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معلن ًا عن إقامة مسيرات يوم القدس العاملي في  900مدينة ايرانية

وفي رسالته الى مؤتمر الزرادشتيني يؤكد أن العالم اليوم بحاجة لتعاليم زرادشت االخالقية

رئيس لجنة االنتفاضة :وجود الكيان الصهيوني
وراء النزاعات وتأسيس الجماعات االرهابية

الرئيس روحاني :توسيع العالقات مع إيطاليا هي إحدى أولويات إيران
هن��أ رئيس الجمهوري��ة ،اليوم الوطني للجمهورية اإليطالية ،مؤكدا
أن المش��اركة البن��اءة وتوس��يع العالق��ات مع البلد الصدي��ق إيطاليا على
أس��اس االحترام والمصالح المتبادلة ،من أولويات الجمهورية اإلس�لامية
اإليرانية على مدى السنوات القليلة الماضية .
وق��دم الرئي��س حس��ن روحاني خال��ص التهاني الى الرئي��س االيطالي
تس��يرجيو ماتاري�لا والش��عب االيطال��ي بمناس��بة حل��ول الي��وم الوطن��ي
للجمهورية اإليطالية .
واضاف ان التعاطي البناء وتعزيز العالقات مع البلد الصديق ايطاليا،
باعتباره��ا م��ن اه��م دول االتح��اد االوروب��ي ،وال��ذي يق��وم عل��ى االحت��رام
المتب��ادل ،م��ن اولوي��ات الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة خ�لال االع��وام
القليلة الماضية.
وأشار رئيس الجمهورية الى أنه في ضوء هذه السياسة ،فإن العالقات
بي��ن الجانبي��ن آخذة ف��ي التقدم ،وأنا واثق من أنه م��ن خالل التوقيع على
اتفاق خط االئتمان ،س��يتم تس��هيل وتس��ريع عملية التوقيع على الوثائق
بين البلدين.
وفي الختام تمنى الرئيس روحاني من الباري تعالى ،الصحة والسالمة
والنجاح لرئيس إيطاليا والمزيد من التقدم للشعب االيطالي.

كم��ا أك��د رئي��س الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة أن العال��م اليوم
بحاجة أكثر مما مضى الى تعاليم زرادشت األخالقية.
وف��ي رس��الته ال��ى المؤتمر العالمي للزرادش��تيين ،قدم حس��ن روحاني
التهنئ��ة بعق��د ه��ذا المؤتم��ر ،متمني��ا التوفي��ق لجمي��ع المش��اركين
والمعنيين بالمؤتمر.
وأشار روحاني في رسالته الى ان ايران هي الموطن االول ومسقط رأس
النبي زرادشت ،وهي الموطن االول للزرادشتيين الموحدين ،مضيفا ان دين
زرادش��ت هو أيضا من االديان الس��ماوية والذي لديه جذور قوية مش��تركة
مع االسالم وسائر االديان التوحيدية.
وأك��د روحان��ي ان العالم اليوم بحاجة أكثر مما مضى الى التعاليم
االخالقي��ة بم��ا فيها تعاليم زرادش��ت ،مبين��ا ان «القول الحس��ن» و»العمل
الصالح» و»الفكر الحسن» هي من التعاليم التي ينبغي ان يهتم بها العالم
اليوم ،وهذه التعاليم تشير الى ان سلوكنا وعملنا يتأثران بفكرنا ،فعلينا
ف��ي البداي��ة ان نصل��ح فكرنا ،ألن��ه من خالل الفكر الحس��ن يمكن ان يكون
لدينا عمل صالح وقول حسن.
وف��ي الخت��ام ،تمن��ى الرئي��س االيران��ي ،التوفي��ق والف�لاح لجمي��ع
الزرادشتيين في العالم ،وخاصة ذوي االصول الفارسية في الهند.

قائد مقر خاتم األنبياء(ص) :العمید فرزاد اسماعيلي
رفع مستوى الكفاءة القتالية مساعد ًا للقائد العام للجيش
تم تعيين العميد فرزاد اسماعيلي مستشارا
أولوية مقر الدفاع الجوي
ومس��اعدا للقائد الع��ام للجيش في الجمهورية

y

أعل��ن رئي��س لجن��ة االنتفاضة ف��ي مجلس
التنس��يق لالع�لام االس�لامي ف��ي الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة العمي��د رمض��ان ش��ريف
ب��ان مس��يرات ي��وم الق��دس العالمي ف��ي الجمعة
االخي��رة من ش��هر رمضان المبارك س��تجري في
 900مدينة في البالد .
وف��ي مؤتم��ره الصحف��ي ال��ذي عق��ده ي��وم
السبت قال العميد شريف ،ان مسيرات يوم القدس
العالم��ي تج��ري ه��ذا الع��ام وق��د اجهض��ت فتن��ة
داع��ش واالرهابيي��ن الذي��ن ت��م اطالقه��م م��ن قبل
اميركا والكيان الصهيوني وحماتهم االقليميين
وج��رى القض��اء على هام��ش االمن االه��م للكيان
الصهيون��ي ف��ي منطق��ة الش��امات ف��ي س��وريا
وانخفض��ت االش��تباكات ف��ي العال��م االس�لامي
وظهرت ظروف جديدة لدعم الشعب الفلسطيني.
وح��ول الخصائ��ص االخ��رى لمس��يرات يوم
القدس العالمي للعام الجاري قال ،ان انتصارات
جبه��ة المقاوم��ة بتقديمه��ا الش��هداء ق��د عززت
ه��ذه الجبهة وضخت فيها طاقة جديدة وجعلت
قدراتها في ظروف افضل من العام الماضي كما
نالح��ظ ابراز الق��وة من المقاومة الفلس��طينية
بصورة غير مسبوقة على مدى االعوام السبعين
الماضية من االحتالل الصهيوني.
واش��ار ال��ى االج��راء االميرك��ي بنق��ل
الس��فارة ال��ى الق��دس المحتل��ة واض��اف ،ان

الشعب الفلسطيني سيكسر

قريبا الحواجز التي تفصله عن
ارضه االم وسيعود اليها

امي��ركا بتنفيذها هذا االجراء قد اصبحت في
عزل��ة وحت��ى ان حلفائه��ا ل��م يبدوا اس��تعدادهم
لمواكبته��ا كم��ا ان جمي��ع الذي��ن كان��وا
يعق��دون االم��ال عل��ى الوس��اطة االميركية في
القضية الفلسطينية قد ايقنوا بان االميركيين
هم الداعمين الرئيسيين للكيان الصهيوني.
واش��ار الى العدد الكبير للشهداء والجرحى
الفلس��طينيين خ�لال مس��يرات الع��ودة وق��ال،
ان ه��ذا االم��ر يعن��ي ب��ان الفلس��طينيين خاص��ة
الجيلي��ن الثال��ث والراب��ع يري��دون الع��ودة ال��ى
ارضه��م االم .ونوه الى الفرز الذي تم بين داعمي
الش��عب الفلس��طيني وحم��اة الكي��ان الصهيوني
ف��ي كل انحاء العالم واض��اف ،ان الذين كانوا
يدعم��ون الكي��ان الصهيوني س��را وعالنية س��عوا
هذا العام للتستر على صداقتهم لهذا الكيان.
واك��د رئي��س لجن��ة االنتفاض��ة قائ�لا،
ان القرائ��ن ت��دل عل��ى ان الش��عب الفلس��طيني
سيكس��ر قريب��ا الحواجز التي تفصل��ه عن ارضه
االم وس��يعود اليه��ا وه��و حق طبيعي لكل انس��ان
وس��تصبح المس��توطنات المبنية بيد االصحاب

ايران وروسيا تبحثان بشأن التعاون بني محافظات البلدين
زار الس��فير االيران��ي
ف��ي موس��كو مه��دي س��نائي
محافظت��ي كراسنويارس��ك
وتومس��ك الس��يبيرية للبح��ث
ف��ي تطوي��ر التع��اون بي��ن
محافظ��ات البلدي��ن ،معلن��ا
استعداد ايران في هذا المجال.
وخالل زيارته الى منطقة
كراسنويارس��ك التق��ي
الس��فير االيران��ي ،المحاف��ظ
الكس��اندر اوف��وس وس��ائر
السياس��يين
المس��ؤولين
واالقتصاديي��ن والجامعيي��ن ،معتب��را تعزي��ز العالقات الش��عبية من ش��انه ان يوف��ر االرضية لتطوير
العالقات في سائر المجاالت.
وبحث سنائي واوفوس بشان تنمية العالقات االقتصادية واقامة الملتقيات الثقافية واالقتصادية
والتخطيط لتاسيس دار التجارة االيرانية في كراسنويارسك وتعاون هذه المحافظة مع محافظة
ايراني��ة مح��ددة .يذك��ر ان  10ش��ركات حكومية كبرى تنش��ط ف��ي منطقة كراسنويارس��ك في
مج��االت الصناع��ة والمناج��م والتكنولوجيا والطاق��ة ،وهنالك تعاون قائم ف��ي الوقت الحاضر بين
ش��ركة الفل��زات الملون��ة واي��ران .وف��ي زيارت��ه ال��ى محافظة تومس��ك الواقعة في منطقة س��يبيريا
اعل��ن الس��فير االيراني بان العالقات بين محافظات البلدي��ن يجب ان تمضي بالتوازي مع العالقات
السياس��ية واالمني��ة .واعتب��ر س��نائي العالق��ات بي��ن البلدي��ن بانه��ا تاتي عل��ى ثالثة مس��تويات وهي
الحكومية والتجارية والجامعية واضاف ،ان مدينة تومسك معروفة بمدينة الجامعات وتوجد فيها
جامعتان هما جامعة تومسك الحكومية وجامعة بولي تكنيك.

األمني العام جمللس األجواء االفتراضية :فرض الحظر
من قبل أميركا مبعث فخر لنا

أعل��ن األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى ورئيس
المرك��ز الوطني لألج��واء االفتراضية ،في بيان ،ان
ف��رض عقوبات جدي��دة من قب��ل ادارة تمارس مقص
الرقابة ،مبعث فخر لنا.
علم �اً ان االدارة االمريكي��ة فرض��ت ف��ي 30
ماي��و الماض��ي عقوب��ات جدي��دة عل��ى اي��ران ش��ملت
األمي��ن الع��ام للمجل��س األعل��ى ورئي��س المرك��ز
الوطن��ي لألج��واء االفتراضية الدكتور ابوالحس��ن
فيروزآبادي وايضا  5أشخاص و 3مؤسسات ايرانية.
وكت��ب في��روز آب��ادي ف��ي البي��ان َ :و َل� ْ�ن
َت ْر َض��ى َع ْن� َ
�ك ا ْل َي ُه��و ُد وَال ال َّن َص��ا َري َح َّت��ى
َت َّتب � َع م َّل َت ُه� ْ�م ُق� ْ�ل إ َّن ُه �دَى َّ
الل ُه � َو ا ْل ُه �دَى،
ِ ِ
ِ
ِ
كم��ا ان األمام الخميني (رض) قال  :عندما يش��يد

بك األعداء فإعلم أي خطأ ارتكبت.
وتاب��ع  :ف��رض الحظ��ر ض��دي م��ن قب��ل الع��دو
الل��دود والدائ��م إلي��ران ،مؤش��ر عل��ى التح��رك ف��ي
االتجاه الصحيح.
واضاف فيروز آبادي ،ان السياس��ات واإلجراءات
االس��تعمارية الت��ي اتخذته��ا األدارة األمريكي��ة ف��ي
الفضاء اإللكتروني ،ال تخفى على كل انسان يتمتع
بالمنطق والحيادية ،واألمثلة األخيرة على سياس��ة
نف��ي مب��دأ حي��اد الش��بكة (اإلنترن��ت) ف��رض مقص
الرقاب��ة عل��ى الفض��اء اإللكترون��ي لش��عب أمري��كا
والعالم لصالح الش��ركات األمريكية واإلس��رائيلية
الكب��ري .بالنس��بة لي ،فإن ف��رض الحظر ضدي من
قبل أدارة تفرض مقص الرقابة مبعث فخر لي .

الحقيقيي��ن له��ذه االرض ،وه��ذا لي��س ش��عارا
بطبيعة الحال وس��يكون مدعوم��ا من قبل االمة
االس�لامية .واعتب��ر العمي��د رمض��ان ش��ريف
جمي��ع النزاع��ات وتاس��يس الجماع��ات الدموي��ة
مث��ل القاع��دة وداع��ش وجبه��ة النص��رة ،نتاج��ا
لوج��ود الكي��ان الصهيون��ي البغي��ض ول��و ش��هد
عال��م البش��رية يوم��ا مح��و ه��ذا الكيان فس��يعود
االستقرار الى العالم.
واش��ار ال��ى ان الصهاين��ة ه��م وراء اغتي��ال
العلم��اء النوويي��ن االيرانيي��ن وان القس��م
االكب��ر من جرائم جهاز الس��افاك (جهاز االمن
للنظ��ام الملك��ي البائ��د) كان يج��ري بتدري��ب
م��ن الصهاين��ة واض��اف ،ان الش��عب االيران��ي
ل��ن ينس��ى ب��ان الصهاين��ة كان��وا ه��م الداع��م
الرئي��س للنظام البهل��وي وهم اليوم حماة حكام
البحرين والس��عودية الجهلة .واكد بان حساب
ش��عب الحج��از ه��و بمعزل ع��ن حس��اب قبيلة آل
س��عود واض��اف ،م��ن المؤك��د ان اه��ل الحج��از
ل��و تخلصوا من آل س��عود فس��يكونون الداعمين
الرئيس��يين للش��عب الفلس��طيني ولي��س ذل��ك
اليوم ببعيد.
وق��ال العمي��د رمض��ان ش��ريف ف��ي الخت��ام
ب��ان اكثر من  5300صحفي ومصور س��يغطون
وقائ��ع مس��يرات ي��وم الق��دس العالم��ي ف��ي
الجمهورية االسالمية من ضمنهم  160اجنبيا.

اعتبر قائد مقر خاتم األنبياء (ص) للدفاع
الج��وي العمي��د عل��ي رض��ا صباحي ف��رد إن رفع
مس��توى الكف��اءة القتالي��ة تش��كل أه��م أولوي��ة
بالنسبة لمقر الدفاع الجوي التابع للجيش.
وف��ي تصري��ح ل��ه يوم الس��بت أك��د العميد
صباح��ي ف��رد إن جمي��ع وح��دات مق��ر الدف��اع
الج��وي س��تبذل قص��ارى جهده��ا م��ن أج��ل
تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المس��لحة
بحذافيرها .وشدد على أن أهم قضية لدى قيادة
مق��ر الدف��اع الج��وي الجديدة هي رفع مس��توى
الكفائة القتالية للمقر مشيراً إلى أن العمل في
هذا المجال بدأ منذ عدة سنوات وسوف يستمر
بشكل أفضل.

االسالمية االيرانية.
وج��اء تعيي��ن العمي��د اس��ماعيلي بمنص��ب
المستش��ار والمس��اعد للقائ��د الع��ام للجي��ش،
باقت��راح م��ن القائ��د الع��ام للجي��ش الل��واء
عبدالرحي��م موس��وي وموافق��ة قائ��د الث��ورة
االسالمية على ذلك.
اعلن ذلك رئيس المكتب العسكري للقائد
العام للقوات المس��لحة العميد محمد شيرازي
خالل مراسم توديع القائد السابق لمقر «خاتم
االنبي��اء (ص)» للدفاع الجوي االيراني العميد
فرزاد اسماعيلي وتقديم القائد الجديد العميد
علي رضا صباحي فرد .وتولى العميد اسماعيلي
قيادة الدفاع الجوي لفترة ثمانية اعوام.

وزير االتصاالت :ايران ضحية الهجمات السايبرية ّ
املنظمة

أك��د وزي��ر االتص��االت وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي ،أن ايران ضحية الهجمات
الس��ايبرية والقرصن��ة المنظم��ة من قبل حكوم��ات .وأوضح الوزير جهرمي ف��ي حديث لوكالة انباء
ف��ارس ،ب��ان ثم��ة نماذج كثيرة بهذا الخصوص ،أخرها إعالن الغربيين عن تعرض ايران لهجوم عبر
فيروس»ستاكس نت» ،الفتا الى أن الوزارة كشفت ذلك قبل هذا االعتراف.
وأش��ار الى أن البنى التحتية االيرانية تتعرض يوميا لهجمات س��ايبرية منظمة من قبل بعض
الدول ،نافيا تخطيط ايران الس��تخدام مثل هذه االدوات لش��ن هجمات الكترونية ،مب ّينا أن ايران ال
تمتلك تنظيما سايبريا على غرار ما يملكونه هم ( اميركا والغرب) من جيوش الكترونية.
وب ّي��ن وزي��ر االتص��االت أن هيكلي��ة الدف��اع الس��ايبري االيران��ي ال تتضم��ن بروتوك��وال بعنوان»
الهجم��ات الس��ايبرية» ،غي��ر أنه يوجد بع��ض القراصنة في ايران كحال جميع البلدان ،وينش��طون
بدوافع مختلفة ،البعض للشهرة واالخر لمآرب شخصية ومالية.
ون��وه ال��ى وجود تعاون دولي بين ايران ومختلف ال��دول بمجال مکافحة الهجمات االلكترونية،
بحيث يتم متابعة تقارير المراكز االمنية لتلك الدول ويتم اصدار افادة بشأنها والعكس صحيح.
واك��د آذري جهرم��ي أن اي��ران تدي��ن اي هج��وم الكترون��ي على أي بلد ،كم��ا أن هجمات الكيان
الصهيوني واميركا على البنى التحتية االيرانية أمر مدان ايضا.

مسؤول برملاني يدعو للتعاون مع الدول الجارة وأميركا
الجنوبية وآسيا الوسطى وأفريقيا

مسجدي :مسيرات يوم
القدس للعام الجاري
تتميز بأهمية خاصة
ق��ال س��فير الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة ل��دى الع��راق إي��رج مس��جدي ،ان
مس��يرات يوم القدس العالم��ي للعام الجاري
تتمت��ع بأهمي��ة بالغ��ة نظ��را لمؤام��رات
االستكبار والتي كانت احداها نقل السفارة
األميركية للقدس الشريف.
ودع��ا مس��جدي ف��ي اإلجتم��اع الخ��اص
للقنصلي��ة العام��ة للجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة ف��ي كرب�لاء المقدس��ة للتنس��يق
بش��أن مس��يرات يوم القدس ،دع��ا إلقامة هذه
المراس��م في البلدان اإلسالمية وسائر بلدان
العال��م بص��ورة أوس��ع وأكث��ر حماس��ا ك��ي
يعل��م الش��عب الفلس��طيني ان المس��لمين
والشعوب الحرة في العالم واقفين الى جنبه.
وأك��د مس��جدي أن��ه الب��د للمس��لمين
ان يق��رروا مصيره��م بأنفس��هم وأن يس��اعدوا
الش��عب الفلس��طيني المضطه��د ف��ي اط��ار
واجبهم الشرعي.
واعتب��ر مس��جدي نق��ل الس��فارة
األميركي��ة ال��ى الق��دس الش��ريف إزدراء
كبي��را للمس��لمين واإلس�لام مضيف��ا ،م��ن
المتوق��ع أن تقام مس��يرات ي��وم القدس للعام
الج��اري ف��ي كربالء المقدس��ة وس��ائر مدن
العراق بصورة أكثر حماسا.
وق��د حضر هذا اإلجتماع القنصل العام
للجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة وع��دد م��ن
المس��ؤولين وقادة مختلف فصائل المقاومة
اإلسالمية والمؤسسات الثقافية-الثورية في
كربالء المقدسة.

مجلس الشورى يدرس مشروع إلزام الحكومة للتفاوض مع
أوروبا بصفة مستعجلة

قال المتحدث باس��م لجنة االمن القومي والسياس��ة الخارجية في مجلس الش��ورى االس�لامي
حسين نقوي حسيني ان الرهان على المفاوضات مع الدول المعنية باالتفاق النووي مضيعة للوقت.
واش��ار حس��ين نقوي حس��يني الى االنس��حاب االميركي من االتفاق النووي وقال ،ان مش��اكل
الب�لاد ل��ن تس��وى م��ن خ�لال المفاوض��ات م��ع ال��دول المعني��ة باالتف��اق الن��ووي ب��ل يمكن ح��ل هذه
المشاكل من خالل التعاون مع الدول الجارة واميركا الجنوبية واسيا الوسطى وافريقيا.
واوضح النائب نقوي حسيني ان االتفاق النووي لم يكن له مردود للشعب االيراني ولن يكون له
اي مردود له في المستقبل ايضا.

تحطم طائرة مقاتلة ايرانية أثناء التدريب ونجاة طياريها
اعلن مدير ناحية «جرقوية» العليا بمحافظة اصفهان (وسط ايران) حسين بهزادفر عن تحطم
طائ��رة مقاتل��ة أثن��اء التدريب في منطقة «جرقوي��ة» التابعة للمحافظة .وق��ال بهزادفر في تصريح
لوكالة «فارس» في اصفهان ان طياري المقاتلة تمكنا من الخروج منها بسالم وهما بصحة جيدة
وق��د نق�لا ال��ى اصفه��ان .واف��ادت «ف��ارس» ان ف��رق االغاثة واالنق��اذ اكدت نب��أ الحادث واش��ارت الى
حضوره��ا ف��ي المنطق��ة من اج��ل تقديم االغاثة وانه تم العثور على حطام الطائرة في نحو الس��اعة
الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش).

وسلم رسالة ظريف لنظيره االوكراني

السفير االيراني يدعو أوكرانيا التخاذ موقف من التفرد االمريكي
دع��ا س��فير الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة ل��دى
كيي��ف محمد بهش��تي خالل
لقائه مس��اعد وزي��ر الخارجية
االوكران��ي ،الدول المس��تقلة
واوكراني��ا التخ��اذ موقف من
النزعة االحادية االمريكية.
وقد س��لم السفير بهشتي
خ�لال اللق��اء رس��الة م��ن وزير
الخارجي��ة االيران��ي محم��د
ج��واد ظري��ف ال��ى نظي��ره
االوكراني .واعتبر السفير االيراني ان انسحاب امريكا غير الشرعي من االتفاق النووي يمثل انتهاكا
صارخا لاللتزامات الدولية وطالب بان تبدي الدول المستقلة ردة فعل تجاه التفرد االمريكي.
اما نائب وزير الخارجية االوكراني سرغيي كسيلدسا فقد اكد في اللقاء اهمية مكانة ودور ايران
ف��ي التط��ورات االقليمية والدولية واعرب عن دعم بالده الس��تمرار التع��اون االيراني مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية والمحادثات الجارية مع االطراف االوروبية .وقد اكد الجانبان ضرورة إجراء المزيد من
تمتين العالقات الثنائية بين ايران واوكرانيا في جميع المجاالت.

أعل��ن رئي��س اللجنة النووية بمجلس الش��ورى اإلس�لامي مجتبي ذو النوري ع��ن إدراج البرلمان
الملزم للحكومة حول التفاوض مع أوروبا والمذيل بـ 80توقيعا ،على جدول أعماله
دراسة المشروع ُ
وبصفة مستعجلة.
وأضاف ذو النوري بش��أن هذا المش��روع المعني باإلتفاق النووي ،قد تمت صياغة هذا المش��روع
المستعجل حول تفاوض الدبلوماسيين اإليرانيين مع األطراف األوروبية وتم إدراج كافة توجيهات
س��ماحة الس��يد القائ��د والمح��اور التي أكد عليها ف��ي نص هذا المش��روع؛ وكانت قد تمت صياغة
المش��روع قب��ل ه��ذا وبع��د إنس��حاب أمي��ركا م��ن اإلتف��اق الن��ووي ولك��ن بع��د إدالء س��ماحة القائ��د
بتصريحاته ،تم إدخال بعض التعديالت عليه.
وأك��د النائ��ب عن مدينة قم المقدس��ة بمجلس الش��ورى اإلس�لامي ،بانه ت��م إدراج جميع أوامر
وتوجيهات قائد الثورة اإلسالمية في إطار هذا المشروع المستعجل.

ممثل الولي الفقيه في
سوريا يكرم أسر الشهداء
ك��رم ممث��ل الول��ي الفقي��ه ف��ي س��وريا
آي��ة اهلل س��يد ابوالفض��ل طباطبائ��ي ،اس��ر
الش��هداء الفلسطينيين والس��وريين في مراسم
خاص��ة اقيم��ت ف��ي مس��جد االم��ام الخمين��ي
(رض) ق��رب مرق��د الس��يدة زين��ب (س) جن��وب
العاصمة دمشق.
وف��ي كلم��ة له خ�لال هذه المراس��م اش��ار

آية اهلل طباطبائي الى المكانة الرفيعة للشهادة
والش��هداء ف��ي ثقاف��ة االس�لام واك��د ض��رورة
احياء ذكرى الش��هداء وتكريم اس��رهم االعزاء
خاص��ة آبائه��م وامهاته��م وزوجاته��م وابنائه��م
واض��اف ،ان الش��هادة ال تع��رف ح��دودا جغرافية
وال فرق بين الشهداء في اي مكان من العالم.
واش��ار ال��ى ق��رب حل��ول الذكرى الس��نوية
لرحي��ل االم��ام الخمين��ي (رض) ،واعتب��ره االب
المعن��وي والقائ��د للش��هداء ،وق��ال ،ان��ه مثلم��ا
يع��د تكريم ذكرى الش��هداء ام��را ضروريا فمن
الض��روري ايض��ا احي��اء ذكرى اب الش��هداء اي
االمام الخميني (رض).

