
اخبار كشور

فیلمنامه سینمایی 10 کشور عضو اکو رونمایی شد
 مراسم رونمایی از فیلمنامه سینمایی »آی دنیز« که در آن به زندگی مردم 10 
کشور عضو اکو  اشاره شده است، توسط سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در 

محل این نهاد بین المللی برگزار شد.
عاطفه تلقانی نویسنده فیلمنامه »آی دنیز« در حاشیه این مراسم، ابراز امیدواری 
کرد به زودی مراحل ســاخت و تولید نخستین فیلم سینمایی مشترک 10 کشور 

عضو اکو آغاز شود.
ســرور بختی رئیس اکو نیز ضمن تشــکر از زحمات صورت گرفته در نگارش 
فیلمنامه »آی دنیز« توسط عاطفه تلقانی، بر مسئولیت مؤسسه فرهنگی اکو درباره 
حمایت از تولیدات مشترک هنری میان 10کشور عضو تأکید کرد و افزود: تولیدات 
مشــترک هنری اعم از سینما، موسیقی و تئاتر با هدف  ترویج و گسترش  اشتراکات 
فرهنگی میان ملت های حوزه تمدنی اکو از مهم ترین برنامه های مؤسسه فرهنگی اکو 
در دوره جدید است. فیلمنامه »آی دنیز« در اردیبهشت سال ۹۶ در نخستین کارگاه 
دراماتوروژی به میزبانی بنیاد ســینمایی فارابی مورد نقد و بررسی استادان برجسته 
حوزه سینما در این دوره قرار گرفت و نخستین نسخه فیلمنامه مذکور زیرنظر استاد 
فریدون فرهودی و مشــورت با گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران حوزه تمدنی اکو 
قلمی شده اســت. از محمد محمودی و مهدی کریمی  به  عنوان مشاوران فیلمنامه 
»آی دنیز« یاد شده است. نگارش این اثر سینمایی حدود چهار سال زمان برده است.

در حاشیه نامه نگاری تعدادی از اهالی تئاتر در اعتراض به ممیزی:
بگویید چقدر گرفته اید 

بعد ادعای مردمی بودن کنید!
برخی از فعاالن عرصه تئاتر که پول های کالنی را به عنوان کمک مالی دریافت 
کرده اند، در حالی دســت به نامه نگاری خطاب به وزیر ارشاد و اعتراض به ممیزی 

زده اند که ژست مستقل بودن و مردمی بودن می گیرند.
بــه گزارش خبرنگار کیهان، این افراد که در نمایش هــای خود از به  کار بردن 
واژگان ســخیف و نمایش صحنه های مبتذل پروا ندارنــد، اغلب پول های کالنی را 
گرفته اند اما  با پنهان کاری، همچنان خود را مستقل و مردمی معرفی می کنند. برخی 
از آنان که با درخواســت رســانه های ضدایرانی دست به تحریم جشنواره تئاتر فجر 
زدند، هیچ یک، رقم کمک های مالی دریافت شده و نوع قرارداد منعقد شده را افشا 
نمی کنند.  یکی از این افراد تنها 500 میلیون تومان برای نمایش درجه چندم خود 

پول دریافت کرده است. دیگری 300 میلیون تومان و...!
بخش ادب و هنر کیهان، فهرستی  از نام معترضان به ممیزی و میزان پول های 

دریافت شده بدست اینان را در اختیار دارد که در صورت مقتضی افشا خواهد کرد.
اعتراف ناشیانه شبکه سلطنت طلب

به خیانت چند خواننده مدعی وطن دوستی!
یک شبکه سلطنت طلب که قباًل به توجیه جدا کردن بحرین از پیکره ایران به 
دســت رژیم پهلوی پرداخته بود، این بار هم به توجیه خیانت چند خواننده مدعی 
وطن دوســتی  که در نقش پادوی وهابیون ظاهر شــده اند، مشغول شد اما ناشیانه 

اعترافات جالبی کرد!
شهرام همایون در یکی از برنامه های خود گفت: »شهرام شب پره به من زنگ زد 
و گفت دوست دارم چیزهایی تو بدانی! پسرخوانده ابی )ابراهیم حامدی دائم الخمرکه 
اخیرا در کنار همسرش به مقدسات هتاکی کرد( مدیر برنامه اجرای برنامه موسیقی 
در عربســتان بود. برای اجرا در عربستان، ابی 250 هزار دالر و من )شب پره( 150 
هزار دالر پول گرفتیم. تماشــاچی ها را که چند نفر بودند، نیز از آمریکا به عربستان 
بردیم و آنها هم نفری 10 هزار دالر پول گرفتند. برنامه ما 40 - 30 نفر تماشــاچی 
بیشــتر نداشــت. ما شــب را در بیابان گذراندیم و در چادر خوابیدیم. ما شهرهای 

عربستان را ندیدیم!«
شهرام همایون در واقع قصد داشت از زبان شهرام شب پره خطاب به منتقدان 
حضور این خوانندگان در عربســتان و دم تکان دادن های آنان برای وهابیون بگوید: 
»درســت اســت که این خوانندگان به عربستان رفتند اما چند صد دالر ناقابل پول 
گیرشان آمده و بدبخت ها توی بیابان بوده اند و توی چادر شب را به صبح رسانده اند 

و کلی هم به آنها بد گذشته است.«
همایون البته نگفته اســت که بین ادعای وطن دوســتی و خوش خدمتی برای 
وهابیون تجزیه طلب ضدایرانی و دو دســتی گرفتن چند هزار دالر از دشمنان قسم 
خورده مردم ایران، چه نسبتی وجود دارد؟ خوانندگان وطن فروش، باید بدانند که اوال 
وهابیون نباید هم برای پادوهای خود احترام قائل می شدند. خوانندگان وطن فروش 
در نظر وهابی های پادوی آمریکا، عروسک هایی در خدمت اهداف تبلیغاتی ریاض معنا 
شده بودند و ارزشی نداشتند و ندارند. دوم اینکه؛ سلطنت طلب های ورشکسته بدانند 
که؛ خیانت را نمی توان با »ادعای بدگذشــتن در سفر« رنگ باطل و فراموشی زد و 

این گونه به شعور مخاطب اهانت کرد!

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس:

روز قدس نمادی از استقامت، وحدت و همدلی مسلمانان 
در دفاع از آرمان های اسالمی است

رئیس جمهور تصریح کرد: روز قدس نمادی از استقامت، وحدت و 
همدلی مسلمانان در دفاع از آرمان های اسالمی است.

حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت فرا 
رســیدن روز جهانی قــدس، با تاکید بر اصــل تغییرناپذیر »قدس پایتخت 
فلسطین«، اظهار داشــت: برگزاری مراسم حمایت از ملت مظلوم فلسطین، 
در آخرین جمعه هر ماه رمضان، ســنتی طیبه بنام مبارک روز قدس است 
و نمــادی از اســتقامت، وحدت و همدلی مســلمانان در دفاع از آرمان های 

اسالمی است.
رئیس جمهــور در ایــن پیــام همچنیــن تصریــح کــرد: در این روز 
حرکت آفرین، شــما ملت رشــید و فهیم ایران با الهام از آرمان های انقالب 
و تاکیــد امام راحل )ره( در حمایــت از ملت های مظلوم جهان به ویژه مردم 
بی دفاع فلســطین همواره پیشگام و منشاء حرکت های روشن گرایانه بوده اید 
و تــا هنگامی که دل های شــما مردم همیشــه در صحنه ایــران به دریای 
آموزه های اســالمی و انقالبی متصل اســت، مبارزه با ســتمگران و دفاع از 
ستمدیدگان ادامه خواهد داشــت، چرا که این شور و اراده ریشه در مکتب 

تابناک و الهام بخش عاشورا دارد.
وی افزود : در روز جهانی قدس امسال گرچه با توجه به شرایط فعلی و 
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت مردم، امکان برگزاری 
حضوری این مراســم در دفاع از حقوق مردم فلسطین مهیا نیست، اما آنچه 
که اهمیت دارد و به آرمان فلسطین و آزادی قدس عمق و معنا می بخشد و 
رعب و وحشــت در دل غاصبان قبله اول مسلمانان می اندازد، حضور معنوی 
و صالبت اراده هایی اســت که دل در گرو آزادی قدس شریف داشته و هیچ 

تردیدی بر نصرت الهی در آزادی سرزمین های اشغالی ندارند.
رئیس جمهــور همچنین  بــا تاکید مجدد بر اصــل تغییرناپذیر »قدس 
پایتخت فلســطین« تصریح کرد : اینجانب با گرامیداشــت این روز بزرگ و 
سرنوشت ســاز، به این همگامی همدالنه درود می فرستم و وحدت و یکدلی 
آحاد مردم را در این روز مهم به ویژه در دوران حســاس کنونی که استکبار 
جهانی با زنجیره ای از تحریم ها و تهدیدات غیرانسانی خود و به راه انداختن 
جنــگ اقتصــادی، قصد دلســرد کردن ملــت و ایجاد مانــع در راه تحقق 
آرمان های ملی و اســالمی ما را دارند، مسئلت دارم و بار دیگر تاکید بر اصل 
تغییرناپذیر »قدس پایتخت فلســطین« می نمایم. بی تردید پیروزی نهایی از 

آن مجاهدان و صابران است.

حضرت امام خمینی)ره(: آنها که تصور می کنند مبارزه در راه 
استقالل و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری 

و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند.

هدیه به خوانندگان

درخواست عیدی برای اهل زمان و نسل آینده
»)هنگامی که عیســی )ع( از حسن نیت یاران خود در 
تقاضای نزول مائده آســمانی آگاه شد خواسته آنان را به 
پیشــگاه پروردگار به این صــورت منعکس کرد( خداوندا! 
غذایی از آسمان برای ما بفرست تا عیدی باشد برای اهل 
زمان ما و نسل آینده ما و نشانه ای از جانب تو محسوب 
شود و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگان هستی.«
مائده/114
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اخبار ادبی و هنری

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

مناقصه  بین المللی تأمین مالی )فاینانس خارجی(، بازرسی و بازسازی خطوط اصلی، 1
252099001434000001-1-99نیمه اصلی و انتقال شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب اصفهان

2- کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه:  تاریخ 99/2/24 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

توضیحتاریخروزساعتعنوان
یک ماه پس از انتشار99/3/29پنج شنبه14:00مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی

دو ماه پس از انتشار99/4/29یکشنبه8:00مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد استعالم ارزیابی کیفی
آدرس: اصفهان- خیابان فردوسی- ساختمان آب و فاضالب اصفهان- دفتر مجری طرح بازسازی شبکه فاضالب اصفهان تلفن: 32223700 )31 98+( فاکس: 32228800

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
4-1- مرکز تماس:  41934-021                              4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی

نوبت دوم

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه دریل واگن جهت حفاری در معادن
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/3/3 لغایت 1399/3/12 )ده روز(

تاریخ تحویل پاکت : 1399/3/13 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/3/17
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 725/000/000 ریال )هفتصد و بیست 
و پنج میلیون ریال(

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد و یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان- روبه روی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس- موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09017716518 

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شــهید 
مهتمدی - معاونت فنی موسسه عمران ساحل 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 

واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره سه دستگاه بیل پیکور مکانیکی 220

مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/03/03 لغایت 1399/03/12 ) ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1399/03/13 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/03/17

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/200/000/000 ریال )یک میلیارد و 

دویست میلیون ریال(.
 بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان- روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس- موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 5 -07731378702 - 09387646547 - 09017716518

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران)اســبدوانی( میدان شــهید 
مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

تخصصی  هلدینــگ  خاتم االنبیــاء)ص(،  ســازندگی  قــرارگاه  مناقصه گزار: 
 دریایــی، واحــد اجرایــی موسســه عمــران ســاحل )کارگاه بنــدر خدماتی و

صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره 11 دستگاه ژنراتور جهت معادن و سایت کارگاه

مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/03/03 لغایت 1399/03/12 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1399/03/13 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/03/17

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال )ســیصد میلیون 

ریال(.
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانتنامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرســتان کنگان- روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس- موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتــی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09017716518

تهــران - تهرا ن پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شــهید 
مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص(، هلدینگ تخصصی 
دریایی، واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر خدماتی و صادراتی 

تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی پاکتی330-300
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/03/03 لغایت 1399/03/12)ده روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1399/03/13 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/03/17
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 440/000/000 ریال)چهارصد و 
چهل میلیون ریال(.

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان- روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس- موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس مسعودی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09017716518-09387646547-07731378702-5

تهران- تهرانپارس بزرگراه شــهید عباس دوران)اســبدوانی( میدان شهید 
مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( هلدینگ تخصصی دریایی 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )پروژه آبگیر فاز 14 پارس جنوبی(

موضوع مناقصه: عملیات اجرائی حمل مصالح سنگی )مغزه و فیلتر(
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/3/3 لغایت 1399/3/12 

تاریخ تحویل پاکت ها: 1399/3/13
تاریخ گشایش پاکت ها: 1399/3/18

مدت قرارداد: 4 ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1/500/000/000 )یک میلیارد و پانصد میلیون 
ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
هلدینــگ تخصصــی دریائــی واحد اجرائی موسســه عمران ســاحل( )به کــد اقتصادی 
411331663719 شناســه ملی 14003235490( )ضمانت نامه های صادره توسط موسسات 
اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 
IR790150000005151711014006 مورد پذیرش می باشد(، واریز وجه نقد به شماره شبا

- این موسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده مناقصه می باشد.
آدرس جهت دریافت و تسلیم اسناد مناقصه:

بوشــهر - شهرســتان کنگان - روبروی کارخانه ســیمان کنگان - موسسه عمران ساحل 
کارگاه آبگیــر و زیرســازه فلرپتروپاالیش کنگان - مدیریت امــور قراردادها - تلفن تماس: 

09173510698 - 07731378896
تهران - تهرانپارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی جنب قرارگاه 

سازندگی قرب نوح)ع( - مدیریت امور قراردادها موسسه عمران ساحل - 
تلفن تماس: 02138542856

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

در پرتو وحی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی روز گذشته در سخنانی به مناسبت روز جهانی 
قدس با  اشاره به گشوده شدن فصل جدیدی در مبارزه 
برای فلســطین بعد از پیروزی انقالب اسالمی و ظهور 
جبهه مقاومت و تغییر موازنه قدرت به نفع مبارزان، هفت 
توصیه مهم را درخصوص ادامــه جهاد بزرگ و مقدس 
کنونی بیان و تأکید کردنــد: اصلی ترین توصیه، تداوم 
مبارزه و گســترش عرصه جهاد در همه سرزمین های 
فلسطینی اســت و بی گمان ویروس صهیونیسم دیری 
نمی پاید و با همت و ایمان و غیرت جوانان، از این منطقه 

ریشه کن و ازاله خواهد شد.
رهبــر انقالب اســالمی در ابتدای سخنانشــان با تبریک 
پیشــاپیش عید سعید فطر به همه مسلمانان جهان، تعیین روز 
قدس را ابتکار هوشمندانه امام خمینی و حلقه وصل مسلمانان 
برای هم صدایی درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم خواندند 
و با  اشــاره به اســتقبال ملت ها از روز قدس گفتند: سیاســت 
عمده استکبار و صهیونیسم، کمرنگ کردن مسئله فلسطین در 
ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است اما 
فوری ترین وظیفه، مبارزه با این خیانت اســت و قطعاً غیرت و 
اعتماد به نفس و هوشمندی روزافزون ملت های مسلمان اجازه 

فراموش شدن آن را نخواهد داد.
دولت های غربی و سیاست های شیطانی آنها؛ 

عامل اصلی فاجعه
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای غصب کشور فلسطین و 
تشــکیل غده سرطانی صهیونیســتی با فجیع ترین انواع قتل و 
جنایت و تداوم ده ها ساله این ستم تاریخی را یک رکورد جدید 
از َسبعّیت و شیطان صفتی بشــر، برشمردند و افزودند: عامل و 
مجرم اصلی این فاجعه، دولت های غربی و سیاست های شیطانی 
آنها بود. آن روزی که دولت های فاتح جنگ اّول جهانی، منطقه 
غرب آسیا، یعنی قلمرو آســیایی حکومت عثمانی را به عنوان 
مهم ترین غنیمت جنگی، میان خود در کنفرانس پاریس تقسیم 
می کردنــد، نیاز به یک پایگاه امــن در قلب این منطقه را برای 
تضمین سلطه دائمی خود بیش از پیش احساس کردند. انگلیس 
از ســال ها پیش از آن، با طرح بالفور زمینــه را آماده کرده و با 
همفکری زرساالران یهودی بدعتی به نام صهیونیسم را مهّیای 
نقش آفرینی کــرده بود؛ و اکنون زمینه هــای عملی آن فراهم 
می شــد. از همان سال ها مقدمات را بتدریج در کنار هم چیدند 
و ســرانجام پس از دومین جنگ جهانی با اســتفاده از غفلت و 
گرفتــاری  دولت های منطقه، ضربه  خــود را وارد آوردند و رژیم 
جعلی و دولِت بدون ملِت صهیونیست را اعالم کردند. آماج این 
ضربه در درجه  اول ملت فلسطین و در درجه بعد همه ملت های 

این منطقه بودند.
ایشــان افزودند: متأســفانه اغلب دولت های عرب نیز پس 
از مقاومت های نخســتین، به تدریج تسلیم شدند و با فراموشی 
وظیفه انسانی و اســالمی و سیاسی و غیرت و نخوت عربی، به 

هدف های دشمن کمک کردند.
طلوع انقالب اسالمی؛ 

فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین
رهبر انقالب نتیجه این تســلیم را کشــانده  شــدن مسیر 
مبارزه به راه بی فرجام مذاکره با  اشــغالگر و حامیانش دانستند 
و خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی طلوع انقالب اسالمی در 
ایران فصل جدیدی در مبارزه برای فلســطین گشود و با ظهور 
جبهه مقاومت کار بر رژیم صهیونیستی سخت تر شد و البته در 

آینده بسی سخت تر خواهد شد.
مذاکره با آمریکا و دیگر دولت های غربی؛ 

تجربه  تلخ و ناموفق فلسطین
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای تصریح کردند: مذاکره 
بــا آمریکا و دیگر دولت های غربی و نیــز با مجامع بی خاصیت 
بین المللی، تجربه  تلخ و ناموفق فلســطین اســت. نشان دادن 
شــاخه زیتون در مجمع عمومی ســازمان ملل، نتیجه ای جز 
قرارداد خســارت بار »اُسلو« نداشت و سرانجام هم به سرنوشت 

عبرت انگیز یاسر عرفات منتهی شد.
مقاومت رو به اقتدار، کفر و استکبار روز به روز کم توان تر

ایشــان در توصیف صحنه کنونی مبــارزه گفتند: در این 
عرصــه، جبهه مقاومت رو به اقتدار و امید فزاینده و در مســیر 

جــذب روزافزون عناصر قدرت اســت اما جبهــه ظلم و کفر و 
استکبار روز به روز تهی تر، مأیوس تر و کم توان تر می شود.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در عین حال عرصه مبارزه 
را به شدت خطیر و تغییرپذیر و نیازمند مراقبت دائمی خواندند و 
تأکید کردند: هرگونه غفلت و سهل اندیشی و خطا در محاسبات 
اساســی در این مبارزه بســیار مهم و سرنوشت ســاز و حیاتی، 

زیان های سنگینی وارد خواهد کرد.
ایشان سپس هفت توصیه مهم را برای همه کسانی که دل 

در گرو مسئله فلسطین دارند، بیان کردند.
مبارزه برای آزادی فلسطین؛

 جهاد فی سبیل اهلل و فریضه اسالمی
»محدود نکردن موضوع فلســطین به یک مســئله صرفاً 
فلسطینی و یا حداکثر عربی« توصیه اول رهبر انقالب اسالمی 
بود کــه در این خصوص گفتند: مبارزه برای آزادی فلســطین 
عالوه بر اینکه جهاد فی ســبیل اهلل و فریضه و مطلوب اســالمی 
اســت، یک مسئله انسانی است و آنهایی که سازش چند عنصر 
فلسطینی با ُحکام چند کشور عربی را مجوز عبور از این مسئله 
اسالمی و انسانی می شُمرند، به شدت دچار خطا در فهم مسئله 

و احیاناً دچار خیانت هستند.
از بحر تا نهر

حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای در بیان دومین توصیه 
خود افزودند: هدف این مبارزه، آزادی همه ســرزمین فلسطین 
از بحر تا نهر و بازگشــت همه فلسطینیان به سرزمین خویش 
است بنابراین فروکاستن آن به تشکیل دولتی در گوشه ای از این 
سرزمین، نه نشانه حق جویی است و نه نشانه واقع بینی زیرا امروز 
میلیون ها فلســطینی به مرتبه ای از اندیشه و تجربه و اعتماد به 
نفس رسیده اند که بتوانند این جهاد بزرگ را وجهه همت سازند 

و به نصرت الهی و پیروزی نهایی نیز مطمئن باشند.
ایشان در توصیه سوم با تأکید بر لزوم توکل جامعه مسلمان 
غیور و دیندار در این جهــاد بزرگ و مقدس به خداوند و اتکاء 
به نیروهای درونی و دســت قدرتمند خــود و پرهیز از اعتماد 

بــه قدرت های ظالم غربــی و مجامع وابســته جهانی و برخی 
دولت های دنباله رو و بی آبــروی منطقه، گفتند: امروز دنیا یک 
به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراســر جهان می شــمارد اما 
هیچ کس نمی پرسد قاتل و مســئول صدها هزار شهید، اسیر و 
مفقود در کشــورهایی که آمریکا و اروپــا در آن آتش جنگ را 
روشن کردند، و مســئول این همه جنایت و غصب و تخریب و 

ظلم در فلسطین کیست؟
توجه به توصیه امام خمینی عظیم

حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای در ادامه توصیه چهارم 
خود را خطاب به نخبگان سیاسی و نظامی جهان اسالم اینگونه 
بیان کردند: سیاست آمریکا و صهیونیست ها انتقال درگیری ها به 
پشت جبهه مقاومت و راه اندازی جنگ های داخلی برای سرگرم 
کردن جبهه مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیســت است 
همانند کاری که در ســوریه، یمن و در عــراق با ایجاد داعش 
انجام دادند. راه جلوگیری از این سیاست خباثت آمیز، خواست و 
مطالبه جدی جوانان غیرتمند در جهان اسالم و توجه به توصیه 
امام خمینی عظیم اســت که فرمود هر چه فریاد دارید بر ســر 

آمریکا- و نیز البته دشمن صهیونیست- بکشید.
رهبر انقالب اســالمی در توصیه پنجم خود، به سیاســت 
آمریکا با کمک پادوهای منطقه ای آن برای عادی سازی حضور 
رژیم صهیونیســتی در منطقه و قبول آن به عنوان یک واقعیت 
 اشــاره کردند و گفتند: باید با واقعیت های مهلک و زیان بخش 
مبارزه کرد و همان طور که امروز انســان های با شعور، مبارزه با 
کرونا را واجب می دانند، مبارزه با ویروس دیرپای صهیونیسم نیز 
ضروری است و دیری نمی پاید که این ویروس به همت و ایمان 

و غیرت جوانان، از منطقه ریشه کن خواهد شد.
اصلی تریــن توصیه حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای، 
ششمین توصیه ایشان مبنی بر »تداوم مبارزه و گسترش عرصه 

جهاد در همه سرزمین های فلسطینی« بود.
رهبر انقالب اســالمی بــا تأکید بر اینکه همــه باید ملت 
فلسطین را در این جهاد مقدس یاری کنند و جمهوری اسالمی 

با افتخار هر چه در توان داشته باشد در این راه انجام خواهد داد، 
گفتند: یک روز تشخیص بر این شد که مبارز فلسطینی، دین و 
غیرت و شــجاعت دارد اما دست او تهی از سالح است، بنابراین 
به مدد الهی برنامه ریزی انجام گرفت و موازنه قدرت در فلسطین 
دگرگون شــد، به گونه ای که امروز غزه می تواند در برابر تهاجم 

نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.
با دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع قدرت 

نمی توان سخن گفت
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تأکید بر اینکه این تغییر 
معادله قدرت در بخش موســوم به سرزمین های  اشغالی، قضیه 
فلســطین را به گام های نهایی نزدیک خواهد کرد و تشکیالت 
خودگردان در این امر تکلیف بزرگــی برعهده  دارد، افزودند: با 
دشمن وحشــی جز با اقتدار و از موضع قدرت نمی توان سخن 
گفت. زمینه این اقتدار بحمداهلل در ملت شجاع و مقاوم فلسطین 
آماده اســت و جوانان فلســطینی امروز تشــنه دفاع از کرامت 

خویش هستند.
دست پُر و موضع قدرت

ایشــان خاطر نشــان کردند: حماس و جهاد اســالمی در 
فلســطین و حزب اهلل در لبنان، حجت را بر همه تمام کرده اند 
و دنیا مجبور شدن ارتش جنایتکار صهیونیستی به عقب نشینی 

از جنوب لبنــان زیر ضربات کوبنده حــزب اهلل و التماس برای 
آتش بس را فراموش نخواهد کرد و این، یعنی دست پُر و موضع 

قدرت.
دولت اروپایی که باید تا ابد شرمسار باشد

رهبر انقالب اســالمی با  اشــاره به اقــدام اخیر یک دولت 
اروپایــی در غیرقانونی اعالم کردن حزب اهلل مجاهد و ســرافراز 
گفتند: غیر قانونی رژیمی مثل آمریکا اســت که داعش را تولید 
می کند و رژیمی همانند آن دولت اروپایی اســت که هزاران نفر 
در بانه ایران و حلبچه عراق بر اثر مواد شیمیایی اش به کام مرگ 

می روند و باید تا ابد شرمسار باشد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در هفتمین توصیه خود با 
تأکید بر اینکه فلسطین متعلق به همه  فلسطینیان است و باید با 
اراده آنان اداره شود، بار دیگر طرح جمهوری اسالمی برای برگزاری 
همه پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی را مطرح و خاطرنشان 
کردند: این طرح نشــان می دهد که ادعای یهودی ستیزی که در 

رسانه های غربی تکرار می شود، به کلی بی اساس است.
آنچه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی

 و صهیونیسم است
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آنچه قطعاً باید برود 
نظام صهیونیســتی و صهیونیسم اســت، در پایان یاد شهیدان 
قدس از شــیخ احمد یاســین و فتحی شــقاقی و سید عباس 
موسوی تا سردار بزرگ اسالم و چهره فراموش نشدنی مقاومت 
شــهید قاسم ســلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی شهید ابومهدی 
المهندس و دیگر شــهدای قدس را گرامی داشتند و از خداوند 
متعال برای مرحوم حسین شیخ االســالم که سالیانی را در راه 
فلسطین و آرمان قدس تالش کرد، رحمت الهی مسئلت کردند.
در حین این ســخنرانی، پشت ســر حضرت  آیت اهلل العظمی 
خامنه ای قابی نصب شده بود که جمله »َسُنَصلّی فی القدس« به 
معنای »به زودی در قدس نماز خواهیم خواند« در آن نقش بسته 

بود. این جمله یادآور سخنان گذشته ایشان درباره قدس است.

سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقالب به مناسبت روز جهانی قدس، 
بازتاب گســترده ای در محافل خبری منطقه ای و بین المللی داشت و سپهر 

رسانه ای جهان را درنوردید.
به گزارش ایرنا، تارنمای روزنامه تایمز آو اسرائیل در گزارشی با عنوان »رهبر ایران 
در روز قدس، اسرائیل را ویروسی دانست که باید از بین برود«، فرازهایی از سخنرانی 

رهبر معظم انقالب را منتشر کرد.
روزنامه صهیونیســتی جروزالم پســت نیز با  اشاره گزینشــی و ناقص به توئیتی 
در صفحه توئیتر پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبری دربــاره محو رژیم 
صهیونیســتی، بدون  اشــاره به اینکه در این پیام توئیتری تاکید شده بود محو رژیم 
صهیونیستی به معنای محو یهودیان نیست، نوشــت: رهبر عالی ایران روز جمعه در 

توییتر اعالم کرد که اسرائیل جان سالم به در نخواهد برد و نابود می شود.
این رســانه صهیونیستی همچنین با  اشاره به فرازهایی از بیانات حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای درباره اهمیت مقاومت، نوشــت: رهبر عالی ایــران همچنین تصریح کرد 
که طلوع انقالب اســالمی در ایران، فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود. با 
ظهور جبهه  مقاومت، کار بر رژیم صهیونیستی سخت و سخت تر شد- و البته در آینده 
بسی سخت تر هم خواهد شد. رژیم صهیونیستی در آینده حتی با مشکالت بیشتری 

روبه رو خواهد شد.
جروزالم پست نوشت: رهبر عالی ایران همچنین تاکید کرد که امروز جبهه  مقاومت 
رو به اقتدار و امیِد فزاینده و جذب روزافزون عناصر قدرت پیش می رود و بالعکس جبهه  

ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهی تر و مأیوس تر و کم توان تر می شود.
اسرائیل، غده سرطانی 

به گزارش مهر، بخش عربی خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« به پوشش بیانات رهبر 

معظم انقالب اسالمی در روز جهانی قدس پرداخت.
اسپوتنیک اعالم کرد که رهبر معظم ایران در روز جهانی قدس بار دیگر از اسرائیل 

به عنوان یک غده سرطانی یاد کرد.
این خبرگزاری روســی همچنین به نقل از رهبر معظــم انقالب اعالم کرد: نبرد 

آزادسازی قدس، هم جهاد است و هم تکلیف.
به گزارش ایرنا، تارنمای بخش انگلیسی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز در خبری 

فوری به پخش مستقیم اینترنتی سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی پرداخت.
اسرائیل از بین خواهد رفت

شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارش خود از این سخنرانی آورده 
است: رهبر انقالب اسالمی ایران اعالم کرد: اسرائیل همانند یک غده سرطانی در حال 

رشد در خاورمیانه است، رژیم صهیونیستی نخواهد ماند و از بین خواهد رفت. 
به گزارش تســنیم، این شبکه تلویزیونی عبری زبان با انتشار لوحی که در سایت 
رهبر معظم انقالب اســالمی با عنوان »قدس خرمشهر دیگر می شود، راه حل نهایی؛ 
مقاومت تا همه پرســی« منتشر شده، به عصبانیت صهیونیست ها از این تصویر اذعان 

کرد.
انتفاضه آینده قریب الوقوع است

عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجســته جهان عرب با انتشــار مطلبی در روزنامه 
فرامنطقه ای رأی الیوم، نوشت: سخنان رهبر عالی انقالب ایران در شرایطی مطرح شد 
که رژیم اسرائیل طی هفته ها و ماه های اخیر در تمامی تالش هایش برای ضربه زدن به 
ایران در سوریه متحمل شکست شد. صهیونیست ها در طول این مدت تالش فراوانی 
کردند تا ایران را از سوریه بیرون برانند اما هیچیک از این تالش ها با موفقیت رو به رو 
نشد. این سخنان همچنین در شرایطی مطرح شد که تنش ها میان تهران و واشنگتن 

بار دیگر افزایش یافته است. اقدامات واشنگتن علیه نفتکش های ایران نشان از افزایش 
تنش ها میان دو طرف دارد.

وی افزود: همچنین باید گفت که ســخنان رهبر عالی ایران در شرایطی بود که 
می توان گفت ایران به صورت تقریباً کامل بر ویروس کرونا ســیطره یافته است. کما 
اینکه این کشور برخالف دیگر کشورها با فروپاشی قیمت نفت و آسیب های اقتصادی 
گسترده مواجه نشد. واقعیت آن است که  اشغالگران اسرائیلی در یک زمان واحد توان 
جنگیدن در چند جبهه را ندارند. عالوه بر این، صهیونیســت ها خود نیک می دانند که 
ایران در عرصه جنگ ســایبری در مقایسه با آنها دست برتر را دارد و می تواند در این 

زمینه ضربه مهلکی را بر پیکره تل آویو وارد آورد.
عطوان خاطرنشان کرد: روز قدس امسال با آنچه که در  سال های گذشته مشاهده 
کردیم کاماًل متفاوت بود. علت آن هم شیوع ویروس کرونا است. با این حال، این مسئله 
چیزی از شدت خشم و انزجار ملت ها از رژیم اسرائیل کم نمی کند. ملت های منطقه و 
جهان همچنان مخالف هجمه عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر توسط برخی رژیم های 
عربی هســتند. من معتقد هســتم که انتفاضه آینده به رویدادی قریب الوقوع تبدیل 
شده اســت. به نظر می رســد که انتفاضه بعدی در اعتراض به سیاست های تبعیض 
نژادی رژیم صهیونیستی انتفاضه مسلحانه باشد. به این نکته نیز باید توجه داشت که 
امروز سالح به وفور در فلسطین یافت می شود و تکنولوژی موشکی نیز پیشرفت قابل 

توجهی داشته است.
وی نوشت: رهبر عالی انقالب ایران بسیار زیرکانه یکی از مهم ترین کارت های بازی 
آمریکا و  اشــغالگران اسرائیلی را از دست آنها خارج کردند. ایشان با تفاوت قائل شدن 
میان »جنبش صهیونیستی به عنوان یک جنبِش نژادپرسِت تروریست« و پیروان دیِن 
یهود، موفق عمل کردند. ایشان صراحتاً اعالم کردند که محو اسرائیل به معنای محو و 

نابودی یهودیان نیست، بلکه به مثابه نابودی و ریشه کن کردن غده سرطانی تروریستی 
در فلسطین  اشغالی است.

تعلق فلسطین به خوِد فلسطینیان 
پایگاه لبنانی العهد نیز به نقل از رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم کرد: فلسطین 

متعلق به خوِد فلسطینیان است و باید با اراده آنها اداره شود.
العهد همچنین به نقل از رهبر معظم انقالب عنوان کرد: باید با افتخار از شهدای 

قدس از شیخ یاسین گرفته تا شهیدان سلیمانی و المهندس، یاد کنیم.
این پایگاه لبنانی به بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی درخصوص عادی سازی 
روابط رژیم صهیونیســتی با برخی رژیم های عربی نیز  اشــاره کرد و به نقل از ایشان 
نوشت: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یک هدف آمریکایی است که متأسفانه 

برخی نظام های عربی نیز به تحقق آن کمک می کنند.
رویترز نیز در پوشش خود از بیانات رهبر انقالب اسالمی نوشت: رهبر ایران ضمن 
آنکه اســرائیل را غده سرطانی خاورمیانه دانست، از مردم فلسطین خواست تا به قیام 

خود علیه اسرائیل ادامه بدهند.
فرانس 24 در بازتاب خود از بیانات رهبری نوشت: رهبر عالی ایران ضمن آنکه مبارزه 
برای آزادی فلسطین را یک وظیفه اسالمی دانست از دولت های غربی و دولت های عربی 

که آنها را بازیچه دست غرب دانست به دلیل همراهی با اسرائیل انتقاد کرد.
بی بی ســی هم در پوشــش ســخنرانی رهبر انقالب نوشــت: آیت اهلل خامنه ای 
»صهیونیسم« را به کرونا تشبیه کرد. به نوشته این شبکه آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر 
ایران، در یک ســخنرانی زنده درباره مســائل اسرائیل و فلسطین، »صهیونیسم«را به 
ویروس کرونا تشــبیه کرد. او خواهان ادامه فعالیت »گروه های جهادی« در فلسطین 

شد و آنها را ستایش کرد.

رهبر انقالب تاکید کردند

پیروزی بر ویروس صهیونیسم
تضمین شده است

بازتاب بیانات رهبر معظم انقالب به مناسبت روز قدس
در رسانه های منطقه ای و بین المللی


