ﺣﻀـﻮر در ﭘـﻮﯾﺶ ﻫـﺎی ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی
ﻗـﺪس ﮐﻤﺘـﺮ از ﺟﻬـﺎد در راه ﺧـﺪا
ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻲ ﻣﺤﯿﺎﺋﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در
ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز در آورد و اﯾﻦ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دراﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺟﻤﻌﻪ
آﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪس  ،روزی ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ روﺷﻨﯽ از
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﻌﻬﺪﺧﻮد ﺑﺮای اداﻣﻪ راه
ﺷﻬﯿﺪﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﺑﻮده
اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻋﺰ ّت و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﻼم در اﺣﯿﺎی ﻫﻤﯿﻦ آرﻣﺎن
ﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﺒﯽ اﮐﺮم اﺳﻼم)ص( ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ) و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ( در ﺟﺎﯾﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪای ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده وﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد او رﺳﯿﺪﻧﺪﮔﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ وﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻮم دﺷﻤﻦ ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺖ اراده ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﺷﺪه اداﻣﻪ داد :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ وادادﮔﯽ و ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺷﺪن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﮐﺶ
و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﻮﯾﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 25ﺳﺎل ِ وﻋﺪه ی رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای )ﻣﺪﻇﻠﻪ( ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﻇﻠﻢ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آﻧﻬﺎ
ﮐﺮوﻧﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ

ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ و
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﺋﻂ
و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ

روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪس درﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻢ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ  ،ﻃﻠﺒﻪ  ،داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎد

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی  ،از اﯾﻦ اﺑﺰاری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وي ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد:ﺣﻀﻮر در ﭘﻮﯾﺶ ﻫﺎی ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ رﺳﻮاﺋﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﻏﺎﺻﺒﺎن و ﻣﻔﺴﺪان ﻓﯽ اﻻرض
ﻋﺎﻟﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﻬﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺠﻤﻪ ی زﯾﺎدی
از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ اﯾﻦ ﻃﻮاﻏﯿﺖ ،ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام
ﺳﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﻮم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﺮن ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﻋﻼم
اﻧﺰﺟﺎر وﺑﺮاﺋﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ و درﺻﺪر آﻧﻬﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ و
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ی آﻧﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،آل ﺳﻌﻮد و اروﭘﺎﺋﯿﺎن واداده،
ﺑﻪ ﻣﺮدم آزاده ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ
ﻏﺪه ی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺸﺎن  ،ﻟﺤﻈﻪ ای از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﻘﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻨﮓ ِ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﺛﺎﺑﺖ
ﻗﺪم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺣﻮل ﻗﻮه اﻟﻬﯽ .ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

