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افکار عمومی جهان باید به این باور برســد که وجود 
رژیمی چون اســرائیل در دنیا، عامل همه معضالتی 
است که دامن مردم بســیاری از کشورهای دنیا به 
ویژه جهان اســالم را گرفته اســت و اکنون به این 

نتیجه رسیده است.
از زمان تأســیس رژیم جعلی اســرائیل که بیش از 
70 سال از وجود نحس آن می گذرد، تاکنون منطقه 
غرب آســیا که قلب جهان اسالم است،  با جنگ های 
خونینی همراه بوده که همگی آنها به واسطه حمایت 
و حفاظت از ایــن رژیم جعلی و جنایتکار بوده واقع 
شــده است. اســرائیل زمانی در ســرزمین مقدس 
فلسطین مانند علف هرز رویید که انگلیس تخم آن 
را با بیانیه بالفور کاشــت و در ســال 1948 این بذر 

سرانجام به نتیجه رسید.
از همــان زمان تاکنون با وجود حمایت های عمیق و 
گســترده نظام سلطه از رژیم صهیونیستی،  اهداف و 
برنامه های دراز مدت آنها به نتیجه نرســید و دلیل 
آن هــم مقاومتی بــود که مردم فلســطین و دیگر 

کشورهای اسالمی از خود نشان داده اند.
گرچه ابزار تأثیر گذار و پر حجم رسانه ای در دستان 
آمریکا،  غرب و رژیم صهیونیســتی است و در طول 
این ســال ها با دروغ پردازی ها و قلب واقعیت سعی 
کردند تا افکار عمومــی را از حقایق منحرف کنند، 
امــا در این زمینه پیروزی چشــم گیری به دســت 
نیاورده انــد و حتــی می تــوان گفت شکســت های 

سنگینی را نیز متحمل شده اند.
صهیونیســت ها با همراهی و حمایــت حامیان خود 
در طول این ســال ها تالش داشتند با مظلوم نمایی 
فریبنده، خــود را در میان افکار عمومی جهان موجه 
جلوه دهنــد در حالی کــه اکنون نتیجــه همه آن 
نیرنگ ها و فریب ها تبدیل به نفرتی شده که می رود تا 

همه مردم جهان را علیه این رژیم بشوراند.
اسرائیل شــر مطلق است و برای خالص شدن از این 
شر که نشــانه های افول و نابودی این رژیم به خوبی 
دیده می شود و قابل لمس است، حتی خیانت سران 
رژیم های عربی نیز در ســازش با آن نمی تواند مرگ 

صهیونیست ها را به تأخیر بیندازد.
آمریکا تاکنــون برای ماندگاری رژیم صهیونیســتی 
هزینه های ســنگینی را پرداخت کرده است،  حمایت 
از یــک رژیم کودک کــش و جنایتکار که رژیم خود 
را بر روی پیکر شــهدای مقاومت بنا کرده،  نمی تواند 
ماندگار باشد و با آگاهی هر چه بیشتر مردم مسلمان 
و دیگر آزادی خواهان جهان سرعت نابودی اسرائیل 

بیشتر شده است.
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران چندی پیش 
گفته بود »به نابودی رژیم صهیونیستی سرعت داده 
می شود، جوانان فلســطینی نشان دادند که مقاومت 
زنده اســت؛ بنابراین از هر گــروه مبارزی علیه رژیم 

صهیونیستی در دنیا پشتیبانی می کنیم.«
پیام روشــن اســت،  قاطع و قطعی،  ایران تاکنون با 
حمایت هــای خود از مقاومت فلســطین،  گروه های 
جهادی را حمایت کرده و توانســته ســاز و کارهای 
الزم را برای مبارزه با رژیم صهیونیســتی در اختیار 
آنهــا قرار دهد، بــدون آن که اســرائیلی ها متوجه 

چگونگی انتقال آن شوند.
از این پــس برای ســرعت دادن به مســیر نابودی 
اســرائیل، اتفاقات دیگری خواهــد افتاد،  اتفاقاتی که 
حتی ســران صهیونیســت نتوانند آنها را پیش بینی 
کنند. پایان رژیم اســرائیل نزدیک اســت،  این اتفاق 
را مقامات و ســران صهیونیست نیز درک کرده اند به 
همین خاطر است که در سخنانشان با ترس و لرز، از 

ناامنی خود می گویند. 
اعتراف »آویو کوخاوی« رئیس ستاد مشترک ارتش 
رژیم صهیونیســتی به ناتوانــی در حفاظت از جان 
خود و شهروندان ســخن جالب توجهی گفته است.
رئیس ستاد مشترک یکی از مجهزترین و مدرنترین 
ارتش هــای جهان گفته »حتی ایــن احتمال وجود 
دارد که مــا را در خانه هایمان هــدف قرار دهند.« 
چنین اعترافی نشــان عجز رژیمی است که سودای 
نیل تا فرات را در ســر داشــت اما اکنون در شرایط 
اضمحالل و افول خود قرار دارد و حتی حامیات آن 
نیز توانایی نجات اسرائیل را ندارند و چه بسا از دست 

آن به ستوه آمده اند.
آمریکا و اروپا تا چه زمانــی می خواهند خود را برای 
رژیمــی هزینه کنند که رو به پایان اســت، عالوه بر 
آن مردم کشــورهای غربی نیز علیرغم تبلیغات دروغ 
که درباره رژیم صهیونیســتی پمپاژ می شود، آگاهتر 
شده اند و مخالفت های آنها نیز آغاز شده و معترضند 
که چرا باید ســرمایه کشــور صرف حمایت از رژیم 

اسرائیل شود.
دولت آلمان همچنان مشــغول پرداخــت جریمه و 
غرامت به رژیم اســرائیل اســت و ایــن نکته، مردم 
آلمان را تحقیر کرده و از خود می پرســند چرا باید به 

صهیونیست ها باج بدهیم؟
فردا روز قدس اســت، روزی که اگر نبود، باید مسئله 
فلسطین در جهان تمام شده تلقی می شد، اما با وجود 
چنین روزی که باعث زنده ماندن مســئله فلسطین 
در جایگاه مهمترین مســئله جهان اسالم بلکه جهان 
است، ســران رژیم اســرائیل تا زمان فروپاشی روی 
آرامش را نخواهند دید و باید در انتظار نابودی باشند.  

 نابودی خانه عنکبوت 
نزدیک است

 سیاست ایران
  گسترش روابط بلندمدت
 با چین است
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سرمقاله

ــر ــبـ خـ
افزایش فروش نفت به ارقام بسیار خوب و وصول تمام درآمد ارزی

مذاکره دریافت  ارزهای مسدودی ادامه دارد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما در زمینه فروش نفت به رقم های بسیار خوبی رسیده ایم 
و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می کنیم، حتی اگر برجام هم نباشــد، تامین ارز 

در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت  وگو با تســنیم در پاسخ به سؤالی درباره 
نوســانات اخیر بازار ارز، با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشــور در قیاس با ســال گذشته 
بهتر شــده اســت، تصریح کرد: درآمدهای ارزی صادرات های صــورت گرفته به خصوص 
صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای 
ارزی داشــتیم. وی گفــت که 11 میلیــارد دالر در فروردین مــاه ارز تخصص داده ایم و 
افزود: وضعیت خوب اســت و خوشبختانه نسبت به ســال گذشته در زمینه تخصیص ارز 
به جایگاه ارزشــمندی رســیده ایم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، بازار متشــکل 
ارزی وضعیــت خوبــی دارد، تاکید کرد: صادرکنندگان اســکناس های خود را می آورند و 
 در ســامانه نیما قیمت  ها از ثبات خوبی برخوردار اســت. لذا در زمینه تامین منابع ارزی 

هیچ مشکلی نداریم.
صالح  آبادی، در پاســخ به ســؤالی درباره ارز های بلوکه شده کشــور در برخی کشورهای 
خارجی، گفت: مطالبات ما از کشــور انگلیس وصول شده است و حتی از آن پول استفاده 
نیز شــده است. راجع به ســایر وجوه مســدودی نیز به مرور زمان اطالع رسانی کرده و 
خواهیم کرد، باید در مجموع گفت که روند کار به خوبی پیش می رود. وی در پاســخ به 
ســوال دیگری درباره سرنوشت مذاکرات هسته ای و تاثیر توافق یا عدم توافق با طرف های 
4+1 بــر بازار ارز ایران، با بیان اینکه، رقم های اعالم شــده برای آینده قیمت ارز، صحیح 
و کارشناسی نیســت، گفت: این رقم ها برای تحت تاثیر گذاشتن ثبات بازار ارز است، من 
ســوال می کنم مگر در سه سال گذشته که ما تحریم بودیم ارز کشور تامین نشده است؟ 
ما همین االن ظرفیت تولید نفت و فرآورده های آن را به دوران قبل تحریم بازگردانده ایم.

صفحه 2

خیزش جهان برای 
نجات مسجد االقصی

در آستانه روز جهانی قدس اعالم شد 
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آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی  -  شرکت آب و فاضالب کردستان 

شرکت آب و فاضالب کردستان در نظر دارد مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی از سامانه ستاد: ساعت 1۹ روز چهارشنبه مورخ 1401/2/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 1۹ روز شنبه مورخ 1401/2/24

زمان شروع بازگشایی پاکت های ارزیابی:  ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/2/24
زمان شروع بازگشایی پاکت های اسناد مناقصه پاکتهای )الف ، ب، ج(: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/2/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار آدرس سنندج خیابان امام خمینی )استانداری(  باالتر از پل کمانگر جنب پست بانک شرکت آب و فاضالب 
استان کردستان تلفن 08733151082

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41۹34 -021
دفتر ثبت نام : 88۹6۹737 و 851۹3768

مهلت تحویل پاکت الف )ضمانت نامه شرکت در مناقصه ( تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/2/24 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت 
آب و فاضالب استان کردستان می باشد .

شرکت آب و فاضالب استان کردستان

مدت  مبلغ برآوردنام پروژه کد مناقصه  ردیف
محل  محل اجرااجرا

اعتبار

 مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه
واجدین شرکت

 در مناقصه
شماره سامانه 

ستاد دولت انواع تضمینمبلغ به )ریال(

11400-183
تکمیل تصفیه 
خانه آب شهر 

دیواندره 
)نوبت دوم(

طرح های دیواندره251/740/083/۹60۹
8/۹34/801/67۹عمرانی

ضمانتنامه بانکی- 
سپرده نقدی 
اوراق مشارکت

شرکت های 
تعیین صالحیت 
شده در رشته 
آب پایه 5 و 

رشته تاسیسات 
و تجهیزات 

پایه 4 

200100701400000۹

رهبر انقالب تأکید کردند 

روز قدس فرصت همدلی و 
همبستگی با مردم مظلوم فلسطین

تشریح برنامه های روز قدس

سخنران؛ فرمانده کل سپاه

تل آویو که از مدتها پیش به محوریت نقش »مسجداالقصی«در تحوالت و رویدادهای 
اراضی اشــغالی پی برده بود، پروژه »یکسره ســاختن نبرد در مسجداالقصی« را در 

دستور کار قرار داد، اما با شکست سنگین مواجه شد.
به گــزارش مهر از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون، اقدامات خصمانه و وحشــیانه 
نظامیان صهیونیست علیه مســجداالقصی بیش از هر زمان دیگری تشدید شد. طی 
قریــب به ۳ هفته گذشــته تقریباً روزی نبود که صهیونیســت ها اعــم از نظامیان و 
شهرک نشینان، به مســجداالقصی تعرض نکنند. البته این اقدامات صهیونیست ها با 

واکنش سریع و به هنگام ملت و مقاومت فلسطین مواجه شد.
علیرغم اینکه صهیونیست ها در طول ماه مبارک رمضان تالش کردند تا مسجداالقصی 
را به مکانی برای انجام آداب و رســوم شهرک نشــینان صهیونیست تبدیل کنند، اما 
مقاومت جانانه ملت و مقاومت فلســطین، چنین اجازه ای را بــه آنها نداد. به عنوان 
نمونه، می توان به تالش فزاینده شهرک نشــینان بــرای قربانی کردن در صحن های 
مســجداالقصی اشاره کرد که پس از تهدیدات تند مقاومت، مسئوالن تل آویو مانع از 
این اقدام شهرک نشینان شدند. در گیر و دار درگیری های گسترده میان فلسطینیان 
و صهیونیســت ها در مسجداالقصی در طول ماه مبارک رمضان، شهروندان فلسطینی 
برای اولین بار طی ۲0 ســال گذشــته موفق شدند پرچم فلســطین را بر فراز »قبة 
الصخــرة« در مســجداالقصی به اهتزاز درآورنــد. این پیام مهمی بــرای نظامیان و 
شهرک نشینان صهیونیست بود مبنی بر اینکه هرچقدر اقدامات خصمانه آنها تشدید 

شود، عزم و اراده فلسطینیان برای دفاع از مسجداالقصی نیز تقویت می گردد.
بدون هیچ شــک و تردیدی، اکنون دیگر با قاطعیت می توان گفت که فلســطینیان 
برنده اصلی نبرد بزرگ در مســجداالقصی بوده اند. در همین راســتا، »خالد مشعل« 
رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت اســالمی حماس در خارج از فلسطین تصریح 
می کند: »ملت فلســطین پس از روزها جهاد و رویارویی با اشغالگران صهیونیست در 
مسجداالقصی، این نبرد را پیروزمندانه به پایان رساند. استراتژی دشمن صهیونیستی 
مبتنی بر سیطره نهایی بر سرتاسر سرزمین فلسطین است و این رژیم به هر شیوه ای 

در تالش برای یکسره کردن نبرد در مسجداالقصی است«.
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس در ادامه اظهاراتش در این زمینه 
خاطر نشــان کرد که ملت فلســطین با تکیه بر حق خود در قدس و مسجداالقصی، 
شــجاعانه در برابر تجاوزات اشغالگران صهیونیست ایستاد و ثابت کرد که این مسجد 

تنها متعلق به مسلمانان است و یهودیان هیچ حقی در آن نداشته و ندارند.
مشعل عنوان کرد که علیرغم نابرابر بودن امکانات، عزم و اراده ملت فلسطین بر اراده 
و خواسته صهیونیست ها پیروز شد. وی گفت: »پیشگام نبرد اخیر در مسجداالقصی، 
گروهی از جوانان و زنان مبارز و معتکف فلســطینی در مســجداالقصی بودند که به 
نیابت از امت به دفاع از قبله نخســت برخاســتند«. واقعیت این اســت که اهمیت 
مســجداالقصی به عنوان قبله اول مســلمانان، در محوریت آن برای شکل گیری هر 
گونه انتفاضه در قدس اشغالی نهفته است. می توان به انتفاضه سال ۲000 اشاره کرد 
که به انتفاضه »االقصی« معروف شد. این دومین انتفاضه در اراضی اشغالی فلسطین 
بود و به دنبال هتک حرمت ســران رژیم صهیونیســتی به ویژه »آریل شــارون« به 
مســجداالقصی، شکل گرفت. این انتفاضه حداقل ۵ سال به طول انجامید و در طول 
این مدت شمار زیادی از فلسطینیان در راه دفاع از مسجداالقصی به شهادت رسیده 

و یا مجروح شدند.
این در حالی اســت که در ســال گذشــته میــالدی نیز هتک حرمت هــای متعدد 
صهیونیســت ها به مسجداالقصی موجب لبریز شدن صبر گروه های مقاومت فلسطین 

شد و در نهایت نبرد بزرگی تحت عنوان نبرد »شمشیر قدس« شکل گرفت.
بنابراین، مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیدند 
که محوریت مســجداالقصی در رویدادها و تحوالت اراضی اشغالی در نهایت می تواند 

به ایجاد خیزش و انتفاضه ای غیرقابل مهار و کنترل منجر شود.
از همیــن روی، مقامات رژیم صهیونیســتی برنامه ریزی کردند تا نبرد همیشــگی و 
چندین و چند ساله در مسجداالقصی را در طول ماه رمضانی کنونی یکسره کنند. با 
تمامی این ها، نه تنها هدف اصلی و اساســی صهیونیست ها در پروژه »یکسره ساختن 
نبرد در مســجداالقصی« با شکست جدی مواجه شــد، بلکه این شکست پیامدهای 
وخیمی نیز برای آنها به دنبال داشــت که کمترین آن، آشــکار شــدن عدم قدرت و 

توانایی تل آویو برای سیطره بر مسجداالقصی بود.
صهیونیست ها با هدف سیطره کامل بر »مسجداالقصی« تالش کردند تا در طول ماه 

مبارک رمضان زمینه برای تقسیم زمانی و مکانی این مسجد را فراهم سازند
در همین حال، هدف دیگری که صهیونیست ها از رهگذر تشدید تجاوزات و تعرضات 
خود به مســجداالقصی دنبال کردند، فراهم کردن زمینه برای تقسیم زمانی و مکانی 
این مســجد بود. در واقع، مقامات رژیم صهیونیســتی با تالش برای تقسیم زمانی و 
مکانی مســجداالقصی به دنبال تصاحب بخشی از این مسجد هستند تا به مرور زمان 

به پروژه نهایی خود برای سیطره کامل بر مسجداالقصی جامه عمل بپوشانند.
با این حال، این هدف صهیونیست ها نیز تاکنون محقق نشده و آنها نتوانسته اند طبق 
برنامه ریزی های چند ســال گذشته به تقسیم زمانی و مکانی مسجداالقصی بپردازند. 
هدف دیگری که صهیونیســت ها از رهگذر تقســیم زمانی و مکانی مسجداالقصی به 
دنبال آن بوده و هستند، سلب هویت اسالمی این مسجد و تسریع فرایند یهودی سازی 
آن اســت.این تالش هــا در حالی صــورت می پذیرد که حتی نهادها و ســازمان های 
بین المللی نیز بر هویت اسالمی مسجداالقصی تأکید کرده و می کنند. در همین راستا 
می توان به سازمان »یونسکو« اشاره کرد که پیشتر با صدور قطعنامه بر اسالمی بودن 
هویت مسجداالقصی تأکید کرد. به هر حال، آنچه که واضح به نظر می رسد این است 
که هیچیک از اهداف رژیم صهیونیستی در رابطه با مسجداالقصی در طول ماه مبارک 
رمضان محقق نشــد و این رژیم نتوانست زمینه برای سیطره کامل بر این مسجد و یا 

حذف آن از قلب تحوالت و رویدادهای اراضی اشغالی را محقق سازد.

 رژیم صهیونیستی و شکست پروژه 
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