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امــروزه بــا ایجــاد جریان هــای تروریســتی تکفیری توســط اســتکبارجهانی  
در منطقــه و تجاوزهایــی کــه بــه نــام اســام عزیــز در کشــورهای مختلــف 
ــاع از ــرائیل و دف ــا اس ــارزه ب ــت از مب ــچ گاه صحب ــود، هی ــی ش ــام م انج

 مظلومــان فلســطینی در گفتمــان ایــن گروه هــای تکفیــری وجــود نــدارد، چــرا کــه هــدف آنهــا 
فراموشــی جنایــت هــای رژیــم غاصــب صهیونیســتی اســت.  تردیدی نیســت کــه طبــق فرموده 
امــام خمینــی )ره(، همچنــان مســأله قــدس اولین مســأله جهان اســام و مســلمانان عالم اســت. 
تدبیــر امــام راحــل )ره(، تاکیــدات رهبــر فرزانه انقــاب و حضــور همیشــگی مــردم در روز جهانی 
ــا گذشــت 70ســال از جنایــت هــای وحشــیانه رژیــم متجــاوز  قــدس موجــب آن شــده کــه ب

صهیونیســتی، هــر روز شــاهد اضمحــال بیشــتر ایــن رژیــم منحوس باشــیم. .
شــورای اســامی شــهر اسامشــهر ضمــن اعــام انزجــار از رژیــم منفــور صهیونیســتی و همــه 
مســتکبران جهــان، از مــردم فهیــم، آگاه و والیتمداراسامشــهر دعــوت می کنــد همــراه بــا همــه 
مــردم ایــران و مســلمانان جهــان،  همچــون ســال های گذشــته بــا حضــور گســترده و پرشــور 
در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس، ضمــن حمایــت بی دریــغ از مبــارزات ملــت مظلــوم فلســطین، 
ــه شــیطنت های رژیــم اشــغالگر قــدس،  ــه ای ب ســوریه، عــراق، یمــن و بحریــن، پاســخ قاطعان
یاوه گویی هــای رژیــم ســعودی و دیگــر مدعیــان دروغیــن حقــوق بشــر داده و نشــان دهنــد کــه 

آرمــان آزادی قــدس شــریف و فلســطین عزیــز را هرگــز فرامــوش نخواهنــد کــرد.

ای قدس صبح نزدیک است

جهــان در آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان شــاهد حرکــت یکپارچــه 
امــت اســام و آزادی خواهــان اســت؛ حرکتی کــه با زمــان شناســی و آینده 
نگــری پیــر فرزانــه انقــاب پایه گذاری شــد تا مســئله فلســطین هیــچ گاه 

بــه فراموشــی ســپرده نشــود. امــروز دیگر مســئله فلســطین، مســئله منطقــه ای، عربــی و حتی 
جهــان اســام نیســت، بلکــه درد مشــترک تمــام آزادیخواهــان دنیاســت و مدعیــان دروغیــن 
حقــوق بشــر نیــز، یــارای حمایــت علنــی از ایــن رژیــم نامشــروع را از کــف داده و با دسیســه ها، 
درصــدد ایجــاد رخنــه در صفــوف متحــد جهــان اســام بــا ایجــاد و حمایت از گــروه های ســلفی 
و تکفیــری و فرقــه هــای ضالــه هســتند؛ همراهــی و همســویی اعمــال ایــن گــروه هــا بــا نقشــه 

هــا و نّیــات صهیونیســم، ایــن مســئله را کامــا عیــان مــی کند.
 اتحــاد همــه جانبــه جبهــه اســتکبار و ایــادی آن علیــه محــور مقاومــت، اهمیــت روز جهانــی 
قــدس امســال را دو چنــدان کــرده اســت. لــذا بــر مــردم روزه دار و مومــن فرض اســت با شــرکت 
پرشــکوه در راهپیمایــی ایــن روز بــزرگ، حمایــت خــود از مــردم ســتمدیده و مظلوم فلســطین و 

انزجارشــان از ظلــم و جنایــت و کشــتار رژیــم نامشــروع صهیونیســتی را اعــام کننــد.
شــهرداری اسامشــهر  از تمامــی شــهروندان دعــوت مــی نمایــد همــراه و همــگام با صفــوف بهم 
فشــرده ملــت ایــران، در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس شــرکت نمــوده و حمایــت همــه جانبــه 

خــود را از فلســطین و محــور مقاومــت اعــام دارنــد.

پیام دعوت رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر 
برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

پیام دعوت شهردار اسالمشهر
 برای شرکت در راهپیمایی روز قدس



ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــن جمع ــیدن آخری فرارس
یــادآور یکــی از تاثیرگذارتریــن یادمــان هــا و میــراث 
ــام خمینــی)ره( یعنــی  ــده از حضــرت ام ــه جــا مان ب
روز جهانــی قــدس اســت. روز جهانــی قــدس، فریــاد 
مظلومیــت و دادخواهــی مــردم دربنــد و آوارگان 
از جــور و ســتم رژیــم ضدبشــری و  فلســطینی 
جنایتــکار ِصهیونیســتی اســت کــه منشــاء قتــل عــام 
هــا، آوارگــی هــا، جنایــات علیــه بشــریت و جنایــت 
ــا  ــون ه ــی میلی ــده و آوارگ ــماری ش ــی ش ــی ب جنگ
ــانی  ــای غیرانس ــکنجه ه ــس و ش ــطینی و حب فلس

ــت. ــده اس ــبب گردی ــوم را س ــان مظل ــزاران انس ِه

روز قدس میراث به جا مانده از بنیانگذار 
کبیر انقاب اسامی است

ــدس، ضمــن محکــوم  ــی روز ق ــا شــرکت در راهپیمای ب
کــردن جنایــات ایــن رژیــم منحــوس، ســکوت مرگبــار و 
همراهــی ذلیانــه برخــی دولت هــای باصطاح اســامی 
بــا جنایتــکاران در منطقــه را محکــوم کــرده و بــر حــق 
ــاع از  ــوم فلســطین در دف ــردم مظل مســلم و مشــروع م
ــد  ــود تأکی ــی خ ــن اصل ــه موط ــت ب ــش و بازگش خوی
میکنــم و ملــت هــای مســلمان بویــژه ملــت مســلمان 
ــان  ــدس و آرم ــتن روز ق ــگاه داش ــده ن ــه زن ــران را ب ای
ــر انقــاب  ــادگار بنیانگــذار کبی ــوان ی ــه عن فلســطین ب
اســامی، تحــت رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب فــرا 

مــی خوانیــم. 

بازگشت به موطن خویش
حق مسلم مردم فلسطین است

بــی شــک روز قــدس امســال رنــگ و بوی حماســی تری 
خواهــد داشــت؛ چــرا که عــاوه بــر جنایات ســبعانه رژیم 
صهیونیســتی در اشــغال هفتاد ساله ســرزمین فلسطین، 
ــس  ــک رئی ــرف دیپلماتی ــاف ع ــه و خ ــدام وقیحان اق
جمهــور تــازه بــه دوران رســیده آمریــکا و ســرمداران کاخ 
ــه قــدس  ــاالت متحــده ب ســفید در انتقــال پایتخــت ای
شــریف کــه نقــض صریــح قوانیــن بیــن المللــی اســت، 
هــم احساســات مســلمانان جهــان را جریحــه دار کــرد و 
هــم خشــم مقــدس آنــان را بیــش از پیــش برانگیخــت .

ــم  ــی، خش ــود در راهپیمای ــور خ ــا حض ــدس ب در روز ق
خــود را بــا مشــت هــای گــره کــرده اعــام خواهیــم کرد.

با حضورمان، خشم خود را با مشت های 
گره کرده اعام خواهیم کرد

دیــن اســام اجــازه نمی دهــد کــه مســلمانان حتــی در 
مقابــل یــک وجــب از خــاک اســام کوتاهــی کننــد چــه 
برســد بــه ایــن کــه آن ســرزمین، اولیــن قبلــه و ســومین 
مســجد بــزرگ دیــن اســام باشــد کــه در ایــن صــورت 
ــزد  ــر و ن ــر و بزرگ ت ــازیش واجب ت ــاد در راه آزاد س جه

خداونــد از ارزش واالتــری برخورداراســت.
حضــور در راهپیمایــی بــا شــکوه روز قــدس بــرای تــک 
تــک مســلمان واجــب بــوده و جهــادی اســت کــه بــرای 
ــر  ــتادن در براب ــطین و ایس ــان فلس ــت از مظلوم حمای

ظالمــان صهیونیســتی و اســرائیلی  بایــد انجــام شــود.
روز قدس مبارزه جهانی با اسرائیل است

روز قدس روز مبارزه جهانی 
با اسرائیل است

  ارینب مسرور
  عضو شورای اسالمی شهر

  مهرپویان طارانی
  عضو شورای اسالمی شهر

  حسین علی
  عضو شورای اسالمی شهر

  استاد مصطفی ساالریان
  نایب رییس شورا اسالمی

حضــور دوبــاره مســلمانان در آخریــن جمعــه مــاه مبــارک 
رمضــان بــا شــکوه تــر از ســال هــای گذشــته تکــرار خواهد 
شــد. امســال جبهــه اســتکبار حامــی صهیونیســم، خواهــد 
دیــد کــه بعــد از فروپاشــی توطئــه ایجــاد تفرقــه در میــان 
کشــورها و ملــت   هــای اســامی و نابــودی داعــش، تمرکــز 
بــر موضــوع فلســطین و برگردانــدن آن بــه صــدر مســائل 
کشــورهای اســامی و همچنیــن برانگیختــن اذهــان 
مــردم ســایر کشــورها بــه دفــاع از فلســطینیان دربنــد امــا 
مبــارز، چگونــه جلــوه  گــر خواهــد شــد. وظیفــه شــرعی مــا 
مســلمانان اســت کــه بــا حضــور در راهپیمایــی روز قــدس 

جوابــی کوبنــده بــه رژیــم غاصــب صهیونیســت بدهیــم

تکرار روز قدس باشکوه تر از 
سال های گذشته خواهد بود

ــوری  ــذار جمه ــوی بنیانگ ــدس از س ــام روز ق اع
ــب  ــه موج ــت ک ــه ای اس ــکار حکیمان ــامی ابت اس
ظرفیتــی  سرچشــمه  و  برکــت  پــر  حرکتــی 
وحــدت آفریــن در جهــان اســام اســت کــه 
و  منطقــه  در  صهیونیســتی  رژیــم  جنایــات 
تقویــت  نــاکام می گــذارد و موجــب  را  جهــان 

اســت.  فلســطین  مقــدس  آرمان هــای 
ــی  ــدرت نمای ــدس ق ــی روز ق ــور در راهپیمای حض
دیگــری اســت در برابــر رفتارهــای ظالمانــه و 
ــه اســرائیل و آمریکاســت کــه هــر  اســتبداد طلبان
ــت. ــواه اس ــای آزادیخ ــام ملت ه ــه اله ــاله مای س

روز قدس  حرکتی پر برکت و  
وحدت آفرین در جهان اسام است

ــار  ــه لطــف و عنایــت الهــی مســلمانان ب امســال ب
ــام  ــای جــاودان ام ــوزه ه ــروی از آم ــر، در پی دیگ
راحــل)ره( و لبیــک بــه دعــوت مقــام معظــم 
درخیزشــی  قــدس  جهانــی  روز  در  رهبــری، 
و  مقاومــت  بــزرگ  جبهــۀ  کنــار  در  عظیــم 
ــایر  ــا س ــراه ب ــگام و هم ــامی و هم ــداری اس بی
ــوم  ــردم مظل ــت از م ــان، در حمای ــلمانان جه مس
ــاوم،  ــطین مق ــاه فلس ــی پن ــاه و آوارگان ب و بیگن
رژیــم  اشــغالگری  و  خشــونت  و  ظلــم  علیــه 
غاصــب صهیونیســتی، فریــاد آزادی، اســتقال، 

حقانیــت و مظلومیــت ســر مــی دهنــد.

روز قدس روز حمایت از 
آرمان های فلسطین است

روز قــدس یعنــی حفــظ وحــدت و همبســتگی 
ــم ضدبشــری اســرائیل اســت و الزم  ــر رژی در براب
ــا بصیــرت و درایــت بــه شــناخت دشــمن  اســت ب
ــه  ــود و از توطئ ــه ش ــلمانان پرداخت ــترِک مس مش
هــا و اختــاف افکنــی صهیونیســت هــا و حامیــان 
فرامنطقــه ای آنهــا کــه در صــدد انحــراف جهــان 
ــریف  ــدس ش ــغالگران ق ــا اش ــارزه ب ــام از مب اس
و احقــاق حقــوق ملــت مظلــوم فلســطین، بــه 
ســمت برادرکشــی و جنــگ مذهبــی هســتند، 
ــی روز  ــرکت در راهپیمای ــد. ش ــز نماین ــدا پرهی ج

ــت. ــتگی اس ــدت و همبس ــان وح ــدس هم ق

راهپیمایی روز قدس، وحدت و 
یکپارچگی مسلمانان جهان است

  علی اکبر ترابی
  عضو شورای اسالمی شهر

  ناصر عبدی آذر
  عضو شورای اسالمی شهر

  امین اسدی
  رئیس شورای اسالمی 

شهرستان اسالمشهر

  کریم نایبی
  عضو شورای اسالمی شهر
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فرمانــدار شهرســتان اسامشــهر و نماینــده ولــی فقیــه و امــام 
ــن و  ــردم موم ــترک از م ــی مش ــهر در پیام ــه اسامش جمع
انقابــی ایــن شهرســتان دعــوت کردنــد تــا در راهپیمایــی روز 
 جهانــی قــدس حضــوری گســترده و باصابــت داشــته باشــند.

اسامشــهر  فرمانــداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  مرســلپور  مســعود  مشــترک  پیــام  متــن 
اســت: شــرح  ایــن  بــه  نــوروزی  االســام   حجــت 

روز جهانــی قــدس میــراث مانــدگار امــام راحل)ره( نشــانه عمق 
اســتراتژی و دور اندیشــی آن پیــر فرزانــه و سیاســتمدار فقیهــی 
اســت کــه در حقیقت پیــام آزادی بخشــی، حق طلبــی و مقابله 
 بــا خــوی اســتکباری ابرقدرتهــا را بــه جهــان مخابــره مــی کند.

ــت  ــنه عدال ــای آزاده  و تش ــه ملت ه ــت ک ــدس روزی اس روز ق
در جــای جــای کــره خاکــی همــگام و هــم نــوا بــا هــم، نــدای 
آزادی و آزادگــی ســر می دهنــد و مقابلــه بــا خــوی ددمنشــی 
ــکای  ــرکردگی آمری ــا س ــم ب ــتکبران عال ــی مس ــو صفت و دی
ــد. ــی زنن ــاد م ــدس را فری ــغالگر ق ــم اش ــت کار و رژی  جنای

اقــدام مانــدگار حضــرت امــام خمینــی )ره( در نامگــذاری 
روز  عنــوان  بــه  رمضــان  مبــارک  مــاه  آخریــن جمعــه 
فلســطین  مظلــوم  مــردم  از  حمایــت  و  قــدس  جهانــی 
اقدامــی راهبــردی اســت کــه بــدون شــک در بیــداری و 
آگاهــی ملــت هــای اســامی و ایجــاد انســجام و اتحــاد 
 ملــل مســلمان تاثیــری بســزا داشــته و خواهــد داشــت.

ــردم  ــادات م ــات و عب ــی طاع ــن آرزوی قبول ــیله ضم بدینوس
ــن  ــردم ای ــوم م ــن وروزه دار شهرســتان اسامشــهر از عم موم
ــم، پرشــورتر از ســال های گذشــته  شهرســتان دعــوت می کنی
در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس شــرکت نمــوده و بــرگ زرین 

دیگــری بــر افتخــارات انقابــی ایــن شهرســتان بیفزاینــد.

القدس لنا

ــئله  ــریف مس ــدس ش ــطین و آزادي ق ــئله فلس مس
ــان اســت و  ــان اســام و مســلمانان جه ــي جه اصل
ــه  اي در  ــچ حادث ــت. هی ــکي نیس ــچ ش در آن هی
دنیــاي اســام نمــي  توانــد ایــن مســئله را از دســتور 
ــان اســام و آزادگان  ــگان جه کار مســلمانان و نخب

جهــان خــارج کنــد.
ــارزه  ــاي مب ــتین روزه ــي )ره( از نخس ــام خمین ام
بــا اســتبداد داخلــي ، بــه مــوازات ایــن امــر عظیــم، 
ــکا و  ــي در رأس آن آمری ــا اســتبداد جهان ــارزه ب مب
ــرار داد و  ــتور کار ق ــتي را در دس رژیــم صهیونیس
ایــن دســتور کار همچنــان مســئله درجــه اول 
انقــاب اســامي در ایــران ، منطقــه و جهــان اســت.

ــن اســتقال کشــور  ــي تضمی ــام )ره( شــرط اصل ام
ــي  ــرک جهان ــر و ش ــا کف ــتمر ب ــارزه مس را در مب
مــي  دانــد. بــه همیــن دلیــل تــا زنــده بــود، دســتان 
ــتي را  ــم صهیونیس ــکا و رژی ــوي آمری ــاي او گل توان

ــرد.  ــا نک فشــرد و آن را ره
ــراي  ــود را ب ــي خ ــان در حال ــال آزادگان جه امس
ــي  ــاده م ــدس آم ــي ق ــم روز جهان ــزاري مراس برگ
 کننــد کــه رژیــم صهیونیســتي بــا پدیــداري جریــان 
ــرار  ــن ق ــیه ام ــود را در حاش ــت، خ ــر و وهابی تکفی
ــرار  ــا و ق ــي قرارداده ــم تمام ــن رژی ــت. ای داده اس
ــکار در درون  ــان سازش ــا جری ــود ب ــاي خ و مداره
جنبــش فلســطین را زیــر پــا نهــاده، هــر روز 
ــورد  ــلمانان را م ــه مس ــن قبل ــریف اولی ــدس ش ق
ــاي  ــهرک ه ــاخت ش ــد. س ــي  ده ــرار م ــوم ق هج
صهیونیســت نشــین را ادامــه مــي دهــد، محاصــره 
ــه  ــان  هــاي کران ــر کــرده و در خیاب غــزه را تنــگ  ت
غربــي رود اردن و دیگــر نقــاط ســرزمین  هــاي 
ــه  ــه گلول ــه راحتــي مــردم فلســطین را ب اشــغالي ب
مــي  بنــدد. زنــدان  هــاي رژیــم صهیونیســتي مملــو 
از آزادگان فلســطیني اســت. آنهــا هــر روز شــکنجه 

ــي هــم از ســوي ســازمان  مــي  شــوند و هیــچ صدای
ــد. ــي  آی ــري در نم ــوق بش ــاح حق ــه اصط ــاي ب  ه

حــزب اهلل و حمــاس در جنــگ 33 روزه، 22 روزه 
مرزهــاي  در  را  صهیونیســتي  رژیــم  روزه   52 و 
ســرزمین هاي اشــغالي متوقــف کردنــد و جلــوي 
ــا  ــطیني  ه ــام فلس ــد. قی ــغالگري را گرفتن ــداوم اش ت
ــعه  ــازه توس ــر اج ــغالي دیگ ــاي اش ــرزمین  ه در س
اشــغالگري  را نمــي  دهــد. اندیشــه امپراتــوري از نیــل 
تــا فــرات، بــا شــکل  گیــري مقاومــت اســامي اکنــون 

ــت. ــده اس ــراب درآم ــک س ــورت ی ــه ص ب
ــرب و  ــاع ع ــک ارتج ــا تحری ــتي ب ــم صهیونیس رژی
ســاماندهي جریــان وهابیــت و تکفیــري، توطئــه  
ــان تکفیــر یــک  ــا از جری کثیفــي را طراحــي کــرد ت
خنجــر بســازد تــا بــر پشــت نهضــت  هــاي اســامي 
ــرود آورد. ــامي ف ــداري اس ــام و بی ــان اس در جه

ــه  ــاي منطق ــارون  ه ــي ق ــر و برخ ــتان و قط عربس
بــه ایــن توطئــه و طراحــي کمــک کردنــد و اکنــون 
ــت.  ــر اس ــم تکفی ــر از زخ ــام پ ــان اس ــره جه پیک
ــان  ــي جری ــاخه نظام ــوان ش ــه عن ــش ب ــروز داع ام
دجــال، بــي  محابــا در جهــان اســام بــه ویــژه عــراق، 
ســوریه، یمــن، لبنــان، بحریــن و... خــون مــي  ریــزد. 
تکفیــري  هــا مأموریــت دارنــد رژیــم صهیونیســتي را 
ــس  ــاده، نف ــس افت ــت از نف ــات مقاوم ــر ضرب ــه زی ک
ــراق  ــت در ع ــان مقاوم ــا جری ــد. ام ــي بدهن مصنوع
ــده  ــن غ ــا ای ــد ت ــتاده  ان ــدرت ایس ــا ق ــوریه ب و س

ــد. ــدا کنن ــام ج ــان اس ــره جه ــرطاني را از پیک س
 امــروز آزادگان جهــان نیــک مــي  داننــد کــه صلــح 
ــي  ــد م ــتي تهدی ــم صهیونیس ــط رژی ــي توس جهان
 شــود و آمریــکا عامــل اصلــي و تعییــن  کننــده ایــن 

ــد اســت. تهدی
مســلمانان بــراي مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتي 
ــار  ــان را در کن ــاي آزاد جه ــت  ه ــر مل ــور دیگ حض

ــم  ــتي نی ــم صهیونیس ــد. رژی ــي  کنن ــس م ــود ح خ
قــرن اســت منشــأ خشــونت و خونریــزي، اشــغالگري 
ــن نقــش  ــت فلســطین اســت. امــروز ای و آوارگــي مل
ــر  ــه دیگ ــر ب ــت و تکفی ــان وهابی ــتخدام جری ــا اس ب
بــاد اســامي در منطقــه بازتولیــد شــده اســت. طــي 
پنــج ســال گذشــته میلیــون  هــا نفــر از مــردم عــراق، 
ــده  ــود آواره ش ــانه خ ــه و کاش ــن از خان ــوریه و یم س
 انــد، شــهرهاي آنهــا ویــران شــده، بــه نوامیــس آنهــا 
تجــاوز شــده و بــه بردگــي کشــانده شــده  انــد. امــروز 
کیســت کــه ندانــد دســت رژیــم غاصــب صهیونیســتي 
ــده  ــرون آم ــر بی ــت و تکفی ــان وهابی ــتین جری از آس
و برخــي شــیوخ عــرب بــا کمــک  هــاي مالــي و 
لجســتیکي ایــن جریــان پلیــد را حمایــت مــي  کننــد. 
زنــده  ســوزي  هــا، تکــه تکــه کــردن بــدن اســرا، ســر 
ــادي  ــدر ع ــوریه و... آن ق ــراق و س ــا در ع ــدن  ه بری
شــده اســت کــه دیگــر حساســیتي را از ســوي مجامــع 
حقــوق بشــري برنمــي  انگیزانــد. رزمنــدگان مقاومــت 
بــه ویــژه مدافعــان حــرم، روزي بــه ایــن تبهکاري هــا 

خاتمــه خواهنــد داد و تردیــدي در آن نیســت. 
 روز قــدس ملــت ایــران در سراســر کشــور بــه 
ــاد مــرگ  ــا دهــان روزه فری ــد و ب ــان  هــا آمده ان خیاب
ــم  ــر رژی ــرگ ب ــس و م ــر انگلی ــرگ ب ــکا، م ــر آمری ب

صهیونیســتي ســر می دهنــد.
ــا ملــت  هــاي مســلمان  ــران همــگام ب فــردا ملــت ای
در پنــج قــاره جهــان، آزادي قــدس شــریف را فریــاد 

خواهنــد زد. 
فــردا ملــت  هــاي جهــان حمایــت خــود را از جریــان 
مقاومــت در منطقــه بــا صــداي بلنــد اعــام خواهنــد 
کــرد. ایــن فریادهــا پــرده گــوش دشــمنان اســام و 

قــرآن را پــاره خواهنــد کــرد. 
ــر  ــي دی ــود، خیل ــریف آزاد ش ــدس ش ــه ق روزي ک
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