
دستور روحانی به ایجاد تعادل 
اطمینان بخش برای مردم

 در بازار سرمایه
رئیس جمهور گفت: باید تللاش کنیم بازار بورس و 
سللرمایه به یک تعادل اطمینان بخش برسد تا مردم 
با خیالی آسللوده برای سرمایه گذاری در این عرصه 
اطمینان کامل داشته باشللند. حجت االسام حسن 
روحانی روز جمعه در گفتگو با فرهاد دژپسللند وزیر 
امور اقتصادی و دارائی تسللریع در واگذاری سللهام 
شرکت های دولتی و امکان حضور همه مردم در این 
عرصه را اطمینان بخش و مایه خرسللندی دانسللت 
و بللر ضرورت تاش مسللووالن اقتصادی کشللور در 
راسللتای توسللعه این فعالیت ها تاکید کرد. روحانی 
پس از اسللتماع گزارش وزیر اقتصاد درباره اقدامات 
و برنامه های این وزارتخانه در راسللتای سللاماندهی 
بازار سللرمایه گذاری و بورس در کشللور تاکید کرد: 
باید تاش کنیم بازار بورس و سللرمایه به یک تعادل 
اطمینان بخش برسللد تا مردم با خیالی آسوده برای 
سللرمایه گذاری در این عرصه اطمینان کامل داشته 
باشند. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید از طریق 
فروش اوراق مالی اسامی برای تامین مالی طرح های 
عمرانی کشللور برنامه ریزی و اقدام کنیم. روحانی با 
اشللاره به اینکه باید به گونه ای برنامه ریزی شللود تا 
همواره امکان عرضه سللهام شللرکت های سودده در 
بورس فراهم باشللد، اظهار داشللت: آگاهی بخشی و 
اطاع رسانی دقیق از بازار سرمایه به مردم و استفاده 
صحیح و مطمئن آنها از این بازار بسیار حائز اهمیت 
است و می تواند موجب توسعه کشور و افزایش سرمایه 
مردم شود. فرهاد دژپسند نیز در این گفتگو گزارشی 
از روند روش سهام صندوق واسطه گری مالی یکم و 
برنامه های وزارت اقتصاد و دارائی در زمینه آزادسازی 
بخشی از سللهام عدالت و اقدامات این وزارتخانه در 
راستای توسعه بازار سرمایه و بورس و تقویت حضور 

مردم در این عرصه به رئیس جمهور ارائه کرد. 

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند؛یک روز تشخیص 
ما این شد که مبارز فلسطینی، دین و غیرت و شجاعت 
دارد و تنها مشللکل او دسِت تهی از ساح او است. به 
هدایت و مدد الهللی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این 
اسللت که موازنه ی قدرت در فلسللطین دگرگون شد 
و امللروز غّزه می تواند در برابر تهاجم نظامی دشللمن 

صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.
رهبر معظم انقاب به مناسللبت روز جهانی قدس در 
سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس 
برای مردم و همچنین امت اسامی سخنرانی کردند. 
متن بیانات رهبر معظم انقاب به شللرح زیر است. به 
همه برادران و خواهران مسلللمان در سراسللر جهان 
درود می فرسللتم و قبولی طاعات آنان در ماه مبارک 
رمضان را از خداوند مسللئلت می کنم و پیشاپیش فرا 
رسیدن عید سللعید فطر را به آنان تبریک میگویم و 
پللروردگار کریم را بر نعمت حضور در این ماه ضیافت 

الهی، سپاس میگویم.
امروز روز قدس است؛ روزی که با ابتکار هوشمندانه ی 
امام خمینی )رضوان اهلل علیه( همچون حلقه ی وصلی 
برای هم صدایِی مسلللمانان درباره ی قدس شللریف و 
فلسطین مظلوم تعیین شللد؛ و در این چند دهه، در 
این باره نقش آفرینی کرد و از این پس نیز خواهد کرد 

ان شللاءاهلّل. مدت ها از روز قدس اسللتقبال کردند و آن 
را همچون نخسللتین کار واجب، یعنی برافراشته نگهداشتن 

پرچم آزادی فلسطین گرامی داشتند.
سیاسللت عمده ی اسللتکبار و صهیونیسللم، کمرنگ کردن 
مسللئله ی فلسللطین در ذهنّیت جوامع مسلمان و به َسمت 
فراموشللی راندن آن است. و فوری ترین وظیفه، مبارزه با این 
خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی دشمن 
در خوِد کشللورهای اسللامی صورت می گیرد. و حقیقت آن 
اسللت که مسللئله ای به عظمت مسللئله ی فلسطین چیزی 
نیسللت که غیرت و اعتماد به نْفس و هوشللمندی روزافزون 
ملّت های مسلمان، اجازه فراموش شدن آن را بدهد؛ هر چند 
آمریکا و دیگر سلللطه گران و پادوهای منطقه ای آنان همه ی 
پللول و تللوان خود را بللرای آن به کار گیرند. اّولین سللخن، 
یادآوری بزرگِی فاجعه غصب کشللور فلسللطین و تشللکیل 
غّده ی سللرطانی صهیونیستی در آن است. در میان جنایات 
بشری دوران های نزدیک به زمان حاضر، هیچ جنایتی در این 
حجم و با این شللّدت وجود ندارد. غصب یک کشور و بیرون 
کردن مردم برای همیشه از خانه و کاشانه و سرزمین اجدادی 
خود، آن هم با فجیع ترین انواع قتل و جنایت و هاِک َحرث و 
نسل و ده ها سال تداوم این ستم تاریخی، حقیقتاً یک رکورد 
جدید از َسللُبعّیت و شیطان صفتی بشر است. عامل و مجرم 
اصلی این فاجعه، دولت های غربی و سیاسللت های شیطانی 
آنهللا بللود. آن روزی که دولت های فاتح جنللگ اّول جهانی، 
منطقه ی غرب آسللیا، یعنی قلمرو آسیایی حکومت عثمانی 
را به عنوان مهم ترین غنیمت جنگی، میان خود در کنفرانس 
پاریس تقسیم می کردند، نیاز به یک پایگاه امن در قلب این 
منطقلله را برای تضمین سلللطه ی دائمی خود بیش از پیش 
احساس کردند. انگلیس از سال ها پیش از آن، با طرح بالفور 
زمینه را آماده کرده و با همفکری زرسللاالران یهودی بدعتی 
به نام صهیونیسللم را مهّیای نقش آفرینی کرده بود؛ و اکنون 
زمینه های عملی آن فراهم می شد. از همان سال ها مقّدمات 
را بتدریج در کنار هم چیدند و سرانجام پس از دّومین جنگ 
جهانی با اسللتفاده از غفلت و گرفتللاری دولت های منطقه، 
ضربه ی خود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولِت بدون ملِّت 
صهیونیسللت را اعام کردند. آماج این ضربه در درجه ی اّول 
ملّت فلسطین و در درجه ی بعد همه ی ملّت های این منطقه 

بودند.
نگاه به حوادث بعدی منطقه نشللان می دهد که هدف اصلی 
و نزدیللک غربی ها و کمپانللی داران یهللودی از ایجاد دولت 
صهیونیسللت، بنای یللک پایگاه حضور و نفللوذ دائمی برای 
خود در غرب آسللیا و امکان دسترسللی نزدیک برای دخالت 
و تحمیل و تسلّط بر کشورها و دولت های این منطقه بود. از 
ایللن رو رژیم جعلی و غاصب را به انواع امکانات قدرت آفرین 
چه نظامللی و چه غیر نظامی حّتی تسلللیحات اتمی مجّهز 
کردند و رشللد این غّده ی سرطانی را در پهنه ی نیل تا فرات 

در برنامه های خود گنجاندند.
متأّسفانه اغلب دولت های عرب پس از مقاومت های نخستین 
که برخی از آنها تحسللین برانگیز بود، بتدریج تسلللیم شدند 
و بخصللوص پس از ورود ایاالت متحللّده ی آمریکا به عنوان 
متولّی مسئله، هم وظیفه ی انسانی و اسامی و سیاسی، و هم 
غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی سپرده و با امیدهای 
واهی به هدف های دشمن کمک کردند. »کمپ دیوید« مثال 

روشنی از این حقیقت تلخ است.
گروه های مبارز نیز پس از برخی مجاهدت های فداکارانه در 
سللال های نخست، بتدریج به راه بی فرجام مذاکره با اشغالگر 
و حامیانش کشللانده شدند و خّط سللیری را که می توانست 

به تحّقق آرمان فلسللطین منتهی شللود، رها کردند. مذاکره 
بللا آمریکا و دیگر دولت های غربی و نیز با مجامع بی خاصّیت 
بین المللی، تجربه ی تلخ و ناموّفق فلسطین است. نشان دادن 
شاخه ی زیتون در مجمع عمومی سازمان ملل، نتیجه ای جز 
قرارداد خسارت بار »اُسلو« نداشت و سرانجام هم به سرنوشت 
عبرت انگیز یاسر عرفات منتهی شد. طلوع انقاب اسامی در 
ایران، فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود. از اّولین 
قدم ها یعنی بیرون راندن عناصر صهیونیست که ایراِن دوراِن 
طاغوت را یکی از پایگاه های امن خود می شمردند و سپردن 
محّل سللفارت غیر رسمی رژیم صهیونیسللت به نمایندگی 
فلسطین و قطع جریان نفت تا کارهای بزرگ و فّعالّیت های 
گسترده سیاسی، همه موجب پدید آمدن »جبهه مقاومت« 
در کّل منطقه شللد و امید به حّل مسللئله در دل ها شکفت. 
با ظهور جبهه مقاومت، کار بر رژیم صهیونیسللتی سللخت و 
سللخت تر شد و البّته در آینده بسی سخت تر هم خواهد شد 
ان شللاءاهلّل ولی تاش حامیان آن رژیم و در رأس آنان آمریکا 

در دفاع از آن هم بشدت افزایش یافت.
پیدایش نیللروی مؤمن و جوان و فداکار حزب اهلّل در لبنان و 
تشکیل گروه های پُرانگیزه حماس و جهاد اسامی در درون 
مرزهای فلسطین نه تنها سردمداران صهیونیست بلکه آمریکا 
و دیگر سللتیزه گران غربی را هم مضطرب و سراسللیمه کرد 
و یارگیللری از درون منطقلله و از درون جامعلله عربی را در 
صدر برنامه های آنان پس از پشللتیبانی های سخت افزاری و 
نرم افزاری از رژیم غاصللب قرار داد. نتیجه کار پُرحجم آنان، 
امروز در رفتار و گفتار بعضی سللردمداران دولت های عربی و 
برخی فّعاالن خائن سیاسی و فرهنگی عرب، آشکار و جلوِی 
چشللم همه است. امروز از هر دو سو فّعالیت های متنّوعی در 
صحنه مبارزه ظهور می کند، با این تفاوت که جبهه مقاومت 
رو به اقتدار و امیِد فزاینللده و جذب روزافزون عناصر قدرت 
پیللش می رود و بعکس جبهه ظلم و کفر و اسللتکبار روز به 
روز تهی تر و مأیوس تر و کم توان تر می شللود. نشللانه روشن 
این مّدعا آن است که ارتش صهیونیست که یک روز ارتشی 
شکست ناپذیر و برق آسا شللمرده می شد و ارتش های بزرگ 
دو کشللور مهاجم را در ظرف چند روز متوّقف می کرد، امروز 
در برابللر نیروهللای مبارز مردمی در لبنللان و غّزه مجبور به 
عقب نشینی و اعتراف به شکست می شود. با این حال عرصه 
مبارزه بشللّدت خطیر و تغییرپذیر و نیازمند مراقبت دائمی 
است و موضوع این مبارزه بسی مهم و سرنوشت ساز و حیاتی 
اسللت. هر گونه غفلت و سهل اندیشللی و خطا در محاسبات 

اساسی، زیان های سنگین وارد خواهد کرد.
بر این اساس به همه کسانی که دل در گرو مسئله ی 

فلسطین دارند چند توصیه می کنم:

۱ مبارزه برای آزادی فلسطین، جهاد فی سبیل اهلّل و فریضه 
و مطلوب اسامی است. پیروزی در چنین مبارزه ای تضمین 
شده اسللت، زیرا فرد مبارز حّتی در صورت کشته شدن هم 
به اِحدی الُحسللنیین دست یافته اسللت. به جز این، مسئله 
فلسطین یک مسئله انسانی اسللت، بیرون کردن میلیون ها 
انسان از خانه و مزرعه و محّل زندگی و کسب خود، آن هم با 
قتل و جنایت، هر وجدان انسانی را آزرده و متأثر می کند و در 
صورت داشتن هّمت و شجاعت به مقابله وادار می سازد. پس 
محدود کردن آن به یک مسللئله صرفاً فلسطینی و حّداکثر 
عربللی، خطایی فاحش اسللت. آنها که سللازش چند عنصر 
فلسللطینی یا حّکام چند کشللور عربی را مجّوز عبور از این 
مسللئله اسامی و انسانی می شمرند، بشللّدت دچار خطا در 
فهم مسللئله و احیاناً دچار خیانللت در تحریف آنند. ۲ هدف 

این مبارزه، آزادی همه ی سللرزمین فلسطین از بحر تا نهر و 
بازگشت همه فلسطینیان به کشور خویش است. فروکاستن 
آن به تشکیل دولتی در گوشه ای از این سرزمین، آن هم به 
شیوه ی تحقیرآمیزی که در ادبّیات صهیونیست های بی ادب 
از آن یاد می شللود، نه نشللانه حق جویی اسللت و نه نشانه ِی 
واقع بینی است. واقع آن است که امروز میلیون ها فلسطینی 
به مرتبه ای از اندیشلله و تجربه و اعتماد به نْفس رسللیده اند 
که بتوانند این جهاد بزرگ را وجهه ی هّمت سللازند و البّته 
به نصرت الهی و پیروزی نهایی مطمئن باشللند، که فرمود: َو 
لََینُصَرنَّ اهللُ َمن یَن ُصُره، اِنَّ اهللَ لََقِویٌّ َعزیٌز؛ بی شک بسیاری 
از مسلمانان در سراسر جهان آنها را یاری و با آنان همدردی 

خواهند کرد ان شاءاهلّل.
۳  هر چند بهره گرفتن از هر امکان حال و مشروع در این 
مبارزه ُمجاز است و از جمله حمایتهای جهانی، ولی مؤّکداً باید 
از اعتماد به دولتهای غربی و نیز مجامع جهانِی ظاهراً یا باطناً 
وابسته به آنها پرهیز کرد. آنها با هر موجودیّت اثرگذار اسامی 
دشمنند؛ آنها به حقوق انسان ها و ملّتها بی اعتنایند؛ آنها خود 
عامِل بیشللترین خسارتها و جنایت ها به اّمت اسامی اند؛ هم 
اکنون کدام نهاد جهانی یا کدام قدرت جنایت کار پاسخگوی 
ترورها، قتل عام ها، جنگ افروزی ها، بمباران ها، و قحطی های 

مصنوعی در چندین کشور اسامی و عربی است؟
امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان 
می شمارد، اّما هیچکس نپرسیده و نمی پرسد قاتل و مسئول 
صدها هزار شللهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا 
و اروپا در آن آتش جنگ را روشللن کرده اند کیست؟ مسئول 
ایللن همه خون بناحق بر خاک ریخته در افغانسللتان، یمن، 
لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه 
جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسللطین کیست؟ چرا 
هیچکس این میلیون ها کودک و زن و مرِد مظلوم در جهان 
اسام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل عام شدن مسلمانان را 
تسلیت نمی گوید؟ چرا میلیون ها فلسطینی باید هفتاد سال 
از خانه و کاشللانه ِی خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و 
چرا قدس شریف، قبله ی اّول مسلمانان باید مورد اهانت قرار 
گیرد؟ سازمان به اصطاح ملل به وظیفه خود عمل نمی کند 

و نهادهای به اصطاح حقوق بشری ُمرده اند.
شللعار »دفاع از حقوق کودک و زن« شللامل کودکان و زنان 
مظلوم یمن و فلسللطین نمی شللود. این چنین اسللت وضع 
قدرتهای ظالم غربی و مجامع وابسته ی جهانی؛ وضع برخی 
دولت های دنباله رو آنان در منطقه هم در بی آبرویی و رسوایی 
بدتر از آن اسللت که به بیان آید. پس جامعه ی ُمسلللِم غیور 
و دینللدار باید به خود و نیروی درونی اش تکیه کند؛ دسللت 
قدرتمند خود را از آستین بیرون آَوَرد و با توّکل و اعتماد به 

خداوند از موانع عبور کند.
۴ نکته مهّمی که نباید از نظر نخبگان سیاسی و نظامی جهان 
اسللام دور بماند، سیاست آمریکا و صهیونیست ها در انتقال 
درگیری ها به پشت جبهه مقاومت است. راه اندازی جنگ های 
داخلی در سللوریه، و محاصره نظامی و کشتار شبانه روزی در 
یمللن، و تللرور و تخریب و تولید داعللش در عراق و قضایای 
مشابه در برخی دیگر از کشورهای منطقه، همگی ترفندهایی 
برای سرگرم کردن جبهه ی مقاومت و فرصت دادن به رژیم 
صهیونیسللت است. برخی سیاستمداران کشورهای مسلمان 
نادانسته و برخی دانسللته در خدمت این ترفندهای دشمن 
قرار گرفته اند. راه جلوگیری از اجرای این سیاست خباثت آمیز، 
عمدتاً خواسللت و مطالبه ِ جّدی جوانان غیرتمند در سراسر 
جهان اسام است. جوانان در همه ی کشورهای اسامی بویژه 
کشللورهای عربی، نباید توصیه امام خمینی عظیم را از نظر 

دور بدارند که فرمود: هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا 
و نیز البّته دشمِن صهیونیست بکشید.

۵ سیاسللت عاّدی سللازی حضور رژیم صهیونیستی 
در منطقه یکللی از عمده ترین سیاسللت های ایاالت 
مّتحده ی آمریکا است. برخی دولت های عربی منطقه 
که نقش پادوی آمریکا را ایفا می کنند، در این باره به 
تهّیه مقّدمللات الزم آن، از قبیل ارتباطات اقتصادی 
و امثال آن پرداخته اند؛ این تاش ها یکسللره عقیم و 
بی نتیجه اسللت. رژیم صهیونیستی زائده ای مهلک و 
زیان بخش برای این منطقه است و به یقین ریشه کن 
و ازاللله خواهد شللد، و بی آبرویی و سللیه رویی برای 
کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت این 
سیاست اسللتکباری نهاده اند. برخی برای توجیه این 
رفتار زشت، استدالل می کنند که رژیم صهیونیستی 
واقعّیتی در منطقه اسللت، بی آنکه به یاد آورند که با 
واقعّیت هللای مهلک و زیان بخش بایللد مبارزه کرد و 
آن را ازاله کرد. امروز کرونا یک واقعّیت اسللت و همه 
انسللان های باشللعور، مبارزه با آن را واجب می دانند. 
ویروس دیرپای صهیونیسم بی گمان از این پس دیری 
نمی پایللد و به هّمت و ایمللان و غیرت جوانان از این 

منطقه ریشه کن خواهد شد.
۶  اصلی تریللن توصیلله ی اینجانب توصیلله به تداوم 
مبارزه و سللامان بخشیدن به سللازمان های جهادی و 
همکاری آنان با یکدیگر و گسللترش عرصلله جهاد در همه 
سرزمین های فلسطینی است. همه باید ملّت فلسطین را در 
این جهاد مقّدس یاری کنند. همه باید دست مبارز فلسطینی 
را پُر، و پشللت او را محکم کنند. ما با افتخار، هر چه در توان 
داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد. یک روز تشخیص 
ما این شد که مبارز فلسطینی، دین و غیرت و شجاعت دارد 
و تنها مشکل او دسِت تهی از ساح او است. به هدایت و مدد 
الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه ی قدرت 
در فلسطین دگرگون شد و امروز غّزه می تواند در برابر تهاجم 

نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.
این تغییر معادله در بخش موسللوم به سرزمین های اشغالی 
خواهد توانسللت قضّیه فلسطین را به گام های نهایی نزدیک 
کند. تشکیات خودگردان در این امر تکلیفی بزرگ برعهده 
دارد. بللا دشللمن وحشللی جز بللا اقتللدار و از موضع قدرت 
نمی توان سللخن گفت، و زمینه این اقتدار بحمداهلّل در ملّت 
شجاع و مقاوم فلسطین آماده است. جوانان فلسطینی امروز 
تشنه ِی دفاع از کرامت خویشند. حماس و جهاد اسامی در 
فلسطین و حزب اهلّل در لبنان، حّجت را بر همه تمام کرده اند. 
دنیللا فراموش نکللرده و نخواهد کللرد آن روزی را که ارتش 
صهیونیست مرزهای لبنان را شکست و تا بیروت پیش آمد و 
آن روزی را که قاتل جنایت کاری به نام آریل شارون در صبرا 
و شللتیا حّمام خون به راه انداخللت، و نیز فراموش نکرده و 
نخواهد کرد آن روزی را که همین ارتش در زیر ضربات کوبنده 
حزب اهلّل چاره ای جز این نیافت که با دادن تلفات فراوان و با 
اعتراف به شکست، از مرزهای لبنان عقب نشینی کند و برای 
آتش بس به التماس بیفتد؛ دست پُر و موضع قدرت یعنی این. 
حللال بگذار فان دولت اروپایی که باید به خاطر فروش مواّد 
شیمیایی به رژیم صّدام تا ابد شرمسار باشد، حزب اهللِهّ مجاهِد 
سللرافراز را غیر قانونی بداند. غیر قانونی، رژیمی مثل آمریکا 
اسللت که داعللش را تولید می کند و رژیمللی مثل آن دولِت 
اروپایی است که هزاران نفر در بانه ی ایران و حلبچه ی عراق 

بر اثر مواّد شیمیایی اش به کام مرگ می روند.
۷ سللخن آخر آن اسللت که فلسطین متعلّق به فلسطینیان 
اسللت، و باید با اراده آنان اداره شود. طرح همه پرسی از همه 
ادیان و اقوام فلسطینی که از نزدیک به دو دهه پیش از این 
ارائه کرده ایم تنها نتیجه ای است که باید بر چالش های امروز 
و فردای فلسللطین مترتّب شود. این طرح نشان می دهد که 
اّدعای یهودی ستیزی که غربیان با بوق های خود آن را تکرار 
می کنند، به کلّی بی اسللاس است. در این طرح، فلسطینیاِن 
یهودی و مسیحی و مسلمان، در کنار هم در یک همه پرسی 
شللرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین می کنند؛ 
آنچه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم، 
خللود بدعتی در آئین یهود و کامًا بیگانه از آن اسللت. در 
پایان، یاد شللهیدان قدس، از شللیخ احمد یاسین و فتحی 
شللقاقی و سللّید عّباس موسوی، تا سللردار بزرگ اسام و 
چهره ی فراموش نشللدنی مقاومت، شللهید قاسم سلیمانی 
و مجاهد بزرگ عراقی، شللهید ابومهدی المهندس و دیگر 
شللهدای قدس را گرامللی می دارم و بلله روح امام خمینی 
عظیم الّشللأن کلله راه عّزت و جهللاد را به روی ما گشللود، 
درود می فرسللتم، و نیز برای برادر مجاهد، مرحوم حسللین 
شیخ االسام که سالیانی در این راه تاش کرد، رحمت الهی 
را مسئلت می کنم. در پایان به همه بینندگان و شنوندگان 
عزیز عرض می کنم روز قدس امسال اولین روز قدسی است 
که در آن قاسللم سلللیمانی عزیز حضور ندارد. برای شادی 

روح او همه یک حمد و یک قل هو اهلل بخوانید.«

ادامه از صفحه اول
در حالی که پیشللنهاد حضللرت آیت اهلل خامنهای 
یللک راه حل دیپلماتیک بر اسللاس دموکراسللی و 
مردم سللاالری است و مخالفت رژیم آمریکا و رژیم 
صهیونیسللتی با آن اثبات میکند که صهیونیستها 
اشللغالگر هستند و برای جلوگیری از شکست خود 

به گسترش اشغالگری ادامه میدهند.
طللرح انتقال سللفارتخانههای کشللورهای خارجی 
به بیت المقدس که از سللوی صهیونیسللتها برای 
پایتختی رژیم جعلی خود انتخاب شده در راستای 
گسللترش نفللوذ و تحکیم جایگاه این رژیم اسللت 
امللا این اقدام آنقدر حساسللیت برانگیللز بود که با 

مخالفتهای بسیاری روبرو شد.
بایللد توجه داشللت که زنده نگه داشللتن مسللئله 
فلسللطین در جایللگاه مهمتریللن مسللئله جهان 
اسللام، به این خاطر اسللت که کوتاه آمدن مقابل 
اشللغال و کشللتار مردم مظلوم این کشور به دست 
صهیونیسللتها، تن دادن به قدرت و گسترش نفوذ 
رژیم اسللرائیل در منطقه و کشللورهای اسللامی 
اسللت. هللم اکنون نیز بلله خاطر سیاسللتهایی که 
برخی رژیمهای عربی منطقه در قبال فشللار رژیم 
صهیونیسللتی و آمریکا تن به خواسته آنها دادهاند 
باعث شللده تا میان آنها و رژیم اسرائیل مناسباتی 
برقرار شود،مناسباتی که با عادی جلوه دادن آرمان 
جهان اسام که مسئله فلسطین است به فراموشی 
سپرده خواهد شد اما جمهوری اسامی ایران با نام 
گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز 
جهانی قدس، اجازه نداد تا آرمان و مسللئله اصلی 

جهان اسام به فراموشی سپرده شود.
و اکنون، سللخنان رهبر معظم انقاب اسللامی که 
روز گذشته به مناسبت روز جهانی قدس بیان شد، 
راهبرد تازهای علیه رژیم صهیونیسللتی را نشللان 
داد که » یک روز تشللخیص ما این شللد که مبارز 
فلسللطینی، دیللن و غیرت و شللجاعت دارد و تنها 
مشللکل او دسِت تهی از سللاح او است. به هدایت 
و مدد الهی برنامهریزی کردیم و نتیجه این اسللت 
کلله موازنهی قدرت در فلسللطین دگرگون شللد و 
امللروز غّزه میتواند در برابر تهاجم نظامی دشللمن 

صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.«
رسانهها و تحلیلگران خارجی این بخش از سخنان 
رهبللر معظم انقاب را اینگونلله تعبیر کردهاند که 
ایران مردم مبارز و مقاوم فلسطین را تسلیح میکند 
هللر چند نیازی هم به چنیللن تحلیلهایی نبود چرا 
که سخنان حضرت آیت اهلل خامنهای روشن،شفاف 
و قاطع بیان شللده است و سیاست ایران نیز از این 
پس علیه رژیم صهیونیستی همینگونه ادامه خواهد 

داشت.
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گزارش

مبارزه علیه رژیم صهیونیستی را در فضای مجازی ادامه دهیم
نماینده مسللیحیان ارمنی شللمال ایران در مجلس گفت: با توجه به شیوع 
کرونا بایللد با مبارزات سیاسللی مان را علیه رژیم صهیونیسللتی در فضای 
مجازی دنبال کنیم. کارن خانلری افزود: با توجه به شللیوع کرونا امسللال 
امکان برگزاری راهپیمایی و تجمعات در مراسم روز قدس وجود تداشت که 
البته ما نباید اجازه دهیم روند مبارزاتی علیه رژیم صهیونیستی به خاطر این 
موضوع کند شللود. وی افزود: ما باید با حفظ ذات مبارزه سیاسی علیه استکبار 
جهانی و رژیم صهیونیستی در فضای مجازی باید روند مبارزاتی خود را ادامه دهیم 
و از ظرفیت های موجود در این عرصه علی الخصوص با توجه به تاثیر زیاد این عرصه 
ادامه دهیم. خانلری اظهار داشت: بسیاری از جنبش های اجتماعی در اروپا در فضای 
مجازی فعالیت گسترده  دارند و اعتراضات خود را در این مقوله دنبال می کنند و این 

نشان می دهد عدم برگزاری راهپیمایی به معنای محدود شدن نیست.  فارس  

حاج قاسم خنثی کننده توطئه های صهیونیست ها در منطقه بود
منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه حاج قاسللم سلیمانی و نیروهایش 
خنثی کننده توطئه های ریز و درشللت صهیونیست ها در منطقه بودند 
گفت: حاج قاسللم سلللیمانی در روز قدس امسللال همراه ما نیست، اما 
یادآوری خدماتی که او در حق جبهه مقاومت داشته است آرامش بخش 
دل های ماسللت. محمد صالح جوکار افزود: اهمیت روز قدس امسللال به 
مراتب نسللبت به سالیان گذشته بیشتر است چرا که امروز صهیونیست ها و 

آمریکا در شکننده ترین شرایط ممکن به سر می برند.
وی تاکید کرد: حاج قاسم سلیمانی و نیروهایش خنثی کننده توطئه های ریز و 
درشت صهیونیست ها در منطقه بودند و اطمینان داریم که مسیر مقاومت ملت 
های آزاده منطقه غرب آسللیا از این پس نیز با شتاب بیشتری نسبت به گذشته 

به پیش خواهد رفت.  میزان

روز قدس نماد وحدت و همدلی مسلمانان است
رئیس جمهللور در پیامی با تاکید بر اصللل تغییرناپذیر »قدس پایتخت 
فلسللطین«، اظهارداشللت: برگللزاری مراسللم حمایت از ملللت مظلوم 
فلسللطین، در آخرین جمعه هر ماه رمضان، نمادی از استقامت، وحدت 
و همدلی مسلللمانان در دفاع از آرمان های اسللام است. حجت االسام 
حسللن روحانی تاکید کرد:  در روز جهانی قدس امسال گرچه با توجه به 
شللرایط فعلی و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سامت مردم، 
امکان برگزاری حضوری این مراسللم در دفاع از حقوق مردم فلسطین مهیا نبود، 
اما آنچه که اهمیت دارد و به آرمان فلسطین و آزادی قدس عمق و معنا می بخشد 
و رعب و وحشللت در دل غاصبان قبله اول مسلللمانان می اندازد، حضور معنوی و 
صابت اراده هایی است که دل در گرو آزادی قدس شریف داشته و هیچ تردیدی 

بر نصرت الهی در آزادی سرزمین های اشغالی ندارند.  ریاست جمهوری

رهبر معظم انقالب:

ایران برنامه ریزی کرد و موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد
 امروز غزّه می تواند در برابر تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود


