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 رهبر معّظم انقلاب اسلامیپیام تصویری 

 به مناسبت روز جهانی قدس

2/3/1399 

 
ّبسم ّهالل  ّحمنالر  ّحیمالر 

ّّو ّالعالمینّوّصلّ الحمدّلل  ّهّرب  ّهّعلیّمحم ّیّالل  ّّةاهرینّوّصحّبدّوّآلهّالط  ّ.ینالمنتجبینّوّمنّتبعهمّباحسانّالیّیومّالد 
ی برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان درود میفرستم و قبولی طاعات به همه

رسیدن عید سعید  و پیشاپیش فرالت میکنم ئآنان در ماه مبارک رمضان را از خداوند مس

 ،ر در این ماه ضیافت الهیو پروردگار کریم را بر نعمت حضوفطر را به آنان تبریک میگویم 

 سپاس میگویم.

ی امام خمینی همچون حلقه یامروز روز قدس است؛ روزی که با ابتکار هوشمندانه

و در  ؛ی قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شدمسلمانان درباره یِیصداوصلی برای هم

تها از ه. ملّشاءاللّانآفرینی کرد و از این پس نیز خواهد کرد باره نقش در این ،این چند دهه

یعنی برافراشته نگهداشتن  ،روز قدس استقبال کردند و آن را همچون نخستین کار واجب

ی استکبار و صهیونیسم، کمرنگ کردن پرچم آزادی فلسطین گرامی داشتند. سیاست عمده

مت فراموشی راندن آن است. و ت جوامع مسلمان و به سَی فلسطین در ذهنیّلهئمس

ن وظیفه، مبارزه با این خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی تریفوری

ی به الهئکشورهای اسالمی صورت میگیرد. و حقیقت آن است که مس دشمن در خودِ 

س و هوشمندی روزافزون ی فلسطین چیزی نیست که غیرت و اعتماد به نف  لهئعظمت مس

گران و دیگر سلطهچند آمریکا و  هر د؛ی فراموش شدن آن را بده، اجازهتهای مسلمانملّ

 ی پول و توان خود را برای آن به کار گیرند.ی آنان همهاپادوهای منطقه

ی سرطانی هی غصب کشور فلسطین و تشکیل غدّفاجعه یادآوری بزرگیِ ،لین سخناوّ

صهیونیستی در آن است. در میان جنایات بشری دورانهای نزدیک به زمان حاضر، هیچ 
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ت وجود ندارد. غصب یک کشور و بیرون کردن مردم برای ی در این حجم و با این شدّجنایت

ترین انواع قتل و جنایت همیشه از خانه و کاشانه و سرزمین اجدادی خود، آن هم با فجیع

یخی، حقیقتاً یک رکورد جدید از ها سال تداوم این ستم تاررث و نسل و دهحَ و هالکِ 

 شر است.صفتی ببُعیّت و شیطانسَ

. آن روزی ربی و سیاستهای شیطانی آنها بودعامل و مجرم اصلی این فاجعه، دولتهای غ

غرب آسیا، یعنی قلمرو آسیایی حکومت  یل جهانی، منطقهکه دولتهای فاتح جنگ اوّ 

ترین غنیمت جنگی، میان خود در کنفرانس پاریس تقسیم را به عنوان مهمعثمانی 

ی دائمی خود پایگاه امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطهمیکردند، نیاز به یک 

زمینه را آماده  بالفوربا طرح  ،بیش از پیش احساس کردند. انگلیس از سالها پیش از آن

آفرینی کرده ای نقشکرده و با همفکری زرساالران یهودی بدعتی به نام صهیونیسم را مهیّ

تدریج در کنار مات را بمیشد. از همان سالها مقدّ های عملی آن فراهمو اکنون زمینه؛ بود

دولتهای  مین جنگ جهانی با استفاده از غفلت و گرفتاریهم چیدند و سرانجام پس از دوّ

صهیونیست را اعالم  تِی خود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولِت بدون ملّمنطقه، ضربه

تهای این ی ملّی بعد همهو در درجه ت فلسطینل ملّی اوّ کردند. آماج این ضربه در درجه

 منطقه بودند.

ها و نشان میدهد که هدف اصلی و نزدیک غربی منطقهنگاه به حوادث بعدی 

برای بنای یک پایگاه حضور و نفوذ دائمی  ،داران یهودی از ایجاد دولت صهیونیستکمپانی

ط بر کشورها و لّدسترسی نزدیک برای دخالت و تحمیل و تس امکان خود در غرب آسیا و

 آفرین ــرا به انواع امکانات قدرت دولتهای این منطقه بود. از این رو رژیم جعلی و غاصب

ی سرطانی هز کردند و رشد این غدّی تسلیحات اتمی مجهّحتّ ــ نظامی چه نظامی و چه غیر

 های خود گنجاندند.ی نیل تا فرات در برنامهرا در پهنه
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ای نخستین که برخی از آنها تحسینعرب پس از مقاومته فانه اغلب دولتهایمتأسّ

آمریکا به عنوان  یهمتحدّبرانگیز بود، بتدریج تسلیم شدند و بخصوص پس از ورود ایاالت 

 و هم غیرت و نخوت عربی خود را ،ی انسانی و اسالمی و سیاسیله، هم وظیفهئی مسمتولّ

 «کمپ دیوید»دشمن کمک کردند. رده و با امیدهای واهی به هدفهای ی سپفراموش به

 مثال روشنی از این حقیقت تلخ است. 

های مبارز نیز پس از برخی مجاهدتهای فداکارانه در سالهای نخست، بتدریج به راه گروه

فرجام مذاکره با اشغالگر و حامیانش کشانده شدند و خّط سیری را که میتوانست به بی

رها کردند. مذاکره با آمریکا و دیگر دولتهای غربی و نیز  ،ق آرمان فلسطین منتهی شودتحقّ

ق فلسطین است. نشان دادن ی تلخ و ناموفّالمللی، تجربهت بینخاصیّبا مجامع بی

 «سلواُ»بار ی جز قرارداد خسارتا، نتیجهسازمان ملل ی زیتون در مجمع عمومیهشاخ

 ت منتهی شد. انگیز یاسر عرفانداشت و سرانجام هم به سرنوشت عبرت

لین در مبارزه برای فلسطین گشود. از اوّ طلوع انقالب اسالمی در ایران، فصل جدیدی

های طاغوت را یکی از پایگاه دورانِ قدمها یعنی بیرون راندن عناصر صهیونیست که ایرانِ 

رسمی رژیم صهیونیست به نمایندگی  امن خود میشمردند و سپردن محّل سفارت غیر

ی سیاسی، همه موجب تهای گستردهالیّ جریان نفت تا کارهای بزرگ و فعّ فلسطین و قطع 

له در دلها شکفت. با ئمنطقه شد و امید به حّل مس در کلّ « مقاومت یجبهه»آمدن  پدید

ه در آینده تر شد ــ و البتّکار بر رژیم صهیونیستی سخت و سخت ،ی مقاومتظهور جبهه

ــ ولی تالش حامیان آن رژیم و در رأس آنان  هشاءاللّتر هم خواهد شد انبسی سخت

پیدایش نیروی مؤمن و جوان و فداکار  .ت افزایش یافتدر دفاع از آن هم بشدّ آمریکا

ی حماس و جهاد اسالمی در درون مرزهای رانگیزههای پُ ه در لبنان و تشکیل گروهاللّحزب

 هم گران غربی رایزهفلسطین نه تنها سردمداران صهیونیست بلکه آمریکا و دیگر ست



4 
 

ی عربی را در صدر سیمه کرد و یارگیری از درون منطقه و از درون جامعهامضطرب و سر

افزاری از رژیم غاصب قرار داد. افزاری و نرمهای سختهای آنان پس از پشتیبانیبرنامه

امروز در رفتار و گفتار برخی سردمداران دولتهای عربی و برخی  ،رحجم آنانی کار پُنتیجه

 چشم همه است.  یِاالن خائن سیاسی و فرهنگی عرب، آشکار و جلوفعّ

ی مبارزه ظهور میکند، با این تفاوت که عی در صحنهتهای متنوّالیّامروز از هر دو سو فعّ 

اصر قدرت پیش میرود و فزون عنفزاینده و جذب روزا ی مقاومت رو به اقتدار و امیدِ جبهه

تر میشود. توانتر و کمتر و مأیوسی ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهیعکس جبههب

ناپذیر شکست یارتشعا آن است که ارتش صهیونیست که یک روز ی روشن این مدّ نشانه

ف دو کشور مهاجم را در ظرف چند روز متوقّ  بزرگ آسا شمرده میشد و ارتشهایو برق

نشینی و اعتراف ه مجبور به عقبمیکرد، امروز در برابر نیروهای مبارز مردمی در لبنان و غزّ

ی مبارزه بشّدت خطیر و تغییرپذیر و نیازمند مراقبت با این حال عرصه به شکست میشود.

گونه غفلت  . هرساز و حیاتی استو موضوع این مبارزه بسی مهم و سرنوشت دائمی است

 زیانهای سنگین وارد خواهد کرد. ،ی و خطا در محاسبات اساسیاندیشو سهل

چند توصیه  ی فلسطین دارندئلهی کسانی که دل در گرو مسبر این اساس به همه

 : میکنم

می است. ه و فریضه و مطلوب اسالمبارزه برای آزادی فلسطین، جهاد فی سبیل اللّـ 1

ی در صورت کشته شدن هم فرد مبارز حتّی تضمین شده است، زیرا اپیروزی در چنین مبارزه

ی انسانی لهئی فلسطین یک مسلهئسنیین دست یافته است. بجز این، مسحدی الحُبه اِ 

زندگی و کسب خود، آن هم  ها انسان از خانه و مزرعه و محلّ است، بیرون کردن میلیون

ت و داشتن همّر میکند و در صورت ثّأبا قتل و جنایت، هر وجدان انسانی را آزرده و مت

ی صرفًا فلسطینی و لهئشجاعت به مقابله وادار میسازد. پس محدود کردن آن به یک مس
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ام چند کشور خطایی فاحش است. آنها که سازش چند عنصر فلسطینی یا حکّ  ،اکثر عربیحدّ

ت دچار خطا در فهم ی اسالمی و انسانی میشمرند، بشدّلهئعربی را مجوّز عبور از این مس

 احیانًا دچار خیانت در تحریف آنند. له وئمس

 

ی سرزمین فلسطین ــ از بحر تا نهر ــ و بازگشت آزادی همه ،هدف این مبارزه ـ2

ی از ااستن آن به تشکیل دولتی در گوشهی فلسطینیان به کشور خویش است. فروکهمه

از آن  ادبهای بیات صهیونیستی تحقیرآمیزی که در ادبیّ هم به شیوه این سرزمین، آن

بینی است. واقع آن است که ی واقعو نه نشانهاست ی یجوی حقنه نشانه ،یاد میشود

اند که س رسیدهی از اندیشه و تجربه و اعتماد به نف اها فلسطینی به مرتبهامروز میلیون

ی ه به نصرت الهی و پیروزی نهایت سازند و البتّی همّبتوانند این جهاد بزرگ را وجهه

شک بسیاری از بی 1؛اِن  اهللَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ ـصُرُه،اهللُ مَن یَن وَ لَیَنصُرَن   اشند، که فرمود:مطمئن ب

 ه.شاءاللّمسلمانان در سراسر جهان آنها را یاری و با آنان همدردی خواهند کرد ان

 

جمله گرفتن از هر امکان حالل و مشروع در این مبارزه ُمجاز است و از  هر چند بهرهـ 3

داً باید از اعتماد به دولتهای غربی و نیز مجامع جهانیِ ظاهرًا یا حمایتهای جهانی، ولی مؤکّ

ند؛ آنها به ت اثرگذار اسالمی دشمنباطنًا وابسته به آنها پرهیز کرد. آنها با هر موجودیّ

ت امّبیشترین خسارتها و جنایتها به  اعتنایند؛ آنها خود عاملِتها بیحقوق انسانها و ملّ

کار پاسخگوی ترورها، قتلکدام قدرت جنایت یااند؛ هم اکنون کدام نهاد جهانی اسالمی

های مصنوعی در چندین کشور اسالمی و عربی و قحطی ،ها، بمبارانهاافروزیها، جنگعام

 است؟ 
                                                           

40ّیّیّحج،ّبخشیّازّآهیسوره.ّ 1
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ا هیچ کس شمارد، امّانیان کرونا را در سراسر جهان میامروز دنیا یک به یک تعداد قرب

ی که ر شهید و اسیر و مفقود در کشورهایه و نمیپرسد قاتل و مسئول صدها هزانپرسید

ناحق بر ست؟ مسئول این همه خون بند کیاهآمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کرد

خاک ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این 

ها در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیونهمه جنایت و غصب و تخریب و ظلم 

عام شدن الم را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتلمظلوم در جهان اس کودک و زن و مردِ 

ها فلسطینی باید هفتاد سال از خانه و مسلمانان را تسلیت نمیگوید؟ چرا میلیون

ل مسلمانان اوّی در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف، قبلهو ی خود دور بوده کاشانه

ی خود عمل نمیکند و ملل به وظیفه به اصطالح باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان

شامل « دفاع از حقوق کودک و زن»اند. شعار ردهحقوق بشری مُ نهادهای به اصطالح

چنین است وضع قدرتهای ظالم  این کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمیشود.

رو آنان در منطقه هم در وضع برخی دولتهای دنباله ؛ی جهانیغربی و مجامع وابسته

سلمِ غیور و دیندار ی مُپس جامعهدتر از آن است که به بیان آید. ی بآبرویی و رسوایبی

و با  درَدست قدرتمند خود را از آستین بیرون آوَ؛ اش تکیه کندباید به خود و نیروی درونی

 عبور کند.  ل و اعتماد به خداوند از موانعتوکّ

 
ی مهمّی که نباید از نظر نخبگان سیاسی و نظامی جهان اسالم دور بماند، نکتهـ 4

ی مقاومت است. ها به پشت جبههها در انتقال درگیریسیاست آمریکا و صهیونیست

 روزی در یمن، و ترور وکشتار شبانهی نظامی و اندازی جنگهای داخلی در سوریه، و محاصرهراه

از کشورهای منطقه،  تولید داعش در عراق، و قضایای مشابه در برخی دیگرو  ،تخریب
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ی مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیست ی برای سرگرم کردن جبهههمگی ترفندهای

است. برخی سیاستمداران کشورهای مسلمان نادانسته و برخی دانسته در خدمت این 

عمدتاً  آمیز،اجرای این سیاست خباثت از ند. راه جلوگیریاهترفندهای دشمن قرار گرفت

ی جوانان در همه ی جوانان غیرتمند در سراسر جهان اسالم است.ی جدّخواست و مطالبه

ی امام خمینی عظیم را از نظر دور نباید توصیه ،کشورهای اسالمی بویژه کشورهای عربی

صهیونیست ــ  ه دشمنِبدارند که فرمود: هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا ــ و نیز البتّ

 بکشید. 

 
ترین سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یکی از عمدهیعادّسیاست ـ 5

ی آمریکا است. برخی دولتهای عربی منطقه که نقش پادوی حدههای ایاالت متّسیاست

اقتصادی از قبیل ارتباطات  ،مات الزم آنی مقدّهباره به تهیّ در این ،آمریکا را ایفا میکنند

نتیجه است. رژیم صهیونیستی زائدهاین تالشها یکسره عقیم و بی اند؛و امثال آن پرداخته

و  ،کن و ازاله خواهد شدهمحض برای این منطقه است و بیقین ریش ی مهلک و زیانِا

ی برای کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت این سیاست رویآبرویی و سیهبی

استدالل میکنند که رژیم صهیونیستی  ،ند. برخی برای توجیه این رفتار زشتاهاداستکباری نه

بخش باید تهای مهلک و زیانآنکه به یاد آورند که با واقعیّ تی در منطقه است، بیواقعیّ

ی انسانهای باشعور، ت است و همهمبارزه کرد و آن را ازاله کرد. امروز کرونا یک واقعیّ

 دیریاز این پس گمان بیم یرپای صهیونیسب میدانند. ویروس دمبارزه با آن را واج

 کن خواهد شد.ریشه از این منطقه پاید و به همّت و ایمان و غیرت جواناننمی
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بخشیدن به ب توصیه به تداوم مبارزه و سامان ی اینجانترین توصیهاصلیـ 6

سرزمین یهمهدر ی جهاد و گسترش عرصهبا یکدیگر سازمانهای جهادی و همکاری آنان 

 س یاری کنند. ت فلسطین را در این جهاد مقدّ های فلسطینی است. همه باید ملّ

هر چه در  ،و پشت او را محکم کنند. ما با افتخار ،همه باید دست مبارز فلسطینی را ُپر

توان داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد. یک روز تشخیص ما این شد که مبارز 

ست. به ا تهی از سالح او ن و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دستِ فلسطینی، دی

ی قدرت در فلسطین ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنههدایت و مدد الهی برنامه

ه میتواند در برابر تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن دگرگون شد و امروز غزّ 

 پیروز شود.

ی ههای اشغالی خواهد توانست قضیّخش موسوم به سرزمینین تغییر معادله در با 

ی نزدیک کند. تشکیالت خودگردان در این امر تکلیفی بزرگ یفلسطین را به گامهای نها

برعهده دارد. با دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع قدرت نمیتوان سخن گفت، و 

ن آماده است. جوانان ت شجاع و مقاوم فلسطیه در ملّی این اقتدار بحمداللّزمینه

 ی دفاع از کرامت خویشند. فلسطینی امروز تشنه

ند. اهت را بر همه تمام کرده در لبنان، حجّاللّدر فلسطین و حزب اسالمی حماس و جهاد

دنیا فراموش نکرده و نخواهد کرد آن روزی را که ارتش صهیونیست مرزهای لبنان را 

ریل شارون در آنام ه کاری بکه قاتل جنایت شکست و تا بیروت پیش آمد و آن روزی را

 کهام خون به راه انداخت، و نیز فراموش نکرده و نخواهد کرد آن روزی را صبرا و شتیال حمّ

ی جز این نیافت که با دادن تلفات اه چارهاللّ ی حزبهمین ارتش در زیر ضربات کوبنده

بس به نی کند و برای آتشنشیفراوان و با اعتراف به شکست، از مرزهای لبنان عقب

ی که باید بگذار فالن دولت اروپای دست پُر و موضع قدرت یعنی این. حال ؛التماس بیفتد
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سرافراز  مجاهدِ  هِ اللّشیمیایی به رژیم صدّام تا ابد شرمسار باشد، حزب به خاطر فروش موادّ 

 قانونی بداند.  را غیر

میکند و رژیمی مثل آن تولید رژیمی مثل آمریکا است که داعش را  ،قانونی غیر

اش ییشیمیا ی عراق بر اثر موادّ ی ایران و حلبچهی است که هزاران نفر در بانهاروپای دولتِ 

 به کام مرگ میروند. 

 

ی و باید با اراده ،ق به فلسطینیان استسخن آخر آن است که فلسطین متعلّ  ـ7

که از نزدیک به دو ــ فلسطینی  ی ادیان و اقوامپرسی از همهآنان اداره شود. طرح همه

ی است که باید بر چالشهای امروز و فردای اتنها نتیجه ــ ایمپیش از این ارائه کرده یدهه

عای یهودی ستیزی که غربیان با فلسطین مترتّب شود. این طرح نشان میدهد که ادّ

نیاِن یهودی و فلسطی ،اساس است. در این طرحی بیبوقهای خود آن را تکرار میکنند، بکلّ

پرسی شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را در کنار هم در یک همه ،مسیحی و مسلمان

آنچه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم، خود بدعتی در  میکنند؛تعیین 

  آئین یهود و کامالً بیگانه از آن است.

 

اس د عبّاز شیخ احمد یاسین و فتحی شقاقی و سیّ ،یاد شهیدان قدس ،در پایان

سلیمانی و قاسم شهید  ،ی فراموش نشدنی مقاومتتا سردار بزرگ اسالم و چهره ،موسوی

و به را گرامی میدارم  و دیگر شهدای قدس شهید ابومهدی المهندس ،مجاهد بزرگ عراقی

درود میفرستم، و نیز  ،ا گشودت و جهاد را به روی مأن که راه عزّ الشّعظیمروح امام خمینی 

رحمت الهی  ،االسالم که سالیانی در این راه تالش کردمرحوم حسین شیخ ،برای برادر مجاهد

ّ                                                          را مسئلت میکنم. ّوالس   هالمّعلیکمّوّرحمةالل 


