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 رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی
 به مناسبت روز جهانی قدس:

 کل فلسطين 
به صحنه مقاومت 
تبدیل شده است

جهان 3

 اردوغان پس از چهار سال منازعه 
 بر سر پرونده خاشقجی

 با پادشاه و ولیعهد عربستان دیدار کرد؛
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با دستگیری22 نفر از معترضان سراوان، سایت زباله باز شد

 مطالبة مردمی، بازداشت
 و آنگاه ختم غائله

سياست 2

شهرنوشت 6

گروسی از کارگاه سانتریفیوژ زیرزمینی ایران انتقاد کرد

بن بست در مذاکرات؛ 
چالش با آژانس

همزمان با تداوم بن بســت در مذاکرات 
ویــن، رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، گفــت که کارگاه 
جدید ساخت سانتریفیوژ ایران در نطنز در 

زیرزمین راه اندازی شده است.
رسانه های غربی به نقل از دیپلمات ها در 
وین گفتند که ایران با هدف حفاظت از این 
کارگاه در برابر حمالت احتمالی آن را تقریبا 
سه طبقه در زیر زمین ساخته است.آنها در 
گزارش خود آورده اند که ایران در این کارگاه، 
قطعات سانتریفیوژهای پیشرفته ای را تولید 
می کند که نقش کارآمدی در افزایش سرعت 

غنی سازی دارند. هرچند که مقامات ایران 
می گویند انتقال ســانتریفیوژها از کرج به 
نطنز با اطالع آژانس صورت گرفته اســت.
گره مذاکرات وین دقیقا چیســت؟ این بار 
موضوع سپاه پاسداران. اما واقعیت این است 
که رونــد احیای برجام خیلی ســخت تر از 
آنچه پیش بینی می شد در حال انجام است. 
نگاهی به فرآیند مذاکرات نشــان می دهد 
که در هــر دوره زمانــی موضوعی خاص به 
عنوان گره اصلی مذاکرات مطرح شده و بعد 
از باز شدن، مشکلی دیگر گره در مذاکرات 

انداخته است.

سياست 2

 توافق تهران و بغداد
 برای از سرگیری صادرات گاز 

ایران به عراق

زشت و زیبای فینال حذفی در 10 نکته

 شهری که 
دیگر خسته نیست

 تعلیق پنج عضو
 شورای شهر ارومیه 

به بهانه روز جهانی ایمنی و بهداشت کار

 مرگ در ارتفاع سنگین
 نان درآوردن

همزمان با روز قدس روی داد؛

 درگیری شدید
  میان نظامیان صهیونیست

 و نمازگزاران فلسطینی

دسترنج 4

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

جهان 3

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به 
مناسبت روز جهانی قدس گفتند: کل فلسطین به 
صحنه مقاومت تبدیل و همه طرح های سازش با 

دشمن صهیونیست باطل شده است
به گزارش ایلنا، آیت اهلل سّیدعلی خامنه ای، در 
سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس 
با برشمردن نشانه های بسیار امیدبخش از پیِش رو 
بودن آینده ای متفاوت به نفع مردم فلسطین از جمله 
گسترش میداِن مقاومت به کل فلسطین و در مقابل، 
ضعیف شدن رژیم اشغالگر و حامی اصلی آن یعنی 
آمریکا، حوادث سال های اخیر فلسطین را به معنای 
ابطال همه طرح های سازش با رژیم صهیونیستی 
دانستند و ضمن یادآوری برکات بی بدیل پدیده 
مقاومت در منطقه غرب آسیا، تأکید کردند: تنها 
با نیروی مقاومت می توان مسائل دنیای اسالم و در 

رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد.
آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان با درود 
به امام بزرگوار که بنیانگذار بنیان مبارک روز قدس 
بودند، و با درود و سالم فراوان به ملت عظیم الشأن 
ایران که امروز با حضور پرانگیزه خود در میدان در 
همه جای کشور حماســه ای با عظمت آفریدند، 
افزودند: حضور عظیم و مبارک شما در میدان دفاع 
واقعِی سیاسی و مردمی از قدس موجب نیرو گرفتن 
و افزایش استقامت کسانی است که با جسم و جان 
خود از قدس و مســجداالقصی دفاع می کنند و به 
امید خدا مبارزه بزرگ فلسطین به نتایج نهایی و 

مبارک خود نزدیک خواهد شد.
رهبر انقالب در ادامه بــا بیان اینکه امروز قصد 
دارند به زبان عربی خطاب به دنیای اسالم بخصوص 
دنیای عرب سخن بگویند، با تأکید بر این واقعیت 
که تا رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیست بر قدس 
مسلط است، همه روزهای ســال را باید روز قدس 
دانست، گفتند: قدس شریف، قلب فلسطین است 
و سراسر کشــور غصب شــده، از بحر تا نهر، ادامه 

قدس است.
ایشان با تحسین ایستادگی و شهامت کم نظیر 
ملت فلسطین، عملیات فداکارانه جوانان فلسطینی 
را موجب ایجاد ســپر دفاعی برای فلســطین و 
بشارت دهنده آینده ای متفاوت دانستند و در بیان 
نشانه های رقم خوردن معادله ای جدید در امروز 

و فردای فلسطین خاطرنشان کردند: امروز »اراده 
شکســت ناپذیر« در فلســطین و همه منطقه ی 
غرب آســیا جایگزین »ارتش شکســت ناپذیر« 
صهیونیست شــده و ارتش جنایتکار ناچار شده 

آرایش تهاجمی خود را به تدافعی تبدیل کند.
شکســت های پیاپِی مهمتریــن حامی رژیم 
صهیونیستی یعنی آمریکا در جنگ افغانستان، در 
سیاست فشار حداکثری بر ایران اسالمی، در برابر 
قدرت های آســیا، در کنترل اقتصادی جهان و در 
مدیریت داخلی خود، و همچنین پدیده شــکاف 
عمیق در حاکمیت آمریکایــی، مواردی دیگری 
بود که رهبر انقالب به عنوان نشانه های آینده ای 

متفاوت به آنها اشاره کردند.

ایشــان با اشــاره به دســت و پــا زدن رژیم 
صهیونیستی در انبوه مشکالت سیاسی و نظامی، 
افزودند: جالد و مجرم قبلی که در رأس رژیم بود، 
در پی حماسه ی سیف القدس به زباله دان پیوست و 
جانشینان امروز او هم هر ساعت در انتظار تیغ برنده 

حماسه ای دیگرند.
آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اشاره به نمونه های 
عینی از گسترش مقاومت در سراسر فلسطین مانند 
تحرک اردوگاه جنین که صهیونیست ها را دیوانه 
کرده است، درخواسِت ۷۰ درصد از فلسطینی ها 
برای حمله نظامی به رژیــم غاصب، حرکت های 
جهادی مردم فلســطین در بخش های شــمالی 
و جنوبی ســرزمین های ۱۹۴۸، راهپیمایی های 
سنگین در اردن و قدس شرقی، دفاع جانانه جوانان 
فلسطین از مســجداالقصی و رزمایش نظامی در 
غزه، تأکید کردند: کل فلسطین به صحنه مقاومت 
تبدیل شده و مردم فلسطین بر ادامه جهاد وحدت 
نظر یافته اند. این پدیده های مهم به معنی آمادگی 
کامل فلسطینی ها برای مقابله با رژیم غاصب است و 

دست سازمان های مجاهد را باز می گذارد تا هر زمان 
الزم دانستند وارد عمل شوند.

ایشــان پیام مهم این حــوادث و آنچــه را در 
سال های اخیر در فلســطین رخ داده است، ابطال 
همه طرح های ســازش با دشــمن صهیونیست 
خواندند و گفتند: هیچ طرحی درباره فلسطین در 
غیاب یا برخالف نظر صاحبان آن یعنی فلسطینی ها 
اجراشدنی نیست و این یعنی همه توافقات پیش از 
این مانند اُسلو، یا طرح عربی دو دولتی، یا معامله 
قرن، یا عادی ســازی های حقیرانــه اخیر باطل 

شده اند.
رهبر انقالب با اشــاره به استمرار انواع جنایات 
رژیم صهیونیســتی با وجود از نفــس افتادن آن، 
افزودند: دروغگویان مدعی حقوق بشــر در اروپا 
و آمریکا که در قضیــه اوکراین آن غوغــا را به راه 
انداختند، در برابر این همه جنایت در فلسطین مهر 
سکوت بر لب زده اند و از مظلوم دفاع نمی کنند بلکه 

به گرگ خونخوار کمک هم می کنند.
ایشــان درس بزرگ از ایــن رفتــار مزّورانه 
قدرت های نژادپرست غربی را پرهیز از هرگونه تکیه 
کردن به آنها دانستند و تأکید کردند: تنها با نیروی 
مقاومت که برگرفته از تعلیم قرآن کریم و احکام 
اسالم عزیز است، می توان مسائل دنیای اسالم و در 

رأس آن مسئله فلسطین را حل کرد.
رهبر انقالب با اشاره به اینکه برخی دولت های 
عربی به آمریکا گفته اند در حل مسئله فلسطین 
شتاب کند، افزودند: اگر منظور آنان این است که 
آمریکا پیش از بیرون رفتن از منطقه، هر مانع را از 
سر راه تثبیت رژیم غاصب بردارد، اوالً خیانت کرده 
و برای دنیای عرب ننگ آفریده اند، ثانیاً ساده لوحی 
به خرج داده اند زیرا کــور نمی تواند عصاکش کور 

دگر شود.
ایشــان در پایان سخنانشــان با درود به روح 
شهیدان فلسطینی و ادای احترام به خانواده های 
آنان، به اسیران و زندانیان فلسطینی که با اراده ی 
استوار مقاومت می کنند تحیت گفتند و افزودند: 
دست گروه های فلسطینی مقاوم را که بخش مهم 
این مسئولیت بزرگ را بر دوش گرفته اند می فشارم، 
و دنیای اســالم به ویژه جوانان را به حضور در این 

میدان عزت و کرامت فرامی خوانم.

سخنرانی

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس:

کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده است
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راهپیمایی روز قدس در پایتخت و 900 شهر ایران برگزار شد

 رژه  »عماد«  و »خیبر«
 در خیابان های تهران


