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اخبار
ي توسط تلگرام
اطالعات کاربران ايران 
به آمريکا و اسرائيل فروخته شد

سردارجالليرئيسسازمانپدافندغيرعامل
گفت :تلگرام بــراي درآمدزايي اطالعات
بهدستآمده از ايران در فضاي مجازي را
به اسراييل و آمريکا ميفروشد .به گزارش
تسنيم ،وي در ادامه با اشاره به اعتراضات
و آشوبهاي اخير در کشور گفت :اين يک
حادثه امنيتي و مدرن است و بايد ابعاد آن
شناسايي و توطئهها خنثي شود .عوامل اين
حادثه يک مثلث سهضلعي بود؛ ضلع اول
فضاي مجازي ،ضلع دوم بســتر و زمينه
مشکالت اقتصادي و ضلع آخر تهديدهاي
دشمن است که بايد هر سه موضوع بررسي
شود .رييس سازمان پدافند غيرعامل کشور
بيان کرد :ما يکسري اقدامات براي مقابله
با اين موج اغتشاش از جمله بستن تلگرام
انجام داديم که عدهاي بنا به ديدگاههاي
خود بــا آن مخالف بودند اما وقتي تلگرام
بسته شد هشــتاد درصد ترافيک سايبري
کشور کم شد.
رحمانيفضلي :کمتر از  300مجرم
حوادث اخير در بازداشت هستند

عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور درباره
آخرين وضعيت بازداشت شدگان حوادث
و ناآراميهاي اخير اظهارداشت :بر اساس
آخرين گزارش ارسال شــده از استانها و
شهرستانها کمتر از  300نفر از افرادي که
در حوادث و ناآراميهاي اخير مرتکب جرم
شدهاند در بازداشت به سر ميبرند که پرونده
آنها توسط مراجع قضايي در حال رسيدگي
است .به گزارش فارس ،وي با بيان اينکه
مراجع انتظاميو امنيتي به خصوص نيروي
انتظاميدر ناآراميهاي اخير با خويشــتن
داري ،مدارا و تدبير عمــل کردند ،افزود:
با تصميمات مناســب شــوراهاي تامين
شهرستانها اين ناآراميها توسط شوراهاي
تامين مديريت شــد؛ از سوي ديگر مردم
هنگاميکه متوجه سوء استفاده دشمنان و
برخي افراد از اين حوادث شدند صف خود
را از آنها جدا کردند.
اعتراضات خياباني بخاطر
عدم طرح سؤال از روحاني بود

حجت االســام نصراهلل پژمانفر نماينده
مردم مشــهد در مجلس با اشاره به اينکه
در نظــام جمهوري اسالميمســير براي
طرح مطالبات مردم باز است ،خاطرنشان
کرد :سئوال ،استيضاح و تحقيق و تفحص
به اين معنا نيست که لزوم ًا اشکاالت وارد
اســت اما بايد براي رفع ابهام مسير طرح
آنها باز باشــد .به گزارش فارس ،پژمانفر
گفت :امروز سئوالي در جامعه و نيز در خارج
از کشور مطرح است و طرح آن به معناي
آن نيســت که لزوم ًا اين سوال وارد است
اما شما اجازه دهيد که مجلس از مجاري
صحيح آن را پيگيــري کند .وي خطاب
به علي الريجاني اظهارداشــت :اگر اجازه
ميداديد ســئوال  180نماينده مجلس از
رئيس جمهور درباره مشکالت سپردههاي
مالي مطرح شــود ،اين مشکالت سر از
خيابانها در نميآورد .نماينده مردم مشهد
در مجلس شوراي اسالميخطاب به رئيس
مجلس اظهارداشت :وقتي براي خود اجتهاد
ميکنيم و اجازه نميدهيم مسائل مردم از
زبان نماينــدگان مجلس مطرح شــود،
اشکاالت در جاي ديگري مطرح ميشود
و افرادي پرچمدار مطالبات مردم ميشوند
که نبايد بشوند .پژمانفر ادامه داد :امروز چه
بخواهيم و چه نخواهيم نسبت به مدرک
رئيس جمهور ســئوال مطرح است که آيا
در آن از برخي منابع کپيبرداري شده است
يا نه؟ و در محاکم قضايي هم در اينباره
شکاياتي وجود دارد .وي افزود :در مجلس
براي حل اين مسئله مدتهاست تقاضاي
بررسي مطرح شده اســت که آيا مدرک
تحصيلي رئيس جمهور از مسير قانوني خود
صادر شده و يا کپيبرداري شده است.
نعمتي :الريجاني مخالف طرح سوال
از روحاني است

بهروز نعمتي ســخنگوي هيئت رئيســه
مجلس ،بــا قيد در شــرايط فعلي گفت
که علي الريجاني مخالف طرح ســؤال
از رئيسجمهور اســت .او گفت که آقاي
الريجاني در حال حاضر معتقد اســت با
توجه به اينکــه دولت گرفتار موضوعات
مختلفي است ،شــايد بهتر باشد که اين
موضوع طرح ســؤال فع ً
ال معطل بماند يا
بهنوعي تعديل شــود .به گزارش تسنيم،
از چندي پيش ،اکثريت مطلق نمايندگان
مجلس شوراي اسالميکه گفته ميشود
 183نماينــده ذيــل آن را امضا کردهاند،
سؤال از رئيسجمهور را تقديم هيئترئيسه
مجلــس کردند؛ بعد از تقديم اين طرح به
هيئترئيســه مجلس ،برخي نمايندگان
شاخص طرح سؤال از جمله علي مطهري،
خواستار اعالم وصول آن شدند اما تذکرها
و اخطارها به هيئترئيســه مجلس براي
اعالم وصول طرح سؤال بينتيجه ماند.

اخبار

رهبر معظم انقالب :دستهايي که داعش را ايجاد کردند بهدنبال انتقال آن به افغانستان هستند
حضرت آيت ا ...خامنهاي رهبر معظم
انقالب اسالميديروز(سهشــنبه) در
ابتداي جلســه درس خارج فقه با ابراز
تأســف عميق از کشتار مردم بيگناه
در حوادث تروريستي اخير افغانستان،
گفتنــد :هــدف آمريــکا از انتقــال
تروريســتهاي داعش به افغانستان،
موجه کردن ادامه حضور خود در منطقه
و ايجاد امنيت براي رژيم صهيونيستي
اســت .حضرت آيــتا ...خامنهاي با
اشاره به امضاي داعش بر ترور صدها

نفر از مــردم در حوادث ماههاي اخير
افغانستان ،افزودند :همان دستهايي
که با ايجاد داعش ،آن را ابزاري براي
ظلم و جنايت عليه مردم در سوريه و
عراق قرار داد ،امروز پس از شکســت
در آن مناطــق بهدنبال انتقال داعش
به افغانســتان هســتند و کشتارهاي
اخير در واقع آغاز همين نقشــه است.
رهبر انقالب اســاميافزودند :براي
تروريســتهاي مورد حمايت آمريکا
شيعه و ســني فرق نميکند و مردم

غيرنظامياعم از شــيعه و سني هدف
آنها هستند.
ايشــان مشغولســازي ملتهــاي
منطقه به خود را سياســت درجه اول
آمريکاييها دانســتند و گفتند :آمريکا
بهدنبال آن است که اين منطقه روي
خــوش نبيند و دولتهــا و ملتهاي
منطقه به خود مشغول باشند تا بهفکر
معارضه با عامل خبيث استکبار يعني
صهيونيســم نيفتند .حضرت آيتا...
خامنــهاي هــدف بعــدي آمريکا از

ايجــاد ناامنــي را موجهکردن حضور
خود در منطقه بيان کردند و افزودند:
آمريکاييهــا خود عامل اصلي ناامني
در افغانستان هســتند و کشتارهايي
که به اســم مذهب در اين منطقه از
حدود بيســت سال قبل انجام گرفت،
مستقيم يا غيرمستقيم بهوسيله عوامل
آمريکا بود و اکنون نيــز بهدنبال آن
هســتند که با ايجــاد ناامني ،حضور
خود را تأمين کنند و اهداف سياســي
و اقتصاديشــان را پيش ببرند .رهبر

کنايه توئيتري ظريف به نمايش
تبليغاتي آمريکا عليه ايران

انقالب اســاميگفتند :لعنت خدا بر
استکبار و عوامل آن و بر رژيم خبيث
و جنايتکار صهيونيستي و آمريکا که
اينگونه مسلمانان را نابود ميکنند.

معاون سیاسی ظریف در برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرد اگر میخواستیم برای تحریمها مذاکره کنیم چرا کاری کردیم که تحریم شویم

عراقچی :هدف اصلی رفع تحریم نبود!

گروه سياسي :سيد عباس عراقچي معاون سياسي
وزير امور خارجه و رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام
شامگاه سهشــنبه در برنامه «جهان آرا» شبکه افق،
هدف اصلــی از برجام را موضوعــی را غیر از رفع
تحریمها عنوان کرد .عراقچی در بخشی از این برنامه
در پاسخ به سوال وحید یامینپور مجری برنام ه گفت:
در ژنو درباره تحريمها ،برنام ه هستهاي ،محدوديتها
و اقدامات اعتمادساز و رفع تحريمها تصميمات کلي
گرفته و همه در برجام پياده شد .در بحث تحريمها که
توافق کرده بوديم تمام تحريمهاي مرتبط با هستهاي
به طور کامل برداشــته شود ،در برجام به طور کامل
عنوان و به اين ترتيب عمل شد .عراقچی در ادامه با
اشاره به سخنان مجری که هدف اصلی از مذاکرات
را رفع تحریمها عنوان کرده بود ،بیان داشــت :يک
اشکالي که به ســوال شما دارم ،اينکه مسئله اصلي
رفع تحريمها بود نه اين گونه نبــود .وي ادامه داد:
رفع تحريمها خواسته بسيار بزرگ ما بود ،ولي ما در
بحران هستهاي ،خواست اصلي ما و شعار اصلي مردم
ما اين بود که «انرژي هستهاي حق مسلم ماست».
اگر ميخواســتيم براي تحريمها وارد مذاکره شويم،
چرا کاري کرديم که تحري م شويم؟ ما دنبال تثبيت
حق مسلم خودمان بوديم .وي افزود :خواستههايي که
داشتيم که تمام تحريمهاي مرتبط با هستهاي برداشته
شــود هم در متن برجام هم در عمل برداشــته شد.
معاون وزير خارجه درباره اينکه تحريمها در لوزان به
تحريمهاي ثانويه محدود شد نيز اظهار داشت :اعتقاد
ندارم ما وارد مذاکرات شديم براي رفع تحريمها ،بلکه
وارد مذاکره شديم که حق مسلم خود را تثبيت کنيم و
جامعه بينالملل و  5+1و شوراي امنيت به برنامه غني
ســازي ما احترام بگذارند و اين يک دستاورد بزرگ
اســت .وي گفت:تحريمهايي که به دنبال برداشتن
آن بوديــم تحريمهاي مرتبط با هســتهاي بود .ما
تحريمهاي ديگري هم داريم که بعد از انقالب اعمال
شــد که همان تحريمهاي اوليه هستند .بعدا که در
بحث هستهاي وارد شديم تحريمهاي ثانويه را اعمال
کردند .ما در ژنو توافق کرديم تمام تحريمهاي مرتبط
با هستهاي برداشته شود ،در لوزان و برجام وقتي پياده
شد همه اينها تحريمهاي ثانويه بود .ما اجازه مذاکره

کردند.

دبير کميســيون امنيت ملي :عقل سليم ميگويد
هدف اصلی از مذاکره «لغو تحريمها» بوده است

درباره تحريمهاي اوليه را نداشــتيم .ما بايد در اين
خصوص درباره روابط دوجانبه و حادثه گروگانگيري
مذاکره ميکرديم.

هيچ عقبنشــيني از ژنو تا وين صورت نگرفته
است رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام تصريح کرد:

هيچ عقبنشيني از ژنو تا وين صورت نگرفته است.
وي گفت :تمام خواسته ما اين بود تماميتحريمها بايد
همزمان با اقدامات ايران ،لغو شــود ،اروپاييها قبول
کردند ،شوراي امنيت قبول کرد .تحريمهاي آمريکا
دو دســته اســت تحريمهاي کنگره و تحريمهاي
رئيس جمهور و دســتورات اجرايــي رئيس جمهور
که آمريکاييها گفتند ما دستورات رئيس جمهور را
ميتوانيم لغو کنيم ،ولي کنگره خودش بايد لغو کند.
کنگره چون دســت جمهوري خواهان اســت آن را
لغو نميکنند ،ولي ميتوانيم ويو (اسقاط) کنيم .اين
بحث به داخل منتقل و درباره آن نتيجه گيري شــد
که تحريمهاي کنگره را رئيس جمهور ويو کند ولي
متعهد شود آن را ادامه دهد .در سال  94مقام معظم
رهبري فرمودند که تحريمها بايد لغو شود ،ولي برخي
تحريمها را ميگويند رئيــس جمهور آمريکا اختيار
ندارد ،عيب ندارد همانها را که اختيار دارد ،لغو کند.
به گزارش فارس ،معاون وزير خارجه خاطرنشان کرد:

دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريکا لغو شد ،رئيس
جمهور آمريکا اختيــار دارد قوانين کنگره را ويو کند
که برخي  120روزه و برخي  180روزه است .رئيس
جمهور آمريکا طبق قانون اساسي نميتواند براي ابد
يک قانون را ويو کند .در برجام رئيس جمهور آمريکا
متعهد شده که قوانين کنگره را ويو کند و متعهد شده
بعد از  120روز دوباره ويو کند و براي همين اســت
که اگر ترامپ ويو نکند ،نقــض برجام را انجام داده
است .وي درباره بدعهديهاي آمريکا نيز ادامه داد:
آنچه ويو تحريمهاي کنگره بود تا االن انجام شــده
است ،آنچه به عنوان نقض تعهدات آمريکا است را به
کميسيون مشترک ارائه کرده و اعتراض خود را ثبت
کرديم؛ مواردي است که مربوط به پاراگرافهاي ،26
 28و  29است که همه متعهد شدند برجام را براساس
فضاي سازنده اجرا کنند .ترامپ از زماني آمده شروع
کرده به تخريب اين فضاي سازنده و هر روز حرف از
پاره کردن برجام ميزند که اين خالف برجام و نقض
برجام است .عضو ارشد تيم مذاکره کننده هستهاي
ايران خاطرنشان کرد :نقضي به عنوان نقض فاحش
است که برجام را به اين سمت ميبرد که کنار گذاشته
شود .ما اعتراض کرديم نقض بندهاي  26و  28است،
آن زمان آمريکاييها در مورد مباحث اقتصادي ويو

اما محمد جواد جمالي دبير کميســيون امنيت ملي
مجلس ،در واکنش به سخنان سيدعباس عراقچي
رئيس ســتاد پيگيري اجراي برجام مبني بر اينکه
هدف اصلی از مذاکره ،رفع تحريمها نبوده و تثبيت
حق هستهاي جمهوري اسالميمد نظر بوده است،
اظهار داشت :توقعي که مردم و مسئوالن از معاهده
برجام داشــتند ،اين بود که در قبال چشمپوشي از
برخي حقوق هســتهاي خودمــان ،از امکان مبادله
آزاد بــا دنيا و رفع محدوديتهاي تحريميبرخوردار
شــويم .به گزارش مهر ،وي افزود :آنچه قرار بود از
برجام در قبال دادههايمان به دست بياوريم ،اين بود
که فضاي کســب و کار رونق بهتري بيابد ،امکان
مبادله و سرمايهگذاري توسط اروپاييها و کشورهاي
آسياي شرقي فراهم شود و ما نيز از امکانات آنها به
نفع کشورمان استفاده کنيم در مجموع ،يک فضاي
ارتباطي سياســي اقتصادي روانتر و بهتري نسبت
به گذشته فراهم شود .دبير کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس تصريح کرد :نه تنها آن اتفاق
نيفتاده ،بلکه االن اروپاييها به طور منافقانه نسبت به
برجام عمل ميکنند ،به گونهاي که تعهداتشــان را
انجام نميدهند و به ظاهر ،از باقي ماندن برجام دفاع
ميکنند و حتي گاهي علن ًا ميگويند که پافشاري بر
باقي ماندن برجام به خاطر امنيت خودشــان است،
چرا که معتقدند با اين کار جمهوري اسالميکنترل
ميشود .جمالي گفت :اينکه حق هستهاي جمهوري
اســاميرا تثبيت کنيم ،هدف معنــوي و ضمني
مذاکرات بوده وگرنه هدف مادي و اصلي مذاکرات
اين بوده است که تحريمهاي غيرقانوني و ظالمانه
که به بهانه برنامه هستهاي عليه ما وضع شده بود،
در قبال برخي اقدامات ما لغو بشود .وي اظهار داشت:
عقل ســليم نيز همين را ميگويد که هدف اصلي
مذاکره و توافق ،لغو تحريمها بوده اســت؛ بنابراين
قاعده کار اين اســت که در بعد مادي مذاکرات در
قبال آنچه که تحويل دادهايم ،چيز مناسبي تحويل
بگيريم.

نيکي هيلي مدعي شد

«نيکي هيلي» ،نماينده آمريکا در سازمان
ملل مدعي شد که اقدام جامعه بينالملل
عليه برنامه موشــکهاي بالســتيک
ايــران ،ممکن اســت «دونالد ترامپ»
رئيسجمهور آمريــکا را متقاعد کند تا
همچنان در برجام باقي بماند .به گزارش
فارس به نقل از آسوشــيتدپرس ،هيلي
پيشــنهاد داد که يک تالش هماهنگ

حفظ برجام در ازای محدودیت توان موشکی ایران

جامعــه بينالملل بــراي تنبيه ايران به
بهانه آنچه نقض قطعنامههاي شوراي
امنيت ســازمان ملل متحد در خصوص
موشکهاي بالســتيک خواند ،ميتواند
ترامــپ را متقاعد کند کــه باقيماندن
در برجــام ارزش دارد .نماينــده آمريکا
در سازمان ملل تصريح کرد که فرانسه
اخيراً حمله لفظي به ايران به دليل نقض

قطعنامههاي مربوط به موشک بالستيک
را آغاز کرده اســت .ترامپ بهتازگي در
اواســط ماه ژانويه ،تعليق تحريمهاي
ايــران را براي مــدت  120روز تمديد
کرد اما تهديد کرد که اين آخرين باري
اســت که تعليق تحريمهــاي ايران را
تمديد ميکند مگر آنکه کنگره و جامعه
بينالملل ،اقداماتي را براي اصالح برجام

والديميرپوتين:

ناراحتمکهناممدرليستتحريمهايآمريکانيست

«والديميــر پوتين» در نشســت با نمايندگان
ســتادهاي انتخاباتي خود در مسکو تأکيد کرد
که فهرســت جديدي که آمريکا تحت عنوان
«فهرست کرملين» منتشر کرده و تحريمهايي
را عليه اين فهرســت اعالم کــرده ،به روابط
ميان مسکو و واشــنگتن آسيب خواهد رساند.
وزارت خزانهداري آمريکا مقامات ارشد روسيه
از جمله «سرگئي الوروف» وزير امور خارجه و
«ديميتري مدودوف» نخستوزير روسيه را در
فهرست تحريم قرار داد .به گزارش فارس به نقل
از «اسپوتنيک» ،خزانهداري آمريکا فهرستي را
متشکل از  114سياســتمدار و  96تاجر روس
منتشــر کرده که ممکن اســت با تحريمهاي
آمريکا روبرو شــوند .وزارت خزانهداري آمريکا
مدعي شده که انتشار اين فهرست به معني قرار
گرفتن نام اين افراد در فهرست تحريم نيست،
اما رسانههاي روسيه نوشــتهاند نفرات مندرج
در اين فهرست ممکن است در آينده مشمول
تحريمهاي جديد شوند .رئيسجمهوري روسيه

در جمع نمايندگان ســتادهاي انتخاباتي خود
در مســکو با اعالم اينکه هنوز اين فهرســت
را نديــده اما از همکارانش درباره آن شــنيده،
به حالت تمســخر گفت« :ناراحتم که نام من
در اين فهرســت کرملين نيست» .پوتين ادامه
داد« :اين اقدام آمريکا اقداميخصمانه است که
روابط ميان دو کشور را خدشهدار خواهد کرد...
اما روســيه به دنبال ارتقاء روابط دوجانبه است
به همين دليل در حــال حاضر تصميميبراي
انتقــام گرفتن ندارد اما اوضاع را به دقت تحت
نظر خواهد داشت و در تطابق با تحول اوضاع
تصميمگيــري خواهد کرد...تقليــل روابط به
صفر اقدامياحمقانه اســت» .پوتين با اشاره به
بيتفاوتي مسکو به اقدامات خصمانه واشنگتن
و ادامه راه خود با وجود اينگونه اقدامات گفت:
«واق واق سگها کاروان را متوقف نميکند».
وي ادامه داد ،کســاني که پشت اين گزارش
هستند با تالش براي تقابل با مسکو ،به دولت
خودشان حمله کردهاند.

در پيش بگيرند .رئيسجمهور آمريکا به
طــور مداوم از برجام انتقاد ميکند و آن
را بدترين توافقي در تاريخ خوانده است
که در خصوص آن مذاکره شده است .با
اينحال ،کشورهاي اروپايي با نظر ترامپ
موافق نيستند و از توافق هستهاي ميان
ايران و گــروه ( 5+1آمريکا ،انگليس،
فرانسه ،روســيه ،چين بهعالوه آلمان)

حمايت کردهاند .هيلي روز دوشنبه بعد
از ديدار با نمايندگان کشــورهاي ديگر
در ســازمان ملل گفــت« :کار در حال
پيشروي است .آنها آغاز به فهميدن اين
مطلــب کردند که اگر ما درباره نقضها
شــروع به صحبت نکنيم ،اگر ما با آنها
مقابله کنيم ،آمريــکا ميگويد که همه
چيز دروغ است».

بحران اقتصادي در فرانسه

شورش «نوتال»؛ ماکرون را به چالش کشيد

تخفيف در قيمت «نوتــا» ،يکي از برندهاي
تجاري شــکالت فندقي ،در روزهاي گذشته
باعث هجوم مردم به سوپرمارکتها در فرانسه
و ايجاد صحنههاي خشونتآميز شد« .پائولين
باک» ،تحليلگر مسائل فرانسه در يادداشتي اين
شورشها را نشــانهاي از افزايش شکافهاي
اجتماعي در اين کشور دانسته است .در ادامه،
اين يادداشــت آمده اســت :اين شــورشها،
سمبل شکاف عميق ميان چشــمانداز ايدهال
ماکرون براي فرانســه پرانرژي و کسب و کار
محور ،و رنجي اســت که کارگران فرانســوي
از آن ميبــرد .ممکن اســت ويدئوها را ديده
باشيد :در فروشگاههاي فرانسوي اينترمارش،
مشتريها در حال هجوم به سمت قفسههاي
شيشــه نوتال هســتند .آنها براي قاپيدن يک
شيشه شکالت ،ميدوند ،فرياد ميزنند ،با هم
گالويز ميشوند و اطراف را جستجو ميکنند.
يک زن ،خشــمگين داد ميزند« :اين را پس
بده؛ من اول برش داشــتم ».يکي ديگر فرياد

ميزند« :نه ،اين کار درســت نيســت ».مردم
جعبهها را باز ميکنند و کيفهايشان را از يک،
دو و سه شيشــه نوتال پر ميکنند ».همه اين
غائله وقتي در ســوپرمارکتهاي فرانسه ايجاد
شد که فروشــگاههاي زنجيرهاي اينترمارش
بــا اعالم تخفيف هفتاد درصــدي ،قيمت اين
محصــول را از چهار و نيم يــورو به يک يورو
و  40سنت رساند .قرار هم نيست اوضاع براي
آنها بهتر شــود .برنامه اصالحات کار ماکرون
حقوق کارگــران فرانســوي را کاهش داده و
تعديل نيرو را براي شرکتها آسانتر کردهاند.
شــرکت خودروســازي «پياساي» ،شرکت
خردهفروشــي کارفور ،شــرکت خدمات مالي
سوسيته ژنرال ،فروشگاههاي زنجيرهاي پيمکي
همگي شماري از نيروهايشان را در هفتههاي
اخير تعديل کردهاند .رئيسجمهور ماکرون قب ً
ال
با لحن زنندهاي درباره افراد فقير صحبت کرده؛
او آنها را «بيسواد» و «آدمهاي بيهمهچيز»
خوانده است.

عالمه مصباح با تقدير از عملکرد سپاه:

آيتا ...محمدتقي مصباح يزدي رئيس
مؤسســه آموزشــي و پژوهشــي امام
خميني(ره) گفت :ســپاه ،ابعاد مختلفي
دارد کــه جنبــه نظامي ،تنهــا يک از
آنها اســت؛هرکجا خالئي در حفاظت
از انقالب احســاس شود ،ســپاه براي
پاسداري از انقالب ،اقدام ميکند؛ زلزله
کرمانشاه يکي از اين نمونههاست .وي
با اشــاره به لزوم مــرور کارهاي انجام
شده در زمينه آموزش از ابتداي تأسيس
ســپاه تا کنون ،اظهار داشت :ارايه آمار
کار دشواري نيســت؛ اما بايد واقعيتها
ديده شــود .ما بايد بر اســاس واقعيات
نقاط ضعف و قوت را بشناسيم ،تا بتوانيم

جنبه نظاميتنها يک بُعد پاسداري از انقالب است
نقصها را برطرف کنيم ،و بر نقاط قوت
تأکيد کنيم .وي ادامه داد :خوشــبختانه
امروز بعد از  40ســال ،آمادگي بيشتري
وجود دارد که کســاني در اين زمينه به
مدد ســپاه بيايند؛ تحوالتي که در حوزه
علميــه در طول اين  40ســال صورت
گرفته ،حوزه را نسبت به قبل از انقالب
کامال متفاوت کرده اســت ،و ميتوان
ادعا کرد امروز حــوزه علميه ما توانايي
رقابت با دانشگاههاي مهم دنيا را دارد.
اما بايــد ارتباطاتي بــا نهادهاي ديگر
وجود داشــته باشد ،تا بتوان از نيروهاي
مناسب حوزه در اين مسير استفاده کرد.
وي افزود :طبع ًا در اين مســير کساني

مانند مسئولين عقيدتي سپاه که تجربه
بيشــتري در اين زمينه دارنــد ،بهتر از
فرماندهان نظاميحق اظهار نظر دارند؛
چون اشــتباهات را بهتر لمس کردهاند.
اين فيلســوف و متفکر اسالميبا اشاره
به اين که در سالهاي اخير با گسترش
فضاي مجازي ،زمينه ورود شــبهات به
ذهن نوجوانان ،جوانان و ساير مردم به
شدت گسترده شــده ،اظهار داشت :از
ابتداي خلقت حضرت آدم تاکنون ،چنين
فساد فکري وجود نداشته است؛ تا جايي
که حتي اطفال خردسال هم در معرض
اين شبهات قرار گرفتهاند .از سوي ديگر،
سخنان برخي مسئوالن نيز حاکي از آن

است که آنها هم آنچنان که بايد ،مباني
اين انقالب را باور ندارند .وي افزود :يکي
ازمسئوالن رده باالي نظام ،دموکراسي را
اوج تفکر بشري ميدانست؛ به اين معنا
که هر نظريه سياســي غير از آن ،کمتر
و کهنهتر از اين نظريه پيشــرفته است!
اين شــخص در گفتههاي خود اظهار
ميکرد که واليت فقيه ،از آن جهت که
در قانون اساسي کشور آمده ،مورد قبول
اســت! اين ،يعني چه؟ يعني ميتوان با
يک رفراندوم ،همه قانون ،از جمله اين
اصل را تغيير داد! آيتا ...مصباح يزدي
با اشــاره به اين که برخي واليت فقيه
را ديکتاتــوري ميدانند ،خاطر نشــان

«محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه
ايران در توئيتر خــود مجددا به نمايش
تبليغاتي آمريــکا عليه ايران درخصوص
حمايت تســليحاتي از انصارا ...در يمن،
واکنش نشان داد .ظريف در توئيتر خود با
اشاره به وجود عالمت «استاندارد» ايران
روي آهنپارههــاي بــه نمايش درآمده
توسط آمريکا به عنوان سالحهاي ارسالي
ايران براي يمن ،نوشت :عالمت استاندارد
وسيلهاي براي سنجش کيفيت کاالهاي
مصرفي در ايران اســت .وي در ادامه با
ابراز تاســف براي مدرکســازي توسط
آمريکا عليــه ايران ،تاکيد کــرد :کنايه
دوباره ظريف به نمايش موشکي آمريکا:
از بخت بد ترامپ و شــرکايش ،ما روي
قطعات موشکهايمان عالمت استاندارد
نميزنيم .وقتش است که در جعل سند
بهتر عمل کنيد« .نيکي هيلي» نماينده
آمريکا در سازمان ملل از چند هفته قبل
قطعاتي را به عنوان ســاحهاي ايراني
که براي انصارا ...در يمن ارســال شده،
به نمايــش درآورد که روي آن عالمت
سازمان استاندارد درج شده بود!
انگليس :با عربستان عليه ايران
همنظريم

«بوريس جانسون» ،وزير خارجه انگليس
در مصاحبه با شبکه خبري العربيه به تکرار
ادعاها عليه ايران پرداخت و بر حمايت از
عربستان سعودي تأکيد کرد .وي در اين
مصاحبه روابط ميان بريتانيا و عربستان
سعودي را «تاريخي» دانست که يکصد
سال سابقه دارد .جانسون همچنين گفت
شــراکت انگليس با عربستان انگليسي
مبتنــي بــر ديدگاههاي مشــترک در
زمينههاي بسيار زيادي است .به گزارش
تسنيم ،جانسون همچنين گفت« :ما [با
عربستان سعودي] ديدگاههاي مشترکي
درباره برخي از مسائل امنيتي داريم که در
منطقه با آنها رو به رو هســتيم ،به ويژه
دربــاره نحوه مقابله بــا اقدامات مخرب
ايران ».ديپلمات ارشد انگليس ،در ادامه
به ديدگاههاي منفي مردم انگليس درباره
عملياتهاي جنگي عربستان سعودي در
يمن اشــاره کرد ،اما گفت« :ما بايد براي
دنيا و مــردم بريتانيا ،چالشهاي امنيتي
که عربســتان بــا آن رو به رو اســت را
توضيح دهيم .بايد تهديدهاي مربوط به
موشکهايي که حوثيها آنها را شليک
ميکنند اما از طرف ايران تأمين ميشوند،
حمله به رياض و تهديد فرودگاهها را براي
آنها توضيح دهيم .الزم است مردم درباره
روي ديگر اين سکه هم بدانند».
محاصره کاخ رياست جمهوري يمن
در «عدن»

يــک منبع نظامييمن اعــام کرد که
شبهنظاميان تحت حمايت امارات امروز
کاخ رياســت جمهــوري يمن در عدن
را به محاصره خــود درآوردند .درگيري
بين عناصر مســلح طرفــدار «عبدربه
منصورهــادي» رئيسجمهور فراري و
مستعفي يمن مستقر در رياض و عناصر
مسلح وابسته به «شوراي انتقالي جنوب»
يمن تحت حمايت امارات ،طي دو روز
اخير شدت گرفته است .در درگيريهاي
 48ساعت گذشته عدن واقع در جنوب
يمن ،بيــش از  36نفر از طرفين درگير
کشته و  185نفر ديگر نيز زخميشدند.
مسکو :پيشبيني نتيجه سوچي با
هدف شکست آن انجام شده است

«ماريا زاخاروا» سخنگوي رسميوزارت
امــور خارجه روســيه در صفحه «فيس
بــوک» خود نوشــت ،اطالعاتي در اين
باره که در مســکو از هــم اکنون بيانيه
پاياني کنگره گفتوگوهاي ملي سوريه
در سوچي تهيه شــده است ،تنها تالش
براي به شکســت کشــاندن اين رويداد
مهم اســت .به گزارش تســنيم ،زاخاروا
يادآور شد ،همينکه نمايندگان گروههاي
مختلف سياسي و قوميسوريه وارد سوچي
شده و شروع به کار کردند ،برخي رسانهها
پيش نويسي را از بيانيه پاياني اين کنگره
منتشــر کرده اند .و از هم اکنون تلفنها با
درخواست تفسير اين مسئله شروع شده
اســت .و غيرقابل باورترين مســئله هم
اين شايعه است که متن اين بيانيه حتي
قبل از اينکه نمايندگان دمشق و مخالفان
ســوري وارد سوچي شوند ،نوشته شده و
تصميمات گرفته شده (البته اصال معلوم
نيست چه تصميماتي!) و برگزاري کنگره
گفتوگوهاي ملي سوريه تنها يک نمايش
توخالي است».
ديليميل :وليد بن طالل عم ً
ال در
بازداشت خانگي است

کرد :برخي مســئوالن کشــور ،هرچند
صريح ًا اين مطلب را به زبان نميآورند،
اما در عمق دلشــان همين باور هست،
و با کنايه منظورشــان را ميرســانند!
طبيعت ًا چنين کساني باور ندارند که امر
ولي فقيه الزماالجرا اســت .آنها خود را
فهيمتر و باســوادتر از رهبري ميدانند؛
طبيعي اســت که نوجوانــان ما نيز که
دائم ًا چنين افکاري به مغزشــان سرازير
ميشود ،تحت تأثير قرار ميگيرند.

يک منبع نزديک به وليعهد عربســتان
به روزنامه انگليسي «ديليميل» گفت
که «وليد بن طالل» شاهزاده ميلياردر
ســعودي همچنان عليرغم آزاد شدن با
وثيقه  6ميليارد دالري ،عم ً
ال در بازداشت
خانگي اســت و اجازه خروج از کشور را
ندارد .به گزارش فارس ،وليد بن طالل
روز شنبه هفته جاري بعد از يک توافق
مالي افشا نشده با دولت سعودي پس از
گذراندن دو ماه در حبس ،آزاد شد.

