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 تاکید سفیر ایران بر گفت وگو 
با همسایگان عرب 
س��فیر کش��ورمان در کویت با اش��اره ب��ه اینکه 
کش��ورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری به وحدت 
نی��از دارند اف��زود: ما مواف��ق هر گون��ه گفت وگو به 

خصوص با همسایگان و برادران عرب هستیم.
محمد ایرانی، س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
حاش��یه این مراس��م در گفت وگو ب��ا روزنامه القبس 
گفت: در نشس��ت هایی مانند نشست شورای همکاری 
خلیج فارس باید در رابطه با مس��ائل مثبت و تفاهم ها 
گفت وگو کرد، ما همیش��ه خواستار گفت وگو بوده ایم 

و از هر اختالفی دوری می کنیم.
وی افزود: به نظر من این نادرس��ت اس��ت که در 
یک نشس��تی جمع می ش��وند و علیه یکی از اعضا و یا 
همسایگان حرف می زنند. ما این روزها در منطقه بیش 
از هر زمان دیگری ب��ه وحدت و توافق نیاز داریم زیرا 
همه ما مش��کالتی داریم و باید با هم بر س��ر یک میز 

بنشینیم و این مشکالت را حل کنیم.  ایسنا 

واکنش کرملین به خبر بلومبرگ درباره 
فروش اس-۴۰۰ 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در پاسخ 
به س��ئوال خبرن��گاران درباره تایید ی��ا تکذیب خبر 
خودداری مس��کو از فروش سامانه های موشکی اس-

۴۰۰ به ایران، خواس��تار برخورد محتاطانه با انتش��ار 
چنین اخباری از سوی رسانه های غربی شد.

دمیتری پس��کوف درب��اره تایید ی��ا تکذیب خبر 
منتشره از سوی آژانس خبری بلومبرگ گفت: »هیچ 
اطالعی درباره چنین خبری ندارم.« وی در عین حال 
خواس��تار آن ش��د که انتش��ار چنین اطالعاتی بسیار 

محتاطانه برخورد شود.  صداوسیما

اخبار

امکان هیچ نوع معامله ای بر سر سرزمین 
فلسطین وجود نخواهد داشت

س��فیر دولت فلسطین در س��ارایوو با رد هرگونه 
س��ازش درب��اره موضوع فلس��طین گفت: فلس��طین 
س��رزمینی کهن با نام و ماهی��ت تاریخی خاص خود 
اس��ت و امکان هیچ نوع معامله ای بر سر این سرزمین 

وجود نخواهد داشت.
رزاق نموره در سخنانی با رد هرگونه سازش درباره 
مسئله فلسطین گفت: فلسطین سرزمینی کهن با نام 
و ماهیت تاریخی خاص خود اس��ت و امکان هیچ نوع 
معامله ای بر سر این سرزمین وجود نخواهد داشت.  

وی افزود: هدف طرح سازش��کارانه ترامپ از بین 
بردن اصل مس��ئله فلس��طین اس��ت و  با اجرای این 
طرح هویت فلسطینی از بین می رود، ولی این مسئله 

امکان ناپذیر است.
س��فیر فلسطین در ادامه گفت: ترامپ کیست که 
بیاید و بیت المقدس را پایتخت اس��رائیل اعالم کند؟! 
بیت المقدس مقدس ترین شهر جهان است و ماهیت 
این شهر را متجاوزان و اشغالگران اسرائیلی نمی توانند 

تغییر بدهند.
محمود حیدری س��فیر جمهوری اس��المی ایران 
در بوس��نی و هرزگوین طی سخنانی حمایت از ملت 
فلسطین را از جمله آرمان های انقالب اسالمی عنوان 
کرد و گفت: مس��ئله قدس و حمای��ت از ملت مظلوم 
فلس��طین صرفا یک موضوع عربی و اس��المی نیست، 

بلکه یک مسئله مهم بشری است.
وی افزود: پیمان ش��کنی و احترام قائل نشدن به 
تعهدات خویش از یکسو و بی اعتنایی و پایمال کردن 
قوانی��ن بین الملل��ی از جمله قطعنامه های ش��ورای 
امنیت و مصوبات س��ازمان ملل دو ویژگی مش��ترک 
رژی��م صهیونیس��تی و دولت آمریکاس��ت و به همین 
دلی��ل نیز هم��ه تالش های به عمل آم��ده برای حل 
مس��ئله فلس��طین در دهه های اخیر با شکست روبرو 
ش��ده و راهی جز مقاومت فراروی ملت فلسطین باقی 

نمانده است.
س��فیر جمهوری اس��المی ای��ران در ادامه گفت: 
منطق کنون��ی دولت آمریکا و اس��رائیل به کارگیری 
زور و حاکمی��ت قانون جنگل به صورت یکجانبه و بر 
اساس رویکردهای متجاوزانه و  توسعه طلبانه است و 
به رس��میت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت 
اس��رائیل، اعالم بلندی های جوالن ب��ه عنوان خاک 
اسرائیل و کشتار صدها فلسطینی در غزه  جای تردید 
در شکس��ت سیاست های توسعه طلبانه رژیم اسرائیل 

و آمریکا باقی نمی گذارد.
زالتکو دیزدارویچ روزنامه نگار و س��فیر پیش��ین 
بوس��نی در کرواس��ی، اردن، س��وریه و لبنان نیز در 
س��خنان خود گفت: هدف از طرح معامله قرن ترامپ 
فراموش س��اختن مس��ئله فلس��طین در اذهان مردم 
اس��ت. وی افزود: نتانیاهو، ترامپ، کوشنر و محمد بن 
س��لمان در تالش برای از بین بردن مسئله فلسطین 
هس��تند که تبدیل غزه به یک زندان دسته جمعی و 
گرفتن س��رزمین از دست فلسطینی ها و دادن نان به 

آنها از جمله اهدافشان است. فارس 

از نگاه دیگران 

اینستکس اگر با کاالهای تحریمی مرتبط نباشد، مشکلی ندارد
وزیر خارجه آمریکا در نشس��ت خبری مشترک با همتای آلمانی مدعی شد 

اگر سازوکار اینستکس با کاالهای تحریمی تعامل نکند، بدون مشکل است.
مایک پامپئو در نشس��ت خبری مشترک با هایکو ماس، در پاسخ به سوالی 
درباره سازوکار اینستکس گفت: اگر با هدف تسهیل معامالت کاالهایی که تحت 

تحریم نیست باشد، مشکلی ندارد.
وزیر خارجه آلمان نیز ضمن اعالم هم نظری با آمریکا در موضوع لزوم ممانعت از 

دستیابی ایران به سالح اتمی، توضیح داد: به همین دلیل است که اتحادیه اروپا از برجام 
حمایت می کند زیرا بهترین راه برای ممانعت از تجهیز ایران به سالح اتمی است.

پامپئ��و همچنین در بخش دیگ��ری از صحبت هایش از آغاز تالش های آمریکا برای 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه و پاکسازی این منطقه از حضور شبه نظامیان ُکرد در 

جهت ممانعت از حمالت به ترکیه خبر داد.  مهر

معادله
تأکید سفیر ایران بر بی طرفی دیوان کیفری بین المللی

س��فیر ایران در دیدار با رئیس دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر اهمیت 
بی طرفی و استقالل دیوان و پرهیز از تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، تهدیدهای 

آمریکا علیه قضات و کارکنان این دیوان را مغایر قواعد بین المللی خواند.
علیرضا کاظمی ابدی با اشاره به نقش دیوان در مقابله با جرایم بین المللی، 

بر اهمیت اس��تقالل دی��وان و پرهیز از گرایش های غیرحقوق��ی و تأثیرپذیری از 
فشارهای سیاسی تاکید کرد.  سفیر ایران همچنین تهدیدهای برخی مقامات آمریکا 

علیه قضات و کارکنان دیوان را مغایر با قواعد بین المللی خواند. 
در این دیدار، طرفین ضرورت تبادل تجربه و گسترش همکاری های فیمابین از جمله 
ایجاد زمینه های الزم برای برخورداری از امکانات دیوان و مش��ارکت تخصصی، پارلمانی 
و آموزشی را مورد تأکید قرار دادند.گفتنی است؛ برخی نهادهای بین المللی هنوز تحت 

تسلط کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی اداره می شوند.   فارس 

دیپلمات
مذاکره آمریکا با ایران برمبنای احترام متقابل باشد

وزی��ر خارجه روس��یه از آمادگی این کش��ور برای میانجی گ��ری بین ایران، 
آمریکا و کشورهای عربی خبر داد.

س��رگئی الوروف طی نشس��ت خبری با بیان اینکه مسکو خود را به عنوان 
واس��طه بین ایران و آمریکا تحمیل نمی کن��د، گفت: لکن ما از آغاز مذاکرات بر 
مبنای احترام متقابل و همچنین بدون هیچگونه پیش شرطی استقبال می کنیم.

وی در این باره توضیح داد: اما معتقدیم مذاکراتی که از این نقطه شروع شود که 
اول شما را در مضیقه اقتصادی قرار می دهیم و بعد شما برای مذاکرات التماس کنید، را 

نمی توان به عنوان الگویی برای رفتار درعرصه بین المللی در نظر گرفت.
وزیر خارجه روس��یه با بیان اینکه برخی کشورهای عربی توافق عدم تجاوز به ایران 
پیش��نهاد داده اند، از آمادگی مس��کو برای میانجی گری و تس��هیل در روند امضای این 

معاهده خبر داد.  تسنیم 

درحاشیه 

س
فار

کنعانی:
معامله قرن تالش برای تسلط صهیونیست ها بر اقتصاد منطقه است

رئی��س دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره تصریح کرد: معامله قرن  تنها یک تالش سیاس��ی و امنیتی نیس��ت، بلکه تالشی برای تسلط دی�����دگاه
رژیم صهیونیستی بر اقتصاد منطقه است.

ناصر کنعانی در س��خنرانی خود با یادآوری فرمایش��ات حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
رهبری معظم جمهوری اس��المی ایران در مورد اهمیت روز قدس، تأکید کرد: فلس��طین 
یک نشان، یک چراغ، یک راهنما و یک قطب نماست تا حق از باطل و ظالم از مظلوم از 
هم باز شناخته شود. وی افزود: فلسطین یک امتحان بزرگ الهی برای همه بشریت است 
تا جایگاه خود را در دو صف حق از باطل، ظالم از مظلوم، راس��تگو از دروغگو، ش��جاع از 

ترسو و صداقت از نفاق مشخص کنند.
رئیس دفتر حفاظت منافع کش��ورمان ضمن اش��اره به توطئه جدید معامله قرن که 
دولت کنونی آمریکا بدون انتشار متنی از آن، گام به گام در حال اجرای آن است، افزود: 
معامله قرن تنها یک تالش سیاسی و امنیتی نیست، بلکه تالشی برای تسلط اسرائیل بر 
اقتصاد منطقه است. وی خاطرنشان کرد: اجالس منامه تالش دیگری برای عادی سازی 
روابط عربی - اسالمی با رژیم صهیونیستی در قالب اقتصادی و گره زدن اقتصاد اسرائیل 

به اقتصاد منطقه و به نفع این رژیم است.
کنعانی در این خصوص خاطرنشان کرد: اوال حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین و 
هیچ ملت دیگری قابل معامله نیس��ت. ثانیا مسئله فلسطین یک مسئله اقتصادی نیست، 
مس��ئله ای صد در صد سیاسی و بخشی از پروژه استکباری برای سلطه صهیونیست ها بر 
کش��ورهای اس��المی و عربی است. ثالثا آمریکا به عنوان ش��ریک راهبردی رژیم اشغالگر 
و حام��ی تمام عیار این رژیم، مرجع صالحیتداری برای ایفای نقش در قضیه فلس��طین 
نیست. رابعا درخواس��ت دولت خودگردان فلسطین و نیز تمامی گروه های مقاومت برای 
تحریم نشس��ت منامه، نشانگر شناخت درس��ت آنان از ماهیت این اجالس و بی اعتمادی 

کامل آنان به بیطرفی دولت آمریکا در مسئله فلسطین است.
رئیس دفتر حفاظت منافع کش��ورمان با اش��اره به ارتباط مس��تقیم طرح آمریکایی 
معامله قرن با تش��دید فش��ارهای دولت ترام��پ علیه ایران، افزود: اج��رای معامله قرن، 
نیازمند کنار زدن نیروهای مخالف و مزاحم اس��ت. در کنار ملت بزرگ فلس��طین و همه 
نیروها و جریان های سیاس��ی، ملی و اسالمی آن، جمهوری اسالمی ایران و متحدان آن، 

بزرگترین مانع پیش روی آمریکا برای پیشبرد طرح معامله قرن به شمار می روند.
وی عنوان کرد: توس��ل به تحریم های بی س��ابقه علیه ایران و نیز نیروهای مقاومت 
ضدصهیونیستی از جمله مقاومت اسالمی در لبنان و نیز استمرار توطئه ها علیه دولت و 

ملت سوریه، بخشی از تالش آمریکا برای اجرا و پیشبرد معامله قرن است. فارس 

در نشست سازمان همکاری اسالمی:
اتهامات ضد ایرانی که حمایت نشد

وزیر امور خارجه عربس��تان  در جری��ان ط��رح اتهامات پرون�����ده
واهی مبنی بر مداخله جمهوری اس��المی ایران 
در ام��ور کش��ورهای دیگ��ر با ع��دم حمایت و 
پش��تیبانی سایر کش��ورهای ش��رکت کننده در 

اجالس مواجه شد.
در نشس��ت ش��ورای وزی��ران ام��ور خارجه 
س��ازمان هم��کاری اس��المی ک��ه ب��ه  منظ��ور 
آماده س��ازی چهاردهمی��ن اجالس س��ران این 
س��ازمان به میزبانی و ریاست عربستان سعودی  
در ش��هر جده برگزار ش��د، ابراهیم العس��اف در 
جری��ان طرح اتهام��ات واهی مبنی ب��ر مداخله 
جمهوری اسالمی ایران در امور کشورهای دیگر 
با عدم حمایت و پش��تیبانی س��ایر کش��ورهای 

شرکت کننده در اجالس مواجه شد.
 س��خنان وزیر ام��ور خارجه عربس��تان در 
مراسم آغازین اجالس وزرای خارجه کشورهای 
اس��المی در حال��ی ایراد ش��د ک��ه هیچ یک از 
هیأت های نمایندگی کش��ورهای عضو حاضر در 

نشست مزبور از آن حمایت نکردند.
از  بس��یاری  ش��ماری  نشس��ت،  ای��ن  در 
نمایندگان کش��ورهای اسالمی سخنرانی خود را 
حول موضوعات گوناگون و در راس آن در مسئله 
فلس��طین ایراد نمودند و بر حق مردم فلسطین 
برای داشتن کشوری مستقل به پایتختی قدس 
ش��ریف تأکید کردند، لیکن هیچ کدام به مواضع 
عربستان و در حمایت از طرح اتهامات وزیر امور 

خارجه آن علیه کشورمان اشاره نکردند.
 نمایندگان کش��ورهای اس��المی س��ازمان 
همکاری اس��المی همچنین در س��خنان خود، 
ط��رح توطئ��ه آمیز موس��وم به معامل��ه قرن را 

صراحتا محکوم و مردود اعالم کردند.  
در همی��ن حال رس��انه های بخصوص عرب 
زبان وابسته به عربستان سعودی تالش می کنند 
با انتشار اخبار مجعول از این اجالس بر این عدم 
حمایت کش��ورها از اتهام زنی عربستان سرپوش 

بگذارند.  
رضا نجف��ی، مدیر کل صل��ح و امنیت بین 
المللی وزارت امور خارجه کشورمان که در راس 
هیأتی بمنظور ش��رکت در چهاردهمین اجالس 
سران س��ازمان همکاری اسالمی در جده حضور 
دارد، متعاقبا در س��خنان خود در این نشس��ت  
قویا با رد اتهامات وارده از سوی وزیر امور خارجه 
عربستان، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
بعن��وان یکی از بنیان گذاران س��ازمان همکاری 
اس��المی امیدوار اس��ت این اجالس ک��ه در ماه 
مبارک رمض��ان برگزار می ش��ود موجب تقویت 
وحدت امت اس��المی ش��ود و تمرکز خود را بر 
موضوع اصلی و دارای اولویت جهان اسالم یعنی 

مسئله فلسطین معطوف کند.
چهاردهمین اجالس س��ران کشورهای عضو 
س��ازمان همکاری اس��المی)به میزبانی عربستان 
س��عودی و با حضور 57 کشور عضو آن دردر مکه 
مکرمه برگزار خواهد ش��د و طی آن بیانیه نهایی 
و قطعنامه فلسطین بعنوان اسناد رسمی اجالس 
به تصویب خواهد رس��ید. پیش از اجالس س��ران 
س��ازمان همکاری اس��المی، دو نشست مقدماتی 
و آماده س��ازی آن شامل نشس��ت مقامات ارشد 
و نشست ش��ورای اجرایی وزیران امور خارجه در 
تاریخ های 6 و 8 خرداد ماه 1398 در جده برگزار 
ش��د و طی جلس��ات مذکور پیش نویس اس��ناد 
مربوطه مورد بحث و بررس��ی و تصویب اولیه قرار 
گرفت تا در اجالس سران به تصویب نهایی برسد.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری 
اس��المی ای��ران ضمن اب��راز تأس��ف از رویکرد 

عربس��تان س��عودی در سوء اس��تفاده از شرایط 
میزبانی اجالس س��ران کشورهای عضو سازمان 
همکاری اسالمی در مکه مکرمه، بیانیه  صادره از 
سوی سران برخی کشورهای عرب و خلیج فارس 
را که در آن اتهامات بی اساس��ی علیه کشورمان 

مطرح شده است را رد و محکوم کرد.
سیدعباس موسوی با اشاره به اینکه جمهوری 
اس��المی ایران اطمینان دارد اینگونه بیانیه ها نظر 
واقعی و دیدگاه همه اعضا نیست، گفت: عربستان 
از فرص��ت ماه مبارک رمضان و مکان مقدس مکه 
مکرمه استفاده سیاسی و ابزاری کرده تا اتهاماتی 
را از زبان برخی ش��رکت کنندگان در این اجالس 
متوجه ایران  اس��المی کند و به جای اس��تفاده از 
فرصت روز جهانی ق��دس و بهره گیری از این روز 
و نشست سران کش��ورهای اسالمی و عربی برای 
طرح و پیگیری حقوق مردم فلس��طین و مس��ئله 
قدس ش��ریف، با رویکردی اشتباه، به مسیر ایجاد 
اختالف در بین کش��ورهای اسالمی و منطقه که 
خواست رژیم صهیونیستی است، ادامه داده است.

وی افزود: ما تالش عربستان برای بسیج آرای 
کش��ورهای همس��ایه و عربی را ادامه فرایند بی 
سرانجامی می دانیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی 

علیه جمهوری اسالمی ایران طی می کنند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در پایان ابراز 
امیدواری کرد ضعف عربستان سعودی در حمایت 
از آرمان فلسطین و رویکرد اشتباه برخی کشورهای 
اسالمی منطقه، در نشست سران کشورهای عضو 
س��ازمان همکاری اس��المی در مکه جبران شود 
و اجازه ندهند مس��ئله فلس��طین و قدس شریف 
تحت الش��عاع اینگونه سیاست های تفرقه افکنانه 
و اش��تباهات راهبردی قرار گی��رد؛ چرا که هدف 
دیرینه رژیم صهیونیس��تی این اس��ت کشورهای 
اس��المی و عربی از دشمن اصلی و مشترک خود 

غافل و به خود مشغول شوند.  تسنیم

گروه دیپلماسی  مراسم راهپیمایی روز جهانی بازت�����اب
قدس سال 1398 مصادف با آخرین جمعه رمضان 
1۴۴۰ در تهران و بیش از 95۰ شهر و مسیرهای 
منتهی ب��ه میعادگاه های نماز جمعه برگزار ش��د 
و بی��ش از ۴۰۰۰ خبرنگار، ع��کاس و تصویربردار 
داخل��ی و خارجی که ۲5۰ نفر آنها از رس��انه های 
خارج��ی بودن��د، این مراس��م را پوش��ش خبری 
دادند. ش��عار محوری روز جهانی قدس س��ال 98 
روز جهانی قدس، شکس��ت معامل��ه قرن، تثبیت 
آرمان فلس��طین اعالم شد. این راهپیمایی بازتاب 
گسترده ای در رسانه های عربی و انگلیسی داشت.

روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه با پوشش اخبار 
مرب��وط به راهپیمایی ب��زرگ روز قدس در تهران 
و ش��هرهای دیگر ایران نوش��ت: دهها هزار نفر از 
مردم ایران سالگرد روز قدس را در برگزار کردند و 
در این تظاهرات، طرح موس��وم به صلح خاورمیانه 
که دونال��د ترامپ به آن معامله ق��رن می گوید را 

محکوم کردند.
تظاهرات کنن��دگان بنره��ا و پالکاردهایی با 
خود حمل می کردن��د که روی آنها عباراتی نظیر، 
اورش��لیم )قدس( تا ابد پایتخت فلسطین است و 

مرگ بر آمریکا نوشته شده بود.
ینی ش��فق اضافه کرد؛ تصاویر تلویزون ایران 
نش��ان می دهد، ن��ه به معامله قرن روی بس��یاری 
از پالکاردها نوش��ته ش��ده ب��ود. تلویزی��ون ایران 
همچنی��ن تصاویری از راه پیمای��ی روز قدس در 

کشور همسایه عراق نیز پخش کرد. 
خبرگزاری رویترز با بازتاب راهپیمایی گسترده 
م��ردم ای��ران در روز جهان��ی قدس نوش��ت: ده ها 
ه��زار ایرانی در گرامیداش��ت روز قدس طرح صلح 
خاورمیانه را که از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا معامل��ه قرن نام گرفته، محک��وم کردند. به 
نوش��ته رویترز تظاه��رات روز قدس در 95۰ نقطه 
ای��ران برگزار ش��د و تظاهرات کنن��دگان بنرهایی 
حمله می کردند که روی آن نوشته شده بود قدس 

پایتخت همیشگی فلسطین و مرگ بر آمریکا. 
خبرن��گار المیادی��ن از ته��ران گ��زارش داد 
میلیون ه��ا ایران��ی در ش��هرهای مختل��ف برای 
گرامیداشت روز جهانی قدس و یاری فلسطین به 

خیابان ها آمدند.
المیادین همچنین اعالم کرد مشارکت کنندگان 
در تظاهرات روز قدس بر حمایت خود از فلسطین 

و رد طرح های آمریکا در منطقه تاکید کردند.
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نیز در گزارشی 
نوش��ت: به منظ��ور حمایت از قضیه فلس��طین و 
صهیونیس��تی  رژی��م  جنایت ه��ای  محکومی��ت 
میلیون ها ایرانی در مراس��م راهپیمایی روز قدس 
ش��رکت کردند. همچنین ش��بکه عراقی السومریه 
در گزارشی نوشت: راهپیمایی روز قدس با حضور 

گسترده مردم در تمام ایران آغاز شد.
شبکه فاکس نیوز آمریکا هم در گزارشی اعالم 
کرد: ایرانی ها همس��و با مردم سراس��ر خاورمیانه 
همزمان با تالش ترامپ برای ارائه طرح صلح خود 

در آخرین جمعه ماه رمضان به خیابان ها آمدند.
ب��ا  نی��ز  اس��پوتنیک  روس��ی  خبرگ��زاری 
بازت��اب راهپیمای��ی روز قدس در ایران نوش��ت: 
ش��رکت کننندگان در راهپیمایی ه��ای روز قدس 
در ش��هرهای مختلف ایران، معامله قرن و نشست 
بحری��ن در خصوص فلس��طین را محکوم و اعالم 
کردند تنها راه آزادسازی فلسطین، مقاومت است.

الجزیره مباشر نیز با پخش تصاویری از راهپیمایی 
مردم ایران اعالم کرد زنان، مردان، کودکان و نوجوانان 

در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.
خبرگ��زاری ش��ینهوای چی��ن ه��م گزارش 
داد صد ها هزار ایرانی در سراس��ر این کش��ور روز 
قدس را گرامی داش��تند. روس��یا الیوم نیز نوشت 
راهپیمایی امس��اِل روز قدس با ش��عار شکس��ت 
معامل��ه قرن، تثبیت آرمان فلس��طین در تهران و 

سایر شهر های ایران برگزار شد.
پای��گاه خبری لبنان ۲۴ ه��م با بازتاب حضور 
یهودیان ای��ران در راهپیمایی روز قدس نوش��ت: 

یهودیان در ایران در کنار دیگر ش��هروندان ایرانی 
در مناط��ق مختلف کش��ور در راهپیمایی های روز 

قدس شرکت کردند.
پای��گاه خب��ری الش��هاب فلس��طین هم خبر 
تظاهرات گس��ترده مردم مسلمان و روزه دار ایران 
اس��المی در روز جهانی قدس را بازتاب داده است. 
این رس��انه گزارش داد راهپیمایی های بزرگی در 
ایران برگزار ش��د و صدها هزار نف��ر از ایرانیان در 
این راهپیمایی با شعار  روز جهانی قدس، شکست 
معامله ق��رن و تثبیت آرمان های ملت فلس��طین 
ش��رکت کردند. این رس��انه افزود این مراس��م با 
مش��ارکت رئیس جمهوری ایران و دیگر مسئوالن 
بلندپایه ایران در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 

برای بزرگداشت روز جهانی قدس برگزار شد.
در ای��ن گزارش آم��ده اس��ت راهپیمایی روز 

جهانی قدس در استان های مختلف ایران اسالمی 
و با مش��ارکت گس��ترده طیف های مختلف مردم 
با ش��عار مرگ بر اس��رائیل و مرگ بر آمریکا برای 
رس��اندن فریاد مظلومیت مردم فلسطین به گوش 
همه جهانیان برگزار شد و شرکت کنندگان، پرچم 
رژیم اشغالگر اس��رائیل و عکس های دونالد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا را به آتش کشیدند.
این رس��انه افزود امام خمینی)ره(، بنیانگذار 
 1979 س��ال  ای��ران،در  اس��المی  جمه��وری 
میالدی)1357(، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
را برای حمایت از مس��ئله فلسطین ومردم مظلوم 

فلسطین به عنوان روز جهانی قدس نامیدند.
ش��بکه الفرات عراق هم گ��زارش داد از صبح 
ام��روز جمعه راهپیمایی ه��ای روز جهانی قدس با 
مش��ارکت میلیونی م��ردم ای��ران در تمام مناطق 

این کش��ور آغاز ش��د. میلیون ها نفر از قش��رهای 
مختلف مردم ایران و دیگر ملت های جهان در این 
راهپیمایی ها ش��رکت می کنندکه تمام استان ها و 
شهرهای ایران و دیگر کش��ورهای جهان را در بر 

می می گیرد.
الف��رات اف��زود ام��ام خمین��ی)ره( بنیانگذار 
جمهوری اس��المی ایران پس از پی��روزی انقالب 
اس��المی ای��ران در س��ال 1979)1357(، آخرین 
جمع��ه م��اه مبارک رمض��ان را برای ی��اری ملت 
مظل��وم فلس��طین و محکومی��ت جنای��ات رژیم 
اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینیان، روز جهانی 

قدس نامیدند

 ایرانی ها آدمک ترامپ و نتانیاهو را 
به آتش کشیدند

گذش��ته  همچ��ون  ق��دس  روز  راهپیمای��ی 
در رس��انه های رژی��م صهیونیس��تی نی��ز بازتاب 
گس��ترده ای داش��ت. در همی��ن ارتب��اط، پایگاه 
اینترنتی تایمز اس��رائیل با اش��اره ب��ه راهپیمایی 
روز ق��دس در ایران نوش��ت: راهپیمای��ان ایرانی 
آدمک های ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در تظاهرات ساالنه 

ضد اسرائیلی، به آتش کشیدند.
روزنامه صهیونیس��تی یدیعوت آحارونوت هم 
نوش��ت ایرانی ها با برپای��ی راهپیمایی روز قدس، 
بار دیگر نابودی اس��رائیل را خواس��تار شدند. این 
روزنامه اس��رائیلی همچنین در گزارش خود اشاره 
کرده اس��ت که ای��ران از بعد از پی��روزی انقالب 
اس��المی در سال 1979 هر س��ال این راهپیمایی 
را به ابتکار آی��ت اهلل خمینی در آخرین جمعه ماه 

رمضان برگزار کرده است.
همچنین، پایگاه صهیونیستی اسرائیل هیوم در 
گزارش��ی نوشت صدها هزار نفر در ایران با شرکت 
در راهپیمای��ی روز ق��دس، ضمن انتق��اد از طرح 
صلح دولت ترامپ برای اس��رائیل و فلس��طینیان، 

پرچم های آمریکا و اسرائیل را آتش زدند.

بازتاب راهپیمایی روز قدس در رسانه های جهان

نه بزرگ به  توطئه قرن
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