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اخبار
«وکیل الدوله» باعث فساد اقتصادی
نمایندگان مجلس شد

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب درباره
رد صالحی��ت  ۷۰نف��ر از نماین��دگان فعلی
مجلس به دلیل پروندههای فس��اد اقتصادی
گفت :وکیل الدوله بودن فس��اد اقتصادی در
نمایندگان مجلس به بار آورد .مهدی چمران
در گفتگو با مهر درباره رد صالحیت  ۷۰نفر از
نمایندگان فعلی مجلس به دلیل پروندههای
فساد اقتصادی گفت :هر کسی که در کشور
مسئولیت مدیریتی داشته باشد در معرض این
خطر اس��ت که آلوده به رانتهای اقتصادی
شود .همسویی دولت و مجلس نه ،اما وکیل
الدوله بودن وکیل الدوله بودن فساد اقتصادی
در نمایندگان مجلس به بار آورد .اگر مجلس و
دولت همسو و همجهت باشند میتوانند امور
را تسهیل کنند ،اما سو استفاده نمایندگان از
رابطه با دولتیها و بالعکس امکان بروز فساد
در سطوح مدیریتی را افزایش میدهد .اینکه
هر چه دولت گفت مجل��س بپذیرد و برخی
نمایندگان گوش به فرمان دولت و وزرا باشند
یقین ًا خود میتواند ش��اهراه رانت و فس��اد در
پارلمان باشد.
گام دوم انقالب با شعار اخراج آمریکا
از منطقه آغاز شد

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
همانطور ک��ه گام اول انقالب برای بیرون
کردن نظ��ام شاهنش��اهی و اس��تقرار نظام
جمهوری اس�لامی گذشت ،گام دوم انقالب
با ش��عار اخراج آمریکا از منطقه آغاز ش��د.به
گزارش مهر ،محس��ن رضای��ی در همایش
بینالملل��ی «گام دوم انق�لاب ،الگوی نظام
انقالبی تمدنس��از» اظهار کرد :در شرایطی
وارد چهل و یکمین س��ال پی��روزی انقالب
اس�لامی میشویم که اولین س��ال گام دوم
انقالب را پش��ت س��ر میگذاریم .یک سال
از گام دوم انق�لاب گذش��ت .حوادثی که در
سال اول گام دوم انقالب شکل گرفته است
نوید پیروزیهای بزرگی را در آینده میدهد.
وی ادامه داد :همانطور که گام اول انقالب
اس�لامی برای بیرون کردن استبداد و نظام
شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسالمی
گذشت ،گام دوم انقالب با شعار اخراج آمریکا
از منطقه آغاز ش��د که این آغاز بسیار مبارک
اس��ت زیرا انقالب اس�لامی در یک عرصه
جدید و بزرگ منطقهای و جهانی میخواهد
نقشآفرینی کند.
الزمه تشکیل یک مجلس انقالبی
حضور پرشور در انتخابات است

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت :مردم با
حضور چشمگیر خود در انتخابات ضمن خنثی
کردن توطئههای دش��من ب��رای ایجاد تفرقه
در کش��ور ،تشکیل مجلسی قوی و انقالبی را
رقم خواهند زد .حجتاالسالم سیدمحمدباقر
عبادی در گفتوگو با فارس ،با تأکید بر حضور
پرش��ور مردم در انتخابات گفت :حضور پرشور
م��ردم در انتخابات پیشرو خنثیکننده توطئه
دشمنان علیه کش��ور و نظام است .وی افزود:
دشمنان ما همواره سعی دارند تا با ایجاد تفرقه
در کش��ور و فاصله انداختن بین مردم و اصل
نظام،زمینه را برای رس��یدن به مطامعشان در
جمهوری اسالمی فراهم کنند و از هر فرصتی
برای رسیدن به هدف خود استفاده میکنند که
البته تاکنون ناکام ماندهاند .دش��منان ما در هر
انتخابات به موضوع حضور مردم ما در انتخابات
متمرکز میشوند و مترصد فرصتی برای حضور
کمرنگ مردم هس��تند و مطامع خود را در این
فضاها جستجو و پیگیری میکنند.
«مکانیزم ماشه» عملیاتی نخواهد شد

رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه در مجموع
مذاکرات بسیار خوبی با مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا صورت گرفت ،گفت :اتحادیه اروپا
تالش خواهد کرد برجام بماند که معنای دیگر
آن این اس��ت که “مکانیزم ماش��ه” عملیاتی
نخواهد ش��د .به گزارش خبرنگار حوزه دولت
خبرگزاری تس��نیم ،محمود واعظی در حاشیه
جلس��ه هیئت وزیران با بیان اینکه در مجموع
مذاکرات بسیار خوبی با مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا ص��ورت گرفت ،افزود :او ًال قبول
کردند ک��ه اروپاییها به تعهداتی که در برجام
داش��تند ،با خروج آمریکا از برجام نتوانستند به
آنها عمل کنند ،دوم اینکه گفتند اروپا میخواهد
روابط خوبی در همه ابعاد با ایران داشته باشد و
نکته بعد اینکه اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد
برجام بماند که معنای دیگر آن این اس��ت که
“مکانیزم ماشه” عملیاتی نخواهد شد و به هر
حال موضعی که در ابتدا گرفتند ممکن اس��ت
برای افکار عمومی خودشان باشد.

تأیید صالحیت بیش از هفتهزار داوطلب ،انتخابات را رقابتی کرده است

دبی��ر ش��ورای نگهب��ان گف��ت :در دهها
انتخاب��ات برگزار ش��ده ،مردم ب��ا اعتماد
ب��ه نهادهای برگزارکنن��ده انتخابات پای
صندوقه��ای رأی آمدهاند .ب��ه گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،آیتاهلل احمد
جنت��ی دبیر ش��ورای نگهبان در جلس��ه
این ش��ورا با اشاره به پایان مرحله بررسی
ش��کایات داوطلبان گفت :روزهای کاری
حس��اس و فش��ردهای را در هفته گذشته

پشت سر گذاش��تیم تا به تمامی شکایات
داوطلبان با دقت رسیدگی کنیم .او تأکید
کرد :تمام دقتمان را کردیم تا داوطلبان
با ش��رایط قانون انتخابات مطابقت دهیم
و آنه��ا را احراز و تأیی��د صالحیت کنیم،
چراک��ه اگر بیدقتی در این زمینه صورت
بگیرد و انس��انی فاقد شرایط وارد مجلس
شود ،دیگر نمیشود کاری کرد ،متأسفانه
س��ازوکار "خودنظارت��ی" مجل��س با نام

هیئ��ت نظارت ب��ر رفتار نماین��دگان هم
کارآم��دی الزم را ن��دارد .دبیر ش��ورای
نگهب��ان در ادامه به تأیید بیش از  ۷هزار
نفر نامزد از طیفهای گوناگون سیاس��ی
و افراد مس��تقل اش��اره ک��رد و گفت :با
ای��ن حج��م از نامزده��ا ،انتخابات پیش
رو همچون گذشته ،انش��اءاهلل رقابتی و
س��الم برگزار خواهد ش��د .آیتاهلل جنتی
با بیان اینکه در چهل س��ال گذشته دهها

انتخابات برگزار شده و امور کشور به اتکاء
آرا مردم اداره ش��ده است ،اظهار کرد :در
هم��ه این انتخاباتها م��ردم با اعتماد به
نهادهای برگزارکننده انتخابات و شورای
نگهب��ان پای صندوقه��ای رأی آمدهاند
و به س�لامت انتخابات ایمان داش��تهاند،
نباید با اظهارات ناصحی��ح ،اعتماد مردم
به انتخابات را خدش��هدار کرد .او تصریح
کرد :شورای نگهبان همواره از رأی مردم

اروپا باید مکانیسم حل اختالف برجام
را کنار بگذارد

پاس��داری کرده و اجازه نداده جمهوریت
نظ��ام و حقالناس پایمال ش��ود ،در این
دوره هم اینگونه بوده و تا آخرین مرحله
انتخابات و تأیید نتایج آراء نظارت شورای
نگهبان ادامه خواهد یافت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم:

کسانی که به دروغ انتخابات را زیر سؤال میبرند به دنبال دلسردکردن مردم هستند
«معامله قرن» قبل از مردن ترامپ خواهد مرد

گ�روه سیاس�ی :حضرت آیتاهلل خامنهای با
اشاره به اینکه هر کس��ی به ایران و امنیت
آن عالقهمند است ،باید در انتخابات شرکت
کند ،در بخش دیگر بیاناتشان تاکید کردند:
ط��رح آمریکایی معامله ق��رن قبل از مردن
ترام��پ ،خواه��د م��رد .به گ��زارش «عصر
ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر
مق��ام معظ��م رهب��ری ،حض��رت آیت اهلل
خامن��های صب��ح روز چهارش��نبه در دیدار
ه��زاران نف��ر از قش��رهای مختل��ف مردم،
راهپیمای��ی  ۲۲بهم��ن و انتخابات مجلس
ش��ورای اس�لامی را دو آزمون بزرگ ملت
ای��ران خواندن��د و ب��ا تبیی��ن خصوصیات
نامزدهای شایس��ته مجلس ،حضور پرشور و
آگاهانه همه مردم در انتخابات  ۲اسفند را در
حل مش��کالت داخلی و بی��ن المللی مؤثر
برش��مردند و تأکی��د کردن��د :هرکس ایران
عزیز ،امنیت میهن و آبروی وطن را دوست
دارد و در پی حل مش��کالت اس��ت ،باید در
پای صندوق رأی حضور یابد تا عزم و اقتدار
ملی ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد.
ایش��ان همچنین ط��رح امریکا موس��وم به
معامله ق��رن را طرحی احمقان��ه ،خبیثانه و
شکستخورده خواندند و افزودند :راه مقابله
با این طرح ،ایستادگی و جهاد شجاعانه ملت
و گروهه��ای فلس��طینی و حمای��ت جهان
اسالم است و عالج اساسی مسئله فلسطین
نیز روی کار آمدن نظام مورد نظر و منتخب
هم��ه م��ردم فلس��طینی االص��ل در یک
نظرخواه��ی عمومی اس��ت .رهب��ر انقالب
اس�لامی ایام دهه فجر را برای کشور ایامی
بیبدیل و مظهر اقتدار و عزم ملی دانستند و
گفتن��د :ملت ایران در دهه فجر توانس��ت با
عزم راس��خ خود و با رهبری امام بزرگوار که
رهبری بینظیر در دنیا بود ،بنای پوس��یده و
فاس��د چندهزار ساله اس��تبداد ،ظلم ،فساد،
س��لطه بیگانگان و لگدمال ش��دن مردم را
واژگون و بنای مردم ساالری را به جای آن
پایه ریزی کند .حض��رت آیت اهلل خامنهای
برگزاری انتخابات مختلف از ابتدای پیروزی
انق�لاب اس�لامی تاکنون را نش��ان دهنده
استواری نظام اسالمی بر رأی مردم دانستند
و افزودن��د :البت��ه نظام اس�لامی عالوه بر
مردم��ی بودن ،دینی نیز هس��ت و بر همین
اس��اس م��ردم س��االری در ای��ران «مردم
ساالری اس�لامی» است .ایش��ان پرورش
افرادی همچون ش��هید سلیمانی ،رزمندگان
دف��اع مقدس ،مدافعان حرم و روحیه قوی و
ایس��تادگی خانواده های شهدا را از آثار نظام
دینی برشمردند و خاطرنشان کردند :از جمله
ویژگیهای بارز ش��هید س��لیمانی ،تعهد و
ایم��ان ب��ود و اصو ًال هنگامی ک��ه ایمان با
عمل صالح و روحیه جهادی همراه می شود،
شخصیتی همچون س��ردار سلیمانی شکل
م��ی گیرد ک��ه حتی دش��منان مجب��ور به
تحسین ویژگی های شخصیتی او می شوند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به در
پیش بودن راهپیمایی سراس��ری  ۲۲بهمن،
گفتند :ملت ایران در چهل سال گذشته و با
وجود سرما و یخبندان با حضور پر شکوه در
راهپیمای��ی  ۲۲بهمن ،اجتماع عظیم خود را
ب��ه رخ جهانیان کش��یده اس��ت ک��ه من با
همهوج��ود از مل��ت ایران تش��کر میکنم.
حضرت آی��ت اهلل خامن��های همزمانی ۲۲
بهمن امس��ال با ایام چهلم ش��هید س��ردار
س��لیمانی را زمینهساز انگیزه مضاعف مردم
دانستند و تأکید کردند :انشاءاهلل ملت ایران

س��فیر روس��یه در ایران با تاکی��د بر اینکه
طبق قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان
ملل ،اکتبر  ۲۰۲۰تحریم تس��لیحاتی تهران
پایان مییابد ،درب��اره عالقهمندی ایران به
تسلیحات روس��ی صحبت کرد .به گزارش
فارس« ،لوان جاگاریان» تحریم تسلیحاتی
ایران توسط ش��ورای امنیت سازمان ملل را
«موقتی» خوانده و به تمجید از تس��لیحات
روسی پرداخته است .به نوشته «اسپوتنیک»،
جاگاریان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا

با حضور عظیم خود در راهپیمایی  ۲۲بهمن،
ضربه کوبندهای بر سیاس��تهای دشمن وارد
خواه��د کرد .ایش��ان در بخ��ش دیگری از
سخنانش��ان با اش��اره به انتخابات مجلس
شورای اس�لامی در دوم اسفند ،انتخابات را
برای کش��ور و ملت ،فرصتی بسیار بزرگ و
ب��رای دش��منان تهدید خواندن��د و افزودند:
برگزاری پرش��ور انتخابات و حضور همگانی
م��ردم در پای صندوق ه��ای رأی ،تضمین
کننده امنیت کشور خواهد بود زیرا دشمنان
از پش��توانه مردمی نظام بی��ش از امکانات
تسلیحاتی آن هراس دارند .حضرت آیت اهلل
خامنهای انتخابات را نشان دهنده «عظمت،
اقتدار و بصیرت ملی» دانستند و افزودند :در
کشور مشکالت و گرفتاری هایی وجود دارد
که برخی ناش��ی از تحریمها ،و علت برخی
ه��م ک��م کاری ها اس��ت اما با وج��ود این
مش��کالت ،مردم به دلیل آنکه در انتخابات
موضوع آبروی نظام و امنیت کشور در میان
است ،به میدان خواهند آمد .ایشان انتخابات
را در حل مش��کالت بین الملل��ی نیز مهم
خواندند و خاطرنش��ان کردن��د :در قضاوت
ناظ��ران بین المللی نس��بت به هر کش��ور،
مسائلی نظیر میزان حضور مردم در انتخابات
و چگونگ��ی روی کار آم��دن مس��ئوالن و
نهادهایی نظی��ر مجلس ،تأثیرگذار اس��ت،
بنابرای��ن ش��رکت انبوه م��ردم در انتخابات
مجلس از این زاویه نیز کام ً
ال ضروری است.
رهبر انقالب اس�لامی همچنی��ن انتخابات
ریاست جمهوری و مجلس را فرصتی برای
ورود اف��کار جدی��د و راههای ن��و در چرخه
تصمی��م س��ازی و تصمی��م گیری کش��ور
برشمردند و افزودند :بخصوص هنگامی که
مردم افراد شایسته را برگزینند ،راههای تازه
و چ��اره اندیش��ی های جدی��د در روند حل
مش��کالت کش��ور و مردم پدیدار می شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای انتخابات را از بُعد
کلی ،اساس��ی ترین مسئله کشور دانستند و
افزودند :اقتصاد ،فرهنگ ،پیشرفت علمی و
مس��ائلی از این قبیل بس��یار مهم است اما
اس��اس همه این مسائل انتخابات است چرا
ک��ه اگر انتخاب��ی عمومی ،قوی و درس��ت
انجام ش��ود ،همه مش��کالت بهتدریج حل
خواهد شد .ایش��ان با ابراز تأسف و انتقاد از
برخی حرفهای حاشیه ساز در زمینه انتخابات
تأکید کردند :وقتی انتخابات از ابعاد مختلف
دارای این همه اهمیت و تأثیرگذاری است،
نباید با حاش��یه سازی ،س��خنان گوناگون و
حرفهای دلسرد کننده آن را از رونق انداخت.

حضرت آیت اهلل خامنهای تالش همیشگی
دش��منان ایران برای خدش��هدار جلوه دادن
انتخاب��ات را مس��ئلهای طبیع��ی خواندند و
افزودن��د :وقت��ی برخ��ی رس��انههای خائن
خارجی ،جمعیت عظیم میلیونی ملت را چند
هزار نفره میخوانند اما تحرک چند صد نفر
در خیابانها را به اسم ملت ایران جا میزنند،
طبع ًا مردم به این رسانه ها اعتماد نمیکنند
البته به ش��رطیکه از داخل به این رسانهها
مایه تبلیغات س��وء داده نشود .رهبر انقالب
تأکید کردند :گویندگانی که تریبون دارند یا
بهواسطه جایگاه خود می توانند در رسانه ها
و فضای مجازی ح��رف بزنند ،نباید جوری
اظهار نظر کنند که دش��من ب��ا بزرگنمایی
حرف آنها ،برای دلسرد کردن مردم ،خوراک
گیرش بیاید .ایش��ان انتخاب��ات در ایران را
جزو سالمترین انتخابات در جهان خواندند و
خطاب به افراد حاشیهساز افزودند :وقتی شما
به دروغ می گویید این انتخابات مهندس��ی
ش��ده و یا اینکه انتخابات نیس��ت انتصابات
است ،مردم دلسرد می شوند .رهبر انقالب با
ابراز تعجب از س��خنان برخی که بهوس��یله
انتخابات به جایی رس��یدهاند اما انتخابات را
زیر س��ؤال می برند ،گفتند :چگونه است که
انتخابات وقتی به نفع ش��ما است صحیح و
متقن اس��ت اما وقتی به نفع ش��ما نیس��ت
انتخابات خراب اس��ت؟ ایش��ان افزودند :در
انتخابات مجلس بارها بعضی افراد نامه دادند
که تقلب شده یا اشکال دارد ،بنده نیز هیأت
های��ی تعیین ک��ردم که با دقت رس��یدگی
کردند و بعد معلوم شد این گزارش ها و نامه
ها درس��ت نبوده اس��ت .حض��رت آیت اهلل
خامنهای گفتند :از دش��من نمی شود گالیه
کرد اما فالن نویس��نده ،مرتبطین با فضای
مج��ازی ،نماینده مجلس و فالن مس��ئول
مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور نشود
که بگوییم مردم ش��رکت کنی��د اما در عین
حال ،به غل��ط ،جوری حرف بزنیم که مردم
از حضور در انتخابات دلس��رد ش��وند .رهبر
انقالب حمله به ش��ورای نگهبان را از غلط
ترین کاره��ا دانس��تند و افزودند :ش��ورای
نگهبان مرکب از ش��ش فقیه عادل و شش
حقوقدان برجسته منتخب مجلس ،در قانون
اساس��ی ش��أنی دارد و مجموع��ه ای قابل
اعتماد اس��ت چگونه انس��ان م��ی تواند به
راحت��ی ای��ن مجموعه را به غ��رض ورزی
درباره برخی افراد متهم کند .رهبر انقالب با
اش��اره به سخنانش��ان در نم��از جمعه اخیر
درباره ل��زوم قوی ش��دن ای��ران در مقابل

دش��منان قویپنجه و بیرح��م بینالمللی
افزودند« :مجلس قوی» از مؤلفه های قوی
شدن ایران است و تشکیل مجلس قوی نیز
به رأی باالی ملت وابس��ته اس��ت .حضرت
آیت اهلل خامنهای گله های غالب ًا بحق مردم
درباره مس��ائل معیش��تی را مربوط به برخی
قوانین و عملکرد بعضی مس��ئوالن اجرایی
دانستند و افزودند :گالیه های مردم به اصل
انتخابات مربوط نمی ش��ود ،ای��ن گالیه از
کس��ان دیگری اس��ت و ملت قدر مجلس
ق��وی را که متعلق به همه کش��ور و عموم
مردم اس��ت ،می داند .رهبر انقالب با دعوت
همگانی از مردم برای ش��رکت در انتخابات
افزودند :ممکن اس��ت کسی از بنده خوشش
نیاید اما اگر ایران را دوست دارد ،باید به پای
صندوق رأی بیاید ،بنابراین هرکس به ایران
عالقهمند اس��ت و امنیت کشور ،حل شدن
مش��کالت و گ��ردش صحی��ح نخبگانی را
دوست دارد ،در انتخابات شرکت کند .ایشان
در همی��ن زمین��ه افزودن��د :اف��راد مؤمن و
انقالبی با انگیزه قوی در انتخابات ش��رکت
خواهند کرد اما اگر کس��ی انگی��زه دینی و
انقالبی ندارد اما میهن عزیز را دوس��ت دارد
الزم اس��ت به پای صندوقه��ای رأی بیاید.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان به
موضوع «ش��اخص های انتخاب درس��ت و
خصوصی��ات فرد منتخب» اش��اره کردند و
گفتند :باید ف��ردی را برای مجلس انتخاب
کرد که مؤمن ،انقالبی ،شجاع ،دارای روحیه
جه��ادی ،کارآم��د و به معن��ی واقعی کلمه
طرف��دار عدال��ت باش��د .حض��رت آیت اهلل
خامنهای افزودند :فردی که از س��خن گفتن
بر ضد ف�لان قدرت خارجی ه��راس دارد،
الی��ق نمایندگی م��ردم با ع��زت ،مقتدر و
شجاع ایران نیست .ایشان با تقدیر از مصوبه
خوب و ش��جاعانه مجلس شورای اسالمی
علیه امریکا بعد از ش��هادت سردار سلیمانی،
خاطرنش��ان کردند :باید اف��رادی را انتخاب
کرد که بتوانند پرچ��م عدالت اعم از عدالت
اقتصادی ،حقوقی و سیاس��ی را در کش��ور
برافراش��ته نگه دارند .رهبر انقالب اسالمی
تأکی��د کردند :م��ردم باید اف��رادی با چنین
ویژگی هایی را بشناسند و به آنها رأی دهند
اما اگ��ر خودش��ان نمی توانند به ش��ناخت
برس��ند ،از راهنمایی و مشورت افراد بصیر و
مورد اعتماد استفاده کنند بنابراین هیچ کسی
نباید بگوید چون افراد را نمی شناس��م رأی
نمی ده��م .همه باید با اتکاء به خداوند وارد
میدان ش��وند و رأی دهند .ایشان در بخش

مسکو :تحریم تسلیحاتی ایران ،موقت است

ایران ب��ه تجهیزات نظامی روس��یه عالق ه
نش��ان داده است یا نه ،تاکید کرد که تهران
به تسلیحات روسی عالقه نشان داده است.
سفیر روسیه در ایران در پاسخ به این سوال
گفت« :بله البته (که ایران عالقه نشان داده
است) چرا که در جهان به درستی تجهیزات
نظامی ما ،بهترین و کم قیمتترین ارزیابی
میش��وند» .نماینده مس��کو در ته��ران از
بی��ان اینکه ایران دقیقا ب��ه کدام تجهیزات
نظامی روس��یه عالقه نش��ان داده ،اش��اره

نکرد .جاگاریان ضمن دفاع ازهمکاریهای
نظامی روس��یه و ایران تاکید کرد که مسکو
قوانین بینالمللی در رابطه با محدودیتهای
تس��لیحاتی ایران به ویژه قطعنامه  ۲۲۳۱را
مراعات میکند .س��فیر روسیه تصریح کرد:
«البته این محدودیتها ،موقتی هستند و تا
اکتبر ( ۲۰۲۰برقرار هستند)» .وی در پاسخ
به سوالی درباره احتمال خرید سامانه پدافند
اس  ۴۰۰توس��ط ای��ران تاکید ک��رد ،خرید
این س��امانه به تصمیم خود تهران بستگی

دارد .اظهارات س��فیر روسیه در ایران درباره
تحری�� م رو به انقضای تس��لیحاتی ایران در
حالی مطرح شده که پیشتر «مایک پامپئو»
وزیر خارجه آمریکا از پایان زمان تحریمهای
تسلیحاتی سازمان ملل بر ایران شدیدا ابراز
نگرانی کرده بود .بر اساس یکی از بندهای
قطعنامه  ۲۲۳۱که از س��ال  ۲۰۱۶میالدی
اجرای��ی ش��د ،ایران ت��ا پنج س��ال از خرید
تس��لیحات تهاجمی منع شده است .این بند
از قطعنام��ه در اکتبر س��ال ( ۲۰۲۰مهر ماه

دیگری از سخنانش��ان با اش��اره به رونمایی
زورگوی��ان و س��رگردنهبگیران آمریکایی از
ط��رح موس��وم ب��ه معامل��ه ق��رن گفتند:
آمریکاییها دلش��ان را خوش کردهاند که با
گذاش��تن اسم بزرگ ،طرحش��ان علیه ملت
فلس��طین موفق ش��ود در حالی که این کار
آنها احمقانه و خبیثانه است و از همین شروع
قضیه به ضررشان تمام شده است .حضرت
آیت اهلل خامنهای با تأکید بر اینکه این طرح
قبل از ُمردن ترام��پ میمیرد ،افزودند :این
کار قطع ًا به نتیجه نخواهد رس��ید ،بنابراین
رفتوآمد و هزینه کردن برای آن و جنجال
بهراه انداختن و رونمایی از آن کاری احمقانه
اس��ت .ایشان طرح موسوم به معامله قرن را
نش��انه آش��کاری از دغلکاری آمریکاییها
خواندند و گفتند :آمریکاییها با صهیونیستها
درباره چیزی معامل��ه کردهاند که متعلق به
آن فلسطینیها و
آنها نیس��ت .فلس��طین از ِ
تصمیمگیری درباره آن مختص آنهاس��ت.
ش��ما چهکاره هستید که درباره زمین و خانه
دیگ��ران تصمیمگی��ری کنید؟ این نش��انه
خباثت ،دغلکاری و بدنهادی شماست .رهبر
انقالب اس�لامی توطئ��ه اخی��ر را به ضرر
آمریکاییه��ا و موجب زندهش��دن مس��ئله
فلس��طین دانستند و افزودند :استقبال و کف
زدن چن��د تن از س��ران خائن ع��رب که در
میان ملته��ای خود نیز ب��یارزش و بیآبرو
هس��تند اهمیتی ندارد و بر خالف سیاس��ت
ثابت دس��تگاه اس��تکبار یعنی بهفراموش��ی
سپردن مسئله فلسطین ،این کار آنها موجب
زنده ش��دن مسئله فلسطین ش��د و در همه
دنیا نام و مظلومیت فلسطین و مجموعههای
فلسطینی بر س��ر زبانها افتاد .حضرت آیت
اهلل خامنهای با اش��اره به تالش مستکبران
شبُرد این طرح با تکیه بر س�لاح و
برای پی 
پ��ول ،راه ع�لاج را «ایس��تادگی و مقاومت
ش��جاعانه» خواندند و تأکی��د کردند :ملت،
عناصر و سازمانهای فلسطینی باید با «جهاد
فداکاران��ه» عرص��ه را بر آمریکا و دش��من
صهیونیس��تی تنگ ،و همه دنیای اسالم نیز
از این مقاومت شجاعانه حمایت و پشتیبانی
کنند .ایش��ان با اشاره به گسترش روزافزون
مح��دوده مقاومت علیه اس��تکبار در منطقه
غرب آسیا ،تأکید کردند :معتقدیم سازمانهای
مسلح فلسطینی خواهند ایستاد و مقاومت را
ادامه خواهند داد و نظام جمهوری اس�لامی
نیز وظیفه خ��ود را پش��تیبانی از گروههای
فلس��طینی میداند ،بنابرای��ن هر گونه و هر
ق��در که بتواند از آنها حمایت می کند و این
پش��تیبانی ،خواست نظام اس�لامی و ملت
ایران اس��ت .رهبر انقالب اس�لامی عالج
اصلی مسئله فلس��طین را راهحل «اصولی،
اعالمشده و ثبتش��ده» جمهوری اسالمی
ایران در مراکز جهانی یعنی «نظرخواهی از
مردم فلس��طینیاالصل» خواندند و گفتند:
تنها راه برای صلح و حل مس��ئله فلسطین،
نظرخواهی از مردم فلس��طینیاالصل با هر
مذهبی اعم از مس��لمان ،مسیحی و یهودی
اس��ت تا ب��ا رأی عموم��ی آنها نظ��ام مورد
نظرشان بر سراسر سرزمین فلسطین حاکم
ش��ود و درباره فلس��طین و امثال نتانیاهو و
دیگ��ران نیز خودش��ان تصمیمگیری کنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��های در پایان تأکید
کردند :انش��اءاهلل این هدف محقق خواهد
شد و شما جوانان آن روز را خواهید دید و به
توفی��ق الهی در بیتالمق��دس نماز خواهید
خواند.

 )۱۳۹۹منقضی میش��ود و پس از آن ایران
این امکان را خواهد داشت که از کشورهای
خارج��ی جنگافزار بخ��رد .پی��ش از این،
پایگاه «بلومبرگ» در گزارشی در خصوص
انقضای بند تحریمهای تسلیحاتی قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل نوشت که
واش��نگتن با خروج زودهنگام از برجام ،خود
را در برابر احتمال خرید تس��لیحاتی ایران از
روس��یه و چین ،در موضع ضع��ف قرار داده
است

وزارت خارجه روس��یه با ص��دور بیانیهای از
سه کشور اروپایی درخواست کرد که با کنار
گذاشتن مکانیسم حل اختالف در برجام ،بر
ایجاد ش��رایطی به منظ��ور حفظ این توافق
هس��تهای تمرکز کنن��د .به گ��زارش گروه
بینالملل خبرگ��زاری ف��ارس ،وزارت امور
خارجه روس��یه امروز (چهارش��نبه) با صدور
بیانیهای از سه کش��ور اروپایی عضو برجام
(آلمان ،انگلیس و فرانسه) درخواست کرد که
مکانیس��م حل اختالف برجام را کنار بگذارد
و بر ایجاد شرایطی برای حفظ برجام ایجاد
متمرکز شود.بنا به گزارش خبرگزاری روسی
«تاس» ،وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود
تصریح کرد« :ما از تمامی شرکا (در برجام)
میخواهی��م تا س��از و کار ح��ل اختالف در
برجام (مکانیس��م ماشه) را کنار بگذارند و بر
روی یک اصل مهم تمرکز کنند :ایجاد جو و
پیشنیازهای الزم برای حفظ برجام».وزارت
خارج��ه روس��یه در ادامه بیانی��ه خود تأکید
کرد« :توافق هس��تهای ایران هنوز به نقطه
بازگشت (تحریمها) نرسیده است».
توانایی موشکی ایران باید جدی
گرفته شود

پایگاه اینترنتی نش��نال اینترست در مطلبی
ب��ه تقوی��ت توانایی موش��کی ای��ران طی
یک ده��ه اخیر پرداخت .به گ��زارش گروه
بینالملل باش��گاه خبرنگاران جوان ،پایگاه
اینترنت��ی نش��نال اینترس��ت در مطلبی به
تقوی��ت توانایی موش��کی ای��ران طی یک
دهه اخیر پرداخت و نوش��ت :ای��ران در ۱۰
سال گذشته س��رمایهگذاریهای کالنی در
عرصه دفاع هوایی خود انجام داده است و با
اطمینان میتوان گفت به رشد قابلتوجهی
در تولید موشکهای کروز و بالستیک دست
یافته اس��ت .تصاویر گویای ق��درت باالی
موشکهای ایران است .نخستین عکسهای
ماهوارهای از پیامدهای حمله ایران به پایگاه
هوایی عین االس��د آمریکا در عراق ،توانایی
پیشرفته زرادخانه موشکی ایران در شناسایی
و حمله دقیق به اهداف دور دس��ت را نشان
میدهد .تصاویر منتشرشده از سوی شرکت
تصویرب��رداری  Planet Labsدر تاری��خ
 ۸ژانویه ،نش��ان میدهد که ایران میتواند
حملهه��ای هوای��ی خود را ب��ه عنوان یک
موفقیت حتی بدون تحمیل تلفات آمریکایی
به چالش بکشد.
مانعتراشی آمریکا در همکاری
بینالمللی برای مقابله با ویروس کرونا

آمریکا به عنوان بزرگترین کش��ور پیشرفته
جهان که از س��طح باالی پزش��کی و درمان
برخوردار اس��ت ،هیچ کم��ک عملی به چین
نکرده است .به گزارش تسنیم به نقل از رادیو
بینالمللی چین ،به دنبال شیوع کروناویروس
جدید و تالش وافر چی��ن برای مقابله با آن،
جامعه جهانی از چین حمایت و به این کشور
کمک میکند .ولی آمریکا به عنوان بزرگترین
کش��ور پیش��رفته جهان که از س��طح باالی
پزش��کی و درمان برخوردار است ،هیچ کمک
عملی به چین نکرده اس��ت .آمریکا نخستین
کشوری است که محدودیتهای همهجانبهای
برای ورود ش��هروندان چینی به آمریکا برقرار
کرد .این کشور همچنین بهطور دائم با هراس
افکنی درباره شیوع کروناویروس الگوی بسیار
بدی ایجاد کرده است .واکنش افراطی آمریکا
درباره کروناویروس مغایر پیشنهادهای سازمان
جهانی بهداش��ت و مانعتراش��ی در همکاری
بینالمللی برای مقابله با کروناویروس بوده که
مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است.
دیدار محرمانه ضد ایرانی مقامات
امارات ،آمریکا و رژیم صهیونیستی

یک پایگاه آمریکای��ی از مالقات محرمانه و
ضد ایران��ی مقامات ام��ارات ،آمریکا و رژیم
صهیونیستی در واشنگتن خبر داد.به گزارش
آنا به نق��ل از المیادی��ن ،پای��گاه آمریکایی
«اکسیوس» بهنقل از دو مسئول صهیونیستی
و آمریکایی فاش کرد در دس��امبر ( ۲۰۱۹آذر
س��ال جاری) دیدار محرمانهای در کاخ سفید
میان مقامهای آمریکا ،رژیم صهیونیس��تی و
امارات برای هماهنگی علیه ایران انجام شد.
این پایگاه خبری در گزارش خود آورده است:
این نشست  ۱۷دسامبر ( ۲۶آذر سال جاری)
و در راس��تای اقدامات دول��ت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا با ه��دف فراهم کردن
مقدمات عادیسازی روابط میان کشورهای
عربی و اس��رائیل انجام ش��د.در این نشست
محرمانه درباره توافق بر س��ر رفع مناقش��ه
می��ان امارات و رژیم صهیونیس��تی بهعنوان
گام موقتی در راس��تای عادیس��ازی روابط
دیپلماتیک گفتگو شد .کوشنر ،داماد و مشاور
ارش��د ترامپ از اصلیترین اف��رادی بود که
مالقات محرمانه را در کاخ سفید ترتیب داد .از
طرف آمریکا رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی
و ویکتوریا کونز ،معاونش و نیز برایان هوک،
رئیس گروه اقدام علیه ایران حضور داشتند.

