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فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسؤوالن نیروی انتظامی:

کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، 
عادل و هوشیار باشد

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار فرماندهان و مسؤوالن نیروی انتظامی 
فرمودند: کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و 

هوشیار باشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی ظهر امروز )یکشنبه( در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی 
با تشکر از تالشهای حافظان نظم و امنیت، این نیرو را در معرض نگاه و قضاوت 
عمومی دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که برداشت مردم از نیروی 

انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.
فرمانده کل قوا، الزمه رسیدن نیروی انتظامی به جایگاهی در تراز انقالب و نظام 
اسالمی را پیشرفت بدون توقف خواندند و افزودند: بخشهای مختلف نیروی انتظامی 
از جمله کالنتری ها، پاسگاهها و گشت های انتظامی در پیش چشم مردم قرار دارد، 
و قضاوت درباره عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه نیروهای مسلح و نظام اسالمی 

تعمیم پیدا می کند.
ایشان با اشاره به پیشرفت های خوب نیروی انتظامی از جمله بهبود رفتار با مردم 
و مراجعان در مراکز انتظامی نسبت به گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت ها تأکید 
کردند و افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقالنه، مدبرانه و برای مردم کاماًل 

اطمینان بخش و اعتمادآفرین باشد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: 
سربازان جان برکف ملت ایران در نیروی انتظامی با روحیه انقالبی، مدیریت جهادی، 
تفکر بسیجی و با عزم و اراده راسخ برای حفظ امنیت و آرامش کشور و پاسداری 
از ارزشها تالش کرده و حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار نظام جمهوری 

اسالمی هستند.
در این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

گزارش اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و 
ارز بررسی شد

گزارش اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز در جلسه روز 
یکشنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه 
و  االسالم  ریاست حجت  به  یکشنبه  روز  اقتصادی که  عالی هماهنگی  شورای 
المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و با شرکت روسای قوای مقننه و قضائیه 
برگزار شد، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده 

در جهت کنترل بازار پول و ارز ارائه داد.
در این زمینه، پیشنهادهای بانک مرکزی برای انضباط و تقویت مؤسسات اعتباری 
کشور و حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام بانکی و نحوه ساماندهی و مدیریت 
مؤسساتی که در گذشته با مشکالت منابع روبرو بوده اند مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت و تصمیم های الزم اتخاذ شد.
همچنین نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تأمین نیاز صنعت دارو و بخش 

بهداشت و درمان کشور تصمیم گیری الزم در این نشست به عمل آمد.

چرا بودجه، امروز به مجلس نرسید؟
برخالف آنچه اعالم شده بود امروز هم بودجه به مجلس نرسید. درباره این 
تأخیر یک نماینده مجلس شورای اسالمی می گوید که اعمال تغییرات در 
متن الیحه بودجه به خاطر شرایط اقتصادی کشور دلیل تأخیر در ارسال این 
الیحه به مجلس است. گفته می شود الیحه بودجه سه شنبه یا چهارشنبه 

پیش رو به مجلس می رسد.
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درباره علت تأخیر در 
ارسال الیحه بودجه سال 98 به مجلس به ایرناپالس می گوید: این تأخیرات در ارسال 

الیحه بودجه، به دلیل اعمال تغییرات در متن الیحه بودجه است.
مافی همچنین توضیح می دهد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 
جاری و حتی دو سال آینده، باید تغییراتی جدی در متن الیحه بودجه اتفاق 
می افتاد. بنابراین متن الیحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های مربوطه 

ارجاع داده شده و هنوز به مجلس نرسیده  است.
قاسم میرزایی نیکو، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه نیز در گفت وگو با خبرنگار 
ایرناپالس با بیان اینکه اطالع دقیقی از چرایی عدم ارسال الیحه بودجه به مجلس 

ندارد، عنوان می کند: الیحه بودجه سه شنبه یا چهارشنبه به مجلس می رسد.
میرزایی نیکو همچنین می گوید که برای تشکیل جلسه بررسی الیحه بودجه 98 
رئیس جمهوری نیز باید در مجلس حاضر شوند، بنابراین هماهنگی های مربوط به 

این موضوع نیز زمان بر است.
هفته گذشته علی الریجانی، رئیس مجلس دهم در حاشیه جلسه غیرعلنی گفت 
که به خاطر ایجاد برخی اصالحات الیحه بودجه سال 98 با اندکی تأخیر به مجلس 
ارائه می شود و پس از اصالح ساختار آن در دولت، الیحه بودجه به مجلس ارائه 

خواهد شد.

اخبار
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روحانی از وزیر دفاع تقدیر کرد
رئیس دفتر رئیس جمهوری مراتب تقدیر و تشکر رئیس جمهور را به امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع ابالغ کرد. به گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه ای مراتب تقدیر و تشکر رئیس جمهوری را به 

جهت صرفه جویی های انجام شده در وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی ماه های اخیر به وزیر دفاع ابالغ کرد. در پی تاکیدات رئیس جمهوری در دومین نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در رابطه با لزوم صرفه جویی 
توسط دستگاه های اجرایی، گزارش اقدامات وزارت دفاع به استحضار روحانی رسید که به دلیل فعالیت های صورت گرفته، رئیس جمهوری مراتب تقدیر و تشکر خود را به وزیر دفاع ابالغ کرد.

منتجب نیا:

اصالح طلبان نباید مقابل دولت قرار بگیرند

سعید جلیلی:

از همان ابتدا مخالف برجام بودم

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: به موازات حمایتی 
که از دکتر روحانی داریم، باید انتقاد کرده و نظارت خود 
را لحاظ کنیم. در حال حاضر اصالح طلبان نباید در جبهه 

مقابل دولت قرار بگیرند.
حجت االسالم و المسلمین رسول منتجب نیا در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: در شرایط فعلی به دلیل فشارهای اقتصادی و 
مشکالتی که برای مردم پیش آمده، نوعی دلسردی و نگرانی در 
آن ها احساس می شود، چه نسبت به اصولگراها که از پیش مایوس 
بودند که آن ها قدمی بردارند و چه نسبت به اصالح طلبان که دولت 

را منتسب به آن ها می دانند و این نگرانی در آن ها وجود دارد.
وی افزود: اگر این شرایط ادامه پیدا کند، پیش بینی می شود که 
تا سال آینده طبیعتا حضور مردم پای صندوق کمرنگ خواهد بود 
و نتیجه آن نیز نتیجه خوبی برای نظام، دولت، مجلس و از جمله 
اصالح طلبان نخواهد بود، اما چه باید کرد که این مسئله پیش 
نیاید، من معتقدم که بخشی از کارها به دولت مربوط می شود که 
دولت دکتر روحانی باید مشکالت اقتصادی کشور را به سرعت به 
حداقل برساند. مسئله تحریم و فشارهای خارجی زیاد است اما 
تمام مشکالت مربوط به آن ها نمی شود. دولت و وزرا باید تصمیم 

عاجل و شجاعانه ای بگیرند و
وی با بیان اینکه رییس جمهور  بسیاری از کارها را می توانست 
انجام دهد اما ظرف این مدت انجام نداد، عنوان کرد: البته کارهای 
بزرگی به انجام رساند و کشور را از چنگال ندانم کاری  هایی که در 
دولت گذشته بود، نجات داد اما بسیاری از کارها را که می توانست 
انجام دهد به دلیل ضعف در ستاد و وزرا و عدم شجاعت در 
مجموعه ایشان، به سرانجام نرساند. باید این مشکالت را حل کرد. 

اینکه بگوییم آمریکا و تحریم ها چنین کردند، کافی نیست.
منتجب نیا در ادامه با اشاره به اینکه اصالح طلبان از ابتدا در سال 
92 از روحانی حمایت کردند و من در سال 96 بیان کردم که ما 
نباید چک سفید امضا به دولت بدهیم، تصریح کرد: به موازات 
حمایتی که از دکتر روحانی داریم، باید انتقاد کرده و نظارت خود 
را لحاظ کنیم. در حال حاضر اصالح طلبان نباید در جبهه مقابل 

دولت قرار بگیرند.
افراطیون به  این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: 
عنوان مجموعه اندک غیر مردمی که در میان مردم جایگاهی 
ندارند، چگونه در برابر دولت ایستادند؟ طرح استیضاح دکتر ظریف 
که چهره ای محبوب، کارشناس، بین المللی است را با جرات و 
جسارت مطرح کردند، اما شکست خوردند، حتی سراغ رئیس 
مجلس نیز آمدند. آن ها با شدت و قدرت در حال برخورد هستند. 
ما نباید در میدان آن ها بازی کرده و دولت را تخریب کنیم اما نباید 
هم سکوت کنیم. وی با بیان اینکه ما باید در کنار مردم، کارگران و 
کارمندان باشیم، عنوان کرد: باید مشکالت مردم را لمس و مطرح 
کنیم. باید از  روحانی و دولت بخواهیم که این مشکالت را حل 
کنند. اگر این دو مسئله حل شود، مردم امیدوار می شوند و ما سال 
98 و 1400 شاهد حضور فعال و گسترده مردم پای صندوق های 

رای خواهیم بود.
منتجب نیا با اشاره به اینکه مجلس فعلی مجلس ایده آلی نیست، 

تصریح کرد: این مجلس، مجلس اصالح  طلبان نبوده و حتی لیست 
امید هم لیست امیدی نیست که بتوان به آن امید بست. من از 
ابتدا چنین نظری داشتم و اکنون نیز هر چه پیش می رویم، این 
مسئله را بیشتر لمس می کنیم، کمااینکه در شوراها نیز همینگونه 

است.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود:اقلیت نمایندگانی که از 
لیست امید وجود دارند، قابل تکیه و امید نیستند، کمااینکه در 
شوراها نیز همینگونه است. ما باید آب رفته را به جوی خودش 
برگردانیم و باید ضربه ای که به تحزب و احزاب در این کشور زده 
شده را جبران کنیم. مجموعه هایی که تشکیل دادند و ائتالف های 
غیرقانونی که ایجاد شده، کار به جایی نمی برد و نتیجه آن نیز 
مشخص است. نتیجه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، 

لیست امید بود که آثار و نتایج آن را می بینیم.
وی بیان کرد: اگر به احزاب برگردیم، بزرگان ما رسما اعالم کنند 
که ما اشتباه کردیم، احزاب وارد صحنه شوند، احزاب شناسنامه دار 
بررسی کرده و چهره های شاخص را معرفی کنند، بسیاری از 
حساسیت ها کم می شود و چهره های شاخص تری وارد صحنه 
می شوند، بسیاری از بده بستان ها و البی گری ها نیز که موجب 
بستن برخی از لیست های ناقص شده از بین خواهد رفت و به جای 
آن شایسته ساالری و لیست قدرتمند و قوی جایگزین خواهد شد.

منتجب نیا خاطرنشان کرد: تنها راه، برگشت به احزاب و تحزب 
است. بزرگان ما باید از این اشتباهی که مرتکب شده اند برگردند و 
بر احزاب تکیه کنند و آنچه که موازی یا جایگزین احزاب است را 
کنار بگذارند. آنچه که دنیا امروز به آن رسیده، مسئله تحزب است، 
باید آن را بپذیرند و اگر این کار انجام شود، ما مجلس و شورای 

بهتری خواهیم داشت.
کردن  استانی  خصوص  در  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
انتخابات، گفت: یکی از نقاط مثبت قانون استانی کردن انتخابات 
مجلس  که  است  این  بوده،  مطرح  دولت  و  مجلس  در  که 
قدرتمندتری تشکیل شود، یعنی نمایندگانی وارد مجلس می شوند 
که مشهورتر بوده، وجهه اجتماعی بیشتری داشته باشند و حداقل 
بتوانند در استان خود رای بیاورند. این نقطه مثبتی است و نقطه 
منفی نیز وجود خواهد داشت. اگر این قانون به تصویب نهایی 
برسد و اجرا شود، مجلس از نظر قوت و قدرت نمایندگان بهتر 

می شود و نمایندگان قوی تری وارد صحنه می شوند.
وی با بیان اینکه پارلمان اصالحات عبارت االخری همان شورای 
عالی سیاست گذاری است، عنوان کرد: چرا ما از قانون فرار کنیم 
و سراغ تشکل هایی برویم که غیرقانونی و غیرطبیعی است؟ تمام 
دنیا به سراغ احزاب می روند و مسئله تحزب و نظام حزبی یک نظام 
تعریف شده و جاافتاده است. کجای دنیا به جای احزاب، هیئت 

تشکیل می دهند؟ پارلمانی درست کنیم که در قانون اساسی و 
قانونی عادی جایگاهی ندارد و دارای تعریف مشخصی نیست. 
دو، سه نفر چنین چیزی را طراحی کردند، کمااینکه قبال برخی 

شورای عالی را طراحی کرده و متوجه قضیه شدند.
منتجب نیا بیان کرد: پارلمان اصالحات عبارت دیگری از شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان است. تنها راه ائتالف و شورای 
هماهنگی احزاب بوده که تجربه خوبی نیز در دهه  های گذشته 
داشته است، البته نه اینکه همواره موفق بودیم زیرا موفقیت تنها 
در سایه ائتالف نیست، فضا و شرایط مملکت نیز فرق می کند. گاه 
در گذشته ائتالف اصالح طلبان و گاه ائتالف اصولگرایان پیروز بوده 
و گاهی شرایط متقابل برقرار بوده است اما هیچ زمانی اینگونه 
نبوده که همانند دوره گذشته، یک باره 98 درصد کل نیروها و 

کاندیداهای رده اول ما رد صالحیت شوند.
این فعال سیاسی اصالح  طلب ادامه داد: حساسیت هایی به وجود 
آمد که موجب شد، ما بسیاری از نیروها را از دست بدهیم. من 
معتقدم اگر کار بر عهده احزاب قانونی باشد، نمی توانند برخورد 
گسترده ای انجام دهند. در گذشته نیز اینگونه بوده و رد صالحیت 
وجود داشته اما به این گستردگی نبوده است. بسیاری از کارهایی 
که ما انجام داده بودیم را به دلیل حساسیت هایی که ایجاد شد، از 

بین بردند و خنثی کردند.    

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر 
دشمن از خاکریز هسته ای عبور کند، وارد خاکریز های دیگر 
نیز خواهد شد، گفت: از ابتدا با برجام مخالف بودم. همان زمان 
به آقای رئیس جمهور نامه نوشتم؛ آن را رسانه ای هم نکردم. 
گفتم به نظر ما می رسد که به این توافق ایرادات جدی وارد 

است.
به گزارش ایسنا، سعید جلیلی در پردیس عالمه طباطبایی دانشگاه 
فرهنگیان بوشهر  اظهار کرد: در سده گذشته، کشور تحوالت مهمی را 
پشت سر گذاشته است که برای قضاوت آن باید تاریخ را تحلیل کنیم. 
انقالب مشروطه با شعار آزادی و عدالت در فاصله نه چندان زیادی 
چنان منحرف شد که حاصل آن سرکار آمدن یک رژیم مستبد به 
سرکردگی رضا پهلوی بود. آزادی و عدالت مفاهیم بسیار ارزشمندی 
است اما آنها چگونه و در چه بستری محقق می شود؟ آن حلقه مفقوده 

که می تواند این مفاهیم را تعالی ببخشد و محقق بکند چیست؟
وی در توضیح سوالی که مطرح کرد، افزود: آن خالء عبارت بود از 
استقالل. چرا که استقالل، آزادی در مقیاس یک ملت است؛ اگر یک 
ملت در کلیتش نتواند آزادی الزم را داشته باشد، طبیعتا در مسائل 

کوچکتر نیز نمیتواند آزاد باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یاد شهید 
رئیسعلی دلواری خاطرنشان کرد: بصیرت رئیسعلی در آن بود که 
می دانست شکسته شدن مرزهای استقالل، جّری شدن دشمن را 
در پی دارد؛ چرا که اگر دشمن جّری شود و از یک مرز عبور کند، به 
سایر مرز ها هم طمع خواهد کرد. آن موقع دیگر نمی توان آزادی و 

مفاهیم دیگر را تحقق بخشید. او فهمید برای رسیدن به آزادی باید از 
تمامیت ارضی خود دفاع کند؛ دفاع رئیسعلی تنها از بوشهر نبود، بلکه 
از تمامیت ارضی یک کشور بود. همچنان که ما این تجربه را داشتیم؛ 
اگر ما در خرمشهر در برابر دشمن ایستادیم فقط از خرمشهر دفاع 

نکردیم، بلکه از همه  ایران دفاع می کردیم.
نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت ملی گفت: همزمان با 
دفاع رئیسعلی دلواری، شهید مدرس از مرزهای استقالل سیاسی 
کشور دفاع می کرد تا دشمن از آنها عبور نکند. بی تفاوت نمی نشیند 
تا قراردادهای استعماری 1907 و 1919 عقد شوند. این الگوها تا پای 
جانشان اجازه ندادند که مرزهای استقالل کشور چه جغرافیایی و چه 

سیاسی، دچار لطمه شوند.
جلیلی در ادامه افزود: آنها احساس کردند اگر دشمن جری بشود به 
یک موضوع اکتفا نمی کند؛ او پیش خواهد آمد و اگر این فهم وجود 
نداشته باشد، او ده گام نیز جلوتر می آید. بعد می گوییم عجب دشمن 
بداخالقی داریم! اخالق را رعایت نکرد! سقوط اخالقی کرد! سقوط 
اخالقی که ذات دشمن است، تو باید اجازه ندهی که او بتواند وارد 
مرز های شما بشود. اگر انگلیسی ها چنگ و دندان نشان می دادند تا 
دل مردم را خالی کنند اما رئیسعلی ها با شجاعت و غیرت نشان دادند 

می توان مقاومت کرد و استقالل طلبی را به رخ مستکبران کشید.
با ستایش عقالنیت  نظام  این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
الگوهایی چون رئیسعلی دلواری تصریح کرد: رئیسعلی ها با عقالنیتی 
که داشتند می فهمیدند اگر ایمان و اراده باشد، با کمترین امکانات 
هم می توان جلوی جری شدن دشمن را گرفت؛ برخالف کسانیکه 

که عقالنیت را در رفتاری تعریف می کنند که نتیجه آن جری شدن 
دشمن است. رئیسعلی اجازه نمی داد دشمن جری شود و نمی گذاشت 
تا تعرضات دشمن به منافع ملتش بدون هزینه باقی بماند؛ این آن 
اهمیت شهید رئیسعلی دلواری است. وی با تشریح خط نفوذ خاطر 
نشان کرد: آن وقت چه کسی رئیسعلی را از میان می برد؟ چه کسی 
امثال او و شهید مدرس را ترور شخصیتی یا فیزیکی می کند؟ کسانی 
از داخل. شهادت رئیسعلی از یک سو یادآور مبارزه با استعمار و از 
سوی دیگر یادآور تلخی خیانت نفوذی هاست.وقتی سردارهایی مثل 
رئیسعلی دلواری ها، مدرس ها و میرزا کوچک خان ها به دست نفوذی ها 

حذف شدند، راه برای عناصر زبون باز شد.
وی تصریح کرد: در نهضت ملی شدن نفت عده ای می خواستند 
با اعتماد به آمریکا مثال مقابل انگلیس بایستند؛ این حرف همانقدر 
غلط است که حاال کسانی بخواهند با اعتماد به انگلیس جلوی آمریکا 
نشود،  داده  تشخیص  اگر درست  که  است  روندی  اینها  بایستند. 
مسائلی پیش خواهد آمد که دیگر جبران پذیر نیست. کسانیکه در 
مشروطه می گفتند از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشویم، آخر کار به 

رضا قلدر رسیدند که الگویش آتاتورک بود.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشور صدرنشینی شعار 
استقالل ملی را هنر انقالب اسالمی دانست و اظهار داشت: شما اگر 
بخواهید به آرمان هایتان برسید باید مانع دشمن خارجی خود شوید. 
ارزشمندی حرکت حضرت امام)ره( آن بود که می دانست برای رسیدن 
به استقالل و آزادی ابتدا باید عوامل اصلی مخالفت با این دو عنصر 
را از بین برود؛ آنجا که فرمود تسخیر النه جاسوسی انقالب بزرگتر از 

انقالب اول بود. هنر انقالب اسالمی این بود که استقالل را بر صدر 
شعارهایش قرار داد چون می دانست اگر آزادی و جمهوری اسالمی را 
می خواهد، نخست باید تکلیفش را با بیگانگان مستکبر و زیاده خواهان 
روشن کند. وی در ادامه افزود: انقالب اسالمی یک منظومه جامع بود؛ 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی. این در طول تاریخ بوده است 
که شیاطین در مقابل هر حرکت حق جویانه می ایستند و دشمنی 
می کنند. پس از وقوع انقالب نیز دشمنی های استکبار با ملت ایران 
شروع شد. ملت ما فهمید آنکه خود را کدخدا می نامد، شکست پذیر 
است و مقاومت جواب می دهد. در چهل ساله گذشته تجربه خود را 
به دنیا نشان داد که در کنار شکست اخالقی مستکبران، می توان 

شکست های پی درپی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرد.
جلیلی بدعهدی های استکبار در عمل به قراردادهای هسته ای خود 
پس از وقوع انقالب را نمونه ضدیت آنها با اراده ملت ها دانست و گفت: 
چرا مدعیان دموکراسی پس از روی کار آمدن یک دولت مردمی با 
ما اینطور رفتار کردند و به تعهدات خود در قبال نیروگاه های اتمی 
بوشهر عمل نکردند؟ در همین برجام از شما می خواهند از صد حق 
خود انصراف بدهید که 23 مورد آن دقیقا در موضوع تحقیق و توسعه 
است.  رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در خاتمه 
سخنانش اذعان داشت: اینکه شهدای هسته ای مورد احترام و تکریم 
ملت هستند از آن روست که همانند رئیسعلی دلواری ها اجازه ندادند 
دشمن جری شود و به حقوق ملی ما متعرض گردد. آنها می دانستند 
اگر دشمن از خاکریز هسته ای عبور کند، وارد خاکریز های دیگر نیز 

خواهند شد.

 دبیر شورایعالی امنیت ملی:

فساد درونی و گسترده رژیم صهیونیستی را نابود می کند
دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: آنچه موجب نابودی رژیم صهیونیستی 
خواهد شد، فساد درونی و گسترده سران آن، بیداری ملت ها و هشیاری 
نسبت به توطئه ها و ظلم هایی است که این رژیم کودک کش در حق بشریت 

مرتکب شده است.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، محمود الزهار از رهبران برجسته 
و رییس فراکسیون حماس امروز با علی شمخانی دیدار و پیرامون آخرین تحوالت 

فلسطین با وی گفت وگو کرد.
آرمان  از  اولویت جهان اسالم حمایت  این دیدار گفت: مهمترین  شمخانی در 
فلسطین و آزادی قدس شریف است و هرگونه اقدامی که موجب ایجاد انحراف در 
مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین تهدید جهان اسالم گردد 

خیانت به مسلمانان جهان تلقی می شود.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تجلیل از تالش رزمندگان 
مقاومت و ایستادگی مردم غزه و کرانه باختری در مقابل رژیم صهیونیستی، پیروزی 
تحسین برانگیز مقاومت در جنگ 5 روزه اخیر را حاصل پایبندی به آرمان فلسطین 
و فداکاری در برابر زیاده خواهی رژیم صهیونیستی و ضعف و زوال بیش از پیش این 

رژیم دانست.
شمخانی بیان کرد: آنچه موجب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد، فساد درونی 
و گسترده سران آن، بیداری ملت ها و هشیاری نسبت به توطئه ها و ظلم هایی است 

که این رژیم کودک کش در حق بشریت مرتکب شده است.

وی با تجلیل از ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغالگران وضرورت 
مقابله مستمر با سیاست های سرکوب گرانه رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان تاکید 
کرد: امروز حامیان فلسطین در سراسر جهان معتقدند تنها راه پیروزی و احقاق حق 

مردم، تکیه بر اراده داخلی و مقاومت اسالمی است.
دبیر شورایعالی امنیت ملی با انتقاد از سازمان ملل به دلیل عدم اجرای تعهدات 
خود برای بازسازی غزه و تامین حداقل های معیشتی و خدماتی برای ساکنین تحت 
محاصره، بر حمایت قاطع ایران از مقاومت و ملت مظلوم فلسطین و تداوم ارسال کمک 

های غذایی و دارویی به مردم غزه تاکید کرد.
 رژیم صهیونیستی غاصب، فاقد مشروعیت و در سراشیبی افول است

محمود الزهار وزیر خارجه سابق فلسطین، از رهبران برجسته و عضو دفتر سیاسی 
و رئیس پارلمانی حماس نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت های رهبری، دولت 
و مردم جمهوری اسالمی ایران از مقاومت فلسطین گفت: ما رژیم صهیونیستی را 
غاصب، فاقد مشروعیت و در سراشیبی افول می دانیم و هر اقدامی که منجر به تایید 
این رژیم و چشم پوشی از باز پس گیری سرزمین های فلسطین شود را مردود می 

دانیم.
وی با بیان اینکه بیداری اسالمی رو به افزایش است و بدون شک ما پیروز خواهیم 
شد تاکید کرد: مواضع جمهوری اسالمی ایران همیشه اثربخش بوده و مردم فلسطین 
این را به خوبی احساس می کنند که کسانی هستند که آنها را حمایت کنند و ان شاءاهلل 

به زودی همگی در مسجد االقصی نماز خواهیم خواند.

وی با تقبیح حاکم شدن سیاست های تفرقه آمیز در جهان اسالم که موجب 
کاهش حساسیت نسبت به فلسطین و استیفای حقوق مردم مظلوم آن شده است 
اظهار داشت: برخی کشورهای عربی با تالش برای مقابله با جمهوری اسالمی که عامل 
ثبات و صلح در منطقه است مسیر تضعیف جبهه مقاومت و همکاری با دشمنان جهان 

اسالم را می پیمایند.


