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دردیدار سردار فدوی با سرلشکر موسوی مطرح شد؛
یایی  هم افزایی ارتش و سپاه در مسیر تحقق اقتدار در

فرمانده نیروی دریایی سپاه با فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش مهر، س��ردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی 
سپاه با سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 

جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد.
بررسی راهکارهای ارتقای هم افزایی و تقویت همکاری های 
ف��ی مابین در ح��وزه نیروی دریای��ی ارتش و س��پاه، انتقال 
تجربیات، بهره مندی از دستاوردها و برکت افزایی در راستای 

تعامالت رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تالش در جهت نیل 
به اهداف ترسیم شده در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیروهای 
مس��لح جمهوری اسالمی ایران از جمله محورهایی بود که در 

این دیدار مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

نجابت خبر داد
وه های مختلف  برگزاری نشست جبهه مردمی با گر

رئیس کمیته سیاسی جبهه مردمی از برگزاری نشست مشترک 
ب ا ح����ز با گروه ها و ش��خصیت های سیاس��ی خب��ر داد و گفت: کمیته ا

سیاسی اقدامات سابق را با رویکرد جدید ادامه خواهد داد.
به گزارش فارس، حسین نجابت با اشاره به رویکردهای کمیته سیاسی در دوره 
جدید اظهار داشت: جبهه مردمی پس از انتخابات یک آسیب شناسی جدی داشت و 

نقاط ضعف و قوت خود را در قالب سندی با عنوان سند آسیب شناسی تهیه کرد.
رئیس کمیته سیاسی جبهه مردمی ادامه داد: باید اقداماتی در این زمینه صورت 
گی��رد که مهمترین آنه��ا توجه به نقاط ضعف و قوت فعلی اس��ت؛ برای اولین بار 
نیروه��ای انقالب توانس��تند بر روی یک کاندیدا به تفاهم برس��ند ک��ه این بیانگر 
بلوغ سیاس��ی این جریان است و این مساله در جبهه انقالب یک سرمایه اجتماعی 

محسوب می شود.

فرمانده منطقه دوم دریایی:
یکایی  مکالمات و مستندات اخطار به ناوآمر

موجود است
فرمان��ده منطق��ه دوم دریایی با 

اس�ام ناوگان ارتش  فرماندهی  ادعای  تکذیب 
آمریکا در خص��وص عدم دریافت 
اخط��ار از ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران گف��ت: در صورت لزوم مس��تندات اخطار به ناو 

آمریکایی را منتشر می کنیم.
به گزارش تسنیم، دریادار دوم رضا عباسی درباره 
هش��دار چند روز پیش ناو موش��ک انداز فالخن نداجا 
ب��ه یک فروند ن��او آمریکایی، گف��ت: از آنجایی که در 
منطق��ه دریای عمان و ش��مال اقیان��وس هند حضور 

مداومی داریم، شناورهای رزمی خود را در این منطقه 
مس��تقر کرده و در حال اجرای فعالیت های اطالعاتی 
و عملیاتی خودمان هس��تیم و اشراف اطالعاتی ما در 
این حوزه ها ثابت ش��ده است و ناوگروه های ما در این 

منطقه نیز به مأموریت های خود ادامه می دهند.
وی افزود: بر مبنای همین اشراف اطالعاتی، باخبر 
ش��دیم یک لنج ماهیگیری ایرانی به نام ش��مس دچار 
س��انحه دریایی ش��ده و درحال غرق شدن است و در 
همین حین به ناو موش��ک انداز فالخ��ن که در محور 
گش��ت خودش در حال گش��ت زدن بود، ابالغ کردیم 
که با حداکثر س��رعت به سمت لنج حرکت کند و این 

لنج را نجات دهد.
دری��ادار دوم عباس��ی ادام��ه داد: در همین حین 
در مکالمات��ی ک��ه بین ن��او pc02 آمریکای��ی با یک 

واح��د آمریکای��ی دیگر ک��ه احتم��ال می دهیم واحد 
س��رفرماندهی آن بوده باش��د، اعالم شد که "یک لنج 
ایرانی در حال غرق ش��دن اس��ت و ما برای نجات آن 

لنج به سمتش حرکت می کنیم".
فرمان��ده منطقه دوم دریایی نداج��ا با بیان اینکه 
تم��ام مکالمات ن��او آمریکایی موجود اس��ت، تصریح 
کرد: در صورت صالحدید سلس��له مراتب فرماندهی ما 
آمادگی انتش��ار این مکالمات را داریم. وی خاطرنشان 
ک��رد: از آنجای��ی ک��ه ما از اه��داف و ماهی��ت حضور 
نامش��روع ن��اوگان آمری��کا در خلیج ف��ارس و دریای 
عم��ان اطالع داریم، به ن��او آمریکایی اخطار دادیم که 
از هرگونه نزدیک شدن به لنج ایرانی خودداری کند و 
ما خودمان براساس ش��رح وظایف مان در حوزه روابط 

بین الملل دریایی مقتدرانه عمل می کنیم.

در حدود دو سال است که از 
دو گ��زارش 

گروه سياست
توافق هس��ته ای ایران و گروه 
1+5 می گ��ذرد. ایران به گواه 
بازرسین آژانس بین المللی انرژی اتمی و کارشناسان 
بین المللی بارها نش��ان داده اس��ت که مفاد برجام 
پایبند اس��ت اما آنچه که برای همگان در این مدت 
ملموس بوده این اس��ت که دول��ت امریکا به عنوان 
یکی از اعض��ای 1+5 همواره با نقض، تهدید و عدم 

پایبندی به برجام زمان را طی کرده است.
هن��وز نه تنه��ا موانع و گره ه��ای بانکی برای 
ایران گش��وده نش��ده بلکه بس��یاری از کش��ورها 
ب��رای همکاری های اقتص��ادی با ایران از س��وی 
امریکا تحت فشار هستند و این کشور تحریمهای 
متع��ددی را علیه ایران وضع کرده اس��ت. از زمان 
روی کار آمدن ترامپ وی بارها با اتهامات مختلف 
نسبت به ایران و ابراز بر بی اعتمادی به برجام، بر 

خروج از این توافق تاکید کرده است.
اگرچه در ماجرای توافق هس��ته ای ایران یک 
ط��رف میزمذاکرات ب��ود و 1+5 ه��م طرف دیگر 
میز مذاکرات و امریکایی ه��ا به تنهایی نمی توانند 
درباره توافق هس��ته ای با ایران تصمیم بگیرند اما 
امریکایی ه��ا ت��الش دارند که هر طور ش��ده خود 

ابتکار عمل را در این موضوع در دست بگیرند.
تاکن��ون ترامپ مجبور ب��ه تأیید گزارش های 
آژانس ش��ده است، اما زمزمه هایی شنیده می شود 
ک��ه قراراس��ت ترامپ گ��زارش بع��دی آژانس را 
تأیید نکند. او ت��الش می کند مدارکی مبنی بر به  
اصطالح فریبکاری ایران و نقض توافق هس��ته ای 
از سوی کش��ورمان جمع آوری کنند و بدینوسیله، 
مستمس��کی برای خروج از برجام را دست وپا کند 
و آش��کارا در حال زمینه چینی و خروج از زیر بار 

هرگونه تعهدی از برجام است.

اصرار بر معامله با کدخدا
م��دت زم��ان زی��ادی از مذاکرات هس��ته ای 
نمی گذرد و همه در آن زمان ش��اهد هس��تند که 
در ابتدای مذاکرات تیم مذاکره کننده کش��ورمان 
آمری��کا را ج��دای از دیگر کش��ورهای عضو 5+1 
می دانس��ت و اهمیت وی��ژه ای به مذاک��ره با این 
کش��ور می داد. در حالی که باید همه کشورها در 

پشت میز مذاکره دیده می شدند.

در آن زم��ان رئیس جمهور گف��ت: »مذاکره با 
آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپاس��ت. بسیاری از 
اروپایی ها آقا اج��ازه می خواهند اما آمریکایی ها به 
قول معروف کدخدا هس��تند. پس اگ��ر با کدخدا 
ببندیم راحت تر هس��تیم تا این که به  س��راغ یک 

مقام پایین تر برویم.«
پیش بین��ی  آنها این بود که در صورت مذاکره 
با کدخدا تمام��ی تحریم ها در روز اجرای توافق -  
دی م��اه 94 - بالمره لغو خواهد ش��د و نه تعلیق؛ 
اما این پیش بینی حاصل نش��د و به اذعان مقامات 
ارش��د دولت، ماحصل توافق هس��ته ای این است 
که هس��ته ای رفت و تحریم ه��ا ماند و تقریبا هیچ 

دستاوردی عاید ایران نشد.
حاال که آمریکا بر س��ر برج��ام بازی در آورده 
اس��ت، اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای اعتقاد 
دارند اگر آمریکا از برجام خارج شود، ایران پایبند 

به توافق هسته ای می ماند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
تاکید کرده اس��ت که هدیه خ��روج ایران از برجام 
را به آقای ترامپ نخواهی��م داد و اروپا وعده ادامه 
برج��ام حتی بدون آمریکا را داده اس��ت. علی اکبر 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در گفت وگو 
با مجلس اشپیگل آلمان گفته بود که اگر آمریکا به 
تنهایی توافق هس��ته ای میان ایران و گروه 1+5 را 
ترک کند، ایران به برجام متعهد باقی خواهد ماند.

در حقیقت به نظر می رس��د ک��ه حاال آنها این 
پیام را خواسته یا ناخواسته به آمریکایی ها می دهند 
که ما گرفتار و گروگان تبلیغات خود بر س��ر برجام 
هس��تیم و هیچ پاسخ محکمی از سوی دولت ایران 

دریافت نخواهید کرد.

واکنش اروپایی ها
در این میان، اتحادیه اروپا هم نش��ان داد که 
در مواجهه با شکایت های ایران از آمریکا، یا سعی 
کرده که مش��ی بی طرفانه ای اتخاذ کند یا حق را 

به واش��نگتن بدهد. مثاًل در جریان شکایت ایران 
از نقض عهد های مکرر آمریکا در کمیس��یون های 
مش��ترک، واکنش آن ها چیزی جز دعوت طرفین 
ب��ه رعایت برجام نبود. همچنی��ن در مورد پرتاپ 
موش��ک ماهواره بر »سیمرغ«، شاهد بودیم که سه 
کش��ور اروپایی ب��ا همراهی آمری��کا، بیانیه ای در 
این باره صادر کرده و آن را مغایر با قطعنامه 22۳1 

شورای امنیت سازمان ملل توصیف کردند.
بنابرای��ن، موضع انفعالی یا جانبدارانه اتحادیه 
اروپا در خصوص سیاس��ت های ضد ایرانی آمریکا، 
درنهای��ت به هدف ترامپ برای خروج کاخ س��فید 
از برج��ام کمک می کن��د و به ق��ول وزیر خارجه 
کشورمان باعث می شود که آمریکا با هزینه ایران، 

برجام را از بین ببرد.
اتحادیه اروپا همواره نش��ان داده اس��ت که در 
مقابل آمریکا چندان اس��تقاللی ندارد و در انتخاب 
بی��ن ای��ران و آمریکا، واضح اس��ت ک��ه آمریکا را 
ترجیح می دهد. در مجموع آن چه در آمریکا دنبال 
می شود در اروپا با ادبیاتی دیگر بدان توجه می شود 
و آنچه آشکارا آمریکا از آن می گوید اروپا در نهان و 

با هزینه های بیشتری از ایران می خواهد.

امریکا باید احساس نگرانی کند
آمریکا با لطایف الحیلی س��عی دارد از یک سو 
ایران را تحریک به خروج از برجام کند و از س��وی 
دیگر پایبندی خود را به توافق هسته ای نشان دهد 

اما در عمل هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکند.
به نظر می رس��د آمریکا تعه��دات خود مرحله 
ب��ه مرحله زیر پا می گذارد تا ایران به تدریج با آن 
کنار بیاید و نتواند تصمیم قاطع بگیرد و ش��رایط 

شکل گرفته را بپذیرد.
 ام��ا با وجود تم��ام تالش های دول��ت امریکا 
ب��رای اثبات عدم پاینبند ایران ب��ه برجام و نقض 
این توافق، تکلیف ایران در اجرای توافق هسته ای 

روشن است و ایران از این بابت نگرانی ندارد.

با این وج��ود طرف مقابل ه��م باید به توافق 
هس��ته ای تمکین کند ب��ه طوری که ب��ه عقیده 
بسیاری از کارشناس��ان سیاسی و بین المللی عدم 
اجرای برجام از س��وی هر یک از کشورهای عضو 

1+5 نقض کامل آن محسوب می شود.
سیاست ایران باید وادار کردن آمریکا به اجرای 
برج��ام و پایبند بودن به آن باش��د. اگر تا پیش از 
این اعتقاد بر این بود که باید با آمریکا مذاکره کرد 
و موضوع هس��ته ای را با او حل نم��ود درغیر این 
صورت پرونده هس��ته ای ایران بسته نخواهد شد، 
اکنون هم باید موضع تیم مذاکره کننده هسته ای 
این باش��د که اگر هر ی��ک از اعضای 1+5 به ویژه 
آمری��کا برج��ام را زیر پا بگذارن��د، نقض کامل آن 
محسوب می ش��ود و در این صورت ایران نیز هیچ 

تعهدی نسبت به برجام نخواهد داشت.
خروج آمریکا به معنای فروپاش��ی کامل برجام 
اس��ت و در آن صورت ایران این حق را دارد که برای 
خود مس��یر جدیدی را برگزیند. در این میان اگرچه 
موگرینی اعالم کرده است که "اگر آمریکا هم از برجام 
خارج شود اروپا به آن متعهد می ماند"؟! اما پابرجایی 
اروپایی ها، یعنی اینکه با همین دستاوردهای اندک از 
برجام راضی و حق رجوع و پیگیری برنامه های خود 

بدون توجه به تعهدات لغو شده را نداشته باشد. 
نگاهی به دس��تاوردهای فعلی نشان می دهد 
ک��ه در قالب برجام تاکنون تنه��ا دیپلمات های ما 
توانس��ته اند به پایتخت های اروپایی سری بزنند و 
کش��ورمان تعامالت محدودی با بانک های کوچک 
اروپایی داشته باشند و مابقی از ترس مجازات های 
امریکا از هرگونه تعاملی خ��ودداری کنند. در امر 
فروش نفت نیز ایران به خاطر بلوکه شدن پول ها، 
هنوزمجبور است صرفا کاالهایی که دولت خریدار 

نفت می خواهد به جای دریافت وجه وارد کند.
این در حالی است که دریابان علی شمخانی، 
نماین��ده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی 
امنیت ملی ایران و دبیر هیأت نظارت برجام است 
در این باره تاکید کرده اس��ت که به صورت طبیعي 
ارزش برجام به عن��وان یک توافق بین المللي که با 
قطعنامه شوراي امنیت پشتیباني مي شود بستگي 
به احترام و اجراي آن از س��وي همه طرف ها دارد 
و مناف��ع آن نیز باید براي کش��ورهاي عضو قابل 

بهره برداري باشد.

کمال خرازی رئیس ش��ورای راهبردی روابط 
خارجی ایران نیز با تاکید بر این که تمام طرف های 
توافق هسته ای باید از خود حسن نیت نشان دهند 
و خ��ط قرمز ایران زمانی اس��ت ک��ه آنها از توافق 

خارج شوند.
محمدج��واد الریجانی نیز با بی��ان اینکه یک 
خ��ط قرمز درباره ش��رایط ایران نس��بت به برجام 
وج��ود دارد، گف��ت: وضعیت قرمز این اس��ت که 
غ��رب تحریم ه��ای خ��ود را Functionally و 
Effectively، عمدت��ا و »عم��اًل« و »ب��ه ط��ور 
موثر« داشته باشد و در عین حال ادعا کند برجام 
برقرار اس��ت و نقض نش��ده، اما تمام محدودیت ها 
و نظارت های ایران در موضوع هس��ته ای به همان 

شدت باقی باشد. این حالت قرمز است.
وی اف��زود: م��ا باید داغ این را ب��ه دل آمریکا 
بگذاریم، بنابراین پایبندی به برجام مهم نیست. به 
نظر من برجام »مرده است« و آثار حیات چندانی 
ندارد. چیزی که ما باید به عنوان وضعیت قرمز به 
کشور های 1+5 اعالم کنیم، این است که این حالت 
برای ما ب��ه هیچ عنوان قابل قب��ول و تحمل پذیر 
نیس��ت. الریجانی افزود: اگر دوست دارید تعهدات 
ایران در برج��ام باقی بماند، با ما البی نکنید، باید 
با آمریکا البی کنید؛ که از وضعیت قرمزی که این 

کشور به دنبال آن است جلو گیری نماید.
 بنابراین به نظر می رس��د که دولت الزم است 
در اینج��ا خیال همه را یک جا راحت و تاکید کند 
که اگر ه��ر یک از کش��ورهای 1+5 و به خصوص 
آمریکا از مدار تعهدات برجام خارج شود، جمهوری 
اسالمی ایران هم خود را متعهد به رعایت هیچ یک 
از بندهای برجام نخواهد دانس��ت و استراتژی های 
توس��عه خوی��ش را ب��دون توج��ه به برج��ام و با 
نظارت های حداقلی NPT پی��ش خواهد برد. در 
این صورت شاید اروپایی ها به جای دلداری ایران به 

آمریکا بفهمانند که 1+4 در کار نخواهد بود.
 مرتضی صفاری نطن��زی نماینده مردم نظنز 
و قمصر و عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی در این خصوص 
گفت: در واقع طرف اصل��ی مذاکره کننده با ایران، 
آمریکایی ها بودند که اگ��ر از توافقنامه کنار بروند 
پای اصلی کار لنگ می شود و در این شرایط ایران 

نیز می تواند از توافقنامه برجام خارج شود.

کش��ورم��ان  رئیس جمه��ور 
ن گسترش همکاری های ایران و گفتم����ا

پاکس��تان در زمینه مقابله با 
تروریس��م و تالش در راس��تای ارتق��ای امنیت در 

مرزهای مشترک دو کشور را ضروری دانست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست  جمهوری، 
حسن روحانی در دیدار »خواجه محمد آصف« وزیر 
امور خارجه پاکس��تان، با اش��اره به روابط خوب و 
برادرانه تهران - اس��الم آباد، گفت: ایران و پاکستان 
دو کشور دوست، برادر و تأثیرگذار در منطقه هستند 
و تهران مصمم اس��ت رواب��ط اقتصادی، فرهنگی و 

سیاسی خود را با پاکستان توسعه دهد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه اهداف م��ورد نظر در 
مناس��بات ته��ران - اس��الم آباد هن��وز منطبق با 
ظرفیت های موجود محقق نشده است، بر ضرورت 
تالش مس��ئوالن دو کشور برای توسعه و گسترش 

بی��ش از پیش روابط و همکاری ه��ای فی مابین و 
اجرای توافقات دوجانبه تأکید کرد.

رئیس جمه��ور در ادام��ه صحبت ه��ای خود، 
گسترش همکاری های ایران و پاکستان در زمینه 
مقابل��ه با تروریس��م و تالش در راس��تای ارتقای 
امنیت در مرزهای مش��ترک دو کشور را ضروری 
خوان��د و اظه��ار داش��ت: تقویت امنی��ت مرزها و 
تبدیل آن ب��ه مرزهای اقتصادی و تجاری و ایجاد 
بازارچه های مرزی در این مناطق به نفع دو ملت و 

در راستای ثبات و امنیت منطقه خواهد بود.
روحان��ی ب��ا تأکید بر ضرورت اج��رای هر چه 
س��ریع تر و کامل تر توافق می��ان بانک های مرکزی 

دو کشور و نیز تس��هیل روابط بانکی میان ایران و 
پاکستان برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی 
فی مابین، اظهار امیدواری کرد که روز به روز شاهد 
توسعه روابط میان دو کشور دوست و برادر باشیم.

وی با بی��ان اینکه امنیت و ثبات منطقه برای 
جمهوری اس��المی ایران بسیار حائز اهمیت است، 
خاطر نشان کرد: ایران و پاکستان در زمینه حل و 
فصل مس��ائل منطقه ای اهداف و دیدگاه  مشترکی 
دارن��د. رئیس جمهور با اش��اره به اینکه مس��ائل و 
مش��کالت کش��ورهای منطقه از جمله افغانستان 
راه حل منطقه ای داش��ته و هرگز توسط بیگانگان 
و قدرت های فرامنطقه ای حل و فصل نمی ش��ود، 

گفت: جمهوری اس��المی ایران معتقد است صرفا 
کش��ورهای منطقه، به ویژه ایران و پاکستان، باید 
برای برقراری امنیت، ثبات و آرامش منطقه تالش 

و همکاری کنند.
 روحانی تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران 
آم��اده هم��کاری با کش��ورهای منطق��ه از جمله 
پاکس��تان در زمینه مبارزه با تروریس��م، توس��عه 

صلح، ثبات و امنیت در منطقه است.
خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان 
نیز در این دیدار روابط و همکاری های دو کشور را 
مثبت ارزیابی کرد و بر اراده پاکستان برای توسعه، 
تعمیق و تحکیم همه جانبه مناس��بات با ایران در 

راستای منافع مشترک تأکید کرد.
وی با اش��اره به اینکه مشکالت منطقه راه حل  
نظام��ی ندارد، گفت: حل مش��کالت کش��ورهای 
منطقه نیازمند راه حل های منطقه ای به خصوص با 
حضور ایران بوده و هر اقدامی از سوی قدرت های 

خارج از منطقه نمی تواند راهگشا باشد.
وزی��ر امور خارج��ه پاکس��تان اف��زود: امروز 
کش��ورهای منطقه در معرض خطر تروریسم قرار 
دارند و تالش برای دس��تیابی به راه حلی راهبردی 
و منطقه ای برای برون رفت از مش��کالت، بس��یار 
حائزاهمی��ت اس��ت. خواجه محمد آص��ف با بیان 
اینک��ه معتقدیم بای��د با تروریس��م مقابله کرده و 
صل��ح، امنیت و ثبات را در سراس��ر منطقه برقرار 
کنیم، ب��ر ضرورت تالش ب��رای تقویت امنیت در 
مرزهای مشترک ایران و پاکستان و توسعه روابط 

همه جانبه دو کشور تأکید کرد.

خروج آمریکا به معنای فروپاشی کامل برجام است

1+4 در کار نخواهد بود

روحانی تاکید کرد:

گسترش همکاری های ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم

آیت اهلل مقتدایی:
 سکوت کشورهای اسالمی 

در قبال فجایع میانمار مایه تعجب است
عضو ارش��د جامع��ه مدرس��ین حوزه 

علمی��ه قم با بی��ان اینک��ه از مدعیان دی�����دگاه
حقوق بش��ر که همیش��ه در این موارد 
س��اکت بوده اند توقعی نیس��ت، گفت: از کشورهای اسالمی 
تعجب می کنیم که چرا همچنان س��اکت هس��تند و جلوی 

این فجایع را نمی گیرند.
به گزارش فارس، آیت اهلل مرتضی مقتدایی ظهار داشت: 
یکی از مسائلی که واقعا مایه تاسف در این زمان است کشتار 
و به خاک و خون کشیدن جمعی از مسلمانان در روز روشن 

و در مالء عام مقابل چشم جهان اسالم است.
وی ادامه داد: ما شاهد این هستیم که جمعی از مسلمانان 
میانمار از خانه و زندگی خود آواره شده و تعدادی از آنها زنده 
زنده در آتش س��وزانده می شوند و همه اینها در مقابل چشم 
مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر است که هیچ اقدامی 

حتی در حد انزجار از این نسل کشی ابراز نمی کنند.
عضو ارش��د جامعه مدرس��ین حوزه علمیه ق��م با بیان 
اینکه از مدعیان حقوق بشر که همیشه در این موارد ساکت 
بوده اند توقعی نیس��ت افزود: از کش��ورهای اسالمی تعجب 
می کنیم که چرا همچنان ساکت هستند و جلوی این فجایع 

را نمی گیرند.
وی در عین حال یادآور شد: علمای جهان اسالم اقدامات 
و توصیه هایی داش��ته اند و این فجایع را محکوم کرده اند و از 
مسلمانان خواس��ته اند که با راهپیمایی انزجار خود را از این 

نسل کشی اعالم کنند.
آی��ت اهلل مقتدایی با بیان اینکه علمای جهان اس��الم از 
مس��لمین درخواس��ت کرده اند که مانع از ادامه این جنایات 
ش��ده و به مس��لمانان میانمار کمک کنند، خاطرنشان کرد: 
مس��ئوالن جمهوری اس��المی نیز در حدی که گفته ش��ده 
اقدام��ات خوبی انجام داده اند و ظاهرا اجالس فوق  العاده در 

این زمینه با پیشنهاد ایران صورت گرفته است.

حسن بیگی:
 مراکز نظامی 

و خطوط قرمز امنیت ملی ایران ست جز
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجل��س با بیان اینک��ه مراکز پارلم����ان
نظامی جزو خطوط قرمز نظام و امنیت 
ملی کش��ور ماس��ت؛ گفت: ایران هرگز در برابر خواسته های 

آمریکا کوتاه نمی آید.
به گزارش فارس، ابوالفضل حس��ن بیگی با اشاره به ادعای 
اخیر غربی ها برای بازدید از مراکز نظامی جمهوری اس��المی 
اسالمی ایران در راستای اجرای برجام، اظهار داشت: مذاکرات 
ای��ران و 1+5 صرفاً در رابطه با انرژی هس��ته ای بوده اس��ت و 
برجام هم براساس موضوع هسته ای بین طرفین منعقد شد، در 

هیچ جای برجام نامی غیر از مراکز هسته ای ذکر نشده است.
وی اف��زود: فلذا هر نوع ادعا و هر نوع س��خنی پیرامون 
ه��ر مکان دیگری اع��م از مکان های حیاتی، اس��تراتژیک و 
مکان های س��ّری و به کلی سّری ممنوع است و جزو خطوط 
قرم��ز منافع ملی و امنیت ملی کش��ور ماس��ت، آقای آمانو 
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای بارها تأکید کرده 

که ایران در برجام به ُمّر قانون عمل کرده است.
حس��ن بیگی با بیان اینکه جمهوری اس��المی در برجام 
س��ر سوزنی بهانه به دست هیچ کش��وری نداده و نمی دهد، 
تصریح کرد: دنیا هم باید بداند اگر قرار بر این باش��د آمریکا 
ب��ا حرف های واه��ی، تهمت ها، توهین ها و گزارش��ات کذب 
علیه برنامه هس��ته ای ما ادامه دهد، جمهوری اسالمی ایران 
هرگز در برابر خواس��ته های آنان کوتاه نمی آید و تحت هیچ 

شرایطی از حقوق حّقه خودش چشم پوشی نمی کند.
وی اضاف��ه کرد: اگ��ر ترامپ به دنبال این اس��ت که با 
فش��ارهای روانی اف��کار عمومی جهان را تغیی��ر دهد، قطعاً 
تیرش به س��نگ خورده و محکوم خواهد شد؛ مراکز نظامی 
همه کشورها به عنوان مراکز حیاتی و سّری آن کشورهاست 
و تحت هیچ ش��رایطی به هیچ کش��ور و هی��چ اجنبی اجازه 

نمی دهد که وارد حریم دفاعی و امنیتی خودش بشود.

مع��اون اول رئیس جمه��ور در اولی��ن ن 
جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تریب����ون

در دول��ت دوازده��م با اش��اره ب��ه لزوم 
بازنگ��ری و ارزیابی عملکرد س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
است در عین حال الزم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته 

فعال تر و مجهزتر باشد.
به گزارش ایسنا، اس��حاق جهانگیری با تاکید به ضرورت 
اولویت بندی پروژه ها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای 
سال 96 اظهار داشت: اگر پروژه ها و برنامه های اولویت دار سال 
96 به درس��تی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور 
محقق خواهد ش��د و شاهد رش��د اقتصادی، توسعه صادرات، 
اشتغال زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکارها و روش های 
کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه ها و تصمیمات ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور 
مس��تمر مورد ارزیابی ق��رار دهیم و پیگیری ه��ا و نظارت ها به 

گونه ای باشد که از اجرای برنامه ها مطمئن باشیم.
جهانگی��ری با ی��ادآوری اینکه برای پیگی��ری و نظارت بر 
اج��رای برنامه ه��ای اقتص��اد مقاومتی س��از و کاری چند الیه 
پیش بینی شده است، افزود: گزارش��ات میدانی، حضور هیئت 
سه نفره در محل اجرای برنامه ها برای ارزیابی عملکرد، حضور 
اعضاء دولت در استان ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از 
طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش های 
پیگیری و نظارت هس��تند اما با این وجود به نظر می رسد باید 
س��از و کارهایی که ب��رای نظارت و پیگی��ری برنامه ها در نظر 

گرفته شده را کارآمدتر کنیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به دیدار اخیر 
اعضای هی��أت دولت با مقام معظم رهبری و اعالم دغدغه های 
ایشان نسبت به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان 

کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقالب در این دیدار این 
بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های ستاد 
رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه های 

اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب تر نیز تاکید داشتند.
وی گفت: عدم برخورداری س��تاد از اختی��ارات کافی، نبود 
اراده قوی در برخی دس��تگاه های اجرایی، محدودیت های مالی و 
مدیریتی و دالیل دیگر از این دست می تواند به عنوان عوامل موثر 
در عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد 
که الزم اس��ت این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق و 

جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.
جهانگیری سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی 
مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد 
و اظه��ار داش��ت: اقتصاد مقاومت��ی به جهت آنکه از پش��توانه 
حمایت ه��ای مقام معظ��م رهبری و نیز اجم��اع صاحب نظران 
اقتصادی برخوردار اس��ت فرصتی مغتنم برای دولت اس��ت تا 
بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم س��ازی اقتصاد کشور در برابر 
تکانه ه��ای بیرونی، پاس��خگویی به مطالبات م��ردم و عمل به 

وعده های رئیس جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات س��تاد 
باید نافذ الکلمه باش��د، گفت: البت��ه منظور از نافذ الکلمه بودن 
آن نیس��ت که به دنبال سس��ت کردن قوانین کش��ور هستیم 
چراکه یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه گذاری در کشور 
حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون 

در همه عرصه ها باور عمیق دارد.
وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه های اجرایی خواست ضمن 
آسیب شناس��ی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در س��ال 95، 
گزارش دقیقی از میزان پیش��رفت و اجرای برنامه های اولویت 
دار اقتصاد مقاومتی در س��ال 96 تدوی��ن کنند و دالیل عدم 
اج��را و موانع احتمالی آن را نیز احصا و برای تصمیم گیری به 

ستاد ارائه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:

اراده دولت بر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است

اخبار

یر کشور شد اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وز
درپی استعفای علی اصغر احمدی، اسماعیل جبارزاده 
که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، س��مت اس��تانداری 
آذربایجان شرقی را برعهده داشت، با حکم وزیر کشور به 

عنوان معاون جدید سیاسی وزارت کشور منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در بخشی 
از حکم وزیر کشور خطاب به اسماعیل جبارزاده آمده است: 
تالش مؤثر در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل ها، 
ایجاد همبستگی و برنامه ریزی برای تقویت وحدت و انسجام 
میان کلیه اقوام و اقلیت ها، پیگیری مس��تمر برای نهایی 
شدن الیحه جامع انتخابات، انجام مطلوب امور مربوط به 
تقسیمات کشوری، تمهید مقدمات و فراهم سازی بستر و 
زمینه برای برگزاری هرچه شایسته تر انتخابات های آتی و 
هم افزایی و تقویت تعامالت با استانداری ها از اهم وظایف و 
مأموریت های جنابعالی است که انتظار دارد با برنامه ریزی 
مناسب و کارآمد در راستای نیل به آن و در جهت تحقق 
شعار دولت دوازدهم »آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت« 

تالش و کوشش نمایید.

دیدار سردار کارگر با امیران صالحی و حاتمی
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با 
جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح، وزیر دفاع و رئیس 

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش میزان، س��ردار س��رتیپ بهمن کارگر به 
همراه هیات رئیسه بنیاد با امیر سرلشکر عطااهلل صالحی 
جانشین رئیس س��تادکل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ 
امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و 
حجت االسالم والمس��لمین عباس محمدحسنی رئیس 
س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

به صورت جداگانه دیدار و گفت وگو کرد.
ای��ن دیدارها به مناس��بت انتصاب امی��ر صالحی و 
حجت االسالم والمسلمین محمدحسنی از سوی فرمانده 
معظم کل قوا و انتخاب امیر حاتمی از سوی رئیس جمهور 

و کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس صورت گرفت

وژه نفوذ   کالبد شکافی پر
توسط نماینده ولی فقیه در سپاه

نماین��ده ولی فقیه در س��پاه در اجالس آتی مجلس 
خبرگان به کالبدشکافی و تحلیل پروژه نفوذ می پردازد.

به گ��زارش فارس، در س��ومین اجالس��یه خبرگان 
رهب��ری ک��ه روزه��ای 28 و 29 ش��هریورماه در تهران 
برگزارمی ش��ود، بنا به دعوت بعمل آمده، حجت االسالم 
والمسلمین علی س��عیدی به عنوان میهمان ویژه حضور 
خواهد داشت. نماینده ولی فقیه در سپاه در این اجالسیه 

به »کالبدشکافی و تحلیل پروژه نفوذ« خواهد پرداخت.

 قدردانی معاونان حقوقی 
وهای مسلح از سردار دهقان و امور مجلس نیر

معاونین حقوقی و امور مجلس نیروهای مس��لح در 
پیامی از خدمات و تالش های س��ردار حس��ین دهقان 

وزیر سابق دفاع تقدیر کردند.
ب��ه گزارش مه��ر، در این پیام آمده اس��ت: به پاس 
هدایت و حمایت مس��تمر جنابعالی در تقویت و پیشبرد 
همه جانبه امور حقوقی و تقنینی نیروهای مسلح در چهار 
س��ال دوره مس��ئولیت حضرتعالی در جایگاه مقام عالی 
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، نهایت تشکر 
و قدردان��ی معاونی��ن، مدیران و کارشناس��ان حقوقی و 
امور مجلس س��تاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزارت دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران را تقدیم می دارد.

 فراکسیون حقوق  بشر مجلس نسل کشی 
در میانمار را محکوم کرد

فراکس��یون حقوق بشر مجلس ش��ورای اسالمی در 
بیانیه ای نسل ُکشی مردم مظلوم میانمار را محکوم کرد.

به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است:  نسل کشی 
مسلمانان مظلوم کشور میانمار در حالی صورت می گیردکه 
مجامع حقوق بشری در سکوتی مرگبار و انفعالی تاریخی 

به سر می برند.
این بیانیه با اش��اره به اینکه س��ایه ش��وم دالرهای 
آمریکایی و سعودی که اس��اس این انفعال را پشتیبانی 
می کند افزود: فراکس��یون حقوق بش��ر مجلس ش��ورای 
اس��المی ضم��ن محکومیت ای��ن نسل ُکش��ی از دولت، 
قوه قضایی��ه، نهادهای حقوق بش��ری داخلی و خصوصاً 
س��ازمان های مردم نه��اد می خواهد تا ضم��ن پیگیری 
حقوق��ی این جنایت، صدای مردم مظل��وم میانمار را به 

ملت های جهان برسانند.

ننجون

ننجون برگزار می کند
درپی افش��اگری یکی از نظریه پ��ردازان بین المللی 
ما درخصوص نقش "باب اس��فنجی در فروپاش��ی نظام 
خانواده" سمینار "باب اسفنجی، خائن بزرگ قرن بیست 

و یک" با محورهای زیر برگزار می شود.
- نقش "پالنگتون" در انقالب مخملی اوکراین و تاثیر 
متقابل آن در شکل گیری انقالب های منطقه و فروپاشی 

ارکان خانواده.
- تاثیر "پاتریک" بر احساس��ات نوجوان��ان ایرانی و 
ترغیب آنان به انحرافات سیاس��ی و نقش وی در افزایش 

ترافیک پایتخت. 
- نق��ش "آق��ای خرچنگ" در س��وء تغذیه کودکان 

روستایی و تحکیم جریان فتنه و ترویج کاالهای غربی.
- نق��ش باب اس��فنجی در کاهش ن��رخ بیکاری و 

افزایش شکاف اقتصادی در جامعه.
- تاثیر باب اس��فنجی در عزل و نصب های فامیلی و 
مشاوره های مسموم عناصر بیگانه و ایادی استکبار نظیر 

"پاتریک"!
پی نوشت:

سیمنارهای نقش تخریبی شخصیت های امپریالیستی 
پدر پسر ش��جاع، پلنگ صورتی، تنسی تاکسیدو، خرس 
مهرب��ون، حنا دختری در مزرعه، مرد عنکبوتی، اگنس و 
اختاپوس در سمینارهای آینده مورد بحث و بررسی قرار 

خواهد گرفت.


