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اخبار
اگر مشکالت را با برجام حل نکردید
نمک به زخم مردم نپاشید

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه
اســامی در پایان نشست دبیران حزب
گفت :این سوال کلیدی مطرح است که
در مقوله برجام قبال چه وعدههای می
دادنــد و اکنون همــان وعده ها در چه
حــدی تحقق یافته اســت .آیا در مورد
تحریم ها گشایشی حاصل شده است؟
وضع معیشــتی مردم بهتر شده یا بدتر،
مسائل تورم و گرانی و بیکاری حتی در
حد معمول حل شده است؟ وی خطاب
بــه مدافعان برجام گفــت :چرا یا مردم
صادقانــه حرف نمیزنید؟ اگر کســانی
نخواسته اند یا نتوانســتهاند مشکالت
مــردم را با برجام حل کنند الاقل نمک
به زخــم مردم نپاشــند .دبیرکل حزب
موتلفه اســامی گفت :بزک کنندگان
برجام باید بدانند که دولتمردان آمریکا
تاکنون  ۱۰بار ثابت کردهاند که دشمن
مردم و انقالب اســامی ایران هستند
و کاری را کــه تاکنــون علیه ما نکرده
اند ،نتوانســته اند نه اینکه نخواسته اند.
حوادث اخیر منطقه ما نشان داد که آنها
جز زبان اقتــدار مبتنی بر مقاومت همه
جانبه چیز دیگری را نمیفهمند .وی در
بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره
به محکومیت شــرکت توتال در رشوه
دادن به برخی از مقامــات نفتی ایران
گفت :ما از قوه قضائیه توقع داریم این
موضوع را بــا فوریت و جدیت پیگیری
نماید و حاصل این رسیدگی را به مردم
ما اعالم دارد.
پیشرفت های عرصه دفاعی دشمنان
را در موضع ضعف قرار داده است

بازارها رها شده است؛ دولت بی توجه است

گروه سیاســی :عملکــرد ضعیف این
روزهای دولت در حوزه های اقتصادی
بازهم صــدای نماینــدگان مجلس را
بلند کرد و آن ها در جلســه روز گذشته
یکشنبه و در صحن بهارستان به شدت
نســبت به سیاست های نادرست دولت
انتقاد کردند.
به گزارش «عصرایرانیان» ،وکالی ملت
در انتقادات خود مشــکالت اقتصادی و
معیشــتی مردم را محــور اصلی قرار
دادند و مجددا از قوه مجریه خواســتند
دولتمردان خســته و بی انگیزه را کنار
بگذارند.

مشکل دهه شصتی ها را حل کنید

رســاندن کاالهای مورد نیاز مردم هم
حتی نظارتی داشــته باشــد .شاید این
سهلانگاری بخشــی از پروژه عصبانی
کردن مردم برای زمینه سازی برجام 2و
 3است اما بدانید مردم اگر چه از ضعف
عملکرد دولت به شدت ناراحت هستند
اما پای نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایســتادهاند و تا پای جان ایســتادگی
خواهند کرد.
پژمانفر خاطرنشــان کرد :متاســفانه
قیمت کاالها در نوســانات بازار فقط با
دالر باال میرود امــا در کاهش قیمت
دالر قیمتها هیچ تنزلی پیدا نکرده اما
وقت ساماندهی ستاد ساماندهی بازار که
با مشارکت کلیه ظرفیتهای کشور باید
راهاندازی شود نرسیده است.
مدیریت ناتوان و بیانگیزه قادر به
حل مشکالت و اداره کشور نیست

داود محمدی نماینده مردم تهران نیز در
نطق میان دستور خود گفت :در تحلیل
شرایط موجود عوامل متعددی مؤثر است
که در بین آنها سه عامل از همه مهمتر

و تاثیرگذارتر است .عامل اول ضعفها و
اشتباهات ،ندانم کاریها و قصور برخی
مســئولین و متصدیان و عدم انگیزه و
راهبرد مناسب در جهت رفع نارسایی ها
و مشکالت موجود کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اســامی اظهار داشت :عامل دوم عدم
بکارگیــری مدیران توانمند ،دلســوز و
شجاع ،صالح و سالم و عامل سوم فشارها
و توطئههای رژیم قلدر و عهدشــکن
حاکم بر آمریکا و اقمار شــوم آن یعنی
رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه است.
وی افزود:رفع موانع سیاسی کشور وظیفه
ذاتی حاکمیت و نهادها وافراد تاثیرگذار
حاکم اســت .کوبیدن بر طبل اختالف
برای وحدت کشور مضر است .استفاده
از دانــش و تجارب همه صاحبنظران،
اندیشمندان و چهرهها و شخصیتهای
محبوب مردم و از بین بردن شکافهای
موجــود وایجاد ائتالف اجتماعی فراگیر
و بهرهگیری از نخبگان دلســوز و فهیم
در شرایط بحرانی حاضر بسیار ضروری
اســت .نماینده مردم تهران در مجلس

شورای اســامی اظهار داشت :کشور
دچار بحران اقتصادی است و آمریکا با
همه قدرت و سرمایهگذاری فراوان قصد
دارد مــا را از پای درآورد که قطعا مردم
فهیم ایران او را ناامید خواهد کرد.
وی افزود :اتخاذ تدابیر منطقی و عقالنی
و آگاهانه و بهرهگیری از همه امکانات
کشــور ،بکارگیری نیروهــای نخبه و
توانمند،ایجــاد راهکارهای مناســب و
کنترل شده و علمی ،استفاده از تجارب
گذشــته حتی تجربه دیگر کشورها که
در مواقع بحران از آن اســتفاده کردهاند
میتواند راهگشا باشد.
وی افزود :عبور از بحرانهای اقتصادی
موجود و مقابله با آنها بدون عزم و اراده
جدی بــرای شفافســازی و مقابله با
مفسدین امکان پذیر نیست .تبعیض و
مصلحتاندیشی در این خصوص خالف
باالترین مصلحت نظام یعنی کســب
اعتماد ملی و عمومی اســت .مردم باید
شاهد رسیدگی سریع و عادالنه و جدی
در این مورد باشند .محمدی خاطرنشان
کرد :دولت باید بداند که مدیریت ناتوان

همچنین سیدتقی کبیری نماینده مردم
خوی در مجلس اظهار داشت :کارگزاران
و مســئوالن اجرایی در سه قوه متذکر
میشوند که دهه شصتیها در حال ورود
به سن میانســالی هستند و همچنان با
معضل بیکاری و عدم تامین مســکن
و مشــکالت ازدواج روبرو هستند .باید
با تدبیر اروژانســی و عملیاتی برای این
جمعیت قابل توجه چارهاندیشی شود و
پدران و مادران آنان را دریابیم.
وی افــزود :آقای روحانــی انتظار این
بود کــه با توجه به مشــکالت عدیده
معیشتی مرزنشــینان در الیحه بودجه
سال  98عوارض خروج از کشور از این
عزیزان مورد توجه قرار میگرفت لذا از
کمیسیون تلفیق و نمایندگان درخواست
دارم که در الیحه بوده سال  98اصالحیه
الزم در این باره را انجام دهند تا مشکل
مرزنشینان حل شود.
کبیری خاطرنشــان کرد :متاسفانه سود
تسهیالت بانکها باالتر از تعرفه بانک
مرکزی اســت و بخشــی از پول مردم
هنگام اعطای تسهیالت بلوکه میشود.
نماینده مردم خــوی در مجلس اظهار
داشــت :از دولت درخواســت دارم که
قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان
را هر چه سریعتر اجرایی کند و در رابطه
بــا حقالتدریســیها و نهضتیها هم
بارها به وزیر آموزش و پرورش متذکر
شدیم که قانون مربوط به این موضوع
را اجرایی کند تا بلکه حقالتدریســیها
و نهضتیها بیش از این دچار مشــکل
نشوند.

صدای طرفداران و حامیان مذاکره با اروپا و آمریکا هم درآمد؛

احتمال خروج ایران از برجام به دنبال عهدشکنی های اروپا

امیر حاتمی وزیر دفاع با اشاره به تحوالت
پر سرعت در عرصه علم و فناوری ،تأکید
کــرد :بازدارندگی بایــد لحظه به لحظه
به روز و رصد شــود و آزمایشــگاه های
تحقیقاتــی نیز باید فنــاوری های مورد
نیاز آینده را پیش بینی و در آن مســیر
حرکــت کنند .وی با بیــان اینکه نقش
آزمایشــگاه های تحقیقاتی در سراســر
دنیا یک نقش تعیین کننده در پیشــبرد
سیاســت ها و راهبرد ها اســت ،افزود:
سیاســت امروز ایران اسالمی سیاست
بازدارندگی است و این جزء ارزش های
اعتقادی و ملی ما محسوب می شود .وی
در همین زمینه اضافه کرد :اگر دشمنان
لحظه ای احســاس کننــد ما در موضع
ضعف قرار گرفته ایم توطئه شــوم خود
را همچــون دوران دفاع مقدس در قالب
حمله نظامــی بر ما تحمیل خواهند کرد
و امروز بحمدا ...به برکت خون شــهدا و
پیشــرفت های صورت گرفته در عرصه
علمی و دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی
دشمنان نظام اسالمی در موضع ضعف
قرار گرفته اند.
رزمایش مشترک ایران و روسیه
بزودی برگزار می شود

امیر دریادار حســین خانــزادی فرمانده
نیروی دریایی ارتش  ،درباره گســترش
روابط نیــروی دریایی ارتــش با نیروی
دریایی روســیه اظهار داشت :همکاری
بین دو نیروی دریایی ایران و روســیه و
همچنین نیروهــای دریایی منطقه خزر
طی سالهای اخیر به شدت تعمیق یافته
است .به گزارش مهر،وی افزود :در خزر
روابط پایدار بسیار خوب و منظمی داریم
که امروزه میتوان گفت یک شکل سنتی
به خودش گرفتهاســت و کشورهای این
منطقه بــه خوبی همدیگر را در این فضا
درک میکنند .خزر یک دریاچه بســته
اســت و امنیت آن را کشورهای منطقه
برقرار کردند .فرمانده نیروی دریایی ارتش
با بیان اینکه در خــزر اجازه حضور هیچ
نیروی فرامنطقهای را نمیدهیم و قطعا
با این موضوع برخــورد میکنیم گفت:
خزر دریای صلح و دوســتی است و همه
کشــورهای پیرامونی آن همین رویکرد
را دنبال میکنند .وی برگزاری رزمایش
مشــترک دریایی ایران و روسیه در آینده
را یکــی دیگر از زمینه های گســترش
همکاری های دو جانبه دانست و اظهار
کرد :رزمایشهای مشترک میان ایران و
روسیه ،قطعا ما را به یک سطح باالتری
از همکاری در دریا در ســطوح راهبردی،
تاکتیکی و عملیاتی خواهد رســاند .قطعا
رزمایشهای امداد و نجــات ،تاکتیکی
و مقابله بــا دزدی دریایی میان نیروهای
دریایی ایران و روســیه برنامهریزی و در
آیندهای نزدیک اجرا خواهد شد.

شلیک موشک بالستیک ارتش یمن به
سمت پایگاهی در «تعز»

و بیانگیزه قادر به حل مشکالت و اداره
کشور نیســت ،اتخاذ رویکرد اقتصادی
و اجرایی علمی و مناســب که بتواند به
سرعت مشکالت را کاهش دهد و حل
کند ،ضروری است.

انتقاد در برابر ناکارآمدی دولت

در همین رابطه،حجتاالسالم نصراهلل
پژمانفــر در نطق میان دســتور خود،
گفت:در شــرایط فعلی کــه درآمدهای
نفتی کشور به شدت کاهش یافته عبور
از بحرانها مستلزم اتخاذ رویکردی است
که ضمن وابســتگی کمتر بودجههای
دولتــی منجر به اصالح زیرســاختها
شود .به عنوان نمونه در حوزه اشتغالزایی
در حال حاضر سرانه وکیل در کشور ما
کمتر از  50درصد متوسط جهانی است.
یا در حوزه ســامت سرانه پزشکان ما
حتی از کشــورهای همسایه به مراتب
کمتر است و این در حالی است که ورود
به حرفه وکالت و پزشکی با محدودیت
شدید مواجه است.
به گزارش فارس،نماینده مردم مشهد در
مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت:
امروز ســوء مدیریت در موضوع پدیده
به یک زخــم چرکیــن و کهنهای که
موجب از بین رفتن تن و بدن سالم این
پروژه که از ســرمایههای مردم ساخته
شده است،تبدیل شــده ،چه کسی باید
جوابگوی مردم باشد.
وی افزود:متاســفانه رفتار دولت نشان
میدهــد کــه نمیخواهد بر بــازار و

اخبار

گروه سیاســی :در شرایطی که پیش از عهدشکنی
های جدید اروپا در خصوص راه اندازی کانال ویژه
مالی ،همچنان خوشــبینی در بین اصالح طلبان و
حامیان دولت نســبت به غرب وجود داشت؛ حاال
با عهدشــکنی اروپایی ها به نظر می رســد آن ها
هم به این نتیجه رســیده اند که آبی از اهالی قاره
سبز گرم نخواهد شد .به گزارش «عصرایرانیان»،
برهمین اســاس صادق خرازی از حامیان برجامی
دولت هم حتی تلویحا ایده خروج از توافق هســته
ای را هم پیش کشــیده است .خرازی همچنین در
ســخنان خود مجددا و به صورت تلویحی به این
مســئله اشاره کرده اســت که اروپایی ها اراده ای
برای حل مشکالت ندارند.
در این رابطه،خرازی ســفیر اسبق ایران در پاریس
و کارشناس مســائل بینالملل در گفتوگویی در
پاسخ به سؤالی درباره خروج آمریکا از برجام و عدم
رضایت ایران از تالشهــای اروپا برای حفظ این
توافق و آینده برجام عنوان کرد :بعد از بیرون رفتن
ترامپ از برجام ،تالش اروپا برای عدم خروج ایران
از برجام آغاز شــد .اروپاییها متوجه شدند اکنون
که آمریکا از برجام خارج شــده ،منافع اروپا در این
اســت که با ایران کار کنند و ایرانیها را در برجام
نگهدارند .معتقد بودند با امتیازهای هر چند کوچک
و اندک ســعی کنند که ایران را بــرای ماندن در
برجام متقاعد کنند .در همین راستا تالشهایی هم
صورت گرفت ،اما این تالشها به هیچ وجه تأمین

کننده نظرات ایران نبود.
وی در پاســخ به این ســؤال که چرا این تالشها
(تالشهای اروپا) نظر تهران را تأمین نکرد؟ عنوان
کرد :چون ایران از ابتدا بر اســاس دیدگاه برد ـ برد
وارد این بازی شده بود .بنابراین قرار نیست که اگر
یک طرف ماجــرا از این توافقنامه زیان ببیند ،آن،
جمهوری اسالمی ایران باشد.
ســفیر اســبق ایران در پاریس درباره اینکه ایران
باید چه برنامهای در دستور کار داشته باشد؟ اظهار
داشت :قطع ًا جمهوری اسالمی ایران بر اساس دو
فاکتور از پیش اعالم شــده حرکت خواهد کرد۱ .ـ
پایبندی به برجام همانند پایبندی به سایر قواعد و
مقررات بینالمللی که تاکنون جمهوری اسالمی آن
را اثبات کرده اســت۲ .ـ در صورت عدم دستیابی
به منافع حاصل از برجام هیچ دلیلی وجود ندارد که
ایران برای همیشه و تا ابد در برجام ماندگار شود.
وی با طرح این پرســش که چرا؟ پاسخ داد :برای
اینکــه اروپاییها علیرغــم تالشهای کمی که
صورت دادند به هیچ نتیجه ملموســی که در واقع
تأمین کننده منافع ایران باشــد ،دســت نیافتهاند.
مدتها بحث کانالهای مالی را معطوف به مسائل
فنی کردنــد و باز هم جمهوری اســامی به آنها
فرصت داد .این کارشــناس مسائل بینالملل بیان
کرد :اما آرام آرام ما به این نتیجه نزدیک میشویم
که اگر اروپا بخواهد این مشــکل تکنیکی و فنی،
دستمایه و دستاویزی برای کم تحرکی آنها جهت

رسیدن به مسیر تجارت و سرمایهگذاری در ایران
شــود ،تهران هم دلیلی نمیبیند که دســت بسته
کناری بنشــیند و به برجام و به دستاوردهایی که
چیزی نصیب جمهوری اسالمی ایران نکرده است،
نگاه کند .وی در پاســخ به این ســؤال که در این
بحث آیا تنها منافع اقتصادی مدنظر ایران اســت؟
گفت :اروپاییها باید بدانند که یک بار برای همیشه
تکلیف خود را با این توافقنامه مشخص کنند و آن
این اســت که داشــتن رابطه با جمهوری اسالمی
ایران فقط منافع تجاری و اقتصادی نیســت ،بلکه
حفظ برجام میتواند منافع امنیتی برای اروپا داشته
باشد .چیزی که آمریکاییها نه نیاز به آن دارند و نه
اهمیتی به این موضوع میدهند .اما این اروپا است
که این فاکتور مهم را باید در نظر داشته باشد.
خرازی افزود:گذشــته از منافع تجــاری ،اروپا باید
فاکتور امنیتی حاصل از برجام را هم مدنظر داشته
باشــد و ببیند که تالشهای جمهوری اســامی
بوده که توافقنامه برجام را تاکنون سرپا نگه داشته
است .بر اساس گزارش همه مراکز ذیربط از جمله
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،جمهوری اســامی
ایران به طور کامــل به تعهدات خود پایبند بوده و
همــه نرمها و مقررات بینالمللی را رعایت کرده و
میکند .اما این دلیل نمیشود که دیگر طرفهای
این توافقنامه از آن سوء اســتفاده کنند و نگذارند
ایران از منافع حاصل از برجام بهره ببرد.
*صبــر و مــدارای جمهوری اســامی ایران هم

اندازهای دارد
وی گفت :همان طور که بارها اعالم شده است صبر
و مدارای جمهوری اسالمی ایران هم اندازهای دارد.
اگر راهکار مناسبی برای توسعه مناسبات جمهوری
اســامی ایران و حذف مشکالت بر سر راه چه در
زمینــه تجارت ،چه در زمینــه بیمه و چه در زمینه
سرمایهگذاری از سوی اتحادیه اروپا و قدمی برای
گشوده شدن این گره برداشته نشود ،طبیعت ًا ایران
هم اقدامات مناسب دیگری را انجام خواهد داد.
خرازی درباره اینکه آیا شــما خروج از برجام را به
صالح ایران میدانید؟ پاســخ داد :خروج از برجام
مورد نظر جمهوری اسالمی ایران نیست ،اما ادامه
این روش هم تأمین کننده منافع ملی ما نیســت.
بنابرایــن من معتقدم مســئوالن ذیربط به راهکار
میانهای دســت پیدا خواهند کرد تا این که اتحادیه
اروپــا تالش خود را بیشــتر کنــد و بتواند حضور
مثمرثمری در برجام داشته باشد.
وی تصریــح کرد :اروپا به یاد بیاورد که دوره گفتار
درمانی به پایان رســیده و تاریخ آن منقضی شده
است و باید عم ً
ال اقدام مناسب انجام دهد.

نماینده پارلمان عراق فاش کرد؛

آمریکا منافقین مستقر در عراق را برای اقدامات تازه آموزش می دهد

اراده آنهــا همچنــان اقدامات ضدایرانی اســت و در این راه حاال
دلخوش به عوامل منطقه ای خود شده اند.
به گزارش «عصرایرانیان» ،حاال خبرهایی منتشــر شده است که
نشــان می دهد حتی نقشه جدید آمریکایی ها عریان تر از همیشه
هم هست و طراحی آنها متمرکز بر به کارگیری پادوهای همیشگی
آنها یعنی گروهک بدنام منافقین است.
در همیــن رابطه،یک نماینده عراقی از اقدام آمریکا در بازگرداندن
عناصر گروهک تروریســتی منافقین به عراق و آموزش آنها خبر
گره سیاسی :در شرایطی که اینطور به نظر می رسد ایاالت متحده داد.
آمریکا در حال خروج نیروهایش از سوریه است ،اما در نطقه مقابل به گزارش مهــر به نقل از المعلومه« ،محمــد البلداوی» یکی از
طراحی های تازه ای از سوی واشنگتن وجود دارد که عیان میکند نمایندگان ائتالف البناء تاکید کــرد که نظامیان آمریکایی مجددا

عناصر گروهک تروریستی«مجاهدین خلق» را به عراق بازگردانده
اند.
وی در ادامــه افزود :این اقدام همزمان با عقب نشــینی نظامیان
آمریکایی از ســوریه صورت گرفته اســت و پادگان های نظامیان
آمریکایی در شــمال عراق ده ها تن از این تروریســتها را آموزش
می دهند.
البلــداوی تاکید کرد :آمریکا تالش دارد تا باردیگر منطقه را بعد از
عقب نشــینی از سوریه متشــنج کرده و ایران و ثبات خاورمیانه را
هدف قرار دهد .تمام رهبران سیاســی عراق باید به این موضوع و
هم چنین خطر هدف قرار گرفتن ثبات کشــورهای همسایه که به
عراق در جنگ علیه تروریسم کمک کردند توجه کنند.

یگان موشــکی و کمیتههــای مردمی
یمن دیروز (یکشنبه) یک فروند موشک
بالســتیک از نوع «بدر پــی »1.را به
ســمت پایگاه «خالد» در غرب «تعز»
شلیک کردند .بر اساس گزارش شبکه
«المســیره» ،این موشــک به دقت به
هدف برخورد کرده و به مواضع ائتالف
متجاوز خســارت وارد کرده اســت .به
گزارش فارس،یگان موشــکی و واحد
توپخانه ارتش و کمیتههای مردمی یمن
دیــروز هم تجمعات ائتالف عربی ضد
یمن ،به فرماندهی عربســتان سعودی
در «نجران» (واقع در جنوب عربستان
ســعودی) را هدف قرار دادند .بر اساس
گــزارش شــبکه «المســیره» ،یگان
موشــکی ارتش یمن دو فروند موشک
بالســتیک «زلزال  »۱به سمت مواضع
شبهنظامیان ائتالف در نجران شلیک و
خســارتهای مالی و جانی به آنها وارد
کردنــد .واحد توپخانــه ارتش یمن نیز
مواضع نظامیان سعودی و مزدوران آنها
در «حصن الحماد» و صحرای «البقع»
هدف قرار داد .حمالت موشکی ارتش
یمن در واکنش به حمالت عربســتان
ســعودی و متحــدان آنهاســت که از
فروردین سال  ۱۳۹۴حمله خود به یمن
را آغاز کردهاند و هنوز ادامه دارد.
اکثر مردم انگلیس موافق همهپرسی
دوم برگزیت هستند

نظرسنجی انجام شده از سوی «یوگاو»
حاکــی از آن اســت کــه  ۵۳درصــد
مــردم انگلیس بر ایــن باورند که حق
تصمیمگیری نهایی درباره برگزیت باید
به جای ترزا می نخست وزیر این کشور،
به آنها داده شــود .به گزارش مهر،این
درحالی اســت که  ۷۲درصد از حامیان
حزب کارگر موافق برگزاری همهپرسی
مجــدد بــرای تصمیمگیــری درباره
سرنوشت برگزیت هستند .از سوی دیگر
 ۲۲درصد از مردم نیز از توافق برگزیت
به دســت آمده میان ترزا می و اتحادیه
اروپا حمایت میکنند .جالب آنکه از میان
آنهایی که با برگزاری همهپرسی مجدد
موافق هســتند ۵۴ ،درصد از عالقه به
تداوم ماندن در اتحادیه اروپا میگویند
حال آنکــه  ۴۶درصد نیز موافق خروج
هستند .این نظرســنجی با حضور ۲۵
هزار نفر از مردم انگلیس انجام شد .این
درحالی است که ترزا می هنوز موفق به
جلب نظر مساعد پارلمان برای موافقت
با توافق پیشنهادی وی درباره برگزیت
نشد ه است .حتی اعضای «توری» حزب
متبوع وی نیز میگویند ترزا می بیش از
حــد انتظار در برابر اتحادیه اروپا نرمش
نشــان داد ه اســت .ابوزهری :محمود
عباس به همکاری با رژیم صهیونیستی
افتخار میکند «ســامی ابوزهری» در
سخنانی به انتقاد از عملکرد تشکیالت
خودگردان فلســطین و همکاری آن با
رژیم صهیونیستی پرداخت .به گزارش
مهر ،وی در این خصوص گفت :محمود
عباس تالش جدیــدی را برای تحت
فشار قرار دادن غزه و تشدید بحران در
این منطقه به کار بسته است .این عضو
جنبش حماس تصریــح کرد :آنچه که
عباس بــدان افتخار می کند ،همکاری
هــای امنیتی بــا رژیم صهیونیســتی
است .وی همچنین گفت :این رهبران
حماس نیســتند که از معامله قرن دفاع
می کنند ،بلکه کســانی برای این طرح
شــوم تبلیغات انجام مــی دهند که با
صهیونیستها همکاری امنیتی دارند.
ماکرون جلیقه زردها را به مذاکره
دعوت کرد

در بیانیه انجمن اسالمی دانشجویان مطرح شد؛

وزیر اطالعات نسبت به اظهارات کارگر نیشکر هفت تپه توضیح بدهد

انجمن اسالمی دانشجویان امیرکبیر(
عضو دفتر تحکیم وحدت) طی نامهای
از ســید محمود علوی وزیر اطالعات
جمهوری اســامی ایران خواست تا در
خصوص اظهارات اســماعیل بخشــی
شفافســازی کند تا زمینه برای ســوء
استفاده فراهم نگردد.
در ایــن نامه آمده اســت :دنیای امروز،
دنیای رســانه است و ســرمایه گذاری
ســنگین دشــمن در این زمینه ،سبب
شــده تا در موارد متعدد ،واقعیت های
موجود را هــم وارونه جلــوه دهند .در
حقیقت ،کار ضــد انقالب ،انتشار کذب،
تهمــت پراکنی و تالش بــرای ایجاد
تفرقه و بزرگ جلوه دادن ایراداتاســت.
و اما راهکار مقابله با تبلیغات ســــوم

دشــــمن ،همیاری مسئول و رسانه در
جهت شــفاف کردن فضــای غبارآلود
حاصل از عملیات ضد انقالب اســت.
این رسانه است که موظف است شکاف
میان احســاس عمومی از یک مسئله با
واقعیت آن مسئله را پر کند
اما در این مسیر به همراهی
مسئول ،نیازمند است.
رهبر معظم انقالب در سال
 88فرمودند « :دشــمنان
ملت از شــفاف بودن فضا
ناراحتند؛ فضای شــفاف را
بر نمی تابنــد؛ فضای غبار
آلود را میخواهند .در فضای
غبار آلود است که میتوانند
به مقاصد خودشان نزدیک

شــوند و به حرکت ملت ایــران ضربه
بزنند».
اخیرا ،اظهارات اسماعیل بخشی ،یکی از
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه ،مبنی بر شــکنجه سنگین و

بی دلیل جســمی و روحی در روزهای
بازداشــت ،با حمایت کامل رسانههای
معاند همچــون ، BBCصدای آمریکا،
رادیو فردا و  ....روبرو شــد و متاســفانه
در غیاب واکنش مســئولین و سکوت
رسانههای داخلی ،فرصت
را برای ســوء اســتفاده
مناسب دیده و به بازتاب
مطالب ناروا و تهمت های
گوناگون علیه ســربازان
گمنام امــام زمان (عج)
پرداختند.
بر این اساس ،از جنابعالی
درخواست میکنیم تا در
خصوص ایــن اظهارات
پاسخگو باشــید تا زمینه

برای سوءاســتفاده فراهــم نگردد .اگر
مطالب بیان شده کذب و خالف واقعیت
اســت ،انتظار ما تنویر افکار عمومی و
رســیدگی به این تهمت بزرگ است و
اگر خــدای ناکرده ،قصــوری رخ داده
و حق پایمال گشــته اســت ،با عوامل
مرتکب آن باید به شدت برخورد گردد تا
نشانگر اقتدار و عدالت محوری و حمایت
از مظلوم توسط دستگاه های جمهوری
اسالمی ایران باشد.
امیدواریم ،مســئولین مرتبط در تمامی
دســتگاهها ،با پاســخگویی به موقع و
ایجاد شــفافیت گام موثــری در خنثی
کردن نقشه های دشمنان برای اختالف
افکنی میان مردم و مســئولین در نظام
جمهوری اسالمی ایران بردارند.

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه
در پیامی توییتری به هشــتمین دور از
اعتراضــات خیابانی مردم این کشــور
واکنش نشــان داد .به گزارش مهر،وی
نوشــت :بار دیگر ،خشــونتی شدید در
راستای حمله به جمهوریت ،محافظین،
نمایندگان و نمادهای آن رخ داد .آنها که
مرتکب چنین عملی میشوند؛ روح پیمان
مدنی ما را فراموش کرده اند .عدالت اجرا
خواهد شــد .همه باید در راستای انجام
مذاکره و گفتگو تالش کنند .گفتنی است
معترضین موسوم به جلیقه زردها در انتقاد
ت های
به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاس 
دولت ماکرون ،دیروز شنبه در هشتمین
هفتــه متوالی به خیابان ها آمدند .برخی
رســانه ها تعداد پاریسیهای معترض را
 ۱۰تا  ۱۵هزار نفر برآورد کرده اند.

