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بسم اهلل الرحمن الرحیم

آشنایی با منظومه فکری رهبر معظم انقالب 

علل وجوب حمایت از فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس 

چکیده:
 امـام راحـل عظیـم الشـان ملت ایـران و رهبـر معظم انقـاب اسـامی همواره بر مسـاله 
فلسـطین و مبارزه با اسـرائیل تاکید داشـته و دارند؛ به حدی که می توان مسـاله فلسـطین 
را یکـی از اهـداف اصلـی نهضـت اسـامی و آرمان هـای اصیـل انقـاب اسـامی ایـران 
دانسـت. رهبـر معظـم انقـاب نیـز تـا کنـون بارهـا و بارهـا متذکـر شـده اند که فلسـطین 
مسـاله اول جهـان اسـام اسـت. در روزهای اخیـر که دوباره شـاهد جنایات رژیم اشـغالگر 
قـدس هسـتیم و ملـت مسـلمان ایـران یکبار دیگـر در حمایت از مسـلمانان فلسـطین قرار 
اسـت بـه میـدان بیاینـد و در راهپیمایـی شـرکت کننـد شایسـته اسـت کـه به اختصـار هر 
چـه تمامتـر دالیـل ملـت ایـران برای دفـاع از فلسـطین و مبـارزه با اسـرائیل را بـر مبنای 
اندیشـه های امـام و رهبـری بازخوانـی نماییـم. اگـر بـه اختصـار هر چـه تمامتـر بخواهیم 
علـل حمایـت ملـت ایـران از فلسـطین را بیـان کنیم، مـوارد زیر برخـی از آنهـا خواهد بود: 

   1. حمایت از مظلوم یک وظیفه دینی است
   2. حمایت از مظلوم و ایستادن در برابر جنایتکار الزمه ی انسانیت است

   3. اشغال گران قبله اول مسلمین را غصب کرده اند
4. رژیم صهیونیستی یک غده ی سرطانی و خطری برای کل منطقه و بشریت است

5. موضوع اول جهان اسام
6. عامل وحدت جهان اسام

7. بهترین دفاع در برابر نظام سلطه و برهم زننده نقشه های دشمن
8. تامین کننده منافع جهان اسام

9. تامین کننده امنیت ملی ایران
10. جلوگیری از تکرار چنین جنایات و اشغالگری هایی
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در صورتی که بخواهیم به اختصار هر چه تمامتر برخی از اصلی ترین دالیل حمایت ملت ایران از فلسطین و مبارزه با 
اشغالگران قدس را بر مبنای اندیشه امام و رهبری بیان کنیم به موارد زیر می توان اشاره کرد: 

     1. حمایت از مظلوم یک وظیفه دینی است
اصلی ترین دلیل حمایت از فلسطین دستور دینی و آموزه ی قرآنی و ایمانی ماست که ما را به مبارزه ی با ظالم و حمایت 
از مظلوم دعوت می کند. حضرت علی علیه السام که موالی متقیان و نماد اسام راستین مورد نظر پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله و سلم است در وصیت خود به فرزندانشان فرمودند که )کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا(. مبارزه با ظلم 

و حمایت از مظلوم از دستورات غیر قابل خدشه اسام و قرآن است. 
     2.حمایت از مظلوم و ایستادن در برابر جنایتکار الزمه ی انسانیت است

حتی اگر ما مسلمان نیز نبودیم دیدن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی کافی بود که فریاد برآوریم و به مخالفت با آن 
اقدام کنیم. الزمه ی انسانیت و آزادگی این است که رژیم کودک کش اسرائیل را محکوم کنیم و مظلومان و آوارگان 
فلسطینی را مورد حمایت قرار دهیم. اگر کسی این حجم از جنایت تاریخی را ببیند و سکوت کند در حقیقت در انسانیت 

او باید دچار تردید شد. 
     3. اشغال گران قبله اول مسلمین را غصب کرده اند

عاوه بر آنچه ذکر شد نمی توان از این نکته غافل شد که مسجد االقصی و قدس شریف برای مامسلمانان از اهمیت ویژه 
اعتقادی برخوردار است و قبله اول و سرزمین مبارک فلسطین در اندیشه مسلمین جایگاهی خاص دارد. رها کردن این 

مسجد مقدس زیر چکمه های نحس و نجس اشغالگران با اعتقادات مسلمین سازگاری ندارد. 
     4. رژیم صهیونیستی یک غده ی سرطانی و خطری برای کل منطقه و بشریت است

یک دلیل بسیار مهم دیگر برای مبارزه با اسرائیل این است که رژیم صهیونیستی حقیقتا یک غده سرطانی است. منظور 
از غده ی سرطانی فقط یک تشبیه و استعاره ی ادبی نیست. اسرائیل رسما در کتابهای درسی خود و در بیانیه های رسمی 
خویش اعام کرده بود که خواهان گسترش به همه ی منطقه و اشغال از نیل تا فرات است. البته اکنون این رژیم رو به 
نابودی است و این ادعاهای گزاف را کمتر علنی می کند اما باید توجه داشت که هدف اصلی آنها سلطه طلبی و توسعه 
طلبی به کل منطقه است و حتی اگر نتواند کل منطقه را اشغال کند به دنبال سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر 
کل منطقه است. همچنین تفکر ضد بشری و ضد انسانی صهیونیست ها خطری برای کل بشریت است. صهیونیست ها با 
جنایت و کشتار و شکنجه و اعمال ضد انسانی این منطقه را اشغال کرده اند و برای این جنایت های خود مبانی فکری و 

عقیدتی صهیونیسم را ارائه می کنند. این خطری است که کل بشریت را تهدید می کند. 
     5. موضوع اول جهان اسالم

فلسطین قلب تپنده جهان اسام و مساله ای است که نمی توان آن را برای جهان اسام یک امر حاشیه ای و غیر مهم 
دانست. یکی از دالیل اصلی حمایت از فلسطین آن است که مساله فلسطین در یکی از مهمترین مناطق جغرافیایی جهان 
اسام و در لوالی سه قاره و جایی که سه قاره کهن به هم وصل می شوند رخ داده است. اشغال قدس شریف و جایگاه 
مهم ژئوپلیتیک فلسطین به همراه نقشه های جنایت کارانه اسرائیل برای جهان اسام باعث شده است که مساله فلسطین 

نه یک مساله حاشیه ای و دست چندم بلکه مساله اول جهان اسام باشد. 
     6. عامل وحدت جهان اسالم

یک علت دیگر حمایت از مساله فلسطین آن است که این امر مهم می تواند عامل وحدت جهان اسام شود. اگر مسلمین 
به حق به این نکته ی مهم توجه کنند از بسیاری از اختافات کم اهمیت دست برخواهند داشت و از برادر کشی دست 
البته ارزش مساله  خواهند شست و به وحدت و آرامشی خواهند رسید که در سایه ی آن عزت و امنیت پیدا می کنند. 
از  اگر دفاع  اما اهمیت وحدت به حدی است که  تاکتیکی بین مسلمین نیست؛  ایجاد وحدت  فلسطین صرفا به خاطر 

فلسطین هیچ دلیل دیگری نداشت باید به خاطر وحدت مسلمین بر آن تاکید می کردیم. 
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     7. بهترین دفاع در برابر نظام سلطه و برهم زننده نقشه های دشمن
اهمیت دیگر مساله فلسطین و علت دیگر وجوب حمایت از آن این است که تشکیل رژیم اشغالگر قدس نقطه مرکزی 
و محور اصلی نقشه های استکبار و نظام سلطه برای منطقه ی ماست. در ایده های آمریکا و دیگر ابرقدرتها برای استثمار 
منطقه ی غرب آسیا، صهیونیست ها و ایجاد یک رژیم مسلط اشغالگر نقش محوری را ایفا می کند. برای بر هم زدن 
نقشه های دشمن در منطقه و آزاد سازی ملت های مسلمان از زیر سلطه ی عوامل آمریکا بهترین راه مبارزه با اسرائیل و 

ضربه زدن به نقطه ی مرکزی نقشه ی دشمن است. 
     8. تامین کننده منافع جهان اسالم

مبارزه ی با اسرائیل یعنی مبارزه با نظام سلطه و نقشه های آن در منطقه. شکست اسرائیل گامی بزرگ در خنثی کردن 
طرح های ابرقدرت ها در منطقه ی ما خواهد بود. در چنین شرایطی منافع مادی ملت های مسلمان نیز که اکنون به واسطه 
در منطقه، دیگر  آمریکا  اسرائیل و تضعیف  با شکست  تامین خواهد شد.  آمریکا و غرب چپاول می شود  سرسپردگان 
رژیم های وابسته ای مانند عربستان و بحرین و ... نخواهند توانست بر ملت های مسلمان به نفع آمریکا حکومت کنند و 

دیگر غارت منابع این منطقه روال عادی حکومت های غربی نخواهد بود. 
     9. تامین کننده امنیت ملی ایران

رژیم اشغالگر قدس به عنوان یک رژیم بحران ساز و اشغالگر باعث صدمه به منافع ملی ایران و امنیت ملی کشور ما نیز 
هست. اگر از فلسطینیان حمایت نکنیم و اجازه دهیم که صهیونیست ها بر آنها مسلط و گروه های مبارز را سرکوب کنند، 
ناامنی های ساخته ی اسرائیل به سراغ داخل کشور ما خواهد آمد. اگر اسرائیل تا زمان فروپاشی نهایی آن در سرزمین های 

اشغالی مشغول نگه داشته نشود حتما به طرح هایی جدی تر برای ایجاد ناامنی در ایران اسامی خواهد پرداخت.
     10. جلوگیری از تکرار چنین جنایات و اشغالگری هایی

علل مختلف دیگری را نیز می توان برای مبارزه با اسرائیل غاصب برشمرد. اما در این فرصت کوتاه به عنوان آخرین نکته 
بر این امر تاکید می کنیم که برای جلوگیری از تکرار جنایاتی مانند صبرا و شتیا و برای جلوگیری از تکرار کشتارهای 
زنان و کودکان باید رژیم اشغالگری قدس از میان برود. تداوم این رژیم چراغ سبزی به جنایتکاران عالم است که به 

سبعیت خود ادامه دهند و ملت های مسلمان باید با اضمحال رژیم اشغالگر قدس راه را بر تکرار جنایت ها ببندند. 


