اگر گروهى 
بروند خانه ى دیگرى را، شهر دیگرى را بگیرند، این در نظر آزادیخواهان 

1.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1378/10/10 
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و مردم عاّدى و منصف اهل هر دین و مذهبى مردود نیست؟ اگر ما گفتیم 
«صهیونیستها غاصبند، ظالمند»، حرفى خالف گفته ایم؟! یک عّده مظلوم، که 
همان ملت مغصوٌب منه و مظلوم هستند، در طول سالیان دراز، مبارزاتى 
را شروع کرده اند. آیا کسى که براى دفاع از سرزمین خود مبارزه مى کند، 
استکبار،  عالِم  اکناف  و  اطراف  از  قهرمان؟  یک  یا  است  تروریست  یک 
دستگاههاى رسمى آحاد مردم نه با تبلیغاتى که مال خود صهیونیستها و در 
دست سرمایه داران وابسته به صهیونیسم است، سالهاى متمادى مرتّب تکرار 
کردند که «اینها تروریستند؛ چرا مى جنگند؟» تا باألخره این ترتیباِت یکى دو 
سال پیش تا به حال را درست کردند و اسمش را صلح گذاشتند! این صلح 
است؟! آن بابا هم در آن جا براى ما اسالم شناس شده است و مى گوید: «قرآن 
گفته است که صلح کنید.» این صلح است؟ این صلح را اسالم و قرآن گفته 
است انجام دهید؟! این که کسى به دیگرى ظلم کند و بعد مظلوم را وادار کنند 
که ظلم او را بپذیرد بدون این که از طرف ظالم اندك انعطافى به وجود آید و 
از ظلم خود کم کند این صلح است یا ننگ است؟! این تسلیِم به ظلم است. 

این همان انظالمى است که در شرع مقّدِس اسالْم حرام و مذموم است. 1

شبهه؛ خرید زمینهاي فلسطینیان توسط صهیونیستها
عکس آن اوضاع، در این جا انجام گرفت! در این جا، قدرتمندان عالم به 
این غصب بزرگ و ظلم بى نظیر کمک کردند. آنها به این حرکتى که شبیه 
آن در دنیاى معاصر و حتى در گذشته هم اتفاق نیفتاده است، کمک کردند. 
حالت  به  خودشان،  سرزمین  از  فلسطین  مردم  راندن  بیرون  این که،  تلختر 
عادى هم انجام نگرفت. یک وقت است که مى آیند زمینهایشان را مى خرند؛ 
پولش را مى دهند و مى گویند «باید بروید.» البته این هم ظلم است، این هم 
غصب است؛ اما این طور هم عمل نکردند. شبانه رفتند و یک ده را با اهلش 
سوزاندند! هر که توانست خودش را نجات دهد، نجات داد و هر که ماند، 

1.  بیانات در دیدار فرماندهان و مسؤوالن «سپاه پاسداران انقالب اسالمى» 1372/06/25 
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سوخت که سوخت! قضیه ى «دیریاسین» راست است؛ قضیه ى «کفرقاسم» 
راست است؛ روستاهایى را که صهیونیستها آتش زدند، حقیقت دارد. همین 
کار را کردند. نخست وزیر اسبق صهیونیست1 که همین روزها و همین اواخر 
به درك واصل شد و امریکاییها به خاطر مرگ او اظهار تأسف کردند، یکى از 
کسانى بود که در نابود کردن و آتش زدن روستاها و خانه هاى مردم فلسطین، 
دخالت داشت. تبلیغات جهانى، گنگ شدند و این حادثه ى تلخ را نگفتند، تا 
مردم دنیا پى نبرند که در این گوشه ى دنیا چه اتفاقى افتاده است. یک ملت 
بى پناه و مظلوم، مواجه با زور و قلدرى و دروغ و فریب شد و این دروغ و 

فریب و زور و قلدرى، تا امروز هم ادامه دارد.2

شبهه؛ عدم امکان از بین رفتن اسرائیل
ما در تاریخ معاصر خودمان کشورهایى را داریم که پنجاه یا شصت سال 
در اختیار دولتهایى برآمده ى از غیر ملتهایشان بودند، بعد اوضاع دنیا عوض 
شد و مردمانى که غاصب بودند، کنار رفتند. با تجزیه ى شوروى، شما دیدید 
چقدر از کشورها به صاحبان و به ملتهاى خودشان برگشتند. این چیزها در 
دنیا ممکن است و بى سابقه نیست؛ در زمان خود ما و در جلِو چشم ما اتفاق 
افتاده است؛ این چیزى است عملى و باید پیش بیاید و دیر یا زود پیش 

خواهد آمد.3

شبهه ي ناصبی بودِن ملت فلسطین
ببینید، در قضیه ى حمایت از فلسطین - این یک مثالى است می خواهم 
بزنم - هیچ کشور و هیچ دولتى به گرد جمهورى اسالمى نرسید. این را 
از  عربى  کشورهاى  از  بعضى  که  شد  جورى  کردند.  تصدیق  دنیا  همه ى 
ناراحتى، دادشان بلند شد، گفتند ایران دارد براى مقاصد خود اینجا تالش 

1.  اسحاق رابین
2.  بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران 1371/01/07

3.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید سعید فطر 1384/08/13
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می کند! البته فلسطینیها به این حرف اعتنائى نکردند. از جمله در قضیه ى 
غزه - در این جنگ بیست و دو روزه ى چند ماه قبل - جمهورى اسالمى 
در همه ى سطوحش؛ از رهبرى و ریاست جمهورى و مسؤولین گوناگون 
و مردم و تظاهرات و پول و کمک و سپاه و غیره، همه در خدمت برادران 
فلسطینى مظلوم و مسلمان قرار گرفتند. در بحبوحه ى این حرفها، یک وقت 
از  بعضى  پیش  می روند  دائم  می کند؛  مثل  تکثیر  دارد  ویروسى  که  دیدیم 
بزرگان، بعضى از علماء، بعضى از محترمین، که: آقا! شما دارید به کى کمک 
میکنید؟ اهل غزه ناصبى اند! ناصبى یعنى دشمن اهل بیت. یک عده هم باور 
کردند! دیدیم پیغام و پسغام که آقا، می گویند اینها ناصبى اند. گفتیم پناه بر 
خدا، لعنت خدا بر شیطان رجیم خبیث. در غزه مسجد االمام امیرالمؤمنین 
على بن ابى طالب هست، مسجد االمام الحسین هست، چطور اینها ناصبى اند؟! 
بله، سنى اند؛ اما ناصبى؟! اینجور حرف زدند، اینجور اقدام کردند، اینجور 

کار کردند.1

همزیستی مسلمانان ، مسیحیان و یهودیان در قدس
مسیحیان  علیه  نه  اتحاد،  این  مى کنیم.  اتحاد  به  دعوت  را  مسلمانان  ما 
یا سایر ادیان و ملتها، بلکه براى مقابله با متجاوزان و اشغالگران و جنگ 
افروزان، براى اجراى اخالق و معنویت و احیاي عقالنیت و عدالت اسالمى 
و پیشرفت علمى و اقتصادى و بازیابى عزت اسالمى است. به یاد جهانیان 
مى آوریم که وقتى قدس در دوران خلفاء راشدین در دست مسلمانان بود، 
قدس  که  اینک  اما  بودند،  کامل  امنیت  و  آرامش  در  یهودیان  و  مسیحیان 
و مراکزى دیگر زیر سلطه ى صهیونیستها یا صلیبیهاى صهیونیست است، 

چگونه خون مسلمانان را مباح مى شمرند؟!2

1.  بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسنن کردستان 1388/02/23 
2.  پیام به کنگره ي عظیم حج 1383/10/29 



تصّور غلط از «بی طرفی»
و اما موضع جمهورى اسالمى. این موضعى که مسؤوالن جمهورى اسالمى 
اعالم کرده اند، صددرصد اسالمى و انقالبى است؛ چون نفى تجاوزطلبى و 
تقبیح حوادثى است که علیه مردم اتفاق افتاده است. بعضى سعى مى کنند که 
کلمه ى بى طرفى را به معناى غلطى معنا کنند. ما از اول انقالب، در جنگ بین 
شرق و غرب، بى طرف نبوده ایم. ما از اول انقالب تا حاال، علیه شرق و غرب 
جنگیده ایم. مگر این طور نیست؟ شرق و غرب هم علیه ما متحد شده اند و 
جنگیده اند. آن روزى که شرق و غرب هنوز با هم آشتى نکرده بودند و در 
دنیا شرق و غربى وجود داشت، شعار انقالب ما «نه شرقى و نه غربى» بود؛ 
یعنى نفى هر دو و مخالفت با هر دو. این، معنایش بى طرفى نیست. ما هرگز 
پیدا نمى کردیم؛ به نفع راست هم با چپ  به نفع چپ، با راست دشمنى 

دشمنى پیدا نمى کردیم.1

دشمنی ما، هم با دولت اشغالگر و هم با مردم آن
می کنند،  زندگى  اسرائیل  در  که  مردمى  درباره ى  می شود  پیدا  نفر  یک 
اظهار نظرى می کند. البته این اظهار نظر، اظهار نظر غلطى است. اینى که گفته 
شود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستیم، حرف درستى نیست؛ 
حرف غیرمنطقى اى است. مگر مردم اسرائیل کى هایند؟ همان کسانى هستند 
که غصب خانه، غصب سرزمین، غصب مزرعه، غصب تجارت به وسیله ى 
همینهایند.  صهیونیسم،  عناصر  لشکِر  سیاهِى  می گیرد.  انجام  دارد  همینها 
دشمنان  دست  عامل  اینجور  که  افرادى  به  نسبت  مسلمان  ملت  نمی شود 
اساسى دنیاى اسالم هستند، بى تفاوت باشد. نه، ما با یهودیها هیچ مشکلى 
نداریم، با مسیحیها هیچ مشکلى نداریم، با اصحاب ادیان در دنیا هیچ مشکلى 
نداریم؛ اما با غاصبان سرزمین فلسطین چرا؛ مشکل داریم. غاصب هم فقط 
رژیم صهیونیستى نیست. این موضع نظام است، این موضع انقالب است، 
موضع مردم است. حاال کسى حرف اشتباهى می زند، عکس العملهائى هم در 

1.  سخنرانى در دیدار مجمع نمایندگان طالب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم 1369/11/04 



393
ي / 

نگر
روش

م: 
هفت

ش 
 بخ

 

مقابل آن نشان داده می شود. خوب، مسأله را باید تمام کرد. این که یک روز 
یک نفر از این طرف بگوید، یکى از آن طرف بگوید، یکى اینجور استدالل 
کند، یکى از آن طرف حرف بزند، درست نیست. این التهاب آفرینى است. 
حرفى بود، گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع دولت جمهورى اسالمى 
هم این نیست. این با کشورهاى دیگر فرق می کند که مردمش روى سرزمین 
غصبى اى ننشستند. شهرکهاى یهودى نشین، امروز به وسیله ى همین مردمى 
که گفته می شود مردم اسرائیل هستند و به وسیله ى همینها پر شده؛ همینهایند 
که دولت جعلى صهیونیست، اینها را مسلح کرده است علیه مردم مسلمان 

فلسطینى، که فلسطینیها جرأت نکنند نزدیک این شهرکها بشوند.1

1.  خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در روز هجدهم رمضان 1429 1387/06/30 
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فصل دوم
نکات

مبناي فقهی دفاع از فسطین
حکم اسالمى این قضیه، واضح است. احدى از مسلمین، درباره ى حکم 
منطبق بر قضیه ى فلسطین، تردیدى ندارد. این، همان مسأله یى است که در 
تمام کتب فقهى - که بحث جهاد در آن مطرح شده - آمده است. اگر کفار 
بیایند و بلد مسلمین را تصرف یا احاطه کنند، هیچیک از فقهاى مسلمین 
- قدیم و جدید - در وجوب عینى جهاد در این مورد، تردید نکرده است. 
همه ى مذاهب اسالمى، در این معنا همعقیده هستند. جهاد ابتدایى، واجب 
کفایى است؛ اما در غیر این مورد. جهاد دفاعى که اظهر مصادیق دفاع هم 

هست، واجب عینى است.
مثل  اسالم،  دنیاى  در  امروز  اهمیت،  این  با  و  وضوح  این  با  مسأله یى 
یک مسأله ى درجه ى دو مورد توجه قرار مى گیرد. البته گناه اول، به عهده ى 
رؤساى مسلمین است. اگر زعماى مسلمین و رؤساى کشورهاى اسالمى، 

متحداً و جداً بر استنقاذ فلسطین تصمیم بگیرند، خواهند توانست. 1

1.  سخنرانى در دیدار شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین 1369/09/13 
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تهمت ارتباط داشتن ایران با اسرائیل
در طول یازده سال گذشته، هر وقت دستگاههاى جهانى، از نفوذ کلمه ى 
جمهورى اسالمى در میان ملتها خیلى ترسیدند، چند تهمت به جمهورى 
چند  این  مى بینیم  وقت  هر  ماست.  دست  آنها  کار  حساب  زدند.  اسالمى 
تهمت در دنیا خیلى رواج پیدا مى کند، مى فهمیم که دستگاههاى استکبار، 
از نفوذ کلمه ى جمهورى اسالمى خیلى مى ترسند. ممکن است حوادثى در 
گوشه و کنار باشد که ما خبر نداریم، ولى آنها اطالع دارند و مى ترسند و این 

چند تهمت را ردیف مى کنند:
یکى تهمت ارتباط با اسرائیل است؛ چون مى دانند ملتهاى مسلمان روى 
اسرائیِل غاصب حساسند و نیز مى دانند آن دولتى که به معناى واقعى کلمه و 
صادقانه، با ملتهاى مسلمان همصداست، در درجه ى اول جمهورى اسالمى 
است. مى دانند که امام فقید بزرگوار ما، از اوایل شروع نهضت، مبارزه ى با 
اسرائیل را یک رکن اساسى نهضت قرار داده بود. به همین خاطر، براى این که 
نفوذ جمهورى اسالمى در میان ملتها کم بشود، یک خبر و شایعه و زمزمه و 
معامله یى درست مى کنند و مى گویند در جایى، کسى از کسى چیزى خریده 
و چیزى فروخته است؛ یکى از طرف جمهورى اسالمى و یکى هم از طرف 

اسرائیل!
این، یکى از این تهمتهایى است که همیشه مى گفتند و عجیب و ُطرفه 
که  مى کنند  مطرح  جنجال  صورت  به  را  تهمتها  این  کسانى  همان  این که 
خودشان علناً و یا در خفا، با اسرائیل رابطه دارند! بعضى از همین دولتهاى 
مرتجع منطقه که با اسرائیل ارتباطات پنهانى و مخفى دارند، در رادیوهایشان 
به شکلى این قضیه را به صورت جنجالى مطرح مى کنند. ما اعالن مى کنیم 
که حتّى یک روز و یک ساعت، با دولت غاصِب غیرقانونِى خبیث اسرائیل، 
نداشتیم و  هم  را  ضعیفترین نوع رابطه  دوستى و محبت و کوچکترین و 

نخواهیم داشت.1

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1368/11/20
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توهین به وجود مقدس خاتم األنبیاء(ص)؛ انتقام شکست از حماس
چند سال قبل، یکى از سران اروپا در مالقات با من، صحبت از جنگ 
مسیحى و مسلمان کرد! من حساس شدم؛ با این که آن شخص، آدم چندان 
وزینى نبود و نیست، لیکن چون مرتبط و متصل با امریکا و پیرو آن کشور 
بود، این حرف، من را حساس کرد؛ و امروز مى بینم که دستهاى صهیونیستى 
در دنیاى مسیحى و در اروپا، این کار را زمینه سازى مى کنند. به چه دلیل باید 
اهانتى که در یک ماه و نیم یا دو ماه پیش در روزنامه یى و در یک کشورى 
درج شده، بعد از گذشت مدتى، باز مجددا همان اهانت در کشورهاى اروپاى 
مرکزى و اروپاى غربى، پى درپى چاپ شود!؟ انگیزه ى این کار چیست؟ چه 
دستى در کار است؟ ملتهاى مسلمان بجا و به موقع عکس العمل نشان دادند و 
باید هم نشان بدهند. وجود مقدس خاتم األنبیاءصلى اهللا علیه وآله وسلم، کانون 
همه ى عشقها و محبتهاى دنیاى اسالم است؛ محور و مرکز اتحاد و اتفاق و 
هماهنگى همه ى مذاهب اسالمى است و جا دارد که مسلمانها از خودشان، 
حمیت و غیرت و عکس العمل نشان بدهند؛ اما همه بدانند که این تظاهرات، 
این خشم بجا و مقدسى که مسلمانها دارند، علیه مسیحیان دنیا نیست، بلکه 
علیه دستهاى پنهان و خبیث صهیونیستهاست، که سیاستمداران دنیاى سلطه 
اختیار  در  هم  فراوانى  رسانه هاى  و  مطبوعات  و  دارند  خود  بازیچه ى  را 
آنهاست؛ همانهایى که امروز بر دولت کنونى امریکا بکلى حاکمند و در اروپا 
هم فعالیت مى کنند. آنها وقتى در فلسطین ضربه خوردند و پیروزى حماس 
بر آنها سخت ترین شوك را وارد کرد، مى خواهند آن شکست را این طورى 
علیه مسلمانها جبران کنند، تا بلکه بتوانند آبروى ریخته ى در فلسطین را طور 

دیگرى جبران کنند. 1

1.  بیانات در دیدار پرسنل نیروى هوایى 1384/11/18 





بخش هشتم:
آینده ي روشن
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وعده ي صدق؛ آزادي قدس
و ان شاءاهللا آن روزى را که قدس شریف، على رغم این دغدغه هائى که 
در مورد قدس بیان کردند - که یک دغدغه هاى واقعى است - به دست 
مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر 

حال این را یک روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند کرد.1

آینده روشن فلسطین
امیدواریم خداى متعال برکات و فضل خود را بر ملت فلسطین و بر 
دنیاى اسالم نازل کند و آنها را مشمول لطف و نصرت خود قرار دهد. ما 
آفاق را روشن مى بینیم. ما با ایستادگى، آینده ي خوبى را براى دنیاى اسالم و 
فلسطین پیش بینى مى کنیم. ما معتقدیم که مرگ دنیاى اسالم و ذلّت و تحقیر 
نهایى او روزى است که در مقابل فزون طلبى استکبار و صهیونیسم عقب 
بنشیند و تسلیم آن شود. امیدواریم خداوند چنین روز و چنین وضعیّتى را 

هرگز براى دنیاى اسالم پیش نیاورد.2
ما یقین داریم با ادامه ى مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت جهان 

1.  دیدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطینی شرکت کننده در افتتاحیه ى همایش غزه 1388/12/08 
2.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 

جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11
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اسالم، فلسطین به فضل الهى آزاد مى شود و بیت المقّدس و مسجداالقصى و 
سایر نقاط آن سرزمین اسالمى به آغوش جهان اسالم باز مى گردد؛ ان شاءاهللا. 

واهللا غالب على امره2,1
این  اسالمى  ملتهاى  همه ى  و  اسالمى  دولتهاى  همه ى  وظیفه ى  امروز 
است که هر چه مى توانند، به اینها کمک کنند. من اّدعا نمى کنم که قضیه ى 
فلسطین در کوتاه مدت تمام خواهد شد؛ اما اّدعا مى کنم بدون شک فلسطین 
به فلسطینیها برخواهد گشت. زمان، ممکن است کوتاه یا بلند شود؛ بهایى که 
پرداخته مى شود، ممکن است سنگین یا سنگین تر باشد؛ اما این واقعه اتفاق 

خواهد افتاد.
آنچه که تأثیر مى گذارد، رفتار ما مسؤوالن کشورهاى اسالمى و ما ملتهاى 
مسلمان است. اگر ما خوب رفتار کنیم، این زمان کوتاهتر و این هزینه کمتر 
خواهد شد. اگر ما بد رفتار کنیم، این زمان طوالنى تر خواهد شد؛ این هزینه 
سنگین تر خواهد شد و این هزینه فقط بر دوش ملت فلسطین بار نخواهد 
شد؛ بر دوش همه ى دنیاى اسالم بار خواهد شد. همان کسانى که کوتاهى 
مى کنند، همان کسانى که به ظالم کمک مى کنند، خودشان هزینه ى این کار را 
خواهند پرداخت؛ خودشان خسارت این را خواهند داد و تلخیش را خواهند 

چشید.3

شکست یقینی اسرائیل
البته دشمن، فقط امریکا نیست؛ اسرائیل هم دشمن اصلى است؛ آن هم 
دالیل خاص خودش را دارد. اسرائیل - همان طور که من بارها گفته ام - 
یعنى یک وجود جعلى، یک ملت جعلى و یک ملت دروغین. از روسیه، 
از اروپاى شرقى، از امریکا، از کشورهاى اسالمى و از ایران خود ما چند 
را گذاشته اند  آنها  اسم  اسکان داده اند و  جا  را برده اند یک  یهودى  میلیون 

1.  سوره ي یوسف، آیه ي21
2.  سخنرانى در مراسم گشایش کنفرانس بین المللى حمایت از انتفاضه ى فلسطین1380/02/04 

3. بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى و سفراى کشورهاى اسالمى در 
سالروز مبعث پیامبر گرامى اسالم  (ص) 04/ 08/ 1379
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یک ملت! آنها یک ملت نیستند؛ هر کدام مال یک ملتند. اگر به توفیق خدا 
دولت صهیونیستى متالشى شود - که این روز یقیناً در پیش است؛ حاال کِى؟ 
نمى توانم بگویم؛ اما یقین دارم که چنین روزى پیش خواهد آمد - آن وقت 
شما جوانها ان شاءاهللا حتماً خواهید دید - ما ممکن است ببینیم، ممکن است 
نبینیم - اکثریت این جمعیتى که امروز در اسرائیل هستند، از آن جا به مناطق 

خودشان خواهند رفت.
... راجع به اسرائیل هم مطلب واضحتر است. ببینید عزیزان من! نهضت 
بیدارى فلسطینیان و مبارزه با دولت غاصب، امروز نهضتى شده است که 
به این آسانیها نمى شود شکستش داد. چیزى نیست که وابسته به کسى مثل 
عرفات باشد که بروند او را یا خسته کنند یا بخرند؛ نه. نهضت فلسطین به 
دست مردم و جوانهاى مؤمن افتاد. شکست در جنوب لبنان، بعد شکست 
مذاکرات سازش در «کمپ دیوید 2»، و در آینده شکستهاى فراوان براى 
اسرائیل - تحت تأثیر حضور قوى و مؤمنانه ى جوانان فلسطینى و لبنانى - 

ادامه خواهد داشت.
این قّالب نهضت ضد صهیونیستى در دهان این کوسه ماهى خاورمیانه 
افتاده، گیر کرده و نمى توانند کارى بکنند. این قّالب وقتى به داخل دهان 
ماهى افتاد، ماهى هر حرکتى بکند، قّالب او را بیشتر اسیر خواهد کرد. هر 
کار بکنند، خواهند خورد: نرمش نشان دهند، به گونه اى مى خورند؛ سختى 
و شّدت نشان دهند، به گونه اى مى خورند؛ مذاکرات سازش را دنبال کنند، 
به گونه اى ضربه مى بینند؛ متوقّف و تعطیل کنند، به گونه اى ضربه مى بینند. این 
قّالب، گیر کرده است. بنابراین، آنها آسیب پذیرند و نظام جمهورى اسالمى 

مستحکم است.1

 بازنگشتن امنیت به اسرائیل براي همیشه
 مى خواهند امنیت را براى صهیونیستهاى روسیاه فراهم کنند، که البته 
نخواهند توانست؛ مطمئن باشند که نخواهند توانست. صهیونیستها اّول با 

1.  بیانات در دیدار گروه کثیرى از جوانان استان اردبیل 1379/05/05 
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کمک انگلیس، بعد با کمک امریکا و بسیارى از کشورهاى دنیا و با انواع و 
اقسام کارهاى خیانتکارانه و تروریستى و ایجاد وحشت و ارعاب، توانستند 
این حکومت صهیونیستى را در داخل اراضى اشغالى به وجود آورند. چهل، 
پنجاه سال را هم که بگذرانند، باز یک نکته ى اصلى حل نشده است و آن 
این است که آدم صهیونیسِت غاصب نمى تواند در این خانه ى غصبى خواب 
راحت بکند؛ امنیت ندارد. بله؛ این واقعیت است. پول دارند، فنآورى مدرن 
و فوق مدرن دارند، حمایت سیاسى قدرتهاى استکبارى را دارند، اسلحه 
دارند، وسایل شکنجه دارند، فلسطینیها را در همه جا، حتى نوجوانان را در 
داخل مدارسشان تعقیب مى کنند - همه ى اینها به جاى خود محفوظ - اما 
خداى متعال آسایش و راحتى را از آن جمِع آسایش و راحت طلب و ترسو 
باز گرفته است؛ چون فلسطین زنده است، چون ملت فلسطین زنده است، 
چون جوانان فلسطین زنده اند. آنها خواستند که نقشه ى فلسطین را از روى 
نقشه ى عالم محو کنند. آنها خواستند اسم فلسطین را به فراموشى بسپارند. 
آنها خواستند ملت فلسطین را در داخل ملتهاى دیگر حّل و هضم کند و از 
بین ببرند، تا چیزى به نام فلسطین باقى نماند. آنچه اتّفاق افتاده است، درست 

بر عکس اینهاست.
ملت فلسطین از سال 1948 تاکنون، به مراتب قویتر، مصّممتر و آگاهتر 
است و جمعیت افزونترى دارد و شخصیتهاى برتر در میانش بیشتر است. اگر 
آن روز در داخل خانه ى خودشان آن قدر ضعیف بودند که دشمن توانست 
بیاید دستشان را بگیرد و با اهانت آنها را از خانه بیرون کند، امروز ملت 
فلسطین آن چنان است که جمعیِت چند میلیونِى مجّهِز صهیونیستها را در 
داخل کاخهاى خودشان، در داخل شهرکهاى یهودى نشین خودشان و در 
چیز  همه  است.  کرده  محروم  امنیت  و  آسایش  از  خودشان،  مزارع  داخل 

دارند؛ اما امکان زندگى ندارند، آرامش و امنیت ندارند. 1

حتمّیت پیروزي نهایی فلسطین
آنهایى که از اطراف دنیا جمع شده اند تا خانه ى فلسطینیان را تصاحب 

1.  خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 08/ 08/ 1377
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کنند، به هّمت ملتهاى مسلمان، روزى مجبور خواهند شد که این خانه را به 
صاحبانش مسترد کنند. آن روز ممکن است زود یا دیر باشد؛ اما حتمى و 

آمدنى و تخّلف ناپذیر است. 1
االرِض  َفوِق  ِمن  «اُجُتثَّت  که  خبیثه یى  شجره ى  این  که  کرد  شک  نباید 
ما لها ِمن َقراٍر»2، هیچ پایه و پایگاه و استمرارى نخواهد داشت و بى شک 
نابود خواهد شد. و شک نباید کرد که حق پیروز خواهد شد و فلسطین 
به پیکر اسالمى برخواهد گشت؛ اما دیر و زود شدن آن، بسته به همت و 
بایستى مسأله  جوانان  کنند؛  همت  بایستى  مسلمین  است.  غیرت مسلمین 
را رها نکنند؛ مثل ملت سرافراز و شجاع ایران حرفشان را بزنند؛ آنچه را 
که مى خواهند، مطالبه کنند؛ بالشک خداى متعال هم به آنها تفضل خواهد 

کرد.3
آنچه رژیمها را نابود مى کند، قدرت مقاومت و عزم و مبارزه ى ملتهاست؛ 
که این عزم و مبارزه در فلسطین وجود دارد و به فضل الهى حتما به سرنگونى 

رژیم صهیونیستى منتهى خواهد شد.4
اکنون مستکبران طغیانگر بدانند که با خشونت و درندگی نخواهند توانست 
فروغ بیداري روز افزون اسالمی را خاموش کنند. مقاومت قهرمانانه ي ملت 
فلسطین و شجاعت حیرت برانگیز مرد وزن و پیر و جوان آنان در برابر 
صهیونیستهاي خونخوار،  گواه زنده ي این مدعا است. فرجام این درگیري، 
پیروزي حق بر باطل است، همچنانکه فرمود .. َفاْنَتَقْمنا ِمَن الَّذیَن َأْجَرُموا َو کاَن 

َحقًّا َعَلْینا نَْصُر الُْمْؤِمنین6,5

1.  بیانات در مراسم فارغ التحصیلى دانشجویان دانشگاه افسرى و اعطاى سردوشى به دانشجویان 
جدید 1373/07/13 

2.  سوره ي ابراهیم،  آیه ي26
3.  سخنرانى در دیدار گروه کثیرى از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه (روز 

ملى مبارزه با استکبار) 1370/08/15 
4.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1384/08/08 

5.  سوره ي روم، آیه ي 47
6.  پیام رهبر معظم انقالب خطاب به امت بزرگ اسالم در پی حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی 

 1386/12/12
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نابودي حتمی اسرائیل و آمریکا
نظر ما نسبت به مسائل فلسطین روشن و واضح است. ما راه حل فلسطین 
را نابودى رژیم اسرائیل مى دانیم. نگویند نمى شود؛ نمى شود در دنیا نیست. 
همه چیز شدنى است. همه ى کوههاى عظیمى که مانع راه حرکت انسانها 
هم  دیگر  سال  چهل  اگر  است؛  گذشته  سال  چهل  است.  برداشتنى  باشد، 
بگذرد، عاقبت دولت اسرائیل نابودشدنى است و باید نابود بشود. تا چند 
صباح قبل از این، هیچ کس فکر نمى کرد که ابرقدرت شرق این گونه متالشى 
بشود. اگر دو سال قبل کسى مى گفت که ابرقدرت شرق از بین خواهد رفت، 
عده یى فیلسوفانه ریش مى جنباندند که بله، شما ساده هستید! آن روزى که 
امام در نامه به گورباچف نوشتند که بعد از این مارکسیسم را باید در موزه ها 
آن  که  بود  نگذشته  سال  سه  یا  سال  دو  زدند!  پوزخند  عده یى  کرد،  پیدا 
پیشگویى تحقق پیدا کرد. بعد از درگذشت امام، به یک سال نرسید که همه 

چیز دگرگون شد؛ چطور نمى شود؟
قدرت استکبارى امریکا هم از بین خواهد رفت، او هم متالشى خواهد 
شد، این قدرت جهنمى ماندنى نیست، اسرائیل هم ماندنى نیست. این، حرف 
دولت و ملت ایران و نظام جمهورى اسالمى است، و همین خواهد شد. این، 
در سایه ى هوشیارى شما ملت و هوشیارى ملتهاى مسلمان عملى خواهد 

شد. ما باید تالش کنیم. وظیفه ى ما تالش کردن است. 1

حماسه ي دفاع از فلسطین به وسیله ى نسلهاى تازه
این حماسه در ادامه مبارزات بر حِق مردم فلسطین و به وسیله ى نسلهاى 
تازه و آموزش دیده ى راه انقالب و جهاد و با اتکاء به تجربیات گرانبهاى آن 
به وقوع پیوسته و نشان دهنده ى آن است که نسل امروز، راه صحیح را براى 

پیروزى دریافته و با عزم و تصمیم آن را خواهد پیمود.
من به همه ى ملت مظلوم فلسطین بویژه جهادگران و پیروان راه انتفاضه 

کشور  به  بازگشت  و  آزادى  سالگرد  اولین  در  آزادگان،  از  کثیرى  گروه  دیدار  در  سخنرانى    .1
1370/05/28
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درود مى فرستم و بشارت مى دهم که نهضت شما هر روز با استقبال بیشتر 
مسلمانان و انقالبیون مواجه خواهد شد و اشغالگران را بر سر جاى خود 

خواهد نشاند ان شاءاهللا.
جمهورى اسالمى ایران هم چنان باافتخار به حمایت و تأیید خود از این 
حرکت مقدس ادامه خواهد داد و دعاى خیر فرزندان راستین خود را بدرقه 

راهتان خواهد ساخت.
اِن تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم.1  2

موقعیت استثنایى فلسطین، هم از نظر فشارها و هم فداکاریها و مبارزه ها
باید شک نکنیم که این روزها، روزهاى سرنوشت سازى براى فلسطین 
است. البته فلسطین صحنه درگیریهاى اسالم و دشمنانش در طول تاریخ ما 
بوده و در صد سال اخیر - بخصوص در پنجاه سال اخیر - خّط مقّدم مبارزه 
با دشمنان اسالم بوده است. در واقع مى شود فلسطین را تابلویى از حوادث 
مهم تاریخ اسالم در قرنهاى متمادى دانست. ولى آنچه که امروز در فلسطین 
مى گذرد - با توجه به جوانب قضیه - تقریباً استثنایى است. اّوالً فشارهایى 
که امروز بر مردم فلسطین وارد مى آید، بى سابقه است؛ ثانیاً فداکارى و مبارزه 
جانانه اى هم که امروز مردم فلسطین مى کنند، بى سابقه است. ما هرگز ملت 
فلسطین را با این جّدیت، با جسم و جان و مال و فرزند و عزیزانشان در 
صحنه مشاهده نکرده ایم. این خصوصیت مربوط به این انتفاضه ي مبارك 

است.3

صبر و استقامت افسانه یِى ملت فلسطین
در قضیه ى فلسطین سه نکته ى برجسته است. این سه نکته ى برجسته در 

1.  سوره ي محّمد(ص)، آیه ي7
2.  پیام به مردم فلسطین 1379/07/13 

3.  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار شرکت کنندگان در همایش بین المللى رسانه هاى 
جهان اسالم حمایت از انتفاضه ي فلسطین 1380/11/11
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یاد تاریخ مى ماند:
...نکته ى دومى1 که در تاریخ مى ماند، صبر و استقامت افسانه یِى ملت 
فلسطین است. یک ملت محاصره شده، تنها، اطرافش همه دشمن؛ اما این طور 
ایستاده. با گرسنگى مى سازند، با غم فرزندان و داغ جوانهایشان مى سازند، با 
ویرانى خانه ها و با خرابى مزارعشان مى سازند، با بیکارى مى سازند. االن چند 
میلیون فلسطینى - همه ى اینها که جزو احزاب و گروهها نیستند - که یک 
ملتند؛ زن، مرد، کوچک، بزرگ و پیر با قدرِت تمام ایستاده اند. آفرین! آفرین! 
عجب ملت مقاومى هستند! این هم در تاریخ مى ماند؛ این نکته در این قضیه 

درخشنده است و چشمها را در تاریخ به خودش جلب خواهد کرد. 2

به نتیجه رسیدن مبارزات برپایه ي قرآن
عزیزان من! ملت ایران به همان اندازه اى که به قرآن نزدیک شده است، 
به عزت نزدیک شده است؛ به نجات نزدیک شده است؛ به رستگارى نزدیک 
دنیا  ملتهاى  همه ى  نجات  راه  است.  شده  نزدیک  نصرت  به  است؛  شده 
نزدیکى به اسالم و به قرآن است. راه نجات فلسطین نیز همین است. شما 
ببینید؛ پنجاه سال است که یک حکومت غاصب در کشور فلسطین تشکیل 
شده است. در طول این مّدت، مبارزاتى هم انجام گرفت، لیکن به نهایت 
نرسید. چرا؟ چون در این مبارزات، دین خدا، ایمان اسالمى و حکم قرآنى 
مالك نبود. امروز ملت فلسطین با نام اسالم علیه دشمن مبارزه مى کند و این 

مبارزه در ارکان دشمن تزلزل ایجاد کرده است. 3 

شکست اسرائیل در محو کردن نام فلسطین
یک نمونه ى دیگر، قضایاى فلسطین اشغالى است. رژیم امریکا در پنجاه 
سال گذشته - بخصوص در دهه هاى اخیر - چقدر براى باقى ماندن و بى خطر 

1.  نکته ي اول و سوم در صفحه ي302 آمده است.
2.  بیانات در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران 1383/08/15 

3.  سخنرانى در مراسم اختتامیه ى مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم 1379/08/09 
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زندگى کردِن رژیم غاصب صهیونیستى در سرزمین فلسطین خرج کرد؛ هم 
خرج پولى، هم خرج سیاسى، هم خرج آبرویى! امروز شما ببینید که این 
هزینه ى گزاف با یک مانع بسیار عمده مواجه شده است؛ آن مانع چیست؟ 
آن مانع، ملت فلسطین است؛ همان ملتى که اینها مى خواستند انکارش کنند؛ 
مى خواستند بگویند چیزى به نام ملت فلسطین دیگر وجود ندارد. پنجاه سال 
است که صهیونیستها با همه ى توان سعى کرده اند ملت فلسطین دیگر وجود 
نداشته باشد. یک عّده آواره در کشورهاى عربى، یک عّده عرب هم به عنوان 
شهروند درجه ى دو در سرزمین به اصطالح اسرائیل - سرزمین جعلى و 
دروغین - زندگى کنند. همه ى کارهاى الزم را کرده اند؛ کار تبلیغاتى کرده اند؛ 
کار سیاسى کرده اند؛ فشار بسیار شدید و غیرانسانى بشرى را بر اینها وارد 
کرده اند؛ اما مى بینید که بعد از گذشت این مدت طوالنى، حقیقت، خود را 

نشان مى دهد؛ یعنى ملت فلسطین قیام مى کند. 1

وعده ي تخلف ناپذیر خداوند به مجاهدان صادق
صحنه ى امروز فلسطین مژده دهندى آینده ى محتومى است که خداوند به 
مجاهدان صادق و ثابت قدم وعده داده است و این وعده تخلف ناپذیر است. 
رژیم ظالم و قساوت پیشه ى صهیونیست و پشت سر آن، سیاست آمریکا و 
صهیونیسم جهانى و صلیبیهاى مرتجع مى پندارند، که با رفتار جنایت بار و 
فاجعه آمیز خود، خواهند توانست بر ملت فلسطین پیروز شوند. و آن را وادار 
به تسلیم کنند و این خطایى فاحش است که مرتکبان آن در آینده گوشمالى 
توانسته اند  فقط  خود  رفتارهاى  در  تل آویو  جالدان  دید.  خواهند  سخت 
بى گناهانى را به قتل برسانند و شهرهائى را ویران کنند، اما نتوانسته اند در عزم 
استوار مجاهدان فلسطینى خلل وارد سازند. انتفاضه ي مسجداالقصى یکى از 

آیات الهى است و جنایتکاران روسیاه را بشدت مجازات خواهدکرد. 2

1.  بیانات در اجتماع بزرگ مردم اراك 1379/08/24 
2.  پیام به کنفرانس بین المللى امام خمینى(ره) و حمایت از فلسطین 1381/03/12 
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نویدهاي شکل گیرِي هویت متحد اسالمی
بی خدشه ي  اصل  به  پایبند  دولتی1  آن  در  که  امروز  فلسطین  به  نگاه 
«آزادي از اشغال صهیونیستی » بر سر کار آمده و مقایسه ي آن با غربت و 
انزوا و ناتوانی ملت فلسطین در گذشته... و باالخره نگاه به جامعه ي جوان 
در کشورهاي اسالمی و نسل روبه رشد و روبه افزایشی که با گرایش به 
و  رشد  حال  در  غرب  و  آمریکا  از  روزافزون  نفرت  و  اسالمی  ارزشهاي 

بالندگی است ...
نگاه به این همه می تواند بخت واژگون و سیاستهاي شکست خورده ي 
و  بکشد  تصویر  به  درستی  به  را  آمریکا  همه  از  پیش  و  غربی  مستکبران 

شکل گیري هویت متحد اسالمی را نوید دهد.2

یأس در دل اشغالگران و امید در ناصیه ى ملت فلسطین
مسأله ى فلسطین که یک مسأله ى غم انگیز براى دنیاى اسالم بود، امروز 
با اینکه وحشیگرى صهیونیستها نسبت به فلسطینیان چند برابر شده است، در 

عین حال امید را شما در ناصیه ى ملت فلسطین مشاهده می کنید.
امروز خود اشغالگران فلسطین از ادامه ى راه خودشان احساس و اظهار 
یأس می کنند؛ خودشان اعتراف میکنند که به بن بست رسیده اند. رژیم ایاالت 
پایان روزگار و انهدام شوروى سابق احساس  متحده ى آمریکا که بعد از 
می کرد که کدخداى دهکده ى جهانى است و آقا و سرور بى منازع دنیاست، 
شما مالحظه کنید در مناطق مختلف دچار بن بست، دچار اشکالهاى اساسى 
و گره هاى بازنشدنى است. به بهانه ى مبارزه ى با تروریسم وارد این منطقه ى 
حساس شدند؛ آن در افغانستان، آن در عراق، آن در لبنان، آن در فلسطین. 
در همه ى مناطق که شما مالحظه کنید، نقشه هاى آمریکا یکى پس از دیگرى 
این  پیشرفت  به  امیدى  هیچگونه  و  است  درآمده  آب  از  باطل  نقشه هاى 

1.  دولت مردمی حماس
2.  پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت کنگره ي عظیم حج 1385/10/08 
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نقشه ها نیست؛ خودشان هم امید ندارند و این را بر زبان هم مى آوردند؛ ذکر 
هم می کنند. 1

ضعیفترشدن دشمن صهیونیست
در نقطه ى مقابل، دشمن صهیونیست هم از لحاظ روحیه، هم از لحاظ 
واقعیت ساخت و وجود خارجى خود، روز به روز ضعیفتر شده است. امروز 
بزرگان صهیونیست اعتراف می کنند که رو به ضعف و انهزام و شکست 
هستند و مسلماً دنیاى اسالم آن روز را خواهد دید و امیدواریم همین نسل 
کنونِى مردم فلسطین ببینند آن روزى را که فلسطین در اختیار مردم فلسطین، 
ملت فلسطین و صاحبان خانه قرار گرفته است و آنها بتوانند آنجا به اراده ى 

خودشان و آنچنانى که شایسته ى آنهاست، زندگى کنند.2

بشارت پیروزي به مجاهدین فلسطینی
ملت مجاهد فلسطین و مردم و دولت مردمی غزه نیز بدانند که دشمن 
خبیث آنان اکنون از همیشه ضعیفتر و آسیب پذیرتر است. جنایت دریائی روز 
دوشنبه نه نشانه ي قدرت، که نشان درماندگی و سراسیمگی رژیم غاصب 
است. سنت الهی بر این جاري شده که ستمگران در اواخر دوران ننگ آلود 
خود، به دست خویش، سرنوشت محتوم فنا و زوال خود را نزدیکتر کنند. 
همین  جمله ي  از  پیش،  سالهاي  در  غزه  به  حمله  سپس  و  لبنان  به  حمله 
اقدامهاي دیوانه وار بود که تروریستهاي اریکه نشین صهیونیست را به دره ي 
آبهاي  در  بین المللی  امدادي  کاروان  به  کرد.حمله  نزدیکتر  نهایی  سقوط 

مدیترانه نیز اقدام ابلهانه ي دیگري از همان قبیل است.
کنید،  اعتماد  قدیر  و  حکیم  خداوند  به  فلسطینی!  خواهران  و  برادران 
قدرت خود را باور کنید و بر آن بیفزائید. و به پیروزي نهایی یقین داشته 

1.  دیدار مسؤوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت عید فطر 1387/07/11 
2.  خطبه هاى نماز عید سعید فطر،اول شوال 1429 - 1387/07/10 
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باشید. و بدانید که: «َو لََیْنُصَرَنّ اهللاُ َمْن َیْنُصُرُه ِإَنّ اهللاَ لََقِوٌيّ َعِزیٌز1»2

پیروزي مبارزان مصّمم بر ایستادگى براى اسالم و نصرت آن
ما معتقدیم که ملتهاى مسلمان، در هر نقطه از دنیا که هستند، اگر تصمیم 
بر ایستادگى براى اسالم و نصرت آن داشته باشند، پیروز خواهند شد. اساس 
قضیه این است که مسلمانان در هر نقطه از عالم که هستند، باید تصمیم 
بگیرند از عدالت دفاع کنند، از عدالت بگویند، در مقابل ظلم بایستند و از 
اسالم - اسالمى که طرفدار مظلومین و ضعفاست - دفاع کنند. قدرتمندان 
عالم که بر همه جا مسلطند، خودشان قدرتشان را افسانه اى جلوه داده اند. 
واقعیت قدرت آنها با آنچه که دارند خیلى متفاوت است. اگر امریکا از آن 
قدرتى که ادعا و تلقین مى کند برخوردار بود، امروز باید از مبارزات فلسطین 
اثرى دیده نمى شد. اما مى بینید که مبارزات مردم فلسطین، روزبه روز پیش 
مى رود. فلسطینیهایى که در این سرماى زمستان از خانه و کاشانه ى خود 
بیرون رانده شده اند، مشکلترین مشکل را براى رژیم صهیونیست غاصب به 
وجود آورده اند. اینها قوى هستند و غالب خواهند شد؛ به شرط این که صبر 
کنند. اسرائیلیهاى غاصب و خبیث، با این عمل، اشتباه بزرگى مرتکب شده اند 
و خودشان را در محظورى چند جانبه گذاشته اند. امروز از هر طرف حرکت 
کنند، شکست مى خورند و ضربه مى بینند. امروز هر کار که بکنند با شکست 
نگهشان  خورده اند.  شکست  برگردانند،  را  فلسطینیها  اگر  مى شود.  مواجه 
بدارند، شکست خورده اند. اعدامشان کنند، شکست خورده اند. زندانى شان 
کنند، شکست خورده اند. البته شرطش این است که مبارزین فلسطینى خسته 
نشوند؛ مقاومت کنند و بایستند و از سخن خود برنگردند. دشمن، آسیب پذیر 

است. همه ى دشمنانى که با ملتها مبارزه مى کنند، آسیب پذیرند.3

1.  سوره ي حج. آیه ي 40
غزه  آزادي  دریایی  کاروان  به  حمله  در  صهیونیستی  رژیم  دریایی  جنایت  پی  در  پیام    .2

 1389/03/11
3.  بیانات در دیدار مهمانان خارجى دهه ى فجر و قشرهاى مختلف مردم در روز نیمه شعبان 

 1371/11/18
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بیداري اسالمی فلسطین، عامل نجات آن
است.  آمده  وجود  به  اسالمى  بیدارى  بحمداهللا  اسالم،  دنیاى  در 
صهیونیستهاى غاصب، تقریبا بعد از چهل سال آسایش، که جز گاهى چند 
روزى مختصر حمله یى از طرف دولتها شده بود و بعد هم خساراتشان به 
اضعاف مضاعف از طرف امریکا جبران شده بود، امروز در داخل سرزمینهاى 
فلسطین، از سوى اسالم تهدید مى شوند. این اسالم است که آنها را تهدید 
مى کند. سازمانهاى فلسطینى، آنها که از دین فارغ و نسبت به آن بیگانه بودند، 
ناتوانى خودشان را نشان دادند. امروز کار به جایى رسیده است که سردمداران 
به اصطالح سازمانهاى فلسطینى، به فلسطینیهاى داخل سرزمینهاى اشغالى و 
بعضى مناطق دیگر پیغام مى دهند که کار را سخت نکنید، ایجاد مشکل نکنید. 
آنها براى خودشان، مبارزه ى حقیقى را مشکل به حساب مى آورند! سرنوشت 
حرکتى که از دین جدا باشد، بهتر از این نیست. اما دین، فلسطین را نجات 

خواهد داد. اسالم، فلسطین را از دست متجاوزان پس خواهد گرفت.1

برافراشته شدن پرچم فلسطین، با مبارزه
من به طور روشن مى بینم که در آینده ى نزدیک، على رغم میل امریکا و 
صهیونیستها و سازشکاراِن برخى از کشورهایى که در منطقه هستند، کشور 
و پرچم فلسطین، در همان جاى حقیقى خودش، یک روز همه ى دنیا را به 
خود متوجه خواهد کرد. شرط این آینده ى مهّم تاریخى، همین است که مردم 
خودِ فلسطین، بیدار باشند؛ به خاطر زندگى ذلیالنه، از مبارزه دست نکشند و 
به خاطر چهار صباح در زیر تیغ خونین دشمن با ذلّت زندگى کردن، از بیان 

حقیقت خوددارى نکنند. این شرط هم بحمداهللا حاصل شده است.
آن نسلى که فلسطین را تحویل دشمن داد، منقرض شد و گذشت. آن 
نسلى هم که با سازشکارى خواست، بلکه بتواند بخور و نمیرى براى خود 
درست کند، رو به انقراض است. نسلى که امروز بر سِر کار مى آید، نسلى 
است که با شعار اسالمى، با هدف اسالمى، با تکیه به اسالم و به برکت 

1. سخنرانى در دیدار میهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس جهانى اهل بیت(ع) 1369/03/04 
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آشنایى با قرآن، در صدد این است که کارى کند که از یک ملت مسلمان، 
انتظار مى رود. این، نشانه هاى آن کار بزرگى است که انجام مى دهند.

غاصبان سرزمین فلسطین، به فکر این نباشند که دائماً پاى این و آن را به 
ماجرا بکشانند و بگویند جمهورى اسالمى ایران، تحریک مى کند. تحریِک 
کسى الزم نیست. امروز به برکت بیدارى اسالمى، ملتهاى مسلمان بیدارند. 
الزم نیست کسى به آنها بگوید، تشویقشان کند و دستى به پشت آنها بزند. 
خودشان مى دانند. امروز جوانان فلسطین، در میدانند و نسلهاى نو فهمیده اند 
که راه عّزت و سعادت و مسلمانى چیست. البته در سرتاسر دنیاى اسالم 
هم، دِل مخلصان به یاد آنها مى تپد. این همدلى، مخصوص ایران نیست؛ در 
مصر هم بروید، همین است؛ در آفریقا هم بروید، همین است؛ به آسیا هم 
بیایید، همین است؛ در خاورمیانه هم بروید، همین است. شما به هر کشور 
اسالمى که بروید، با هر مذهبى از مذاهب اسالمى که باشند، اگر به سراغ 
انسانهاى آگاه و مخلص بروید، خواهید دید دلشان به یاد فلسطین و مردم 

آن مى تپد. 1

1.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم از سراسر کشور 1375/07/18 


