
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: در 
حال حاضر دو وضعیت داریم؛ یکی وضعیت بحرانی در داخل 
دولت رژیم صهیونیستی و یک وضعیت دولت فلسطین. بحران 
صهیونیست ها بحران دولت - ملت سازی است. آمار مهاجرت و 
خروج از اسراییل بیش از آمار جمعیت ورودی به آن است که به 
دلیل، بحران هویتی و شکاف دینی و اقتصادی است. نرخ رشد 
فلسطین سه و یک دهم درصد و رشد جمعیت اسراییل یک 
و سه دهم است و تا ۲۰۲۵ جمعیت فلسطینی ها بر جمعیت 

اسراییلی ها غلبه پیدا می کند.
به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی 
در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امــروز دیروز 
اهواز همزمان با روز جهانی قدس، با تقدیر از حضور آگاهانه و 
هوشمندانه مردم در این راهپیمایی اظهار کرد: حمایت مقام 
معظم رهبری و امام راحل از مسئله فلسطین حمایت تاکتیکی 
برای به چالش کشیدن آمریکا نیست، بلکه برای تداوم آرمان 
های قرآن و انقالب اسالمی است. طرفداران انقالب، حمایت از 

آرمان فلسطین را به عنوان یک راهبرد اساسی می شناسند و تا 
نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی آن را ادامه می دهند.

وی بیان کرد: معامله قرن یعنی حذف ملت فلســطین و 
سرزمین آن و تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین و تجزیه 
کشــورهای پیرامونی آن و کرانه باختری نوار غزه. با حمایت 
ملت های اسالمی و همت مجاهدین، رژیم صهیونیستی در 
سرکوب مبارزان فلسطینی با شکست مواجه شده است. امروز 
مجاهدین فلســطینی مبارزه ای را که با سنگ و چوب شروع 
کردند، با موشک ادامه می دهند. سردار رحیم صفوی افزود: 
روز قدس به لحاظ رویکردهای ترامپ در انتقال سفارت آمریکا 
به قدس و شناسایی آن به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و 
شناساندن سرزمین های اشغالی به عنوان سرزمین های رژیم 
صهیونیستی مهم اســت و وضعیت خاصی را شاهد هستیم. 
تالش های برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی، تغییراتی است که شاهد آن هستیم. 
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: خطاب به همه 

جوانان می گویم که تاریخ منطقه غرب آســیا، تاریخ اشغال 
فلسطین و تاریخ ملت را بخوانید. کسانی که تاریخ را نخوانده 
باشند مجبور به تکرار آن می شوند. فلسفه به وجود آمدن این 
غده سرطانی برای ایجاد بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا و 
تسلط بر منابع نفتی کشورهای منطقه است. تمامی بحران ها و 
اختالف میان کشورهای عربی و دولت های منطقه برای تضمین 
بقای رژیم صهیونیستی بوده است. به همین دلیل از همان ابتدا 
که این غده سرطانی ایجاد شد، امام راحل مبارزه با آن و آزادی 

قدس شریف را به عنوان یک حکم شرعی اعالم کردند.
وی عنوان کرد: طی سال های گذشته رشد توانمندی های 
سیاسی و مبارزاتی مردم فلسطین در منطقه رو به صعود بوده و 
قدرت رژیم صهیونیستی این خانه عنکبوتی رو به افول می رود. 
در تعداد جمعیت هم فلسطینی ها از یهودی ها بیشتر هستند. 
هم اکنون شــاهد نگرانی آمریکایی ها در شمارش معکوس 
پایان عمر این رژیم هســتیم و حتی برخی نظریه پردازان در 

پی جایگزینی سرزمینی در آمریکای جنوبی برای آن هستند.

سردار رحیم صفوی با اشــاره به اینکه معامله قرن ترامپ 
برای نجات صهیونیست ها است، گفت: ارزیابی ها آشکارا نشان 
دهنده از بین رفتن این رژیم تا ۲۵ سال آینده است. اگرچه البی 
صهیونیست ها بزرگترین عامل تاثیرگذار بر دولت های آمریکا 
است و توطئه راه اندازی داعش را برای عقب انداختن این نابودی 
ایجاد کردند اما این توطئه با حمایت مقــام معظم رهبری و 
انقالب اسالمی و تشکیل ده ها هزار نیروی مردمی در سوریه و 

حشدالشعبی در عراق با شکست مواجه شد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: 
همانطور که شهدای دفاع مقدس راه کربال را باز کردند، شهدای 

مدافع حرم راه قدس را باز خواهند کرد.
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روی موج کوتاه

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

کرده است.
این بیانیه با اشاره به انفجارهای 1۲ 
مه در چهار نفتکش در آب های امارات 
و موشک پراکنی به تاسیسات خط نفتی 
عربستان، تاکید می کرد که »حمالت 
تروریستی شــبه نظامیان حوثی تابع 
ایران و رفتارهای رژیم ایران در منطقه 

است.«
آنها همچنین در بیانیه خود تصریح 
کرده بودند که »رهبران کشــورهای 

عرب می کوشــند 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 اســالمی ایران در منطقه، 
در تعارض با این اصول، امنیت و ثبات 

منطقه را تهدید می کند.«
پس از آن، رهبران عــرب در بیانیه 
خود »بر همبستگی و وحدت کشورهای 
عرب در مقابل دخالت هــای ایران در 
امور داخلی کشورهای منطقه« تاکید 

کردند. 
بیانیه بلندباالی این سران عرب، به 
موضوع هماهنگی و مشورت با ایاالت 
متحده نیز پرداخت و سپس عنوان کرد: 
»شورا با حمایت از اســتراتژی ایاالت 
متحده آمریکا در قبــال ایران، از جمله 
در زمینه برنامه هســته ای و موشکی 
بالستیکی، مقابله با اقدامات بی ثبات ساز 
در منطقــه، حمایــت از تروریســم و 
برخورد آمریکا با فعالیت های خصمانه 
حــزب اهلل، ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی، حوثی ها و سایر سازمان های 

تروریســتی، موضع ایــاالت متحده 
 در برابــر رژیم ایران را مورد ســتایش 

قرار می دهد.« 
یک ساز مخالف

از میان رهبران عرب حاضر در این 
اجالس، عــراق تنها کشــوری بود که 
ساز مخالف را برداشــت. برهم صالح، 
رئیس جمهوری عراق به طور رســمی 
اعالم کرد که مخالــف محتوای بیانیه 
پایانی شــورای همکاری خلیج فارس 

است و در آن مشارکت نمی کند. 
او در اجــالس مکــه بدون اشــاره 
مستقیم به حمالت پهبادی انصاراهلل 
یمن به مواضع ائتالف متجاوز سعودی، 
گفت: امنیت عربســتان، امنیت عراق 
است و هر کس امنیت آنجا را هدف قرار 
دهد، مانند این است که امنیت عراق را 

هدف قرار داده است. 
وی تصریح کرد: ایران نیز کشــور 
مسلمان همسایه ماست و نمی خواهیم 
در معرض هدف قرار گیرد و به طور قطع 
امنیت آنها به ســود کشورهای عربی و 

اسالمی است.« 

پیامی از راه دور
هنوز چند ســاعتی از صــدور این 
بیانیه نگذشته بود که حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران پیامی با مضمون و 
محتوای کامال متفاوت به اجالس سران 
کشورهای اســالمی در مکه فرستاد. 
هرچه در بیانیه شیوخ عرب بر مقابله با 
ایران و وحدت در برابر ایران تاکید شده 
بود، در پیام روحانی آنچه که مورد تاکید 

بود، وحدت تمام جهان اسالم بود. 
روحانی که برخالف آداب معمول 
به این اجلس دعوت نشده بود و بنابراین 
در مکه نبود تا دیدگاه ایران را به عنوان 
یکی از بزرگترین کشــورهای اسالمی 
با دیگر رهبران کشــورهای مسلمان 
جهان در میان بگذارد، ناگزیر از راه دور 
در پیام خود نوشــت: »در شرایطی که 
جهان اسالم، نیازمند حداکثر انسجام، 
همگرایی و همکاری در برابر دشــمن 
مشترک می باشد، متاســفانه شاهد 
برخی اقدامــات تفرقه افکن در جهت 
انحراف افکار عمومی جهان اســالم از 
قضیه فلسطین به عنوان مسئله اصلی 

جهان اسالم هســتیم؛ موضوعی که 
بیش از هر زمان نیاز به توجه و حمایت 
یکپارچه دنیای اسالم و رهبران آن دارد. 
در این اجالس، و در تمامی نشست ها و 
اجتماعات، رهبران جهان اســالم باید 
بر مدار وحدت اسالمی حرکت کنند و 
اجازه ندهند برخی با طرح مسائل فرعی، 
اذهان دولت ها و ملت های مســلمان 
را از اهتمام به سرنوشــت ملت مظلوم 
فلسطین و تهدیدات رژیم صهیونیستی 

منحرف نمایند.«
روحانی در پیام خود با اشاره به اقدام 
دولت آمریکا در اعــالم بیت المقدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، 
انتقال سفارت آمریکا به آن و به رسمیت 
شــناختن الحاق بلندی های جوالن 
سوریه به ســرزمین های اشغالی رژیم 
صهیونیستی، تصریح کرد: »جای تاسف 
است که این اقدامات با واکنش مناسب 
از سوی دولت های اسالمی مواجه نشد 
که اگر شــده بود، آمریکا نمی توانست 
به راحتی طرح نابودی فلســطین را با 
عنوان ظاهرفریب »معامله قرن« مطرح 

کرده یا به جریان اندازد.«
 ایران آماده همکاری 

با جهان اسالم
وی در پیــام خود با اشــاره به ابعاد 
خطرناک »معامله قرن«، یعنی نابودی 
آرمان فلسطین و توسعه اشغالگری و 
تجاوز به همه کشورهای اسالمی، ادامه 
داد: »عجیب آن که طراحان این توطئه، 
حتی هزینه اجرای آن را نیز قصد دارند از 
جیب جهان اسالم و کشورهای منطقه 

تامین کنند.«
پیام رئیس جمهوری ایران در برابر 
بیانیه تمام خصمانه و ضد ایرانی برخی 
کشورهای عرب، در نهایت جهان اسالم 
را دعوت به اتحاد و همبستگی در برابر 
این توطئه شوم می کرد. رئیس جمهوری 
ایران در این بخش از پیام خود نوشت: 
»مسئولیت اســالمی، اخالقی و حتی 
ملی کشورهای اسالمی ایجاب می نماید 
که در چنین شرایطی اختالفات درون 
خانواده جهان اسالم را کنار گذاشته و 
در صفی متحــد و بنیانی مرصوص، در 

مقابل این توطئه شوم علیه ملت و کشور 
فلســطین و دنیای اسالم بایستیم. هر 
صدا و حرکتی که جهان اسالم را از این 
اولویت اصلی و فوری منحرف نماید در 
مسیر خدمت به رژیم صهیونیستی و 
دیگر دشمنان جهان اسالم و فلسطین 

عزیز، قرار گرفته است.«
او درنهایت از رهبران اسالمی برای 
چاره اندیشی فوری در قبال این تهدید 
برای جهان اســالم دعــوت و تصریح 
کرد: »از همه دولت های عضو سازمان 
همکاری های اســالمی که دفاع همه 
جانبه از مسجد االقصی و قدس شریف 
فلســفه وجودی تاســیس آن است، 
می خواهم از فرصت این اجالس برای 
مقابله با توطئه خطرناک معامله قرن و 
دفاع از فلسطین بهره برداری نمایند و 
در جوار مکه مکرمه و قبله مسلمانان، 
اجازه ندهند اشغال قبله اول مسلمین 
توسط رژیم صهیونیستی به حاشیه رود 
و یا خدای نکرده حاکمیت آنها بر قدس 

شریف تثبیت گردد.«
روحانی با بیــان اینکه تالش کنیم 
که »القبله االولی هی االولویه االولی« 
باقی بماند، در پیام خود نوشــت: »به 
عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران، 
آمادگی کامل کشورم را برای همراهی 
و همکاری با مجموعــه خانواده جهان 
اسالم در مسیر این هدف مقدس اعالم 

می دارم.«

روحانی پس از صدور بیانیه ضدایرانی سران عرب، جهان اسالم را دعوت به وحدت کرد

شیوخ علیه ایران، ایران علیه نفاق

خبر

به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، 
عربســتان از فرصت ماه مبارک رمضان و مکان 
مقدس مکه مکرمه استفاده سیاسی و ابزاری کرده 
تا اتهاماتی را از زبان برخی شرکت کنندگان در این 

اجالس متوجه ایران  اسالمی کند.
سید عباس موسوی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن ابراز تأسف 
از رویکرد عربستان ســعودی در سوء استفاده از 
شرایط میزبانی اجالس سران کشورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی در مکه مکرمه، بیانیه  
صادره از سوی ســران برخی کشورهای عرب و 

خلیج فارس را که در آن اتهامات بی اساسی علیه 
کشورمان مطرح شده است را رد و محکوم کرد.

موسوی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران اطمینان دارد اینگونه بیانیه ها نظر واقعی 
و دیدگاه همه اعضا نیســت، گفت: عربستان از 
فرصت ماه مبارک رمضــان و مکان مقدس مکه 
مکرمه استفاده سیاسی و ابزاری کرده تا اتهاماتی 
را از زبان برخی شرکت کنندگان در این اجالس 
متوجه ایران  اســالمی کند و به جای استفاده از 
فرصت روز جهانی قدس و بهره گیری از این روز 
و نشست سران کشورهای اسالمی و عربی برای 

طرح و پیگیری حقوق مردم فلســطین و مساله 
قدس شریف، با رویکردی اشتباه، به مسیر ایجاد 
اختالف در بین کشورهای اسالمی و منطقه که 
خواست رژیم صهیونیستی است، ادامه داده است. 
ما تالش عربستان برای بسیج آرای کشورهای 
همســایه و عربی را ادامه فرایند بی سرانجامی 
می دانیم که آمریکا و رژیم صهیونیســتی علیه 

جمهوری اسالمی ایران طی می کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان ابراز 
امیدواری کرد ضعف عربســتان ســعودی در 
حمایت از آرمان فلسطین و رویکرد اشتباه برخی 

کشورهای اســالمی منطقه، در نشست سران 
کشورهای عضو ســازمان همکاری اسالمی در 
مکه جبران شود و اجازه ندهند مساله فلسطین 
و قدس شریف تحت الشعاع اینگونه سیاست های 

تفرقه افکنانه و اشــتباهات راهبردی قرار گیرد؛ 
چرا که هــدف دیرینه رژیم صهیونیســتی این 
است کشورهای اسالمی و عربی از دشمن اصلی و 

مشترک خود غافل و به خود مشغول شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

عربستان از میزبانی سوء استفاده کرد

 شماره   256   /      شنبه  11   خرداد   1398  /    26   رمضان 1440  /   1  ژوئن   2019

 حمله تروریستی 
در سنندج دفع شد

در آســتانه ی روز قدس حمله تروریستی 
به راهپیمایان سنندجی توسط پلیس امنیت 
ملی دفع شــد .به گزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیما فرمانده نیروی انتظامی کردستان، با 
بیان ایــن مطلب گفت: در چند روز گذشــته 
با اشــراف نیرو های اطالعاتی نیروی انتظامی 
۳ نفر از اعضای یک گروهک تروریســتی که 
قصد داشتند در روز قدس در سنندج عملیات 
تروریســتی انجام دهند با ۳ قبضه اســلحه 
و 1۳ خشــاب و حدود ۳۰۰ گلوله دســتگیر 
شدند .ســردار علی آزادی افزود: مردم استان 
کردستان آســوده خاطر باشــند که پلیس با 
هوشــیاری کامل از امنیت اســتان حفاظت 
می کند و چنانچه شهروندان موارد مشکوکی را 
در اطراف خود مشاهده می کنند با شماره تلفن 
1۴۶ تماس حاصل کنند تــا ماموران نیروی 
انتظامی در اسرع وقت موضوع ار بررسی کنند.

    
»آبه«، 22 خرداد در تهران

پایگاه خبری »اس سی ام پی« گزارش داد که 
دولت ژاپن روز 1۲ ژوئن)۲۲ خرداد( را برای سفر 
»آبه شینزو« نخست وزیر این کشور به تهران 
برنامه ریزی کرده است. این گزارش می گوید که 
نخست وزیر ژاپن امیدوار است در این سفر بتواند 
پلی برای کاهش اختالفات میان ایران و آمریکا 
و کاهش تنش ها در منطقه باشد. اس سی ام پی 
افزود: سفر اخیر »محمد جواد ظریف« به توکیو 
و همچنین سفر سه روزه »دونالد ترامپ« به این 
کشور و اظهارات وی درباره ایران، گمانه زنی ها 
درباره احتمال وســاطت ژاپن بیــن تهران و 
واشنگتن را افزایش داده است. مقامات ایرانی 
این موضوع را تایید نکرده اند. شبکه تلویزیونی 
FNN ژاپن به نقل از یک مقام دولتی گزارش 
داد ترامپ اخیرا از آبه شــینزو خواســته »به 
زودی« زمینه برگزاری دیداری میان مقام های 

ایران و آمریکا را فراهم آورد. 
    

 شرط پمپئو 
برای اجرای اینستکس

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با هایکو 
ماس وزیر امورخارجه آلمان در مورد اینستکس 
گفت: »اگر این ســاز و کار با هدف فراهم کردن 
شرایطی برای معامله کاالهای تحریمی نباشد، از 
نظر ما مشکلی نداشته و منعی برای اجرا ندارد.« 
گفتنی است که کارکرد اینستکس برای ایران 
قرار است فراهم کردن شرایط برای فروش نفت 

و انجام تبادالت بانکی باشد. 
    

انتقاد شدید عارف از عملکرد 
صدا و سیما در پرونده نجفی

محمدرضا عارف، رئیس فراکســیون امید 
در حاشــیه روز جهانی قدس با اشاره به رفتار 
دوگانه صدا و ســیما با پرونده نجفــی به ایلنا 
گفت: واقعــا از رفتارهای صــورت گرفته به 
خصوص صدا و سیما در جریان پرونده نجفی 
گالیه مندیم و اعتراض داریم و دلخوریم. این 
پرونده یک پرونده شــخصی است و باید صدا 
و سیما اجازه می داد مانند ســایر پروندهای 
شــخصی روند طبیعی خود را طی کند و بعد 
اطالع رسانی کند اما متاســفانه در هر اتفاقی 
گروهی دنبال اغراض سیاســی خود هستند. 
عارف در این خصوص که آیا مجلس تذکری به 
صدا و سیما خواهد داد یا خیر گفت: اگر این کار 
را بکنیم دوباره آنها نیز سخنی خواهند گفت و 

وضع بدتر می شود.
    

آیت اهلل جنتی:
 ترامپ را هم مانند شاه 

دفن می کنیم
آیت اهلل جنتی، رئیــس مجلس خبرگان 
رهبری در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: 
پیام مردم ما مرگ بر آ مریکا است و همانطوری 
که شــاه را خاک کردیم ترامــپ را هم دفن 
می کنیم و آمریکا را هم زیــر پایمان لگدمال 
خواهیم کرد. از هر چه مظلوم در دنیا اســت 
حمایت می کنیم تــا ظالــم را براندازیم. وی 
با تاکید بر اینکه هر قدمــی که در راهپیمایی 
برمی داریم لگدی است بر سر آمریکا و ترامپ 
اظهار داشت: پیام مردم ما این است که حتی 
آمریکا اگر تحریم ها را صد برابر کند قدرت ما 
و حرمت ملت ایران زیادتر می شود و ما از پای 
نمی نشــینیم. وی تاکید کرد: بنده خســته 

نیستم و خسته نمی شوم.

پیام روحانی به سران 
کشورهای اسالمی: در 

شرایطی که جهان اسالم، 
نیازمند حداکثر انسجام، 

همگرایی و همکاری در برابر 
دشمن مشترک می باشد، 

متاسفانه شاهد برخی 
اقدامات تفرقه افکن در 

جهت انحراف افکار عمومی 
جهان اسالم از قضیه 

فلسطین به عنوان مسئله 
اصلی جهان اسالم هستیم

سرلشکر صفوی:

ارزیابی ها نشان دهنده از بین رفتن اسرائیل تا ۲۵ سال آینده است


