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سياست

وطن امروز شماره 1372

والیت

نماز عید فطر ب ه امامت رهبر انقالب
در مصالی امام(ره) اقامه میشود

حجتاالس�لام یداهلل شیرمردی رئیس ستاد
نماز جمع��ه تهران در نشس��ت خبری که صبح
دیروز در محل این ستاد برگزار شد درباره برگزاری
نماز عید فطر امسال اظهار داشت :برنامه رسمی
نماز عید فطر از س��اعت  7صبح آغاز و نماز عید
بهامامت رهبر معظم انقالب ساعت  8صبح اقامه
میش��ود .به گزارش فارس ،شیرمردی از تشکیل
13کمیته ب��رای برگزاری نماز عید فطر خبر داد
و گفت 4 :هزار دستگاه اتوبوس مردم را برای نماز
عید فطر به مصال منتقل میکنند و سازمان مترو
نیز هر  3دقیقه یک بار ،یک قطار شهری بهسمت
مصال اع��زام میکند و این خدمات برای مس��یر
برگشت نیز در نظر گرفته شده است .شیرمردی
تصریح کرد :نمازگزاران میتوانند از ساعت 4:30
صبح روز عید فطر در مصالی تهران حضور یابند
و از ضلعهای ش��رق ،غرب ،جنوب و شمال وارد
مصال ش��وند .وی با اشاره به استقبال مردم تهران
ب��رای حضور در نماز عید فطر یادآور ش��د :ما در
صحن اصلی و پشتبام مصال و از شمال مصال تا
اتوبان رسالت و تا جایی که جمعیت حضور یابد،
ب��رای جانمایی جمعیت پیشبینیه��ای الزم را
انجام دادهایم.
قدس

مسیرهای نُهگانه راهپیمایی
روز جهانی قدس

«ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس�لامی» در
آستانه سی و ششمین سالگرد روز جهانی قدس
با صدور اطالعیهای مسیرهای نُهگانه راهپیمایی
این روز را اعالم کرد .به گزارش «وطن امروز» ،در
این اطالعیه آمده است:در آستانه آخرین جمعه از
ماه مبارک رمضان که بنا به فرموده بنیانگذار کبیر
جمهوری اسالمی ،حضرت امامخمینی(ره) ،روز
جهانی قدس نام گرفته است و یکی از جلوههای
حقیقی اتحاد و انسجام و وحدت جهان اسالم و «
امت بزرگ رسولاهلل» است؛ ملت مؤمن و روزهدار
ایران اسالمی با پشتسر گذاشتن ایام و لیالی قدر
و با تضرع ،دع��ا و انابه به درگاه ایزد متعال و رب
بینیاز ،آماده خلق حماس��ه سیاس��ی دیگری در
عرصه ملی و بینالمللی میشود تا صدای حقانیت
تنیده شده در مظلومیت فلسطین و قدس شریف
را بار دیگر در جه��ان فریاد زده و داد مظلوم را از
ظالمین رژیم اشغالگر و سفاک قدس مطالبه کند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ضمن دعوت
از ملت بزرگ و همیش��ه در صحنه ایران اسالمی
از عموم مردم شریف و قدرشناس ایران اسالمی،
از عموم گروهها ،اقش��ار ،اصناف مختلف مردمی،
تش��کلها ،احزاب ،گروهها ،جناحها و دستههای
مختلف سیاس��ی -اجتماعی وفادار به آرمانهای
انقالب اسالمی و قدس ش��ریف میخواهد تا بار
دیگر با خلق حماس��های عظیم و درخور ش��کوه
و مج��د و عظمت ایران و ایران��ی با حضور انبوه،
مثالزدن��ی و آگاهان��ه خ��ود در راهپیمایی روز
جهانی قدس که در بیش از  770ش��هر سراس��ر
کش��ور به سمت میعادگاههای نماز جمعه برگزار
میشود؛ سیلی محکمی به نظام استکبار و سلطه
جهانی زده و با آرمان مقدس آزادی قدس شریف،
تجدیدمیثاق کنند .این راهپیمایی در تهران نیز
از س��اعت « 10:30صبح» از تمام مســـیـرهای
ن ُــهگانه زیر به سمت میعادگاه نماز جمعه(دانشگاه
ته��ران) ب��ا حضور امت قدرش��ناس و همیش��ه
در صحنه ،برگزار خواهد ش��د .مس��ـــیـرهای
راهــپیمـایـی روز جهانی قدس در تهران به شرح
زیر است:
مسیر شماره یک :مسجد امام حسین (علیهالسالم)،
میدان امام حسین ،خیابان انقالب ،دانشگاه تهران
مس�یر ش�ماره  :2مس��جد جامع اب��وذر ،میدان
اب��وذر ،خیابان اب��وذر ،خیابان ش��هید ب��رادران
حسنی(قلعهمرغی) ،خیابان قزوین ،خیابان کارگر،
میدان انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر شماره  :3مسجد دارالسالم ،میدان منیریه،
خیابان ولیعصر (عجلاهلل تعالی فرج ه الشریف)،
خیابان انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر شماره  :4مسجد امام زمان (عجلاهلل تعالی
فرجه الش��ریف) ،خیاب��ان آزادی ،تقاطع خیابان
بهبودی ،میدان انقالب ،دانشگاه تهران
مس�یر ش�ماره  :5مس��جد حض��رت ابوالفضل
(علیهالس�لام) ،میدان توحید ،خیاب��ان توحید،
خیابان آزادی ،میدان انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر شماره  :6مس��جدالمهدی(عجلاهلل تعالی
فرج ه الشریف) ،خیابان ستارخان ،میدان توحید،
خیابان توحی��د ،خیابان آزادی ،می��دان انقالب،
دانشگاه تهران
مسیر شماره  :7مسجدالجواد(علیهالسالم) ،میدان
هفتمتیر ،خیاب��ان کریمخان ،می��دان ولیعصر
(عجلاهلل تعالی فرجه الش��ریف) ،بلوار کش��اورز،
دانشگاه تهران
مس�یر ش�ماره  :8مس��جد ام��ام جعف��ر
صادق(علیهالس�لام) ،فلک��ه اول صادقیه ،خیابان
س��تارخان ،خیابان توحید ،خیابان آزادی ،میدان
انقالب ،دانشگاه تهران
مسیر شماره  :9مسجد حضرت امیر(علیهالسالم)،
خیابان کارگر ش��مالی ،میدان انقالب ،دانش��گاه
تهران
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وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس چه گفت؟

واکنش ظریف به امتیازات مجانی

گ�روه سیاس�ی :ب��ه رس��م پیش��ین،
محمدجواد ظریف ،وزی��ر امور خارجه
به مجلس شورای اس�لامی رفت تا در
یک جلس��ه غیرعلنی درباره مذاکرات
هس��تهای به نمایندگان مردم گزارش
ده��د .جواد ظریف این ب��ار درحالی به
مجل��س میرفت که مذاک��رات وین 6
منجر ب��ه توافق جامع نش��د و طرفین
ب��رای ی��ک دوره  4ماهه مذاک��رات را
تمدید کردن��د .با این حال بر اس��اس
آنچه خود تیم مذاکرهکننده و ش��خص
عب��اس عراقچی گفت؛ ای��ن تمدید 4
ماهه یک  non paperجدید دارد .به
گزارش «وطن امروز» ،اگرچه محتوای
ای��ن  non paperجدید نیز همانند
تواف��ق ژنو محرمانه و دور از دس��ترس
اف��کار عمومی مانده اس��ت اما انتش��ار
برخ��ی جزئیات آن نش��ان داد در وین
 6ی��ک توافق  4ماهه جدید صورت گرفته اس��ت و برای امتیاز ،اقدامی برای کاس��تن ذخایر اورانیومی
موضوع صرفا تمدید گام نخست توافق ژنو نیست .با ایران انجام میش��ود ،این اق��دام باید تبدیل به اخذ
این حال عباس عراقچی صراحتا اعالم کرد در دوره امتیاز از طرف مقابل شود اما متاسفانه گویا این اصل
 4ماهه تعهد جدیدی بر عهده ایران گذاش��ته نشده بدیهی مورد توجه تیم مذاکرهکننده نبوده اس��ت و
است .این اظهارنظر عراقچی درحالی بود که انتشار ایران امتیازات بسیار مهمی را بدون اخذ امتیازی به
جزئیات��ی از  non paperجدید حاکی از اقدامات طرف مقابل داده است.
جدی��د ایران در این دوره ب��ود .تبدیل  25کیلوگرم ■■توجیهات عراقچی
دیگ��ر دیپلمات ارش��د مذاکرهکنن��ده ایران در
از اکسید اورانیوم  20درصد به میلههای سوختی و
نیز رقیقسازی  3هزار کیلوگرم اورانیوم  2درصد به مذاک��ره با  5+1یعنی عباس عراقچی نیز س��رانجام
اورانیوم طبیعی اقداماتی است که ایران باید در دوره درب��اره موضوع امتیازات مجانی که در توافق  4ماهه
 4ماهه جدید انجام دهد و متاسفانه در قبال آن هیچ ای��ران ارائه خواه��د داد ،اظهارنظر کرد .عراقچی نیز
امتیازی گرفته نشده است .دیروز این موضوع یعنی همانن��د ظریف گفت که این اقدام��ات با اراده ایران
امتیازات مجانی تیم ایرانی به طرف مقابل در صحن انجام شده اس��ت .این عضو ارشد تیم مذاکرهکننده
مجلس ش��ورای اسالمی مطرح شد اما جواد ظریف ایران با بیان اینکه «قرار ش��ده که ما مواد تا 2درصد
تنها پاس��خی که برای آن داش��ت ،این بود که این غنی شده خود را به اورانیوم خام تبدیل کنیم» اظهار
اقدامات در برنامه عملیاتی ایران قرار داشت .ظریف داشت :وقتی غنیسازی میکنیم ،چه برای  5درصد
گفت تبدیل  25کیلوگرم اکسید اورانیوم  20درصد و چه قبال که بیست درصد انجام میدادیم ،مقداری
به میله سوختی و رقیقسازی  3تن اورانیوم  2درصد پسماند دارد بدین معنی که آخر این زنجیرهها مواد
اقداماتی بوده اس��ت که ایران بر اس��اس برنامههای غنی ش��ده زیر دو درصد ی��ا یک درصد و یک و نیم
خ��ودش انجام داده اس��ت .جواد کریمیقدوس��ی ،درصد جمع میشود و اینها در یک محلی جمع شده
نماینده مردم مش��هد و عضو کمیسیون امنیت ملی و س��پس به اورانیوم طبیعی تبدیل میش��وند و بعد
مجل��س در گفتوگ��و با «وطن امروز» با اش��اره به از آن مجددا غنیس��ازی میش��وند .وی افزود :این
گزارش وزیر امور خارجه به نمایندگان و توضیحات موضوع کاری بود که م��ا باید میکردیم و در برنامه
ظریف درباره امتیازاتی ک��ه ایران در توافق  4ماهه خودمان هم وجود داشت و در این دوره توافق تاکید
تحت عنوان رقیقس��ازی  3ت��ن اورانیوم  2درصد و کردی��م که آن را انجام خواهیم داد .آقای عراقچی با
تبدیل  25کیلو اکسید اورانیوم  20درصد به سوخت اش��اره به تمدید  4ماهه مذاکرات نیز گفت :دوطرف
داده اس��ت ،اظهار داش��ت :آقای ظریف در اینباره مذاکرهکننده وقتی در وین  6دیدند که دستیابی به
توافق نهایی تا قبل از تاریخ 20
گفت اینها کارهایی بوده که در
حال انجام بوده اس��ت و امتیاز تیم مذاکرهکننده باید توضیح دهد چرا جوالی دیگر امکانپذیر نیست
خاصی محسوب نمیشود .وی این امتیازات بویژه رقیقس�ازی  3هزار به سمت این رفتند که گام اول
گفت :توجیه آق��ای ظریف در کیلوگ�رم اورانیوم  2درص�د به اورانیوم توافق ژن��و را تمدید کنند ولی
اینباره ب��ه اینگونه بود که این طبیعی بدون کسب امتیاز از طرف مقابل ش��رایط تمدید تا س��اعت 12
دو موضوع از اقداماتی است که انجام شده است؟! وقتی ایران قرار است شب جمعه از سوی ایران مورد
الزم بوده است انجام شود و ما ذخایر اورانیوم 20درصد و  2درصد خود موافقت قرار نگرفته بود که در
اکنون انجام میدهیم و به نظر را تبدیل به سوخت یا رقیق کند؛ آیا این نهایت از س��وی ط��رف ایرانی
میرسد این بیش��تر به توجیه ی�ک اقدام قابل توجه ب�رای چانهزنی و مورد پذیرش واقع ش��د .آقای
عراقچی نیز مانند جواد ظریف
شبیه بود.
امتیازگیرینیست
توضیح نداده است که چرا این
اظه��ارات عجی��ب ظریف
درباره این موضوع در حالی است که کامال مشخص امتیازات بویژه رقیقسازی  3هزار کیلوگرم اورانیوم 2
است هرگونه فعل و انفعالی در حوزه ذخایر اورانیومی درصد به اورانیوم طبیعی بدون کسب امتیاز از طرف
ایران باعث حساسیت ویژه طرف آمریکایی میشود ،مقابل انجام شده است؟! هنر دیپلماسی امتیاز گرفتن
بویژه زمانی که قرار باش��د از ذخایر اورانیومی ایران است .وقتی ایران قرار است ذخایر اورانیوم 20درصد
کاسته شود این یک امتیاز ویژه به طرف مقابل است و  2درصد خود را تبدیل به سوخت یا رقیق کند؛ آیا
و به همین دلیل زمانی که چه بر اس��اس نیاز و چه این یک اقدام قابل توجه برای چانهزنی و امتیازگیری
گ�روه سیاس�ی :اج�لاس ی��ک روزه تروئی��کای
بینالمجال��س اس�لامی با هدف بررس��ی وضعیت
فلس��طین و تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به غزه
روز گذش��ته برگزار ش��د .در این نشس��ت عالوه بر
روس��ای مجالس ای��ران ،مالی و س��ودان به عنوان
روسای فعلی ،پیشین و آتی بینالمجالس اسالمی،
روس��ای مجلس فلس��طین ،س��وریه ،قطر و ترکیه
نیز حض��ور داش��تند .نمایندگان��ی از پارلمانهای
کوی��ت ،عمان ،لبنان و پاکس��تان نی��ز در اجالس
تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان
همکاریهای اسالمی حضور داشتند تا در مجموع
 10کش��ور در اج�لاس تروئی��کای بینالمجال��س
اسالمی حاضر باشند.
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی به
عنوان نخستین سخنران این نشست از دولت مصر
خواست گذرگاه رفح را باز کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در سخنرانی خود
تصریح کرد :متأس��فانه در سالهای اخیر به خاطر
بحرانهایی که در کشورهای اسالمی بهوجود آمد،
این رژیم بیآبرو با اس��تفاده از فرصتطلبی زمان را
برای استیفای آبروی بربادرفته خود مناسب یافت و
دست به جنایت جدیدی زد؛ کشتار زنان و کودکان
و مردم محاصره شده غزه چیزی جز جنایت جنگی
و نسل کشی و نقض آشکار حقوق بشر نیست ،بویژه
اخباری که این روزها از حمالت وحشیانه این رژیم
به مناطق مسکونی در غزه نظیر شجاعیه میرسد،
نوعی توحش مدرن را بیان کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه تأس��فآورتر آن اس��ت که
آمریکا و برخی کشورهای غربی چشم خود را روی
این جنایت بس��ته و از ای��ن رژیم ددمنش حمایت
میکنن��د ،تأکید کرد :امروز غز ه مجروح ،قلب عالم
اسالم و قلب همه مسلمانان است.
رئی��س مجل��س در ادام��ه اظهار داش��ت35 :
س��ال پیش در ب��دو پیروزی انقالب اس�لامی امام

در پاسخ به این سؤال که آیا گفته شده
اس��ت که درباره جزئیات گزارش��ی به
رس��انهها اعالم نشود؟ خاطرنشان کرد:
این موضوع به نحوی توصیه ش��د ولی
چیزی خارج از بس��یاری از مسائلی که
در رس��انهها مطرح شده مانند تاکید بر
 190هزار سو غنیسازی مطرح نشد و
در حقیقت مطلب جدیدی عنوان نشد.
وی درب��اره اظهارات ظریف درباره فردو
گف��ت :تاکید وزیر ام��ور خارجه درباره
فردو این بود ک��ه در فردو باید تحقیق
و توس��عه و غنیس��ازی صورت پذیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان
ای��ن مطلب که عل��ی الریجانی ،رئیس
مجلس جمعبندی خوبی در این جلسه
داشت ،خاطرنشان کرد :آقای الریجانی
بیان کرد که مجل��س تاکید ندارد تیم
مذاکرهکنن��ده میز مذاکره را ترک کند
نیس��ت؟ حتی اگر این امتیازات ،اقدامات مورد نیاز و در عین حال دس��ت تیم مذاکرهکننده نیز به طور
ای��ران نیز بوده باش��د ام��ا نیاز طرف مقاب��ل به این کامل باز نیس��ت تا هر اقدامی ص��ورت پذیرد و در
اقدامات ،بهترین سند برای این بوده که این اقدامات برخی مقاطع باید نظر مجلس پرس��یده ش��ود که
منشأ گرفتن یکسری امتیازات باشد.
پروتکل الحاقی از جمله این موارد است .مورد بعدی
■■190هزار سو چشمانداز است
نیز حمایت مجلس از تیم مذاکرهکننده اس��ت .وی
عراقچی در این گفتوگو همچنین درباره تعیین درباره توضیح��ات ظریف درباره تحریمها نیز گفت:
«نیاز قطعی» ایران به  190هزار س��و غنیس��ازی ط��رف غربی درب��اره تحریمها زمان  20س��اله را با
به نس��یم گفت :آنچه مقام معظ��م رهبری فرمودند
خست مد نظر دارد .وی گفت :در مجموع پافشاری
ّ
به این معنی نیس��ت که امس��ال یا سال دیگر یا دو تیم مذاکرهکننده بر خطوط قرمز قابل تقدیر است و
س��ال یا حتی  5س��ال دیگر به آن دست پیدا کنیم اکثر نمایندگان نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند.
بلکه این نیاز قطعی در یک چشمانداز پیش روی ما ■■عمده موارد اختالفی از زبان ظریف
بهروز نعمتی ،س��خنگوی هیات رئیسه مجلس
قرار دارد و نه لزوماً در زمان حاضر .وی خاطرنش��ان
کرد :اینکه ما در چه فاصله زمانی به این چش��مانداز ش��ورای اس�لامی نیز ظهر دیروز در جریان بررسی
برسیم خود میتواند یکی از موضوعات در مذاکرات جلس��ه غیرعلنی نمایندگان با محمدجواد ظریف،
ما با  5+1باش��د .وی با بی��ان اینکه هنوز برای ادامه وزی��ر امور خارج��ه در جمع خبرن��گاران جزئیاتی
گفتوگوها در  4ماه آینده برنامهای تنظیم نش��ده ،از اظه��ارات ظری��ف در مجلس را مط��رح کرد .به
گفت :قرار ش��ده تا هیأتها بروند و به مدت دو الی گزارش تس��نیم ،وی با بیان اینکه بحثهای امروز
سه هفته روی موضوعات مورد اختالف تامل کرده و درباره غنیسازی ،موارد اختالفی و همچنین زمان
بکوشند شیوههای جدید و راهحلهای نوینی را برای مذاکرات بود ،خاطر نشان کرد :آقای ظریف گفت که
آنه��ا پیدا کنند و پ��س از آن به مذاکرات بازگردیم 5+1 .ب��ر این عقیده بودند که مذاکرات را در همین
عراقچی خاطرنش��ان کرد :احتماال اواخر آگوست یا  6ماه��ه اول به اتمام برس��انند و در هفته آخر نیز
اوایل سپتامبر (نیمه اول شهریور) ممکن است دور فشار زیادی آوردند تا مذاکرات را به اتمام برسانند.
بعدی مذاکرات باش��د و ما در تماسهایی که طی  2نعمت��ی با بیان اینکه آق��ای ظریف گفت که عمده
ال��ی  3هفته بعد برقرار خواهیم ک��رد ،درباره تاریخ موارد اختالفی درباره تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت
غنیس��ازی کشورمان است ،گفت :آن طور که وزیر
مذاکرات تصمیمگیری خواهیم کرد.
■■تاکنون توافقی نشده
ام��ور خارجه کش��ورمان توضی��ح داد ،آمریکاییها
کریم��ی قدوس��ی در ادام��ه درب��اره اینکه آیا و دیگ��ر کش��ورهای ط��رف غرب��ی پذیرفتهاند که
نماین��دگان از اظه��ارات آقای
خواستههای به حق ملت ایران
ظری��ف قانع ش��دند به «وطن عضو کمیس�یون امنی�ت ملی مجلس را در نظ��ر بگیرن��د البت��ه این
امروز» گفت :وزیر امور خارجه درب�اره توضیح�ات ظری�ف پیرام�ون موضوع ادام��ه دارد .وی اضافه
مطلب جدی��دی را در حضور امتیازاتی ک�ه ای�ران در توافق  4ماهه ک��رد :آق��ای ظریف گزارش��ی
نماین��دگان مط��رح نک��رد و تحت عنوان رقیقسازی  3تن اورانیوم  2ارائ��ه داد و بن��ده فکر میکنم
حرفه��ای وی همان مطالبی درصد و تبدیل  25کیلو اکسید اورانیوم ب��رای نماین��دگان قانعکننده
ب��ود که در رس��انهها نیز بدان  20درصد به س�وخت داده است ،اظهار بود .س��خنگوی هیات رئیس��ه
اشاره شده است .وی ادامه داد :داشت :آقای ظریف گفت اینها کارهایی مجلس با بیان اینکه جلس��ات
موضوعی که به صورت آشکار بوده که در حال انجام بوده است و البته بین دول��ت و مجلس خصوصا
در این جلس��ه مطرح ش��د و
تیم مذاکرهکننده ادامه خواهد
این حرف بیشتر به توجیه شبیه بود
آقای ظری��ف و رئیس مجلس
داش��ت ،ادامه داد :فعال در این
نیز بدان اشاره کردند این بود که تاکنون هیچ توافقی مقطع احس��اس میکنیم توضیح��ات آقای ظریف
در هیچ یک از بخشها صورت نگرفته است لذا آن را کافی است .نعمتی با اشاره به اینکه پروتکل الحاقی
به  4ماه آینده موکول کردند تا غربیها بین خودشان و موارد غنیس��ازی باید به تصویب مجلس برس��د،
به جمعبندی برس��ند و طرف مذاکرهکننده ایرانی خاطر نش��ان کرد :ما هر کجا ببینیم که نیاز اس��ت
هم تاکید کرده اس��ت که روی خط��وط قرمز خود مجلس وارد ماجرا ش��ود ،حتما از پتانسیل مجلس
ایس��تاده است .عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس استفاده خواهیم کرد.

اجالس تروئیکای بینالمجالس اسالمی برگزار شد

الریجانی :مصر گذرگاه رفح را باز کند

خمینی(ره) فرمود اس��رائیل غده س��رطانی منطقه
است و ایشان راه مبارزه را در وحدت همه مسلمانان
میدانس��ت که با مقاومت خود این رژیم سرکش و
یاغی را س��رکوب کنند .الریجانی اضافه کرد :امروز
خرس��ندیم همه جریانهای مقاومت در منطقه از
جمله حزباهلل ،حماس و جه��اد و دیگر گروههای
مقاوم��ت ،بل��وغ و شایس��تگی خ��ود را در مبارزه
علیه رژیم صهیونیستی نش��ان دادند و این روحیه
مجاهدت ،مدال افتخار مس��لمانان اس��ت که باعث
س��ربلندی و عزت امت اسالمی ش��ده است .اگرنه
طرحهای سازش صرفا فرصت به غاصبان فلسطین
بخشیده است .وی با بیان اینکه این قدرت مجاهدت
مقاومت اس��ت که خاورمیانه را مجددا تعریف کرده
است ،خاطرنشان کرد :گرچه آمریکا نمیخواهد این
قدرت و حق قانون��ی را درک کند و تالش میکند
ب��ا انگ زدن به این جریان زنده ،آن را نادیده بگیرد

اما قطعا جریان مقاومت ،قلب جوانان مس��لمان را
تس��خیر کرده و امید پیروزی فلس��طین مظلوم و
شجاع را افزایش داده است.
رئیس مجلس ادامه داد :امروز مقاومت با روحیه
مجاهدت و تاکتیکهای مبارزاتی و قدرت عملیاتی،
پیروزی استراتژیک را بهدست آورده است و توانسته
معادله وحش��ت کل اسرائیل در برابر غزه را در این
جنگ نش��ان دهد و تثبیت کن��د .الریجانی تأکید
کرد :ما در کنار مقاومت و پش��تیبان آن هستیم و
به هر نحو ممکن به ملت فلسطین کمک میکنیم
تا پاس��خ محکم��ی به جنایات رژیم صهیونیس��تی
بدهند .وی با بیان اینکه بینالمجالس اس�لامی به
عنوان نماینده ملتهای مس��لمان وظیفه سنگینی
را برعهده دارد ،گفت :ما باید از طریق پارلمانهای
خ��ود ،هم��ه گون��ه حمای��ت بوی��ژه حمایتهای
انساندوس��تانه به مردم مظلوم فلسطین را سامان

دهی��م؛ ما از دولت مصر میخواهیم راه رفح را برای
رساندن کمکهای دارویی و غذایی و انساندوستانه
جهت نیازهای فوری مردم مظلوم غزه باز کند و این
ی��ک مقطع تاریخی برای دولت و ملت مصر اس��ت
که چه نقش��ی را در جنگ س��وم غزه ایفا کردند و
مسؤولیتشناسی آنها محک خواهد خورد.
رئی��س مجلس با بیان اینک��ه از رئیس مجلس
فلس��طین میخواهیم بازگشایی راه رفح را پیگیری
کند ،خاطرنش��ان کرد :ما به عن��وان بینالمجالس
اس�لامی از طریق مجامع بینالمللی ،جنایت رژیم
صهیونیس��تی را پیگیری کنیم چرا ک��ه این رژیم
نماد واقعی جنایتکار جنگی اس��ت .الریجانی افزود:
گرچ��ه وجدان همه ملتها در این ایام به درد آمده
اس��ت البته صدها ش��هید و هزاران مجروح در غزه
چیزی نیس��ت که به سادگی قابل اغماض باشد .ما
به عنوان بینالمجالس اس�لامی باید با ایجاد وفاق
بین ملتها و پرهیز از تفرقه که متأس��فانه در چند
سال اخیر در امت اسالمی ایجاد شده ،همه ارادهها
را برای حمایت از فلس��طین قهرمان همسو کنیم.
وی با اشاره به بیاناتی از رهبر معظم انقالب ،اظهار
داشت :حضرت آیتاهلل امام خامنهای فرمودند امروز
زمانی اس��ت که برخی از اختالفه��ای بیوجه در
عالم اس�لام کنار گذاشته ش��ود و همه در دفاع از
ملت فلس��طین و مبارزه با رژیم صهیونیس��تی ید
واحده شوند.
■■تصویب پیشنهاد اعالم عزای عمومی
در پای��ان نشس��ت تروئی��کای اتحادیه مجالس
کش��ورهای عضو س��ازمان همکاریهای اس�لامی
و دیگ��ر اعض��ا عل��ی الریجان��ی پ��س از پذیرش
پیش��نهاداتی همچون ارس��ال دارو و غذا از طریق
مصر به غزه و درمان مجروحان غزه در کش��ورهای
اس�لامی ،پیش��نهاد رئیس پارلمان ترکیه مبنی بر
اعالم عزای عمومی را مطرح کرد که این پیش��نهاد
مورد قبول کشورهای اسالمی قرار گرفت.

دولت

دعوت رئیسجمهور از مردم
برای حضور در راهپیمایی روز قدس

حجتاالسالموالمسلمینحسن
روحانی در آس��تانه روز جهانی
قدس با بیان اینکه قدس هم از
لحاظ دین��ی و مذهبی و هم از
لحاظ مسائل منطقهای و جهانی
برای مردم ایران اهمیت بسیاری دارد ،اظهار داشت:
حضور مردم در روز قدس در واقع هم برای اجرای
دس��تور و نظر حضرت امام(ره) است و هم به این
معناست که به جهانیان اعالم کنیم مسجداالقصی
قبله اول مس��لمانان و فلسطین سرزمین مقدس
مسلمانهاس��ت و هرگز این س��رزمین و آوارگی
ملت فلس��طین ،فراموش نخواهد شد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،رئیسجمهور
بر حضور هر چه باشکوهتر مردم در راهپیمایی روز
جهانی قدس تأکید کرد و گفت :هر چه راهپیمایی
روز قدس امسال باش��کوهتر باشد ،این موضوع به
معنای حمایت بیش��تر از مردم مظلوم فلسطین
بوده و پیام رساتری برای رژیم غاصب صهیونیستی
است که پایان تجاوز ،آدمکشی و غصب ،شکست
است .وی خاطرنش��ان کرد :مسلمانان همواره در
مس��یر آرمان قدس تا روزی که این سرزمین آزاد
شود و مردم آن به وطنشان بازگشته و مسلمانها
آزادانه در مسجداالقصی نماز بهپا دارند ،گام خواهند
برداشت .رئیسجمهور تصریح کرد :مردم با حضور
خود در صحنه به جهانیان نشان میدهند که ظلم
و اشغالگری نمیتواند برای همیشه و دائمی باشد و
ملتی که برای آزادی سرزمین خود مبارزه میکند،
باالخره پیروز خواهد ش��د .وی تصریح کرد :ملت
ایران همواره پشت سر ملتهای مظلوم بویژه مردم
مظلوم فلسطین و غزه بوده و خواهد بود و امیدواریم
بزودی شاهد پیروزی این مردم در برابر متجاوزان
و غاصبان باشیم.

اعتدال روش است نه ایدئولوژی

حجتاالسالم سیدرضا اکرمی،
رئیس ش��ورای فرهنگ��ی نهاد
ریاس��ت جمه��وری در تعریف
اعتدال گفت :گفتم��ان اعتدال
بیشتر روش است ،یعنی زمانی
که من با ش��ما صحبت میکنم بدون دلیل با شما
برخورد و توهین نکنم بلکه س��واالت شما را بشنوم
و جوابتان را بدهم؛ اعتدال ،روش و گفتمان اس��ت
و آقای روحانی مکرر تعری��ف کردند که اعتدال نه
تندروی و نه کندروی بوده بلکه جذب اس��ت و این
همان ترجمه بیان رهبری است که فرمودند جذب
حداکث��ری و دفع حداقلی .به گ��زارش فارس ،وی
خاطرنشان کرد :از طرف دیگر اعتدال همان جمله
آیتاهلل بهشتی یعنی جاذبه به حد کمال و دافعه به
حد نیاز است؛ به نظرم این شعار رئیسجمهور مورد
قبول و پذیرش مقام معظم رهبری نیز واقع ش��د و
باید در قالب عمل آن را عملیاتی کنیم نه اینکه تصور
کنیم اعتدال یک ایدئولوژی اس��ت .رئیس شورای
فرهنگی نهاد ریاس��تجمهوری در بخش دیگری
از س��خنان خود در ارزیابی جلس��ات اصولگرایان و
اصالحطلبان با رئیسجمهور نیز گفت :اصولگرایان
و اصالحطلبان با یکدیگر بنشینند نه اینکه هر کدام
به صورت انفرادی عمل کنند .وی افزود :بنده باورم
این است که هر شخصی  5اصل اسالم ناب محمدی،
انقالب اسالمی ،نظام جمهوری اسالمی ایران ،والیت
فقیه و قانون اساسی را قبول کرد مورد اعتماد بوده و
میتوان با او کار کرد .به نظر میرسد آرام آرام زمینه
وحدت گروهها و جناحهای مختلف در حال تحقق
اس��ت تا انشاءاهلل بهتدریج به سمت حل مشکالت
روزمره برویم.

سکوت جهان عرب
امتیازدهی به رژیم صهیونیستی است

سردار حسین دهقان ،وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح در
جمع کارکنان وزارت دفاع طی
سخنانی با اش��اره به مقاومت
حماس��ی و قهرمانان��ه م��ردم
مظلوم غزه در مقابله با تهاجمات وحشیانه رژیم
اشغالگر قدس ،گفت :تجاوز ددمنشانه رژیم غاصب
صهیونیستی به غزه ،بیانگر استیصال این رژیم و
نظام س��لطه در مواجهه با جبهه مقاومت و نشان
یک توطئه ش��یطانی برای تخلیه توان راهبردی
مقاوم��ت در اراضی اش��غالی اس��ت .ب��ه گزارش
تسنیم ،وی افزود :اقدام دوباره این رژیم در تجاوز
به غزه به رغم تجربه ناموفق و پذیرش شکس��ت
مفتضحانه جنگ  8روزه بیانگ��ر بحران وجودی
این رژیم است .وزیر دفاع سکوت مرگبار مدعیان
دفاع از حقوق بش��ر را نوعی حمای��ت از اقدامات
تروریس��تی گروههای تکفیری -صهیونیس��تی
دانست و تصریح کرد :این حمایتهای نامنصفانه
موجب جری ش��دن هرچه بیش��تر اشغالگران و
ترغیب و تش��ویق تروریسم خواهد ش��د .سردار
دهقان گفت :دنیای اسالم و جهان عرب امروز در
معرض یک انتخاب راهبردی اس��ت و بیتوجهی
و س��کوت آنها در قبال جنایات ضد بشری رژیم
صهیونیستی نوعی امتیازدهی و پذیرش پیامدهای
تاریخی زیانب��ار ،غیرقابل قب��ول و جبرانناپذیر
این س��کوت اس��ت .وزیر دفاع با تأکید بر اینکه
جنایات رژیم صهیونیس��تی در غزه و بکارگیری
سالحهای غیرمتعارف از سوی آنها نشان داده که
این رژیم به هیچکدام از اصول انس��انی و مقررات
بینالمللی پایبند نیس��ت ،افزود :انزوا ،خلعسالح
و محکومیت این رژیم حداقل اقدامانس��انی است
که دنیا میتواند در قبال این جنایتکاران جنگی
قدارهبند انجام دهد.

