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اخبار
لهستان حق میزبانی کنفرانس
ضد ایرانی را ندارد

به��رام قاسمی سخنگ��وی وزارت خارجه
در خصوص موضع دولت لهس��تان درباره
برگزاری همایش ضد ایرانی در آن کشور،
تصریح ک��رد :حاکمان ناپخت��ه حاکم بر
آمریکا تحرکات خاصی را در سطح جهانی
آغاز کردند که یکی از آنها خصومت با مردم
ایران است .به گزارش مهر،وی گفت :یکی
از اقدامات آمریکا جلوگیری از ارتقای سطح
تعامالت روابط خارجی ایران با کشورهای
مختلف است و تا جایی که ما اطالع داریم
احساس می شود که اقدامی ضد ایرانی را
در این کنفرانس دنبال خواهند کرد و ما هم
در واکنش به این مساله ،کاردار لهستان را
احضار کردیم.سخنگوی وزارت امور خارجه
ب��ا بیان اینکه ما هیچ گونه انفعالی در این
خصوص نداشتیم و آنچه که باید مطرح می
شد به کاردار لهستان اطالع دادیم ،افزود:
اج��ازه نخواهیم داد که دیگ��ران به بهانه
های واهی تحت عناوین موجه در جهت
تخریب وجهه ایران تالش کنند .قاسمی
با بیان اینکه قطعا لهستان حق برگزاری هر
کنفرانسی در کشور خود را دارد اما حق این
را ندارد که میزبانی کنفرانس ضد ایرانی را
عهده دار شود ،تصریح کرد :مردم ایران در
جنگ جهانی دوم به آوارگان لهستانی به
نشانه رافت و مهربانی آغوش خود را برای
آنها باز کردند و این رفتار امروز لهستان قابل
پذیرش نیست و ما هم تالش های خود را
در این مس��یر ادامه می دهیم.وی اضافه
کرد :اگر ق��رار است در موضوعات منطقه
ای در ای��ن کنفرانس سخنی به میان آید،
چرا از فلسطین نماینده ای در این کنفرانس
حضور نخواهد داشت ،چرا به فاجعه یمن
نمی پردازند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه
ب��ا بیان اینکه در روزها و هفته های آینده
ما در این خصوص وضعیت روشن تری را
خواهیم داشت ،ابراز امیدواری کرد ،دولت
مردان لهس��تان با واقع بینی دقیق از این
جهتی که انتخاب کردند روی برگردانند و
مسیر صحیحی را پیش گیرند.

حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس
جمه��ور از پرتاپ دو ماه��واره به فضا
در روزهای پی��ش رو ،خبر داد و گفت:
ماه��واره پی��ام ک��ه ب��ه زودی توسط
ماه��واره بری که ساخ��ت خود ماست
ب��ه فضا پرتاپ می ش��ود .هم ماهواره
ساخت دانشگاه ماست و هم ماهوارهبر؛
یعن��ی موش��کی که ای��ن ماه��واره را
حم��ل م��ی کن��د ،ساخ��ت ایثارگران،
اندیش��مندان و جوانان غی��ور این دیار
است .ب��ه گزارش مه��ر،وی افزود :ان
ش��اءاهلل به زودی ماه��واره پیام را که
ب��ه دست دانش��گاهیان م��ا و به ویژه
دانشگاه امیرکبیر ساخته شده ،در ۶۰۰
کیلومتری فضا قرار خواهد گرفت و این
ماهواره می تواند وضع آب و هوا ،وضع
کش��اورزی ،آب های سرزمینی ،وضع
جن��گل ها ،همه را ب��رای ما رصد کند
و در اختی��ار ما بگ��ذارد .رئیسجمهور
تصریح ک��رد :ماهواره «پی��ام» روزانه
 ۶نوب��ت از باالی سر م��ا عبور خواهد
کرد ،اولین ماهواره بلند عملیاتی کشور
عزیزم��ان است ،ما در گذش��ته در این
صنع��ت ورود کردی��م ،ماهوارهه��ای
تحقیقاتی متعددی را پرتاب کردیم اما
این ماهواره ،ماهواره تحقیقاتی نیست،
این ماهواره ،ماهوارهی عملیاتی است.
روحانی افزود :ب��رای اولین بار ماهواره
عملیاتی پرتاب میکنی��م ،روزانه همه
مس��ائل کش��ور ،تمام سرزمین ما را در
اختیارمان قرار میدهد و با سنس��ورها
و دوربینهایش ،هم��ه اطالعات را در
اختیار ما میگذارد.
در زمین�ه علم ژنتیک ،ای�ران در کل
منطقه خاورمیانه مقام اول را داراست

وی یادآور ش��د :ما کش��وری هس��تیم
ب��رای اینک��ه به دنیا ثاب��ت کنیم ملت
عل��م و دانش هس��تیم و در زمینههای

واعظی :دولت از انتقاد سازنده
استقبال می کند !

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
ب��ا تأکید بر اینکه دولت از انتقاد سازنده و
راهگشا صمیمانه استقبال میکند و آن را
مفید میداند ،گفت :تأکید بر حفظ وحدت
و همدلی ،به این معنا نیست که نباید در
کش��ور اختالف نظر وجود داش��ته باشد،
بلکه باید هش��یار باش��یم و اجازه ندهیم
دشمنان انقالب از این اختالف نظرها در
جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و
به عبارت دیگر دش��من شاد کن نباشیم.
به گزارش مهر،واعظی با اش��اره به اینکه
باید از اختالف دیدگاه برای توسعه هر چه
بهتر کشور استفاده کنیم ،افزود :باید باور
کنیم که در شرایط حس��اسی قرار داریم
و آمریکا و صهیونیست ها از هر فرصتی
برای ایجاد اختالف در کشور استفاده می
کنند .بعض��ی هنوز به این ب��اور نرسیده
ان��د و لذا می بینیم که انتقادهایش��ان به
دولت بس��یار گزن��ده و غیرسازنده است.
وی خاطرنشان کرد :در خصوص مسایل
اقتصادی ب��ا برنامهریزیه��ای دقیق و
مناسب م��ی توانیم بر مش��کالت غلبه
کنیم و بیتردی��د درچنین فضایی ،زمان
تحریمها ،کوتاهمدت خواهد بود.

دبیر کل حزباهلل
در کمال صحت و سالمت است

اش��تغال جوان��ان عزیز ما اس��ت و ما
میدانیم که در این مقطع حساس ،باید
جوانان ما در مسیر شغل قرار بگیرند.
در مقاب�ل تحری�م ه�ای آمریکا می
ایستیم

وی تأکی��د کرد :ما برای ایس��تادگی در
مقابل دش��منان ،باید روی پای خودمان
بایستیم و تالش کنیم که البته این روزها
سختی های فراوانی وجود دارد به گونه
ای که آمریکا ،بانک ها ،نفت و کشتیرانی
ما را تحری��م کرده است اما ما در مقابل
این تحریم ها می ایستیم و مقاومت می
کنی��م اما این کار آسان نیس��ت .رئیس
جمهور ادام��ه داد :اینکه می خواهیم با
کش��ورهای مختلف رابطه بانکی داشته
باشیم ،کار آسانی نیست اما این اقدام را
به حول و قوه الهی انجام می دهیم.

مختلف پیش��رفت کردیم ،آخرین آمار
علمی هفته پیش نشان میدهد که در
زمینه علم ژنتیک ،ایران در کل منطقه
خاورمیان��ه مق��ام اول را داراست .این
نش��ان از این است ک��ه مردم ما ،مردم
علمدوست ،سراف��راز و با فناوریهای
مختلف ،امروز قدرتهای بزرگ علمی،
فن��اوری ،اقتصادی و دفاعی را برای ما
ب��ه وج��ود آوردهاند .م��ا از توطئههای
دش��من هراس نداریم .ما مش��کالت
را پش��ت سر خواهیم گذاش��ت و از آن
عب��ور خواهیم کرد .ملت م��ا بداند این
مشکالت پیشروی ما باقی نمیماند.
روحان��ی ادام��ه داد :ن��ه آمری��کا و نه
صهیونیس��م و برخی از اذنابش��ان قادر
نیس��تند این ملت بزرگ و این رهبری
شجاع این ملت را به زانو دربیاورند .ما با
همه توان و قدرت در برابر دشمنانمان

ایستادهایم .شما میخواهید مردم ما را
از غذا ،دارو و تجهیزات محروم کنید؟!
صهیونیس�تها میخواهند ما را از پا
دربیاورند؛ نخواهند توانست

وی تصری��ح کرد :ما تم��ام دوستانمان
در عالَ��م با اکثر همس��ایگانمان روابط
برادران��ه داری��م ،از این ترکمنس��تان
گرفته تا قزاقس��تان ،روسیه ،جمهوری
آذربایج��ان و ت��ا ارمنس��تان ،ترکیه تا
عراق ،کشورهای جنوبی خلیجفارس و
تا پاکس��تان و افغانستان ،همسایههای
ب��رادر و دوس��ت م��ا هس��تند ،م��ا با
همس��ایگانمان بهترین روابط را داریم،
با یکی ،دو همس��ایه هم اگر مش��کل
داری��م ،ما آمادهایم که مش��کالت را با
آنها حل کنیم .ما در یک شرایط سخت
و صع��ب در منطق��ه خاورمیان��ه قرار

گرفتهایم .صهیونیستها میخواهند ما
را در برابر آنچه که اهداف آنها است ،از
پا دربیاورند ،نخواهند توانست.
در بودجه  ۹۸به اقشار محروم کمک
کردیم

رئیسجمه��ور همچنی��ن با اش��اره به
تقدی��م بودجه  ۹۸به مجلس ش��ورای
اسالم��ی گفت :در تبص��ره  ،۱۴تبصره
 ،۱۸تبصره  ۱۹و تبصره  ،۲۱به اقش��ار
مح��روم کمک کردی��م؛ اولین قدم در
تبصره  ۱۴برای ادامه کمک به اقش��ار
محروم این جامعه طراحی شده است.
روحانی اظهار داش��ت :ب��رای رفع فقر
مطلق  ۷۰۰۰میلیارد تومان برای سال
آین��ده در تبصره  ۱۴اعتب��ار پیشبینی
کردهای��م .در تبصره  ۱۸ب��رای تحول
در اش��تغال که مهمترین مسئله امروز

واکن�ش رئی�س جمهور به س�قوط
هواپیمای باربری گوشت

روحانی با بیان اینکه نقل و انتقال کاال
کار آسانی نیست ،گفت :ما هم دام زنده
و هم گوشت منجمد را وارد کشور می
کنیم ک��ه متأسفانه ام��روز صبح یکی
از هواپیماهایی که حامل گوش��ت بود،
دچار حادثه ای ش��د اما همه تالش ها
انجام می شود تا رنج مردم کمتر شود.
وی با تأکید بر اینکه امروز ،روز امتحان
دولت به تنهایی نیس��ت ،اظهارداشت:
ام��روز روز امتحان هم��ه ماست و در
روز سختی هم��ه باید در کنار هم قرار
گیریم و اینکه همه بنش��ینیم و بگوییم
ک��ه دولت ای��ن کار را بک��ن و آن کار
را بکن ،درست نیس��ت .رئیس جمهور
اف��زود :البت��ه دول��ت به عن��وان نوکر
و خ��ادم و نماین��ده ش��ماست و همه
تالش��ش را انجام می دهد اما همه ما
باید دست به دست هم دهیم.

رأی الیوم گزارش کرد؛

نگرانی واشنگتن و تل آویو از تقویت جبهه ضداسرائیلی به رهبری ایران

سردار غیب پرور :دشمنان بدنبال
اسالم آمریکایی هستند

سردارغالمحسین غیب پرور رئیس سازمان
بسیج مس��تضعفین در اختتامیه جشنواره
رسانه ای ابوذر گفت :باید به داش��ته های
خود افتخار کنیم ،داش��ته ه��ای انقالب
اسالمی بس��یار است و به برکت مدیریت
انقالب��ی به دست آمده است .سردار غیب
پرور در ادامه به وظایف رسانه در انتش��ار
پیش��رفت های کش��ور پرداخت و گفت:
اصحاب رسانه وظیفه مضاعفی در اعالم
داش��ته های انقالب اسالمی دارد،نگوئیم
مردم داش��ته های انق�لاب را می دانند.
کجا دست بگزاریم که ماالمال از رش��د و
پیشرفت نباشد در حوزه علم و دفاعی این
پیشرفت ها بی نظیر است .وی با اشاره به
تالش رسانه ای دشمن برای سیاه نمایی
دستاورد های انقالب اش��اره کرد و گفت:
دشمنان انقالب دروغ می گویند و به دنبال
اسالم آمریکایی هستند ،آنها می خواهند
ما الییک عمل کنیم.رئیس سازمان بسیج
مس��تضعفین تاکید ک��رد :اصحاب رسانه
افتخارات نظام اسالمی را فریاد بزنند ،اگر
چندتا برگ درخت آسیب دیده باشد نباید
اصل و ریش��ه را زیر سوال برد  ،نباید چند
مش��کل را تیتر کرد ،اگر ما تنها معایب را
بی��ان کنیم بی انصافی است .سردار غیب
پرور درپایان خاطر نشان کرد :کشور ما به
دلیل وجود اسالم ،ولی فقیه و مردم غنی
است بنابراین ق��در این نعمت های الهی
را بدانیم.

اخبار

روزنام��ه فرامنطقهای «رای الیوم» در یادداش��تی
به قلم «کم��ال خلف» با عنوان «افزایش نگرانی
اسرائی��ل از عراق» نوش��ت :اسرائی��ل با جدیت و
نگرانی به نفوذ و قدرت گروههای نظامی وابس��ته

ب��ه ارتش ع��راق ن��گاه میکند و در ح��ال آماده
س��ازی خود ب��رای مواجهه با خط��ر آتی از سوی
عراق است .به گزارش فارس،این روزنامه نوشت:
بر اس��اس دیدگاه اسرائیل ،قدرت مازاد متعلق به
گروههای عراقی پ��س از آن که مبارزه با داعش
در عراق را با شایستگی به پایان رساندند ،در وهله
اول ،خطری برای اسرائیل خواهد بود.
رای الی��وم آورده اس��ت :در تازه تری��ن اظهارات
تلآویو به دنبال بیش��تر ش��دن نشانه های شدت
توج��ه اسرائی��ل به آنچ��ه در داخل ع��راق اتفاق
میافت��د ،ژن��رال «تمی��ر هایمن» رئی��س رکن
اطالعاتی ارتش رژیم صهیونیستی در اظهار نظری
جنجال��ی تهدید کرد اگر نیاز باش��د مانند سوریه،
علیه ع��راق نیز حمالتی را انجام خواهند داد .این
ژنرال صهیونیس��ت با ادعای اینکه ایران میتواند

از عراق بهعنوان سکوی پرتاب موش��کهایش به
سمت اسرائیل استف��اده کند ،افزود« :عراق تحت
نف��وذ روزاف��زون ای��ران است» .هایم��ن تصمیم
رئیسجمه��ور آمریکا ب��رای خ��روج از سوریه را
فرصتی برای تثبی��ت نظامی ایران در منطقه ادعا
ک��رده و گفت« :آنها (ایرانیها) ش��اید عراق را به
عنوان عرصه مناسب��ی برای تثبیت (نظامی) خود
ببین��د ،مانن��د آنچه در سوریه انج��ام دادند» .وی
با اش��اره به موفقیتهای میدانی چشمگیر دولت
سوری��ه در عقبراندن معارضان و شکس��تدادن
تروریستها و همچنین خروج نظامیان آمریکایی
از ش��مال این کش��ور ،پیشبینی کرد که در سال
 2019ش��اهد «تغیی��ر قابل توجه��ی» در سوریه
خواهند بود .رئیس رکن اطالعاتی ارتش اسرائیل
در ای��ن ب��اره توضیح داد« :این حض��ور ایران ،به

همراه بازگشت سوریه به ثبات تحت چتر حفاظتی
روسی��ه ،چیزی است ک��ه ما بهدق��ت مراقب آن
هس��تیم» .رای الیوم نوش��ت :از زمانی که رئیس
جمه��ور آمریکا اعالم کرد نظامیان این کش��ور را
از ش��مال و ش��رق سوریه خارج میکند ،اسرائیل
نگران تبعات این موضوع بر افزایش نفوذ ایران در
سوریه و عراق اس��ت و راه ایران را برای حمایت
از ارتباط��ات جغرافیای��ی بی��ن ته��ران و بغداد و
دمش��ق ،بیروت باز میکند ،بدین ترتیب ایران را
قادر میسازد که جبهه های ضد اسرائیل را متحد
کند .طبق این گزارش ،گروههایی عراقی به دنبال
تش��دید تنش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در
اکتبر گذش��ته رژیم صهیونیستی را تهدید کردند؛
گردانهای حزب اهلل ع��راق ،تهدید کردند که به
تجاوز اسرائیل علیه نوار غزه پاسخ خواهند داد.

حجتاالسالمرستمیعنوانکرد

تحقیردانشمندانازاهدافبازدیدبازرسانآژانسازدانشگاههااست

گ�روه سیاس�ی :حجت االس�لام رستمی رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
درباره دیدار با تعدادی از دانش��مندان هس��تهای
کشورمان که روز گذش��ته صورت گرفت ،تاکید
کرد :عصر روز گذشته در خدمت جمعی از اساتید
و دانشمندان هس��ته ای بودم؛ بجز دو نفری که
موی خود را در صنعت هس��ته ای کش��ور سفید
کرده بودن��د ،باقی جوانان تازه نفس��ی بودند که
ب��ه قول است��اد پیشکسوتش��ان از بهترین های
این رشته هس��تند .به گزارش فارس،وی با بیان
این مطلب در صفحه اینس��تاگرامی خود نوشت:
یک��ی از آنها از جوانترین است��اد تمام های ایران

است و به تنهایی کارهایی کرده که تعجب دنیا را
برانگیخته است ،آن هم در نه شرایط عادی بلکه
در شرایط تحریم (یاد شهید شهریاری بخیر)؛ کم
کم که پای درد دلها باز شد از برخی کاستی ها و
حتی فشارها ،گالیه کردند و گفتند قرار بود الاقل
دستمان در تحقیقات باز باشد ،اما االن حتی برای
سرفص��ل های آموزش��ی هم خط و نش��ان می
کشند.رستمی ادامه داد :یکی از اساتید قدیمی به
توان علمی دانشکده اشاره کرد .از اینکه کارهایی
در دانش��کده ارائه شده که در دنیا بی نظیر است.
وقتی کش��ورهای قوی در حوزه هس��ته ای هم
نتوانستند ورود کنند ،گروه های کوچک چند نفره

اما جوان م��ا ،کارهایی کرده ان��د که گروه های
 60نفره روسی با تجهیزات و امکانات فوقالعاده
نتوانستند جلو ببرند .وی افزود :امیدوارند ،اما می
گوین��د برخی می خواهند این ش��ریان های امید
را بخش��کانند ،می خواهند و می توانند که ادامه
دهنده راه شهریاری استاد شهیدشان باشند؛ اما با
برخی خود تحریمی ها مواجه شده اند.
رستمی تصریح کرد :بازدید بازرسان آژانس انرژی
اتمی از دانش��گاه ه��ا را امری خنده دار و عجیب
میدانند ،چرا که اساسا ماهیت فعالیت های علمی
و دانشگاهی ،ش��فاف و عمومی است؛ البته شاید
هدف واقعی؛ تحقیر دانشمندان ما و بهانه جویی

های پس از بازدید است .آنطور که فهمیدم با وجود
مشکالت ،اساتید عزیز ما امیدوارند و معتقدند اگر
تنگناها برطرف شود میتوانند به روزهای پرفروغ
هسته ای پیش از برجام بازگردند.

آیت اهلل آملی الریجانی:

آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی در جلس��ه
مسئالن عالی قضایی،با اشاره به توطئه
های آمری��کا طی ماه های گذش��ته از
ادعای ب��ه صفر رساندن ف��روش نفت
ایران تا اعمال تحریم های فلج کننده در
 ۱۳آبان ،این اقدامات را عمدتا تبلیغاتی و
در چارچوب عملیات روانی توصیف کرد
و اف��زود :آنها به خوب��ی فهمیده اند که
اساس اقتدار جمهوری اسالمی ،حضور
مردم در صحن��ه است لذا این حضور را
هدف گرفته اند و برای ناامیدسازی مردم
ه��ر چه در توان دارند ب��ه کار می برند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهره مندی
آمریکا از نیروه��ای نیابتی در منطقه و
برخ��ی م��زدوران داخلی ب��رای تحقق
اهدافش ،اظهار کرد :وظیفه ما این است
که شگرد و فریب دشمن را بشناسیم و
راه نفوذ دش��من را دقیقا از همان نقطه
ای ک��ه در مقام وارد آوردن ضربه است،
سد کنی��م .آیت اهلل آمل��ی الریجانی با
تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به
موضوع معیش��ت مردم و اقتصاد کشور،
خاطرنش��ان کرد :در این زمینه ،وظایفی
متوج��ه م��ردم ،دولت و سای��ر دستگاه
هاست .دول��ت محترم بای��د بر اساس
تدبیر ،کاری جهادی در پیش بگیرد زیرا
ش��اهدیم که دشمن تمام تالش خود را

دولت با کار جهادی به معیشت مردم رسیدگی کند

برای بس��تن راه های مبادالت تجاری
ایران به کار بسته است .گرچه معتقدیم
همانگونه که تا امروز نتوانسته اند کاری
از پی��ش ببرند ،پس از این هم نخواهند
توانس��ت اما این چیزی از مسئولیت ما
کم نمی کند .رئی��س قوه قضاییه ادامه
داد :از تالش��های دول��ت محترم برای
بهب��ود معیش��ت م��ردم و سامانده��ی
وضعی��ت اقتصادی کش��ور مطلعیم اما
نیاز به تالش بیشتر ،کار جهادی و توجه
بیش از پیش ب��ه نیروها و استعدادهای
داخل��ی است .همانگونه که رهبر معظم
انق�لاب فرمودن��د ،ای��ران مث��ل فالن
کشور آفریقایی نیس��ت .اینجا کشوری
پهناور با توان ب��االی علمی فرزندانش
و دارای امکانات مادی و معنوی فراوان
است .آی��ت اهلل آملی
الریجان��ی ب��ا بی��ان
اینکه م��ردم نیز باید
مانند همیشه هوشیار
و بصی��ر باش��ند،
پخ��ش ش��ایعات را
از ش��گردهای امروز
دش��منان برش��مرد و
تصری��ح ک��رد :مردم
بای��د در مواجه��ه ب��ا
شایعات هوشیار باشند.

این اقدامات در ادامه پروژه ناامیدسازی
م��ردم و از مهمترین ابزارهای دش��من
اس��ت .بی تردید کش��وری با این حجم
از سرمایه های عظی��م مادی و معنوی
و مردمی که اه��ل ایمان ،اعتقاد و عزم
راسخ هس��تند از پا نمی افتد .تجربه ۴۰
سال گذشته نیز موید این مطلب است و
امروز ه��م استقامت مردم همانگونه که
در دوران دفاع مقدس و سایر برهه های
تاریخی کش��ور به منص��ه ظهور رسیده
است ،موجب شکس��ت دش��من خواهد
شد .رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر
دولتمردان و مس��ئوالن کشور در مسیر
رضای��ت و نصرت الهی باش��ند ،خداوند
نیز به حکم آیه ش��ریفه «ان تنصروا اهلل
ینصرکم» به آنان ی��اری خواهد رساند،

اظهار کرد :مردم نیز اگر از دولتمردان و
مس��ئوالن ،صدق در گفتار و رفتار و کار
جهادی ببینن��د ،در صحنه باقی خواهند
ماند و برای عزت خود ایستادگی خواهند
کرد.

دلیل حمالت به قوه قضاییه ،جلوگیری

دستگاه قضایی از نفوذ دشمن است

آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به تالش
دشمن برای ضربه زدن به نظام از طریق
تخری��ب نهادهای جمه��وری اسالمی
از جمل��ه ق��وه قضاییه ،گف��ت :یکی از
مهمترین دالیل هجمه های دشمن به
دستگاه قضای��ی جمهوری اسالمی این
اس��ت که ما همواره تالش کرده ایم راه
نفوذ دش��منان را سد
کنیم .ق��وه قضاییه در
جریان فتن��ه سال ۸۸
و سای��ر م��واردی که
دشمن با سوء استفاده
از برخ��ی ناآرام��ی ها
ت�لاش داش��ت ب��ه
ساحت اقتدار کش��ور
ورود کند ،با همکاری
نهاده��ای امنیت��ی و
انتظام��ی اجازه تحقق

چنی��ن رویای��ی را نداد و این سرمنش��أ
حمالت به قوه قضاییه بوده است .رئیس
قوه قضاییه با اشاره به تشدید هجمه ها
علیه مجموعه دستگاه قضایی ،قضات و
مسئوالن این دستگاه تصریح کرد :یک
قاض��ی براساس وظیف��ه و در حد فهم
خود از قانون ،حکمی صادر می کند .به
محض اینکه برخی این حکم را در تضاد
با منافع خود می بینند ،شروع به تخریب،
توهی��ن و افترا می کنند .از نظر ما هیچ
ایرادی ندارد که کس��ی به صورت فنی
و کارش��ناسی بگوید حکم قاضی از نظر
برداشت و استنباط قانونی اشکال داشته
است اما مرز انتقاد با توهین و تخریب و
افترا واضح اس��ت .وقتی بگوییم قاضی
توطئ��ه و تبانی کرده یا بر اثر فش��ار از
سمت مس��ئوالن دست��گاه قضایی رای
داده اس��ت ،دیگر در دای��ره انتقاد نمی
گنج��د و توهین بلکه در م��واردی افترا
به ش��مار می آید .ممکن است در جایی
ابهاماتی برای افراد وجود داشته باشد اما
در کجا رسم است که هر کس��ی به قوه
قضاییه هر نس��بتی بده��د و بعد مدعی
شود که انتقاد کرده است؟ کسی که رای
دادگاه را پ��اره می کند یا می سوزاند ،به
قانون و قوه قضاییه آشکارا توهین کرده
است.

مناب��ع لبنان��ی ب��ه ادعاه��ای دروغین
صهیونیس��تها درب��اره دبی��ر کل حزب
اهلل واکنش نش��ان دادند و با اش��اره به
سالم��ت کامل سید حس��ن نصراهلل به
موعد سخنرانیهای وی اشاره کردند .به
گزارش مهر ،شبکه الجدیده اعالم کرد
که سیدحس��ن نص��راهلل دبیر کل حزب
اهلل لبنان مش��غول فعالیت کامل است و
در کمال صح��ت و سالمت به سر می
برد .بر اساس گزارش این شبکه لبنانی؛
اولین سخنرانی دبی��ر کل حزب اهلل در
 ۱۱فوریه به مناسب��ت پیروزی انقالب
اسالمی ایران و سخنرانی دوم آن در ۱۶
فوریه در مراسمی به مناسب فرماندهان
ش��هید حزب اهلل خواهد ب��ود .طبق این
گزارش؛ ه��ر آنچه که درباره فایل های
صوتی سید حس��ن نصراهلل گفته ش��ده
اس��ت سخنرانی های قدیم��ی است و
نصراهلل فایل صوتی منتشر نکرده است.
ش��ایان ذکر است که رسانه های رژیم
صهیونیس��تی پس از شکست عملیات
موسوم به سپر ش��مال دست به هجمه
تبلیغاتی گس��ترده ای علیه سیدحس��ن
نصراهلل زده و ادعاه��ای دروغین درباره
بیماری وی مطرح کرده اند.
ترامپ :اقتصاد ترکیه را
نابود می کنیم!

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به
مقامات آنکارا هش��دار داد «که چنانچه
جرأت کرده و به متحدان ُکرد واشنگتن
در سوریه حمله کنند؛ از فشار اقتصادی
ویرانگ��ری که آمریکا ب��ر ترکیه اعمال
خواه��د کرد ،در امان نخواهند ماند» .به
گزارش مهر،ترامپ در یک پیام توئیتری
ب��ا ترغیب مقامات آن��کارا به ایجاد یک
منطق��ه حائل  ۲۰مایلی ،نوش��ت« :اگر
ترکی��ه ب��ه کردها حمل��ه کن��د ،ما به
لحاظ اقتصادی نابودش��ان می کنیم!»
از سوی دیگر ،ترام��پ از نیروهای کرد
دموکراتیک سوریه خواست تا از هرگونه
اق��دام تحریک آمیز علی��ه ترکیه پرهیز
کنن��د .ترامپ در ی��ک پی��ام توئیتری
نوش��ت« :روسی��ه ،ای��ران و سوری��ه از
سیاست طوالنی مدت آمریکا در نبرد با
داعش در سوریه بیشترین سود را کردند.
م��ا نیز س��ود بردیم ،اما ح��اال زمان آن
رسیده که نیروهای ما به خانه بازگردند.
این جنگهای بی پایان را خاتمه دهید».
گفتنی اس��ت که در ماه دسامبر« ،رجب
طی��ب اردوغان» رئی��س جمهور ترکیه
اعالم کرد که ارتش این کشور آمادگی
دارد که یک عملی��ات تهاجمی را علیه
نیروهای کرد ساکن در ساحل ش��رقی
رود فرات آغاز کند.
وزیر خارجه آلمان:سفیر آمریکا در
امور اروپا دخالت نکند

«هایکو م��اس» وزیر خارج��ه آلمان در
واکن��ش به نام��ه تهدید آمی��ز «ریچارد
گرنل» سفیر آمریکا در برلین به شرکت
های اقتصادی آلمان در خصوص الزام به
عدم حمایت از پروژه گازی نورد استریم
 ۲گفت :از گرنل یک خواسته دیپلماتیک
دارم و دخال��ت نکند .به گزارش مهر،وی
در ادام��ه افزود :سفیر آمری��کا در برلین
بس��یار عالقمند به توقف پ��روژه گازی
نورد استری��م  ۲اس��ت .از او می خواهم
ب��ا در پیش گرفتن صب��ر و تامل در امور
اروپایی دخالت نکند .دوروز قبل ،روزنامه
بیلد ام زونتاگ با اشاره به تکرار درخواست
«ریچارد گرنل» سفی��ر آمریکا در برلین
مبنی بر عدم حمایت آلمان از پروژه گازی
نورد استریم  ۲نوشت :گرنل با ارسال نامه
ای به کمپانی های تجاری آلمان از آنها
خواست تا به حمایت های خود از تحقق
و پیشبرد پروژه نورد استریم  ۲پایان دهند.
گرنل در نامه تهدید آمیز خود به شرکت
های آلمانی آورده است :اگر کارگزاران و
شرکت آلمانی دست از حمایت پروژه نورد
استری��م  ۲بر ندارند با تحریم های جدی
واشنگتن روبرو خواهند شد.
آمادگی قطر برای گفتگوی بدون قید
و شرط با  ۴کشور تحریم کننده دوحه

قط��ر دیروز دوش��نبه از آمادگ��ی برای
گفتگ��وی بدون قید و ش��رط برای حل
بحران با چهار کش��ور عربی خبر داد .به
گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک،محمد
ب��ن عبدالرحمن آل ثان��ی وزیر خارجه
قط��ر در این ب��اره گفت :دوح��ه آماده
انج��ام گفتگوی سازن��ده و بدون قید و
شرط با کشورهای محاصره کننده قطر
برای حل بحران خلیج فارس است .این
موضع ما از روز نخس��ت بوده است .وی
تاکید کرد :شورای همکاری خلیج فارس
نباید به دلیل رفتارهای برخی کشورهای
عضو آن تعطیل شود .این موضع گیری
پس از گفتگوهای روز گذش��ته یوسف
بن عل��وی وزیر خارجه عمان با مقامات
قطری رخ می دهد.

