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تاييد ايران
للمقاومة
الفلسطينية
ال حدود له وال
رشوط

 -1مكانة القدس يف االســام اوىل القبلتني وثالث
الحرمني الرشيفني وتشد الرحال اىل مسجدها لالقىص
مرسى خاتم االنبياء محمد بن عبد الله؟ص؟ وما جاء
يف ثواب زيارتها والحفاظ عليها والدفاع عنها يف وجه
كل املعتدين.
 -2تعرضت القدس يف تاريخها لتعاقب جيوش الغزاة
عليها وهي يف املعني الجيوسيايس العاملي قطب العامل
وتلك خاصية كشفت عنها يف بحث الروايات حول
حروب االمام الحجة محمد بن الحسن؟جع؟.
ما اقوله ان القدس تعرضت يف تاريخها لهجامت الغزاة
وهي االن تحت االحتالل الصهيوين الغاصب لفلسطني.
 -3اعالن االمــام روح الله املوسوي الخميني؟وضر؟
اخر يوم جمعة من شهر رمضان املبارك يوم القدس
العاملي وذلك يعني ان احياء هذا اليوم واجب الطاعة
من خالل امر الويل الفقيه وهذا التقليد يعمل به
املسلمون منذ ذلك االعالن قرىب لله تعاىل الظهار
الشوق والدعم والتاييد للمدينة املقدسة والجهاد من
اجل تحريرها من الغزاة املحتلني.
 -4كان اختيار االمام الخميني ليوم القدس يف اخرجمعة
من رمضان دالالت معنوية لعارف مؤيد الرؤيا ومسدد
الخطوات ذلك ان هذا اليوم يتجمع بني الفضائل التالية:
ا -يوم جمعة مبارك عند املسلمني له كل فضائل
يوم الجمعة.
ب-يوم من شهر رمضان الكريم وهو افضل الشهور عند
الله شهر مبارك شهر القران واالميان.
ج-يوم يقع يف العرشة االواخر من شهر رمضان وهي ايام
مباركة لها فضائل عدة مشهورة.
د-يوم يف االيام العرشة التى فيها ليلة القدر وليلة القدر
خري من الف شهر تنزل املالئكة والروح فيها باذن ربهم
من كل امر سالم هي حتى مطلع الفجر.
ه -ارفق االمام الخميني قدس رسه اعالن يوم القدس
العاملي ب تشكيل قوة جيش القدس وماادراك ما
هذه القوة العسكرية املباركة التي من واجبها تحرير
املدينة املقدسة.
و -القــى هــذا االعــان استجابة عاملية كــرى عند
املسلمني من كافة البلدان واملذاهب واصبح عىل ما
ذكرت من تقاليد واجبات الجهاد يف سبيل الله لتحرير
املدينة املقدسة.
وال يزال العمل فيه يزداد قوة وشعبية ومامرسة لقواعده
عند كافة املسلمني كل عام وسوف يستمر بهذه القوة
االلهية حتى تحرير القدس لنكون معا وسويا اىل القدس.
قلت ان يوم القدس تحفيز املسلمني للعمل من اجل
تحرير فلسطني وانه واجب مرتبط بفريضة الجهاد وهو
امر صادر عن الويل الفقية ومستمر يف الرسيان بحكم
قرار الوالية ملزم الطاعة.
لكنه لالسف الشديد توجد دول عربية واسالمية ادارت
ظهرها للقدس واقامت عالقات مع العدو تصل اىل درجة
التحالف الشيطاين الذي يتجاوز تحت عناوين التطبيع
والعالقات الدولية وسواها وهي بذلك تخون قضية
فلسطني وقضية القدس وحكمها حكم الفار من الجهاد
واملتعاون مع العدو وقد وضعت نفسها يف خانة خيانة
قضية فلسطني وهي قضية املسلمني االوىل وهي تخالف

الدين وتنارص املعتدين ومتزق وحدة االمة وتعمل خالف
مصالح شعوبها وتفرض انظمتها الفاسدة واملستفيدة
عليهم هذه الدول يجب معاملتها كام معاملة اسيادها
من االعداء.
وشعوبها كفيلة مبواجهتها وهي لن تستطيع ان تصل
اىل مبتغاها يف دعم كيان العدو الصهيوين يوم القدس
موقف لالمة يف مواجهة هذه االنظمة وتذكري الشعوب
بان التطبيع مع العدو خيانة لقضية القدس ولذلك فان
سالح يوم القدس له فعالية كربى يف مواجهة مشاريع
التطبيع مع العدو وال تفيد هذه االنظمة صداقة امريكا
وسواها وال محاولة خلق خصام وخــاف داخــل االمة
الواحدة وال مشاريع التكفري االرهــايب ومعاداة ايران
واملقاومة وشن الحروب الظاملة املفروضة كام يحصل
يف اليمن ويف سوريا ومن االستبداد والظلم والجور يف
البحرين التي يحتفل شعبها بقوة يف ذكرى يوم القدس
كل عام يف وجه استبداد النظام.
تعترب الجمهورية االسالمية االيرانية النارص االسايس
للقضية الفلسطينية وقد جعلت ثورتها املباركة قضية
فلسطني قضية املسلمني االوىل وكان التعبري املعنوي
عن هذا املوقف تحرير سفارة فلسطني يف طهران صورة
عن تحرير فلسطني والقدس وكذلك مهاجمة السفارة
االمريكية رمز االستكبار العاملي املؤيد لالحتالل
الصهيوين واعالن يوم القدس العاملي وابعاده املعنوية
وتاسيس فيلق القدس القوة التي اصبحت االكرث تاثريا يف
مواجهة االعداء ودعم املقاومة الفلسطينية وكل مقاومة
لالحتالل من لبنان اىل العراق اىل اليمن وبقية بلدان
العامل التي تعرضت للعدوان وقاومت من اجل حريتها
وتقرير مصريها.
تاييد ايران للمقاومة الفلسطينية ال حدود له وال رشوط
وجهاد يف سبيل الله ونرص لالسالم واملسلمني والشعب
الفلسطيني عرف يف مراحله الصعبة الدعم االيراين
غري املحدود يف االعداد واالمــداد العسكري واملايل
والسيايس والدبلومايس والتجهيز والتدريب عىل قاعدة
اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل.
يصعب اختصار الدعم االيراين لفلسطني يف مقال انه
متعدد متشعب مستمر متصاعد متواصل الفعل والحركة
وكان ذلك نحل اتفاق سيايس داخيل يف ايــران و يف
مواقف القائد الويل الفقية من االمام الخميني قدس
رسه اىل االمام الخامنئي دام ظله ويف مواقف رئاسة
الجمهورية والوزارة ويف مواقف الربملان والقرى الشعبية
ومؤسساتهااملدنية.
دعم قضية فلسطني محل اتفاق ايراين جامع موحد رغم
ما تعرضت له ايران من ضغوطات ومن اغــراءات لكن
بقيت عىل العهد ان العهد كان مسؤوال.
وعليه ميكننا القول يف ايجاز ان موقف ايران من فلسطني
صورة عن تضامن ووحدة املسلمني وان كل فلسطني
تعرف ذلك وتعرتف به وهو مصدر قوة حتى تحرير
فلسطني كل فلسطني وعاصمتها القدس.
تشكيل قوة القدس داخل الحرس الثوري بقرار من
االمام الخميني من اجل تحرير القدس ودعم املقاومة
الفلسطينية واملقاومة االسالمية ومساعدة الشعوب
املستضعفة يف مواجهة قوى االستكبار العاملي.

واشتد عود قوة القدس من خالل مشاركته يف الدفاع
املقدس عن ايران يف الحرب املفروضة من قبل الطاغية
صــدام ،وازدادت قوته يف تجارب دعمه للمقاومة
الفلسطينية واللبنانية واكتسب مهارات عسكرية
وسياسية وخربات يف اشكال النضال والعالقات السياسية
والدعم واالمداد اللوجستي والبناء التنظيمي واشكال
التدريب وتشكيل القوات وصار منوذجا للجيش االسالمي
يف حالة الجهاد ضد االعداء.
شارك قوة القدس يف دعم كل املقاومة يف الدول التي
تعرضت الشكال العدوان خاصة يف فلسطني ولبنان
والعراق وكذلك يف اليمن ويف مواجهه اشكال الحروب
عىل اختالف انواعها من حرب الفرار اىل الحرب التقليدية
من حرب غزة اىل حرب متوز يف لبنان اىل الحرب يف
مواجهة االرهاب التكفريي يف كل من سوريا والعراق ويف
دعم حركات التحرر ودعم الشعب اليمني يف مواجهة
حرب التحالف السعودي االمرييك العدوانية .كانت
مرحلة قيادة الجرنال الحاج قاسم سليامين مرحلة مميزة
يف تحقيق االنتصارات والتي وصل بعضها اىل درجة
املعجزات عىل الصعيد العسكري.
كان الجرنال قاسم سليامين قائدا رمــزا من رموز
املقاومة عامليا مثل هويش منه وغيفارا وغريهم من
عباقرة القادة العسكريني يف حروب التحرير الوطني
واملقاومة ضد اشكال االستعامر واالحتالل وصار بطال
قوميا ايرانيا ورمزا للجهاد يف العامل االسالمي وصورة
عن القائد االسالمي الفذ.
كانت فلسطني يف قلبه والقدس قبلة جهاده وقد قاد
املقاومة الفلسطينية يف غزة والضفة وكل فلسطني
النتصارات مشهودة.
وكان قائدا يف حرب متوز يف لينان واعاد اعامر ما
هدمته الحرب كام استعاد تحرير العراق وهزم االرهاب
يف سوريا ويف العراق وقدم لليمن كل ما مكنها من
تحقيق الصمود والنرص،وكانت له الشهادة وان استشهاده
صورة الختيار الهي حيث يصطفي الله الشهداء وسوف
يبقى رمزا وصورة وقدوة ومثاال للمجاهد والبطل االسالمي
العاملي املقاوم والوطني االيراين املجاهد عىل طريق
ونهج االمام الحسني؟ع؟ يف سبيل الله ونرصة االسالم
والشعوب املستضعفة ومن اجل االنسان والحرية.
توجد وحدة سنخية بني العلة واملعلول بني االسباب
والغايات وعليه فان صورة يوم القدس ومعانيها هي
سالح يف مقاومة االحتالل وعهد عىل الثبات ووفاء
لدماء الشهداء.
ان ما تعانيه القدس وفلسطني من تآمر املطبعني من
العرب التابعني ال ميكن له ان مينع فعل املقاومة من
اجل القدس وان قطاع الطرق عاجزون وسوف يرتدون
خائبني ويف اعتقادي ان كيانً االحتالل الصهيوين اىل
زوال وان الشعب الفلسطيني سوف يحقق انتصاره
عىل الصهاينة املحتلني وسوف تعود القدس اىل
اهلها مدينة للصالة وللحب وللسالم وسوف منيض معا
وسويا اىل القدس.
يرونه بعيدا ونراه قريبا وذلك بفضل الوالية وبركاتها ودماء
الشهداء وتضحيات الشعوب االسالمية وتضامنها تحت
راية والية الفقيه والله عىل نرصها لقدير.

