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اخبار
شمار بازداشت شدگان در مصر از
 ۱۰۰۰نفر فراتر رفت

منابع حقوق بشری مصری از بازداشت بیش
از هزار نفر که در میان آنها اس��اتید دانش��گاه
به چشم می خورند ،به دنبال تظاهرات اواخر
هفته گذش��ته در مناط��ق مختلف مصر خبر
دادند.به گزارش مهر به نقل از النش��ره ،منابع
حقوق بشری مصری از بازداشت بیش از هزار
نفر به دنب��ال تظاهرات اواخر هفته گذش��ته
در مناط��ق مختلف مصر خبر دادند.این منابع
اعالم کردند که در میان بازداش��ت ش��دگان
دو شخصیت دانشگاهی به علت مواضع ضد
دولتیشان مش��اهده می شود.این منابع بیان
کردند که حازم الحس��نی استاد علوم سیاسی
دانشگاه قاهره شب گذشته بازداشت شد .وی
در کمپین انتخاباتی سامی عنان نامزد انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۱۸حضور داشت .رئیس
سابق ستاد ارتش مصر به دنبال اعالم نامزدی
برای انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد.
همچنین حس��ن نافعه اس��تاد دیگر دانشگاه
قاهره هم بازداشت شده است.
ظریف :معتقدم دیپلماسی تنها راهکار
ممکن است

وزی��ر امورخارجه جمهوری اس�لامی ایران
پیش از ش��روع نشس��ت فوق العاده برجام،
گفت :من همیش��ه ب��ه دیپلماس��ی امیدوار
ب��وده ام و معتقدم دیپلماس��ی تنه��ا راهکار
ممکن اس��ت .به گزارش مه��ر ،محمدجواد
ظریف ،وزیر امورخارجه جمهوری اس�لامی
ایران پیش از ش��روع نشس��ت ف��وق العاده
برج��ام در حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان
ملل در نیویورک اظهارداشت :من همیشه به
دیپلماسی امیدوار بوده ام و معتقدم دیپلماسی
تنها راهکار ممکن است .این جلسه باعث می
ش��ود موقعیت مان را بازبینی کنیم و ببینیم
برای حفظ این دستآورد باید چه کنیم.
تالش دشمن برای ایجاد بی اعتمادی

دادس��تان کل کش��ور با اش��اره ای به تالش
دش��من برای ایجاد بی اعتمادی در بین مردم
نسبت به مدیران کشور گفت :باوجود احتمال
فس��اد در برخی مدی��ران ،بای��د بدانیم غالب
مدیران کش��ور خدمتگزار هس��تند.به گزارش
مهر ،حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر
منتظری قبل از ظهر چهارش��نبه در مراس��م
انتصاب دادستانعمومی و انقالب تبریز گفت:
تحولی که در قوه قضاییه در نظر گرفته شده
در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب
ومطالبه مردمی اس��ت که همه وظیفه داریم
در راس��تای این تحول گام برداریم.وی ادامه
داد :البته تحول ،اختص��اص به این قوه ندارد
و همه دس��تگاه ها بای��د دارای تحول مثبت
باشند که طبق گفته معصومیندو روز ما نباید
مثل یکدیگر باش��د و به این دلیل حتی نباید
در ادارات نیز دو روز همانند یکدیگر باش��د و
اینگونه نباشد کهمردم پیشرفتی را در دستگاه
ه��ا مالحظ��ه نکنند.منتظری با بی��ان اینکه
دس��تگاه های اجرایی نباید در جا بزنند ،گفت:
مدیران باید در جهت تحول گام بردارند ،نظام
ما نظامجمهوری اس�لامی است و باید آنچه
اسالم خواسته و مطالبه کرده را در نظام ،عملی
کنیم.وی افزود :کارگزاران نظام در حوزه های
مختلف بای��د در این قالب و چارچوب حرکت
کنند وگرنه بدانیم که روزی باید دربرابر خداوند
متعال بایستیم و پاسخگو باشیم.منتظری ادامه
داد :اس�لامی که امروز به دست ما رسیده ،به
ح��دی پرهزینه بوده و اس��ت که اگر آنچه در
ت��وان داریم را انجامدهیم قطعا پاس��خگوی
این هزینه ها نخواهیم بود.وی گفت :شایسته
مردم نیست ،عده ای ناچیز بخواهند در راستای
اهداف دش��من حرکاتی انجام دهند که باعث
شادی دشمن میشود؛ دشمنان از کیلومترها
دور تالش می کنند ،اعتقادات دینی و شیعی
را از ما بگیرند.
اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام
درماندگی خود را بیشتر نشان داد

سخنگوی پیش��ین وزارت خارجه با بیان اینکه
اروپاییه��ا بعد از خروج آمری��کا در برابر آزمون
س��ختی قرار گرفتند ،گفت :از یک س��و باید از
حیثیت خ��ود دفاع میکردند و از س��وی دیگر
با تحریمها و مج��ازات آمریکا ،درماندگی خود
را بیشتر نش��ان دادند .رامین مهمانپرس��ت
سخنگوی پیش��ین وزارت امور خارجه و سفیر
س��ابق ایران در ورش��و در گفتگویی مشروح با
ف��ارس به بحث ع��دم پایبن��دی اروپاییها به
تعهدات برجامی ،ط��رح رئیس جمهوری ایران
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان
«ابتکار صلح هرمز» ،رایزنیهای هیأت ایرانی در
نیویورک و آینده روابط تهران و ریاض پرداخت.

سازمانهای مدعی حقوق بشر ابزار دست نظام سلطه هستند

عض��و فراکس��یون نمایت��دگان والی��ی
مجل��س گف��ت :س��ازمانهای مدع��ی
حقوق بش��ری ابزار دس��ت نظام س��لطه
هس��تند؛ چرا که اگر اینها مستقل عمل
میکردند؛ بایس��تی حداق��ل نیم نگاهی
را ه��م به فجایع بوجود آمده در کش��یمر
و یمن میداش��تند .س��ید علی ادیانی در
گفتوگو با  ،به اس��تانداردهای چندگانه
س��ازمانهای مدعی حقوق بشر در قبال

فجایع کش��میر اش��اره و اظهار داش��ت:
در حقیق��ت نظامه��ای بینالمللی دارای
ماهیت حقوق بش��ری مبانی شکلگیری
آنها ب��رای دفاع از حقوق بش��ر ،کرامت
انسانها و یا در جهت برخورد با جریانات
و کشورهای انسان س��تیز نیست.وی در
ادام��ه افزود :اغلب نهاده��ای بینالمللی
فلس��فه اب��زاری دارند به تعبی��ری نظام
س��لطه حامی اینگون��ه نهادهای مدعی

حقوق بشری هس��تند ،تا از آنها استفاده
ابزاری ببرند و به اهداف خود دس��ت پیدا
کنند.عضو فراکس��یون نمایندگان والیی
مجلس به س��کوت س��ازمانهای مدعی
حقوق بشر در قبال فجایع انسانی کشمیر
اشاره و تصریح کرد :سازمانهای مدعی
حقوق بش��ری ابزار دس��ت نظام س��لطه
هس��تند؛ چرا که اگر اینها مستقل عمل
میکردند؛ بایس��تی حداقل نیم نگاهی را

ه��م به فجایع بوجود آمده در کش��یمر و
یمن میداش��تند.نماینده مردم قائم شهر،
س��وادکوه و جویب��ار در ادام��ه افزود :در
جمهوری اسالمی ایران سازمان منافقین
بیش از  17هزار نفر را ترور و به شهادت
رساند و االن همینها تحت حمایت نظام
سلطه هستند و رسما با آنها جلسات علنی
برگ��زار میکنند که این ه��م یک نمونه
از دفاعیات س��ازمان حقوق بش��ر است.

سفر عبدالمهدی به ریاض برای
میانجیگری میان ایران و عربستان است

ادیانی تصریح کرد :آمار و ارقام در یمن و
کشمیر به لحاظ فجایع انسانی بیانگر این
اس��ت که حداقل در س��نوات اخیر چنین
فاجع��های در دنی��ا بینظیر اس��ت و این
مسئله باعث شرمندگی بشریت است.
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توطئه گسترده برای انجام مذاکرات تحمیلی

گروه سیاس�ی :س��خنگوی دولت با بی��ان اینکه پیغام و
پسغام زیادی برای دیدار ترامپ با روحانی رسیده است،
گفت :مناف��ع ملی را به خاطر فضای داخلی آمریکا هدر
نمیدهیم .به گ��زارش فارس ،علی ربیعی س��خنگوی
دولت در حاش��یه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
گفت :از نظر دولت بیانیه س��ه کشور اروپایی در محکوم
کردن ایران بخاطر مسائل عربستان و یمن به هیچ وجه
قابل قبول نیس��ت .بدون دلیل و مدرک صحبت کردن
رویهای اس��ت که ایجاد شده است.وی تاکید کرد :شاید
این کشورها تحت فشار امریکا چنین بیانیهای صادر کرده
اند اما از طرفی مالقات هایی با رئیس جمهور داشته اند
و بر ادامه برجام تاکید کرده اند که اینها نشان می دهد
بیانیه آنها تحت تاثیر فش��ارهای امریکا است.سخنگوی
دولت با بیان اینکه در جلس��ه  4+مسائل و شروطی که
قبال مطرح کردیم را تکرار خواهیم کرد ،ادامه داد :حرف
ما این اس��ت که تحریمها رفع شده و کشورها به همان
شرایط گذش��ته معاهده و جایی که بودند ،بازگردند.وی
بیان داشت :در این شرایط امکان مذاکره هم وجود دارد
حتی برای اطمینان بخشی رئیسجمهور بنبست شکنی
ک��رده و مطرح کرده ایم که دنبال تغییر کوچکی در دل
برجام هس��تیم .این پیشنهاد را رئیس جمهور مطرح می
کند ولی شرط ما این است که کشورهای طرف برجام به
جایی که در برجام بودند ،بازگردند و تحریم ها برداش��ته
شود.

توضیح دفتر س�خنگوی دولت درب�اره عبارت «تغییر

کوچک در دل برجام»

دفتر سخنگوی دولت نوش��ته است :منظور دکتر ربیعی
از طرح پیشنهادی مبنی بر تغییرات جزیی در دل برجام
ناظر به تصویب زودتر پروتکل الحاقی در مجلس شورای
اسالمی از سوی جمهوری اس�لامی ایران است که در
برجام س��ال  2023تعیین ش��ده ،به ش��رط آنکه آمریکا
هم برج��ام را به همراه لغو کلیه تحریم ها در کنگره به
تصویب برساند.

جزئی�ات تغیی�رات در برج�ام از ق�ول ی�ک نماینده

مجلس

به گزارش فارس ،علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست
دیروز هیأت وزیران از ایجاد تغییرات در متن برجام خبر
داد.محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ
در مجلس ش��ورای اسالمی در همین مورد در گفتوگو
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،گفت :شنیدهها از
این امر حکایت دارد که دولت در جریان مذاکرات خود با
طرفهای غربی به دنبال ایجاد تغییراتی در متن برجام
اس��ت.وی افزود :این تغییرات مربوط به تاریخهای ذکر
ش��ده برای انجام تعهدات اس��ت و افزایش زمان اجرای
تعهدات و محدودیته��ای ایران در جریان تغییر برجام
مدنظر است.نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس
اظهار داشت :همچنین شنیدهها از این امر حکایت دارد
که دولت پذیرفته اس��ت در قبال رفع تحریمها ،پروتکل
الحاقی را تصوی��ب کند که البته در این باره باید بگویم

رای مجل��س درباره اجرای پروتکل الحاقی تعیینکننده
است.
اصالحات پیشنهادی ایران در برجام چیست؟


با سفر «حسن روحانی» رئیسجمهور ایران به نیویورک
همان پیشنهاد این بار با عنوان «اصالحاتی کوچک» در
برجام مطرح شده است .دیروز «علی ربیعی» سخنگوی
دول��ت در جمع خبرنگاران در ای��ن مورد گفت« :در این
شرایط امکان مذاکره هم وجود دارد حتی برای اطمینان
بخشی ،رئیسجمهور بنبستشکنی کرده و مطرح کرده
که دنبال تغییر کوچکی در دل برجام هس��تیم».اما این
پیشنهاد ،همانطور که تیر ماه ظریف گفته بود و اخیرا هم
در مصاحبه با شبکه «سیانان» تکرار کرده ،در حقیقت
تس��ریع در اجرای بندهایی از توافق هس��تهای است که
بر اس��اس برج��ام باید در «روز انتقالی» یعنی در س��ال
 ۲۰۲۳اجرایی شوند.در متن برجام در مورد تعهدات ایران
و آمریکا در روز انتقالی که هشت سال پس از روز قبول
توافق فرامیرسد ،آمده است:
ایاالت متحده آمریکا:


جه��ت اتخاذ اقدام قانونی مقتضی ب��رای لغو ،یا اصالح
قوانین به منظور حصول لغو ،تحریمهای مبتنی بر قوانین
موضوع��ه به نحو مندرج در بخشه��ای  ۴-۱تا  ۴-۵و
 ۴-۷و  ۴-۹پیوس��ت شماره دو عمل خواهد کرد؛/جهت
اتخاذ اقدام قانونی مقتضی برای لغو ،یا اصالح قوانین به
منظور حصول لغو ،تحریمهای مبتنی بر قوانین موضوعه
به نحو تشریح شده در بخش  ۴-۶پیوست شماره دو ،در
ارتباط با فعالیتهای منطبق با این برجام شامل معامله
با افراد و موجودیتهای مندرج در الحاقیههای ش��ماره
 ۳و  ۴پیوس��ت ش��ماره دو عمل خواهد کرد؛/نام افراد و
موجودیتهای مندرج در الحاقیه شماره  ۴پیوست شماره
دو را از لیس��ت  SDNو/یا لیس��ت دورزنندگان تحریم
( )FSEبه شرح مذکور در بخش  ۴-۸- ۱پیوست شماره
دو خارج خواهد نمود.
ایران:


منطبق ب��ا جایگاههای رئیسجمه��ور و پارلمان ،جهت

تصویب پروتکل الحاقی اقدام خواهد کرد.
به زبان ساده ،این پیشنهاد به این معنی است که دولت
ایران حاضر اس��ت در ازای اقدام دولت آمریکا جهت لغو
تحریمهای تعلیقش��ده در برج��ام و تصویب این توافق
در کنگ��ره ،وف��ق اختیار ق��وه اجراییه ب��رای تصویب و
رسمیتبخشی به پروتکل الحاقی توافقنامه پادمانی که
در ح��ال حاضر ب��ه صورت داوطلبان��ه در ایران در حال
اجراست ،به مجلس شورای اسالمی مراجعه کند.ظریف
در پاس��خ به س��ؤال س��یانان مبنی بر اینکه آیا ایران
پیش��نهاد تصویب زودهنگام پروت��کل الحاقی را مطرح
کرده ،گفته اس��ت« :بله ،این پیش��نهاد را دادهایم و این
پیش��نهاد هنوز هم روی میز است .اما مشروط بر اینکه
ای��االت متحده هم آنچه را که باید س��ال  ۲۰۲۳انجام
دهن��د ،همین االن اجرایی کنن��د .آن هم رفع تحریمها
از طریق کنگره ایاالت متحده اس��ت .ما آمادگی داریم.
اگر رئیسجمهور ترامپ درباره «دائمی در برابر دائمی»
جدی اس��ت .برنام��ه دائما صلحآمیز در ای��ران و پایش
دائمی تأسیسات هس��تهای ایران ...در ازای آنچه که او
گفته آمادگ��ی انجامش را دارد ،یعن��ی اینکه به کنگره
ب��رود و این [توافق] را تصویب کند ،که این بدان معنی
اس��ت که کنگره تحریمها را بردارد».او سپس در پاسخ
به این س��ؤال که آیا احتمال دی��دار روحانی و ترامپ در
مجمع عمومی امسال وجود دارد ،گفته است« :مشروط
بر آنکه رئیسجمهور ترامپ آنچه را الزم اس��ت ،انجام
ده��د ».دی��روز یک منب��ع مطلع نیز به ش��بکه «پرس
تیوی» و «الجزیره» گفته اس��ت که پیشنهاد ایران به
آمریکا این اس��ت که «پروتکل الحاقی پیش از موعد در
پارلمان ایران تصویب ش��ود و در مقابل توافق هستهای
به تصویب کنگره ایاالت متحده رسیده و واشنگتن تمام
تحریمها را بردارد».
نگران هستیم «برجام »۲به ما تحمیل شود
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :خروجی
برجام مشخص ش��د و دس��تاوردی برای ما نداشت اما
ام��روز این نگرانی وج��ود دارد که نکند برجام دو هم به

ما تحمیل شود .وی با انتقاد از اینکه برخی دوباره حرف
از مذاکره می زنند ،افزود :امریکا بار ها ثابت کرده است
که قابل اعتماد نیس��ت و نمی ش��ود روی حرفها و قول
های امریکایی ها حس��اب کرد.س��لیمی به فعال کردن
ظرفیتهای مختلف ایران اسالمی اشاره و تاکید کرد :در
طول این چند دهه اخیر جمهوری اسالمی به اوج اقتدار
خود رس��یده است و مولفههای قدرت کشورمان پررنگ
تر ش��ده اند بنابراین دولتمردان باید مراقب باشند که از
این مولفهها چشم پوش��ی نکنند و تا میتوانند ظرفیت
های موجود کشور را برای آبادی هرچه بیشترکشور فعال
کنند.ای��ن نماینده مردم درمجل��س دهم به اضمحالل
ترامپ اش��اره و اظهار کرد :واقعی��ت ترامپ بیانگر این
اس��ت که از درون آمریکا دچارمشکالت عدیده ای شده
است و به شدت احساس نیاز می کند تا حداقل با مقامات
ایرانی یک عکس یادگاری بیاندازد؛ بلکه این کار را یک
دستاورد بزرگ برای خود به حساب بیاورد.

بدترین تصمیم در شرایط فعلی برای نظام جمهوری

اسالمی مذاکره مجدد با آمریکاییها است

سیدمحمدحس��ین نقویحسینی عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
آمریکاییها در ماههای اخیر سیاس��ت چماق و هویج را
ب��ا کار گرفتند که از یک س��و با ط��رح جنگ و حرکت
ن��او و اعزام نیرو ب��ر طبل جنگ میکوبند و از س��وی
دیگ��ر صحبت از قرار دادن ش��ماره تماس نزد ایرانیها
و واسطهتراش��ی برای مذاکره مجدد از سوی کشورهای
منطقه و س��وئیس کردهاند.وی اف��زود :آمریکاییها به
دنبال آن هس��تند ک��ه راه مذاکره مجدد ب��ا ایران را باز
کنند.عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد :واشنگتن
با سیاست چماق و هویج به دنبال آن است که مسئوالن
ایرانی را مجددا به پای میز مذاکره کشانده و هدف آنها
گام برداش��تن در همین مسیر است.نقویحسینی اظهار
داش��ت :در هر دو موض��وع آمریکاییها دروغ میگویند
چرا که نه جرأت اق��دام نظامی علیه تهران را دارند چرا
که از توان و ظرفیت و پتانس��یل جمهوری اس�لامی در
بخ��ش نظامی ب��ه خوبی آگاه هس��تند و در مذاکره هم
دروغ میگویند چرا که وفادار به هیچ کدام از قاعدههای
بینالمللی نیستند.وی گفت :آمریکاییها به هیچ کدام از
قواعد بینالمللی وفادار نبوده و بارها این را نش��ان دادند
و در موضوع برجام این امر را به خوبی نش��ان دادند که
ب��ه راحتی زیر توافقنامه زده و برج��ام را پاره کردند.وی
تصریح کرد :آمریکاییه��ا با موضوعات مختلف تالش
دارند تا جنگ روانی در ایران را به وجود آورند و کش��ور
را به  2گروه مواف��ق مذاکره با آمریکا و مخالف مذاکره
به آمریکا تقس��یم کنند تا فشارهای اقتصادی جمهوری
اسالمی را به پای میز مذاکره آن هم با شرایط واشنگتن
به پای میز مذاکره بکش��انند.نماینده م��ردم ورامین در
مجلس افزود :بدترین تصمیم در شرایط فعلی برای نظام
جمهوری اس�لامی مذاکره مجدد با آمریکاییها است و
طرح موضوع مذاکره با آمریکاییها کام ً
ال اشتباه است.

وزیردفاع:ایرانبهواسطهقدرتدفاعی،نقشتعیینکنندهدرمعادالتمنطقهدارد

امیر حاتمی گفت :همه ارکان نظام اس�لامی بر اهمیت ارتقاء توان دفاعی
و بهخصوص افزایش قدرت موش��کی ایران اجماع دارند .به گزارش روابط
عمومی وزارت دفاع امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مس��لح با گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام ش��امخ شهداء
بهویژه  3وزیر شهید و  1000شهید صنعت دفاعی در تشریح وضعیت ایران
بهلحاظ نظامی در آغاز جنگ تحمیلی 8ساله گفت :در بدو پیروزی انقالب
و حتی کمی قبلتر از آن مستش��اران خارجی با تغییر قراردادها و مبالغ در
معاهدات خود نقض پیمان کردند و تحریمها از همان ابتدا علیه ملت ایران
اعمال ش��د؛ در واقع ما از یک طرف با ادوات نظامی محدود و غیربومی و
از طرف دیگر با مشکل نداشتن قطعه ،تعمیر و نگهداری مواجه بودیم.وزیر
دفاع در همین زمینه افزود :بر اساس اتفاقات جنگ و محدودیت در کمیت
تسلیحات نظامی ،جرقه خودکفایی در عرصه نظامی و بهویژه عرصههای
هوایی با تأکیدات امام راحل و س��پس مقام معظم رهبری (م ّد ظلّه العالی)
ک��ه در آن دوران نماینده حضرت امام در ش��ورای انقالب بود زده ش��د و
مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که هرچه به انتهای جنگ نزدیک میش��دیم،

نیاز به خودکفایی و خوداتکایی را با عمق بیش��تری احساس میکردیم که
اگر روی پای خودمان نتوانیم بایس��تیم هر چقدر که تجهیزات و هر مقدار
امکانات داشته باشیم اینها بعد از مدتی از کار میافتند و نمیتوانیم از آنها
استفاده کنیم.
پیشرفت در کالبد نیروهای مسلح از آغاز جنگ تحمیلی نهادینه شد


وزی��ر دفاع با بی��ان خاطراتی از دوران مقدس با اش��اره به اقالم تحریمی
معروف از جمله «س��یم خاردار» اظهار داش��ت :در حوزه پدافندی بس��یار
محدود بودیم تا جایی که اقالمی نظیر سیم خاردار هم به ما نمیدادند ،یکی
از علل معروف شدن این موضوع کاربرد چندگانه سیم خاردار و محرومیت
در بهرهمن��دی از حداق��ل امکانات نظام��ی در آن دوران بود که خود این
موضوع مبنایی برای تشکیل جهاد خودکفایی بهدستور مقام معظم رهبری
(م��د ظله العالی) در دهه  60بود.وی در همین زمینه افزود :ما در جنگ به
این نتیجه رسیدیم که دشمنی که از دادن سیم خاردار دریغ میکند حتم ًا در
سایر حوزهها هم ما را در فشار خواهد گذاشت و عرصه را روز به روز بر ما
تنگتر خواهد کرد؛ بر همین اساس کلید پیشرفت صنایع دفاعی از همان

استقبال هنیه از نمایش نقشه تاریخی فلسطین از سوی اردوغان

رئی��س دفتر سیاس��ی حم��اس به اق��دام رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نش��ان دادن نقش��ه
تاریخی از فلس��طین در س��ازمان ملل واکنش نشان
داد.به گزارش مهر به نقل از اس��پوتنیک ،اس��ماعیل
هنیه رئیس دفتر سیاس��ی حماس به اقدام رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نش��ان دادن نقش��ه
تاریخی از فلسطین در سازمان ملل واکنش نشان داد.
وی در پیام��ی به اردوغان ضمن تمجید از این حرکت
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد :ما و ملت فلسطین چه
آنها که در داخل هس��تند و چه کسانی که در کشورها
دیگر آواره هستند با اهتمام و تقدیر حرفهای حاکی از
همبس��تگی با فلسطین و اراضی اشغالی و ملت استوار

ما را دنبال کردند .حرفهای ش��ما آکنده از دوس��تی و
دفاع از ش��هر قدس اش��غالی و مس��جد االقصی بود.
نش��ان دادن نقشه تاریخی فلس��طین در برابر رهبران
دنیا در هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان
ملل برای اولین بار در این نشس��ت ه��ا رخ داد.هنیه
تاکید کرد :ملت فلس��طین با این س��خنرانی تاریخی
که سیاست های اش��غالگران اسرائیلی جنایتکار علیه
س��رزمین و ملت فلسطین بیش از هفتاد سال را رسوا
کرد ،عمیقا احساس سربلندی کرد و این مواضع خفت
بار و س��کوت کش��ورها دربرابر حقوق فلسطینی ها را
نمایان کرد .ش��ما با این س��خنرانی به نام ملت های
مظلوم اسالمی در سراسر دنیا سخن گفتید.

دوران جنگ در کالبد نیروهای مسلح نهادینه شد.

مؤلفههای دفاعی خود را بهطور هماهنگ توسعه دادیم


امیر س��رتیپ حاتمی با ابراز اینکه «بر اس��اس معادالت جنگ و استفاده
دشمن از موشکهای دوربرد ،نیاز فوری و استراتژیک ما در حوزه موشکی
بسیار احساس میشد» خاطرنشان ساخت :در همان زمان ما به این نتیجه
رسیدیم که مؤلفههای دفاعی خود را باید بهطور هماهنگ توسعه دهیم تا
بتوانیم به یک بازدارندگی مؤثر و پیشرفته دست یابیم و بنابر این در حوزه
رزم زمینی ،دریایی ،هوایی و راداری به فناوریهای ارزش��مندی دس��ت
یافتیم.وزیر دفاع با یادآوری اینکه در بس��تر امنیت ،پیشرفتهای زیادی
حاصل میش��ود گفت :بنا به موقعیت ژئوپولیتیک جمهوری اس�لامی از
یک طرف و ایدئولوژیهای نظام اسالمی از طرف دیگر ،کشور ما همواره
در معرض تهدید قرار خواهد داشت و لذا پیشرفتهای دفاعی برای حفظ
اس��تقالل ایران اسالمی ضرورتی انکارناپذیر است که بر آن شدیم از 30
خانواده محصول نظامی غیربومی و کارخانهای در دوران دفاع مقدس به
 771محصول دفاعی پیشرفته مبتنی بر نیاز نیروهای مسلح برسیم.

بیانیه اروپاییها علیه ایران ثابت کرد نباید به آنها اعتماد کرد

آیتاهلل مجتهد شبستری ،بیانیه روز گذشته سه کشور
اروپایی علیه ایران را مورد اش��اره قرار داد و گفت :این
هم نمونه دیگری برای اطمینان از این موضوع است که
به اروپاییها هم نمیشود اعتماد کرد .آیتاهلل محسن
مجتهد شبس��تری ،عضو مجلس خب��رگان رهبری در
گفتوگو با خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری فارس با اشاره
به س��فر رئیس جمهور به سازمان ملل گفت :همانطور
که رهبر ّ
معظم انق�لاب مکرر فرمودند ،همپنان که به
آمریکاییها اعتمادی نیست ،اروپاییها هم قابل اعتماد
نیس��تند.وی به بدعهدی آمریکا و اروپا در قضیه برجام
اش��اره کرد و گفت :بعد از برجام چندماه ایران را معطل
یک سازوکار مالی کردند و میخواستند روغن ریخته را

نذر امامزاده کنند.مجتهد شبستری ادامه داد :اروپاییها
یازده تعهد خود را عملی نکردند و فکر کردند میش��ود
سر ایران شیره مالید .وی ،بیانیه روز گذشته سه کشور
اروپایی علیه ایران را مورد اش��اره قرار داد و گفت :این
هم نمونه دیگری برای اطمینان از این موضوع اس��ت
که به اروپاییها هم نمیشود اعتماد کرد.عضو مجلس
خب��رگان رهبری افزود :امیدواریم در چنین ش��رایطی،
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ،بیش از پیش هوشیار
باشند .همانطور که رهبر انقالب گفتند ،ما خواهان قطع
مراوده با دنیا نیستیم ،ا ّما شرایط ایجاد شده ،هوشیاری
بی��ش از پیش را میطلبد و باید مراقب ترفندهای اروپا
و آمریکا بود.

ش��بکه المیادین در تحلیلی به س��فر قریب
الوقوع «عادل عبدالمهدی» نخس��ت وزیر
ع��راق به عربس��تان س��عودی و اهداف آن
پرداخت.ب��ه گزارش المیادین ،س��فر قریب
الوقوع «عادل عبدالمهدی» نخس��ت وزیر
عراق به عربستان سعودی مورد توجه رسانه
های مختلف قرار گرفته است.بر اساس این
گزارش ،این شبکه لبنانی با اشاره به اهمیت
سفر میان «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر
عراق به عربس��تان س��عودی برای دیدار با
مقامات ارش��د این کش��ور ،اعالم کرد :سفر
عبدالمهدی به ریاض در چارچوب سلس��له
تحرکات عراق برای میانجیگری میان ایران
و عربستان ،قرار می گیرد .المیادین در ادامه
مطلب خود در این خصوص همچنین آورده
است :سفر روز چهارشنبه عادل عبدالمهدی
ب��ه ریاض و قص��دش برای دی��دار با ملک
سلمان و محمد بن سلمان با هدف وساطت
میان تهران و ریاض ،است.این شبکه لبنانی
همچنی��ن اعالم کرد که اخب��ار خود در این
خص��وص را به نقل از منابع مطلع ،منتش��ر
کرده است .از سوی دیگر ،المیادین همچنین
اعالم کرده اس��ت :عبدالمهدی تالش می
کند تا زمینه های انجام دیداری میان سران
ایران و عربستان در بغداد ،پایتخت عراق را
فراهم کند.
عصبانیت «الریجانی» از اعتراض
نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در واکنش
ب��ه اعتراض��ات مخالف��ان طرح تش��کیل
وزارت بازرگانی ،با عصبانیت ش��دید ،مانع
بیان اعتراضات ش��د .به گزارش مهر ،پس
از تصویب ط��رح تش��کیل وزارت تجارت
و خدم��ات بازرگانی در جلس��ه علنی امروز
مجلس ش��ورای اس�لامی ،تعداد زیادی از
مخالف��ان این طرح ،مقاب��ل جایگاه هیئت
رئیسه تجمع کردند.مخالفان این طرح معتقد
بودند که طرح مذکور ،مغایر با برنامه ششم
توسعه اس��ت و نیازمند رأی مثبت دو سوم
نمایندگان حاضر در مجلس است درحالیکه
این طرح دارای رأی دو سوم حاضران نبود.
حجتاالس�لام نصراهلل پژمانفر ،حمیدرضا
حاجیبابایی و تع��داد دیگری از نمایندگان
مقاب��ل جایگاه هیئت رئیس��ه ایس��تادند و
نس��بت به ای��ن موضوع اعت��راض کردند.
در ادام��ه عل��ی الریجان��ی رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی خطاب به پژمانفر گفت:
ش��ما حق ندارید اینجا ح��رف بزنید ،بروید
سر جایتان بنشینید و تذکر بدهید تا تریبون
شما باز ش��ود.باالخره با وساطت تعدادی از
نماین��دگان ،پژمانفر از مقابل جایگاه هیئت
رئیس��ه کنار رفت البته الریجانی اجازه نداد
نمایندگان نس��بت به این موضوع اعتراض
خود را مطرح کنند.س��پس نصراهلل پژمانفر
در صندلی خود نشست ،با باال بردن کتابچه
آئیننامه مجلس ،خواس��تار بیان تذکر خود
ش��د و نس��بت به اقدام الریجانی مبنی بر
عدم موافق��ت با طرح اعت��راض مخالفان،
با صدای بلند انتق��اد کرد.الریجانی خطاب
ب��ه پژمانف��ر گف��ت :توهین نکنی��د ،آقای
پژمانف��ر تذکرت��ان را ثبت کنی��د ،جوابتان
را میدهی��م ،اینکه فری��اد میزنید و اینجا
میآیید ،کار درس��تی نیست؛ شما که فقط
در مجلس تشریف ندارید ،مجلس آئیننامه
دارد ،تذک��ر دارید ،ثبت کنید.رئیس مجلس
شورای اسالمی با صدای بلند ،گفت :عادت
کردی��د با فری��اد کارهایتان را جل��و ببرید،
بنش��ینید مانند بقیه و توهی��ن نکنید .دائم
میگویی��د «دیکتاتوری ،دیکتاتوری» ،یک
چیزی ی��اد گرفتهاید.الریجانی با عصبانیت
اظهار داش��ت :دیکتاتوری ش��ماها هستید
که این بس��اط را در کش��ور راه انداختهاید؛
تریب��ون یکطرفه ش��ما هس��تید که همه
تریبونها دس��تتان اس��ت؛ هر چه خواستید
به همه میگویید ،کسی هم چیزی به شما
نمیگوید که این مملکت اینطوری ش��ده
است.وی ادامه داد :چهار نفر اینطور حرف
میزنند و بقیه تس��لیم میشوند ،ما چیزی
به ش��ما نمیگوییم ولی شما هر چه دلتان
خواس��ت ،گفتید.البته باز هم رئیس مجلس
شورای اس�لامی اجازه نداد تا پژمانفر تذکر
خ��ود را مطرح کن��د.در ادامه ،حس��ینعلی
حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در
جریان ارائه پیشنهادی برای اصالح عنوان
طرح اظهار داش��ت :بر اساس قانون برنامه
ششم توس��عه ،هرگونه افزایش تشکیالت
دولت ممنوع است بنابراین این طرح مغایر
برنامه شش��م توس��عه بوده و نیازمند رأی
مثبت دو سوم نمایندگان حاضر است.عالوه
ب��ر این ،رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی
گفت :این دستگاه موجود است و تشکیالت
جدی��د با اس��تفاده از ظرفیته��ای موجود
ایجاد خواهد ش��د .در تبصره دوم این طرح
نیز آمده اس��ت« :طبق قانون برنامه ششم
توس��عه ،وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
تشکیل شود».

