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اخبار
شهيد حججي

همرزم
به شهادت رسيد

ســجاد شاهســنايي از همرزمان 
شهيد

محســن حججي از مدافعــان حرم ،در
جريــان ناآراميهــاي اخيــر و در حين
انجام وظيفه بر اثر اصابت تير مســتقيم
آشــوبگران ضدانقــاب در نجفآبــاد
اصفهان به شهادت رسيد.
فعاليت آزادانه آمدنيوز
در سکوت وزير ارتباطات

در شــرايطي کــه
آذر يجهرميوزيــر
ارتباطــات قبال بارها
از پــاول دورف مدير
تلگرام خواســته بود
نسبت به مسدودسازي کانال ضدانقالب
کند در شرايط فعلي که اين
آمدنيوز اقدام 
کانال بــه عنوان ديگري در حال فعاليت
اســت تاکنون جهرميخواسته مجددي
براي مسدودســازي ايــن کانال مطرح
نکرده است .به گزارش عصرايرانيان ،اين
روزها تلگرام در کشور با محدوديت مواجه
است اما با استفاده از فيلترشکن همچنان
دسترسي به اين کانال ممکن است و بايد
پرســيد حکايت يکبام و دوهواي آقاي

وزير در قبال اين اقدام چيست؟
نوبخت :مبارزهکنندگان با اغتشاش
بايد قانون را رعايت کنند


محمد باقر نوبخت ســخنگوي دولت با

بيان اينکــه نمونههايي از اغتشــاش را
در روزهاي اخير مشــاهده کرديم ،اظهار
داشت :مرز اعتراض و اغتشاش را قانون
اساسي مشــخص کرده است .به گزارش
فــارس ،وي تصريح کرد :آنهايي هم که
کنند بايد
خواهند با اغتشــاش مبارزه 

مي
در چارچوب قانون عمل کنند .سخنگوي
دولت ادامــه داد :چــه آن مأمور نيروي
انتظاميکه در چارچوب وظيفهاش کشته
شود و چه آن کسي که آشوب ميکند
مي 
ارند که
شود وجه مشترکي د 
و کشــته مي 
ايراني بودن است .بنابراين دولت و نظام
وارد شده
جمهوري اسالميايران به آسيب 
مند است .نوبخت
به شهروندان متأثر و درد 
با اشاره به اظهار خوشحالي برخي مقامات
خارجــي از ناآراميهاي اخير کشــورمان
اظهار داشــت :اين خوشحاليها به خاطر
خود ميدانند.
اين است که ايران را دشمن 
وي ادامه داد :هم دشمنان خارجي و هم
برخــي گروهکهايي که داريــم ،از اين
ارند که
هستند و آمادگي د 

مسائل شادمان
کنند و يک فتنه و
افراد بيگناه را تــرور 

آشوبي به راه بياندازند.
ذوالفقاري :ناآراميها
بزودي تمام ميشود

حســين ذوالفقاري
معــاون امنيتــي
انتظامى وزير کشور
درباره اتفاقات اخير
اظهار کــرد :در پي
برخي تجمعات اخير سياست شوراي امنيت
کشور کنترل اوضاع بوده است و پليس و
ديگر نيروهاي امنيتي بيشترين مدارا را در
برخورد با معترضان از خود

کنترل شرايط و
افزود:
ادهاند .به گزارش فارس ،وي 
نشان د 
با همه اين مــوارد ،تا جايي که تعرض به
بيتالمــال و اموال مردم و برخي از مراکز
نظاميصورت نگرفته بود ،مشي پليس و
نيروهاي امنيتي مديريت صحنه با کمترين
بود اما در مواردي توســط برخي از
هزينه 
عناصر متعرض اين تجمعات به خشونت
شد که نيروهاي انتظاميو امنيتي
کشيده 
افراد تخريب گر با اقتدار و قاطع مقابله
با 
کردند .معاون امنيتي انتظامى وزير کشور
تأکيد کرد :عليرغم گاليههايي که مردم

از برخي مشــکالت دارند ،به دليل درک
درست از شــرايط و ضرورت حفظ امنيت
و آرامش در کشــور با تخريب کنندگان و
برهم زنندگان نظم عموميهمراهي نکردند
بلکه با نيروهاي مسئول تامين نظم و امنيت
همکاري داشتهاند .ذوالفقارى بيان کرد :در
بيشتر مناطق کشور شرايط عادي است و با
همکاري مردم و با تالش نيروهاي تأمين
کننده نظم و امنيت نيز ناآراميهاي اخير در
برخي مناطق به زودي پايان مييابد.
فرمانده کل ارتش از يگانهاي
يد کرد
عملياتي جنوب کشور بازد 

امير سرلشــکر ســيدعبدالرحيم موسوي
فرمانــده کل ارتش با حضــور در منطقه
عملياتي جنــوب کشــور ،از يگانهاي
عملياتي ،ســتادي و آموزشــي ارتش در
يد کرد .به گزارش فارس،
اين منطقه بازد 
يد دو روزه،
سرلشکر موســوي در اين بازد 
ضمــن بررســي وضعيــت آمادگيها و
توانمنديهاي يگانها ،نحوه آموزشهاي

تخصصي ،طرحهاي دفاعي ،قابليتهاي
عملکرد نيروها در شــرايط

نوين رزميو
مورد ارزيابي قرار داد.
يد و دشمنان را 
تهد 

حرفهایی دارم و در وقت آن با مردم عزیز سخن خواهم گفت
گــروه سیاســی :حضــرت آیتاهلل
خامنهای رهبر معظــم انقالب ديروز
خانوادههاي

(ســه شــنبه) با جمعي از
شــهداي دوران دفاع مقــدس دیدار
کردند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دفتــر مقام معظم رهبری ،ایشــاندر
خانوادههاي

ديدار هفتگي با تعدادي از
معظــم شــهيدان ،عــزت و امنيت و
پيشرفت ملت ايران را مديون فداکاري
انستند و با
و از جانگذشــتگي شهدا د 
اشاره به حوادث اخير و تالش دشمنان
براي ضربــهزدن به نظام اســامي،
گفتند :آنچه که مانع دشــمن و اعمال
وجود روح شجاعت،
دشمني اوســت ،
فــداکاري و ايمــان در ملت اســت.
حضرت آيت اهلل خامنهاي با اشــاره به
اين واقعيت که دشــمن همواره منتظر
ورود و ضربهزدن
فرصت و رخنه براي 
به ملت ايران بوده اســت ،افزودند :در
چند روز اخير ،دشمنان ايران
قضاياي 

گوناگون در اختيارشــان از
با ابزارهاي
ِ
جمله پول ،ســاح ،سياست و دستگاه
ند تا براي نظام
امنيتي همپيمان شــد 

ايجاد کنند .ايشــان
اسالميمشــکل 
گفتند :مــن در خصوص ايــن قضايا
حرفهايــي دارم و در وقــت آن بــا

مردم عزيزمان ســخن خواهم گفت.
رهبر انقالب اسالميبا اشاره به نقش
مهم روحيه شــجاعت و فداکاري در

جلوگيري از ا ِعمال دشــمني دشمنان،
شــهيدان را نمونه کامل اين روحيه و
ند و افزودند :ملت ايران
مجاهدت خواند 
ابد مديون شهيدان عزيزي است که
تا 
ند و در
خود کند 
دل از خانــه و خانواده 
مقابل دشمن خبيثي سينه سپر کردند
مورد حمايت غرب و شرق و ارتجاع
که 
منطقه بود .حضرت آيت اهلل خامنهاي
وضع تأسفبار برخي کشورهاي منطقه
غرب آســيا و شــمال افريقا را يادآور
ند و گفتند :اگر در جنگ تحميلي
شــد 
پاي دشمن بعثي به کشور باز ميشد،
ند و وضعي
بــه هيچ چيز رحم نميکرد 
به مراتب بدتــر از وضعيت امروز ليبي
بوجود ميآمد.

و ســوريه ،براي ايران
خانوادههاي شهدا،

ايشان با تجليل از
افزودنــد :ارزش کار پــدران و مادران
شهدا و شجاعت و فداکاري آنان کمتر
از جوانان شهيدشــان نيســت و حق
بزرگي بر کشور دارند.

معاون وزیر خارجه آمریکا که کشورش طی روزهای اخیر به حمایت از اغتشاشگران در ایران پرداخته است حاال از احتمال تحریم علیه ایران به بهانه سرکوب اعتراضات مردمی خبر داد

بعد از
گروه سياسي_احمدرضا مسعودي :
چند روز حمايت سران کشورهاي غربي

خصوصا آمريکا از اغتشاشات اخير ،حاال
خود برنامه
رويکرد ثابت 

آمريکا بر اساس
تحريميجديــدي عليه ايران مهيا کرده
يد معاون وزيرامور
توگوي جد 
که در گف 
خارجه آمريکا عيان شده است.
به گزارش «عصرايرانيان» ،اين موضوع
ياد ذهنها
دقيقا ماجــراي فتنه  88را به 
رسد همان
اورد و در واقع به نظر مي 
مي 
سناريويي که به ســردمداري آمريکا و
انگليس در ايام فتنه  88عليه ملت ايران
شــد اين روزها دوباره در حال تکرار
اجرا 
شدن است و اين بار تيم سياست خارجي
راهبرد را دنبال ميکنند.
ونالد ترامپ اين 
د 
طي روزهاي گذشته پس از اينکه عناصر
ضدانقالب فرصتطلب در ميام صفوف
معترضين به مشکالت معيشتي خودشان
ند و به اموال شهروندان خسارت
را جا زد 
رسد کساني
ند حاال به نظر مي 
وارد کرد 

که از آنسوي مرزها پشتيباني اين عناصر
را انجام ميدهند ،بيپروا عليه مردم ايران
گيرند و حتي ترامپ که قبال با
موضع مي 
بکار بردن عبارت مجعول خليج عربي
و همچنين خطاب کردن ملت ايران به
نزد مردم ايران
عنوان «ملت تروريست» 
روسياه است حاال با گستاخي پشتسرهم
خود را دوســت ايرانيان
توئيــت کرده و 
نشان ميدهد.البته آش حمايت ترامپ از
آشوب طلبان آنقدر شور بوده که سامانتا
پاور نماينده دائم سابق آمريکا در سازمان
خود با اشاره به
ملل در حساب توئيتري 
تناقضهاي دولت آمريــکا و حمايتهاي
ونالــد ترامپ از
لفظــي مقامات دولت د 
مردم ايران در جريان اغتشاشات اخير با
سفيد نوشت؛ «ما در
طعنه خطاب به کاخ 
کنار مردم ايران هستيم آنقدر که آنها را به
آمريکا راه نميدهيم!» در همين رابطه،
آندرو پيک معاون وزير خارجه آمريکا در
امور عراق و ايــران به تلويزيون صداي
آمريکا گفته است که اعمال تحريمهاي
بيشــتر عليه مقامات ايران که به ادعاي
وي در ســرکوب معترضان دست دارند
تاکيد کرده
محتمل است .وي همچنين 
ميکند حمايت
اســت که آمريکا تالش 
متحدانمــان از اعتراضــات در ايران را
گســترش بدهيم .پيک در اين مصاحبه
چنــد روز اخير در برخي
افــرادي که در 
شــهرهاي ايران به اقداماتــي از قبيل
ند را
تخريب امــوال عموميدســت زد 

د از دلسوزي!
تحريم بع 

معترضان مســالمت آميز خوانــد .او در
ادامه گفت :ما(دولت آمريکا) به صحبت
با شرکاي بينالملليمان ادامه ميدهيم و
آنها را به برجسته کردن آنچه در ايران در
حال حادث شدن است ،تشويق ميکنيم.
معاون وزير خارجه آمريکا از تالش دولت
ايجــاد «يک ائتالف

اين کشــور براي
بينالمللي» عليه ايران خبر داد .وي گفت:
ما با همتايانمان به ويژه با اتحاديه اروپا
در سطوح بســيار باال در ارتباط هستيم
ايجاد يک ائتالف
و در حال کار بــراي 
بينالمللي جهــت حمايت از مردم ايران
هستيم.
سخنان معنادار معاون تيلرسون

از معاون رکس تيلرســون سوالي درباره
اظهارات پيشــين وزيــر خارجه آمريکا
درباره حمايت از «عناصــري در داخل
ايران» به منظور تغيير نظام اين کشــور
پرسيده شد؛ پيک پاسخ داد :اظهارات وزير
خارجه روشن بود .به شما ميگويم که ما
در حال فکر کردن به تغيير رفتار دولت
ايران هســتيم به ويژه رفتارهاي ثبات
زداي منطقهاي آن ،حمايتش از تروريسم
و همچنين نحوه رفتارش با مردمش در
داخل .ما درباره خواستمان جهت حمايت
بودهايم و
از اين تغييرات روشن و صريح 
خواهد يافت.در بخشي
(صراحتمان) ادامه 
از اين مصاحبه از معاون تيلرسون سوالي
درباره تکرار حوادث منجر به بحران سوريه
در ايران شد .خبرنگار سوال کرد« :به نظر
شما چقدر محتمل است که تظاهرات در
ايران شبيه به آنچه در سوريه اتفاق افتاد،
پيش برود؟ معاون وزير خارجه آمريکا در
امور ايران جــواب داد« :اوه خداي من،
انيد که در حال حاضر ،خيلي
شــما ميد 
زود اســت که بگوييم اين اعتراضات به

چه سمتي ميرود .معترضان شکايتهاي
ارند و بايد
مشــروعي عليه دولتشــان د 
حرفشان شنيده شــود .دولت ايران هم
نبايد با خشونت
هد و 
بايد به آنها گوش د 

مردميکهمسالمتآميزتظاهراتميکنند
را سرکوب کند .ميخواهم اين موضوع را
از طــرف خودمان(دولت آمريکا) بگويم:
افراد يا نهادهايي که
مــا از باال تا پايين ،
عليه معترضان مرتکب خشونت ميشوند
را پاسخگو خواهيم کرد .ما بسيار دقيق
فرايند بررســي اقداماتي که
و از نزديک 
افراد انجام دهيم را
ميتوانيم عليــه اين 
نگاه ميکنيم اقداماتي از قبيل تحريمها
و ديگر ابرازها .ما در حال بررسي تنوعي

ند که به حمايت از آشوبگران پرد 
اختند
بود 
و سپس مقامات اتحاديه اروپا و کشورهاي
نظير آلمان و فرانسه نيز با جمالت دوپهلو
وارد فاز حمايت از آشوبگران
و زيرپوستي 
شــدند .در همين وانفســا و در يکي از
حمايتهاي زيرپوستي از اغتشاشگران،
فدريــکا موگريني ســخنگوي اتحاديه
اروپــا در واکنش به اغتشاشــات گفت
چند روز گذشــته در ايران
که اعتراضات 
را دنبــال ميکنيم و بــا مقامات ايراني
در تماس هستيم .ســخنگوي فدريکا
موگريني در واکنش به ســوالي درباره
ايران ،با اشاره به سخنان حسن روحاني
رئيس جمهوري ايران گفت که ما انتظار
داريم حق اعتراضات مســالمت آميز و
آزادي بيــان محفوظ باشــد .ما به رصد
اد در عين حال،
تحوالت ادامه خواهيم د 
اين اولين واکنش يک مقام اتحاديه اروپا
چند روز گذشته
به آشوبها و اغتشاشات 
در ايران است .دولت فرانسه هم از بروز
ناآرامــيدر برخي از شــهرهاي ايران و
«آمار باالي قربانيان و بازداشتشدگان»
ابراز نگراني کرد .به نوشــته خبرگزاري
فرانسه ،سخنگوي وزارت خارجه فرانسه
در بيانيهاي دربــاره تحوالت اخير ايران
گفت :مقامات فرانسوي به دقت وضعيت
ايران را دنبال ميکننــد .حق اعتراض
آزادانه يک حق اساســي است ،همين
طــور آزادي انتقال اطالعات .وي افزود:
خود را از آمار باالي
دولت فرانسه نگراني 
قربانيان و بازداشتشدگان ابراز ميکند.
در هفتههاي آينده ،احترام به حقوق بشر،
در مرکز گفتوگوهاي ما با مقامات ايراني
خواهد بود.


از گزينهها از قبيل تحريمها هســتيم».
از اين مقــام وزارت خارجه آمريکا درباره
اقدامات آمريکا در قبــال فتنه  1388و
اقدامات کنوني آمريکا در قبال آشوبهاي
کنوني در ايران سوال شد .معاون رکس
گستردهاي در

تيلرسون جواب داد :تفاوت
وجود دارد.
نحوه مديريت ايــن موضوع 
حمايت زباني و فــوري ما از مردم ايران
هستند را شاهديم اما

که در حال اعتراض
در سال  )1388(2009اينطور نبود .شاهد
حمايت کل دولت از قبيل حمايت وزير
خارجه تيلرســون ،رئيسجمهور و ديگر
مقامات(آمريکايي) هستيم .ما شديدا در
حال کار براي افزايش پيامهاي حمايتي
از سوي شرکايمان شــامل کاناداييها،
بريتانياييهــا ،آلمانيها ،فرانســويها،
ايتالياييها و ديگران هستيم .ما همچنين
در حال نگاه کردن به ديگر گزينهها درباره
مسئول شناختن آن بخشها و عناصري
از رژيم کــه احتماال تظاهرات کنندگان
را سرکوب ميکنند ،هستيم .اندرو پيک
افزود :ما با پايتختهاي منطقهاي مهم در
سراسر جهان از قبيل خاورميانه در تماس
بودهايم تا در حمايت از حقوق مشــروع

مردم ايران ،آنها را به (صدور) بيانيه تشويق
ارد (در ايران) اتفاق ميافتد
و درباره آنچه د 
آگاه کنيــم .از معاون وزير خارجه آمريکا
سوال شد :آيا وزير خارجه تيلرسون(درباره
حوادث اخير ايران) با همتاي عربســتان
خود صحبت کرده است؟ .معاون
سعويد 

تيلرسون جواب داد :اين را ميدانم که در
سطوح کارکنان (وزارت خارجه و دولت
آمريکا) ما (با عربستان سعودي) در ارتباط
هستيم .درباره اينکه وزير خارجه با همتاي
خود صحبت کرده يا تاريخ تکرار ميشود؟
عربستان سعودي 
نه ،اطالع دقيقي ندارم .فکر نميکنم که نکته مهم در فعل و انفعاالت اين روزهاي
صحنه سياست خارجي ايران اين موضوع
صحبت کرده باشد.
ماجراي ائتالف بينالمللي چيست؟
معاند با فرصت طلبي
است کشــورهاي 
معاون تيلرسون در بخشي از اظهاراتش هرچه تمام به دنبال تکرار تجربه ســال
رسما اعالم مي 
کنند با ماهي
هســتند و ســعي مي 

کند که به دنبال تشکيل 88
آلود کشــور را تحت
ائتالف بينالمللي عليه ايران است! اين گرفتــن از آب گل 
ماجرا از آنجايي اهميت د 
هند و فضاي
ارد که در جريان شديدترين تحريمها قرار د 
فتنــه  88هم ابتدا اين امريکا و انگليس دنيا را عليه نظام بسيج کنند .براي تشريح
بايد به گذشته اشاره کرد :در
اين موضوع 
انتخابات  88يک اتفاق بسيار بزرگ افتاد.
رصد مشــارکت در انتخابات
باالي  80د 
و آنهــم در زمانيکه ايران درگير مذاکرات
هســتهاي و به کرسي نشاندن حقوقش
بود ،ميتوانســت پتانسيل عظيميبراي
حل و فصل بحران خودساخته غرب ايجاد

رسيد آرامش و چشيدن
کند .اما به نظر مي 
شيريني وحدت به مردم ايران نيامده بود
که با خيانت نامزدهــاي اصالح طلب و
ريختن بذر فتنه و تفرقه ،اين پتانسيل بي
نظير از بين رفــت .با برهم خوردن نظم
وارد شدن کشور به چالش
در شــهرها و 
پساانتخابات ،فرصت را براي دولت جديد
آمريکا يعني باراک اوباما فراهم ساخت تا
کند و پس
ايجاد 
اجماع جهاني عليه ايران 
از يکسال تالش 15 ،ماه مذاکرات متوقف
شــد و آمريکا و همپيمانانش جامعترين

تحريمهــاي ممکن بين المللي و ملي را
ند به نحوي که
عليه ايران اعمــال کرد 
تهران قادر به فروش عادي نفتش نيز نبود.
در عين حال ميتــوان به مقاله معروف
روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز هم اشاره
کرد؛ همان ايام اين روزنامه آمريکايي در
خــود در تحليلي به قلم

پايگاه اينترنتي
مارک الندر با اشــاره به تاريخچه اعمال
تحريمهاي آمريکا عليه ايران و مذاکرات
هســتهاي به مرور سفر گذشته هيالري
کلينتون و مشــاوران وي بــه عمان و
تالشهاي آنها براي پيدا کردن کانالهايي
براي مذاکره با ايران پرداخت و نوشــت
خود را در
کلينتون دنيس راس مشاور ويژه 
کرد با مقامات عماني
سال  2009مکلف 
درباره چگونگي مذاکــره با ايران ديدار و
بعد اعتراضات
چند هفته 
گفتگو کند .اما 
سفيد را واداشت
ضد دولتي در ايران کاخ 

راهبرد فشار را

تا به جاي تعامل با ايران،
پيگيري کند .کلينتون در آن زمان با چين
و ديگر کشورها در شوراي امنيت سازمان
ملل براي تحريم ايــران البي کرد .اين
نشريه با اشاره به ترديدهاي کلينتون براي
گويند
افزود حاميان کلينتون مي 
مذاکرات 
بود و
بــي اعتمادي وي به ايــران مو ّجه 
موفقيت وي در اعمال تحريمها ،او را به
نامزد براي مديريت مرحله بعدي
بهترين 
کرد  .در واقع
يعني توافق هستهاي تبديل 
تحريمهاي فلج کننده غرب عليه ايران که
به دنبال آن دولت روحاني با وعده بيثمر
ازبين بردن آن تحريمها بر کرسي رياست
زد در کوران حوادث فتنه
جمهوري تکيه 
 88رقــم خورد .نکته ديگــر آنکه کامال
آشکار شده است که هرگاه دولتي مهربان
با غرب در کشــور روي کار بوده است (
ميتوان به دولــت اصالحات و ماجراي
آباد اشاره کرد)  ،اساسا آمريکا و غرب
سعد 
وقيحانهتر به فشار و اعمال تحريم عليه
زدهاند.
کشورمان دست 

در دفاع از مطالبات اقتصادی مردم و محکوميت اغتشاشات اخير صورت گرفت

اجتماع طالب در بيت آيت اهلل نوري همداني

صدها نفر از طالب و فضالي حوزه علميه
قم عصر دیروز (سهشنبه) در محکوميت
اغتشاشات اخير و با هدف مطالبه از دولت
براي پاسخگويي مشکالت اقتصادي مردم
در بيت حضرت آيــت اهلل نوري همداني

اجتماع کردند .شايان ذکر است ،اين تجمع
مقدمه راهپيمايي 13دي شهر قم بوده و
به منظور مطالبه گري از مسؤوالن کشور
براي رســيدگي به مشکالت برگزار شده
است ،همچنين طالب مردم انقالبي استان
قم را براي حضور پرشور در راهپيمايي فردا
دعوت کردند .طالب و فضال با تأکي د بر
اين که دولت باي د گوش شــنوايي براي
مطالبات و مشکالت مردم داشته باش د و
آنها را حل کند ،از مردم واليتمدار ايران

خواستن د تا در برابر توطئههاي ض د انقالب
و دشمنان هوشيار باشند.
اجتمــاع کنندگان با تصريــح بر اين که
حرکتها باي د کامــا مردميو قانونمند
باشد ،خواستار ايجا د امي د از سوي روحانيت
در امت اسالميشــدن د تا بدين وســيله
دسيسههاي دشــمنان انقالب در نااميد
کردن مردم ايران اســاميخنثي شــود.
طالب و فضالي انقالبــي حوزه در اين
تجمع با سر دادن شــعارهاي «مرگ بر

آمريکا»« ،مرگ بر اسرائيل»« ،مرگ بر
غارتگر بيت المال»« ،ملت ما بيدار است
از فتنهگر بيزار است» و «مفس د اقتصادي
دشــمن انقالب اســت» ضمن محکوم
کردن اغتشاشــات اخير ،بر توجه دولت
به مطالبات اقتصادي مردم تأکي د کردند.
همچنين حاضران با در دســت داشــتن
نوشتههايي با عنوان «مسؤوالن پاسخگو
باشن د مردم گلهمندند»« ،ننگ ما ننگ ما
مسؤول بي در د ما» و «اصالح اقتصادي

نه تسليم سياسي» در دست داشتند .در اين
اجتماع حضرت آيت اهلل نوري همداني از
مراجع تقلي د به ايرا د ســخن پرداخت و با
اشاره به به مطالبات به حق مردم ،رسيدگي
به مشــکالت مردم را وظيفه مسؤوالن
دانســت و ضمن محکوميــت حرکات
آشوبگرانه ع دهاي سوء استفاده گر ،از مردم
انقالبي قم خواست تا فردا در راهپيمايي
اعالم انزجار از آشوبگران ،حضوري پرشور
و گسترده داشته باشند.

سفير ايران در لندن بدون اشاره به دخالتهاي مقامات انگليس ،تنها اظهارات ترامپ را محکوم کرد

نژاد از اعضاي
حميد بعيدي 
گروه سياسي :
سابق تيم مذاکره کننده ايران و کشورهاي
 5+1در يادداشــتي تلگراميبــه اهانت
ترامپ پاسخ داده اما در عين حال وي که
هماکنون سفير ايران در لندن است نسبت
به اظهارات مداخلهجويانه مقامات انگليسي
تاکنون سکوت اختيار کرده است .بعيدي
نژاد در واکنش به توئيتهاي اخير دونالد

ترامپ رئيس جمهور آمريکا نوشت :ترامپ
که پيش از اين در توهيني آشــکار ،ملت
ايران را ملتي تروريست خوانده بود ،حاال
به بهانهي دلســوزي منافقانه با شرکت
کنندگان در تجمعات اعتراض آميز در ايران،
در توهيني ديگر ملت ايران را ملتي گرسنه

بعيدينژاد! از ملکه چه خبر؟
آقاي 

که نياز به ترحم دارند ،خوانده است .وي در
صفحه تلگرامش اضافه کرده است :اين در
حالي است که او رئيس جمهور کشوري
است که با داشتن عنوان بزرگترين اقتصاد
رتمند جهان ،مردمش ســالها است
قد 
کنند و
با گرسنگي دسته و پنجه نرم مي 
اد مينمايد .بنا
اختالف طبقاتي در آن بيد 
به آمار رســمياز جمله اطالعات سازمان
اد براي کمک به گرسنگان
آمريکايي امد 
آمريکا (فيدينگ آمريــکا) ،که هر کس
تواند با يک جستجوي ساده در اينترنت
مي 
به آن دسترسي داشته باشد ،از هر هشت
نفر جمعيت آمريکا يک نفر گرسنه است.
بر اساس اين آمار وحشتناک 42 ،ميليون

نفر از مردم آمريکا در گرســنگي به سر
برند کــه  13ميليون نفــر از آنان از
مي 
کودکان و بيش از پنج ميليون نفر از آنان
از سالمندان هستند .واکنش سفير ايران به
اظهارات ترامــپ در حالي صورت گرفته
است که ســخنگوي «ترزا مي» نخست
وزير انگليس هم در اظهاراتي سخيف عليه
معتقد است بايد
ايران گفته اســت :لندن 
بحثي واقعي در ايران درباره خواستههايي
کــه از ســوي معترضان مطرح شــده،
صورت گيرد .خبرگزاري رويترز به نقل از
سخنگوي دولت انگليس همچنين نوشت:
لندن خواستار گفتوگو درباره مسايل مد
نظر معترضان در ايران است .سخنگوي

نخســت وزير انگليس افزود :ما معتقديم
بايد بحثي واقعي درباره مسايل مشروع و

کنند صورت
مهميکه معترضان مطرح مي 
گيــرد و از مقامات ايراني انتظار داريم که

اجازه اين کار را بدهند .البته وزارت خارجه
انگليس نيــز در واکنش به اعتراضات در
بود لندن اين تحوالت را دنبال
ايران گفته 
ميکنــد .در بيانيه وزارت خارجه انگليس
بايد يک
بود ما معتقديم کــه آنجا 
آمده 
گفتمان معنادار درباره مشروعيت و اهميت
مســائلي که منجر به افزايش اعتراضات
باشد  ...ما معتقديم که
وجود داشته 
شــده 
بايــد آزادي بيــان و حق اعتراض
مردم 
مسالمت آميز در چارچوب قانون را داشته

باشند .به اين ترتيب مشخص نيست چرا
سفير ايران در لندن بدون اينکه کوچکترين
اشارهاي به اقدامات انگليسيها نشان بدهد
تنها به ذکر نکاتي در خصوص اقدام ترامپ
رسد اين دست
پرداخته است .به نظر مي 
موضعگيريها در راستاي اقدامات ظريف
در خصوص تمايز قايل شدن بين ترامپ
گيرد آنجايي که
و نظام آمريکا صورت مي 
ظريف با بــکار بردن واژه «رژيم ترامپ»
عمال منافع ملي ايران را تضعيف کرد.

اخبار
قاسمي :ترامپ به کشتارهاي روزانه
آمريکا بپردازد

بهــرام قاسميســخنگوي وزارت امور
خارجه در خصــوص اصرار آقاي ترامپ
به نوشتن توئيتهاي مداخله جويانه در
امور داخلي ايــران و توهين به ايرانيان،
ضمن تقبيح عبــارات توهين آميز وي،
گفت :موضعگيريهاي کامال آشــفته و
متناقض او نســبت به ايرانيان موضوع
جديدي نيســت .وي اخيرا نيز ايرانيان
ناميد و با به کار
را «ملتي تروريســت» 
بردن ناميجعلــي براي «خليج فارس»،
احساســات ملي ايرانيان را برانگيخت و
شد و
موجب خشم آنان در سراسر جهان 
اينک تحت نام و به بهانه دلسوزي نسبت
به آنها ،ملتي چندين هزارساله با فرهنگي
غني و تاثيرگذار در تمــدن جهاني را با
عباراتي توهين آميز مخاطب قرار ميدهد
که بي شــک جامعه بزرگ و با فرهنگ
ايراني در اقصي نقاط جهان را به واکنش
خواهد داشت .سخنگوي وزارت خارجه

وا
در ادامه به وي توصيه کرد :ايشان بهتر
خود در
است به جاي به هدر دادن وقت 
ارسال توئيتهاي بيهوده و توهين آميز
نسبت به ساير ملتها و کشورها ،کميبه
خود و موضوعاتي
مســائل داخلي کشور 
مانند قتل روزانه دهها تن در درگيريهاي

مســلحانه و تيراندازيها در ايالتهاي
وجــود ميليونها بي

مختلــف آمريکا و
ازد و
خود بپرد 
خانمان و گرسنه در کشور 
کند حداقل با در پيش گرفتن ادب و
سعي 
آداب ايرانيان در دوران باستان براي جلب
خود سعي
احترام بين المللي به آمريکا و 
نمايد گفتار و کردار نيک را سرلوحه رفتار

خود قرار دهد.
و اعمال 
مسئوالني که درباره فضاي مجازي
بايد پاسخگو باشند
ند 
کمکاري کرد 

مســعود جزايــري معاون

ســردار سيد
ســتاد کل نيروهاي مســلح با

فرهنگي
ارزيابي اغتشاشــات اخير که از هر جهت
شاخصههاي يک اقدام طرحريزي شده
توسط بيگانه را داراست ،گفت :مسئوالن
و مديراني که ميبايست در مقابله با جنگ
تمام عيار بيگانه از طريق فضاي مجازي
عليه کشور عکس العملهاي مناسب را به
بايد مورد
ند و کاري نکردند ،
عمل ميآورد 
بازخواست قرار گيرند؛ چرا که در مقابله با
برنامهريزي جامع دشمنان به منظور ايجاد
تغييرات در باورها ،افکار ،رفتار و ســاختار
مردم ،نظام و انقالب يا ســکوت کردند
و يا دانسته و ندانســته همراهي کردند.
به گزارش تســنيم ،وي افزود :دون شان
جمهوري اسالميايران است که از طريق
شــبکههاي مجازي با پارهاي مشکالت
روبرو شــود ،لذا ناکارآمــدي و ضعف در
تصميمات بزرگ براي مديريت کردن اين
حوزه و مصونسازي آن در برابر لشکريان
بايد به
دشمنان ،گناه نابخشودني است که 
شود و در مقابل هر چه زودتر
آن رسيدگي 
در برابر اين معابر نفوذ دشــمن ،سدهاي
ايجاد کرد.
مستحکم را 
رئيس دادگاه انقالب تهران با
اغتشاشگران اتمام حجت کرد

جتاالسالم موسي غضنفرآبادي با اشاره
به اغتشاشات اخير اظهار کرد :کساني که
بعد اغتشاشات دستگير
از روزهاي سوم به 
شوند ،جرم و مجازاتشان سنگين خواهد
بود زيرا با توجه به اعالم وزارت کشــور

مبني بــر غيرقانوني بودن اين تجمعات،
عامداً و با علم و آگاهي اقدام به
عالمــ ًا و 
کردهاند.
تجمع ،اغتشاش و حرمتشکني 
به گزارش تسنيم ،رييس دادگاه انقالب
تأکيد کرد :هر روزي که از
اسالميتهران 
افراد دستگير شوند،
بگذرد و 

اغتشاشات
شود و
جرم و مجازاتشــان بيشــتر مي 
ما اينهــا را ديگر معترضين نســبت به
حقوقشــان نميدانيم بلکه ايــن افراد
خواهند به اصل

هســتند که مي

کساني
نظام ضربه بزنند .غضنفرآبــادي درباره
افراد دستگيرشده نيز گفت:
عناوين اتهامي 
افراد دستگيرشــده
عنوان اتهاميبرخي 
ممکن است محاربه و برخي نيز اقدام عليه
امنيت ملي ،تخريب اموال عمومي ،تخريب
اموال اشخاص ،ضرب و شتم و غيره باشد.
رييس دادگاه انقالب اسالميتهران افزود:
افراد که بهعنوان سردســته و ليدر
برخي 
در اغتشاشات حضور داشــتهاند ،قاعدت ًا
يکي از اتهاماتشــان محاربه است زيرا
با سرويسهاي اطالعاتي بيگانه ارتباط
ارند و برنامههــاي آنها را اجرا ميکنند.
د 
غضنفرآبادي ادامه داد :البته بســياري از
افراد در تهران و جاهاي ديگر دستگير
اين 
اند و بهزودي محاکمه ميشوند .اين
شده 

مقام مســئول قضايي در تهران با بيان
اينکه ملت ايران بار ديگر آمريکا ،انگليس،
رژيم صهيونيســتي و عربستان سعودي
خانوادهها
کند گفت :بــه 
را روســياه مي 
توصيه ميکنم مراقب فرزندان و جوانان
باشند زيرا برخي جوانان فريب اخبار
خود 

دروغين سايتها و رسانههاي دشمن را
خورند و احساسي ميشوند.
مي 

