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آمریکا جرات حمله به ایران را ندارد
نماینده ولی فقیه در س��پاه با بی��ان اینکه آمریکا 
ج��رات حمله به ایران را ندارد، گف��ت:  اگر آنان دچار 
این اش��تباه شوند س��پاه و بسیج همانند جنگ هشت 
ساله شکست مفتضحانه ای را به غرب و به ویژه آمریکا 

تحمیل می کنند.
حجت االسالم والمس��لمین عبداهلل حاجی صادقی 
اظهار داشت: ما بر اساس سنت و قرآن، خدا را به خاطر 
وج��ود ام��ت مومن و ثابت ق��دم در دف��اع از ارزش ها 
سپاس��گزاریم. ملت ایران 40 س��ال است که در برابر 
انواع فشارها و تهاجم های اس��تکبار، مردانه ایستادند 
و به فرموده رهبر معظم انقالب اس��المی، هم از مردم 
مدین��ه و هم از مردم عراق زمان اهل بیت)ع( س��ابقه 
بهتر و زیباتری دارند. وی ضمن قدردانی از ایستادگی 
ملت ایران در مقابل دش��منان انقالب اسالمی تصریح 
کرد: خدا را ش��اکر هستیم که به این ملت کمک کرد 
تا در برابر تمام س��ختی ها ایس��تادگی کنند و در راه 
دفاع از اس��الم ثابت قدم باش��ند و ما نیز وظیفه داریم 

که قدردان ملت ایران باشیم.
حاجی صادق��ی با بیان اینکه ملت ایران حس��اب 
برخی قصورات توسط برخی مدیران را از انقالب جدا 
کرده اند خاطرنش��ان کرد: با وجود همه س��ختی ها و 
فتنه ه��ا و نامالیمات که از جبهه اس��تکبار علیه ملت 
ایران رخ می دهد مردم همواره پای انقالب ایستادگی 
می کنند. نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران افزود: 
مس��ئوالن باید خدمت به مل��ت را بزرگترین عبادت 
ب��رای خود بدانند و ب��ه فرموده رهب��ر معظم انقالب 
مبارزه با اس��تکبار یعنی خدمت به مردم و هر کس��ی 
که در خدم��ت به مردم توفیق یاب��د، ارزش کار او از 

بودن در سنگر جبهه نیز باالتر است.
وی با اش��اره ب��ه جنایت اقلی��ت یهودی ها تحت 
عنوان صهیونیست ها گفت: برخی یهودیان فتنه گر که 
از زمان حضرت موسی)ع( با توطئه های خود مشکالت 
مختلفی به وجود می آوردند تا زمان پیامبر اسالم)ص( 
نیز مرتکب جنایات مختلف ش��دند و در دوران پیامبر 

اسالم)ص( نیز از دشمنان این دین الهی بودند.
حاجی صادقی تاکید کرد: جرم و جنایت یهودیان 
در ادوار مختلف تاریخ باعث سقوط آنان شد و آنان در 
زمان پیامبر اسالم)ص( آنقدر ایشان را اذیت می کردند 
که آیاتی در قرآن در تقبیح آنان نازل ش��د و امروز نیز 
این رژیم بزرگترین جنایات را در دنیا مرتکب می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه رژیم صهیونیس��تی قبل از پیروزی 
انقالب اس��المی از ارتکاب هیچ جنایتی ابایی نداشت 
گف��ت: آنها با ش��عار نیل تا فرات و شکس��ت نیروهای 
عربی در حوزه های مختلف جلو می رفتند و اگر انقالب 
پیروز نمی شد و این قدرت الهی در برابر آنان در منطقه 

قرار نمی گرفت امروز وضعیت آنان اینگونه نبود.
نماین��ده ولی فقی��ه در س��پاه پاس��داران اظه��ار 
داش��ت: دوران دوم موجودی��ت ای��ن رژی��م جعل��ی 
همزمان با پیروزی انقالب اس��المی ب��ود و انقالب ما 
نی��ز از همان ابتدا ب��ا قاطعیت و صراح��ت این رژیم 
را نامش��روع دانس��ت و آرمان ما این بود که اسرائیل 
بای��د از صفحه روزگار حذف ش��ود. وی با بیان اینکه 
رژیم صهیونیس��تی برنامه های انقالب اسالمی را باور 
نمی کرد گفت: ش��اهدیم که در این 40 سال وضعیت 
به گونه ای ش��ده که س��ردمداران رژیم صهیونیس��تی 
معترفند انقالب اس��المی م��رگ تدریجی آنان را رقم 
زده و نیازی نیس��ت تا 25 سال آینده صبر کنند زیرا 

مرگ آنان از هم اکنون اتفاق افتاده است.
حاجی صادقی افزود: روزی مشکل اسرائیل، سنگ 
در دست بچه های فلسطینی بود اما امروز آن سنگ ها 
به موش��ک هایی تبدیل شده که اسرائیل نمی تواند در 
برابر آنها مقاومت کند و اگر روزی ش��عار نیل تا فرات 
می دادن��د امروز باید برای حف��ظ موجودیت خود دور 
ت��ا دور خود را دیوار بتنی بکش��ند. وی با بیان اینکه 
ام��روز به برک��ت روز قدس و ایس��تادگی ملت ایران، 
رژیم اش��غالگر، اصل موجودیت خود را از دست داده 
اس��ت تصریح کرد: اگر روزی اسرائیلی ها می توانستند 
رژیم های عرب��ی را چند روزه شکس��ت دهند اما هم 
اکن��ون 33 روز و ی��ا حت��ی 48 س��اعته از نیروهای 

حزب اهلل شکست می خورند.

پاسداران

دشمنان قدرت رویارویی با ارتش را ندارند
فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: دش��منان ب��ه هیچ وجه قدرت 
رویارویی و مقابله با ارتش جمهوری اسالمی ایران را نداشته و نخواهند داشت.
امیر علیرضا صباحی فرد در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران 
گفت:ملت سلحشور و انقالبی ایران اسالمی و سایر کشورهای دیگر امروز تجدید 
پیمان کردند. ملت مسلمان ایران بار دیگر به فرمایشات رهبر کبیر انقالب پاسخ 

مثبت دادند و به میدان آمده تا بگویند پای آرمان های انقالب اسالمی ایستاده اند.
امیر صباحی فرد گفت: من به افراد و کش��ورهایی که با انقالب اس��المی ما دشمنی 
دارن��د م��ی گویم که این انقالب ب��ه انقالب امام زمان)عج( وصل خواهد ش��د و ما پای 
این انقالب و نظام ایس��تاده ایم و مذاکره و معامله ای در رابطه با مس��ائل ناموسی انقالب 
همچون مس��ائل دفاعی و نظامی نخواهیم داش��ت. وی خاطرنش��ان ک��رد: اینکه قدس 

پایتخت ابدی فلسطین است جز شعارهای ابدی و اساسی ما خواهد بود.  مهر

ارتش اسالم
راهپیمایی روز قدس پیام ملت ایران را به ترامپ و نتانیاهو رساند

نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسالمی گفت: حضور پرشور مردم 
در راهپیمایی روز قدس پیام پایداری این ملت را به گوش ترامپ و نتانیاهو که 

تمام تالش شان را علیه منافع ملت ایران به کار گرفته اند رساند.
س��یامک مره صدق در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس افزود:این حضور 
در ش��رایطی که ترامپ، نتانیاهو و س��ایر دیوانگان عالم تمامی توان شان را علیه 
مناف��ع مل��ی ایران و بر علیه ارزش ه��ای توحیدی به کار گرفته ان��د، پیام پایداری و 

مقاومت ملت ایران را به گوش  آنها رساند. 
نماینده کلیمیان ایران در مجلس افزود: این راهپیمایی در ایران در فصل گرم برگزار 
می شود و برگزاری آن در زمانی است که اکثر قریب به اتفاق مردم، روزه دار هستند و این 
نشان دهنده انگیزه باالی مردم ایران در دفاع از ارزش ها و انقالب شان است. مره صدق گفت: 
این حضور پررنگ مردم ایران درس عبرت به مخالفان منافع ملت ایران است.  فارس 

دیدگاه
امضای قرارداد سایپا و ایران خودرو با  صنعت دفاعی 

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گفت: تهدید تحریم باید تبدیل به 
فرصت شده و کشور از شر وابستگی رها شود همان طوری که در صنعت دفاعی، 

تولید مواد اولیه و قطعه سازی کامال بومی سازی شد و وابستگی وجود ندارد.
امیر س��رتیپ امیر حاتمی در جلس��ه اقتصاد مقاومتی استان زنجان اظهار 
داشت: موضوع رونق تولید که امسال از طرف مقام معظم رهبری به این نام مزین 

شده در حالت اول نشان دهنده حکمت عمیق و دقیق به این موضوع است.
وی گف��ت: قطعات هواپیمای F4، F5، F14 که قطعات آنها در دنیا نظیر ندارد در 
ایران تولید و پرواز می کند و نسل های بعدی نیز ساخته می شود. امیر حاتمی گفت:اخیرا 
ش��رکت های سایپا و ایران خودرو با س��ازمان صنعت دفاعی قرار داد امضا کرده است، با 
اس��تفاده از تکنولوژی داخلی فرصت و جهش جدیدی در صنعت خودروس��ازی ایجاد و 

خود اتکایی حاصل می شود.  وزارت دفاع

در حاشیه

نابودی اسرائیل زودتر از 25 سال
ادامه از صفحه اول

اکنون جبهه مقاومت اس��المی فلسطین از مبارزه 
با س��نگ و فالخون به موشک و پمپاد رسیده است و 
حزب اهلل لبنان با هزاران موش��ک آماده ش��لیک یک 
ق��درت بازدارنده مقابل رژیمی اس��ت که در ش��رایط 

وخیم قرار دارد و رو به نابودی است. 
م��ردم یمن نیز ب��ا مقاومت خ��ود مقابل حمالت 
ارت��ش رژیم آل س��عودی همان راه��ی را می روند که 
مردم فلسطین طی می کنند. مقاومت مردم یمن، مردم 
فلسطین، مردم بحرین، لبنان و سوریه مقابل دشمنان 
جهان اسالم، به هم ارتباط دارد. آنها حلقه های زنجیر 
ناگسستنی هستند که آینده جهان اسالم را با محوریت 

جمهوری اسالمی ایران رقم خواهند زد.

سرمقاله

خطیب نم��از جمع��ه تهران  ن يبــــو گف��ت: روز ق��دس، یک روز تر
نیس��ت، یک جریان و یک جبهه است، روز قدس 
عامل فراموش نش��دن مسئله فلسطین و بازخوانی 
کودک کش��ی  حامی��ان  و  اس��رائیل  پرون��ده 

صهیونیست ها است.
حجت االس��الم کاظم صدیق��ی در خطبه های 
این هفته نماز جمعه که در دانش��گاه تهران برگزار 
ش��د، در خصوص روز قدس گفت: روز قدس برای 
ما روز اس��الم است، امام راحل روز قدس را معین 
فرمودند، روز قدس در 40 س��ال گذشته آوردگاه 
اع��الم برائت از رژیم صهیونیس��تی و اعالم موضع 

امت اسالمی علیه اشغالگری بوده است.
صدیق��ی اظه��ار داش��ت: مقاومت فلس��طین 
امروز در جای جاِی فلس��طین ریش��ه دارد. امروز 
عمق آگاهی نس��بت به مسئله فلس��طین فراتر از 
منطقه است و یک جریان بین المللی برای پیگیری 
مطالبات فلسطینی ها ایجاد شده است. وی تاکید 

ک��رد: طرح معامله قرن و یا ه��ر اقدام دیگری که 
تأمین کننده خواسته های مشروع فلسطینی ها به 
ویژه بازگش��ت آنها و برگزاری انتخابات آزاد نباشد 

نمی تواند این مسئله بزرگ جهان را حل کند.
امام جمع��ه موقت تهران تاکید کرد: قرآن در 
دفاع از مردم مظلوم دس��تورات فرامرزی دارد، ما 
وظیفه داریم از زنان و کودکان و افرادی که تحت 
ظلم قرار دارند دفاع کنیم. در حدیث آمده اس��ت 
اگر مظلومی مسلمانان را صدا کند و مسلمانان آن 
را اجابت نکند این افراد مس��لمان نیستند. سبک 
زندگ��ی حضرت امیر المومنین )ع( و پیامبر )ص( 

حمایت از مظلومان بوده است.

وی اف��زود: انق��الب ما انقالب ایرانی نیس��ت 
انقالب مس��تضعفان اس��ت که انش��ااهلل به ظهور 
حض��رت مهدی منتهی خواهد ش��د. ما همیش��ه 
از مس��تضعفان حمایت کرده ایم و مستکبرین در 

مقابل ما به زانو درآمدند و رو به افول هستند.
امام جمعه موقت تهران اف��زود: امام خمینی 
)ره( ای��ن ق��رن را قرن پی��روزی مس��تضعفان بر 
مس��تکبران اعالم کردند و ای��ن پیش بینی محقق 
خواهد ش��د. بزرگ تری��ن قدرت ه��ا در اتاق های 
شیطنت نقش��ه می کش��ند تا به ملت ایران ضربه 
بزنند اما مقام معظم رهبری با یک س��خنرانی این 
هم��ه این توطئه ها را خنث��ی می کند. صدیقی در 

م��ورد مذاکره با آمریکا گفت: در س��ال ۹2 زمزمه 
مذاکره شروع ش��د و عده ای رفت و آمد و مذاکره 
کردند، علیرغم هش��دارهای صریح و ش��فاف مقام 
معظ��م رهبری که به دش��من اعتم��اد نکنید و از 
دشمن و تضمین بگیرید و فریب لبخندهای آنها را 

نخورید، برجام بدون هیچ تضمینی تصویب شد.
وی با تأکید بر اینکه فلس��فه مذاکره لغو همه 
تحریم ها بود گفت: امروز نه تنها شاهد لغو تحریم ها 
نیستیم بلکه تحریم های جدیدی علیه ملت ایران 
وضع شده است، اروپا هم همان راه قبلی را می رود 
و خس��ارت ها را جبران نکرد و فقط به یک تأسف 
می خوریم بس��نده کرد. صدیق��ی تصریح کرد: آیا 

وقت آن نشده است که ما به اقتصاد مقاومتی فکر 
کنیم و به نیروهای جوان و خالق خودمان میدان 
داده و تغیی��ر روش بدهیم. ما ملتی خداپرس��ت و 

زیر پرچم امام زمان هستیم.
امام جمعه موقت تهران گفت: امس��ال س��ال 
رونق تولید و اقتصاد است، آیا قدمی در این راستا 
برداشته ش��ده است؟ گره اقتصاد ما با رونق تولید 
باز می شود، قیمت ارز نیز باید در این راستا تعیین 
تکلیف ش��ود. باید نرخ ارز تعیین شود تا تولید که 

نیروی محرکه اقتصاد است به حرکت درآید.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: در سال 
۷2 و ۷3 با اتخاذ سیاس��ت های لیبرالی و س��رمایه 
داری و عدم توجه به توصیه های کارشناسان انقالبی 
تورم به 50 درصد افزایش یافته و بدهی 40 میلیارد 
دالری برای کش��ور ایجاد شد. وی اظهار داشت: بی 
ارزش شدن پول ملی مایه سرافکندگی ما در داخل 
و خارج است. گرانی و تورم کنترل نشده است. باید 

ریشه های گرانی را پیدا کنیم.  مهر

حجت االسالم صديقی در نماز جمعه:

روز قدس یک جریان و جبهه است

با افش��ای جزئیات��ی از طرح  ب��رای حل گـــزارش دو "معامل��ه ق��رن" 
مس��ئله فلس��طین، این روزه��ا محمودعباس که 
سالها برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی تالش 
کرد بازنده اصلی اس��ت چراکه سالها مذاکراتش به 
شکست انجامید. آینده ای که می توان برای برخی 

مانند تاجزاده نیز متصور شد.
مصطف��ی تاجزاده در دوس��ال اخی��ر و بعد از 
خ��روج آمریکا از برجام، بارها خواس��تار مذاکره با 
ترامپ ش��ده بود و اخیرا با ایج��اد هراس از حمله 
احتمال��ی آمری��کا، گفته ب��ود "امکان ن��دارد که 
ش��یوه ای ج��ز تعامل برد - برد ی��ا باخت - باخت 
وجود داش��ته باشد و ما محکوم به گفتگو هستیم. 
حاال این گفتگو می خواهد قبل از جنگ باش��د یا 
بعد از جنگ باش��د و عقل حکم می کند که قبل از 

اینکه همه چیز به هم بریزد گفتگو کنیم."
وی پیش��تر نیز در مصاحب��ه ای گفته بود 
می توان به ترامپ امتیازاتی داد به ش��رط آنکه 
وی مدل مذاکره با کره ش��مالی را برای ایران 

درنظر بگیرد! 
البته این درخواس��ت های مذاکره 

او ب��ه ترامپ ختم نمی ش��ود بلکه 
سال ۹5 خواستار مذاکره با داعش 
شده بود و در مصاحبه ای گفته بود 
"داعش یک فکر و گرایش اس��ت و 

حاالحاالها خواهد بود..."!!
در فلسطین نیز، محمود عباس 

)ابومازن( رئیس تشکیالت خودگران 
که بعد از فوت یاس��ر عرفات مسئولیت 

اداره کرانه باختری را برعهده داشت 

و مذاک��رات صلح��ی که عرف��ات آغاز ک��رده بود، 
پیگیری می کن��د، در مقاطع مختلف��ی صحبت از 
ادامه مذاکرات با رژیم صهیونیستی برای رسیدن به 
طرح دو دولت و تش��کیل کشور مستقل فلسطینی 
در خاک سرزمین اشغالی کرده بود. او که از مخالفان 
مقاوم��ت و گروه هایی مانند حماس بود، معتقد بود 
ک��ه رویکرد آنها نتیجه نمی ده��د و فقط مذاکره و 

گفتگو و سازش است که راه حل است!
وی بهمن ماه س��ال گذش��ته در دی��دارش با 
بازرگانان اسرائیلی گفته بود "تشکیالت 
خودگ��ردان به توافقات امضا ش��ده 
ب��ا اس��رائیل پایبند خواه��د بود و 
به  انتخاب��ات  نتیج��ه  امیدواری��م 
گونه ای باشد که بگوییم بله، بیایید 
ب��ا هم مذاکره کنی��م... ما به امنیت 
و  احت��رام می گذاریم  اس��رائیلی ها 
امیدواریم که ارتش اسرائیل 
هم ب��ه امنیت م��ا احترام 

بگذارد!"
اظه��ارات چندین باره 
ابوم��ازن موجب ش��د تا 
رئیس  ش��الوم«  »درور 
پژوهش ه��ای  دای��ره 
سازمان اطالعات نظامی 
در  صهیونیس��تی  رژی��م 

تمجید وی بگوید "از سال 2004 تاکنون شخصی 
به نام ابو مازن )محمود عباس( در فلس��طین روی 
کار است که منبع آرامش و مخالف تروریسم است 
و پایه و اساس��ی برای دس��تیابی به روند سیاسی 

سازش وجود دارد."
مواض��ع محمودعباس هربار با اعتراض س��ایر 
گروه های مبارز خاک فلس��طین مواجه می شد اما 
باید پس از س��الها تالش برای دستیابی به صلح و 
اجرایی کردن طرح دو دولت این روزها چه عایدی 

نصیبش شده است. 
در روزهای گذشته »معامله قرن« کلیدواژه ای بود 
که بیش از پیش در رسانه ها به گوش می خورد. طرحی 
که قرار است با کمک آمریکا و برخی سران کشورهای 
عربی، اسرائیل را به رسمیت شناخته و طرح قدیمی 

دو دولت را به شیوه دیگری عملیاتی کند. 
طرح قرن یا هم��ان »معامله قرن« که آمریکا 
و اس��رائیل با همکاری س��ران برخی کش��ورهای 
عربی دنبال می کنند، آب پاکی را به س��الها تالش 
ابومازن و عرفات ریخته است. آنچه از جزئیات این 
طرح بیرون آمده، نشان می دهد که آمریکایی ها و 
صهیونیست ها نه تنها امتیازی به ابومازن نداده اند، 
بلک��ه تحقیری که از او در این ماجرا به عمل آمده 

کم سابقه است.
بر اساس آنچه از طرح معامله ی قرن در برخی 
رس��انه ها فاش شده، تقریباً بخش اعظمی از آنچه 

در اختیار ابومازن بوده به حراج گذاش��ته ش��ده و 
تقدیم صهیونیستها شده است. و البته پیش از این 
هم آمریکا و اسرائیل با انتقال پایتخت رژیم جعلی 
صهیونیس��تی به بیت المقدس پاسخ کوبنده ای به 

سالها سازشکاری ابومازن داده بودند.
ب��ا این حال غ��زه ک��ه کنت��رل آن در اختیار 
حماس و س��ایر گروه های مقاومت اس��ت، به رغم 
هم��ه مش��کالت و حم��الت رژیم صهیونیس��تی 
پابرجاس��ت و حتی در طرح معامل��ه ی قرن آمده 
که بخش��ی از شبه جزیره س��ینا نیز به آن افزوده 
ش��ود و در اختیار فلسطینی ها قرار بگیرد. هرچند 
اساس طرح معامله ی قرن، یک طرح صهیونیستی 
و آمریکایی و محکوم به شکست است، اما نحوه ی 
برخورد آن با دو گروه سازشکار و مقاومت می تواند 

نشانه های جالبی داشته باشد.
می ت��وان ای��ن روزها ابوم��ازن را 

ش��خصیت  شکس��ت خورده ترین 
فلس��طینی دانست. وی سالها شاهد 
کش��تار روزانه هموطنان فلسطینی 

خ��ود ب��ود ام��ا با س��ودای 
مذاکره و سازش، نه تنها 
این جنایات را محکوم 
واکن��ش  و  نمی ک��رد 
عملی نش��ان نمی داد 
به  نزدیکی  ب��ا  بلکه 
حتی  و  عربس��تان 
معارض  گروه های 
جمهوری اسالمی 
منافقین  مانن��د 
ت��الش می ک��رد 

رضای��ت آمریکا و رژیم صهیونیس��تی را به دس��ت 
آورد. 

ابومازن رئیس تش��کیالت خودگران فلسطین 
بع��د از مرگ عرفات، س��الها برای تش��کیل دولت 

فلسطینی تالش کرد 
ابومازن که ح��اال رویاهایش برباد رفته، گفته 
اس��ت در نشس��ت منامه که درب��اره معامله قرن 
برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. هرچند همین 
توجه به فریب خوردن سران جنبش فتح می تواند 
این امید را پیش بکشد که شاید آنها نیز دوباره به 
مقاومت روی بیاورند اما تجریه س��ازش و مذاکره 
ذلیالنه نشان می دهد که چگونه دل خوش کردن 

به وعده های آمریکا، چنگ زدن به هیچ است.
سرنوش��ت ابومازن را می توان برای شخصیتی 
مانن��د تاجزاده که به هربهان��ه ای دنبال مذاکره و 

سازش هستند بارها روایت کرد.
تجربه غزه و همچنین س��وریه-که تاجزاده 
قصد داشت با مذاکره به سرانجام برساند- نشان 
می دهد، راهکار مقاومت به رغم همه مشکالت و 
س��ختی ها نتیجه بهتری را رقم خواهد زد و 
در مقاب��ل مذاکره از س��ر ترس و 
توهم، عاقبتی جز دست کشیدن 
از آنچه درصدد دستیابی به آن 
هس��تند در پی ندارد. محمود 
عباس امروز آیینه تمام نمایی 
از آین��ده امثال تاجزاده ها و 
طرفداران سازش و مذاکره 
با دشمن هس��تند که در 
س��رخوردگی  ب��ه  نهایت 
خواهند رسید.  تسنیم

داستان ابومازن و سرنوشت تاج زاده ها

معامله  قرن با سازشکاران چه می کند؟

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت:   معامل��ه ق��رن نش��انه "دالل مابی" در نظـــــرگاه
سیاست های آمریکا است. واژه معامله نشان می دهد آمریکا 
جای��ی که پای ش��رافت و غیرت دینی ی��ک امت در میان 

است آن اسم و واژه معامله را به کار می برند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در سخنان 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با بیان این که شرایط 
امروز منطقه متفاوت تر از گذش��ته اس��ت گفت:  مقاومت و 

جبهه مقاومت امروز از وجهه قوی تری برخوردار است.
وی افزود: رفتار آمریکایی ها گس��تاخ تر از گذشته علیه 
فلسطینی ها شده است، بی پرده شده است، شما اقدام آمریکا 
در انتقال پایتخت به بیت المقدس را ببینید که با سر و صدا 
ای��ن کار را انجام دادند، این کار توهین به همه مس��لمانان 
بود، چرا که قدس شریف مورد احترام همه مسلمانان است، 

محل معراج پیامبر است.
الریجانی به اش��اره به موض��وع معامله قرن اضافه کرد:  
آنه��ا عنوان کردند که ب��ا معامله قرن می خواهند مش��کل 
را ب��رای همیش��ه حل کنن��د. خود همین عنوان نش��ان از 
"دالل مابی" در سیاس��ت های آمریکاست. واژه معامله نشان 
می ده��د آمریکا جایی که پای ش��رافت و غیرت دینی یک 
امت در میان است آن اسم و واژه معامله را به کار می برند و 
این نش��انگر پوچ بودن فکر سیاسی آنها است. این امر ریشه 
در تفکر فلس��فی آنها دارد. تفک��ری که تمدن آمریکا بر آن 
اس��تورا شده، فلسفه منفعت طلبانه اس��ت و عدالت، شرف، 
غی��رت و رفاقت و وفای عه��د و ده ها فضیلت اخالقی وقتی 

معنا دارد که برای آنها منفعتی وجود داشته باشد.
الریجان��ی گفت: آمریکایی ها بی ش��ک دنب��ال تحقیر 

مسلمانان و در مضیقه قرار دادن مسلمانان هستند.
  الریجان��ی در بخش دیگری از س��خنانش با بیان این 
مطل��ب که توانمندی جبهه مقاومت در دو دهه اخیر چهره 
منطقه را عوض کرده اس��ت، گفت: در دو دهه اخیر جریان 
مقاوم��ت در منطق��ه یک جریان عمیق مجاه��د و پرانرژی 
ش��ده است که خیلی بیشتر از دولت ها توانمندی مبارزه با 
جری��ان های مخرب در منطق��ه را دارد. اگر مقاومت حزب 
اهلل قدرتمند نبود آیا اس��رائیل در جنگ 33 روزه شکس��ت 
می خورد؟ اگر مقاومت قوی نبود آیا تروریست های وحشی 
داعش در عراق س��رکوب می شدند؟ اگر مقاومت قوی نبود 
آیا انواع و اقسام تروریست ها در سوریه سرکوب می شدند؟

رییس مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: متاسفانه 
کش��ورهای منطقه نسبت به آنها خود را خاضع نشان دادند 
و آنه��ا هم فکر می کنند که ملت ایران را می توانند مجاب 
کنن��د در صورتی که ملت ایران متدین و ش��جاع و از رهبر 
با تدبیر برخوردار اس��ت. بس��اط فری��ب کاری تان را جمع 

کنید.
الریجانی به اش��اره ب��ه موضوع مذاکره می��ان ایران و 
آمری��کا با بیان اینک��ه با این وضعیت مذاک��ره چه معنایی 
دارد؟ تصری��ح کرد:  یک مش��ت دزد بیایند اموال را بگیرند 
وقت��ی اموال را گرفتند در بزنن��د و بگویند حاج آقا مذاکره 
کنیم. برخی می گویند این واقعیت منطقه اس��ت و این زور 

است، خب پس زور است، مذاکره نیست. 
رئی��س مجل��س در ادامه با بی��ان اینک��ه امریکایی ها 
دنبال طرح های س��رگرم کننده ب��رای پایمال کردن حقوق 
فلس��طینی ها هس��تند و در مقابل این روش مسیر مقاومت 
اس��ت، گفت: آنها راه��ی باقی نگذاش��تند و هر طرحی که 
دادند دروغ از آب درآمد. این مس��یر جواب می دهد و شما 
هر روز می بینید که مقاومت قوی تر ش��ده اس��ت و نتیجه 

آن برای اسرائیل درد آورتر خواهد بود.
ریی��س مجلس ادام��ه داد: راه دیگر که ی��ک راه حل 
سیاس��ی دموکراتی��ک اس��ت، همان راهی اس��ت که رهبر 
انق��الب در دو ده��ه اخیر مطرح کردند ک��ه این مبتنی بر 
اس��ناد بین المللی است و ش��اید تنها راه سیاسی برای حل 
این اختالف سیاس��ی، برگزاری همه پرسی برای فلسطین 
اس��ت و چند جزء دارد که عبارت است از بازگشت آوارگان 
فلس��طینی به س��رزمین آبا و اجدادی خودش��ان، برگزاری 
انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین اعم از مسیحی و 
یهودی و مسلمانان، تشکیل نظام سیاسی منتخب اکثریت 
براس��اس همه پرسی و تصمیم گیری از سوی نظام سیاسی 

منتخب اکثریت برای ساکنان غیر بومی این سرزمین.
رئی��س مجلس ب��ا بیان اینکه ش��رایط فعلی در منطقه 
نس��بت به گذشته شفاف تر ش��ده است، گفت: نقش برخی 
کش��ورها روشن نبود و پشت صحنه همکاری با اسرائیل می 
کردند و در عمل فریاد حمایت از فلس��طین س��ر می دادند 
ولی امروز ش��فاف شده است. سعودی ها با همکاری اماراتی 
ها و بحرینی ها در تس��لط اسرائیل و نابودی فلسطینی ها، 
هم مال و منال خود را دادند و هم آبرو و حیثیت خود را زیر 

پای طرح قالبی امریکا له کردند.  تسنیم

علی الريجانی:
معامله قرن دنبال تحقیر مسلمانان است 

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: در  آسـیا روز ش��انزدهم جن��گ 33 روزه، ی��ک غـرب 
موسسه اسرائیلی از یهودی های ساکن فلسطین نظرسنجی 
ک��رد و 52 درصد اعالم کردن��د باید این جنگ پایان یابد و 

ما نمی توانیم در مقابل حزب اهلل مقاومت کنیم.
سعد اهلل زارعی، پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، 
با اش��اره به طرح های نجات اسرائیل از ابتدا تا کنون گفت: 
با شکس��ت مواجه شدند و درباره آن ها اعتراف وجود دارد و 

این به واسطه روز قدس است.
وی با اشاره تأثیر جنگ 33 روزه حزب اهلل لبنان و رژیم 
صهیونیس��تی گفت: قبل از این جنگ، اسرائیلی ها هر وقت 
وارد جنگی می ش��دند، با ضربه نظامی آن جنگ را به پایان 
می رساندند اما از آن زمان به بعد آن ها در هر جنگی ناگزیر 
ش��دند از طریق سیاسی و با توس��ل به دیگران جنگ را به 
پایان برسانند و این نشان دهنده ضعف بزرگی است که روز 

قدس بر پیکره این رژیم وارد کرده است.
کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه بعد از جنگ 33 
روزه شکاف های بزرگی در جامعه صهیونیستی پدید آمده، 
گفت: این ش��کاف تا امروز ادمه دارد تا جایی که انتخاباتی 
را که دو ماه پیش برگزار کردند و مجلسی را تشکیل دادند، 
امروز ناگزیر شدند به خاطر اختالفات شدید داخلی، مجلس 
دوماهه را منحل کنند و انتخابات جدیدی را برگزار کنند.

زارع��ی خاطرنش��ان کرد: در روز ش��انزدهم جنگ 33 
روزه، یک موسس��ه اسرائیلی از یهودی های ساکن فلسطین 
نظرسنجی کرد و 52 درصد اعالم کردند که باید این جنگ 
پای��ان یابد و ما نمی توانیم در مقابل حزب اهلل مقاومت کنیم 

و این تبدیل به یک مسئله اساسی و امنیتی شد.
وی با اشاره به مقاله یکی از مقامات سیاسی- رسانه ای 
اس��رائیل در روز س��وم جنگ 33 روزه در روزنامه اسرائیلی 
»یدع��وت احارانوت« گفت: او، جن��گ 33 روزه را به عنوان 
مرحله آموزش��ی حکوم��ت و همبس��تگی اجتماعی مطرح 
کرده و نوش��ته بود، تم��ام خاورمیانه به دق��ت می نگرند و 
می پرسند که آیا سید حسن نصراهلل، صاحب نظریه اسرائیل 
خانه عنکبوتی، حق می گوید؟ و آیا جامعه اس��رائیل ضعیف 

شده و نرمش به خرج می دهد؟
کارش��ناس مسائل منطقه با بیان اینکه در پایان جنگ 
33 روزه »یدع��وت احاران��وت« نوش��ت پای��داری م��ردان 
حزب اهلل بزرگترین تهدید در برابر اس��رائیل است، افزود: در 

ادامه مقاله مورد نظر آمده اس��ت که در این اوضاع اسرائیل 
ناگزیر ش��د جنگ را پایان دهد و سیاس��ت نرم را در برابر 

حزب اهلل پیش بگیرد.
وی تصریح کرد: باید بگوییم رژیم صهیونیس��تی ناگزیر 
است در مقابل مقاومت منطقه قدم به قدم عقب نشینی کند 

و محو و نابودی خودش را نظاره کند.
زارع��ی ادام��ه داد: از ط��رف ش��ما م��ردم روزه دار به 
اس��رائیلی ها می گوی��م بدانید این پیش��گویی رهبر انقالب، 
می��وه راهب��ردِی کالن جمهوری اس��المی در مبارزه علنی 
با رژیم صهیونیس��تی است و یک س��خن نیست؛ بلکه یک 

استراتژی است که برا اساس آن، عمل وجود دارد.
کارش��ناس مسائل غرب آسیا با اش��اره به اعتراف یک 
مقام صهیونیستی آمریکایی که سال ها سکان وزارت خارجه 
این کش��ور را برعهده داش��ته درباره محو اسرائیل گفت: او 
در کتاب نظام جهانی می نویس��د که امکان اس��تمرار دولت 
اسرائیل وجود ندارد و ممکن است تا سال 2025 - زودتر از 

زمانی که رهبر انقالب مشخص کرده اند- از بین برود.
زارع��ی با بیان اینکه هر روز ش��اهد نش��اط بیش��تر و 
وحدت بیش��تر در بین فلسطینی ها برای رسیدن به اهداف 
و آرمان های خود هس��تیم، به طرح معامله قرن اشاره کرد 
و گفت: این طرح، سرنوش��تی بیشتر از سرنوشت 20 طرح 

نجات اسرائیل از کمپ دیوید تا کنون، پیدا نخواهد کرد.
زارعی با بی��ان اینکه معامله قرن، مبادله زمین اس��ت 
و در ادمه طرح خاورمیانه جدید آمریکاس��ت، تصریح کرد: 
این طرح اگر به نتیجه برس��د که نخواهد رس��ید، مقدمات 
تجزیه کش��ورهای منطقه که خارج از این طرح هس��تند را 

فراهم می کند. 
زارعی تصریح کرد: همه باید بدانند مس��ئله اقتصادی و 
رفاه فلس��طینی ها و حل مشکالت مالی آن ها مطرح نیست 
و مس��ئله تغییر ژئوپولیتیک منطقه در میان است و باید با 
حساسیت تمام مواجه شود. معامله قرن، طرح مبادله زمین 
و معامله اراضی اس��ت؛ یعنی نقش��ه جدید برای منطقه؛ و 

مسلمانان باید حساس باشند. 
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا افزود: ه��ر طرحی در 
منطقه که امریکا محور آن باش��د قطعاً محکوم به شکست 
است. اگر باور ندارید به تجربه نگاه کنید. بیست سال تاریخ 
منطق��ه را مرور کنید تا شکس��ت آمری��کا را در هر طرحی 

مشاهده کنید.  فارس

سعداهلل زارعی:
زمینه های محو اسرائیل فراهم شده است

 


