
یادداشت روز

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

 دو شنبه 6 مرداد 1393 
30 رمضان1435 - شماره 20834

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

پس از اظهار نظر و بحث های دامنه داری که از دولت قبل آغاز شده بود، نهایتاً متن قانونی 
موسوم به »الیحه جامع وکالت« در دولت تصویب و در شرف ارسال به مجلس برای تصمیم نهایی 
است. طرح موضوع الیحه جامع وکالت از سوی قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا 
قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این الیحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. در نهایت، 
اگرچه الیحه جامع وکالت پس از کارشناسی های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون های 
تخصصی دولت دهم، مورد تصویب دولت پیشین قرار گرفت، اما برای تبدیل شدن به قانون بنا بر 
دالیلی که بیشتر سیاسی است تا حقوقی و تخصصی، به مجلس ارسال نشد. اکنون، این الیحه 
همراه با تغییراتی نسبت به متن اولیه اش، در شرف ارسال به مجلس برای تصویب نهایی است. 
فارغ از سایر بحث و جدل های سیاسی شکل  گرفته پیرامون »الیحه جامع وکالت«، گرانیگاه 
نظر موافقان و مخالفان این الیحه، بحث »اس�تقالل« کانون وکال و ش�غل وکالت و در مقابل آن 
موضوع مهم »حفظ حقوق مردم« است. قوه قضائیه طبق متن اولیه ای که در این خصوص تنظیم 
کرده بود، بر این عقیده بود که الیحه جامع وکالت، استقالل کانون وکال را خدشه دار نمی کند، 
بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می پردازد، نظارتی که الزمه کارایی بهتر و جامع تر نهاد 
وکالت است، آن هم با این استدالل منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و 
آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی الزم و ضروری 
است؛ اما طیفی از وکال که به جریان شناخته شده ای وابسته هستند، همین نظارت کمرنگ را هم 
برنتابیده و با بهانه کردن خدشه دار شدن »استقالل« کانون وکال، به مقابله با متن کارشناسی شده 
قوه قضائیه که تضمین کننده حقوق مردم است، پرداختند و با برگزاری همایش ها و سمینارها، 
فضا را به گونه ای پیش بردند که گویی با تصویب متن ارائه شده از سوی قوه قضائیه، وکال هیچ 
اختیاری از خود نخواهند داش�ت و اس�تقالل نهادهای صنفی وکالتی با دخالت قوه قضائیه به 
اضمحالل می رود! برای شفافتر شدن اصل قضیه و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده 

راجع به آن، توضیح بیشتری الزم است. ادامه مطلب را بخوانید.
1- در تمام کشورهای دنیا، انجمن صنفی وکال، همانند سایر انجمن های صنفی، توسط قانون 
مصوب قوه قانونگذار در آن کشور موجودیت یافته و به ادامه فعالیت می پردازند. همچنین، در 
سرتاسر دنیا، میزان گسترده نظارت قوای حاکمیتی بر کانون های صنفی ای که به طور مستقیم 
با حقوق مردم سر و کار دارند، به مراتب بیشتر از سایر انجمن های صنفی است، کانون وکال یکی 

از مهمترین این موارد است. 
2- مردمی که به هر دلیلی گذارشان به مراجع قضائی و شبه قضائی می افتد، از این حق 
برخوردارند که برای پیگیری های امور قضائی خود، وکیل داشته باشند. به همین منظور، اصل 
س�ی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم به صورت مترقیانه ای بیان کرده است: 
»در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب 

وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد«. 
پرواضح است شخصی که برای خود وکیلی انتخاب می نماید، از این حق طبیعی هم برخوردار 
اس�ت که از صحت عملکرد وکیلش نیز مطلع و مطمئن باش�ند. از این رو و با توجه به آنچه که 
در اصل سی و پنجم قانون اساسی آمده است، »وکالت«، موضوعی عمومی و ملی است و دولت 
موظف است برای آن تمهیدی بیندیشد. بر همین اساس بود که قوه قضائیه متن قانونی »الیحه 
جامع وکالت« را پس از مدت ها بحث و بررسی حقوقی و کارشناسانه، تهیه و تنظیم نمود و آن 
را به دولت دهم داد تا برای بررسی نهایی به مجلس بفرستد. اما این الیحه با گذشت قریب به دو 
سال از زمان تهیه آن، هنوز به مجلس ارسال نشده است و در دولت های دهم و یازدهم تغییرات 
بی شماری در آن داده شده، تغییراتی که به نظر می رسد در راستا و تکمیل کننده منافع باندهای 
قدرت و ثروت وکال باشد، نه تأمین کننده حقوق مردم. نگاهی به موضع گیری های اشخاصی که 
از تغییرات جدید الیحه وکالت حمایت می کنند و مدام در مصاحبه ها و همایش هایی که به این 
منظور برپا می کنند، دم از »استقالل وکال« می زنند، خود مؤیدی بر این است که تغییرات داده 
شده در متن اولیه الیحه جامع وکالت، مطامع صنفی و باندی عده ای خاص را تأمین نموده است. 
3- قریب به تمام اعتراضات نسبت به متن اولیه طرح جامع وکالت که توسط قوه قضائیه 
تنظیم شده بود، از یک گروه خاِص تحت عنوان »موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون های 
وکالی دادگستری ایران«- اسکودا- بیان شده و می شود. این تشکیالت به لحاظ حقوقی زائده ای 
شبهه ناک است که در سال1382 موجودیت یافته است. اسکودا و رئیس آن، مخالف سرسخت 
متن تنظیمی قوه قضائیه بوده و با پروپاگاندای رس�انه ای اقدام به برگزاری همایش ها و انجام 
مصاحبه هایی با تابلوی »حفظ استقالل کانون وکال« نموده است. ذکر چند نکته در خصوص این 

ارگان به منظور نمایاندن اهداف پشت سر آن، ضروری است:
اوالً؛ تشکیل اسکودا در سال 1382، به لحاظ حقوقی بسیار قابل تأمل است و جا دارد که 
مسئولین دستگاه های نظارتی با بررسی دقیق پرونده های موجود آن زمان اصل قضیه را شفاف 
نمایند. توضیح آنکه در س�ال 1382 و درس�ت پس از این که قوه قضائیه به اس�تناد ماده 187 
برنامه س�وم توس�عه اقدام به جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون کرد، در مقابل این تصمیم، 
نهادی به نام »موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران« در 
ثبت شرکت ها ثبت شد؛ درحالی که نهادهای صنفی علی االصول مشمول قانون »فعالیت احزاب، 
جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده« 
هستند و برای فعالیت مطابق ماده 10 این قانون باید از هیئتی مستقر در وزارت کشور با حضور 
نمایندگان قوه قضائیه اخذ مجوز نمایند، اما اسکودا، که بی شک نهادی صنفی است، برای دور 
زدن این قانون و درگیر نکردن خود در پیچ و خم کسب مجوز از وزارت کشور، خود را در ثبت 

شرکت ها به ثبت رساند! اما این همه ماجرا نبود:
ثانیاً؛ »موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران«، که بنا بر 
اسم خود یک موسسه غیرانتفاعی است، پس از چندی با حذف پیشوند »موسسه غیرانتفاعی«در 
انتخاب اسم مخفف »اسکودا« و همچنین در عملکرد خود، عمالً به کسب سودهای هنگفت مالی 
از ِقَبل این موسسه غیرانتفاعی روی آورد. تنها به عنوان یک نمونه کافی است اشاره کنیم این 
موسسه غیرانتفاعی )!( هر سال با برگزاری آزمون وکالت سود میلیاردی ای را به جیب می زند، 
به این نحو که مثالً با انعقاد قراردادی با سازمان سنجش به ازای هر داوطلب، 20 هزار تومان به 
این س�ازمان پرداخت می نماید و از هر داوطلب برای ثبت نام، 60 هزار تومان دریافت می دارد، 
یعنی 40 هزار تومان سود به ازای هر داوطلب ! این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن این که 
سود سرشار اسکودا در این است که داوطلبین ورود به حرفه وکالت مردود شوند تا سال آینده 
با ثبت نام دوباره خود مجدداً به این موسسه غیرانتفاعی سود برسانند! به عبارت دیگر، الزمه 
سود مالی اسکودا، رد شدن فارغ التحصیالن حقوق در آزمون ورودی وکالت است. به تبع چنین 
وضعیتی، فروش س�واالت آزمون قبل از برگزاری آن هم رایج می ش�ود، موضوعی که پرونده 
امنیتی این فساد مالی به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره اسکودا که اتفاقاً وکیل خانوادگی 
یکی از فتنه گران هم هست،  چپاول های چند صد میلیونی حاصل از این فساد، همه ساله بین 
اش�خاصی خاص در حال توزیع اس�ت! و باز هم مافیای مالی ش�کل گرفته حول این موسس�ه 

غیرانتفاعی)!(، همه ماجرا نیست:
ثالثاً؛ وضعیت فعلی موسسه غیرانتفاعی اتحادیه سراسری کانون وکالی دادگستری ایران 
به مصداق داس�تان ضرب المثلی اس�ت، ش�خصی که نام فرزند خود را رستم گذاشت و پس از 
بزرگ شدن، از صدا زدنش می ترسید ! اسکودا، که ثبت و موجودیت آن محل بحث جدی است 
و وزارت کش�ور در نامه ای به تاریخ س�وم مهرماه 91 و به امضای مدیر کل سیاسی وقت وزارت 
کشور، صراحتاً گفته است که »از آنجایی که تشکل صنفی اتحادیه کانون وکالی دادگستری در 
وزارت کشور به ثبت نرسیده، مجوز فعالیت ندارد«، اکنون به جایی رسیده است که به مدیر آن 
اعتماد به نفسی کاذب بخشیده و وی را متقاعد کرده است که می تواند راجع به ریز و درشت 
مسائل سیاسی و اتفاقاً بر خالف مصالح عالیه نظام اظهارنظر کند، از روی خوش نشان دادن به 
ورود گزارشگر حقوق بشری تحمیل شده به ایران گرفته تا ... احساس دغدغه مندی رئیس فعلی 
اس�کودا در حالی اس�ت که وی صراحتاً علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موضعگیری 
داش�ته است. »ب.ک« عضو هیأت موسس جمعیتی موس�وم به »شورای صلح« است که اکثر 
قریب به اتفاق آن را اعضای منافقین و توده ای تشکیل می دهند که یا خارج نشین هستند و یا 
اگر در ایرانند با جرمهای سنگینی در زندان به سر می برند. این شورا که از اساس برای پیشبرد 
اهداف منافقین در برنامه هسته ای و حقوق بشر ایران تشکیل شده در بخشی از بیانیه تأسیسی 
خود به صراحت آورده است: »ما علی رغم مخالفت بنیادین با نظام سیاسی و سیاست خارجی 

حاکم بر کشور ایران ...«! 
نانوش�ته پیداست که بودن چنین فردی در رأس یک اتحادیه شبهه ناک حقوقی، موجب 
بدبینی مردم به جامعه وکال است و البته که رویه در پیش گرفته شده توسط وی برای خود وکال 

هم هزینه زاست.
4- مجموعه این عملکرد و اتخاذ چنین روش هایی علیه منافع ملی و نظام، و موارد دیگری 
چ�ون عدم رعایت تعرفه های مصوب در گرفتن حق وکالت که از جانب معدودی از وکیل نماها 
رویه شده و گویی آن را حق ذاتی خود هم می دانند، باعث شده است که قاطبه مردم دید مثبتی 
نسبت به قشر وکال که اکثر قریب به اتفاق شان، مؤمن به آرمان های نظام و پیگیر حقوق مردم 
هستند نداشته باشند؛ برای اثبات این موضوع کافی است سری به دادگاه ها بزنیم و از شاکیان 
و متهمان راجع به وکالیش�ان نظرخواهی کنیم، خواهیم دید که در بیش�تر موارد هم شاکی و 

هم متهم، وکیل خود را جوری توصیف می کند که گویی پول می گیرد تا حق را جابجا کند !
استمرار چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست. قوه قضائیه با تنظیم الیحه 
جامع وکالت، گام بلندی در جهت حذف این رویه ناپس�ند برداش�ته است، اما با آمد و شد این 
الیحه و طوالنی شدن ارسال آن به مجلس و همچنین جو رسانه ای که علیه آن به راه انداخته 
شد، متن نهایی در حال ارسال به مجلس را از خاصیت و بازدارندگی انداخته است. الزم است 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی که حامی حقوق مردم هستند، با درنظر داشتن متن 
اولیه تنظیم شده توسط قوه قضائیه، نگذارند عده ای با اهداف خاص و به دستاویز بی مایه »حفظ 
استقالل وکال«، بیش از پیش مطامع سیاسی و مالی خود را که با منافع ملی و حقوق مسلم مردم 

در تضاد است، پیش ببرند آنهم در کسوت »یک نهاد صنفی«!
در راستای حفظ حقوق عامه مردم، الزم است که نظارت قوه قضائیه در امر وکالت، بیش 
از پیش مورد توجه قرار گیرد، چه امر وکالت، در درجه اول موضوعی حاکمیتی است که ارتباط 
مس�تقیمی با احقاق حقوق مردم دارد و نظارت مستحکم و پایدار بر آن، ضروری است؛ مقوله 
»نظارت« هم متفاوت با »دخالت« اس�ت و تباینی با حفظ اس�تقالل وکیل در حرفه خود ندارد. 
تأکید بر این موضوع هم الزم است که، کانون وکال و تمام نهادهای صنفی مشابه آن، در نهایت 
کار ویژه ای جز خدمت به مردم و تس�هیل امور جاری کش�ور ندارند و مردم نباید بی پناه، اسیر 

دست عده ای »قانون دان قانون شکن« شوند.
و در باره رشد یکباره و اختاپوسی نهاد خاص وکالتی نیز گفتنی های دیگری هم هست و 
الزم اس�ت که مجلس محترم شورای اسالمی یک بار برای همیشه در متن نهایی الیحه جامع 
وکالت فکری به حال این موارد نیز بکند که بیش از این ش�اهد ایجاد هزینه توس�ط زائده های 

ناخلف کانون های وکال نباشیم.   

منفجرتیم !فقر نظارت در الیحه وکالت

محمدصادق فقفوری

* درود بر ملت رشید و والیتمدار ایران اسالمی که به ندای رهبر معظم انقالب 
لبیک گفتند و با ش��رکت گس��ترده در راهپیمایی روز قدس در حمایت از ملت 
فلسطین حماسه ای ماندگار خلق کردند. همگام با ایران در سراسر جهان خیزش 
عمومی ملت های آزاده در حمایت از ملت فلسطین علیه جنایت های رژیم جعلی 
اسرائیل به راه افتاده است. در نهایت اسرائیل غاصب نابود است و ملت فلسطین 

پیروز واقعی.
علی نژاد از قائم شهر

* مردم متدین و روزه دار ایران اس��المی یکپارچه به ندای امام راحل و بنیانگذار 
انق��الب و خل��ف صالحش در روز جهانی قدس لبی��ک گفته و  انزجار خود را از 
مستکبران و حامیان اسرائیل کودک کش به دنیا نشان دادند اگر ملت های مسلمان 
همچون ایران اسالمی یک دل و یکپارچه شوند آب دهانشان دریایی خواهد شد 
و اسرائیل غاصب را نابود خواهد کرد. به امید تحقق دنیای بدون اسرائیل غاصب!
بوربور از ورامین
* لگدمال کردن پرچم فلس��طین و حرام کردن راهپیمایی روز قدس توس��ط 
داعشی ها نش��ان داد که این جرثومه های فساد توله های صهیونیسم در منطقه 
هس��تند و به نوعی درصدد به اجرا درآوردن نقش��ه از نیل تا فرات اش��غالگران 
برآمده ان��د. بنابرای��ن در کنار نابودی رژیم صهیونیس��تی باید ریش��ه داعش در 
منطقه کنده ش��ود حضور با غیرت و چش��مگیر ملت ایران اسالمی با زبان روزه 
در راهپیمایی روز قدس که در سراس��ر کش��ور شاهد آن بودیم کمک بزرگی به 

این مهم خواهد کرد.
محمودی
*  وقتی کسی کر یا کور می شود نه می شنود و نه می بیند ولی دبیرکل سازمان 
ملل یک طرفه فقط صهیونیس��م را می بیند و سخنان آنها را می شنود و ترتیب 
اثر می دهد. حتی وقتی مدرسه وابسته به سازمان ملل در غزه بمباران می شود 

از اقدام عملی علیه صهیونیست ها خبری نیست.
0913---2660
* سران فتنه از عظمت خروش ملت ایران در روز قدس امسال که حتما از طریق 
تلویزیون تماش��ا کرده اند باید بابت شعار نه غزه نه لبنان سال 88 خود خجالت 
می کش��یدند و از پیش��گاه ملت عذرخواهی می کردند ولی پرونده آنان به قدری 

سیاه است که توفیق توبه نیز پیدا نمی کنند.
علیمردانی
* با اینکه رئیس جمهور آمریکا حق وتو مصوبات مجلس کشورش را دارد با این 
حال از قدرت مجلس برای چانه زنی در مذاکرات هس��ته ای با ایران سود می برد 
ولی وزیر امور خارجه کشورمان و دیگر اعضاء تیم هسته ای از اهرم قدرت مجلس 
شورای اسالمی برای پیشبرد مذاکرات هسته ای استفاده نمی کنند و از این موضوع 

غافل هستند. چرا؟
0912---3104

* سیدحسن خمینی در مصاحبه ای گفته برخی نان انقالب را خوردند و خیانت 
کردند بله مصداق این گفته احزابی هستند که به دروغ خود را پیرو امام می دانند 

و نیز سران و حامیان فتنه و خواص مردود شده.
سوری از تهران
* حرکات و عملکرد جناحی وزیر علوم منجر به توقف پیش��رفت علمی کش��ور 
ش��ده و موضعگیری های وزیر ارش��اد و اجازه نشر کتابهای ضاله نظیر »ایران در 
گ��ذر زمان« ثابت می کند اینها بنا دارند در راه س��لف ناصالحی چون خاتمی - 

مهاجرانی گام بردارند!؟
0913---9220
* اخیرا قلیان کشی هم به ناهنجاریهای معمول در بوستان والیت اضافه شده به 
طوری که کودکان 7-8 ساله هم در جمع خانواده خود به این کار مبادرت می کنند. 

آیا هیچ نیروی بازدارنده ای نباید در کار باشد و به این ناهنجاریها پایان دهد.
0912---3446

* روز سوم مرداد ماه به اتفاق خانواده به مصالی تهران محل برگزاری نمایشگاه 
حجاب و عفاف رفتیم. در کمال تعجب با درهای بسته مواجه شدیم. گفتند یک 
هفته قبل تعطیل ش��ده است. در حالی که در تمام بنرها و آگهی های تبلیغاتی 
نصب و پخش ش��ده در س��طح شهر تهران ششم مرداد ماه روز پایانی نمایشگاه 

اعالم شده است.
حاجیلو
* از مسئولین ستاد نماز جمعه تهران درخواست می شود مشکل صدا، نور، تهویه 

و... همه قسمت های مصالی تهران را مرتفع نمایند.
0933---1933

* خوب اس��ت رس��انه ملی از کشورهای مختلف اسالمی به ویژه کشورهایی که 
مدت زمان بیشتری را روزه اند و به کار در زیر آفتاب مشغولند مثل کشاورزان با 
زبان روزه گزارشهایی تهیه و در ساعتهای مختلف ماه رمضان سال آینده پخش 
کنند تا شاید برخی پایتخت نشین ها نسبت به توجیه های عجیب و غریب خود 

برای روزه خواری تأمل کنند و شرمگین شوند.
0912---6273

* در تاریخ 93/4/29 در مصالی تهران در ش��ب احیای 23 ماه مبارک رمضان 
حضور یافتم پس از مراسم با قبض جریمه 30 هزار تومانی مواجه شدم که محل 
جریمه را خیابان سبالن قید کرده بود در صورتی که خودروی من همچون بقیه 
ش��رکت کنندگان در مراس��م در خیابان قنبرزاده پارک شده بود. چطور پلیس 
نسبت به جریمه امثال ما که طبق عرف هیچ خودرویی در کنار چنین مراسم هایی 
جریمه نمی ش��ود اقدام به جریمه می نماید و چون توجیهی هم ندارد محل آن 
را خیاب��ان دیگ��ری غیر از محل پارک خودرو قید می کند آن وقت بدحجابی  و 
روزه خواری در کنار پلیس در خیابان ناصر خسرو و... صورت می گیرد ولی هیچ 

واکنشی از خود نشان نمی دهد؟
تهرانی
* از میدان امام حسین )ع( تا میدان شهداء تهران تعداد نزدیک به 450 واحد 
تجاری کارشان کساد شده و صاحبان مغازه ها شب هنگام با خجالت پیش زن و 
بچه خود می روند. بیایند سر این خیابان ها و کوچه های محله را باز کنند و اجازه 
بدهند مردم کاسبی داشته باشند. اصاًل کدام یک از اهداف این پیاده راه تحقق 

یافته غیر از اینکه ناراضی تراشی شده است؟
نظری
* از وزارت کش��ور و شورای شهر و ش��هرداری تهران انتظار می رود به وضعیت 
اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سر و سامانی دهند. مشکالت 
از این قرار اس��ت: نداشتن پرده، فقدان تهویه و خنک کننده، اختالط خانم ها و 
آقایان و بی انضباطی در ساعت حضور )بخش خصوصی اغلب ساعت 8 صبح تا 

ساعت 4-3 عصر حضور دارند و بقیه ایام در حال استراحتند(.
0912---3270

* مشکل برق قسمتی از شهرک قیامدشت گویا از عهده اداره برق پاکدشت خارج 
شده است. مدتی بود که در روز چندین نوبت برق مردم قطع می شد و این باعث 
سوختن یخچال عده ای از مردم شد! از ابتدای ماه مبارک رمضان نیز در هنگام 
افطار چندین ساعت برق مردم قطع می شد. حدود 20 روز است که برق کوچه 
اول و دوم شرقی و غربی )کوچه شهید حاجی زاده و شهید منصوریان( نیز به طور 
کلی قطع گردیده است. با پیگیری های متعدد نیز پاسخی دریافت نکرده ایم. از 
مسئولین امر استمداد می کنم در این هوای گرم مشکل یاد شده را حل نمایند.
داورزنی
* مربی بهداشت آموزش و پرورش هستم. سال گذشته پیمانی و به منطقه 15 
منتقل ش��دم. در حال حاضر برای رس��یدن به محل کار باید چهار خط اتوبوس 
ع��وض بکنم. مجب��ورم کرده اند بدون هیچ انگیزه ای س��رکالس بروم و تدریس 
بکنم. درخواستم این است که مشکل بنده را در این ستون چاپ کنید بلکه راه 

چاره ای پیدا شود.
0912---0012

دولت با این رحم اجاره ای
چگونه فوتبال بازی کند؟

عضو ش��ورای ش��هر منحله تهران در دوره اصالحات می گوید 
دولت روحانی اگر نمی تواند گل بزند، الاقل خوب بازی کند.

ابراهیم اصغرزاده از اعضای شورای شهر اصالح طلب تهران در 
دوره اصالحات بود. تقسیم این شورای شهر اصالح طلب به دو گروه 
7 و 8 نفره باعث ماه ها درگیری های آزاردهنده برای مردم شد و 
س��رانجام به خاطر آبروریزی های گسترده توسط دولت و وزارت 

کشور اصالح طلبان منحل شد.
اصغ��رزاده در حالی که پیش از ای��ن گفته بود اصالح طلبان 
به دولت فعلی به چش��م رحم اجاره ای نگاه می کنند، در مصاحبه 
با روزنامه آرمان گفته اس��ت: مأموریت اصلی دستگاه دیپلماسی 
باید این باشد که ایران را به کشوری پیش بینی پذیر و قابل اتکا 
در معادالت بین المللی و منطقه ای تبدیل کند. اما اگر تیم دولت 
بخواه��د مثل تیم های فوتبالی بازی کن��د که به رغم بهره گیری 
از س��تاره های زیاد در ترکیب خ��ود یا وجود نیمکت ذخیره های 

پروپیمان قادر به گلزنی نیست چه سود. 
وی ادامه داد: به نظرم دولت دکتر روحانی اگر قادر به گلزنی 
نیس��ت الاقل خوب بازی کند. اآلن فرصت مناسبی است تا آنکه 
دولت روحانی در داخل کشور برای اجرای حقوق شهروندی اولویت 
قائل گردد و براساس سوگندی که خورده است در مقابل هر اقدام 

فراقانونی و مغایر حاکمیت ملی واکنش نشان دهد. 
افراطیون مدعی اصالحات یک دهه قبل نیز با دوگانه س��ازی 
حاکمی��ت، باعث ناکارآمدی دولت و مجلس اصالحات ش��دند به 
نح��وی ک��ه مردم به اعتبار انزجار از آنان حاضر نش��دند در چند 
انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها به اصالح طلبان رأی 
بدهند. در انتخابات س��ال گذشته نیز نامزد اصالح طلبان )عارف( 
براس��اس اعالم خود آنها )کس��انی چون نجفی( بیش از 8 درصد 

رأی نداشت.
با این وصف باید از آقای اصغرزاده و امثال وی پرسید که دولت 
با وجود سرباری افراطیون مدعی اصالحات چگونه می تواند خوب 

بازی کند چه رسد به اینکه بخواهد گل بزند؟
اصغرزاده در مصاحبه خود همچنین خواس��تار دیدار روحانی 
با اوباما در سفر، سازمان ملل شد و گفت: مالقات با اوباما هم در 
سازمان نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه بسیار مفید خواهد بود.

اعتراف BBC به شکست
با وجود سانسور تظاهرات روز قدس

شبکه دولتی  انگلیس خبر راهپیمایی کم سابقه روز قدس در 
ایران و کشورهای مختلف جهان را کامال سانسور کرد.

وبسایت شبکه بی بی سی به جای پوشش دادن تظاهرات ده ها 
میلیونی مردم ایران و همچنین تظاهرات ضدصهیونیستی کم سابقه 
در 4 گوشه جهان ترجیح داد خبر مجعولی تحت عنوان حمایت 
افغان ها از زندانیان سیاسی ایران را به تیتر اول خود تبدیل کند. 
در عکس این خبر، 9-8 زن ماسک زده و نقابدار! دیده می شوند.

بی بی س��ی در سه هفته ای که از جنگ غزه و حمله وحشیانه 
صهیونیست ها به مردم بی دفاع فلسطین می گذرد، از صهیونیست ها 
جانبداری کرده است. این سایت در عین حال در یادداشتی نوشت: 
مقاومت حماس در برابر حمالت سهمگین اسرائیل تا حد زیادی 

مدیون کمک های آشکار و پنهان ایران به حماس است.
این کمک ها تاثیر مخربی بر مذاکرات هسته ای و روند کاهش 
تحریم ها نگذاشته است. عالوه بر این افکار عمومی ایران بیش از 
گذشته عالئم همدردی را با وضعیت فلسطینی ها نشان می دهد.

بی بی سی با بیان اینکه »وقتی آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران در 
بحبوحه جنگ غزه از همه خواست فلسطینی های کرانه باختری را 
مسلح کنند، خیلی جای تعجب نبود«، افزود: »راکت هایی  که شبه 
نظامیان فلسطینی در جنگ جاری به اسرائیل شلیک کردند نوع 
پیشرفته تری از موشک های فجر5 بودند که برد بیشتری داشتند 
قدرت دفاعی حماس چه در تعداد راکت هایی که به اسرائیل شلیک 
کردند و چه در مقابله زمینی با ارتش اسرائیل افزایش چشمگیری 

را نسبت به گذشته نشان می دهد. کمک های ایران نقش مهمی در 
باال بردن توان حماس در مقابله به مثل با اسرائیل داشته است.«

بی بی سی اذعان کرد: شاید در جنگ بعدی سپر دفاعی اسرائیل 
کارایی کمتری در برابر زرادخانه حماس داش��ته باشد. ایران تأثیر 

کمک های خود را ارزیابی می کند. 
ش��بکه دولتی انگلیس در پایان اذعان کرده است: »گروهی از 
ایرانیان ناراضی تا چند سال قبل چندان دل خوشی از فلسطینی ها 
نداشتند. شعار »نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران« نمونه ای بارز از 
ناخشنودی این گروه از ایرانیان از حمایت های حکومت کشورشان 
از فلسطینیان به شمار می رفت، اما حاال موج همدردی ایرانیان با 
مردم غزه و ابراز انزجار از اس��رائیل بیش از هر زمان در شبکه های 
اجتماع��ی خودنمایی می کند. فاصله احساس��ات افراد ناراضی در 
ایران و مقامات نظام در مورد جنگ غزه امس��ال بیش از گذش��ته 

کاهش یافته است«.
این تحلیل بی بی سی  که با وجود سانسور کامل خبر و گزارش های 
روز قدس صورت گرفته، ش��هادت تازه ای بر شکس��ت فتنه  س��بز 
می باش��د؛ برنامه آشوبی که از س��وی سرویس های جاسوسی سیا، 

موساد و ام آی سیکس طراحی شده بود.
ایران به خاطر مذاکرات هسته ای

غزه را فراموش نمی کند
ایران در بحبوحه مذاکرات هسته ای غزه را از دست نمی دهد و 

فراموش نمی کند.
روزنامه لبنانی النهار در تحلیلی نوشت: تهران همچنان مواضع 
خود در قبال حکومت س��وریه را حفظ کرده و هیچ چیز که مانع از 
حمایتش از جریان مقاومت شود، وجود ندارد. مصر و به دنبال آن 
عربستان هر دو از توقف خونریزی های جدید اسرائیل در غزه حداقل 
از بعد انس��انی آن ناتوان هستند و برایشان امکان پذیر نیست که با 
حماس که از سیاست های آنها به دور است و تالش می کند همچنان 

راه و روش اخوان المسلمین در منطقه را دنبال کند، کنار بیایند.
ایس��نا افزود: موش��ک های جنگی قسام که توس��ط گروه های  
فلسطینی ساخته شده اند به خوبی استمرار روابط تهران و حماس 
را نشان دادند. موشک هایی که به روشنی جای انگشت ایرانی ها بر 
روی آنها دیده می ش��ود. تمایل حماس به ایران و س��وریه به دلیل 
ریش��ه های اخوانی اش با آغاز بحران سوریه رنگ باخت و بعضی از 
موازنه های سیاسی خود را به دلیل درگیر شدنش در بحران سوریه از 
دست داد، اما با سقوط حکومت اخوان در مصر به سرعت محاسبات 
خود را مورد بازنگری قرار داد. این در حالی است که کتائب االقصی 
ب��ه هیچ وجه روابط خود را با جمهوری اس��المی ایران قطع نکرده 
اس��ت. در ماه های اخیر گزارش ش��ده که حماس بیش از پیش به 

ایران نزدیک شده است. 
این روزنامه نوشت: به هر حال نمی توان انتظار نداشت که تهران 
به این س��ادگی برگه برنده خود را در پیشبرد طرح های منطقه ای 
آن هم  در بحبوحه مذاکرات هس��ته ای اش با غرب از دست بدهد. 
جنگ اخیر غزه به خوبی نشان داد که ایران به هیچ وجه از رویکرد 

خود دست نکشیده و همچنان به خطوط قرمز خود پایبند است.
صالحیت نماینده ناکام

به تایید حامیان فتنه رسید
صالحی��ت علی مطهری ب��رای عضویت در هیئ��ت نظارت بر 

مطبوعات به تایید دست اندرکاران نشریات زنجیره ای رسید.
روزنامه های ش��رق، اعتماد و آفتاب یزد نس��بت به عدم معرفی 
مجدد علی مطهری از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای عضویت 
در هیئت نظارت بر مطبوعات ابراز نگرانی کرده و در صفحه اول خود 
به انتش��ار عکس و تیتر از وی پرداختند. در همین حال رحمانیان 
مدیرمسئول روزنامه شرق و حضرتی مدیرمسئول اعتماد در مصاحبه 

با »آفتاب« خواستار معرفی مطهری شده و از تغییر وی پس از 4 
سال عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات ابراز نگرانی نمودند.

نماینده معرفی ش��ده از س��وی مجلس یکی از 7 عضو هیئت 
نظارت بر مطبوعات اس��ت. انتخاب این نماینده در دس��تور کار 
جلس��ه چهارشنبه گذش��ته مجلس قرار داشت اما هیئت رئیسه 
مجلس مانند ماجرای تعویق انداختن اس��تیضاح وزیر علوم، این 
بار نیز به کارش��کنی و تعویق انتخاب نماینده مجلس در هیئت 

نظارت پرداخت.
در جلس��ه کمیس��یون فرهنگی ب��رای انتخ��اب گزینه های 
پیش��نهادی جهت عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات، حمید 
رس��ایی 8 رای، محمود نبوی��ان 6 رای و علی مطهری 5 رای به 
دست آوردند و جواد هروی و حسن کامران نیز در رده های بعدی 
قرار گرفتند و در نهایت این کمیسیون نبویان و رسایی را به عنوان 

گزینه های منتخب به صحن علنی معرفی کرد.
بر اس��اس ماده 218 آئین نام��ه داخلی مجلس »برای انتخاب 
ناظران مجلس شورای اس��المی، کمیسیون ذیربط موظف است 
حداق��ل به تعداد دو برابر موردنی��از از نمایندگان داوطلب واجد 
ش��رایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نس��بت به انتخاب 

تعداد موردنیاز اقدام کند.«
الی��اس حضرتی مدی��ر روزنامه اعتم��اد در مصاحبه با آفتاب 
می گوید: علی مطهری ش��خصیت خوش فکر، وزین و آزاده است. 
رحمانیان مدیر مس��ئول روزنامه زنجیره ای شرق نیز گفته است: 
مطهری در هیئت نظارت به خوبی درخشید و نمره او نمره قبولی 

و در واقع قابل قبول است.
مطهری در سال های اخیر پای ثابت حمایت از فتنه گرانی بود 
که به عنوان پیاده نظام جنگ نیابتی آمریکا، انگلیس و اس��رائیل 
در س��ال 88 عمل کردند. وی به اعتبار همین عملکرد از س��وی 
ش��بکه دولتی انگلیس، به عنوان اصالح طلب جدید معرفی شد و 

زینت بخش صفحات اول رسانه های زنجیره ای است.
اقدامات هیئت رئیس��ه در جانبداری از افراطیون و انفعال در 
برابر آنان- که از جمله در ماجرای به تعویق انداختن اس��تیضاح 
وزیر علوم و سپس دفاع از علی مطهری با وجود رای نیاوردن در 
کمیسیون فرهنگی نمود پیدا کرد- با اعتراض نمایندگان اصولگرا 

مواجه شده است.
رهب��ر معظم انقالب بارها درباره پایگاه مطبوعاتی دش��من و 
نفوذ دشمن در رسانه ها هشدار داده اند که متاسفانه بعضا از سوی 

مسئوالن و دستگاه های ناظر مغفول مانده است.
نماینده اصالح طلب

از اقدام ارزشی شهرداری برآشفت
یک نماینده اصالح طلب از طرح شهرداری تهران برای تکریم 

بانوان کارمند شهرداری برآشفت.
کمال الدین پیرموذن در مصاحبه با خبرگزاری افراطیون )ایلنا( 
به ش��هردار تهران به خاطر اینک��ه اعالم کرده برای بانوان همکار 
خود اتاق های مستقلی در نظر می گیرد حمله کرد و مدعی شد با 
رفتار سرهنگی نمی شود شهرداری را اداره کرد. این اقدامات ایران 
اسالمی را از بعد عدالت و آزادی و حقوق بشر زیر سوال می برد.)!(
این نماینده ش��به اصالح طلب آن��گاه در اظهاراتی بی ارتباط 
به ش��هرداری گفت: اولویت باید تحقق حماس��ه اقتصادی و حل 
مشکالت بیکاری جامعه باشد و با توجه به اینکه در سطح خیابانها 
آثار زیانبار بیکاری زنان را در مسائل اجتماعی می بینیم، دولت و 

مجلس همت کنند اشتغال زنان را حل کنند.
پیرم��وذن همچنی��ن مدعی ش��د  این اقدام��ات مقابل نظر 
رئیس جمهور است و »نمی دانم چه اراده ای است که می خواهند در 
قبال اظهارات رئیس جمهور صف آرایی کنند«. او توضیح نداده که 
مگر رئیس جمهور جایی از اختالط زن و مرد و عدم حفظ حرمت 

بانوان در محیط های کاری مختلط دفاع کرده است؟!
ب��ا توجه به جنجال رس��انه های بیگانه علی��ه اقدامات بجای 
ش��هرداری تهران جای س��وال اس��ت که آیا این نماینده مدعی 

اصالحات دیلماج رسانه های ضدانقالب بیگانه شده است؟

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

��كِْر َو الَْقُبوِل َعَل َما تَرَْضاُه َو  اللَُّه��مَّ اْجَعْل ِصَياِمي ِفيِه ِبالشُّ

ٍد َو آلِِه  ُسوُل ُمْحكََمًة ُفُروُعُه ِباْلُُصوِل ِبَحقِّ َسيِِّدنَا ُمَحمَّ يَرَْضاُه الرَّ

الطَّاِهِريَن َو الَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمنَي.

»خداون��دا! در این روز روزه مرا با جزای خیر و مقبول حرضتت قرار 

ده که پسند حرضتت و پسند رسولت گردد و فروغ آن را به واسطه اصول 

آن که ایامن و توجه به تو اس��ت محکم گردان به حق س��ید ما حرضت 

محمد و آل اطهارش و ستایش خدای را که پروردگار عاملیان است.«

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
 در پی درگذشت آیت اهلل شب زنده دار

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی درگذشت فقیه پارسا و پرهیزگار آیت اهلل حاج شیخ 

حسین شب زنده دار را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت فقیه پارسا و پرهیزگار مرحوم مغفور آیت اهلل آقای حاج 
ش��یخ حسین شب زنده دار رحمت اهلل علیه را به علمای اعالم و مراجع 
عظام حوزه علمیه قم و نیز به خاندان محترم و عموم بازماندگان و به 
فرزند فاضل ایش��ان جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ 
مهدی شب زنده دار عضو محترم شورای نگهبان تسلیت عرض میکنم 

و علو درجات آن فقید سعید را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای
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گفتنی است روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز در پیام های جداگانه ای درگذشت آیت اهلل حسین شب زنده دار 

را تسلیت گفتند.

وزیر خارجه کش�ورمان با 
دبی�ر کل ح�زب اهلل لبنان در 
خصوص اوض�اع غزه بصورت 

تلفنی گفت وگو کرد. 
به گزارش تسنیم محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه ایران و س��ید 
حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل 
لبنان در گفتگوی تلفنی آخرین 
تحوالت منطقه، وضعیت فلسطین 
و اوضاع باریکه غزه را مورد گفتگو 

و تبادل نظر قرار دادند.
دو ط��رف با اب��راز نگرانی از 
فتنه طائفی در منطقه و اقدامات 
تفرقه افکنانه که با هدف تضعیف 
جهان اس��الم ص��ورت می گیرد، 
ل��زوم هش��یاری و همبس��تگی 
ملت های مس��لمان برای خنثی 
کردن این فتنه و حرکت بسمت 
تامین مصالح و منافع کشورهای 
اس��المی را بس��یار مهم ارزیابی 

کردند.
در تم��اس تلفن��ی ظریف با 
س��ید حس��ن نص��راهلل دبیرکل 
لزوم  لبن��ان، طرفی��ن  حزب اهلل 
تحقق خواسته های مردم غزه و به 
ویژه رفع محاصره از ساکنان بی 
دفاع غزه را مورد تاکید قرار دادند.
ظریف همچنین با اش��اره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در 
آستانه روز قدس و تاکیدات ایشان 
مبنی بر لزوم حمایت از مقاومت و 
ایستادگی در برابر تجاوزات رژیم 
صهیونیستی، بر دستور ویژه دکتر 
روحان��ی رئیس جمه��وری برای 
حمایت از مقاومت و جلوگیری از 
فاجعه انسانی در غزه تاکید کرد.

ظری��ف در این تماس تلفنی 
خاطرنش��ان س��اخت: جمهوری 
اسالمی ایران از خواست مشروع 
مردم فلس��طین حمایت می کند 
و هوش��یاری جهان اس��الم برای 
تحقق خواس��ت مردم فلسطین 

ضروری می باشد.
وی همچنی��ن ب��ا تاکی��د بر 
آمادگی کامل دولت و ملت ایران 
برای ارس��ال کمک های امدادی 
و داروی��ی به باریک��ه غزه، تاخیر 
در روند ارس��ال ای��ن کمک  ها و 
بروز مشکالتی بدلیل بسته بودن 
گذرگاه رفح را مورد اشاره قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در 

مش�اور تیم مذاکره کننده 
آمریکا در گفتگوهای هسته ای 
مدعی ش�د ای�ران در توافق 
نهای�ی نبای�د بی�ش از 2هزار 
س�انتریفیوژ از نوع نسل اول 

داشته باشد
ه  ش��گا با ش  ر ا گ��ز ب��ه 
خبرنگاران، راب��رت آینه��ورن در 
گفتگو با شبکه بی بی سی با تاکید 
ب��ر این ک��ه آمریکا حاضر اس��ت 
ب��رای تحقیق و توس��عه، به ایران 
امتیازهایی بدهد، مدعی شد نیاز 
مبرم ایران به غنی سازی اورانیوم 
در آین��ده نزدی��ک ب��رای تامین 
س��وخت تع��دادی از راکتورهای 
آزمایشی اس��ت ولی برای تامین 
این س��وخت نیازی به غنی سازی 

با ابعاد کنونی نیست. 
وی گفت جان کری وزیر امور 
خارجه این را روش��ن کرده است 
که از تعداد کنونی سانتریفیوژهای 
فعال به میزان زیادی )البته نه برای 
همیشه بلکه برای طول مدت زمان 
توافق نهایی( باید کاس��ته ش��ود 
و در ای��ن دوره زمان��ی، ایران به 
غنی سازی در سطح گسترده نیاز 
ندارد و تنها به ظرفیت محدودی 
نیاز دارد که بهتر اس��ت در طول 

مدت زمان توافق از این زمان برای 
آمادگی افزایش این ظرفیت برای 

نیازهای آینده استفاده کند. 
برنامه  ابعاد  درب��اره  آینهورن 
هسته ای ایران و تعداد سانتریفیوژ 
مورد قبول برای آمریکا هم مدعی 
شد برای دوره زمانی توافق که باید 
دوره ای به نس��بت طوالنی یعنی 
بین پانزده تا بیس��ت سال باشد، 
برای ایران کافی اس��ت که حدود 
2000 س��انتریفیوژ از نوع نس��ل 
اول داشته باشد یا تعدادی کمتر 
اگ��ر بخواهد از س��انتریفیوژهای 
پیشرفته تر استفاده کند ولی فقط 
چندهزار تا مثال 2000 تا 4000 
تا ک��ه با این تعداد ایران می تواند 
در آینده نزدیک نیازهای فوری اش 

را تامین کند. 
رابرت آینهورن در پاس��خ به 
بی بی سی مبنی بر موضع آمریکا 
در ص��ورت توافق حاصل نش��دن 
در مذاک��رات میان ای��ران و گروه 
1+5 گف��ت س��ه انتخ��اب پیش 
رو خواهد بود ؛ انتخاب نخس��ت 
خرید زمان بیشتر برای مذاکره از 
طریق تمدید مدت مذاکره اس��ت 
که چنین چیزی از نظر سیاس��ی 
چه در واش��نگتن و چه در ایران 

مشکل خواهد بود؛ انتخاب دیگر 
استفاده از نیروی نظامی است که 
به نظر من حداقل اکنون کس��ی 
عالقه مند به استفاده از این گزینه 
نیس��ت و انتخاب سوم هم سعی 

برای افزایش تحریم   ها است.
هیالری کلینت��ون وزیر امور 
خارج��ه س��ابق آمری��کا نیز  در 
برنامه »جی پی اس« فرید زکریا 
در س��ی ان ان، مدع��ی ش��د:من 
عمیقا این باور را دارم که بس��یار 
اهمیت دارد که دس��ت کم برای 
مدت زمانی طوالنی غنی سازی 
به ان��دازه ای در این کش��ور کم 
باش��د یا اصال نباشد زیرا هرگونه 
غنی سازی می تواند باعث شروع 
مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه 
ش��ود. ولی اگر این امر با میزانی 
بس��یار کم تعریف شده باشد به 
شکلی که شرکای عرب، اسرائیل 
و دیگ��ران را قانع کن��د که این 
میزان، به اندازه ای ناکافی اس��ت 
ک��ه نمی توانن��د به س��وی فرار 
هسته ای حرکت کنند و اگر این 
کار را انجام دهند، همه ما خبردار 
خواهیم شد و اقداماتی متفاوت را 
صورت می دهیم، می توان گفت 
اقدامی قانع کننده انجام داده ایم.

مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا  مدعی شد

2000 سانتریفیوژ نسل اول
 برای ایران کافی است

در گفت وگوی تلفنی ظریف و سید حسن نصراهلل مطرح شد

تاکید ایران و حزب اهلل بر رفع محاصره غزه
کشورمان با آقایان خالد مشعل 
رئی��س دفتر سیاس��ی جنبش 
حماس، رمضان عبداهلل دبیر کل 
جهاد اس��المی و وزرای  خارجه 
مص��ر و لبنان پیرام��ون راههای 
کم��ک به مردم ب��ی دفاع غزه و 
متوقف کردن جنایات و حمالت 
رژیم صهیونیستی گفتگوی تلفنی 
داشت و همچنین طی ارسال نامه 
به دبیران کل س��ازمان همکاری 
اسالمی، اتحادیه عرب و سازمان 
ملل لزوم حساسیت و اقدام فوری 
مجامع منطق��ه ای و بین المللی 
نسبت به شرایط و اوضاع انسانی 
در غزه را م��ورد تاکید قرار داده 

است.

این تماس تلفنی برخی اقدامات 
به عمل آمده از س��وی جمهوری 
اسالمی ایران با استفاده از ظرفیت 
ریاس��ت دوره ای ایران بر جنبش 
عدم تعهد از جمله ارسال پیام  ها 
و انجام تماس های تلفنی از سوی 
رئیس جمهور، همچنین تحرکات 
توس��ط  آمده  بعمل  دیپلماتیک 
وزارت امور خارجه و اس��تفاده از 
ظرفیت دیپلماس��ی پارلمانی در 
خص��وص تحوالت اخی��ر غزه و 
حمایت از مردم بی دفاع فلسطین 

را تشریح کرد.
دبیر کل ح��زب اهلل با تجلیل 
از بیان��ات اخیر رهب��ری معظم 
انقالب در اعالم حمایت جمهوری 
اس��المی ایران از جبهه مقاومت 
ضرورت  ب��ر  ضدصهیونیس��تی، 
حمایت از همبس��تگی و وحدت 
می��ان گروههای فلس��طینی در 
شرایط حساس کنونی در تمسک 
به روحیه مقاومت و ایس��تادگی 
در برابر زی��اده خواهی های رژیم 

اشغالگر قدس تاکید کرد.
ب��ا  س��ید حس��ن نص��راهلل 
تشریح تجاوزات و جنایات رژیم 
صهیونیس��تی در حم��الت ب��ی 
رحمانه به باریکه غزه خاطر نشان 
کرد: این حمالت ددمنشانه بحران 
انسانی فاجعه باری را پدید آورده 

که مصداق ب��ارز جنایات جنگی 
و جنایت علیه بش��ریت به شمار 

می رود.
دبی��ر کل ح��زب اهلل لبنان با 
قدردان��ی و تجلی��ل از مواض��ع 
اصولی و دیپلماسی و تحرک فعال 
سیاسی ایران در عرصه منطقه ای 
و بین الملل��ی ب��رای حمای��ت از 
مردم فلسطین خاطر نشان کرد: 
بدون ش��ک باید از ظرفیت های 
موثر منطقه ای و بین المللی برای 
وادار کردن رژیم صهیونیستی به 
توقف این جنایات و جلوگیری از 
رفتارهای ناقض حقوق بین الملل 

استفاده شود.
دکتر ظریف همچنین دیروز 
در گف��ت و گوی تلفن��ی با وزیر 
خارجه عمان و  دبیر کل سازمان 
همکاری اسالمی به بررسی اوضاع 
غ��زه پرداخت.وزی��ر امور خارجه 
کشورمان در گفت وگوی تلفنی با 
دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 
آمادگی ته��ران را برای برگزاری 
اجالس کمیته قدس این سازمان 
در س��طح وزرای ام��ور خارج��ه 

اعالم کرد. 
در پ��ی بح��ران اخی��ر و دور 
جدید حمالت همه جانبه ارتش 
صهیونیس��تی به مردم بی دفاع 
و در محاص��ره غزه، وزیر خارجه 

گفت: از گروه  اسرائیلی- سعودی داعش چه خبر؟! شنیده ام 
در مقاب��ل ارت��ش و نیروهای مردمی عراق از نفس افتاده و در 

بخشی از شهر موصل زمین  گیر شده اند.
گفتم: حیوونکی »ابوبکر بغدادی« را بگو که به اعتراف 
یکی از معاونانش نزدیک به یکسال در »تل آویو« دوره 

دیده بود.
گفت: ابوبکر بغدادی گفته است باید بینش و عقاید داعش را 
در همین منطقه از موصل که در اختیار داریم به اجرا درآوریم.
گفتم: چه عرض کنم؟! می گویند وقتی به هم می رسند 
به جای سالم می گویند منفجرتیم! و به جای علیک سالم 

می گویند اختیار دارید! انفجار از ماست؟!

شماره بعدی روزنامه
شنبه 11 مرداد منتشر می شود


