
 .کردند اعالم را خود مواضع ایقطعنامه قرائت با 69سال  قدس جهانی روز راهپیمایی در کنندگان شرکت

 

 عالما را خود مواضع ایقطعنامه قرائت با قدس جهانی روز راهپیمایی در کنندگان شرکت بنیانا، گزارش به
 .کردند

 

 :است زیر شرح به قطعنامه این کامل متن

 

 6969 سال قدس جهانی روز سراسری راهپیمایی قطعنامه

 

َّذِی ُسبْحَانَ  ِ  أَْسرَی ال ا  بَِعبْدِه َّذِی األَقَْصی الْمَْسِجدِ  إِلَی الْحَرَامِ  الْمَْسِجدِ  مِّنَ  لَیاْل  یَاتِنَاآ مِنْ  لِنُرِیَهُ  حَوْلَهُ  بَارَکْنَا ال
َّهُ  مِیعُ  ُهوَ  إِن  (6 آیه اسرا سوره)  البَِصیرُ  السَّ

 

 و گستر  آزمون در باشکوه و حماسی حضور با داد توفیق ما به که را سبحان خداوند کرانبی سپاس و حمد
 از بیزاری و صهیونیستی اشغالگر و غاصب رژیم قطعی زوال دیگر بار ،"قدس جهانی روز" بزرگ آوردگاه

 .زنیم فریاد را روزگار ایقبیله و مدرن جاهلیت و استکبار و سلطه جبهه

 

 هللاروح حضرت اسالمی انقالب کبیر معمار نگرانهآینده و معجزگون ابتکار از سال 93 گذشت با که اکنون
 مظلوم ملت رهایی و المقدسبیت آزادی آرمان ایخامنه امام حضرت مدبّرانه و حکیمانه راهبری ادامه و

 رارق تأثیر تحت نیز را گرسلطه هایقدرت سیطرة تحت جغرافیای اسالم، جهان مرزهای از فراتر فلسطین،
 ام است، کرده باطل را" بزرگ خاورمیانه" تحقق و" فرات تا نیل از تسلط" در هاصهیونیست رؤیای و داده

 مظلوم مردم از حمایت نماد که قدس جهانی روز شکندشمن و سراسری راهپیمایی در کنندگانشرکت
 اعالم جهانیان به" رهبر ایخامنه" و" اکبرهللا" توحیدی رسای بانگ با را خود مواضع است، فلسطین

 :نماییممی

 

 ار  صهیونیست اشغالگران سلطه از" فلسطین دفاعبی و مظلوم ملت رهایی" و" المقدسبیت آزادی" -6
 برای رهبری و والیت عظمای مقام و راحل امام حضرت سازسرنوشت راهبرد و اسالمی انقالب بلند آرمان
 مقاومت و فلسطین انتفاضه از حمایت در را خود معنوی و مادی هایظرفیت تمامی و دانسته اسالم جهان

 .گرفت خواهیم کار به اسالمی



 

 

 

 را منطقه سرطانی غده محو و" اسرائیل قطعی نابودی و زوال" برای تالش و شریف قدس آزادی -2
 منحرف فلسطین موضوع از را اسالمی امت که اقدامی هر و دانسته" اسالم جهان اول اولویت" همچنان

 .نماییممی محکوم سازد

 

 

 

 رسیپهمه برگزاری" و" دنیا نقاط اقصی از فلسطینی آوارگان بازگشت" را فلسطین مسأله حل راه تنها -9
 سازیفرصت و شکست به محکوم را دیگری حل راه هر و دانسته" کشور این آینده تعیین برای آزاد و فراگیر

 .دانیممی فلسطین مردم مسلم حقوق تضییع و صهیونیستی اهریمنی و جعلی رژیم حیات ادامه برای

 

 

 

 هایگروه یکپارچگی و گراییهم وحدت، ضرورت بر تأکید و" انتفاضه و مقاومت خط" از حمایت ضمن -4
 ابودین" برای تالش و اشغالی هایسرزمین" سازییهودی" صهیونیستی، کشکودک رژیم برابر فلسطینی

 ایمنطقه و المللیبین نهادهای و هاسازمان از و کرده محکوم شدت به را" فلسطین تاریخی و ملی هویت
 .شوند خطرناک توطئه این تداوم مانع عملی و قطعی مواضع اتخاذ با خواهیممی

 

 

 

 عودسآل متجاوز رژیم وحشیانه جنایات و لیبی سوریه، عراق، در تکفیری هایتروریست و داعش" فتنه" -5
 رایب" منطقه ارتجاع" و" صهیونیستی رژیم" ،"آمریکا" مشترک نقشه را بحرین و یمن مظلوم مردم علیه
 که قدامیا هر و دانسته اسرائیل صهیونیستی رژیم برای سازیامنیت و مسلمین بین تفرقه و شکاف ایجاد

 به دنمای استکباری هایقدرت و خبیث های صهیونیست منافع قربانی را اسالم جهان انقالبی هایظرفیت
 .نماییممی محکوم شدت

 



 

 

 طریق از صهیونیست برای سازیامنیت جهت در منطقه کشورهای از برخی و" سعودآل" شیطانی تالش -9
 و نموده محکوم را قدس اشغالگر رژیم با روابط سازیعادی و سازش خط رواج و تروریسم از حمایت

 ملت همچنین و عراق و سوریه کشورهای مقاوم و مردمی نیروهای و ارتش دولت، از را خود پشتیبانی
 .داریممی اعالم بحرین و یمن مظلوم

 

 

 

 نمودنمحکوم با و دانسته خود یک شماره دشمن و اعتماد قابل غیر ،"بزرگ شیطان"همچنان را آمریکا -7
 را جدید هایتحریم اعمال ،"برجام" سند در ایران ملت حقه حقوق تأمین مسیر در تراشیمانع هرگونه
 برجام اجرای بر نظارت هیأت ویژه به مربوط مسئوالن و دولت از و دانیممی برجام آشکار نقض مصداق

 را جدی و متقابل اقدام رهبری معظم مقام راهبردی منویات و مالحظات به تأسی با تا داریم انتظار
 .دهند قرار دستورکار در قاطعانه

 

 

 

 امعمج طریق از اسالمی جوامع هویت و فرهنگ استحاله برای خبیث هایصهیونیست تالش به توجه با -3
 آن اجرای که یونسکو 2292 سند مانند جهانی اصطالح به سندهای برخی تحمیل و المللیبین نهادهای و

 با خواهیممی مسلمان کشورهای همه از گردید، متوقف قاطعیت و باهوشمندی اسالمی جمهوری در
 .سازند مواجه شکست با را عرصه این در سلطه شیطانی شبکه هایتوطئه و هانقشه دقت و هوشیاری

 

 

 

 و راهبردی هایآفرینینقش از حمایت و حرم سازتاریخ و مظلوم شهدای خاطره و یاد گرامیداشت ضمن -6
 هایتروریست با مقابله ویژهبه اسالمی مقاومت جبهه در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستشاری

 رایب که سوریه شرق در هاتروریست فرماندهی مقر به موشکی حمله در انقالبی نهاد این اقدام تکفیری،
 اقتدار مصادیق از را پذیرفت صورت تهران رمضان 62 تروریستی جنایت مسببان و عامالن تنبیه و مجازات

 و قدردانی ضمن و دانسته آنان ایفرامنطقه و ایمنطقه حامیان و دشمن به سیلی و اسالمی جمهوری



 معظم خانواده و ایرانیان ملی غرور و رضایت اسباب که انقالب پاسداران انقالبی اراده و همت از تشکر
 با را کشور ملی ضدامنیت اقدام و تهدید هرگونه خواهیممی آنان از آوردند، فراهم را ترور شهدای

 .سازند مواجه درخور و کنندهپشیمان قاطعانه، هایپاسخ

 

 برکاته و هللا رحمه و علیکم والسالم

 

 6969 تیرماه دوم جمعه

 

 6493 المبارک رمضان هشتم و بیست

 

 میالدی 2267 ژوئن سوم و بیست

 


