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اخبار
پرونده نفتکش کرهای
در مرحله دادرسی قرار دارد

سخنگوی وزارت خارجه گفت :کشتی کرهای
به دلی��ل ایجاد آلودگی زیس��ت محیطی در
آبهای خلیج فارس بر اس��اس دستور مقام
قضایی توقیف ش��ده و پرونده آن در مرحله
دادرسی اس��ت .به گزارش «عصر ایرانیان»،
س��عید خطیب زاده س��خنگوی وزارت امور
خارج��ه در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گاران
درخصوص انتش��ار شایعاتی در مورد احتمال
آزادی کش��تی ک��رهای اظهار ک��رد :مواضع
و تصمیمه��ای قوه قضائی��ه صرفا از طریق
س��خنگوی محترم این قوه اعالم میش��ود
و اظه��ارات افراد غیر مس��ئول در این زمینه
فاقد وجاهت است .کش��تی نفتکش کرهای
به دلی��ل ایجاد آلودگی زیس��ت محیطی در
آبهای خلیج فارس بر اس��اس دستور مقام
قضایی توقیف ش��ده و پرونده آن در مرحله
دادرس��ی بوده و از ای��نرو هرگونه تحول در
مورد این موضوع موکول به نظر مقام محترم
قضایی است.
قدرت هوشمند موشکی و پهپادی
ایران ،ثمره تحریمهای آمریکاست

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان
اینکه بدون اتکا به توان دفاعی ،فضایی برای
گفتوگوی عادالنه وجود ندارد ،گفت :قدرت
هوشمند موشکی و پهپادی امروز ایران ،ثمره
تحریمهای سنگین آمریکا است .به گزارش
مهر ،س��ردار غالمرضا جاللی در یادداش��تی
نوشت :تجربه حضور ترامپ در مسند ریاست
جمهوری آمریکا هرچه نداش��ت این تجربه
را برای طیف غرب دوس��ت در ایران داشت
که در دنیایی که هر لحظه میتواند «تیغ در
کف زنگی مس��ت» باشد ،به چه میزان توان
دفاعی حیاتی و ناموس��ی است .دولت ترامپ
ثابت کرد که دنیای امروز و فردا صرف ًا دنیای
گفتمانها نیس��ت و اساس�� ًا بدون اتکای به
توان دفاعی فضایی برای گفتوگوی عادالنه
وجود ندارد .موضوع تسلیحات و خرید جنگ
افزاره��ا از جمله حوزههایی بوده اس��ت که
در طی  ۴دهه گذش��ته بیش��ترین تحریمها
و س��خت گیریه��ا نس��بت ب��ه آن صورت
گرفته اس��ت .اما ام��روز و در رزمایش پیامبر
اعظم (ص) س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
ب��ه خوبی دیدیم که اتکای ب��ه درون در دل
آتش تحری��م ،باغی از درخت��ان اقتدار را به
ثمر نشانده اس��ت .قدرت هوشمند موشکی
و پهپ��ادی ام��روز ایران ،ثم��ره تحریمهای
سنگین آمریکایی هاس��ت .آنچه مهم است
آن اس��ت که این توانمندیها جزو مس��ائل
ناموس��ی انقالب و ایران اس�لامی محسوب
میش��وند .ما ب��رای دف��اع از مردمانمان در
برابر یاغیهایی همچون ترامپ قطع ًا منتظر
چراغ سبز پایتختهای اروپایی نخواهیم بود.
خوش��بختانه امروز هم حتی کسی به ذهنش
خطور نمیکند که این قدرت ملی را روی میز
مذاکره با دشمن قرار دهد.
مجلس بهدنبال یکپارچهسازی
یارانههاست

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
با انتقاد از اجرای نادرست قانون اعطای یارانه
معیش��تی ،گفت :مجلس در بودجه سال آینده
بهدنبال یکپارچهس��ازی یارانهها است .حجت
االس�لام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو
با مهر با انتقاد از اجرای نادرس��ت قانون الزام
دولت به تأمین کاالهای اساسی اظهار داشت:
قانون مجلس درباره طرح یارانه معیشتی کام ً
ال
روشن اس��ت و طبق مصوبه مجلس باید این
یاران��ه به  ۶۰میلیون نفر از مردم داده ش��ود و
دولت نباید با تفس��یر خود ،ای��ن قانون را اجرا
کند و تعداد مش��موالن ای��ن قانون را کاهش
دهد .نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه
مجلس شورای اس�لامی بیان کرد :متأسفانه
دول��ت به صورت کامل قان��ون الزام دولت به
تأمین کاالهای اساس��ی را اج��را نمیکند در
حالی که دولت نباید نس��بت به اجرای قانون
استنکاف کند و به هیچ وجه درست نیست که
دولت بخشی از قانون را اجرا و بخشی از ان را
اجرا نکن��د و انتظار داریم که دولت به صورت
کام��ل به این قانون عمل و آئی��ن نامه آن را
نهایی کند .وی متذکر شد :برای تصویب طرح
الزام دولت به تأمین کاالهای اساسی ،مجلس
جلس��ات متعددی را با حضور کارشناس��ان و
دولتیه��ا برگزار کرد و بر این اس��اس باید به
صورت کامل عملیاتی شود و ضرورت دارد که
در این شرایط اقتصادی از مردم حمایت جدی
شود .ما به دنبال یک کاسه کردن یارانهها در
بودجه سال  ۱۴۰۰هستیم و اگر امکانپذیر باشد،
ممکن است مبلغ یارانه را افزایش دهیم.

وزیر امور خارجه کش��ورمان با اشاره به
اینکه سه کش��ور اروپایی برای اجرایی
تعهدات خود باید از آمریکا اجازه بگیرند،
تأکید کرد :این به خاطر ایران است که
برجام زنده است ،نه سه کشور اروپایی.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،محمدجواد
ظری��ف در صفحه توئیتر خود نوش��ت:
«رهبران س��ه کشور اروپایی– که برای
اج��رای تعهدات خ��ود ذی��ل برجام بر

برجام به خاطر ایران زنده مانده است نه  3کشور اروپایی
امض��اء و اجازه کارگ��زاران اوفک (دفتر
کنترل داراییه��ای خارجی خزانهداری
آمری��کا) متکی هس��تند – هیچ کاری
ب��رای حفظ برج��ام انج��ام ندادهاند .آیا
ابت��کار مرده زادهش��ده امانوئل ماکرون
یا خودداری انگلستان از پرداخت بدهی
مق��رر در حکم دادگاه را ب��ه یاد دارید؟
ای��ن توئیت ظریف پس از اظهارات ژان
ایو لودرایان وزیر خارجه فرانس��ه مطرح

شد .این دیپلمات فرانسوی در مصاحبه
با ژورنال دو دیمانش گفته است :کارزار
حداکثر فش��ار علیه تهران که از س��وی
دول��ت ترامپ انتخاب ش��ده بود ،عمال
موفقیتی نداش��ته و تنها موجب افزایش
ریس��ک و خطر و تهدید شده است .این
روند باید متوقف ش��ود زیرا ایران -این
مس��اله را به طور ش��فاف میگویم -در
مس��یر دس��تیابی به ظرفیت تسلیحات

هستهای اس��ت .وزیر خارجه فرانسه در
ادامه مدعی ش��د :این ب��ه تنهایی برای
دو ط��رف کافی نیس��ت که ب��ه توافق
هس��تهای بازگردند ،بلکه باید بر اهمیت
مذاک��ره درب��اره اش��اعه موش��کهای
بالس��تیک و رفتارهای بیثب��ات کننده
ایران در منطقه نیز تأکید ش��ود .ظریف
در توئیتی دیگر افزود« :همکار محترم:
ش��ما دوران کاریات در کابین��ه را ب��ا

فروش جنگافزار به جنایتکاران جنگی
س��عودی آغاز کردی .از بیان حرفهای
پوچ و مهمل در مورد ایران دست بردار.
یادآوری واقعیت :این “شما” هستید که
منطقه ما را بیثبات میکنید .از حفاظت
جنایتکاران��ی که منتق��دان خود را با اره
تکه تکه میکنن��د و از جنگافزارهای
ساخت “شما” برای سالخی کودکان در
یمن استفاده میکنند ،دست بردارید».

قدرت دفاعی ایران برای مقابله با هر دشمنی آماده است؛

انهدام ناوهای دشمن فرضی از فاصله  ۱۸۰۰کیلومتری

گرو ه سیاسی :موشک های بالستیک دوربرد کالس های
متنوع از فاصله  ۱۸۰۰کیلومتری اهداف منظور رزمایش
در ش��مال اقیانوس هند را با موفقیت مورد اصابت قرار
داده و منهدم کردند .مرحله دوم و نهایی رزمایش پیامبر
اعظم (ص)  ۱۵س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی که از
روز گذش��ته در منطقه عمومی کوی��ر مرکزی ایران در
حال برگزاری است؛ صبح امروز (شنبه) با اجرای عملیات
راهبردی موش��ک های بالس��تیک دوربرد ضد ناوهای
متخاصم فرضی دشمن و انهدام اهداف به انجام رسید.
در این مرحله از رزمایش که با حضور س��ردار سرلشکر
پاسدار محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح،
س��ردار سرلشکر پاس��دار حسین س�لامی فرمانده کل
سپاه ،سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده
نی��روی هوافضای س��پاه و جمع��ی از فرماندهان عالی
رتبه نظامی برگزار ش��د؛ پس از کشف موقعیت ناوهای
متخاصم فرضی دشمن توس��ط سامانه های اطالعاتی
نیروی هوافضای سپاه ،موش��ک های بالستیک دوربرد
کالس ه��ای متنوع از فاصل��ه  ۱۸۰۰کیلومتری اهداف
منظور رزمایش در شمال اقیانوس هند را با موفقیت مورد
اصابت قرار داده و منهدم کردند .گفتنی اس��ت؛ رزمایش
پیامبر اعظم (ص)  ۱۵سپاه پاسداران انقالب اسالمی از
جمله رزمایش های سالیانه است که مرحله نخست این
رزمایش روز گذش��ته با اجرای عملیات ترکیبی موشکی
و پهپ��ادی و تمرین تهاجم به ارکان دفاعی دش��من به
انجام رسید.

یکی از راهبردهای دفاعی ما انهدام ناوهای هواپیمابر

با موشک بالستیک است

سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در حاش��یه مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم
(ص)  ۱۵س��پاه پاسداران انقالب اسالمی که در منطقه
عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد ،با اشاره به اهداف
برگزاری این مرحله از رزمایش گفت :یکی از هدف های
مهم ما در سیاست ها و راهبردهای دفاعی این است که
بتوانیم ناوهای جنگی دش��من اعم از ناوهای هواپیمابر
و رزم ناوه��ا را با اس��تفاده از موش��ک های بالس��تیک
دورب��رد هدف ق��رار دهیم .وی افزود :مرس��وم اس��ت
در دریا با اس��تفاده از موش��کهای کروز با سرعت کم
هدف های متحرک مورد اصابت قرار گیرد؛ اما اس��تفاده
از موش��کهای بالستیک به دلیل اعماق و مسافتهای
طوالنی که از قلب س��رزمین خودمان می توانیم اهداف
متحرک در اقیانوس را هدف قرار دهیم ،دستاورد بزرگ
دفاعی است که در نیروی هوافضای سپاه عینیت یافته و

به تکامل رس��یده است .سرلشکر سالمی در پایان تاکید
کرد :امروز ش��اهد اجرای تمرین قدرتمندانهای از نیروی
هوافضای س��پاه بودیم که این بخش از سیاست دفاعی
در میدانی رزمایشی مورد ارزیابی قرار گیرد تا در مواقعی
که اقتضا کند؛ در شرایط واقعی تکرار شود.

انتخ�اب اه�داف رزمایش پیامبر اعظ�م (ص)  ۱۵در

عمق  ۱۸۰۰کیلومتری اقیانوس هند معنادار است

س��ردار سرلشکر پاس��دار محمد باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش
پیامبر اعظم (ص)  ۱۵س��پاه که در منطقه عمومی کویر
مرکزی ایران برگزار ش��د؛ اظهار کرد :رزمایش های ۱۵
روز اخی��ر و تا  ۵روز آینده که در زمان فش��رده و تقریب ًا
همزمان انجام می شود ،نشان دهنده آمادگی فوق العاده
نیروهای مسلح در تمامی ابعاد زمینی ،هوایی ،دریایی و
پدافند هوایی و موش��کی است .وی با اشاره به برگزاری
رزمایش پیامبر اعظم  ۱۵سپاه با اجرای عملیات ترکیبی
و شلیک موشک در کالس های متنوع گفت :برگزاری
رزمایش گس��ترده پیامبر اعظم (ص)  ۱۵نش��ان دهنده
این اس��ت که قدرت موش��کی جمهوری اسالمی ایران
در برد های کوتاه ،متوس��ط و بلند با تمام قوا آماده دفاع
از میهن اسالمی ،منافع ملی و اهداف جمهوری اسالمی
ایران است .سرلش��کر باقری انتخاب اهدافی در فاصله
بی��ش از  ۱۸۰۰کیلومتر در جنوب دریای عمان و ابتدای
اقیان��وس هند را معنادار توصیف و تصریح کرد :انتخاب
انبوهی از موش��ک ه��ای دوربرد برای اه��داف دریایی
نشانگر این است که اگر دشمنان جمهوری اسالمی نیت
سوئی نسبت به منافع ملی ،مسیرهای تجارت دریایی و

سرزمین ما داشته باشند ،با اقدام موشکی مورد هدف قرار
گرفته و منهدم خواهند ش��د .رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در پایان برگزاری رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۵
را نشان دهنده قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران در
صیانت از منافع ملی توصیف و تاکید کرد :هر چند قصد
انجام هیچ تهاجمی را نداریم اما با این رزمایشها اعالم
می کنیم چنانچه هر متخاصمی نیت س��وئی نسبت به
کش��ور ما داشته باش��د ،با تمام توان و در کمترین زمان
مورد تهاجم قرار خواهد گرفت.
ناکارآمدسازی نقاط قوت دشمن تمرین شد


امیرعلی حاج��یزاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در
حاش��یه برگزاری مرحل��ه نهایی رزمای��ش پیامبر اعظم
(ص)  ۱۵با اش��اره به مراحل مختلف این رزمایش و بیان
اینک��ه دو نوع تهدید متصور را پی��ش رو داریم گفت :اگر
دش��منانمان روزی بخواهند ش��یطنت کنند یک بخش
اس��تفاده از پایگاههای ثابت و زمینی اس��ت که در مرحله
اول رزمایش با ترکیبی از استفاده پهپادها و موشکهای
زمین به زمین مقابله با آنها تمرین شد؛ تهدید دوم نیز جنبه
دریایی دارد که مقابله با ناوگان متخاصم دش��من فرضی
در مرحله نهایی این رزمایش به خوبی انجام ش��د .وی با
بیان اینکه در گذشته تا محدوده  ۳۰۰کیلومتری در خلیج
فارس این اقدام صورت گرفته بود اظهار کرد :امروز هدف
ما انهدام ناوگان دشمن در شمال اقیانوس هند و در فاصله
هزار و  ۸۰۰کیلومتری بود که موش��کهای بالستیک به
سمت این منطقه روانه شد و اهداف را منهدم کرد .فرمانده
نیروی هوا فضای س��پاه از مرحله نهایی رزمایش پیامبر
اعظ��م (ص)  ۱۵به عنوان تمرین ناکارآمد س��ازی نقاط

قوت دش��من در بخشهای دریایی ی��اد کرد و گفت :در
صورتی که دشمنان ما در شعاع  ۲هزار کیلومتری ناکارآمد
ش��وند ،در واقع با ناکارآمدی قطعی مواجه و توان شلیک
موش��کهای کروز را نداشته و دیگر هواپیمایی نمیتواند
از روی این ناوها بلند ش��ود .سردار حاجی زاده با تاکید بر
اینکه روند ارتقای توان موشکی جمهوری اسالمی را باید
از اعتراف دشمن به این توان بازدارنده شنید گفت :همین
که دشمنان ما روی مسئله موشکی متمرکز شدهاند و دائم ًا
در ای��ن خصوص ابراز نگرانی کرده و از محدود کردن آن
سخن میگویند به دلیل قدرتی است که وجود داشته و روز
به روز در حال رشد است .فرمانده نیروی هوافضای سپاه
با بیان اینکه پیش از انقالب به هیچ عنوان توان موشکی
زمین به زمین نداش��تیم و این توانمندیها تنها مختص
قدرتها بود ،اظهار کرد :موش��کها اب��زار تولید قدرت و
امنیت برای ملت ش��ریف ایران هستند و امروز به فضل
الهی از ایده تا محصول همه ایرانی میباشند.

موش�کهای ای�ران در  ۱۶۰کیلومتری ن�او «نیمیتز»

آمریکا فرود آمدند

ش��بکه خبری فاکس نیوز آمریکا در گزارشی به نقل از
منابع ناش��ناس مدعی ش��د که  ۲فروند موشک دوربرد
پرتاب ش��ده در این رزمایش در فاصله  ۱۰۰مایلی (۱۶۰
کیلومتری) از ناو هواپیمابر «یو اس اس نیمیتز» آمریکا
و همچنین  ۲۰مایلی ( ۳۲کیلومتری) یک کشتی تجاری
فرود آمده است .طبق گزارشها ،چند مقام آمریکایی که
خواستند نامشان فاش نشود ،به این شبکه خبری گفتند
که دست کم دو فروند راکت در هنگام برخورد به آبهای
اقیانوس هند منفجر شدند .فاکس نیوز به نقل از یکی از
این منابع آگاه مدعی شد که «[فرود راکت] در  ۲۰مایلی
یک کش��تی تجاری مایه نگرانی است؛ اما ارتش آمریکا
[فرود موش��ک در  ۱۰۰مایلی ن��او خود] را به مثابه یک
تهدید قلمداد نمیکند» .یک منبع ناشناس دیگر نیز در
گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد این پرتاب موشک «یک
رزمایش کام ً
ال عادی و متعارف» بود .گفتنی اس��ت ،هر
چند پرتاب این موش��کها ب��رای خدمه ناو نیمیتز قابل
رؤیت نبود ،ماهوارههای جاسوسی آمریکا گزارش دادند
که پرتاب این موش��کها از ایران را رهگیری کردهاند.
ش��ایان ذکر اس��ت که ناو یو.اس .اس نیمیتز آمریکا در
آوریل  ۲۰۲۰به منطقه خاورمیانه اعزام ش��د ،اما در پی
بیم و هراس ارتش آمریکا از اقدام تالفیجویانه ایران در
سالروز شهادت سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» به
این ناو هواپیمابر دستور داده شد که به جای بازگشت به
آمریکا در منطقه باقی بماند.

وزارت خارجه آلمان:

وزارت امورخارج��ه آلم��ان اع�لام کرد که
کانال تج��اری اروپا با جمهوری اس�لامی
ایران ،موس��وم به اینستکس «تا حد زیادی
بیاثر» بوده اس��ت .به گزارش ایسنا به نقل
از دویچه ول��ه ،وزارت امورخارجه آلمان در
پاسخ به پرسش امید نوریپور ،نماینده حزب
سبزها در پارلمان این کشور اعالم کرده که
س��از و کار مال��ی اتحادیه اروپا موس��وم به
“اینس��تکس” برای مبادله تجاری با ایران
همچنان بیاثر بوده و از زمان تأس��یس آن
در دو س��ال پیش تا کنون فقط یک مبادله
موفقیتآمیز از طریق آن انجام ش��ده است.
در پی خروج آمری��کا از برجام ،کانال مالی
اینس��تکس در ژانویه س��ال  ۲۰۱۹با هدف

اینستکس تا حد زیادی بیاثر بوده است

ایجاد امکان مبادالت تجاری محدود با ایران
به رغم تحریمهای آمریکا ،توس��ط فرانسه،
آلمان و انگلیس تأسیس شد .اما این کانال
در عمل موفقیتآمیز نب��وده و تنها  ۱۴ماه
پس از تأس��یس ،ایران و اروپا موفق شدند
از طریق اینس��تکس اولین مبادله تجاری و
تراکنش مالی خود را انجام دهند؛ مبادلهای
که طی آن محمولهای از اقالم پزش��کی از
اروپا به ایران صادر ش��د .خبرگزاری آلمان
در گزارش��ی که روز یکش��نبه  ۲۸دی (۱۷
ژانوی��ه) منتش��ر ش��ده ،آورده اس��ت :آنتیه
لن��درتزه ،یک مق��ام وزارت خارجه آلمان
در پاس��خ خود ب��ه امید نوریپ��ور ،مدعی
ش��ده که جمهوری اس�لامی ایران مسئول

عمکرد ناموفق اینس��تکس بوده است .بنابر
ادع��ای این مقام آلمانی پ��س از راهاندازی
اینس��تکس ،ش��مار زیادی از ش��رکتهای
اروپایی نسبت به همکاری تجاری از طریق
اینستکس ابراز عالقه کردند و وارد مذاکره
ش��دند .لندرتزه در ادامه پاسخ خود تحقق
ی��ک مبادله تج��اری را وابس��ته به عوامل
“زیاد و اغلب بس��یار پیچیده دانسته و ادعا
کرده که طرف ایران��ی تاکنون با هیچکدام
از معامالت بعدی موافقت نکرده اس��ت .به
گزارش خبرگ��زاری آلمان ،امی��د نوریپور
دول��ت آلمان را متهم به کمکاری در نجات
برجام کرده و گفته است :دولت آلمان برای
جلوگیری از کارش��کنی ترام��پ در توافق

هس��تهای باید همراه با کشورهای اروپایی
زودتر ،قاطعانهتر و اساسیتر عمل میکرد.
این نماینده ایرانیتبار مجلس آلمان ،نجات
توافق هستهای را در شرایط کنونی با توجه
به برخ��ی مخالفت ها در تهران و روی کار
آمدن رئیسجمهور جدید در آمریکا “بسیار
دش��وار” دانس��ته اس��ت .به گزارش ایسنا،
این در حالی اس��ت ک��ه مقامات جمهوری
اس�لامی ایران باره��ا تاکید ک��رده اند که
کش��ورهای اروپایی در راه اندازی موثر ساز
و کار اینس��تکس ک��م کاری کرده و اعالم
کرده اند که اگر اروپا برای تسهیل مبادالت
تج��اری و مالی با ایران تالش نکند ،تهران
ب��ه روند کاهش تعهدات برجامی خود ادامه

خواهد داد .مجید تختروانچی ،نماینده دائم
جمهوری اس�لامی در س��ازمان ملل حدود
یک م��اه پیش در نامهای ب��ه دبیرکل این
س��ازمان از برآورده نشدن وعده کشورهای
اروپایی ب��رای تضمین رواب��ط اقتصادی با
ایران و ایجاد س��امانه اینس��تکس شکایت
کرده و خواس��تار اثبات کارایی این سازوکار
شده بود .همچنین محمدجواد ظریف وزیر
امورخارجه کش��ورمان امروز (یک شنبه) در
یک پیام توئیتری ب��ا تاکید بر اینکه طرف
های اروپایی برج��ام برای حفظ این توافق
هیچ کاری انجام نداده اند ،خاطر نشان کرد:
برجام به دلیل تالش های ایران زنده است،
نه سه کشور اروپایی.

متقیفر مطرح کرد؛

وحدت پایداری با اصولگرایان با الگویی چهار مرحلهای

س��خنگوی جبهه پایداری گفت :در زمینه الگ��وی عملیاتی وحدت با دیگر
گروههای اصولگرا در چهار مرحله جلو خواهیم رفت .مجید متقی فر سخنگوی
جبهه پایداری در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به انتخابات
ریاست جمهوری س��ال آینده اظهار کرد :جبهه پایداری در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ۱۴۰۰از کسی حمایت خواهد کرد که باالترین نمره را ضمن
رایآوری ،در احراز اصلح بودن مطابق ش��اخصهای انقالبی داش��ته باشد و
اعض��ای کابینهاش جزو توانمندترینها برای حل مش��کالت م��ردم بوده و
همچنین دارای پیشینهای درخش��ان در عملکرد باشند .او ادامه داد :ما دنبال
ایجادشرایطیهستیمکهدرانتخاباتآینده،جریانانقالبینقشتعیینکنندهای
داشته باشد تا نتیجه انتخابات به نفع مردم و نظام و انقالب اسالمی رقم بخورد
مسئولین اجرایی ظهور پیدا کند.
به نحوی که گفتمان عدالت در رفتار و کردار
ِ
متقی فر گفت :جبهه پای��داری عالوه بر پیگیری رویکرد گفتمان انقالبی و
عدالت محوری و ارائه راهکارهای برنامهای برای حل مشکالت مردم با ارائه
شاخصهای انتخاب اصلح برای انتخاب شایستهترین فرد برای ریاست قوه
مجریه ،با رصد دقیق شرایط جامعه و تحوالت احتمالی ،متناسب با اقتضائات
موجود تصمیم نهایی خود را اعالم خواهد کرد و دال مرکزی و رویکرد اصلی،
تحقق گفتمان عدالت و روی کار آمدن جریان کارآمد ،دلسوز و انقالبی است

و تالش میکنیم جریانات اصولگرای انقالبی را حول همین محور جمع کنیم.
سخنگوی جبهه پایداری افزود :قطعا تقابل مستقیم ما در این دوره از انتخابات
با گروهها و جریانهای غربگرا ،غیر انقالبی و ناتوانی خواهد بود که قریب به
 ۸سال است که با تنبلی و وادادگی و اشرافیگری ،فساد و رانتخواری و عدم
توجه به ظرفیتهای داخلی ،کشور و مردم را در بیسابقهترین فشار معیشتی
قرار دادهاند .امروز مسئول مصیبتها و گرفتاریها و مشکالت معیشتی مردم
حاصل جمع دو جریان دگراندیش اصالحات با همه طیفها و گروه کارگزاران
هستند که نه تنها پاسخگوی سیاستها و عملکرد محنتزایشان نیستند ،بلکه
مصائب معیشتی مردم را گروگان گرفتهاند .فلذا رسالت انقالبی اقتضا میکند
شرایط و تحوالت اجتماعی و سیاسی را رصد کنیم و بسان دیدهبان هوشیار
مراقبت کنیم تا دشمن بار دیگر از مسیر دیگری راه نفوذ طراحی ننماید و با
اغواگری ،چون گذشته مردم را فریب ندهد تا دوباره ناجوانمردانه بر ُگرده مردم
سوار نشود و مصائب  ۸سال گذشته را تکرار نکند و سرمایههای مادی و معنوی
این ملت شریف را به حراج نگذارد .او ادامه داد :بنابراین با هوشیاری تمام باید
مراقب اوضاع بود تا دش��منان خارجی به کمک ایادی داخلی نتوانند رخنه در
انتخابات ایجاد کنند و با سوءاستفاده از آالم موجود که حاصل عملکرد همین
جریانات داخلی غیرخودی است ،دوباره دست به کار شده و با ارائه آدرس غلط

خدای ناکرده مسیر انتخابات را به بیراهه ببرند و تلخ کامی مردم را در  ۸سال
گذشته تکرار کنند .متقی فر بیان کرد :جبهه پایداری در این دوره از انتخابات
همچون گذشته ارتباط حداکثری با دیگر گروههای اصولگرای انقالبی دنبال
میکند و برای رس��یدن به وحدت حداکثری مطابق شاخصهای انقالبی از
هیچ تالشی دریغ ندارد و به لحاظ گفتمانی و تبیینی معتقدیم آنچه میتواند
پاسخ روشن به شرایط و وضعیت موجود بدهد رویکرد گفتمان عدالت است.
با عدالت عملیاتی میتوان بساری از مشکالت را حل کرد و کارآمدی عدالت
محور سختترین مش��کالت را میتواند به آسانی حل نماید .فعال اصولگرا
گفت :درصدد هس��تیم با تبیین برنامههای اجرایی با رویکرد تحقق عدالت و
ظلمستیزی با دیگر گروههای انقالبی وحدت گفتمانی ایجاد کنیم تا زیر سایه
همافزائ��ی انقالبی ،وحدت پای��دار را رقم بزنیم؛ بنابراین در این زمینه الگوی
عملیاتی ،چون ادوار گذشته انتخابات با دیگر گروههای همسو در چهار مرحله
پی خواهیم گرفت .اول وحدت حول عدم تخریب همدیگر ،دوم وحدت حول
ترویج گفتمان کالن عدالت به عنوان راه حل مشکالت مردم و البته این به
معنای نادیده گرفتن مؤلفههایهای مهمی ،چون کارآمدی نیست ،مرحله سوم
وحدت در اعمال ش��اخصها در انتخابات ریاس��ت جمهوری  ۱۴۰۰و مرحله
چهارم وحدت در رسیدن به گزینه اصلح رایآور.

حشد الشعبی قدرتهای بیگانهها را
به وحشت انداخته است

یک تحلیلگر عراقی با اشاره به نقش «حشد
شعبی» در تأمین امنیت عراق ،گفت« :حشد
شعبی» به عنوان یک گروه مقاومتی قدرت
ه��ای بیگانه را به وحش��ت انداخته و آنها را
نگران س��اخته است .به گزارش مهر به نقل
از الفرات نیوز« ،احمد عبدالس��اده» تحلیلگر
عراقی در س��خنانی از نقش حشد شعبی در
تأمی��ن امنیت ع��راق و مقابله ب��ا بیگانگان
تمجید ک��رد .وی در ای��ن خصوص گفت:
حشد شعبی قدرتهای بیگانه را به وحشت
انداخته و آنها را نگران س��اخته اس��ت .این
کارش��ناس عراقی در ادامه یادآور شد :سید
حس��ن نص��راهلل زمانی که گف��ت مقاومت
موجب ش��ده اس��ت تا لبنان بی��ش از پیش
قوی باشد و در جهان مورد توجه قرار گیرد،
کام� ً
لا حق داش��ت .امروز نی��ز مقاومت در
عراق موجب قویتر ش��دن کشورمان شده
است .عبدالساده همچنین تصریح کرد :گروه
مقاومتی حش��د شعبی در عراق موجب شده
اس��ت تا این کش��ور همچون لبنان بیش از
پیش قوی باش��د .با وجود حش��د شعبی در
صحنه عراق ،قدرتهای بیگانه میدانند که
عراق دیگر لقمه آسانی برایشان نیست .این
تحلیلگر عراقی پیشتر نیز با انتشار یک پست
توئیتری ضمن انتقاد ش��دید از اقدام آمریکا
در تحریم فرماندهان حش��د ش��عبی ،گفته
بود :تحریم فرماندهان حش��د شعبی موجب
تضعیف این گروه مقاومتی نمیشود.
تیراندازی در «فینیکس» آریزونا چند
زخمی برجا گذاشت

ش��هر فینیکس در ایالت آریزون��ای آمریکا
ام��روز صحنه تیران��دازی بود .ب��ه گزارش
مه��ر به نقل از ی��و اس ای ت��ودی ،پلیس
شهر «فینیکس» در ایالت آریزونای آمریکا
در حال رس��یدگی به ی��ک حادثه تیراندازی
است که تاکنون چند زخمی برجای گذاشته
است .این حادثه حدود ساعت پنج (به وقت
محلی) در یک تقاطع رخ داده و قربانیان آن
به بیمارستان منتقل ش��دهاند .هنوز از تعداد
دقیق مجروحان و وضعیت آنها جزئیاتی در
دست نیست .تیراندازی و خشونت مسلحانه
در حالی هر س��ال جان هزاران آمریکایی را
میگیرد که البی قدرتمند اسلحه و حامیان
آن در دس��تگاههای اجرایی و کنگره آمریکا
از تصویب و اج��رای قوانین بازدارنده و ضد
حمل آزادانه سالح در آمریکا ،به دلیل منافع
ش��خصی جلوگیری میکنند .بر اساس آمار
مؤسسات آمریکا ،شمار کودکانی که در این
کش��ور در معرض خشونت مس��لحانه قرار
دارن��د ۱۷ ،میلیون و  ۵۰۰ه��زار نفر برآورد
ش��ده اس��ت .یک مطالعه دیگ��ر در آمریکا
نش��ان میدهد ،روزانه حداق��ل  ۷کودک و
نوجوان آمریکایی قربانی اس��تفاده از سالح
گرم میش��وند .تنها در سال  ۲۰۱۱بیش از
 ۳هزار ک��ودک و نوجوان با ش��لیک گلوله
در آمریکا کش��ته شدهاند .آمار واقعی جرم و
جنایت در آمریکا توسط دولت و رسانههای
این کشور سانسور میشود ،با این حال طبق
آمار رسمی ،میزان جرم و جنایت در آمریکا،
 ۲۰برابر سایر کشورهای توسعه یافته است.
تحریم آستان قدس رضوی (ع) توسط
آمریکا اقدامی خصمانه بود

مجلس اعالی اس�لامی ش��یعیان لبنان به
ریاس��ت «عبداالمیر قبالن» با صدور بیانیه
ای ضمن محکومیت اقدام آمریکا در تحریم
آستان قدس رضوی (ع) ،این اقدام را خصمانه
توصیف کرد .به گزارش مهر به نقل از «لبنان
 ،»۲۴مجلس اعالی اسالمی شیعیان لبنان
بیانی��ه ای را در محکومیت اقدام اخیر ایاالت
متحده آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی
(ع) منتش��ر کرد .بر اس��اس این گزارش ،در
بیانیه مجلس اعالی اسالمی شیعیان لبنان
آمده اس��ت :اق��دام آمریکایی ه��ا در تحریم
آس��تان قدس رضوی (ع) خصمانه بود .این
اقدام واش��نگتن ب��ه مثابه هدف ق��رار دادن
مقدسات دینی است .این نهاد اسالمی لبنان
در بیانیه خود همچنین تأکید کرده است :اقدام
آمریکا در تحریم آس��تان ق��دس رضوی (ع)
نقض کننده ارزش های دینی و فرهنگی و در
تعارض با ُعرف بین المللی است .سازمانهای
بین المللی باید اقدام آمریکا را محکوم کنند.
پیشتر حزب اهلل لبنان اقدام آمریکا علیه آستان
قدس رض��وی (ع) را محکوم ک��رده بود .در
همین راس��تا ،حزب اهلل تأکی��د کرد :به نظر
میرسد همزمان با نزدیک شدن دوره ریاست
جمهوری کنونی ایاالت متحده آمریکا ،میزان
جنون وزرات خارجه این کشور نیز بیشتر شده
اس��ت .این گروه مقاومتی همچنین تصریح
کرد :ق��رار دادن نام آس��تان قدس رضوی و
متولی آن یعنی ش��یخ احمد مروی در لیست
تحریم توسط ایاالت متحده آمریکا گامی بی
سابقه محسوب میشود .از آنجایی که آستان
قدس رض��وی مکانی مقدس برای عبادت و
مأوای میلیونها مس��لمان اس��ت ،این اقدام
آمریکا اهانت به اسالم به شمار میرود.

