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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای جهان

ایران در حال تبدیل شدن
به قویترین کشور منطقه

میزگردی در «کنفرانس هرتزلیا» در فلســـطین اشغالی
بـــا حضور روســـای پیشـــین ســـازمانهای اطالعاتی و
جاسوســـی رژیم صهیونیســـتی و انگلیس برگزار شـــد .جان
ســـاورز رئیـــس ســـابق امای  ،6با هشـــدار دربـــاره همراهی
همیشـــگی غرب با ریاض در تقابلش با تهـــران ،گفته که ایران
در حال ســـر برآوردن بهعنوان قویترین کشـــور منطقه است.

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r
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تمایل چین
برای همکاری با آمریکا

مقامات ارشـــد چین از تمایل خود بـــرای همکاری با
واشـــنگتن پیرامون مسائل کره شـــمالی خبر دادند.
«فایننشال اکســـپرس» گزارش داد نشستی میان «یانگ
جیچی» دیپلمات ارشـــد چین و دونالـــد ترامپ در کاخ
ســـفید برگزار شـــد .یانگ در این جلســـه که به پیشنهاد
وزارت خارجـــه چین صورت گرفت ،گفـــت« :چین قصد
دارد تـــا ارتبـــاط و همکاری خـــود را با آمریـــکا بهمنظور
کاهش تنشها در شـــبهجزیره کره حفـــظ کند ».ترامپ
نیـــز خطاب بـــه یانگ اظهار داشـــت که وی مشـــتاقانه
منتظـــر افزایش همـــکاری با چین پیرامـــون از بین بردن
تجهیزات هســـتهای کره شـــمالی اســـت .همچنین ژنرال
فانـــگ فنگ هوی ،رئیس ســـتادکل ارتش چیـــن با رکس
تیلرســـون و جیمز متیس در محـــل وزارت خارجه آمریکا
با یکدیگر پیرامون مســـائل کره شـــمالی و دیگر مســـائل
منطقـــه دیدار و گفتوگـــو کردند .پیـــش از این ترامپ
از شکســـت نقـــش چین در کره ســـخن گفته بود.

مخالفتها با رئیسجمهور آمریکا باال گرفت

آمریکا

غرب آسیا
امتداد مقاومت در شبهجزیره عربستان

یمن همه سال را روز قدس میداند

مـردم یمـن علیرغـم ظلمـی که هـر روز به آنها میشـود
باور دارند آنها هم قربانی ظلم رژیم صهیونیستی هستند
و از ایـن رو تلاش میکنند در جبهههای مختلف با ظلم
بجنگنـد .یـک نویسـنده یمنـی در گزارشـی بـه بررسـی
مواضع ضد آمریکایی و اسـرائیلی ملت یمن میپردازد و
مینویسـد با وجود آنکه مردم یمن هر سـال راهپیمایی
روز قـدس را باشـکوه برگـزار میکنند امـا در فرهنگ این
ملـت ،هر روز روز قدس اسـت.
قدس در راس خواستههای ملت یمن
زید البعوه با اشاره به اینکه مردم یمن همه سال در حال
مبارزه هسـتند ،نوشـت« :مردم یمن مسـاله فلسـطین و
مسـجداالقصی را مدتهاسـت که در اولویت مطالبات
خود قرار دادهاند و احیای روز قدس برای آنها ،صرفا یک
راهپیمایـی نیسـت بلکـه یمنیها مواضع خـود در قبال
فلسـطین ،مسجداالقصی و صهیونیسـتها را براساس
اصـول قرآنـی ،اسلامی و آیـات ذکر شـده در سـوره اسـرا
و اصـول انسـانی اتخـاذ کردهانـد و ایـن مواضـع کاملا
ریشـهای است».

تظاهرات شگفتانگیز یمنیها و
تالشدشمنان
در ادامـه ایـن گـزارش کـه در پایـگاه نجم الثاقب منتشـر
شـده ،آمـده اسـت « :از دههـا سـال پیـش تاکنـون ،ملت
یمن روز جهانی قدس را بسـیار باشـکوه برگزار میکنند
و بـا جمعیتـی فـراوان در این راهپیمایی حضور مییابند
بهطـوری کـه همـه از دشـمن گرفتـه تا دوسـت در داخل
و خـارج کشـور را شـگفتزده میکننـد .تجـاوز جهانـی
کشـنده و وحشـیانه امـروز بـه یمـن کـه از سـوی آمریکا،
اسـرائیل و عربسـتان در جریـان اسـت نیـز بـا هدف مهار
آگاهی و هوشیاری ملت یمن صورت میگیرد .ملتی که
هر روز بیشـتر علیه یهودیان موضع میگیرند .به همین
دلیـل نیـز شـاهد حمایت شـتابزده اسـرائیل از عملیات
«عاصفـه الحـزم» عربسـتان و تجاوز به یمـن بودیم .هیچ

دلیلـی بـرای ایـن حمایـت وجـود نداشـت غیـر از اینکـه
یمنیهـا مواضعی ضـد آمریکایی و اسـرائیلی و مزدوران
منطقهای آنها داشـتند».
دشمن واحد یمن و قدس
ایـن نویسـنده تاکیـد میکنـد« :از مهمتریـن شـواهد
رابطه یمن با مسـجداالقصی و مردم فلسـطین ،دو بمب
صهیونیستی است که جنگندههای اسرائیلی روی یمن
انداختنـد .یکـی از ایـن بمبها که نوترونی بود روی کوه
«عطان» و دیگری که بمب اورانیومی بود روی کوه «نقم»
در صنعا انداخته شد .این امر نشان میدهد که دشمن
مسـجداالقصی و یمـن یکـی هسـتند و اگـر اسـرائیل از
ملـت یمن نمیترسـید ،هیچوقت این ملـت را هدف قرار
نمـیداد و صدهـا نفر از آنها را نمیکشـت».
(ره)
الگوگیری مردم یمن از امام خمینی
ملـت یمـن ،امـروز را کـه بـه توصیـف امـام خمینـی(ره)
روز بیـداری ملتهـای اسلامی اسـت و بـه اعتقـاد
«سیدحسـین بدرالدیـن الحوثـی» احیـای آن همچـون
جهـاد فیسـبیلالله اسـت ،زنـده نگـه میدارنـد و
معتقدنـد کـه مواضـع آنهـا و حرکـت جهـادی آنهـا علیه
طاغوتهای زمانه ،آغاز راه آزادسـازی مسـجداالقصی و
فلسطیناست.

در حالـی کـه رئیسجمهـور کـره جنوبی از اسـتقرار
سـامانه موشـکی تـاد ابـراز نارضایتـی کـرده اسـت،
آمریکاییهـا بـا اسـتناد بـه توافق قبلی سـئول – واشـنگتن،
حضـور خـود را مشـروع میداننـد .نیروهـای آمریکایـی
مسـتقر در کرهجنوبـی گفتنـد توافـق اولیـه واشـنگتن و
سـئول بـرای اسـتقرار سـامانه دفـاع ضدموشـک تـاد در
شـبهجزیره کـره از قبـل وجـود داشـته اسـت .سـخنگوی
نیروهـای آمریکایـی حاضـر در کـرهجنوبی در این خصوص
گفـت« :فرآینـد انتقـال ایـن سـامانه زودتـر از موعد مقرر
توافق انجام شـده اسـت ».آمریکاییها مدعی شـدند دلیل
اسـتقرار زودتـر از برنامـه تاد در شـبهجزیـره کره باال بردن
تـوان دفـاع موشـکی کـره جنوبـی در تقابـل با موشـکهای
کـره شـمالی اسـت .ایـن در حالـی اسـت که مـون جائهاین
رئیسجمهـور جدیـد کـره جنوبـی اخیرا وزارت دفـاع را به
دلیـل عـدم گزارشدهـی دربـاره انتقـال چهار سـامانه تاد
بـه کـره جنوبـی ،بازخواسـت کرد.

چراغ سبز اسرائیل
به ولیعهد جدید عربستان

احتمال ممنوعیت
مراسم روز قدس در انگلیس

وزیـــر کشـــور انگلیس در پاســـخ بـــه اظهارنظر یک
نماینـــده پارلمـــان ،تظاهـــرات روزجهانـــی قدس را
«ناراحتکننـــده» خوانـــد و قـــول داد ممنوع کـــردن این
تظاهرات در انگلیس را بررســـی خواهد کـــرد .رابرت ینریک
نماینده یهودی شـــهر پارلمان انگلیـــس عصبانیتش را درباره
برگزاری تظاهرات روز جهانی قدس در انگلیس ابراز داشـــت.

بازتاب
مراسم روز قدس در رسانههای جهان

حمایت از فلسطین
با چاشنی موشکهای ایرانی

راهپیمایـی روز جهانـی قـدس در ایـران و  85کشـور جهان برگزار شـد.
حضور گسترده ایرانیان در راهپیمایی روز جهانی قدس با واکنشهای
گسـتردهای در رسـانههای جهان همراه بوده اسـت:

روز قدس با چاشنی غرور موشکی ایرانیان
آسوشـیتدپرس  -راهپیمایان در تهران از نقاط مختلف شـهر به سـمت
محل برگزاری نمازجمعه در دانشگاه حرکت کردند و آنطور که تصاویر
تلویزیون ایران نشـان میدهد در شـهرهای دیگر ایران نیز مردم بهطور
گسـترده در ایـن راهپیمایـی شـرکت کردهانـد .ایـران همچنیـن در روز
جمعـه سـه موشـک بالسـتیک زمیـن بـه زمیـن خـود ،شـامل موشـک
ذوالفقـار را بـه نمایـش گذاشـت ،موشـکی کـه جمهـوری اسلامی روز
یکشـنبه بـا اسـتفاده از آن مواضـع داعش را در سـوریه هدف قـرار داد.
ایرانیان حمایت خود را از فلسطینیان نشان دادند
شینهوا  -صدها هزار ایرانی در همبستگی با مردم فلسطین راهپیمایی
روز قدس را برگزار کردند .تظاهراتکنندگان شـعارهای مرگ بر آمریکا
و مـرگ بـر اسـرائیل سـر دادنـد و پالکاردهایـی را در دسـت داشـتند که
تداوم اشـغالگریهای اسـرائیل را محکوم میکرد.

محمدبنسلمان ولیعهد جدید عربستان سعودی

ارسـال پیـام اسـرائیل در حمایـت از
ولیعهدی محمدبنسلمان ،نشاندهنده
اهمیـت روابـط پشـتپردهای بـود کـه
صهیونیسـتها بـا فرزنـد شـاه عربسـتان
داشـتهاند؛ موضوعـی کـه نتایـج آن را
در تحـوالت آتـی منطقـه بهتـر میتـوان
مشـاهده کـرد.
حـاال دو سـه روز پـس از عـزل «محمـد
بـن نایـف» از ولیعهـدی عربسـتان و
جایگزینی «محمد» فرزند شـاه سـعودی،
برخـی رسـانهها خبـر میدهنـد ولیعهـد
برکنارشـده عربسـتان تحـت محاصـره قـرار دارد.
غانم الدوسـری ،یکی از کارشناسان جزئیات جدیدی
را دربـاره تعییـن محمدبنسـلمان ،پسـر پادشـاه
عربسـتان بهعنوان ولیعهد جدید این کشـور در توییتر
خـود نوشـت .وی میگویـد« :یـک منبـع عالیرتبه به
مـن گفـت کـه رهبـران عربسـتانی بننایـف را فریـب
دادنـد همانطـور کـه قطریهـا را فریـب دادند .ملک
سلمانبنعبدالعزیز ،پادشاه عربستان او را صدا کرده
و به او گفته بود فایلها و مدارکی وجود دارد که نشان
میدهد خائن هستی و باید ضمن برکناری با ولیعهد
جدید بیعـت کنی».
مقامات عربسـتانی اما سـعی داشـتند با انتشـار فیلم
بیعـت میـان دو ولیعهـد جدید و برکنارشـده ،تصویری
عـادی از اوضـاع عربسـتان نشـان دهنـد در حالـی که
در خـارج عربسـتان هـم تحـوالت مختلفـی در حـال
شـکلگیری اسـت .شـخصیتهای مختلـف دنیـا از
همـان دقایـق اول نسـبت به جابهجایـی ولیعهدی در
عربسـتان واکنشهـای مختلفـی نشـان دادهانـد و به
نظـر میرسـد بـهزودی روابط عربسـتان با کشـورهای
دنیـا وارد فـاز جدیـدی میشـود.

گزارش

ماجـــرای دخالت روســـیه در انتخابات
 2016تـــا جایی پیش رفتـــه که برخی
صحبـــت از اســـتیضاح دونالـــد ترامپ
بـــه میـــان آوردهاند .ماجـــرای دخالت
روســـیه در انتخابات ریاســـتجمهوری
ســـال  2016آمریـــکا وارد فاز جدیدی
شده اســـت .مخالفان ترامپ معتقدند
مقامات دولت ترامپ بـــا روسها روابط
غیررســـمی داشـــتهاند .ماجرایـــی که
آخریـــن قربانـــی آن نیز جیمـــز کومی
بوده اســـت و هیچ مشـــخص نیست که
آیا طرح اســـتیضاح دونالد ترامپ بـــه نتیجه خواهد
رســـید یا خیر.
خبر اســـتیضاح را «تد لیو» نماینـــده دموکراتهای
کالیفرنیـــا در مجلـــس آمریکا در گفتوگو با شـــبکه
خبری انبیســـی بیان کرده و به ترامپ درخصوص
دســـت زدن به ترکیـــب تیم قضایی ناظـــر بر پرونده
تحقیقات ارتباط وی با روسها ،هشـــدار داده است.
چندی اســـت که در فضای سیاســـی آمریکا ،شایعه
احتمال اخراج «رابرت مولر» دســـتیار ویژه دادستان
آمریـــکا و رئیس تیم تحقیقات ایـــن پرونده جنجالی
و حتی اخراج «راد روزناشـــتاین» معاون دادســـتان
کل آمریکا پیچیده اســـت؛ روزناشتاین پیش از مولر
رئیـــس تیم تحقیقـــات بود و با بیـــان اینکه احتمال
دارد بهعنوان شـــاهد در این پرونـــده نقش ایفا کند،
خود را از جریان تحقیقات کنار کشـــید.
با تشـــدید جنجال بر ســـر مداخله روسیه در آمریکا،
مولر بهعنوان مشـــاور ویژه وزارت دادگســـتری برای
تحقیـــق دربـــاره روابـــط احتمالی اعضای ســـتاد
انتخابـــات دونالـــد ترامپ با روســـیه تعیین شـــده
اســـت .تد لیو با اشـــاره به همین اخبار و شـــایعات،
با لحنی هشـــدارآمیز گفت کـــه در صورت به واقعیت
پیوستن این شـــایعات «روند استیضاح کلید خواهد
خورد ».لیـــو ادامـــه داد« :همـــه آمریکاییها فارغ
از تمایـــات حزبـــی ،بر ســـر ایـــن اصـــل بنیادین

اختالف میان سئول و واشنگتن
بر سر سامانه موشکی تاد

روابط تل آویو -ریاض شفافتر میشود

تالشمجلسنمایندگان
برایاستیضاحترامپ

اتفاقنظـــر دارنـــد کـــه هیچکـــس باالتـــر از قانون
نیســـت و اگـــر رئیسجمهور ترامـــپ بخواهد معاون
دادستان روزناشـــتاین را اخراج کند و زمینه اخراج
دســـتیار ویـــژه مولر را بچینـــد ،اعتقـــاد دارم که در
کنگره روند اســـتیضاح کلید خواهـــد خورد».
دونالـــد ترامپ نیـــز در مصاحبه بـــا برنامه «فاکس و
دوســـتان» از روابـــط نزدیک «رابرت مولـــر» با جیمر
کومـــی مدیر برکنار شـــده افبـــیآی انتقاد کرد.
ترامـــپ در ایـــن مصاحب ه گفتـــه «او (مولر) بســـیار
بســـیار دوســـت خوب کومی اســـت که این موضوع
بسیار دردسرســـاز اســـت ».مجری از رئیسجمهور
آمریـــکا ســـوال کرد که آیـــا مولر باید از مســـئولیت
تحقیقی خودش در ارتباط با روســـیه کنار بکشـــد؟
ترامـــپ جـــواب داد« :ما بایـــد ببینیم کـــه چه قرار
اســـت انجام شود».
رئیسجمهـــور آمریـــکا در ادامه باز هم بـــا رد ادعاها
و اتهامزنیهـــا درباره روســـیه گفـــت« :هیچ تبانی
و ایجـــاد ممانعـــت در برابر تحقیق وجود نداشـــته و
تقریبا همه بر ســـر ایـــن موضوع اتفـــاق نظر دارند.
مـــن میتوانم ایـــن را بگویم که افرادی که توســـط
او(مولـــر بـــرای تحقیـــق) جـــذب شـــدهاند ،همه
هـــواداران هیالری کلینتـــون بودند».
ترامـــپ در این مصاحبه به موضـــوع نوار مکالماتش
با جیمـــز کومی مدیـــر برکنار شـــده افبیآی هم
اشـــاره کرد .او که پیشـــتر و در جهـــت تهدید کردن
کومـــی تلویحـــا گفته بـــود کـــه نوارهایـــی از این
مکالمـــات دارد ،حـــاال گفته که مکالماتـــش را با او
ضبط نکـــرده و هیچ نـــواری از مکالمات خصوصی
خود بـــا او ندارد.
ماجـــرای دخالت روســـیه در انتخابـــات آمریکا در
حالی وارد فاز جدید شـــده اســـت کـــه تاریخ آمریکا
شاهد دو استیضاح توســـط مجلس نمایندگان بوده
اســـت ،اســـتیضاح بیل کلینتون و اندرو جانســـون
کـــه هـــر دو نیز با نظر ســـنا بـــه نتیجـــهای منتهی
نشد ه ا ست .
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رضایت آمریکا و انگلیس
دونالد ترامپ که گفته میشود رابطه خوبی با ولیعهد
جدید عربستان دارد ،از اولین شخصیتهایی بود که
طی تماس تلفنی با ریاض این انتخاب را تبریک گفت
و در همین تماس منافع مشـترک فیمابین دو کشـور
را یـادآوری کـرد .بـه گزارش «شـبکه العربیه» ،طی این
تمـاس دوطـرف در گفتوگـو درخصوص دسـتیابی به
صلح بین فلسطین و اسرائیل تاکید کردهاند و راهحل
بحـران قطـر را مـورد توجـه قـرار دادهانـد .رسـانههای
خبـری اعلام کردهانـد دولت انگلیس هم این انتخاب
را به سـلمان تبریک گفته اسـت.
تبریک امیر قطر به عربستان
از سـوی دیگـر امیـر قطـر کـه حـدود دوهفتـهای از
تنـش میـان کشـورش بـا عربسـتان میگـذرد ،پـس
از جابهجایـی ولیعهـد در عربسـتان ،در یـک واکنـش
دیپلماتیـک ایـن انتصاب را بـه مقامات ریاض تبریک
گفـت .بـه گـزارش خبرگـزاری «قطـر» ،تمیمبنحمد
آ لثانـی در پیامـی ضمـن تبریـک بـه وی بـرای
عربستانسـعودی آرزوی امنیت و پیشـرفت کرد .این
در حالـی اسـت کـه عربستانسـعودی ،مصر ،بحرین
و امـارات متحـده عربـی بـا متهمکـردن قطر بـه ایجاد
بیثباتـی در منطقـه ،روابـط دیپلماتیک خـو را با این
کشـور قطـع کردهانـد .در همیـن رابطـه خبرگـزاری
«یمـن» اعلام کـرد کشـورهای تحریمکننـده قطـر بـا
محوریـت عربسـتان بهتازگـی شـروط سـیزدهگانهای

را بـرای رفـع تحریمهـای ایـن کشـور وضـع کردهانـد.
دیدارهای محرمانه ولیعهد عربستان
جابهجایـی ولیعهـد در عربسـتان از نـگاه رسـانههای
اسرائیلی نیز پنهان نمانده است و تحلیلگران مختلف
ایـن رژیـم هرکـدام سـعی کردهانـد بهنوعی نسـبت به
این موضوع واکنش نشـان دهند که ماحصل آن ابراز
خوشـحالی این رسانههاسـت.
یکـی از وزرای اسـرائیلی هـم در ایـن خصـوص اعلام
کـرده اسـت نظـارت دونالـد ترامـپ باعـث شـکوفایی
روابطمان با عربسـتان است .روزنامه «القدسالعربی»
با انتشـار این خبر نوشـت« :انتصاب محمدبنسلمان
بـه ولیعهـدی آرزوی اسـرائیلیها بوده اسـت».
اسرائیل بهدنبال حمایت از ولیعهد جوان
اسـرائیلیها کـه مدتهاسـت به دنبـال راه امنی برای
مبارزه با ایران هستند ،سلمان جوان را وسیلهای برای
تحقـق آرزوهـای خـود میپندارنـد بهطـوری کـه أیوب
القرا ،وزیر ارتباطات و اطالعرسانی رژیم صهیونیستی
در صفحـهاش در فیسـبوک مینویسـد« :امیـدوارم
کـه ایـن انتخـاب موجـب حمایـت از صلـح بـا ریـاض
و همپیمانانـش شـود و قـدرت مبـارزه بـا تروریسـم و
اسلامگرایی افراطـی بـه رهبری ایـران را تقویت کند».
دیدارهـای پنهـان ولیعهـد جـوان بـا اسـم رمـز
صهیو نیستی
در ادامـه واکنـش رسـانههای رژیـم صهیونیسـتی
بـه خبـر جابهجایـی ولیعهـد در عربسـتان روزنامـه
«یدیعـوت آحارانـوت» بـه نقـل از منابـع اطالعاتـی
نوشـت« :محمدبنسـلمان دیدارهایـی بـا مقامـات
اسـرائیلی داشـته اسـت و ایـن مقامـات اسـم رمـز
«پسـر» را بـرای او انتخـاب کـرد ه بودنـد ».ایـن گـزارش
میافزاید« :اسـرائیل و عربسـتان دشـمنان و دوسـتان
و منافـع مشـترکی دارنـد؛ امـا بـه نظـر میرسـد کـه
محمدبنسـلمان همـکاری احتمالـیاش با اسـرائیل
را فـورا علنـی نخواهـد کـرد و تلاش خواهـد کـرد ایـن
همـکاری را محرمانـه ادامـه دهـد».
دعوت اسرائیلیها از اعراب
مقامـات رژیـم صهیونیسـتی هـم در کنار رسـانههای
ایـن کشـور نسـبت بـه جابهجایـی ولیعهـدی در
عربسـتان واکنشهـای مختلفـی نشـان دادهانـد.
برخی از این افراد که طی روزهای گذشته در نشست
کشـورهای حاشـیه خلیجفـارس شـرکت کردهانـد در
سـخنرانیهای خود سـعی کردهاند با محور اسـرائیل
بیـن اعـراب صلـح برقـرار کننـد« .آویگـدور لیبرمـن»،
وزیـر امنیـت رژیم صهیونیسـتی در کنفرانس سـاالنه
«هرتزلیـا» بـا دعـوت از کشـورهای منطقـه بـه حـل
اختالفـات در رابطـه بـا عربسـتان را مـورد تاکیـد قـرار
داد و اعلام کـرد« :مـا قصدی بـرای انجام جنگ نه در
تابسـتان و نـه در پاییـز و نـه در شـمال و نـه در جنـوب
نداریـم و تلاش مـا جلوگیـری از بـروز جنـگ اسـت».
در جریـان کنفرانـس هرتزلیـا« ،اسـرائیل کاتص» وزیر
حملونقـل ،اطالعـات و انـرژی اتمی اسـرائیل هم از
کشـورهای عربی خواسـت در عادیسـازی مناسبات
بین خود بکوشـند .او همچنین از عربسـتان خواست
در روزهای آینده از نخسـتوزیر اسـرائیل برای حضور
در ریـاض دعـوت کند.

تظاهرات ضد اسرائیلی با نمایش موشکی
نیویورکتایمز  -راهپیمایی ضد اسـرائیلی در سراسـر ایران برگزار شـد.
شـعار «مـرگ بر اسـرائیل» شـعار اصلـی ایرانیان در ایـن راهپیمایی بود
و آنهـا خواسـتار توقـف اشـغالگریهای اسـرائیل شـدند .ایـران در این
راهپیمایـی همچنیـن سـه موشـک زمیـن بـه زمیـن خـود را بـه نمایش
گذاشـت .در مراسـم روز قدس امسـال موشـکهای «ذوالفقار» که در
روزهای گذشـته توسـط سپاه پاسداران به مواضع داعش در «دیرالزور»
سـوریه شـلیک شـد ،به نمایش درآمد .در این مراسـم موشـک قدر نیز
بـرای بازدیـد عموم به نمایش گذاشـته شـد.
شیعه و سنی به جمهوری اسالمی لبیک گفتند
بیروتپرس  -ملت ایران با شـرکت در این راهپیمایی جنایتهای رژیم
صهیونیستی را محکوم کردند .راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران
و سـایر اسـتانها و شـهرهای ایـران برگـزار شـد و ملـت ایـران با شـرکت
در ایـن راهپیمایـی بـا محکومیـت جنایتهـای رژیـم صهیونیسـتی از
مقاومـت و مبـارزه ملـت فلسـطین و آزادسـازی قـدس حمایـت کردند.
شـهروندان شـیعه و سـنی در 50منطقه اسـتان سیستان و بلوچستان
در راهپیمایـی روز جهانـی قـدس شـرکت کردنـد و مـردم ضمـن ابـراز
همـدردی بـا ملـت فلسـطین و لبیـک گفتـن به رهبـر ایران شـعار مرگ
بر اسـرائیل سـر دادند.
آدمک ملک سلمان شبیه کلیشه یهودیان
تایمـز آو اسـرائیل  -حـدود یـک میلیون نفر در تهـران در این راهپیمایی
شرکت کردند .در این راهپیمایی یک عروسک از ملک سلمان پادشاه
عربسـتان به نمایش گذاشـته شـد که شبیه به کلیشـه یهودیان بود.
شعار ایرانیان علیه اسرائیل در مراسم روز قدس
جروزالـم پسـت  -دههـا هـزار نفـر در ایـران در مراسـم راهپیمایـی روز
قـدس شـرکت کردنـد .در ایـن راهپیمایی ایرانیان علیه اسرائیل شـعار
میدادند .این مراسـم که هر سـاله در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار
میشـود ،در دیگر کشـورهای عربـی و اسلامی نظیر عـراق ،یمـن و
ترکیه هـم برگـزار میشـود.
توفان مردمی در ایران
المنـار لبنـان  -توفـان مردمـی در تهـران و بیـش از ۹۰۰شـهر دیگـر در
ایـران روز جهانـی قـدس را زنده نگه داشـت .همچنین ملـت ایران با در
دسـت گرفتن پالکاردهایی مربوط به جنایتهای رژیم صهیونیسـتی
و آمریـکا اعلام کردنـد کـه رژیـم صهیونیسـتی خانـه عنکبـوت اسـت و
سرنوشـت نهایی آنها سـقوط و نابودی اسـت.
مردم ایران خواستار نابودی اسرائیل
آروتـز شـوا  -مـردم ایـران در روز جهانـی قـدس و در راهپیمایـی برگـزار
شـده در ایـن روز کـه یـادگار آیتالله خمینی برای همبسـتگی با اعراب
فلسـطینی اسـت ،با سـر دادن شـعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر
اسرائیل» خواستار نابودی آمریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی شدند.
روز نمایش موشکهای ایران
هاآرتص  -ایرانیان در مراسـم سـالیانه ضداسـرائیلی خود در روز قدس
بـا بـه نمایـش درآوردن موشـکهایی کـه علیه گروه تررویسـتی داعش
در سـوریه اسـتفاده کرده بودند به شـعار علیه اسـرائیل پرداختند.
مردم ایران خواستار وحدت میان مسلمانان شدند
الدیار لبنان – مردم ایران در راهپیمایی روز قدس پالکاردهایی را برای
درخواست وحدت میان مسلمانان و اعالم همبستگی با آنها و حمایت
از گزینه مقاومت در برابر دشـمنان در دسـت داشـتند .آنها شـعارهایی
علیـه آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی سـر داده و پروژههـای سازشـکارانه
واشـنگتن و تلآویـو را کـه بـا همـکاری برخـی رژیمهـای عربـی منطقه
بـه دنبـال اجرای آن هسـتند ،رد کردند.

