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موحدیکرمانی:رژیمصهیونیستیمنتظرانتقامباشد

گ��روه ایران: خطی��ب نماز جمعه 
تهران ب��ا اش��اره به ح��وادث دلخراش 
غ��زه گفت : خبرهای غ��زه کم کم دارد 
ب��ه گوش م��ردم دنیا می رس��د و اندک 
اندک دارند بیدار می شوند و با شناخت 
ای��ن عنصر پلید )رژیم صهیونیس��تی( از 

آن اب��راز تنف��ر م��ی کنن��د.
حجت االسالم و المسلمین موحدی 
کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران 
افزود: آنچه ک��ه از این جنایات منعکس 
می ش��ود، قلیلی از کثیر است زیرا رژیم 
صهیونیس��تی اجازه نمی دهد رس��انه ها 
ای��ن وقای��ع را به ص��ورت کامل ثبت و 
پخش کنند اما اگر روزی فرا برس��د که 
هم��ه خبرنگاران آزاد ای��ن صحنه ها را 
از نزدی��ک مش��اهده و به دنی��ا منعکس 

کنن��د ، به طور یقین فریاد نفرین و تنفر از رژیم خون آش��ام 
صهیونیس��تی در سراس��ر دنیا ش��نیده خواهد ش��د.

وی اضاف��ه ک��رد: آنقدر ای��ن جنایات وس��یع ، عمیق ، 
دلخراش و جانس��وز است که انس��ان متحیر میشود کجا این 

جنای��ات را بی��ان کن��د.
حجت االسالم والمس��لمین موحدی کرمانی گفت : در 
جنای��ت این رژیم س��فاک در س��پتامبر 1982 در مدت  48 
ساعت در دو اردوگاه صبرا و ش��تیال  3297 فلسطینی شهید 
ش��دند که 1800 پیکر در خیابانها و کوچه ها رها ش��ده بود 
و 1097 نف��ر را در بیمارس��تان غ��زه و بی��ش از 400 نفر را 
در بیمارس��تان عّکار روی تخت بیمارس��تان به گلوله بسته و 

ش��هید کرده بودند.
وی ب��ا اش��اره به اینکه پای��ه حکومت رژی��م جنایتکار 
صهیونیس��تی و برنامه آن آدمکش��ی و خشونت است ، گفت 
: اگ��ر دنیا این جنای��ات را بفهمد با فریادهای کوبنده نابودی 

رژیم را از خدا خواهد خواس��ت.
امام جمع��ه موقت تهران گفت : از ای��ن عناصر پلید و 
کثیف توقع  رفتار انسانی نیست زیرا ماهیت آنها همین است 
و جنای��ات وحش��تناک آنها در غزه ، روح و برنامه کارش��ان 
اس��ت اما تعجب از جهان اس��الم و مدعیان اس��الم است که 
چطور به خود اجازه می دهند س��اکت بنشینند وادعای اسالم 

کنند ، اینها زنده نیس��تند و مرده هس��تند.
حجت االس��الم والمس��لمین موحدی کرمان��ی افزود : 
آیا وقت آن نرس��یده اس��ت که مجامع جهانی و اس��المی به 
خود آیند و این غده س��رطانی را با اه��رم های قطع رابطه ، 
تحریم تجاری و حرام کردن خرید کاالهای اسرائیلی به زانو 
درآورند و با حامیان اس��رائیل ب��ه ویژه آمریکا برخوردی در 

ش��أن یک جنایتکار داشته باشند زیرا آمریکا اخیراً به اسرائیل 
اجازه داده اس��ت تا از انبار تس��لیحاتش در خاک س��رزمین 
های اش��غالی اس��تفاده کند ، هزاران لعنت بر اس��رائیل و هم 
ب��ر حامیانش به وی��ژه آمریکا که چنی��ن جنایاتی را مرتکب 

می ش��وند.
وی با اش��اره به اینکه وظیفه کش��ورهای اسالمی تجهیز 
فلسطینی هاست ، گفت : تا چه زمانی باید صحنه های رقت 
ب��ار را ببینند و خاموش بایس��تند ، تا چه زمانی هر وقت این 
رژی��م غاص��ب اراده کرد بتواند حمل��ه و جنایت کند ، مصر 
باید خجالت بکش��د که درها را باز نم��ی کند ، باید به مردم 

غزه کمک برس��د و باید فلس��طینی ها مجهز ش��وند.
حجت االس��الم والمسلمین موحدی کرمانی افزود : این 
افتخار برای ایران اس��ت که از روز نخستین که انقالب را به 

وجود آورد، سخن از فلس��طین و نجات آن داش��ته اس��ت.
وی با اش��اره به اینکه سنت خدا بر مهلت دادن است ، 
گف��ت : باید جنایت کاران ، منتظر روز انتقام باش��ند ، رژیم 
صهیونیس��تی باید بداند که وجدان بش��ریت تا حدی تحمل 
دارد از این رو باید منتظر باش��د که این تحمل ها لبریز شود 
تا وجدانهای بش��ریت علیه او حرکت کند و آن زمان بهترین 

سرنوش��ت برای این رژیم اش��غالگر همان مرگ اس��ت.
خطی��ب موقت نماز جمعه تهران با اش��اره به اینکه این 
درگی��ری ها جنب��ه آزمایش دارد ، گف��ت : همه مردم غزه و 
امت اس��المی و همچنین همه سردمداران کشورهای به ظاهر 
اس��المی و تک تک مسلمانان در  دنیا امتحان می شوند ، اما 
مردم غزه ایس��تاده اند و می گویند دو سرنوشت داریم یا به 

ش��هادت می رس��یم یا جنایتکاران را نابود می کنیم.
وی افزود : مکتب فلسطین غالب خواهد شد و برنامه های 
غلط رژیم صهیونیس��تی به دست خود و با جنایات خودش از 

بین خواهد رفت.
حجت االسالم والمسلمین موحدی 
کرمانی با اش��اره به آتش بس ایجاد شده 
در غ��زه گف��ت : مردم غزه بع��د از این 
آتش بس باید محکم بایس��تند و بگویند 
به ش��رایط خود پایبندی��م و در صورتی 
این آتش ب��س را قبول م��ی کنیم که به 
ط��ور خاص با رفع حصر کامل از غزه و 
قطع تجاوز اسرائیل انجام و حقوق حّقه 

ما ش��ناخته ش��ود.
استقالل کش��ور از برکات پذیرفتن 

والیت خداس��ت
امام جمعه موق��ت تهران در خطبه 
نخس��ت تاکید کرد : اس��تقالل کشور و 
اس��تقرار و پای��داری نظ��ام جمه��وری 
اس��الم ایران از ب��رکات پذیرفتن والیت 

خداس��ت.
موحدی کرمانی با س��فارش همه بن��دگان خدا به پیش 
گرفت��ن تقوا در تمامی ام��ور افزود :  هر کس در زندگی تقوا 

پیش��ه کند و صابر باش��د ، خداوند اجرش را خواهد داد.
وی گفت : یکی از مس��ائل مهم در زندگی این اس��ت 
که انس��ان چه کس��ی را ب��ه عنوان ولی و سرپرس��ت خود 
انتخ��اب کن��د تا در ط��ول زندگی خود مطی��ع و گوش به 

فرمان او باش��د.
خطی��ب نماز جمعه تهران با اش��اره ب��ه اینکه خداوند 
در ق��رآن کری��م می فرماید ع��ده ای خدا را ب��ه عنوان ولی 
خ��ود انتخاب می کن��د و عده ای دیگر مطیع اوامر ش��یطان 
هس��تند ، گفت : آن کس��ی که خ��دا را ولی خ��ود قرار می 
ده��د ، خ��روج از ظلمات و تاریکی ، تامین س��عادت دنیا و 
آخ��رت و مال��ک خویش ش��دن و اراده و تصمیم در عرصه 
های مختلف گفتار و کردار و دوری از ش��یطان و نفس اماره 

ب��ه ارمغ��ان م��ی آورد.
حجت االس��الم والمس��لمین موحدی کرمان��ی افزود: 
زم��ان رژیم خائن متاس��فانه ، جامعه ظل��م را پذیرفته بود و 
این گناه آنان کشور را به دس��ت بیگانگان انداخته بود اما به 
برکت رهب��ری امام خمینی )ره ( ملت قیام کردند و کش��ور 
را از حلقوم امریکا بیرون آوردند و ما مس��تقل ش��دیم و این 

همان برکت پذیرفتن والیت خداس��ت.
وی ب��ا یب��ان اینکه پس از اس��تقالل و بی��رون رفتن از 
زندان ش��یطان بزرگ و طاغوت توانس��تیم ش��عار استقالل و 
آزادی را س��ر دهی��م ، تصریح کرد : قدر ای��ن نعمت را باید 
دانس��ت که هم اکن��ون در همه عرصه ها خ��ود تصمیم می 

گیریم و صاحب سرنوش��ت خودمان هس��تیم.

روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران
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واکنش عراقچی به ادعای شرمن
گروه ایران: س��یدعباس عراقچی در پاس��خ به س��خنان وندی شرمن حصول 
هرگون��ه توافق درخص��وص اراک و یا فردو را تکذیب و تاکید کرد اصوالً هنوز هیچ 
توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره، از جمله در خصوص اراک و فردو به 

دست نیامده است و اختالفات همچنان باقی است.عراقچی در پاسخ به سخنان وندی 
شرمن در کنگره آمریکا، حصول هرگونه توافق درخصوص اراک و یا فردو را تکذیب 
نموده و تاکید کرد اصوال هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره، از 

جمله درخصوص اراک و فردو به دست نیامده است و اختالفات همچنان باقی است.
وی اضافه کرد: تنها مالک برای جمهوری اسالمی نیازهای کشور بوده و در مذاکرات 

تنها بر اساس نیازهای کشور تصمیم گرفته خواهد شد.
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ایران
گرمترمیشود

گ��روه اجتماعی: مدیر پیش بینی و هش��دار 
سریع س��ازمان هواشناسی کشور آخرین وضعیت 
آب و هوای کش��ور در دو روز آینده را تش��ریح 

ک��رد.
اح��د وظیفه در ای��ن باره گفت: بر اس��اس 
آخرین نقش��ه های پیش یابی هواشناس��ی طی سه 
روز آینده در س��اعات بعد از ظهر و اوایل ش��ب 
در جنوب اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان و 
کرمان، ش��رق اس��تان فارس و اس��تان هرمزگان 
افزای��ش ابر، رگبار و رعد و برق به همراه وزش 

باد پیش بینی ش��ده اس��ت.
وی با بیان اینک��ه پیش بینی ها حاکی از این 
اس��ت که طی دو روز آینده در اس��تان های واقع 
در ش��رق دریای خزر شاهد بارش پراکنده باران 
خواهی��م بود، گفت: بر این اس��اس در روزهای 
یکشنبه و دوش��نبه در شهرهای شمالی استان های 
آذربایج��ان غربی و ش��رقی، ش��اهد افزایش ابر، 

رگب��ار و رع��د و ب��رق خواهی��م ب��ود.
مدیر پیش بینی و هش��دار س��ریع س��ازمان 
هواشناس��ی از پیش بینی وزش باد ش��دید همراه 
ب��ا گ��رد و خ��اک در مناطق ش��رقی اس��تان های 
خراس��ان رض��وی و جنوبی، ش��مال سیس��تان و 
بلوچس��تان و زاب��ل خبر داد و گف��ت: در همین 
مدت دریای عمان نیز در س��واحل استان سیستان 

و بلوچس��تان مواج خواهد بود.
وظیف��ه با بیان اینکه برای تهران در روزهای 
جمع��ه ، ش��نبه و یکش��نبه آس��مانی صاف و در 
پ��اره ای نقاط هم��راه با غب��ار محلی پی��ش بینی 
ش��ده است، گفت: بیش��ینه دمای پایتخت در روز 
جمع��ه 36 درجه س��انتیگراد پیش بینی ش��ده که 
ای��ن وضعیت ب��ا افزایش ی��ک درجه ای در روز 
ش��نبه به 37 درجه و در روز یکشنبه به 38 درجه 

س��انتیگراد خواهد رس��ید.
وی وضعی��ت جوی اس��تان مازندران که به 
گفته پلیس بیش��ترین حجم تردد مس��افران نیز در 
آن بوده اس��ت را نیمه ابری و در پاره ای از نقاط 
هم��راه با رگبار، رعد و ب��رق و وزش باد اعالم 
کرد و افزود: طی س��ه روز آینده این وضعیت در 
مازندران ثباتی نس��بی خواهد داش��ت و بیش��ینه 
دمای این اس��تان نیز در روزهای جمعه، ش��نبه و 
یکش��نبه به ترتیب 33، 33 و 35 درجه سانتیگراد 
خواه��د بود و در اس��تان گیالن نیز ب��ا وضعیتی 
مش��ابه مازندران روبرو خواهی��م بود و وضعیت 
هوا در این اس��تان کم��ی ابری تا نیمه ابری و در 
پ��اره ای از نقاط همراه با ب��ارش پراکنده باران و 

وزش باد پیش بینی ش��ده اس��ت.
وی وضعیت هوا در اس��تان خراسان رضوی 
را نیز صاف و در پاره ای از نقاط همراه با وزش 
باد در روزهای جمعه، ش��نبه و یکشنبه پیش بینی 
ک��رد و گف��ت: در این اس��تان نی��ز همانند تهران 
روزانه یک درجه به دمای هوا اضافه خواهد شد 
و از بیش��ینه دمای 32 درجه س��انتیگراد در روز 
جمع��ه به 34 درجه س��انتیگراد در روز یکش��نبه 

خواهد رس��ید.
وظیفه خوزس��تان را گرمترین اس��تان کشور 
در س��ه روز آین��ده اع��الم کرد و گف��ت: بر این 
اس��اس در روزهای شنبه و یکش��نبه بیشینه دمای 
هوا در این اس��تان 47 درجه س��انتیگراد خواهد 
ب��ود و وضعیت هوای آن نیز صاف و در پاره ای 
از نق��اط ب��ا وزش باد و گرد و خ��اک پیش بینی 

ش��ده اس��ت.
وی افزود:  در مجموع در اغلب نقاط کشور 
شاهد افزایش یک تا پنج درجه ای دمای هوا طی 

روزهای ش��نبه و یکش��نبه خواهیم بود.

بیبیسیخبرداد:

سرقتاسرار
نظامیگنبدآهنین
رژیمصهیونیستی

گروه جهان: شبکه بی بی سی گزارش داد، شواهدی به 
دس��ت آورده است که سرقت اسناد نظامی گنبد آهنین اسرائیل 

را تایید می کند.
بی بی س��ی گزارش داد، ش��واهدی به دست آورده که به 
نظر می رسد، سرقت اسرار نظامی اسراییل از شرکتهای دولتی 

این کشور را توسط هکرها تایید می کند.
اخیر گزارش��ی منتش��ر ش��ده بود که هکرهای وابسته به 
دولت چین به ش��بکه پیمانکارانی که در س��اخت سیستم دفاع 
موش��کی اسرائیل دس��ت دارند نفوذ کرده و اطالعاتی از آن را 

استخراج کردند. 
براس��اس گزارش س��ایت برایان کربز، هکرها بسیاری از 
اسناد حس��اس مرتبط با گنبد آهنین اسرائیل را به سرقت برده 

اند.
کربز گزارش داد که این اس��ناد حس��اس بین اکتبر 2011 
و اوت 2012 از پیمانکارانی از جمله گروه الیس��را، صنایع هوا 
و فضای اس��رائیل و سیستم دفاعی پیش��رفته رافائل به سرقت 

رفته است. 
گنبد آهنین اس��رائیل مشهورترین سیس��تم دفاع موشکی 
جهان اس��ت. این سیس��تم با 210 میلیون دالر توس��ط شرکت 

رافائل توسعه یافته است.
این س��امانه که به صورت ش��بانه روزی و در هر شرایط 
آب وهوایی فعالیت می کند قادر اس��ت تا راکت ها و گلوله های 
خمپاره و توپ را در فاصله 4 تا 70 کیلومتر هدف قرار دهد.

با این وجود این سیس��تم در جریان جنگ علیه گروههای 
فلسطینی بارها نقاط ضعف خود را آشکار ساخته است.

مدیراموربینالمللشرکتملینفت:

بیشاز5٠درصدمحمولههایمیعاناتگازی
بابکزنجانیبهفروشرفت

مدیراموربینالمللشرکتملینفت:

ورود ٢ محموله بنزين يورو ٤ به کشور
گ��روه اقتصادی: بیش از 50 درص��د محموله های میعانات گازی باب��ک زنجانی تاکنون به 
فروش رفته و پول آن به خزانه واریز ش��د.مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت در گفتگو با 
شانا درباره آخرین وضعیت محموله های میعانات گازی تحویلی به بابک زنجانی گفت: تاکنون 
بی��ش از نیمی محموله ه��ای میعانات گازی بابک زنجانی به فروش رفت��ه و امیدواریم در آینده 
نزدیک بتوانیم بقیه آن را نیز به فروش برسانیم.س��ید محس��ن قمصری درباره اینکه بابک زنجانی 
چند محموله میعانات گازی در اختیار داش��ته است، گفت: تعداد محموالت میعانات گازی بیش 
از نفت خام تحویلی به وی بوده اس��ت، اگر نفت خام س��ه محموله در نظر گرفته شود میعانات 
گازی 6 محموله بوده. هر محموله هم حدود 2 میلیون بش��که اس��ت.وی درباره آخرین وضعیت 
مطالبات نفتی ایران از اسپانیا، یونان و شرکت شل نیز گفت: این مطالبات همچنان پابرجا است و 
مجموع آنها بیش از 4 میلیارد دالر است.قمصری درباره صادرات نفت پس از توافق اخیر ژنو نیز  
گفت: بر اس��اس سهمیه ای که به شرکتهای خریدار ما اعالم شده است، قاعدتا باید در همان حد 
صادرات داش��ته باش��یم و هم اکنون همان کار را می کنیم و در حد سهمیه اعالم شده نفت صادر 
می ش��ود و بیش از آن نیست.مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت افزود: میانگین فروش نفت 

ایران هم اکنون بر اساس توافق ژنو، یک میلیون بشکه در روز است.

گروه اقتصادی: دو محموله بنزین یورو 4 در مجموع حدود 95 میلیون لیتر، از نیمه تیرماه تاکنون به 
کشور وارد شده است.معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی کشور به خبرنگار 
شانا گفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت در اردیبهشت سال جاری مبنی بر قطع دریافت ریفورمیت )اکتان 
افزا( از پتروشیمی ها، مقرر شد امور بین الملل وزارت نفت نسبت به افزایش واردات بنزین یورو 4 به کشور 
اقدام کند.شاهرخ خسروانی با بیان اینکه از اردیبهشت تا نیمه خرداد روزانه حدود 6,5 میلیون لیتر بنزین با 
همان استاندارد قدیمی وارد کشور شد، افزود: از 15 خرداد تا 15 تیرماه هیچگونه واردات بنزین به کشور 
انجام نشد.خسروانی با اشاره به اینکه در طی یک ماهی که بنزین به کشور وارد نشد، شرکت ملی پاالیش 
و پخش با همکاری شرکت ملی نفت ایران در حال آماده سازی زیرساختهای واردات بنزین یورو 4 بود، 
تصریح کرد: از نیمه تیرماه ورود بنزین یورو 4 به کشور بطور رسمی آغاز شد.وی افزود: دو محموله وارداتی 
در مدت اخیر به بندر صادراتی ماهشهر در خوزستان و بندرعباس ارسال و تحویل شرکت ملی پخش شده 
است.شاهرخ خسروانی با بیان اینکه شرکت ملی پخش مسئول توزیع این بنزین در نقاط مورد نیاز است، 
اظهار کرد: برنامه ریزی شده است تا زمان راه اندازی کامل واحدهای توسعه ای پاالیشگاه آبادان، شهرهای 
اهواز و آبادان از بنزین وارداتی بهره مند شوند.او همچنین با بیان اینکه واردات بنزین با کیفیت به کشور دو 
هدف عمده را دنبال می کند، ادامه داد: تامین بنزین سوپر مورد نیاز کشور و امتزاج با بنزین های معمولی 

بمنظور افزایش کیفیت آنها در کشور دو هدف اصلی واردات بنزین با کیفیت است.

گروه ایران: سردار سرلشکر سلیمانی در پیام مهمی بر مسلح ماندن مقاومت فلسطینی 
تاکید کرد و گفت: تمام جهان بداند خلع سالح مقاومت، جوسازی باطلی است؛ وهمی است که 
محقق نمی شود.سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز پنجشنبه در پیام مهمی به موضوع این روزهای غزه و تاکید بر مسلح ماندن مقاومت فلسطینی 
در برابر تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی پرداخت که متن کامل این پیام مهم به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
أاّل تقاتلون قوماً نکثوا أیمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوکم أول مرة أتخشونهم فاهلل 

أحق أن تخشوه ان کنتم مؤمنین..)سوره مبارکه التوبة 13(.
عزیران فلسطین، تمامی فلسطین و در غزه پایمرد و مقاوم...

سالم بر شما از قلب و رحمت و برکات پرودگار بلند مرتبه.
ای کسانی که در این لحظات باشکوه از تاریخ امت و آزادگی انسانیت، زیباترین نشانه های 

مقاومت و مقابله با دشمنی ستمکارانه بر ملت فلسطینی قهرمان ما را درغزه می نویسید...
ای کسانی که به دشمن اشغالگر و توطئه گران همراه او از دور و نزدیک درس مبارزطلبی و 

مبارزه برای حق و کرامت را می دهید.
فلسطین آن قلب تپنده ای است که خون را در رگ های بشریت جاری می کند تا به انسانیت 

حیاتی جدید را در هر زمان تقدیم کند.
فلسطین به جهان سعادت را هدیه می کند و با خون فرزندان و کودکان مظلومش خوشه 
های آزادی و آزادگی را آبیاری می کند، وجدان ها را تکان می دهد و ملت ها را از خواب عمیق 

خود بیدار می کند.
فلسطین در این برهه از زمان، حد فاصل بین حق و باطل، ستم و عدالت و ظالم و مظلوم 

است.
فلسطین آتشفشانی الهی است که نمی توان آن را جز با نابودی اشغالگر غاصب خاموش 

کرد.
سالم خدا بر این زنان و مردان محکم و مقاوم که پرچم انسانیت پاک و مطهر را باال بردند و 

با پایمردی شان، رایت اسالم را بر فراز نشاندند.
رحمت و غفران خدا بر شهدا؛ شهدای فلسطین و مقاومت.

سالم بر فرماندهان مقاومت که نام های خود را با حروف شرف در تاریخ فلسطین ثبت 
کردند؛ فرماندهانی که سازش نمی پذیرند و در برابر فشارهای تسلیم و توطئه های تسلیم پذیری، 

عقب نشینی نمی کنند.
سالم بر برادران من، سران سیاسی حماس و جهاد اسالمی و همه گروه های مقاومت...

سالم و درود به فرماندهان و مقاومان در گردان های قسام، گروهان های قدس، ابوعلی 
مصطفی، شهدای االقصی و تیپ ناصر صالح الدین و همه مجاهدان و جنبش های مقاومت 

در روی زمین.
منظره های دردناک فلسطین قلب های ما را خون می کند و سینه هامان را اندوه شدید در بر 
می گیرد؛ اندوهی که در جوهره خود خشم عمیق را دارد؛ خشمی که جام آن در زمانی مناسب بر 

سر صهیونیست های جنایتکار خواهد ریخت.
لعنت خدا بر آنکه بر شما ستم کرد و می کند...

لعنت خدا بر هر ظالمی که از این رژیم جنایتکار دفاع کرد و می کند؛ از آن حمایت کرد و 
می کند و به ویژه در رأس این ستم جهانی، آمریکا...

لعنت خدا بر هر کس که راه های امدادرسانی را به روی شما بست و با صهیونیست ها در 
جنایت هایشان شریک شد.

لعنت خدا بر هر کس که اندوه شما و تلخکامی تان را می بیند و با سکوت بزدالنه اجازه 
قتل ملت مظلومتان را می دهد.

تمام جهان بداند که خلع سالح مقاومت، جوسازی باطلی است؛ وهمی است که محقق نمی 
شود؛ رویاهایی که در بیداری تعبیر نمی شوند و آرزوهایی که به گورها برده خواهند شد.

ما در محضر خدای عزوجل، با شهدا عهد می بندیم که بر عهد خود پایبند بمانیم و دگرگونه 
نشویم؛ همانگونه که بودیم و هستیم به تکلیف دینی خود در حمایت از مقاومت عمل کنیم؛ ما 
تأکید می کنیم که در اصرار برای پیروزی مقاومت و باالبردن آن تا پیروزی ادامه خواهیم داد تا اینکه 
زمین و آسمان و دریا برای صهیونیست ها تبدیل به جهنم شود و قاتالن و مزدوران بدانند که حتی 
یک لحظه هم از دفاع از مقاومت، حمایت آن و پشتیبانی ملت فلسطین دست برنخواهیم داشت و 

تردیدی در این امر نخواهیم کرد.
به همه یادآوری می کنیم که ما عاشقان شهادتیم و شهادت در راه فلسطین و در مسیر قدس، 

آرزویی برای هر مسلمان شریف است و بلکه آزادگان به این امر افتخار می کنند.
در این لحظه مهم در تاریخ امت مان، می گوییم و همه براداران را توصیه می کنیم که تفنگ 
و سالح و خون و کرامت خود را در دفاع از انسانیت و اسالم که در فلسطین خالصه شده است، 
به کار گیرند؛ به جای اینکه با یکدیگر بجنگند، جنگی که دشمنان را شاد می کند و توان ها )در 

جبهه خودی( را می زداید.
وحدت برای فلسطین، دشمنان را دچار وحشت و تمام جهان را برای غاصبان آن ناامن 

می کند.
سربلندی، اعتال، پیروزی و توفیق الهی برای همه زنان و مردان مجاهد و مقاوم و شجاع و 

صبور در راه فلسطین عزیز آرزو دارم.
واقتلوهم من حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من حیث أخرجوکم )البقرة 191(.

قاتلوه��م یعدبهم اهلل بأیدیک��م ویخزهم وینصرکم علیهم ویش��ف صدور قوم 
مؤمنین)التوبة 14(...

پیاممهمفرماندهنیرویقدسسپاهدرخصوصفلسطین؛

جامخشمرابرسر
صهیونیستهامیریزیم

راهپیمایینمازگزارانتهرانیدرواکنشبهجنایاترژیمصهیونیستی
گ��روه ایران: نمازگزاران تهرانی بعد از برگزاری نمازجمعه در واکنش به جنایات وحش��یانه رژیم 

صهیونیستی راهپیمایی کردند.
نمازگزاران نماز جمعه تهران بعد از برگزاری نماز در واکنش به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی 

راهپیمایی برگزار کردند.
این مراسم همزمان با تهران در سراسر کشور نیز برگزار شد.

در این تظاهرات، مردم تهران همگام و هم صدا با سایر مسلمانان و آزادگان جهان حمالت وحشیانه 
رژیم اش��غالگر قدس به نواره غزه و کش��تار بی رحمانه زنان و کودکان  را با فریاد »مرگ بر اس��رائیل« و 
»مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر رژیم کودک کش « محکوم کردند و خواس��تار شکس��ت سکوت کشورهای 

عربی و مجامع بین المللی شدند.
بر اس��اس گزارش خبرنگاران فارس از سراسر کش��ور دیروز همزمان با تهران نمازگزاران مومن در 
س��ایر ش��هرها در راهپیمایی خود و در واکنش به جنایات رژیم صهیونیس��تی بعد از نماز جمعه ش��عار » 

اسرائیل کودک کش نابود باید گردد« سر دادند.

صفحه3

رکوردشکنیسفرهایعیدفطر
گروهاجتماعی:جانشینرئیسپلیسراهوربااشارهبهاینکهتعطیالتعیدفطررکورد
سفرهاینوروزیراشکست،گفت:نرخساعتیتردددرتعطیالتعیدفطرنسبتبه

سفرهاینوروزیافزایشیافت.


