
رهبر معظم انقالب در آستانه ورود به ماه ذی الحجه 
نکاتی را درباره میزبانی عربستان از حجاج فرموده 
و بیش��تر از همه تاکید داش��تند که عربستان باید 
ضمن تامین امنیت حجاج کای کند که این فریضه 

عبادی-سیاسی امنیتی نشود. 
 آل س��عود بعد از رقم زدن اتفاقات عجیب و غریب 
سیاس��ی و دخالت در جریان مذاکرات هسته ای و 
بی کفایتی در پذیرش حجاج در سال 94 اینبار هم 
مقابل مردم مسلمان عاشقی که از یمن و سوریه به 
دستور الهی قرار بود راهی سرزمین پیامبر شوند و 
حج واجب را به جای آورند ایس��تاد تا مانعی برای 
تحقق فریضه ش��رعی و دینی مسلمانان باشد.البته 
این اولین باری نیست که آل سعود فقط برای اینکه 
فضای س��رکوبگری داخلی خود را جهانیان نبینند 
تا این ق��وم دیکتاتور بماند، ب��ا فریضه واجب حج 
گزینشی رفتار کرده و با ملت مسلمانی که به قصد 
انجام دستور الهی می خواهند راهی سرزمین وحی 
شوند به مقابله بر می خیزد، پیش از این نیز حجاج 
مظل��وم غزه، و س��وری از حج مح��روم ماندند اما 
اینبار در آستانه حج پیام رهبر انقالب قابل تامل و 
شنیدینی بود تا به حکام آل سعود تفهیم کند باید 

فضای حج امن و به دور زا امنیتی شدن باشد.

 خاندان آل سعود می توانند حج 
را اداره کنند؟

یادمان نمی رود که چن��دی پیش و بعد از فاجعه 
من��ا مس��لمانان ب��رای آل عس��عود خط و نش��ان 
کش��یدند و فریاد زدند که عربستان الیق برگزاری 
حج نیس��ت. در همین زمینه اما در ادامه این روند 
و فری��اد مس��لمانان جهان در رابطه ب��ا بی کفایتی 
آل س��عود، عالم برجسته اهل سنت و رئیس شورای 
اخوت اس��المی افغانس��تان با بی��ان اینکه اکنون 
یک خان��دان برای تمام مس��لمانان جهان تصمیم 
می گی��رد، کنترل رون��د حج ب��ا مدیریت ضعیف 

خاندان آل س��عود را مورد انتقاد قرار داد گفت: این 
وضعیت باید پایان یافته و تمام مس��لمانان در این 

خصوص تصمیم گیری کنند. 
به گزارش س��ایت افغانستان »حبیب اهلل حسام« با 
اش��اره به دالئل عدم صدور ویزای حج ُعمره برای 
افغانس��تانی های زیر 4۰ س��ال گفت: احتمال زیاد 
می رود که عربس��تان به دالئ��ل مصالح داخلی آن 
کش��ور اق��دام به ای��ن کار کرده باش��د. وی افزود: 
ناامنی ها در کش��ورهای نزدیک عربستان سعودی 
در این اواخر به ش��دت اوج گرفته و ش��یوخ ریاض 
معتقدن��د که با ص��دور ویزا برای کس��انی که زیر 
4۰ س��ال ُعم��ره دارند عامل ناامنی در آن کش��ور 

می شوند. 
می کنن��د  فک��ر  ع��رب  ش��یوخ  اف��زود:  حس��ام 
افغانس��تانی های صلح دوست در آن کشور رفته و با 
گذشت زمان آنها گروه هایی خواهند ساخت که بر 

خالف منافع ملی آن کشور فعالیت کنند. 
وی با بیان اینکه عربس��تان سعودی نباید اقدام به 
عدم ص��دور ویزا برای حجاج کند، گفت: مس��ئله 

امنیت داخلی آن کشور جدا از مسئله حج است. 
این عالم اهل س��نت افغانس��تان با تأکید بر اینکه 
تهدی��د مس��لمانان در خص��وص زی��ارت حرمین 
ش��ریفین به هیچ صورت از نگاه اس��الم پسندیده 
نیس��ت، گفت: این کار عربس��تان سعودی خالف 

شریعت اسالمی است. 
وی از دول��ت ریاض خواس��ت تا از این بیش��تر فرا 
روی مس��لمانان سدس��ازی نکرده و ب��ا اعتماد به 
افغانس��تانی های صلح دوست و مسلمان ویزای حج 
عم��ره صادر کند. رئیس ش��ورای اخوت اس��المی 
افغانستان در ادامه سخنان خود عدم صدور ویزای 
حج عمره برای افغانس��تانی ها که کمتر از 4۰ سال 
ُعمر دارند را اعمال فشار به دولت و ملت افغانستان 

خواند. 
حس��ام با بیان اینکه اکنون یک خاندان برای تمام 
مسلمانان جهان تصمیم می گیرد، کنترل روند حج 
با مدیریت ضعیف خاندان آل س��عود را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: این وضعیت باید پایان یافته و تمام 

مسلمانان در این خصوص تصمیم گیری کنند. 
وی اف��زود: اکنون زم��ان آن فرا رس��یده که تمام 
کش��ورهای اس��المی یک کنگره جه��ت مدیریت 
کش��ورهای اس��المی بویژه حج و سیاست خارجی 
این کش��ورها تشکیل دهند. حس��ام با بیان اینکه 
کشورهای اسالمی نیز باید پارلمان مشترک داشته 
باش��ند گفت: از طری��ق این پارلمان کش��ورهای 
ضعیف حمایت ش��ده و قضایا و مناسبت های مهم 

اسالمی مانند حج را مدیریت کنند. 
این عالم اهل سنت با اشاره به اینکه پیشنهاد ایجاد 
یک کمیس��یون یا پارلمان مش��ترک کش��ورهای 

اس��المی چندین بار مطرح ش��ده اظهار داش��ت: 
عالمان ش��یعه و سنی کشورهای افغانستان، ایران، 
عراق و سایر کشورهای اسالمی چنین پیشنهاداتی 

تاکنون داده اند. 
وی در مورد چرایی عدم پذیرش این پیش��نهادات، 
تصری��ح ک��رد: خاندان آل س��عود ک��ه خودخواه و 
خودمحور اس��ت از پذی��رش چنین پیش��نهادات 
معقولی هراس��یده و فکر می کند ب��ا این کار نفوذ 
و س��لطه اش از بین می رود. حسام با اشاره به آمار 
باالی قربانیان مراس��م منا در س��ال گذشته آن را 
نمون��ه ای از نب��ود زمینه تصمیم گیری مش��ترک 
مسلمانان دانست و گفت: اکنون کشورهای اسالمی 
شاهد خونریزی غیرقابل مقایسه با سایر کشورهای 

دنیا است. 

برائت حق مسلم حجاج
اما جالب اس��ت وقتی می فهمیم در حالی که عربها 
ش��روط منطقی ایران را برای تامی��ن بودن امنیت 
حجاج نپذیرفته اند یک روزنامه سعودی در مطلبی 
مضحک مدعی ش��د خواندن دعای کمیل و اجرای 
مراس��م برائت از مشرکین از س��وی حجاج ایرانی، 
برگزاری مراس��م حج را مختل می کند!! این موضوع 
نیز باید بسیار بررسی و موشکافانه نبال شود چرا که 

برائت حق مسلمانان جهان از جمله ایرانی هاست.

ال سعود از وهابیت اعالم برائت کند
اما نکته مهم این است که آل سعود بتواند از وهابیت 
اع��الم برائت کرده و تکلیف خود را با کس��انی که 
دائم در حال اختالف اندازی بین مذاهب اس��المی 
هس��تند روشن کند. یادمان نرفته که سال 94 هم 
این وهابیت بود که باعث بروز بس��یاری از اتفاقات 
ناخوشایند ش��د، پس عربستان در حج امسال باید 
این رویسه را تغییر داده و به وهابیها اجازه دخالت 
در ام��ور حج را ندهد ت��ا بتوان آنها را الیق خدمت 

به زائران دانست.

پایان دادن به جنگ یمن
نکته مهم دیگر این است که عربستان باید تالش کند 
تا هر چه سریعتر به دخالت و تجاوز در یمن و کشتن 
کودکان و زنان و غیرنظامیان در این کشور پایان دهد 
چرا که یکی از علل امنیتی شدن حج، مسلمان کشی 
به دست وهابیون سعودی است که در حکومت و رژیم 
آل سعود رخنه کرده اند. عربستان باید به عنوان مدعی 
خادم حریمین ش��ریفه تالش کند تا مانع کش��تار و 
نسل کش��ی شده نه اینکه خود به کشتار غیرنظامیان 

و دخالت در امروز کشور دیگری بپردازد.

ممانعت از دودستگی
یکی از مباحث مهم این اس��ت که عربستان باید از 

دو دسته س��ازی حج میان ایران و خود خودداری 
کند. عربس��تان در بازی آمریکایی – صهیونیستی 
ادعاهای واهی بس��یاری علیه ای��ران مطرح کرده 
که از آن جمله نس��بت دادن حم��الت پهپادی به 
تاسیس��ات نفتی و فرودگاه های این رژیم به ایران 
برای پنهان س��ازی توان دفاعی یمن، ادعای نقش 
ای��ران در انفجار نفت کش ه��ا در دریای عمان از 
جمل��ه این ادعاهاس��ت. س��عودی چن��ان وانمود 
می س��ازد که ایران محور بحران های منطقه است 
و س��عودی به مقابله با آن می پردازد و با این ادعا 
نیز نشس��ت هایی مانند نشست مکه را برگزار کرد. 
سعودی با این جوسازی های واهی عمال به مجری 
سیاس��ت های تفرقه افکن آمریکا و صهیونیست ها 
مبدل ش��ده که استمرار آن قطعا تاثیرات منفی بر 

برگزاری مراسم حج خواهد داشت.

زمانی حج واجب است که کرامت، امنیت و 
عزت مسلمانان حفظ شود 

اما در همین زمینه باید گفت اگر عربس��تان نتواند 
موارد فوق را رعایت کند باید به فتوای علما درباره 
حج عمل کرد. در این زمینه  آیت اهلل نوری همدانی 
در درس خ��ارج فق��ه خود در مس��جد اعظم طی 
س��خنانی ابراز داشت: عزت اسالم امر بسیار مهمی 
اس��ت که مس��ئوالن باید به آن توجه داشته و در 
راس��تای گس��ترش آن کوش��ید و باید بدانیم که 
هم��واره میان ما و دنیای کفر موضع عزت و قدرت 

اسالم باید حفظ شود. 
وی با تاکید بر گس��ترش عزت اسالم گفت: حفظ 
وحدت و اتحاد امر بس��یار مهمی اس��ت و باید به 
گونه ای باشیم که دشمن متوجه شود در کشور ما 

یک اراده حاکم است. 
آی��ت اهلل نوری همدان��ی با اش��اره ب��ه توطئه های 
عربستان س��عودی گفت: افرادی که برای صحبت 
با عربس��تان س��عودی رفته اند باید بدانند که عزت 
اس��المی حفظ ش��ود و زمانی حج واجب است که 

کرامت، امنیت و عزت مسلمانان حفظ شود. 
پیش از ای��ن نیز مراجع دیگ��ری بر حفظ حرمت 
ایرانیان برای انجام فریض��ه واجب تاکید کرده اند. 
حال باید دید که عربستان می خواهد واقعا مشکل 
حجاج ایرانی را حل و ش��روط منطقی ما را بپذیرد 
یا تنه��ا نمایش��ی راه انداخته اند تا در ن��گاه افکار 
عموم��ی جهان خ��ود را تطهیر ک��رده و بگویند تا 
آخری��ن لحظه ب��رای حضور حج��اج ایرانی تالش 
کردند و ایران راضی نش��د! رفتاری که از آل سعود 

بعید نیست.
واضح اس��ت که کشور عربس��تان باید به وظایف و 
مس��ئولیت هایش در برگزاری باش��کوه مراسم حج 
عمل کند و دنیای اسالم باید برگزاری هرچه بهتر 

و مطلوب تر حج را از کشور عربستان مطالبه کند.
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حقوق بشر در آمریکا در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حقوق بشر 
در خود آمریکا در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد، گفت: ما باید جنایت های 
حقوق بش��ری آمریکا را افش��ا کنیم چرا که آمریکایی ها حت��ی به حقوق زنان 

کوچکترین اهمیتی نمی دهند.
کمال دهقانی فیروزآبادی گفت: حقوق بشر همواره ابزاری در دست آمریکا و هم 

پیمانانش بوده است تا بدین وسیله سلطه خود را بر کشور های دیگر تحمیل کنند.
وی تاکید کرد: آمریکا و هم پیمانانش سعی می کنند خود را کشوری نشان دهند که منزه 
از هرگونه رفتار های ضدحقوق بشری هستند در صورتی که عمال رفتار آنها ضد حقوق بشر 
اس��ت.این کش��ورها اگر الزم باشد اقدام رژیمی چون عربستان را که برای نمونه باعث قتل 
فجیع جمال خاشقچی شد را نادیده می گیرند چرا که برای این مسئله پول دریافت می کنند 

همچنین اگر الزم باشد از قتل عام مردم یمن و غزه چشم پوشی می کنند.  میزان

ما قربانی منافع دیگر کشور ها شده ایم
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور در نشست مقدماتی »مهاجرت نامنظم و 

قاچاق انسان« در ترکیه حضور یافت.
حس��ین ذوالفقاری گفت: ضرورت دارد تا با ایجاد یک کارگروه مشترک در سطح 
مدیران کل، از وزارت کشور ۶ کشور حاضر در این نشست، پیش نویس همکاری 

در زمین��ه مبارزه با تروریس��م، مبارزه با قاچاق مواد مخ��در، کنترل مهاجرت های 
غیرقانونی، مبارزه با قاچاق سالح و مهمات و همچنین مسئولیت پذیری و حمایت های 

سیاس��ی- اقتصادی و فنی جامعه بین الملل و به ویژه کشور های غرب تهیه و در نشست 
وزرا نهایی شود. ذوالفقاری همچنین با اشاره به اینکه شش کشوری که در این اینجا جمع 
شده اند، هزینه منافع برخی قدرت های جهانی و دیگر کشور ها را پرداخت می کنند، گفت: 
ما قربانی منافع دیگر کشور ها شده ایم. پس عالوه بر همکاری های همه جانبه با یکدیگر، 
ضروری است مسئولیت پذیری سایرکشور ها را نیز مطالبه کنیم.  باشگاه خبرنگاران

»اینستکس« تست خوبی برای نشان دادن ناکارآمدی اروپا 
کارشناس مسائل بین الملل با تأکید بر اینکه اروپا قادر به عملیاتی کردن اینستکس 
با وجود پایین تر بودن آن از تراز انتظارات ایران نیس��ت، گفت: اینس��تکس تست 

خوبی برای نشان دادن ناکارآمدی اروپا در برخورد با آمریکا بود.
ابوالفضل ظهره وند گفت: اینس��تکس یک مکانیزم مینیاتوری است و فقط برای 

اینک��ه بتواند ایران را آرام کند و برای اروپایی ها مقداری حس آبرو کرده باش��د، 
توس��ط اروپا مطرح شده اس��ت.  وی افزود: این کانال مالی، سطح حداقلی از اقدامی 

اس��ت که اروپایی ها می توانند به ایران پیش��نهاد دهند که آن هم نوعی فریبکاری است، 
چون اینستکس کاری را انجام نمی دهد و نمی تواند به نقطه ای برسد که حداقل های ما 
را تأمین کند. مطالبات برجام این بود که کاًل تحریم ها لغو شود و وقتی آمریکا از برجام 
خارج ش��د، قرار بر این شد که اروپایی ها برای حفظ برجام کمک کنند و یا ما تحریم ها 

را بیرون از نظارت دالر دور بزنیم.  فارس

کاخ سفید؛ عقب نشینی یا واقع بینی؟!
ادامه از صفحه اول

الدستور می افزاید: عرب ها باید بدانند دشمنی  علنی با 
ایران نفعی برای آنها ندارد، چراکه آمریکا و اس��راییل 
این دور بازی را باخته اند) اسماعیل الشریف/ الدستور-

اردن- ۳۰ ژوئن ۲۰۱9 (
بنابراین هرچند آنچه توس��ط آنها نوشته شده بخشی 
از حقیقت مربوط به ملت ایران است و نه تمام آن اما 
باید بدانن د سیاس��ت جمهوری اس��المی نه تحریک 

طرف مقابل است نه حمله ای پیش دستانه.
آنچه ایران بارها از مس��یرهای علن��ی و غیرعلنی به 
طرف مقابل یا واسطه ها اعالم کرده است، این است 
که: آغازگر هیچ جنگ��ی نخواهیم بود اما در صورت 
تج��اوز و حمله از تم��ام ظرفیت های ملی، منطقه ای 
و فرا منطقه ای خود متناس��ب با عمل دش��من بهره 
خواهی��م گرفت.این پیامی کامال روش��ن و متضمن 
صل��ح در منطقه اس��ت. حتی حمل��ه ای محدود هم 
ممکن اس��ت پاسخی بسیار ش��کننده همراه داشته 
باش��د. چه تغییر رویکرد ،سیاس��ت ی��ا تاکتیک در 
کاخ س��فید را ناش��ی از ترس و وحشت بدانیم و چه 
برخاس��ته از درک بهتر واقعی��ات صحنه باید از آن 

اس��تقبال کرد.
چراکه ایران خواستار ونیازمند جنگ نیست. انسجام و 
غیرت ملی در مقابله با دس��ت اندازی ها به اندازه کافی 
در کش��ورمان قوی هست که نیازمند هیجاناتی از این 

دست نباشیم.

یادداشت

آگهى دعوت سهامداران صندوق غیر دولتى پژوهش و فناورى استان سمنان (سهامى خاص) ثبت 
شده به شماره 3684 و شناسه ملى 14001930618 جهت تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران صندوق دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که در روز سه شنبه 

مورخ 98/4/25 ساعت 16 در محل قانونى صندوق واقع در شاهرود ، بلوار شهید بهشتى (خیابان تهران) خیابان کشاورز 
، خیابان وحدت ، پالك 19 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- ارائه گزارش هیات مدیره و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد مالى سال 1397

2- تصویب صورتهاى مالى سال منتهى به پایان اسفند 1397
3- تعیین حسابرس ، بازرس قانونى و بازرس على البدل شرکت

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- تصمیم گیرى در مورد تقسیم سود انباشته 

6- تصویب معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت
هیات مدیره صندوق7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

8 8 0 0 6 6 7 7

تک مضراب نمکی
ت�ک مضراب زدن وس�ط فرمایش مس�ئوالن برای 
خ�ودش آداب و ترتیبی دارد.بالنس�بت مثل طرح 
های وزارت بهداشت نیس�ت که همینطور بی خود 
و ب�ی جهت نوش�ته و اجرا م�ی ش�وند و آخر کار 
همه چیزی گیر کس�ی نمی آی�د و همه ناراضی می 

شوند.
تک مضراب زدن وسط حرفهای برادر نمکی – وزیر 
بهداش�ت – یک استثنا است.یعنی اوال الزم نیست 
به خودتان فشار بیاورید و حس طنز خود را تقویت 
کنید.همینط�وری هم حرفهای ایش�ان را بخوانید 
قاه قاه م�ی خندید. اصال اگر جای حرف های برادر 
نمکی و ننجون را عوض کنید باز هم قضیه همانقدر 

خنده دار است که بود.
فلذا تک مضراب ننجون را بین س�خنان "س�لطان 

بالشت ایران" بخوانید.
ب��رادر نمکی: توجه به پیش��گیری از حوادث جاده ای 
ضرورت��ی اجتن��اب ناپذی��ر اس��ت و هم بای��د از بعد 

پیشگیری کار کرده و به مردم آموزش دهیم.
ننجون: البته در بورکینافاس�و هم اول آموزش می 
دهند و بعد پیشگیری می کنند هر چند وقتی پای 

دکتر نمکی وسط باشد هر چیزی ممکن است.
برادر نمکی: خودروس��ازان را مکلف کنیم که ساختن 

ارابه مرگ را کنار بگذارند و خودرو بسازند.
ننج�ون: البت�ه چندان فرق�ی هم نم�ی کند.مردم 
اگر از ای�ن ارابه های مرگ جان س�الم به در ببرند 
در بیمارس�تان های دولتی قطعا کارش�ان یکسره 

خواهد شد.
ب��رادر نمکی: قب��ل از انقالب از ه��ر یک هزار کودکی 
ک��ه به دنیا می آمد  حدود ۱۲۰ مورد به یک س��الگی 

نمی رسیدند.
ننجون: قبل از انقالب یک بسته آسپرین یک ریال 
بود و حاال ده هزارتومان هم نمی دهند. قیمت ها و 
ضریب زنده ماندن اطفال در زمان هوخشتره را هم 

پیدا می کنم و پیشکش خواهد شد.
ب��رادر نمکی: بنیاد ه��ای خیریه زیادی در کش��ور در 

حوزه سالمت داریم که بی ریا کار می کنند.
ننجون: یک تعداد مس�ئول هم داری�م که "با ریا" 
کار م�ی کنند و تا چشمش�ان ب�ه دوربین می افتد 
به خاطر یک "بالش�تک" وابستگان سببی و نسبی 

رییس بیمارستان را با هم پیوند می زنند.
برادر نمکی: نیاز به مراقبت هایی داریم تا نیازمندی ما 

به تخت بیمارستان کم شود.
ننجون: اتفاقا خیلی خوب اس�ت. چند تا تش�کچه 
بگذاری�د توی ات�اق و بیماران ه�م دور هم گل می 
گویند و گل می ش�نود و حالش�ان هم زودتر خوب 

می شود. تخت و این چیزها سوسول بازی است.
برادر نمکی: کشوری با انس��ان های افسرده و دلمرده 

هستیم.
ننج�ون: با این ش�یوه مدیریت بهداش�ت و درمان 
و قیم�ت دارو و کمب�ود لوازم پزش�کی و زیرمیزی 
پزشکان دیگه حالی به آدم می مونه نه واال! احوالی 

به آدم می مونه نه واال!
برادر نمکی: امس��ال سال توسعه نیست و باید با عزت 

از این سال بگذریم.
ننجون: ما هم از کنار این حرف شما بدون زدن تک 
مض�راب می گذریم و مخاطبان فهیم توی دلش�ان 

برایتان تک مضراب می زنند.اونم ناجور!

ننجون معیار لیاقت میزبانی آل سعود از حجاج سنجیده می شود!

تامین امنیت زائران، پرهیز از امنیتی کردن

امیرعبداللهیان:
 افتتاح تونل در حریم مسجد االقصی 

نقض آشکار حقوق بشر است
امیرعبداللهیان این اقدام را نقض آش��کار قوانین بین المللی و مصوبات یونس��کو  ن ا دانست و خواستار مداخله فوری نهاد های جهانی برای توقف آن شد.می�����ز
حس��ین امیرعبداللهیان افتتاح تونل در جنوب مس��جداالقصی توسط صهیونیست ها که با حضور دو 
مقام آمریکایی انجام شد را تحریک آمیز عنوان کرد و این اقدام را اهانت آشکار صهیونیست ها و دولت 

وقت آمریکا به جهان اسالم خواند.
وی این اقدام را نتیجه خیانت ذلت بار معدود س��ران کش��ور های عربی دانست که با خوش رقصی ها 
خود در برابر آمریکا و صهیونیس��ت های اش��غالگر قدس از جمله در برگزاری نشس��ت ناموفق اخیر 
منامه و اظهارات وزیر خارجه بحرین در مدح نتانیاهو و خیانت به آرمان اسالمی فلسطین، به اهداف 
صهیونیسم جهانی یاری می رسانند، در حالیکه خود قربانی بعدی این خوش خدمتی ها خواهند بود

دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با یادآوری اظهارات نژادپرس��تانه سفیر آمریکا در تل 
آویو درخصوص افتتاح این تونل گفت: اقدام صهیونیس��ت ها در حفر این تونل و اظهارات مقامات تل 
آویو درباره آن، ارتباطی با هیچیک از ادیان الهی ندارد و صرفاً نتیجه تفکرات افراطی و تروریس��تی 

صهیونیست ها است.
امیرعبداللهی��ان تحوالت اخیر در صحنه فلس��طین را برای امنیت منطق��ه خطرناک توصیف کرد و 
افزود: رئیس جمهوری آمریکا و نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با سلسله اقدامات تحریک آمیز بار 
دیگر منطقه را به س��مت درگیری های دینی س��وق می دهند و بی تردید فعالیت صهیونیست ها برای 
نابودی هویت قدس و یهودی س��ازی این ش��هر برای ادیان الهی و مردم و مقاومت فلس��طین قابل 

تحمل نخواهد بود.
وی همچنین افتتاح تونل موسوم به »طریق الحجاج« در زیر شهرک سلوان منتهی به مسجداالقصی، 
را نقض آشکار قانون بین المللی و حقوق بشر و نیز نقض مصوبات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
س��ازمان ملل )یونسکو( که همواره خواهان توقف تمامی حفاری های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در 

بخش قدیمی قدس است، ذکر کرد.
امیرعبداللهیان بر ضرورت عمل کردن جامعه جهانی به مس��ئولیت قانونی، سیاس��ی و اخالقی خود 
برای توقف فوری اینگونه اقدامات مردود تأکید کرد و خواس��تار مداخله فوری دولت ها و سازمان های 

بین المللی ذیربط برای توقف حفاری های اشغالگران در قدس شد.
وی همچنین از سازمان های بین المللی، پارلمان ها و دولت های جهان خواست با مساله فلسطین به 
عنوان کلید صلح در خاورمیانه رفتار کنند و اقدامات یک جانبه آمریکا و جنایات رژیم صهیونیس��تی 

را محکوم کنند.
"دیوید فریدمن" س��فیر آمریکا در فلس��طین اش��غالی که از زمره یهودیان مهاجر به آمریکا به ش��مار 
می رود روز یکش��نبه نه��م تیرماه با حضور در کران��ه باختری تونلی را افتتاح ک��رد که از زیر منازل 
فلس��طینی ها می گ��ذرد، ورودی این تونل یک کیلومت��ری از فضای زیرین "برکه س��لوان" در کرانه 

باختری آغاز می شود و تا دیوار "البراق" )دیوار غربی( در غرب مسجد االقصی ادامه می یابد.
بر اس��اس قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، بخش قدیمی "قدس"، بخشی از سرزمین 
اشغال شده فلسطین است و رژیم صهیونیستی اجازه تغییر یا حفاری در این منطقه را ندارد، اما این 

رژیم شرق بیت المقدس را بخشی از قدس یکپارچه و پایتخت خود می داند.
رس��انه های صهیونیس��تی ادع��ا کرده ان��د که ه��دف از افتتاح این تونل بازگش��ایی مس��یر کوتاهی 
 ب��رای اف��راط گرای��ان یهودی اس��ت ت��ا با س��هولت بیش��تری فرایض دینی خ��ود را انج��ام دهند.
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