
 جمهوری اسالمی 
چگونه از تشیع دفاع می کند

هــر از گاهی از ســوی برخی جریانــات فکر متعلق 
به اردوگاه تشــیع، در رســانه های غیر رسمی نظیر 
فضای مجازی، موجی پمپاژ می شــود مبنی بر اینکه 
جمهوری اســامی تنها از نام تشیع بهره مند است و 
در راستای ترویج، بسط و گسترش معارف اهل البیت 
)علیهم الســام( سیاست مشخصی را اتخاذ نکرده و با 
به کارگیری عنصر »وحدت« به نوعی راه را بر اشــاعه 

عقاید شیعی بسته است. 
در نظــر آنــان، این انفعــال جمهوری اســامی در 
موضع گیری هــای مذهبــی کار را بدان جا کشــانده 
که جریانات تندروی ســنی مذهب نظیر »وهابیت« 
فرصتی را فراهم دیده تا  با خیال راحت تر و بسط ید 
بیشــتر تبلیغات انحرافی خویش را در سرتاسر جهان 
اســام باالخص در برخی مناطق ایــران علیه اهداف 
تشیع و حتی نظام سیاسی منسوب به تشیع در ایران 

پی بگیرد. 
قبل از هرچیز باید تفهیم شــود که مسأله جمهوری 
اســامی و سیاســت اصلی رهبران آن از ابتدای امر، 
دغدغه ها و چالش های حال حاضر جهان اســام بوده 
است. همان مسائلی که سالیان سال خاورمیانه و امت 
اســامی را به انحای مختلف به ورطه انفعال سیاسی 
و قبول استعمار کشاند. در نظر رهبران انقاب، اسام 
و مذهب یعنی همین مردم مســلمان و رهایی آنان از 

یوغ انحراف فکری و استعمار غربی. 
جمهوری اســامی در طول این چهل و اندی سال در 
ترویج و تبلیغ، پیام اصلی تشیع را -که همانا آزادگی 
در برابر جور و ظلــم و تجمیع بر در خانه اهل البیت 
عصمــت و طهارت اســت- از طریق منابــر مذهبی، 
رســانه ، کتاب، فرصت های تحقیقی برای محققین و 
…  دنبال کرده و در این راه کم نگذاشــته اســت، اما 
مســأله اصلی این اســت که روش و منهج تبلیغی و 
سیره توسعه نظری آرمان انقاب و تشیع در قالب یک 
حاکمیت سیاسی با روش مألوف و سیره معمول علما 
و مراجع تقلید شیعی یکی نیست و نباید یکی انگاشته 
شود. مقایسه نهاد سیاسی به گستردگی و پیچیدگی 
یــک واحد و نظام سیاســی همچون کشــور ایران با 
اقتضائــات اجتماعی، اقتصادی، سیاســت خارجی ، 
مبارزه با استعمار جهانی و ارتجاع منطقه ای، با روش 
و سیره بیوت پر برکت مراجع تقلید و نهادهای منفرد 

تبلیغی شیعی،  قیاسی ناصواب خواهد بود.
اگر قرار اســت تأثیر جمهوری اســامی بر گسترش 
تشیع را شــاهد باشیم، یکی از بهترین روش ها نظر و 
استنباط مخالفان سرسخت شیعیان یعنی وهابیان و 
گروه های نظیر آن درباره تاش ج.ا.ایران در راســتای 
توسعه تفکر سره دینی و شــیعی است. وقتی به آثار 
علمای وهابی و مخالف تند و تیز شیعه نظر می کنیم 
بیش از هر چیزی شــاهدیم که در نظرشان جمهوری 
اســامی هدفی جز فراگیری تشــیع در عالم اسام و 
پیشــبرد سیاســت های فرقه ای خود نــدارد. به زعم 
ایشان جمهوری اسامی بَدیل نوین از حکومت صفوی 
اســت که قرار است با موضع گیری های فرقه ای عقاید 
شیعی را در سرتاســر جهان اسام تثبیت کند. البته 
این یک برداشــت واهی اســت که ج.ا.ایران بازتولید 
نظام صفوی است، اما ارزیابی آنان در نهایت، معطوف 
به نتایج سیاســت های و اقدامات ج.ا.ایران در عرصه 

جهانی و منطقه ای است. 
ربیع بن محمد السعودی، اســتاد دانشگاه عربستانی 
با گرایشــات شــدید ضد شــیعی، در کتاب خود با 
نام »الشــیعه االثنی عشــریه فی میزان االسام« از 
حضورش در مصر می گوید و می نویسد: » آنچه باعث 
تعجب بسیار من شده، این است که گروهی از برادران 
سنی مذهب ما که نسبت به آنان حسن ظن داشتیم 
و طاب محترمی که در حلقه های درســی ما حاضر 
می شــدند، اخیراً راه جدیــدی را طی می کنند و این 
راه جدید همان تشــیع اســت. تمام این گرایشات به 
سبب تحت تأثیر قرار گرفتن از انقاب ایران رخ داده 

است )ص 5(.«
سید بن حسین العفانی، در سال 2008 و پس از جنگ 
33 روزه لبنــان کتابی را به رشــته تحریر درآورد با 
عنوان »خمینی العرب، حسن نصراهلل والرافضه الشیعه 
شــر التی اقترب« از عنوان کتاب بــه خوبی می توان 
دریافت کرد که فراگیری و گسترش تشیع که در نظر 
این نویسنده ضد شیعی »شر« و اتفاق ناگوار است، در 
ســایه حرکت حزب اهلل لبنان که گفتمان شیعی است 

سرعت گرفته و اشاعه پیدا کرده است.
ابی عبدالرحمــن مقبل بن هادی، نویســنده وهابی 
دیگری اســت که کتابی بــا عنوان»االلحاد الخمینی 
فــی ارض الحرمین« به چاپ رســانده و در آن عقاید 
شــیعی را به نقد می کشاند، از لفظ "الحاد الخمینی" 
برای نام کتابش استفاده کرده! معموالً مخالفین شیعه 
نام هایی نظیر »الرد علی الشــیعه، الرد علی الرافضه، 
نقد التشــیع و…« را برای کتاب های انتقادی خویش 
بر می گزینند، اما در این کتاب امام خمینی و حرکت 
انقابی او نمادی از تشیع و رأس این جریان در دوران 
معاصر انگاشــته شــده که گویی فرقی بین حقیقت 

حضرت روح اهلل و تفکر تشیع نیست. 
اینکه در آثار وهابیان معاصر »خمینی« و »تشــیع« 
درکنــار هم قــرار گرفته اند و دو جزء جدا نشــده به 
حســاب می آیند، حاکی از آن اســت که اساِم طرح 
شــده از ســوی حضرت امــام خمینــی )ره( همان 
تشــیع نابی اســت که نه با درگیری بر ســر مسائل 
فرقه ای و مذهبی، بلکه با دعوت مردم جهان اســام 
به اولویت های اساســی منطقه و جهان اســام توجه 
ســایرین را به مکتب آل اهلل جلــب می کند؛ و بدیهی 

است وهابیت از آن عصبانی است. 
عمری شعارهایی چون: فلسطین، امت اسامی، تقابل 
با غــرب، نابودی اســرائیل و… تنهــا از حنجره های 
مفتیان االزهر و اعضای اخوان المسلمین بیرون آمد، 
حال این شعارها و آرمانهای فکری توسط یک حرکت 
شیعی به نام انقاب اسامی ایران درحال عملی شدن 
و غلبه گفتمان آن بر سایر مدعیان است.  درحقیقت 
شعار را آنان زودتر سر دادند، اما شیعیان علی به منصه 
ظهور رســاندند. آماج گرویدن به تشیع در آن دوران 
در وهلــه اول نه به دلیل تبلیغــات مذهبی و فرقه ای 
از ســوی ایران، بلکه به خاطر تبلــور روحیه مقاومت 
اســامی در میان ایران اسامی است، که این روحیه 
و آرمان سرچشــمه اش از مکتب حضرات معصومین 
اســت و همین کافی بــود تا توجهات به تشــیع بار 
دیگر جلب شــود. مکتبی که شــعارش »کونا للّظالم 
 خصمــاً و للمظلوم عوناً« اســت در نزاع های فرقه ای 

محدود نمی شود.

یادداشت

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه رژیم صهیونیســتی به 
نقطه ای رســیده  که حتی مجروح شدن یک فلسطینی 
برایش عقوبت فراوانی دارد، گفت: دیگر فصل وقایع غم 
انگیز برای فلســطین گذشــته و این ملت از دست های 

خالی عبور کرده و اسرائیل در حال فروپاشیدن است.
سردار سرلشکر پاسدار حســین سامی روز گذشته در 
مراسم روز قدس و پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
اظهار داشــت: روز جهانی قدس شریف میراث ماندگار 
حضــرت امام خمینی اســت که در نخســتین ماه های 
پیــروزی انقاب شــکوهمند خود با ابتــکاری اعجاز و 
حکمتی الهی و بالغه با نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان 
قدس شریف و فلسطین را از فراموش شدگی، غربت غم 

انگیز و مظلومیت خارج کرد.
فرمانده کل ســپاه گفت: از آن زمــان حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر انقاب بــا ابتکاری در امتداد ابتکار امام 
خمینــی )ره( با تشــکیل نیروی قدس ســپاه به ایجاد 
شــاکله قدرت و امتداد انقاب اســامی در ســایر باد 
اسامی با هدف در تنگنا قرار دادن رژیم صهیونیستی و 
به اذن خداوند در آینده ای نزدیک به حذف این رژیم از 

جغرافیای سیاسی عالم اهتمام کرد.
فرمانــده کل ســپاه اظهــار داشــت: صهیونیســت ها، 
فلسطینی ها را از خانه هایشان آواره کردند و به جای آن 
حادثه جعلی هولوکاســت را برجسته ساختند تا فلسفه 
مصنوعی برای جا دادن در قلب جهان اسام پیدا کنند. 
وی ادامــه داد: وقتی که انقاب اســامی ظهور یافت و 
خورشــید امامت امام از افق ایران طلوع کرد، فلسطین 

حامی قدرتمند پیدا کرد. جهاد در فلسطین زنده شد و 
امام فرمودند اســرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. 
این فقط یک عبارت ســاده نبود بلکــه نقطه آغاز یک 
سیاســت بلند و راهبردی قوی و جدی بود. این عبارت 
به قدرت و واقعیت تبدیل شــد و در سطح هدف، آرمان 
و آرزو باقی نماند به نحوی که از ۷۴ ســال پیش به این 
طرف با معماری آمریکا و مهندســی اروپا و کشورهای 
مرتجع عرب متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی 38 طرح 

برای حفظ بقای رژیم طراحی کردند.
سرلشکر ســامی خطاب به صهیونسیت ها تصریح کرد 
به شــما می گویم، اسرائیلی ها ســخن من را می شنوند 
و بــه آنها می گویم شــما که فکــر می کردید الیه های 
ضخیــم امنیت می تواند امنیتی تریــن رژیم عالم را که 
مانند یک پادگان اســت از خطر حمات فلسطینی های 
قهرمان نجات دهد، دیدید شهیدان محمد حسین، فتحی 
حازم و شــهید ضیا را که چگونه در قلب ســرزمین های 
ســال ۱۹۴8 در یک شــب تمام ارتش اسراییل و قوای 
امنیتی او را شکســت دادند. سرلشکر سامی خطاب به 
صهیونیســت ها تصریح کرد: سخن را کوتاه می کنم و به 
شما این نکته را می گویم که شرارت های خود را خاموش 
کنیــد. شــما می دانید ما اهل عمل و واکنش هســتیم. 
پاســخ های ما دردناک اســت و شــرایط را برای اهداف 
خود فراهم می کنیم. ما شــما را رهــا نمی کنیم، منتظر 
باشید؛ پاســخ های ما را دیده اید. امروز هم می گویم اگر 
کوچک ترین عمل جاهانه و شرارت آمیز از شما سر برند 

بهتر از من می دانید چه بر سرتان خواهد آمد.

فرمانده کل سپاه: 

فصل وقایع غم انگیز برای فلسطین گذشته است
سردار ســرتیپ پاسدار اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی 
قدس ســپاه پاسداران انقاب اسامی در سخنرانی پیش 
از خطبه های نمازجمعه مشهد و در جمع مردم روزه دار 
و راهپیمایــان روز جهانی قدس گفت: روز قدس یکی از 
بهترین روزها برای مردم مسلمان است و امام خمینی)ره( 
با معنویت ترین روز زندگی همه مسلمانان را به عنوان روز 
قدس قرار دادند؛ امام عظیم الشأن ما پیشقراول مقاومت 

برابر رژیمی کودکش و خبیث بود.
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفــت: الحمدهلل در طول 
این چهل و چند ســال ملت بزرگ ایران و هم ملت های 
بزرگ اســامی و مردم دنیا، در جاهایی که دولت های 
عقب مانده آنها مانع نشــدند، هر ســال این روز را بهتر 
از ســال های گذشــته برگزار کردند. حتی در این سال 
هایی که این بیماری فراگیر شــده بود باز هم ننشستند 
و با ماشــین و موتور و وســایل نقلیه این روز بزرگ را 
در خیابان های مختلف شهرهای ایران و سرتاسر جهان 

گرامی داشتند.
وی تاکید کــرد: فرزنــدان مقاومت، فرزنــدان انقاب 
اســامی در همه دنیا هســتند. چون فرزندان معنوی 
رسول اهلل هســتند. اینها بچه های پیغمبری هستند که 
خداوند دستور به مقاومت به آنها به او داده است. ارزش 
خودتان را و خودمان را درک کنیم. هیچ انســانی روی 
کره زمین نیســت که به اندازه یک بچه مسلمان مقاوم 
باشــد. مسلمانان هر روز ده بار در بهترین حاالت روحی 
و روانی که نماز اســت، می ایســتند و همــه با هم در 
یک جهت معین دســت به درگاه الهی بلند می کنند و 

در نمازشــان یک دعا می کنند آن هــم اهدنا الصراط 
المستقیم است.

سردار قاآنی در ادامه گفت: چند ماه پیش خبری رسید 
بــه این رژیم کــه 2 پهپاد ناشــناس دارد به طرف آنها 
می آید. رژیم صهیونیســتی شبانه ۴۱ هواپیمای جنگی 
و شناســایی و پهپاد رزمی و پهپاد شناسایی را بلند کرد 
از سر شــب تا صبح تا آنها را شناسایی کند و نتوانست. 
بعد به مردم خودشــان دروغ گفتنــد و گفتند رزمایش 
داشــتیم. اما ما ســوال می کنیم این عملیات هایی که 
بعد انجام شــد، امکانات آن از کجا رسید؟ چگونه دست 
این بچه ها پر شــد؟ مرد باشید و جواب مردم خودتان 
را الاقل بدهید. حــزب اهلل قهرمان یک هواپیمای بدون 
سرنشین را فرستاد حدود ۱00 کیلومتر داخل سرزمینی 
که متراکم ترین ابزار پدافندی آنجا متمرکز بود دور زد 
فیلم گرفت، عکس گرفت و هر کاری که خواســت کرد 

و برگشت.
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
در بخش پایانی ســخنان خود گفــت: یک حرف هم به 
این رژیم جنایتکار داریــم و آدم هایی که متعلق به این 
ســرزمین نیستند و آنها را جنایتکار می دانیم: عقل خود 
را بــه کار بیندازیــد! عمر رژیم در حال پایان اســت. تا 
خانه های اروپــا و آمریکا و جاهایی کــه روز اول در آن 
زندگی نکبت بار داشته اید گران تر نشده و این منازل که 
در سرزمین های اشغالی دارید ارزان تر نشده، توصیه ما 
این است که منازل خود را در سرزمین اشغالی رها کنید 
و به سرزمین اصلی و جایی که از آن آمده اید برگردید.

سردار قاآنی:

عمر رژیم صهیونیستی رو به پایان است

رهبر معظم انقاب اســامی در ســخنرانی تلویزیونی به 
مناسبت روز جهانی قدس با برشــمردن نشانه های بسیار 
امیدبخــش از پیِش رو بودن آینده ای متفاوت به نفع مردم 
فلسطین از جمله گسترش میداِن مقاومت به کل فلسطین 
و در مقابل، ضعیف شــدن رژیم اشغالگر و حامی اصلی آن 
یعنی آمریکا، حوادث ســالهای اخیر فلسطین را به معنای 
ابطال همه طرح های سازش با رژیم صهیونیستی دانستند 
و ضمن یادآوری برکات بی بدیل پدیده مقاومت در منطقه 
غرب آســیا، تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت می توان 
 مســائل دنیای اســام و در رأس آن مســئله فلسطین را 

حل کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان با درود به 
امام بزرگوار که بنیانگــذار بنیان مبارک روز قدس بودند، 
و بــا درود و ســام فراوان به ملت عظیم الشــأن ایران که 
امــروز با حضور پــر انگیزه خود در میــدان در همه جای 
کشور حماسه ای با عظمت آفریدند، افزودند: حضور عظیم 
و مبارک شــما در میدان دفاع واقعِی سیاسی و مردمی از 
قدس موجب نیرو گرفتن و افزایش استقامت کسانی است 
که با جســم و جان خود از قدس و مســجداالقصی دفاع 
می کننــد و به امید خدا مبارزه بزرگ فلســطین به نتایج 

نهایی و مبارک خود نزدیک خواهد شد.
رهبر انقــاب در ادامه با بیان اینکه امــروز قصد دارند به 
زبان عربی خطاب به دنیای اســام بخصوص دنیای عرب 
سخن بگویند، با تأکید بر این واقعیت که تا رژیم غاصب و 
جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای 
ســال را باید روز قدس دانست، گفتند: قدس شریف، قلب 
فلسطین اســت و سراسر کشور غصب شده، از بحر تا نهر، 

ادامه قدس است.
ایشــان با تحسین ایســتادگی و شــهامت کم نظیر ملت 
فلســطین، عملیات فداکارانه جوانان فلسطینی را موجب 
ایجاد ســپر دفاعی برای فلسطین و بشارت دهنده آینده ای 
متفاوت دانستند و در بیان نشانه های رقم خوردن معادله ای 
جدید در امروز و فردای فلسطین خاطرنشان کردند: امروز 
»اراده شکست ناپذیر« در فلسطین و همه منطقه ی غرب 
آســیا جایگزین »ارتش شکست ناپذیر« صهیونیست شده 

و ارتش جنایتکار ناچار شــده آرایــش تهاجمی خود را به 
تدافعی تبدیل کند.

شکست های پیاپِی مهمترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی 
آمریکا در جنگ افغانستان، در سیاست فشار حداکثری بر 
ایران اسامی، در برابر قدرتهای آسیا، در کنترل اقتصادی 
جهان و در مدیریت داخلی خود، و همچنین پدیده شکاف 
عمیق در حاکمیت آمریکایی، مواردی دیگری بود که رهبر 
انقاب به عنوان نشــانه های آینده ای متفاوت به آنها اشاره 
کردند. ایشان با اشاره به دست و پا زدن رژیم صهیونیستی 
در انبوه مشکات سیاسی و نظامی، افزودند: جاد و مجرم 
قبلی که در رأس رژیم بود، در پی حماسه ی سیف القدس 
به زباله دان پیوست و جانشینان امروز او هم هر ساعت در 

انتظار تیغ برنده حماسه ای دیگرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اشــاره به نمونه های 
عینی از گســترش مقاومت در سراســر فلســطین مانند 
تحــرک اردوگاه جنین که صهیونیســت ها را دیوانه کرده 
اســت، درخواسِت ۷0 درصد از فلســطینی ها برای حمله 
نظامی به رژیم غاصب، حرکتهای جهادی مردم فلســطین 
در بخش هــای شــمالی و جنوبی ســرزمین های ۱۹۴8، 
راهپیمایی های سنگین در اردن و قدس شرقی، دفاع جانانه 
جوانان فلســطین از مســجداالقصی و رزمایش نظامی در 

غزه، تأکید کردند: کل فلســطین به صحنه مقاومت تبدیل 
شده و مردم فلسطین بر ادامه جهاد وحدت نظر یافته اند. 
این پدیده های مهم به معنی آمادگی کامل فلســطینی ها 
برای مقابله با رژیم غاصب است و دست سازمانهای مجاهد 

را باز می گذارد تا هر زمان الزم دانستند وارد عمل شوند.
ایشــان پیام مهم این حوادث و آنچه را در ســالهای اخیر 
در فلسطین رخ داده است، ابطال همه طرحهای سازش با 
دشــمن صهیونیست خواندند و گفتند: هیچ طرحی درباره 
فلســطین در غیاب یــا بر خاف نظر صاحبــان آن یعنی 
فلسطینی ها اجراشدنی نیســت و این یعنی همه توافقات 
پیش از این مانند اُسلو، یا طرح عربی دو دولتی، یا معامله 

قرن، یا عادی سازی های حقیرانه اخیر باطل شده اند.
رهبــر انقاب با اشــاره به اســتمرار انــواع جنایات رژیم 
صهیونیســتی با وجــود از نفــس افتــادن آن، افزودند: 
دروغگویان مدعی حقوق بشــر در اروپــا و آمریکا که در 
قضیه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، در برابر این همه 
جنایت در فلســطین مهر سکوت بر لب زده اند و از مظلوم 
دفاع نمی کنند بلکه به گرگ خونخوار کمک هم می کنند.

ایشان درس بزرگ از این رفتار مزّورانه قدرتهای نژادپرست 
غربــی را پرهیز از هر گونه تکیه کردن به آنها دانســتند و 
تأکید کردند: تنهــا با نیروی مقاومت که برگرفته از تعلیم 

قرآن کریم و احکام اســام عزیز اســت، می توان مســائل 
دنیای اسام و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای شــکل گیری مقاومت در منطقه 
غرب آســیا را پر برکت ترین پدیده این منطقه برشمردند 
و خاطرنشــان کردند: کیــان مقاومت بود که بخشــهای 
اشغال شــده لبنــان را از لوث وجود صهیونیســت ها پاک 
کرد، عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشید و از شّر داعش 
نجات داد، به مدافعان ســوری در برابر نقشــه های آمریکا 
مدد رســاند، با تروریســم بین المللی مبارزه می کند، به 
مردم مقاوم یمن در جنگی که به آنها تحمیل شــده است 
یاری می رســاند، با پنجه افکندن بــه موجودیت غاصبان 
صهیونیســت به توفیق الهی آنها را بــه زانو در می آورد و 
با تاش مجاهدانه، مســئله قدس و فلســطین را در افکار 

عمومی جهان روز به روز برجسته تر می کند.
ایشــان با یادآوری آیاتی از قرآن کریم که بشــارت دهنده 
یاری پروردگار به مؤمنان و صابران اســت خطاب به مردم 
فلســطین و جوانان فــداکار آن تأکیــد کردند: جمهوری 
اسامی ایران همچنان که بارها گفته و در عمل نیز بر آن 
پای فشرده است، حامی و طرفدار جبهه مقاومت و مقاومت 
فلســطین است و حرکت خیانت آمیز عادی سازی روابط با 

رژیم غاصب و سیاست تطبیع پذیری را محکوم می کند.
رهبر انقاب با اشــاره به اینکه برخــی دولتهای عربی به 
آمریکا گفته اند در حل مســئله فلســطین شــتاب کند، 
افزودنــد: اگــر منظور آنان این اســت کــه آمریکا پیش 
از بیــرون رفتــن از منطقه، هر مانع را از ســر راه تثبیت 
رژیم غاصب بــردارد، اوالً خیانت کرده و برای دنیای عرب 
ننگ آفریده اند، ثانیاً ســاده لوحی به خرج داده اند زیرا کور 

نمی تواند عصاکش کور دگر شود.
ایشــان در پایان سخنانشــان بــا درود به روح شــهیدان 
فلســطینی و ادای احترام به خانواده های آنان، به اسیران 
و زندانیان فلسطینی که با اراده ی استوار مقاومت می کنند 
تحیت گفتند و افزودند: دست گروههای فلسطینی مقاوم 
را که بخش مهم این مسئولیت بزرگ را بر دوش گرفته اند 
می فشارم، و دنیای اسام به ویژه جوانان را به حضور در این 

میدان عزت و کرامت فرا می خوانم.

خطیب جمعه تهران: 
 کارگران عمود خیمه تولید 

و معلمان عمود خیمه تربیت هستند
حجت االســام حاج علی اکبری گفت: اگر شــکوفایی اقتصاد ما در پرتو تولید 
است عمود خیمه تولید کارگران هستند و امیدواریم مسئولین و قوای سه گانه و 

مخصوصا دولت و عموم جامعه ما قدرشناس این قشر عزیز باشند.
حجت االسام محمدجواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه های 
نماز جمعه روز تهران در دانشــگاه تهران، اظهار داشت: ۱0 اردیبهشت روز ملی 
خلیج فارس نامگذاری شــده اســت و این نام فراموش شدنی نیست و بخشی از 

هویت ماست و تحریف شدنی هم نیست و خانه ایرانیان است.
وی بــا بیان اینکه نمی توانیم در این ایام از کارگران عزیز ســخن نگوییم و آنان 
را تکریم نکنیم، گفت: اگر شــکوفایی اقتصاد ما در پرتو تولید است عمود خیمه 

تولید کارگران هســتند و امیدواریم مسئولین و قوای سه گانه و مخصوصا دولت 
و عموم جامعه ما قدرشــناس این قشــر عزیز باشند و نسبت به رفع مشکات و 

تامین نیازهای اساسی آنان اهتمام داشته باشند.
امــام جمعه موقت تهران با بیان اینکه نام شــهید مطهری و نام معلم به هم گره 
خورده اســت،  گفت: باید امروز از شــهید مطهری به عنوان مربی جهاد تبیین نام 
ببریم چون ایشــان الگوی عملی جهاد تبیین اســت که رهبر انقاب بر آن تاکید 
دارند و شــهید مطهری شهید جهاد تبیین است. وی تاکید کرد: معلمان عمود و 
عماد خیمه تربیت در کشــورند و باید وزارت آمــوزش و پرورش راهبردی ترین 
وزازتخانه جمهوری اسامی تلقی شود و باید در ارزیابی ها متفاوت به  آن نگاه کرد.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه فلسطین مظلوم است و مردم عزیزش هفت 
دهه است در رنج و کشتار و شــکنجه وآوارگی و اردوگاه نشینی هستند، تصریح 
کرد: غزه مظلوم به زندان بزرگی در جهان تبدیل شــده و ســالها از حق زندگی 
معمولی محروم است و حتی یک صدم از این مظلومیت به تصویر کشیده نشده 
است.  وی افزود: مردم فلسطین در برابر تبهکارترین انسانها که تاریخ امثال  آنان 

را ندیده مقاومت می کنند و هم باید رنج مقابله با آنان و هم سازش سازشکاران 
را تحمل کنند. وی ادامه داد: فلســطین مقتدر و ایستاده است و عزم خود را بی 
وقفه برای ازادی همه فلســطین از بحر تا نهر استوار کرده و امروز برای گفتمان 
مقاومت در فلســطین اجماع وجود دارد. حاج علی اکبری بیان داشــت: یکی از 
مولفه ای اصلی اقتدار امروز فلســطین عاوه بر ظرفیت درونی این ملت ریشــه 
دار،  طلوع خورشــید روح نواز انقاب اسامی در ایران و تاسیس نظام جمهوری 
اســامی و بصیرت امام حکیم راحل و امام عزیز حاضر است که توانستند پرچم 
دفاع از مظلومان و روز قدس را برافراشــته کنند و روز قدس یکی از مولفه های 
اصلی امروز فلســطین اســت. وی افزود: اگر »موشه دایان« گفته بود که انقاب 
اسامی زلزله عظیمی است که پس لرزه های آن اسرائیل را ویران می کند،  امروز 
چنین چیزی را مشــاهده می کنیم.  امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: در گذر 
از این پیچ تاریخی و نظم نوینی که در جهان در حال شکل گیری است،  به همت 
جبهه فراگیر مقاومت هیچ جایی برای رژیم صهیونیســتی و صهیونیســت های 

خبیث و حامیان پلیدشان در جغرافیای آینده بشریت وجود نخواهد داشت.
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گزارش
رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس: 

رژیم صهیونیستی از نفس افتاده است محمد مهدی اسکندری

راهپیمایــی روز قــدس در تهران و دیگر اســتان ها و شــهرهای ایران با حضور 
گسترده مردم روزه دار پس از یک وقفه 2 ساله برگزار شد.

راهپیمایی مرد تهران از ســاعت ۱0 صبح آغاز شد و رفته رفته به خیل جمعیت 
گار کار دفاع از مظلومتی مقتدرانه مرم فلسطین افزوده شد.

در راهپیمایی تهران اقشــار مردم از پیر و جوان و زن مرد همصدا و یکدل فریاد 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و از آرمان های جهان اسام حمایت 
کردند. مســئولین نیز همراه با مــردم در راهپیمایی روز قدس در تهران و دیگر 

شهرستان ها حضور داشتند.
رئیــس جمهور، رئیــس مجلس، رئیس قــوه قضاییه، رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و دیگر مســئولین کشــور در تهران و دیگر شهرستان ها در کنار 

و میان مردم حاضر بودند. ســردار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران در 
تهران سخنرانی کرد و سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در مشهد به سران 

رژیم صهیونیستی هشدار دادند.
شــهرها و شهرستان ها و روستاهای کشــور نیز با برپایی راهپیمایی روز جهانی 

قدس آخریم جمعه ماه مبارک رمضان را پس از دو ســال بار دیگر به فضای ضد 
صهیونیستی تبدیل کردند.

پرچم رژیم صهیونیســتی و پرچم آمریکا به نشــانه خشــم و نفرت مردم ایرانی 
اسامی از اقدامات جنایتکارانه این دو رژیم به آتش کشیده شد.

در راهپیمایی روز جهان قدس در تهران چند فروند موشــک بالســتیک از نوع 
زلزال و خیبر شــکن به نمایش در آمد تا یک قدرتمنایی مردمی و نظامی به رخ 

دشمن کشیده شود.
در پایــان راهپیمایی روز جهانی قدس قطعنامه راهپیمایی قرائت شــد. در این 
بیانیه بر محو اســرائیل از صحنه روزگار و دفاع از مهمترین مسئله جهان اسام 

فلسطین تأکید شد.

راهپیمایی مردم در سراسر ایران

حماسه روز قدس


