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نقابی بر سیمای الریجانی
»سیمای الریجانی تعطیل باید گردد«. این شعار اصالح طلبانه به بهار سال 
79   بازمی گردد؛ زمانی که علی الریجانی، رئیس سازمان صدا و سیما بود و 
دقایقی منتخب از کنفرانس کذایی برلین را که با توهین به اسالم و انقالب 
و نظام، و با حضور خواصی از اصالح طلبان همراه بود، از ش��بکه اول سیما 
پخش کرد. اصالح طلبان که به گفته خ��ود الریجانی، به دلیل »فضاحت« 
ماجرا »تالش کردند از کنار آن بگذرند«، ناگاه برآشفته شدند و شلیک های 
رسانه ای و سیاسی شان علیه الریجانی شروع شد و حتی نگران پخش تصاویر 
بی اخالقی این کنفرانس از سیما شدند. همزمان، با دستور محمد خاتمی از 
حضور الریجانی در جلسات هیئت دولت ممانعت به عمل آمد. الریجانی اما 
تا سال   ها بعد هم از تصمیم خود برای پخش آن کنفرانس و نمایش چهره 
واقعی اصالح طلبان دفاع کرد و حتی گفت ک��ه »من نظرم این بود که باید 
پخش مجدد شود « و دلیلش را هم اینگونه بیان می کند که »افراطیون تصور 
نکنند که صدا و س��یما با هیاهو از حرف حق خود عقب نشینی می کند « و 

پخش مجدد هم شد. 
این فقط یکی از چالش های اصالح طلبان با الریجانی در دوران ریاستش بر 
سازمان صداوسیما بود. اصالح طلبان پخش برنامه »هویت « از صداوسیمای 
دوران الریجانی را از نقاط س��یاه این سازمان می دانند. برنامه هویت به نقد 
چهره های روش��نفکری ایران و پخش برخی اعترافات آن��ان در ایام زندان 
می پردازد. الریجانی از پخش این برنامه دفاع کرد. اصالح طلبان اما الریجانی 
را متهم به همکاری با س��عید امامی برای ساخت این برنامه کردند؛ مقامی 
اطالعاتی که سر قتل های زنجیره ای دس��تگیر و معروف شد و طبق اعالم 

دادستان وقت مجتمع قضایی نیروهای مسلح، در زندان خودکشی کرد. 
دعوت روح اهلل حسینیان به برنامه »چراغ « در سیما، چالش دیگر الریجانی با 
اصالح طلبان بود. حسینیان در آن برنامه، قتل های زنجیره ای را به چهره های 
امنیتی نزدیک به خاتمی نسبت داد و تلویحاً سعید امامی را تبرئه کرد. اکبر 
گنجی، چهره رسانه ای روزنامه های اصالح طلب زمان خاتمی، ساخت فیلم 
معروف کارناوال شادی عصر عاش��ورا را هم کاری از الریجانی برای تخریب 
وجهه خاتمی می داند. نمایندگان مجلس اصالح طلب ششم حتی خواهان 
تحقیق و تفحص از صداوسیمای الریجانی شدند، اما شورای نگهبان آن را 
رد کرد. الریجانی تحقیق مجلس ششم از حساب های بانکی صداوسیما را 

»کشکی « خواند. 
الریجانی گرچه به واسطه تنش هایش با محمود احمدی نژاد، ناخواسته با 
اصالح طلبان هم نظر   می شد، اما نه او یک اصالح طلب است و نه اصالح طلبان 
یک جبهه حامی الریجانی به شمار می روند. این میان البته جریان حزب اللهی 
کشور هم در تنش های دو سویه الریجانی-احمدی نژاد با او مهربان نبودند، اما 
انتخاب حسن روحانی و ماجراهای برجامی، آنان را بیشتر با الریجانی دچار 
تنش کرد و همزمان اصالح طلبان به مدح او پرداختند. برهم زدن سخنرانی 
الریجانی در 22 بهمن سال 91 به دست حامیان احمدی نژاد در قم، الریجانی 
را بیش از پیش دلخور کرد. مواضع الریجانی ام��ا در قبال موضوعات مهم 
اصالح طلبان روش��ن و صریحاً در مخالفت با آنان است. الریجانی تحصن 
مجلس ششم را اقدامی »خالف امنیت ملی « می داند؛ در واقعه کوی دانشگاه 
78، نیروی انتظامی را تلویحاً مظلوم معرفی می کند و معتقد است ورود سپاه 
این ماجرا را جمع کرد؛ از وزارت یک سپاهی بر وزارت نفت دولت دهم به رغم 
نظر اصالح طلبان دفاع کرد؛ از حامی��ان جدی محور مقاومت در منطقه به 
شمار می رود؛ دیپلماسی با شرق را تقویت می کند؛ و...  با این حال، نکته مثبت 
الریجانی برای اصالح طلبان، رابطه خوب او با نهادهای انقالبی نظام، نیروهای 
مسلح و البته شخص رهبری است. او برای تعریف موجه تر اصالح طلبان ذیل 

نظام، نردبان مناسبی ا ست!
اصالح طلبان اما سیمای واقعی الریجانی را به راستی »تعطیل« می خواهند. 
الریجانی هم چند سالی می شود که با امید به حمایت اصالح طلبان، تالش 
می کند به دوستان اصالح طلبش سیگنال تعطیلی سیمای پیشینی و شناخته 
شده از خودش را بفرستند. او قدم به قدم به سمت تعطیلی تصاویر شناخته 
شده از خود رفت. به شورای نگهبان انتقاد کرد؛ از برجام حمایت کرد؛ کنار 
حسن روحانی ایستاد و در نهایت با کنایه »پادگان « و »دادگاه « در روز ثبت نام 
برای نامزدی انتخابات ریاست جمهور ی، تشویق استادیومی اصالح طلبان را 

برای خود خرید. 
حاال سیمای الریجانی بنر انتخاباتی اصالح طلبان می شود؛ سیمایی که هر 
قدر بخواهد تغییر و تعطیل شود و نقاب بزند و دکانی باز کند، نشانه   هایی ذاتی 
از گذشته در آن است که اگر تغییر کند، هویت الریجانی تغییر می کند و البته 
بعید است اصالح طلبان هم به کمتر از تعطیلی کامل »هویت « الریجانی قانع 
باشند. حسام الدین آشنا سال گذش��ته در گفت وگو با مجله اندیشه پویا، از 
الریجانی به عنوان یکی از معدود کسانی که شایسته است رئیس جمهور بعدی 
باشد، نام می برد؛ البته تأکید می کند: »علی الریجانی، منهای خاندان الریجانی. 
یعنی علی الریجانی به ش��رط ال، البته اگر بتواند خودش را جدا کند. « آشنا 
سپس در پاسخ به این سؤال که »شاید یکی بپرسد که چطور می شود سابقه ای 
مثل برنامه هویت را حل کرد؟« همان چیزی را می گوید که مؤید کالم ماست 
و دنبال تعطیلی رسمی سیمای شناخته شده از الریجانی است: »می توان از 
این سابقه   ها عذرخواهی کرد، نه اینکه سابقه را پاک کرد و شست. چیزی شسته 

نمی شود، می توان به آن پرداخت و از آن پوزش خواست. «
الریجانی را اما دوست و دشمن به ذکاوت می شناسند و به استاد البی گری 
سیاسی؛ هم از این رو، باور سیمای جدید الریجانی کمی سخت است و به نظر 
می رس��د او فقط یک نقاب بر چهره زده است تا شاید پس از شکست اولین 
بخت آزمایی اش در انتخابات ریاست جمهوری که سال 84 بود، حاال بتواند 

به پاستور راه یابد. 

یوم الحساب وضع موجود
هش��ت س��ال پیش و در چنین روز  هایی رقابت های انتخاباتی ریاست 
جمهوری یازدهم در ح��ال اوج گرفتن بود و یک��ی از غیرمنتظره   ترین 
انتخابات تاریخ از حیث نتایج و پیروزی نامزد منتخب با رأیی شکننده را رقم 
زد. رئیس جمهور منتخب با رأیی در حدود اندکی باالی نصاب اکثریت   به 
پاستور راه یافت و این خود نشان دهنده تردیدهایی جدی بود که نسبت به 

موفقیت او و دولتش در میان افکار عمومی از همان ابتدا وجود داشت. 
روحانی در رقابت های انتخاباتی، دولت خود را دولت »تدبیر و امید « و شعار 
خود را »نجات اقتصاد«، »احیای اخالق « و »تعامل با جهان « معرفی کرد. 
شرایط خاص حاکم بر کشور خصوصاً در حوزه اقتصادی و اثربخش شدن 
تحریم   ها در نتیجه سوء مدیریت   ها و سوءتدبیرها، نیاز به اقدامی عاجل در 
مدیریت کالن اقتصادی کشور را طلب می کرد و روحانی با درک این مطالبه 
عمومی در جامعه، کلید حل مشکالت اقتصادی را در تعامل با قدرت های 

غربی – یا به عبارتی آنچه کدخدا می خواند- ترسیم کرد. 
شکل گیری نوعی دوقطبی خاص در جریان این انتخابات در موضوع پرونده 
هسته ای نتیجه را به سود روحانی رقم زد و نشانی ای که او برای حل مشکل 

معرفی کرد، در بخش   هایی از جامعه »پاسخ معتبر « تلقی شد. 
البته گفتمان انتخاباتی روحانی محدود به این عناوین ش��عار  ها نشد و او 
وعده های ملموس و محسوس��ی برای کس��ب رأی جامعه نیز ارائه کرد. 
»برنامه ای برای حل مش��کالت اقتصادی در 100 روز اول کاری دولت«، 
»ایجاد ساالنه 600 هزار شغل«، »رونق بخشی به همه واحدهای تولیدی 
در بازه ای کوتاه«، »کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید«، »اعطای 
یارانه غیرنقدی در قالب سبد کاال«، »از بین بردن خام فروشی«، »تک رقمی 
کردن نرخ بی��کاری«، »تخصیص 3درصد درآمد نفت به خوزس��تان«، 
»خودکفایی در برنج و مرکبات«، »بهبود ارزش پول ملی « و در یک کالم 
»چرخیدن چرخ اقتصاد در کنار چرخ هسته ای « فقط بخشی از وعده های 

کّمی اقتصادی بود که مردم از حسن روحانی شنیدند. 
 وعده های او به حوزه اقتصاد محدود نمی شد و در حوزه سیاست و فرهنگ 
نیز وعده های گوناگونی داد، اما به جز اقتصاد نقطه ثقل دیگر وعده های او در 
حوزه سیاست خارجی بود. او در سیاست خارجی با شعار »تعامل گرایی«، 
وعده   هایی همچون »برداشته شدن همه تحریم ها«، »بازگرداندن اعتبار و 
عزت به پاسپورت ایرانی« و در یک کالم حل همه مشکالت سیاست خارجی 

با در پیش گرفتن تعامل ارائه داد. 
  تعداد وعده های روحانی، بس��یار بیش از اینها است و ش��اید بتوان او را 
»پروعده ترین« رئیس جمهور تاریخ ایران نامید. از این  رو بود که بسیاری 
از تحلیلگران از روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم، مهم  ترین پاشنه 
آشیل یا چشم اسفندیار این دولت را وعده های پرشمار و حجیمی دانستند 
که رئیس آن قبل از انتخابات ارائه کرده است. با گذشت 100 روز اول کار 
دولت، در حالی  که همگان منتظر اولین نتایج تحقق وعده های اقتصادی 
رئیس جمهور بودند، شاهد سخنان جدیدی از روحانی بودند که در حال 
ارائه تعریف های جدیدی از وعده های خود بود. روحانی مدعی ش��د که 
وعده ای برای حل مشکالت در 100 روز نداده و تنها قول داده است که در 

100 روز اول از شرایط کشور به مردم گزارشی ارائه کند. 
با این حال مردم از تحقق وعده   ها ناامید نش��ده و همچنان منتظر نتایج 
اقدامات دولتمردان بودند. این بار حل مشکالت به مذاکرات هسته ای ارجاع 
شده و به این ترتیب توافقات ژنو، لوزان و برجام به امضا رسید. روحانی پس 
از اعالم رسمی برجام از رفع همه تحریم های اقتصادی و مالی در اثر اجرای 
برجام خبر داد و به این ترتیب به سیاهه طوالنی وعده های دولت، چند سطر 
افزوده شد. البته در ماههای پایانی دولت یازدهم، انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا، دونالد ترامپ را راهی کاخ سفید کرد که او با پاره کردن برجام، تمام 

آرزوهای روحانی و حامیانش را یکجا بر باد داد. 
هرچند در انتخابات دوازدهم ریاس��ت جمهوری در 1396، روحانی با 
دوقطبی سازی با رقیب و دادن وعده های جدید از جمله برداشته شدن 
همه تحریم   ها حضور خود در پاستور را تثبیت کرد، اما در کمتر از چند ماه 
پس از انتخابات سطح نارضایتی ها  موجب بروز اعتراضات و ناآرامی   هایی 
)که حتی بعضی به اغتشاش نیز انجامید( در دی ماه 1396 شد. پس از 
آن بود که واقعیت های کارنامه غربگرایی رخ نمود و با جهش چند برابری 
قیمت ارز و تورم سرس��ام آور، رئیس جمهور از مردمی که مشتاقانه در 

صف های رأی به او امید بسته بودند، تشکر کرد. 
اینک هشت س��ال از انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم می گذرد و 
روحانی در این هش��ت س��ال گاه همچنان از تکذی��ب برخی وعده   ها 
همچون حل مشکل در 100 روز سخن گفته و گاه آمار  هایی را به مردم 
عرضه کرده که با واقعیت های سفره های مردم فاصله قابل توجهی دارد. 
هرچند در طول این چند س��ال، چند بار ادعا ش��د که از »رکود « عبور 
کردیم، اما کارآفرینان و فعاالن کسب وکار از رکود عمیق خبر می دادند 
و وجود چند فارغ التحصیل دانش��گاهی بیکار در هر خانه پیامی تلخ به 

همراه دارد. 
هرچند پیش از انتخابات قول برداشته شدن همه تحریم   ها و در روز امضای 
برجام از لغو یک باره همه تحریم های اقتصادی و مالی داده شد، اما همان 
ماه های اول برجام رئیس کل بانک مرکزی دستاورد برجام را »تقریباً هیچ  « 
خواند و تجار و بازرگانان از دشواری در نقل و انتقاالت مالی سخن می گفتند؛ 

چه رسد به زمانی که دیگر برجام کاغذپاره ای بیش نبود. 
هرچند روحانی قول حل مشکالت در کوتاه مدت را داده بود و تا پایان 
دور اول ریاست جمهوری او گشایش فوق العاده ای در معیشت مردم 
رخ نداد، اما مردم ایران نجیبانه وعده های او را باور کردند و در سال 
1396 بار دیگر به او فرصت دادند و این��ک در ماه های پایانی دولت 
دوازدهم، موعد تحقق وعده   ها رسیده است. اینک باید صاحبنظران و 
کارشناسان، کارنامه این دولت را بررسی کنند و نتیجه این بررسی   ها 
را صادقانه در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا ملت آن را با وعده   هایی 
که با آنها اعتماد مردم جلب شد، مقایس��ه نماید. همه به یاد داریم 
که در دوران تحصیل در مدرسه، برای دانش آموزانی که کمتر تالش 
کرده بودند یا گرفتار تنبلی ش��ده بودند، روز کارنامه روز س��خت و 
تلخی بود. اینک »روز کارنامه« یا یوم الحس��اب وعده های بی شمار 
دولت فرارس��یده اس��ت. طبیعی اس��ت وضع موجود نشان دهنده 
کارنامه روحانی و یارانش است که باید همه آنها پاسخگوی آن باشند. 
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در پیشگاه افکار عمومی قرار دارد و 
بهترین ارزیاب نهایی این کارنامه همان ملتی هستند که مستمع آن 

وعده های بی شمار بودند. 

کبری آسوپار

محمدجواد اخوان

قاليباف با رؤساي مجالس ۶ كشور رايزني كرد

دیپلماسي پارلماني براي مقاومت فلسطین

رئي�س مجلس ش�وراي اس�امي با رؤس�اي 
پاكس�تان،  عم�ان،  فلس�طين،  مجال�س 
الجزاي�ر، ع�راق و تركي�ه ط�ی تماس ه�اي 
تلفن�ي جداگان�ه اي در خص�وص جناي�ات 
صهيونيست ها در غزه بحث و تبادل نظر كرد. 
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف روز گذشته 
در تماس هاي تلفني جداگانه با رئیس مجلس ملي 
فلسطین، رئیس مجلس شوراي سلطنت عمان، 
رئیس مجلس ملي جمهوري اسالمي پاکستان، 
رئیس مجلس سناي جمهوري دموکراتیک خلق 
الجزایر، رئیس مجلس ملي کبیر ترکیه و رئیس 
مجلس نمایندگان ع��راق در خصوص تحوالت 

فلسطین به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت. 
  پاس�خي قاط�ع ب�ه رفت�ار س�فاكانه 

صهيونيست ها
قالیباف در ابتداي این تماس تلفني خود با سلیم 
الزعنون، رئیس مجلس ملي فلسطین ضمن اشاره 
به اقدامات جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستي در 
بمباران مناطق مسکوني غزه و همچنین کشتار 
مردم در کرانه باختري و حمله به نمازگزاران در 
مسجداالقصي که منجر به شهادت و مجروحیت 
جمع زی��ادي از م��ردم مظلوم فلس��طین و غزه 
ش��د، گفت: جمهوري اس��المي ای��ران اقدامات 
صهیونیست ها در نسل کشي فلسطینیان از طریق 
کشتار زنان و کودکان فلس��طیني را که در زمره 

جنایت جنگي است، به شدت محکوم مي کند. 
وي همچنین افزود: از تمامي رؤس��اي مجالس 
کشورهاي اس��المي و س��ازمان هاي بین المللي 
حامي فلسطین خواسته ایم با محکومیت اقدامات 
صهیونیست ها و حامیان غربي آنها، از مردم مظلوم 
فلس��طین و غزه حمایت کنن��د. رئیس مجلس 
شوراي اس��المي، تصریح کرد: اطمینان دارم با 
جنایاتي ک��ه این رژیم کودک ک��ش در روزهاي 
اخیر مرتکب شده است، وضعیت به حالت عادي 
برنخواهد گش��ت و مردم و مقاومت فلس��طین 
پاسخي قاطع به رفتار سفاکانه آنان خواهند داد. 
سلیم الزعنون، رئیس مجلس ملي فلسطین نیز 
در این مکالمه تلفني با اش��اره به اقدامات رژیم 
صهیونیستي گفت: جنایت اخیر صهیونیست ها 
علیه مردم فلسطین به اندازه اي است که تاکنون 
بي سابقه بوده است و حقیقتاً مردم مظلوم غزه که 
در برابر این تهاجم صهیونیست ها بي دفاع هستند، 
نیاز مبرم به کمک  و حمایت  کشورهاي اسالمي و 
جامعه جهاني دارند. وي افزود: نتانیاهو یک شرور 
آدمکش است که براي باقي ماندن در قدرت نیاز 
داشت دور جدید کشتار و آشوب علیه فلسطینیان 
را به راه اندازد. رئیس مجلس ملي فلس��طین در 
پایان این گفت وگوي تلفن��ي، ضمن قدرداني از 

مواضع جمهوري اسالمي ایران در حمایت از مردم 
مظلوم فلسطین گفت: الزم است کشورهاي حامي 
فلسطین، هر چه زودتر خشم خود را به طور آشکار 
بر سر رژیم صهیونیستي، امریکا، انگلیس و دیگر 

حامیان صهیونیست ها فرود آورند. 
   تبديل غزه و مس�جد االقصي به قتلگاه 

فلسطينيان
قالیباف همچنین در تم��اس تلفني خود با خالد 
بن ه��الل ب��ن ناص��ر الَمعولي، رئی��س مجلس 
شوراي سلطنت عمان با اش��اره به جنایات رژیم 
صهیونیس��تي در بمب��اران غزه و کش��تار مردم 
مظلوم فلس��طین گفت: اقدامات صهیونیست ها 
در قتل عام مردم بي گناه، زنان، کودکان و تخریب 
خانه و کاشانه فلسطینیان، جنایت جنگي است 
و جمهوري اس��المي ایران به شدت این اقدامات 
را محکوم مي کند. وي همچنین افزود: تحوالت 
اخیر، وحدت بین فلسطیني ها به ویژه مردم کرانه 
غربي با غزه و قدس شریف را به نمایش گذاشت. 

رئیس مجلس شوراي اسالمي در بخش دیگري 
از س��خنان خود گفت: از تمامي رؤساي مجالس 
کشورهاي اس��المي و س��ازمان هاي بین المللي 
حام��ي فلس��طین مي خواهی��م ت��ا اقدام��ات 
صهیونیست ها و حامیان غربي آنها را محکوم و از 
مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت کنند. قالیباف 
اقدام سفاکانه صهیونیست ها را نتیجه چراغ سبز 
نشان دادن برخي کشورهاي عرب منطقه دانست 
که اخی��راً در پروژه امریکایي- صهیونیس��تي به 
عادي سازي روابط با این رژیم خونخوار مبادرت 
ورزیدند. رئیس مجلس شوراي اسالمي در پایان 
این گفت وگوي تلفني تصریح کرد: این پاکسازي 
قومي و نژادي توسط صهیونیست ها به هیچ وجه 
قابل قبول نیست و تبدیل غزه و مسجداالقصي به 
قتلگاه فلس��طینیان و حمایت غرب از اقدام آنان 

مایه تأسف است. 
    كشتار و كوچاندن اجباري فلسطينيان 

ظالمانه است
خالد بن هالل بن ناص��ر الَمعولي، رئیس مجلس 
شوراي سلطنت عمان نیز در این مکالمه تلفني 
با اعالم انزجار از اقدامات رژیم صهیونیس��تي در 
روزهاي اخیر گفت: جنایت اخیر صهیونیست ها در 
کشتار مردم غزه و کوچاندن اجباري فلسطینیان 

بسیار ظالمانه است. 
رئیس مجلس شوراي سلطنت عمان با قدرداني 
از مواضع جمهوري اس��المي ای��ران در حمایت 
از مردم مظلوم فلس��طین و غزه گفت: سلطنت 
عمان خواس��تار اقدام فوري جامع��ه جهاني در 
جلوگیري از قتل ع��ام مردم غزه و فلس��طین به 

دست صهیونیست هاست. 

همچنی��ن رئیس مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگوي تلفني جداگانه خود با اس��د قیصر، 
رئیس مجلس ملي جمهوري اس��المي پاکستان 
و صالح قوجیل، رئیس مجلس سناي جمهوري 
دموکراتیک خلق الجزایر ضم��ن محکوم کردن 
جنایات رژی��م صهیونیس��تي بیان داش��ت: در 
روزهاي اخیر حمالت ظالمانه صهیونیس��تي در 
فلسطین و نوار غزه به شدت تشدید شده که منجر 
به از بین رفت��ن اماکن عمومي و مس��کوني و به 
شهادت رساندن کودکان و زنان بي دفاع که نشانه 
بارز نقض حقوق بشر و نسل کشي مي باشد، شده 
است. وي افزود: حمالت وحشیانه صهیونیست ها 
به مردم بي دفاع فلس��طین زماني تلخ تر مي شود 
که امری��کا و برخي کش��ورها از این اق��دام رژیم 
اش��غالگر قدس حمایت مي کنند. رئیس مجلس 
شوراي اسالمي در بخش دیگري از سخنان خود 
بر وحدت کشورهاي اسالمي تأکید کرد و افزود: 
ضروري است مجالس کشورهاي اسالمي نسبت 
به این جنایات رژیم صهیونیستي مواضع روشن 
و قاطعي داشته باشند. قالیباف در پایان بر تداوم 
حمایت جمهوري اسالمي ایران از مردم و مقاومت 
فلسطین تا آزادي سرزمین هاي اشغالي و قدس 

شریف قبله اول مسلمین تأکید کرد. 
   حمايت از فلس�طين از اصول اساس�ي 

پاكستان 
اسد قیصر، رئیس مجلس ملي جمهوري اسالمي 
پاکس��تان در این تماس تلفني ضمن ابراز نگراني 
از وضعیت کنوني مردم مظلوم فلس��طین گفت: 
جمهوري اس��المي پاکس��تان نیز هتک حرمت 
بیت المقدس قبله اول مسلمین و حمالت هوایي 
اخی��ر رژیم صهیونیس��تي و گلوله ب��اران مناطق 
عمومي و مسکوني را قویاً محکوم مي کند و خواستار 
آزاد س��ازي سرزمین هاي اش��غالي از جمله قدس 
شریف اس��ت. وي در ادامه بر نقش و جایگاه مهم 
جمهوري اسالمي ایران براي حل و فصل مناقشات 
منطقه تأکید کرد و گفت: ایران به عنوان کشوري 
مهم در جهان اسالم مي تواند نقشی مهم در خصوص 
فلسطین ایفا کند. رئیس مجلس ملي پاکستان در 
پایان ضمن حمایت قاطعانه آن کشور از مردم مظلوم 
و بي دفاع فلسطین اظهار داشت: طي روزهاي گذشته 
در پارلمان پاکستان قطعنامه اي ضدصهیونیستي با 
اتفاق آرا به تصویب رسید. حمایت از فلسطین یکي 

از اصول اساسي کشور ماست. 
   هميشه در كنار ملت فلسطين خواهيم 

ايستاد
صالح قوجیل، رئیس مجلس س��ناي جمهوري 
دموکراتیک خلق الجزایر نیز در این تماس تلفني 
ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستي بر 

حمایت کشور متبوعش از مردم مظلوم فلسطین 
تأکید کرد و گفت: همه کشورهاي اسالمي باید به 
صورت یکپارچه مواضع خود را نسبت به حمایت 
مردم و مقاومت فلس��طین اعالم نمایند. وي در 
همین راس��تا افزود: دولت و مجالس کشورهاي 
اس��المي باید در مقابل کش��ورهایي که به رژیم 
غاصب صهیونیستي امتیاز داده اند تا باعث تقویت 
این رژیم کودک کش در ارتکاب چنین اقدامات 
اسفناک و هولناکي ش��وند، واکنش نشان دهند. 
رئیس مجلس سناي جمهوري دموکراتیک خلق 
الجزایر در پایان با اش��اره به مواضع آن کشور در 
خصوص مسئله فلس��طین تصریح کرد: حمایت 
و دف��اع از فلس��طین و مقاومت موض��ع اصلي و 
اساسي ماست و همیش��ه در کنار ملت فلسطین 

خواهیم ایستاد. 
   اتخ�اذ موض�ع مس�تحكم علي�ه رژيم 

صهيونيستي 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراي اسالمي 
همچنین عصر دی��روز طي تماس ه��اي تلفني 
جداگانه اي با محمدالحلبوس��ي، رئیس مجلس 
نماین��دگان ع��راق و مصطفي ش��نتوپ، رئیس 
مجلس مل��ي کبیر ترکی��ه در خصوص تحوالت 

فلسطین گفت وگو و تبادل نظر کرد. 
قالیب��اف در این تماس ها ضم��ن محکوم کردن 
جنایات رژیم اش��غالگر قدس بر ل��زوم رایزني و 
همفکري رهبران پارلمان هاي کشورهاي اسالمي 
تأکید ک��رد و گفت: صهیونیس��ت ها در حمالت 
اخیر به ملت فلس��طین، روز به روز جسورتر شده 
و با حمله به منازل مسکوني و درمانگاه ها و حتي 
ساختمان خبرنگاران دس��ت به جنایات بزرگي 
زده اند، از این رو اتخاذ موضع مناسب و مستحکم 
از سوي کشورهاي اسالمي ضرورتي انکارنشدني 
اس��ت. رئیس مجلس شوراي اس��المي در ادامه 
افزود: در این شرایط حمایت بي قید و شرط عملي 
و سیاس��ي وظیفه تک تک کش��ورهاي اسالمي 
و آزادي خواه اس��ت. قالیب��اف در پایان مقاومت 
گروه هاي فلسطیني را تحسین برانگیز دانست و 
ابراز امیدواري کرد در نهایت حق بر باطل پیروز 
می شود و شاهد آزادي همه سرزمین هاي اشغالي 

از لوث وجود صهیونیست ها خواهیم بود. 
محمد الحلبوس��ي، رئیس مجل��س نمایندگان 
عراق نیز در این تماس تلفني با اشاره به تجاوزات 
اشغالگران قدس گفت: رژیم صهیونیستي اقدامات 
پس��تي را انجام مي دهد. وقت آن رس��یده است 
کشورهاي اسالمي مشکالت خود را کنار بگذارند 
و به عنوان ی��د واحده در مقابل صهیونیس��ت ها 
بایستند. وي افزود: موضع عراق در حمایت از ملت 
فلسطین همیش��گي و ثابت است و چه در سطح 
رهبران و چه مردم عراق در کنار مردم فلسطین 
خواهیم بود و در هر زم��ان و مکاني به یاري آنها 
مي شتابیم. محمد الحلبوس��ي در پایان گفت: با 
رئیس مجلس شوراي اسالمي هم نظر هستم که 
اتخاذ موضع واحد از سوي کش��ورهاي اسالمي 
ضروري است. ما باید بر آرمان هاي ملت فلسطین 

تأکید مجدد داشته باشیم. 
مصطفي ش��نتوپ، رئی��س مجلس مل��ي کبیر 
ترکیه نیز در این تماس تلفني با تشکر از حمایت 
جمهوري اسالمي ایران از ملت فلسطین و قدس 
شریف گفت: وقت آن رس��یده است کشورهاي 
اسالمي تدابیري داشته باشند که جنایات رژیم 
اشغالگر قدس را متوقف کنیم و صهیونیست ها را 
سر جایشان بنشانیم. وي افزود: به عنوان کشور 
ترکیه در هر مبارزه عدالتخواهانه اي همراه و در 
کنار مردم فلس��طین خواهیم ب��ود و براي پایان 
دادن به این وحشت بزرگ هر گونه تدابیر سیاسي 

و عملي الزم را به کار خواهم گرفت. 
مصطفي شنتوپ در پایان برخي از حمایت هاي 
جامع��ه بین المل��ل از فلس��طینیان را ناکافي و 
کمرنگ دانس��ت و گفت: مباحث��ي که گاهي در 
برخي کش��ورهاي دیگر مطرح مي شود کم فایده 
و بي اثر اس��ت و این کش��ورهاي اسالمي منطقه 
هستند که باید تصمیمي جدي در مقابل این رژیم 

کودک کش اتخاذ کنند. 

سردار فضلی:
فتح خرمشهر 

تجلی وحدت نیروهای مسلح بود
پاس�داران  س�پاه  هماهنگ كنن�ده  مع�اون  جانش�ين 
ب�ا بي�ان اينك�ه ارت�ش و س�پاه ي�د واح�د هس�تند، گف�ت: 
ب�ود.  مس�لح  نيروه�ای  وح�دت  تجل�ی  خرمش�هر  فت�ح 
به گزارش روابط عمومی ارتش، سردار س��رتیپ پاسدار علی فضلی، در 
حاشیه مراسم تغییر نام بلوار هجرت به »شهیدان سرباز « اظهار داشت: به 
پاس خون شهدای جنگ تحمیلی امروز انقالب اسالمی توانسته است پس 
از گذشت 42 سال شاهد فتوحات بزرگی در عرصه های مختلف باشد که 
همه این پیشرفت   ها و دستاورد  ها به برکت خون شهدا محقق شده است. وی 
با اشاره به اینکه ارتش و سپاه پاسداران همواره در کنار هم، چون ید واحد 
در راستای تحقق آرمان های انقالب اسالمی گام برمی دارند، یاد و خاطره 
عملیات غرورآفرین بیت المقدس را که تجلی وحدت بین نیروهای مسلح 
بود  گرامی داشت.  سردار فضلی ادامه داد: ارتش، سپاه، بسیج، ژاندارمری، 
کمیته های انقالب اسالمی و بسیج عشایر همه در دوران دفاع مقدس تحت 
فرماندهی امام راحل یک لشکر الهی شدند و فتوحات بزرگی را رقم زدند. 

وی افزود: طی عملیات بیت المقدس 13۵ گردان مهیای نبرد شدند که 
4۵ گردان از ارتش مقتدر جمهوری اسالمی و 90 گردان هم از نیروهای 
بسیج و سپاه با یکدیگر تلفیق شدند، تلفیق مبارکی که پیروزی بزرگی را 

برای ملت ایران به ارمغان آورد. 
جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: در این 
عملیات پنج قرارگاه مشترک اعم از قرارگاه های فتح، نصر، قدس، فجر و در 
راس آنها قرارگاه کربال به فرماندهی امیر دل   ها سپهبد شهید صیاد شیرازی 
و برادر محسن رضایی راهبری این عملیات را بر عهده داشتند، که با عنایت 
پروردگار پنج هزار و 700 کیلومتر از خاک ایران اسالمی طی این عملیات 
آزاد شد و بیش از 20 هزار اسیر در جریان عملیات آزاد سازی خرمشهر از 

رژیم بعث عراق گرفته شد. 
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      بهارستان

200 نفر از نمايندگان مجلس شورای اسامی در 
بيانيه ای تأكيد كردند: اگر ۱00 درصد تحريم   ها 
لغو نش�ود، هيچ تحريمی لغو نش�ده اس�ت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این بیانیه که 
روز گذشته سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس آن را قرائت کرد، آمده اس��ت: همزمان با 
برگزاری نشست های وین، مجلس شورای اسالمی 
ضمن تأکید بر سیاست حرف قطعی نظام جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر »لغو واقعی همه تحریم   ها و 
راس��تی آزمایی دقیق آن « به عنوان شرط اصلی 
پایبندی ایران به تعهدات هسته ای اذعان می دارد، 
مالک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفت وگویی میان 
ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع حقیقی 
اقتصادی مردم ایران است. از این رو، مجلس شورای 
اسالمی هیچ گونه تفکیک و دسته بندی تحریم  ها 
را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه 
مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخالل در 
آن شود را نپذیرفته و به صورت جدی خواستار خلع 

کامل، قابل راستی آزمایی و بازگشت ناپذیر سالح 
تحریمی امریکا است و معتقد است اگر 100 درصد 
تحریم   ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و 
پذیرش ماندن برخی تحریم ها، تأیید مشروعیت آن 
تحریم   ها خواهد بود. در راستای تحقق این هدف، 
مجلس شورای اسالمی طبق ماده 7 قانون » اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم  ها و صیانت از منافع ملت 
ایران « با دقت و اهتمام ویژه ای بر این روند نظارت 

خواهد کرد. 
ای��ن بیانیه می افزاید: نشس��ت های وین نش��ان 
می دهد امریکا و اروپا نه تنها تاکنون اراده جدی 
برای رفع هم��ه تحریم  ه��ا ندارند بلک��ه در پی 
تحمیل توافقی بر ایران هستند که ضمن اعمال 
محدودیت های بیش��تر در زمین��ه فعالیت های 
هس��ته ای بس��تری برای مذاکرات منطقه ای و 
دفاعی ایجاد کنند. نظر ب��ه زیاده خواهی امریکا 
و کش��ورهای غربی درباره پیشرفت های فنی در 
برنامه هس��ته ای ایران و ط��رح موضوعاتی نظیر 

توقف فعالیت ه��ای تحقیق و توس��عه و تخریب 
س��انتریفیوژ های نس��ل جدید، مجلس شورای 
اس��المی ضمن پافش��اری بر حفظ و صیانت از 
دس��تاوردهای هسته ای دانش��مندان کشور، در 
چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم   ها 
و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر 
هرگونه آس��یب به صنعت هس��ته ای ایستادگی 
کرده و بر پیشبرد برنامه هسته ای طبق تکالیف 

قانونی مجلس شورای اسالمی تأکید دارد. 
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: قانون اقدام 
راهبردی برای لغ��و تحریم  ها تح��ول مهمی در 
برنامه هس��ته ای ایجاد کرده و نق��ش مؤثری در 
روند مذاکره برای رفع تحریم  ها داشته است. لذا 
ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد فنی این 
قانون از جمله بهره ب��رداری از کارخانه اورانیوم 
فلزی که مهلت قانونی بهره ب��رداری از آن طبق 
ماده 4 نیز منقضی شده است با فوریت اقدام کند 
و دس��تاوردهای فنی صنعت هس��ته ای را وجه 

المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید. 
در پایان این بیانیه تصریح ش��ده است: الزم است 
دولت محترم توجه نماید که کوتاه آمدن در مقابل 
زیاده خواهی های دش��منان ملت ایران از جمله 
خواسته های نادرست و هدفدار آژانس انرژی اتمی 
در استمرار فراپادمانی نظارت  ها همراه با تحمیل 
آس��یب های جدی از قبل مذاکرات چندین ساله 
و فرسایش��ی به س��رمایه اجتماعی و نیز صنعت 
هس��ته ای - که مزایای زیادی در اقتصاد کشور از 
جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی و حفظ 
محیط زیس��ت دارد - وارد کرده است. تمکین به 
درخواس��ت آژانس انرژی اتم��ی در نظارت های 
فراپادمانی برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر 
اورانیوم غنی شده و تعداد ماشین های فعال قدیمی 
و نهی استفاده از نس��ل جدید، محدودیت توسعه 
تحقیقاتی و تحقیر غرور مل��ی در ماجرای راکتور 
اراک از جمله این آسیب  ها است که مجلس قطعا 

نسبت به عدم تکرار آنها حساس خواهد بود. 

200 نفر از نمايندگان در بيانيه ای درخصوص مذاكرات وين تأكيد كردند

انتفاعحقیقیاقتصادیمردمایران،مالکارزیابیوپذیرشنتایجهرگفتوگو

در پی سخنرانی روز قدس حضرت آيت اهلل 
خامنه ای صورت گرفت

  قدردانی گروه های فلسطینی از رهبر انقالب
تع�دادی از گروه ه�ای مقاوم�ت و جريان های مقاومت فلس�طين 
ب�ا ارس�ال نامه   هاي�ی جداگان�ه ب�ه حض�رت آي�ت اهلل خامنه ای 
از مواض�ع رهب�ر انق�اب در روز ق�دس امس�ال تش�كر كردن�د. 
پنج گروه مقاومت فلسطینی در این نامه   ها ضمن تشکر و قدردانی مجدد از 
مواضع جمهوری اسالمی ایران و رهبر انقالب در حمایت از مقاومت مردم 
فلسطین و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، بر ادامه  راه مقاومت 
تا آزادی قدس ش��ریف تأکید و بیانات رهبر انقالب در روز قدس امسال، 
نقشه راه آزادسازی فلسطین خوانده شده است. جبهه  مردمی آزادی بخش 
فلسطین )دفتر فرماندهی کل و دفتر سیاسی(، جنبش فتح انتفاضه، جبهه  
مبارزه  مردمی فلسطین و ائتالف نیروهای فلسطین در این نامه   ها ضمن 
تأکید بر نقش جمهوری اس��المی ایران به عنوان محور اتحاد و مقاومت 
بین کشورهای اسالمی، نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی را در زنده نگه 

داشتن آرمان فلسطین گرامی داشتند. 
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