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 خبر حمله به بيت اهلل الحرام 
خبرسازي براي انحراف از مسئله تغيير وليعهد است

رئي�س كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت 
خب�ر  اس�ت  معتق�د  مجل�س  خارج�ي 
حساس�يت برانگيزي مثل حمله ب�ه خانه خدا 
به زعم سعودي ها بهترين راهكار براي انحراف 
افكارعمومي از مس�ئله تغيير وليعهد اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، عالءالدين بروجردي با اشاره 
به خبر حمله انتح��اري اخير به مكه مكرمه، اظهار 

داش��ت: بازداش��ت س��ه ايراني و ارتباط دادن آن به حادثه تروريستي مكه يك 
خبرسازي شيطاني و بدون واقعيت است. وي در ادامه حادثه تروريستي مكه را در 
راستاي بحران اخير عربستان در پي تصميم پادشاه سعودي مبني بر تغيير وليعهد 
دانست و افزود: تغيير وليعهد عربس��تان با مخالفت هاي داخلي آل سعود مواجه 
شده، لذا الزم داشتند مسير افكارعمومي داخلي را تغيير دهند. رئيس كميسيون 
امنيت ملي مجلس افزود: خبر حساسيت برانگيزي مثل حمله به خانه خدا به زعم 
سعودي ها بهترين راهكار براي انحراف افكارعمومي از مسئله تغيير وليعهد بود 
كه به لحاظ سياست داخلي عربستان بسيار مهم است. آنچه امروز در عربستان به 
لحاظ وضعيت داخلي اين كشور مي گذرد يك بحران پنهان حاكميتي است كه به 
دنبال تغيير وليعهد صورت گرفته و تعداد قابل توجهي از خاندان آل سعود نيز به 
مخالفت با اين تصميم برخاسته اند. بروجردي در ادامه دستگيري سه ايراني در اين 
خصوص را فاقد هرگونه ارزش واقعي دانست و گفت: ارتباط حادثه تروريستي مكه 

به ايران و دستگيري سه ايراني بخشي از طراحي شيطاني سعودي هاست. 
-----------------------------------------------------

كشف انبار بزرگ اسلحه و انهدام تيم تروريست ها
وزير اطالعات از كش�ف انبار بسيار بزرگ اس�لحه و مهمات تروريست ها 
در اق�دام روز ي�ك ش�نبه س�ربازان گمن�ام ام�ام زمان)عج( خب�ر داد. 
به گزارش فارس، محمود علوي وزير اطالعات در حاشيه نماز روز عيد فطر كه در 
مصالي تهران برگزار شد ضمن اعالم خبر دستگيري يك تيم تروريستي، گفت: 
اخيراً به يك تيم تروريستي ضربه زديم كه داراي يك انبار اسلحه و مهمات بسيار 
بزرگ بود كه ان شاءاهلل اطالعات اين عمليات را كه روز گذشته سربازان گمنام 
امام زمان )عج( موفق به انجام شده  اند به موقع براي مردم عزيز بيان خواهيم كرد. 
وي خاطر نشان كرد: امكان اقدامات تروريستي براي سازمان ها و گروهك هاي 
تروريستي به حداقل رسيده اس��ت. عمده گروهك هاي تروريستي و تيم هاي 

تروريستي ضربه خورده  اند. 
-----------------------------------------------------

منتجب نيا: شوراي  سياستگذاري اصالح طلبان 
»نماد استبداد« است

قائم مق�ام حزب اعتم�اد ملي گفت: ش�وراي 
ي�ك  از  نم�ودي  سياس�تگذاري  عال�ي 
ن�وع اس�تبداد رأي و فردگراي�ي اس�ت. 
به گزارش خبرآنالين، حجت االس��الم رس��ول 
منتجب نيا قائ��م مقام حزب اعتم��اد ملي طي 
سخناني، تحزب گرايي را بهترين راه براي ادامه 
مس��ير اصالح طلبان مي داند و معتقد اس��ت: 

شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان نمودي از يك نوع استبداد رأي و 
فردگرايي است و اختالفات در انتخابات هيئت رئيسه مجلس هم ميوه تلخ 

شوراي عالي بوده است.
وي مي گويد: تفكر رهبري اصالحات يك تفكر ارتجاعي، استبدادي و فردگرايي 
است و شوراي عالي سياس��تگذاري بايد تا زمان انتخابات مجلس يازدهم رسماً 
منحل شود. قائم مقام حزب اعتماد ملي، رهبري شخصي جريان اصالحات را قبول 
ندارد و معتقد است: چپ گرايان بايد ديگر دست از فردگرايي بردارند و سراغ خرد 

جمعي و جمع گرايي بروند كه در قالب تحزب معنا و مفهوم پيدا مي كند. 
-----------------------------------------------------

 لزوم توجه به تغييرات سياسي عربستان 
در اعزام حجاج ايراني

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس، باتأكيد بر 
ضرورت توجه به تغييرات سياسي اخير در اعزام حجاج ايراني به مناسك 
حج ۹۶ گفت: تضمين ه�اي كافي تا لحظ�ه آخر اعزام، بايد گرفته ش�ود. 
كمال دهقاني فيروزآبادي در گفت وگو با مهر، با اشاره به تغييرات سياسي اخير 
در عربستان سعودي و تأثير آن بر برگزاري حج ۹۶ اظهار داشت: ظاهراً بر اساس 
توافقي كه ميان ايران و عربستان ش��ده، جاي نگراني براي اعزام حجاج ايراني 
به حج ۹۶ وجود ندارد و طرف س��عودي نيز همه تعهدات الزم را براي ميزباني 
داده اس��ت. اما مس��ائل اين چند روز اخير و تغييرات سياسي و روي كار آمدن 
وليعهد جديد، روي افكار عمومي تأثير مي گذارد، كما اينكه قبل از اين اتفاق هم 
نگراني هايي براي نحوه اعزام حجاج بوده است، البته اكثريت مردم ما به دليل 
واجب بودن فريضه حج، تمايل به اعزام دارند. دهقاني فيروزآبادي تأكيد كرد: بايد 
تغييراتي كه اخيراً در عربستان به وقوع پيوسته مدنظر باشد و طرف سعودي نيز 
اين اطمينان را بدهد كه تغييرات سياسي بر ميزباني حجاج هيچ تأثيري ندارد. 
وي با اشاره به اينكه مثل گذشته نس��بت به برگزاري اصل حج نظري نداريم، 
تصريح كرد: تأكيد ما اين است كه مس��ئوالن، تضمين هاي الزم براي امنيت و 
عزت حجاج را تا لحظه آخر اعزام بگيرند و مخصوصاً با توجه به تحوالت سياسي 
اخير مراقب ش��رايط باشند. دهقاني همچنين با اش��اره به مبهم بودن موضوع 
پرداخت ديه ش��هداي منا گفت: تأكيد جمهوري اس��المي ايران و نمايندگان 
مجلس اين است كه اين ديه قطعاً بايد پرداخت شود اما متأسفانه عربستان تا اين 
لحظه از پرداخت ديه استنكاف كرده، چراكه حاضر نيست زير بار سوءمديريت 
و قصور خود در اداره حج برود. اين مسئله با توجه به اهميت و غيرقابل گذشت 

بودن آن، توسط مسئوالن در دست پيگيري است. 
-----------------------------------------------------

مصوبه »اس ۷۲۲ « سنا نقض توافق هسته اي است
رئي�س كميت�ه رواب�ط خارج�ي مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا تأكي�د 
ب�ر اينك�ه مصوب�ه تحريم�ي اخير س�ناي امري�كا نق�ض برجام اس�ت، 
خواس�تار ورود هيئ�ت نظ�ارت ب�ر اج�راي برج�ام ب�ه موض�وع ش�د. 
مرتضي صفاري نطنزي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به مصوبه هفته قبل س��ناي 
امريكا موس��وم به اس ۷۲۲ كه منجر ب��ه وضع تحريم هاي جديد ب��ه بهانه برنامه 
موشكي جمهوري اسالمي مي ش��ود، اظهار داش��ت: هر چند امريكايي ها تالش 
كرده اند تحريم هاي جديد را خارج از موضوع هسته اي نشان دهند، ولي با توجه به 
توافقي كه در دوران گفت وگوهاي هسته اي و نيز توافق برجام صورت گرفت، اين 
تحريم ها مخالف روح برجام و ناقض اين سند است و بايد با آن مقابله به مثل شود. 
وي افزود: براي مقابله به  مثل حداقل بايد راهكارهايي پيدا شود كه به منافع امريكا در 
منطقه فشار آورده شود تا آنها نيز متقابالً متضرر شوند چراكه دولت امريكا اين روزها 
دشمني علني تري نسبت به قبل دارد و بايد با آن مقابله جدي شود. رئيس كميته 
روابط خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در متن برجام اشاره شده است 
كه نبايد تحريم هاي جديدي تحت عناوين ديگر عليه ايران وضع شود، ادامه داد: اين 
مسئله مورد تأكيد ساير اعضاي 1+5 است و مي تواند اصل برجام را زير سؤال ببرد. 

صفاري نطنزي با تأكيد بر اينكه مقابله به مثل با تحريم هاي امريكا از خواسته هاي 
مقام معظم رهبري است، عنوان كرد: تشخيص نقض برجام بر عهده هيئت عالي 
نظارت بر اجراي برجام در ش��وراي عالي امنيت ملي اس��ت كه بايد اين مسئله را 
بررسي كنيم. وي افزود: اگر تشخيص دادند كه برجام نقض شده است بايد از طريق 
ساز و كار كميسيون مشترك ايران و 1+5  اين مس��ئله پيگيري و با اين اقدامات 
امريكايي ها برخورد جدي شود كه اين برخورد مي تواند شامل توقف اجراي برجام 
و اقدامات داوطلبانه ايران شود كه در آن صورت بايد برنامه هاي خودمان را خارج 
از چارچوب برجام دنبال كنيم. اگر هم هيئت نظارت بر اجراي برجام تشخيص داد 
برجام نقض نشده است، حداقل ماجرا اين اس��ت كه يك اقدام خصمانه از طرف 

امريكايي ها صورت گيرد و بايد متناسب با آن برخورد شود.

در خجس�ته عيد س�عيد فطر، م�ردم موحد و 
مؤم�ن اي�ران اس�المي ب�ه ش�كرانه  ي�ك ماه 
روزه داري و بندگ�ي خداوند متع�ال، نماز عيد 
را در سراس�ر كش�ور با ش�كوه فراوان برگزار و 
از خداوند كريم، بهترين ها را مس�ئلت كردند. 
كانون اي�ن حضور پرش�ور و مؤمنان�ه، مصالي 
امام خميني تهران بود كه نماز عيد س�عيد فطر 
ب�ه امامت رهب�ر معظم انق�الب اس�المي اقامه 
ش�د. متن كامل خطبه ه�اي حض�رت آيت اهلل 
خامنه اي در نماز عيد فطر به ش�رح زير اس�ت.

   خطبه  اول
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل رب العالمين و الصاله و السالم علي سيدنا و 
نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي آله االطيبين 
االطهرين المنتجبين اله��داه المهديين المعصومين 
س��يما بقيه  اهلل ف��ي االرضين و الس��الم عل��ي ائمه 
 المسلمين و هداه المس��تضعفين و حماه المؤمنين.  
تبريك عرض مي كنم عيد سعيد فطر را به همه  شما 
نمازگزاران عزيز، ب��ه همه  ملت ايران، ب��ه همه  امت 
اسالمي، همچنان كه بايد تبريك عرض كرد به همه  
آحاد مسلمان، توفيق روزه داري ماه رمضان و سربلند 
بيرون آمدن از اي��ن آزمايش اله��ي داراي فضيلت و 
موجب اهت��زاز روح انس��اني. خداوند ان ش��اءاهلل اين 
عبادات را و اين توجهات را از شما قبول كند و مشمول 

لطف و عنايت ويژه  خود قرار بدهد. 
 امسال ماه رمضان بحمداهلل به معناي واقعي كلمه، براي 
ملت عزيز ما ماه مباركي بود. آنچه ما از نزديك ديديم: 
مردم ما نشانه هاي توسل و تقرب را در رفتار خودشان و 
مراسمي كه داشتند و مجموعه هايي كه كارهاي عبادي 
و خدماتي را انجام مي دادند، نشان دادند. فضا، فضاي 
معنوي، فضاي تقرب، فضاي توسل و به معناي واقعي 
كلمه، فضاي ماه رمضان بود.  اوالً خود اين روزه داري 
در روزهاي گرم و در بلندترين روزهاي سال، في نفسه، 
يك نشانه  معنويت، يك نشانه  اهتزاز روحي است و اين 
در همه  بخش هاي كش��ور، در نقاطي كه حرارت هوا 
بسيار باال هم بود، محس��وس بود، ملموس بود؛ همه 
مي دانستند، همه مي ديدند جوان هاي روزه دار، مردان 

و زنان روزه دار را. 
 ثانياً حضور چشمگير جوان ها در مراسم عبادي اين 
ماه بود. در تهران، آن طوري كه به ما گزارش دادند، 
صدها جلسه  گرم پرجمعيت، روز و شب برگزار مي شد 
و عمده  شركت كنندگان اين جلسات جوان ها بودند، 
چه جلسات معارفي، چه جلس��ات اُنس با قرآن، غير 
از جلس��ات كوچكي كه مثاًل در بعضي از محالت يا 
مس��اجد، در گوش��ه و كنار به وجود مي آمد، تعداد 
جلس��ات بزرگ در تهران صدها جلسه بود، در همه 

جاي كشور به همين نسبت حضور داشتند. 
 سفره هاي افطار در مساجد و در معابر، اين رسمي 
كه چند سال اس��ت بين مردم راه افتاده است كه 
سفره هاي افطار ساده  مردمي را چه در مساجد، چه 
در كوچه ها و چه در خيابان ها گسترده مي كنند و 
افطار مي دهند، بس��يار عادت خوب و سنت خوبي 
اس��ت كه امس��ال هم بحمداهلل به طور محسوسي 
وجود داشت.  كمك به آزادي زندانياني كه جرائم 
غيرعمد داش��تند و نياز داش��تند به كمك مالي و 
هزينه  درمان ]بيم��اران[، كمك هاي زيادي مردم 
كردند، اين كارها انجام گرفت. اين ماه رمضاني كه 
با اين خصوصيات بر مردمي مي گذرد، ماه رمضان 

مبارك به معناي واقعي است. 
 و اما شب هاي قدر، ش��ب هاي قدر حقيقتاً شب هاي 
توسل و تضرع و استعانت مردم بود. اشك هايي كه بر 
چهره ها جاري شد، ناله هايي كه زده شد، دل هايي كه 
متوجه به ذات اقدس ربوبي شد، خيلي باارزش است. 
همين چيزهاست كه بنيه  معنوي يك ملت را تقويت 
مي كند و او را در راه هاي دش��وار كمك مي كند.  بعد 
هم در پايان اين ماه، راهپيماي��ي ]روز[ قدس، با آن 
عظمت، با آن ش��كوه، در آن هواي گرم، در بلندترين 
روزهاي سال، مردم آمدند در خيابان ها، بعضي حتي 
كودكانشان را هم آوردند، در ميان خيابان ها راهپيمايي 
كردند. اين حركت عظيم مردم حقيقتاً كاري بزرگ، 

كاري داراي نشان و كاري تاريخي است، اينها در تاريخ 
مي ماند به عنوان افتخارات يك ملت كه حاال بعد هم 

يك جمله عرض خواهم كرد. 
 برادران عزيز، خواهران عزيز! آنچه در اين ماه به دست 
آورديد ذخيره  الهي است براي شما، ذخيره كرديد. اين 
ذخيره ها را حفظ كنيد، اي��ن ذخيره ها را حفظ كنيد 
با اس��تمرار اين حالت. تالوت قرآن را از دست ندهيد، 
توجه در نماز را حتماً مورد توجه داش��ته باشيد، اينها 
چيزهايي اس��ت كه بايد حفظ كرد. اي��ن ماه، تمرين 
رياضت بود، تمرين توجه به خدا ب��ود، از اين تمرين 

حداكثر استفاده را بكنيد، اين ذخيره را براي خودتان 
نگه  داريد، ان ش��اءاهلل كه رضاي الهي و رحمت الهي 

شامل حال شما خواهد شد. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم * ُقل ُهَو اهللُ اََحٌد * اهلَلُ الصَمُد 

* لَم يلد َو لَم يولَد * َو لَم يكن لَه و كَفًوا اََحٌد.
  خطبه  دوم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم. 
الحمد هلل رب العالمين و الصاله و السالم علي سيدنا و 
نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و على آله االطيبين 
االطهرين المنتجبين س��يما علي اميرالمؤمنين و 

صديقه الطاهره سيده نس��اء العالمين و الحسن و 
الحسين سيدى شباب اهل الجنه و على بن الحسين 
زين العابدي��ن و محمدبن علي باقر عل��م االولين و 
االخرين و جعفربن محمد الصادق و موسى بن جعفر 
الكاظم و على بن موسى الرضا و محمدبن على الجواد 
و على بن محمد اله��ادي و الحس��ن بن على الزكي 
العسكري و الحجه القائم المهدي صلوات اهلل عليهم 
اجمعين اللهم اجعلنا من شيعتهم و من اعوانهم و 

انصارهم في حضورهم و غيبتهم. 
 آنچه در اين خطبه عرض مي كنم، يك جمله راجع به 

مسائل داخلي كشور است، يك جمله مربوط به مسائل 
عمومي دنياي اسالم است. 

 اما آنچه راجع به مسائل داخلي عرض مي كنم، ملت 
عزيز ايران س��رافراز باش��ند كه كارهاي بزرگي انجام 
دادند، دل ش��اد كنيد، اميد در دل بپرورانيد، كارهاي 

بزرگي انجام داديد.
در همين ماه مبارك و اندكي پيش از ماه مبارك، اوالً 
آن انتخابات پُرشور و باعظمت را توانستيد به دنيا نشان 
بدهيد؛ كار بزرگي ب��ود، كار عظيمي بود. ثانياً همين 
راهپيمايي روز قدس، كار بسيار باعظمتي است. اين 
تهاجم قدرتمندانه  سپاه به دش��منان كار بزرگي بود.  
همان طور كه در خطبه  قبل عرض كردم، دستاوردها 
- دس��تاوردهاي ش��خصي و معن��وي و عب��ادي ما- 
ذخيره هاي معنوي ماست، اين چيزها هم ذخيره هاي 
اجتماعي ماست، اين ذخيره ها را هم بايد حفظ كرد. 
حفظ اين ذخاير به اين است كه ملت وحدت خودشان 
را حفظ كنند، اتحاد و اجتماع خودشان را حفظ كنند، 
انگيزه  انقالبي خودش��ان را حفظ كنن��د، حركت در 
جهت اهداف و آرمان هاي انقالب را در دلشان به عنوان 
يك هدف واال حفظ كنند.  اميدواريم ان شاءاهلل هرچه 
زودتر دولت جديد تشكيل بشود و كارهاي الزم براي 
كشور را هرچه زودتر شروع كنند. كارهاي بزرگي در 
پيش است كه بايستي انجام بگيرد ]توسط[ مسئوالن 
كشور به كمك مردم، كار براي توليد داخلي، كار براي 
اشتغال جوانان كه جزو مسائل مهم ماست و ما امسال 
را سال توليد ملي و سال اشتغال اعالم كرديم، بايد اين 

كارها با جديت ان شاءاهلل دنبال بشود. 
 از جمله  كارهاي مه��م، كارهاي فرهنگي اس��ت. ما 
ُخلل و ُفرج فرهنگي زي��اد داريم. جاهايي كه نفوذگاه 
دشمن اس��ت ازلحاظ فرهنگي، بسيار اس��ت، اين را، 
هم مجموعه هاي مس��ئول دولتي، هم مجموعه هاي 
گس��ترده  عظيم مردمي موظفند كه انج��ام بدهند. 
»آتش به اختيار« به معن��ي كار فرهنگي خودجوش و 
تميز اس��ت. آنچه ما گفتيم معنايش اين است كه در 
تمام كشور، جوان ها و صاحبان انديشه و فكر، صاحبان 
همت، خودشان با ابتكار خودش��ان، كار را - كارهاي 
فرهنگي را- پيش ببرند، منافذ فرهنگي را بشناسند و 
در مقابل آنها، كار انجام بدهند. آتش به اختيار، به معناي 
بي قانوني و فحاشي و طلبكار كردن مدعيان پوچ انديش 
و مديون كردن جريان انقالبي كشور نيست. نيروهاي 
انقالبي بيش از همه بايد مراقب نظم كش��ور، مراقب 
آرامش كشور، مراقب عدم سوءاس��تفاده  دشمنان از 
وضعيت كش��ور و مراقب حفظ قوانين ]باشند[، اين 
مراقبت ها در درجه  اول متوجه به نيروهاي انقالب است 
كه دلسوزند، عالقه مندند و مايلند كه كشور به سمت 

هدف هاي خود حركت بكند. 
 در مورد مسائل دنياي اسالم هم بايد عرض كنيم كه 
زخم هاي زيادي بر پيكر امت اس��المي است، مسائل 
يمن، جراحت بزرگي بر پيكر امت است، مسائل بحرين 
همين جور، مسائل گوناگوني كه در كشورهاي اسالمي 
هست همين جور. دنياي اس��الم بايد به طور صريح از 
مردم يمن حمايت كند و از ظالمان و ستمگراني كه به 
اين مردم - در روز ماه رمضان، در ماه مبارك- آن گونه 
تهاجم هايي انج��ام مي دهند، اظه��ار برائت و بيزاري 
بكند، از مردم حمايت بكند، از م��ردم بحرين و مردم 
كش��مير همين جور. ملت ما مي تواند پش��توانه  اين 
حركت عظيم دنياي اسالم قرار بگيرد، همچنان  كه ما 
صريحاً مواضع خودمان را نسبت به دوستان، دشمنان، 
معارضين  و مخالفين بيان مي كنيم، دنياي اسالم ]هم[ 
- به خصوص روش��نفكران، به خصوص علماي دنياي 
اسالم- بايستي همين ش��يوه را دنبال بكنند، صريح 
موضع بگيرند و خ��داي متعال را از خودش��ان راضي 
كنند، ولو ديگران و طواغيت ناراضي بشوند.  پروردگارا! 
به محمد و آل محمد توفيقات خود را بر امت اسالمي 
روزبه روز افزايش بده. پروردگارا! به محمد و آل محمد 

ما را به وظايف خودمان روزبه روز آشناتر بگردان. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم * َو الَعصر * ان االنساَن لَفي 
ُخس��ٍر * اال الذيَن ءاَمنوا َو َعمُلوا الصالحت َو تَواَصوا 

بالَحق َو تَواَصوا بالصبر.
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته

رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نماز عيد فطر با تأكيد بر حفظ وحدت و انگيزه انقالبی مردم:

»آتش  به  اختيار« يعنی كار فرهنگی خودجوش و تميز

عل�ي الريجان�ي كه ظهر دوش�نبه راه�ي س�ئول، پايتخت 
كره جنوب�ي ش�د ت�ا در دومي�ن نشس�ت رؤس�اي مجالس 
اوراسيا ش�ركت كند، او عالوه بر س�خنراني در اين نشست، 
ديداره�اي دو جانب�ه اي را ه�م با رؤس�اي مجال�س برخي 
كش�ورها داش�ت و در نشس�ت خبري ب�ا خبرن�گاران هم 
ش�ركت كرد.فري�ده اوالدقباد، عزي�ز اكبري�ان، علي اصغر 
يوسف نژاد و اس�داهلل عباس�ي از نمايندگان مجلس شوراي 
اس�المي الريجان�ي را در اين س�فر همراهي خواهن�د كرد. 

   لزوم اتخاذ سياست هاي مشترك منطقه اي
الريجان��ي در اين نشس��ت ب��ا تأكيد بر توج��ه بيش از گذش��ته به 
ظرفيت هاي درون منطقه اي گفت: اتخاذ سياس��ت هاي مشترك در 
حوزه هايي مانند ان��رژي، صنعت، تجارت، ترانزي��ت كاال، خدمات و 
نيروي كار و ساير عرصه هاي اقتصادي، مي تواند نقش مهمي در ارتقاي 
همكاري هاي منطقه اي  ايفا كند. رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: جمهوري اسالمي ايران با توجه به موقعيت مهم ژئوپلتيك خود و 
دارا بودن ظرفيت هاي اقتصادي، فرهنگي و امنيتي  اين آمادگي را دارد 
تا بيش از پيش نقش مهم خود را در توسعه همه جانبه، رفاه و كمك 

به ايجاد يك نظم امنيتي پايدار در منطقه اوراسيا  ايفا كند. 
   ايدئولوژي تكفيري – وهابي

موتور محركه اقدامات تروريستي است
الريجاني با اش��اره به اقدامات تروريس��تي مختلف در كشورهاي 
گوناگ��ون و از جمل��ه حم��الت تروريس��تي اخي��ر در ته��ران 

گفت: ايدئولوژي تكفيري- وهابي به عن��وان جريان منحرفي كه 
مبتني بر نفرت پراكني و نفي و حذف ديگران است، كماكان به مثابه 
موتور محركه و مشوق اصلي جريانات تروريستي در نقاط مختلف 
دنيا به ويژه در خاورميانه اق��دام مي كند و از طرفي امريكا و برخي 
كشورهاي منطقه صداي بلند در مبارزه با تروريسم سر مي دهند 
اما امروز روشن شده است كه به روش هاي مختلف از تروريست ها 
حمايت مي كند. در واقع استراتژي امريكا بازي با تروريسم است و نه 
مبارزه با آن، لذا كشورهاي عضو اوراسيا بايد به گونه اي عمل كنند 
كه هزينه صاحبان ايدئولوژي تروريس��م و حاميان آن چه از نظر 

تبليغاتي، چه سياسي و چه امنيتي افزايش يابد. 
    اهميت نقش مردم سوريه در تعيين ساختار سياسي

وي با اش��اره به اوضاع اس��فبار مردم س��وريه گف��ت: جمهوري 
اس��المي ايران ضمن حمايت از اقدامات دولت سوريه در مبارزه 
با گروه هاي تروريس��تي، نقش اساسي مردم س��وريه در تعيين 
س��اختار سياس��ي و حاكميتي خود و اهميت راه حل سياسي به 
منظور برون رفت از بحران كنوني در اين كشور را مورد تأكيد قرار 
مي دهد. در اين راستا، جمهوري اسالمي ايران به همراه كشورهاي 
روسيه و تركيه تالش هاي هماهنگي را در چارچوب روند آستانه 
و با هدف كمك و سرعت بخش��يدن به راه حل سياسي به عمل 
آورده اند كه باعث برقراري نسبي آتش بس و كاهش خشونت ها 

در مناطق مختلف سوريه شده است. 
بي ترديد حمايت جامعه بين المللي به ويژه كشورهاي منطقه از 

 اين روند مي تواند زمينه ساز برقراري صلح و بازگشت آرامش به 
سوريه شود.  الريجاني در ادامه در مورد يمن صحبت كرد و گفت: 
در يمن تجاوزات نظامي به  اين كشور يك تراژدي انساني و كشتار 
جمعي را رقم زده اس��ت. در همين حال حمايت هاي سياسي و 
تسليحاتي برخي از قدرت هاي بزرگ از كشورهاي متجاوز به يمن 
عماًل به طوالني شدن منازعه و افزايش آمار تلفات غيرنظاميان به 
خصوص زنان و كودكان انجاميده است. الريجاني در مورد بحران 
شبه جزيره كره گفت: از ديدگاه جمهوري اسالمي ايران ، بحران 
شبه جزيره كره منحصراً از طريق گفت وگوهاي سياسي و راه هاي 
مسالمت آميز و همكاري هاي منطقه اي قابل حل و فصل بوده و در 
 اين راستا پرهيز از هرگونه اقدامي كه منجر به تشديد وضعيت و 

تنش در اين منطقه مي شود، ضروري است. 
   اقدامات امريكا نقض حقوق بين الملل است

رئيس مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به اقدامات تحريمي امريكا 
گفت: اقدامات امري��كا در تصويب و اج��راي تحريم هاي اقتصادي 
يك جانبه عليه كشورهاي مس��تقل نقض فاحش حقوق بين الملل 
و منش��ور ملل متحد و نظ��ام تجاري چندجانبه اس��ت. جمهوري 
اسالمي ايران ضمن مردود دانس��تن تصميمات اخير سناي امريكا 
در تحريم نهادها و اتباع ايراني و روس��ي، معتقد است  اين اقدامات 
مخالف تعهدات امريكا در حقوق بين الملل مبني بر عدم مداخله در 
امور داخلي و بين المللي ساير كشورها مي باشد و الزم است تدابير و 
ساز و كارهاي الزم از سوي دولت ها و مجالس كشورهاي  اين منطقه 

به منظور جلوگيري از  اين گونه رفتارهاي خودسرانه و زورگويانه و 
خنثي كردن اثرات  اين تحريم ها اتخاد شود. 

الريجاني در پايان آمادگي جمهوري اسالمي  ايران را براي ميزباني 
 اين اجالس در سال  آينده در تهران اعالم كرد. 

   ايران آماده همكاري هاي اقتصادي با ساير كشورها
در حوزه انرژي است

علي الريجاني در حاشيه  اين نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
تأسيس  اين نهاد سال گذشته توسط كره جنوبي و روسيه مطرح شد و 
در آن جلسه پيشنهاد  ايجاد يك دبيرخانه را من مطرح كردم تا با ثبات 
بيشتري  اين سازمان عمل كند، اصل  ايجاد همكاري هاي اقتصادي 
و امنيتي بين كشورهاي منطقه اوراس��يا اقدام مناسبي است، ولي 
نتيجه بخش بودن آن ب��ه جدي گرفتن  اين موضوع از طرف س��اير 
كشورها بستگي دارد. رئيس مجلس شوراي اسالمي بيان كرد:  ايجاد 
خطوط مواصالتي براي انتقال هر چه زودتر انرژي به كشورهاي ديگر 
اهميت دارد و عاله بر  اينها  ايران مي تواند در زمينه همكاري هاي فني 
و تكنولوژي همكاري كند. از ويژگي هاي مهم منطقه اوراسيا وجود 
منابع انرژي است كه بايد بتوان به بهترين نحو از آن استفاده كرد. دكتر 
الريجاني ادامه داد: در زمينه مبارزه با تروريسم جمهوري اسالمي ايران 
تجربيات خوبي را در اختيار دارد كه مي تواند اين تجربيات را در اختيار 
ساير كش��ورها قرار دهد. الريجاني همچنين در ديدارهاي دوجانبه 
و جداگانه با رؤس��اي مجالس چك و فيليپين بر ضرورت توس��عه 

همكاري هاي دوجانبه امنيتى و اقتصادى تأكيد كرد. 

سخنراني الريجاني در دومين نشست رؤساي مجالس اوراسيا

تحریم  كشورهاي مستقل توسط امریکا نقض حقوق بين الملل است

   گزارش  2

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس�المي روز دوش�نبه در 
ديدار عيدانه  مس�ئوالن، قشرهاي مختلف مردم و س�فراي كشورهاي 
اس�المي، »تفرقه و اخت�الف« را مهم تري�ن مش�كل و جراحتي بزرگ 
بر پيكره  دنياي اس�الم خواندند و با اش�اره به نقش دش�منان اسالم در 
برافروختن آتش اختالفات، افزودند: اتحاد و پرهيز از تفرقه به نفع همه  
كشورهاي اسالمي است و بايد با همدلي حول مسئله  فلسطين به عنوان 
مسئله  اول دنياي اسالم، از كمرنگ يا فراموش شدن آن جلوگيري كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تبريك عيد س��عيد فطر، به اس��تفاده  دشمنان 
از بهانه هاي قومي، مذهبي و س��رزميني براي ايجاد اختالف اش��اره كردند و 
افزودند: حمايت يك س��ناتور امريكايي از جامعه  اهل سنت در مقابل جامعه  
شيعه، درحالي كه آنها با اصل اسالم و كش��ورهاي اسالمي دشمن هستند، 
چيزي جز توطئه و خباثت نيست و اين موضوع جاي مراقبت و نگراني شديد 
دارد اما متأسفانه مسئوالن دولت هاي اسالمي از اين دشمني ها غفلت مي كنند. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به وجود درگيري هاي خونبار در مناطق مختلف 
دنياي اسالم همچون يمن، سوريه، عراق و شمال آفريقا، تأكيد كردند: تفرقه و 
اختالف به ضرر اسالم و امت اسالمي است و در مقابل، نزديك شدن كشورهاي 
اسالمي و پرهيز از به كاربردن نيروها عليه يكديگر، منطبق بر حكمت الهي و به 

نفع همه  كشورهاي اسالمي است. 
ايشان راهپيمايي روز قدس و حضور پرش��ور و عظيم مردم ايران در تهران و 
شهرهاي مختلف كشور در دفاع از ملت فلسطين را نمونه اي افتخارآفرين از 
اتحاد اسالمي برشمردند و گفتند: معناي وحدت اسالمي همين است كه مردم 
شيعه و روزه دار با چنين شكوه و عظمتي به خيابان ها مي آيند و با فلسطينيان 

كه اهل سنت هستند، ابراز همدلي و همدردي مي كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي كمرنگ كردن و به فراموش��ي س��پردن مس��ئله  
فلسطين را خطري بزرگ خواندند و خاطرنشان كردند: فلسطين، مسئله  اول 
دنياي اسالم است ولي برخي كشورهاي اسالمي به گونه اي عمل مي كنند كه 

قضيه  فلسطين ناديده گرفته و به فراموشي سپرده شود. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به غصب كشور اسالمي فلسطين و بيرون راندن 
يك ملت از خانه و سرزمين خود، افزودند: بر اس��اس فقه اسالمي، در مقابل 
تسلط دشمن بر سرزمين اسالمي، همه  مسلمانان موظف به مبارزه و جهاد به 
هر شكل ممكن هستند و به همين علت، امروز مبارزه با رژيم صهيونيستي بر 

همه  دنياي اسالم الزم و واجب است. 
ايشان با انتقاد از سر باز زدن برخي كشورهاي اسالمي از اين مبارزه، ملت ايران 
را در انجام وظيفه، هوشيار و بيدار دانستند و افزودند: دنياي اسالم به اتحاد و 
ائتالف نياز دارد و ملت هاي مسلمان غالباً نيز با يكديگر همدل هستند و اين 

دولت ها هستند كه بايد به وظايف خود عمل كنند. 
   تشكر روحاني از كساني كه سالح عليه دشمنان به كار می گيرند

پيش از سخنان رهبر انقالب اس��المي، آقاي روحاني با اشاره به پايان دوران 
رقابت سياسي و انتخاباتي گفت: اكنون بايد رقابت تنها براي خدمت به مردم، 
اجراي قوانين و دستيابي به اهداف بلند ملي وجود داشته باشد و با وحدت و 
عمل به توصيه هاي رهبر معظم انقالب اسالمي، براي رونق توليد و رفع مشكل 
بيكاري تالش كنيم. رئيس جمهور با اشاره به حوادث تروريستي اخير در تهران 
گفت: از همه  ملت ايران كه روشن و شجاعانه در برابر تروريست ها ايستادند و 
اتحاد ملي را حفظ كردند و همچنين از كساني كه سالح هاي راهبردي را براي 
كشور مي سازند و از كساني كه اين سالح ها را عليه دشمنان به كار مي گيرند، 
تش��كر مي كنم. آقاي روحاني با بيان اينكه جمهوري اسالمي در پاسخگويي 
به تروريست ها بخش كوچكي از قدرت دفاعي كشور را آشكار ساخت، افزود: 
نيروهاي مسلح، دولت و مردم، همگي پشت سر رهبر انقالب اسالمي، اتحاد و 

قدرت ملي را در برابر جهانيان آشكار مي سازند. 
آقاي روحاني با تجليل از حضور عظي��م مردم در راهپيمايي روز قدس گفت: 
راهپيمايي مردم در روز قدس به مسلمانان و فلسطينيان اميد مي دهد و ثابت 

مي كند كه پايان كار، پيروزي حق بر باطل خواهد بود. 

نمای  نزدیک

امروز جهاد با رژیم صهيونيستي واجب است

آتش  به  اختيار به معنی بی قانونی، فحاشی، طلبكار كردن مدعيان پوچ انديش و مديون كردن جريان انقالبی كشور نيست


