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خالصه مدیریتی: 

حرضت آیت الله خامنه ای رهرب معظم انقالب اسالمی صبح روز سه شنبه سوم 

اسفند در ششمین کنفرانس بین املللی حمایت از انتفاضه ی فلسطین و در جمع رهربان 

گروه های فلسطینی، رئیسان و مسئوالن مجالس کشورهای اسالمی، و صدها تن از 

اندیشمندان، فرزانگان و شخصیت های برجسته و آزادی خواه جهان اسالم، هدف 

فتنه ها و جنگ های داخلِی تحمیلی در منطقه را کمرنگ شدن حمایت از آرمان 

مقدس آزادی قدس خواندند و با تأکید بر لزوم پرهیز گروه های مقاومت فلسطینی 

از ورود به اختالفات قومی و مذهبی و اختالفات داخلی کشورها خاطرنشان کردند: 

همه ی جریان های اسالمی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند و 

عمق رابطه ی جمهوری اسالمی با گروه های مقاومت فقط به میزان پایبندی آنان به 

اصل مقاومت مرتبط است.

ایشان همچنین با ترشیح دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز الگوی مقاومت 

قهرمانانه و انتفاضه ی مقدس در زمین گیر کردن رژیم صهیونیستی، و با اشاره به اثبات 

نادرستی طرح های قبلی »سازش« و تالش های اخیر دوست نمایانی که به دنبال 

انحراف مقاومت و انتفاضه و هزینه کردن آن در معامالت رسّی با دشمنان هستند، 

تأکید کردند: مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فرو افتد و انتفاضه ی سوم 

به اذن الله شکستی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد و تالش برای آزادی 

فلسطین باید محور وحدت همه ی ملت های مسلمان و آزادی خواه باشد.

جان کاه  اندوه  و  فلسطین  ُپرغصه ی  قصه ی  خامنه ای،  آیت الله  حرضت 

انبوه بر دل انسان های  مظلومیت ملت صبور، بردبار و مقاوم آن را درد و رنجی 

آزادی خواه و حق طلب و عدالت جو دانستند و افزودند: تاریخ فلسطین و اشغال 

ظاملانه ی آن و آواره کردن میلیون ها انسان و مقاومت دلیرانه ی این ملت قهرمان، 

پر فراز و نشیب است.
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رهرب انقالب اسالمی با اشاره به سوابق تاریخی، توطئه ی تشکیل رژیم 

صهیونیستی را توطئه ای فرامنطقه ای خواندند و گفتند: در هیچ برهه ای از تاریخ، 

هیچ یک از ملت های جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظاملانه، مواجه نبوده اند 

که در توطئه ای فرامنطقه ای، کشوری به طور کامل اشغال شود و ملتی از خانه و 

کاشانه ی خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدانجا 

گسیل شوند و موجودیتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیتی جعلی به جای آن 

بنشیند.

ایشان، پاک شدن این صفحه ی ناپاک از تاریخ را همچون دیگر صفحات 

آلوده، از وعده های تخلف ناپذیر الهی در قرآن کریم برشمردند و در ابتدای بحث به 

ترشیح رشایط برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه ی فلسطین پرداختند و گفتند: 

کنفرانس شما در یکی از سخت ترین رشایط جهانی و منطقه ای برگزار می شود و 

منطقه ی ما که همواره پشتیبان ملت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه ی 

جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحران های متعدد است.

اسوشیتدپرس با شیطنتی مشخص عنوان موجودیّتی جعلی در بیانات رهرب 

معظم انقالب را با تعبیر Fake Nation به کار برد که در واقع به معنای "ملتی جعلی" 

است. 

تندترین  از  یکی  را  انقالب  رهرب  سخرنانی  این  اسوشیتدپرس  چنین  هم 

سخرنانی های ایشان علیه رژیم غاصب صهیونیستی دانست.

حمایت از فلسطینینان و جریان مقاومت، ارسائیل غده ای رسطانی، موفقیت 

فلسطین محور وحدت همه کشورهای  فلسطین،  کامل  آزادی  مقاومت،  های 

اسالمی، ایجاد فلسطین برای ممانعت از ثبات و استقرار و پیرشفت منطقه، مسئله ی 

فلسطین مهمرتین مسئله در جهان اسالم و پدیدار شدن نشانه های افول رژیم 
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صهیونیستی بخش هایی از بیانات رهرب انثالب بودند که مورد توجه اکرث رسانه های 

غربی قرار گرفتند.

در ادامه بخش هایی از بازتاب بیانات رهرب معظم انقالب در این کنفرانس در 

رسانه های غربی ارائه می شود: 
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اسوشییتد پرس: 

رهرب ایران ارسائیل را موجودیتی جعلی و صفحه ای ناپاک خواند

رهرب ایران روز سه شنبه از تریبونِ اجتماعِ حامیانِ فلسطین استفاده کرد تا به 

ارسائیل حمله کند و دولت یهودی را موجودیتی جعلی و صفحه ناپاک تاریخ بخواند.

)آیت الله( خامنه ای خطاب به حارضان گفت: ارسائیل با یهودیانی تشکیل 

شد که از جای جای جهان به منطقه ی غرب آسیا آمدند تا در رسزمین فلسطینیان 

مستقر شوند و جایگزین یک "موجودیتی حقیقی" شوند.   

تندترین  از  یکی  را  انقالب  رهرب  سخرنانی  این  اسوشیتدپرس 

دانست.  صهیونیستی  غاصب  رژیم  علیه  ایشان  های   سخرنانی 

)آیت الله( خامنه ای در سخرنانی خود که 33 دقیقه طول کشید، اضافه کرد: ایجاد 

ارسائیل یکی از صفحات آلوده ی تاریخ است که با اذن خدا بسته خواهد شد.

رهرب ایران همچنین، از تمام مسلمانان خواست تا از فلسطینیان و جریان های 

"مقاومت" حمایت کنند – اشاره ای به گروه های شبه نظامی ضد ارسائیل مثل حماس 
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فلسطین و شبه نظامیانِ شیعه ی حزب الله لبنان. ایران همواره هم پیمانِ ثابت قدم 

آن ها بوده است. 

)آیت الله( خامنه ای افزود که جریان های مقاومت باید تمام ابزارهای رضوری 

را داشته باشند، و تمجید کرد آن هایی که نقش داشته اند در آن چه موفقیت "در 

جلوگیری از سلطه ی رژیم صهیونیستی در کل منطقه" خوانده می شود.

اما او در مقام این که بخواهد تأیید کند که ما همه در جنگ با ارسائیل هستیم، 

ظاهر نشد و در عوض گفت که ارسائیل "غده ای رسطانی" است که باید مرحله به 

مرحله در مان شود.   
http://staging.hosted.ap.org/dynamic/stories/M/ML_IRAN_ISRAEL?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=D

30-16-04-21-02-2017=EFAULT&CTIME
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رویرتز:

 رهرب ایران از فلسطینیان خواست که انتفاضه علیه ارسائیل را ادامه دهند

رهرب ایران روز سه شنبه به فلسطینیان گفت که قیام علیه ارسائیل را پیگیری 

کنند، )و نیز( پیشنهاد داد که تا رهایی کامل فلسطینیان، با دولت ارسائیل که "غده ای 

رسطانی" است، مقابله شود.

آیت الله علی خامنه ای گفت: " به  اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، 

مرحله ی بسیار مهّمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و شکستی دیگر بر رژیم 

غاصب تحمیل خواهد کرد«.
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)آیت الله( خامنه ای در صحبت های روز سه شنبه خود اشاره ای به حمله ی 

نظامی ایران به ارسائیل نکرد و تمرکز او بر روی منافعی بود که فلسطینیان می توانند 

از هر مقابله ای با ارسائیل، که او آن را غده ای توصیف کرد که دارد »فاجعه ی 

)دنیای( حارض« می شود، به دست آورند.

او گفت: انتفاضه ی فلسطین به تاخنت  توفنده اش به پیش ادامه خواهد داد تا 

دیگر اهداف خود را، تا زمان آزادی کامل فلسطین محّقق سازد«.
http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-iran-idUSKBN1601SB
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هآرتص: 

رهرب ایران )آیت الله( خامنه ای: حمایت از نیروهای مقاومت فلسطینی 

حیاتی است 

الله( علی  )آیت  ایران  تهران، رهرب  در  انتفاضه ی فلسطین  در کنفرانس 

خامنه ای اظهار داشت که حمایت از نیروهای مقاومت اسالمی رضوری است و از 

تمام جناح های فلسطینی خواست تا اتحاد داشته باشند. 
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هاآرتص به بازنرش همین یک جمله از بیانات رهرب انقالب اکتفا کرده و در 

ادامه به روابط داخلی جنبش های مقاومت فلسطین اِشغالی پرداخته است.
http://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/1.772985
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واشنگنت پست:

 رهرب ایران، ارسائیل را موجودیتی جعلی و صفحه ای ناپاک خواند

واشنگنت پست گزارش اسوشیتدپرس را به طور کامل بازنرش داده است.
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/irans-leader-calls-
israel-a-fake-nation-dirty-chapter/2017/02/21/8cc16e16-f815-11e6-aa1e-
5f735ee31334_story.html?utm_term=.bbee525d9b3a
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نیویورک تایمز:

 در جشن و رسور تهران: کیک، میوه، شعارهای ضد ارسائیلی

)آیت الله( علی خامنه ای رهرب ایران سخرنانِی طوالنی ای در دفاع از تمام 

گروه هایی داشت که علیه ارسائیلی می جنگند که او آن را "خطرناک" و یک "غده ی 

رسطانی" خواند. او همچنین بر این پافشاری داشت که هر گونه سازش با ارسائیل، 

حتی توافق صلحی بر اساس راِه حِل دو کشوری "خطائی بزرگ و نابخشودنی" 

است.

رهرب خطاب به حضار که شامل مهمانانی از آملان، ولز و سورینام بودند، گفت: 

مسئله ی فلسطین می تواند و باید محور وحدت همه ی کشورهای اسالمی شود.



اندیشکده راهربدی تبیین|بازتاب بیانات   رهرب معظم  انقالب)مدظله العالی(   درششمین کنفرانس بین املللی حمایت از انتفاضه فلسطین در رسانه های غربی/ 14

آیت الله خامنه ای گفت بعضی بحران ها در دیگر کشورهای منطقه باعث 

شده است مسئله ی حمایت از فلسطین تضعیف شود. 
https://www.nytimes.com/2017/02/21/world/middleeast/at-tehran-fete-cakes-
fruit-and-anti-israeli-slogans.html?_r=0
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املانیتور:

 رهرب ایران از رهایی از غده ی رسطانِی ارسائیل حمایت کرد 

به نقل از آژانس خربی فرانسه: رهرب ایران روز سه شنبه خواستار "رهایی 

کامل" فلسطین از "غده ی" ارسائیل شد، و یادآوری کرد که نظام اش حق وجود 

ارسائیل را به رسمیت نمی شناسد.

)آیت الله( خامنه ای گفت: این غّده ی رسطانی، از هنگام آغاز، مرحله ای 

رشد کرده و به بالی کنونی تبدیل شده و درمان آن نیز باید مرحله ای باشد.

)او ادامه داد:( انتفاضه های گوناگون و مقاومت مستمر در دست یابی به 

اهداف رو به افزایشی، موفقیت داشته است.
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او اضافه کرد: این ادامه پیدا خواهد کرد تا دست یابی به اهداف دیگر، )و( در 

نهایت آزادی کامل فلسطین.

او به عقب نشینی ارسائیل از جنوب لبنان در سال 2000 و غزه در 2005 به 

عنوان دو دستاورد اصلی اشاره کرد.

)آیت الله( خامنه ای گفت که مهم ترین دستاورد مقاومت، ایجاد مانع اساسی 

در برابر پروژه های صهیونیستی است. موّفقّیت مقاومت، در تحمیل یک جنگ 

فرسایشی به دشمن است.

رهرب ایران گفت که مقاومت توانسته برنامه ی اصلی رژیم صهیونیستی را که 

سیطره بر کِلّ منطقه بود، به شکست بکشاند.

)او افزود:( اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را متوقف نکرده بود، اینک شاهد 

دست اندازی آن به دیگر رسزمین های منطقه بودیم؛ از مرص گرفته تا اردن و عراق و 

خلیج فارس و غیره.
http://al-monitor.com/pulse/afp/2017/02/iran-diplomacy-israel-palestinians-
conflict.html
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اِم اِس اِن: 

رهرب ایران از رهایی از غده ی رسطانِی ارسائیل حمایت کرد

اِم اِس اِن با اشاره به این که "رهرب ایران آیت الله خامنه ای از رهایی کامل 

فلسطین از غده ی ارسائیل حمایت می کند"؛ ویدئویی از این کنفرانس و بخش 

مربوط به بیانات رهرب انقالب در مورد این غده رسطانی را منترش کرده است.
http://www.msn.com/en-gb/news/video/iran-leader-backs-liberation-from-
israel-tumour/vi-AAnaWav
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عرب نیوز:

 رهرب ایران ارسائیل را موجودیتی جعلی و صفحه ای ناپاک خواند

این رسانه گزارِش اسوشیتدپرس را با اشاره به درخواست رهرب ایران برای 

حمایت از فلسطینیان و جریان های مقاومت تکرار کرده است.

http://www.arabnews.com/node/1057521/middle-east
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دیلی استار: 

رهرب ایران از رهایی از غده ی رسطانِی ارسائیل حمایت کرد

این وب سایت به نقل از آژانس خربی فرانسه، همان مطالب سایت املانیتور 

را تکرار کرده است. 
https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Feb-21/394475-irans-
leader-calls-israel-a-fake-nation-dirty-chapter.ashx
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یاهو:

 رهرب ایران از رهایی از غده ی رسطانِی ارسائیل حمایت کرد

این وب سایت نیز به نقل از آژانس خربی فرانسه، همان مطالب املانیتور را 

آورده است.
https: / /www.yahoo.com/news/iran-leader-backs-l iberat ion-israel-
tumour-113223032.h tml
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بریت بارت:

 رهرب ایران )آیت الله( خامنه ای "انتفاضه ی مقدس" علیه "غده ی رسطانی" 

ارسائیل را ستود

بریت  بارت نیز به نقل از آژانس خربی فرانسه همان مطالب املانیتور، یاهو و... 

را تکرار کرده است.
http://www.breitbart.com/jerusalem/2017/02/21/iran-leader-calls-palestinian-
liberation-israel-tumour/
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اورشلیم پست: 

رهرب ایران از فلسطینیان خواست که انتفاضه علیه ارسائیل را دنبال کنند

این رسانه بخش ابتدایی گزارش رویرتز را آورده و بازنرش داده است.

http://www.jpost.com/Breaking-News/Iran-Supreme-Leader-calls-on-
Palestinians-to-pursue-intifada-against-Israel-482194
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تایمِز ارسائیل: 

رهرب ایران از "انتفاضه ی مقدس" برای نابودی "رسطانی" به نام ارسائیل 

دفاع کرد

رهرب ایران روز سه شنبه با "غده ی رسطانی" خواندن ارسائیل از "انتفاضه ی 

مقدس" برای نابودی حکومت یهودی اعالم حمایت کرد و اظهار داشت جامعه بین 

امللل به سمت رویارویی با رژیم صهیونیستی پیش می رود.

)آیت الله( خامنه ای گفت: مردم فلسطین، راهی جز این ندارد که با اّتکا به 

پروردگار متعال و اّتکاء به توانمندی های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله ی مبارزه را 
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همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده  است.

آیت الله )خامنه ای( اذعان داشت که )انتفاضه( در راهی روشن و امید بخش 

به پیش می رود. و به اذن خدا ما شاهد این خواهیم بود که انتفاضه فصل بسیار 

مهمی از تاریخِ مبارزه را رشوع و شکست دیگری را به رژیم )ارسائیل( تحمیل خواهد 

کرد. 

او ادامه داد: این غّده ی رسطانی، از هنگام آغاز، مرحله ای رشد کرده و به 

بالی کنونی تبدیل شده و درمان آن نیز باید مرحله ای باشد.

او گفت: اگرچه »مقاومت« در به دست آوردن هدف نهایی خود –آزادی 

کامل فلسطین– شکست خورده اما هجوم های مهمی را شکل داده است. انتفاضه ی 

فلسطین به تاخنت  توفنده اش به پیش ادامه خواهد داد تا دیگر اهداف خود را، تا 

زمان آزادی کامل فلسطین محّقق سازد«.

رهرب اذعان داشت که مسئله ی فلسطین "مهمرتین مسئله در جهان اسالم 

است و محور وحدت برای تمام مسلمین و هر فرد آزاده ای در جهان است. 

او گفت: هیچ مردم دیگری آن رنجی که مردم فلسطین می برند را نمی کشند. 

کاوشی هوشمندانه در تاریخ نشان می دهد که در هیچ برهه ای از تاریخ، هیچ یک 

از ملّتهای جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظاملانه مواجه نبود ه اند که در یک 

توطئه ی فرامنطقه ای، کشوری به طور کامل اشغال شود و ملّتی از خانه و کاشانه ی 

خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدان جا گسیل 

شوند؛ موجودیّتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیّتی جعلی بر جای آن بنشیند.

رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک 

درگیری طوالنی مّدت، مانع از ثبات و استقرار و پیرشفت منطقه شوند. این نیروها 
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مسئول فتنه ای هستند که در حال حارض وجود دارد.

او گفت: دفاع از مقاومت وظیفه ی همه ی ماست.

)آیت الله( خامنه ای گفت: جهان اسالم و دیگر جوامع بین املللی دیدگاه های 

مختلفی دارند اما باید حول آزادی فلسطین گرد هم آیند.

او اذعان داشت: با پدیدار شدن نشانه های افول رژیم صهیونیستی و ضعفی 

که بر مّتحدان اصلی آن بویژه ایاالت مّتحده ی  آمریکا حاکم شده است، مشاهده 

می شود که اندک اندک، فضای جهانی نیز به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیر 

قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی میل می کند.

http://www.timesofisrael.com/iran-leader-hails-holy-intifada-against-cancer-
israel/
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دیلی میل: 

رهرب ایران ارسائیل را موجودیتی جعلی و صفحه ای ناپاک خواند

دیلی میل گزارش اسوشیتدپرس را آورده است.

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4244606/Irans-leader-calls-Israel-
fake-nation-dirty-chapter.html
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سی اِن اِس نیوز: 

رهرب ایران ارسائیل را موجودیتی جعلی و صفحه ای ناپاک خواند

این رسانه نیز گزارش اسوشیتدپرس را تکرار کرده است.

http://www.cnsnews.com/news/article/irans-leader-calls-israel-fake-nation-
dirty-chapter
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میدل ایست آنالین: 

)آیت الله( خامنه ای )رهرب( ایران از آزادی کامل فلسطین حمایت کرد

میدل ایست نیز همان مطالب املانیتور، به نقل از آژانس خربی فرانسه، را 

آورده است. 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=81585
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اِی بی سی نیوز:

 رهرب ایران ارسائیل را موجودیتی جعلی و صفحه ای ناپاک خواند

اِی بی سی گزارش اسوشیتدپرس را تکرارکرده است.

http://abcnews.go.com/International/wireStory/irans-leader-

45625469-calls-israel-fake-nation-dirty-chapter



اندیشکده راهربدی تبیین|بازتاب بیانات   رهرب معظم  انقالب)مدظله العالی(   درششمین کنفرانس بین املللی حمایت از انتفاضه فلسطین در رسانه های غربی/ 30

رادیو فردا: 

آیت الله علی خامنه ای،  رهرب جمهوری اسالمی، روز سه شنبه، سوم اسفند، 

در کنفرانسی در تهران در حمایت از »انتفاضه فلسطین« بار دیگر ارسائیل را »غده 

رسطانی« و »جعلی« توصیف کرده و بدون نام بردن از گروهی هشدار داد که هر 

گروهی از »مسیر مقاومت« فلسطین دور شود از جمهوری اسالمی دور شده است.

او اعالم کرد که »عمق رابطه جمهوری اسالمی با گروه های مقاومت فقط 

به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است و هر گروهی که در این مسیر 

استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور 
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شده است.«

»غده  را  ارسائیل  دیگر  بار  سخنانش  ادامه  در  اسالمی  جمهوری  رهرب 

رسطانی«،  »موجودیتی جعلی« و »صفحه ناپاک از تاریخ«  توصیف کرد که، به گفته 

او،  با »توطئه ای فرامنطقه ای« تشکیل شد، اما از صفحه تاریخ »پاک« خواهد شد.

)آیت الله( علی خامنه ای در مراسم افتتاحیه »ششمین کنفرانس بین املللی 

حمایت از انتفاضه فلسطین« در تهران،که از سوی حکومت جمهوری اسالمی 

سازماندهی می شود،گفت: »اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً 

گروهی دیگر از دل ملت فلسطین بر می آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.«

آیت الله خامنه ای در سخنان خود به نام هیچ گروهی اشاره نکرد.

به نوشته خربگزاری دولتی ایرنا،  از جمله رشکت کنندگان خارجی قابل ذکر در 

این کنفرانس می توان به نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، شیخ نعیم قاسم، معاون 

دبیرکل حزب الله لبنان، اعضای »گروه های جهادی فلسطینی« و»جنبش مقاومت 

فلسطین« اشاره کرد.

به لزوم »پرهیز گروه های  با اشاره  رهرب جمهوری اسالمی در سخنانش 

مقاومت فلسطینی از ورود به اختالفات قومی و مذهبی و اختالفات داخلی کشورها« 

افزود: »همه جریان های اسالمی و ملی موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار 

گیرند.«

وی »هدف فتنه ها و جنگ های داخلی تحمیلی در منطقه را کمرنگ  شدن 

حمایت از مسئله فلسطین و آرمان مقدس آزادی قدس«  دانست.

او همچنین حامیان ارسائیل را متهم کرد که »در پس فتنه های موجود قرار 

دارند«  و از »جنگ های داخلی« که با »توطئه های پیچیده دشمن« بر ملت های 
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منطقه »تحمیل« شده و آنها را »به جان یکدیگر انداخته است« ابراز تاسف کرد و 

گفت که این موضوع »تالش خیرخواهان امت اسالمی را کم اثر کرده است.«

رژیم  افول  نشانه های  شدن  »پدیدار  به  اشاره  با  اسالمی  جمهوری  رهرب 

صهیونیستی و ضعفی که بر متحدان اصلی آن به ویژه آمریکا حاکم شده است«  

افزود: »مشاهده می شود که اندک اندک، فضای جهانی به سمت مقابله با اقدامات 

خصمانه و غیرقانونی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی میل می کند.«

آیت الله خامنه ای همچنین آمریکا و برخی از دولت های غربی را متهم کرد 

که از سیاست های ارسائیل علیه فلسطینیان از جمله در »غصب رسزمین های آنان 

و بنای شهرک در آنها« پشتیبانی می کنند.

رژیم  با  سازش  »طرح های  از  انتقاد  با  همچنین  اسالمی  جمهوری  رهرب 

صهیونیستی« افزود: »مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حق 

یک ملت، به رژیم غاصب مرشوعیت می دهد، که خود خطایی بزرگ و نابخشودنی 

است، بلکه مشکل در آن است که اساساً، هیچ تناسبی با رشایط کنونی مسئله 

فلسطین ندارد و خصلت های توسعه  طلبانه و رسکوبگرانه و آزمندانه  صهیونیست ها را 

در نظر نمی گیرد.«

»ششمین کنفرانس بین املللی حمایت از انتفاضه فلسطین« صبح روز سه شنبه 

با حضور رهرب جمهوری اسالمی و روسای سه قوه،  رئیس مجلس خربگان،  فرماندهان 

سپاه پاسداران و ارتش، وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

http://www.radiofarda.com/a/f6_iran_khamenei_palestine_israel/28322435.
html
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دویچه وله:

رهرب جمهوری اسالمی بار دیگر ارسائیل را "غده رسطانی" و کشوری "جعلی" 

خواند و اعالم کرد که میزان رابطه ایران با گروه های فلسطینی میزان پایبندی آنها به 

"اصل مقاومت" است. خامنه ای هر گونه "سازش" با ارسائیل را ناممکن دانست.
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)آیت الله( علی خامنه ای، رهرب جمهوری اسالمی، سه شنبه )3 اسفند/ 21 

فوریه( در ششمین "کنفرانس بین املللی حمایت از انتفاضه فلسطین" در تهران بار 

دیگر ارسائیل را "غده رسطانی" و "موجودیتی جعلی" خواند و "عمق رابطه جمهوری 

اسالمی" با گروه های فلسطینی را با "میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت" مرتبط 

دانست.

)آیت الله( خامنه ای همچنین بدون نام بردن مشخص از گروه های فلسطینی 

گفت: »هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که 

از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است«.

رهرب جمهوری اسالمی گروه  های فلسطینی را به کنار گذاشنت "اختالفات 

قومی و مذهبی" فراخواند و از آنها خواست که فقط در راستای "آرمان فلسطین" 

حرکت کنند. )آیت الله( خامنه ای همچنین هدف "فتنه"های کنونی در منطقه را 

"کم رنگ شدن" حمایت از فلسطینیان و "آرمان مقدس آزادی قدس" دانست.

)آیت الله( خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود به "طرح های سازش" 

با ارسائیل نیز تاخت و گفت: »مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه 

آمدن از حق یک ملت، به رژیم غاصب مرشوعیت می دهد، که خود خطایی بزرگ 

و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساسا هیچ تناسبی با رشایط 

کنونی مسئله فلسطین ندارد و خصلت های توسعه طلبانه و رسکوبگرانه و آزمندانه ی 

صهیونیست ها را در نظر نمی گیرد«.

رهرب جمهوری اسالمی ایران بارها ارسائیل را "غده رسطانی" نامیده است. 

)آیت الله( علی خامنه ای از جمله در مرداد ماه 1391 نیز گفته بود که ارسائيل به 

زودی از صحنه جهان "محو" خواهد شد.
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)آیت الله( خامنه ای بارها اعالم کرده که ایران عالوه بر حزب الله لبنان، به 

حماس، جهاد اسالمی و دیگر گروه های فلسطینی کمک می کند و به این کمک ها 

ادامه خواهد داد. گذشته از حمایت از گروه های اسالمی فلسطینی در غزه، خامنه ای 

در آذرماه 93 نیز خواستار مسلح شدن کرانه باخرتی شده و گفته بود که »این کار قطعا 

انجام خواهد شد«.

در همین راستا بسیاری از مقام های نظامی جمهوری اسالمی هم ارسائیل را 

تهدید به "نابودی" کرده اند. یکی از این تهدیدها سخنان حسین سالمی، جانشین 

فرمانده سپاه بود که تیرماه سال جاری گفت: »ده ها هزار موشک تخریب گر با 

بردهای بلند در اقصی نقاط اسالم فقط منتظر دستور هستند که با فشار یک ماشه 

ارسائیل را برای همیشه از جغرافیای سیاسی جهان حذف کند«.

)آیت الله( علی خامنه ای چند ماه پیش نیز در دیدار با دبیرکل جهاد اسالمی 

فلسطین در تهران گفته بود: »رژیم صهیونیستی به رشط مبارزه همگانی و متحد 

فلسطینی ها و مسلمانان با صهیونیست ها در 25 سال آینده وجود خارجی نخواهد 

داشت«. 
http://ul.tabyincenter.ir/u5
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بی بی سی:

آیت الله علی خامنه ای، رهرب ایران، از گروه های فلسطینی خواسته است که 

درگیر اختالف های درونی و منطقه ای نشوند.

رهرب ایران در جلسه ای با عنوان 'کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین ' 
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گفت: "مقاومت فلسطین نیز باید با عربت گیری از گذشته  خود به این نکته  مهم توجه 

داشته باشد که مقاومت و فلسطین ارزشمندتر و واالتر از آن است که در اختالفات 

میان کشورهای اسالمی و عربی و یا اختالفات داخلی کشورها و یا اختالفات قومی 

و مذهبی درگیر شود." او همچنین گفت اختالف درونی میان گروه های مختلف 

فلسطینی باید مدیریت شود و به "نزاع و خدای ناکرده درگیری" کشیده نشود. آقای 

خامنه ای هشدار داده "دوست نمایانی" می خواهند مبارزه فلسطینی ها را "منحرف" 

کنند.

حسن روحانی، رئیس جمهور و همین طور علی و صادق الریجانی، روسای 

مجلس و قوه قضاییه ایران آقای خامنه ای را در این نشست همراهی می کردند. 

رسانه های ایرانی می گویند در این جلسه نمایندگانی از 80 کشور مختلف رشکت 

کرده اند.

اشاره کرده  منطقه خاورمیانه  در  به درگیری های جاری  آیت الله خامنه ای 

توصیف  منطقه ای"  و  جهانی  رشایط  سخت ترین  از  "یکی  را  جاری  وضعیت  و 

کرده است. او گفته که در سال های اخیر "کوتاهی هایی" درباره فلسطین شده و 

"کشورهای اسالمی و عربی و همه  جریانهای اسالمی و ملی، موظفند در خدمت 

آرمان فلسطین قرار گیرند."

او گفته است کسی حق ندارد در ازای کمک به گروه های فلسطینی از آنها 

انتظار خاصی داشته باشد. آقای خامنه ای همچنین گفت که موضع جمهوری 

اسالمی در حمایت از فلسطینی ها "اصولی" است، به گروه خاصی محدود نمی شود 

و معیار ارتباط ایران با گروه های فلسطینی "پایبندی آنان به اصل مقاومت" است.

آیت الله خامنه ای همچنین گفت که کسی حق ندارد در برابر کمکی که به 

فلسطینیان می کند، از آنان "خواست ویژه ای" داشته باشد
http://www.bbc.com/persian/iran-39037867
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