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 مردم و رسانه ها طی روزهایی اخیر 
با موضوع »قتل«، برخورد دوگانه ای داشتند 

 کمی اخالق مدار 
باشیـم!

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

شکاف مصرف دهک ها 
عمیق تر می شود

 این بار »مهندسی«
 به جای دست های پشت  پرده

 ژنرال 
و مهندس کیانی!

کی روش  و  برانکو  دعواهای  اوج  در 
که  قلعه نویی  امیر  ایران،  فوتبال  در 
قصد نداشت مستقیما درگیری لفظی 
آغاز  ملی  تیم  سرمربی  با  را  دیگری 
کند، به حمایت از مرد کروات پرداخت 
و او را »مسلمان  واقعی« دانست. ژنرال 
برانکو را یک دوست نزدیک  همواره 
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روحانی پس از صدور بیانیه ضدایرانی سران 
عرب، جهان اسالم را دعوت به وحدت کرد

 شیوخ علیه ایران، 
ایران علیه نفاق

سياست 2

صبح دیروز مکه جایی بود که سران برخی کشورهای 
عرب و حاشیه خلیج فارس در حاشــیه اجالس سران 
سازمان همکاری اسالمی، اجالس فوق العاده و نشست 
اضطراری تشکیل دادند و درنهایت با صدور بیانیه هایی، 
سیاســت خارجی و منطقه ای ایران را محکوم کردند. 
بیانیه اجالس فوق العاده ســران کشورهای عرب که به 
دعوت ملک سلمان، پادشــاه عربستان برگزار شده بود، 
ضمن ابراز همبستگی با عربســتان سعودی، به شدت 
از ایران انتقاد کرده و ایران را به اخالل در امنیت منطقه 

متهم کرده است.
این بیانیه با اشــاره به انفجارهــای 12 مه در چهار 
نفتکش در آب های امارات و موشک پراکنی به تاسیسات 
خط نفتی عربســتان، تاکیــد می کرد کــه »حمالت 
تروریستی شــبه نظامیان حوثی تابع ایران و رفتارهای 
رژیم ایران در منطقه اســت.« آنها همچنین در بیانیه 
خود تصریح کرده بودند که »رهبران کشــورهای عرب 
می کوشند با احترام جمعی به مبانی حسن همجواری و 
خودداری از دخالت در امور دیگران، امنیت و ثبات منطقه 
را حفظ کنند، اما رفتارهای رژیم جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه، در تعارض با این اصول، امنیت و ثبات منطقه 

را تهدید می کند.«...

راهپیمایی روز جهانی قدس هم زمان در سراسر 
کشور و با حضور جمع کثیری از راهپیمایان برگزار 
شــد. به گزارش ایلنا، مردم روزه دار ایران اسالمی 
در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که از سوی 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی با عنوان »روز جهانی 
قدس« نامگذاری شده اســت، بار دیگر در سراسر 
کشور پیام همدلی خود با ملت مظلوم فلسطین 
را به جهانیان مخابره کردند. شعار راهپیمایی روز 
جهانی قدس امســال که در ایران اسالمی و سایر 
کشورها برگزار شد، »روز جهانی قدس؛ شکست 

معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین« بود.
 معامله قرن به ورشکستگی قرن 

تبدیل خواهد شد
رئیس جمهور با حضور در راهپیمایی روز قدس 
و با تاکید بر اینکه توطئه های استکبار و متجاوزین 
علیه قدس شریف و فلســطین به نتیجه نخواهد 
رســید، گفت: تردید نداریم که پیروزی نهایی از 
آن حق و فلسطین خواهد بود و سرزمین فلسطین 
مامنی برای مســلمانان، مســیحیان و یهودیان 

خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حســن روحانی که همزمان با 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس 
از تقاطع خیابان فردوســی در مسیر راهپیمایی 
گسترده و پرشور مردم تهران قرار گرفت، با  اشاره 
به اینکه روز قدس در تاریخ انقالب اسالمی ایران از 
اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: روز قدس روز 
تقابل همه مسلمانان در برابر متجاوزین عالم است و 
پیام قدس این است که فلسطین برای همیشه زنده 

بوده و قدس از آن مسلمانان است.

 رئیس جمهور با  بیان اینکه دشمنان اسالم در 
دو سال گذشته توطئه  های جدیدی علیه قدس 
طراحی کرده اند که البته به نتیجه نرسیده است، 
خاطرنشان کرد: دشمنان قدس را  پایتخت رژیم 
صهیونیســتی اعالم کردند که جز یکی دو کشور 
کوچک هیچ کشوری در جهان از آن حمایت نکرد. 
آنان همچنین جوالن را از آن رژیم صهیونیستی  
معرفی کردند که هیچ کشور و نهاد بین المللی  از آن 
حمایت نکرد. روحانی تاکید کرد: بی تردید موضوع 
معامله قرن نیز به ورشکستگی قرن تبدیل خواهد 
شد و قطعا به نتیجه نخواهد رسید.  رئیس جمهور 
تصریح کــرد: ملت ایران ۴۰ ســال اســت که به 
خیابان ها آمده و علیه  استکبار و صهیونیست ها شعار 
می دهند و ملت فلسطین نیز ۷1 سال است که در 

برابر استکبار و صهیونیست ها مقاومت می کنند.
 سیاست های اسرائیل 
محکوم به شکست است

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سیاست های 
اســرائیل در همه ابعاد محکوم به شکست است و 
روند زوال این رژیم غاصب آغاز شده که نشانه های 

آن آشکار است.
ســردار فدوی در گفتگو با خبرنــگار ایلنا، در 
خصوص طرح معامله قرن گفت: سیاســت های 
اســرائیل در همه ابعاد محکوم به شکست است و 
روند زوال این رژیم غاصب آغاز شده که نشانه های 
آن آشکار است. جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: 
در حالی این رژیم طرح معامله قرن را مطرح می کند 
که حتی نمی تواند دولت تشکیل دهد و اختالفات 
داخلی آنها به جایی رســیده که مجبور به انحالل 
پارلمان و برگزاری دوباره انتخابات هستند که این 
امر برای اولین بار در تاریــخ پیدایش این رژیم رخ 
داده است حاال چنین رژیمی می خواهد معامله قرن 

را انجام دهد درحالیکه از درون دارد فرومی پاشد.
جریان مقاومت قوی تر شده است

رئیس مجلس با محکوم کردن اقدامات خصمانه 
اســرائیل، گفت: حضــور آمریکایی ها در منطقه 

موجب قوت جویان مقاومت می شود.
علی الریجانی در میان خیل عظیم راهپیمایان 

روز قدس، با محکوم کردن اقدامات خصمانه رژیم 
صهیونیستی باری دیگر مظلومیت مردم فلسطین 
را یادآور شد و در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور 
پرشور مردم در این راهپیمایی، گفت: در این سال 
های اخیر همیشه حضور مردم ما در راهپیمایی 
روز قدس یک پشتیبان جدی برای مردم فلسطین 
بوده است و از این جهت امری است که در یاد مردم 
فلسطین خواهد ماند. رئیس مجلس در پاسخ به 
این سوال که چرا در این سال ها اسرائیل ضعیف تر 
و جریان مقاومت قوی تر شده اســت؟ بیان کرد: 
جریان هایی که طرح های صلح را دنبال می کردند به 
نتیجه نرسیدند و هرچه آن ها روی این مسائل اصرار 
بیشــتری می کردند نتیجه کمتری می گرفتند، 
حضور آمریکایی ها در منطقه که برای ســرکوب 

مسلمانان طراحی شده موجب شد جریان مقاومت 
قوی تر شود.

باید پمپاژ یاس را در جامعه خنثی کنیم
استاندار تهران گفت: ما باید بتوانیم شرایطی 
را فراهــم کنیم که این پمپاژ یــاس که در جامعه 
تزریق کرده اند را خنثی کنیم. دشــمن به روحیه 
آگاه مسلمانان ما پی برده است بنابراین هدف این 
اســتکبار پمپاژ یاس و ناامیدی است. نوشیروان 
محســنی بندپی در گفتگــو با خبرنــگار ایلنا، 
درباره اهمیت روز قدس گفــت: روز قدس یکی از 
یادگارهای امام راحل اســت و در راستای وحدت 
مسلمانان جهان علیه اسراییل این غده سرطانی 
که در منطقه وجود دارد، صورت می گیرد. هرچه 
آشوب و خلق و خوی اســتکباری در جهان وجود 
دارد ناشی از وجود رژیم صهیونسیتی است. حضور 
مردم ما در این روز نشان می دهد این مردم هوشیار 
و آگاه هستتد و از مردم مظلوم فلسطین حمایت 

خواهند کرد.
 راه پیروزی فلسطین 

سازش و گفت وگو نیست
رئیس سازمان بسیج گفت: مردم منطقه فرهنگ 
مقاومت را باور کردند و مردم قدس و فلســطین 
دریافتند که راه پیروزی آنها ســازش و گفت وگو 

نیست. سردار غالمحســین غیب پرور در حاشیه 
راهپیمایی روز قدس در مورد اقدام رذیالنه آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنان در منطقه به 
عنوان معامله قرن، گفت:  این بحثی که پیش آمده 

یک بحث از پیش شکست  خورده است.
 ملت های منطقه آینده فلسطین 

را رقم می زنند
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در طول 
نیم قرن یا یک قرن گذشته قبل از پیروزی انقالب در 
وران دفاع مقدس و در طول سه دهه پیش ما شاهد 
توطئه ها و دسیسه ها و مدیریت جنگ روانی علیه 
ملت ایران بودیم به نظر می رسد پایان این نقشه ها و 

تاثیرگذاری در منطقه نزدیک شده است.
حجت االسالم محمدحســن ابوترابی فرد در 
حاشــیه روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران 
گفت: کشــورهایی که منطقه را در اختیار رژیم 
صهیونیســتی گذاشــته اند امــروز نمی توانند 
کوچکترین تصمیمی اتخاذ کنند بلکه این ملت های 
منطقه هستند که آینده فلسطین را رقم می زنند به 
دلیل این راهپیمایی و حضور پرشور، ملت ایران در 

کنار ملت فلسطین بوده و خواهد بود.
وی درباره جنگ روانی آمریکا علیه ملت ادامه 
داد: بحث نقشــه ها و برنامه های سیاستمداران 
و دســتگاه های امنیتی آمریکا علیه ملت ایران و 
جبهه مقاومت بحث جدیدی نیست. در طول نیم 
قرن یا یک قرن گذشــته قبل از پیروزی انقالب 
در وران دفــاع مقدس و در طول ســه دهه پیش 
ما شاهد توطئه ها و دسیســه ها و مدیریت جنگ 
روانی علیه ملت ایــران بودیم به نظر می رســد 

 پایان ایــن نقشــه ها و تاثیرگــذاری در منطقه 
نزدیک شده است.

ملت ایران نقشه خائنانه دشمنان را می دانند
معاون اول قوه قضائیه دربــاره اظهارات اخیر 
مقامات آمریکایی درباره مذاکره بین ایران و آمریکا 
گفت: آمریکا شــیطان بزرگ است و ما با شیطان 

مذاکره نمی کنیم.
غالمحسین محســنی اژه ای معاون اول قوه 
قضائیه در حاشــیه مراســم روز قدس در جمع 
خبرنگاران با اشاره به حضور میلیونی مردم در این 
مراسم گفت: مردم انقالبی ایران موقعیت شناس 
و زمان شناس هســتند و همواره در مراحل مهم 
در صحنه حضور داشــتند. وی دامه داد: امروز که 
مجدداً نظام سلطه با ترفند جدیدی به نام معامله 
قرن می خواهد رژیم صهیونیستی را از این مخمصه 
نجات دهد و در حاشیه امنیت قرار دهد، ملت ایران 
با حضــور در راهپیمایی روز قــدس اعالم کردند 
که نقشــه خائنانه آنها را می دانند و از آرمان های 

فلسطین حمایت می کنند.
کفن پوشی دانشجویان دانشگاه تهران

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با پوشیدن 
کفن در میان راهپیمایان حاضر شدند و شعار»لن 

نسمح بصفقه القرن« سر دادند
کمک به سیل زدگان در حاشیه راهپیمایی

در حاشیه این راهپیمایی با استقرار پایگاه هایی 
برای جمع آوری کمک به مردم مناطق سیل زده و 
همچنین کمک به جبهه مقاومت کمک های نقدی 
دریافت  شد. شــعار اصلی راهپیمایان روز قدس 
امسال، همچون سال های گذشته، مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود و خائنین منطقه 
به ویژه  مزدوران تکفیری و داعش و تداوم شــعار 

آزادی فلسطین و قدس است.
مراســم روز جهانی قدس امســال در بیش از 
۹۵۰ نقطه در سراسر کشور و در مسیرهای منتهی 
به میعادگاه هــای نماز جمعه برگزار شــد. بیش 
از۴۰۰۰خبرنگار که 2۵۰ نفر از آنها خارجی بودند 
این مراسم را پوشــش دادند.  در پایان راهپیمایی 

امسال، قطعنامه پایانی قرائت شد.

گزارش

گزارش ایلنا از راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس

گفت وگو 4

 مدیرعامل خانه کتاب ایران در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
از ساماندهی وضعیت کتاب  و   مشکالت این عرصه می گوید 

حال ناخوش کاغذ  و وجود 
همزمان  20 ترجمه از یک کتاب


