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اخبار
ذوالفقاري :ريش ه اعتراضات
بايد تحليل دقيقي شود

معاون امنيتي انتظاميوزارت کشــور با
اشــاره به اينکه بايد گزارش تهيه شــده
از اعتراضات اخير بر اســاس اطالعات،
توصيــف و تبيين واقعيات باشــد ،گفت:
اين که عوامل بيروني که ســر عناد با ما
دارند و در اين اعتراضات دخالت ميکنند
امري بديهي است و ما نبايد صرفا به اين
بديهيات بســنده کنيم بلکه بايد ببينيم
چه آسيبهايي موجب ميشود تهديدات
خارجي از آن بهره ببرند .به گزارش ايسنا،
حسين ذوالفقاري ،درباره تهيه گزارش از
اعتراضات اخير توسط وزارت کشور ،اظهار
کرد :تاکنــون گزارشهاي متعددي هم
توسط دســتگاههاي اطالعاتي ،امنيتي و
انتظاميتهيه و ارائه شده است ،اما ضرورت
دارد يک گزارش کامل و نهايي نيز تهيه
شــود .وي افزود :اين گزارش براســاس
اطالعــات ،توصيف و تبييــن واقعيات
خواهد بود ،زيرا بايد زمينهها و شرايطي که
منجر به اين اتفاقات شد به صورت دقيق
بررسي شــود .بايد عواملي شتاب دهنده
شناســايي شــده و وضعيت موجود هم
دقيق تحليل شود يعني عالوه بر زمينهها
و ريشههاي اين اعتراضات بايد توصيف
دقيقــي از وضعيت و اينکه ماهيت قضيه
و انگيزههاي افراد حاضر در تجمعات چه
بوده است بررسي شود.
دانشجويان عدالتخواه شيرازي را از
دايره انقالب خارج نميدانيم

بســيج دانشــجويي دانشــگاه صنعتي
اميرکبيــر طي نامهاي به رياســت قوه
قضاييه نوشت :در روزهاي اخير خبرهايي
از شــيراز به گوشمان رسيده که سکوت
در برابر آن را جايز نميدانيم .نه فقط از
آن جهت که حکم صادره براي آن چهار
جوان بيست و چندساله را قابل اعتراض
ميپنداريم که مساله فراتر از حکم صادره
از طرف يک قاضي در دادگاهي در شيراز
است .حال که مطلع شديم بعد از اينکه
امام جمعه محترم شيراز شکايت خود را
پس گرفتند ،مدعي العموم خود شــاکي
اين پرونده شده است ،اگر هم با تفاسير
فعلي از جرائم به اشــتباهات جريانهاي
منتقد در عملکرد و صحت احکام صادره
واقف باشيم ،بايد مشخص شود سازوکار
مدعي العموم جهت تشخيص مصاديقي
چون «تشويش اذهان عمومي» و «نشر
اکاذيب» چيست و مدعي العموم تا کنون
بر ســر چه مصاديقي از جرم ورود کرده
است؟ بنظر حضرتعالي پس از اينچنين
برخوردهايي از ســوي نماد انقالبيگري
نظام و حافظ آرمانهــا و ارزشهاي آن
چه بر ســر جنبش دانشجويي آرمانخواه
خواهد آمد؟ گرچه ممکن است در برخي
فعاليتها ،موضع گيريها و نوع مواجهه
برخي دوستانمان اشتباهاتي وجود داشته
باشــد ،اما قطعا آنهــا را از دايره انقالب
خارج نميدانيم و وجود و مجاهدتشان را
در بسياري از زمينهها ارزشمند ميدانيم.
واليتي :عمر حضور آمريکا در
منطقه تمام شده است

علي اکبــر واليتي مشــاور مقام معظم
رهبري در امور بين الملل ،گفت :آنچه که
امروزآمريکاييها ميگويند که ايران نبايد
در منطقه نقش موثري داشته باشد عکس
العمل آنها در شکستهايشــان در عراق و
سوريه اســت .به گزارش تسنيم ،واليتي
يادآور شــد :ملت و مردم ايران و ســوريه
توانســتند با يکديگر با ايستادگي در برابر
دشمنان مشترک ايستادگي کرده و دشمن
را به شکست وادارند .توطئههاي دشمنان
در اين کشورها خنثي شد آمريکاييها در
تجزيه عراق و ايجاد استقالل کردستان به
شکســت خوردند .آنها در ايجاد آشوب در
ايران نيز به شکســت رسيدند و در سوريه
نيز نتوانستند موفقيتي کسب کنند .مشاور
مقام معظم رهبري در امور بين الملل افزود:
رابطه ايران و سوريه پس از انقالب همچنان
به يکديگر نزديک شده است و اين رابطه
هــر روز بهتر از ديروز ميشــود و به اوج
ميرسد .واليتي تصريح کرد :آمريکاييها
چه بخواهند و چه نخواهند عمر حضورشان
در منطقه پايان يافته است.

گروه سياســي_احمدرضا مسعودی:

دونالد ترامپ رييس جمهور آمريکا بعد
از اينکه يک بار ديگر به مدت  120روز
دست به تعليق تحريمهاي هستهاي و
در عين حــال دوباره مهلتي براي تغيير
متن برجام به کنگره داد حاال نمايندگان
کنگره عمال دســت به کار شــده و به
نــداي ترامپ براي تغییــر متن برجام
پاسخ مثبت دادهاند.
در طرح  41صفحــهاي و جديدي که
نماينــدگان کنگره آمــاده کرده و حاال
روي آن کار ميکنند مســائلي مطرح
شــده که در صورت اجرا متن برجام از
نظر آمریکاییها فاقد اعتبار بوده و باید
اصالحات ســاختاری در آن انجام شود.
طرح جديد نمايندگان کنگره دســت بر
روي توانايي موشــکي کشــورمان هم
گذاشته تا هيئت حاکمه اياالت متحده
بــا بيپروايي هرچه تمام تــر به دنبال
محدوديت ايران و تحقق مطالبات دونالد
ترامپ باشد .به گزارش «عصر ايرانيان»
 ،اين طرح ضد ايراني که توسط جمعي
از جمهوريخواهان مجلس نمايندگان
آمريکا از جمله «پينتر روســکام»« ،ليز
چني» و گروهي ديگر آماده شده است،
ادامه تعليق تحريمهاي هستهاي ايران
را به شــروطي منوط کرده که جزئي از
توافق هســتهاي نبودهاند .جمعه هفته
گذشــته« ،دونالد ترامپ» رئيسجمهور
آمريکا تمديد تعليق تحريمهاي مرتبط
با هستهاي ايران را براي مدت  ۱۲۰روز
ديگــر امضا و تأکيد کرد که اين آخرين
باري است که تعليق تحريمهاي ايران
را تمديد ميکند ،مگر آنکه اصالحاتي در
برجام اعمال شود .رئيسجمهور آمريکا
تصريح کــرد که اين «آخرين فرصت»
براي کنگره و شــرکاي اروپايي آمريکا
اســت که برجام را اصالح کنند .ترامپ
در بيانيه هفته گذشــتهاش شــروطي
فراتــر از برجام از جمله دائميشــدن
محدوديتهاي برنامه هســتهاي ايران
و اعمال محدوديت بر برنامه موشــکي
ايــران را مطرح کرد و گفــت اگر اين
شروط محقق نشــود ،آمريکا از توافق
هستهاي خارج ميشود.
برخي از مفــاد طرح مجلس نمايندگان
آمريکا تحت عنوان «قانون سياســت
آزادي ايران و تحريمها» شــامل موارد
زير ميباشد:
به هيچ عنوان موشــکهاي بالستيک
ايران تحمل نخواهد شــد :اگر هرگونه

اقداميمرتبط با «موشکهاي بالستيک
که براي داشتن توانايي حمل کالهک
هستهاي طراحي شدهاند» انجام بگيرد
از جمله پرتاب موشکهايي که در آن از
فناوري موشک بالستيک استفاده شود،
تحريمهاي آمريکا بالفاصه عليه ايران
بازميگردد .اگر ايران هرگونه اقداميرا
مرتکب شود «که ايران را قادر به توليد
اورانيوم يا پلوتونيــوم کافي براي توليد
سالح ظرف  12ماه کند» ،تحريمهاي
آمريکا بالفاصله عليه ايران بازميگردد.
اگر ايــران هر اقداميرا مرتکب شــود
که «دسترســي نامحدود ،اعالم نشده
و بــدون محدوديت جامعه بينالملل به
برنامه هستهاي ايران از جمله دسترسي
هرزمــان و هرمــکان و بازرســي از
تأسيسات نظاميرا رد کند» ،تحريمهاي
آمريکا بالفاصله بازميگردد.اين شروط
در حالــي در اين طرح مطرح شــدهاند
که برنامه موشکي ايران تحت پوشش
توافق هستهاي قرار نداشته و مسئلهاي
مربوط به قطعنامه  ۲۲۳۱است .در اين
قطعنامه صرفا با عباراتــي غيرالزامآور
از ايران «خواســته» شــده که از کار
بر روي موشــکهاي بالســتيک «که
براي داشــتن توانمندي حمل کالهک
هستهاي طراحي شــدهاند» خودداري
کند .مسئله محدوديت غنيسازي نيز
به يک بازه زماني  ۱۰ساله محدود شده
و تصويــب قانوني کــه افزايش ميزان

آيتا...اماميکاشاني:

مراقبباشيمدشمنانرويموجبيکارانسوارنشوند

گــروه سياســي :آيــتا ...محمــد
اماميکاشاني در خطبههاي اين هفته
نمازجمعه تهران ،اظهار داشت :در ابتدا
به خانوادههاي عزيزاني که در کشتي
نفتکش بودند و به مقام رفيع شهادت
رســيدند ،تسليت ميگويم .به گزارش
فارس ،وي افــزود :همه ميدانيم که
اميرالمومنين کتاب و عهدنامهاي براي
مالک اشتر که اســتاندارش در مصر
بود ،فرستاد .اين نامه گسترده و وسيع
اســت و من تنها به بخشهايي از آن
اشاره ميکنم .اماميکاشاني ادامه داد:
اميرالمومنين در اين نامه در خصوص
قضات ،نظاميان ،افسران ،صنعتگران و
قشــرهاي مختلف مردم دستوراتي را
به مالک اشــتر داده بود و ميفرمايد:
مالک خدا را در نظر بگير نســبت به
آناني که زندگيشان ضعيف است و در
معيشت با مشکل روبرو هستند و راهي
براي بهبود معاش ندارند .مســاکين،
محتاجين و مريضان افرادي هستند که
خيلــي آبرومندند و احتياج خود را ابراز
نميکنند و همچنين افرادي هســتند
که اين موضوع را ابــراز ميکنند .تو
بايد به همه آنها برســي و توجه کني.
امام جمعه موقت تهران تصريح کرد:
اميرالمومنين در اين عبارات خطاب به
مالک ميفرمايد :به آنها توجه کن و از
بيتالمال و مــوارد ديگر وضع آنها را

مرتب و حقوقشان را رعايت کن و
زندگي خوب ،صندلي ،مقام تو را نگيرد
و سرمست دنيا نشوي که از بينوايان
دور خواهي شــد .وي خاطرنشــان
کــرد :اميرالمومنين همچنين تاکيد
کردند کشــور اســاميبايد حدود
و حقوقــش مصون باشــد زيرا اگر
حقوق محتاجين را رعايت نکنيد چه
بسا دشمنان مانند معاويه روي دوش
گرفتــاران و آه و ناله آنها و روي موج
بيکاران و محتاجان ســوار شوند .اين
نکته مهمياست لذا بايد با مشکالت
درســت برخورد کرد .اماميکاشــاني
تاکيد کرد :پيامبر اسالم و اميرالمومنين
همواره به دنبال رفع مشــکالت مردم
بودند .حال فرض کنيــد االن که در
فالن اســتان ما يک کارخانه تعطيل
ميشود اگر پيامبر و اميرالمومنين بودند
ميرفتند و ميديدند چرا تعطيل شده
است و چه مشــکلي داشته .پس بايد
به مشــکالت کارخانهها برســيم .راه
بسته نيست و با وجود مردم و جوانان
همه مشــکالت قابل حل است .وي
اظهار داشــت :هدف همه دشــمنان
اين اســت که اســام از بين برود لذا
بايد شــجاعت ،قدرت ،وحدت کلمه و
دلسوزي در جهان اسالم باشد .اکنون
ايران و اسالم در دنيا غريباند و از يک
طرف صهيونيستها ميخواهند ريشه
آن را بکنند از طــرف ديگر آمريکا از
آنها حمايت ميکند و از ســوي ديگر
آل ســعود خبيث هزينه آن را پرداخت
ميکند .امــام جمعه موقــت تهران
در پايــان گفت :بايــد هدفمان رفع
مشــکالت مردم باشــد تا کارخانهها
تعطيل نشود و افراد بيکار نشوند.

غنيسازي ايران پس از اين بازه زماني
را به بازگشت تحريمها منجر کند ،نقض
رسميتوافق هستهاي خواهد بود .براي
بازرسيها نيز در برجام ساز و کاري ۲۴
روزه طراحي شده ،که طرح پيشنهادي
در کنگره ،اين ســاز و کار را نيز نقض
ميکند.
اين طرح پافراتر از اين گذاشته تا براي
آنچه که حمايت ايران از تروريســم و
نقض حقوق بشر خوانده است ،اقداماتي
را انجام دهد .بر اساس اين طرح ،مجلس
نمايندگان از دولت اين کشور ميخواهد
به بهانههاي حقوق بشــر و تروريسم،
تحريمهاي تازهاي عليه سپاه پاسداران،
بســيج و ديگر نهادهاي ايراني اعمال
کند .اين طرح همچنين گستره تحريم
عليه شــرکتهاي تحت مالکيت سپاه
پاســداران را افزايش ميدهد .در حالي
که پيش از اين شرکتهايي که نيمياز
سهام آنها تحت مالکيت سپاه پاسداران
بود در فهرست تحريم قرار ميگرفتند،
اين طرح کف مالکيت تحريمپذير را به
۲۰درصد کاهش داده و دولت را موظف
ميکند تمام شرکتهايي را که دستکم
۲۰درصد ســهام آنها در اختيار ســپاه
پاسداران است ،تحريم کند.
پيــش از ايــن «باب کورکــر» و «تام
کاتــن» دو ســناتور جمهوريخواه هم
طرح مشابهي در سنا مطرح کرده بودند
که بــا عدم همراهي دموکراتهايي که

سرلشکر صفوي12 :درصد از درآمد
ناخالص کشور در جنگ هزينه شد

ميگويند اين طــرح ناقض متن برجام
است ،ناکام ماند.
آمريکا موفق ميشود؟

در عين حــال بايد يــادآوري کرد که
اقدامات هيئت حاکمــه اياالت متحده
همراه با بيــم و اميدهايــي در جامعه
جهاني بوده اســت .از طرفي همچنان
حمايتهاي لفظي اروپا و کشــورهايي
نظيــر آلمان ،انگليس و فرانســه بدون
انجام اقدام عملي در جهت حفظ حقوق
ايــران ادامــه دارد و از طرف ديگر هم
خبرهايي مخابره ميشــود که نشــان
ميدهد اروپا به همين روند ادامه خواهد
داد .در عين حال در آمريکا هم اقدامات
ترامپ با مخالفان جدي مواجه است .به
عنوان مثال ريچاردهاس ،مقام اســبق
آمريکايي و رئيس انديشــکده «شوراي
روابــط خارجي آمريکا» در يادداشــتي
نوشته اقدامات يکجانبه براي مذاکره بر
ســر توافق هستهاي ايران و گروه 5+1
برجام راه به جايــي نخواهد برد .او در
اين يادداشــت در «آکسيوس» نوشت:
داليل متعددي بــراي بيزاري از توافق
هســتهاي ايران وجود دارد؛ اين توافق
چالشهاي ناشي از برنامه هستهاي اين
کشور را معلق کرده اما به هيچ وجه آن
را حل نکرده است .وي در ادامه نوشته
است :اما از آنجا که اين توافق به شدت
مورد استقبال است و ايران به آن پايبند
بوده ،تالشهاي يکجانبه براي مذاکره

بر ســر نقائص آن ،احتما ًال راه به جايي
نخواهد برد.
اما به جز اين اظهارات کارشناســان پر
نفوذ امريکايــي موضوع ديگر همراهي
آشــکار اروپــا به همــراه آمريــکا در
بحثهايي نظير موشــکي ،تروريسم و
حقوق بشــري است .نماينده فرانسه در
شوراي امنيت ســازمان ملل در اخرين
جلسه اين شورا ميگويد :خواهان اجراي
دقيق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱هستيم.اين
دو متــن عامل ثبات و امنيت منطقهاي
و بينالمللــي هســتند .در عين حال،
خواهان گفتوگويي صريح درباره برنامه
موشکي ايران هســتيم .به اين ترتيب
کامال نمايان اســت که موضــع اروپا
حداقل ( در ظاهر) درباره ادعاي آمريکا
کامال در جهت موافق با کاخ سفيد است
و دير يا زود اروپا هم ماهيت واقعي خود
را نشان خواهد داد آنطور که بسياري از
کارشناسان معتقد هستند به طور مثال
در بحث محدوديت غنيسازي ايران تا
ســال  2025موضع اروپا اين است که
در وقــت آن و در پايان اين محدوديت
موقت بار ديگر ايران را پاي ميز مذاکره
خواهد کشــاند و تنها اختالف بر ســر
چگونگي زماني آن است .برجام نيمبند
در زمان حاضر با اقدامات آمريکا عمال
با خروج اين کشــور ،در لبه پرتگاه قرار
گرفته و تنها اعالم موضع آشــکار اروپا
و تسليم شــدن نهايي انها در برابر کاخ
سفيد را ميطلبد.

ملتفلسطينمواضعثابتايراندرمسئلهقدسراميستايد

شده اســت .آقاي هنيه در ادامه با برشمردن بخشي از
آالم مردم فلســطين و محاصــره و تحريم همهجانبه
دارويي ،پزشکي و اقتصادي عليه ساکنان غزه با هدف
ايجاد بحران انساني و تضعيف مهمترين قلعه مقاومت،
گفته اســت :آمريکا و برخي حاکمان شکســتخورده
درصددند به مســئله فلســطين و مقاومــت در مقابل
رژيم اشــغالگر پايان دهند تا رهبراني که براي رضايت
آمريکا و اســرائيل لَ هلَه ميزنند ،بتوانند روابط خود را با
رژيم صهيونيســتي عادي و برمال کنند و در مقابل ،با
جهتدادن دشمنيها بهسمت ايران و تحريک تعصبات
شــيعه و ســني ،قطبنماي امت اســاميرا منحرف
ســازند .رئيس دفتر سياسي حماس در اين نامه ،اعالم
پايتختي قدس براي رژيم صهيونيستي از جانب آمريکا
را گاميدر جهت برداشــتن موانــع از را ِه حکام منطقه
براي همپيماني عربي ــ اسرائيلي و خلع سالح مقاومت
دانســته و خطاب به رهبر انقالب اسالميافزوده است:
بنده به نقش بزرگ حضرتعالــي در هدايت جمهوري
اسالميو فرماندهان مؤمن آن براي رويارويي با پروژه
تمامکردن مسئله فلسطين و همچنين به بياناتتان براي
خيزش امت و پرهيــز از پرتگاهي که حاکمان نفاق و
توطئه به آنســو سوق ميدهند ،ايمان عميق دارم .در
ادامه نامه از حضور ايران در کنار فلســطين در مراحل
دشــوار و عمل به وظيفه اســاميحمايت از مقاومت،
قدرداني و گفته شده است :بيشک ايران با هدايتهاي
بزرگوارانه رهبر معظم انقالب اســامي ،برتري بزرگي
در تقويت مجاهدين و ريشهدار کردن گزينه مقاومت و
مبارزه در فلسطين داشته و خواهد داشت .آقاي هنيه راه
خنثيکردن توطئه جاري عليه فلسطين و مسئله قدس
را انتفاضه خروشــان مردميدر داخل کرانه باختري و
قدس خوانده و افزوده است :ما اين تصميم را با حضور
مردم خــود در داخل و خارج حمايــت خواهيم کرد تا
تصميم طاغوت عصر يعني ترامــپ در توطئه بزرگي
کــه در پايتختهاي دور و نزديک براي پايان دادن به
مسئله فلسطين بهويژه نماد ديني آن يعني قدس ايجاد
کرده اســت ،خنثي شــود و بهاذن خداوند هرگز اجازه
نخواهيم داد اين توطئه تحقق يابد.

براي سرافرازي اين پرچم در هر قلهاي  10شهيد دادهايم

سردار سليماني :کاش به جاي پرچم مرا  10بار آتش ميزدند

گروه سياسي :سرلشکر قاسم سليماني
فرمانده نيروي قدس ســپاه پاســداران
طي ســخناني در هجدهمين نشســت
عمومي«بصيرت؛ يادبود سومين سالگرد
عروج آسماني شهيد مدافع حرم مهدي
نوروزي« با قدرداني از دســتاندرکاران
تشکيل اين جلسه معنوي و گراميداشت
سالگرد عمليات کربالي  ، 5اين عمليات
يکي از حســاسترين و ســختترين
عملياتهاي دوران دفاع مقدس دانست
و اظهــار کرد:دفاع مقدس در ميان همه

دفاعها و جهادهايي که بعد از آن شکل
گرفت ســرآمد بود و رزمنــدگان دفاع
مقدس اســوه و الگو بودند و اکنون نيز
که جبهه مقاومت در سطح منطقه وسعت
يافته است کماکان رزمندگان دوران دفاع
مقدس اسوهها و الگوهاي رزمندگان جبهه
مقاومت هستند .به گزارش فارس ،سردار
سليماني با اشــاره به تأثيرگذاري دوران
دفاع مقدس بر جهاد و دفاع در عرصهها
و جبهههاي بعدي و مشابهت اين امر با
تأثيرگذاري انقالب اسالميو پايهگذاري

اوليه آن توســط امام راحل تصريح کرد:
نورانيت امــام راحل امــروز در چهره و
وجود رهبر بزرگوارمان متجلي اســت و
مقام معظم رهبري در همه بياناتشان از
امام راحل به شکل عجيبي ياد ميکنند.
ســردار سليماني افزود :من وقتي صحنه
نابخردانه آن نــادان در آتشزدن پرچم
ايران را ديدم خيلي دلم سوخت؛ گفت م اي
کاش بهجاي پرچم من را (نه تصوير من
را) بلکــه من را ده بار آتش ميزدند؛ چرا
که ما براي ســرافرازي اين پرچم در هر

قلهاي ده شهيد دادهايم .سردار سليماني
با اشاره به ايثار و فداکاري مدافعان حرم
در جبهههاي حق عليه باطل گفت :انسان
اقداماتي را از ايــن مدافعان حرم چه در
سوريه و چه در عراق ميديد که ناخودآگاه
ميخواست خود را به زمين بکشاند و پاي
خالقان اين اقدامات را ببوسد .وي گفت:
شــما بهعنوان مراقبين در قوه با اهميت
قضائيه که اثر جدي بر اقتدار کشــور و
رضايتمندي مردم دارد ،نقش حساس و
مهميداريد .سردار سليماني خاطرنشان

سردار سرلشــکر ســيديحيي صفوي
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم
کل قوا در جمع دانشــجويان دانشکده
افســري امام علي(ع) ارتش در تحليل
کالن دفــاع مقدس با تأکيد بر عمليات
کربالي  5سخنراني کرد و گفت :جنگ
تحميلــي پرهزينهتريــن جنگ پس از
جنگهــاي اول و دوم جهانــي و تنها
جنگ دوران دو قطبي قــدرت (دوران
جنگ سرد) که هر دو ابرقدرت طرفدار
يک طرف جنگ(عــراق) بودند ،بود و
رژيم صهيونيســتي اين جنگ را به نفع
امنيــت و منافع خود ميديد .به گزارش
فارس ،وي افــزود :در اين جنگ ايران
حداکثــر  12درصــد از درآمد ناخالص
داخلي خود را بــراي جنگ هزينه کرد
در حاليکــه حاکميت عــراق با ذخيره
ارزي 35ميليــارد دالر در آغاز جنگ و
کمکهاي بالعــوض و وام بين  85تا
90ميليارد دالري و تخصيص 57درصد
از درآمــد ناخالص داخلي در هزينه کرد
براي جنگ پيشــرو بود و دولت حاکم
عراق از جمعيت 16ميليون نفري حدود
يک ميليون و  600هزار نفر تا دو ميليون
نفــر را در جنگ به صورت اجباري وارد
کرد و از  1.5تا  2ميليون کارگر خارجي
براي اداره امورات کشور استفاده کرد.
بطحائي :دين باعث شده ملت ايران
با وجود شرارتها استقامت کند

کنگره هم عمال دست به کار شد

البتــه نکته جالب توجــه دیگر هم این
اســت که نمایندگان کنگره هم تعارف
را کنار گذاشته اند و عمال برای نابودی
برجام آستین را باال زده اند.
از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در کاخ
سفید از یکســو در کنگره آمریکا اغلب
نمایندگان خواهان حفظ برجام بودند و
شواهد نشان میداد که حتی تندروترین
چهرههای کنگره یعنــی افرادی مانند
ســناتور تام کاتن نیز همچنان بر باقی
مانــدن آمریکا در برجــام بودند و تنها
خواهان قویتر شدن نظارتها هستند،
از ســوی دیگر متحدان آمریکا و حتی
کشــورهای غربی نیز بارها بر مخالفت
خود با مواضع ضد برجامی ترامپ تاکید
بوده اند اما در شــرایط کنونی فضا هم
تغییر کرده و معادالت هم به سود ترامپ
در آمریکا و اروپــا در حال تغییر جدی
است.

در نامه اسماعيل هنيه به رهبر معظم انقالب مطرح شد

گروه سياسي :اسماعيل هنيه رئيس دفتر سياسي جنبش
مقاومت اسالميفلسطين (حماس) در نامهاي به حضرت
آيتا ...خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالميبا اشاره به
ابعاد توطئه بزرگ استکبار عليه قدس و ملت فلسطين
با هدف ســرنگونکردن غزه بهعنوان قلعه مقاومت و
پايان دادن به مبارزه عليه رژيم اشغالگر و عاديسازي
روابط حکام وابســته منطقه با آن ،از حمايتهاي ملت
ايــران و هدايتهاي رهبر انقالب اســامياز جنبش
مقاومــت قدرداني و تأکيد کرد :ما با شــروع انتفاضه
خروشان مردميدر داخل کرانه باختري و قدس ،بهاذن
خداوند توطئه طاغوتِ عصر (ترامپ) و حاکمان نفاق در
پايتختهاي دور و نزديک را در پايان دادن به مســئله
فلســطين ،خنثي خواهيم کرد .آقاي هنيه در اين نامه
با اهداي سالم فرماندهان و مجاهدان جنبش حماس
و همه مردم فلســطين به رهبر انقالب اسالميو ملت
ايران ،از ايرانيان بهعنوان مردمياصيل که در کشوري
باثبات ،مقاوم و استکبارستيز زندگي ميکنند ،ياد کرده
و افزوده اســت :تماميمردم پايدار فلســطين مواضع
ثابت و ارزشــمند جمهوري اسالميدر مسئله فلسطين
و قدس و حمايت از مقاومت مردميفلســطين با انواع
کمکها را ،ميســتايند .در اين نامه به دسيســههاي
بزرگ و خطرناکي که عليه امت اسالميو بهويژه قدس
شريف در جهت نابود کردن پايههاي مقاومت در جريان
است ،اشاره و افزوده شــده است :اگرچه اين توطئهها
از گذشــته براي ما واضح بود ،اما در ماهها و روزهاي
اخيــر با کنفرانس رياض و ســخنان ترامپ که ايران،
حزبا ...و حماس را دشــمنان صفکشيد ه خود خواند
و بر نگرش صهيونيستياش در مسئله قدس بهعنوان
پايتخت يهود تأکيد کرد ،اين حقيقت آشــکارتر از قبل

اخبار

کــرد :امروز قرار گرفتــن نام رئيس قوه
قضائيه در فهرست تحريميآمريکا يک
افتخار است و به سبب دفاع ايشان از نظام
است .همچنين هجمههايي که نادانان در
داخل و خارج به ايشان نيز ميبرند مؤيد
همين موضوع است.

آيتا ...سيدهاشــم بطحايي گلپايگاني
عضو مجلس خبــرگان رهبري ،اظهار
داشــت :انگيزه انقالب اسالمي ،پياده
کردن احکام اسالم و سنت پيغمبر بوده
است .به گزارش فارس ،وي افزود :مگر
جوانــان اين مملکت و مدافعان حرم در
خانهها زيادي بودهاند که يک عده امروز
در مملکت به دنبال حب مسايل شخصي
و زراندوزي هســتند؟ عضــو مجلس
خبرگان رهبري با تاکيد بر اينکه درد ما
در زمان طاغوت دين بود ،گفت :ما درد
دين داشتيم و دين باعث شده که ملت
ايران با اينکه در محاصره شــرارتهاي
بينالمللي قرار دارد همچنان ،استقامت
کند .آيتا ...بطحايي گلپايگاني در همين
رابطه اضافه کرد :تاکنون هيچ کشوري
تــا اين حــد در معرض شــرارتهاي
بينالمللي نبوده است.
جابري انصاري :تهران و مسکو
باید رايزني جدی کنند

حســين جابري انصــاري در ديدار با
ميخائيــل بوگدانوف معاون وزير خارجه
روســيه در محل ضيافتهــاي وزارت
خارجه روســيه در مســکو اعالم کرد:
تحوالت خاورميانه و جهان عرب اقتضا
ميکنــد که اين گفت وگوها در فواصل
کوتاه انجام شود .دستيار وزير امور خارجه
با بيــان اينکه مطمئنم اين رايزنيها به
حل اين مشــکالت کمک خواهد کرد،
افزود :ظرفيتهاي بااليي در دو کشور
براي حل مشــکالت منطقهاي به ويژه
مبارزه با تروريسم وجود دارد و اميدواريم
اين رايزنيها بــه افزايش و تقويت اين
ظرفيتها کمک کند.
آيت ا ...علم الهدي :شبکههاي
اجتماعي از دست دشمن خارج شود

آيت ا ...علم الهدي ،نماینده ولی فقیه در
مشــهد گفت :دشمن نميداند ،تا زماني
که مردم به اسالم باور و به پيامبر (ص)
و اهل بيت (ع) محبت دارند هرگز دست
از نظام اسالميبرنميدارند .به گزارش
ايرنــا ،وي بيــان کرد :تنهــا راهي که
دشمن براي تحقق اهداف شيطاني خود
انتخاب کرده است ،جنگ نرم با استفاده
از ابزار شايعه اســت تا از اين طريق به
افکار عمومينفوذ کــرده و آن را برهم
زند .وي ادامه داد :امروز فضاي مجازي
بويژه شبکههاي اجتماعي بستر را براي
شايعه پراکني دشمن فراهم کرده است
و درصدد برآمــده با دروغ پراکني مردم
را از نظام جدا کند که اين مساله کامال
در ناآراميهــاي اخير ملموس بود .امام
جمعه مشهد با تاکيد بر اينکه شبکههاي
اجتماعي که کليدش در دست دشمنان
خارجي اســت بايد اصالح شود ،افزود:
چندي قبــل رئيس جمهوري گفتند که
'اگر چند تصادف در اتوباني رخ ميدهد،
نبايد اتوبان را بســت' ما نيز نميگوييم
اتوبان را ببنديد ،بلکه بايد آن را اصالح
و مديريــت کرد .وي بيان کرد :فضاي
مجازي بويژه شبکههاي اجتماعي بستر
کار و ارتباطات مردمياست و امروزه به
ابزار زندگي و معاش مردم تبديل شده و
شايد ضرورت وجود شبکههاي مجازي
از موبايل نيز بيشتر شده است.

