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اخبار
قاسمی :فرافکنی مشکل حکومت
بحرین را حل نمیکند

بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور
خارجه ایران ضمن رد بیانیه وزارت کشور
بحرین و ادعاهای واهی و تکراری مطرح
شده در آن علیه نهادهای کشورمان افزود:
فرافکنی و طرح ســناریوهای تکراری و
اتهامهای بی اســاس به دیگران مشکل
حکومت بحرین با شهروندان خود را حل
نخواهد کرد و ما بــار دیگر به مقامهای
بحرینی توصیه میکنیم به جای تشدید
رویکردهــای امنیتی و پلیســی ،زمینه
را برای تعامــل و گفتوگو با مردم خود
فراهم ســازند .به گزارش فارس ،وزارت
کشور بحرین اخیراً در بیانیهای با اشاره به
بازداشت  116نفر که آنها را «تروریست»
خوانــد ،مدعی شــد که  48نفــر از این
بازداشتشدگان در اردوگاههای آموزشی
سپاه ایران و شــاخههای خارجی آن در
عراق و لبنان آموزش دیدهاند.
حبیبی :دولت تکلیف خود با برجام را
مشخص کند

محمدنبی حبیبــی دبیرکل حزب موتلفه
اســامی در پایان نشست دبیران حزب
متبوعش اظهار کرد :عدم رعایت الزامات
بینالمللی از طرف دولت آلمان حتی در
مورد بنزین هواپیمای یک مقام مسئول
ایران قابل چشمپوشی نیست .این توهین
آلمانیها که یک پای مذاکره برجام بودند
بخشودنی نیست .اقدام آنها این دروغ را
افشــا میکند که «اروپاییها در اجرای
برجــام با آمریکاییها اختــاف دارند».
دبیرکل حــزب موتلفه اســامی تاکید
کرد :دولت بایــد تکلیف خود را با برجام
مشخص کند .اینکه همه تعهدات از سوی
ایران ادا شــود و  10بار آژانس به این امر
شــهادت بدهد اما هیچ نهاد بینالمللی
در ادای تعهدات طرف مقابل مســئولیت
نپذیــرد ،اســاس این پیمان را سســت
میکند .مفهوم این بدعهدیها آنســت
که ما معاملهای کردیم ،پول آن را دادیم
ولی هیچ چیز بدست نیاوردیم .این معامله
عبث تا کی میخواهد به صورت یکسویه
ادامه داشته باشد.

گروه سیاسی :گزیدهای از بیانات حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اســامی
در دیــدار اســاتید و نخبگان دانشــگاه
صنعتی شــریف که در تاریخ  13دیماه
 1395برگزار شده بود ،بعد از ظهر دیروز
(یکشنبه) در همایشی در دانشگاه صنعتی
شریف ،منتشر شد.

متن بیانات رهبر معظم انقالب به شرح
ذیل است:

نا ّلرحیم
هللا ّلرحم 
بسما 
مثل یک پنجرهای که به سمت یک باغ
دلگشایی باز بشود ،حضور شما عزیزان در
اینجا ،هم دل ما را شــاد کرد ،هم هوای
تازهای به ما داد و امیدهایی را که به توفیق
الهی در دل این حقیر هرگز خاموش نشده
و ضعیف نشــده ،باز هم فروزانتر کرد و
مشتعلتر کرد .خدا را شکر میکنیم بهخاطر
وجود شــما جوانهای خــوب ،جوانهای
عزیز ،فرزندان اهل و صالح این کشور و
انشــاءاهلل مردان و زنان قدرتمند فردای
این کشور.
 ...این شــکرگزاری که عــرض کردم،
مخصوص بنده نیست؛ شما باید خودتان
هم شکرگزاری کنید .خداوند متعال به شما
فکر داد ،قدرت اندیشیدن داد ،استعداد داد
و هســتهی نخبگی را در وجود شما کار
گذاشت که در شرایطی این هسته به بار
نشست و شکوفا شد .خدا را بهخاطر این
نعمت بزرگی که به شــما داده -استعداد،
ظرفیت فکری -شکر کنید....
ّ
 ...آنچه من روی آن تأکید میکنم؛ یکی
مسئلهی تالش علمی است .تالش علمی
نبایســتی متو ّقف بشــود در دانشگاهها.
شــماها خب الحمدهلل نخبه هســتید و
مدال گرفتهاید و این مدالها هم ....نشانه
است ،نماد است؛ یعنی ارزش معنوی این
مدال ،از ارزش ما ّدی آن بمراتب بیشــتر
اســت؛ ارزش معنوی آن این اســت که
ظرفیت و
نشان میدهد که شــما از یک ّ
استعداد درونی برخوردارید ،از یک هو ّیت
واال برخوردار هســتید؛ ایــن مدالها یک
چنین چیزی است؛ لذا این مدال بهخاطر
نماد بودنــش ،عالوه بــر ارزش ما ّدی،
ارزش معنوی هم دارد؛ لذاســت که من
االن این هدیههای شما را با کمال میل
و مفتخرانه میپذیرم ا ّما بعد آنها را به خود
شما برمیگردانم؛ یعنی دلم میخواهد که
شماها این نمادها را در خانههای خودتان،
محل کارتان -وقتیکه ّ
در ّ
محل کار داشته
باشید -نگه دارید و حفظ کنید .بههرحال
این یک مسئله است که مسئلهی علم را

توضیح وزارت خارجه درباره استقبال
از ظریف در کرواسی

وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص
برخی مطالب منتشر شده مبنی بر اینکه
در سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان به کرواسی هیچ یک از مقامات
این کشــور به اســتقبال وی نیامدهاند،
اعالم کرد« :به رغم برخی جوسازیها به
آگاهی میرساند در بدو ورود دکتر ظریف
به زاگرب آقای اسکراچیچ معاون سیاسی
منطقهای وزارت خارجه ،سفیر کرواسی در
تهران و نماینده تشریفات وزارت خارجه
کرواسی از ایشان استقبال کردند ».الزم
به ذکر است در پی انتشار فیلمی از حضور
ظریف در فرودگاه زاگرب مطالبی منتشر
شد مبنی بر اینکه در بدو ورود ظریف به
کرواســی وی مورد استقبال هیچ یک از
مقامات کروات قرار نگرفته است.
 14ساعت مذاکره ذوالنوری با
کروبی در حصر

مجتبــی ذوالنوری نماینده مــردم قم در
مجلس از  14ساعت بحث و گفتوگوی دو
نفره با کروبی در حصر خبر داد و گفت که
برای گفتوگو با میرحسین موسوی اقدامی
نکرده اما در عین حال مخالف صحبت با
او نیست .وی در توضیح جزئیات دیدارش
با مهدی کروبی ،گفت :بنده در مجموع در
دوران حصر آقای کروبی حدود  14ساعت
بحث خصوصی دو نفره داشتهام .این 14
ســاعت در طول زمان هفت سال حصر
ایشان بوده که بحثها نیز در دیدار دو نفره
صورت گرفته است .به گزارش ایسنا ،وی
در پاسخ به این پرسش که آیا این بحثها
و صحبتها نتیجه داشته است ،گفت :به
هر حال بینتیجه نبوده است .ذوالنوری در
پاسخ به این پرســش که آیا قرار است با
میرحسین موسوی نیز دیدار کند؟ گفت:
من اقدامی نکردم البته مخالف نیستم که
صحبتی کنم اما اقدامی انجام ندادم.

ج ّدی بگیرید.
مهم دیگری ...این است
یک مســئلهی ّ
که آن چیزی که این کشور را به سامان
خواهد رســاند ،بلکه این سامان سرریز
خواهد شــد به منطقه و دنیای اسالم و
احیان ًا به همهی جهان ،عبارت اســت از
تع ّهد دینی و انقالبــی؛ اگر چنانچه این
تع ّهد دینی و انقالبی نباشــد ،پیشرفت
علمی [بهتنهایی] یک کشور را ،یک ملّت
را ،یک مجموعهی انسانی را خوشبخت
نمیکند .اگر چنانچه ایــن حرف را مث ً
ال
فرض کنید کسی هفتاد سال پیش ،هشتاد
سال پیش میگفت ،خیلیها باور نمیکردند؛
[چون] آن روز هنوز شکافها و ت ََرکهایی که
در بدنه و سازهی تم ّدن غربی و کشورهای
غربی به وجود آمده ،وجود نداشت .امروز
این شکافها ،این کمبودها ،این سستیهای
بنیان در تم ّدن غربی -در زندگی جوانها،
در زندگی خانوادهها ،در کشانده شدن به
سمت انحرافهای گوناگون فکری و عملی
و اخالقی -آشکار شده ،نمایان شده .این
چیــزی که عرض میکنم ،یــک ا ّدعای
خصمانه از ســوی این حقیر نســبت به
سردمداران تم ّدن غربی نیست -که الب ّته
بنده خصم آنها هستم؛ یعنی دشمنم با آنها،
ا ّما این حرف ناشی از آن نیست[ -بلکه]
ناشــی از حرفهای خود آنها است .امروز
وضع خشونت ،وضع فساد اخالقی ،وضع
تالشــی خانواده و بیچاره شدن فرزندان
ِ
و نســل آینده در آمریکا -من آمریکا را
میگویم؛ جاهای دیگر ،نسبتهایش متفاوت
است -به جایی رســیده که ّ
متفکرین و
دلسوزانی در آمریکا پیدا شدهاند که اصرار
دارند بر اینکه بیایند وضع فیلم و تبلیغات و

سینما و هالیوود و مانند اینها را برگردانند از
این رفتاری که در طول این مث ً
ال صد سال
یا هفتاد هشتاد سال اخیر داشته ،به سمت
یک جنبههای اخالقیتر و مالیمتر؛ این
در مقاالت اینها است؛ این ّاطالعاتی است
که بنده دارم ّ
اطالع اســت -یعنی خودآنها را نگران کرده .فرض کنید همین که
در ظــرف م ّدت کوتاهی -چند روز پیش
خواندم -مث ً
ال فرض کنید که صد نفر در
آمریکا به دست همدیگر کشته میشوند
بدون جرم ،بدون دلیل -نه به دست پلیس
که مســئلهی جنایات پلیس در آمریکا
یک مقولهی دیگری است؛ نه ،خود افراد
میکشند]؛ فرض ًا در ظرف مث ً
همدیگر را [ ُ
ال
یک هفتــه ،صد نفر یا چند صد نفر؛ آمار
دقیقش بود ،من حاال یادم نیست -خب
خیلی گرفتاری اســت برای یک کشور.
اینکه رواج اســلحه و رواج آدمکشــی،
مشکالت درست کرده برای یک کشوری
مثل آمریکا و همه هم همین را تصدیق
میکنند و همه هم از آن میترسند و همه هم
ناراحتند ا ّما عالج واضح و مداوای واضح
آن را کســی جرئت نمیکند انجام بدهد،
مداوایش چیست؟ مداوایش این است که
سالح ،غیرقانونی بشود .سردمداران آمریکا
جرئت نمیکنند ایــن کار را انجام بدهند؛
یعنی کمپانیهای اسلحهسازی به قدری
مسلّطند که سناتور و نمایندهی مجلس
نماینــدگان آمریکا جرئت نمیکند چنین
چیزی را تصویب کنــد و رئیسجمهور
آمریکا جرئت نمیکند این را بهعنوان یک
شعار بگوید و پایش بِایستد .ببینید فساد
یعنی اینها؛ یعنی تسلّط یک گروه مافیایی
طلب پولطلب ،آنچنانکه دستگاه
قدرت ِ

قدرت سیاســی و نظامی عظیمی مثل
آمریکا جرئت نمیکنــد یک کاری را که
خوب بودنش واضح است -یعنی جلوی
[فروش] اسلحه را گرفتن -انجام بدهد؛
اینها فساد اســت .اینها ناشی از نداشتن
همین آرمان معنوی است که جوامع غربی
به اینجا میرسند .حاال افسردگی جوانها،
خودکشیها ،فرزندکشــیها ،جنایتهای
گوناگون اخالقی ،جنســی و مانند اینها
دیگر به جای خود هرکدام یک مقولهی
جداگانهای است و بحث دارد .اگر بخواهیم
کشور ،ملّت ،جامعهی بشری به سعادت
برسد ،راهش این است که آرمانهای دینی
و آرمانهای الهی را برتر از همهی آرمانها
قــرار بدهیم؛ این در اقتصــاد ما باید اثر
بگذارد ،در کار علمی ما باید اثر بگذارد ،در
ادارهی کشور ما باید اثر بگذارد ،در گزینش
مدیران کشوری باید اثر بگذارد ،در حرکت
فکری خود ما [هم باید] اثر بگذارد.
خب ،خوشــبختانه امــروز مجموعهی
بزرگی از جوانهای کشور -بسیج ،بسیج
دانشــجویی ،کســانی که بهعنوان فکر
اسالمی و فکر انقالبی امروز دارند در کشور
حرکت میکنند که تعدادشــان هم بسیار
زیاد است -دارند این فکر را دنبال میکنند؛
این فکر را نگــه دارید .بدانید که حوادث
گوناگون ،انســان را دچار تغییرات فکری
میکند؛ گاهی انحرافها و زاویهها خیلی ریز
شروع میشود ،لکن وقتی ادامه پیدا میکند،
این فاصله از ّ
خط مستقیم و اصلی مدام
توجه داشته باشید .آن
زیاد میشود .به این ّ
کسانی که توانستند کارهای بزرگ را در
این مملکت انجام بدهند که یکی از آنها
مسئلهی انقالب است ،یکی مسئلهی دفاع

مق ّدس و مانند اینها است -که من توصیه
میکنم خاطرات دفاع مق ّدس را شما جوانها
بخوانید ،اینها خیلی باارزش است؛ بنده که
جای پدربزرگ شماها هستم و خودم هم
در جنگ بودهام و دیدهام ،وقتی میخوانم،
برای من جدید است ،برای من مهم است،
برای من بدیع و تازه و تأثیرگذار اســت-
قیتهایی که ما در دفاع هشتساله
این مو ّف ّ
پیدا کردیم ،یا در خود انقالب پیدا کردیم،
یا در برخوردها و تعارضات شــدیدی که
در طول این قریب چهل سال با انقالب
بوده پیدا کردیم ،ناشی از ایستادگی و ثبات
بوده .آنهایی که یــک روز اینجوریاند،
یک روز آنجوریاند ،تلوتلو میخورند ،به
ضین
تعبیر امیرالمؤمنین «اِنَ َّک لَ َقل ُِق ال َو ِ
تُرسِ ُل فی غَی ِر َس َدد»([ )1هستند]؛ یعنی
کســی که حضرت آن شخص را تشبیه
کردهاند به یک شتری که بارش را روی
پشتش سســت بستهاند و همینطور که
راه میرود این بار از اینطرف میافتد یا از
آنطرف میافتد؛ طبع ًا نمیتواند مستقیم راه
برود؛ از این باید ترسید ،از این باید پرهیز
کرد .در دعا میخوانیم :اَس َئ ُل َ
بات َعلَی
ک ال َّث َ
دینِک؛( )2ثبات و ایستادگی در دین و در
راه انقالب یک چیز بســیار مه ّمی است،
توجه کــرد .پس درس
به این بایســتی ّ
تمسک انقالبی ،و حضور دائمی
خواندنّ ،
در همهی صحنههایی که برای آیندهی
کشور تأثیرگذار است.
اشاره کردند به نهضت دانشجویی ،جنبش
دانشجویی؛ این جنبش دانشجویی را دو
جور میشود معنا کرد :یک جور به معنای
این است که انسان علیه همهی آرمانها
حرف بزند و شعار بدهد و مشت گره کند؛
یکی اینکه در خدمت آرمانها حرکت بکند:
حرکت جوانانه و جهادانه .در علم هم باید
جهادی عمل کرد ،در تحصیل علم هم
الیت سیاسی
باید جهادی عمل کرد؛ در ف ّع ّ
میدانی هم باید جهادی عمل کرد .جهاد
همهاش به معنای شمشیر کشیدن و چپ
و راســت به این و آن زدن نیست؛ جهاد
یعنی خسته نشدن ،یعنی با فکر درست
منطق درســت راهی را انتخاب کردن
و
ِ
و ایمــان به آن راه پیــدا کردن و آن را با
همهی سختیهایش ،با همهی موانعش
دنبال کردن و پیــش رفتن .این معنای
جهادی عمل کردن است.
امیدواریم انشاءاهلل خداوند شماها را مو ّفق
بدارد....
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پنجاهو چهارمین توهین حسن روحاني به منتقدان دولت:
گروه سياســي :به نظر ميرسد رويه دولت يازدهم و
دوازهم در برخورد با منتقدان بناي تغيير کردن ندارد
و رييسجمهور هم ميلي به شــنيدان صداي مخالف
از خود نه تنها بروز نميدهد بلکه با شديدترين الفاظ
مخالفان را نوازش ميکند .حسن روحاني رئيسجمهور
که پيشتر گفته بود از بستن دهان منتقدان به خدا پناه
ميبــرد و اظهار کرده بود آمده تا بازبان تکريم حرف
بزند ،در سخنراني ديروز(يکشنبه) در اجالس مجمع
ساالنه بانک مرکزي ،منتقدان به مديريت تورم دولت
ي عقل خواند .روحاني در بخشي از صحبتهاي
را ب 
خود گفت :ما امروز به تورم تک رقميرسيديم و اين
دستاورد بزرگي است که بايد آن را حفظ کنيم .بيخبر
نيســتم از افرادي که تالش ميکنند ،اين دســتاورد
صدمه ببيند .البته اين از روي کمعقلي اســت .وقتي
حساب ميکنم ،ميبينم کساني که با دولت مخالفت
ميکنند ،بيشتر بر مبناي کمبود عقل است .اما عليرغم
توصيههايعلما،کارشناسان،نمايندگانمجلسوحتي
برخي مقامات دولتي به احترام دولت به حقوق منتقدان،
ن و برچسب دولتيها به منتقدان همچنان ادامه
توهي 
دارد و به پايان نرسيده است؛ نکته جالب اينکه يکي از
خبرگزاريها محاســبه کرده است که پيش از اين در
يک بررســي اجمالي  53توهين از سوي دولتيها به
منتقدان ثبت شــده که با توهين روز گذشته روحاني،
اين عدد به رقم 54رســيد و دولت تدبير و اميد خيز
بلندي براي رکوردشکني در توهين به منتقدان برداشته
است.

دور باطل دولت روحاني

منتقدانکمعقلند

اما نکته غيرقابل کتمان ديگر در خصوص توهينهاي
روحاني فرار عجيب از پاسخگويي است .در حالي که
اين روزهــا بحث طرح ســؤال از روحاني در صحن
مجلس داغ است اما تالشهاي شبانهروزي از سوي
دولتيها جهت انصراف از ســوال ادامه دارد و اين در
حالي است که نوبخت سخنگوي دولت با اعالم اينکه
مگر چه ميخواهند بپرسند؟ سعي کرد اينطور وانمود
سوال سوالکنندگان بي جهت است و از
کند که اوال ِ
طرفي دولت پاسخهاي دقيقي براي پرسشها دارد! اما
اين روزها برخالف ژست دولتيها نمايندگان مجلس
توگوهاي متعدد اعالم ميکنند که وکالي ملت
در گف 
بشدت از ســوي نمايندگان دولت براي پس گرفتن
سوال تحت فشــار هستند .حجتاالســام ذوالنور
نماينده قم و نقوي حســيني نماينده مردم ورامين در
مجلس ابعاد عجيبــي از تالش براي منصرف کردن
نمايندگان را طي هفتههاي گذشته مطرح کرده بودند
اما آش اقدامات دولتيها آنقدر شــور شده که صداي
نمايندگان همسوي روحاني هم درامده است .به طور
مثال محمود صادقي نماينده پرحاشيه مردم تهرانروز
گذشته در صحن علني گفت :اينکه مسئوالن اجرايي
کشور به جاي پاسخگويي به سوال نمايندگان با آنها
وارد البي شوند و بخواهند با مذاکره و يا حتي بعض ًا با
دادن امتياز سوال کننده را منصرف کنند پديده بسيار
ناپسندي است و اينها مجلس را از صدر امور به ذيل
امور فرو انداخته و اين جدا از مباحث ديگري است که

وجــود دارد .صادقي در ادامه هم اعالم کرد :بعضي از
معاونين وزارت کشــور که البته من در حسن نيتشان
هيچ ترديدي نــدارم با بنده مذاکــره کردند و ابتدائ ًا
درخواســت کردند که سوالم را پس بگيرم من گفتم
دليلي براي پس گرفتن سوال ندارم و درست است که
ما حاميدولت هستيم و آقاي رحماني فضلي هم در
طول دوران کاري خود زحمت زيادي کشيدهاند اما اين
به اين معنا نيست که اگر ما از دولت حمايت ميکنيم
چشممان را بر تخلفات و کوتاهيها ببنديم و بعد به
من گفتند که اگر طرح ميکني سوال را به رأي نگذار
و اينهاست که فســاد را به يک اژدهاي هفت سر در
افســانهها تبديل کرده است .به اين ترتيب مشخص
ميشــود که نه تنها دولت روحاني قصد اصالح روند
غلط فعلي را ندارد که حتي ســعي ميکند با وارونه
نمايي حقايق موجود در کشور به اين دور باطل ادامه
بدهد.

واکنش وکالي ملت :منظور از کمعقل نمايندگان
مجلس بودند

همچنين روز گذشته بعد از مخباره الفاظ توهينآميز
روحاني ،حســين نقويحسيني نماينده مردم ورامين
در مجلس شوراي اسالميبا تأکيد بر اينکه در سطح
رياســت جمهوري نيست که به منتقدان اهانت کند،
بيان داشت :برخي اقدامات دولت درست نيست ،دولت
بايد به انتقادات گوش کند؛ دولت که ادعاي دسترسي
آزاد به اطالعات و اســتقبال از نقــد دارد بايد حرف
منتقدان را بشنود.

در عين حــال اکبر ترکــي نماينده مــردم فريدن،
فريدونشــهر ،بوئيــن و چادگان با تأکيــد بر اينکه
ســخن رئيسجمهور در کمعقــل خواندن منتقدان
کام ً
ال صراحت داشــته و جــاي هيچگونه توجيهي
براي آن وجود ندارد ،اظهار داشت :اهانت از سوي هر
کســي که صورت گيرد بد است اما از سوي خواص
از جمله رئيسجمهور بســيار بدتر .اين تناقض جاي
ســوال دارد؛ چراکه آقاي روحاني با شعار آزادي بيان
از مردم رأي گرفته است ،پس چگونه امروز منتقدان
دولتش را کمعقل ميخواند .ترکي با اشــاره به طرح
 2سوال از رئيسجمهور از سوي نمايندگان مجلس،
گفت :رئيسجمهور در مجمع ساليانه بانک مرکزي
به منتقدان توهين کــرده و با توجه به اينکه يکي از
سواالت نمايندگان مجلس مستقيم ًا در مورد مؤسسات
مالي و کوتاهيهاي بانک مرکزي در اين زمينه است،
عبارت «کمعقل» از ســوي رئيسجمهــور درباره
منتقدان به نمايندگان مجلس برميگردد.

گروه سیاســی :ژان ایو لودریان وزیر خارجه
فرانسه شــب گذشته(یکشــنبه) به تهران
آمد؛ وزیر خارجه ای که در ماههای گذشــته
شــدیدترین دخالتها در امور داخلی ایران را
انجام داده و فرانســه هم در طول سالهای
گذشته به خصوص در ایام مذاکرات هستهای
با بازی کردن نقش پلیس خوب و بد نشان داده
که علنا به دنبال تضعیف ایران است .لودریان
در حالی دیشب به ایران آمده که قبل از سفر
خود گفت که ایران باید به نگرانیها درباره
برنامه موشکی خود توجه نشان دهد یا اینکه
با تحریم های احتمالی مواجه خواهد شــد.
هفته منابع طبیعی با شعار

«تحریم جدید» سوغات فرانسوی لودریان برای ایران

وی در گفتوگو با روزنامه فرانسوی «ژورنا ل
دودیمانــش» گفت« :برنامههای موشــک
بالستیک هســتند که (موشکها) میتوانند
چندین هزار کیلومتر برد داشته باشند .چنین
چیزی با قطعنامههای شورای امنیت سازمان
ملل سازگار نیست و فراتر از نیاز تهران به دفاع
از مرزهای خود اســت ».وزیر خارجه فرانسه
مدعی شد« :اگر به این موضوع توجه نشود
امکان دارد که تحریمهای جدیدی علیه ایران
اعمال شود ».این موضعگیری در حالی است
که لودریان امروز دوشــنبه عالوه بر مالقات
و مذاکره با «حسن روحانی» رئیسجمهور و

طي احکاميجداگانه از سوي رهبر
انقالب صورت گرفت

انتصاب نماینده ولی فقیه درسپاه و
رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا

حضرت آيتا ...خامنهاي فرمانده معظم
کل قــوا ،در احــکام جداگانهاي حجت
االسالم حاج شــيخ عبدا ...حاج صادقي
را به ســمت نماينده ولي فقيه در ســپاه
پاسداران انقالب اسالميو حجت االسالم
حاج شيخ علي سعيدي را به سمت رئيس
دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي کل قوا
منصوب کردند.
متن احکام فرمانده معظم کل قوا به اين
شرح است:
الرحيم
حمن
الر
ّ
بسم اّ ...
جناب حجت االســام آقاي حاج شيخ
عبدا ...حاج صادقي (دامت افاضاته(
نظر بــه پايان مأموريــت جناب حجت
االســام آقاي حاج شيخ علي سعيدي
و تعهد و شايســتگي و تجــارب ارزنده،
جنابعالي را به سمت نماينده ولي فقيه
در سپاه پاسداران انقالب اسالميمنصوب
مينمايم.
ارتقــاء معنويت و بصيرت ديني و تقويت
روحيه جهادي و انقالبي آحاد فرماندهان و
پاسداران و بسيجيان و خانوادههاي آنان با
بهره گيري از حوزههاي علميه و استفاده از
روحانيون عالم و عامل و اثرگذار ،هماهنگ
با سياستهاي ابالغي و تعاملهمافزا با
فرماندهي کل سپاه مورد انتظار است.
از زحمات و تالشــهاي ارزشمند حجت
االسالم آقاي حاج شيخ علي سعيدي در
طول اين مسئوليت تشکر ميکنم.
توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت
دارم.
سيد علي خامنهاي
 ۱۳اسفند ۱۳۹۶
الرحيم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ علي
سعيدي (دامت افاضاته)
با تشکر و قدرداني از تالشهاي خالصانه
و ارزشــمند جناب حجت االسالم آقاي
حاج شــيخ غالمرضا صفائــي در طول
خدمت ،نظــر به تعهد و شايســتگي و
تجارب ارزنده؛ جنابعالي را به ســمت
رئيس دفتر عقيدتي سياســي فرماندهي
کل قوا منصوب مينمايم.
ارتقاء سطح آمادگيهاي معنوي و بصيرت
ديني فرماندهان و آحاد کارکنان نيروهاي
مســلح و خانوادههاي آنان با اســتفاده
حداکثري از ظرفيت نمايندگي ولي فقيه
در ســپاه و سازمانهاي عقيدتي سياسي
در نيروهاي مسلح از طريق سياستگذاري،
هماهنگي و نظــارت و تعامل نزديک و
همافزا با ستاد کل مورد انتظار است.
توفيق همگان را از خداوند مسئلت دارم.
سيد علي خامنهاي
 ۱۳اسفند ۱۳۹۶
ب پاسداران
دادستان تهران :آشو 
بدتر از آشوبهای سال  ۸۸بود

وزیر خارجه فرانسه در حالی به ایران سفر کرد که قبل از ورود ،با ژست طلبکارانه دوباره درباره برنامه موشکی کشورمان دخالت کرد

«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری
اسالمی ایران ،با دیگر مقامات ارشد ایران نیز
دیدار خواهد کرد .رایزنی در خصوص راههای
گسترش روابط دو جانبه و تبادل نظر درباره
مهمترینمسائلمنطقهایوبی نالمللیازجمله
محورهای گفتوگوها خواهد بود .در عین حال
بهرامقاسمی،سخنگویوزارتخارجهبااعالم
ورود لودریان به تهران عنوان کرد که لودریان
عالوه بر مالقات و مذاکره با وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران ،با دیگر مقامات ارشد
کشــورمان نیز دیدار خواهد کرد .رایزنی در
خصوص راههای گسترش روابط دوجانبه و

اخبار

تبادل نظر درباره مهمترین مسائل منطقهای
و بی نالمللی از جمله محورهای گفتوگوها
خواهد بود .لودریان و امانوئل ماکرون رئیس
جمهور این کشــور علیرغم تأکید بر اجرای
برجام ،اظهاراتی را علیه ایران مطرح کردهاند،
از یک ســو مدعی دخالت ایران در تحوالت
منطقه شــدهاند و از دیگر ســو گفتهاند که
نگران برنامه دفاعی موشکی ایران هستند.
همچنی وزیر خارجه فرانسه در شرایطی به
تهران ســفر میکند که این کشور اخیرا در
تدوین قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت
که البته با وتوی روســیه ناکام ماند ،دخالت

داشت و یک روز بعد (نهم اسفند) در بیانیهای
به همراه آمریکا و انگلستان و آلمان و با اشاره
به گزارش سازمان ملل عدم پایبندی ایران به
تحریمهای تسلیحاتی یمن را محکوم کرده و
از ایران خواستند که «هرچه سریعتر تمامی
فعالیتهای ناسازگار یا در تناقض» با قطعنامه
سازمان ملل که تحریمهای تسلیحاتی را در
سال  2015برقرار کرد را متوقف کند .ضمن
اینکه فرانسه بارها درباره نقش ایران در یمن و
سوریه به اظهار نظر غیرواقعی پرداخته و بارها
نسبت به برنامه مشروع دفاعی ایران تعریض
وارد کرده است.

عباس جعفری جعفــری دولتآبادی
دادســتان تهران در بیست و نهمین
جلســه شــورای معاونان دادســرای
تهران به موضوع آشــوبهای منطقه
پاســداران تهران پرداخت و با اشــاره
به اینکه ریشه این آشوبها به گذشته
و دو اتفاق قبلی شامل تجمع گروهی
از یکی فرقه خاص مقابل زندان اوین
و اجتماع آنها در منطقه پاســداران باز
میگردد کــه تجمع مقابــل اوین با
آشوبهای دیماه سال جاری تالقی
زمانی داشــت ،اظهار داشت :با تدبیر
وزارت کشــور و همــکاری نهادهای
امنیتــی و پلیس با عوامــل دو حادثه
قبلی مدارا شــد و با توجه به همزمانی
این اتفاقات با سالروز پیروزی انقالب،
تدبیر بــر این بود کــه حتیاالمکان
درگیــری رخ ندهد ،امــا این برخورد
همراه با مدارا موجب افزایش جسارت
افرادی شد که با انتساب خود به یک
فرقه خاص در منطقه پاسداران تجمع
کردند و با حرکات غیر متعارف ،نسبت
بــه تخریب اموال و ایجــاد مزاحمت
برای مردم اقدام کردنــد .به گزارش
تسنیم ،وی با اشــاره به برنامهریزی
دادســرای تهران از ارسال حداقل 20
پرونــده اتهامی به دادگاه در مدت 10
روز آینــده خبر داد و بــا اعالم اینکه
دادستانی در مقابل آزمون بزرگی قرار
گرفته است و اگرچه آشوبهای فتنه
سال  1388را پشت سر گذاشتهایم؛ اما
در این حد نبود که منطقهای از شــهر
به ناامنی کشیده شــود و به ماموران
ناجا به طرز وحشــیانهای حمله شود،
افزود :ســرعت ،دقــت و قاطعیت در
برنامه کاری دادستانی است و در عین
حال معتقد بــه رعایت حقوق متهمان
هســتیم؛ اگرچه کــه مرتکب جنایت
شدهاند.

منابع طبیعی با مردم برای مردم
 15الی  21اسفند ماه گرامی باد
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