
 در ارٍپاداًشجَیاى اًجوي ّای اسالهی  ةاتحادی بیاًیة

 بِ هٌاسبت رٍس جْاًی قدس

 

 الجٓبِّاریي  قاصِن  اهللِ بِسنِ

 

 بٌْٔیٓاىٌ هّٓزْصَٔصكَأًََّْٔن  إِىَّ اللَِّٓ یٔحِبّٔ الَّذِیيَ یٔقَاتِلَُىَ فِی سٓبِیلِِِ صٓف ّا

 (۴)   ]اعتَار[ ّغتٌذ ؽذُ اس عزب عاختِبٌايى  جْاد هی وٌٌذ ٍ ّوچَىدارد وغاًى را وِ در راُ اٍ صف در صف هی خذا دٍعت   ّواًا

 فلسطیي پارُ تي جْاى اسالم است. اهام خویٌی رُ

 

در بزابز جٌايات  وواواى ،حمَق بؾزی غزبدِّ اس اؽغالگزی صْیًَیغت ّا هی گذرد ٍ هحافل  ّفتبیؼ اس 

هؼاّذات عىَت در پیؼ گزفتِ اًذ. با ايي حال صْیًَیغت ّا حتی بِ طزيك  ،ًضادپزعت ٍ اؽغالگزرصين ايي 

ّویي عاسهاى ّا ٍ هجاهغ بیي الوللی ًیش ٍلؼی ًوی ًْذ ٍ پی در پی بِ ًمض هؼاّذات  صَرت گزفتِ در عايِ

. در ًوًَِ ديگز اعت در وزاًِ باختزیؽْزن عاسی ّای افغار گغیختِ  هی پزداسًذ وِ يه ًوًَِ اػ پیؾیي

بِ هؼتىفیي هغجذااللصی ّجَم  ،با ٍلاحت توام پلیظ صْیًَیغتیرهضاى اهغال رخ داد، هاُ هبارن وِ در 

در چٌیي  .بِ ؽوار هی رٍدوِ ًمض آؽىار هؼاّذُ اردى  وزدبزدُ ٍ ؽْزًٍذاى اؽغالگز را ٍارد صحي هغجذ 

تٌْا راّىار هؼمَل، هؾزٍع ٍ همذٍر هلت فلغطیي،  ،اعتون اٍضؼیتی ٍ در دًیايی وِ لاًَى جٌگل بز آى ح

 هجاّذيي راُ لذط اعت.ايواى هماٍهت با تىیِ بز عالح 

ضوي هحىَهبت ؽذيذ الذاهات ددهٌؾاًِ رصين وَدن وؼ  ،در ارٍپاداًؾجَياى  اتحادية اًجوي ّای اعالهی 

ٍ بز لشٍم حذف غذُ  ُفؾزدووا فی الغابك بز حوايت تام ٍ توام خَد اس هلت هظلَم فلغطیي پای صْیًَیغتی، 

  .دٍ رصين آپارتايذ تالٍيَ اس هؼادالت فلغطیي ٍ هٌطمِ تاویذ هی ٍرساعزائیل عزطاًی 

هیي رٍس جْاًی لذط، بز لشٍم پیادُ عاسی چْل ٍ عَارٍپا، اهزٍس در  داًؾجَياى در اًجوي ّای اعالهی ةاتحادي

اصل اًمالبی همابلِ با اعتىبار ٍ حوايت اس هغتضؼفاى جْاى در عزتاعز ػالن تاویذ داؽتِ ٍ در ايي هیاى، 



هزس َّيتی اعالم ٍ وفز ٍ  توذًی حوايت اس هلت همتذر ٍ هظلَم فلغطیي ٍ آرهاى لذط را ًِ تٌْا ًواد همابلِ

 .ذعٌجؼ اًغاًیت ٍ ؽزافت بؾز هؼاصز هی داً جبِْ حك ٍ باطل وِ ػیار

در ؽزايطی وِ دٍل هغتىبز غزبی با عَء اعتفادُ اس تفَق خَد بز فضای هجاسی، بیؼ اس پیؼ ػزصِ را بز 

بز خَد فلغطیي هی ؽًَذ،  اس ٍالؼیتٌگ وزدُ ٍ هاًغ اس اًتؾار اخبار ٍ تحلیل ّای  ؽبىِ ّای اجتواػی واربزاى

وِ بیؼ اس پیؼ در دفاع اس هلت هظلَم فلغطیي بِ افؾاگزی ػلیِ جٌايات رصين اؽغالگز لذط  ینهی داً السم

در ايي راعتا ٍ در ايي جْاد  .ینپزداختِ ٍ ًماب اس چْزُ درٍغیي جٌايتىاراى ٍ وَدن وؾاى صْیًَیغت بزوؾ

ى ٍ تبییي وٌٌذُ ًْضت هغتىبزاجٌايات ز ، يه رعاًِ افؾاگايزاًی هغلواى وبیز تبییي، ّز داًؾجَی

 . اهلل ؽاء اىخَاّذ بَد؛ جْاى هغتضؼفیي 

 

 ٍَالغََّلَامُ ػَلَى هَيِ اتََّبَغَ الُْْذَى


