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اخبار
غزه هدف گرفته شود ،تلآویو را
موشکباران میکنیم

دبیر کل جنبش جهاد اس�لامی فلسطین بر
ض��رورت تدوین طرحی عمل��ی برای مقابله
ب��ا معامله ق��رن تأکی��د کرد و گف��ت رژیم
صهیونیس��تی باید بداند غزه را هدف بگیرد،
تلآویو موش��کباران خواهد شد .به گزارش
ف��ارس به نق��ل از وبگاه خب��ری المنار ،زیاد
النخال��ه در کنفران��س بینالملل��ی قدس و
حمای��ت از انتفاضه ،موض��ع محمود عباس،
رئیس تش��کیالت خودگردان در مخالفت با
معامله قرن را مؤید شکس��ت طرح س��ازش
توصیف کرد .وی تأکید کرد :اتفاق نظر همه
فلس��طینیها در مخالفت با معامله قرن نیاز
به طرحی عملی برای به شکس��ت کشاندن
آن دارد .روز قدس در سایه تالشهای ناکام
بیشتر کش��ورهای دنیا برای بس��تن پرونده
مسئله فلسطین فرارسیده است .تالش رژیم
صهیونیس��تی برای تبدیل مسجداالقصی به
کنیس��ه یهودی و تبدیل قدس به اورش��لیم
مقدمهای برای تس��لط بر کش��ورهای عربی
و مس��لمان اس��ت .وی تصریح ک��رد :بر هر
انسان عربی و مسلمان واجب است به مقابله
ب��ا رویدادهای کنونی (عادیس��ازی با رژیم
صهیونیس��تی) بروند نه اینک��ه مثل بحرین
ی��ا دیگ��ر پایتختهای عربی و اس�لامی از
آن اس��تقبال کنند .النخاله درباره دو اجالس
س��ران عرب و سران شورای همکاری گفت:
آنها ب��رای چند خط نفتی عربس��تان که در
واکنش ب��ه تجاوز ظالمان��ه علیه ملت یمن
تخریب ش��ده است اجالس ترتیب میدهند؛
اما فجایعی را که در حق ملت مظلوم و شجاع
یمن مرتکب میش��وند نادیده میگیرند .وی
متذکر ش��د :امام خمینی رضواناهلل علیه چه
مقتدرانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را
روز جهانی قدس نامگذاری کرد تا مسلمانان
در قله عباداتش��ان ،قدس ،زخم التیام نیافته
امت اسالم را یادآور شوند.
عربها فلسطین را فروختند اما ایران
همچنان از آن حمایت میکند

رئیس دفتر حماس در غزه ضمن انتقاد از خیانت
برخی کش��ورهای عربی به مسئله فلسطین،
تأکی��د کرد اگر جنگی با رژیم صهیونیس��تی
آغاز ش��ود ،گروههای فلسطینی تلآویو را در
هم خواهند کوبید .به گزارش فارس« ،یحیی
السنوار» رئیس دفتر حماس در غزه تأکید کرد
که گروههای مقاومت این کشور برای مقابله
با اش��غالگری رژیم صهیونیستی همچنان در
حال پیش��رفته کردن تجهیزات خود اس��ت.
الس��نوار در جری��ان س��خنرانی در نشس��ت
بینالمللی حمایت از انتفاضه فلس��طین گفت
که اگر جنگی با اش��غالگر اسرائیلی آغاز شود،
تلآویو و سایر ش��هرهای اشغالی ،با چندین
برابر موشکهایی که سال  2014هدف قرار
گرفت ،در هم کوبیده خواهد شد .خبرگزاری
«فلسطین الیوم» به نقل از رئیس دفتر حماس
در غزه گزارش داد« :مسئله فلسطین امروز با
ش��دیدترین حمله و توطئه برای از بین بردن
آن روبروس��ت؛ زیرا رهبران اس��تکبار و ظلم
ب��رای عقد معامالت��ی برای پای��ان دادن به
درگیری و ادغام اس��رائیل در منطقه گرد هم
جمع میشوند».

نماین��ده س��ابق م��ردم ته��ران در مجلس
شورای اسالمی گفت :جنگ امروز دشمنان
استکباری تخریب باورها ،تغییر سبک زندگی
و مقابله با آرمانهای اس�لامی اس��ت که با
وحدت و هدایت رهبری آن را خنثی میکنیم.
به گزارش مهر ،بیژن نوباوهوطن در نشست
و کارگاه تخصص��ی رس��انهای «خبرنگاری
جنگ و بحران» در مجتمع فرهنگی هنری
ارشاد اسالمی استان قزوین برگزار شد ،اظهار

ک��رد :ارزشها کمک کرد تا بار معنوی دفاع
مقدس افزایش یابد و خرمشهر به عنوان یک
آرمان مطرح بود و فتح خرمش��هر رس��یدن
به یک آرمان بزرگ محس��وب میشود .در
آزادسازی خرمشهر ،ما خواستیم و توانستیم
و خرمشهر را واقع ًا خدا آزاد کرد .امروز جنگ
دشمن سختتر و پیچیدهتر شده و اگر لوازم
و ابزار آن را در اختیار نداشته باشیم نمیتوانیم
با جنگ مقابله کنیم .وی با اشاره به اهداف

امروز دشمن در حمله به ارزشها گفت :امروز
هدف اصلی دشمن آرمان ایرانیان است و اگر
ای��ن آرمان بمیرد ،دیگ��ری نیازی به جنگ
فیزیکی و درگیری ت��ن به تن نخواهد بود؛
امروز رسانههای تصویری مختلفی در سراسر
جهان شکل گرفته تا انسان را سرگرم مادیات،
لذته��ای دنیایی کند و اهدافی که امروز در
جنگ مطرح ش��ده از چارچوب نظامی خارج
شده اس��ت .مبنای همه درگیریها و تفکر

غرب با ایران این اس��ت که با تغییر س��بک
زندگی زمینه ناب��ودی آرمانها و ارزشهای
دینی را مهیا کنند .آنچه امروز موجب پیروزی
میشود تنها سالح نیست ،بلکه انگیزه است
و روحیه ایرانیها و انگیزه باالی ایران سبب
ش��ده که با همه مخارج هنگفت کشورهای
اروپایی در منطقه ،باز هم ایران پیروز میدان
باشد .آنچه آمریکاییها میتوانند در صحنه
جنگ نرم به دست آوردند قویتر از صحنه

درخواست پمپئو از اروپا برای کاهش
تنش ایران و آمریکا در خلیج فارس

جنگ اس��ت و صحنه جنگ سختتر است
امروز قدس و ایران یک آرمان و نماد اس��ت
و ما دارای ش��ناخت عمی��ق و آرمان بزرگی
هستیم و امروز جنگ جامعه جهانی با برای
تغییر سبک زندگی است.

ایران در روز جهانی قدس صحنه «نه» بزرگ ملت به طرح صهیونیستی ترامپ شد

گ�روه سیاس�ی :راهپیمایی روز قدس باش��کوهتر از هر
سال در گوشه گوش��ه ایران اسالمی برگزار شد تا آخرین
جمعه ماه رمض��ان به روزی برای «حض��ور مردمی» در
دفاع از آرمان فلس��طین تبدیل ش��ود؛ فرصت��ی برای نه
گفتن ملتهای مسلمان به معامله قرن.طیفهای مختلف
مردم ایران اس�لامی در حمایت از قدس اش��غالی آمدهاند
تا نشان دهند همچنان رهرو ش��هیدان و مدافعان اسالم
خواهند بود و بنا به گفته رهبر انقالب در حمایت از مسئله
اصلی جهان اسالم یعنی فلسطین آماده جانفشانی هستند.
رهبر معظم انقالب در س��ال  88در افتتاحیه همایش غزه
فرمودند :فلس��طین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبههای
نداش��ته باشید .فلسطین قطع ًا آزاد خواهد شد و به مردم بر
خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛
در اینها هیچ تردیدی نیس��ت؛ اما بدنامی آمریکا و بدنامی
غرب برطرف نخواهد شد .اینها همچنان بدنام خواهند بود.
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر
کرده اس��ت ،خاورمیانهی جدید شکل خواهد گرفت .این
خاورمیانه ،خاورمیانهی اس�لام خواهد بود .پس از گذشت
 40سال از انقالب سراسر کشور قدم به قدم در مسیری گام
برمیدارند که امام خمینی در سال  1358به جهانیان نشان
داد .مسیری که روز جدایی حق و باطل است.
پیروزی نهایی از آن فلسطین است


حجتاالس�لام حسن روحانی رئیس جمهور که در مسیر
راهپیمایی گس��ترده و پرش��ور مردم تهران قرار گرفت با
اش��اره به اینکه روز قدس در تاریخ انقالب اسالمی ایران
از اهمیت زیادی برخوردار است ،گفت :روز قدس روز تقابل
همه مسلمانان در برابر متجاوزین عالم است و پیام قدس
این است که فلسطین برای همیشه زنده بوده و قدس از آن
مسلمانان است.وی با بیان اینکه دشمنان اسالم در دو سال
گذشته توطئههای جدیدی علیه قدس طراحی کردهاند که
البته به نتیجه نرسیده است  ،خاطرنشان کرد :دشمنان قدس
را پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کردند که جز یکی دو
کشور کوچک هیچ کشوری در جهان از آن حمایت نکرد.
آنان همچنین جوالن را از آن رژیم صهیونیس��تی معرفی
کردند که هیچ کشور و نهاد بینالمللی از آن حمایت نکرد.
بیتردید موضوع معامله قرن نیز به ورشکستگی قرن تبدیل
خواهد شد و قطع ًا به نتیجه نخواهد رسید.ملت ایران  40سال
است که به خیابانها آمده و علیه استکبار و صهیونیستها
شعار میدهند و ملت فلسطین نیز  71سال است که در برابر
استکبار و صهیونیستها مقاومت میکنند.

حضور آمریکا در منطقه برای سرکوب مسلمانان باعث

تقویت جریان مقاومت شد

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در جمع
راهپیمایان تهرانی در روز جهانی قدس اظهار داش��ت :در
سالهای اخیر ،همیشه حضور مردم در روز راهپیمایی روز
جهانی قدس یک پشتیبان جدی برای دفاع از مردم مظلوم
فلسطین بوده است و از این جهت این امری است که یاد

حقیقت در مقابل «معامله قرن»

 پی��ام این راهپیمایی در مقابل معامله قرن این اس��ت که
فلسطین متعلق به فلسطینیان است و هیچ توطئهای شکل
نمیگیرد و هیچ ترفندی نیز نمیتوانند اجرا کنند و همه این
طرحها نیز با شکست روبهرو خواهد شد.
دش�منان به هیچ وجه قدرت رویارویی با ارتش ایران

را ندارند

امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش
در رابطه با تهدید کش��ورهای مختل��ف علیه ایران اظهار
داشت :دش��منان به هیچ وجه قدرت رویارویی و مقابله با
ارتش جمهور اسالمی ایران نداشته و نخواهند داشت.اینکه
قدس پایتخت ابدی فلس��طین است جزو شعارهای ابدی
ما خواهد بود.
ت�ا زمانی که ظلم به فلس�طینیها ادامه دارد حمایت از

آنها برقرار است

فلسطین خواهد بود.وی در پاسخ به این سؤال که چه شده
اس��ت که در این  40سال ما شاهدیم که اسرائیل سال به
س��ال ضعیفتر و جبهه مقاومت تقویت شده است،افزود:
روشن اس��ت؛ چراکه جریانهایی که با طرحهای صلح و
امثال اینها دنبال میشوند به نتیجه نرسید و هر چه آنها
روی این مسائل اصرار بیشتری میکردند نتیجه کمتری
میگرفتن��د یا جریان مقاومت به ای��ن دلیل و هم حضور
آمریکاییها در منطقه برای س��رکوب مس��لمانان باعث
میشد که جریان مقاومت قویتر شود.

راهپیمای�ی روز ق�دس پاس�خ مقتدرانه ب�ه تهدیدات

آمریکا است

س��ید عباس وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی نیز در این
راهپیمایی گفت :راهپیمایی امروز میتواند پاسخ مقتدرانه
مل��ت ایران ب��ه تهدی��دات آمریکای��ی به وی��ژه ترامپ
رئیسجمهور آمریکا باشد .ملت ایران علیرغم همه تحریمها
محکم بر سر پای و مواضع خود ایستاده است.
صهیونیسم در حال سوءاستفاده از دنیا است


همایون سامهیع رئیس انجمن کلیمیان تهران با اشاره به
حضور انبوه مردم ایران در راهپیمایی روز قدس ،گفت :امروز
جامعه کلیمیان تهران دوشادوش برادران مسلمان خود در
راهپیمای��ی روز قدس ش��رکت کردهاند که این کارش��ان
حمایت از مردم مظلوم فلسطین است .هدف ما از حضور در
راهپیمایی روز قدس نشان دادن این پیام به دنیا است که
حرف یهودیت از صهیونیستها جداست.صهیونیسم حزبی
سیاس��ی است که در حال سوءاس��تفاده از یهودیت است،
ضمن اینکه صهیونیس��تها بدون آنکه به دستورات دین
یهود عمل کنند قضایای مختلفی را انجام دادهاند.
معامله قرن از االن شکست خورده است


س��ردار غالمحس��ین غیبپرور رئیس س��ازمان بس��یج
مستضعفین در مورد اقدام رذیالنه آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و همپیمان��ان آنان در منطقه به عنوان معامله قرن ،گفت:

این بحثی که پیش آمده یک بحث از پیش شکستخورده
است.وی با اشاره به اینکه دو دلیل برای از پیش شکست
خوردن طرح معامله قرن وجود دارد ،خاطرنشان کرد :دلیل
اول این اس��ت که مردم منطقه فرهن��گ مقاومت را باور
کردند و مردم قدس و فلس��طین دریافتند که راه پیروزی
آنها سازش و گفتوگو نیست.

س�ازمان همکاریه�ای اسلامی به جای ش�اد کردن

اسرائیل از قدس حمایت کند

محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه اظهار داش��ت :پیام
ق��دس این اس��ت که قدس فروش��ی نیس��ت ،قدس نه
متعلق به آمریکا اس��ت که به اس��رائیل ببخشد و نه رژیم
صهیونیس��تی میتواند ادعای قدس را داشته باشد .قدس
متعلق به مس��لمانان و مردم فلس��طین است .هیچ کسی
حق ندارد قبله اولین مسلمین را به آمریکا و صهیونیستها
واگذار کند و یا هر اقدام دیگری کند .چراکه باعث خدشه
در آرمان فلسطین میشود.باعث تاسف بسیار است که چند
انگشتشمار از حکام عربی برای حفظ خودشان و پیشبرد
اهداف این توهم را دارند که اگر در کنار نتانیاهو قرار بگیرند
میتوانند به آمال خود برسند.
عامل حضور پرش�ور مردم س�تم رژیم صهیونیس�تی

است

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت:
حضور پرش��ور و ش��عور مردم خود گویای همه چیز است.
این حضور و حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تا
زمانی که عامل اصلی اشغالگری یعنی رژیم صهیونیستی
وجود دارد ،ادامه دارد.عامل حضور پرشور مردم ظلم و ستم
رژیم صهیونیستی و ما معتقدیم که ظلم پایدار نیست و تا
زمانی که باطل هست مردم در صحنه حضور دارند.
پیام راهپیمایی روز قدس مقابله با معامله قرن است


امیردری��ادار حبی��باهلل س��یاری رئی��س س��تاد و معاون
داشت:

هماهنگکننده ارتش با اشاره به معامله قرن اظهار

س��یدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت :حضور
باشکوه مردم ایران و دانشآموزان در راهپیمایی روز قدس
نش��أت گرفته از روحیه استکبارس��تیزی آنها است.روحیه
استکبارستیزی مردم ایران ریشه در آموزههای دینی دارد.تا
هر زمانی که فلسطین مسأله اول جهان اسالم است تکلیف
شرعی همه مسلمانان حمایت از آنان و حضور باشکوه در
راهپیمایی روز قدس است.
معامله قرن اشتباه راهبردى امریکا است


محمدرضا عارف رئیس فراکس��یون امید مجلس شورای
اس�لامی اظهار کرد :حضور من به عنوان یک ش��هروند
ایرانى می تواند نشانهای برای آزاد سازی قدس باشد.امروز
در میان مردم تالشی را برای آزادی قدس مشاهده میکنیم
که بسیار افتخارامیز است.معامله قرن یک اشتباه راهبردى
براى آمریکا و شری برای طراحان آن خواهد بود ،انشاهلل به
زودی آزادسازی قدس را شاهد خواهیم بود.
اراده م�ردم م�ا بر تجهیزات آمریکاییه�ا غلبه خواهد

کرد

سردار حسین اش��تری فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه
راهپیمایی با شکوه روز قدس گفت :مردم ما امروز حضور
گستردهای در راهپیمایی داشتند و این حضور مردم در این
راهپیمایی دش��من شکن است.وی با اشاره به توطئههای
مس��تکبران ادامه داد :این حضور گسترده و دشمن شکن
انشاهلل نابودی اسرائیل را در پی خواهد داشت.سردار اشتری
با اشاره به تهدیدات آمریکاییها علیه کشورمان یادآور شد:
قطع ًا اراده مردم ما بر همه تجهیزاتی که آمریکاییها دارند،
غلبه خواهد کرد.
راهپیمایی روز قدس در آزادسازی قدس موثر است


محم��ود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای
اس�لامی ظهر امروز در حاشیه مراس��م روز جهانی قدس
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت :امام راحل روز قدس را
در اولین س��ال پیروزی انقالب اسالمی به عنوان یک روز
جهانی برای تمام مس��لمانان جهان اعالم کردند که نماد
همبستگی تمام آزادی خواهان جهان است.

سعید جلیلی:

اروپاییها میگویند درخت برجام میوه نداشت؛ از سایهاش استفاده کنید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مقام سیاسی
اروپایی با وقاحت میگوید باید به تعهدات برجامی ادامه
دهید .چرا؟ یک طرف هر آنچه تعهد داشته صورت داده

و آن یک��ی زی��رش زده اما با وقاحت ای��ن را میگویند.
میگوین��د اگر درخت برجام میوه نداش��ت از س��ایهاش
اس��تفاده کنید .به گزارش فارس ،سعید جلیلی به عنوان

آگهی مناقصه(تجدید دوم فراخوان)
مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری سنقر در نظر دارد مناقصه عمومی موارد جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزام است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت ش��رکت در
مناقصه محقق سازند.
شماره آگهی

عنوان پروژه

مبلغ پیمان(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

2098005255000005

عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر سنقر (بصورت
حجمی) در سال 1398

45/801/986/172

2/300/000/000

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  1398/03/10می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  13:00تاریخ 1398/03/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 13:00تاریخ 1398/03/23
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  13:30تاریخ 1398/03/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :آدرس
سنقر -بلوار سلمان فارسی جنب امامزاده احمد و تلفن 08348422033
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  121-41914 :دفتر ثبت نام 33999818 :
و 33191893

س��خنران پایان��ی راهپیمایی روز قدس مش��هد در حرم
مطهر گفت :امام خمینی (ره) به عنوان فقیه مبرز جهان
اس�لام مبدع روز فلس��طین بود .اگر روز قدس هم جوار
ش��ب قدر قرار دارد دلیلش این اس��ت تا روز قدس بین
مس��لمانان احیا و مبدأ هوشیاری جهان اسالم شود .وی
با طرح پرس��شهایی مانند احیای روز قدس به چیست؟
چرا روز قدس مبدأ هوشیاری امت اسالم است؟ چرا امام
میفرماید اگر هوش��یاری ایجاد ش��ود چه بسا دهها سال
امت اسالم جلو افتد؟ افزود :یکی از نکات این است امت
اسالم از آنچه میگذرد تحلیل صحیح داشته باشد و اینکه
چگونه میتوان این تحلیلها را به ش��کل صحیح انجام
داد .جلیل��ی اذعان کرد :زمانی در مواجه با نظام س��لطه
میتوانیم تحلیل درس��ت داش��ته باش��یم که چه راهبرد
و برنام��های دارد ،از چ��ه ابزاری اس��تفاده میکند و این
موضوع از اهمیت بس��یاری برخوردار است .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز شاهد هستید
سؤاالتی در امت اسالم و داخل کشور مطرح میکنند تا
در میان ما ش��بهههایی را جا بیندازند اما همیشه دشمن
تم��ام آنچه الق��ا میکند همان چیزی نیس��ت که وجود
دارد ،گاه��ی نکاتی را به کار میب��رد که اذهان عمومی
را منهدم کند .وی ادامه داد :در موضوع فلسطین با بیان
هدفهای اقتصادی بحث معامله قرن را مطرح میکند،
مطرح میکند جبهه استکبار قرار است کارهای اقتصادی
انجام دهد این موضوع میتواند ش��بههای را برای برخی
کش��ورهای منطقه به ج��ا بیندازد ک��ه در جهت کمک
اقتصادی حرکت کنند و در همین مسیر دشمن انحرافی
ایج��اد میکن��د که امت را دهها س��ال از هدف خود دور
میکند .جلیلی اظهار کرد :اگر میخواهید تحلیل درستی
از معامله قرن داش��ته باشید نمیتواند آن را فارغ از روند
یکساله گذشته ببینید ،اگر میخواهید از مذاکره تحلیل
درستی داشته باشید نمیتوانید فارغ از مجموعه رفتارهای

آنه��ا تحلیل کنید ،به همین دلیل ام��ام راحل فرمودند
مسئله فلسطین باید احیا شود .سخنران پایانی راهپیمایی
قدس روند فلس��طین را حاصل فعالیتهایی  100س��اله
استکبار در این منطقه دانست و ابراز کرد :اگر میخواهیم
تحلیل درستی از منطقه مسئله فلسطین داشته باشیم باید
روند حرکت  100س��اله استکبار را بررسی کنیم و در این
حرکت جایگاه معامله قرا را بررسی کنیم .سخنران پیش
از خطبهه��ای نماز جمعه با بیان اینکه اگر دش��من بیان
میکند به دنبال مذاکره اس��ت و نه جنگ باید ببینیم در
چه روندی این بحث را مطرح میکند ،خاطرنش��ان کرد:
در قضیه فلسطین جریان استکبار نیز همین راهکار را به
کار برد ،دروغ میگویند گزینه اول آنها نظامی نیس��ت،
آنها در فلس��طین حرکتی را با خش��ونت و زور ش��روع
کردند ،اراضی فلس��طین را اشغال میکنند ،دولت جعلی
را ش��کل میدهند و این حرک��ت را ادامه میدهند و در
هر حرکت خود میزانی را به اراضی اضافه میکنند .عضو
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به دو حرکت
اس��تکبار برای تثبیت حرکتهای خ��ود تصریح کرد :در
مرحله اول میخواهند کس��انی که حق��وق آنها زیر پا
قرار داده ش��ده را به دست خودشان وادار به تسلیم کنند
و دوم مانع این ش��وند آنها در ادامه مس��یر خود حرکت
انقالبی انجام دهند و اگر این کار را انجام دهند با اقدامات
خشن این حرکتها را سرکوب میکنند .وی با اشاره به
مصداقی از حرکتهای تطمیعی رژیم اشغالگر در مواجه با
فلسطینیها اظهار کرد :در اسلو کسانی که اسلحه گرفتند
گفتند بیایید مذاک��ره کنید و بخش کوچکی را در اختیار
آنها ق��رار دادند تا جریان را س��رکوب کنند ،زمانی که
انقالبیون کشور ما گفتند مسیر سازش نمیتواند موجب
آزادی فلس��طین ش��ود گوش ندادند که باعث شد امروز
سازشکارترین افراد در فلسطین میگویند سازش با رژیم
اشغالگر اشتباهی بزرگ بود.

وزی��ر خارجه آمری��کا برای دیدار ب��ا مقامات
بلندپایه چند کش��ور اروپایی و مذاکره با آنها با
محوریت ایران راهی این قاره شد .به گزارش
مهر به نقل از آسوشیتدپرس« ،مایک پمپئو»
وزیر خارجه آمریکا ب��رای مذاکره درباره ایران
عازم سوئیس ،هلند ،آلمان و انگلیس شد .قرار
بود سفر وزیر خارجه آمریکا به این کشورها ماه
گذشته انجام شود اما زمانی که او در بروکسل
بود ،همزمان با بحرانی ش��دن وضعیت خلیج
فارس در نتیجه تنش میان ایران و آمریکا ،وی
به شکلی غیرمترقبه راهی بغداد شد و ادامه سفر
اروپایی خود را به بعد موکول کرد .وزیر خارجه
آمریکا در حالی برای مذاک��ره درباره ایران به
سوئیس میرود که رئیسجمهوری این کشور
دو هفته پیش در کاخ س��فید با دونالد ترامپ،
همتای آمریکاییاش ،در خصوص ایران گفتگو
کرد .دولت س��وئیس از حدود چهار دهه پیش
حافظ منافع آمریکا در ایران اس��ت .پمپئو در
برن ،الهه ،لندن و برلین به س��ران این چهار
کش��ور اروپایی اطمینان خواهد داد که آمریکا
نیتی برای درگیر ش��دن با ایران ن��دارد اما از
آنها خواهد خواس��ت که از نفوذ خود برای آرام
کردن تنش جاری استفاده کنند .به نوشته این
خبرگزاری ،یکی از اهداف سفر پومپئو احتما ًال
جس��تجوی یک کانال ارتباط��ی با جمهوری
اسالمی ایران است.
کشورهای منطقه آماده بررسی طرح
ایرانی «پیمان عدم تعرض» هستند

وزیر امور خارجه روسیه گفت :برخی کشورهای
منطق��ه خلیج فارس حاضر هس��تند تا ابتکار
عم��ل ایران درباره امضای پیمان عدم تعرض
را بررس��ی کنند و مقامات مسکو نیز آمادگی
دارن��د تا به این روند کم��ک کنند .به گزارش
تس��نیم ،س��رگئی الوروف اظهار کرد :برخی
کشورهای حاشیه خلیج فارس اعالم آمادگی
کردهاند ت��ا ابتکارعمل ایران درب��اره امضای
پیمان عدم تعرض بین کش��ورهای منطقه را
بررسی کنند .الوروف در پاسخ به سئوال یکی
از خبرن��گاران در این ب��اره گفت :من پیش از
این در رابطه روابط بین ایران و همس��ایههای
ع��رب آن در منطق��ه خلیج ف��ارس توضیح
دادهام .چندین سال قبل روسیه از زبان رئیس
جمهور ،والدیمیر پوتین ،پیش��نهاد داد تا روند
تقویت اعتماد متقابل و ش��کل گیری سیستم
امنیتی مشترکی بین کشورهای منطقه خلیج
فارس آغاز ش��ود .من می دانم که هرچند نه
همه ،ولی برخی کش��ورهای ش��رکت کننده
در ش��ورای همکاریهای خلیج فارس اعالم
آمادگی کره اند تا ابتکارعمل جدید ایران درباره
امضای پیمان عدم تعرض را بررسی کنند .ما
نیز حاضر هستیم تا به این روند کمک کنیم.
وزیر خارجه روسیه همچنین در پاسخ به سئوال
دیگری یادآور شد که مسکو از انجام مذاکرات
بین آمریکا و ایران استقبال میکند ،ولی قصد
ندارد بعنوان میانجی در این زمینه نقشی داشته
باش��د .الوروف در عین حال با اشاره به اینکه
البته روسیه خواستار انجام گفتوگوها بر اساس
اص��ل احترام متقابل ،بدون تهدید و قرار دادن
شروط اولیه اس��ت ،افزود :رهبران ایران ازهم
اکنون اعالم کردهاند که در ش��رایط تهدید و
اعمال فشار و تحریم ،هیچ مذاکرهای با ایاالت
متحده ممکن نخواهد بود.
سازمان ملل در نشست
ضدفلسطینیمنامهشرکتنمیکند

سازمان ملل اعالم کرد که در نشست اقتصادی
منامه که گام نخست برای اجرای طرح موسوم
به «معامله قرن» اس��ت ،ش��رکت نمیکند .به
گزارش گ��روه بینالمل��ل خبرگ��زاری فارس،
«فرحان حق» س��خنگوی سازمان ملل شرکت
این سازمان در نشست اقتصادی منامه را رد کرد.
وی در پاس��خ به س��والی درباره حضور سازمان
مل��ل در نشس��ت منامه گفت« :ت��ا این لحظه
هیچ فردی ابالغیه برای حضور در این نشست
دریافت نکرده است» .طبق گزارش خبرگزاری
فرانسه ،سخنگوی سازمان ملل ابتدا گفته بود که
«نیکالی مالدینوف» هماهنگکننده سازمان
ملل در غرب آسیا برای این نشست دعوت شده
اما در آن شرکت نخواهد کرد ،وی سپس تأکید
کرد که مالدینوف برای این نشست دعوت نشده
است .آمریکا و بحرین اعالم کردهاند که نشست
اقتصادی بحرین به عنوان اولین گام در راستای
اجرای طرح معامله قرن قرار است طی روزهای
 ۲۵و  ۲۶ژوئ��ن ( ۴و  ۵تیرم��اه) در منامه برگزار
شود .طرح صلح موس��وم به «معامله قرن» که
آمریکا برای پایان دادن به منازعه بین فلسطینیان
و صهیونیس��تها مطرح کرده ،به دنبال حذف
همیشگی بازگش��ت آوارگان فلسطینی (مطابق
آمار  6میلیون) به سرزمین خود و اسکان آنها در
«وطن جایگزین» یعنی کشورهای دیگر است.
به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم
صهیونیستی در دولت آمریکا و انتقال سفارت این
کشور از تلآویو به شهر قدس طی کمتر از یک
سال گذشته در این راستا انجام شده است و قرار
نیست کشوری به نام فلسطین به پایتختی قدس
به رسمیت شناخته شود.

