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اخبار

سردار جعفری :سپاه سازمانی انسان محور است
نه تجهیزات محور

فرمانده کل سپاه گفت :به گفته رهبری ،سپاه سازمانی فرهنگی ،
سیاسی ،امنیتی و نظامی است؛ سپاه سازمانی انسان محور است.
سردار محمد علی جعفری در افتتاحیه اولین بیمارستان تخصصی
دندانپزشکی شهید شکری اظهار کرد :توجه سپاه به موضوع درمان
و خدمات پزشکی در عرصه های مختلف از آنجایی است که سپاه
پاسداران یک سازمان انسان محور است و نه تجهیزات محور.
فرمانده سپاه پاسداران گفت :سازمانهای دیگر دنیا معموال
محوریت قدرتشان بر تجهیزات ،فن آوری و قدرت آتششان است؛ اما
سپاه پاسداران که به فرموده رهبری یک سازمان فرهنگی ،سیاسی ،
امنیتی و نظامی است ،الزم می داند که قدرت سازمانی خود را بیش
از گذشته در رابطه با نیروی انسانی توسعه بدهد؛ آن هم نیروی انسانی
مومن ،بصیر و انقالبی.
وی ادامه داد :از شاخص های نیروی انقالبی  ،مردمی بودن است.
مردمی بودن ،انقالبی بودن ،والیی بودن سازمان سپاه را یک سازمان
جامع و همه جانبه می کند که خدارا شکر می کنیم ،سپاه تا کنون این
ویژگی ها را در خود حفظ کرده است.
جعفری گفت :مشکل ما الگو گیری و تقلید از سیستم های رایج
در کشور و دنیا است .وقتی میگویند یکی از ویژگیهای سپاه نظامی
بودن است  ،فکر میکنند ما می خواهیم از الگوهای ارتشی دنیا الگو
بگیریم؛ این اشتباه است .تفاوت سپاه در همین ویژگی هایی است
که ذکر شد؛ چرا که قبل از نظامی بودن سپاه یک سازمان مردمی ،
فرهنگی و سیاسی است.
وی یادآور شد :باید خدمات بیمارستانهایی که افتتاح میکنیم به
مردم و خانواده های کادر سپاه ارائه شود.
فرمانده کل سپاه گفت :معنای حرفهایم این نیست که سپاه صد
در صد در کارها موفق بوده است .در اینجا موضوع منافع اقتصادی و
درآمد مطرح می شود .باید مدام با این موضوع مبارزه کنیم .بسیاری
از بیمارستانهای خصوصی برای توجه به موضع خدمات مناسب در
اولویت قرار می گیرند ،اما با هزینه بیش تر هنر ما این است که یک
مجموعه دولتی و حاکمیتی باشیم ،خدمات ما ارزان باشد و هدفمان
خدمت به مراجعه کنندگان باشد.
وی سپس گفت :از آنجایی که اینجا دانشگاه هم است باید تربیت
کادر پزشکی را هم انجام داد تا این بیمارستان یک نمونه باشد .وظیفه
سپاه پاسداران الگوسازی است .مقام معظم رهبری یک بار فرمودند ما
کاری جز الگو سازی نداریم ،همه کارها باید طوری باشد که الگو دیگران
شود .امیدواریم ویژگی های این بیمارستان انحصاری نباشد و الگویی
برای سایر بیمارستان های کشور و منطقه باشد.

خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران
اشتباه است

رئیس جمهور ترکیه :خروج آمریکا از توافق هستهای و اجرای
دوباره تحریمها علیه ایران کار صحیحی نیست.
رئيس جمهور ترکيه گفت :از شنيدن تحريم هاي آمريکا عليه
ايران به ستوه آمده ايم و چنين چيزي را به لحاظ آرامش منطقه صحيح
نمي دانيم .شما بر اساس چه چيزي ايران را مجازات مي کنيد؟ اينها
کارهاي صحيحي نيست.
وي افزود :اگر آمريکا به ترکيه سالح نمي فروشد مايحتاج دفاعي
مان را از راه ديگري تامين خواهيم کرد.
رجب طيب اردوغان در اثناي سفر رسمي خود به انگليس در
گفتگو با شبکه تلويزيوني بلومبرگ در پاسخ به سئوالي در مورد خريد
سامانه دفاع ضدموشکي اس 400-از روسيه و احتمال تحريم شدن از
سوي آمريکا با اشاره به اينکه اگر ما متفق آمريکا هستيم بايد انتظار
همبستگي داشته باشيم نه تحريم ،گفت :ما به عنوان ترکيه اگر نمي
توانيم مايحتاج دفاعي خود را از طريق آمريکا رفع کنيم مجبوريم که از
طرق ديگر دست به اينکار بزنيم .يونان هم سامانه هاي اس 300-خود
را از روسيه خريداري کرده است اما صدايي از کسي درنيامد.
اردوغان در پاسخ به سئوالي ديگر در مورد حاکان آتيال معاون
بانک خلق ترکيه که به اتهام دور زدن تحريم هاي عليه ايران در آمريکا
بازداشت و زنداني مي باشد ،اين اقدام آمريکا را ناعدالتي دانست و با
اشاره به اينکه هنوز نمي دانم نتيجه محاکمه وي در دادگاه هاي آمريکا
چه خواهد شد ،گفت :اميدوارم نتيجه اين محاکمه طوري نباشد که
روابط ترکيه و آمريکا را با خاک يکسان کند .زيرا حاکان آتيال بطور
قطع بي گناه است و بايد تبرئه شود .محکوم کردن آتيال به مثابه محکوم
کردن ترکيه خواهد بود.
رئيس جمهور ترکيه در ادامه در پاسخ به سئوالي در مورد حوادث
غزه ،گفت :اين حوادث دو مسئول دارد ،ترامپ و نتانياهو.
اردوغان با اشاره به تعداد شهدا در اين حوادث از آن به عنوان يک
فالکت بزرگ ياد کرد.
اردوغان با اشاره به حمالت اخير رژيم صهيونيستي به غزه گفت:
به شمار کشته ها نگاه کنيد ،اين يک فاجعه است .نتانياهو و ترامپ
مسئول وقايعي هستند که در غزه روي داد.
گفتني است دولت ترکيه براي ابراز همبستگي با مردم فلسطين و
احترام به شهداي روز گذشته در اثناي گشايش سفارت آمريکا در قدس
شريف ،سه روز عزاي عمومي اعالم کرد.
بکر بوزداغ معاون نخست وزير ترکيه با اعالم اين خبر گفت ترکيه
کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اسالمي را براي تشکيل جلسه
فوق العاده در روز جمعه به ترکيه دعوت کرده است.

الوروف:آمریکابهطرفهایبرجامفشارمیآورد

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد :آمریکا به سایر اعضای توافق
هسته ای با ایران موسوم به برجام فشار زیادی وارد می کند و به آنها
اولتیماتوم داده است که باید روابط تجاری خود با تهران را متوقف کنند.
سرگئی الوروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آالن پیتر
کایتانو همتای فیلیپینی خود اظهار داشت :آمریکا به کشورهای شرکت
کننده در برجام فشار وارد می آورد تا از صادرات کاالهای مشخصی به
این کشور خودداری کرده و از ایران نفت نخرند و برای این هدف نیز
بازه زمانی  60تا  90روزه تعیین کرده است.
الوروف با بیان اینکه این اقدام ،فشار گسترده آمریکا بر سایر
اعضای توافق هسته ای نام دارد ،یادآوری کرد :شرکای اروپایی اعالم
کرده اند که برای عدم وابستگی به آمریکا در روابط اقتصادی با ایران
آماده می شوند و قصد دارند تدابیر جبران کننده در این رابطه اتخاذ
کنند.
وز یر خارجه روسیه با بیان اینکه یک نکته در این خصوص آشکار
است ،اظهار داشت :آمریکا با خارج شدن از برجام تمام حق خود در
چارچوب این سند را از دست داده است و هم اکنون به دنبال این است
که دیگران نیز حقوق خود را در برجام را از دست بدهند.
به گزارش ایرنا ،ترامپ سه شنبه گذشته ( 18اردیبهشت  8 -مه)
خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران و  5+1و بازگرداندن تحریم ها
علیه ایران را اعالم کرد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بالفاصله
در مخالفت با این اقدام ترامپ بر همکاری اتحادیه اروپا با ایران در
چارچوب توافق هسته ای تاکید کرد و انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،چین و
روسیه هم اعالم کردند که در برجام باقی خواهند ماند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در واکنش به اقدام
ترامپ ،اعالم کرد که تهران به همکاری های خود با پنج کشور باقیمانده
در توافق هسته ای ادامه خواهد داد و چنانچه از منافع برجام منتفع
نشود ،نظام تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
در همین راستا ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران از روز شنبه دور تازه رایزنی های خود درباره توافق هسته
ای که به دستور رئیس جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد را از
چین آغاز کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران روز گذشته وارد مسکو پایتخت
روسیه شد و پس از رایزنی با همتای روس خود ،مسکو را به مقصد
بروکسل برای دیدار با وزیران امورخارجه فرانسه ،آلمان ،انگلستان و
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ترک کرد.
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سفیران جدید لبنان ،لتونی ،استونی ،نپال و نیوزلند در تهران ،دیروز به طور
جداگانه با رییس جمهور دیدار و استوار نامه خود را تقدیم کردند.
آقای روحانی روز سه شنبه هنگام دریافت استوارنامه «حسن عباس» ،سفیر
جدید لبنان در تهران ،با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و ثبات لبنان به عنوان یک
کشور بسیار مهم خاورمیانه گفت :جمهوری اسالمی ایران به حمایت های خود از دولت
و ملت لبنان برای مقاومت در برابر گروه های تروریستی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم
صهیونیستی ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و مذاهب
مختلف در لبنان ،انتخابات اخیر در این کشور را نشان دیگری از اداره لبنان براساس
مردمساالری و نظر مردم دانست و گفت :امیدواریم این انتخابات ،وحدت در لبنان را
بیش از پیش تقویت ،روند شکوفایی اقتصادی این کشور را فراهم و روابط تهران -
بیروت را مستحکم تر کند.
وی روابط ایران و لبنان را در طول تاریخ عمیق ،دوستانه و صمیمانه خواند و
تاکید کرد :ایران از گسترش و تعمیق روابط در همه عرصه ها با لبنان استقبال می کند.
«حسن عباس» سفیر جدید لبنان در تهران نیز در این دیدار با تقدیم استوارنامه
خود به رئیس جمهور ،تاکید کرد که لبنان مصمم است روابط خود را با جمهوری
اسالمی ایران در همه زمینه ها گسترش و توسعه دهد.
بخش خصوصی ایران و لتونی برای استفاده حداکثری از ظرفیتها و
توانمندیهای دو کشور تالش کنند
س جمهور با بیان اینکه ایران جزو اولین کشورهایی بوده که استقالل لتونی
رئی 
را به رسمیت شناخته است ،گفت :آمادگی داریم تا روابط و همکاری های خود را در
بخش های مختلف با لتونی به عنوان کشوری دوست گسترش دهیم.
آقای روحانی روز سهشنبه به هنگام دریافت استوارنامه «پتریس کارلیس
آلفرتس» ،سفیر جدید آکردیته لتونی با اشاره به روابط دوستانه دو کشور ،اظهار
امیدواری کرد با تالش مسئوالن شاهد توسعه مناسبات اقتصادی ،فرهنگی و علمی
ایران و لتونی باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه در سالهای اخیر تحوالت مثبتی در
روابط و همکاریهای تهران  -ریگا اتفاق افتاده است بر ضرورت تالش بخش خصوصی
به ویژه اتاقهای بازرگانی دو کشور در استفاده حداکثری از ظرفیتها و توانمندیهای
موجود برای گسترش مناسبات و همکاریهای فیمابین تأکید کرد.
«پتریس کارلیس آلفرتس» ،سفیر جدید آکردیته لتونی نیز در این دیدار ضمن
تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان حضور در جمهوری اسالمی ایران
را افتخاری بزرگ برای خود دانست و با اشاره به روابط برادرانه دو کشور گفت :لتونی
همواره خود را مدیون حمایتهای اصولی دولت و ملت ایران میداند.
سفیر جدید آکردیته لتونی با اشاره ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود
خواستار توسعه همه جانبه روابط و همکاریها با جمهوری اسالمی ایران در بخشهای
مختلف شد.
ایران؛ آماده توسعه همه جانبه مناسبات و همکاریها با استونی
رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید اکردیته استونی ،با اشاره به
روابط دوستانه و صمیمانه دو کشور گفت :جمهوری اسالمی ایران آماده توسعه همه
جانبه مناسبات و همکاریها با استونی است.
آقای روحانی امروز در این دیدار  ،رایزنی و همکاری دو کشور در سازمانها و
مجامع بینالمللی را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت :ظرفیتها و توانمندیهای
خوبی در بخشهای مختلف تجاری و اقتصادی ایران و استونی وجود دارد که باید برای
استفاده حداکثری از آنها تالش بیشتری داشته باشیم.

الریجانی در صحن علنی مجلس:

کشتار مردم
فلسطین لکه ننگ
بزرگی برای رژیم
صهیونیستی و
آمریکا است

وی با بیان اینکه هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط دوستانه و همکاری میان ایران
و استونی وجود ندارد ،بر ضرورت تالش برای گسترش مناسبات دو کشور در بخشهای
مختلف علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و گردشگری تأکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به خروج یکطرفه آمریکا از برجام و فرصت کوتاه اروپا برای
اعالم موضع روشن و شفاف در قبال آن ،گفت :ایران تنها در شرایطی میتواند در برجام
باقی بماند که به طور کامل از منافع آن بهرهمند شود.
وی افزود :متأسفانه امروز آمریکا قصد دارد در اقدامی بیمنطق و غیرحقوقی
قوانین داخلی خود را به دیگر نقاط جهان گسترش دهد که باید همه کشورها از جمله
اتحادیه اروپا در برابر آنها ایستادگی کنند.
خانم «مارین موتوس» سفیر جدید آکردیته استونی نیز در این دیدار ضمن
تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور ،روابط دو کشور را مثبت دانست و با اشاره
به ظرفیتهای فراوان برای توسعه مناسبات فیمابین ،خواستار حضور سرمایهداران و
فعاالن اقتصادی کشورمان در استونی شد.
وی همچنین بر اهتمام و تالش این کشور به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا
برای حفاظت و ادامه برجام تأکید کرد.
ایران عالقه مند به توسعه روابط و همکاریهای همه جانبه با نپال است
س جمهور با اشاره به روابط دوستانه و دیرینه ایران و نپال بر ضرورت تالش
رئی 
برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در راستای توسعه همه جانبه
مناسبات و همکاریهای تهران  -کاتماندو تأکید کرد.
آقای روحانی روز سهشنبه به هنگام دریافت استوارنامه خانم «سوا المسال»،
سفیر جدید اکردیته نپال با بیان اینکه دو کشور دیدگاهها و مواضع مشترکی در زمینه
مسائل منطقهای و بینالمللی دارند ،افزود :توسعه ثبات و امنیت جهان به ویژه در
کشورهای دوست ،برای ایران حایز اهمیت است و در این راستا میتوانیم همکاریهای
مثبت و سازندهای در مجامع و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد،
جنبش عدم تعهد و گروه  77با هم داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به کشتار مردم بیگناه فلسطین به دست رژیم اشغالگر
صهیونیستی تأکید کرد :موضعگیری در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و دفاع از ملت
مظلوم فلسطین در حقیقت دفاع از بشر و حرکت در مسیر توسعه صلح و ثبات جهانی
است و امروز وظیفه همه کشورها به ویژه کشورهای غیرمتعهد موضعگیری قاطع و
محکم در برابر اینگونه جنایتها و تجاوزهاست.
آقای روحانی با بیان اینکه تجار ،سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی دو کشور
میتوانند همکاریهای نزدیکتری با هم داشته باشند ،گفت :جمهوری اسالمی ایران

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :انتقال سفارت آمریکا در
فلسطین اشغالی از تل آویو به قدس مغایر با مصوبات شورای امنیت و
مجمع عمومی سازمان ملل است اما آمریکاییها از سالها قبل تصمیم
گرفتند که این نهادهای بینالمللی را بیاعتبار کنند.
علی الریجانی در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی
دیروز مجلس (سهشنبه  25اردیبهشت  )97گفت :روز گذشته رژیم
صهیونیستی دست به جنایتی وسیع زد و حدود  50نفر از مردم مظلوم
فلسطین را به شهادت رساند و حدود  2هزار نفر را مجروح کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :این حادثه مقارن با
دو مساله بود یکی همزمان با روز نکبت بود که چند دهه پیش در
چنین روزی قدرتهای بزرگ به حمایت صهیونیستها پرداختند تا
مردم فلسطین را از سرزمین خود آواره کنند و به جای آنان از گوشه و
کنار جهان افرادی را جمعآوری و خانه و کاشانه و اراضی فلسطینیان
را غصب کردند.
وی افزود :این موضوع حادثه عظیمی بود که بیش از دو سوم
مردم فلسطین را از سرزمین آبا و اجدادی خود اخراج کردند و با قتل
عام کسانی که مقاومت داشتند زمینه را برای وارد کردن دیگران فراهم
آوردند .این فاجعه تاریخی مبنای تولد این رژیم نکبت شد که عامل
ماجراهای چند دهه اخیر شد.
الریجانی خاطرنشان کرد :موضوع دیگر انتقال سفارت آمریکا در
فلسطین اشغالی از تل آویو به قدس است که روز گذشته به دستور
رئیسجمهور آمریکا انجام شد .با اینکه همه کشورهای دنیا این اقدام را

خبر

عالقه مند به توسعه روابط و همکاریها در بخشهای مختلف تجارت ،سرمایهگذاری،
فرهنگی و توسعه گردشگری با نپال است.
خانم «سوا المسال» ،سفیر جدید اکردیته نپال پس از تقدیم استوارنامه خود
به رئیس جمهور کشورمان روابط دو کشور را دوستانه و تاریخی دانست و با اشاره به
دیدگاههای مشترک و همکاری نزدیک ایران و نپال در سازمانها و مجامع بینالمللی،
گفت :عالقه مند به توسعه روابط همه جانبه با جمهوری اسالمی ایران هستیم.
سفیر جدید اکردیته نپال با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در نپال خواستار
حضور سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی ایرانی در راستای بهرهبرداری از این ظرفیتها
و توسعه همکاریهای مشترک بخش خصوصی دو کشور شد.
خانم المسال با بیان اینکه دولت و ملت نپال دوستدار صلح و برقراری ثبات در
جهان هستند ،افزود :همواره از آرمان ملت فلسطین حمایت کرده و خواهیم کرد.
تهران از گسترش روابط دوستانه و صمیمانه با نیوزیلند استقبال می کند
رئیس جمهور با بیان اینکه تهران از گسترش روابط دوستانه و صمیمانه با
نیوزیلند استقبال می کند ،به ظرفیت های گسترده دو کشور برای تعمیق این روابط
اشاره و بر بهره گیری از این ظرفیت ها تاکید کرد.
آقای روحانی امروز سه شنبه و هنگام دریافت استوارنامه «همیش مک
مستر» سفیر جدید نیوزیلند در تهران گفت :ظرفیت های خوبی در روابط
ایران و نیوزیلند وجود دارد که باید از این ظرفیت ها برای توسعه همکاریهای
مشترک در همه عرصه های مورد عالقه بهره گرفته شود و تهران آماده
است روابط تجاری و همکاری های علمی و گردشگری خود را با ولینگتون
گسترش دهد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خروج دولت آمریکا از توافق برجام
و انتقال سفارتخانه اش به قدس شریف را دو اشتباه بزرگ و تاریخی واشنگتن خواند و
تصریح کرد :تاریخ قضاوت خواهد کرد که هر دوی این تصمیمات دولت آمریکا ،بسیار
نادرست و غیردقیق نسبت به ایران و مردم منطقه بوده است.
آقای روحانی با اشاره به مخالفت جامعه جهانی با هر دو تصمیم اشتباه آمریکا
گفت :اولین نتیجه این تصمیمات غلط  ،انزوای واشنگتن نزد افکار عمومی جهان است.
وی با قدردانی از مواضع مثبت نیوزیلند در خصوص برجام گفت :سال 2015
سال موفقیت سیاست و دیپلماسی بر تخاصم و روابط غیردوستانه میان کشورها بود و
دولت ایران معتقد است که تعامل سازنده با کشورهای جهان و اتخاذ راهبرد برد-برد
به نفع همه جهان خواهد بود.
آقای روحانی با اشاره به اینکه ایران همواره به تعهدات خود در عرصه بین المللی
پایبند بوده و در موضوع برجام  11 ،گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی این موضوع
را تایید می کند  ،خروج واشنگتن از توافق برجام را شکست سیاسی و اخالقی برای
این دولت آمریکا دانست.
سفیر جدید نیوزیلند نیز در این دیدار با تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور،
تاکید کرد که ولینگتون خواهان توسعه و تعمیق روابط با تهران در همه عرصه ها بویژه
اقتصادی است.
«مک مستر» با ابالغ سالم نخست وزیر کشورش به دکتر روحانی  ،گفت :قدیمی
ترین سفارت نیوزیلند در منطقه خاورمیانه در تهران است که این نشان دهنده روابط
عمیق و دوستانه دو دولت و دوملت با یکدیگر است وضروری است که این روابط بیش
از پیش تقویت شود.
وی برجام را پیروزی دیپلماسی و همکاری بر تقابل و عدم اطمینان و مهمترین
دستاورد دیپلماتیک تاریخ ذکر کرد و افزود :حمایت کشورهای جهان از برجام بیانگر
جایگاه ویژه این توافق در عرصه روابط بین الملل است.

محکوم کردند و با اینکه همه میدانند این اقدام مخالف مصوبات شورای
امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل است اما ظاهرا از سالها پیش
آمریکاییها تصمیم گرفتند این نهادهای بینالمللی را بیاعتبار کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :حمله به عراق بدون
ی ها به کمک یکی دو کشور دست
مصوبه شورای امنیت بود اما آمریکای 
به این اقدام زدند گرچه بعدها چنان گرفتار شدند که پا به فرار گذاشتند.
وی افزود :خروج از معاهده پاریس درمورد آب و هوا خالف
مصوبات سازمان ملل بود خروج از توافقنامه هستهای مخالف قطعنامه
شورای امنیت بود و همینطور انتقال سفارت خود به قدس.
الریجانی خاطرنشان کرد :همه اینها نشان میدهد آمریکا قصد
دارد نهاد بینالمللی سازمان ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان
تاسیس شد نابود کند و چون سازوکار دیگری برای جایگزینی آن وجود
ندارد صحنه بینالمللی را به سوی نوعی هرج و مرج امنیتی سوق دهد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :جنایت روز گذشته و
کشتار مردم فلسطین و آن هم صرفا به خاطر اینکه اعتراض به چنین
اقداماتی کردند لکه ننگ بزرگی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا است
و در تاریخ خواهد ماند و عدم اقدام سایر کشورها در مقابله این سبوئیت
که همه نظامات حقوقی حقوق بشری را زیر پا گذاشت نیز موضوع
دیگری است که نشان میدهد این ترتیبات چیزی جز ابزار برای
قدرتها نیست و نخواهد بود.
وی افزود :روشن است که این کشتارها از سر استیصال رژیم
صهیونیستی است و بیش از آنکه قدرت آنان را نشان دهد آشفتگی آنان

را برمال میکند .راهپیمایی روزهای گذشته فلسطینیان نشان داد در
جهت احقاق حق خود ایستادهاند و مقاومت میکنند و ملتی زنده و پویا
هستند .این حرکت جدید در فلسطین برای رژیم صهیونیستی اضطراب
ایجاد کرده که دست به اقدامات احمقانه میزند.
الریجانی خاطرنشان کرد :در چنین شرایطی رژیم
آمریکا ادعا میکند بزرگترین معامله قرن را سامان میدهیم.
آقای ترامپ! این بزرگترین معامله قرن شما را فلسطینیان
به بزرگترین ننگ تاریخ بدل کردند و با چنین اقدامی ملت
فلسطین و مسلمانان را متحدتر کردید و همین امر عامل اصلی
پیروزی آنان خواهد بود و دیگر کسی به وعدههای شکالتی
شما وقعی نمینهد .حتی برخی گروههایی از فلسطین که با
طرحهای سازش قالبی آمریکا سالیانی منتظر حداقلهایی برای
زیست خود بودهاند .امروز متوجه شدند راه اصلی احقاق حق
فلسطینیان مقاومت است و البته این بزرگترین دستاورد قرن
است که معامله پوشالی قرن آمریکا را به زبالهدان تاریخ فرستاد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :کمیته فلسطین
اتحادیه بینالمجالس اسالمی روز گذشته در تهران حوادث اخیر در
سرزمینهای اشغالی را بررسی و همگرایی خوبی برای مقابله با اقدامات
ماجراجویانه آمریکا و صهیونیستها بوجود آورد .از دستاندرکاران این
همایش سپاسگزاری میکنم و البته باید دبیرخانه بینالمجالس اسالمی
پیگیریهای جدیتری برای اقدامات عملی که در این اجالس مطرح
شد به عمل آورد.

واکنش جهانگیری به انتقال سفارت آمریکا به قدس:

بی عرضگی برخی حکام اسالمی ،قلب ملت های مسلمان را به آتش کشید

معاون اول رئیسجمهوری با انتقاد از برخی حکام اسالمی ،بی عرضگی و بی
کفایتی برخی حکام اسالمی را عاملی برشمرد که امروز قلب ملت های مسلمان
دنیا را به آتش کشیده است.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در آیین افتتاح
خط تولید سلول انسانی شرکت سلتک فارمد با اشاره به انتقال سفارت ایاالت
متحده آمریکا به قدس اشغالی اظهار کرد :ما در شرایط عجیب و غریبی قرار داریم
بعد از  70سال از اشغال سرزمینهای فلسطینیان و انواع فراز و فرودهایی که این
سرزمین و رژیم اشغالگر داشتند کار به مقطعی رسید که عدهای تصور کردند
می شود با گفتوگو و مذاکره راهکارهایی برای این سرزمین پیدا کرد و جلوی
خونریزی و اشغال بیشتر را گرفت.
وی ادامه داد :بعد از این همه سال و پایین و باالهایی که گذشت ،آمریکاییها
با برگزاری انواع جشنها اینگونه نمایش دادند که در حال حل موضوع با گفتوگو
هستند.
معاون اول رئیسجمهوری گفت :رئیسجمهور آمریکا با انجام یک نمایش و
معرفی کنسولگری خود در قدس به عنوان سفارتخانه تاکنون موجب به شهادت
رسیدن قریب به  60انسان مسلمان بی پناه شده است.
وی تاکید کرد :در این مقطع تاریخی نفرت بزرگی از این کار در جهان
اسالم ایجاد می شود و مسلمانان از کشته شدن مردم بی گناه مسلمان کینه
پیدا خواهند کرد.
جهانگیری با انتقاد از عملکرد برخی حکام کشورهای اسالمی در موضوع
قدس اشغالی اظهار کرد :متاسفانه بی عرضگی و بی کفایتی برخی حکام اسالمی به
ویژه در سالهای اخیر باعث شده تا نمایشی از هماهنگی و انسجام با اسرائیلیها
نشان دهند که امروز قلب ملت های مسلمان دنیا را به آتش کشیده است .آنها
باید نزد مردم مسلمان کشور خود برای شاهد بودن چنین صحنههایی خجالت
بکشند.
وی با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت :از خدا می خواهیم که
همه امت اسالمی در دنیا و همه مظلومان را از این شرایط نجات دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران در شرایط جدیدی
قرار گرفته است ،اظهار کرد :واقعیتی که امروز وجود دارد این است که در دوران
 40سال عمر جمهوری اسالمی ،کشور انواع و اقسام دورانها را اعم از دوران تحریم
آمریکا ،دوران تحریم اروپا ،دوران سخت تحریم آمریکا ،اروپا و شورای امنیت
سازمان ملل و دوران هشت سال دفاع مقدس که طی آن تقریبا همه کشورهای
دنیا از جمله آمریکا ،شوروی ،فرانسه و برخی کشورهای منطقه در مقابل ما حضور
داشتند را با موفقیت و سربلندی پشت سر گذاشتیم.جهانگیری ادامه داد :آخرین
مرحله از این دورانها ،دوران تحریمهای هستهای بود که دولت یازدهم با شعار
گفتوگو و حل و فصل منطقی مشکالت با دنیا کار خود را آغاز کرد و این کار منجر
به توافق برجام شد که طی آن بخشی از تحریمها علیه ایران متوقف شد .طی این
دوران نیز ما اقداماتی برای توسعه کشور انجام دادیم.
معاون اول رییسجمهوری با اشاره به روی کار آمدن ترامپ به عنوان
رییسجمهور جدید آمریکا و انجام برخی اقدامات غیرقابل پیشبینی از سوی
او ،خاطرنشان کرد :رییسجمهوری جدید آمریکا با روی کار آمدن خود دست
به اقدامات عجیب و غریبی از جمله اقدام دیروز مبنی بر تاسیس سفارتخانه در
بیتالمقدس زد اما کاری که پیش از آن انجام داده بود اعالم خروج آمریکا از برجام
بود .رییسجمهوری آمریکا در انظار مردم دنیا با نهایت زشتی هم ملت بزرگ،
متمدن و دارای تاریخ ایران را با انواع و اقسام اتهامات روبرو کرد و هم از برجام
که به اعتقاد خود او یک توافق چندجانبه بود خارج شد .او همچنین امضا کرد که
تحریمهای قبلی باز گردد و تحریمهای جدیدی نیز بر آنها اضافه شود.

وی تصریح کرد :این اقدام آمریکا از جهات مختلف برای آنها به عنوان یک
کشور بزرگ بیآبرویی است به این دلیل که آنها ساعتها گفتوگو و مذاکره کردند
و در این زمینه وقت بسیاری گذاشتند اما در نهایت از این توافق خارج شدند.
جهانگیری با بیان اینکه در دولت یازدهم حداقل  18ماه مذاکره خیلی فشرده
انجام شد و طی آن هیات آمریکایی با بیش از  100نفر در مذاکرات حضور
مییافت ،ادامه داد :اتحادیه اروپا ،سازمان ملل ،آژانس بینالمللی اتمی ،چین و
روسیه و همه کشورهای صاحب حق وتو در جلسات مذاکرات حضور داشتند.
معاون اول رییسجمهوری با تاکید بر اینکه اگر راه مذاکره و گفتوگو بسته
و گفته شود که نتایج مذاکرات را میتوان به آتش کشاند ،دیگر چه دلیلی برای
مذاکرات بعدی وجود دارد ،خاطرنشان کرد :با این شرایط اصال چرا باید دیپلماسی
ادامه یابد آن هم زمانی که چنین قدرت بزرگی دست به این اقدام (خروج از توافق)
میزند به همین دلیل است که بقیه طرفین برجام اعم از چین ،روسیه و اروپاییها
اعالم میکنند که ما میخواهیم این توافق ادامه یابد.
وی گفت :ابراز تمایل آنها برای ادامه برجام نه به خاطر ما بلکه به خاطر
خود آنها و همچنین به دلیل این است که راه مهم گفتوگو در فضای بینالمللی
همچنان باز باشد .با این وجود در شرایط فعلی آمریکاییها با پررویی میگویند که
ایرانیها مجددا مذاکره کنند تا به توافق دیگری دست یابیم.
جهانگیری با اشاره به آینده توافق برجام با توجه به خروج آمریکا از این
توافق ،اظهار کرد :درباره اینکه با اروپاییها و سایرین درباره برجام به چه نتیجهای
برسیم همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و رییسجمهوری نیز بر آن تاکید
کردند ،ایران بر اساس روش خود راه را ادامه میدهد تا ملت بداند مسئوالن همه
مسیرهایی که بتواند کم زحمتترین راه را پیشروی آنها قرار دهد طی خواهند
کرد .با این وجود برای ما روشن است که تحریمهای آمریکا سه الی شش ماه دیگر
باز میگردد.
معاون اول رییسجمهوری با تاکید بر اینکه توانمندی و قدرت جمهوری
اسالمی ایران نسبت به شناختی که آمریکاییها از این کشور دارند بسیار باالتر
است ،از برخی اظهارات و بزرگنمایی مشکالت در داخل کشور انتقاد کرد و
گفت :متاسفانه در داخل عادت کردهایم که در مشکالت بزرگنمایی و در بیان
توانمندیها کوچکنمایی کنیم .این در حالی است که ما کشوری هستیم که از
گذشته کارخانه و صنعت میساختیم؛ ما صنعت نفت داریم و امروز نیز یک واقعیت
است که در صنایع مختلف از جمله نفت ،گاز ،سدسازی و ساخت نیروگاه دارای
توانمندیهای خوبی هستیم.
وی با بیان اینکه امروز قدرت مهندسی و ساخت تجهیزات در همه بخشهای
کشور ایجاد شده است ،افزود :گرچه ممکن است در مقطعی که با دنیا کار میکنیم،
از نظر اقتصادی به مصلحت باشد که بخشی از تجهیزات را از جای دیگر وارد کنیم.
جهانگیری در ادامه صحبتهای خود با اشاره به توانمندیهای کشور در
زمینه صنایع پیشرفته ،فناوری نانو ،بیوتکنولوژی و سلولهای بنیادین ،تاکید
کرد :در این شرایط آمریکاییها فکر میکنند که اگر ما را تحریم کردند ما
دیگر نمیتوانیم یکسری از تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنیم .این فکر
ناشی از عدم آگاهی آنها نسبت به توانمندیها و موقعیت جغرافیایی کشور
ایران است.
معاون اول رییسجمهوری با اشاره به قرار گرفتن  15کشور در همسایگی
جمهوری اسالمی ایران ،خاطرنشان کرد :در اوایل دولت یازدهم و در زمانی که
همچنان تحریمهای هستهای برقرار بود ،در سفر به اردبیل برای افتتاح یک واحد
صنعتی مشاهده کردم که در این واحد صنعتی دستگاههایی وجود دارد که وارد
کردن آنها در آن شرایط تحریم امکانپذیر نبود .در این باره از مدیر واحد صنعتی
پرس و جو کردم و او گفت که آن مجموعه بخشی از این دستگاه را با قاطر به

داخل کشور آورده است.
وی با تاکید بر اینکه آمریکاییها با اقدامات خود زحمت مردم ما را زیاد
میکنند ،گفت :از همین مسیری که آمریکا تصمیم گرفته به مردم و توسعه ایران
ضربه بزند ،مدیران حتما خواهند توانست که برای رشد و توسعه ایران اقدام کنند.
ایرانی دانشمند در هر نقطه از دنیا که باشد ،زمانی که میبیند موضوع ایران در
تهدید قرار گرفته ،بال میزند تا به ایران برسد و کمک کند .آنها (آمریکاییها) هنوز
نتوانستهاند که عرق ایرانی را درک کنند و ببینند که مردم ایران در مقابل سختیها
و فشارهای بیگانگان چه عکسالعملی از خود نشان میدهند.
جهانگیری خاطرنشان کرد :به لطف الهی با توجه به توانمندیهای بزرگ
انسانی و فیزیکی و مادی که در کشور وجود دارد در شرایط فعلی هیچ آسیبی به
توسعه کشور وارد نخواهد شد و ما با موفقیت با در نظر گرفتن برخی موضوعات
این دوره را پشت سر خواهیم گذاشت.
معاون اول رییسجمهوری انسجام ،وحدت ،هماهنگی و همصدایی در داخل
در مقابل دشمنان را نخستین الزمه عبور از شرایط فعلی عنوان و اظهار کرد :این
موضوع نباید به شعار این جناح یا آن جناح و تسویه حساب جناحی تبدیل شود.
همچنین من یا طرف مقابل نباید در شرایط فعلی فکر کنیم که دیگری را زیر پا
بگذاریم بلکه باید یکصدایی و همدلی خود را در مقابل بیگانه در معرض نمایش
بگذاریم .به لطف خدا در داخل جناحهای مختلف با یکدیگر دارای اختالف سلیقه
هستند اما با یکدیگر دشمنی ندارند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از دیپلماتهای کشور در شرایط فعلی ،افزود:
کسانی که در خط مقدم قرار دارند باید مورد حمایت داخل کشور قرار بگیرند تا
بتوانند به خوبی در مسیر طراحی شده خود حرکت کنند.
جهانگیری استفاده از ظرفیتهای انسانی و حضور نخبگان کشور برای
حل مشکالت موجود را دومین نیاز امروز کشور عنوان کرد و گفت :امروز باید
ظرفیتهای انسانی و نخبگان کشور برای کمک به ایجاد وحدت و اتخاذ راهکارهای
مختلف برای پشت سر گذاشتن سختیها روی کار بیایند.
معاون اول رییسجمهوری خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی کشور مدیران
باید فکر کنند مسئولیت پذیرفتهاند که خود را وقف ملت کنند ،آنها باید بپذیرند
در دورهای مسئولیت گرفتهاند که بیانگیزگی و بیحالی جواب نمیدهد ،آنها اگر
نمیتوانند شرایط فعلی را درک کنند ،مدیریت را کنار بگذارند .مدیران باید هم
خود دارای انگیزه باشند و هم این انگیزه را به بدنه خود و همچنین مردم منتقل
نمایند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی منابع کشور محدود است و باید اولویتبندی
شوند ،به اتخاذ تصمیمات ارزی از سوی دولت در بحران ارزی اخیر اشاره و اظهار
کرد :مهمترین پیام اتخاذ تصمیم ارزی دولت در روزهای اخیر ،مواجه کردن طرح
ترامپ با شکست در نقطه ابتدایی این طرح بود .اتخاذ سیاست جدی دولت در
زمینه ارز باعث شد که پس از اعالم خروج آمریکا از برجام کمترین اتفاقی در
داخل کشور نیفتد.
جهانگیری در پایان تصریح کرد :ما نسبت به شرایط پیشرو و با اتخاذ
سیاستهای مربوطه میتوانیم اولویتهای کشور را تغییر دهیم .انشاءاهلل با انجام
این کار شرایط پیشرو را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.
به گزارش ایسنا ،در این مراسم وزیر بهداشت ،درمان آموزش پزشکی هم با
اشاره به اینکه ایران در بخش سلول های بنیادی در جایگاه  15دنیا و رتبه اول
منطقه قرار دارد ،گزارشی از توانمندی های کشور در این بخش ارائه کرد.دکتر
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه برای پیشرفت و توسعه مهمترین نیاز جوامع
امروزی بویژه ایران وحدت و انسجام است ،گفت :هیچ ملتی در تردید ،یأس و
ناامیدی پیشرفت نکرده است.

