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  خالل خامنئي، علي إيران يف اإلسالمية ملرشد اجلمهورية كلمة

  شلّح، رمضان اإلسالمي اجلهاد حلركة العام األمين استقباله

  الغربية الضفة النضمام التخطيط ضرورة على فيها يشدد

1TP0Fالصهيوين الكيان ضد املواجهة إىل

∗
 

 .٢٠١٤ / ١٠ / ١٦ طهران،

 

 على أن وأكد الصهيونية، االعتداءات تكرار احتمال إىل اإلسالمية الثورة قائد سماحة أشار

 .غزة داخل القوة عناصر من تزيد وأن آخر بعد يوماً جاهزيتها من ترفع أن املقاومة جبهة

 يف املقاوِمة غزة النتصار الكبير ارتياحه عن اللقاء هذا خالل الثورة قائد سماحة وأعرب

 هذا واصفاً احملاصرين، األهايل أمام الصهيوين الكيان وعجز غزة على األخيرة الصهيونية احلرب

 اجلمهورية أن: وأكد أكبر، انتصارات بتحقق ويبشر املوعود اإللهي للنصر مصداق بأنه الكبير النصر

 انتصارات سلسلة تستكمل بأن ونأمل وصمودكم، بنصركم يفخران اإليراين والشعب اإلسالمية

 .النهائي النصر حتى املقاومة

 قليلة، بإمكانات صغيرة منطقة وهو غزة، قطاع ومقاومة يوماً ٥١الـ  حرب سماحته ووصف

 حسب: وأضاف للدهشة، ومثير هام موضوع بأنه بالسالح، املدجج الوحشي الصهيوين الكيان أمام

 األمر ينهي أن إمكانات بهكذا بتمتّعه الصهيوين للكيان يمكن كان العادية، والتحليالت احملاسبات

 .املقاومة لشروط ورضخ أهدافه حتقيق عن عجز النهاية يف لكنه األوىل، القليلة األيام خالل

 اإللهي الوعد حتقق إن: وأضاف للمجاهدين، بالنصر اإللهي الوعد حتقق إىل الثورة قائد وأشار

 اقتضت اإللهية اإلرادة وأن أوسع، أصعدة على أيضاً ستتحقق الوعود هذه أن إىل يشير الساحة هذه يف

 .أيديكم على نتيجة إىل الفلسطينية القضية تصل أن

                                                           

∗
 :الرابط التايل يف ،"فارس أنباء" لوكالة اإللكتروين املوقع: املصدر 

http://arabic.farsnews.com/NewsText.aspx?nn=13930724000783 
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 احتمال إىل وأشار املقاومة، ضد املعقدة األعداء مؤامرات رصد ضرورة على سماحته وشدد

 آخر، بعد يوماً جاهزيتها من ترفع أن املقاومة جبهة على أن إىل الفتاً الصهيونية، االعتداءات تكرار

 .غزة داخل القوة عناصر من تزيد وأن

 الصهيوين، الكيان ضد املواجهة يف الغربية الضفة النضمام التخطيط ضرورة على أيضاً وأكد

 .غزة مثلما الغربية الضفة من بالقلق يشعر أن من وال بد

 فإن بالطبع: وقال للغاية، معقدة بأنها املنطقة أوضاع اخلامنئي الله آية وصف اخلتام، ويف

 األمة صالح هو ملا اجلميع تعاىل الله يهدي بأن ونأمل وجيدة، مشرقة آفاق هي التطورات آفاق

 .األعداء مؤامرات يحبط وبما وفلسطين، اإلسالمية


