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ــت ها در غزه آن قدر فجيع است  جنايات صهيونيس
كه حتي برخي كشورهاي عربي كه خود را به خواب زده 
بودند، ماندن در خواب را بيش از اين مصلحت ندانسته 
و دست  كم در ظاهر دست به اقداماتي زده اند، اما سوال 
ــت چرا سازمان ملل و دبيركل آن حداقل براي  اينجاس
حفظ اندك آبروي باقي مانده اين نهاد بين المللي، هيچ 

قدمي برنمي دارند.
ــات رژيم  ــه هفته از جناي ــه بيش از س ــي ك در حال
ــمار كشته شدگان  ــتي در غزه مي گذرد و ش صهيونيس
ــكيل  ــياري از آنها را كودكان تش ــه بس ــطيني ك فلس
ــنبه  ــت، روز پنجش مي دهند از 1400 نفر فراتر رفته اس
عكس هايي از دبيركل سازمان ملل منتشر شد كه او را 
در سفر به كاستاريكا در حال دوچرخه سواري و اقدامات 
نمادين نشان مي داد.اين اقدامات نمادين آقاي دبيركل 
ــن مقطعي كه افكار عمومي  ــت كه در چني در حالي اس
جهان با وجود سانسور شديد امپراتوري رسانه اي غرب، 
ــديد از جنايات صهيونيست ها رو آورده است  به انتقاد ش
ــوراي امنيت به عنوان  ــازمان ملل و ش اين انتظار از س
مهم ترين نهاد حافظ صلح در جهان وجود دارد كه براي 
ــات اقدامي عملي انجام دهد؛  ــان دادن به اين جناي پاي
اقدامي كه با توجه به سرسپردگي آشكار سازمان ملل و 

شوراي امنيت به آمريكا هيچ اميدي به آن نيست.
ــروع اين  ــازمان ملل از زمان ش ــوراي امنيت س ش
ــت كه  ــه بي حاصل برگزار كرده اس جنايات، چند جلس
آخرين آنها روز پنجشنبه برگزار شد و مهر تائيد ديگري 
ــوذ آمريكا و  ــاد بين المللي و نف ــدي اين نه ــر ناكارآم ب

اسرائيل بر اين نهاد و دبير كل آن زد.
به گزارش ايسنا، برخي كشورهاي عربي پيش نويس 

ــورا ارائه داده بودند كه به دليل  قطعنامه اي را به اين ش
ــر مفاد و مندرجات آن، نشست مذكور  نبود توافق بر س
بدون صدور قطعنامه اي به كار خود پايان داد و مقرر شد 
كشورهاي عربي تغييراتي در قطعنامه پيشنهادي خود 
ايجاد كنند و ادامه نشست روز جمعه پي گيري شود. اين 
ــت هر روز ده ها فلسطيني در  ــت كه باگذش درحالي اس

بمباران هاي رژيم صهيونيستي به شهادت مي رسند.
ــف در اين نشست اظهارات  نكته جالب و مايه تاس
بان كي مون، دبيركل سازمان ملل بود كه گويا در جايگاه 
سخنگوي رژيم صهيونيستي سخن مي گفت: بنيامين 
ــرائيل عملياتي را كه ضامن  ــت وزير اس نتانياهو، نخس
سالمتي اسرائيلي هاست، تشديد كرد. فلسطيني ها در 
نوار غزه در واقع به خاطر عدم مسئوليت پذيري جنبش 
حماس اين مشكالت را تحمل مي كنند و ما از افزايش 

قربانيان فلسطيني در نوار غزه بسيار نگرانيم.
ــوراي  ــي بان كي مون و ش ــاي اينچنين حمايت ه
ــال اين رژيم  ــتي، آنقدر خي ــت از رژيم صهيونيس امني
ــاد بين المللي، راحت كرده كه  ــي بودن اين نه را از خنث
ــي كه از سوي سازمان ملل به عنوان  براحتي به مدارس

ــطيني ها تعيين شده  است، حمله مي كند  پناهگاه فلس
ــود  ــخ هايي كه به چنين اقداماتي داده مي ش و تنها پاس
ــي و محكوميت هاي زباني  ــي حداقل موضعگيري هاي

است.
ــازمان  ــال در تازه ترين واكنش س ــوان مث ــه عن ب
ــازمان ملل، ناوي  ــرائيل به مدرسه س ملل به حمله اس
ــر سازمان ملل  ــارياي عالي حقوق بش پيالي، كميس
ــه تصادفي نبوده و بايد درباره آن  متحد گفته، اين حمل
ــب به عمل آيد.چنين رفتاري است كه  تحقيقات مناس
باعث شده بسياري از مسئوالن كشورها از سازمان ملل 
براي برقراري صلح نااميد شوند و يادداشتي كه چندي 
ــوي معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت  قبل از س
ــورمان در صفحه شخصي اش در  ــت كش محيط زيس

فيسبوك منتشر شد، مويد همين مطلب است.
ابتكار در اين مطلب نوشته است: اين روزها در مقابل 
جناياتي كه در غزه بخصوص در قبال كودكان صورت 
مي گيرد، آدمي از انسان بودن خويش شرمنده مي شود. 
ــل در برقراري صلح  ــازمان مل ــن ميان ناتواني س در اي
نااميدكننده است و اين ناتواني سازمان هاي جهاني به 

ــونت در بين جوامع مختلف  ــديد افراط گري و خش تش
دامن مي زند.

ــنبه، دوم مرداد منتشر  وي در اين مطلب كه پنجش
ــاره به حمالت رژيم صهيونيستي به مدرسه  كرده با اش
ــازمان ملل در غزه كه گروهي از مردم به آن پناهنده  س
ــده بودند، آورده است: ديگر چه اتفاقي بايد بيفتد كه  ش
ــخ خون حتي يك  ــود؟ آيا پاس بعضي وجدان ها بيدار ش
كودك را در اين جنايات مي توان داد، چه رسد به صدها 
ــخگويي يك مسئوليت  كودك و نوجوان؟ و آيا اين پاس

مشترك است يا مسئوليت افراد خاص؟
در اين مطلب آمده است: روي ديگر اين وقايع البته 
آگاهي وسيعي است كه در سطح جهان نسبت به ماهيت 
رژيم صهيونيستي رخ مي دهد و راهپيمايي هايي كه در 
ــورت مي گيرد حاكي از موج  ــر دنيا اين روزها ص سراس
ــت. اين همبستگي  ــئوليت اس ــاس مس آگاهي و احس
ــود آن را شهابي در  ــت كه مي ش جهاني نقطه قوتي اس
ــرائيل عليه بشريت  ميان ظلمت و تاريكي جنايات اس

دانست.
معصومه ابتكار همچنين در مطلبي در صفحه توييتر 
خود با بيان اينكه دولت آمريكا، اسرائيل را براي كشتن 
كودكان غزه حمايت مي كند، نوشت: آيا مردم آمريكا و 

رهبران عرب از خواب غفلت بيدار خواهند شد؟
ــت همچنين  ــازمان حفاظت محيط زيس رئيس س
ــخناني تاكيد كرد: امروز كه شرايط غزه اين گونه  در س
اسفبار و نگران كننده است و اقدام قاطع جامعه بين الملل 
را مي طلبد، موضعگيري جانبدارانه سازمان ملل بيش از 

پيش اين ضرورت را گوشزد مي كند 
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كودكان غزه زير چرخ هاي سازمان ملل

يارانه افراد كم درآمد و متوسط 
به هيچ وجه حذف نمي شود

همه دنيا به تجهيز 
فلسطين كمك كنند

رهبر معظم انقالب:

ماهي پربركت 
براي ترويج آموزه هاي ديني

رمضان امسال عالوه بر پخش 24 ساعته تالوت قرآن از شبكه هاي راديويي و 
تلويزيوني، مسائل معارفي و اصول دين در برنامه هاي مختلف به صورت 

مستقيم يا غيرمستقيم مورد بررسي قرار گرفت و بين مردم ترويج شد

زيبايي عيد سعيد فطر، روز سه شنبه با نماز پرشكوه 
ــر اين سرزمين اسالمي دو چندان  ملت ايران در سراس
ــك ماه تقوا و  ــكرانه ي ــد و مردم مؤمن و موحد به ش ش
بندگي، سجده عبوديت به جا آوردند. در كانون پرطراوت 
ــالي تهران، در  ــش ملي و معنوي ايرانيان، مص هماي
نخستين ساعات صبح سه شنبه در اجتماع عظيم مردم 
ــكوه عيد سعيد فطر به  ــاهد نماز پرش مومن پايتخت ش

امامت رهبر معظم انقالب بود.
ــه اول نماز با  ــت اهللا خامنه اي در خطب ــرت آي حض
تبريك عيد خجسته و پرطراوت فطر، مجالس گسترده 
ــب هاي  ــالت و تضرعات ش قرآن و ذكر و اطعام، توس
پرشور قدر و خشم و خروش عظيم ملت را در روز جهاني 
قدس، زمينه ساز كسب رحمت و بركات الهي برشمردند 
ــد ملت، سرافرازانه  و افزودند: اين حقايق زيبا، باعث ش

رمضان مبارك را به عيد فرخنده فطر پيوند دهد.
ايشان با توصيه به آحاد ملت براي حفظ دستاوردهاي 
ماه مبارك رمضان، به درخواست سال گذشته خود براي 
ــاره كردند  ــاده در جامعه اش ــترش افطاري هاي س گس
ــال دادن افطاري ساده در  ــبختانه امس و افزودند: خوش
سطح گسترده اي در خيابان ها و مراكز عمومي و مذهبي 
ــد.رهبر انقالب به مردم توصيه كردند:  ــاهده مي ش مش
ــكل دادن به سبك زندگي  ــائل را كه در ش اين گونه مس

اسالمي تأثيرگذار است هر چه بيشتر توسعه دهند.
ــال  ــالمي، روز قدس امس رهبر معظم انقالب اس

ــاره  ــي همت عمومي ملت ايران خواندند و با اش را تجل
ــژه مادراني كه با  ــرها بوي ــور همه قش ــه حضور پرش ب
ــده بودند، گفتند: قدس  ــان به راهپيمايي آم كودكانش
امسال، حقا و انصافا روزي بزرگ بود و ملت عزيز ايران، 

زنده بودن و اراده خود را به جهانيان نشان داد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي خطبه دوم نماز را با توجه 
به اهميت حوادث غزه، به اين موضوع اختصاص دادند.

ــان قضيه غزه را «مسأله اول جهان اسالم و دنياي  ايش
انسانيت» برشمردند
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ــيد كه  ــال در حالي به پايان رس ــان امس ــاه رمض م
ــون و آموزه اي ديني كه در  ــاي  معارفي تلويزي برنامه ه
برنامه هاي مختلف به مخاطبان ارائه شد، توانست نظر 
ــال  ــئوالن را به خود جلب كند. رمضان امس مردم و مس
ــاعته تالوت قرآن از شبكه هاي  عالوه بر پخش 24 س
ــائل معارفي و اصول دين در  راديويي و تلويزيوني، مس
ــتقيم يا غيرمستقيم  برنامه هاي مختلف به صورت مس

مورد بررسي قرار گرفت و بين مردم ترويج شد.
از ميان برنامه هاي معارفي و گفت وگومحور مي توان 
به اين  شب ها، روزه  اولي ها، ماه عسل، رهيافت و جشن 
رمضان اشاره كرد كه مفاهيم ديني را در قالب گفت وگو 
ــي كردند. در سريال هاي  با كارشناسان مطرح و بررس
ــاق بيفتد هم  ــما هم اتف ــايد براي ش مدينه، فاخته و ش
ــتكاري و دوري از حرام هايي مانند نزول خواري در  درس
ــتان بازگو شد. محمدابراهيم رضايي،  قالب درام و داس
ــالمي با  ــوراي اس ــده مردم خمين در مجلس ش نماين
ــون در ماه رمضان به  ــتن عملكرد تلويزي مطلوب دانس
خبرگزاري نسيم گفت: برنامه هاي معارفي تلويزيون در 
سطح خوبي قرار دارند به نحوي كه هر شخصي مطابق 
ــا نياز خود در رابطه با موضوعي خاص مي تواند آن را از  ب
ــبكه هاي مختلف پيگير باشد.رضايي، نماينده مردم  ش
خمين درباره ويژه برنامه افطار «ماه عسل» در ماه مبارك 
ــكر مي كنم.  رمضان گفت: من از عوامل اين برنامه تش
ــل يكي از بهترين برنامه هاي تلويزيون است،  ماه عس
كارشناسي شده و اثرگذار بوده و با درد و رنج مردم جامعه 

عجين شده است.
ــياري از درد و غم هاي  ــا بس ــد كرد: قطع وي تاكي

ــايد ما هيچ وقت با آن مواجه  ــيده است و ش جامعه پوش
نشويم؛ ولي از دريچه اين برنامه مي توانيم مشكالت را 
ــايي كرده و مجلس هم در جهت حمايت قانوني  شناس
ــش  ــود. اين نماينده مجلس درباره پوش وارد ميدان ش
مسابقات جام جهاني فوتبال و ليگ جهاني واليبال هم 
گفت: پوشش اين مسابقات در شبكه سه بسيار مناسب 
ــكر دارد، زيرا جوانان اخبار و اطالعات را  بود و جاي تش
ــانه دريافت مي كنند و در بهترين لحظات دور هم  از رس
ــينند و برنامه ها را از صداوسيما تماشا مي كنند.  مي نش
ــخصا از همه عوامل و دست اندركاران شبكه سه  من ش
براي پوشش ليگ جهانى واليبال و جام جهاني فوتبال 

قدرداني مي كنم.
ــور از چند منظر مي تواند  برنامه هاي گفت وگومح
ــت  ــد؛ اول موضوع برنامه  اس براي مخاطب جذاب باش
ــد، دوم نوع اجرا و  ــه مي تواند براي بيننده جذاب باش ك
گرداندن برنامه، سوم مهمان  هايي كه به برنامه دعوت 
ــوند و چهارم دكور و چيدمان صحنه كه مي تواند  مي ش
ــد. برنامه هاي گفت وگومحور  ــراي بيننده جذاب باش ب
ــال از همه اين امتيازات تقريبا  تلويزيون در رمضان امس
ــتكار  ــب ها را علي درس بهره برده بودند. برنامه  اين  ش
ــالي است كه اجرا مي كند؛ برنامه اي كه از بعدي  چندس
ــائل مذهبي ورود مي كند.  تازه و تا حدودي جدي به مس
اين شب ها مخاطب خاص خود را دارد. حتي نوع دكور و 
چيدمان صندلي مهمان و مجري نشان مي دهد كه اين 
ــده كه به مسائل  برنامه براي مخاطباني تدارك ديده ش

مذهبي نگاهي جدي و پژوهشي دارند.
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ــان موافقان و  ــث و جدل مي ــد ماه بح ــس از چن پ
ــت يارانه نقدي  ــذف پردرآمدها از درياف ــان ح مخالف
ــرانجام ديروز وزير اقتصاد از نهايي شدن شناسايي  س
ــت جديد  ــون نفر از پردرآمدها و اعالم فهرس ده ميلي

يارانه بگيران در آينده نزديك خبر داد. 
ــته وزير  ــزارش واحد مركزي خبر، روز گذش به گ
ــدن طرح حذف  ــور اقتصادي و دارايي از قطعي ش ام
ــايي ــه خبر داد و گفت: با شناس ــراد پردرآمد جامع اف

 ده ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه، بزودي فهرست 
ــود. علي طيب نيا در  جديد يارانه بگيران اعالم مي ش
چهارمين نشست فرصت تاريخي انقالب در اصفهان 
ــراد جامعه از  ــت يارانه نقدي به همه اف ــزود: پرداخ اف
ــت  ــت و پردرآمدها بايد از فهرس ــه دور اس ــت ب عدال

يارانه بگيران حذف شوند.
ادامه در صفحه 4

پس از گذشت بيش از 3 هفته از حمله به غزه، سازمان ملل هنوز هيچ اقدام عملي براي توقف جنايات رژيم صهيونيستي انجام نداده است 

جنايات آشكار سردمداران رژيم 
صهيونيستي در غزه، يك نسل كشي و 

فاجعه عظيم تاريخي است؛ هم مجرمان و 
هم پشتيبانان و حاميان مستكبر آنها بايد 

در سطح جهاني محكوم و مجازات شوند
حاميان جانيان صهيونيست 

در تالشند با تحميل آتش بس بر مردم غزه، 
اين رژيم را نجات دهند

هدف از خلع سالح مقاومت اين است كه 
همين امكانات محدود را هم كه جريان 

مقاومت براي دفاع مختصر از مردم 
فلسطين در اختيار دارد، از آن بگيرند

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

 درباره افرادي كه 
همسران خود را در فضاي 
مجازي و بدون شناخت از 
يكديگر انتخاب مي كنند

حذف
10 ميليون 
يارانه بگير 

بزودى

2

 ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست :   دولت آمريكا، اسرائيل را براي 
كشتن كودكان غزه حمايت مي كند،   آيا مردم آمريكا و رهبران عرب 

از خواب غفلت بيدار خواهند شد؟ 
در اين ميان ناتواني سازمان ملل در برقراري صلح نااميدكننده است.

 شرمن، رئيس تيم مذاكره كننده هسته اي آمريكا: در كنار موضوع هسته اي 
ايران، موضوعاتي ديگر مانند حقوق بشر، حمايت از تروريسم، خصومت با اسرائيل و 

وجود زندانيان سياسي نيز بايد بررسي شود، ولي اولويت نخست براي آمريكا
 ايران بدون سالح اتمي است.

توافق خوب، توافق بد
ــت كه تقريبا  «توافق خوب و توافق بد» عبارتي اس
ــته اي دور اخير كه از سال گذشته آغاز  در مذاكرات هس
ــته اي باز شد و هر دو طرف  ــد، پايش به ادبيات هس ش
مطرح و تأكيد مي كنند به دنبال «توافق خوب» هستند 
ــتند به «توافق بد» به صرف اين كه توافق  و حاضر نيس

است تن دهند.
ــق خوب، از نظر  ــن حال معني و مفهوم تواف در عي
ــره با ديگري فاصله اي غريب  ــر يك از طرفين مذاك ه
ــرمن، معاون  ــاس آخرين اظهارات خانم ش دارد. براس
ــد تيم  ــي وزارت امور خارجه آمريكا و عضو ارش سياس
ــم مذاكرات  ــت تي ــور كه رياس مذاكره كننده اين كش
ــون را نيز در  ــمالي در زمان كلينت ــا كره ش ــته اي ب هس
سوابقش دارد، مي توان مختصات توافق خوب را از نظر 

آمريكايي ها شفاف فهميد.
ــرمن چهارشنبه گذشته پس از شركت در جلسه  ش
ــه كميته روابط خارجي  ــتماع مجلس سنا، در جلس اس
ــاره مذاكرات  ــد و در ب ــدگان حاضر ش ــس نماين مجل
ــراي يك  ــاي آمريكا ب ــران و معياره ــته اي با اي هس
ــزارش داد. وى اظهار كرد: «ايران بايد  ــق خوب گ تواف
ــرد و من اطمينان ندارم كه  ــواري بگي تصميم هاي دش
بتوانند چنين كاري انجام دهند، اين است كه آنان برنامه 
ــيار شديد داشته  ــيار محدود و كوچك با نظارت بس بس
باشند و اين نظارت هاي شديد سال ها ادامه داشته باشد. 
ــه دنبال كردنش براي  ــت ك به نظر من اين راهي نيس
ــد. ولي اين چيزي است كه  ــي جذابيت داشته باش كس
ــه دارد و به صراحت بگويم  ــرات ما درباره اش ادام مذاك
همان طور كه مي دانيد، بهتر است ايران بدون هرگونه 

برنامه اتمي باشد و سوختش را از بازار آزاد تهيه كند.»
ادامه در صفحه آخر

انتشار عكس دوچرخه سواري بان كي مون در كاستاريكا 
همزمان با ادامه جنايات اسرائيل در غزه، موجي از انتقادها را برانگيخته است.

AFP  :عكس 
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نامه محسن رضايي به روحاني
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اي 
به رئيس جمهور نوشت: استقبال مناسب بين المللي از دولت، فرصت 
ــمندي براي يك اقدام جهاني را فراهم ساخته و مناسب ترين  ارزش
ــالح هسته اي اسرائيل  ــرايط فعلي، خلع س اقدام بين المللي در ش
جنايتكار است. در نامه رضايي آمده است: شرايط بين المللي و افكار 
عمومي جهانيان به گونه اي است كه بسياري از دولت ها و ملت ها با 

اين حركت اصولي و انساندوستانه، همراه خواهند شد.
حمايت مخاطبان صداي آمريكا از مسلح 

كردن كرانه باختري
ــخنان حضرت  ــق صداي آمريكا در رابطه با س ــه اف برنام
آيت اهللا خامنه اي مبني بر ضرورت مسلح شدن كرانه باختري، 
يك نظرسنجي را در صفحه فيسبوك خود قرار داد. براساس 
نظرسنجي به عمل آمده، 65 درصد كاربران فيسبوك برنامه 
افق در پاسخ به اين پرسش كه «مسلح كردن كرانه باختري، 
ــكل فلسطينيان را حل يا  آن طور كه رهبر ايران مي گويد، مش

پيچيده تر مي كند؟» گزينه حل شدن را انتخاب كردند.
جوابيه شهرداري تهران به وزارت كار 

درباره تفكيك جنسيتي
شهرداري تهران در واكنش به نامه قائم مقام وزارت تعاون، 
كار و رفاه در امور بين الملل جوابيه اي منتشر كرد. در اين جوابيه 
ــهرداري تهران هيچ گونه دستورا لعمل يا  با تاكيد بر اين كه ش
بخشنامه اي مبني بر تفكيك جنسيتي و امثال آن درخصوص 
نيروي انساني نداشته و ندارد، آمده است: جاي اين پرسش باقي 
است كه چگونه يك مسئول ارشد در وزارت كار با نامه نگاري 
ــنامه اي كه وجود خارجي هم ندارد را  ــت ارسال بخش درخواس
مي كند و اين گونه به عامل رسانه هاي بيگانه تبديل مي شود.

برگزاري دادگاه مهدي هاشمي
ــمي، طبق اعالم قبلي سخنگوي قوه  دادگاه مهدي هاش
ــت قاضي  ــه، امروز در دادگاه انقالب تهران و به رياس قضايي
مقيسه برگزار مي شود.  به گزارش فارس، اولين جلسه دادگاه 
مهدي هاشمي، پانزدهم ارديبهشت سال قبل برگزار شد اما 
ــن پرونده براي  ــي نواقص و ايرادات، اي ــه دليل وجود برخ ب

تكميل به دادسرا بازگردانده شد. 
 درخواست دفتر احمدي نژاد 

از رئيس بانك مركزي
ــژاد در نامه اي به رئيس كل بانك  دفتر محمود احمدي ن
ــزي در واكنش به برخي ادعاها مبني بر حضور نزديكان  مرك
ــت بدهكاران كالن بانكي  ــين در فهرس رئيس جمهور پيش
نوشت: براي تنوير افكار عمومي، تقاضا دارد نسبت به اعالم 
ــمي و عمومي تمامي اطالعات درخصوص هر  ــار رس و انتش
ــت، مبلغ، تاريخ و بانك هاي مرتبط در پرداخت   نوع درخواس
ــژاد و اطرافيان  ــهيالت به آقاي دكتر احمدي ن هر گونه تس

ايشان، دستور الزم صادر و اقدام مناسب معمول فرماييد.

 ادامه از صفحه اول
و با اشاره به قتل عام كودكان معصوم غزه و مظلوميت مادران اين 
سرزمين تأكيد كردند: گرگ درنده اي به نام رژيم صهيونيستي در غزه 
در حال فاجعه آفريني است و بشريت بايد در مقابل جنايات اين رژيم 

خونخوار كافر عكس العمل نشان دهد.
ــه نكته مهم را درخصوص  حضرت آيت اهللا خامنه اي در ادامه س
قضيه غزه مورد تأكيد قرار دادند: 1ـ ضرورت محكوميت و مجازات 
جانيان صهيونيست و حاميانش، 2ـ  تجليل از مقاومت بي نظير مردم 

غزه، 3ـ  لزوم تقويت و تجهيز ملت فلسطين.
ــكار سردمداران رژيم صهيونيستي در  رهبر انقالب، جنايات آش
غزه را يك نسل كشي و فاجعه عظيم تاريخي خواندند و تأكيد كردند: 
ــتكبر آنها بايد در سطح  ــتيبانان و حاميان مس هم مجرمان و هم پش
جهاني محكوم و مجازات شوند، حال چه اين مجرمان در رأس قدرت 
ــقوط كرده باشند و اين همان  ــده و س ــند و چه از قدرت بركنار ش باش
چيزي است كه سخنگويان ملت ها و مصلحان و دلسوزان عالم بايد 
مطالبه كنند. ايشان تحمل اعجاب برانگيز و مقاومت تحسين برانگيز 
مردم غزه را دومين نكته مهم در قضيه غزه خواندند و افزودند: مردم 
ــده و در حالي كه تمام امكانات  غزه در يك منطقه كامال محاصره ش
محدود آنها در معرض حمالت شبانه روزي و بيرحمانه دشمن پليد، 
خبيث، نجس و بيرحم صهيونيست است، شجاعانه ايستاده و مقاومت 
مي كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اي، مقاومت و قدرت ايستادگي مردم 
مظلوم غزه را درسي بزرگ براي همه خواندند و افزودند: اين مقاومت 
فراتر از تصور، نشان دهنده قدرت ايستادگي انسان و قدرت مقاومت 
يك ملت است و سرانجام نيز همين مردم به توفيق و به اذن الهي بر 

دشمن خود پيروز خواهند شد.
رهبر انقالب با اشاره به تالش رژيم صهيونيستي و حاميان مجرم 
ــي و اروپايي اين رژيم براي تحميل آتش بس بر مردم غزه،  آمريكاي
خاطرنشان كردند: تا همين جاي كار هم دشمن متجاوز مانند سگ از 
كاري كه كرده پشيمان شده است و به دنبال آتش بس است، و اين از 

نشانه هاي پيروزي مقاومت است.
ايشان افزودند: به همين خاطر، حاميان جانيان صهيونيست نيز در 

تالشند با تحميل آتش بس بر مردم غزه، اين رژيم را نجات دهند.
ايشان، در بيان سومين نكته، به سخنان و تالش سران سياسي 
جبهه استكبار از جمله رئيس جمهور آمريكا براي خلع سالح حماس 
و جهاد اسالمي فلسطين اشاره كردند و افزودند: هدف از خلع سالح 
ــدودي را هم كه جريان  ــت كه همين امكانات مح مقاومت اين اس
ــطين در اختيار دارد، از آن  ــت براي دفاع مختصر از مردم فلس مقاوم
بگيرند تا دشمن صهيونيست هر زمان كه اراده كرد، بتواند فلسطين 
را در هم بكوبد و فلسطيني ها نيز امكان دفاع نداشته باشند. حضرت 
آيت اهللا خامنه اي در پايان خطبه ها تأكيد كردند: برخالف نظر و تالش 
حاميان رژيم كودك كش صهيونيست، همه دنيا از جمله دنياي اسالم 

موظف است هر چه مي تواند به تجهيز ملت فلسطين كمك كند.

 گستاخي صهيونيست ها  از نتايج تفرقه دنياي اسالم است
ــالمي روز سه شنبه(عيد سعيد  همچنين رهبر معظم انقالب اس

ــرهاي مختلف مردم و  ــئوالن و قش فطر) در ديدار صدها نفر از مس
ــفيران و كارداران كشورهاي اسالمي در ايران، همه مسلمانان را  س
به ياري مظلومان فلسطين فراخواندند و تأكيد كردند: جهان اسالم با 
كنار گذاشتن اختالفات، از همه توان خود براي تأمين نيازهاي مردم 
غزه استفاده كند و ضمن مقابله با جنايات بي شرمانه صهيونيست ها، 

از حاميان آنها بويژه آمريكا و انگليس، تنفر و برائت جويد.
ــاني دفتر مقام معظم رهبري، ايشان  به گزارش پايگاه اطالع رس
با تبريك عيد سعيد فطر به همه ملت هاي مسلمان، اين عيد را عيد 
ــفانه برخالف تعاليم و معارف  ــت واحده خواندند و افزودند: متأس ام
ــالمي، امروز انگيزه هاي سياسي و قدرت طلبانه، امت اسالمي را  اس

دچار تفرقه كرده است.
ــورهاي  ــئوالن كش ــرت آيت اهللا خامنه اي با دعوت از مس حض
اسالمي براي عبور از اين گونه انگيزه ها و تشكيل امت واحده و مقتدر 
ــتگي ها و فسادها نتواند  و توانا تأكيد كردند: اگر قدرت طلبي ها، وابس
جهان اسالم را از هم جدا كند، در اين صورت هيچ قدرت مستكبري 
ــاج گرفتن از  ــالمي و يا ب ــورهاي اس ــرأت تجاوز و تعرض به كش ج

دولت هاي اسالمي را نخواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمي، گستاخي صهيونيست ها در قتل عام غزه را 
از نتايج تفرقه دنياي اسالم خواندند و خاطرنشان كردند: سانسور پنهان 
ــرب اجازه نمي دهد ملت هاي غربي از عمق حوادث غزه مطلع  در غ
شوند، اما اين جنايات به گونه اي فجيع و دلخراش است كه انعكاس 
حتي بخشي از آن در رسانه هاي غربي، ملت هاي غيرمسلمان را تكان 

داده و به خيابان ها كشانده است.
ــاره به تنهايي مردم بي پناه غزه  ــرت آيت اهللا خامنه اي با اش حض
ــن ما به دولت هاي اسالمي اين است كه بياييد به  افزودند: پيام روش
ــان دهيم كه جهان اسالم در مقابل ظلم  ياري مظلوم برخيزيم و نش

و ستم، آرام نمي نشيند.
رهبر انقالب افزودند: براي تحقق اين هدف، بايد همه دولت هاي 
اسالمي از اختالف نظرهاي سياسي و غيرسياسي صرف نظر كنند و 

ــتابيم كه در چنگال گرگ خونريز  همه با هم به كمك مظلوماني بش
صهيونيست در حال دست و پا زدن هستند.

ــي در ــن دو وظيفه اساس ــرار گرفت ــن زمينه ق ــان در همي  ايش
ــتور كار جهان اسالم را ضروري خواندند؛ نخست فراهم كردن   دس
امكانات حياتي براي مردم غزه و دوم عكس العمل قوي و مناسب در 

مقابل رژيم آدمكش صهيونيست و حاميانش.
ــاره به نياز مبرم مردم مقاوم و رنج ديده غزه به  رهبر انقالب با اش
ــازي منازل افزودند: اين  ــتاني و بازس غذا، آب، دارو، امكانات بيمارس
ــاج دارد. رهبر انقالب بار  ــالح نيز احتي ــت براي دفاع از خود، به س مل
ديگر خطاب به دولت هاي اسالمي گفتند: بياييد براي كمك رساني 
ــت ها در اين راه ايجاد  ــه مردم غزه و غلبه بر موانعي كه صهيونيس ب
ــويم و به وظايف ديني و انساني خود  ــت ش مي كنند همراه و همدس
ــان مقابله و معارضه با عامالن ظلم تاريخي غزه را  عمل كنيم. ايش
ــت و  ــالم خواندند و افزودند: جانيان صهيونيس وظيفه دوم جهان اس
ــان براي آدمكشي حيرت آور و كودك كشي نفرت انگيز در  حاميانش
ــرمانه توجيه و استدالل مي آفرينند كه اين، اوج خباثت و  غزه، بي ش

بي حيايي آنان را نشان مي دهد.
ــتكبران از جمله  ــكار مس حضرت آيت اهللا خامنه اي حمايت آش
آمريكا و انگليس و تائيد تلويحي يا آشكار مجامع بين المللي از جمله 
ــت ها، مشاركت و همدستي در  ــازمان ملل را از فجايع صهيونيس س

جنايات رژيم خونخوار خواندند.
ايشان افزودند: ملت هاي مسلمان و دولت هاي اسالمي موظفند 
از همدستان و حاميان جانيان حاكم بر تل آويو، ابراز برائت و تنفر كنند 

و در صورت امكان با آنها برخورد اقتصاديـ  سياسي نمايند.
رهبر انقالب، با تجليل از عزم راسخ ملت ايران در حمايت صريح از 
مردم غزه و ايستادگي در مقابل تجاوز و خباثت افزودند: در جمعه آخر 
ماه رمضان، صداي بلند حمايت از مظلوم، از ايران به گوش جهانيان 
ــر كار ديگري از  ــت عالوه بر اين گونه حمايت ها، ه ــيد و اين مل رس

عهد ه اش برآيد با استواري تمام انجام خواهد داد.

رهبر معظم انقالب:

ــرمن، رئيس تيم  همه دنيا به تجهيز فلسطين كمك كنند ــار مطلبي به نقل از وندي ش پس از انتش
مذاكره كننده هسته اي آمريكا مبني بر توافق ايران و 1+5 درباره 
فردو، سيد عباس عراقچي، مذاكره كننده ارشد كشورمان اين 
خبر را بشدت تكذيب و تاكيد كرد هنوز هيچ توافقي در هيچ يك 

از موضوعات مورد مذاكره به دست نيامده است.
ــي در گفت وگو با ايرنا افزود: در موضوعاتي همچون  عراقچ
اراك و فردو اختالفات همچنان باقي است. وي اضافه كرد: تنها 
مالك براي جمهوري اسالمي نيازهاي كشور است و در مذاكرات 

تنها براساس نيازهاي كشور تصميم گرفته خواهد شد.
ــرمن، رئيس تيم  ــه گزارش واحد مركزي خبر، وندي ش ب
مذاكره كننده هسته اي آمريكا كه همراه ديويد كوهن، معاون 

ــور براي پاسخ به تعدادي از سناتورها  وزير خزانه داري اين كش
ــناي آمريكا حضور يافته بود، در پاسخ به پرسشي درباره  در س
سرانجام سايت فردو در صورت دستيابي به توافق جامع، گفت: 
توافق شده است كه فردو ديگر مركز غني سازي نباشد و اصال 
ــت برنامه اي براي غني سازي در ايران باشد، فقط  اگر قرار اس

تاسيسات غني سازي موجود، نطنز خواهد بود. 
ــرمن در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ايرانيان با  وندي ش
ــوخت آشنايي يافته اند و حتي با حمله نظامي نيز نمي توان  چرخه س
ــور خارجه آمريكا گفت:  ــش را از آنان گرفت. معاون وزير ام ــن دان اي
همان طور كه در گذشته گفتم ما مي توانيم همه تاسيساتي را كه آنها 
دارند از بين ببريم، اما آنها مي توانند باز هم همه آنها را دوباره بسازند.
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شرمن: حمله نظامي ، دانش هسته اي ايران را از بين نمي برد
عراقچي: هيچ توافقي در هيچ يك از موضوعات مذاكره به دست نيامده است

ــبي، رئيس پيشين دانشگاه آزاد اسالمي با حضور  عبداهللا جاس
ــنامه، درباره عملكرد سي ساله خود در  در برنامه تلويزيوني شناس
رياست دانشگاه آزاد اسالمي و برخي حرف و حديث ها درباره نقش 

اين دانشگاه در حوادث سال 88 توضيح داد. 
ــال  ــا تاكيد بر اين كه در انتخابات س ــبي در اين برنامه ب جاس
ــوي نبوده است در  ــين موس 1388 به هيچ وجه از حاميان ميرحس
ــش مجري مبني بر اين كه آيا حمايت معنوي  ــخ به اين پرس پاس
ــتم و در عين حال كه براي  ــتيد، گفت: من اصولگرا هس هم نداش
ــاني كه از طرف آنان نامزد شدند احترام  همه اصالح طلب ها و كس
مي گذارم، اما در رياست جمهوري نه به آنها راي دادم و نه حمايت 
ــاره به اعترافات برخي متهمان  ــادي كردم.  مجري برنامه با اش م
ــال 88 مبني بر اين كه از چك هاي دانشگاه آزاد استفاده  حوادث س

ــت. مي توانيد بررسي كنيد.  مي كرده اند، گفت: اصال اين طور نيس
همان طور كه بررسي كردند و نتوانستند  مدركي به دست بياورند 

كه كسي پولي گرفته و صرف انتخابات كرده است.
جاسبي با تاكيد بر اين كه معتقد بودم دانشگاه نبايد وارد صحنه 
شود، افزود: غير از تشكل ها كه بودجه كمي داشتند و كارهايي هم 
ــگاه ها براي انتخابات هزينه نشد.وي  مي كردند يك ريال از دانش
ــخنراني رهبري در نماز جمعه بايد  ــه داد: من معتقدم بعد از س ادام
همه افراد مي نشستند كالهشان را قاضي مي كردند و خودشان را 
با ايشان هماهنگ مي كردند و مسيري را كه ايشان مشخص كرده 
ــي مي كردند. به نظر من از آن زمان به بعد با مصالح نظام  بودند،ط
انحراف و زاويه ايجاد شد. جاسبي گفت: در انتخابات هر دو طرف 

مقصر بودند يعني تخلف شد، اما يكي وزنش بيشتر بود.

ادامه از صفحه اول
ــان  ــازمان را در حفظ صلح و امنيت نش و ضعف و ناتواني آن س
ــت و  ــريت اس مي دهد. ابتكار افزود: چنين اقداماتي توهين به بش
افكار عمومي جهان وقتي سازمان هاي بين المللي را عاجز از كنترل 

اوضاع مي بيند خود به ميدان مي آيد.

رسوايي سياست هاي دوگانه حقوق بشري
ــد اين  ــته باش ــايد اين حوادث داش اما تنها نكته مثبتي كه ش
ــت هاي دوگانه مدعيان دفاع از حقوق بشر بيش  ــت كه سياس اس
ــته براي افكار عمومي روشن شد، همان هايي كه به بهانه  از گذش
ــر در ايران هر روز به دنبال تحريم جديدي عليه  نقض حقوق بش
كشورمان هستند اما براي كمك به فاجعه آفريني هاي اسرائيل به 
ــخنگوي پنتاگون  اين رژيم كمك نظامي مي كنند تا جايي كه س
اعتراف كرده است دولت اين كشور در خالل جنگ غزه به اسرائيل 

تجهيزات نظامي ارسال كرده است.
اين اقدام آمريكا در حالي است كه اين كشور همواره مدعي است 
ــر است و كاخ سفيد با اشاره به حمايت هاي  ايران ناقض حقوق بش
ايران از حزب اهللا و حماس كه در مقابل جنايات اسرائيل از خود دفاع 

مي كنند، ايران را به حمايت از تروريسم متهم مي كند.

ــته اي آمريكا در  ــرمن، رئيس تيم مذاكره كننده هس وندي ش
ــن ادعاهايي را تكرار  ــته بار ديگر چني تازه ترين اظهاراتي كه داش
كرده و با اشاره به مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 گفته است: باور 
ــر، حمايت از  دارم كه در كنار آن، موضوعاتي ديگر مانند حقوق بش
ــرائيل و وجود زندانيان سياسي نيز بايد  ــم، خصومت با اس تروريس
بررسي شوند، ولي اولويت نخست براي آمريكا، ايران بدون سالح 
ــت. وي گفته است: شايد تحريم هاي هسته اي برداشته  اتمي اس
ــم  ــر و تروريس ــوند، ولي تحريم هاي ما درخصوص حقوق بش  ش

به جاي خود خواهند بود.
شرمن با اشاره به حمايت ايران از مقاومت فلسطين گفته است: 
از اين رو در همه اين حوزه ها نه فقط با هوشياري تحريم هاي فعلي 
را ادامه دهيم، بلكه هر كاري كه مي توانيم بايد انجام دهيم تا جامعه 
ــيج و بر توقف  ــي را براي محكوم كردن چنين اقداماتي بس جهان
ــارات مقامات آمريكايي در  ــن اقداماتي اصرار كنيم. اين اظه چني
حمايت از رژيم صهيونيستي و ادعاهاي حقوق بشري در شرايطي 
ــود كه سوال افكار عمومي اين است كه آيا در سال ها  مطرح مي ش
و دهه هاي اخير، جناياتي به فاجعه باري آنچه در غزه در حال وقوع 
ــر چه زماني مي خواهند از  ــت، اتفاق افتاده و مدعيان حقوق بش اس

خوابي كه خود را به آن زده اند، بيدار شوند.

جاسبي: حامي موسوي نبودم

كودكان غزه زير چرخ هاي سازمان ملل
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