
  

سیاسی 2
رهبر معظم انقالب اسالمی:

جوانان روزی را خواهند دید که فلسطین به ملت آن 
بازگردد

رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: مبارزه ملت فلسطین باید 
ادامه پیدا کند و در این مبارزه مسالمت آمیز، انسانی و مورد قبول همه 
عُرف های عاقل عالم، ملت فلسطین پیروز نهایی خواهد بود و جوانان آن 

روز را خواهند دید که کشور فلسطین به مردم آن بازخواهد گشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت 
الله خامنه ای امروز - چهارشنبه - در دیدار جمعی از مسئوالن نظام، 
سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای مختلف مردم، پیام عید فطر را 
»امت  مضمون  به  بازگشت  و  اسالمی  کشورهای  همبستگی  و  اتحاد 
مسلمان« خواندند و گفتند: عالج مشکالت امروز دنیای اسالم بازگشت 
به خواسته قرآن کریم مبنی بر »اشداءُ علی الکفار« و »رحماءُ بینهم« است 
و روشنفکران و علمای اسالمی برای تحقق این خواسته، وظیفه مضاعفی 

دارند.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک عید سعید فطر، با اشاره به طراحی های 
دشمنان برای ایجاد صف آرایی و جنگ و درگیری میان مسلمانان افزودند: 
کشورهای اسالمی به جای آنکه در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید در مقابل 

حضور جنایتکارانه دشمن غاصب در فلسطین صف آرایی کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن توصیه به برخی کشورهای اسالمی که 
به دنبال سازش با رژیم صهیونیستی و اختالف افکنی هستند، برای توبه 
از مسیر نادرستی که در پیش گرفته اند، تأکید کردند: چرا باید در کشور 
اسالمی همچون لیبی، دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و خون یکدیگر را 
بریزند و چرا باید یک کشور مدعی اسالم، مردم یمن و زیرساخت های این 

کشور را بمباران و براساس خواست و نظر دشمنان، عمل کند.
ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسالم خواندند و با انتقاد از 
برخی کشورهای اسالمی که در جهت اهداف امریکا و رژیم صهیونیستی 
تالش می کنند، افزودند: جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا بر دفاع 
از ملت فلسطین تأکید کرد و در مقابل دنیای استکبار ایستاد و به این 

ایستادگی ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه پیروزی متعلق به ملت فلسطین 
خواهد بود، افزودند: دیدگاه جمهوری اسالمی بر خالف برخی رهبران 
قدیمی عرب که معتقد بودند باید یهودی ها را در دریا ریخت، اینگونه 
نیست بلکه ما معتقدیم مبارزه همه جانبه ملت فلسطین در ابعاد نظامی، 
سیاسی و فرهنگی باید ادامه پیدا کند، تا زمانی که غاصبان، تسلیم رأی 

این ملت شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری پیشنهاد جمهوری اسالمی برای 
نظرخواهی از ساکنان مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین و همچنین از 
آوارگان فلسطینی درباره چارچوب نظام حکومتی این کشور تأکید کردند: 
مبارزه ملت فلسطین باید تا آن روز ادامه پیدا کند و به لطف الهی در این 
مبارزه مسالمت آمیز و انسانی و مورد قبول همه عُرف های عاقل عالم، 
ملت فلسطین پیروز نهایی خواهد بود و جوانان آن روز را خواهند دید که 

کشور فلسطین به مردم فلسطین بازخواهد گشت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای روحانی ماه رمضان را ماه 
صبر و خودسازی و شکوفایی مقاومت سیاسی و بین المللی ملت در 
مقابل دشمنان دانست و با تاکید بر اینکه صبر راهبردی نظام و مردم پس 
از خروج آمریکا از توافق هسته ای، موجب برهم خوردن محاسبات آنان 
شد، افزود: اکنون پس از یک سال صبر راهبردی، اگر تعهدات خود را قدم 
به قدم کاهش دهیم، هیچکس در دنیا نمی تواند ما را مالمت کند و ما باید 

از امکانات توافق هسته ای در مقابل متخلفان، استفاده کنیم.
آقای روحانی، راه اصلی در مقابل دشمنان را راه تبیین شده بوسیله رهبر 
انقالب اسالمی در مراسم سالگرد ارتحال امام بزرگوار، دانست و افزود: 
راه و مسیر ما »شجاعانه، امیدوارانه، عاقالنه و مبتکرانه« خواهد بود و در 
این مسیر و با این هدایت می توانیم به اهداف بلند خود از جمله اهداف 

اقتصادی و اجتماعی در سال رونق تولید دست پیدا کنیم.

شمخانی:
سیل زدگان نباید فراموش شوند

دریابان علی شمخانی در ادامه بازدید و رسیدگی به امور سیل زدگان 
استان خوزستان صبح امروز )پنجشنبه ۱۶ خرداد( وارد شهر دارخوین شد 
و ضمن گفت وگو با مردم و عشایر این منطقه از نزدیک در جریان مسائل 

و مشکالت آنان قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، دبیر شورای عالی امنیت ملی سپس در نشستی با 
مسئوالن و مدیران محلی این شهر روند ارایه خدمات رسانی و چگونگی 
تدوام آن و حل و فصل مشکالت اصلی این منطقه سیل زده را مورد 
بررسی قرار داد. در ادامه بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی از روستاها و 
شهرهای سیل زده استان خوزستان وی  پیش از ظهر امروز وارد خرمشهر 
شد و از روستاهای سیل زده این شهر بازدید کرد. دریابان علی شمخانی 
سپس در جلسه ای یا حضور اعضای شورای اداری شهر خرمشهر با 
بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به امور سیل زدگان، طی سخنانی، پایان 
دادن به آالم و مشکالت مردم سیل زده را از اولویت های اصلی نظام بر 
شمرد. وی تصریح کرد؛ با تاکیدات مجدد رهبر معظم انقالب در سخنرانی 
روز عید فطر مبنی اینکه سیل زدگان بخصوص سیل زدگان خوزستانی 
که در معرض گرمای شدید هوا نیز قرار دارند نباید فراموش شوند.  دبیر 
شورای عالی امنیت ملی از دستگاه های مسئول خواست با جدیت تمام 
و  کار جهادی و بی وقفه، به روند بازسازی مناطق آسیب دیده به ویژه 
احیای اراضی کشاورزی و نخیالت مردم منطقه سرعت بیشتری ببخشند.

اخبار
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کارشناس مسائل منطقه:

قرار نیست معامله قرن طرحی مرده زنده کن باشد

در گفت و گوی تلفنی امیر قطر

وحانی: ایران به دنبال تقویت امنیت در منطقه است ر

که  دالیلی  از  یکی  گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس 
معامله قرن در هسته مرکزی خود چیزی ندارد و قرار 
نیست طرحی مرده زنده کن باشد این است که ترامپ 
حمایت ۱۰۰ درصدی از نتانیاهو در دو سال و نیم اخیر 
داشته و تمام تخم مرغ هایش را در حالی در سبد نتانیاهو 
گذاشته وی با مشکالت متعدد داخلی و مسائل مرتبط با 

فساد مواجه است.
نصرت الله تاجیک در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا 
در توضیح دالیل به تعویق افتادن طرح موسوم به معامله 
قرن اظهار داشت: من فکر می کنم اصل قضیه بازی روانی 
است و ترامپ و تیمش رسانه ها و افکار عمومی را به بازی 
گرفته اند و در این زمینه هم تبحر دارند چون قرار نیست 

در معامله قرن و یا بازی قرن اتفاق خاصی بیفتد.
تاجیک افزود: هسته اصلی این طرح که کوشنر به همراه 
رژیم صهیونیستی و عربستان آن را دنبال می کنند این 
است که با توسعه اقتصادی، ثبات و امنیت در فلسطین 
این در حالی است که چنین  بیاورند  به وجود  اشغالی 

دیدگاهی در تئوری هم قابل اجرا نیست.
سفیر پیشین ایران در اردن اضافه کرد: معموالً توسعه 
اقتصادی در شرایطی رخ می دهد که ثبات و امنیت ایجاد 

شده باشد و توسعه اقتصادی مقدم بر این دو نیست.
تاجیک اظهار داشت: مخصوصاً در منطقه ای مثل غزه 
که هسته اصلی درگیری ها در آن جاست مساله سرزمین 
تبدیل به یک مساله هویتی شده است. ممکن است زمانی 
مساله سرزمین را صرفاً به عنوان یک مساله جغرافیایی، 
ارضی و مرزی مدنظر قرار دهیم در حالی که فلسطین 
خاستگاه ادیان الهی است پس مساله آن عادی نیست. 
فلسطین مساله ای با عمق تاریخی است که در آن هویت 
دینی و ملی مردم فلسطین اعم از مسلمان، یهودی و 

مسیحی مطرح می شود.
آن  مساله  پس  است  الهی  ادیان  خاستگاه  فلسطین 
عادی نیست. فلسطین مساله ای با عمق تاریخی است که 
در آن هویت دینی و ملی مردم فلسطین اعم از مسلمان، 

یهودی و مسیحی مطرح می شود.
این کارشناس مسائل منطقه افزود: سرزمین فلسطین 
با آداب، سنن و مذهب مردم پیوند خورده است و یک 
نمی توانند  باشد.  کسی  آن  از  بگویم  که  نیست  جزیره 
منطقه غزه و یا کرانه باختری را تبدیل به منطقه مانند 
سنگاپور کنند این ایده عملیاتی نیست و از درون معامله 

قرن هم چنین ایده ای بیرون نمی آید.
تاجیک خاطر نشان کرد: ممکن است کوشنر بخواهد از 
این طریق سعودی ها را بدوشد و پولی هم از این طریق رد 
و بدل شود اما اصل ماجرا از نظر تئوری مشکل دارد و از 

نظر عملی هم عملیاتی شدن آن، بعید است.
وی تاکید کرد: ۷۰ سال است که قطعنامه های مختلف 
سازمان ملل و طرح های متعدد صلح اعم از مادرید و 

اسلو مطرح شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است و این امر در 
ماهیت منطقه دارد.

سفیر پیشین ایران در اردن یادآور شد: بخش دیگری از 
دالیل تعویق طرح موسوم به معامله قرن ممکن است این 
باشد که رئیس جمهوری آمریکا می داند یکی از مخالفین 
ترامپ  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامی  چنین 
درصدد است این طرح را زمانی رونمایی کند که ایران در 
منفعل ترین وضعیت خود در سیاست خارجی قرار داشته 

باشد تا بتواند طرح خود را پیش ببرد.
زمانی  خواهد  می  ترامپ  واقع  در  داد:  ادامه  تاجیک 
کارت معامله قرن را رو کند که بیشترین بهره برداری را نه 
تنها در مسائل منطقه بلکه در بخش فرامنطقه ای داشته 

باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر انتخابات در 
سرزمین های اشغالی و خبر به تعویق افتادن این طرح 
اظهار داشت: یکی از دالیلی که می گویم معامله قرن در 
هسته مرکزی خود چیزی ندارد و قرار نیست طرحی مرده 
زنده کن باشد این است که ترامپ در دو سال و نیم اخیر 
حمایت ۱۰۰ درصدی از نتانیاهو داشته است و تمام تخم 
مرغ هایش را در سبد نتانیاهو گذاشته این در حالی است 
که وی با مشکالت متعدد داخلی و مسائل مرتبط با فساد 

مواجه است.
تاجیک یادآور شد: ترامپ به دلیل سرمایه گذاری های 
گسترده ای که روی نتانیاهو کرده با وی همانند فرماندار 
یکی از ایالت های آمریکا برخورد می کند. حمایتهای ۱۰۰ 
درصدی از نتانیاهو باعث شده که آمریکا از حالت بی 

طرفی خارج شود.
ترامپ به دلیل سرمایه گذاری های گسترده ای که روی 
نتانیاهو کرده با وی همانند فرماندار یکی از ایالت های 
آمریکا برخورد می کند. حمایتهای ۱۰۰ درصدی از نتانیاهو 

باعث شده که آمریکا از حالت بی طرفی خارج شود.
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: در چنین 
شرایطی آمریکا قدرت تاثیرگذاری بر طرف مقابل را ندارد 
تا مسائل و مشکالت را حل کند. طبیعی است که ترامپ 
ترجیح می دهد زمانی طرح معامله قرن را رونمایی کند که 

موضع نتانیاهو در درون اسرائیل تثبیت شده باشد.
سفیر پیشین ایران در اردن در پاسخ به این سوال که 
مواضع جمهوری اسالمی طی روزهای اخیر چه تاثیری بر 
اجرایی شدن و یا تعویق طرح موسوم به معامله قرن دارد، 
یادآور شد: فلسطین از مسائل اساسی دنیا است و جایگاه 

مهمی در افکار عمومی منطقه و حتی دنیای غرب دارد.
وی افزود: واقعیت این است که جمهوری اسالمی ایران 

در هر شرایطی قدرت تأثیرگذاری در منطقه را دارد. از 
سوی دیگر دیدگاه های مختلفی چه درعرصه نخبگی و 
روشنفکران و چه در عرصه افکار عمومی درباره فلسطین 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید مساله فلسطین را به صورت اقناعی 
پیش برد، افزود: ما قدرت تاثیرگذاری در جهان اسالم 
را داریم با این حال باید از ظرفیت های نخبگی جهان 
مخصوصاً در بخش های تاثیرگذار و تولید کننده مانند 

رسانه ها به ویژه در مناطقی مانند اروپا استفاده کنیم.
تاجیک گفت: باید از روشی که تنها خودمان مجبور به 
تامین هزینه ها باشیم دوری کنیم و باید به سمت استفاده 

از ظرفیت های موجود در دنیا پیش برویم.
وی در پاسخ به این سوال که مواضع کشورهای عربی در 
قبال طرح موسوم به معامله قرن چگونه بوده است، اظهار 
داشت: بیشترین اطالعاتی که از طرح موسوم به معامله 
قرن به رسانه ها درز کرده از سوی سعودی ها بوده است؛ 
این طرح نشان  به  اردنی ها و مصری ها روی خوشی 
ندادند چرا که نه تنها از این ماجرا سودی نمی برند بلکه 
متضرر هم خواهند شد در واقع تنها کسانی که پای طرح 
معامله قرن هستند سعودی ها و اماراتی ها هستند و بقیه 

کشورهای عربی حمایتی از این طرح نمی کنند.

تحریم  و  محاصره  فشار،  تهدید،  رییس جمهوری   
اقتصادی را مسیر غلطی در روابط دولت ها دانست و 
گفت: ایران به دنبال تقویت امنیت در منطقه است و 
هیچ تمایلی به درگیری با کشورها یا قدرت های بزرگ 

ندارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم و المسلمین »حسن روحانی« روز چهارشنبه در 
تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با وی 
با تاکید بر اینکه سیاست تهران توسعه گسترده روابط 
با دوحه است، اظهارداشت: جمهوری اسالمی ایران به 
دنبال تقویت امنیت در منطقه است و هیچ تمایلی به 
درگیری با کشورها و یا قدرتهای بزرگ ندارد اما اگر از 
طرف آنها اقدام نابخردانه ای شروع شود، بی تردید با 

پاسخ قاطع و پشیمان کننده ای مواجه خواهد شد.
وی با تبریک متقابل عید سعید فطر، با بیان اینکه 
دولت و ملت ایران در کنار دولت و ملت قطر هستند، 
اظهارداشت: مسایل و مشکالت منطقه راه حل نظامی 
ندارد و ما معتقدیم تهدید، فشار، محاصره و تحریم 

اقتصادی، مسیر غلطی در روابط دولتها است.
رییس جمهوری همچنین از مواضع دولت قطر در 
نشست شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب 
این دو  استقبال کرد و گفت: مواضع دولت قطر در 
در  و  همجواری  حسن  سیاست  از  برگرفته  نشست 
راستای کاهش تنش بود و بی تردید هر گونه اجالسی، 
اگر کشورهای منطقه را به یکدیگر نزدیکتر نکند، بی تاثیر 

و غیرسازنده و حتی مضر خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه معتقدیم راهی باید انتخاب شود 
که به نفع ملت های منطقه باشد و نباید تحت تاثیر 
قدرت های بیگانه قرار گرفت، افزود: آنچه در منطقه 
شاهدیم بین عربستان و امارات با یمن و قطر و روابط 
کل  زیان  به  مجموع  در  دارند،  ایران  با  که  نادرستی 

منطقه خواهد بود.
وی تصریح کرد: مواضع ایران در زمان اشغال کویت 
و  یمن  به  امارات  و  عربستان  حمله  صدام،  توسط 
محاصره دولت قطر این موضوع را ثابت می کند که ایران 

با جنگ، فشار و تحریم در این منطقه مخالف است.
گفت وگو تنها راه کاهش تنش ها است

عید  تبریک  با  تلفنی  تماس  این  در  نیز  قطر  امیر 
سعید فطر به رییس جمهوری و دولت و ملت ایران 

بسیاری  در  دوحه  و  تهران  های  دیدگاه  اظهارداشت: 
مسایل منطقه ای نزدیک است و تماس های مستمری 
این بسیار سازنده  بین دو کشور در جریان است که 

است.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تاکید کرد که ما معتقدیم 
که گفت وگو تنها راه کاهش تنش ها است و از ابتکار 
امیر کویت برای کاستن از تنش ها در منطقه حمایت 

می کنیم.
وی روابط ایران و قطر را روابطی تاریخی دانست و با 
قدردانی از مواضع تهران در قبال محاصره قطر و اینکه 
هرگز مواضع سازنده شما را فراموش نمی کنیم، تاکید 
کرد: قطر خواهان توسعه روابط با ایران در همه عرصه 

ها است.

نقوی حسینی:
با مقاومت از تهدید و تحریم عبور می کنیم

 امیر دریادار سیاری:

هیچ قدرتی اجازه نزدیکی به مرزهای آبی کشور را ندارد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد که با مقاومت می توان از تهدید و تحریم عبور کرد؛ آن هم در 

شرایطی که بدترین انتخاب برای ایران مذاکره است.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بیانات اخیر مقام 
معظم رهبری درباره لزوم انتخاب مسیر مقاومت به دلیل داشتن پشتوانه 
عقالنی و منطقی، اظهار کرد: در شرایط فعلی داشتن درک واقعی و تحلیل 
درست از وضعیت موجود و اقداماتی که دشمنان ما به سرکردگی آمریکا 
انجام می دهد، می تواند به ایجاد روحیه مقاومت در بین مردم و مسئوالن 

کمک کند.
وی ادامه  داد: البته باید در این شرایط ارکان نظام و مسئوالن در خدمتگذاری 
به مردم و رفع مشکالتشان همه همت و تالش شان را به کار گرفته و در  عین 
 حال درک درستی از شرایط داشته باشند. در چنین شرایطی می توان شاهد 

تقویت روحیه مقاومت بود.
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 

رفع مشکالت  عامل  از صحبت های خود دو  اسالمی در بخش دیگری 
مردم و درک درست از شرایط به عنوان عوامل تقویت روحیه مقاومت 
بین  این  در  کرد:  نشان  خاطر  باره  این  در  و  دانست  مردم  بین  در 
جریاناتی در داخل کشور به تبع جنگ روانی آمریکا به دنبال تخریب 
یا تضعیف روحیه مردم بوده و تنها راه برون رفت از مشکالت را مذاکره 
بدانیم  همه  باشند.  گرفته  درس  گذشته  از  باید  جریان  این  می دانند. 
که در حال  حاضر بدترین اقدام و انتخاب برای جمهوری اسالمی ایران 

مذاکره است.
که  این  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  والیی  فراکسیون  سخنگوی 
مذاکرات در شرایط فعلی خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، 
بیان  کرد: باید شرایط را به خوبی برای مردم تحلیل کرد و مسئوالن هم درک 
درستی داشته باشند پس ما با مقاومت می توانیم از تحریم و تهدید عبور 
کنیم، چون در شرایط تحریمی و تهدید مذاکره به معنای ذلت و خواری است. 

ما می توانیم با مقاومت در شرایط بسیار خوبی قرار گیریم.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: به هیچ قدرتی اجازه نمی دهیم که به 
مرزهای آبی کشور ما نزدیک شود.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب الله سیاری در حاشیه مراسم نماز عید 
سعید فطر درباره مذاکره با آمریکا و تهدیدات آن  گفت: دیروز مقام معظم 
رهبری، جواب مقامات آمریکایی را داده اند، آمریکایی ها از این حرف ها زیاد 
می زنند و ما از آن هایی نیستیم که به سادگی فریب آمریکایی ها را بخوریم و با 
استفاده از هر ترفندی بخواهند ما را به مذاکره بکشانند و این طور القاء کنند 
که به فکر ما هستند. وی تصریح کرد: چهل سال از انقالب اسالمی گذشته 
است و ما بسیار خوب آن ها را می شناسیم و آزمایش کرده ایم. در موضوعات 
اخیر هم آن ها خودشان را نشان داده اند، ما اصالً نیازی به مذاکره با آمریکا 

نداریم.
وی درباره حضور ناو های آمریکا در خلیج فارس و مانور تبلیغاتی آن ها 
تاکید کرد: ما در خلیج فارس و دریای عمان ترفند های آن ها را می شناسیم 
و خودشان می دانند که حضور آن ها در منطقه به غیر از ناامنی چیز دیگری 
ندارد، اینکه آن ها می گویند ناوهایشان را آورده اند چهل سال است که آن ها 
این را می گویند، اما هیچ گاه به مرز های ما نزدیک نشده اند و ما هم چنین 

اجازه ای به آن ها نمی دهیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ادامه داد:  آمریکایی ها طبق 
قوانین بین المللی در آب های آزاد حضور دارند و ما نیز از سال ۸۶ به فرموده 

رهبری، در آب های آزاد دنیا حضور پیدا کرده ایم.

وی افزود: رهبری فرمودند، ما اهل تجاوز به هیچ کشوری نیستیم و طبق 
قوانین بین المللی در آب های آزاد حضور داریم، اما می گوییم به کسی اجازه 

نمی دهیم به مرز های آبی ما نزدیک شود.
وی با تبریک عید سعید فطر به همه مسلمانان گفت: عید فطر، عید بندگی 
است پس از یک ماه عبادت و بندگی خدا، امروز به شکرگزاری این ماه مبارک 

در نماز عید فطر حاضر شده ایم.
سیاری تاکید کرد: مشتاقان پس از یک ماه در روز عید در این مکان حضور 
پیدا کردند که این نماز و مراسم با حضور مقام معظم رهبری یک ویژگی دیگر 

و حال و هوای خاصی دارد.

روزنامه صبح ایران


