
 بسمه تعالی

 پيام بمناسبت روز قدس

داشته باشد، روز مقابله « قدس » روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به 

 .مستضعفین با مستکبرین است

 امام خمینی)ره(                                                                                                           

 یوم هللا روز قدس یادگار امام  راحل  ، از ایام ماندگار در تاریخ خواهد بود .

روز قدس نماد احترام به انسان و آزادی اوست ،نماد حریت و استقالل و نماد وحدت بین ادیان و مذاهب  

  .است

ظالمان و زورگویان حق روز قدس آمده است تا بگوید سرنوشت هر قومی باید توسط خودشان تعیین شود و 

 تصمیم گیری و حاکمیت بر انان را ندارند 

 روز قدس حامل مترقی ترین قوانین حقوقی و شهروندی است و مطابق با عقالنیت اجتماعی است 

 و مردان بی گناه است  کودکان  تار زنان وروز قدس پایان دهنده قتل و غارت و تجاوز و کش

 روز قدس مدافع  اختیار و حق انتخاب انسان است 

 قداست و ماندگاری روز قدس بخاطر این است که ریشه در فطرت انسانهای پاک سرشت دارد 

 و لذا با سرنیزه و تفنگ نمی شود ندای فطرت را خفه کرد 

علی رغم  هختصاصی به مردم مظلوم فلسطین ندارد . امروزامروز بزرگداشت  روز قدس عالمگیر شده و ا

شیطنت های آمریکای جنایتکار و صهیونیست غاصب در اختالف افکنی بین شیعه و سنی ، روز قدس رمز 

 وحدت و تقریب شده است 

جنایتکاران بدانند اگر چه  روز قدس به شکل نمادین در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جلوه می کند ولی 

 .روز قدس در تمام روزهای سال جلوه نمایی می کند  امروزه ، اقعیت این است کهو

لذا هر روز روز قدس خواهد بود  و همه  مسلمانان  اعم از شیعه و سنی و معتقدان راستین سایر ادیان و 

ت مذاهب نسبت به استیفای حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین ، ایستاده اند و تا آزادی قدس شریف از دس

 .  از پای نخواهند نشست غاصبان و جنایتکاران صهیونیست ، 

تا  ،زید عزهحضرت آیت هللا العظمی امام خامنه ای و بنا بر پیش بینی رهبر بزرگوار و هوشمند و فرزانه 

اینجانب نیز ضمن تبریک مجدد این روز نابودی این دولت غاصب و کودک کش زمان زیادی نمانده است 

   پیش بینیهر چه سریعتر تحقق  امید به  مقدس  و همچنین تبریک پیشا پیش عید فطر به همه مسلمانان جهان 

 دل همه آزادگان عالم شاد گردد .  داشته تا  آن بزرگوار

 رضا شاکری                                                                                                   

                                      د هننمایندگی جامعۀ المصطفی در رئیس                                                                              


