دﻋﻮت داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ از آﺣﺎد اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ روز ﻗﺪس/
ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس

داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آرﻣﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺠﺪد اﻗﺪام اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت
ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻫﻤﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺑﺼﯿﺮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﺑﺮای ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪن "ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ" ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣداﺷﺖ »روز ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺪس« و اﻋﻼم ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺠﺪد اﻗﺪام اﺧﯿﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،از ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ آﮔﺎه و ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣ
و ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ روز ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺪس دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺧﺎﺳﺘﺎه ﺧﯿﺰش اﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ از ﺳﻠﻄﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧ
اﺳﺖ .اﯾﻦ روز ﻋﻈﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن)ره( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح آن ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔ را در ﻣﺒﺎرزات
ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼ از ﭼﻨﺎل ﻏﺎﺻﺒﺎن ﻣﺴﺘﺒﺮ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
روز ﻗﺪس روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن و آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﺎ و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺳﺮ ﻣدﻫﻨﺪ و آﻣﺎدﮔ
ﺧﻮد را ﺑﺮای آزادی ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ اﻋﻼم ﻣدارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﺮوز ﻧﺒﺎﯾﺪ ذرهای ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دل راه داد ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺮﺑ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ و دل و ﻓﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺪس ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻔﯿﺮی و اﻓﺮاﻃ ﻫﻤﭽﻮن داﻋﺶ و ..در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺤﺮاف اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ از آﻧﭽﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اﻣﺖ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ و ﺗﺎ روز ﭘﺎکﺳﺎزی ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ از ﭼﻨﺎل ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻗ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
اﻣﺖ اﺳﻼﻣ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﺑﺼﯿﺮ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی آرﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻏﺎﺻﺐ را ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﺧﻮد ﻣداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﺮور و اﻗﺪاﻣﺎﺗ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ
ﻋﺰم و اراده ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻨﯿﺎﻧﺬار ﮐﺒﯿﺮ و ﻓﻘﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨ)ره( ﻣﺴﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.

از اﯾﻦ رو اﺳﺘﺎدان ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،ﻫﻤﻪ اﻣﺖ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺖ واﺣﺪه ﻓﺮا ﻣﺧﻮاﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان و ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﺮ اﺳﻼﻣ و آزاده ﺟﻬﺎن ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺪای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﺧﺎﻣﻨﻪای)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟ (ﻟﺒﯿ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ روز ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺪس در دﻓﺎع از
آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎر دﯾﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﺷﻮه و ﻋﺰت آﻓﺮﯾﻦ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ«.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

