
  باسمه تعالی

  بیانیه سازمان بسیج مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان به مناسب روز جهانی قدس

13آیه  -سوره مبارکه صف» ؛ ازخداوند یاري جویید که پیروزي نزدیک است  000نَصرُ منَ اهللا و فَتح قَریب000«

یم ژآمریکا و رکه تمام مسلمین جهان براي نابودي شیطان بزرگ، تروزي اسقدس، قلب تپنده جهان اسالم است و روز قدس،

ران مظلوم و ستمدیده فلسطین را به گوش جهانیان داي خواهران و برادحد و یک دست می شوند تا نتمصهیونیستی و ایادي آنان،

که اسراییل و صهیونسیم،ند نمی داملت غیور و سلحشور ایران اسالمی روز قدس را تنها روز مبارزه با اسراییل غاصب ن.برسانند

آرمان آزادي قدس شریف و رهایی ملت مظلوم فلسطین از یوغ سلطه و جنایت حقیرتر از آن است که نیاز به این همه تجهیز باشد،

س، امروز سازي برائت از نظام سلطه و صهیونیست در روز جهانی قد غاصبان صهیونیست در پرتو گفتمان انقالب اسالمی و راهبرد جهانی

برابر جریان سازش با رژیم جالد و جعلی در ناپذیر و به مشت آهنین امت اسالمی  جبهه مقاومت ضدصهیونیستی در منطقه را شکست

.صهیونیستی تبدیل کرده است

در نامگذاري جمعه آخر ) ره(سال از ابتکار راهبردي و دوراندیشی پیامبرگونه امام مستضعفان و پابرهنگان خمینی کبیر  40با گذشت 

تر و قدرتمندتر از همیشه رژیم جالد و  ها و انرژي درونی جهان اسالم متراکم ظرفیت، »روز جهانی قدس«ماه مبارك رمضان به عنوان 

هاي شبکه سلطه و صهیونیست به رغم  اي که تالش ه و تنگناي استراتژیک قرار داده است به گونهکش صهیونیستی را در مخمص کودك

ش بزرگ جهانی و زدر مقابله با این خی خوار به شهر مقدس قدسمریکاي جهانآج از برجام و انتقال سفارت و، خرگذاري فراوان سرمایه

  .نمایند در جهان سرازیر می شوند و راهپیمایی میخروشان سیلیهمانند  و همچنان مسلمانان ضدصهیونیستی طرفی نبسته است

هاي باعث نگرانی،استفلسطین لت مظلوم ت مسلمان براي آزادي قدس و حمایت از میکپارچگی ام گراین حرکت عظیم که نشان

توطئه براي از بین بردن یاد روز قدس در بین  ریزي وهمراه با برنامه صهیونیستی نامشروع بویژه آمریکا و رژیمگسترده دشمنان اسالم 

  .هاي آنان  نقش بر آب می شودکه هر ساله با حضور گسترده و پرشور مردم جهان توطئه مسلمانان شده است

ریست هاي تکفیري وهابی نشان می دهد که داعش در پس پرده رژیم صهیونیستی با همراهی رژیم سعودي به شدت وعملکرد تر

نمایی مضحک حقایق منطقه  در شرایطی که شبکه صهیونیستی حاکم بر جهان سلطه با وارونه.ف شیعه و سنی هستندنیازمند اختال

عنصر تکفیري سلفی از باتالق مقاومت اسالمی عراق و سوریه برآمده و با عملیات روانی  اي و سست هاي اجاره درصدد نجات تروریست

اي  نامیده و در پرده» تروریست«اهللا لبنان را با گستاخی  می مقاومت منطقه از جمله حزبهاي اسال هاي سلطه، گروه امپراتوري رسانه

کنند، جریان  قلمداد می» شوییپول«هاي ملل و جوامع آزاد عالم به رزمندگان جبهه مقاومت را  هاي مردمی و کمک دیگر حمایت

ن قدس شریف ناامن و به محل وحشت و هراس آنان تبدیل کرده هاي اشغالی را براي غاصبا مقاومت و انتفاضه سوم جاي جاي سرزمین

  .کدیگر در مقابل اشغالگران قدس شریف صف آرایی کنندیواحده اسالمی در کنار لذا روز قدس فرصتی است که در آن امت . است

تا یکبار دیگر ضمن محکوم  آیند مردم مسلمان در تمام جهان اسالم براي حمایت از ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین به خیابان ها می

  .رویکرد ضد استعماري خود را با صدایی رسا و واحد به رخ جهانیان بکشانند) سعود(کردن جنایات رژیم آل سقوط

محکومیت شدید حمالت وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به مردم مظلوم فلسطین،سازمان بسیج مهندسین کشاورزي استان زنجان ضمن 

همزمان با آخرین خواهد یاز تمامی نهادهاي بین المللی مزنان و مردان مسلمان و به آتش کشیدن خانه و کاشانه آنان،کشتار کودکان،

 جدي و قاطعانه به این نسل کشی پایان دهند و بر این اساس جامعه مهندسین کشاورزيدر اقدامی عاجل،جمعه ماه مبارك رمضان

به فضل الهی همراه با و نیز دعوت از سایر آحاد مردم غیور ایران اسالمیبسیجی و کشاورزان اساتید  ،اعم از مهندسیناستان زنجان 

هاي امام راحل و تجدید بیعت با مقام معظم رهبري جهت تجدید میثاق با آرمان چون سنوات گذشتههمرور استان زنجان،پمردم شهید

و حمایت از مظلومان جهان در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد و انزجار خود را از دولت ) مدظله العالی(حضرت امام خامنه اي 

شري که با خود جز نفرت و الملل، این لکه ننگین جامعه ب صهیونیسم بینهاي مزدور و سرکوب گر منطقه و فرا منطقه اي به خصوص 

 اولین قبله مسلمان جهان شده است ساله مسلمانان فلسطین و اشغال 60افروزي چیزي به ارمغان نیاورده و باعث آوارگی بیش از  آتش

  .شوداین سرزمین مقدس به صاحبان اصلی آن بازگردانده  قدس، از صحنه گیتی محو شده واعالن خواهند نمود تا  اسرائیل 

  استان زنجان )عج(سازمان بسیج مهندسین کشاورزي ومنابع طبیعی سپاه انصارالمهدي -1439المبارك رمضان 


