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جلي�ل رحيميجهان آبادي -عضو
هي�ات رئيس�ه کميس�يون قضائي و
حقوقي مجلس

www.asre-iranian.ir

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
انتقاد کرد

سوءاستفادهسیاسیدولت
از طرح تحول سالمت

گروه اجتماعی  :رئیس کمیس��یون بهداشت
و درم��ان مجلس گفت :رئی��س جمهور به
دالیلی نمیخواس��تند شکست طرح تحول
س�لامت را بپذیرند چرا که حیثیت دولت به
این طرح گره خورده و این طرح بارها مورد
سوءاستفاده سیاسی دولت واقع شده است...
صفحه5

خط حمله

پرسپولیس

هماهنگ نیست
صفحه7

لبیک نمایندگان انقالبی در نامه به رهبری
درباره گذراندن مصوبات علیه آمریکا؛

وقت اقدام عملی علیه شیطان بزرگ

فرماندهی و همه ارتش آمریکا
درمنطقهتروریستهستند

جوادیان :ماندگارترین عکسم در «فتح المبین» ،ثبت لحظه حرکت سیل ُاسرا بود

نگذاریم روحیه سالهای دفاع مقدس در
کشوربایکوتشود

مجلس در صدد جبران
مافاتاست
صفحه2

تفاوتهایاجرای

درخواستهای «  »FATFبا

قوانینداخلیمبارزهباپولشویی
صفحه3

گروه فرهنگ�ی  :امیرعلی جوادیان ،عکاس عملیات
فت��ح المبی��ن گفت  :خدا را ش��اکرم ک��ه در برهه

زمانیای متولد شدم که بتوانم سالهای دفاع مقدس
را به عنوان یک رزمنده در جبهه های نبرد حق علیه
باطل حضور داشته باش��م .حقیقتا ما در این دوران
با انس��انهایی برخورد و زندگی کردیم که به معنای
واقعی کلم��ه جوانمرد بودند .نگذاریم این روحیه در
کشور ما بایکوت ش��ود .فروردین؛ ماه عملیات فتح
المبین اس��ت .جوادیان که سابقه حضور در عملیات
فتح المبین و عکاس��ی از حال و هوای این عملیات
تاریخ��ی را دارد ،از خاط��رات حضور در فتح المبین
سخن گفت .با این عکاس...
صفحه6

فرماندهی و همه ارتش آمریکا در منطقه تروریست هستند

باالخ��ره پ��س از دو روز گمانهزن��ی و اخب��ار
پیشگویان��ه ،دولت آمریکا طی بیانیهای رس��م ًا
سپاه پاسداران را در لیست خودخوانده گروههای
تروریس��تی قرار داد .این اق��دام در حالی صورت
گرفت��ه ک��ه بس��یاری از رس��انههای غرب��ی از
مخالفت مقامات ارش��د نظامی کاخ سفید با این
اق��دام ترامپ خبر داده بودن��د .اقدامات دنبالهدار
آمریکا که با به رس��میت شناختن قدس اشغالی
ب��ه عنوان پایتخت رژیم صهیونس��یتی و پس از
آن تایید رسمی غصب بلندیهای جوالن اشغالی
آغاز ش��ده و با تروریست خواندن سپاه و احتماال
معامله قرن تکمیل خواهد ش��د ،همگی اقداماتی
بوده که با پاسخ درخور روبهرو نشده است.
اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه پاسداران

دفتر رس��انهای کاخ سفید روز دوش��نبه در ادامه
سیاست فش��ار بر گروههایی که از طریق مبارزه
با گروههای تروریس��تی این کشور را در پیشبرد
اهداف��ش در منطقه ناکام گذاش��تهاند با انتش��ار
بیانی��های از زب��ان دونالد ترامپ اع�لام کرد که
دولت آمریکا قصد دارد از این پس سپاه پاسداران
ایران را در فهرس��ت گروههای تروریس��تی خود
ق��رار دهد .در این بیانیه آمده اس��ت« :امروز من
[دونالد ترامپ] برنامه دولت خودم را برای افزودن
نام س��پاه پاسداران ایران شامل نیروی قدس آن
را در فهرست گروههای تروریستی خارجی اعالم
میکنم .این اقدام بیس��ابقه که از طرف وزارت
امور خارجه پیگیری خواهد شد ،مؤید این واقعیت
اس��ت که نهتنها دولت ایران ی��ک دولت حامی
تروریسم است ،بلکه سپاه پاسداران ایران نیز در
زمینه تأمین مالی تروریس��م و ترویج آن فعالیت
میکند».
رئیسجمهور آمریکا در این بیانیه همچنین سپاه
پاسداران انقالب اس�لامی ایران را بازوی اصلی
دول��ت ایران در آنچه «هدای��ت و اجرای کمپین
تروریس��م جهانی» خوانده ،عنوان کرده اس��ت.
وی خاطرنشان ساخته که آمریکا به اعمال فشار
حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد.
مخالف�ت س�یا و پنتاگ�ون ب�ا حماق�ت جدید
ترامپ

پیش از این کارشناسان در خود آمریکا هم درباره
تبع��ات این اقدام هش��دار داد ه و تالش کردهاند

تشکر نتانیاهو از وقاحت جدید آمریکاییها

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز با ذوقزدگی
از ای��ن اقدام دولت ترامپ تش��کر ک��رد .بر این
اساس ،بنیامین نتانیاهو در توییتی نوشت :دوست
گرامیام پرزیدنت ترامپ ،از تصمیم ش��ما برای
قرار دادن س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در
فهرس��ت گروههای تروریستی سپاس��گزارم .از
شما متشکرم که به یکی دیگر از درخواستهای
مه��م من پاس��خ مثبت دادید ،ام��ری که به نفع
کشورهای ما و کشورهای منطقه است.
حامی منافقین به دنبال تضعیف سپاه

جان بولتون ،مش��اور امنیت مل��ی آمریکا نیز در
توییتی مدعی ش��د :اقدام بیس��ابقه امروز برای
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران جمهوری
اسالمی ایران نش��انگر تعهدمان مبنی بر اعمال
فش��ار حداکثری بر نظام ایران اس��ت تا دیگر از

همین صفحه

سردار سلیمانی:

مشتاقان دفاع از حرم به کمک
سیلزدگانخوزستانبیایند

فرمان��ده نیروی قدس س��پاه کمک ب��ه هموطنان
سیلزده در خوزستان را دفاع از حرم توصیف کرد و
از جوانان مشتاق دفاع از حرم خواست به یاری مردم
این اس��تان بیایند .سردار سرلشکر قاسم سلیمانی با
انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود ،از مشتاقان
مدافع حرم خواست به کمک سیلزدگان خوزستان
بیایند .متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی به ش��رح زیر است :مشتاقان دفاع
از ح��رم ب��ه کمک س��یلزدگان خوزس��تان بیایند.
جوانانی که سنشان اقتضا نمیکرد جهاد زمان دفاع

مق��دس را درک کنند و امروز نیز خیلی اصرار دارند
که به عنوان...
صفحه2

اق��دام خصمانه و غيرقانون��ي آمريکا در
قرار دادن نام س��پاه پاسداران در ليست
گروههاي تروريس��تي اقداميعليه يک
س��ازمان و نهاد نيس��ت بلکه اقدام عليه
امني��ت ملي ايران اس��ت .هر کش��وري
داراي نيروهاي نظاميو س��ازمانهايي
اس��ت که به لحاظ امنيتي از آن کش��ور
دف��اع ميکنند و ش��اکله امنيت ملي هر
کشوري را اين نهادها تشکيل ميدهند.
سپاه پاسداران از ابتداي انقالب اسالميدر
حوادث گوناگون نقش موثري در دفاع از
نظام داشته است .اکنون آمريکا احساس
ميکند در برابر نفوذ سپاه پاسداران دچار
مشکل شده است و با اين اقدامات رواني
به دنبال اين اس��ت که ب��ه امنيت ملي
اي��ران صدمه بزند .طيفهاي سياس��ي
مختلف در دفاع از نيروهاي امنيتي بايد
يکپارچه عمل کنند ،چراکه دفاع از سپاه
دفاع از يک سازمان نيست بلکه دفاع از
امنيت ملي کشور است ،همه جناحها در
مجلس در مقابل اين حرکت ميايستند
و اقدام��ات الزم در اي��ن زمينه را انجام
ميدهند .اگر بناس��ت کس��ي تروريست
اع�لام ش��ود ،آمريکاييه��ا و نيروهاي
رژيم صهيونيستي هستند که هواپيماي
مسافربري ما را بر فراز خليج فارس زدند
و از تم��ام گروههاي تروريس��تي منطقه
مانند داعش و النصره و با ارس��ال پول و
س�لاح حمايت کردهاند .ايران  8سال در
برابر رژيم بعثي از خود دفاع کرد در حالي
که طرف مقابل اقدام به بمباران شيميايي
ميکرد و م��ورد حمايت آمريکاييها نيز
قرار داشت .سپاه از آرمان و سرزمين خود
دفاع ميکند و سپاه هميشه مورد حمايت
مردم بوده و در اين ماجرا نيز همه از سپاه
يکنيم .سپاه پاسداران از ابتداي
حمايت م 
تشکيل تاکنون براي حفط امنيت و دفاع
از مناف��ع اي��ران اسالميرش��ادتهاي
بس��ياري را انج��ام داده و توطئهه��اي
دشمنان را ضد ملت ايران ناکام گذاشته
است که هم امرموجب کينه قديميآنها
از سپاه شد.

با حکم وزیر ارشاد؛

وقت اقدام عملی علیه شیطان بزرگ

کاخ س��فید را از آن برحذر دارند .ارزیابی پنتاگون
و سیا این است که چنین اقدامی نظامیان ایاالت
متحده و مأم��وران اطالعات��ی آن را در معرض
خطر اقدامات متقابل توس��ط دولتهای خارجی
ق��رار میدهد .کارشناس��ان مس��ائل حقوقی نیز
میگویند در صورتی که طرفین کنوانسیونهای
ژن��و نیروه��ای مس��لح یکدیگ��ر را «س��ازمان
تروریس��تی» بنامند و این روی��ه رواج پیدا کند،
اعضای نیروهای مس��لح آمری��کا نیز ،در صورت
دس��تگیری در یک کش��ور ثالث ،ممکن اس��ت
متقاب ً
ال «تروریست» تلقی شده و محاکمه شوند.
فرمانده س��پاه نیز در این راس��تا اعالم کرده بود
که در ص��ورت رخ دادن چنین اتفاقی ،نیروهای
آمریکا در سراسر جهان امنیت و آسایش نخواهند
داشت .سرلش��کر جعفری همچنین سال گذشته
در پاس��خ به تهدی��د آمریکا مبنی ب��ر قرار دادن
نام س��پاه اعالم کرده بود ک��ه در صورت عملی
ش��دن این اقدام ،نیروهای آمریکایی در سراس��ر
دنیا از نظر جمهوری اسالمی با داعش همسنگ
خواهند ب��ود .در چند روز گذش��ته دیگر مقامات
ارشد ایران نسبت این تصمیم هشدار داده بودند.
علی الریجانی ،رئیس مجلس ش��ورای اسالمی
ای��ن اقدام را «بیعقلی» خوانده بود و رئیس قوه
قضائیه خواستار مقابله به مثل با این اقدام دولت
آمریکا شده بود.

آمريکا در برابر نفوذ سپاه
مستاصل شده است

روزنامهصبحايران

صفحه2

یادداشت

تروریس��م به عنوان ابزاری ب��رای حکومتداری
اس��تفاده نکند .بولتون در توییت دیگری افزود :با
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران جمهوری
اسالمی ایران ،باید برای همگان روشن باشد که
حمایت از سپاه پاسداران از هر لحاظی با خطراتی
همراه اس��ت .ایران از تروریس��م استفاده میکند
تا ایاالت متحده و ش��رکا و متحدانمان را هدف
قرار دهد.
شورایعالی امنیت ملی ایران ،ارتش آمریکا در
منطقه را تروریست اعالم کرد

ش��ورایعالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
در واکنش به اق��دام غیرقانونی و خطرناک رژیم
ایاالت متحده آمریکا در قراردادن سپاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی در فهرس��ت «س��ازمانهای
تروریس��تی خارجی» بیانیهای صادر کرد ،در این
بیانیه آمده است :شورایعالی امنیت ملی جمهوری
اس�لامی ایران ضم��ن محکومیت ش��دید اقدام
غیرقانونی و خطرناک رژیم ایاالت متحده امریکا
در قراردادن سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در
فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» ،این
اقدام بیاس��اس را خطر عم��دهای برای صلح و
امنی��ت منطق��های و بینالمللی و نقض آش��کار
قواعد آمره حقوق بینالملل و منش��ورملل متحد
میداند .سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،برخالف
آمریکا و متحدان منطقهای آن که همواره حامی
گروههای افراطی و تروریستها در منطقه غرب
آس��یا بودهان��د ،پیوس��ته در خط مق��دم مقابله با
تروری��زم و افراطیگ��ری در منطقه بوده و نقش
ای��ن نیروی فداکار و انقالبی در مقابله با القاعده،
داعش ،النصره و س��ایر گروههای تروریستی در
منطقه توس��ط م��ردم و دولتهای آس��یبدیده
هم��واره مورد تقدیر اس��ت .جمهوری اس�لامی
ای��ران در اقدام متقاب��ل در برابر اقدام غیرقانونی
و نابخردان��ه امریکا اعالم مینماید ،رژیم ایاالت
متح��ده آمری��کا را «دولت حام��ی تروریزم» و
«فرماندهی مرکزی آمریکا موس��وم به سنتکام»
و تمام��ی نیروه��ای وابس��ته ب��ه آن را «گروه
تروریس��تی» میداند .این فرماندهی مس��ئولیت
اجرای سیاستهای تروریستی دولت امریکا علیه
منطقه غرب آس��یا را به عهده داش��ته که امنیت
ملی جمهوری اسالمی ایران و...
ادامه در صفحه 2

خدادی ،معاون مطبوعاتی جدید وزیر ارشاد شد

س��ید عب��اس صالح��ی ط��ی حکم��ی محمد
خ��دادی را به عنوان معاون ام��ور مطبوعاتی و
اطالعرس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی
منصوب کرد .در متن حکم سید عباس صالحی
آمده اس��ت«:نظر به س��وابق و تجربیات ارزنده
جنابعال��ی در ح��وزه مطبوعات و رس��انههای
عمومی به موجب این حکم به س��مت «معاون
ام��ور مطبوعات��ی و اطالعرس��انی» منص��وب
میشوید.امید میرود با استعانت از خداوند متعال

و بهرهگی��ری از ظرفیتهای موجود و نیروهای
کارآمد در گس��ترش فعالیتهای مؤثر خبری و
تحلیل��ی ،حمایت مادی و معن��وی از مطبوعات
و اصحاب رس��انه و تش��کلهای صنفی ،تأمین
آزادیه��ای مطبوعاتی در چهارچ��وب قانون و
شکوفایی رسانهای موفق و موید باشید.از سوابق
اجرایی محمد خدادی میتوان به مدیر مس��ول
و س��ردبیر روزنامه انگلیس��ی زبان ایران دیلی،
دبیرکل س��ازمان خبرگزاریه��ای جنبش عدم

ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺗﺨﺼﴢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷيك آوا

تعهد ،سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه،
مس��ئول گروه مطالعات رسانهای دفتر مطالعات
وزارت امور خارجه ،رئیس اداره رسانههای وزارت
امور خارجه ،سرکنسول جمهوری اسالمی ایران
در الهور پاکستان ،مدیرعامل سازمان خبرگزاری
جمهوری اس�لامی (ایرنا) ،رئیس هیأت مدیره و
هیأت امنا مؤسس��ه مطبوعات��ی ایران ،مدیرکل
اخبار بینالملل خبرگزاری جمهوری اس�لامی و
رئیس هیأت امنای دانشکده خبر اشاره کرد.

Ava Dental Clinic
دﮐﱰ ﻓﻼح ﺳﺎﺑﻖ
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