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اخبار
باید در لیست شورای ائتالف نیروهای
انقالب تجدیدنظر شود

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی
گفت :لیستی شورای ائتالف نیروهای انقالبی
که اعالم شد مورد گالیه و اعتراض نیروهای
عالقهمند بود و امیدواریم که تجدیدنظر صورت
گیرد .سید محمدحسینی در گفتگو با آنا درباره
اعالم لیست نهایی شورای ائتالف اصولگرایان
اظه��ار کرد :این را باید از خود آقایان پرس��ید
که این لیس��تی که اعالم ش��د مورد گالیه و
اعتراض نیروه��ای عالقهمند بود و امیدواریم
که تجدیدنظر صورت گیرد .وی خاطرنش��ان
کرد :بنا بر این بود که براس��اس نظرس��نجی
که از مناطق  ۲۲گانه و نیز نظرسنجی مردمی
انجام دادند آن را معیار قرار دهند اما االن معلوم
نیس��ت که چگونه با هم نشستهاند و تصمیم
گرفتهاند؛ چون برخ��ی افرادی که مورد اقبال
مردم بو دهاند و مرم آنها را کارآمد میدانستند و
با معیارهای مقام معظم رهبری انطباق داشتند،
کن��ار گذاش��تهاند و اف��رادی را جایگزین آنها
کردهاند که روحیه انقالبی و شجاعت در آنها
نمیبینیم .حتی برخیها در این لیست هستند
که موضع سیاس��ی ندارن��د و در بزنگاههای
مختلف کار جدی سیاس��ی نکردهاند ،بنابراین
باید یک تجدیدنظر صورت بگیرد.
پرتاب ماهواره به فضا یک موضوع
کام ً
ال غیرنظامی است

وزیر دفاع با تأکید بر اینکه ماهواره و ماهوارهبر
یک موضوع غیرنظامی اس��ت ،گفت :ممکن
اس��ت ماهوارهای با اهداف دفاعی هم استفاده
کنی��م ،اما ماهوارهبر یک موض��وع کام ً
ال غیر
دفاعی اس��ت .به گزارش آنا ،امیرسرتیپ امیر
حاتمی در حاشیه جلس��ه هیئت دولت وزیران
درباره بیانی��ه مداخلهآمیز فرانس��ه ضد ایران،
اظهار کرد :در بحث موشکی هم آن چیزی که
منع ش��ده ،ساختن و پرداختن به موشکهایی
با قابلیت حمل کالهک هس��تهای اس��ت که
ای��ران چنین چیزی وجود ندارد .وی با اش��اره
به اینکه تمام موش��کهای ما دفاعی هستند،
افزود :آمریکاییها دقت موشکهای ایران در
عین االسد را به خوبی لمس کردند .وزیر دفاع با
تأکید بر اینکه ماهواره و ماهوارهبر یک موضوع
غیرنظامی اس��ت ،اضافه کرد :ممکن اس��ت
ماهوارهای با اهداف دفاعی هم استفاده کنیم،
اما ماهوارهبر یک موض��وع کام ً
ال غیر دفاعی
است و حق مسلم و قطعی ملت ایران است.

نمایندگان فاسد به قوه قضائیه معرفی شوند

نماینده مردم ایذه در مجلس با بیان اینکه
ش��ورای نگهبان نباید تسلیم فشارها شود،
گفت :نماینده متخلفی که پرونده اقتصادی
دارد باید به قوه قضائیه معرفی شود .هدایت
اهلل خادمی در گفتوگو با تس��نیم ،با انتقاد
از هجم��ه برخی از رد صالحیت ش��دگان
انتخاب��ات مجل��س و همچنی��ن برخی از
مسئوالن علیه ش��ورای نگهبان ،گفت :به
اعتقاد بنده شورای نگهبان عملکرد خوبی

داشته ،به خاطر اینکه فراجناحی عملکرده
و در تائید صالحیتها از هر دو جناح وجود
دارد .وی ب��ا بی��ان اینکه ش��ورای نگهبان
برای بررس��ی صالحیت کاندیداها معیارها
و مالکهای��ی دارد و به وظایف ذاتی خود
عمل میکن��د ،افزود :اغلب کاندیداهای رد
صالحیت شده به دلیل داشتن پروندههای
اقتصادی و یا پروندههای دیگری که علیه
آنها وجود داشت رد صالحیت شدهاند .نماینده

مکانیزم ماشه قابلیت اجرا ندارد

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس
معتقد اس��ت ک��ه س��ختترین تحریمها در
حوزهه��ای مختلف علیه مل��ت ایران ا ِعمال
شده اس��ت ،بنابراین اجرایی شدن و یا حتی
اجرایی نش��دن این مکانیزم تأثیری در روند
ادامه تحریمها ن��دارد .عالءالدین بروجردی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با تسنیم
با اشاره به تصمیم اروپاییها برای فعالسازی
«مکانیزم ماش��ه» ،گفت :این مکانیزم فقط
بهانهجوی��ی اروپاییها از ای��ران برای توقف
در مس��یر برنامه صلحآمیز هس��تهای است،
زیرا آژان��س بینالمللی انرژی اتمی نیز بارها
بر صلحآمیز بودن این صنعت صحه گذاشته
است .وی تصریح کرد :معتقدم که «مکانیزم
ماشه» قابلیت اجرایی ندارد ،زیرا آمریکا طی
سالهای اخیر ،به اذعان خودشان سختترین
تحریمه��ا در حوزههای مختلف را علیه ملت
ایران ا ِعمال ک��رده اس��ت ،بنابراین اجرایی
ش��دن و یا حتی اجرایی نشدن این مکانیزم
تأثیری در روند ادامه تحریمها ندارد.

اینکه اگر مجلسی سالم ،قوی میخواهیم
نباید افراد ناس��الم به مجل��س ورود کنند،
گفت :اگر کاندیدایی هم به صورت س��الم
وارد مجلس شد اما از قدرت و جایگاه خود
سوءاستفاده کرد و پرونده اقتصادی علیه وی
تشکیل شد ،باید با نماینده متخلف برخورد
و آن را به ق��وه قضائیه معرفی کرد .وی با
تاکید بر اینکه شورای نگهبان نباید تسلیم
فشارها ش��ود ،اظهار داشت :کاندیدایی که

وابس��تگی و وفاداری به این جغرافیا؛ نظام
و کش��ور ندارد ،فساد اقتصادی دارد و یا هر
پرونده دیگر نباید تایید صالحیت شود که
ش��ورای نگهبان به درستی به وظیفه خود
عمل کرده است.

تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات مجلس به صورت رسمی آغاز شد؛

ایران نیازمند مجلسی در تراز انقالب اسالمی

است .در این پست آمده است :باید بنایمان بر این باشد
که افراد اصلح را بشناس��یم .مسألهی سهمخواهی یعنی
دنیاطلبی! سهمخواهی چیست؟ یعنی اگر میدانم فردی
از ی��ک گروه دیگر اصلح اس��ت [ب��ه او رأی ندهم بلکه
به همگروه��ی خود رأی بدهم .اما] چرا اصلح را انتخاب
نکن��م؟! فردا اگر به او رأی نده��م چه حجتی پیش خدا
دارم؟! ف��رض کنید حتی در بین اصالحطلبان فردی بود
که من دانستم که او اصلح از کاندیدای اصولگراها ست؛
چه حجت��ی دارم که به او رأی ندهم؟! من باید به اصلح
رأی بدهم .اگر ائتالف برای این باش��د که بنشینند واقعا
در بی��ن خودش��ان اصلحها را انتخاب کنن��د .اگر فرض
کنید یکی دو مورد اختالف ش��د -چون راه دیگری برای
تشخیص وجود ندارد -با اکثریت آراء انتخاب شود .اگر بنا
ال وسه ً
بر این است أه ً
ال.

س ایام ب��رای برگ��زاری یازدهمین
گروه سیاس�ی :نف�� 
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی به شماره افتاده
و ه��ر روز اخبار انتخاباتی داغتر از دیروز میش��ود .تایید
یا رد صالحیتها ،ائتالفها یا اختالفها ،لیس��ت های
انتخاباتی و مواضع حزبی ،گروهی و جناحی از موضوعات
روز انتخابات اس��ت .از امروز اس��تارت تبلیغات انتخابات
مجل��س زده ش��د و س��اعات پی��ش رو ،ش��اهد آخرین
رایزنیها و تالشهای جریان سیاسی برای ائتالف و ارائه
لیستهای خود خواهیم بود.
بررس�ی صالحیت نامزدها به ایس�تگاه آخر رس�ید


عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه
ش��خصی خود در توئیتر نوش��ت :نتایج نهایی بررس��ی
ش��کایات داوطلبان اعالم ش��د .با ش��روع زمان قانونی
تبلیغ��ات و نزدیکتر ش��دن ب��ه روز انتخاب��ات ،نظارت
شورای نگهبان بر تخلفات انتخاباتی به منظور جلوگیری
از دخال��ت در آراء م��ردم و تضمین یک انتخابات س��الم
بیش��تر میش��ود .برای انجام این مهم ناظ��ران مردمی
ش��ورای نگهبان آمادهان��د .همچنی��ن کدخدایی که در
راهپیمایی  ۲۲بهمن حضور داش��ت ،با اش��اره به برخی
اظهارنظرها مبنی بر تحریم انتخابات گفت بیان داش��ت:
گروه هایی که در واقع متعلق به مردم و نظام باش��ند از
این صحبتها نخواهند کرد؛ خوشبختانه ما هم از جهت
بررسی صالحیت ها این اطمینان را به مردم میدهیم و
قبال هم اعالم کردیم که بررسی صالحیت ها به صورت
دقیق و بر اساس مس��تندات بوده است .همچنین تعداد
داوطلبانی که صالحیتش��ان تایید ش��ده از همه گروه ها
و جناح های سیاس��ی هستند که می توانند در انتخابات
حضور داشته باشند.
رقاب�ت بیش از  ۷هزار نفر ب�رای ورود ب�ه مجل�س


جمال عرف ،رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه
اسامی داوطلبان انتخابات مجلس که تاییدصالحیت شده
اند به فرمانداریها ابالغ ش��ده است ،اظهارداشت :در این
انتخابات  ۷هزار و  ۱۴۸نفر برای  ۲۹۰کرس��ی نمایندگی
در مجلس رقابت میکنند .وی با اعالم خب ِر اتمام بررسی
صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شورای نگهبان،
گف��ت :یک اتفاق مهمی که در این جا افتاده این اس��ت
که ما احراز نش��دن صالحیت نداری��م ،در واقع یا نامزدها
تایید ش��ده اند و یا رد شده اند .براساس آنچه به ما اعالم

شده است  ۷هزار و  ۱۴۸نفر در کل کشور تاییدصالحیت
ش��ده اند و  ۷هزار و  ۲۹۶نفر صالحیتش��ان تایید نشده
است ،کسانی که صالحیتشان تایید شده امروز برای همه
فرمانداریهای سراس��ر کشور اسامی ش��ان ارسال شده
اس��ت .عرف با بیان اینکه براس��اس تقویم انتخابات باید
امروز (روز گذشته) اسامی به صورت آگهی به همه حوزهها
ابالغ ش��ود ،تصریح کرد :احتماال م��ا بحث نقل و انتقال
برخی از نامزدها به حوزههای دیگر را خواهیم داش��ت ،تا
االن تعدادی نقل و انتقال صورت گرفته است که ما اعالم
کرده ایم و ممکن است تعدادی برای روزهای آینده بماند
که به محض اطالع ما هم ابالغ خواهیم کرد.
اصولگرایان به دنبال وحدت


اصولگرایان هنوز نتوانستهاند لیستی بر مبنای مولفههای
خود انتخاب کنند ،جوانگرایی ،انقالبی بودن ،متخصص
ب��ود و برخی از م��وارد دیگر جزء این مولفهها به ش��مار
میرود ،البته جریانهای مختلف اصولگرا بر وحدت تأکید
زیادی دارند و امیدوار هستند به این امر برسند.
آقاتهرانی :جبهه پایداری به دنبال وحدت در جریان

انقالباس�ت

حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری
در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تس��نیم،
درباره آخرین وضعیت این جبهه در انتخابات  2اس��فند،

گفت :جبهه پایداری بیشتر از آنکه به دنبال ارائه لیست در
انتخابات پیشرو باشد به دنبال وحدت در جریان انقالب
ش آمده در بسته شدن
است .وی با اشاره به اختالفات پی 
لیس��ت جریان انقالبی ،ادامه داد :جبهه پایداری دس��ت
خود را به س��مت جریانهای انقالب��ی دراز میکند تا با
وحدت تمامی جریانهای انقالبی لیس��ت واحدی برای
انتخابات پیش رو ارائه ش��ود .دبی��رکل جبهه پایداری با
ابراز امیدواری برای اینکه جریانهای انقالبی دور یکدیگر
جمع ش��وند و حرف واحدی بزنند ،اظهار داشت :علیرغم
اینکه نمایندگان جبهه پایداری در جلسات شورای ائتالف
شرکت نمیکردند اما جلساتی را با بزرگان شورای ائتالف
در چن��د ماه داش��تیم اما نتوانس��تیم به وحدت برس��یم.
آقاتهران��ی با بیان اینکه تالش میکنی��م تا در چند روز
آینده وحدتی در انتخابات پیشرو حاصل شود ،گفت :اگر
به وحدتی دس��ت پیدا کنیم جبهه پایداری لیس��ت را در
انتخاب��ات پیشرو ارائه نخواهد ک��رد و جریان انقالب با
یک لیست وارد انتخابات میشود.
آیتاهلل مصباح :س�همخواهی یعنی دنیا طلبی


در صفحه توئیتری منتسب به آیتاهلل مصباحیزدی آمده
است :باید بنایمان بر این باشد که افراد اصلح را بشناسیم.
مسألهی سهمخواهی یعنی دنیاطلبی! در صفحه توئیتری
منتسب به آیتاهلل مصباح یزدی پستی جدید منتشر شده

انص�اری :حض�ور در انتخاب�ات پیام روش�نی برای

دش�منخواهدداش�ت

حجتاالس�لام مجید انصاری عضو مجم��ع روحانیون
ّ
مبارز درباره اهمیت ش��رکت در انتخابات گفت :ش��رکت
در انتخاب��ات همیش��ه مهم بود که ه��م یک حق و هم
یک تکلیف است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
خاطرنش��ان کرد :حضور مردم در انتخابات برای کش��ور
و خودش��ان اس��ت و مجلس برای مردم است .مشارکت
حداکثری پیام روش��نی برای دوستان و دشمنان خواهد
داشت.
 مصباحی مقدم :مجلس قوی مقدم�ه دولت�ی ق�وی


مصباح��ی مقدم با بی��ان اینکه در مقاب��ل این ملت باید
خش��وع و تواضع کرد ،گفت :مجلس آینده باید مجلسی
کارآمد و انقالبی جهادی و تاثیرگذار برای فراهم ش��دن
مقدمات دولتی قوی باش��د .وی افزود :مردم از مشکالت
معیشتی رنج میبرند و نیازمند تدبیر هستیم.
حضور اصالحطلبان با دو لیس�ت؟


در اردوگاه اصالحات هم هنوز لیستی نهایی نشده است.
پس از اینکه شورای سیاستگذاری اصالحطلبان اعالم
کرد که در انتخابات لیست نخواهد داد ،ا ّما دست احزاب
اصالحطلب را برای ارائه لیس��ت باز گذاشت ،تعدادی از
احزاب این جریان سیاسی تصمیم گرفتهاند پس از ائتالف،
لیست خود را برای تهران اعالم کنند .حزب کارگزاران نیز
تصمیم گرفته است که لیستی مستقل ارائه دهد.

مراسم چهلم سردار سلیمانی در مصالی تهران برگزار میشود

دولت برای حمایت کاندیداها از
بیتالمال سوءاستفاده نکند

دبیر ش��ورای نگهبان گف��ت :برخالف برخی
اظهارات نادرست ،انتخابات آتی کام ً
ال رقابتی
اس��ت و نمایندگان همه جناحها در انتخابات
حض��ور دارند .به گزارش مه��ر ،آیتاهلل احمد
جنت��ی اظه��ار کرد :اگر مش��ارکت م��ردم در
انتخابات باال باشد و داوطلبان شایسته و کارآمد
توسط مردم انتخاب شوند ،شاهد تشکیل یک
مجلس قوی خواهیم ب��ود و این امر منجر به
افزایش همبستگی ملی و رفع مشکالت مردم
میشود .آیتاهلل جنتی با بیان اینکه گزارشهای
تخلفات انتخاباتی توسط ناظران شورای نگهبان
تنظیم میشود و توسط نهادهای ذیربط با این
تخلفات برخورد میشود ،تأکید کرد :مسئوالن
اجرایی و عوامل نظارتی باید دقت داشته باشند
که در طول زمان برگزاری انتخابات از هیچیک
از داوطلبان و جناحهای سیاس��ی جانبداری
نکنند و دستگاههای دولتی از بیتالمال به نفع
آنان سوءاستفاده نکنند.

م��ردم ایذه در مجلس با بیان اینکه عدهای
از رد صالحیت شدگان و برخی از مسئوالن
با اظهارات و فعالیته��ای که میکنند به
دنبال تحت فشار قراردادن شورای نگهبان
هستند ،ادامه داد :رد صالحیت کاندیداهایی
ک��ه پروندههای اقتص��ادی دارن��د ،باعث
میش��ود تا افراد پاک دس��ت وارد مجلس
ش��ود و مجلس سالمی داشته باشیم .عضو
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان

هر کس که با ایران باشد پیروز است

گروه سیاسی :میگویند خاک سرد است .وقتی کسوکار آدم پر میکشد به
دیار باقی و جس��مش را به خاک میس��پارند ،اگر از نزدیکان داغدیده بیتابی
کنند ،مینش��ینند کنارش ،و وقتی دارد ضج��ه میزند که :من بدون او دیگر
نمیتوانم زندگی کنم ،میگویند (یا اگر شرایطش نباشد ،از ذهنشان میگذرد
که) :خاک ،سرد اس��ت! و این یعنی هرچقدر داغداری و هرچقدر داغ هستی،
میگذرد ...ش��ب اول دفن میگذرد ،ختم گرفته میش��ود ،سوم و هفتم هم.
بازماندگان به خانه برمیگردند ،جای خالی متوفی را میبینند و باز گریه ،و این
ماجرا تا چهلم آنقدر تکرار میشود که ...سرد میشود .چهلم ،زمان بدرآوردن
لباسهای عزاس��ت؛ زمان کنارآمدن با آن جای خالی .چهل روز گذش��ت .از
آن س��حر جمعه بهتآور که خبر شهادتت آمد و شوربختانه تکذیب هم نشد:
«ش��هادت فرمانده مجاهد سپاه قدس ،سرلش��گر قاسم سلیمانی ،در بمباران
تروریستهای آمریکایی» خیلی سریع پنتاگون مسئولیتش را برعهده گرفت
و ترامپ عکس پرچم امریکا را توئیت کرد .این شروع انفجاری در جهان بود.
مصالی تهران میعادگان عاشقان «سلیمانی»


چهل روز بدون «حاج قاسم»

در آس��تانه فرارسیدن اربعین ش��هادت سردار سرافراز و پر افتخار سپاه اسالم
س��پهبد پاس��دار حاج قاس��م س��لیمانی و دیگر ش��هدای مقاومت در جنایت
تروریس��تی رژیم متجاوز آمریکا در بغداد ،س��ردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان
ش��ریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه آیینهای گرامیداشت این
عزیزان را اعالم کرد .سردار شریف تالقی  22بهمن با ایام چهلم شهید حاج
قاس��م س��لیمانی را معنادار و الهامبخش و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری
زمینهساز انگیزه مضاعف مردم برای حضور عظیم در راهپیمایی دشمن شکن
 22بهمن و جش��ن پیروزی انقالب اس�لامی توصیف و اظهار داش��ت :ملت
ش��ریف و قدرشناس ایران اس�لامی عالوه بر تکریم و تجلیل از شخصیت و
نقش آفرینی های ماندگار ،امنیت آفرین و درسآموز سردار شهید حاج قاسم
س��لیمانی در راهپیمایی حماسی و بزرگ  22بهمن ماه  98در آیینهای ویژه
چهلمین روز شهادت آن سردار آسمانی و پر افتخار در تهران و سایر شهرهای
کش��ور ش��رکت و یاد ،خاطره و آرمانهای بلند وی را گرامی خواهند داشت.
وی افزود :بر اس��اس برنامهریزیها و هماهنگیهای به عمل آمده مراس��م

چهلم ش��هید سردار سلیمانی و همراهان شهیدش در تهران در روز پنجشنبه
 24بهمن ماه پس از نماز مغرب و عشاء با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم
در مصالی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد .سردار شریف همچنین
در خصوص برگزاری مراس��م مشابه در کرمان و دیگر شهرهای کشور گفت:
مراسم ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان در کرمان در روز 27
بهمن ماه و در سایر مراکز استانها و شهرهای کشور نیز بین  24تا  27بهمن
ماه متناسب با شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد .سخنگوی
سپاه تاکید کرد :به فضل الهی مردم بصیر ،انقالبی و قدرشناس ایران اسالمی
با حضور پرش��کوه و اجتماع عظیم در راهپیمایی  22بهمن و اربعین س��ردار
سلیمانی و همچنین حضور در آیینهای گرامیداشت آن شخصیت ارجمند و
تربیت یافته در مکتب انقالب اس�لامی و والیت فقیه ،بار دیگر عزم و اراده
راسخ خود در پای بندی به ارزشها و آرمانهای انقالب و تداوم راه شهیدان
انق�لاب ،دفاع مقدس و مدافعان حرم و پاس��داری از خ��ط مقاومت را به رخ
جهانیان خواهند کشید.

نماینده مردم کرمان در مجلس:

نیروهای انقالب هرگونه اختالف را کنار گذاشته و وحدت را در اولویت قرار دهند

نماین��ده مردم کرم��ان در مجلس گف��ت :نیروهای
انق�لاب از هرگونه اخت�لاف پرهیز و وح��دت را در
دس��تورکار خود قرار دهند و اگ��ر هم اختالف نظری
وجود دارد با داوری بزرگان حل و فصل ش��ود .محمد
مهدی زاده نماینده مردم کرمان در مجلس ش��ورای
اس�لامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری
فارس ،با تأکید بر لزوم حفظ وحدت نیروهای انقالب

گفت :ق��رآن ما را ب��ه حفظ وحدت توصی��ه کرده و
کس��انی که قرآن و اسالم و نظام و انقالب و رهبری
را قب��ول دارند ،باید حتما در زمینه انس��جام و وحدت
ملی که نتیجه آن ی��ک مجلس و یک دولت کارآمد
خواهد بود ،وحدت داش��ته باشند .وی افزود :اختالف
س��لیقهها و اختالف دیدگاهها باید کنار گذاشته شود
و اگر هم اختالفات چارچوب و مبنایی داش��ته باش��د

باید در جلس��ات کارشناس��ی مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت :از تمام
نیروهای جریان انقالب در کشور در سراسر کشور که
درد مردم و درد پیشرفت جامعه را دارند و به دنبال این
هستند که کشور به عنوان یک کشور مقتدر در منطقه
و جهان مطرح باش��د ،انتظار داریم بنش��ینند و پشت
درهای بس��ته مسائلشان را حل و فصل کنند .زاهدی

خاطرنش��ان کرد :بعضی از بزرگان جریان انقالب که
خودشان در موضوعات ذینفع نیستند ،موضوع را به
عنوان یک داور مورد رس��یدگی ق��رار دهند و با یک
قضاوت عادالنه موضوعات را حل و فصل کنند .وی
در پایان گفت :امیدواری��م جریان انقالبی به ویژه در
ته��ران مشکالتش��ان را حل و فصل کنن��د و برخی
اختالفات به رسانهها کشانده نشود.

سرلشکر سالمی :ملت ایران در  ۲۲بهمن ثابت کرد که مسیر انقالب را با قدرت ادامه میدهد

سرلش��کر سالمی گفت :امروز ایران اس�لامی در قله های اعتبار ،منزلت،
ش��کوه ،عظمت و پیش��رفت ق��رار دارد و ملت عزیز ای��ران در  ۲۲بهمن
م��اه ثابت کردند که مس��یر انق�لاب را بیهیچ تردیدی ب��ا قوت و قدرت
ادام��ه میدهند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از س��پاه نیوز؛ س��ردار
سرلشکر پاسدارحسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در آیین رونمایی از کتاب های “روایت پدرخوانده” و “دانشگاه تراز انقالب
اس�لامی” که در دانشگاه جامع امام حس��ین (ع) برگزار شد ،با بیان اینکه
بر اس��اس تدبیر و اندیشه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله
العالی) راه س��عادت جامعه ما قوی ش��دن اس��ت ،گفت :ما زمانی قوی می
ش��ویم که تولید قدرت بر اس��اس ظرفیت های درونی جامعه اتفاق بیفتد؛
زمانی که عالم باش��یم و به علوم و فنون زمان مس��لط ش��ویم .سرلش��کر

سالمی رسالت اصلی دانشگاه جامع امام حسین (ع) را پیشگامی در عرصه
تولی��د علم و فناوریه��ای جدید عنوان و تاکید کرد :دانش��گاه جامع امام
حس��ین (ع) عالوه بر رس��الت جهانی شدن در عرصه های علم و فناوری،
باید پرچمدار و پیش��گام تمدن سازی اسالمی نیز باشد .وی افزود :دانشگاه
تراز انقالب دانش��گاهی است که در لبه مرزهای علم و فناوری قرار داشته
و در عین حال به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و الگوهای تربیتی دانش��گاهی
تمدن ساز باشد؛ این رسالت خطیر در کتاب “دانشگاه تراز انقالب اسالمی”
منعکس ش��ده و دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای تحقق این هدف بلند
برنامهری��زی میکند .فرمانده کل س��پاه در ادامه اظه��ار کرد :کتاب دیگر
هم “روایت پدر خوانده” اس��ت که به استناد اس��ناد النه جاسوسی آمریکا
وضعیت رژیم طاغوتی پهلوی که سرشار از استبداد سیاسی و وابستگی در

تمامی عرصه ها به آمریکا اس��ت ،را بیان می کن��د .وی افزود :این کتاب
م��ی تواند مبنایی برای ارزیابی که چرا انقالب اس�لامی ش��کل گرفت تا
کش��ور را از اس��ارت طاغوت نجات دهد و به دوران شکوفایی اسالمی که
در آن استقالل آزادی و حاکمیت ارزشهای الهی می درخشد برساند ،باشد.
سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه مسیر سختی برای تثبیت استقالل ،عزت
و سرافرازی این سرزمین طی شده است ،گفت :امروز به فضل الهی ایران
اسالمی برغم تمامی توطئه ها و خباثت های دشمنان ،در قله های اعتبار،
منزلت ،شکوه ،عظمت و پیشرفت قرار دارد و ملت عزیز ایران در  ۲۲بهمن
ماه ثابت کردند که مس��یر انقالب را بیهیچ تردیدی با قوت و قدرت ادامه
میدهند و رهبری عزیز و حکیم و ملت ایران و دین مبین اسالم ،بهترین
سرمایه ما برای پیشرفت های بزرگ است.

معاون دبی��رکل حزباهلل لبن��ان تأکید کرد:
ملته��ای منطقه با قرار گرفتن در کنار ایران
و تحت رهبری ولیفقیه بر همه مش��کالت
فائق خواهند آمد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از پایگاه خبری المنار ،شیخ نعیم
قاس��م ،معاون سید حس��ن نصراهلل ،دبیر کل
حزباهلل لبنان در س��خنانی در مراسم چهل
و یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی
ب��ه همت انجمن علمای مس��لمان در لبنان،
تأکی��د کرد ملتهای منطقه با قرار گرفتن در
کنار ایران و تح��ت رهبری ولیفقیه بر همه
مشکالت فائق خواهند آمد و دربرابر دشمنان
پیروز خواهند شد .شیخ نعیم قاسم تأکید کرد:
«تجربه نش��ان داده است که هرکسی که با
ایران و با مقاومت باشد ،موفقیتها را حاصل
میکند ،سرزمین را آزاد میکند و مقاومت در
جهت تغییر معادله را تقویت میکند».
مفتی کل قدس فتوای تحریم
«معامله قرن» را صادر کرد

مفتی کل قدس با صدور بیانیهای فتوای تحریم
معامله قرن را ص��ادر کرد .به گزارش مهر به
نقل از روسیا الیوم« ،شیخ محمدحسین» مفتی
کل قدس و فلس��طین فتوای تحریم معامله
ق��رن را صادر ک��رد .وی در بیانیهای با اعالم
این حکم اظهار داشت :هر کسی که با معامله
قرن تعامل داشته باش��د خائن به پروردگار و
رسول اکرم (ص) ،مس��جداالقصی ،قدس و
فلسطین محسوب میشود .معامله قرن ،قدس
را از اصحاب مش��روع آن سلب و مسلمانان را
از س��ومین مسجدشان و نخستین قبله شأن
محروم میکن��د .این قرارداد همچنین حقوق
آوارگان فلس��طینی را از بین میبرد و حقوق
ملت فلس��طین و مش��روعیت مطالباتشان را
نادیده میگیرد .معامله قرن حق ملت فلسطین
در برخ��ورداری از زندگی باکرام��ت را از بین
میبرد و بخش اعظم اراضی پاک فلس��طین
که با خون ش��هدا عطرآگین شده است را به
دش��من ظالم غاصب واگ��ذار میکند .وی در
ادامه از جهان خواس��ت که در برابر این تجاوز
به فلسطین و مقدس��ات آن بایستد و مانع از
اجرای این قرارداد ظالمانه و مملو از جنایت و
نژادپرستی شود.
کمکهای ایران به عراق را
از یاد نمیبریم

رئیس جمعیت علمای اهل تس��نن عراق در
س��خنانی تأکید کرد :مواضع ای��ران در قبال
عراق را از یاد نخواهی��م برد .به گزارش مهر
ب��ه نقل از العالم« ،خال��د المال» در خصوص
بازت��اب پیروزی انقالب اس�لامی در منطقه
و ع��راق تأکید کرد :جن��گ تحمیلی از جمله
گزینههای تهران پ��س از انقالب نبود؛ بلکه
تحت فش��ار آمریکا و نیز همدستی و توطئه
برخی کش��ورهای عربی ص��ورت گرفت که
زمین��ه را ب��رای فعالی��ت آمریکاییها فراهم
کردند .المال در خصوص اشغال عراق توسط
آمریکا در سال  ۲۰۰۳اظهار داشت :ایران تنها
کشوری اس��ت که در کنار عراق بود و به آن
کمک کرد و تسهیالت الزم برای فروش نفت
و نی��ز در دیگر عرصهها را برایش فراهم کرد.
اما مسئله اصلی همان مبارزه با تروریسم بود
که نظامهای عرب��ی از کمک به ملت عراق
خودداری کردند .تع��دادی از نظامهای عربی
برای ورود تروریس��تها به ع��راق به آمریکا
کم��ک کردند؛ ام��ا حمایت ای��ران و نظارت
آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی
و آمدن حاج قاس��م س��لیمانی به عراق راه را
برای مقاومت تس��هیل کرد؛ چنانکه اسلحه و
کارشناسان به عراق منتقل شدند؛ برخی از این
کارشناسان هنگام مقابله با آمریکاییها شهید
شدند و این موضع جمهوری اسالمی هیچگاه
فراموش نخواهد شد و نباید کسی از ذکر این
شواهد تاریخی لحظهای تردید کند.
گزینه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
در قطعنامه  ۲۲۳۱وجود ندارد

به گفته مدیر اداره کنترل تس��لیحاتی و عدم
اش��اعه وزارت خارجه روس��یه ،شورای امنیت
سازمان ملل در حال حاضر برنامهای برای تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران ندارد .به گزارش فارس،
به موازات ادامه فش��ارهای دولت آمریکا برای
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت
س��ازمان ملل ،یک مقام روس اعالم کرده که
شورا در حال حاضر بنایی برای صحبت درباره
تمدید کردن ای��ن تحریم ندارد .بنا بر گزارش
«اسپوتنیک»« ،والدیمیر ارماکوف» مدیر اداره
کنترل تسلیحاتی و عدم اشاعه وزارت خارجه
روسیه در مصاحبه با این رسانه با سؤالی درباره
رو به اتمام بودن تحریم تسلیحاتی ایران طبق
قطعنامه  ۲۲۳۱ش��ورای امنیت سازمان ملل
مواجه ش��د .طبق یک��ی از بندهای قطعنامه
 ۲۲۳۱که از س��ال  ۲۰۱۶میالدی اجرایی شد،
ایران تا پنج س��ال از خرید تسلیحات تهاجمی
منع شده است .این بند از قطعنامه در اکتبر سال
( ۲۰۲۰مهرماه  )۱۳۹۹منقضی میشود و پس
از آن ایران این امکان را خواهد داش��ت که از
کشورهای خارجی جنگافزار بخرد.

