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Για την ημέρα της 
Παλαιστίνης

Al Quds
H Ισλαμική επανάσταση έδωσε στον Ιρανικό λαό την ανεξαρτησία του . 
Το Ιραν  έπαψε να είναι μια ημιαποικία , ένα  πιόνι της Δύσης. Μια από 
τις πιο σημαντικές προσφορές της επανάστασης πέρα από τα Ιρανικά 
σύνορα είναι  ότι έθεσε στο κέντρο της εξωτερικής πολιτικής της  την 
αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό  , την απελευθέρωσή του  από τον 
Ισραηλινό ζυγό. Η καθιέρωση της ημέρας της Ιερουσαλήμ, ήδη από την 
πρώτη μετεπαναστατική περίοδο,  συμβολίζει  αυτή την προτεραιότητα.
Η Ισλαμική επανάσταση μίλησε καθαρά για το Ισραήλ.  Αυτό είχε και 
έχει τη σημασία του , γιατί κανείς προοδευτικός άνθρωπος δεν πρέπει να 
ξεχνάει  ότι το Ισραήλ , δεν είναι ένα συνηθισμένο κράτος. Ιδρύθηκε όταν 
κατέρρεε η παλιά αποικιοκρατία , σαν  προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης 
στην καρδιά την Μέσης Ανατολής.  Είναι κράτος –στρατιωτική βάση , χωρίς 
Σύνταγμα, χωρίς αναγνωρισμένα σύνορα . Δεν αναγνωρίζει ούτε αποδέχεται 
κανένα πλαίσιο διεθνούς δικαίου. Οι πολιτικές δολοφονίες, η δολοφονία 
διαπρεπών επιστημόνων άλλων χωρών  , οι απρόκλητοι βομβαρδισμοί  των 
γειτονικών χωρών, η μαζική εξόντωση αμάχων,  οι εισβολές και κατοχές 
ξένων εδαφών είναι η καθημερινή του πραγματικότητα από την ίδρυσή του.  
Με νομικούς όρους, τελεί αδιάκοπα  εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας , 
εγκλήματα  γενοκτονίας , εγκλήματα  επίθεσης, ρατσιστικά εγκλήματα. Είναι 
εξ  ορισμού  ρατσιστικό καθεστώς:  O  μη εβραϊκός πληθυσμός του δεν έχει 
πολιτικά δικαιώματα: Στους Παλαιστίνιους που ζουν υπό την κυριαρχία 
του δεν αναγνωρίζεται το habeas corpus,  ούτε καν το δικαίωμα στη ζωή. 

Γιάννης Ραχιώτης
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Ο στόχος της εξάλειψης  αυτού του δυτικού προγεφυρώματος που επιβλήθηκε  
για τη συνέχιση της αποικιοκρατίας με διαφορετικό τρόπο δεν στρέφεται 
κατά των Εβραίων της Παλαιστίνης. Στρέφεται κατά του ιμπεριαλισμού και 
της νεοαποικιοκρατίας. Κάθε κάτοικος της Παλαιστίνης ανεξάρτητα από 
θρήσκευμα ή εθνοτική καταγωγή πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζήσει σαν 
ισότιμος πολίτης σε ένα ανεξάρτητο , κυρίαρχο, δημοκρατικό  κράτος  . Αυτό 
ακριβώς είναι που αρνείται  στους Παλαιστινίους το σημερινό νεοαποικιακό 
μόρφωμα  που αποκαλείται «Κράτος του Ισραήλ» ή «Εβραϊκό κράτος» 
. Γιαυτό πρέπει να αντικατασταθεί  από μια νέα κρατική υπόσταση, ένα 
Παλαιστινιακό κράτος που θα συμβιώνει  ειρηνικά με τους γείτονές του 
και θα αναγνωρίζει ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα σε όλους τους 
κατοίκους του  ανεξάρτητα αν είναι Εβραίοι , μουσουλμάνοι ή χριστιανοί
Στις μέρες μας τα κράτη και οι λαοί που αρνούνται  την υποταγή στις  δυτικές δυνάμεις  
περνούν δύσκολες ώρες. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους  απειλούν διαρκώς με 
πόλεμο. Σε αρκετές περιπτώσεις , όπως  στη  μαρτυρική Συρία, η απειλή γίνεται 
πράξη. Εκμεταλλεύονται την  κυρίαρχη θέση τους στα διεθνή οικονομικά δίκτυα 
και τους  επιβάλουν  αυθαίρετα μονομερή  οικονομικά μέτρα που προκαλούν 
καταστρεπτικές συνέπειες στην οικονομία και τις υποδομές τους. Οι εκβιασμοί 
είναι  αδιάκοποι . Η πρόσφατη άνανδρη δολοφονία του στρατηγού  Σολειμανί  και 
λίγους μήνες νωρίτερα η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Μαδούρο  και το  
πραξικόπημα στη Βολιβία δείχνει ότι πλέον έχουν χάσει οποιδήποτε  αναστολή .
Είναι πραγματικά μεγάλο το τίμημα που πληρώνουν όσοι λαοί αρνούνται  τον 
εξευτελισμό και την μετατροπή τους σε μοντέρνες αποικίες.  Όμως η αντίσταση 
είναι μονόδρομος . Το αποδεικνύει η τύχη όσων επέλεξαν την ταπείνωση και την 
υποταγή. Η διατήρηση του άξονα της αντίστασης ,  όσο δύσκολη και να είναι , είναι 
όρος επιβίωσης απέναντι στον κτηνώδη ιμπεριαλισμό  και ταυτόχρονα όρος για την 
απελευθέρωση της Παλαιστίνης . Τελικά είναι προσφορά σε όλη την ανθρωπότητα.

Quds Day 2020
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Τα λαϊκά στρώματα στο δυτικό μπλόκ , ιδιαίτερα στις  περιφερειακές χώρες όπως 
η Ελλάδα  αντιμετωπίζουν επίσης τραγικά υπαρξιακά προβλήματα  .Είναι και αυτά 
θύματα της απληστίας κι της επιθετικότητας των ελιτ των δυτικών δυνάμεων χωρίς 
να μπορούν να αμυνθούν  επειδή δεν διαθέτουν ισχυρές  πολιτικές   και κοινωνικές 
οργανώσεις  . Ετσι  βιώνουν το κλασσικό αποικιακό δίλημμα: Παροχή κάποιων 
υλικών μέσων με αντάλλαγμα την εξατομίκευση, την ταπείνωση  τον εξευτελισμό.  
Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις . Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο 
έντιμης συνδιαλλαγής με τα θηρία της Δύσης. Η απατηλή και ανέντιμη 
συμπεριφορά τους  όσο αφορά τη JCPOA τo αποδεικνύει για μια ακόμη 
φορά. Μόνο  η αντίσταση των λαών και η βαθύτερη δυνατή συνεργασία 
μεταξύ  των ανεξάρτητων κρατών, η δημιουργία των δικών τους δικτύων 
,μπορεί να εγγυηθεί ένα ειρηνικό και αξιοπρεπές μέλλον για όλους. 

Quds Day 2020
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Η βία ποτέ  δεν έπαψε  να εντείνεται από πλευράς 
Ισραήλ στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, καθώς 
οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν  τη νέα τους 
πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, παραβιάζοντας 
σειρά αποφάσεων του ΟΗΕ.
Η 15η Μαΐου είναι μια μέρα που οι 
Παλαιστίνιοι γνωρίζουν ως nakba τους, 
ή «καταστροφή», η τραυματική απέλαση 
εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τα 
σπίτια τους το 1948 από τους Ισραηλινούς. 
Αυτός ο ξεριζωμός καθόρισε και το μέλλον 
του πολύπλευρου Παλαιστινιακού αγώνα 
ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή.Πολλές 
από τις κύριες συνέπειες της Νάκμπα, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης 
των περισσότερων Παλαιστινίων από 
τις προγονικές τους περιοχές και της 
συνεχιζόμενης αδικίας σε βάρος τους , 
παραμένουν άλυτες μέχρι σήμερα.
Αυτό βοηθά στην εξήγηση της διαρκούς βίας 
των  Ισραηλινών σε βάρος των Παλαιστινίων. 
Στην Μαρτυρική  Γάζα αλλά και στην 
Δυτική όχθη,  χιλιάδες Παλαιστίνιοι κυρίως 
νέοι διαχρονικά αντιμετωπίζουν ισραηλινές 
δυνάμεις και συνοριοφύλακες. Αποκλείουν 
αυτούς τους άντρες από τα κοντινά χωριά, 
που βρίσκονται στο σημερινό Ισραήλ, 
από το οποίο πολλές από τις οικογένειές 
τους εκτοπίστηκαν τη δεκαετία του 1940. 
Αμέτρητοι και άοπλοι Παλαιστίνιοι έχασαν 
τη ζωή τους και χιλιάδες τραυματίες 
τα τελευταία χρόνια  είναι θύματα της 
Ισραηλινής βαρβαρότητας. Αυτές οι 
διαδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 
15 ΜΑΗ  σε συνδυασμό με το πρόσφατο 
άνοιγμα αμερικανικής πρεσβείας στην 
Ιερουσαλήμ, μπορεί να γίνουν ένα ακόμη 
ιστορικό σημείο ανάφλεξης. Ακόμα κι αν το 
χειρότερο δεν συμβεί αυτή τη φορά, αργά ή 
γρήγορα, θα συμβεί. Η Διεθνής  κοινότητα 
μετρά την διαρκή αποτυχία της να εφαρμόσει 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Αλληλεγγύη 
στον αγώνα του 
Παλαιστινιακού λαού 
για ελεύθερη πατρίδα

Κώστας Ήσυχος

επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους, 
η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κυρίαρχο 
κράτος στα σύνορα του 1967, η απαράδεκτη 
και παράνομη κατοχή παλαιστινιακού 
εδάφους από εποίκους του Ισραήλ 
συνεχίζεται.
Μέχρι να φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε 
την πολιτική και πολιτιστική κληρονομιά 
του nakba, το Ισραήλ και η υπόλοιπη Μέση 
Ανατολή θα βρίσκονται σε συνεχή ανάφλεξη. 
Οι ελληνικές κυβερνήσεις προσδεδεμένες 
σε ιμπεριαλιστικό κλοιό όπου οι ΗΠΑ, το 
Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ παραβιάζουν 
ωμα το διεθνές δίκαιο. Ένα διεθνές 
δίκαιο που σωστά και συχνά οι Ελληνικές  
κυβερνήσεις  το επικαλούνται για την Κύπρο, 
το Αιγαίο και την Μεσόγειο αλλά αδυνατούν 
να παρέμβουν.
Για να κατανοήσεις το nakba πρέπει να 
αντιμετωπίσεις την κατάσταση πρώτα στην 
απόλυτη κλίμακα και ολότητά της. Πριν 
από το nakba, υπήρχε μια μεγάλη, βαθιά 
ριζωμένη, και ουσιαστικά αρχαία αραβική 
κοινωνία, τα περισσότερα μέρη της οποίας, 
μέσα σε λίγους μήνες, κατακτήθηκαν από 
το  Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, την μια 
μέρα ήταν εκεί, και αποτελούσε μια ζωντανή 
μνήμη, και την επόμενη μέρα είχε φύγει. Μια 
ολόκληρη χώρα και κοινωνία, με εξαίρεση 
σχετικά μικρές ομάδες σε μερικά μέρη, 
απλώς εξαφανίστηκε.

Εάν θέλουμε να συμβάλλουμε και να 
διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη της 
Νάκμπα οφείλουμε να αναφερόμαστε 
στο διεθνές δίκαιο με δίκαιο τρόπο και 
όχι α λα καρτ. Πρεπει να συνεχίσουμε  να 
αγωνίζομαστε  με όλες τις δυνάμεις μας   
ενάντια στην ιμπεριαλιστική εξάρτηση, 
υπέρ του δικαίου αγώνα των Παλαιστίνιων, 
ενάντια στον σχεδιαζόμενο Αμερικανό – 
Ισραηλινό  αγωγό που προσβλέπει στην 
πλήρη στρατιωτικοποίηση  από το ΝΑΤΟ 
στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Υπέρ της 
διαφύλαξης των συμφερόντων της Ελλάδας 
της Κύπρου, της Παλαιστίνης και όλων 
των λαών στην ευρύτερη περιοχή, στη 
βάση του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης 
και της αμοιβαίας επωφελούς  συνεργασίας 
όλων των λαών.  Τελος θελω να συγχαρώ 
το σθένος και την επιμονή για δίκαια λύση 
του παλαιστινιακού , για την διαχρονική 
αλληλεγγύη που επιδεικνύει ο Ιρανικός Λαος 
και η κυβερνηση του στην υπόθεση της 
Παλαιστίνης. 

Quds Day 2020
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αντιδράσεις και τα διεθνή ψηφίσματα 
καταδίκης κατά της εισβολής και της 
κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών, 
της γενοκτονίας των Παλαιστινίων και 
την  ιουδαιοποίηση αυτού του ιερού 
τόπου. Το σιωνιστικό καθεστώς σε όλα 
τα προηγούμενα έτη με την στήριξη των 
ΗΠΑ, προσπαθεί με διάφορους τρόπους 
να πραγματοποιήσει το σιωνιστικό 
όραμα για την μετατροπή του Κοντς 
στην παντοτινή πρωτεύουσα του. Η τότε 
αναγνώριση του Κοντς ως πρωτεύουσα 
του σιωνιστικού καθεστώτος - με την 
μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας 
στην πόλη αυτή στις 14 Μαΐου 2018 - από 
τον Αμερικανό Πρόεδρο, και η τωρινή 
παρουσίαση του επαίσχυντου σχεδίου 
της συμφωνίας του αιώνα, προωθούνται 
για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού.
Αναμφίβολα οι τελευταίες εξελίξεις και 
οι παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ και 
του σιωνιστικού καθεστώτος, με την 
παρουσίαση του επαίσχυντου σχεδίου 
της συμφωνίας του αιώνα καθώς και με 
την παράνομη ενέργεια της εκτέλεσης 
του εμβληματικού και πρωτοπόρου 
Διοικητή της Αντίστασης, Στρατηγού 
Κασέμ Σολεϊμανί, έχουν διαφοροποιήσει 
την φετινή Ημέρα του Κοντς σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα έτη. Η Αμερική 
και το σιωνιστικό καθεστώς, μαζί με 
ορισμένα αραβικά κράτη, συνεχίζοντας 
την προσέγγιση της μονομέρειας, 

Η Παγκόσμια Ημέρα του Κοντς έχει 
ιδιαίτερη σημασία ως άξονα της 
ενότητας του ισλαμικού κόσμου, για την 
επίδειξη της ένωσης και της συνοχής 
της ισλαμικής ούμα και την ανάδειξη 
του Κόντς ως το νούμερο ένα ζήτημα 
του ισλαμικού κόσμου. Ως εκ τούτου, ο 
ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 
Ιράν, Ιμάμ Χομεινί, στα πρώτα βήματα 
της πορείας της Ισλαμικής Επανάστασης, 
ονόμασε στις 7 Αυγούστου του 1979 την 
τελευταία Παρασκευή του ιερού μήνα 
του Ραμαζανίου, ως Ημέρα του Κοντς, 
και κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους 
και τους φιλελεύθερους πολίτες του 
κόσμου σε ενότητα και αλληλεγγύη 
έναντι του παγκόσμιου σιωνισμού  και 
την απώθηση των συνεπειών του, ως το 
σημαντικότερο εμπόδιο για την ενότητα 
του ισλαμικού κόσμου.
Το σιωνιστικό καθεστώς σε όλη τη 
διάρκεια του μοχθηρού του βίο στις 
τελευταίες 7 δεκαετίες, έχει δείξει πολλές 
φορές πως βάζει ως πρωταρχικό του 
σκοπό την ιουδαιοποίηση του Κοντς, 
το οποίο αποτελεί την πρώτη Κίμπλα 
των μουσουλμάνων, το σύμβολο της 
Παλαιστίνης, τον άξονα ενότητας του 
ισλαμικού κόσμου και το οποίο ανήκει 
βεβαίως σε όλες τις μονοθεϊστικές 
θρησκείες. Για τον λόγο αυτό, το καθεστώς 
- σφετεριστή δεν έχει παραιτηθεί από τις 
προσπάθειες του, παρά τις παγκόσμιες 

επιστρατεύουν όλες τους τις δυνάμεις 
για την προώθηση του επαίσχυντου 
σχεδίου της συμφωνίας του αιώνα  και 
την παραβίαση των δικαιωμάτων των 
Παλαιστινίων, επιδιώκοντας το τέλος της 
ύπαρξης των Παλαιστινίων στα εδάφη 
του Κοντς. Το σχέδιο αυτό είναι τόσο 
καταπιεστικό, μονομερή, παράλογο και 
κατά των διεθνών ψηφισμάτων, που δεν 
έχει κατορθώσει να γίνει αποδεκτό από 
τους δυτικούς συμμάχους του άξονα 
Ουάσινγκτον - Τελ Αβίβ - Ριάντ.
Από την άλλη το σιωνιστικό καθεστώς 
και οι ΗΠΑ στην προσπάθεια τους 
να πετύχουν τους μοχθηρούς τους 
σκοπούς, αντιμετωπίζουν την Αντίσταση 
- η οποία αποτελεί τον ουσιαστικότερο 
παράγοντα που κρατά ζωντανό το 
παλαιστινιακό, ενισχύοντας το ηθικό και 
την βούληση των μουσουλμάνων -  ως 
το σημαντικότερο εμπόδιο απέναντι 
στην εισβολή και κατοχή. Για τον λόγο 
αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τράμπ, στην τρίτη μέρα του τρέχοντος 
έτους, έδωσε προσωπικά εντολή για 
την παράνομη και δειλή εκτέλεση του 
Διοικητή του άξονα της Αντίστασης 
και πρωτοπόρου του αγώνα κατά του 
σιωνιστικού καθεστώτος, μάρτυρα 
Κασέμ Σολεϊμανί, στο έδαφος μίας 
τρίτης χώρας (Ιράκ), αγνοώντας ότι με 
την εξόντωση γενναίων διοικητών και 
ηγετών όπως τον μάρτυρα Σολεϊμανί, 
το λάβαρο της Αντίστασης και της 
υπεράσπισης της Παλαιστίνης και του 
Κοντς δεν θα μείνει πεσμένο στο έδαφος. 
Στην πραγματικότητα το σιωνιστικό 
καθεστώς και οι ΗΠΑ αγνοούν πώς η 
Αντίσταση κυκλοφορεί σαν το αίμα στο 
σώμα όλων των ελεύθερων ανθρώπων 
του κόσμου, ανεξαρτήτως θρησκευτικής 
πίστεως, μέχρι την επίτευξη του βασικού 
στόχου το οποίο είναι η απελευθέρωση 
του Κοντς. των υποστηρικτών της 
ειρήνης και της φιλίας, να επιστρέψει 
ο παλαιστινιακός λαός στην μητέρα 
πατρίδα και να απελευθερωθεί το Κοντς, 
το οποίο όπως αναφέρθηκε παραπάνω 
ανήκει σε όλες τις μονοθεϊστικές 
θρησκείες.            

Αχμάντ Ναντερί

Πρέσβης της Ι.Δ του Ιράν 
στην Ελλάδα

Quds Day 2020
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Μήνυμα  του Α.Ε. Πρέσβη της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν, κ.Ahmad Naderi, για την 
Παγκόσμια Ημέρα του Κόντς

Η λάμψη του ουρανού της Αντίστασης δεν θα 
εξασθενίσει με το σβήσιμο των αστεριών και των 
ηρώων. 

Ανανφισβήτητα το παλαιστινιακό πρόβλημα 
μπορεί να επιλυθεί από τους ίδους τους 
Παλαιστινίους με την διεξαγωγή ελεύθερου 
δημοψηφίσματος και την συμμετοχή όλων των 
πραγματικών κατοίκων αυτών των εδαφών. 

Ελπίζουμε πως με την στήριξη και την ενότητα 
όλων των μουσουλμάνων του κόσμου και των 
υποστηρικτών της ειρήνης και της φιλίας, να 
επιστρέψει ο παλαιστινιακός λαός στην μητέρα 
πατρίδα και να απελευθερωθεί το Κοντς, το οποίο 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω ανήκει σε όλες τις 
μονοθεϊστικές θρησκείες.            
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Με την ευκαιρία  της ημέρας του κουντς εκφράζουμε 
συμπαράσταση και συμπάθεια προς του παλαιστινιακού λαου 
και καταδικάσουμε  καθε αδικία εις βάρος καθε λαός  και κάθε 
κατοχή με σκοπό  την ελευθερία των λαών της πέρίώχή  και 
σταθερότητα και ειρήνη πανταχού της γης.

Quds Day 2020
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  Η Παλαιστίνη
        θα απελευθερωθεί
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Η λυπηρή ιστορία της καταπάτησης 
της Παλαιστίνης και η δημιουργία του 
ψεύτικου σιωνιστικού καθεστώτος έχει 
ρίζες στην απληστία του ιμπεριαλισμού 
της Αμερικής και της Αγγλίας με 
σκοπό την κυριαρχία στις χώρες με 
πλούσια πετρελαιικά κοιτάσματα της 
Μέσης Ανατολής. Το 1949, δηλαδή 
πριν 70 χρόνια περίπου, και μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο η Αμερική 
και η Αγγλία για να κυριαρχήσουν 
στις Ισλαμικές χώρες με πλούσια 
πετρελαιικά κοιτάσματα, αποφάσισαν 
να παραμορφώσουν το ιερό έδαφος της 
Παλαιστίνης σε μια μεγάλη στρατιωτική 
βάση και μετέφεραν τους Σιωνιστές και 
του φανατικούς Εβραίους εκεί ώστε να 
έχουνε συνεχή εποπτεία στα εξαρτημένα 
κράτη τους, όπως η Σαουδική Αραβία, το 
Ιράκ, το Ιράν, κλπ., ώστε να σιγουρευτούν 
ότι έχουν τον έλεγχο του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου της Μέσης 
Ανατολής και να μπορούν έυκολα να τα 
εκμεταλλευτούν. Από εκείνη την περίοδο 
η οποία ξεκίνησε με τη γενοκτονία 
εκατοντάδων κατάπιεσμένων και τον 
εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων 
έως σήμερα, αυτό το απάνθρωπο 
έγκλημα από όσους διψάνε για δύναμη 
και πλούτο έχει πραγματοποιηθεί μέσω 

των σιωνιστών του ψεύτικου καθεστώτος 
του Ισραήλ και των συμμάχων και 
υποστηρικτών τους, οι οποίοι είναι η 
Αμερική και η Αγγλία, συνεχίζεται έως και 
τώρα.  Αυτοί είχαν σκοπό να διαγράψουν 
τελείως την Παλαιστίνη από το 
γεωγραφικό χάρτη και να τοποθετήσουν 
το δικό τους αιμοβόρο καθεστώς στη 
θέση της για να το αναπτύξουν και σιγά 
σιγά να αποκτήσουν περισσότερα εδάφη 
από τα Ισλαμικά, να αυξήσουν έτσι την 
αυτοκρατορία τους και να συνεχίσουν να 
αποκτούν εκτάσεις από τον ποταμό Νείλο 
έως τον Εφράτη, από την Αύγυπτο έως 
το Ιράκ και κάποια μέρη στη Σαουδική 
Αραβία και τη Συρία. Όμως λόγω της 
ισχυρής αντίστασης του Παλαιστινιακού 
Έθνους και τον δίκαιο αγώνα και την 
άμυνα για την πραγματική τους πατρίδα 
οι ΗΠΑ έχουν ηττηθεί. Όμως η ήττα 
τους μετά από τη νίκη της Ισλαμικής 
Επανάστασης του Ιράν πριν 41 χρόνια 
στα 1979 με την ηγεσία του πιο ισχυρού 
και δυνατού ηγέτη των τελευταίων αιώνων 
του κόσμου, δηλαδή του Ιμάμ Χομεινί, 
και την φανερή και άφθονη υποστήριξη 
του από τον Παλαιστινιακό λαό και την 
αποκάλυψη της μεγάλης συνομωσίας 
της Αμερικής και της Αγγλίας που 
είχανε σκοπό να δημιουργήσουνε αυτό 
το ψεύτικο καθεστώς του Ισραήλ για να 
πετύχουν τους στόχους τους, απέτυχε 
και χάλασε όλα τα βρώμικα τους σχέδια. 
Στο πρώτο έτος μετά τη νίκη της 
Ισλαμικής Επανάστασης δηλώνοντας την 
παγκόσμια ημέρα της «Κότς» αποκάλυψε 
σε όλο τον κόσμο τα σχέδια της Αμερικής 
και της Αγγλίας για την καταστροφή της 
χώρας της Παλαιστίνης και τον μεγάλο 
κίνδυνο ενός αρπακτικού και ρατσιστικού 
καθεστώτος , και ενημέρωσε με σαφήνεια 
τις Ισλαμικές χώρες για αυτόν τον μεγάλο 
κίνδυνο.  Για αυτό το λόγο έγινε στόχος 
του θυμού και της βαθιάς εχθρότητας 
της Αμερικής και της Αγγλίας και από 
την άλλη μεριά αυξήθηκαν οι αγώνες του 
Παλαιστινιακού λαού και η υποστήριξη 
όλων των μουσουλμάνων και των 

ανθρώπων που αναζητούν την ελευθερία 
σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παρατηρείτε 
ότι ενώ συνεχίζονται μετά από 72χρόνια 
πόλεμο, γενοκτονίες και αιματοχυσίες του 
καταπιεσμένου λαού της Παλαιστίνης,  
το παράνομο ψευδοκράτος του Ισραήλ, 
έχει ηττηθεί σε όλα αυτά που σκόπευε. 
Και ο Παλαιστινιακός λαός, που είναι 
ακόμα ζωντανός και λαμπερός, συνεχίζει 
τον αγώνα του μέχρι να εξέλθουν οι 
κατακτητές και να απελευθερωθούν 
όλα τα εδάφη της χώρας τους. Ο νυν 
Πρόεδρος και η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
παρόλο που επιθυμούν με διάφορες 
απειλές και εκφοβισμούς για πόλεμο και 
με την συμφωνία του αιώνα να σπάσουν 
την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, 
οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές 
σε όλο τον κόσμο ξέρουν πολύ καλά 
ότι η συνεχής ήττα των ΗΠΑ και των 
συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή 
και από την άλλη μεριά η συνεχής νίκη 
του Ιράν και των χωρών της αντίστασης 
ακτινοβολούν την παρακμή και πτώση 
της δύναμης του ιμπεριαλισμού της 
Αμερικής.
Στο κοντινό μέλλον θα παρατηρήσουμε 
μεγαλύτερες νίκες του Ιράν και των 
χωρών της αντίστασης.

Quds Day 2020
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Somewhere only 
we know
Nunc a erat ac odio facilisis ornare. hasel-
lus vestibulum eleifend ex non volutpat. 
In efficitur mi ipsum, a faucibus ligula 
facilisis vitae. In id ultrices massa. 

Donec et elit eu erat lobortis tincidunt. 
Morbi rutrum tellus eget felis tincidunt, 
vel aliquet ipsum vestibulum. 

Quisque porttitor, elit a fe rmentum 
aliquet, arcu nibh posuere risus, vel lacinia 
eros turpis eu sem. Proin in porttitor tor-
tor, eu condimentum felis. Integer max-
imus gravida turpis, fermentum ornare 
ante convallis ac. 

Vivamus vestibulum, dui vitae aliquet 
porttitor, nunc lacus suscipit metus, ac 
vulputate dolor ligula et enim. Nullam 
aliquam et nulla nec vulputate.

BEHIND THE PEOPLE :

IAM STANDING WITH 
MAN IN THE MIRROR

Δυο από τους συμμετέχοντές μας, που συμμετείχαν σε 
αυτό το ψηφιακό συνέδριο, έστειλαν τα μηνύματα τους 
σε ηχητική μορφή
Μπορείτε να τα ακούσετε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο στο SoundCloud 

Το ηχητικό μήνυμα 
του Αχμέτ Ιμάμ, προέδρου των Πομάκων 
https://soundcloud.com/user-935692906/axmet-imam-quds-day-2020

Quds Day 2020
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BEHIND THE PEOPLE :

IAM STANDING WITH 
MAN IN THE MIRROR

Δυο από τους συμμετέχοντές μας, που συμμετείχαν σε 
αυτό το ψηφιακό συνέδριο, έστειλαν τα μηνύματα τους 
σε ηχητική μορφή
Μπορείτε να τα ακούσετε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο στο SoundCloud 

Το ηχητικό μήνυμα 
του κυρίου Β.Πισσία, ομότιμου καθηγητή

Το ηχητικό μήνυμα 
του Αχμέτ Ιμάμ, προέδρου των Πομάκων 
https://soundcloud.com/user-935692906/axmet-imam-quds-day-2020 https://soundcloud.com/user-935692906/gqodflxy3e8l
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Tο Ραμαζάνι είναι μια σπουδαία και 
ειδική περίσταση για να υπενθυμίσει 
στους Μουσουλμάνους την πίστη 
του να έχουν βαθιά κατανόηση του 
Ιερού Κορανίου και της σωστής 
συμπεριφοράς. Το Ισλάμ και άλλες 
θρησκείες είναι παρούσες για να 
φέρνουν την τελειότητα και την 
ευδαιμονία σε όλες τις πτυχές των 
ανθρώπων και της ανθρωπότητας.   

Κατά την διάρκεια του ιερού μήνα του 
Ραμαζανίου, ο Ιμάμ Χομεϊνί, ο ιδρυτής 
της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν 
το 1980, μερικούς μήνες μετά τη νίκη 
της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν 
ανακήρυξε την τελευταία Παρασκευή 
του μήνα του Ραμαζανίου ως την 
«Διεθνή Ημέρα Quds». Εκατομμύρια 
Μουσουλμάνοι παρελαύνουν στον 
κόσμο αυτή την ημέρα ζητώντας 
την ελευθερία και την επιστροφή 
του Μουσουλμανικού κράτους της 
Παλαιστίνης το οποίο βρίσκεται 
υπό την πίεση και την κατοχή των 
Σιωνιστών.

Το έγκλημα που διέπραξαν οι 
εγκληματίες Σιωνιστές κατά 
τη διάρκεια των ιστορικών 
γεγονότων με τους κατοίκους 
της Γάζας. Η καταστροφή των 
σπιτιών, η αρπαγή των βρεφών, ο 
βομβαρδισμός των σχολείων, το 
μπλοκάρισμα των φαρμάκων, και 
οι καθημερινές επιθέσεις απέδειξαν 
ότι το εγκληματικό ένστικτο 
των ηγετών του ψευδοκράτους 
των Σιωνιστών δεν έχει αλλάξει. 
Εκείνοι που υποστηρίζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα προσφέρουν 
πολύπλευρη βοήθεια στους 
ανθρώπους της Παλαιστίνης και 
πλήρη υποστήριξη με κοινό καθήκον 
για όλους τους Μουσουλμάνους και 
τους μη Μουσουλμάνους. Σήμερα 
το ιστορικό μας καθήκον δεν 
είναι να επαναλάβουμε τα ξύλινα 
επιχειρήματα και τις άχρηστες 
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θεωρίες του παρελθόντος, αλλά να 
προτείνουμε προσεγγίσεις για να 
απελευθερώσουμε την Παλαιστίνη 
από την καταπίεση του Σιωνιστικού 
καθεστώτος.

Η πρόταση του ανώτατος ηγέτης 
των μουσουλμάνων Αγιατολλάχ 
Σαγιέντ Αλί Χοσσαϊνί Χαμενεΐ είναι 
μια λύση που βρίσκεται σε απόλυτη 
συμφωνία με τη δημοκρατία και 
μπορεί να διαμορφώσει μια κοινή 
λογική βάση. Συμφώνα με εν 
λόγω πρόταση: Όλοι όσοι έχουν 
νόμιμο μερίδιο στα εδάφη της 
Παλαιστίνης συμπεριλαμβανομένων 
Μουσουλμάνων, Χριστιανών και 
Εβραίων θα πρέπει να επιλέξουν το 
δικό τους σύστημα διακυβέρνησης. 
Όλοι οι Παλαιστίνιοι που για χρόνια 
έχουν αντέξει τις δοκιμασίες 
της εξορίας πρέπει επίσης να 
συμμετέχουν στο δημοψήφισμα.

Είναι φανερό ότι σήμερα οι άνθρωποι 
στη Παλαιστίνη κουραστεί από 

την καταπίεση, την αδικία, και από 
τον εκφοβισμό των Σιωνιστών. Δεν 
βλέπουν άλλη επιλογή πέρα από την 
αντίσταση και τον αγώνα ενάντια 
στην αδικία και τις διακρίσεις που 
αντιμετωπίζουν.

Quds Day 2020
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Ο εχθρός σίγουρα δεν θα μπορέσει να 
επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για το 
ζήτημα της Παλαιστίνης και η Παλαιστίνη θα 
απελευθερωθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί. Αυτό μπορεί 
να συμβεί αργά ή γρήγορα, αλλά σίγουρα θα 
συμβεί και ο αγώνας της Ισλαμικής Ummah 
για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης θα 
αποδώσει αποτελέσματα, με τη βοήθεια του 
Θεού. Η αναμέτρηση μας με τις δυνάμεις 
takfiri ήταν μια αναμέτρηση ενάντια στην 
καταπίεση και τη στρέβλωση του Ισλάμ. 
Ήταν ένας αγώνας εναντίον μιας άγριας 
ομάδας που δεν γνώριζε τίποτα για την 
ισλαμική ηθική και την ευγένεια και για την 
αλήθεια του Ισλάμ. Συνήθιζαν να καίνε και 
γδέρνουν τους ανθρώπους ζωντανούς και να 
αιχμαλωτίζουν μουσουλμανικές οικογένειες. 
Κατακλύστηκαν από κάθε είδους διαφθορά, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, 
σεξουαλικής, οικονομικής και πρακτικής 
διαφθοράς. Ήταν οι πράκτορες των ΗΠΑ 
και του Σιωνισμού. Και οι στρατιώτες τους 
και οι οπαδοί τους - όπου κι αν βρίσκονται - 
είναι και αυτοί πράκτορες των ΗΠΑ και του 
Σιωνισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 
Εάν ο κόσμος του Ισλάμ θέλει να είναι 
αξιοπρεπείς, δεν πρέπει να εγκαταλείψει 
την ενότητα, την αλληλεγγύη και την 
ομοφωνία. Αν ο κόσμος του Ισλάμ θέλει 
να είναι δυνατός, πρέπει να αντισταθεί στον 
Σιωνισμό.

Σήμερα, το ζήτημα της Παλαιστίνης 
βρίσκεται στην κορυφή των πολιτικών 
θεμάτων του κόσμου του Ισλάμ και 
της Ισλαμικής Ummah. Ο καθένας 
είναι υπεύθυνος για την υπεράσπιση της 
Παλαιστίνης και την ελευθερία  του 
παλαιστινιακού έθνους. Ο καθένας είναι 
υπεύθυνος για την καταπολέμηση και την 
εργασία για το σκοπό αυτό. Ο εχθρός είναι 
απελπισμένος σε αυτό το θέμα. Πρέπει να το 
ξέρετε αυτό. Όταν ισχυρίζονται ότι θέλουν 
να δηλώσουν το Αλ-Κουντ ως πρωτεύουσα 
του Σιωνιστικού καθεστώτος, αυτό είναι ένα 
σημάδι της απελπισίας και της ανικανότητάς 
τους. Τα χέρια τους συνδέονται με το 

ζήτημα της Παλαιστίνης. Χωρίς αμφιβολία, 
με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουν ένα πιο 
σκληρό πλήγμα και ο κόσμος του Ισλάμ θα 
σταθεί εναντίον τους. Ο Ιρανός πρόεδρος 
Χασάν Ρουχανί καταγγέλλει την πρόσφατη 
“εσφαλμένη και παράνομη” απόφαση του 
Αμερικανού ομολόγου του να αναγνωρίσει 
την Αλ-Κουντ στην Ιερουσαλήμ ως 
«πρωτεύουσα» του Ισραήλ, λέγοντας ότι η 
κίνηση θα δημιουργήσει νέα ένταση στη 
Μέση Ανατολή.

Ο Ρουχανί έκανε τις παρατηρήσεις ενώ 
μιλούσε σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη 
πριν από την αναχώρησή του για την 
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας για να 
συμμετάσχει σε έκτακτη σύνοδο κορυφής 
του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας 
(OIC), η οποία προβλέπεται να συγκληθεί 
την Τετάρτη μετά τη δήλωση του Προέδρου 
των ΗΠΑ Donald Trump ναγίνει η Αλ-
Κουντ ως «πρωτεύουσα» του Ισραήλ και η 
πρόθεση της χώρας του να μεταφέρει την 
πρεσβεία του από το Τελ Αβίβ στην ιερή 
πόλη.

“Αν οι Μουσουλμάνοι διατηρήσουν την 
ενότητα και την ακεραιότητά τους, θα είναι 
μια μεγάλη νίκη για τους μουσουλμάνους 
και την περιοχή”, δήλωσε ο Ρουχνί. 

Αγιατολάχ Χαμενεΐ :
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί
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Αγιατολάχ Χαμενεΐ :
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί

Πρόσθεσε ότι η Quds ανήκει σε όλους 
τους μουσουλμάνους και θα είναι η 
«πρωτεύουσα του παλαιστινιακού 
κράτους». Τόνισε ότι ο μουσουλμανικός 
κόσμος αντιστέκεται ενάντια στην 
«λανθασμένη» απόφαση των Ηνωμένων 
Πολιτειών και προειδοποίησε για τις νέες 
εντάσεις και τις σοβαρές συνέπειες που θα 
έχει η απόφαση του Τράμπ για τη Μέση 
Ανατολή. “Το μήνυμά μας είναι ότι το 
παλαιστινιακό είναι το πιο σημαντικό 
ζήτημα για τους Μουσουλμάνους και 
τον Μουσουλμανικό κόσμο και οι 
Μουσουλμάνοι πρέπει να καταδικάσουν 
αυτή τη κίνηση σε όλα τα διεθνή όργανα, 
ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη”, δήλωσε ο 
Ιρανός πρόεδρος.
Επαναβεβαίωσε την ισχυρή υποστήριξη 
του Ιράν για τον παλαιστινιακό λαό και 
είπε: “Μέχρις ότου όλοι οι Παλαιστίνιοι 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους και 
επιτύχουν τα απόλυτα δικαιώματά 
τους, αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί”. Ο 
Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η ενότητα, 

η ακεραιότητα και η αντίσταση του 
Μουσουλμανικού παλαιστινιακού λαού 
τις τελευταίες ημέρες απέδειξαν ότι 
μπορούν να αντισταθούν σε σχέδια 
που εκτοξεύθηκαν από την αλαζονεία 
και τους Σιωνιστές. Στις 6 του 2019 
Δεκεμβρίου, ο Trump προκάλεσε 
διεθνή οργή, δηλώνοντας ότι η 
Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Αλ-Κουντ 
της  Ιερουσαλήμ ως «πρωτεύουσα» του 
Ισραήλ και ότι είχε δώσει εντολή στη 
διοίκησή του να ξεκινήσει τη διαδικασία 
μετακίνησης της αμερικανικής πρεσβείας 
από το Τελ Αβίβ στην αρχαία πόλη. 
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Το κίνημα αντίστασης του Ισλάμ ενοχλεί τις ΗΠΑ

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, 
ο Αγιατολλάχ Σέγιεντ Αλί Χαμενέι, λέει 
ότι ένα “κίνημα αντίστασης” βασισμένο 
στο Ισλάμ οικοδομείται σε ολόκληρο τον 
κόσμο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία 
στις παγκόσμιες δυνάμεις, ιδιαίτερα στις 
ΗΠΑ.

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι 
η ευαισθησία των ΗΠΑ στη Μέση 
Ανατολή οφείλεται στην άνοδο του 
Ισλάμ και της ισλαμικής αφύπνισης που 
απειλεί τις αλαζονικές δυνάμεις.

“Το οτι οι αλαζονικές δυνάμεις του 
κόσμου και στην κορυφή τους η 
εγκληματική Αμερική και ο Μεγάλος 
Σατανάς είναι ευαίσθητες στη Δυτική 
Ασία οφείλεται σε ένα πνεύμα υποδοχής 
του Ισλάμ και της ισλαμικής αφύπνισης 
μεταξύ των περιφερειακών εθνών”, 
είπε στους συμμετέχοντες σε μια 
διεθνή διάσκεψη Ισλαμικής ενότητας. 
«Οπουδήποτε το Ισλάμ κυριάρχησε στις 
καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων, η 
αλαζονεία χτυπήθηκε και πιστεύουμε 
σοβαρά ότι η αλαζονεία θα χτυπήσει 
ξανά από την ισλαμική αφύπνιση στην 
περιοχή», πρόσθεσε ο ηγέτης.

Ο Αγιατολάχ 
Χ α μ ε ν ε ΐ ι 
προέτρεψε τους 
στοχαστές και τους 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ύ ς 
μελετητές να 
“ ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν 
όσο το δυνατόν 
περισσότερο το 
ισλαμικό κίνημα 
της αφύπνισης και 
της αντίστασης 
στην περιοχή, 
επειδή ο μόνος 
τρόπος για τη 
σωτηρία της περιοχής είναι να διαδώσει 
αυτό το πνεύμα και την σκέψη”.

Ο ηγέτης απευθύνθηκε επίσης σε 
ορισμένους ηγέτες των ισλαμικών 
κρατών, λέγοντας: “Η συμβουλή μας 
προς εσάς είναι να επιστρέψετε στην 
κυριαρχία του Ισλάμ και να σεβαστείτε 
τον νόμο του Αλλάχ γιατί η κυριαρχία 
της Αμερικής και του Σατανά δεν θα σας 
ωφελήσει”.

Ο Αγιατολάχ Χαμενεί αναφέρθηκε στη 

Σαουδική Αραβία και στους συμμάχους 
της, οι οποίοι έγιναν στόχος προσβολών 
από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, 
λέγοντας ότι οι παρατηρήσεις του ηγέτη 
των ΗΠΑ είναι προσβολή για όλους τους 
μουσουλμάνους.

“Η Αμερική, με βάση την αλαζονική 
φύση της, ταπεινώνει αυτές τις χώρες και, 
όπως όλοι έχουν δει, ο ανόητος πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών παρομοίωσε 
τους Σαουδάραβες κυβερνήτες με   τις 
αγελάδες που παίρνουμε γάλα”.
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