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روز گذش��ته همگان ش��اهد حض��ور میلیونی 
مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس بودیم، 
چنی��ن راهپیمایی ها در بس��یاری از کش��ورهای 
دنیا نیز برگزار ش��د. مردم ایران اسالمی در حالی 
راهپیمایی پرشکوه روز جهانی قدس را برپا کردند 
ک��ه به خاطر برخی مس��ائل اقتصادی که بیش��تر 
ب��ه ضعف در مدیری��ت اقتصادی ب��از می گردد نه 

تحریم های آمریکا، در فشار قرار دارند.
شاید برخی افراد و اش��خاص در داخل و حتی 
حارج تص��ور می کردند ک��ه مردم ای��ران به خاطر 
وضعیت نابسامان اقتصادی در راهپیمایی روز جهانی 
قدس حضور کمرنگی داش��ته باشند، اما از آنجا که 
اکثریت قاطع مردم کشورمان از بینش سیاسی باالیی 
برخوردار هستند، موضوع اقتصادی را به آرمان های 

به حق انقالب اسالمی ایران گره نمی زنند.
وجه تمایز ملت ایران با بسیاری از ملت های دنیا 
در این اس��ت که با درک باالی سیاسی خود شرایط 
و موقعیت را می س��نجد و می داند، حمایت از جبهه 
مقاومت در واقع ایجاد امنیت و اقتدار هر چه بیشتر 
جمهوری اسالمی ایران است و اگر دست از حمایت 
از جبهه مقاومت بردارد، میدان را به دشمنان واگذار 
کرده است و چنین اتفاقی باعث خواهد شد تا شرایط 

برای جمهوری اسالمی ایران سخت تر شود.
جمهوری اس��المی ایران 40 س��ال است که 
روز جهان��ی قدس را برگزار می کند و در این مدت 
ایران اسالمی روز به روز توانمندتر و تأثیرگذارتر از 
گذشته شده و در مقابل پیشرفت هایی که به دست 
آورده اس��ت، رژیم اس��رائیل روز به روز به نابودی 

خود نزدیکتر شده است.
چهار س��ال پیش ب��ود که حض��رت آیت اهلل 
خامن  ای رهبر معظم انقالب اسالمی درباره آینده 
رژیم غاصب اسرائیل فرمودند؛ »رژیم صهیونیستی 
25 سال آینده را نخواهد دید.« شاید برخی نسبت 
به این سخن با شک نگریستند، اما با اندکی تعمق 
به مس��ائل جهان، می توان به این نتیجه رسید که 
سخن رهبر معظم انقالب یک پیشگویی نیست که 
احتمال تحقق آن ممکن نباش��د، بلکه پیش بینی 
دقیق بر اس��اس تحلیل های واقع��ی در چارچوب 
وعده الهی در قرآن کریم و روندی است که انقالب 

اسالمی ایران آن را دنبال می کند. 
چه بس��ا نابودی رژیم صهیونیس��تی بس��یار 
زودتر اتفاق بیفتد، باید به این نکته توجه داش��ت 
ک��ه حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای گفته ان��د رژیم 
صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید، ایشان 
نگفته اند که رژیم صهیونیستی 25 سال تا نابودی 
فاصله دارد. س��رعت نابودی رژیم اسرائیل افزایش 
یافته اس��ت، جبهه مقاومت اس��المی توانمندتر و 
قدرتمندتر از گذش��ته موجودیت خود را به اثبات 
رسانده و نش��ان داده که همچنان تا نابودی رژیم 

صهیونیستی به جهاد خود ادامه می دهد.
هر چن��د در این میان، برخ��ی رژیم های عربی 
منطقه چهره واقعی خود را آش��کار کردند و ماهیت 
صهیونیستی خود را به مردم مسلمان کشورهای خود 
و جهان نشان دادند، اما همین اتفاق باعث خواهد شد 
تا جبهه مقاومت اسالمی بتواند در راه مبارزه، دوست 
و دش��من را تش��خیص دهد و در این راه تصمیمات 
خود را نیز بر اساس رفتارهایی که از سوی رژیم هایی 
همچون س��عودی، امارات، بحری��ن و برخی دیگر از 

رژیم های عربی صورت می گیرد، تغییر دهد.
ب��ا وجود سیاس��ت حمایتی رژیم ه��ای عربی 
از رژی��م صهیونیس��تی، قطع��اً جنبش های��ی در 
سرزمینهای اس��المی علیه رژیم های حاکم شکل 
خواهد گرفت که آینده منطقه و جهان اسالم را با 

تغییر و تحوالت مثبتی همراه خواهد کرد.
همزمانی برگزاری نشست سران عرب در مکه 
ب��ا برپایی روز جهانی قدس و صدور بیانیه ای علیه 
جمهوری اس��المی ایران، خیانت سران رژیم های 
عرب��ی را به آرم��ان مس��لمانان جهان آش��کارتر 
می کند، مردم مس��لمان کشورهای عربی هیچگاه 
با سیاس��ت های حاکم��ان خود هم��راه نبوده اند، 
رژیم های دیکتاتور عربی، مردم خود را در ش��رایط 
ش��دید امنیتی قرار داده اند و فشار زیادی بر مردم 
این کش��ورها از سوی رژیم های حاکم وجود دارد، 
اما این فشارهای امنیتی با حکومت های دیکتاتوری 
که بویی از دموکراس��ی نبرده است، باعث خروش 
مردمی در این کش��ورهای اس��المی خواهد شد و 
یک��ی از دالیل مهم چنین خیزش های اس��المی، 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
معامل��ه قرن، یکی از اهداف خود را سیاس��ت 
عادی س��ازی روابط رژی��م اس��رائیل و رژیم های 
دیکتاتوری عربی کش��ورهای مس��لمان قرار داده 
است. در پس این هدف، که از سوی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی با همراهی اروپا دنبال می شود، چیزی 
جز گسترش س��رزمین های اشغالی و تحت سلطه 
درآوردن کامل کش��ورهای عربی مسلمان نیست، 
اما این خیال که از س��وی آمریکا و صهیونیست ها 
پرورش یافته، در واق��ع عکس چنین اتفاقی را در 

آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود.
ادامه در صفحه 2
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آخرین جزئیات پرونده مهناز افشار و نجفی شهردار اسبق تهران
س��خنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده شهردار اسبق تهران و 

مهناز افشار را تشریح کرد.
غالمحس��ین اس��ماعیلی درخصوص روند رس��یدگی به پرونده محمدعلی نجفی 
شهردار اسبق پایتخت، اظهار کرد: پرونده آقای نجفی در بازپرسی قرار دارد و در حال 
تکمیل تحقیقات اس��ت و بازپرس پرونده با تمام توان در حال بررسی زوایای مختلف 
موضوع است. وی افزود: تاکیدات بسیاری شده است که در این پرونده دقت الزم انجام 

شود و در اسرع وقت نتایج آن به سمع عموم اطالع رسانی شود.
اسماعیلی درخصوص پرونده مهناز افشار گفت: خانم افشار تاکنون به کشور باز نگشته 
است. سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به اینکه آیا این عدم بازگشت، فرار از کشور تلقی 
می ش��ود یا خیر، خاطرنشان کرد: این نیامدن به کشور را مبنی بر فرار وی از ایران تلقی 

نمی کنیم، چراکه وکیل خانم افشار اعالم کرده وی قصد بازگشت به کشور دارد.
وی با اشاره به راهپیمایی روز قدس نیز اظهار کرد: وعده های آمریکا و رژیم غاصب 
صهیونیستی، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. وی افزود: اگر معامله ای با این ها انجام 
شود، شکوفایی اقتصادی رخ نخواهد داد و اینکه بیایند و بگویند بدون ارتش و امنیت 
ش��کوفایی اقتصادی رخ خواه��د داد، وعده هایی برای فریب اس��ت و این ها جز فریب 

برنامه دیگری ندارند.
اس��ماعیلی تصریح کرد: ما آموخته ایم که ذره ای از حقوق خود عقب ننش��ینیم و 

باید تمام حقوق مردم فلسطین با تمام ابعاد و زوایای آن  استیفا شود.
وی با بیان اینکه حقوق مردم قابل معامله و مذاکره نیست، افزود: مسلمانان بیدار 

جهان اجازه نخواهند داد که معامله غلط قرن رخ دهد.
س��خنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دشمن به لحاظ عقاید و افکار ما، هستی حیات 
ما را نمی خواهد و برای تضعیف جامعه و حکومت ما و برای از کار انداختن سالح ابهت 
و اقتدار ما اس��تقالل ما به انواع و اقس��ام ترفند ها روی می آورند که یکی از این موارد 
ایران هراس��ی اس��ت. وی افزود: ایران برای هیچ کشور، حزب، گروه و دولتی تهدید به 

حساب نمی آید و چراکه ایران به دنبال عزت و دفاع از حقوق خودش است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تاکنون نه با کشوری جنگی را آغاز کرده و نه قصد شروع 
جنگ با دولتی و یا کش��وری را داریم، لذا فقط به دنبال اس��تقالل و آزادی و عزت خود 
هستیم، اقدامات دشمن یک راهبرد غلط است تا بتواند بلکه جامعه جهانی را از ایران جدا 
کند. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به طرح معامله قرن خاطرنشان کرد: مردم ما امروز 
پاس��خ محکمی به این توطئه شوم دادند و این حضور یعنی بطالن این طرح استعماری 
و خط قرمز بر توطئه های دشمن و به هیچ عنوان ملت اسالم اجازه نخواهند داد که این 

نقشه های شوم درباره قدس شریف عملیاتی شود.  باشگاه خبرنگاران

آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد برگزار می شود
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین 
دوره المپیاد علمی دانش��جویی کش��ور در روزهای پنجش��نبه 2۳ خرداد و جمعه 24 

خرداد ۹۸ برگزار می شود.
با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و وقوع سیل در برخی مناطق 
کش��ور، زمان آزمون ورودی دوره های کارشناس��ی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست 
و چهارمین دوره المپیاد علمی دانش��جویی کش��ور از روزهای پنجشنبه 5 و جمعه ۶ 

اردیبهشت ماه ۹۸ به پنجشنبه 2۳ و جمعه 24 خرداد ۹۸ موکول شد.
در آزمون کارشناس��ی ارشد سال ۹۸ تعداد ۶۱4 هزار و ۶5۳ نفر برای شرکت در 
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ ثبت نام کردند که این آمار در مقایسه با سال گذشته 

۱2۱ هزار نفر کاهش دارد.
ثبت نام برای ش��رکت در آزمون ورودی دوره های کارشناس��ی ارش��د سال ۹۸ و 
مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی 
و ۱۳۱ کدرشته امتحانی برای تمامی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه 

آزاد اسالمی از روز جمعه ۱۶ آذر آغاز شد و یکشنبه 25 آذر ۹۷ پایان پذیرفت.
در ای��ن ب��ازه زمانی تعداد 454 هزار و ۷۳۳ نفر ثبت ن��ام کردند که از این تعداد 
2۳۶ هزار و ۱۱ نفر معادل 50.۹۱ درصد داوطلبان زن و 2۱۸ هزار و ۷22 نفر معادل 

4۸.۱0 درصد داوطلبان مرد هستند.
همچنین با تمدید مهلت ثبت نام در فاصله 2۸ بهمن تا اول اسفند ۹۷ تعداد ۱5۹ 

هزار و ۹20 داوطلب ثبت نام کردند.  مهر
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حجت االسالم روحانی:

 معامله قرن
ورشکستگی قرن می شود
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حجت االسالم صدیقی:

 روز قدس یک جریان
و جبهه است

2
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شناسه آگهى: 486278

روز قدس با حضور پرشور مردم به چله رسید؛

وحدتیبرایحقخواهی
بازتاب راهپیمایی روز قدس در رسانه های جهان

نه بزرگ به توطئه قرن
صفحه 3 و 5

روز قدس، خیانتکاران به فلسطین در نشست های مکه و منامه را ناکام ساخت 
روز رسوایی قارون های منطقه 

یمنی ها در راهپیمایی حمایت از فلسطین هیاهوی سعودی را شکستند 
صفحه 6

آژانس بین المللی انرژی اتمی:
ایران هنوز از سقف های مجاز برجام 

فراتر نرفته است
آژان��س بین المللی ان��رژی اتم��ی در تازه ترین 
گزارش خود خبر داد که ذخایر مواد هس��ته ای ایران 
هنوز از س��قف های مجاز برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( فراتر نرفته است.
براس��اس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
ذخایر اروانیوم با غنای پایین ایران تا تاریخ 20 ماه مه 
)۳0 اردبیهشت( ۱۷4.۱ کیلوگرم بوده )در ماه فوریه 
این میزان ۱۶۳.۸ کیلوگرم بوده است( که پایین تر از 

میزان مجاز ایران بر اساس توافق هسته ای است.
پ��س از خروج آمری��کا از برجام و بع��د از آنکه 
کش��ورهای اروپایی هیچگونه اقدام عملی و ملموسی 
برای بهره مندی ایران از مزایای قید ش��ده در توافق 
هسته ای انجام ندادند، جمهوری اسالمی روز هجدهم 
اردیبهش��ت ماه و در اولین س��الگرد خروج آمریکا از 

توافق هس��ته ای  به کش��ورهای باقی مانده در برجام 
۶0 روز فرصت داد برای اجرای تعهدات خود به ویژه 

در حوزه های بانکی و نفتی اقدام کنند.
شورای عالی امنیت ملی ایران در همین روز در 
بیانیه ای اعالم کرد قصد دارد »در راستای صیانت از 
امنیت و منافع مل��ی مردم ایران، و در اعمال حقوق 
خ��ود من��درج در بنده��ای 2۶ و ۳۶ برجام« برخی 

اقدامات خود ذیل برجام را متوقف کرد.
این بیانیه همچنین هش��دار می دهد در صورتی 
که کشورهای گروه ۱+4 در ضرب االجل یاد شده به 
تعهداتش��ان عمل نکنند، ای��ران به صورت مرحله به 

مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.
در همین راس��تا به��روز کمالوندی س��خنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی ایران روز ۳0 اردیبهشت اعالم 
کرد، در راس��تای اجرای ابالغیه شورای عالی امنیت 
ملی، ظرفیت تولید غنی سازی اورانیوم ۳.۶۷ کشور با 

طراحی جدید به حدود چهار برابر افزایش می یابد.
دول��ت آمری��کا از نخس��تین روزه��ای اجرایی 

ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، 
کارش��کنی ها در اجرای آن و تالش برای کاس��تن از 
مزای��ای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار 
آمدن »دونالد ترامپ« به عنوان رئیس جمهور آمریکا 

این کارشکنی هاشدت گرفت .
ترامپ روز سه ش��نبه ۸ می س��ال گذشته )۱۸ 
اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷( به طور یکجانبه آمریکا را از 
برجام خ��ارج کرد. وزارت خزان��ه داری آمریکا اعالم 
کرد تحریم ها علیه ای��ران را پس از دوره های زمانی 

۹0 و ۱۸0 روزه امضا احیا خواهد کرد.
دولت ترامپ که وعده داده بود به سرعت صادرات 
نفت ایران را به صفر خواهد رساند در ماه های بعد از 
این تهدید عقب نشینی کرد و آبان ماه سال گذشته ۸ 

کشور از جمله چین را از تحریم ها معاف کرد.
سرانجام کاخ سفید پس از پایان معافیت ۸ کشور 
از تحری��م، این معافیت ها را تمدید نکرد و تهدید کرد 
کش��ورهایی که به واردات نفت از ای��ران ادامه دهند 

تحت تحریم های آمریکا قرار می گیرند.  فارس


