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هرروزموضوع"مقاومت" جهانشمولترمیشود
نماین��ده مردم قم در مجلس گفت: هر روز که جلوتر می رویم، موضوع مقاومت 

جهان شمول تر می شود.
حجت االس��ام والمس��لمین مجتبی ذوالنور عنوان کرد: ب��ه رغم گرمی هوا و 
روزه دار بودن مردم و همه گایه های معیش��تی و ناراحتی هایی که مردم دارند ولی 

وقتی پای منافع ملی، مسائل آرمانی و ارزشی وسط می آید، مردم انگار نه انگار مشکل 
دارن��د؛ تمام مش��کات و گله مندی ها را زیر پا می گذارن��د و می آیند مثل کوه در مقابل 
دشمن می ایستند؛ فریاد می زنند و حضورشان را به رخ دنیای اسام و استکبار می کشند.

وی اضاف��ه کرد: الحمدهلل به حول و قوه الهی س��طح آگاهی مردم از دسیس��ه های 
صهیونیس��م بین المللی و خطر رژیم صهیونیستی و غاصب در منطقه بیشتر و به همین 
نس��بت انزجار و تنفرشان از صهیونیس��ت ها و پشتیبانان شان بیشتر می شود و بالتبع از 

حکام مزدور و سرسپرده عرب که امروز دستشان در دست نتانیاهو و ترامپ است.

دیدگاه
مذاکرهبااستکبارسودیندارد

نایب رئیس مجلس شورای اسامی گفت: امروز همه در ایران به این نتیجه 
رسیده اند که مذاکره با استکبار سودی ندارد.

عبدالرضا مصری با بیان اینکه از دهه ۶۰ دو دیدگاه در کشور درخصوص رابطه با 
آمریکا وجود داشت، اظهار کرد: یک دیدگاه این بود که باید با آمریکا پای میز مذاکره 

بنش��ینیم و دیدگاه دیگر این بود که آمریکا اهل خدعه و نیرنگ است و نمی توان به 
او اعتماد کرد. وی افزود: امروز پس از گذش��ت س��ال ها و پس از آنکه مذاکره با آمریکا و 

کشورهای اروپایی در قالب برجام عملیاتی شد، دیدیم در حالیکه ما به همه تعهداتمان عمل 
کردیم، اما آمریکایی ها از انجام تعهدانتشان سر باز زدند و امروز همه در ایران به این نتیجه 

رسیده اند که مذاکره با استکبار سودی ندارد و امروز روز نه گفتن به مذاکره است.
وی اظهار کرد: امروز روز عزت و اقتدار ملت ایران اس��ت. ما از عزت خود دس��ت بر 

نمی داریم و چیزی که استکبار به ما تحمیل کند را نمی پذیریم.

نظرگاه
کوچکترینحرکتاسرائیلباموشکبارانمواجهمیشود

سخنگوی س��پاه پاسداران گفت: اس��تراتژی حزب اهلل لبنان، جهاد اسامی، 
حماس در این سال ها سبب شکست های سریالی و پی درپی اسرائیل شد و امروز 

کوچکترین حرکت اسرائیل با موشک باران فلسطین مواجه می شوند .
سردار رمضان شریف با بیان اینکه ملت فلسطین ۶۰ سال است که تحت ظلم 

اس��رائیل هستند، اظهار داش��ت: مبارزه مردم فلسطین با اسرائیل به دو بخش قبل از 
انقاب اسامی و بعد از پیروزی انقاب اسامی تقسیم می شود. وی با بیان اینکه مبارزات 

مردم فلسطین قبل از انقاب اسامی با شکست روبه رو بود، گفت: در جنگ ۶ روزه کشورهای 
عربی مقابل اسرائیل که به شکست این کشورها منجر شد، اسرائیل ادعا کرد که در مقابله همه 

دنیای اسام پیروز شده است اما در جنگ 33 روزه از حزب اهلل لبنان شکست سختی خورد.
وی افزود: پس از جنگ 33 روزه قاضی القضات اسرائیل گزارش تحقیقی آماده کرد و در 

این گزارش به صراحت به شکست ارتش اسرائیل مقابل حزب اهلل لبنان اعتراف کرد.

پاسداران

بانظامظالمانهمبارزهمیکنیم
در آس��تانه ی روز قدس��یم؛ روز قدس بسیار مهم 
اس��ت. صرفاً این نیست که ما از یک ملّت مظلومی که 
از میه��ن خود و از خانه ِی خود رانده ش��ده داریم دفاع 
میکنی��م؛ ما در واقع داریم با ای��ن کارمان با یک نظام 
سیاس��ی ظالمانه و اس��تکباری مبارزه میکنیم. امروز 
دفاع از فلسطین، دفاع از حقیقت است؛ حقیقتی بسیار 
گسترده تر از مسئله ی فلسطین. امروز مبارزه ی با رژیم 
صهیونیس��تی مبارزه با استکبار اس��ت، مبارزه با نظام 
سلطه اس��ت. همچنان که می بینید شما که علیه رژیم 
صهیونیس��تی حرف میزنید، آن مسئول و سیاستمدار 
آمریکایی، احساس دشمنی و خصومت با شما میکند؛ 
احس��اس میکند که به او ضربه زده اید؛ واقع قضّیه هم 
همین اس��ت. بنابراین روز قدس را باید بزرگ دانست، 

راهپیمایی روز قدس هم خیلی مهم است.

 بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان
و پژوهشگران دانشگاه ها
31 خرداد 96

مخاطب شمایید

معاملهقرنیکاشتباهراهبردیخواهدبود
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس 
شورای اسامی نوشت: خوشبختانه مردم ما در 
همه صحنه هایی که پیرامون آرمان ها و مطالبات انقاب 
اسامی اس��ت، حضور جدی داش��ته اند. قطعاً حرکات 
کش��ورهای غربی به نتیجه نخواهد رسید و این مسئله 
براساس تجربه چهار دهه پس از پیروزی انقاب اسامی 
است. قطعاً سازش های حکام برخی کشورهای اسامی 
به نتیجه نمی رسد و مردم مسلمان مسیر خودشان را تا 
آزادی قدس ادامه می دهند. امروز در میان مردم تاشی 
را ب��رای آزادی ق��دس مش��اهده می کنیم که بس��یار 
افتخارآمیز است. معامله قرن یک اشتباه راهبردی برای 
امریکا و ش��ری برای طراحان آن خواهد بود، انش��اهلل به 

زودی آزادسازی قدس را شاهد خواهیم بود.

مردمآگاه،معتقدوآرمانخواهراباید
قدرنهادوباورداشت

محم��د واعظی رئی��س دفتر رئی��س جمهور 
نوشت: امروز توفیق داشتم تا در آخرین جمعه 
ماه مبارک رمض��ان در معیت رئیس جمهوری محترم 
جن��اب آقای دکت��ر روحانی و هم پ��ا و هم دوش خیل 
عظی��م مردم عزیز ته��ران در راهپیمای��ی روز جهانی 
قدس ش��رکت کنم. حضور گسترده و چشمگیر مردم 
روزه دار و شریف ایران در مراسم روز جهانی قدس که 
ب��ه نماد مقاومت در برابر ظلم و اش��غالگری در جهان 
بدل ش��ده اس��ت، حقیقتا مثال زدنی و با شکوه است. 
ای��ن مردم آگاه، معتقد و آرمان خواه را باید قدر نهاد و 
ب��اور داش��ت ک��ه هی��چ افتخ��ار و عبادت��ی باالتر از 

خدمتگزاری به این مردم و ملت شریف نیست.

عربستان،اسرائیل،مصروامارات
موشکهایبابُردبسیارباالتولیدمیکنند

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نوشت: 
اطاعات برنامه های موشکی کشورهای منطقه 
نشان می دهد که بر خاف جنجال های تبلیغاتی که بر 
س��ر برنامه موش��کی ایران ب��ه راه افتاده، عربس��تان، 
اسرائیل، مصر و حتی امارات از دهه ها پیش برنامه های 
موشکی بس��یار وس��یعی را با همکاری دیگر کشورها 
طراحی کرده و موش��ک های با بُردهای بسیار باالیی را 
تولید می کنند.  عربس��تان از زمان جنگ ایران وعراق با 
 Dong Feng خرید تکنولوژی موش��ک های چین��ی
اقدام به احداث چهار یا پنج س��ایت زیرزمینی موشکی 
تح��ت مدیریت واحد نیروی راهبردی موش��کی نموده 
است. عاوه بر موش��ک های کوتاه بُرد تا هزار کیلومتر، 
عربس��تان ذخای��ری از انواع موش��ک های بالس��تیک 
میان بُ��رد نیز در اختی��ار دارد. اس��رائیل بدلیل برنامه 
هسته ای نظامی خود، همزمان برنامه موشکی وسیعی 
را ه��م ب��رای حمایت از برنامه هس��ته ای خ��ود و هم 
برنامه ای فعال در حوزه ی ساح های متعارف طراحی و 
باجرا در آورده است. موشک های بالستیک نوع جریکو 
- س��ه، چن��د ه��زار کیلومتر بُ��رد دارد ک��ه می تواند 
کش��ورهای منطقه را ه��دف خود قرار ده��د.  مصر از 
دهه ه��ا قبل از زم��ان عبدالناصر با کمک کش��ورهای 
اروپای��ی و بعد با کمک اتحاد ش��وروی و بعدها چین و 
کره شمالی برنامه های متعدد موشکی را طراحی و اجرا 
نموده اس��ت که چندین نوع موشک بالستیک را تولید 
می کن��د. ام��ارات نی��ز در س��ال های اخیر ب��ه خرید 
پیشرفته ترین سیستم های موشکی مبادرت کرده است. 
لذا برنامه موش��کی ایران تنها برنامه موشکی بالستیک 
در منطقه نیس��ت. نگرانی آمریکا، اسرائیل و متحدین 
منطقه ای آنها از برنامه موشکی ایران بعلت بومی شدن، 
تنوع، پیش��رفته بودن و قدرت بازدارندگی باالی آنست 
که امکان طراحی برنامه های جنگی و تهدیدات نظامی 

علیه ایران را بسیار سخت و پرهزینه کرده است.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

چه��ل س��الگی روز ق��دس با  حض��ور م��ردم در حمایت از مقاوم����ت
مردم فلسطین و مظلومین جهان برگزار شد. مراسم 
»روز جهان��ی قدس« با ش��عار »روز جهانی قدس؛ 
شکس��ت معامله قرن، تثبیت آرمان فلس��طین« با 
حضور معنادار مردم روزه دار ایران اسامی در سراسر 
میهن م��ان برگ��زار ش��د و مردم در سراس��ر جهان 
علی الخصوص ایران اسامی در حمایت از مظلومین 
و تقبیح س��تمکاران یک صدا ش��دند. مردم آمدند و 
فرصتی یافتند تا با صدای بلند فریاد حق سر داده و 
تعدادش��ان را به رخ ستمگران جهان و شرق و غرب 
کشیده و با هم برای نابودی ظالمین هم قسم شوند. 
آمدن��د تا وحدتی مثال زدنی ایج��اد کرده و دلهره و 
رع��ب و وحش��ت را در دل آنهایی که به آرمان های 
انقابی  چپ ن��گاه می کنند ایجاد کنن��د. آمدند تا 
یکب��ار دیگر یادآوری کنند در گرما و س��رما با زبان 
روزه و ب��ا همه نامایماتی که از بی مس��ئولیت های 
برخی مسئوالن کش��یدند عدالت خواهی و خواهی 
یادش��ان نمی رود. آمدند و ماندگار ش��دند و طنین 
صدایشان سراسر جهان را تصاحب کرد. مردم آمدند 
و مس��ئوالن هم همراهی ش��ان کردند تا رسانه های 

خارجی مخابره کنند و ظالمان بترسند

مردمزودترآمدند
مانند هر س��اله این مردم بودند که نخس��تین 
حاضران حمایت از مظلوم را تشکیل می دانند تا بعد 
مسئوالن به آنها ملحق شوند. بر همین اساس اولین 
گروه از راهپیمایان روز قدس در تهران، پس از سر 
دادن شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
و محکومیت طرح جنایتکارانه معامله قرن، لحظاتی 

وارد دانشگاه تهران شدند.

حضورجامعههموطنانکلیمی
مردمی که در راهپیمایی آمدند معنی عدالت 
و آزادی و مظلومی��ت را خ��وب می فهمند، آنهایی 
که آمدند در قید و بند انسانیت بودند نه مذهب و 
مس��لک. جامعه هموطنان کلیمی برای حمایت از 
آرمان فلسطین هم گام با مردم روزه دار پایتخت در 

راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

حمایتدردمندازمظلوم
با وجودی که خانه هایش��ان ویران ش��ده و درد 
دارند اما برای حمایت از آنهایی که خانه هایش��ان را 
سال هاست اشغال ش��ده آمدند، هموطنان عزیز در 
شهرستان س��یل زده پلدختر در گرمای طاقت فرسا 
برای حمایت از آرمان فلسطین راهپیمایی کردند. اما 
بعد از حضور پرشور مردم مسئوالن یکی یکی برای 
عقب نیافتادن از ملت همیشه در صحنه می رسیدند.

معاملهقرن،ورشکستگیقرنمیشود
حجت االس��ام حس��ن روحان��ی که 
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان و روز جهانی قدس از تقاطع 
خیابان فردوسی در مسیر راهپیمایی 
گسترده و پرش��ور مردم تهران قرار گرفت، با اشاره 
به اینکه روز قدس در تاریخ انقاب اسامی ایران از 
اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: روز قدس روز 
تقابل همه مسلمانان در برابر متجاوزین عالم است 
و پیام قدس این اس��ت که فلسطین برای همیشه 

زنده بوده و قدس از آن مسلمانان است.
رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینک��ه توطئه های 
استکبار و متجاوزین علیه قدس شریف و فلسطین 
به نتیجه نخواهد رسید، اظهار داشت: تردید نداریم 

که پی��روزی نهایی از آن حق و فلس��طین خواهد 
بود و س��رزمین فلس��طین مامنی برای مسلمانان، 

مسیحیان و یهودیان خواهد شد
روحانی خاطرنش��ان کرد: دش��منان قدس را 
پایتخت رژیم صهیونیس��تی اع��ام کردند که جز 
یکی دو کش��ور کوچک هیچ کش��وری در جهان از 
آن حمای��ت نکرد. آنان همچنین ج��والن را از آن 
رژیم صهیونیس��تی معرفی کردند که هیچ کشور و 
نهاد بین المللی از آن حمایت نکرد. بی تردید موضوع 
معامله قرن نیز به ورشکس��تگی قرن تبدیل خواهد 

شد و قطعا به نتیجه نخواهد رسید.

عمقکینهسردمدارانامریکا
اقدام آمریکا در قضیه فلسطین، عمق 
کینه سردمداران واشنگتن نسبت به 
مس��لمانان را نش��ان می دهد، علی 
الریجانی این جمله را در خیل عظیم 

مردم ایران هنگام راهپیمایی بیان کرد. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی همچنین با 
اشاره به طرح مرموز و سربسته موسوم به »معامله 
قرن«، گفت: خوِد عنوان این طرح، نش��انگر روحیه 
داللی حاکم بر س��ردمداران آمریکا اس��ت؛ زیرا در 
جای��ی ک��ه بحث غی��رت دینی و مل��ی یک ملت 
مطرح اس��ت، عنوان معامله را مطرح می کنند؛ این 

نشان دهنده پوچ بودن فکر آمریکایی هاست.

نابودیظلمحتمیاست
حجت االسام سیدابراهیم رئیسی در 
حاش��یه راهپیمای��ی روز قدس در 
رابط��ه با پیام حض��ور مردم در این 
راهپیمای��ی اظه��ار کرد: خ��ود این 
اجتماع عظیم پیام است، این اراده های پوالدین و 
با این حضور بس��یار گسترده مردم به ویژه جوانان 
و نوجوانان هم پیام به دوستداران انقاب اسامی 
و جبهه انقاب اسامی در دنیا و هم پیام حتمیت 

آزادی قدس شریف را به همراه دارد.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به پیام این حضور 
برای دش��منان و اس��تکبار جهان��ی و رژیم غاصب 
صهیونیس��تی گفت: اراده پوالدین ملت به پشتوانه 
پروردگار متعال آن اس��ت که نابودی ظلم حتمی 
است و ان ش��اءاهلل حاکمیت اراده الهی هم حتمی 
اس��ت، لذا ما این وعده اله��ی را برای آزادی قدس 
شریف، وعده حتمی می بینیم. وی با اشاره به اینکه 
معامله ق��رن تبدیل به مقاومت قرن خواهد ش��د، 
بیان داش��ت: این را حتمی بدانید و با این اجتماع 
با ش��کوه و این بصیرتی که در امت اسامی هست 

معامله قرن تبدیل به مقاومت قرن خواهد شد.

میزمذاکرهبایدزمینغزهباشد
فرمانده سپاه تهران گفت: امروز میز 
مذاکره زمین فلس��طین و غزه است 
و کس��انی ک��ه س��ر این می��ز باید 
بنشینند کودکان فلسطینی هستند 
که ب��ه جرم دف��اع از کشورش��ان در براب��ر رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسیده اند.
س��ردار رض��ا ی��زدی اف��زود: حض��ور م��ردم 
نش��ان دهنده حمایت از آرمان های بزرگ اسامی 
به خصوص فلس��طین اس��ت. م��ردم آماده اند تا از 
آرمان های فلسطین تمام قد دفاع کنند. معامله قرن 
هم طنزی تلخ است که بارها شکست خورده است. 
وی ادام��ه داد: این ها از کمپ دیوید تا قراردادهای 
دیگرشان همه شکس��ت خورده است. این معامله 
قرن ه��م نتیجه ای درپی نخواهد داش��ت. البته ما 
موافق هس��تیم که معامله قرنی صورت بگیرد ولی 

ای��ن معامله باید در زمین های غزه و توس��ط مردم 
فلس��طین برای تعیین سرنوشت خودشان باشد و 

آنها باید خودشان برای آینده شان تصمیم بگیرند.

راهپیماییروزقدس
تازماننابودیرژیمصهیونیستیادامهدارد

جانشین فرمانده کل س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی گفت: حضور و حمایت 
همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تا 
زمانی که عامل اصلی اشغالگری یعنی 

رژیم صهیونیستی وجود دارد، ادامه دارد.
سردار علی فدوی گفت: حضور پرشور و شعور 
م��ردم خود گویای همه چیز اس��ت. این حضور و 
حمایت هم��ه جانبه از مردم مظلوم فلس��طین تا 
زمان��ی که عام��ل اصلی اش��غالگری یعن��ی رژیم 
صهیونیس��تی وجود دارد، ادامه دارد. ما معتقدیم 
که ظلم پایدار نیس��ت و تا زمانی که باطل هست 

مردم در صحنه حضور دارند.

تواننظامیایراندرمنطقهبینظیراست
حجت االسام علی اکبر ناطق نوری در 
حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس 
اظهار داشت: به فضل الهی ما پس از 
تجربه ۸ سال دفاع مقدس که باید به 
روح ام��ام راح��ل و همه ش��هدا درود بفرس��تیم، 
پیشرفت بسیار زیادی در بخش نظامی کرده ایم که 
عمدتاً هم برای دفاع و بازدارندگی است. وی تاکید 
کرد: ما براس��اس مکتب مان هی��چ گاه حمله کننده 
نخواهی��م بود اما بای��د توان دفاع��ی و بازدارندگی 
خودم��ان را مجهز می کردیم که با فرماندهی رهبر 
عظی��م الش��أنمان، نیروه��ای م��ا در ای��ن زمینه 

پیشرفت های بسیار خوبی داشته اند.
ناطق ن��وری بیان کرد: توان م��ا از نظر نظامی 
در منطقه بی نظیر است و قطعاً در منطقه و خارج 
از منطق��ه، این توان مقابله و دف��اع از خودمان را 
به بهترین ش��کل داریم. وی با اش��اره به برگزاری 
کنفران��س بحرین در راس��تای معامله قرن گفت: 
همانط��ور ک��ه اجاس ه��ای دیگر آن��ان علی رغم 
هزینه های بسیار زیاد به نتیجه نرسید و به شکست 
ختم شد، همه عائم نشان دهنده آن است که این 
کنفرانس ه��ا هم با شکس��ت روبه رو خواهد ش��د؛ 
چراکه بس��یاری از کشورهایی که امید داشتند در 
این کنفرانس ش��رکت کنند، شرکت نکردند و این 
مسئله نشان دهنده آن است که این طرح هم مثل 

مابقی طرح های آنان شکست خورده است.

هیچکسحقنداردقدسرا
بهصهیونیستهاواگذارکند

محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه 
گفت: تاس��ف آور اس��ت ک��ه تعداد 
انگشت ش��مار از ح��کام ع��رب برای 
حفظ خودشان، این توهم را دارند که 
اگر در کنار نتانیاهو قرار گیرند می توانند که به آمال 
خود برس��ند؛ این در حالی اس��ت نتانیاهو با گنبد 

آهنینش حتی نتوانست از اسرائیل حمایت کند.

معاملهقرنهمچوندیگرطرحهایآمریکایی
شکستخواهدخورد

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بی��ان اینکه معامله 
دیگ��ر طرح ه��ای  ق��رن همچ��ون 
آمریکای��ی  شکس��ت خواه��د خورد، 
گفت: آمریکایی ها با جنجال به دنبال آن هستند تا 
افکار عمومی را نسبت به این خیانت منحرف کنند.

تحریمهامردمرامنسجمترمیکند
س��یدعباس صالحی وزی��ر فرهنگ و 
جم��ع  در  نی��ز  اس��امی  ارش��اد 
راهپیمایان گفت: این حضور گسترده 
و با ش��کوه، نش��ان داد م��ردم ایران 
می توانن��د در فضای تحریم ها خیلی منس��جم تر از 

گذشته در برابر توطئه های دشمنان بایستند.

تاثیرحضورمردم
ازپرتاپصدموشکبیشتراست

محمدج��واد کریمی قدوس��ی عض��و 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س نیز در حاش��یه 
راهپیمای��ی روز ق��دس گفت: ملت 
ای��ران تصور نکنند که حضورش��ان در راهپیمایی 
روز قدس یک حضور س��اده است بلکه اثرات این 
راهپیمایی از پرتاب صد موش��ک به مراتب بیشتر 

است و باعث تقویت جبهه حق می شود. 

حمایتایرانازمردمفلسطینبیشتراز
گذشتهخواهدبود

فرمان��ده ق��رارگاه فرهنگ��ی بقیه اهلل 
االعظم)ع��ج( ب��ا بیان اینک��ه قطعاً 
سیاست های حمایتی ایران اسامی 
از مردم مظلوم فلس��طین بیشتر از 
گذش��ته خواهد ب��ود، گفت: در چند س��ال آینده 

شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
سرلش��کر محمدعلی جعفری گفت: مردم هر 
س��ال حضوری پرشکوه تر در راهپیمائی روز قدس 
دارند و با امید بیشتر نابودی رژیم صهیونیستی را 
طلب می کنند که این حضور پیروزی را نزدیک تر 
می کند. قطعاً سیاست های حمایتی ایران اسامی 
از مردم مظلوم فلس��طین بیشتر از گذشته خواهد 
ب��ود و در چند س��ال آینده ش��اهد ناب��ودی رژیم 

صهیونیستی خواهیم بود.

روحیهاستکبارستیزیمردمایران
س��یدمحمد بطحائی وزی��ر آموزش و 
پ��رورش در راهپیمای��ی روز ق��دس 
جم��ع  در  و  فلس��طین  می��دان 
باش��کوه  خبرن��گاران، گفت: حضور 
م��ردم ایران و دانش آموزان در راهپیمایی روز قدس 

نشأت گرفته از روحیه استکبارستیزی آن هاست.

ملتهادرمقابلمعاملهقرنایستادگیمیکنند
غامعل��ی حدادع��ادل عض��و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: مخاطب 
روز قدس ملت ها هستند و به همین 
جهت معامله قرن محکوم  به شکست 

است زیرا ملت ها در برابر آن ایستادگی می کنند.

مردمایستادهاند
 منصور غامی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: مردم پای وعده خود 
به امام خمین��ی)ره( و رهبر معظم 

انقاب ایستاده اند.

آمریکارادشمنشمارهیکبشریتمیدانیم
مردم روزه دار ایران اسامی در قطعنامه پایانی 
روز ق��دس ۹۸ تاکی��د کردند کم��اکان آمریکای 
جنایت پیش��ه را »طاغوت اعظ��م« و نظام فرعونی 
حاک��م ب��ر این کش��ور را »دش��من ش��ماره یک 
بش��ریت« دانسته، عهدش��کنی و اقدامات سخیف 
کاخ س��فید در خروج از برجام، تشدید تحریم های 
ظالمان��ه و قرار دادن نه��اد انقابی و مایه مباهات 
سپاه در فهرست سازمان های تروریستی را شدیداً 

محکوم، می کنیم.

تصاحبجهان
حق خواه��ی مردم را 4 ه��زار خبرنگار و عکاس 

ثبت کردند تا به نوعی مراس��م راهپیمایی روز قدس 
امسال را پوشش داده باش��ند که از این تعداد ٢٥۰ 
خبرن��گار خارجی بودند. ام��ا در عین حال همزمان 
ب��ا آخرین جمعه ماه مبارک رمض��ان، مردم ایران با 
حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس حمایت خود 
را از مردم فلسطین اعام کرده و طرح آمریکا موسوم 
به »معامله قرن« را محکوم کردند که این راهپیمایی 

بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشته است.
مردم روزه دار ایران اس��امی در آخرین جمعه 
از م��اه مبارک رمضان که از س��وی بنیانگذار کبیر 
انق��اب اس��امی با عن��وان »روز جهان��ی قدس« 
نامگذاری شده است، بار دیگر در سراسر کشور پیام 
همدلی خود با ملت مظلوم فلسطین را به جهانیان 
مخاب��ره کردند. این حضور پرش��کوه م��ردم ایران 
در راهپیمای��ی روز قدس مورد توجه رس��انه های 

بین المللی قرار گرفت:
جروزالم پس��ت هم رس��انه دیگ��ری بود که 
در اخب��ار خود به این مراس��م پرداخ��ت. در این 
خبر آمده اس��ت که هزاران نف��ر از مردم ایران به 
خیابان ه��ا آمدند در حالی که بنرهایی با عنوان نه 
به معامله قرن در دس��ت داشتند و شعار مرگ بر 

آمریکا و مرگ بر اسراییل سر می دادند.
آروتزش��وا هم راهپیمایی روز ق��دس در ایران را 
پوش��ش داد. این رس��انه در خبر خود نوشت: مردم 
ایران در این روز همه مسلمانان جهان را به اتحاد برای 
حمایت از مردم فلسطین دعوت کردند. در بیانیه روز 
قدس آمده اس��ت که مسلمانان جهان باید در مقابل 
دشمن مشترک یعنی اس��رائیل هوشیار باشند و در 

مقابل توطئه های اسرائیل و متحدانش بایستند.
آسوشیتدپرس هم رسانه دیگری بود که اخبار 
راهپیمای��ی روز قدس مردم ایران را منتش��ر کرد. 
در ای��ن خبر آمده اس��ت: امروز در تهران و س��ایر 
ش��هرهای ایران میلیون ها نفر به خیابان ها آمدند 
و همدلی خود با مردم فلس��طین و مقابله و نفرت 
خود از اسرائیل را بار دیگر مورد تاکید قرار دادند.
رادیو اروپای آزاد هم در خبری به این راهپیمایی 
پرداخ��ت. در این خبر آمده اس��ت. ام��روز همزمان 
با تهران در تمام ش��هرهای ای��ران مردم به خیابان ها 
آمدند. و با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل 

بر حمایت خود از مردم فلسطین تاکید کردند.
خبرگ��زاری فرانس��ه هم با انتش��ار خب��ری، به 
راهپیمایی مردم ایران در روز قدس پرداخت و بر وفاق 

مردم ایران برای نه گفتن به معامله قرن تاکید کرد.
عرب نیوز هم در اخبار خود به راهپیمایی مردم 
ایران در روز قدس اشاره کرد و با ذکر تاریخچه ای 
از این راهپیمایی، روز قدس را نشانه ای از همراهی 

ملت ایران با مردم فلسطین دانست.

روز قدس با حضور پرشور مردم به چله رسید؛

دیروز وحدتیبرایحقخواهی راهپیمایی  جالب  نکات  از 
کردن  زندانی  تهران،  روزه دار  مردم 
دونالد ترامپ رئیس رژیم آمریکا به 

صورت نمادین است.
با  قدس  جهانی  روز  راهپیمایان 
چون  پالکاردهایی  داستن  دست  در 
می  جماعت  نماز  قدس  در  زودی  »به 
خوانیم«، »نحو القدسن )قدس پایتخت 
فلسطینی  »من  فلسطین(«،  ابدی 
»فلسطین  و  مسلمانم«  اما  نیستم 
از  را  خود  انزجار  فلسطینی ها«  برای 
رژیم  و  آمریکا  خبیثانه  سیاست های 

صهیونیستی به تصویر کشیدند. 
جالب  حاشیه های  از  یکی 
پادشاه  نمادین  اعدام  نیز  راهپیمایی 
و  ترامپ  نیز  و  عربستان  ولیعهد  و 
با  تهرانی  راهپیمایان  بود.  پمپئو 
آویزان کردن تصاویر قاتالن کودکان 
سران  از  را  خود  انزجار  فلسطینی، 
و  آمریکایی  و  سعودی  کودک کش 

صهیونیستی نشان دادند.

در حاشیه


