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اخبار
جهانگيري :شرايط جديد
پيشروي کشور دائمينيست

معاون اول رئيسجمهور در جلس��ه ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت :شرايط
جديد پيشروي کش��ور دائمينيست .به
گزارش تسنيم ،جلسه س��تاد فرماندهي
اقتص��اد مقاومت��ي ظه��ر دوش��نبه ب��ه
رياس��ت معاون اول رئيسجمهور برگزار
ش��د.جهانگيري در اين جلسه با تاکيد بر
اينک��ه بايد در ش��رايط جديد پيش روي
کش��ور از زندگ��ي آحاد جامع��ه مراقبت
کنيم و اجازه ندهيم که وضعيت معيشتي
م��ردم و بهخصوص طبقات ضعيف دچار
آسيب ش��ود،گفت :اولويت دولت حمايت
از زندگ��ي م��ردم ب��ه خصوص اقش��ار
ضعيف در مقابل تحريم است .کاالهاي
اساس��ي ،دارو و نيازهاي ضروري مردم
بايد با ارز رس��ميتامين ش��ود و به وفور
در اختي��ار جامعه ق��رار گيرد.معاون اول
رئيسجمهور با اشاره به گزارش دبيرخانه
س��تاد در خص��وص راهکارهاي مواجهه
فعاالن��ه با تحريمها ،گزارش ارائه ش��ده
را مثب��ت ارزيابيک��رد و اف��زود :آمريکا
پيش از آنک��ه تحريمها را اجرايي کند و
به تعبير خودش��ان جنگ اقتصادي عليه
ملت اي��ران راه بيان��دازد ،در صدد تاثير
بر افکار عموميمردم اس��ت و ميخواهد
با تخريب امي��د و اعتماد مردم به آينده،
اهداف سياسي و برنامههاي تحريميخود
را در اي��ران عملياتي کند .وي با تاکيد بر
اينکه وضعيت جديد پيش روي کش��ور
دائمينيس��ت و در مقطع��ي کوتاه مدت
خواه��د بود ،تصريح کرد :اگر بتوانيم اين
وضعيت را ب��ه خوبي مديري��ت کنيم و
کشور را از اين مرحله عبور دهيم.
سپاه پاسداران درگذشت عباس
دوزدوزانی را تسلیت گفت

در پ��ی درگذش��ت عب��اس دوزدوزانی از
اولی��ن فرماندهان س��پاه و نماین��ده ادوار
مجلس شورای اس�لامی ،روابط عمومی
کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در
اطالعیهای این مصیبت را تسلیت گفت.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت:بی
شک تالشهای سترگ او در تاسیس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و نقش آفرینی به
عنوان یکی از اولین فرماندهان رسمی این
نهاد انقالبی و مردمی در مقطع حس��اس
و تاریخ س��از آغازین سال اس��تقرار نظام
مقدس جمهوری اس�لامی ایران و سپس
ایفای مسئولیتهای خطیر در سمت وزیر
فرهنگ و ارش��اد اسالمی و نیز نمایندگی
مردم در سه دوره مجلس شورای اسالمی
برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران
ماندگار خواهد بود.
نگاه معجزهآمیز به برجام مانع از
فعال شدن ظرفیتهای داخلی شد

حشمت اهلل فالحت پیش��ه نماینده مردم
اس�لام آباد غ��رب و دااله��و در مجلس،
با اش��اره به مس��ائل اقتصادی روز کشور
اظهارداشت :دولت باید جلب اعتماد مردم و
مبارزه با فساد را در دستورکار خود قرار دهد.
به گزارش فارس،فالحت پیشه خاطرنشان
کرد :ظرفیتهای زیادی در کشور ما ازجمله
در مناط��ق مرزی همچ��ون قرابتهایی
که با آن س��وی مرز هس��ت در کشور ما
وجود دارد و هیچوقت نمیتوان کش��وری
را با ای��ن ظرفیت و توان تحریم کرد و به
جای دلخوش کردن به یک س��ری روابط
دیپلماتیک ک��ه از آنها فقط تهدید بیرون
میآید باید از ظرفیتهای خودمان استفاده
کنیم .وی افزود :امروز وقت آن اس��ت که
ما از این تنگناهای بیرونی برای س��امان
دادن به کش��ورمان و احیای فرصتهایی
که به خاطر اف��کار لوکس برخیها فعال
نشده اس��ت ،استفاده کنیم و با همدلی در
میان آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنها
بر مشکالت فائق آییم .رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در
پایان گفت :کشور ما بیش از حد به برجام
نگاه معجزهآمیز داشت و این مسئله باعث
ش��د تا ظرفیتهای کش��ور فعال نشود و
امروز وقت آن اس��ت تا در این باره دست
به کار شویم.
خبر درگذشت آیتاهلل هاشمی
شاهرودی تکذیب شد

یک منب��ع آگاه در گفت و گو با خبرنگار
سیاس��ی «عصرایرانیان»،ضمن تکذیب
ش��ایعه درگذش��ت آی��ت اهلل هاش��می
ش��اهرودی رئی��س مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظام ،اظهار داش��ت :ایش��ان
در بیمارستان هس��تند و روال معالجه و
شیمی درمانی ایشان ادامه دارد.

گروه سیاس�ی :آیت اهلل صادق آملی الریجانی رییس
قوه قضاییه ،روز گذشته(دوشنبه) در جلسه مسئوالن
عالی قضایی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار کشور
بر ضرورت برخود با مفس��دین اقتص��ادی تاکید کرد.
ب��ه گزارش «عصرایرانیان» ،رییس دس��تگاه قضایی
همچنین در واکنش به لفاظی های مقامات آمریکایی
اعالم کرد ایران امروز پشت مرزهای اسرائیل قرار دارد
و ترامپ یک فرد دروغگو و متوهم است .آیت اهلل آملی
الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به
التهابات اخیر بازار ارز و س��که ،تصریح کرد :حس��ب
گزارش های بانک مرکزی و براساس اطالعاتی که در
زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طال وجود دارد،
منشاء تالطم های اخیر بازار ارز و سکه ،واقعی نیست..
رئیس قوه قضایی��ه ادامه داد :تامین ارز برای نیازهای
واقعی و عمده کشور در زمینه کاالهای اساسی و ارزاق
عمومی ،از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این
مورد وجود ندارد .بنابراین چنین تالطم هایی در بازار ارز
و سکه ،شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست
های ناپاک در پش��ت پرده این التهابات دخیل باشند،
کام ً
ال وجود دارد .آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه
عده ای س��ودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات
هس��تند ،افزود :گرچه دش��من بیرونی نیز همواره در
کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی
اس��ت اما نباید فراموش کنیم که بیش از  10میلیارد
دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی تخصیص یافته
و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه،
در واقع نیازهای کاذبی اس��ت که به واسطه اقداماتی
نظیر سفرهای خارجی بالوجه پدید آمده است؛ چنانکه
میزان این سفرها نس��بت به ماه های گذشته و حتی
مدت مشابه سال قبل ،رشد داشته زیرا برخی به دنبال
س��ودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از
مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.
اعلام قیمت ارز در برخی س�ایت ها براس�اس

محاسبات غلط و معیارهای نادرست است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعالم قیمت ها
از طریق سایت ها ،ناشی از محاسبات غلط و معیارهای
نادرست است ،اظهار کرد :فرض کنیم کسی به 500
ی��ا  1000دالر ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار ،این
ارز را با هر قیمتی تهیه می کند .اینکه قیمت این قبیل
خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا
حجم مبادالت این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات
کاالهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین

قیمت سازی ها ،سودهای کالنی به جیب می زنند.
هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخاللگران
بازار مالی نخواهیم داش��ت آیت اهلل آملی الریجانی
با اشاره به اقدامات دس��تگاه قضایی در این زمینه و
گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم ،اظهار
کرد :مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه
تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخاللگران بازار مالی
نخواهد داشت .در قانون نیز تکلیف اخاللگران روشن
شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان
افساد فی االرض بوده و مجازات آن مشخص است.
قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد
و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می
کنند خواهد رفت .البته مقصود اصلی برخورد با کسانی
است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان
مثال با کارت ملی افراد دیگر ،اقدام به خرید ارز و سکه
در سطح وسیع کرده اند .رئیس قوه قضاییه همچنین
تاکید کرد :با این وجود ،توقع از دس��تگاه قضایی باید
غیر از توقع از رس��انه ها باشد .قوه قضاییه نمی تواند
برای مدیری��ت فضا ،هر روز س��خنی ولو بی پایه و
اساس بگوید .کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی
و قانونی است .ما کاری به برخی اظهارات نداریم که
ف��ردی می گوید باید اعدام کنید و دیگری می گوید
باید تسامح کنید .دستگاه قضایی نه می تواند بی جهت
کسی را اعدام کند ،نه می تواند تسامح غیرقانونی به
خرج دهد .البته توقع تس��ریع در رسیدگی ها توقع به
جایی است و تالش می کنیم حتی اگر نیاز بود ،برای
عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی ها،
اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام
معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعال قوانین موجود

را در این زمینه کافی می دانیم و هیچگاه فراتر از شرع
و قانون عمل نخواهیم کرد.
ترامپ متوهم است


رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به هجمه های سخیف سردمداران آمریکا علیه
ایران در ایام اخیر ،تصریح کرد :رئیس جمهوری و وزیر
خارجه ایاالت متحده ،سخنان و تهدیدات بسیار نازلی
را علیه نظام جمهوری اسالمی و مسئوالن کشورمان
داشته اند .انسان تعجب می کند که چگونه مسئوالن
یک کشور مدعی پیشرفت و قدرت ،می توانند به این
سخافت مبتال شوند .رئیس جمهوری این کشور ،انسان
متوهمی اس��ت که رفتارش غیرعقالنی است و مدام
مش��غول تهدید و ارعاب اس��ت .نفس خروج آمریکا از
برجام ،غیر معقول ب��ود و گمان می کنند که با چنین
اقداماتی می توانند جمهوری اسالمی را به زانو درآورند.
آیت اهلل آملی الریجانی گفت :وزیر خارجه آمریکا نیز
اتهامات و نسبت های سخیف و سراسر کذبی را متوجه
مس��ئوالن جمهوری اس�لامی و مراجع معظم تقلید
کرده ،س��خنانی که در سطح منحط ترین سایت های
ضد انقالب خارج نشین بوده است .همه این سخنان و
اظهارات نازل ،ناشی از ضعف و استیصال کشوری است
که فاقد اقتدار واقعی اس��ت و خود را در تحوالت غرب
آس��یا و هزینه هایی که برای پیشبرد اهدافش در این
منطقه کرده بود ،بازنده می بیند.
ایران مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای

اسرائیل حضور دارد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وضعیت آمریکا و رژیم

صهیونیس��تی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل
بس��یار بدتر است ،خاطرنش��ان کرد :امروز جمهوری
اس�لامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای
اس��رائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریکا با چنین
استخفاف و استعجالی دنبال به زانو درآوردن ملت ایران
است .آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به ادعای اخیر
ترامپ مبنی بر اینکه مس��ئوالن جمهوری اس�لامی
باالخره با او تماس خواهند گرفت ،این اظهارات را ناشی
از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریکا دانست و افزود:
برخی سخنان سردمداران آمریکا و از جمله نسبت های
سراس��ر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد دارایی های
اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نه تنها بر خالف
موازین قانونی و اخالقی اس��ت ،بلکه با غمض نظر از
این جهات در شأن یک سیاستمدار هم نیست .بسیاری
از مسئوالن کش��ورها ،اگر دیانت هم ندارند اما الاقل
شئون مسندی را که در آن قرار دارند ،رعایت می کنند.
مسئوالن دولت آمریکا ،از رعایت همین مقدار هم فرو
مانده اند و این بسیار عجیب است.
اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد ،مسئوالن با درایت

خود اقدام به این کار کنند

آیت اهلل آملی الریجانی متذکر شد :امروز به حول و قوه
الهی ،قوای کش��ور متحدتر و منس��جم تر از قبل برای
حل مش��کالت پیش قدم هستند و مردم فهیم و بصیر
کش��ورمان نیز به خوبی با فریبکاریهای دشمنان که از
طرفی ابراز دلس��وزی می کنند و از ط��رف دیگر انواع
فش��ارها و تحریم ها را اعمال می کنند ،آشنایی دارند.
مطمئنیم که به فضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم
قدرتمند کش��ورمان ،این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد
و مس��ئوالن نیز با تدبیر خود ،کشور را از این مرحله به
سالمت عبور خواهند داد .رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه
اگ��ر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد ،مس��ئوالن
محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند ،تصریح کرد:
مدی��ران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند
و با مردم ،سخن حق ،خالصانه و صادقانه بگویند .مردم
اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛
چنانکه در دوران دفاع مقدس و بویژه روزهای پایانی آن
که صدامیان فکر می کردند می توانند کشور را به تصرف
درآورند ،مردم حضور پررنگ تری داشتند و نشان دادند
که با اتحاد و انس��جام و مقاومت می توان توطئه های
دشمن را خنثی کرد .امروز در جبهه اقتصادی نیز همین
وضعیت حاکم اس��ت و مردم در صورت مشاهده تالش
مسئوالن و تدبیر آنان ،در صحنه حضور خواهند داشت.

صبر نمایندگان مجلس تمام شده است؟

آقای روحانی! اگر قصد «ترمیم کابینه» را ندارید به استیضاحکنندگان میپیوندیم

گروه سیاس�ی :با برکناری ولی اهلل سیف
رییس سابق بانک مرکزی ،این توقع در
بین ناظران سیاسی وجود داشت که دولت
سایر بخش های ضعیف را هم دچار تغییر
و تحول کند اما با گذشت چندین روز تنها
س��یف بود که از ساختمان میرداماد رفت
و س��ایر وزارتخانه های دولت مانند قبل
ب��ه کار خود ادامه م��ی دهند و همزمان
اوضاع آش��فته اقتصادی ه��م ادامه دارد.
به گزارش «عصرایرانیان» ،حاال به نظر
می رسد با رفتار دولت ،حتی نمایندگانی
هم که قبال نظری روی استیضاح وزرای

دولت نداشته اند ،تهدید کرده اند به جمع
دیگر نمایندگان خواهند پیوست و با نامه
خود تصریح کرده اند که دولت باید اولین
گام را بردارد.
نمایندگان :کابینه را تغییر دهید


جمعی از نمایندگان شورای اسالمی طی
نامهای خطاب به حس��ن روحانی رئیس
جمهور ضمن تأکید بر لزوم تغییر کابینه
دولت نوشتند :در صورتی که در روزهای
آین��ده کابینه اقتصادی خود را برای بهتر
شدن اوضاع اقتصادی مردم ترمیم نکنید

به استیضاحکنندگان خواهیم پیوست .به
گزارش فارس،این خبر را رسول خضری
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر عضو
کمیس��یون اجتماع��ی مجلس ش��ورای
اس�لامی داد و افزود :نمایندگان مجلس
مدتی پیش از آقای روحانی خواستند کابینه
اقتصادی دولت را تغییر دهد اما متأسفانه
تاکنون به ج��ز رئیس کل بانک مرکزی
هیچ تغیی��ری در تیم اقتصادی دولت رخ
نداده است .به گزارش فارس،وی به لزوم
توجه دولت به مشکالت اقتصادی مردم
تاکید کرد و افزود :نمایندگان مجلس به

دنبال کمک به دولت هس��تند اما اولین
گام برای کمک را خود دولت باید بردارد.
خضری با تأکید براینکه برخی از اعضای
تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی امکان
مدیریت عرصه را ندارند ،اظهار داش��ت:
بهتر است ش��خص آقای روحانی ترمیم
کابین��ه را دنبال کند اما م��ا زمان زیادی
هم نمیتوانیم منتظر اقدام رئیس جمهور
بمانیم .نماینده سردش��ت و پیرانشهر به
تهیه و تدوین طرح اس��تیضاح چهار وزیر
اقتصادی دولت در مجلس اش��اره کرد و
گفت :م��ا جزو تهیهکنن��دگان این طرح

نیس��تیم اما اگر آق��ای روحانی اهتمامی
برای تغییر کابینه یعن��ی این چهار وزیر
و همچنین آقای نوبخت نداشته باشد به
جمع استیضاحکنندگان خواهیم پیوست.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت :آقای
روحان��ی! مردم از ما انتظ��ار دارند کاری
انج��ام دهیم و م��ا منتظریم ش��ما تیم
اقتصادی خود را ترمیم کنید اما گویا شما
اقدامی در این زمینه انجام نخواهید داد و
برای همین اس��ت که م��ا دومین نامه را
نیز به شما نوشتیم تا اگر اقدامی از سوی
دولت ندیدیم خودمان وارد عمل شویم.

بهرام قاسمی در نشست خبری:

به��رام قاس��می س��خنگوی وزارت امور خارجه
کش��ورمان دیروز (دوشنبه) در نشست هفتگی با
خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت در عرصه
سیاست خارجی پرداخت و به سؤاالت خبرنگاران
پاسخ داد.
از محتوای مذاکرات و اهداف سفر وزیر خارجه

عمان به آمریکا اطالعی ندارم

به گزارش فارس،سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ
به سوالی درباره سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه
عمان به واشنگتن برای میانجیگری بین ایران و
آمریکا گفت :م��ن از محتوای مذاکرات و اهداف
س��فر ایش��ان به آمریکا اطالعی ندارم .قاسمی
ادام��ه داد :روابط ما به طور مس��تمر و متمادی با
عمان روابط خوبی است و در تماس دائم هستیم.
این دیپلمات ارشد کش��ورمان به سفر هفتههای
گذشته ظریف به مسقط اشاره کرد و افزود :نباید
به دنبال پیوس��ت دادن این سفرها به هم بود .با
این آمریکا و این سیاس��تها قطعا امکان گفتگو
و تعامل وجود نخواهد داش��ت .وی درباره تمایل

امکانمذاکرهباآمریکاوجودندارد

آمریکاییها برای مذاک��ره با ایران گفت :ممکن
اس��ت بخشهایی از آمری��کا آرزوهایی را مطرح
کنن��د ،ولی با توجه به ش��رایط موجود و اقدامات
خصمانه آمریکا ،خروج این کشور از برجام و ادامه
سیاس��تهای خصمانه آمریکا ،تالش برای فشار
اقتصادی بر ملت ایران و تحریمها ،فکر میکنم
ش��رایط برای چنی��ن بحثی اصال وج��ود ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :تا مراحلی که
عنوان میکنید ،فاصلههای بسیار طوالنی داریم؛
با این آمریکا و این سیاستها قطعا امکان گفتگو
و تعام��ل وجود نخواهد داش��ت و آمریکا نش��ان
داده و میدهد که غیرقابالعتماد اس��ت و طرف
مطمئنی برای هیچ کاری نیست.
عالئم مثبت�ی دیده میش�ود و گامهای رو به

جلو برداشته شده است

ب��ه گ��زارش فارس ،قاس��می همچنی��ن درباره
بس��ته پیش��نهادی  ۴+۱به ایران عن��وان کرد:
تماسه��ای دائمی بی��ن م��ا و اروپاییها وجود
دارد و خوش��بینیهایی وج��ود دارد و در کلیات

عالئم مثبتی دیده میشود و گامهای رو به جلو گفتار قابل اعتنا و توجه نیست.
برداشته شده و جزییات باقیمانده در مباحثی که
دو تابعیتی که سفیر نمیشود

بین هیاتهای کارشناس��ی مطرح اس��ت ،دنبال
میش��ود .وی افزود :امیدواریم ش��رایط نس��بتا قاس��می در پاس��خ به س��وال دیگ��ری درباره
مطلوب بتواند در زمان مقتضی به انجام برس��د هش��دار نمایندگان مجلس برای خروج مدیران
و نهایتا بتوانیم در یک دوره جدید از همکاریها دوتابعیت��ی و برنامه وزارتخارج��ه در این زمینه
و رواب��ط گامهای بلندتری را برای تعمیق روابط و اینک��ه در س��فرای جدید انتخاب ش��ده ،افراد
دوتابعیت��ی هس��تند؟ بیان ک��رد :دو تابعیتی که
با اروپا برداریم.
س��فیر نمی ش��ود .وی افزود :بح��ث دوتابعیتی
بحث عجیبی در کش��ور ش��ده است و متاسفانه
آرزویی خام

س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی درب��اره بحث برخی ناآگاهانه آمار ،عدد ،رقم و لیس��ت منتشر
تغییر رژیم در ایران که از س��وی برخی مقامات می کنند در حالی که نهادها و ارگانهای امنیتی
آمریکایی مطرح میش��ود ،این حرف را بی ربط آن را تکذیب میکنند و متاسفانه درباره سفرای
و ب��ی جا و آرزویی خ��ام خواند که تعبیر نخواهد جدی��د م��ا هم مطرح ش��د ک��ه دروغ محض و
شد .وی افزود :جمهوری اسالمی در طی  4دهه یک افت��را بود .س��خنگوی وزارت خارجه ادامه
نش��ان داده که چگونه توانسته در کنار مردم و با داد :همه ارگانهایی که در کش��ور از مسئولیت
حمایت و مقاومت مردم ب��زرگ ایران در مقابل برخوردار می شوند ،قبل از دریافت حکم درباره
انواع توطئهها و فش��ارهای خارجی بایس��تد و از آنها تحقیق می ش��ود و ما چنی��ن افرادی را نه
مراحل دشوار به خوبی عبور کند و ما این مرحله در وزارتخارجه داریم و نه در بین س��فرا و قطعا
را حتما به خوبی طی میکنیم و این س��خنان و چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.

سردار غیب پرور:

س��ردار غالمحس��ین غیبپ��رور رئیس
س��ازمان بسیج مس��تضعفین در حاشیه
دیدار ب��ا فرمانده��ان نواح��ی مقاومت
بس��یج اس��تانهای تهران و البرز گفت:
مردم خواس��تار برخ��ورد قاطع و انقالبی

مردم از اقدامات انقالبی دستگاه قضایی حمایت می کنند

با مفس��دان اقتصادی هس��تند و قطع ًا از
اقدامات انقالبی دستگاه قضایی حمایت
میکنند .به گزارش فارس،رئیس سازمان
بس��یج مس��تضعفین با تأکید ب��ر اینکه
دستگاه قضایی نباید صرف ًا به ارائه گزارش

در خصوص تشکیل پروندههای مبارزه با
فساد اقتصادی بسنده کند ،اظهار داشت:
آرزوی آحاد مردم این اس��ت که دولت و
دس��تگاههای مختلف اقدام��ات مؤثر و
ج��دی برای عبور کش��ور از مش��کالت

اقتصادی انج��ام دهد و این اقدامات باید
برای مردم ملموس باشد.
وی با بی��ان اینکه نباید ب��ه زالوصفتان
اقتصادی اجازه جوالن در فضای کنونی را
داد ،تأکید کرد :دستگاه قضایی باید جلوی

این افراد محکم بایستد و مطمئن باشد که
مردم به عنوان مهمترین سرمایه انقالب و
نظام ،از دستگاه قضایی پشتیبانی میکنند
و مردم منتظر نتایج اقدامات انقالبی دولت
و برگشت ثبات به اقتصاد کشور هستند.

رسانه آمریکایی:

سایت «نشنالاینترس��ت» پیشبینی
ک��رده سیاس��ت «دونال��د ترام��پ»،
رئیسجمه��ور آمریکا در قب��ال ایران
شکس��ت خواهد خورد و به بررس��ی
دالیل آن پرداخته است.
به گزارش تس��نیم،در این مطلب آمده
است« :سیاس��تهای تهاجمی دولت

سیاست ترامپ علیه ایران شکست میخورد

ترام��پ ی��ادآور مداخلهه��ای مخرب
خارجی در گذش��ته علیه ایران است.
این سیاس��تها اکنون در عقبنشینی
از تواف��ق هس��تهای ج��والی 2015
علیرغ��م پایبن��دی کام��ل ای��ران،
جلوگی��ری از ورود ایرانیه��ا به خاک
ایاالت متحده و ت�لاش برای اعمال

فش��ار حداکثری به شکل تحریمهای
فلجکنن��ده اقتصادی و عق��ب راندن
ایران از منطقه متجلی شدهاند».
نشنالاینترست نوش��ته سیاستهای
بیش از حد خصمانه ترامپ مانع از آن
نشده که او وانمود کند او نگران همان
مردمی اس��ت که به دنبال فقیر کردن

آنها است.
این نشریه نوش��ته است« :اگر ترامپ
فکر میکن��د سیاس��تهای او باعث
نرمش رهبران سیاسی در ایران خواهد
ش��د یا آنها را مجب��ور به تغییر خواهد
کرد اش��تباه میکند .یک اصل س��اده
در اینجا وج��ود دارد :اکث��ر ایرانیها،

صزفنظر از نظری که نسبت به دولت
کشورش��ان دارند با دخالت آمریکا در
امور داخلیشان مخالفند .این موضوع
از دیدگاهی یکپارچه در میان ایرانیها
ناشی میشود که با کنترل قدرتهای
غربی روی ایران سر و کار دارد و قدمت
آن به  100سال پیش برمیگردد».

اخبار
سخنگوی انصاراهلل :امارات بدون
آمریکا هیچ چیزی نیست

«محمد عبدالسالم» سخنگوی جنبش
انص��اراهلل یمن در صفح��ه توئیتر خود
اع�لام کرد که روابط ام��ارات و آمریکا
در حقیقت روابط بین استعمارگر و یکی
از مس��تعمرههای منطقهای آن اس��ت.
عبدالس�لام ب��ه امارات متح��ده عربی
درب��اره راهاندازی هرگون��ه جنگ علیه
یمن هشدار داد و گفت :امارات ناتوانتر
از آن است که جنگ با یمن را آغاز کند.
به گزارش فارس به نقل از المس��یره ،او
در صفحه توئیتر خ��ود خطاب به «انور
قرقاش» وزیر مش��اور ام��ارات در امور
سیاس��ت خارجه گفت :شما (اماراتیها)
بدون آمریکا هیچ چیزی نیستید.
انگلیس  ۴۹۰نظامی جدید به
افغانستان اعزام میکند

ی��ک منبع امنیت��ی درباره اع��زام 490
نظامی انگلیسی به افغانستان به «دیلی
میرر» گفت :افزایش ق��درت طالبان و
واقعی��ت این که داع��ش اکنون تهدید
مهم��ی اس��ت باید م��ورد توج��ه قرار
میگرفت .به گزارش تس��نیم،این منبع
که خواس��ت نامش فاش نشود ،افزود:
نب��رد میان نیروهای وی��ژه آمریکایی و
انگلیس��ی علیه مخالفان مس��لح دولت
کابل ادامه دارد ام��ا به طور عمومی به
آن پرداخته نمیشود .وی ادامه داد :این
نیروها بدون آنک��ه جلب توجه کنند در
حال حمله به شبکههای مخالفان مسلح
دولت افغانستان و کسانی هستند که از
این گروهها حمایت میکنند.
امضای توافق تاریخی
بین اریتره و سومالی

دول��ت اریت��ره دیروز دوش��نبه امضای
توافقنام��ه تاریخ��ی با س��ومالی تحت
عن��وان «اعالمی��ه رواب��ط برادرانه» را
اعالم کرد .به گزارش فارس،خبرگزاری
فرانسه گزارش کرد که در بیانیه صادره
از دولت اریتره آمده اس��ت که «أسیاس
أفورقی» رئیسجمهور اریتره و «محمد
عبداهلل فرماجو» رئیسجمهور سومالی
توافقنامه مذک��ور را امضا کردند که بر
احیای روابط دیپلماتیک و تبادل سفرای
دو کش��ور تأکی��د ک��رد .رئیسجمهور
س��ومالی روز شنبه در س��فری تاریخی
پس از گذش��ت  ۱۵سال قطع ارتباط با
اریتره به «أس��مره» پایتخت این کشور
سفر کرده است .این سفر رئیسجمهور
به اریتره در حالی اس��ت ک��ه اتیوپی و
اریتره نیز اخیرا توافق آشتی امضا کرده
و به  ۲۰س��ال قطع رابطه بین دو کشور
پایان داد .منازعه بی��ن اریتره و اتیوپی
طوالنیترین منازعه در قاره آفریقاست
و در س��ال  ۱۹۵۲قطعنام��ه مجم��ع
عمومی سازمان ملل در خصوص الحاق
اریتره به اتیوپی صادر ش��د و پس از ۱۰
س��ال اتیوپی به اریتره ملحق و به یکی
از مناطق آن تبدیل شد .در سال ۱۹۶۷
جنبش شورش��ی در اریتره شکل گرفت
و درگیریهای مس��لحانه فراگیر برای
اس��تقالل اتیوپی آغاز ش��د و در س��ال
 ۱۹۹۱جبهه آزادیبخش ملت اریتره بر
اسمره پایتخت این کشور سیطره یافت
و دو س��ال پ��س از آن م��ردم اریتره با
اکثریت آراء با جدایی از اتیوپی موافقت
کردند و این کشور به عضویت سازمان
ملل درآمد.
تنگتر شدن حلقه محاصره عناصر
وابسته به داعش در جنوب غرب درعا

نیروهای ارتش س��وریه دیروز دوشنبه در
ریف جنوب غربی درع��ا واقع در جنوب
این کش��ور در براب��ر گروه تروریس��تی
«جی��ش خالد ب��ن ولید» -وابس��ته به
داع��ش -پیش��روی کردند .ب��ه گزارش
فارس،خبرگزاری رسمی س��وریه (سانا)
گزارش داد که نیروهای سوری از سمت
شهرک «الشجره» -مقر اصلی داعش در
منطقه حوض الیرموک -به سمت روستای
«عابدین» پیشروی کردند .ارتش سوریه
پس از تس��لط بر روس��تاها و شهرکهای
«صیصون ،العوام ،جملة ،عین حماطة ،ابو
رقة ،ابو خرج و النافعة» توانس��ت خطوط
دفاعی خود را در این مناطق تثبیت کند.
نیروهای س��وری پ��س از تثبیت مواضع
خود ،از س��مت ش��مال ش��رق به سمت
مناطق استقرار عناصر داعش در روستای
عابدین پیشروی کردند .هدف نیروهای
س��وری از این درگیریها قط��ع راههای
امدادرسانی به داعش از روستاهای «کویا،
معریه و بیت اره» است که در واقع آخرین
مراکز استقرار عناصر این گروه در درعا به
شمار میرود.

