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اخبار
رامين حسين پناهي اعدام شد

وکي��ل مداف��ع رامين حس��ين پناهي از
اجراي حکم اعدام موکلش در روز جاري
خبر داد.حس��ين احمدي نياز در گفتگو با
ايس��نا ،در اين باره اظهار کرد :ما وکالي
آق��اي رامين پناهي هي��چ گونه اطالعي
نداريم اما از منابع موثق اطالع دادند که
حکم اجرا شده است.رامين حسين پناهي
در تاري��خ  1396/4/2در ش��هر س��نندج
دس��تگير و در ش��عبه اول دادگاه انقالب
س��نندج به اتهام بغي ب��ه اعدام محکوم
شد.راي پرونده حسينپناهي در شعبه ٣٩
ديوان عالي کشور تاييد شده است.
واشنگتن ديپلماتهايش را از
 ۳کشور آمريکاي التين فراخواند

آمريکا اعالم کرد ديپلماتهاي ارشد خود
در جمهوري دومينيکن ،السالوادور و پاناما
را به خاطر تصميمات اين کشورها براي
عدم به رسميت شناختن تايوان به عنوان
يک کشور مس��تقل فراخواند.به گزارش
ايس��نا به نقل از رويترز ،واشنگتن نسبت
به افزايش تعداد کشورهايي که به خاطر
چين رواب��ط ديپلماتيک خود را با تايوان
قطع کردند ،ابراز نگراني کرد.الس��الوادور
ماه گذشته چنين تصميمياتخاذ کرد در
حالي که جمهوري دومينيکن اين تصميم
را در ماه مه و پاناما اين تصميم را س��ال
گذش��ته اتخاذ کرده بودند.وزارت خارجه
آمري��کا روز جمع��ه در بياني��هاي گفت:
م��ا رابين بر نش��تاين ،س��فير آمريکا در
جمهوري دومينيکن ،جين مانس ،سفير
آمريکا در الس��الوادور و روکس��ان کابرا،
کاردار آمريکا در پاناما را به خاطر رايزني
در رابطه با تصميمات اخير براي عدم به
رسميت شناختن تايوان را فراخوانديم.
حدود  400کشته و زخمي
در تظاهرات غزه

وزارت بهداشت فلس��طين اعالم کرد ،در
حمله نيروهاي اش��غالگر به فلسطينيها
در بيس��توچهارمين جمع��ه تظاه��رات
بازگشت دو فلسطيني شهيد و حدود ۴۰۰
تن ديگر زخميش��دند.به گزارش ايس��نا،
به نقل از مرکز اطالع رس��اني فلسطين،
هيئت ملي برگزاري تظاهرات بازگش��ت
و شکستن محاصره عموم ملت فلسطين
را به مشارکت گس��ترده در تظاهرات روز
جمعه دعوت کرده بود.تظاهرات روز جمعه
تح��ت عن��وان «به کوري چش��م ترامپ
بازميگرديم» برگزار شد.در پي تيراندازي
نظامي��ان رژيم صهيونيس��تي به س��مت
شرکت کنندگان در اين تظاهرات مسالمت
آميز ،دو فلسطيني به شهادت رسيده و ۳۹۵
نفر ديگر ازجمله  ۳۵کودک ،س��ه نيروي
امدادگر و سه خبرنگار زخميشدند.
صدور حکم اعدام براي برخي
رهبران اخوان المسلمين

دادگاه جنايي مصر روز شنبه حکم اعدام
ب��راي  ۷۵متهم ازجمل��ه برخي رهبران
اخ��وان المس��لمين در ارتباط ب��ا پرونده
ميدان رابعه صادر کرد.به گزارش تسنيم
به نقل از االه��رام ،دادگاه جنايي قاهره
اتهامات متعددي را عليه اين افراد ازجمله
طراح��ي تجمع در مي��دان رابعه العدويه
و مش��ارکت در آن ،بس��تن راه و محدود
کردن آزادي مردم در حمل و نقل و تردد
و قتل عم��ل و اخالل عمدي در حرکت
وس��ائل نقليه مطرح کرده است.براساس
اين گزارش،مهمتري��ن متهمان در اين
پرونده محمد بديع رهبر اخوان المسلمين
و برخ��ي ديگر از رهب��ران آنها همچون
عصام العريان ،عصام ماجد ،عبدالرحمن
الب��ر ،صفوت حجازي ،محم��د البلتاجي،
اسامه ياسين ،عصام سلطان ،باسم عوده،
وجدي غنيم ،اسامه فرزند محمد مرسي
رئي��س جمهور معزول و يک خبرنگار به
نام محمد شوکان هستند.
آسمان ايران امنترين
آسمان در منطقه است

فرمان��ده منطق��ه پدافند هواي��ي تهران
گفت :بهره برداري از انواع س��امانههاي
پدافندي به روز و کارآمد باعث ميش��ود
بگوييم آسمان ايران در منطقه امنترين
آسمان است.به گزارش مهر ،امير سرتيپ
بي��ژن س��اعدي فرمانده منطق��ه پدافند
هوايي تهران با بي��ان اين مطلب گفت:
نيروهاي مسلح در توليد تجهيزات دفاعي
به خودکفايي رسيده و در مقابل تهديدات
کامال مستقل عمل ميکنند.
قربانيان ناآراميهاي بصره به
 ۳کشته و  ۵۰زخميافزايش يافت

وزارت بهداش��ت عراق از افزايش شمار
تلفات ناآراميه��اي روز جمعه در بصره
خب��ر داد.ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نقل از
المعلوم��ه ۳ ،غيرنظاميعراقي در جريان
اعتراضات روز جمعه در بصره کش��ته و
 ۵۰تن زخميشده اند.

گروه سياسي :منابع محلي کردستان عراق از اصابت  6موشک
نقطهزن به مقرهاي حزب دمکرات کردستان در حومه اربيل خبر
دادهاند.برخي منابع منش��أ اين حمالت را ايران اعالم کردهاند.
تيرماه امس��ال بود که تروريس��تها با حمله به پاس��گاه مرزي
قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروي زميني سپاه واقع در روستاي
دري منطقه مريوان در اس��تان کردستان و انفجار زاغه مهمات،
تعداد  10تن از رزمندگان اس�لام را به ش��هادت رساندند.همان
زمان سرلشکر جعفري فرماندهي سپاه وعده انتقام هموزن اين
جنايت تروريس��تها را داده بود اما تا اين لحظه (لحظه تنظيم
اين خبر) مشخص نيست اين حمالت تحقق همان وعده است
يا به طور کلي اين حمله منشأ ديگري داشته است.اين در حالي
است که بررسي اقدامات نظاميسپاه پاسداران انقالب اسالمي،
تفاوتي بين مواضع اعالميو اعمالي آن وجود ندارد که ميتوان
براي آن مثالهاي متعددي زد.به گزارش مش��رق ،منابع خبري
و محلي در کردس��تان عراق روز ش��نبه خبر دادند دفتر مرکزي
حزب «دمکرات» که در اس��تان اربيل در کردستان عراق است،
مورد حمله موشکي قرار گرفته است.وب سايت کردستان  ۲۴در
سايت عربي خود نوش��ت :دفتر اصلي حزب دمکرات کردستان
در شهرستان کويس��نجق از توابع اربيل ،هدف حمله موشکي
قرار گرفته اس��ت.اين منبع به نقل از «ابراهيم جوکلي» نوشت
که «تعدادي موش��ک از جانب [خاک] اي��ران به دفتر مرکزي
ح��زب [گروهک دمکرات] در فاصل��ه  ۶۵کيلومتري مرز ايران
اصابت کرده است».کردس��تان  ۲۴با بيان اينکه اين حمله چند
کش��ته و زخميبر جا گذاش��ته است ،نوش��ت که يک مسئول
ديگ��ر [در گروهک] گفته که پنج نفر کش��ته و بيش از  ۳۵نفر
مجروح ش��دهاند.اما برخي منابع ديگر تعداد کش��تهها را  ۱۱نفر
ذک��ر کردهاند.طبق اين گ��زارش« ،مصطفي مولودي» دبيرکل
و «خالد عزيزي» دبيرکل پيش��ين [گروه��ک] حزب دمکرات
در ميان مجروحان هس��تند.اين منبع به نقل از ش��اهدان عيني
نوشت که تعدادي پهپاد در آسمان منطقه ديده شده که احتماال
ماموريت آنان ثبت حمله و نتيجه آن بوده است.به دليل نزديکي
مقرهاي حزب دمکرات کردستان ايران (حدکا) وحزب دمکرات
کردس��تان (حدک) هر دو حزب اع�لام کردند مورد هدف قرار
گرفتهاند.تيرماه امس��ال بود که تروريستها با حمله به پاسگاه
مرزي قرارگاه حمزه سيدالش��هدا(ع) نيروي زميني س��پاه واقع
در روس��تاي دري منطقه مريوان در اس��تان کردستان و انفجار
زاغه مهمات ،تعداد  10تن از رزمندگان اس�لام را به ش��هادت
رس��اندند.همان زمان سرلش��کر جعفري فرماندهي سپاه وعده
انتقام هموزن اين جنايت تروريس��تها را داده بود اما مشخص
نيست اين حمالت تحقق همان وعده است يا به طور کلي اين
حمله منش��أ ديگري داشته اس��ت.پيش از اين خانواده شهداي
ترور کردس��تان و قربانيان تروريسم و افراطيگري در بيانيهاي
از مس��ئولين قضايي و حافظان امنيت و تماميت ارضي کش��ور
درخواس��ت کردن��د «با قاطعي��ت و صالبت ب��ا هرگونه حضور
تروريستهاي تجزيهطلب و خشونتطلبي که هدفشان آسيب
رساندن به شهروندان کرد ايراني است مقابله کنند.

سیلی محکم با  6موشک نقطهزن

 -1مرک��ز نظاميرهگيري اطالعات��ي و الکترونيکي -2.پايگاه
سري اطالعات مرزي -3.مرکز نظاميشنود شبکههاي مخابراتي
و ماه��وارهاي -4.مرکز نظاميکنترل ارس��ال پارازيت -5.مرکز
تنظيمات و س��ازماندهي ارتباطي و فرستندهها -6.مرکز کنترل
يگان تسليحات به کار رفته در عمليات نظاميزميني -7.فرودگاه
بالگردهاي نظامي -8.مقر فرماندهي نظاميتيپ  810نظامي-9.
مقر فرمانده��ي گردانهاي نظاميدر منطق��ه حرمون -10.مقر
زمستاني يگان ويژه موسوم به «بنستيم».
حمله به القنيطره ،پاسخ ترکيبي حزب ا ...و سپاه پاسداران

پاسخهاي کوبنده سپاه به تروريستها و تهديدگران!

در بررس��ي اقدامات نظاميسپاه پاسداران انقالب اسالمي ،تفاوتي
بي��ن مواضع اعالميو اعمالي آن وجود ندارد که ميتوان براي آن
مثالهاي متعددي زد 17.خردادماه سال  96بود که چند عضو وابسته
به «داعش» به حرم حضرت امام خميني (ره) و ساختمان مرکزي
مجلس در تهران حمله کردند و چندساعتي جو امنيتي بر پايتخت
حاکم شد«.محمد ميرزايي» ،که يکي از حاضران در صحن مجلس
بود ،آن را بهصورت کامل تشريح کرده است.او در بخشي از روايت
اين حمله نوش��ته است «از ورود تروريستها به صحن جلوگيري
ميشود.اما تروريس��تها در دفتر نمايندگان مستقر ميشوند و به
مراجعهکنن��دگان و کارکن��ان مجلس تيران��دازي ميکنند.برخي
زخميوعدهاي هم به شهادت ميرسند.تروريستها به مجروحان
تير خالص ميزنند.اضطراب به اوج خود ميرسد.برخي ميخواهند
از مجموعه خارج شوند اما نيروهاي حفاظت مجلس و سپاه توضيح
ميدهند که اکنون به دليل بروز ناامني امکان خروج وجود ندارد»
اين حادثه با کشته شدن تماميتروريستها توسط نيروهاي نيروي
ويژه س��پاه خاتمه مييابد ،اما  17تن از شهروندان هم به شهادت
س از اين حمله سپاه پاسداران طي بيانهاي اعالم کرد
ميرس��ند.پ 
که حتم ًا انتقام خواهد گرفت.در اين بيانه نوشتهش��ده بود «ريخته
شدن هيچ خون پاکي را بدون انتقام نميگذاريم و براي حفاظت از
جان مردم لحظهاي درنگ نخواهيم کرد 11 ».روز پس از انتش��ار
اين بيانه ،سپاه همه را غافلگير کرد.نيروي هوافضاي سپاه با شليک
 6تير موشک ميان برد به مقر فرماندهي و مراکز تجمع و پشتيباني
تروريس��تهاي تکفيري داعش در ديرالزور سوريه شليک کرد که
تماميرس��انههاي بزرگ خبري جهان آن را پوشش و آن را انتقام
ايران دانستند و نوشتند «پس از  30سال موشکهاي ايران براي
اولين بار از کشور خارج شدند».طي اين حمله و بنابر آمارهايي که
سايتهاي بينالمللي منتشر کردند بيش از  65تن کشته و  10نفر
نيز زخميشدند.

حمله به «تي چهار» ،موشک جواب موشک

 20فروردينماه س��ال جاري ،رژيم صهيونيستي ،هشت موشک
به پايگاه نظامي«تي چهار» ارتش س��وريه شليک کرد که منجر
به شهادت هشت هشت تن از مستشاران نظاميايران شد.وزارت
دفاع روسيه اعالم کرد که جنگندههاي اسرائيلي با شليک هشت
موش��ک ف��رودگاه تيفور(تياس) واقع در اس��تان حمص را هدف
قراردادند.بنابراين اطالعيه سامانههاي دفاعي ارتش سوريه موفق
به رهگيري و نابودي پنج موش��ک ش��ده و سه موشک ديگر به
بخش غربي فرودگاه اصابت کرده است.اين حمله پيش از اعالم
موضع از س��وي مقامات نظاميکش��ورمان ،ب��ا واکنش مقامات
نظاميس��ابق رژيم صهيونيستي مواجه ش��د«.عاموس يادلين»
رئيس پيش��ين اطالعات ارتش رژيم صهيونيستي عنوان کرد که
قطع ًا ايران به اين حمله واکنش نش��ان خواهد داد و بايد اسرائيل
آماده انتقام نظاميايران باش��د«.عاموس يادلين» رئيس پيشين
اطالعات ارتش رژيم صهيونيس��تي عنوان ک��رد که قطع ًا ايران
خ ايران به حمله رژيم
به اين حمله واکنش نش��ان خواهد داد پاس 
صهيونيستي درهالهاي از ابهام بود تا اينکه سردار سالمي ،جانشين
فرمانده کل سپاه  18خرداد پيش از خطبههاي نماز جمعه مشهد،
اولين واکنش رس��ميبه حمله رژيم صهيونيستي را اعالم کرد و
گفت« :وقتي صهيونيستها پايگاه تيفور سوريه را بمباران کرده و
تعدادي جوان را به شهادت رساندند تصور داشتند پاسخي دريافت
نميکنن��د و فکر ميکردند پش��تيباني آمريکا و انگليس ميتواند
جبه��ه مقاومت را در ارعاب فروبرد و فکر کردند کس��ي پاس��خ
نميدهد و همه شاهد بوديد گفتند اگر پاسخ دهيد نظام سوريه را
پايان ميدهيم اما در جوالن پاسخ داده شد و دهها فروند موشک
پرواز کرد و پيغام داده شد اگر پاسخ دهيد قلب تلآويو را با خاک
يکس��ان ميکنيم و خفه شدند و از آن روز هيچ غلطي نکردند».
بنابر گزارش��ي که شبکه «الميادين» منتش��ر کرد ،موشکهاي
شليکشده ده مرکز مهم را هدف قرار داده است که عبارتانداز:

 28ديماه  93خبرگزاري رويترز مدعي شد که در حمله بالگردهاي
صهيونيست به «القنيطره» شش نيروي ايراني شهيد شدهاند.اين
درحالي است که بالفاصله به نقل از پايگاه خبري النهار نزديک به
جريان  14مارس هم اعالم شد ،در اين حمله هوايي« ،جهاد مغنيه»
پسر کوچک عماد مغنيه نيز به شهادت رسيده است.در اين حمله،
سردار محمدعلي ا ...دادي ،فرمانده سپاه يزد نيز به شهادت رسيد.
اين حمله صهيونيستها پاس��خي دوگانه در برداشت ،از يکسو
حزبا ...لبنان و از سويي ديگر سپاه پاسداران ايران.اولين واکنش
جدي را جانشين فرمانده سپاه در حاشيه مراسم بزرگداشت شهيد
ا ...دادي داشت ،او در اين مراسم گفت :انتقام خون سردار ا ...دادي
را در زمان و مکاني نامعلوم از رژيم صهيونيس��تي خواهيم گرفت.
بعد از اين صحبت ،حزبا...لبنان در  9بهمن عملياتي را طرحريزي
و اجرا کرد.آنها در عملياتي منحصربهفرد و در کميني حسابشده
و دقيق ،يک کاروان ارتش رژيم صهيونيستي را در منطقه «مزارع
اش��غالي شبعا» در شمال فلسطين اشغالي هدف قرار دادند ،تا بعد
از آن ،تيتر اکثر رس��انهها جهان به «آغ��از انتقامگيري حزبا...از
اسرائيل» اختصاص يابد.ش��بکه خبري المنار در همين خصوص
گزارش ک��رد که در اين حمله حداقل نه خ��ودرو نظاميو زرهي
ارتش رژيم صهيونيستي با سالحهاي موشکي هدف قرار گرفت
و چندين نفر کشته و زخميشدند.شبکه خبري الميادين با پوشش
اين خبر اعالم کرد که  17نظاميصهيونيس��ت کشتهشدهاند و نه
نفر مجروح شدهاند که حال  5نفر از آنان وخيم گزارششده است.
شبکه العربيه اعالم کرد که يکي از کشتههاي اسرائيلي افسري با
درجه س��رگردي است.اما رسانههاي اسرائيل از اعالم اخبار تلفات
منع ش��دند بهطوريکه ارتش اس��رائيل به کشته و مجروح شدن
چند نظاميبس��نده کرد.سردار حش��متا ...کريم پور مشاور عالي
فرمانده س��پاه قدس هم در يادواره ش��هدا از اق��دام نظاميايران
ک صهيونيستها را در همان قنيطره
يادکرد و گفت«:ما با موش�� 
به هالکت رس��انديم» اين اقدامات نش��اندهنده يکس��ان بودن
سياستهاي اعمالي و اعالميسپاه پاس��داران با تهديدات بالقوه
و بالفعل جمهوري اسالمياس��ت.مقامات نظاميسپاه ،در واکنش
اخير خود با کش��تن  11تن از تروريستهاي پژاک که قصد ورود
به خاک ايران را داشتند ،بهنوعي به اقدام نظاميچندي پيش اين
گروهک پاس��خ دادند.ازاينرو بايد گفت که در معادالت سياسي و
نظامي ،پاسخ سپاه غيرقابلپيشبيني و مستقل از ساير رفتارهاي
رسميکشور است.

آيتا...نوري همداني:

آيتا ...کعبي:

وزير دفاع جمهوري اسالميايران:

مسئولي که کوتاهي کند ،از مردم سيلي ميخورد
مرجع تقليد جهان تش��يع گفت :امروز تمام خواس��ته رهبري معظم ،علماء و
مراجع ،حل مش��کالت مردم است.اگر مس��ئولي در خدمت به مردم کوتاهي
کند ،بداند روزي از همين مردم س��يلي خواهد خورد.به گزارش مشرق ،آيتا...
العظميحس��ين نوري همدان��ي در ديدار عدهاي از ط�لاب اعزاميبه مناطق
مختلف کش��ور براي انجام تبليغ در دو ماه عزاداري ،محرم و صفر را بهترين
فرصت تبليغي دانست و گفت :بايد افکار و هدف امام حسين (ع) را با شرايط
روز براي مردم معرفي کرد.اينکه ميگوييم امام حسين (ع) براي برداشتن ظلم
و س��تم و مبارزه با فس��اد قيام کرد.اينکه ميگوييم برقراري عدالت و اجرايي
کردن اس�لام محمدي هدف امام حس��ين (ع) بود ،براي مردم بيان شود.وي
افزود :بايد گفته شود آن قدر مبارزه با ظلم و ستم و فساد مهم بود که اباعبدا...
(ع) براي ريش��ه کن کردن آن و اس��تقرار اس�لام ناب تمام هستي خود را به
ميدان آورد.آيتا...نوري همداني با بيان اينکه دشمن به دنبال تضعيف عاشورا
است ،خاطرنشان کرد :دشمن ميداند تا فرهنگ ظلمستيزي و ايثار و شهادت
اس��ت ،هيچ کاري از پيش نخواهد برد.معظمله پاسخ به شبهات را مهمترين
و اصليترين کار امروز روحانيت دانس��ت و گفت :دش��من با استفاده از فضاي
مجازي و تبليغاتي گسترده سعي در تخريب اعتقادات دارد.مرجع جهان تشيع،
خطر القاء ناکارآمدي حکومت اس�لاميرا توطئه دشمن دانست و افزود :يأس
و نااميدي در جامعه خطر بزرگي اس��ت.اما نبايد از بازگو کردن حقايق غفلت
کرد.آيتا ...نوري همداني بيان مش��کالت و معضالت را الزم دانس��ت و ابراز
داشت :علماء ما بايد با مردم و در کنار آنها باشند.امروز هم وظيفه همين است.
روحانيت در دفاع از مردم و انقالب و نظام بايد بر سر عدهاي که ضربه ميزنند
داد بزنند.امروز تمام خواسته رهبري معظم ،علماء و مراجع حل مشکالت مردم
است.اگر مسئولي در خدمت به مردم کوتاهي کند ،بداند روزي از همين مردم
سيلي خواهد خورد.ايشان گفت :نااميد کردن مردم بسيار خطاست.ولي بيش از
همه بعضي از مسئوالن با عملکرد بد خود مردم را نااميد ميکنند.مردم وقتي
ميبينند يک جنس صبح يک قيمت و عصر يک قيمت و گاهي دو مغازه کنار
ه��م با قيمت متفاوت دارند ،نااميد ميش��وند.اين مرجع تقليد افزود :نظارت و
کنترل قيمت ربطي به تحريم ندارد؛ زحمت و کار ميخواهد.

فاصله عميقي بين «تدابير» رهبری و «عملکرد قوا» وجود دارد
عضو هيأترئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت :اعضاي مجلس خبرگان به
اين جمعبندي رسيدند که تدابير رهبر انقالب جامعيت دارد ،ا ّما قواي سهگانه
فاصل��ه معناداري با تدابير عالي رهبري دارند.آيتا ...عباس کعبي در گفتگو با
فارس ،با اشاره به اجالسيه پنجم مجلس خبرگان رهبري ،گفت :اين اجالسيه،
يک اجالس مهم و تاريخي با رويکرد شفافيت و صراحت در پيگيري مطالبات
ملّي و ايجاد اميد و ترس��يم آيندهاي موف��ق براي ملّت بود.همچنين توجه به
انس��جام و وحدت داخلي و همافزايي با قواي س��هگانه ،جهت حل مشکالت
ملّت و نگاه کالن راهبردي به مس��ير انقالب اس�لامي.وي با يادآوري اينکه
مقام ّ
معظم رهبري براي بهبود اوضاع اقتصادي و رفع مش��کالت معيش��تي
مردم ،مجموعه تدابير جامع و دس��تورات مهميرا به قواي س��هگانه داشتهاند،
خاطرنشان کرد :اجالس اخير خبرگان به اين اختصاص داده شد که ببينيم چه
ميزان از رهنمودهاي جامع رهبري به قواي سهگانه تحقق يافته است.آيتا...
کعبي ادامه داد :برخي خُ رده ميگيرند که بحث مديريت بازار ارز و ّ
سکه ربطي
به خبرگان ندارد.بايد گفت مجلس خبرگان ،مجلس رهبري و واليت فقيه است
و قواي سهگانه زير نظر ولي فقيه عمل ميکنند و اين براي مجلس خبرگان
مهم اس��ت که ببيند چه ميزان از تدابير ولي فقيه اجرايي شده و بديهي است
براي اينکه به اين موضوع پي ببرند ،سؤاالتي را از قواي سهگانه بپرسند.عضو
هيأترئيس��ه مجلس خبرگان رهبري ادامه داد :بنابراين ،بحث مديريت بازار
سکه و ارز مطرح نيست؛ بحث تدابير رهبري در مديريت عالي کشور و ميزان
عمل قواي س��هگانه به آن مطرح اس��ت و ما در اين زمينه به اين جمعبندي
رسيديم که تدابير رهبر انقالب جامعيت دارد ،ا ّما قواي سهگانه فاصله معناداري
با تدابير عالي رهبري دارند.آيتا ...کعبي با بيان اينکه اين فاصله بايد پر شود و
نبايد با فرافکني ،مسئوليت را متوجه مجموعه نظام کرد ،تصريح کرد :هرکدام
از قوا ،بايد در حيطه اختيارات قانوني خود مس��ئوليت بهبود اوضاع اقتصادي و
حل مشکالت معيشتي مردم را به عهده بگيرند و البته در اين زمينه مسئوليت
قوه مجريه به عنوان دس��تگاه اجرايي براي عملياتيکردن اقتصاد مقاومتي و
مديريت بازار ارز و سکه و مبارزه با بيکاري و گراني و اصالح ساختار بانکي و
ايجاد نظم مالي ،بسيار بيشتر از دو قوه ديگر است.

کمک چين در حمايت از دولت سوريه بسيار موثر بود
وزير دفاع جمهوري اس�لاميايران ب��ا بيان اينکه کمک چين در صحنه بين
الملل��ي در حمايت از دولت س��وريه بس��يار موثر بود ،گفت :بحم��دا ...امروز
تروريس��تها به مرحله شکس��ت نهايي در سوريه نزديک ش��دهاند.به گزارش
فارس ،امير سرتيپ امير حاتميدر ادامه سفر خود به چين ،با معاون کميسيون
مرکزي نظاميچين در پکن ديدار و پيرامون مس��ائل منطقه و همکاريهاي
دوجانبه گفتگو کرد.حاتميدر ديدار ارتش��بد ژانگ يو ش��يا که هيئت همراه و
مقامات عالي دفاعي چين حضور داش��تند با اش��اره به فرمايشات مقام معظم
رهبري در خصوص جايگاه چين در سياست خارجي جمهوري اسالميايران
اظهار داشت :بحمدا ...روابط دو کشور طي ساليان اخير از رشد و توسعه خوبي
برخ��وردار بوده و اين روند در حوزه دفاعي راهبردي اس��ت.وي با اش��اره به
وضعيت پيچيده جهان افزود :در اين اوضاع پيچيده منطقه غرب آسيا به يکي
از کانونهاي اصلي بحران در جهان تبديل شد و تروريستها با افراط گرايي
و تجزيه طلبي و با حمايت فرامنطقهاي موجب تشديد اين بحران شدند.وزير
دفاع جمهوري اس�لاميبا بيان اينکه وضعيت ب��ه گونهاي بود که گروههاي
تروريستي موفق شدند حدود  90درصد خاک سوريه را به اشغال خود درآورند،
تصريح کرد :ملت ،دولت و نيروهاي مسلح سوريه و دوستان آنها شامل ايران،
روس��يه و حزب ا ...در صحنه وارد شدند و با هماهنگي يکديگر تروريستها
را س��رکوب کردن��د .حاتميبا بيان اينکه کمک چي��ن در صحنه بين المللي
در حمايت از دولت س��وريه بسيار موثر بود ،خاطرنش��ان کرد :بحمدا ...امروز
تروريس��تها به مرحله شکست نهايي در سوريه نزديک شدهاند.وي در ادامه
با انتقاد از سياستهاي س��ردمداران آمريکا در منطقه ادامه داد :آنها با نقض
مقررات بين المللي ،راه اندازي جنگ تجاري ،بي توجهي به معادالت ازجمله
خروج از برجام و معاهده پاريس برخالف نظم و امنيت عموميرفتار ميکنند.
در ادام��ه اين ديدار ،همکاريه��اي منطقهاي ايران و چين براي ايجاد صلح،
ثبات و امنيت مورد بررس��ي قرار گرفت و بر ضرورت تالش نيروهاي مسلح
دو کشور براي اجرايي کردن بيانيه جامع شراکت راهبردي دو کشور در بخش
دفاع��ي تاکيد ش��د.دو طرف همچنين در اين ديدار پ��س از مرور محورهاي
همکاري نظاميو دفاعي ،بر توسعه آن از طريق ادامه رايزنيها تاکيد کردند.

روحاني :آمريکاييها از طرق مختلف براي مذاکره پيغام ميدهند

رئيس جمهور با بيان اينکه مردم ما هرگز تس��ليم
فشار آمريکا نخواهند شد ،گفت :آمريکاييها از يک
طرف ملت ايران را تحت فش��ار قرار ميدهند و از
طرف ديگر ه��ر روز براي ما از طرق مختلف پيغام
ميفرستند که بياييد با هم مذاکره کنيم.به گزارش
مشرق ،حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني
روز شنبه در چهاردهمين جشنواره ملي شهيد رجايي
با اش��اره به اينکه ملت ايران در برابر س��ختترين
شرايط عقب نشيني نکرده است ،اظهار داشت :روز
آزمايش بزرگ ملي اس��ت؛ کسي فکر نکند با عليه
دولت سخن گفتن محبوب ميشود و مردم به افراد
غيور احترام ميکنند نه کساني که هنگام رويارويي
پش��ت دولت را خالي ميکنند.روحاني تصريح کرد:
مگر ملت ايران ملتي اس��ت که در برابر فشار يک
گروه حاکم جديد در کاخ س��فيد که خودش��ان هم
نميدانن��د چه ميگويند و چه کار ميکنند و با همه
درگير هستند ،دچار هراسشود؟روحاني اضافه کرد:
گروه جديدي که در کاخ سفيد مستقر شدند نه تنها
با نظام جمهوري اس�لاميايران بلکه با دوس��تان
قديميو سنتيشان و با کشورهايي که با آنها روابط
اقتصادي باال دارند ،نيز دچار درگيري هستند.رئيس
جمهور خاطرنشان کرد :آنها از يک طرف ملت ايران
را تحت فشار قرار ميدهند و از طرف ديگر از طرق
مختلف پيغام مذاکره ميفرستند در اين شرايط قسم
حضرت عباس را قبول کنيم يا دم خروس را؟ پيغام

مردم ما هرگز تسليم فشار آمريکا نخواهند شد

و نرمش در پيامتان را ببينيم يا عمل ددمنشانهتان
را مالک قرار دهيم؟روحاني خطاب به س��ردمداران
کاخ س��فيد ،گفت :اگر راس��ت ميگوييد و دوستدار
ملت ايران هس��تيد چرا ميخواهيد به زندگي مردم
ايران فش��ار وارد س��ازيد.اگر تصور ميکنيد با فشار
و اقدامات ش��ما مردم به خيابانها آمده و دس��تان
خود را به نشانه تسليم در مقابل آمريکا و کاخ سفيد
باال ميبرند در خطا و اشتباه هستيد.رئيس جمهور با
اشاره به اينکه دولت در صف مقدم جنگ اقتصادي
قرار دارد ،اظهار داشت :در اين شرايط همه احزاب،
گروهها ،قوا و ارگانهاي مختلف بدانند که امروز نه
روز گلهمندي ،نه روز رقابت و نه خداي ناکرده روز
انتقام است ،چراکه همه در ميدان مبارزه قرار داريم.
وي خاطرنش��ان ک��رد :در دوران دفاع
مقدس اگر به فرض بين سپاه و ارتش
در مس��الهاي اختالف نظر و سليقهاي
ب��ود ،اما زمان��ي که عمليات ش��روع
ميش��د ،ولو اينکه آن را س��پاه انجام
ميداد ،در اين شرايط ارتش نميگفت
ک��ه چون در ق��رارگاه ب��ا آن عمليات
مخالفت کرده پس همکاري نميکند،
بلکه با تمام توان و قوا از عمليات انجام
شده پش��تيباني ميکرد.رئيس جمهور
تأکيد کرد :زماني که جنگ شروع شد،
اختالفنظر و اختالف سليقه معنا ندارد

و بايد همه در کنار هم و پش��تيبان يکديگر باشند.
روحاني در ادامه با اش��اره ب��ه اينکه پس از حضور
و س��خنراني در مجلس شوراي اس�لامي ،نامهاي
درياف��ت کرده که در آن توصيه ش��ده کهاي کاش
در آن جلس��ه چنين و چنان سخن ميگفتي ،اظهار
داشت :در پاس��خ به اين نامه اعالم کردم که همه
حرفهاي ش��ما درست است ،اما اينها براي شرايط
صلح اس��ت و اگر چنين ش��رايطي بود و دشمن به
مي��دان نيامده و آمريکا شمش��ير را از غالف بيرون
نياورده بود ،قطع ًا به گونه ديگري سخن ميگفتم ،اما
امروز روز جنگ با دشمن است و همه بايد با انسجام
و يکدلي در کنار يکديگر باشيم.امروز مجلس ،دولت
و قوه قضائيه با هم هستند.رئيس جمهور با اشاره به

اهميت بيانات رهبر معظم انقالب در روز پنجشنبه
گذشته ،اظهار داشت :رهبر معظم انقالب در بيانات
خود ،تصريح کردند در روز س��خت کسي حق ندارد
پشت دولت را خالي کند لذا امروز مردانگي ،مروت،
اخالق و اصول انقالب و منافع ملي ،اقتضاء ميکند
که در کنار يکديگر و ياور يکديگر باشيم.روحاني با
بيان اينکه دول��ت نميتواند از يک طرف با آمريکا
بجنگد و از طرفي حواس��ش به راست و چپ باشد،
گفت :امروز روبروي دولت ،رژيم صهيونيستي قرار
دارد و بايس��تي راس��ت و چپ در اين ميدان جنگ
حاميدولت باش��ند.رئيس جمهور با اشاره به وجود
انتخابات در س��ال آينده و اينکه شرايط انتخابات را
به خوبي درک ميکند ،اظهار داشت :امروز بايد همه
چيز را کنار بگذاريم و ش��رايط کنوني
روز آزمايش ملي اس��ت.در اين شرايط
اگر جناحي تصور کند که چنانچه عليه
دولت حرفي بزند ،محبوب ميش��ود،
در خط��ا و اش��تباه اس��ت و بدانيد که
مغضوب خواهيد ش��د و مردم به شما
پش��ت خواهند کرد.چرا ک��ه مردم به
انس��انهاي غيور احترام ميگذارند و
در زمان جن��گ غيرت اقتضاء ميکند
که در مقابل دشمن در کنار و پشتيبان
يکديگر باش��يم.روحاني با بيان اينکه
امروز دش��مني ب��ه جز آمري��کا ،رژيم

صهيونيس��تي و اذنابش نداريم ،گف��ت :امروز بايد
راس��ت و چپ همه با هم باش��يم.رئيس جمهور در
بخش ديگري از س��خنان خود با تأکيد بر اينکه بار
س��نگيني بر دوش دولتيان ،قرار دارد ،اظهار داشت:
امروز بايد آستينها را براي خدمت به کشور و مردم
باال بزنيم به گونهاي که مردم احساس کنند اگر به
ادارهاي مراجعه ميکنند ،کارشان نسبت به گذشته
زودتر انجام ميش��ود و از احترام بيشتري برخوردار
هستند و در اين راستا بايستي مسابقه خدمت به اين
استانها ايجاد کرد و چنانچه استاني خدمت بهتري
به مردم ارائه ميکند ،مسئولين آن مورد تشويق قرار
بگيرند.روحاني با بيان اينکه بايد زمان خدمترساني
ب��ه مردم کوتاه و دقيق ش��ود ،گف��ت :نبايد مهر و
امضايي که در دست مس��ئولي قرار دارد به ابزاري
براي قدرتنمايي و فخرفروشي تبديل شود و نبايد
بر س��ر مردم براي کاري که انجام ميدهيد ،منتي
بگذاريد ،چراکه مردم ولينعمت و آقاي ما هس��تند
و بايد احس��اس کنند که ما خ��ادم و خدمتگزار آنها
هستيم.رئيس جمهور گفت :ميدانيم که کارمندان
دولت در فش��ار معيشتي و اقتصادي هستند،چراکه
از حقوق ثابتي برخوردار هس��تند و مسئولين وظيفه
دارند به فکر کارمندان بوده و از آنها حمايت کنند و
در اين راس��تا هفته گذشته از ابتدا تا شب پنجشنبه
بخش بزرگي از موضوعات جلسات چگونگي تهيه
بستههاي حمايتي بود.

