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رهبر معظم انقالب تصریــح کردند: یکی از علت های مهم 
دشمنی با جمهوری اسالمی ایران، موضوع فلسطین است، اما 
این دشمنی ها و فشارها موجب نخواهد شد که ایران از مواضع 
خود در موضوع فلسطین کوتاه بیاید، زیرا حمایت از فلسطین 

یک مسئله اعتقادی و دینی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز در دیدار هیأتی عالیرتبه از جنبش مقاومت اســالمی 
فلسطین)حماس(، قضیه فلسطین را قضیه اول و مهمترین 
مسئله دنیای اسالم دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت 
شــگفت آور مردم فلســطین و گروه های مقاومت از جمله 
حماس، تأکید کردنــد: پیروزی بدون مقاومــت و مبارزه به 
دست نمی آید و ما براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم 
که موضوع فلســطین قطعاً به نفع مردم فلســطین و دنیای 

اسالم، تمام خواهد شد.
در ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری، نایب رئیس دفتر 
سیاسی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 

حماس را تقدیم رهبر انقالب کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از مواضع بسیار خوب 
و مهم آقای اســماعیل هنیه در این نامه، گفتند: حماس در 
قلب حرکت فلسطین قرار دارد همانگونه که فلسطین در قلب 

حرکت دنیای اسالم قرار گرفته است.
ایشان ایســتادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل 
غربی رود اردن را بشــارت دهنده فتح و پیــروزی خواندند و 
افزودند: خداوند به کســانی که ثابت قدم در راه او ایستادگی 
کنند، وعده یاری و پیروزی داده اســت و البتــه تحقق این 
وعده الزاماتی دارد که از مهمترین آنها جهاد و مبارزه و تالش 
خســتگی ناپذیر در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری، 

اقتصادی و نظامی است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران در قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا رودربایستی 
ندارد، خاطرنشــان کردند: ما همواره دیدگاه خود را درباره 
فلســطین به طور صریح و شــفاف اعالم کرده ایم و حتی در 
عرصه بین المللی کشورهای دوست ما که در این زمینه با آنها 
اختالف نظر داریم می دانند که جمهوری اســالمی در قضیه 

فلسطین کاماًل جدی است.
ایشــان تأکید کردند: اگر دنیای اسالم به  صورت متحد بر 
موضوع فلسطین ایســتادگی می کرد، اکنون شرایط بهتری 
داشــت و دوری برخی کشــورهای دنباله رو امریکا همچون 

ســعودی از موضوع فلســطین یک حماقت بود زیــرا اگر از 
فلسطین حمایت می کردند، می توانستند در مقابل امریکا، 

امتیاز بگیرند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه براساس سنت الهی، 
پیروزی مردم فلســطین و بازگشت این ســرزمین مقدس 
به دنیای اســالم، موضوع عجیب و غیرقابل تحقق نیســت، 
گفتند: ۴۰ سال قبل کســی باور نمی کرد در ایران که مرکز 
نفوذ و امیــد امریکایی ها بود، یک حکومت دینی برســرکار 
بیاید و ســفارت اســرائیل در تهران به ســفارت فلسطین 
تبدیل شود اما این موضوع غیرقابل باور محقق شد، بنابراین 
 تحقق موضوعاتی کــه در ظاهر عجیب به نظر می رســند، 

امکان پذیر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اینکه آقای سیدحسن 
نصراهلل می گوید من انشاءاهلل در مسجداالقصی نماز می خوانم، 

برای ما یک امید کاماًل عملی و قابل تحقق است.
ایشــان با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این امید، 
همان مواضع مستحکم و ایســتادگی است که آقای هنیه در 
نامه خود به آن اشاره کرده است، گفتند: اگر همه ما به وظایف 

خود عمل کنیم، وعده الهی قطعاً محقق خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به طرح خیانت آمیز »معامله 
قرن« تأکید کردند: هدف از این توطئه خطرناک، از بین بردن 
هویت فلسطینی در میان آحاد مردم و جوانان فلسطینی است 
که باید با همین نقطه اصلی، مقابله کرد و نگذاشت که آنها با 

استفاده از پول، هویت فلسطینی را از بین ببرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بــر اینکه مقابله با این 
طراحی نیازمند کارهای تبلیغاتی و فرهنگی و فکری اســت، 
افزودند: یک راه دیگر مقابله با این توطئه این اســت که مردم 

فلسطین، احساس پیشــرفت کنند که این موضوع تا به حال 
به لطف خداوند اتفاق افتاده است. ایشان خاطرنشان کردند: 
در ســال های نه چندان دور، فلســطینی ها با سنگ مبارزه 
می کردند، اما امروز به جای ســنگ، مجهز به موشــک های 

نقطه زن هستند و این، یعنی احساس پیشرفت.
در این دیدار آقای صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی 
حماس، ضمن ابالغ سالم و تحیات آقای اسماعیل هنیه و مردم 
فلسطین خطاب به رهبر انقالب اسالمی تأکید کرد: همانگونه 
که جنابعالی اشــاره کردید، ما معتقدیم براساس وعده الهی 
قدس و فلسطین از چنگال صهیونیست ها آزاد خواهد شد و 
همه مجاهدان و امت اسالمی، در مسجداالقصی نماز خواهند 

خواند.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به مواضع قاطع 
امام خمینــی)ره( در حمایت از موضوع فلســطین، قبل از 
پیروزی انقالب اســالمی و بعد از انقالب، و همچنین مواضع 
صریح رهبــر انقالب گفت: ما همواره قــدردان حمایت های 
همیشــگی و غیرقابل تغییــر جمهوری اســالمی از مردم 

فلسطین بوده و هستیم.
آقای صالح العاروری با اشاره به دشمنی های آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی با جمهوری اســالمی و تحریمها و تهدیدها، 
خاطرنشان کرد: ما به عنوان حرکت مقاومت و جنبش حماس 
همبستگی خود را با جمهوری اســالمی ایران اعالم و تأکید 
می کنیم هرگونه اقدام خصمانــه در مورد ایران در واقع اقدام 
خصمانه بر ضد فلسطین و جریان مقاومت است و ما خود را در 

خط مقدم حمایت از ایران می دانیم.
وی با اشــاره به توانایی های دفاعی جریــان مقاومت در 
فلسطین افزود: پیشرفت های دفاعی حماس و دیگر گروه های 
مقاومت به هیچ وجه قابل مقایسه با سال های گذشته نیست 
و امروز تمام سرزمین های اشــغالی و مراکز اصلی و حساس 
صهیونیست ها در تیررس موشــک های مقاومت فلسطین 

قرار دارند.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به طرح »معامله 
قرن« آن را خطرناک ترین توطئه بــرای از بین بردن هویت 
فلسطینی دانست و گزارشی از آخرین تحوالت و وضعیت غزه 

و سرزمین های ساحل غربی رود اردن بیان کرد.
در پایــان این دیدار، هیئــت حماس تابلــوی منقش به 
تصویری از مســجداالقصی را به رهبر انقالب اسالمی تقدیم 

کردند.

امير ساعدی داريان

این روزها در فضای سیاســی کشــور، بحث 
جنگ یا مذاکره پررنگ اســت. دو طرف اصلی 
تخاصم یعنــی ایران و آمریکا هــر دو مدعی اند 
خواهــان جنــگ نیســتند و بر دیپلماســی و 
 مذاکــره در شــرایط مطلــوب از نظــر خــود 

تأکید می کنند. 
تصــور عمومــی نیز این اســت کــه وقتی 
حکومت ها یا رسانه ها درباره رویکرد دیپلماتیک 
نســبت به یک اختالف بین المللی مانند پرونده 
هسته ای ایران سخن می گویند، تنها منظورشان 
اشاره به ابزارهای غیرنظامی در برخورد با چنین 

مساله ای است. 
اما تمایز گذاشــتن میان رویکــرد نظامی با 
دیپلماتیک یا عالقه به مذاکره بــه جای تقابل 
و برخورد ســخت، برداشــت دقیقــی از روابط 

بین الملل نیست. 
دیپلماســی و جنگ طلبی دو رویکرد متضاد 
نیســتند بلکه دو ابزار مکمل هم در جعبه ابزار 
دولتمردان هستند. تعقیب راهکار دیپلماتیک 
برای فیصلــه یک اختالف بین المللــی الزاما به 
معنای صلح طلبــی و درک متقابــل در صحنه 

بین الملل نیست. 
اغلب اظهار می شــود که جنــگ در نتیجه 
ناکامــی راه حل های دیپلماتیــک رخ می دهد 
اما این گمان تنها زمانی معتبر اســت که هدف 
از دیپلماسی، پیشــگیری از وقوع جنگ باشد. 
اما بایــد بدانیم که کشــورها همــواره با هدف 
دوری از جنگ به دیپلماســی روی نمی آورند، 
بلکه چه بســا هدف از تالش هــای دیپلماتیک، 
 زمینه ســازی و تســهیل کردن شــرایط آغاز 

جنگ باشد. 
به عنوان مثال هدف از تالش های دیپلماتیک 
آمریکا و بریتانیا در ســال 2۰۰3 این نبود که از 
جنگ با عراق اجتناب شــود بلکــه هدف اصلی 
کســب نظر موافق شــورای امنیت ســازمان 
ملل و در نتیجــه حمایت گســترده تر جهانی 

از حمله بــه عراق بــود.  حتی در صــورت آغاز 
جنــگ، الزاما دســتگاه دیپلماســی کار خود 
را متوقــف نمی کنــد بلکه حتی برای کســب 
 متحدان بیشــتر در طرف خود بر تالش هایش 

می افزاید. 
بنابراین مشــاهده می شــود که دیپلماسی 
و تقابل نظامــی، ابزارهای مکمل هــم در هنر 
کشورداری هستند یعنی هدف هر دو کمک به 

تحقق سیاست های دولت است. 
جنگ یا تهدیــد به جنگ را می تــوان برای 
کمک به تقویت راهــکار دیپلماتیک به کار برد. 
به نظر می رســد دولت ترامپ نیز همین حربه 
را دســتور کار خود قرار داده اســت و مسئوالن 
کشور ما نیز با هوشــیاری، از اتخاذ تصمیم های 
عجوالنــه خودداری کــرده و ضمــن آرامش و 
اطمینان بخشــی به جامعه، در طول یک سال 
گذشته به طور تدریجی از هر دو حربه دیپلماسی 
و تهدید برای خنثی کردن تدابیر دولت آمریکا به 

نحو احسن استفاده کرده اند. 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی تاکنون 
وظیفه خود را به خوبی ایفا کــرده و با ادامه این 
روند، می توانیم به پیروزی نهایی و احقاق حقوق 
مسلم هســته ای و اقتصادی کشور خوشبین و 

حتی مطمئن باشیم. 
تنهــا وظیفــه رســانه ها و افــکار عمومی 
در وضعیــت فعلــی حمایــت همه جانبــه 
بردســت  ز دیپلمات هــای متعهــد و ز  ا

کشورمان است.

یادداشتخبر

رهبر معظم انقالب در ديدار هيأت عاليرتبه حماس:

 دیپلماسی و چالش  از مواضع خود در موضوع فلسطین کوتاه نمی  آییم
مذاکره و تهدید

وزارت اطالعات از شناسایی 17 عنصر تربیت یافته 
سیا خبر داد؛

شکار  جاسوس

سياست 2

مدیرکل ضد جاسوســی وزارت اطالعات از دســتگیری 17 جاسوس 
تربیت یافته سازمان اطالعاتی آمریکا )ســیا( خبر داد و گفت: »احکام این 
جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد فی االرض اعدام می شوند.« 
پس از اظهارات وی تصاویر و فیلم برخی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا 
توسط نهادهای امنیتی - اطالعاتی کشور منتشر شــد که برخی از آنها در 
همین صفحه قابل مشاهده است. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات 
صبح دوشنبه در نشستی خبری که در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار شد، توضیح داد: معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات 
در تاریخ 2۸ خرداد سال جاری موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با 

سازمان اطالعاتی آمریکا شد.
جاسوسان در مراکز حساس و حياتی شاغل بودند

وی خاطرنشان کرد: جاسوس های شناسایی شده شامل شاغلین مراکز 
حساس و حیاتی، همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که 
به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بوده اند. مدیرکل ضد جاسوسی 
وزارت اطالعات با بیان اینکه 17 جاسوس دستگیر شده در مراکزی شامل 
حوزه های اقتصادی، هسته ای، زیرساختی، نظامی و سایبری کشور فعالیت 
می کردند، خاطرنشان کرد: تعداد کل جاسوس های شناسایی شده 17 نفر 
است که این افراد به صورت ســلولی در ایران فعالیت می کردند و هیچ کدام 
از آنها با دیگری ارتباطی نداشــتند و هر کدام با یک افسر اطالعاتی سیا در 

ارتباط بودند.
وعده اعطای ويزا

وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره چگونگــی برقراری ارتباط میان 
سازمان اطالعاتی آمریکا و جاسوسان ایرانی پرداخت و گفت: برخی از این افراد 
به واسطه سوء استفاده سیا از تقاضای ویزای امریکا در دام ویزا گرفتار شدند...

ربيعی با وجود حاشيه های بسيار بر موضوع ؛ تصريح کرد:

برگزاری انتخابات شورایاری ها کامال قانونی است
شهرنوشت 6

سياست 2

ختم رسيدگی به پرونده قتل ميترا استاد  اعالم شد

 نجفی در انتظار 
رأی دادگاه

ری
صی

ی ن
هد

س: م
 عک

  


