بیانیه نمایندگان طالب و فضالی جامعهالمصطفی (

) العالمیه در مشاوران منطقهای

در محکومیت تصمیم نژادپرستانه و صهیونیستی انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس شریف
بس
م اهلل القاصم الجبارین

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

االسراء ـ 1

بار ديگر دست تصميم نژادپرستانه و صهيونيستی ترامپ رئيس دولت استکباري آمريکا در باره انتقال
شيطنتآميز سفارت آن كشور به قدس شريف ،جامعه جهانی را متوجه توطئهاي بزرگ نموده و عليرغم
خواسته دشمن نادان ،موجی از بيداري و توجه به آرمان مقدس آزادي فلسطين مظلوم و جايگاه قبله اول
مسلمانان را در جامعه آزاديخواه جهان و مسلمانان ايجاد نموده است.
اكنون كه به بركت مقاومت اسالمی برخواسته از انديشه ناب انقالب اسالمی ،اتحاد شوم آمريکا،
اسرائيل و ارتجاع عرب در ميدانهاي مختلف و پيچيده دچار بنبست و شکست گشته و بحمداهلل در
آخرين پيروزي مقاومت اسالمی بساط دولت پوشالی و وحشی داعش از سرزمينهاي مقدس عراق و
سوريه برچيده شده است ،آنان با تالش مذبوحانه جديد میخواهند با وارد نمودن ضربهاي ديگر به
مقدسات امت اسالمی شکستهاي خود را جبران نمايند.

ما نمایندگان طالب و فضالی غیرایرانی در جامعةالمصطفی العالمیه توجه جامعه جهانی و امت

اسالمی را به نکات ذیل جلب مینماییم:

 1ـ از اعماق وجودمان پيروزيهاي ارزشمند جبهه مقاومت در عراق و سوريه را به رهبر عظيمالشأن انقالب
اسالمی حضرت آيةاهلل العظمی خامنهاي (دامت بركاته) و مرجعيت واالمقام آيةاهللالعظمی سيستانی (حفظهاهلل) ،دولتها و
مردم شريف كشورهاي عراق ،سوريه و جمهوري اسالمی ايران و فرماندهان دالور بويژه سردار و فرمانده رشيد
اسالم حاجقاسم سليمانی تبريک میگوييم و از خداي بزرگ میخواهيم باقيمانده از تروريستهاي شرور را نيز
به زودي نابود فرمايد.
 2ـ ما بيتالمقدس را قبلهگاه اول مسلمانان و سرزمين فلسطين را موطن مسلمانان ستمديدهاي میدانيم كه
پس از سالها مقاومت و ت قديم شهيدان فراوان اكنون به عنوان نماد عزت و مقاومت همه مسلمانان تبديل شده
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است .بر همه دولتهاي اسالمی و مردم مسلمان جهان در هر كجا كه باشند و بر همه آزاديخواهان الزم است تا
نابودي رژيم اشغالگر صهيونيستی از تماميت و قداست اين سرزمين دفاع نمايند.
 3ـ همانگونه كه حضرت امام خمينی (ره) فرمودند« :همه كشورهاي اسالمی بايد بدانند كه اين جرثومه فساد
را كه در قلب كشورهاي اسالمی گماشتهاند تنها براي سركوبی ملت عرب نمیباشد بلکه خطر و ضرر آن متوجه
همه خاور ميانه است ،نقشه ،استيال و سيطره صهيونيسم بر دنياي اسالم و استعمار بيشتر سرزمينهاي زرخيز و
منابع سرشار كشورهاي اسالمی میباشد كه فقط با فداكاري ،پايداري و اتحاد دولتهاي اسالمی میتوان از شر
اين كابوس سياه استعمار رهايی يافت»
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 4ـ آنچه امروز بايد بيشتر مورد توجه نخبگان ،انديشمندان و دولتمردان متعهد امت اسالمی قرار گيرد اين
است كه با وحدت و همآفزايی ،هويت اسالمی را بازيابی نمايند ،نقشهها و توطئههاي پيدا و پنهان دشمنان اسالم
به سركردگی شيطان بزرگ آمريکا را درک كنند ،با سختیها و مرارتهايی كه مردم مظلوم فلسطين در دهها
سال اشغالگري بيرحمانه صهيونيزم تحمل نمودهاند بيشتر آشنا شوند و از همه فرصتها و قابليتهاي فراوان
مادي و معنوي كه خداوند به آن ها ارزانی داشته است استفاده نموده و ضمن حمايت از آرمان مقدس آزادي
فلسطين ،نقشههاي شوم استکبار را خنثی و جبهه كفر را محکوم به شکست نمايند.
 5ـ در طول تاريخ اسالم هر زمان امت اسالم بيدار بوده و با جان و مال و همه توان در راه خداوند جهاد نموده است
خداوند متعال عليرغم انبوه بودن عِدّه و عُدّه دشمنان ،مؤمنان را ياري و فتح و پيروزي را نصيبشان فرموده است.

اكنون نيز مسلمين جهان بويژه مردم مسلمان و رنجديده فلسطين پس از سالها تجربه خوب میدانند كه تنها راه
نجات از ستمگريهاي رژيم جعلی اسرائيل و ريشه كن كردن اين غده سرطانی در پرتو انتفاضه و جهاد فراگير مردم
و سازمانهاي جهادي فلسطين و حمايت و پشتيبانی همهجانبه امت اسالمی و آزادي خواهان عالم خواهد بود.

اطمينان داريم وعده الهی در نصرت مؤمنان تخلفناپذير است و چيزي نخواهد پاييد كه اسرائيل به دست
قدرتمند مجاهدان راه خدا از صفحه روزگار محو خواهد شد.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ
نمایندگان طالب و فضالی غیرایرانی
مشاوران منطقهای
جامعهالمصطفی العالمیه
1396/09/18
2

