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سياست

وطن امروز شماره 1371

مرجعیت

مقابله با بدحجابی
باید از ارگانهای دولتی شروع شود

حضرت آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع
تقلید همزمان با ش��ب بیست و سوم ماه مبارک
رمضان ،در مدرس��ه امیرمؤمنان(ع) اظهار داشت:
این روزها عدهای اصرار دارند امر به معروف و نهی
از منکر را بیرنگ و کمرنگ کنند ،تعابیر عجیبی
میکنند که در مسأله حجاب شما مردم را اقناع و
قانع کنید که حجاب خوب است ،فشار نیاورید ،در
افزایش جمعیت مردم را اقناع کرده و فشار نیاورید
تا مردم قانع شده و افزایش جمعیت صورت گیرد.
به گزارش رس��ا ،وی تأکید کرد :کسانی که حرف
از اقن��اع در جاهایی که مایل نیس��تند میزنند
در واقع کاله س��ر خود میگذارن��د؛ در تمام دنیا
مصالح کش��ور زیر قانون رفته و قانون نیز اعتبار
به ضمانت اجرایی دارد ،قانون را نمیش��ود گفت
هر ف��ردی میخواهد انجام دهد .حضرت آیتاهلل
مکارم شیرازی اقناعکردن را برای گروهی اثرگذار
دانس��ت و بیان داش��ت :ممکن اس��ت  50تا 80
درصد مردم اقناع ش��وند ،ح��ال تکلیف بقیه که
اقناع نشدهاند چه میشود ،با این وجود بگذاریم در
مسأله جنگلزدایی ،مالیات و دیگر مسائل افراد هر
کاری میخواهند بکنند؟! وی ادامه داد :اقناع برای
گروهی است؛ شل کردن مسأله حجاب با این بهانه
اش��تباه بزرگی است ،بهترین راه نیز این است که
دولت از ادارات و نهادهای زیرنظر خود شروع کند.
امنیت

تمام جریانهای تروریستی
در راستای اهداف آمریکا قرار دارند

سردار سیدمس��عود جزایری،
مع��اون امور بس��یج و فرهنگ
دفاع��ی س��تاد کل نیروه��ای
مس��لح در س��خنانی با تبیین
راهبرده��ا و س��ناریوهای
منطقهای قدرتهای اس��تکباری ،اظهار داش��ت:
کش��ورهایی مث��ل آمریکا و انگلی��س از دیرباز با
استفاده از راهها و شیوههای مختلف ،از جمله نفوذ
سرویسهای جاسوس��ی ،گروهسازی ،فرقهسازی
و شخصیتس��ازی زمینههای بروز اختالفات در
جوامع و حکومتهای مستقل را فراهم آوردهاند.
به گزارش فارس ،سردار جزایری جریان تکفیری
را از جمله نمونههای بارز زمینهسازی برای ایجاد
اختالف و تفرقه در جوامع اس�لامی دانس��ت که
به اشکال و اسامی مختلف مثل طالبان ،القاعده،
جبهه النصره ،داعش و چندین گروه و س��ازمان
ب دیگر با هدایتکلی بیگانه ،چندینس��ال
و حز 
اس��ت در راس��تای اهداف آمری��کا نقشآفرینی
میکنند .رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور افزود:
نمونههای تالش و اقدام جبهه دش��من در ایجاد
ناامن��ی داخلی در ایران در دههه��ای  60و  70و
بویژه فتنه س��ال  88قابل بررسی و ارزیابی است
که با هوشیاری مردم و بصیرت باالی جامعه تحت
تدابیر رهبر فرزانه انقالب ناکامی بیگانگان را در پی
داشت .سردارجزایری در پایان تاکید کرد :در حال
حاضر قدرت و توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران
فراتر از کش��ورهای معمول و برای دشمن بزرگ
طراحی و آمادهسازی شده و ضمن اشراف کامل بر
اوضاع و شرایط منطقه تدابیر الزم در برابر هرگونه
ناامنی پیشبینی شده است.
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متن گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماه ژوئیه

ایران براساس توافق ژنو اقدام کرده است

گ�روه سیاس�ی :آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی در
تازهترین گ��زارش خود اع�لام کرد؛ ایران براس��اس
موافقتنامه هس��تهای موقت ب��ا قدرتهای جهان که
سال گذشته به دست آمد ،اقدام کرده است .به گزارش
نس��یم ،متن گزارش ماهانه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در ماه ژوئیه درباره برنامه اتمی ایران بدینشرح
است :براساس توافق ماه ژانویه سال  2014این گزارش
وضعی��ت برنامه اتمی جمهوری اس�لامی ایران را در
رابطه با معیارهای اختیاری پذیرفته شده از طرف این
کشور به عنوان بخش��ی از طرح اقدام مشترک مورد
تواف��ق در مذاکرات  5+1در بیس��ت و چهارم نوامبر
 2013مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس طرح اقدام مشترک نخستین گام وابسته
به یک مدت زمانی  6ماهه است که میتواند با رضایت
طرفین تمدید ش��ود .طرح اقدام مشترک در بیستم
ژانویه سال 2014عملی شد.
آژانس تایید میکند از بیستم ژانویه :2014
 -1ایران اورانیوم ( )235را در هیچکدام از تاسیس��ات
اعالمی خود بیش از پنج درصد غنیسازی نکرده است.
 -2ای��ران آبش��ارهای زنجی��رهای متصل ب��ه هم در
تاسیسات اعالم شده خود راهاندازی نکرده است.
 -3ایران روند رقیقسازی نیمی از مواد اتمی به حالت
 uf6خود را که در بیستم ژانویه به حد غنیسازی 20

گروه سیاسی :در شرایطی که بسیاری از رسانههای
جهان به انعکاس گس��ترده اخبار مربوط به جنایات
گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه و
کشتار وحشیانه کودکان می پردازند اما براساس آنچه
در رسانههای جریان اصالحات قابل مشاهده است،
اصالح طلبان همچنان بر شعار نه غزه ،نه لبنان اصرار
دارند و در صفحه اول خود عمال به سانسور جنایات
رژیم صهیونیستی در غزه پرداختهاند .این اقدام در
جریان فتنه  88نیز از س��وی جریان اصالحطلب در
سر دادن ش��عار نه غزه ،نه لبنان و مانور رسانههای
زنجیرهای اصالح طلب درباره آن قابل مشاهده بود.
به گزارش «وطن امروز» ،این موضوع در حالی است
که جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) طی
بیانیهای از اصحاب رسانه ،فعاالن سیاسی ،مذهبی
و اجتماعی ایران خواس��ت ه است برای رساندن فریاد

درصد بود به حد  5درصد تکمیل کرده است.
 -4ایران صد کیلوگرم از اورانیوم نوع  uf6غنی شده
بی��ش از  20درصد خ��ود را در روند تبدیل به صفحه
سوخت برای تبدیل به اکسید اورانیوم وارد کرده است.
 -5ایران هیچ روندی مبنی بر خط بازگش��ت تبدیل
اکسید اورانیوم به  uf6ندارد.
 -6ایران هیچ پیش��رفتی در کارخانههای غنیس��ازی
سوخت از جمله فعالیتهای خود در کارخانه غنیسازی

س��وخت فردو ( )pfepیا اراک (رآکتور )ir-40و تولید و
آزمایش سوخت برای (رآکتور )ir-40نداشته است.
 -7ای��ران اطالعات طراحی خود را برای رآکتورir-40
به روز کرده است و با آژانس درباره تدابیر امنیتی این
رآکتور توافق کرده است.
 -8ای��ران هزار و پانصد و پنج کیلوگرم  uf6با غنای
بیش از  5درصد را در جریان تبدیل در کارخانه پودر
 uo2به اکسید اورانیوم تبدیل کرده است.

دفتر حماس از اصحاب رسانه خواست فریاد مظلومیت ملت فلسطین را به گوش جهانیان برسانند

اصرار اصالحطلبان بر «نه غزه ،نه لبنان»

مظلومی��ت ملت و ک��ودکان فلس��طینی به گوش
جهانیان ،تالش کنند .دفتر جنبش مقاومت اسالمی
فلس��طین در تهران طی بیانیهای با اشاره به عمق و
ادامه فجایع و جنایتهای اشغالگران صهیونیست در
نوار غزه ،از اصحاب رسانه ،فعاالن سیاسی ،مذهبی
و اجتماعی در ایران خواس��ت در راستای حمایتها
و همبس��تگی جمهوری اس�لامی با ملت و آرمان
فلس��طین ضمن محکوم ک��ردن ای��ن جنایات در
رسواس��ازی رژیم صهیونیستی به هر وسیله ممکن
بویژه از طریق ارتباط اجتماعی و پایگاههای اینترنتی
و ...سهیم باشند و ندای مظلومیت کودکان فلسطینی

را به گوش جهانیان برسانند .در این بیانیه آمده است:
رژیم صهیونیس��تی در ادامه جنایات وحشیانه خود
از  14روز پی��ش در ن��وار غزه ،یک��ی از فجیعترین
جنایته��ای خود را در این منطقه مرتکب ش��د و
با حمالت س��نگین توپخان��های و هوایی دو محله
«الش��جاعیه» و «التف��اح» غزه را زی��ر آتش گرفت
و دهه��ا زن و ک��ودک و پیر و جوان را به ش��هادت
رس��اند و صدها نفر دیگر را نیز زخمی کرد.حماس
در این بیانیه میافزاید :همچنان اجساد تعداد زیادی
از قربانی��ان این جنایت در خیابانهای غزه پراکنده
است و ارتش صهیونیستی با حمله به آمبوالنسها

 -9ایران به تعهدات خود درباره ایمنی ( )pfepبدون
جمعآوری اورانیوم ادامه داده است.
 -10ای��ران فعالیته��ای مرب��وط به بازف��رآوری در
رآکتور تحقیقاتی تهران و در تولید رادیو ایزوتوپهای
مولیبدنوم ،یودین و زنون در تاسیساتی که آژانس به
آنها دسترسی دارد ،انجام نداده است.
 -11ایران اطالعات الزم و زمینه دسترسی به معادن
اورانیوم گچین ،معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید
اورانیوم اردکان را فراهم کرده است.
 -12ای��ران ب��ه فراه��م آوردن دسترس��ی روزانه به
تاسیسات غنیسازی نطنز و فردو ادامه داده است.
 -13ای��ران زمینه دسترس��ی منظم ب��ه کارگاههای
جم��عآوری س��انتریفیوژ ،کارگاههای تولی��د موتور
چرخاننده سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره و اطالعات
الزم درباره آنها را فراهم کرده است.
 -14ایران در ارتباط با نظارت بیشتر اعمال زیر را انجام
داده است:
ـ نقشه تاسیسات هستهای و شرح هر ساختمان در هر
سایت هستهای را فراهم کرده است.
ـ شرح مقیاس اعمال انجام شده در هر محل در رابطه
با فعالیتهای هستهای را ارائه کرده است.
ـ اطالع��ات معادن و کارخانهه��ای اورانیوم و منابع را
فراهم کرده است.

و خودروهای امداد ،مانع انتقال پیکرهای ش��هدا و
مجروحان به بیمارس��تانها میشود« .این جنایات
هولناک رژیم صهیونیستی یادآور کشتارهایی چون
«دیر یاس��ین»« ،قانا» و «صبرا و ش��تیال» است و
چهره غیرانسانی و زشت رژیم اشغالگر صهیونیستی
را بیش��تر از گذشته نمایان میسازد ».در این بیانیه
همچنین ب��ه ضربات مهلک غیورم��ردان مقاومت
فلس��طین در عرصه جنگ با دشمن صهیونیستی
اش��اره شده است .با توجه به ادامه جنایتهای رژیم
اشغالگر قدس در نوار غزه ،شاید امسال متفاوتتر از
س��الهای گذشته باید در آخرین جمعه ماه مبارک
رمضان که از س��وی حضرت ام��ام خمینی (ره) به
عنوان روز جهانی قدس نامگذاری ش��ده ،فریادهای
مظلومی��ت ملت و کودکان فلس��طینی را به گوش
جهانیانبرسانیم.

هشدارهای الزم
درباره «داعش» داده شده بود

حجتاالسالم حیدر مصلحی،
وزی��ر اطالع��ات دول��ت دهم
درب��اره جنای��ات اس��رائیل در
غ��زه و ارتباط ای��ن جنایات با
فعالیتهای گروه تروریس��تی
داع��ش گفت :اگ��ر اندیش��کدهها و مؤسس��ات
اطالعاتی وابسته به غرب را رصد کنید ،میبینید
ک��ه فعالیتهای آنه��ا در راس��تای حفظ منافع
صهیونیستهاست اما جنایتهایی که در منطقه
رخ داد و موفقیتهای��ی ک��ه مقاومت به دس��ت
آورد ،برنامه آنها را برهم زد .در انتخابات س��وریه
وضعیتی پیش آمد که بش��ار اسد با درصد قابل
توجهی پیروز شد و در عراق نیز وضعیت انتخابات
به گونهای پیش رفت که خواس��تههای استکبار
برآورده نش��د .به گزارش تس��نیم ،وزیر اطالعات
دول��ت دهم تصریح کرد :در اتفاقات دیگر منطقه
نیز شاهد هستیم که این مجموعه برای مقابله با
این موفقیتها دس��ت به دست یکدیگر دادهاند و
نمیخواهند اجازه دهند عزت مقاومت حفظ شود
اما این عزت ،اندیشمندان اندیشکدههای غربی را
تحتتأثیر خود قرار داده اس��ت .آنها میخواهند
فضاسازی روانی و انحرافی در افکار عمومی بهوجود
آورند که اجازه ندهند دنیا بفهمد چه اتفاقاتی در
جریان است.وی درباره فعالیتهای گروه داعش و
ش��کلگیری آن و اطالع سرویسهای اطالعاتی
کش��ور از این مس��اله اظه��ار داش��ت :الحمدهلل
س��رویسهای اطالعات��ی م��ا از وضعیت خوبی
برخوردار هس��تند و اطالعات قابلتوجهی در این
زمینه داشتند .حتی در این خصوص هشدارهایی
هم داده ش��د اما بعضاً توجه الزم به این هشدارها
صورت نگرفته اس��ت .یکی از مسائل مهم ما این
اس��ت که ما باید هش��دارهای اطالعاتی را جدی
بگیریم و بر اساس آنها برنامهریزی و عمل کنیم.

گروه سیاسی :ناصر نوبری ،کارشناس مسائل بینالملل
و دیپلمات باسابقه کشورمان معتقد است تمدید 4ماهه
مذاکرات ایران و  5+1به نفع آمریکاس��ت .به گزارش
«وطنامروز» ،نوبری مناقشه هستهای آمریکا با ایران را
تنها صحنهای میداند که آمریکاییها در آن شکست
نخوردهاند و از همین زاویه میگوید آمریکا نمیخواهد
مذاکرات هستهای با ایران با شکست مواجه شود .این
دیپلمات برجس��ته ادعای ع��دم توانایی لغو یکجای
تحریمها از سوی آمریکا را تنها ترفندی برای بازیدادن
ایران و پیچیده کردن مطالبات ایران از آمریکا عنوان
ک��رد .نوبری در توصیه به تیم مذاکرهکننده ،پرهیز از
تکرار خطاهای موجود در توافق ژنو را به عنوان یکی
از نکات مهم برش��مرد و تاکید ک��رد در متنی که در
حال نگارش اس��ت ،موارد به شکل صریح و مشخص
آورده ش��ود و مراقبت شود از کلمهای که در آن ابهام،
چندپهلویی و کلیگویی باش��د ،در متن پرهیز شود.
نوبری با اشاره به یکی دیگر از ایرادات مهم توافق ژنو
که در آن تعیین نیاز عملی ایران به غنیسازی را منوط
به توافق دو طرف کرده بود ،نسبت به تکرار این موضوع
هش��دار داد و تصریح کرد :اینکه نیازمان به یک مورد
از موارد صلحآمیز را بخواهیم با طرف مقابل هماهنگ
کنیم در واقع نقض حاکمیت ملی ایران است .نوبری
همچنین با اش��اره به ضرر غرب از تحریم ایران ،بیان
داشت :غربیها خود را از امکانات پرسود ایران محروم
کرده و آن را به س��مت کش��ورهای آس��یایی سوق
دادهاند .به گزارش نس��یم ،نوبری ادعای آمریکاییها
مبن��ی بر عدم توانای��ی در لغو یکج��ای تحریمهای
ضد ایرانی را «ترفند» و «حیلهگری» آنها دانس��ت و
افزود :آمریکاییها میخواهند طبق معمول آن اقدامات
که برعهده ماس��ت را فوری مطالبه کرده و آن چیزی
که مطالبه ما از آنهاست را به یک موضوع پیچیده و
درازمدت تبدیل کنند تا عمال بتوانند با این وسیله ما

تحلیل ناصر نوبری از توافق 4ماهه هستهای

تمدیدمذاکراتبهنفعآمریکاست
را بازی دهند .وی با اشاره به اینکه ایران تعهدات خود
را در همان  6ماه اول براساس گام ابتدایی انجام داده
است ،گفت :در موعد گام دوم که نوبت به آمریکاییها
میرس��د ما ش��اهدیم که تعهدات هم درازمدت بوده
و هماینک��ه آنها میخواهند در موضوع تحریمها ما را
بازی دهند .نوبری افزود :صحبتها درباره موضوع عدم
توانایی در لغو تحریمها درحالی اتفاق میافتد که این
موضوعات حرفهای بیربط آمریکاییهاست و اوال از
آنجایی که اجرای تحریمها بهدس��ت رئیسجمهور و
دولت آمریکا بوده ،وی میتواند مرتبا این اجرا را مثال
به طور مداوم برای مدت  6ماه به تاخیر بیندازد و ثانیا
ب��ا توجه به اینکه کال تحریمی که آمریکاییها خارج
از ش��ورای امنیت انجام دادهاند،
غیرقانونی است
و الزم اس��ت

تحریمهای غیرقانونی به س��رعت لغو ش��ود؛ موضوع
سوم نیز این اس��ت که تاکنون هیأت حاکمه آمریکا
مجموع��های از کارها را در مذاکرات هس��تهای انجام
داده و بع��د از این نیز همین هیأت حاکمه باید از آن
پشتیبانی کند و هر چیزی که توافق شده را به سرعت،
هرمقداری که در اختیار دولت اس��ت توسط دولت و
هرمقداری هم که در اختیار کنگره است توسط کنگره
درباره لغو تحریمها صورت دهد.
■■اشتباه ژنو را تکرار نکنید
سفیر سابق ایران در شوروی درباره موضوع تمدید
زمان مذاکرات هس��تهای ضمن بیان این مطلب که
تمدید مذاکرات به نفع آمریکاییهاست ،تاکید کرد:
تیم مذاکرهکننده اشتباه ژنو را تکرار نکند و از امضای
هرگونه تعهدی که موجب نقض حاکمیت ملی است،
خودداری کند .وی تاکید کرد :ما براس��اس توافق
ژنو آن کاری را که باید انجام میدادیم انجام
دادهایم و اکنون نوبت آمریکاییهاست که
ب��ه تعهدات خود عمل ک��رده و تحریمها
را از روی ایران بردارند؛ در این ش��رایط با
تمدید مذاک��رات ،زمان به نفع آمریکاییها
اس��تفاده ش��د؛ هیأت ایرانی بای��د اوال توجه
کنند که موضوع تمدید مذاکرات ترفند
آمریکاییه��ا برای اس��تفاده از
اهرم ما در مذاکرات است که
میتوان روی آن مانور
داد ،ثانیا الزم اس��ت
تیم مذاک��ره کننده
ایرانی به شکل جدی

به آمریکاییها ابالغ کند که اگر آنها نسبت به توافقات
از پیش پذیرفته شده پایبندی نشان ندهند و بخواهند
بیمورد تحریمها را ک��ش داده و روزها یا ماههایی را
ب��ه آن اضافه کنند ،ایران از مذاک��رات خارج خواهد
شد .سفیر س��ابق ایران در شوروی در توصیه به تیم
ی که میخواهم
مذاکره کننده ،گفت :مهمترین نکتها 
به دوستان مذاکرهکننده یادآوری کنم این است که در
متنی که در حال نگارش است ،موارد به شکل صریح
و مش��خص آورده شود و مراقبت شود از کلمهای که
در آن ابهام ،چندپهلویی و کلیگویی باش��د ،در متن
پرهیز ش��ده و همه چیز به ش��کل واضح و با عدد و
رقم و جزئیات مشخص شود؛ بهعنوان مثال در توافق
ژنو این اتفاق درباره کلمه( long termبلند مدت)
اتفاق افتاد و آن کاری را که ما باید انجام دهیم را در
مدت  6ماهه آوردند و در قسمت تعهدات خود تحت
واژه  long termما را به دردس��ر انداختند و اکنون
تیم مذاکرهکننده در حال چانهزدن برای تعیین همین
زمان است .وی افزود :مورد دومی که بسیار مهم است
و حتم��ا باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که به
هیچ وجه ،هیچ نوع تعهدی که میتواند به نوعی نقض
حاکمیت ملی و سیاس��ی ایران را در برداشته باشد،
داده نشود مانند اشتباهی که در موافقتنامه قبلی اتفاق
افتاد و تعیین نیاز عملی ایران به غنیسازی را منوط
به توافق دوطرف کرده بود که در واقع به این ش��کل
حاکمیت ما را درباره اینکه ما خودمان تشخیص دهیم
که چه مقدار نیاز به غنیسازی داریم زیرسوال میبرد.
وی گف��ت :به هیچ وجه در متنی ک��ه در دور جدید
در حال تنظیم آن هستند نباید چنین نکتههایی که
منجر به نقض حاکمی��ت و تصمیمگیری ملی ایران
میشود در آن گنجانده شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد
عمال کل آن متن ،به هرش��کلی که آماده شده باشد
زیر سوال است.

اخبار

باید زمینه جذب نخبگان را
فراهم آوریم

حجتاالسالم حسن روحانی روز یکشنبه در
دیدار جمعی از جوانان نخبه و منتخب کشور اظهار
داش��ت :باید با برنامهریزی و عمل ،زمینه جلب و
جذب نخبگانی را که از کشور مهاجرت کردهاند،
فراهم آوریم .وی گفت :دولت بهدنبال استفاده از
توان فکری نخبگان حاضر در کشور است و در این
زمینه همه مساعی خود را بهکار خواهد بست .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،وی
ب��ا تأکید بر اینکه نخبگان جامعه باید احس��اس
کنند ،مش��کالت جامعه و کشور مشکالت آنها و
همه مردم است ،افزود :امروز ما در زمینه اقتصاد،
سیاس��ت خارجی و داخلی ،مس��ائل فرهنگی و
اجتماعی و محیطزیست دارای مشکالتی هستیم
و باید در مس��یر حل مشکالت و پیشرفت کشور
تالش کنیم و بدانیم که توسعه کشور نفع همگان
را در ب��ر دارد .رئیسجمه��وری تصری��ح کرد :ما
همه در یک کشتی نشس��تهایم ،عضو یک ملت
هستیم همه ایرانیایم و به ایرانیبودن خود افتخار
میکنیم .همه از یک جامعه و نظام هستیم و به
نظام انقالبی خود مفتخریم و اگر دست به دست
یکدیگر بدهیم و تالش کنیم میتوانیم امیدوار به
یک آینده خوب و مطلوب برای کشور باشیم.

امیدوارم خانواده مسؤوالن آمریکا
به ذلت بیفتند

حجتا ال سال مو ا لمس��لمین
س��یدرضا اکرم��ی با اش��اره به
فجای��ع رژیم صهیونیس��تی در
غزه اظهار داش��ت :امروز مساله
فلسطین تقریبا در حال فراگیر
ش��دن در بین تمام کش��ورهای دنیاس��ت و آنها
جنایات رژیم صهیونیس��تی را محک��وم و اعالم
انزجار از این غده سرطانی و حامیان آنها میکنند.
به گزارش نس��یم ،اکرمی اظهار داشت :متاسفانه
از بین  190کش��ور دنیا بهغی��ر از تعدادی ،بقیه
در حال تماش��ا و نظارهگر جنایات غزه هس��تند،
از دولته��ای عربی منطقه گرفته تا  60کش��ور
اس�لامی دنیا ،اتحادیه عرب ،جنبش عدم تعهد و
کل جهان .وی با بیان اینکه با قاطعیت میگویم
که دوران بقای رژیم صهیونیستی گذشته و ظلم
دوام ندارد و ظالم عاقبت بخیر نمیشود ،تصریح
کرد :قطعا روسیاهی برای اسرائیل ،آمریکا ،اروپا،
اتحادیه عرب وهمه تماش��اگران فاجعه فلسطین
خواهد ماند و امی��دوارم تکتک خانوادههای آنها
به ذلت و نکبت و خفت بیفتند تا بدانند بر مردم
مظلوم فلس��طین چه میگذرد .رئیس ش��ورای
فرهنگی نهاد ریاستجمهوری در ادامه خواستار
حضور پرش��ور مردم در روز جهانی قدس ش��د و
افزود :در روز قدس امس��ال باید هرچه میتوانیم
در معرفی اس��رائیل و آمریکا به عن��وان خائنان
علمی ،سیاس��ی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی به
ملتهای جهان سنگ تمام بگذاریم .وی در ادامه
به ش��عاردهندگان «نه غزه ،نه لبنان،جانم فدای
ایران» در س��ال  88اشاره و خاطرنشان کرد :عده
اندکی بیدرک ،بیربط ،بیخیال و مشنگ شعار
علیه غ��زه دادند .اکرمی با بیان اینکه مخالفان به
بهانه دلسوزی خواستار عدم کمک به مردم بیپناه
غزه شدند ،خاطرنشان کرد :معتقدم مخالف حرف
بزند خطرش کمتر اس��ت ت��ا زیرزمینی فعالیت
و توطئ��ه کند،البته برخی از مخالفان از س��وی
اف��راد کوک میش��وند و در اصل بوق و ش��یپور
دیگرانهستند.

پیروزی «برای چهارمین بار»
از آن فلسطین خواهد بود

امی��ر احمدرض��ا پوردس��تان ،فرمان��ده
نیروی زمینی ارتش پیش از ظهر دیروز (دوشنبه)
در مراسم خاکسپاری  3شهید گمنام تفحص شده
از منطقه عملیات گیالنغرب ،طی سخنانی با بیان
اینکه «امروز نیز اقتدار نظام جمهوری اس�لامی
ای��ران بهبرکت خون پاک ش��هدا و فرهنگ دفاع
مقدس است» به تجاوز رژیم صهیونیستی و حمله
نظام��ی این رژیم به نوار غزه اش��اره کرد و گفت:
امروز مس��لمانان بیدفاع غزه با پیروی از فرهنگ
ش��هادت در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی
میکنند و انش��اءاهلل برای چهارمین بار پیروزی
آن فلسطین خواهد بود .فرمانده نیروی زمینی
از ِ
ارت��ش ادامه داد :آرزو میکنم این فرهنگ نورانی
روز به روز افزونتر شود و قطعاً در هر مقطعی که
کشور نیاز به فداکاری داشته باشد ،سربازان امروز
وطن همانند شهدای دیروز دفاع مقدس ،به اجرای
مأموریت خواهند پرداخت.

حضور ظریف در صحن مجلس
برای ارائه گزارش از مذاکرات وین

حجتاالسالم حسین س��بحانینیا ،نماینده
مردم نیش��ابور در مجلس اظهارداشت :وزیر امور
خارجه در جلسه روز سهشنبه در صحن مجلس
حاضر و گزارشی از آخرین دور مذاکرات هستهای
در وین به نمایندگان ارائه خواهد کرد .به گزارش
فارس ،وی همچنین افزود :ممکن است این جلسه
به صورت غیرعلنی برگزار ش��ود اما طبق برنامه
قبلی این جلسه در روز سهشنبه برگزار خواهد شد.

