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 خوابیکهبرایفلسطيندیدهاند
»رضا سراج« تحليگر مسائل سياسي در كانال خود در پيام رسان 
س��روش نوش��ت: در روز نكبت جديد، امريكا با زير پا گذاشتن 
قطعنامه هاي ش��وراي امنيت سازمان ملل، س��فارت خود را به 
بيت المقدس انتقال داد تا پروژه حذف آرمان فلسطين كليد بخورد.  
با به رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل، مسئله قدس، قبل 
از آغاز هر گونه مذاكره سياسي و عملي، از دستور كار مذاكرات سازش خارج شده و 
حضور اسرائيل در قدس شرقي نيز ديگر جنبه اشغالگري نخواهد داشت. همچنين 
شهرك هاي يهودي نشيني كه اسرائيل پس از جنگ 1967 احداث كرده هم عماًل 
قانوني شده و تشكيل دولت فلسطيني، خارج از اراضي اشغالي در دستور كار قرار 
مي گيرد. در ادامه نيز اس��رائيل براي ورود به ميز مذاكرات و در ازاي پيشبرد روند 
سازش با ا عراب، صحراي سينا را به عنوان وطن جايگزين فلسطيني ها معرفي خواهد 
كرد. به اين ترتيب آرمان فلسطين براي آزادي قدس و تشكيل كشور فلسطين به 
مركزيت بيت المقدس در حالت حذف شدن قرار مي گيرد و تمامي مطالبات نظير 

بازگشت آوارگان به فلسطين، آزادسازي اراضي اشغالي و... منتفي مي شود. 
----------------------------------------------------------

 توضيحاتجهرميدربارهمسدودکردنفيلترشكنها
 آذري جهرم��ي وزي��ر ارتباطات در خصوص مس��دود ش��دن 
فيلترشكن ها در اينستاگرام خود نوشت: امروز خبرنگاري از داليل 
اعمال محدوديت بر فيلترشكن ها پرسيد، در پاسخ به اين نكات 

اشاره كردم:
1- يكي از داليل مخالفت دولت با اعمال محدوديت كلي بر پيام رسان ها فراگير شدن 

فيلترشكن ها بود. 
۲- اگر ظني بر ارتباط برخي پيام رسان ها با س��رويس هاي اطالعاتي وجود دارد، در 
مورد برخي فيلترشكن ها اين ارتباط ديگر ظن نيست بلكه يقين است و بودجه برخي 
از آنها مستقيماً از طرف دولت امريكا تأمين مي شود، بنابراين اكنون با فراگير شدن 

فيلترشكن ها كه قابل پيش بيني بود، شرايط نامناسب تري رخ داده است. 
۳- در سياست هاي اعالمي دولت هاي متخاصم با مردم ايران، راهكارهايي براي فراگير 
شدن فيلترشكن ها در ايران مطرح و پيگيري شده است. عدم تدبير براي همراهي مردم 
در تصميماتي كه براي فضاي مجازي اتخاذ مي شود، عمالً باعث ترويج فيلترشكن ها و 

در نتيجه تقويت برنامه هاي متخاصمان است. 
۴- جدا از اين دسته فيلترشكن ها، دسته اي ديگر نيز باج افزار و بدافزار هستند و در 
زماني كه زندگي روزمره مردم در فضاي مجازي ش��كل گرفته، تهديد بزرگي براي 

امنيت آنها مطرح مي شود. 
۵- اختالف نظر در مسئوالن و نارضايتي جمعي از مردم اكنون تهديد بزرگ تري را 
براي امنيت فضاي مجازي فراهم كرده كه نمي توان از كنار آن به راحتي گذشت و بايد 

براي آن چاره جدي انديشيد. 

 انتقال سفارت امريكا به قدس 
سبب تسريع نابودي رژيم صهيونيستي مي شود

حضرتآیتاهللنوريهمدانيانتقالسفارتامریكابهبيتالمقدسرامحكوم
کردوگفت:قطعاًاینکارامریكاعمررژیمصهيونيستيرابهپایانخواهدبرد.
به گزارش رسا، حضرت آيت اهلل نوري همداني انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس 
را محكوم كرد و گفت: قطعاً اي��ن كار امريكا عمر رژيم صهيونيس��تي را به پايان 
خواهد برد. وي امريكا را كشوري مستكبر و ظالم و اس��تعمار گر دانست و افزود: 
بهترين تعبير براي امريكا همان اس��ت كه امام راحل فرمودند كه امريكا شيطان 
بزرگ است، انتقال پايتخت اين كشور به س��رزمين غصب شده بيت المقدس از 
همان خوي استكباري و شيطان صفتي امريكاس��ت ولي رئيس جمهور امريكا و 
صهيونيست ها بدانند مسلمانان به زودي قدس ش��ريف را آزاد خواهند كرد.  اين 
مرجع تقليد با تأكيد بر اينكه هر گونه اعتماد به امريكا از اين به بعد خيانت است، 
اظهار داش��ت: امريكا مي خواهد مردم ايران هم مثل بعضي از كش��ورهاي عربي 
زير سيطره او باش��ند و اين آرزو را به گور خواهد برد، مردم ايران انقالب كردند تا 
عزت خود را حفظ كنند و قلدراني مثل امريكا را در جاي خود بشناسند.  حضرت 
آيت اهلل نوري همداني خطاب به مسئوالن تصريح كرد: دلخوش به اروپا و امريكا 
نباش��يد و با قدرت ايمان، توكل به خدا، اعتماد به نيروي داخلي و داشتن وحدت 
و تبعيت از واليت فقيه همت خود را به كار بگيريد و مشكالت را حل كنيد، امروز 
 اگر مسئوالن با روحيه جهادي كار كنند مطمئن باشند مشكالت حل خواهد شد.
----------------------------------------------------------

استيضاح زنگنه با موضوع كرسنت كليد خورد
از مجل�س قضای�ي کميس�يون عض�و
نف�ت وزی�ر اس�تيضاح ط�رح تقدی�م
داد. خب�ر مجل�س هيئترئيس�ه ب�ه
ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در گفت وگو 
با تسنيم، از تقديم طرح استيضاح بيژن نامدار زنگنه 
وزير نفت به هيئت رئيسه پارلمان خبر داد و گفت: 
اين طرح روز سه ش��نبه و با امضای 1۵ نماينده به 

هيئت رئيسه مجلس تقديم ش��د.  وي درباره محورهاي اين طرح استيضاح ادامه 
داد:پس از اينكه آقاي زنگنه تصدي وزارت نفت را بر عهده گرفت ايران در پرونده 
كرسنت 18 ميليارد دالر جريمه شد. در مجلس نهم و زماني كه آقاي زنگنه براي 
تصدي وزارت نفت براي كابينه دولت يازدهم به مجلس معرفي ش��ده بود، آقاي 
روحاني در مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جالله خورد كه موضوع كرسنت را ظرف 
سه ماه حل وفصل كند. طرحي كه روز گذشته به هيئت رئيسه پارلمان تقديم شد 
در راستاي بي نتيجه ماندن بحث قرارداد كرسنت بود.  ابوترابي با بيان اينكه در هر 
نقطه از دنيا اگر 18 ميليارد دالر ظلم فاحش به اين صورت اتفاق مي افتاد كل دولت 
بايد عدم كفايتش اعالم مي شد، اظهار داش��ت: برخي از نمايندگان بر اين اعتقاد 

هستند در اين قضيه بايد رئيس جمهور پاسخگو باشد. 
----------------------------------------------------------

ورود كميسيون امنيت ملي
به مذاكره دولت با اروپا

س�خنگويکميس�يونامني�تمل�يمجلس
گف�ت:ب�اتوج�هب�هدس�توررئي�سمجلس،
کميس�يونامني�تمل�يدرجری�انس�فرها
ومذاک�راتدولتدرب�ارهبرجامق�رارخواهد
گرف�تودرنهایتب�هصحنگ�زارشميدهد.
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با خانه ملت، 
با اش��اره به دس��تور رئيس مجلس به كميسيون 

امنيت ملي مبني بر پيگيري آينده سند هسته اي كشور بعد از خروج برجام گفت: 
بر همين اساس كميسيون امنيت ملي تصميم دارد اقدامات دولت در اين زمينه 
را پيگيري كند. نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسالمي در ادامه با اشاره 
به جلساتي كه كميسيون امنيت ملي با مسئوالن وزارت خارجه و سازمان انرژي 
اتمي داشته است، بيان كرد: قرار بود روز يك شنبه جلسه اي با ظريف داشته باشيم 
كه وي مأموريتي براي همين موضوع از سوي دولت داشت و به روسيه و چين سفر 
كرده بود از اين رو معاون سياسي وي آقاي عراقچي و ساير مسئوالن وزارت امور 
خارجه به كميسيون آمده و مفصل روي برجام صحبت شد. وي افزود: كميسيون 
امنيت ملي اين نكته را به عراقچي تذكر داد كه ب��ه خاطر مأموريتي كه رئيس 
مجلس به كميسيون امنيت ملي براي پيگيري برجام بعد از خروج امريكا داده، اين 
كميسيون بايد در جريان كل مذاكرات، سفرها و نتايج آن از سوي وزارت خارجه و 

ساير دستگاه ها باشد تا بتواند گزارش هاي خود را به صحن علني ارائه كند.  
نقوي حسيني ادامه داد: بر همين اس��اس صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي 
كشور نيز به همراه معاونان روز گذشته به جلس��ه كميسيون امنيت ملي آمد 
و پيرامون موضوع برجام مفصل صحبت ش��د كه تكليف سند هسته اي بعد از 
خروج امريكا از برجام چيست. سخنگوي كميس��يون امنيت ملي مجلس در 
پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر دستور كار كميسيون براي اجراي دستور 
رئيس مجلس، پيگيري مستمر اقدامات دولت در خصوص آينده برجام بعد از 

خروج برجام از اين سند است.

   چهره

آی�تاهللکعبيبابي�اناینكهخ�روجامری�كاازبرجام،خط
بطالنيب�ردیپلماس�يس�ازشب�ود،گفت:گش�ایشهاي
اقتص�اديتنه�اب�ادیپلماس�يانقالب�يحاصلميش�ود.
آيت اهلل عباس كعبي، نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبري، در گفت وگو با رس��ا با بي��ان اينكه چه��ره فريبكارانه و 
عهدشكن و دروغگوي امريكا به وس��يله ترامپ با خروج از برجام 
آش��كار ش��د، اظهار داش��ت: امريكا اعتبار بين المللي را از دست 
داد و به عنوان يك رژيم ناقض حق��وق بين الملل و عهدنامه هاي 
بين المللي در جهان شناخته شد كه متحدانش ديگر به آن اعتماد 

نخواهند كرد.  

نماينده مردم خوزس��تان در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به 
اينكه خروج امريكا از برجام بر اتحاد ملت ايران در مقابله با امريكا 
و دفاع از حقوق ملت افزود، ابراز داشت: هياهو و جشن هاي صورت 
گرفته عده اي در زمان توافق برجام نشان از آن دارد كه به سراب 
اعتماد كرده بودند و اين س��راب نش��ان داد كه نبايد به امريكا و 

قراردادهاي خارجي اميدوار شد. 
آيت اهلل كعبي ادامه داد: خروج امريكا از برجام نشان داد كه تكيه 
بر توانمندي هاي داخلي و اس��تحكام داخلي راه تقويت دروني و 
گشايش هاي اقتصادي و برون رفت از مشكالت كنوني است. اتكا 
به قراردادهاي خارجي سبب گشايش مشكالت اقتصادي نيست. 

خروج امريكا از برجام، خط بطالني بر ديپلماسي سازش بود و اينكه 
گشايش هاي اقتصادي تنها با ديپلماسي انقالبي حاصل مي شود، از 
اين رو ديپلماسي انقالبي بايد جايگزين ديپلماسي سازش شود. 

نماينده مردم خوزس��تان در مجل��س خبرگان رهب��ري گفت: 
امريكايي ها با وجود تالش بس��يار براي وادارس��ازي ملت و نظام 
اسالمي به سازش و عقب نشيني از مواضع انقالبي اما با هدايت هاي 
رهبري تنها مسائل هسته اي محور مذاكره با امريكا قرار گرفت كه 
اين مقاومت سبب شد امريكايي ها خروج از برجام را ترجيح دهند.  
آيت اهلل كعبي خروج از برجام را به نفع نظام اسالمي و ملت ايران 
در گشايش و مقاومت اقتصادي و برون رفت از مشكالت دانست 

و گفت: ترامپ حماقت بزرگ و غلط 
راهب��ردي را مرتكب ش��د كه براي 
امريكايي ه��ا پيامده��اي زيادي در 

برخواهد داشت. 
وي با بي��ان اينك��ه اروپايي ها قابل 
اعتم��اد نيس��تند، تصري��ح ك��رد: 
دولتمردان باي��د از بدعهدي امريكا 

درس گيرند و تضمين هاي جدي از كشورهاي اروپايي اخذ كنند 
و در غير اين صورت برنامه خروج از برجام و تداوم اقتدار هسته اي 

و ملت ايران را در پيش گيرند. 

آيت اهلل كعبي: خروج امريكا از برجام، خط بطالني بر ديپلماسي سازش بود

برخينماین�دگانمجلسب�اانتقادازبررس�ي
ب�اتأخي�رس�ؤاالتخ�ودازوزرايدول�ت
ميگویند»س�ازوکارمجلسایرادداردوسبب
محدودش�دنابزارنظارتيمجلسميش�ود.«

ديروز در صحن مجلس سؤاالتي از وزير كار پرسيده 
ش��د كه طرح آنها مربوط به 1۵ ماه پيش بود! اين 
اولين باري نيست كه طرح س��ؤاالت از وزرا يا حتي 
رئيس جمهور ي��ا طرح هاي تحقي��ق و تفحص در 
مجلس آنقدر مي ماند و خ��اك مي خورد كه به قول 
معروف بيات مي شود و از س��كه مي افتد. گاهي هم 
آنقدر مشمول مرور زمان مي شود كه از يادها مي رود 
و اصاًل مطرح نمي شود و نشان مي دهد برخي تعمداً 

خواسته اند فالن طرح مشمول گذر زمان شود. 
»تسنيم« مي نويس��د: نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در جلس��ه علني روز گذش��ته پارلمان دو 
سؤال حسينعلي ش��هرياري نماينده مردم زاهدان 
از علي ربيع��ي وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي را 
بررسي كردند. اين دو س��ؤال در مورد عدم اجراي 
مصوبه يكسان سازي دفترچه هاي بيمه درماني در 
بودجه 9۵ و وجود تبعيض در هزينه بيمه شده هاي 
تأمين اجتماعي بود. در اين جلس��ه نيز علي ربيعي 
پس از ارائه توضيحاتي در مورد اين سؤال به نماينده 
س��ؤال كننده قول داد تا ظرف سه ماه آينده نسبت 
به اجراي مصوبه يكسان س��ازي دفترچه هاي بيمه 
درماني اقدام كند.  فارغ از اينكه نتيجه اين اقدام وزير 
كار چه مي شود و مجلس براي پيگيري اين اقدام كه 
مربوط به بودجه س��ال 9۵ بود و بايد در همان سال 
اجرايي مي شد اما نشد، چه مي كند، نكته جالب تري 
وجود دارد و آن اينكه اين دو س��ؤال در س��ال 9۵ 
مطرح شده بود اما پس از 1۵ ماه در دستوركار صحن 
علني قرار گرفت و وزير براي پاسخ به اين سؤاالت در 

مجلس حضور يافت.  
در واقع اين دو س��ؤال در نامه شماره 8۲6۴0/6۲۵ 
مورخ سوم اس��فندماه 1۳9۵ تقديم هيئت رئيسه 
مجلس ش��ده و علي ربيعي در جلسه 10 اسفندماه 
همان سال )سال 9۵( با حضور در جلسه كميسيون 
به اين س��ؤال پاس��خ داده اما به دليل قانع نش��دن 
نماينده س��ؤال كننده، اين سؤاالت به صحن علني 
مجلس ارجاع و پس از حدود 1۵ ماه اين س��ؤاالت 
در صحن مجلس مطرح شد، البته پس از طرح اين 
س��ؤال توس��ط نماينده مربوطه و توضيحات وزير، 
مجلس يك فرصت سه ماهه ديگر به ربيعي داد تا در 

اين زمينه اقدام كند. 
اي��ن موضوع انتقاد اي��ن نماينده س��ؤال كننده 
را هم در پي داشت. حس��ينعلي شهرياري طي 
سخناني در صحن مجلس گفت: ساز و كار مجلس 

ايراد دارد و درس��ت نيست س��ؤالي كه در سال 
9۵ مطرح ش��ده در س��ال 97 در صحن مجلس 
مورد بررس��ي قرار گيرد، البته بررس��ي با تأخير 
سؤاالت نمايندگان مجلس از وزرا در صحن علني 
پارلمان پيش از اين نيز مورد انتقاد بس��ياري از 
بهارستان نشينان قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند 
وقتي يك سؤال با تأخير چند ماه به صحن علني 
مجلس مي رس��د، نمايندگان چگونه مي توانند 
به وظيفه نظارت��ي خود عمل كنن��د، به عنوان 
مثال چندي قبل جهانبخش محبي نيا، نماينده 
مياندوآب در انتقاد از تأخير در بررس��ي سؤاالت 
نمايندگان از وزرا، گفت: طب��ق اصل 88 قانون 
اساسي در بررسي سؤاالت نمايندگان نبايد بيش 
از 10 روز تأخير وجود داش��ته باشد، حال اينكه 
برخي سؤاالت چندين ماه در نوبت طرح در صحن 

مجلس مي مانند. 
وي با تأكي��د بر لزوم اس��تفاده مجل��س از ابزار 
نظارتي اش گفت كه محدود ش��دن ابزار نظارتي 
مجلس باعث مي ش��ود مجلس نتوان��د از قانون 

اساسي به خوبي دفاع كند. 

 قانونچهميگوید؟
براس��اس ماده ۲09 آيين نامه داخلي مجلس نحوه 
رس��يدگي به س��ؤال نماينده از وزير به شرح  ذيل 

خواهد بود:
1. هر نماين��ده مي تواند راجع به مس��ائل داخلي و 
خارجي كش��ور از وزير مس��ئول درب��اره وظايف او 
سؤال كند. سؤال بايد كتبي و صريح باشد و در فرم 
مخصوص كه هيئت رئيس��ه تهيه مي  كند توس��ط 
نماينده تنظيم و به هيئت رئيسه تسليم شود. هيئت 
رئيسه موظف است سؤال را »فوري« به كميسيون 

تخصصي ذي ربط ارسال كند. 
۲. كميسيون موظف است حداكثر ظرف 1۵ روز پس 
از وصول سؤال، جلسه اي با حضور وزير و سؤال كننده 
تشكيل دهد و با استماع نظرات سؤال كننده و وزير و 

بررسي هاي الزم، به موضوع رسيدگي كند. 
۳. چنانچ��ه س��ؤال كننده، توضيح��ات وزي��ر را 
قانع كننده نداند، كميسيون با تعيين قلمرو »ملي« 
يا »منطقه اي« سؤال، بالفاصله نسبت به ارجاع سؤال 
ملي به هيئت رئيس��ه جهت اعالم وصول در اولين 

جلسه علني اقدام مي كند. 

۴. طبق اصل 88 قانون اساس��ي، وزير مورد س��ؤال 
مكلف است حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ سؤال 
در مجلس حضور يابد و به سؤال پاسخ دهد مگر آنكه 
وزير به صورت رسمي و با عذر موجه تقاضاي تأخير 

حداكثر براي مدت 10 روز داشته باشد. 
تبصره 1- در صورت درخواست نماينده يا نمايندگان 
سؤال كننده، كميس��يون مي تواند بررسي سؤال را 

حداكثر به مدت يك  ماه به تعويق بيندازد. 
تبصره ۲- هيئت رئيس��ه مكلف است هر گاه تعداد 
سؤاالت قابل طرح در صحن علني ايجاب نمايد يك 
جلسه علني در هفته را به پاس��خگويي به سؤاالت 

اختصاص دهد. 
 تحقيقوتفحصازحقوقمسئوالن

خاکمیخورد
موضوع طرح هاي خاك خ��ورده و مورد تأخير واقع 
شده، فقط س��ؤاالت از وزرا نيس��ت، به عنوان مثال 
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر 
در مجلس ه��م در گفت وگ��و با مه��ر در خصوص 
س��رانجام طرح تحقيق و تفحص از حقوق و مزاياي 
رئيس و مديران ديوان محاس��بات اظهار داش��ت: 

متأس��فانه كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اين 
موضوع را همچنان مس��كوت گذاشته و رسيدگي 
نكرده است، لذا به دنبال اين هستيم تا اين مسئله 

به سرانجام برسد. 
وي درباره علت ب��ه جريان نيفتادن اي��ن طرح در 
كميسيون برنامه و بودجه گفت: اين مسئله را بايد 
از خودشان بپرسيم، اما ظاهراً نمي خواهند اين كار 
انجام ش��ود و خود رئيس و مديران ديوان هم فقط 
مشغول رايزني هستند كه ما سؤالمان را پس بگيريم، 

وگرنه جواب روشني به ما نداده اند. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
درباره علت پيگيري اين طرح تصريح كرد: در جلسه اي 
با حضور رئيس و مديران ديوان محاس��بات، وقتي از 
حقوق و مزاياي رئيس ديوان سؤال كرديم، حاضر نشد 
پاسخ دهد، چراكه عددش باالست، برخي اطالعات هم 
كه به ما رسيده، حاكي از آن است كه از دو جا حقوق 
مي گيرند كه اين خالف قانون است.  حاجي دليگاني 
خاطرنشان كرد: از روز گذشته هم بنا داشتيم سرنوشت 
اين طرح را از هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه 
پيگيري كنيم كه رئيس كميسيون حضور نداشت، اما 

همچنان پيگير هستيم. 
 طرحسؤالازرئيسجمهور

مشمولمرورزمان
سال گذشته نمايندگاني در مجلس قصد طرح سؤال 
از رئيس جمهور در مورد مؤسسات مالي و اعتباري را 
داشتند اما سرانجام اواسط اسفند 96 و پس از ماه ها 
معطلي، هيئت رئيس��ه مجلس به دليل پايان يافتن 
بازه زماني مش��خص قانوني اين طرح سؤال، ادامه 
بررسي آن را از دستور كار پارلمان خارج كرد. بهروز 
نعمتي سخنگوي هيئت رئيس��ه مجلس درباره اين 
موضوع توضيح داد: »در جلسه هيئت رئيسه در مورد 
وضعيت دو س��ؤال از رئيس جمهوري كه اخيراً در 
مجلس مطرح بوده، تصميم گيري شد. بر اين اساس، 
سؤال اول از رئيس جمهوري كه با محوريت موضوع 
مؤسسات مالي و اعتباري و با امضاي حدود 70 تا 80 
نفر از نمايندگان در دستور كار مجلس و كميسيون 
اقتصادي قرار گرفته بود، از دستور كار مجلس خارج 
شد. بنابر ماده ۲1۲ آيين نامه داخلي مجلس باتوجه 
به آنكه مهلت زماني رسيدگي به سؤال نمايندگان 
از رئيس جمهوري درباره مؤسسات مالي و اعتباري 
س��پري ش��ده و از بازه زماني درنظر گرفته شده در 
قانون گذشته است، اين طرح س��ؤال از دستور كار 

مجلس خارج شد.«
بايد ديد آيا نمايندگان فكري به حال اين وضعيت 
خواهند كرد يا ترجيح مي دهند كس��ي مجلس را 

جدي نگيرد!

یكسؤالبعداز۱5ماهبهصحنعلنيمجلسرسيد!

نظارت مجلس را محدود و طرح ها را مشمول زمان كرده اند

جمع�يازدانش�جویانوم�ردمب�اتجم�عدر
مقابلومحوطهالنهجاسوس�يس�ابقامریكا،
ضم�نحمای�تازمقاومتم�ردمفلس�طين،
اعت�راضخ�ودراب�هانتق�الس�فارتخانه
امری�كاب�هق�دسش�ریفاع�المکردن�د.
جمعي از دانشجويان و اقش��ار مختلف مردم صبح 
ديروز با تجمع در مقابل و محوطه النه جاسوس��ي 
سابق امريكا، ضمن حمايت از مقاومت مردم مظلوم 
فلسطين در مقابل رژيم كودك كش صهيونيستي، 
اعتراض خود را به انتقال سفارتخانه امريكا به قدس 
ش��ريف اعالم كردند. تجمع كنندگان همچنين با 
همراه داشتن دست نوشته هايي كشتار بي رحمانه 
مردم فلسطين توسط رژيم غاصب صهيونيستي را 
محكوم كردند. برخي از دانشجويان هم پرچم هاي 
»مرگ  بر امريكا« و »مرگ بر اس��رائيل« را با خود 

حمل مي كردند. 
  سازشكارنباشد

تحریمهابرداشتهميشود
حجت االسالم پناهيان استاد حوزه و دانشگاه در اين 
تجمع مردمي- دانشجويي گفت: اسالم قبل از اينكه 
دين جنگ باشد دين صلح است و مسلمانان كوتاه 
آمدن در مقابل مخالفان خودشان را در زمان الزم 
بلد هستند، مس��لمانان تا زماني كه روزنه اي براي 
پيروزي نباش��د و تا زماني كه كوتاه آمدن فرصتي 
باشد براي تقويت جبهه حق، كوتاه آمدن را بلدند اما 

نه در زماني كه اسالم قدرت اول است. 
اين استاد حوزه تأكيد كرد: قيام كور انجام دادن عليه 
ظلم كار پسنده اي نيست، در اسالم هم مي بينيم كه 
گاهي امام علي و معصومي��ن)ع(  اطرافيان خود را 
به س��كوت و صبر دعوت مي كردند، م��ا در پرونده 

تاريخي مسلمانان صلح امام حس��ن)ع( و مذاكره 
امام علي )ع( را هم داريم كه به خاطر خيانت برخي 

اطرافيان پيش آمد. 
وي اف��زود: در ط��ول تاريخ كوتاه رژي��م منحوس 
صهيونيس��تي، اين رژيم هيچ زم��ان مانند امروز 
ضعيف و مردني نبوده اس��ت و در چنين شرايطي 
هيهات كه مؤمن��ان، مس��لمانان و آزادي خواهان 
جهان براي نابودي اين باطل ضعيف ش��ده كوتاه 
بيايند. امروز اس��رائيل زير پاي ماست و تنها كافي 
است ما پاي خود را محكم روي زمين بگذاريم آن 
وقت از اسرائيل منحوس چيزي باقي نخواهد ماند. 
پناهيان تصريح كرد: كس��اني ك��ه در طول تاريخ 
سازش��كار بودند و در مقابل ظل��م را كمك كردند 
در روز قيامت به دوزخ خواهند رفت، امروز هم اگر 
كسي در مقابل ظلم كوتاه بيايد مانند ظالم دو برابر 
عذاب خواهد كشيد. كساني كه قدرت نابودي باطل 
را دارند اگر مقابل باطل كوتاه بيايند جنايتكارترين 
افراد خواهند بود. سياستمداراني كه يكي به نعل و 
يكي به ميخ مي زنند هم بايد بدانند كه رذيالنه ترين 

رفتار را در طول تاريخ نشان داده اند. 
وي يادآور ش��د: اس��رائيل در حال نابودي است و 
همه مي دانند اگر سپاه بخواهد مي تواند اين رژيم 
را از جا بكند. ما اكن��ون در لحظات آخر نبرد حق و 
باطل هستيم و عدم درك سياسيون جهان و منطقه 
نمي تواند اين واقعي��ت را تغيير ده��د. رفتارهاي 
مضحك ترامپ و استكبار جهاني براي اين است كه 

آنها پايان يافتن خود را باور دارند. 
اين استاد حوزه افزود: سياستمداراني هم كه امريكا 
را جدي مي گرفتند امروز حرف هايشان 180 درجه 
نس��بت به پنج س��ال پيش تغيير كرده است. آنها 

كه تره گندي��ده  براي امريكا خ��رد مي كردند االن 
مي گويند مذاكره با امريكا كار احمقانه اي است ولي  
اي كاش زودتر مي فهميدند. مسئوالن ما بايد تالش 
كنند تا مردم غرب در برابر دولتمردان سست عنصر 
خود و سياست هاي آنها بايستند. شايد آنها نسبت به 
اسالم موافق نباشند ولي اگر هر جايي بدانند كه شما 
ضد اسرائيلي هستيد، شما را تشويق خواهند كرد. 

اين استاد حوزه تصريح كرد: برخي احساس مي كنند 
اگر ترامپ نمي آمد س��اختار امريكا و اتفاقات اخير 
رقم نمي خورد ولي ترامپ نتيج��ه طبيعي تكامل 
استكبار در بستر تاريخ است و نبايد حساب ترامپ را 

از حساب استكبار جهاني جدا دانست. 
پناهيان در بخ��ش ديگري از س��خنان گفت: اگر 
سازشكار در جامعه ما نباش��د نه تنها به تحريم ها 
اضافه نخواهد شد بلكه تحريم هاي قبلي هم برداشته 

مي شود، دشمنان به سازشكاران اميد بسته اند و به 
اين اميد فشار مي آورند، مردم ما يك روز انتقام خود 

را از سازشكاران خواهند گرفت. 
وي گفت: بعد از انقالب از همان زماني كه زمزمه هاي 
سازش شنيده ش��د، توطئه هاي امريكا و استكبار، 
تحريم ها و سياست هاي خصمانه دشمنان هم آغاز 
شد. اگر امريكا به تحريم ها پافشاري مي كند نتيجه 
رفتار سازش��كاراني اس��ت كه براي دشمن پالس 

مثبت فرستادند. 
 تأسيسسفارتامریكادرقدس

غيرقانونيوخالفعرفدیپلماتيكاست
تجمع مردم و دانش��جويان انقالبي در اعتراض به 
كش��تار بي رحمانه مردم فلس��طين توس��ط رژيم 
صهيونيستي و انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس 

با قرائت بيانيه پاياني پايان يافت. 

در اين بيانيه آمده است كه قدس پايتخت هميشگي 
تمام كشور فلسطين است و انتقال سفارت امريكا 
به قدس شرقي در روز نكبت و سالگرد تشكيل رژيم 
غاصب صهيونيستي اهانتي آشكار به همه آزادگان 
حامي مسئله فلس��طين به ويژه امت اسالمي بود. 
رئيس جمهور امريكا با اين اقدام به تنش هاي منطقه 
دامن مي زند. بر اساس قطعنامه سازمان ملل، قدس 
شرقي منطقه اي اشغال شده است و تأسيس سفارت 
در اين منطق��ه اقدامي غيرقانون��ي و خالف عرف 
ديپلماتيك بين الملل اس��ت. اين بيانيه مي افزايد: 
كش��تار جوانان و كودكان معترض فلس��طيني در 
مرز غزه كه بازگشت به سرزمين هاي اشغالي را حق 
مسلم خود مي دانند بدون هيچ اعتراضي از جانب 
سازمان هاي حامي حقوق بشر و كشورهاي مدعي 
دموكراسي در حال انجام است و توسعه اين كشتار 
زنگ خطري براي جامعه جهاني است.  در ادامه اين 
بيانيه ضمن هشدار به كش��ورهاي سازشكار عربي 
در مورد خشم ملت هاي مستضعف و امت اسالمي، 
آمده است: الزم است دولت جمهوري اسالمي ايران 
با استفاده از حداكثر توان ديپلماتيك خود در رايزني 
با كشورهاي اس��المي و آزاده مخالف با اشغالگري 
جامعه جهاني را به سمت ايجاد جبهه فعال سياسي 
عليه اقدام��ات امريكا و رژيم صهيونيس��تي متحد 
نمايد. اين بيانيه مي افزايد: بدون شك رسانه ها در 
روشنگري افكار عمومي جهان نقش مهمي را ايفا 
مي كنند. بر همه اصحاب رسانه الزم است جنبشي 
فراگير را با هدف آگاهي بخشي افكار عمومي به ويژه 
ساكنان امريكا و اروپا آغاز كنند و نگذارند امپراتوري 
رسانه اي غرب روايت جعلي اسرائيل را در اين بحران 

به افكار عمومي ديكته كند. 

تجمعمردمي-دانشجویيدراعتراضبهکشتارمردمفلسطينتوسطرژیمصهيونيستي

دشمن به سازشكاران اميد بسته است
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