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مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسالمی:

ﺧﺒﺮ

پاسخ قاسمی به وزیر خارجه آمریکا:

ادعای پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی از روی عجز است

بهمناسبت میالد مسعود حضرت رسول اعظم
و امام جعفر صادق صلواتاﷲ علیهما:

تیلرسون بکوشد با عواقب
سیاستهای آمریکا بیشتر آشنا شود

پروانه سلحشوري:

یکي از راههاي رسیدن به وحدت
رفع حصر است
 ایســنا :پروانه سلحشــوري ،عضو فراکسیون
امید مجلس شــوراي اســالمي که در دانشگاه
شــهید چمران اهواز ســخنراني ميکرد ،با تأکید
بــر ضــرورت حفظ انســجام ملي و نیاز کشــور
به وحــدت ،افزود :یکــي از راههاي رســیدن به
وحدت و انســجام ،رفع حصر است .سلحشوري
گفــت :احمدينژاد را یــک روز معجــزه هزاره
ســوم نامیدند و یک روز هاله نور براي او درست
ميکردند و امروز هم او را فرقه زنبیلیه مينامند.
اگر شــما یا ما این حرفهاي آنهــا را بزنیم ،باید
ســالها در حبس باشــیم .او افزود :ایــن افراد
هشت ســال از کسي حمایت کردند که این همه
دزدي و اختــالس در زمــان او صــورت گرفت و
دولت خود را هم پاکترین دولت ميدانست ولي
آسیبهایش را باید سالهاي سال تحمل کنیم.

ﺧﺒﺮ آﺧﺮ

ترامپ فرمان انتقال سفارت آمریکا
به بیتالمقدس را امضا کرد
 همانطورکه انتظار میرفــت ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا ،در نطق روز گذشــته خود
درباره رویکرد جدید این کشور برای برقراری صلح
میان اسرائیل و فلسطین ،شهر »بیتالمقدس« را
بهعنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت .او
علت این کار را این اعالم کرد که نمیتوان با تکرار
راهکارهای شکستخورده گذشــته ،مشکالت را
حل کرد .او همچنین در ادامه سخنان خود اضافه
کــرد تعویــق بهرسمیتشــناختن بیتالمقدس
بهعنوان پایتخت اســرائیل هیچ کمکی به تحقق
صلح میــان فلســطینیها و اســرائیلیها نکرده
اســت .ترامپ همچنین از ایــن تصمیم بهعنوان
شروع یک رویکرد نوین برای حل مشکل اسرائیلی
 فلســطینی یــاد کرد .او با اشــاره بــه اینکه اینتصمیم باید مدتها پیش گرفته میشــد ،افزود:
»بعد از دو دهه بهتعویقانداختن )انتقال سفارت
آمریکا به بیتالمقدس( ،بههیچعنوان به برقراری
صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطینیها نزدیک
نشــدهایم« .او همچنین بار دیگر از آمادگی ایاالت
متحــده بــرای حمایــت از راهــکار دو دولتی در
صورت توافق دو طرف تأکید کرد .بااینحال ترامپ
اعــالم کرد ایــن تصمیم بههیچعنــوان بهمعنای
پایبندنبودن آمریکا به تســهیل روند صلح نیست.
او در همیــن زمینه خاطرنشــان کرد» :ما خواهان
توافقی هســتیم که هم برای اســرائیلیها و هم
برای فلسطینیها عالی باشــد« .رئیسجمهوری
آمریــکا در ادامــه افــزود این تصمیــم بهمعنای
موضعگیــری دربــاره مســائلی ماننــد مرزهای
اســرائیل در بیتالمقدس یــا حلوفصل مرزهای
مورد مناقشــه نیســت .همزمان بــا نطق ترامپ،
فلســطینیان با آتشزدن تصاویــر ترامپ ،بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اســرائیل و پرچم این کشور
خشم خود را نســبت به این تصمیم نشان دادند.
کوفی عنان ،دبیر کل اسبق سازمان ملل نیز درباره
این تصمیــم رئیسجمهوری آمریکا ابراز تأســف
کرد .این اظهارات ترامپ با اقبال گسترده »کمیته
روابــط اســرائیل و آمریکا« معروف بــه »آیپک«
مواجه شــد که آن را لحظــهای تاریخی در روابط
اسرائیل و ایاالت متحده توصیف کردند.
politics@sharghdaily.ir

پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری:
حضرت آیــتاﷲ خامنهای ،مقام معظم
رهبــری ،در خجســته میــالد نبی مکرم
اســالم ،حضرت محمــد مصطفی)ص(
و حضــرت امــام جعفر صــادق)ع( در
دیدار سران سه قوه ،جمعی از مسئوالن
نظام ،ســفیران کشــورهای اســالمی و
میهمانــان کنفرانس وحدت اســالمی،
پیروی از تعالیم حضــرت ختمیمرتبت
را شرط رهایی امت اسالمی از مشکالت
داخلــی ،منطقهای و جهانــی خواندند
و تأکید کردند :دنیای اســالم اگر عزت و
قــدرت میخواهد ،وحدت و اســتقامت
را ســرلوحه خــود قــرار دهــد .مقــام
معظم رهبری با تبریک این عید ســعید
به ملــت ایــران ،امت اســالمی و همه
آزادگان جهان ،خاطرنشان کردند :پیامبر
عظیمالشأن اسالم ،رحمت پروردگار برای
همه بشــریت بود و پیروی از او ملتها را از ظلم و
استکبار قدرتها ،اختالفات طبقاتی ،اشرافیتهای
ظالمانه و دیگر رنجها و اســارتها نجات میدهد.
ایشــان با اشــاره به تأکیدات پروردگار بــه پیامبران
الهی و پیــروان آنها دربــاره اســتقامت و پایداری
بهعنوان شرط پیروزی ،افزودند :امروز هم استقامت
در راه پیامبر عظیمالشأن اسالم میتواند توطئههای
بزرگ زورگویــان جهانی را نــاکام بگذارد .حضرت
آیــتاﷲ خامنهای »آمریــکا ،رژیم صهیونیســتی،
مرتجعین و وابستگان به قدرتها« را »فرعونهای
امــروز جهان« خواندند و با اشــاره بــه تالش آنها
بــرای ایجــاد اختالف و جنــگ در امت اســالمی،

در مقابل تکفیریهای وحشــی دانستند
و افزودنــد :مقابله ما بــا آنها ،مقابله با
ظلم و تحریف اســالم بــود و اکنون نیز
دنبالههای آنها هرجا که باشــند ،عامل
آمریــکا و صهیونیســم هســتند و ما در
مقابل آنها خواهیم ایستاد.
ایشــان وحــدت امــت اســالمی و
ایســتادگی در مقابــل صهیونیســم و
دیگر دشمنان اســالم را عالج دردهای
دنیای اســالم و راه رســیدن به قدرت و
عزت برشــمردند و تأکید کردند :مسئله
فلســطین امروز در رأس مسائل سیاسی
امت اسالم است و همه موظفاند برای
آزادی و نجات ملت فلســطین تالش و
مجاهــدت کنند .مقام معظــم رهبری،
ادعای دشمنان اسالم درباره اعالم قدس
بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی را
ناشــی از ناتوانی و عجز آنها دانستند و
افزودند :دنیای اسالم بالشــک در مقابل این توطئه
میایستد و صهیونیستها با این کار ضربه بزرگتری
میخورند و فلسطین عزیز بدون تردید سرانجام آزاد
خواهد شــد .حضرت آیتاﷲ خامنــهای با تجلیل
از »شــجاعت ،بصیرت و اســتقامت ملت ایران« در
عبور از گردنههای بســیار دشــوار چهار دهه اخیر،
افزودند :دوســتان جمهوری اسالمی در سراسر دنیا
و دشــمنان ایران بدانند مشــکالت پیشرو ،حتما از
مشکالت چهار دهه گذشته کوچکتر خواهد بود و
ملت ایران با توانی بیشتر همه آنها را خنثی میکند
و پرچم عزت اسالمی را در قلههایی باالتر به اهتزاز
درخواهد آورد.
ﻋﮑﺲ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى

 وزارت خارجــه ایران به ادعــای وزیر خارجه
آمریکا درباره نقش ایران در منطقه واکنش نشان
داد .روز سهشــنبه ،رکس تیلرســون ،وزیر خارجه
آمریکا که برای شــرکت در نشست وزیران خارجه
عضو پیمان آتالنتیک شمالی  -ناتو  -به بروکسل
سفر کرده ،در یک نشست خبری مشترک با فدریکا
موگرینی ،مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
در بروکســل مدعی شــد که ایران عامل بیثباتی
در کشورهای منطقه خاورمیانه است .به گزارش
»ایسنا« ،بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت خارجه،
ســخنان اخیر رکس تیلرســون را بعد از دیدار با
نماینــده عالی سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا،
اصرار بیمورد و لجاجت بیثمر در تکرار اتهامات
واهی نسبت به جمهوری اســالمی ایران خواند.
قاســمی گفت» :بیان مکرر اتهامات بیاســاس و
دروغ ،هیچ کمکی به جبران خطاهای راهبردی و
بزرگ آمریــکا در قبال ایران و منطقه در دهههای
اخیــر نخواهد کرد و متهمکردن ســایر کشــورها
عالج دردها و زخمهای عمیق و کهنه باقیمانده
از سیاســتهای تجاوزکارانه و زیادهخواهیهای
آمریــکا در این منطقــه نخواهد بود« .قاســمی
تصریح کرد» :تا زمان باقی اســت ،آقای تیلرسون
بکوشد با واقعیات و تاریخ منطقه و سیاستهای
آمریکا و آثار و عواقب آن که به بحرانهای شدید
و کشــتار صدها هزار زن و کودک و انسان بیگناه
منجر شــده است ،بیشــتر آشنا شــود و آنگاه به
اظهارنظر و قضاوت اهتمام ورزد«.

انگیزه اختالف با دولتهای مسلمان را نداریم؛ اما مقابل عوامل آمریکا خواهیم ایستاد

گفتند :برخی سیاســتمداران آمریکایی خواسته یا
ناخواســته اذعان کردهاند باید در منطقه غرب آسیا
جنگ و درگیری بهوجود آید تا رژیم صهیونیستی در
حاشــیه امن قرار گیرد و پیکر خونین دنیای اسالم،
توان پیشــرفت نداشته باشد .مقام معظم رهبری با
ابراز تأسف شــدید از پیروی برخی حاکمان منطقه
از خواستههای آمریکا ،افزودند :جمهوری اسالمی
هیچ انگیزهای برای اختالف با دولتهای مسلمان
نــدارد و همانگونــه که در داخل ایــران وحدت و
برادری را حاکم کرده اســت ،در دنیای اســالم نیز
معتقد و عالقهمند و پیگیر وحدت و اتحاد اســت.
ایشــان تأکید کردند :زبان ما در مقابل دنبالهروهای

آمریکا در منطقه ،زبان نصیحت اســت و بنا نداریم
به حرفهای برخی جهال پاسخ بدهیم؛ اما آنها را
نصیحــت میکنیم که خدمت بــه ظالمان جهانی
به ضرر خود آنهاســت و به فرموده قرآن ،همراهی
با ظالمان ســرانجامی جز نابــودی ندارد.حضرت
آیتاﷲ خامنهای هدف نهایی دشــمنان را از ایجاد
گروههــای تکفیــری ،ایجاد جنگ شــیعه و ســنی
خواندنــد و افزودند :خداوند دشــمنان ما را احمق
آفریده و همین موجب شــد هدف دشــمنان اسالم
یعنی جنگ مذهبی ،محقق نشــود و انشــاءاﷲ در
آینده نیز محقق نخواهد شد.
مقام معظم رهبری »ایســتادگی« را رمز پیروزی

روحانی در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی با مقام معظم رهبری:

اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺻﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ایســنا :رئیسجمهوری صبح روز گذشــته ،در دیدار مسئوالن و کارگزاران
نظام جمهوری اســالمی ایران ،ســفرای کشورهای اســالمی و میهمانان
کنفرانس وحدت اســالمی با مقــام معظم رهبری ،ضمــن تبریک میالد
پیامبــر اســالم)ص( ،امام جعفرصــادق)ع( و هفته وحدت ،بــا تأکید بر
اینکــه ما باید اخالق ،مشــورت با مردم ،تواضع ،رحمت ،عفو و گذشــت
را از پیامبر اســالم)ص( بیاموزیم ،گفت» :پیامبر)ص( پیروز و فاتحی بود
که در مکه بدون خونریزی وارد شــهر شــد و این اولینبار است که فاتح
پرچم ســفید باال میآورد و به سرسختترین دشــمنانش امان میدهد.
این پیامبر رحمتی اســت که نهتنها مسلمانان ،حتی کفار و دشمنانش به
رحمت ،عدالت و حکمت او ایمان داشــتند و در روزهای ســخت و ظلم،
کفــار هم از ظلم و بیعدالتی به او پنــاه میآوردند؛ چراکه او ملجأ همه
بــود و راه علم و دانش را به همه آموخت«.حســن روحانی با بیان اینکه
پیامبر اسالم)ص( پیروان همه ادیان را به همزیستی مسالمتآمیز دعوت
میکرد ،گفت» :همه میدانســتند پیامبر)ص( اگر پیمانی ببندد ،هرگز آن
را نقــض نمیکند؛ اما اگر دیگران آن پیمان را نقض کنند ،با قدرت در برابر
آنها ایســتادگی خواهد کرد .پیامبر)ص( ایستادگی ،مقاومت و دفاع را به

شوراي نگهبان اهل سیاستبازي نیست
آیتاﷲ محمد یزدي ،رئیس شوراي عالي جامعه
مدرســین حوزه علمیه قم :شــوراي نگهبان اهل
سیاســتبازي نیســت ،افرادي که با هــر اتفاقي
شــوراي نگهبان را متهم ميکنند ،داراي قلمها و
زبانهاي نامقدس هستند .داشتن عدالت نخستین
شرط ورود به شوراي نگهبان است) .ایرنا(

همه یاد داد و در ســایه قدرتی که به مــردم داد ،امنیت و ثبات را در بالد
اسالمی آن زمان ایجاد کرد«.رئیسجمهور با بیان اینکه پیامبر)ص( گرچه
به ســران جهان پیام داد؛ اما هرگز دنبال کشورگشایی نبود و به هیچ کجا
لشکرکشــی نکرد ،افزود» :آنچه برای پیامبر)ص( اهمیت داشت ،این بود
که راه و پیامش باقی بماند و پیروان او به این راه و سیره عامل باشند«.
دشمنان آزادی قدس را نشانه گرفتهاند
روحانی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به سیره پیامبر
اسالم)ص( نیازمند هستیم ،گفت» :امروز پس از موفقیتهای ملتهای
منطقه در مبارزه با تروریستها و بهجانهمانداختن آنها و مأیوسکردن
گامبهگام دشــمنان این مرزوبوم ،دشــمنان به فکــر توطئهافکنی جدید
هســتند و ما باید همچنان هوشــیاری خود را در برابر دشــمنان منطقه،
صهیونیسم ،استکبار جهانی و آمریکا و اذناب آنها در منطقه حفظ کنیم.
آنهــا اکنون که میبینند تروریســم در منطقه راه بــه جایی نبرده ،توطئه
جدیدی را به راه انداختند و منطقه را تبدیل به انبار ســالح و باروت کرده
و با بیتالمال مســلمانان انواع ســالحها را وارد منطقه کردند و هر روز
مداخالتشــان را در امور کشــورهای منطقه بیشــتر میکنند«.او افزود:

»امروز دشــمنان توطئه جدیدی را در برابر مســلمانان به راه انداختهاند
و هدف بزرگ آزادی قدس شــریف را نشــانهگیری کردهاند .قدس شریف
متعلق به مسلمانان و فلسطین اســت و جایی نیست که کسی بخواهد
در آن در برابر افکار و احساســات مردم ایستادگی کند و این ماجراجویی
جدید اســتکبار جهانی در منطقه است«.روحانی عنوان کرد» :جمهوری
اســالمی ایران اگرچه به حمایت از ملتها به پاخاســته و خواهان حل
مشــکالت از طریق مذاکره اســت و هرگز با جابهجایی مرزها در منطقه
موافق نبوده است؛ اما در برابر تجاوز استکبار نسبت به مقدسات اسالمی
تحمل نخواهد داشت«.
مسلمانان راه وسط و اعتدال را انتخاب کنند
رئیسجمهــوری همچنین روز سهشــنبه در ســیویکمین کنفرانس
بینالمللی وحدت اســالمی ،با اشــاره به اینکه مسلمانان باید راه وسط،
اعتــدال ،میانــهروی و تعامل با یکدیگــر را انتخاب کنند ،گفــت» :اگر با
کشورهای دوســت در منطقه تعامل نمیکردیم ،اکنون موصل ،حلب و
بوکمال آزاد نمیشــد .در ســایه وحدت ،امنیت و توســعه و تمدن نوین
اسالمی به دست میآید .راه ما وحدت است«.

سعودی در انواع نا امنی دست داشته
ســردار رحیمصفوي :اگــر ایران نبــود امنیت
ســوریه و عــراق حاصل نميشــد و این ایران
اســت که مردم ســوریه و عراق را به آرامش
و امنیت رسانده و کشــورهایي مانند سعودي
که نوکر آمریکا هســتند ،در انواع ناامني از اول
انقالب تاکنون دست داشتهاند) .ایلنا(

نامههاي مردم ميگوید مساجد خالي هستند
آیتاﷲ حســین نوريهمداني :گاهــي اوقات
نامههایي از مردم به دســت ما ميرسد و بیانگر
این واقعیت است که مساجد خالي هستند ،شاید
در تهران  ۱۰۰مســجد بدون امام جماعت وجود
داشــته باشد و همچنین در روســتاها مساجدي
ساخته شده ولي عالم ندارد) .تسنیم(

روحانی در تماس تلفنی رئیسجمهوری ترکیه:

»ﻗﺪس« ﺑﺨﺶ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ
دونالــد ترامپ ،رئیسجمهــوری آمریکا ،به فکر
انتقال ســفارت آمریکا از تلآویو بــه بیتالمقدس
اســت؛ این وعدهای اســت که ترامــپ در مبارزات
انتخاباتی خــود به همپیمانانش در اســرائیل داده
بود .رؤســایجمهور ایران و ترکیه تلفنی درباره این
تصمیم ترامپ گفتوگو کردنــد .به گزارش »پایگاه
اطالعرسانی ریاســتجمهوری« ،روز گذشته حسن
روحانی در تماســی تلفنی بــا رجب طیب اردوغان،
قدس را جزء الینفک فلســطین عنوان کــرد .آنها با
نکوهش تصمیم آمریکا ،از همه کشورهای اسالمی
و صلحدوســت جهان خواستند متحد و یکصدا در
برابر این حرکت بیثباتکننده و غیرقانونی واشنگتن
بایســتند .حســن روحانــی در این تمــاس تلفنی با
اشاره به پیشنهاد رجب طیب اردوغان برای تشکیل
نشست فوقالعاده سران کشــورهای عضو سازمان
همکاری اســالمی در اســتانبول و دعوت از او برای
شرکت در این نشست ،گفت» :ما معتقدیم در شرایط
کنونی همه کشورهای اسالمی باید متحد و یکصدا
در برابر این تصمیم نادرست ،غیرقانونی ،تحریکآمیز
و بسیار خطرناک آمریکا ،اقدامی جدی انجام دهند«.
رئیسجمهــور با بیان اینکه منطقــه ما نیاز به ثبات
و امنیــت دارد و این حرکات نادرســت و غیرقانونی
میتواند کشــور فلســطین و کل منطقه را به سمت
بیثباتی بکشــاند ،به بیتوجهی رژیم صهیونیســتی
به تمام قطعنامههای ســازمان ملل و ایستادگی در
برابر جامعه جهانی اشــاره کــرد و گفت» :بیتردید
مســئولیت همه بیثباتیها و ناامنیها ،مستقیما بر

عهده رژیم صهیونیســتی است«.روحانی ،مسئولیت
کشــورهای اســالمی و مســلمانان را در ایــن برهه
زمانی ،نسبت به قدس شــریف بسیار سنگین خواند
و تصریح کرد» :کشورهای اسالمی و همه کشورهای
آزاده جهان باید در برابر حرکت و تصمیم واشنگتن،
ســریعا و در قالبی بازدارنده دست به اقدام بزنند«.
رئیسجمهــور گفت» :جمهوری اســالمی ایران در
نشست فوقالعاده سران کشــورهای عضو سازمان
همکاری اســالمی شــرکت خواهــد کرد«.روحانی
در این تمــاس تلفنی ضمن تشــکر از ابراز تأســف
همتای ترکیهای خود از حمله تروریســتها به یکی
از پســتهای مرزبانی و شــهادت یکــی از مرزبانان
ایرانی ،گفت» :ما آمادهایم همــه توان خود را برای
تقویت امنیت مرزها و مبارزه قاطع با تروریستها به
کار بگیریم« .رئیسجمهــور ترکیه نیز در این تماس
تلفنی با ابراز تأســف از شــهادت یکــی از مرزبانان
ایرانی در حمله تروریســتها ،گفت» :این حادثه به
ما نشان داد گسترش همکاری دو کشور در مبارزه با
تروریسم اهمیت ویژهای دارد«.
اردوغــان در ادامــه به تصمیــم رئیسجمهور
آمریــکا برای اعالم قــدس بهعنــوان پایتخت رژیم
اسرائیل اشاره کرد و گفت» :این تصمیم نگرانکننده
و جســارت ترامپ ،ناشــی از اختالفــات داخلی در
جهان اسالم است و اکنون جهان اسالم باید یکصدا
وحدت خود را نشــان داده و با این حرکت مخالفت
کنــد« .اردوغان تأکید کرد ایــن حرکت آمریکا نقض
حقوق بشــر و همه تصمیمات ســازمان ملل متحد

درباره قدس شریف است .او با بیان اینکه »کسی که
در منطقه ثبات را میخواهد ،نباید فراموش کند که
قدس نقشی کلیدی در منطقه و جهان دارد« ،گفت:
»ترکیه بهعنــوان رئیس دورهای ســازمان همکاری
اســالمی خواهــان برگــزاری اجــالس فوقالعاده
سران این ســازمان در روزهای آتی است« .اردوغان
همچنین گفت» :این مســئله و مشــکل واقعا باعث
تشــدید درگیریها و حوادث بدی در منطقه خواهد
شــد و جهان اسالم باید وحدت و یکپارچگی خود را
در قبال این موضوع به جهانیان اعالم کند«.
ظریف :قدس برای همیشه عربی  -اسالمی باقی
خواهد ماند
محمدجواد ظریــف ،وزیر خارجه ایــران ،نیز در
صفحه توییتر خود نوشــت» :قدس برای همیشــه
عربی  -اســالمی باقی خواهد مانــد ،چه بخواهند
چه نخواهند« .ظریــف در واکنش به برخی از اخبار
مبنی بر اینکه آمریکا میخواهد ســفارت خود را در
سرزمینهای اشغالی به »قدس« منتقل کند ،نوشت:
»اگر نیمی از پولهایی را که برخی از حاکمان منطقه
بــرای حمایت از تروریســم ،افراطگرایی ،فرقهگرایی
و تحریــک علیه همســایگان هزینــه میکنند ،برای
آزادسازی فلســطین هزینه میکردند ،امروز ما با این
خودخواهــی آمریکا مواجه نبودیــم که میخواهد
»بیانیه کســی را که هیچگونــه مالکیتی ندارد ،برای
کســی که حقی ندارد« اجرا کند .با وجود همه اینها،
قدس برای همیشــه عربی  -اســالمی باقی خواهد
ماند ،چه بخواهند چه نخواهند«.

اقدامات آمریکا علیه منافع جهان اسالم است
علی شــمخانی ،دبیر شــورای عالی امنیت ملی،
در واکنش به تصمیمات آمریکا ،نســبت به هرگونه
اقدام تنشزا علیه منافع جهان اســالم هشدار داد.
او گفت» :کشــورهای اســالمی بهصــورت متحد و
یکصدا این توطئه را که نقض حقوق مردم مظلوم
فلسطین و تداوم مسیر اشغالگری رژیم صهیونیستی
اســت ،محکــوم کــرده و قاطعانه بــا بهرهگیری از
مجموعــه ظرفیتهای سیاســی خــود ،مقابل آن
خواهند ایســتاد« .شــمخانی تأکید کرد» :باتوجه به
تبعــات امنیتی و سیاســی هرگونه تصمیــم درباره
شهر قدس ،مســئولیت بیثباتی و ناامنی حاصل از
اینگونه اقدامات نابخردانه مســتقیما بر عهده رژیم
صهیونیســتی و آمریکا خواهد بود« .او با بیان اینکه
قدس شــریف ،بخش الینفک فلسطین است ،افزود:
»هر نوع تصمیمگیری درباره آینده این ســرزمین ،در
صالحیت ساکنان اصیل و غیرمهاجر آن بوده و هیچ
کشوری نمیتواند با نادیدهگرفتن حقوق مسلم مردم
فلسطین ،برای این کشور اسالمی تصمیمگیری کند«.
شمخانی اقدامات ترامپ و هیئت حاکمه بحرانساز
آمریــکا را تســریعکننده فروپاشــی رژیــم غاصــب
صهیونیســتی عنوان کــرد و افزود» :قدس شــریف
پایتخت کشور اسالمی فلسطین است و دولت آمریکا
نمیتواند با بحرانســازی درباره این شــهر مقدس،
افکار عمومی جهانی را از شکســتهای حقارتبار
در منطقه بهویژه شکســت تروریســتهای تکفیری
مورد حمایت خود در سوریه و عراق ،منحرف کند«.

موافقت مقام معظم رهبري
با عفو یا تخفیف مجازات
تعدادي از محکومان
 پایگاه اطالعرســاني مقام معظــم رهبري:
بــه مناســبت فرارســیدن میــالد مســعود
حضــرت ختميمرتبــت محمــد مصطفــي
صلياﷲعلیهوآله و حضرت امام جعفر صادق
علیهالســالم ،مقام معظم رهبري با پیشــنهاد
عفــو یا تخفیف و تبدیل مجــازات هزار و هفت
محکومــان محاکم عمومــي و انقالب،
نفــر از
ِ
ســازمان قضائي نیروهاي مســلح و ســازمان
تعزیــرات حکومتــي موافقت کردنــد .آیتاﷲ
آمليالریجاني ،رئیس قــوه قضائیه ،در نامهاي
به مقام معظم رهبري پیشنهاد عفو یا تخفیف و
تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون
مرکــزي عفو و بخشــودگي قــوه قضائیه واجد
شــرایط الزم تشخیص داده شــدهاند ،ارائه کرد
که این پیشــنهاد در اجراي بنــد  ۱۱از اصل ۱۱۰
قانون اساســي ،مورد موافقت حضرت آیتاﷲ
خامنهاي قرار گرفت.

تشکر مقام معظم رهبري از تیم
ملي وزنهبرداري
 مقــام معظم رهبــري در پیامــي از تیم ملي
وزنهبــرداري جمهــوري اســالمي ایــران که با
قهرماني در مســابقات جهاني افتخــار آفریدند،
تشــکر کردند .ایشــان همچنین از آقاي علیرضا
کریمي ،کشتيگیر سرافراز کشورمان در مسابقات
جهاني کشتي ،قدرداني کردند .متن پیام حضرت
آیتاﷲ خامنهاي به این شــرح اســت» :بســمه
تعالــي از تیــم قهرمــان در مســابقات جهاني
وزنهبرداري کــه موجب خرســندي ملت ایران
شدند صمیمانه تشکر ميکنم و از آقاي علیرضا
کریمي ،پهلوان ســرافراز کشورمان که نماد عزت
ایرانیان شــد ،از صمیم دل قدرداني مينمایم«.
همچنین »حســن روحاني« ،رئیسجمهوري ،در
پیامــي قهرماني تیم ملي وزنهبــرداري را تبریک
گفت.
وزیر اطالعات:

در حال سپريشدن اختالفات
دنیاي اسالم هستیم
 ایرنــا :وزیر اطالعات در حاشــیه ســيویکمین
کنفرانــس بینالمللي وحدت اســالمي گفت :در
این سالها شاهد فرازونشیبهاي تلخي در دنیاي
اسالم بودیم ،متأســفانه دنیاي اسالم از اختالفات
و درگیريهــاي ســهمگیني رنج بيشــمار ميبرد
و بســیاري از مســلمانان جــان خود را از دســت
دادند و بســیاري بهویژه زنان و بچهها سرپرســتان
خــود را از دســت دادنــد و آزار بســیاري دیدند.
ســیدمحمود علوي افزود :به برکت هماندیشــي
در این همایشها و نزدیکشــدن دلها و افکار به
همدیگر ،در حال پشتسرگذاشتن مقطع کنوني این
اختالفات هستیم و شرایط نویدبخش آینده توأم با
وحدت در دنیاي اسالم است و امیدواریم ملتهاي
مسلمان دوران اختالف را پشت سر گذاشته و طعم
شیرین وحدت و آثار سازنده آن را بچشند.
گراميمقدم:

آقاي کروبي باز هم ميتوانند
کاندیداي دبیرکلی شود
 ایلنا :اســماعیل گراميمقدم ،عضو شوراي
حزب اعتماد ملي درباره برگزاري کنگره حزب
اعتماد ملــي با توجه به قانــون جدید وزارت
کشور و کمیسیون ماده  ۱۰احزاب گفت :قانون
جدیدي از ســوي مجلس به دولت ابالغ شده
اســت و دولت هم آن را به احزاب اعالم کرده
است .او ادامه داد :حزب اعتماد ملي هم این
ابالغیــه را دریافت کرده و در تالش اســت که
تمامي مفاد آن و دستورالعملهایش را رعایت
کند .گراميمقــدم افزود :قانون جدید ميگوید
باید حداقل یکسوم از دفاتر ما به ثبت رسیده
و موجود باشــد که حزب اعتماد ملي بیش از
این دفتر فعال دارد .او گفت :بهدلیل دیدگاهي
که وجود دارد ،در حال مذاکره با وزارت کشور
هســتیم؛ درصورتيکــه بنــا باشــد بهصورت
اجبــار کنگره برگــزار کنیم ،ما ناگزیر هســتیم
مهلــت بخواهیم و آنها هم باید با اســتمهال
ما موافقت کنند تا بررســيهاي الزم را انجام
دهیم .این عضو حزب اعتماد ملي در پاسخ به
این ســؤال که آیا حزب متبوعش بدون حضور
دبیرکل ميتواند کنگره برگزار کند ،عنوان کرد:
امیدوار هستیم با توجه به اتفاقاتي که افتاده و
مالقاتهایي که با آقاي کروبي صورت گرفته،
ماههاي آینده شاهد برداشــتن حصر باشیم و
محدودیتهاي آقاي کروبي برداشــته شود .او
ادامه داد :اگر کنگرهاي برگزار شــود و اعضاي
شــوراي مرکزي انتخاب کنند ،آقاي کروبي هم
ميتوانند کاندیدا شــوند و بــراي این کار منع
قانوني وجود ندارد اما تاکنون ما به این نتیجه
نرسیدهایم که طبق مواد جدید برگزاري کنگره
الزامي اســت و از این رو منتظر پاســخ وزارت
کشور هستیم.

