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بعد أشهر قليلة من انتصار الثورة االسالمية أعلن مفجر الثورة سامحة االمام الخميني؟ق؟ آخر جمعة من شهر رمضان املبارك يوم ًا عاملي ًا
للقدس ،ليؤكد للعامل و خاصة لالمة االسالمية بأن القضية الفلسطينية وتحرير القدس الرشيف يجب أن تكون القضية املركزية و هو يوم دعم
املستضعفني يف مواجهة املستكربين،وهذا هو كان أولوية االمام الخميني الراحل منذ انطالقة نضاله يف بداية الستينيات من القرن املايض
حيث كان يف جميع كلامته يحذر من خطر الصهيونية و وجوب دعم الشعب الفلسطيني.
و هذا هو نهج الثورة االسالمية منذ انطالقاتها وفلسطني هي أولية ايران شعب ًا وقيادةً،والننىس تلك األيام من مثانينيات القرن املايض و خالل
فرتة الدفاع املقدس و بالرغم من تهديدات الطاغية صدام و زمرة املنافقني باستهداف مسريات يوم القدس كان يخرج أبناء الشعب يف
تحد عظيم وهنا نستذكر الشهداء الـ 105ومن بينهم أطفال و نساء الذين قدموا ارواحهم يف مسرية يوم القدس يف مدينة همدان إثر هجوم
طائرات النظام الصدامي البائد و كانوا يهتفون بشعار املوت الرسائيل يف عام ،1982و كذلك الشهداء الذين سالت دماؤهم يف شوارع
طهران عام  1984بعد عملية ارهابية استهدفت مسرية يوم القدس يف طهران،و بالرغم من ذلك استمر الشعب االيراين عىل نهج مفجر الثورة
االمام الخميني قدس رسه الرشيف يف دعم فلسطني ومايزال عىل العهد و هو لن يتخىل عن هذا الهدف الكبري بالرغم من ضغوطات االعداء
و هاهي قوة القدس جاءت من أجل تحرير القدس و القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليامين الذي بذل كل ما بوسعه لرسم خارطة طريق
تحرير القدس الرشيف من نري البطش الصهيوين.
وهذا هو النهج الذي استمر عليه سامحة قائد الثورة االسالمية االمام السيد عيل الخامنئي الذي أكد ويؤكد عىل أن الجمهورية االسالمية
ّ
سنصل يف القدس الرشيف
ستدعم فلسطني شعب ًا و مقاوم ًة بكل امكانياتها،و هنا يؤكد قائد األحرار يف العامل االمام الخامنئي بأنه قريب ًا
و هذا هو هدف املستضعفني يف العامل ،وستستمر هذه املسرية حتى زوال الكيان املؤقت كام وصفه سيد املقاومة السيد حسن
نرصالله باذن الله تعاىل.

