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»روز قدس« یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. 
روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم 
امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز 
بین  که  است  بمالند. روزی  به خاک  را  مستکبرین  دماغ  و  مستکبرین،  مقابل  در  بشوند 
منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند، و عمل می 
کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین - آنهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با 
اسرائیل دوستی- در این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز 
قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود، باید ملتهای مستضعف 

اعالم وجود بکنند در مقابل مستکبرین. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 276(

روز قــدس بســیار مهــم اســت. صرفــًا ایــن نیســت کــه مــا از یــک مّلــت مظلومــی کــه از 
میهــن خــود و از خانــه ِی خــود رانــده شــده داریــم دفــاع میکنیــم؛ مــا در واقــع داریــم بــا 
ــارزه میکنیــم. امــروز دفــاع  ــه و اســتکباری مب ــا یــک نظــام سیاســی ظالمان ایــن کارمــان ب
ــئله ی فلســطین.  ــیار گســترده تر از مس ــی بس ــت اســت؛ حقیقت ــاع از حقیق از فلســطین، دف
امــروز مبــارزه ی بــا رژیــم صهیونیســتی مبــارزه بــا اســتکبار اســت، مبــارزه بــا نظــام ســلطه 
ــد، آن  ــرف میزنی ــتی ح ــم صهیونیس ــه رژی ــه علی ــما ک ــد ش ــه می بینی ــت. همچنان ک اس
مســئول و سیاســتمدار آمریکایــی، احســاس دشــمنی و خصومــت بــا شــما میکنــد؛ احســاس 
میکنــد کــه بــه او ضربــه زده ایــد؛ واقــع قضیّــه هــم همیــن اســت. بنابرایــن روز قــدس را 

ــزرگ دانســت. 1396/03/31 ــد ب بای
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وحدت و همبستگی ادیان و مذاهب 
در مبارزه با رژیم صهیونیستی

حجت االسالم علی گودرزی
دبیر مجمع فعاالن فرق ادیان اقوام و مذاهب )مفام(

ــی  ــم جعل ــا رژی ــارزه ب ــوام و مذاهــب در مب ــان، اق همبســتگی ادی
صهیونیســتی ســتودنی اســت و ایــن همبســتگی، همدلــی و 

همصدایــی را در معــدود مــواردی می تــوان یافــت.
ــانی  ــرت انس ــم فط ــی ه ــی و بین الملل ــتگی مل ــن همبس ــت ای عل

مخالفــت بــا ظلــم و مبــارزه بــا ظالــم اســت.
حضرت امام خمینی ره با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به 
نام روز جهانی قدس، فطرت های خفته را بیدار و در مسیر مبارزه با 

استکبار جهانی و اعالن این انزجار قرار داد.
شــاید تعییــن زمــان آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان و پذیرش 
آن توســط ملت هــای آزاده ایــن باشــد کــه بعــد از مهمانــی خــدا 
ــق  ــرش ح ــرای پذی ــری ب ــی بهت ــا آمادگ ــدر دل ه ــب های ق در ش
پیــدا می کننــد و آزادی قــدس و مبــارزه بــا اشــغالگران مطالبــه هــر 

فطــرت و وجــدان بیــدار اســت.
هر چه این وحدت و همبستگی گستره وسیع تری داشته باشد سرعت 

رفع ظلم و  اشغالگری صهیونیست ها هم بیشتر خواهد شد.
اگــر چــه وعــده صــادق 25ســال آینــده را از زبــان امــام المســلمین 
شــنیده ایم امــا معتقدیــم اگــر همــکاری، وحــدت و همبســتگی های 
ــر  ــزان ب ــان می ــه هم ــود ب ــتر ش ــا بیش ــب و ملت ه ــان و مذاه ادی
ــن  ــد و ای ــد ش ــزوده خواه ــتی اف ــم صهیونیس ــرعت زوال رژی س
زوال اتفــاق نمی افتــد مگــر بــا مقاومــت و عمــل بــه آیــه مبارکــه 

ِمــرَت«
ُ
مــا أ

َ
اســَتِقم ک

َ
»ف

امــروزه حتــی یهودیــان سراســر دنیــا از اشــغالگری و ظلمــی کــه 
بنــام دیــن یهــود انجــام می شــود منزجرنــد و هــر ســاله در مراســم 

ــد. بزرگداشــت روز قــدس شــرکت می کنن
امســال بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر جهــان و شــیوع ویــروس 
منحــوس کرونــا اگــر چــه در بســیاری از مناطــق راهپیمایــی ممکن 
ــای  ــا روش ه ــی ب ــان ابراهیم ــروان ادی ــی پی ــت ول ــر نیس و میس
ــی  ــتند و نمونه های ــار هس ــالم انزج ــن اع ــال ای ــه دنب ــری ب دیگ
کوچــک از ایــن فریادهــا را در ویژه نامــه »کوویــد 1948« مشــاهده 

خواهیــد کــرد.
مــا پیــروان ادیــان، اقــوام و مذاهــب همیشــه ایــن ســخن حکیمانــه 
ــود:  ــه فرم ــم ک ــرار داده ای ــن ق ــب العی ــان را نص ــام و رهبرم ام
»فلســطین، فلســطین از نهــر تــا بحــر اســت، نــه حتــی یــک وجــب 
ــردم  ــر م ــتم از س ــم و س ــع ظل ــق آن و رف ــر« و در راه تحق کمت

ــم.  ــذاری نمی کنی ــی فروگ ــچ تالش ــطین از هی ــوم فلس مظل
ــم فلســطین،  ــرن را محکــوم کــرده و معتقدی ــن ق ــه ننگی ــا معامل م
متعلــق بــه همــه فلســطینیان اســت و اگــر قــرار اســت کســی بــرای 
فلســطین تصمیــم بگیــرد خــود مــردم آن ســرزمین خواهنــد بــود. 
در  و  فرا می خوانیم  اسراییل  با  مبارزه  به  را  آزادگان جهان  ما همه 
»رژیم  فرمودند  که  می مانیم  عزیزمان  رهبر  الموعود«  »یوم  انتظار 

غاصب صهیونیستی 25 سال دیگر را نخواهد دید«.
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اتحاد اسالمی
 به جای

 اتحاد عـربی
ماموستا نقیبی

ماموستا نقیبی با اشاره به نام گذاری آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان از سوی امام راحل 
عنوان روز قدس گفت: روز قدس روز  به 
برابر  در  فلسطین  مردم  مظلومیت  از  دفاع 

غاصبان و اسرائیل کودک کش است.
وی بــا بیــان این کــه جهــان کفــر و طاغــوت 
ــراس دارد  ــلمانان ه ــاد مس ــواره از اتح هم
و تــالش کــرده بــا هزینه هــای بســیار 
ــر  صفــوف و وحــدت بیــن مســلمانان را ب
ــزود:  ــد، اف ــاد کن ــه ایج ــد و تفرق ــم بزن ه
تجلــی  و  همبســتگی  روز  قــدس،  روز 

برابــر مســتکبران  اقتــدار مســلمانان در 
ــت. ــم اس عال

ماموستا دکتر نقیبی با اشاره به این که هر جا 
و  کفر  سران  شدند  متحد  هم  با  مسلمانان 
استکبار تالش می کنند در این میان شیطنت 
کنند، گفت: روز قدس به عنوان روز وحدت 
ناراحتی و  و همبستگی امت اسالم موجب 

عصبانیت دشمنان و مستکبران عالم است.
وی بــا اشــاره بــه ایــن ســخن مقــام معظــم 
ــد  ــا دیدی ــر ج ــد ه ــه فرمودن ــری ک رهب
دشــمن ناراحــت اســت و بیشــتر ناراحــت 

شــد بدانیــد کــه کار مــا مســلمانان درســت 
ــی  ــیت و ناراحت ــه داد: حساس ــت، ادام اس
قــدس  روز  بزرگداشــت  از  دشــمنان 
نشــان دهنــده آن اســت کــه ایــن روز 
مهــم موجــب ایجــاد وحــدت میــان امــت 

ــت. ــده اس ــالمی ش اس
مردم  از  حمایت  روز  را  قدس  روز  وی، 
مقاومت  تقویت  و  دفاع  و  فلسطین  مظلوم 
اسالمی در جهان دانست و خاطرنشان کرد: 
بیداری  در  بسزایی  نقش  اسالمی  مقاومت 

ملت های مسلمانان در دنیا داشته است.
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روز قدس، روز  „
همبستگی و تجلی اقتدار 

مسلمانان در برابر مستکبران 
عالم است.

ــزرگ شهرســتان ســقز در  مســئول مرکــز ب
ادامــه ســخنان خــود افــزود: بــا نام گــذاری 
روز قــدس از ســوی امــام خمینــی)ره( 
همــه مســلمانان جهــان در آخریــن جمعــه 
ــک  ــا حضــور در ی ــارک رمضــان ب ــاه مب م
ــب  ــرائیل غاص ــم از اس ــت عظی بزرگداش
اعــالم انزجــار می کننــد و بــا حضــور 
خــود ملت هــای آزادی خــواه جهــان را 
ــد کــه در ســرزمین فلســطین  ــدار می کنن بی
و  می شــود  ظلــم  مظلــوم  مردمــی  بــه 

کودکانــی کشــته می شــوند.
ــرورت و  ــود ض ــخنان خ ــه س وی در ادام
اهمیــت حضــور پیــروان ادیــان و مذاهــب 
مختلــف در روز قــدس اشــاره کــرد و 
ــن اســت  ــن حضــور نشــانگر ای ــت: ای گف
کــه همــه ادیــان و مذاهــب جهــان از 
مظلومیــت مــردم فلســطین و همچنیــن 

قــدس شــریف حمایــت می کنیــم.
اتحاد  را  قدس  نجات  راه  نقیبی،  ماموستا 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مسلمانان 
خمینی)ره(  امام  حضرت  که  همان طور 
می توانیم  اسالمی  امت  وحدت  با  فرمودند 

قدس را نجات دهیم.
وی همچنین با بیان این که کشورهای عربی 
امام  حضرت  اندیشه های  با  اگر  مسلمان 
خمینی)ره( و بیداری اسالمی همگام بودند 
حذف  جهان  جغرافیای  از  اسرائیل  امروز 
کاماًل در  اعراب  متأسفانه  داد:  ادامه  می شد، 
اختیار آمریکا، اسرائیل و منافع آن ها است و 
حتی پول می دهند که سالح خریداری کنند 

و کودکان فلسطینی را بکشند.
ماموســتا نقیبــی بــا اشــاره بــه این کــه 
برخــی کشــورهای عربــی بــه جــای حــس 
ــم  ــان مه ــت برایش ــا ملی ــالم گرایی، تنه اس
ــای  ــه ج ــورها ب ــن کش ــت: ای ــت، گف اس
این کــه اتحــاد اســالمی تشــکیل دهنــد 
ــن  ــه ای ــد ک ــی تشــکیل می دهن اتحــاد عرب
مســأله نشــان دهنــده آن اســت کــه حــس 
و  اســت  قوی تــر  آن هــا  ناسیونالیســتی 
بیشــتر بــه فکــر منافــع خودشــان هســتند و 
مســلمانان و امــت اســالمی بــه هیــچ وجــه 

ــدارد. ــی ن ــان اهمیت برایش
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان 
ــم  ــا ه ــر کشــورهای اســالمی ب ــه اگ این ک
ــد آن هــا نمی توانســتند ادعــای  متحــد بودن
برچســب  مــا  بــه  و  کننــد  کدخدایــی 
ــان  ــت: جری ــد، گف ــودن بزنن ــت ب تروریس

تروریســت  را  مــا  حالــی  در  اســتکبار 
بدتریــن  از  خودشــان  کــه  می داننــد 
تروریســت های دنیــا حمایــت می کننــد 
ــای  ــرور اندیشــمندان اســالمی، علم ــه ت ک
ــای اســالم از  ــل ســنت و تشــیع در دنی اه
ســوی آمریــکا، اســرائیل و یهــود صــورت 
ــت  ــالم و ام ــه اس ــرور علی ــه و از ت گرفت

اســالمی نیــز دفــاع می کننــد.
ــام  ــزود: نظ ــه اف ــی در ادام ــتا نقیب ماموس
اســتکبار در حالــی ســخن از حقــوق بشــر 
و رعایــت قوانیــن بین المللــی می زننــد 
ــر اســاس رهنمودهــای مقــام معظــم  کــه ب
رهبــری جنتلمن هــای دفــاع از حقــوق 
تروریســت های  همــان  امــروز  بشــری 

ــتند. ــداد هس ــرودگاه بغ ف
ــر  ــود ب ــخنان خ ــی س ــش پایان وی در بخ
ــب  ــت متناس ــه و بزرگداش ــرورت اقام ض
بــا شــرایط کرونایــی تأکیــد کــرد و گفــت: 
ــرپا  ــا را س ــدس ملت ه ــت روز ق بزرگداش
نگــه مــی دارد و نمــاد عــزت و اتحــاد 
ــد  ــت و نبای ــر اس ــر کف ــلمانان در براب مس
ــن  ــا ای ــروس کرون ــرس از وی ــل ت ــه دلی ب
ــم. ــا کنی ــی را ره ــرعی و قانون ــه ش وظیف
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اشغالگری، جرم غیر قابل بخشش 
در شریعت موسی

سیامک مره  صدق

ــراز  ــودی اب ــان یه ــت: ایرانی ــت گف ــه مل ــان در خان ــده کلیمی نماین
ــد ــر می دانن ــود واجب ت ــر خ ــتی را ب ــم صهیونیس ــار از رژی انزج
ســیامک مره  صــدق نماینــده کلیمیــان در مجلــس بــا اشــاره 
ــت روز  ــان در بزرگداش ــاله کلیمی ــه س ــان هم ــور کلیمی ــه حض ب
ــان های آزاده  ــی انس ــه تمام ــور ک ــت: »همان ط ــال گف ــدس امس ق
ــغالگر آن  ــش اش ــتی و ارت ــم صهیونیس ــانی رژی ــای غیرانس رفتاره
را محکــوم می کننــد و از ســوی دیگــر همان طــور کــه هیــچ 
ــان  ــتار زن ــا کش ــن حضــرت موســی)ع( ب ــای دی ــک از ارزش ه ی
ــای  ــک از ارزش ه ــچ ی ــت و هی ــق نیس ــاه مواف ــودکان بی گن و ک
ــران را  ــی دیگ ــه زندگ ــغال خان ــی اش ــرت موس ــریعت حض ش
ــد  ــود در ح ــن یه ــر دی ــا از نظ ــن کاره ــه ای ــد و هم روا نمی دان
مجازات هــای غیرقابــل بخشــش اســت، ایرانیــان یهــودی هماننــد 
ــراز  ــم صهیونیســتی اب ــا از رفتارهــای رژی ســایر مــردم موحــد دنی

انزجــار می کننــد.«
ــان  ــه وظیفه م ــم ک ــس می کنی ــودی ح ــان یه ــا ایرانی ــزود: م وی اف

در ابــراز انزجــار از رژیــم صهیونیســتی از ســایر مــردم دنیــا بیشــتر 
ــتفاده از  ــوء اس ــا س ــت ها ب ــفانه صهیونیس ــه متأس ــرا ک ــت چ اس
دیــن یهــود و احساســات مذهبــی برخــی افــراد نــاآگاه ایــن جریان 
ــع  ــت مناف ــود را در خدم ــب خ ــن ترتی ــد و بدی ــت می کن را هدای
ــه حساســیت مســلمانان  ــور ک ــد همان ط ــرار می دهن امپریالیســم ق
ــایر  ــان از س ــده و طالب ــای القاع ــه حرکت ه ــبت ب ــا نس آزاده دنی
ــای  ــه رفتاره ــبت ب ــا نس ــیت م ــت حساس ــتر اس ــا بیش ــردم دنی م
رژیــم صهیونیســتی اگــر از ســایر مــردم جهــان بیشــتر نباشــد کمتــر 

نخواهــد بــود.
ــار  ــالمی اظه ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم کلیمی ــده م نماین
ــن  ــالمت آمیز بی ــه و مس ــی برادران ــه زندگ ــه ب ــا توج ــت: ب داش
پیــروان ادیــان توحیــدی در ایــران، ایرانیــان یهــودی نیــز هماننــد 
ســایر مــردم ایــران بــا پیــروی از فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
وظیفــه خــود دانســتند کــه همــه ســاله در بزرگداشــت روز قــدس 
ــند. ــته باش ــته داش ــال های گذش ــر از س ــوری پررنگ ت ــز حض نی

ایرانیان  „
یهودی ابراز 

انزجار از رژیم 
صهیونیستی را 

بر خود واجب تر 
می دانند.
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ژرژیــک آبرامیــان؛ نماینــده جامعــه ارامنــه 
در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: »روز 
قــدس نمــاد قیــام انســان عدالت خــواه 
علیــه اســتکبار، ظلــم و نظــام ســلطه اســت. 
وی ادامــه داد »قــدس نمــاد ادیــان توحیدی 
ــز یــک منشــأ  ــدی نی ــان توحی اســت و ادی
دارنــد کــه آن خداونــد یکتاســت و قــدس 
ــان  ــه ادی ــه هم ــت ک ــادی اس ــتین نم نخس
ســجده  را  پــروردگار  آن  در  توحیــدی 
اســتقالل  نمادهــای  از  یکــی  کرده انــد. 
ــن  ــه ای ــت ک ــردی اس ــنهادهای راهب پیش
ــه  ــی اســت ک ــکار انقالب نشــأت گرفته از اف
ــرت  ــی حض ــکار انقالب ــأت گرفته از اف نش
امــام خمینــی )ره( بــود کــه بــه دنیــا عرضــه 
شــد و یکــی از پیشــنهادها کــه موردتوجــه 
ــن  ــن آخری ــت، تعیی ــرار گرف ــتقبال ق و اس
جمعــه مــاه رمضــان به عنــوان روز جهانــی 
قــدس در حمایــت از قــدس شــریف و 

ــن  ــن ای ــت. تعیی ــان اس ــان جه آزادیخواه
واقعیت هــای  درک  نشــان دهنده  روز 
ــان  ــت از کل مظلوم ــروز و حمای ــان ام جه
جهــان اســت و ملــت ایــران طــی 40 ســال 
ــرو  ــواره پی ــه هم ــد ک ــان دادن ــته نش گذش

ــتند.« ــا هس ــن رهنموده ای
جامعه کلیمیان همه ساله در رهپیمایی روز 
قدس شرکت می کنند. دکتر همایون سامه یح 
به نمایندگی از جامعه کلیمیان با رسانه های 
مهم  نکته  دو  به  و  گفتگو  خبری  مختلف 
نفع  به  قرن  معامله  طرح   .1« کرد:  اشاره 
در  آن  مسئوالن  و  بوده  صهیونیستی  رژیم 
عربی  کشورهای  مردم  از  سوءاستفاده  حال 
هستند 2. صهیونیسم حزبی سیاسی است که 
در حال سوءاستفاده از یهودیت است، ضمن 
اینکه صهیونیست ها بدون آن که به دستورات 
را  مختلفی  قضایای  کنند،  عمل  یهود  دین 

انجام داده اند.«

موبدان  انجمن  رئیس  خورشیدیان،  اردشیر 
با  و  کرد  اشاره  روز قدس  اهمیت  به  ایران 
بیان این که این روز مهم تنها ویژه مسلمانان 
نمادهای  جمله  از  قدس  گفت:  نیست، 

مقدس است که  ما آن را ستایش می کنیم.
وی با اشاره به این که قدس به معنای مقدس 
برای همه  افزود: قدس روز مقدسی  است، 
چون  است،  مذهبی  و  دین  هر  از  انسان ها 
ما  همه  و  هستند  مشترک  ما  هم  مقدسات 

خداپرست هستیم.
احترام  ضرورت  بر  تأکید  با  خورشیدیان 
ادیان  همه  سوی  از  یکدیگر  مقدسات  به 
تنها  نه  کرد:  خاطرنشان  الهی  مذاهب  و 
به  باید  الهی  پیروان  همه  بلکه  مسلمانان 
عین  در  بگذارند  احترام  یکدیگر  مقدسات 
حال این که حقیقت دین مقدس ترین بخش 

دین است.
این که  بیان  با  تهران  موبدان  انجمن  رئیس 
مقدسات،  به  که  است  روزی  قدس  روز 
مشترکات و حقایق دین احترام می گذاریم، 
آخرین  وقتی  امام خمینی)ره(  کرد:  تصریح 
روز  عنوان  به  را  رمضان  مبارک  ماه  جمعه 

قدس نامگذاری کردند هدف مقدسی داشتند 
و دنبال می کردند.

وی با اشاره به این که هدف امام خمینی)ره( 
ادامه  بود،  نیکویی  هدف  نامگذاری  این  از 
در  را  ذهن ها  نامگذاری  این  با  ایشان  داد: 
و  راستی ها  در  که  کردند  هدایت  مسیری 
نیکی ها از یکدیگر سبقت بگیریم که نتیجه 

آن صلح، صفا، صمیمیت و یگانگی است.
خورشیدیان در ادامه سخنان خود افزود: در 
فرهنگ انسانی و به ویژه ایران با بردن نور 
با بردن دانش  بین برد و  از  باید تاریکی را 
باید بی دانشی را از بین برد و با حقیقت باید 

به جنگ ناحق رفت، تصریح کرد: 
وی با اشاره به این که امروز همه افکار بشر از 
اندیشه های وهابی گری و صهیونیستی حکام 
سعودی و صهیونیستی ناراحت هستند، بیان 
داشت: باید با حرف های سازنده و شعارهای 
پرمفهوم و زیبا پیام دلمان را در ستودن این 
روز مقدس ارتقا و نیروی همبستگی را در 

میان خود افزایش دهیم.
تأکید  پایان  در  تهران  موبدان  انجمن  رئیس 
روز  جمله  از  مقدس  ــای  روزه در  کرد: 
و  بخش  تعالی  سازنده،  مثبت،  باید  قدس  
به  را  شنونده  که  کرد  صحبت  روشنگرانه  
خود بیارد و در جهت صلح و آبادانی جهان 

با هم متحد شویم.

روز قدس، برای همه ادیان و 
مذاهب و انسان ها مقدس است.

صهیونیست در یهود = سلفی های تکفیری در اسالم

اردشیر خورشیدیان

ژرژیک آبرامیان
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مولــوی رئیســی، مســجد الحرام 
و مســجد القصــی را دو مــکان 
ــاد کــرد و  مقــدس در اســالم ی
بــا بیــان ایــن کــه ایــن دو مکان 
مقــدس قطــب و نمــاد وحــدت 
در دنیــای اســالم معرفــی کــرد 
و گفــت: افتخــار مــی کنیــم 
ــدس  ــه ق ــه ب ــادی ک ــن اعتق ای
ــه خــدا  ــه خان ــه ب ــی ک و محبت
بــر  داریــم  الحــرام  مســجد 
ــرآن  ــالم و ق ــن اس ــاس دی اس

ــت. اس
نمــاد  از  را  قــدس  روز  وی، 
جهــان  در  وحــدت  هــای 
ــزود:  ــرد و اف ــی ک اســالم معرف
بزرگداشــت روز قــدس تجلــی 
ــان  ــر ده ــدن ب وحــدت و کوبی
اســتکبار و دشــمنانی اســت 
کــه شــبانه روزی بــرای آســیب 
رســاندن بــه اســالم و امــت 
اســالمی فتنــه انگیــزی مــی 

ــد. کنن
مولــوی  رئیســی بــا بیــان ایــن 
کــه کســانی کــه بــه دنبــال 
ــه اســالم و امــت  ــه زدن ب ضرب
شکســت  هســتند  اســالمی 
خواهنــد خــورد، گفــت: قــدس 
ــد  ــه خداون ــت ک ــادی اس اعتق
راه  ایــن  قــرآن  در  متعــال 
وحــدت و انســجام را بــا عشــق 
ــت. ــان داده اس ــدس نش ــه ق ب
وی بــا تأکیــد برایــن کــه امــت 
ــم  ــر پرچ ــد در زی ــالمی بای اس

وحــدت دســت بــه دســت هــم 
ــوع اختالفــی را  دهنــد و هــر ن
ــدت  ــا وح ــد و ب ــار بگذارن کن
بــزرگ  قــدس  روز  کامــل 
بداننــد، افــزود: بــه طــور حتــم 
بزرگداشــت ایــن روز، موجــب 
و  چالــش  بزرگتریــن  رفــع 
ــی  ــالم یعن ــای اس ــکل دنی مش
جنایــت هــای صهیونیســت هــا 
علیــه ملــت مظلــوم و مســلمان 

ــد. ــد ش ــطین خواه فلس
مولــوی  رئیســی بــا بیــان ایــن 

ــدن  ــون مان ــا راه مص ــه تنه ک
از شــر دشــمنان وحــدت و 
اســالمی  امــت  همبســتگی 
طــور  بــه  گفــت:  اســت، 
ــت  ــان ام ــا وحــدت می ــم ب حت
اســالمی مــی توانیــم مــردم 
شــر  را   فلســطین  مظلــوم 

دهیــم. نجــات  دشــمنان 
دیگــری  بخــش  در  وی 
انقــالب  خــود  ســخنان  از 
ــدت در  ــاد وح ــالمی را نم اس
دنیــای اســالم معرفــی کــرد 
و بــا بیــان ایــن کــه امــام 
ــات  ــی)ره( در دوران حی خمین
ــت  ــواره در جه ــان هم بابرکتش
رفــع مشــکالت فلســطین و 

ــد،  ــالش کردن ــان اســالم ت جه
کبیــر  بنیانگــذار  افــزود: 
ــواره در  ــالمی هم ــالب اس انق
ــع  ــن خــود در جهــت رف فرامی
و  اســالم  جهــان  مشــکالت 
امــت مســلمان تــالش کردنــد.
مولــوی  رئیســی بــا بیــان ایــن 
کــه امــام راحــل همواره نســبت 
و  فلســطین  واالی  ارزش  بــه 
قــدس شــریف تأکیــد داشــتند، 
گفــت: بنیانگــذار کبیــر انقــالب 
همیشــگی  حــق  را  قــدس  با وحدت می توانیم مردم مظلوم  „

فلسطین را از شر دشمنان نجات دهیم.
تأکیــد  و  دانســته  مســلمانان 
ــالم و  ــان اس ــد  جه ــی کردن م
ــد  ــواره بای ــلمان هم ــردم مس م
ــد  وحــدت خــود را حفــظ کنن
و ایــن بــرای تمــام جهــان 

ــت. ــرح اس ــالم مط اس
ــام  ــه ام ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
اصلــی  مســیر  خمینــی)ره( 
ــالم  ــان اس ــه جه ــدت را ب وح
نشــان دادنــد، افــزود: بنیانگــذار 
بــا  اســالمی  انقــالب  کبیــر 
ــود راه  ــاب خ ــای ن ــه ه اندیش
ــالم  ــان اس ــدت را در جه وح

ــتند. ــه داش ــده نگ زن
مولــوی  رئیســی بــا بیــان ایــن 
ــدت  ــل راه وح ــام راح ــه ام ک

عشــق  را  اســالم  جهــان  در 
ــت)ع(  ــل بی ــه اه ــت ب و محب
ــد  ــت: خداون ــد، گف ــته ان دانس
ــوا  ــوده و اعتصم ــرآن فرم در ق
ــن  ــه در ای ــا ک ــل الّل جمیع بحب
بــه  جمیعــًا  کلمــه  جملــه، 
ــتگی  ــدت و همبس ــای وح معن
ــر  ــالمی از ه ــت اس ــاد ام آح
فــرق و مذهبــی اســت کــه ایــن 
مســأله تأثیــر خیلــی خوبــی 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
دشــمنان اســالم ســعی مــی 
کننــد خودشــان را در جهــان 
ــت:  ــد، گف ــوه دهن ــد جل متح
واجبــات  از  یکــی  وحــدت 
دیــن مبیــن اســالم و آیــات 
و  اســت  اســالم  بینــات  و 
بــه طــور حتــم وحــدت و 
ــه  ــه فرق ــان هم ــتگی می همبس
و مذاهــب اســالمی موجــب 
شکســت دشــمنان و اقتــدار 
ــد. ــد ش ــالمی خواه ــت اس ام
بخــش  در  رئیســی  مولــوی 
ــه  ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
جهــان  حمایــت  ضــرورت 
از  مذاهــب  ادیــان  و  اســالم 
ــا  ــاره و ب ــطین اش ــردم فلس م
ــن کــه فلســطین جــزء  ــان ای بی
اســالم و قبلــه اول مســلمین 
ــدس  ــی ق ــت: وقت ــت، گف اس
مســلمین  نخســت  قبلــه 
ــه  ــی ک ــکان مقدس ــد و م باش
ــر را در  ــراج پیامب ــد مع خداون
ــن  ــد ای ــی کن ــی م ــا معرف آنج
ــد  ــا بای ــر خاصــی دارد و م تأثی
ــم  اهمیــت ایــن مســأله را بدانی
کــه فلســطین یــا قــدس جــای 
ــزء  ــه ج ــت بلک ــری نیس دیگ
ــن  ــت و ای ــالم اس ــان اس جه
مــکان مقــدس را هماننــد ســایر 
اماکــن مقدســه توجــه دهیــم و 
همــه مذاهــب اســالمی نیــز 
ــأله را  ــن مس ــت ای ــد اهمی بای
کلمــه  ایــن  روی  و  بداننــد 

وحــدت داشــته باشــند.

قــدس 
محور وحدت مسلمانان

مولوی رئیسی
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بدون شك موضع  „

اقلیت هاي دیني و مذهبي 

نیز در قبال بیت المقدس 

با تمامي ادیان به ویژه 

مسلمانان مشترك است.

رهبــر دینــي کلیمیــان ایــران، بیت المقــدس 
ــي  ــاط مهــم تالق ــوان یکــي از نق ــه عن را ب
توجهــات  مرکــز  و  ابراهیمــي  ادیــان 
جهانــي عنــوان کــرد و گفــت: ایــن مــکان 
ــان،  ــان یهودی ــروان ادی ــه همــه پی ــق ب متعل

ــت. ــلمانان اس ــیحیان و مس مس
خاخــام »یونــس حمامــي اللــه زار« بــا 
ــه  ــای جامع ــا و فعالیت ه ــریح برنامه ه تش
کلیمیــان حاضــر در ایــران در مناســبت های 
مختلــف بــه ویــژه روز قــدس، گفــت: 
ــي  ــي زندگ ــت تاریخ ــه قدم ــه ب ــا توج ب
و  مذهبــي  اقلیت هــای  مســالمت آمیز 
دینــي در کنــار بــرادران و خواهــران ایراني، 
ــام  ــه ای ــان همــواره و در هم ــه کلیمی جامع
تلــخ و چــه شــیرین در  و دوران چــه 
 کنــار هموطنــان بــوده و خواهــد بــود.
ــران  ــان ای ــه کلیمی ــرد: جامع ــد ک وي تأکی
وظیفــه خــود می دانــد کــه دوشــادوش 
ــد  ــظ و تأکی ــراي حف ــي ب ــان ایران هموطن
بــر وحــدت ملــي و همدلــي و هم صدایــی 
همــراه و همــگام بــا اقشــار مختلــف مــردم 
ایــران در بزرگداشــت روز قــدس شــرکت 
کــرده و مواضــع خــود را نســبت بــه 
 اشــغالگران و رژیــم صهیونیســتي اعالم کند.
رهبــر دینــي کلیمیــان ایــران در عیــن 
ــده صلــح منطقــه و  ــد کــرد: آین حــال تأکی
حتــي صلــح جهانــي بــه تحقــق همزیســتي 
مســالمت آمیز ادیــان ابراهیمــي بســتگي 
دارد چــرا کــه بیت المقــدس محلــي اســت 
کــه فرهنــگ و ادیــان بــا هــم تالقــي 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــلم اس ــد و مس می کنن

نیــاز بــه تــالش همگانــي بــراي آزادســازي 
 قدس شــریف از دســت اشــغالگران اســت.
خاخــام حمامــي اللــه زار تأکیــد کــرد: 
ــلمانان  ــه مس ــه هم ــق ب ــدس متعل بیت المق
ــق  ــس ح ــت و هیچک ــان اس ــر ادی و دیگ
 نــدارد دربــاره آن تصمیــم شــخصي بگیــرد.
رهبــر دینــي کلیمیــان ایــران تصریــح کــرد: 
مدعیــان حقــوق بشــر کــه امــروز با توســل 
بــه هــر شــیوه و روشــي در صــدد اذیــت و 
ــد  ــتند، نمی توانن ــان ها هس ــر انس آزار دیگ
ــند. ــان باش ــح در جه ــان صل ــزو منادی  ج
بــه گفتــه وي، بیت المقــدس بــا توجــه 
ــان  ــور ادی ــي آن و حض ــت تاریخ ــه قدم ب
ــه  ــراي هم ــرزمین ب ــن س ــف در ای مختل
اســت. ویــژه  اهمیــت  داراي   ادیــان 
عیــن  در  زار  اللــه  حمامــي  خاخــام 
ــع  ــک موض ــدون ش ــرد: ب ــد ک ــال تأکی ح
در  نیــز  مذهبــي  و  دینــي  اقلیت هــای 
ــه  ــان ب ــي ادی ــا تمام ــدس ب ــال بیت المق قب
ویــژه مســلمانان مشــترک اســت و مــا ایــن 
 ســرزمین را پایتخــت صلــح ادیــان می دانیم.
رهبــر کلیمیــان ایــران در عین حــال تصریح 
ــرار در  ــدار و همیشــه برق ــح پای ــرد: صل ک
ــالمت  ــي مس ــو و زندگ ــت و گ ــایه گف س
آمیــز و همزیســتي و حفــظ حقــوق و 
 حرمــت دیگــران امکان پذیــر خواهــد بــود.
ــدس  ــي ق ــرد: در روز جهان ــد ک وي تأکی
ــان  ــر هموطن ــا دیگ ــود را ب ــتگي خ همبس
مــردم  از  حمایــت  در  جهــان  مــردم  و 
مظلــوم فلســطین و مظلومــان جهــان اعــالم 

. می کنیــم

تالش همگانی ادیان و مذاهب 
برای آزادی قدس شریف

یونس حمامي الله زار
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ماموستا اسدالل محمدی با بیان این که امام 
ماه  جمعه  آخرین  نامگذاری  با  خمینی)ره( 
را  آن  قدس،  روز  عنوان  به  رمضان  مبارک 
به نقطه اتکایی برای اتحاد مسلمانان تبدیل 
کردند، گفت: امروز نه تنها ایران اسالمی و 
جهان اسالم، بلکه در جهان انسانیت این روز 
به عنوان یک روز مقدس در جهت مظلوم 

نوازی و ظالم ستیزی محسوب می شود.
وی افزود: به اذن پرودگار امسال نیز به هر 
شکلی که ستاد کرونا تصویب کند همه ما به 
صحنه می آییم تا اعالم کنیم هیچ گاه دست 
از جهاد در راه خدا بر نمی داریم چون بیت 
المقدس عزیز کعبه و قبله مسلمین است و 
پاک  قرآن  و  اسالم  دژخیمان  زنگار  از  باید 

شود و به اذن خدا به دامن اسالم بازگردد.
به  خود  سخنان  ادامه  در  محمدی  ماموستا 
مسأله  احیای  در  خمینی)ره(  امام  نقش 
و  کرد  اشاره  قدس  روز  اعالم  با  فلسطین 
گفت: هدف امام راحل از نامگذاری آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس 
و احیای مسأله فلسطین تنها ایران نبود بلکه 

جهان اسالم بود.
امام جمعه سابق اهل سنت قروه با بیان این 
امام  انقالب، حرکات و مواضع  که پیروزی 
راحل در وهله اول در مسیر منفعت خواهی 
بوده  اسالم  همه  ادامه  در  و  انسانیت  تمام 
سنی  عالم  یک  عنوان  به  من  افزود:  است، 
را  امام خمینی)ره(  شافعی حضرت  مذهب 
دانم  نمی  مسلمان  و  شیعه  عالم  یک  تنها 
بلکه ایشان یک عالم مسلمان، شیعی، آزادی 
خواه، مظلوم نواز و ظالم ستیز بودند که در 
راستای منافعی که قرآن شریف تبیین کرده و 
خداوند در پیام وحیاتی خود به پیامبر خدا 

ابالغ کرده است حرکت کرده اند.
با  خود  سخنان  ادامه  در  محمدی  ماموستا 

تأکید بر ادامه راه امام خمینی)ره( گفت: ما 
با تأسی از حرکتی که امام راحل آغاز کردند 
همانند  را  اتحاد  مستحکم  بسیار  نقطه  این 
گذشته بر آن مداومت خواهیم کرد تا انشاء 
الل قبله مسلمین آزاد شود و به دامن اسالم 

بازگردد.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید براین که 
موجب  مسیر  این  از  نشینی  عقب  قدم  هر 
جسارت بیشتر ظالم خواهد شد، گفت: ما در 
بیماری  و  اقتصادی  فشارهای  فشار  شرایط 
مستکبرین  نفع  به  را  موضع  گاه  هیچ  نباید 
خالی کنیم بلکه همیشه باید پای کار باشیم 
به  بد  گاه خیال  آمریکا هیچ  اذن خدا  به  تا 

سرش نخورد.
ماموستا محمدی همچنین افزود: همان گونه 
مقام  که  این  علیرغم  برجام  جریان  در  که 
باور  آمریکا  به  کردند  توصیه  رهبری  معظم 
ندارند اما ما باور کردیم که جز ضرر چیزی 
نصیب ما نشد پس به اذن خدا همه فرامین 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و رهبر معظم 
گاه  هیچ  و  گذاریم  می  دیده  بر  را  انقالب 
هر  چون  نشست  نخواهیم  عقب  قدم  یک 
قدم عقب نشستن دشمن را جری تر، ظالم 
تر، گستاخ و پرروتر خواهد کرد و منافع ما 

را به خطر خواهد انداخت.
وی با اشاره به این که یک قدم عقب نشستن 
معنای جسور  به  قدس  روز  در  کمرنگی  و 
مردم  و  نظام  منافع  سپردن  و  دشمن  کردن 
این  داد:  ادامه  است،  مستکبران  به  مسلمان 
عقب نشینی چیزی جز خلع سالح کامل و 
انهدام کامل منافع جمهوری اسالمی و منافع 
مردم مسلمان و ایران اسالمی چیزی نصیب 
ما نخواهد کرد و قطعًا اگر دشمن به اهداف 
خود دست پیدا کند وضعیت ایران را بدتر از 

افغانستان و سوریه تبدیل خواهد کرد.

ماموستا محمدی با تأکید براین که مستدام و 
مستحکم سر جای خود هستیم و به فرموده 
زد،  خواهیم  آمریکا  دهان  بر  راحل  امام 
افزود: راه نجات قدس تنها اتحاد مسلمانان 

و برجسته کردن نقاط اشتراک است.
قرآن،  مسلمانان،  قبله  که  این  بیان  با  وی 
دین، شهادتین و پیامبر ما یکی است و باید 
برجسته تر شود، بیان داشت: همه مسلمات 
شرعی ما مسلمانان مشترک است و نباید  در 
فروع فقهی دخیل شوند و کاری با آن نداشته 
باشند، همان گونه که در میان مجتهدین در 
میان  در  است  فرق  مطلب  یک  خصوص 
مذاهب نیز فرق است و این نقطه قوت است 
و ضعف نیست، اما دشمنان این را ضعف ما 
می پندارند و آن را برجسته کرده و در جهت 

تفرق بین مسلمین استفاده می کنند.
برایــن  تأکیــد  بــا  محمــدی  ماموســتا 
ــن  ــکاف بی ــث ش ــلمانی باع ــر مس ــه ه ک
در  قیامــت  روز  بایــد  مســلمانان شــود 
ــه  ــد، ادام ــروردگار پاســخگو باش ــارگاه پ ب
داد: حــکام جهــان عــرب، مرتجــع منطقــه 
ــچ  ــکا هی ــرورده آمری ــت پ ــکام دس و ح
ــد،  ــت از فلســطین ندارن ــه حمای ــی ب تمایل
ــا  ــند ت ــی فروش ــالم را م ــع اس ــا مناف آنه
منافــع خودشــان را خریــداری کننــد و برای 
ــم اســت  ــع خودشــان مه ــظ مناف ــا حف آنه

ــالم. ــع اس ــه مناف ن
وی خاطرنشــان کــرد: عمــوم مســلمین 
ــر  ــد ب ــه بای ــن باورهســتند ک ــر ای جهــان ب
فرمــوده هــای مقــام معظــم رهبــری و امــام 
راحــل اســتقامت کــرد و همــان طــور کــه 
ــا  ــت ت ــش رف ــد پی ــز فرمودن ــن دو عزی ای
ــلمین  ــه مس ــع از دســت رفت ــاءالل مناف انش
مخصوصــًا عــزت مســلمین و ســرزمین 
ــه مســلمانان فلســطین  هــای از دســت رفت

ــاز گــردد. ــن اســالم ب ــه دام ب
سخنان  پایانی  بخش  در  محمدی  ماموستا 
که  روزها  این  در  که  این  به  اشاره  با  خود 
موجب  کمتر  و  ضعیف  کرونا  ــروس  وی
و  صحنه  در  حضور  شود  می  میر  و  مرگ 
شرعی  واجب  یک  قدس  روز  بزرگداشت 
از مصالح شود،  بعضی  فدای  نباید  و  است 
حضور  مساجد  در  که  گونه  همان  افزود: 
داریم و مردم نیز در خیابان ها حضور دارند 
باید با حفظ فاصله و رعایت پروتکل های 

بهداشتی در صحنه حضور پیدا کنند. 

کمرنگی روز قدس،
جسور کردن دشمن
ماموستا اسداهلل محمدی
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جغرافیای قدس،
جغرافیای ادیان ابراهیمی

آزادی قدس، خواسته تمامی اقوام و ادیان

نماینــده ارامنــه جنــوب کشــور در مجلــس 
شــورای اســالمی گفت: جغرافیای مشــترک 
ابراهیمــی  ادیــان  بــرای  بیت المقــدس 
وحــدت بیــن ادیــان را رقــم زده و ویژگــی 
ــت.  ــیده اس ــدس بخش ــه روز ق ــی ب خاص
بــه  اشــاره  بــا  بیگلریــان  روبــرت 
بزرگداشــت روز قــدس در آخریــن جمعــه 
ــت  ــا گذش ــت: ب ــار داش ــان اظه ــاه رمض م
زمــان بــر بــار فرهنگــی و اجتماعــی و 
ــزوده  ــن روز اف ــان در ای ــن ادی وحــدت بی

ــت.  ــده اس ش
نماینــده ارامنــه جنــوب کشــور ادامــه 
داد: آرمــان دادخواهــی مــردم فلســطین 
ــدس،  ــای ق ــه جغرافی ــم ک ــر مه ــن ام و ای
جغرافیــای ادیــان ابراهیمــی اســت کــه 
ــرار  ــت ها ق ــت اندازی صهیونیس ــورد دس م

گرفتــه اســت، وحــدت بیــن ادیــان را رقــم 
زده و ویژگــی خاصــی بــه روز قــدس 

ــت. ــیده اس بخش
 وی ادامــه داد: نــگاه جهــان و ادیــان الهــی 
ــل  ــه تکام ــی رو ب ــدس، نگاه ــه روز ق ب

ــن دارد.  ــدت آفری ــی وح ــت و نقش اس
شــرایط  در  کــرد:  تصریــح  بیگلریــان 
ــا عملکــرد  ــی ب ــی کــه اســتکبار جهان کنون
ــت  ــه مل ــا را علی ــود تحریم ه ــه خ ظالمان
روز  بزرگداشــت  داده،  افزایــش  ایــران 
ملــت  جدیــت  و  ملــی  عــزم  قــدس 
ــا و  ــه آرمان ه ــی ب ــق بخش ــران در تحق ای
می کنــد. نمایــان  را  عدالت خواهی شــان 
ــت  ــرد: بزرگداش ــد ک ــان تأکی  وی در پای
روز قــدس موجــب وحــدت کلمــه پیــروان 
ــان الهــی در منطقــه و جهــان می شــود. ادی

اســتانلی ســیمونز در گفــت و گــو بــا 
روز  بزرگداشــت  گفــت:  خبرنــگاران 
قــدس پــرده از چهــره پلیــد رژیــم غاصــب 
ــرای  ــی ب ــی دارد و فرصت ــتی برم صهیونیس
ــم  ــن رژی ــکا و ای ــای آمری ــای فتنه ه افش

می کنــد. فراهــم  جعلــی 
ــطین  ــت از فلس ــه حمای ــان اینک ــا بی وی ب
وظیفــه تمامــی ملت هــای آزاده جهــان 
ــطین و  ــت: آزادی فلس ــار داش ــت، اظه اس
ــوام و  ــی اق ــته تمام ــت از آن خواس حمای
ــای آزاده  ــی ملت ه ــور کل ــه ط ــان و ب ادی

ــت. ــان اس جه
ــه  ــه ادام ــوریان ارومی ــن آش ــس انجم رئی
ــوام  ــی و اق ــان اله ــروان ادی ــی پی داد: تمام
ــطین  ــت از فلس ــه حمای ــد ب ــف بای مختل
برخیزنــد و »معاملــه قــرن« رژیــم غاصــب 

ــد. ــم زنن ــتی را بره صهیونیس
ــردن  ــت نک ــرد: حمای ــد ک ــیمونز تأکی س
و  اســت  قبــول  غیرقابــل  فلســطین  از 

ایــن  بــه  بی تفاوتــی  و  ســهل انگاری 
موضــوع فرصــت زیــادی بــه دشــمن 
ــای آزاده  ــی ملت ه ــن تمام ــد بنابرای می ده
ــه  ــد ب ــی بای ــن و مذهب ــر دی ــان از ه جه

حمایــت از فلســطین بپردازنــد.
وی بــا بیــان اینکــه روز قــدس یــادگار امــام 
ــکوه  ــن روز باش ــت: ای ــت، گف ــل اس راح
ــا دشــمنان  ــزار شــود ت ــد برگ بیشــتری بای

ــدون پشــتیبان نیســت. ــد فلســطین ب بدانن

روبرت بیگلریان

استانلی سیمونز

روز قدس فرصتی  „

را برای افشای فتنه های 

آمریکا و رژیم صیونیستی 

فراهم می کند.
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ــش  ــه در پی ــا اشــاره ب ــده ب ــوی درتکی مول
بــودن روز جهانــی قــدس، ایــن روز بــزرگ 
را نمــادی از اســالم و ادیــان الهــی دانســت 
موجــب  روز  ایــن  حرمــت  گفــت:  و 
وحــدت و دوســتی مســلمانان و حتــی 
ــه خصــوص  ــد شــد  ب ــان الهــی خواه ادی
ــه اول  ــدس را قبل ــلمانان ق ــا مس ــه م این ک
احتــرام  واقــع  در  و  می شناســیم  خــود 
ــاع  ــت و دف ــدس و حمای ــه ق ــتن ب گذاش
ــلمین  از آن موجــب وحــدت انســجام مس

ــد. ــد ش خواه
ــی روز  ــق راهپیمای ــزاری موف ــه برگ وی ب
ــروزی انقــالب اســالمی  قــدس پــس از پی
اشــاره کــرد و افــزود: احــزاب و گروه هــای 
مســائل  از  بســیاری  در  کــه  سیاســی 
مخالــف یکدیگــر هســتند امــا در ایــن 
روز همــه اقــوام، مذاهــب، مــردم، احــزاب 
ــد و  ــجم، متح ــی منس ــای سیاس و گروه ه
یکپارچــه در ایــن بزرگداشــت بــا توجــه به 
کرونــا حضــور پیــدا می کننــد و وحــدت و 

ــد. ــان می دهن ــود را نش ــجام خ انس
کــرد:  خاطرنشــان  درتکیــده  ماموســتا 
مســلمًا تــداوم  ایــن حرکــت موجــب 
وحــدت و یکپارچگــی بیــش از پیــش 
ــد. ــد ش ــالم خواه ــه اس ــلمانان و هم مس
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه نقــش امــام 
خمینــی)ره( در احیــای مســأله فلســطین بــا 
ــان  ــا بی اعــالم روز قــدس اشــاره کــرد و ب
این کــه انقــالب اســالمی بــه رهبــری امــام 
ــان را  ــادالت سیاســی جه ــه مع راحــل هم
تغییــر داد، گفــت: زمانــی ایــران از حامیــان 
ــروزی  ــا پی ــا ب ــود ام ــم صهیونیســتی ب رژی
انقــالب اســالمی و اســتقرار نظــام مقــدس 
ــا  ــی)ره( ب ــام خمین جمهــوری اســالمی، ام
ــارک  ــاه مب ــه م ــن جمع ــذاری آخری نامگ

رمضــان بــه عنــوان روز قــدس، زمینه ســاز 
وحــدت امــت اســالمی شــدند.

ماموســتا درتکیــده، قــدس را قلــب اســالم 
ــمنان  ــه دش ــان این ک ــا بی ــرد و ب ــی ک معرف
ــد،  ــرار گرفته ان ــدف ق ــالم را ه ــب اس قل
ــا هــدف قــرار  افــزود: دشــمنان در واقــع ب
ــال  ــه دنب ــال ب ــه دنب ــم ب ــن روز مه دادن ای
ــا  ــد ام ــالم بودن ــل اس ــه اص ــه زدن ب ضرب
امــام راحــل بــا آن بینــش بــاالی خــود بــا 
ــارک  ــاه مب ــه م ــن جمع ــذاری آخری نامگ
ــب  ــدس موج ــوان روز ق ــه عن ــان ب رمض
ــردم  ــم از م ــدند و ه ــلمان ش وحــدت مس

ــد. ــت کردن ــطین حمای ــوم فلس مظل
ــان  ــز ادی ــدس مرک ــه ق ــان این ک ــا بی وی ب
الهــی بــوده و هســت و اگــر ایــن روز 
ــم مســلمًا موجــب  قــدس را گرامــی بداری
ــن  ــرادری بی ــدت و ب ــدن، وح ــک ش نزدی
ــرد:  ــح ک ــان خواهــد شــد، تصری تمــام ادی
راه نجــات قــدس و تنهــا راه حــل مناســب 
بــرای حــل مســأله فلســطین وحــدت 

ــت. ــلمانان اس مس
ــا بیــان این کــه دشــمن  مولــوی درتکیــده ب
از وحــدت امــت اســالمی هراســان اســت، 
ــران  ــه ای ــل این ک ــه دلی ــمنان ب ــزود: دش اف
اســالمی نمــاد وحــدت اســالم اســت 
ــی و  ــی، سیاس ــف نظام ــای مختل هجمه ه

اقتصــادی و علمــی را بــه ایــن کشــور وارد 
می کننــد.

ــدس  ــام مق ــالش نظ ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
جهــت  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــان و مســلمانان  ــن ادی تقویــت وحــدت بی
ــالمی  ــران اس ــرد: ای ــان ک ــان خاطرنش جه
پرچــم دار وحــدت و همبســتگی در جهــان 

ــت. ــالم اس اس
ــه  ــز هم ــدس را مرک ــده، ق ــتا درتکی ماموس
ادیــان الهــی معرفــی کــرد و بــا بیــان 
ــه بیشــتر ادیــان الهــی از قــدس و  این ک
ســرزمین شــام ظهــور کردنــد، گفــت: 
ــت اســالمی در  ــم ام ــت عظی مســلمًا حرک
ــی  ــدت و نزدیک ــب وح ــدس موج روز ق
ــوان یــک وظیفــه  ــه عن ــان می شــود و ب ادی
بــرای همــه ادیــان اســت کــه از نمــاد 

ــم. ــت کنی ــدس حمای ق
ــود  ــخنان خ ــه س ــگر در ادام ــن پژوهش ای
بــا بیــان این کــه توجــه بــه ضــرورت 
ایــران  در  فلســطین  مــردم  از  حمایــت 
ــوده  ــت ب ــگ و مثب ــواره پررن ــالمی هم اس
ــان  ــا متأســفانه ســایر ادی ــزود: ام اســت، اف
آن طــور کــه شایســته و بایســته اســت 
روز  از  حمایــت  در  را  مثبتــی  حرکــت 
ــام  ــطین انج ــوم فلس ــردم مظل ــدس و م ق

. هنــد نمی د
ــه   ــه این ک ــاره ب ــا اش ــده ب ــوی درتکی مول
اگــر همــه ادیــان بــه خصــوص مســلمانان 
متحــد و یکپارچــه می شــدند تنهــا بــا یــک 
ــاد می بــرد، خاطرنشــان  نعــره اســرائیل را ب
کــرد: امــا متأســفانه رهبــران ســایر ادیــان با 
اســتعارگران و اســتکبارگران یکــی هســتند.
ــا  ــود ب ــخنان خ ــی س ــش پایان وی در بخ
ــدس روز اســالم  ــه روز ق ــر این ک ــد ب تأکی
اســت و در ایــن روز مهــم نبایــد از کرونــا 
بترســیم، تصریــح کــرد: یهــود پلیــد و 
صهیونیســم غاصــب از ویــروس کرونــا 
ــروس  ــد وی ــا بای ــت و م ــر اس ــی بدت خیل
بتوانیــم  تــا  بگیریــم  نادیــده  را  کرونــا 
ــی صهیونیســت را  ــد یعن ــه پلی ــن جرثوم ای

ــم. ــوم کنی محک

مولوی درتکیده

روز جهانی قدس
نماد وحدت مذاهب و ادیان الهی

قدس قلب  „
اسالم است،دشمنان، 
قلب اسالم را هدف 

قرار داده اند.




