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 آنهايي كه سازش چند عنرص فلسطيني 

با ُحكام چند كشور عريب را مجوز 

عبور از اين مسئله اسالمي و انساين 

مي شُمرند، به شدت دچار خطا در فهم 

مسئله و احياناً دچار خيانت هستند 

همه بايد ملت فلسطني را در اين جهاد 

مقدس ياري كنند و جمهوري اسالمي با 

افتخار هر چه در توان داشته باشد در 

اين راه انجام خواهد داد

 با دشمن وحيش جز با اقتدار و از موضع 

قدرت مني توان سخن گفت. زمينه اين 

اقتدار بحمدالله در ملت شجاع و مقاوم 

فلسطني آماده است 

طلوع انقالب اسالمي در ايران فصل 

جديدي در مبارزه براي فلسطني گشود 

و با ظهور جبهه مقاومت كار بر رژيم 

صهيونيستي سخت تر شد و البته در 

آينده بيس سخت تر خواهد شد

 نصراهلل: هر راهی
  غیر از  مقاومت علیه شر مطلق صهیونیسم

وقت تلف کردن است
رهبر معظم انقالب اسالمی در 
بيانات مهم و راهب��ردي خود 
در روز جهاني ق��دس با تأكيد 
ب��ر اينك��ه »باي��د از اعتماد به 
دولت هاي غرب��ي و نيز مجامع 
جهاني ظاهراً يا باطناً وابس��ته 
به آنها پرهيز كرد «، فرمودند: 
» آنها با هر موجوديت اثرگذار 
اس��المي دش��من اند؛ آنه��ا به 
حق��وق انس��ان ها و ملّت ه��ا 
بي اعتنايند؛ آنها خود عامِل بيشترين خسارت ها و جنايت ها 
به اّمت اسالمي اند؛ هم اكنون كدام نهاد جهاني يا كدام قدرت 
جنايتكار پاس��خگوي ترورها، قتل عام ها، جنگ افروزي ها، 
بمباران ها، و قحطي هاي مصنوعي در چندين كشور اسالمي 
و عربي اس��ت؟ امروز دنيا يك به يك تع��داد قربانيان كرونا 
را در سراس��ر جهان مي ش��مارد، اّما هيچ كس نپرس��يده و 
نمي پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهيد و اسير و مفقود 
در كشورهايي كه امريكا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن 
كرده اند كيس��ت؟ مس��ئول اين  همه خون به ناحق بر خاك 
ريخته در افغانس��تان، يم��ن، ليبي، عراق، س��وريه و ديگر 
كشورها كيست؟ مسئول اين  همه جنايت و غصب و تخريب 
و ظلم در فلس��طين كيس��ت؟ چرا هيچ كس اين ميليون ها 
كودك و زن و مرِد مظلوم در جهان اسالم را شمارش نكرد؟ 
چرا كسي قتل عام شدن مسلمانان را تسليت نمي گويد؟ چرا 
ميليون ها فلسطيني بايد 70 سال از خانه و كاشانه  خود دور 
بوده و در تبعيد به س��ر برند؟ و چرا قدس شريف، قبله  اّول 
مس��لمانان بايد مورد اهانت قرار گيرد؟ سازمان به اصطالح 
ملل به وظيفه  خ��ود عمل نمي كن��د و نهادهاي به اصطالح 
حقوق بشري ُمرده اند. ش��عار »دفاع از حقوق كودك و زن« 
ش��امل كودكان و زنان مظلوم يمن و فلس��طين نمي شود. 
اين چنين است وضع قدرت هاي ظالم غربي و مجامع وابسته 
جهاني؛ وضع برخي دولت هاي دنباله رو آنان در منطقه هم 
در بي آبرويي و رسوايي بدتر از آن است كه به بيان آيد. پس 
جامعه  ُمسلِم غيور و ديندار بايد به خود و نيروي دروني اش 
تكيه كند؛ دست قدرتمند خود را از آستين بيرون آَوَرد و با 

توكل و اعتماد به خداوند از موانع عبور كند. «
رويكرد حاكمان و رس��انه هاي غربي نس��بت به مظلوميت 
مردم فلسطين و احقاق حق آنها ، مصداق بارزي از معيارهاي 
دوگانه غرب نس��بت به موضوعات مهم��ي همچون حقوق 
بشر است كه در جهان داعيه دار آن هستند. هرچند به ظاهر 
مفاهيمي همچون دموكراسي، حقوق بشر و آزادي از سوي 
محافل و س��ران غرب مرتباً تكرار و تالش مي شود در لفافه 
اين شعارها و  منافع راهبردي غرب در جهان تأمين شود، اما 
نوع قرائتي كه غرب از اين الفاظ ارائه مي دهد در نوع منطق 
و معيارهاي دوگانه اش مؤثر است. در حقيقت در مباني تفكر 
»ليبرال دموكراس��ي« هرچند از حقوق انسان ها صحبت به 
ميان مي آيد، اما چارچوبي كه براي مفاهيم تعريف گرديده، 
عماًل تأمين كننده منافع ابرس��رمايه داران و زورمندان عالم 

است. 
در چرايي اين منطق غيرانس��اني، بايد به بنيان هاي فكري 
تفكر ليبرال دموكراسي اشاره كرد. در تفكر ليبرال دموكراسي 
گسترش سود و منافع شخصي اصالت يافته است و بنابراين 
در نظام هاي برخاس��ته از اين تفكر، كانون هاي توليدكننده 
سود و س��رمايه جايگاه ويژه اي يافته اند. پايه هاي نظام هاي 
سياس��ي اي چون اياالت متحده امريكا بر ق��درت اقتصادي 
كارتل هاي س��رمايه داري متكي گرديده اس��ت و عماًل اين 
كانون ها كه داراي پيوندي وثيق با البي هاي صهيونيس��تي 
هس��تند، تعيين كنن��ده رويكردهاي اين نظام سياس��ي در 
بسياري از حوزه هاي راهبردي هس��تند. در حقيقت مباني 
ليبرال دموكراس��ي، اصالتي براي قدرت سرمايه داري ايجاد 
كرده اس��ت كه واژه دموكراس��ي به معناي حقيق��ي در آن 
محو مي گردد. كافي اس��ت به چند س��ال قبل بازگرديم كه 
جنبشي موس��وم به ۹۹ درصدی ها در اعتراض به حاكميت 
يك اقلي��ت يك درصدي بر مناف��ع و سياس��ت هاي امريكا 
به راه افتاد. حاكمي��ت يك درصدي ها و صهيونيس��ت ها بر 
تصميمات و منافع غرب، صرفاً يك امر اتفاقي نيس��ت، بلكه 
ليبرال دموكراسي با اصالت بخشيدن به سود و سرمايه، چنين 

بستري را فراهم مي آورد. 
مثال ديگر ماجراي رعايت موازين ديني همچون حجاب در 
كشورهاي اروپايي است. هرچند در ادعا، غرب مدعي است 
انس��ان ها حق برخورداري از آزادي هاي ش��خصي همچون 
پوش��ش را دارند، اما در عمل زنان محجبه در كش��ورهايي 
همچون فرانس��ه از اين حق مح��روم مي ش��وند. در منطق 
ليبرال دموكراس��ي، سكوالريسم و الئيس��يته بر رأي مردم 
برتري دارد. به اين مفهوم كه حتي اگر اكثريت يك ملت، راه 

دينداري را برگزينند، باز حق اعمال آن را ندارند. 
بقيهدرصفحه2

سر مقاله

 ليبراليسم غربي  
يار صهيونيسم

محمدجواد اخوان

كارشناس سياسی

شهيدعمادمغنيه

شهيدسيدعباسموسوی

شهيدشيخاحمدياسين

شهيدفتحیشقاقی

شهيدابومهدیالمهندس

سالروزآزادسازیخرمشهرگرامیباد
عيدسعيدفطرمبارکباد

صفحه15

 رهبر معظم انقالب در سخنرانی تصويری به مناسبت روز قدس:  بايد 
با واقعيت هاي مهل�ك و زيان بخش مبارزه كرد و همان طور كه امروز 
انسان های با شعور، مبارزه با كرونا را واجب مي دانند، مبارزه با ويروس 
ديرپاي صهيونيسم نيز ضروري است و ديري نمي پايد كه اين ويروس به 

| صفحه2همت و ايمان و غيرت جوانان از منطقه ريشه كن خواهد شد 

 مبارزه جوانان
 ویروس صهیونیسم را
ریشه کن خواهد کرد


