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امیر حاتمی:
یکا پاسخ قاطع خسارت  به ایران را خواهد گرفت آمر

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گفت: آمریکایی ها 
هرجایی که خس��ارتی به کش��ور ما وارد کردند پاسخ قاطعی 

گرفتند و این بار هم حتماً خواهند گرفت.
ب��ه گزارش فارس، امیر حاتمی دیروز در حاش��یه جلس��ه 

هی��ات دولت در م��ورد فرمایش رهبر معّظ��م انقالب مبنی بر 
اینکه آمریکا تقاص این خس��ارات های چند روزه را خواهد داد، 
اظهار داش��ت: کشور ما به عنوان یک کش��ور مستقل همواره 

نشان داده تحمل این نوع خسارات را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: چیزی که رهبری انقالب و فرماندهی معّظم 
انق��الب فرمودند همان تجربه ای اس��ت که باره��ا آمریکایی ها 
دیدند؛ هرجایی که خس��ارتی به کش��ور ما وارد کردند پاس��خ 

قاطعی را گرفتند و این بار هم حتماً خواهند گرفت.

بروجردی:
یکا، اسرائیل و آل سعود بحران سازی را سرلوحه خود قرار داده اند آمر

رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ن گفت: مثلث آمریکا، اس��رائیل و آل سعود که بحران سازی در گفتمــــا

منطقه را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند.
به گزارش مهر، ش��یخ حس��ن عزالدین مسئول روابط عربی و آفریقایی شورای 
سیاسی حزب اهلل لبنان و هیات همراه دیروز با عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
بروج��ردی در ابتدای این دیدار با ابراز خرس��ندی از پیروزی های اخیر محور 
مقاومت در عرصه مبارزه با تروریست های تکفیری در سوریه گفت: دشمنان جهان 
اس��الم که برای ضربه زدن به کیان اس��الم از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند این بار 
در عرصه پش��تیبانی از گروه های تکفیری وهابی نتوانستند سوریه، عراق و سراسر 

منطقه را در بحرانی همه جانبه درگیر کنند.
وی همچنین با محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در بمباران بخش هایی از 
سوریه گفت: مثلث آمریکا، اسرائیل و آل سعود که بحران سازی در منطقه را سرلوحه 
برنامه ه��ای خود قرار داده اند، پس از قطع امید از اقدامات داعش در س��وریه و عراق، 
پروژه وقایع اقلیم کردستان، بحران سیاسی در لبنان و انتخاب قدس به پایتختی رژیم 
صهیونیستی را به اجرا گذاشتند که در همه این دسیسه ها به فضل الهی ناکام شدند.

بروج��ردی در ادامه گفت: حمای��ت از محور مقاومت و دف��اع از مردم مظلوم 
فلسطین سیاستی تغییرناپذیر در جمهوری اسالمی ایران است.

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی در 
بخش دیگری از س��خنان خود گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، آینده روشنی 
برای ملت های مظلوم منطقه انتظار می رود و رژیم صهیونیس��تی هر روز بیش��تر از 
قبل به زوال و نابودی نزدیک می شود. وی در پایان این دیدار گفت: محور مقاومت 
با تالش و هوشیاری می بایست در عرصه جنگ اقتصادی نیز به پیروزی دست یابد 

تا راه تسلط دشمنان اسالم بطور کامل مسدود شود.

طی نامه ای صورت گرفت؛
قدردانی دادستان کل از دادستان های سراسر کشور 

دادس��تان کل کش��ور طی نامه ای خطاب به دادس��تان های 
عمومی، انقالب و نظامی سراس��ر کشور از تالش های آن ها به میـــــزان

منظ��ور هدایت و حمای��ت از نیروهای امنیت��ی و انتظامی و 
مرزبندی در رفتار با معترضین و برخورد با مجرمین در اغتشاش��ات و ناآرامی های 

اخیر قدردانی کرد.
 به گزارش میزان، در بخش��ی از نامه حجت االس��الم والمسلمین منتظری آمده 
است: حوادث اخیر که در آن مطالبه به حق مردمی از سوی برخی از عوامل منحرف 
مصادره و به س��مت و سوی اغتش��اش و ارتکاب جرم پیش رفت، ُمهر تاییدی بود بر 

اینکه امنیت نعمتی است مجهول که تا مخدوش نگردیده قدر آن شناخته نمی شود.
این نامه با اش��اره به اینکه دش��منان قس��م خورده این انقالب همواره مترصد 
اخالل در امنیت کشور و ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی بوده و از هر فرصتی 
اس��تفاده کرده و خواهند کرد افزود: ما نیز به حکم وظیفه الهی و انقالبی مکلفیم 
در برابر نقش��ه های دشمن ایس��تاده و با صالبت و اقتدار مانع شویم این انقالب به 

دست نااهالن و نامحرمان بیفتم.
در ای��ن نامه تاکید ش��ده اس��ت: از آنجا ک��ه حضور به وقت و ت��وام با اقتدار و 
ش��جاعت دادستان های عمومی، انقالب و نظامی سراسر کشور در هدایت و حمایت 
از نیروهای امنیتی و انتظامی و مرزبندی در رفتار با معترضین و برخورد با مجرمین 
یکی از عوامل موثر در برگشت آرامش و امنیت بوده و موجبات رضایتمندی مردم و 
مسئولین را فراهم نموده است، الزم می دانم از تالش و حضور مستمر و حسن تدبیر 
و مدیریت آن ها در برقراری آرامش سپاس��گزاری نمای��م. ضمنا همانگونه که اعالم 
شد نسبت به دستگیر شدگان و متهمان فاقد سابقه کیفری براساس قانون همراه با 
رافت اسالمی و نسبت به عوامل اصلی از قبیل مرتبطین با بیگانگان و مرتکبین قتل 
و تخریب و تحریق براس��اس قانون و توام با قاطعیت و سرعت رسیدگی و همچنان 

مراقب حرکات و توطئه های دشمنان و بدخواهان اسالم و انقالب باشید.

روحانی:
ویکرد اصلی بودجه 97 اشتغال زایی و فقرزدایی است ر

رئیس جمه��ور با تاکید ب��ر اینکه حل مش��کالت اقتصادی و 
تامین حقوق ش��هروندان دستور کار اصلی دولت است، گفت: خیابان پاستور

رویکرد اصلی بودجه 97 اشتغال زایی و فقرزدایی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در جلسه دیروز 
هیأت دولت که ریاست آن را برعهده داشت، ضمن تشکر از بیانات روشنگرانه مقام 
معظم رهبری درباره حوادث اخیر، افزود: رویکرد اصلی دولت در الیحه بودجه سال 
97 اش��تغال زایی و حرکت به س��مت ریشه کنی فقر مطلق است و پیرو تاکید رهبر 
انق��الب، مردم انتظ��ار دارند که همه قوا و تمامی دس��تگاه ها و نهادها با همدلی و 
همراهی به تحقق سریع تر این اهداف و تامین مطالبات به حق مردم کمک کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی یک شبه پدید نیامده و عمدتاً 
ناش��ی از مدیریت نادرست در گذشته است، اظهار داشت: وقتی رهبر معظم انقالب 
متواضعانه خود را نیز مخاطب مطالبات به حق مردم معرفی می کنند، یعنی همه باید 
مسئولیت مشکالت را بپذیرند و دولت را نیز در اصالح و پایداری اقتصاد به نفع مردم 
یاری نمایند. وی همچنین ضمن تقدیر از حضور پرشور و آگاهانه مردم و همچنین 
نیروهای امنیتی و انتظامی در حوادث اخیر، حفظ وحدت و انس��جام ملی، آرامش و 
امیدآفرینی را ضرورت پیشرفت کشور خواند و از رسانه ملی و سایر رسانه ها خواست 

با حفظ هوشیاری، از نشر شایعات، تخریب وخودداری عمل کنند.
رئیس جمهور در ادامه، به وزیر کشور مأموریت داد ظرف یک هفته با هماهنگی 
ش��وراهای تأمین، گزارش دقیقی از حوادث اخی��ر و افرادی که در اثر این حوادث 
دستگیر، مصدوم و یا احیاناً کشته شده اند، به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی 

هر بخش را به وی ارایه کنند.
هیأت وزیران در ادامه، با هدف ارائه خدمات تکمیلی بهداشتی و درمانی به خانواده 
شهدا، مفقوداالثران، اسرا، جانبازان و آزادگان، آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع 

خدمات رسانی به ایثارگران را به تصویب رساند.

یم شاهد تکمیل نه تغییر الیحه بودجه  امیدوار
در مجلس باشیم 

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: امیدواریم 
که نمایندگان مجلس برنامه های رئیس جمهوری را که 
مردم به آن رای دادند در نظر بگیرند و ش��اهد تکمیل 

الیحه بودجه در مجلس باشیم نه تغییر آن.
ب��ه گزارش فارس، حس��ینعلی امیری گفت: الیحه 
بودج��ه برآیند نظرات اعضای دولت اس��ت که در س��ه 
ش��یفت کاری مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت و در 
فرصت قانونی نیز به مجلس ارائه شد. در این الیحه منابع 
و مصارف کامال مشخص است. وی با بیان اینکه در ایام 
انتخابات مردم به برنامه های رئیس جمهوری رای دادند، 
تاکید کرد: یکی از برنامه های رئیس جمهوری ریشه کنی 
فقر مطلق و ایجاد اش��تغال بوده است و طبیعتا اجرای 
برنامه های رئیس جمهوری در طول سال از طریق برنامه 
بودجه امکان پذیر اس��ت، بنابراین بس��یار امیدواریم که 
نماین��دگان در تحقق برنامه های دولت همراهی و یاری 

کنند تا خواسته مردم تحقق پیدا کند.

 تقابل قوی در برابر تبلیغات دشمن 
امری الزم است

نماینده ولی فقیه در اس��تان خراسان رضوی گفت: 
ب��ا توجه به وضعیت فضای مج��ازی و آلودگی نابکارانه 
مجازی دشمن درصدد این است که رحمانیت را از نهاد 
نماز جمعه حذف و آن را یک طرفه جلوه دهد و در این 

راه از هیچ نفاقی پرهیز نمی کند.
به گزارش فارس، آیت اهلل احمد علم الهدی، گفت: با 
توجه به وضعیت فضای مجازی و آلودگی نابکارانه مجازی 
دش��من درصدد این اس��ت که رحمانیت را از نهاد نماز 
جمعه حذف و آن را یک طرفه جلوه دهد و در این راه از 
هیچ نفاقی پرهیز نمی کند. به همین دلیل برخورد با این 
رسانه ها و تقابل قوی در برابر تبلیغات دشمن امری الزم 
است. وی با تأکید بر اینکه شکوفا کردن نماز جمعه باید 
در ابعاد مختلف جزو برنامه های ش��ورای سیاست گذاری 
و مدیریت آن باش��د گفت: برگزاری نماز جمعه به دست 
امام جمعه اس��ت ولی تأثیرگذاری آن بر عهده ش��ورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه و مدیریت آن است.

وز همه دانشجویان آزاد می شوند امر
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر 
تنها ۱۵ تا ۲۰ دانش��جوی دستگیر شده در اغتشاشات 

اخیر بازداشت هستند که امروز آزاد خواهند شد.
به گ��زارش مهر، منصور غالمی درباره دانش��جویان 
بازداشت شده در اغتشاشات اخیر کشور گفت: در مجموع 
تعداد کمی دانش��جو در این اغتشاش��ات دستگیر شدند 
ضمن اینکه بس��یاری از آنها آزاد شدند و با صحبت هایی 
که با وزیر اطالعات و وزیر کشور داشتیم و نیز با دستور 
رئیس جمه��ور، امروز باق��ی مانده دانش��جویان نیز آزاد 
می ش��وند. وی با اش��اره به اینکه جمع کل بازداشتی ها 
در سراسر کشور ۱۳۰ نفر بوده گفت: وزیر اطالعات قول 
داد که بازداش��تی ها تا امتحانات آزاد ش��ده و بتوانند در 

امتحانات پایان ترم شرکت کنند.

تقدیر سعید جلیلی از یک فرماندار انقالبی 
نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی از یک��ی از مدیران موفق و انقالب��ی دولت تدبیر و 

امید تقدیر کرد.
به گزارش مهر، س��عید جلیلی گفت: س��رکار خانم 
ریگ��ی فرماندار شهرس��تان قصرقند در جنوب اس��تان 
سیستان و بلوچستان اس��ت که در بازدید اخیرم از این 
شهرستان متوجه شدم شخصی متدین، انقالبی و کارآمد 
است. وی در بیان کارهای مثبت فرماندار قصرقند افزود: 
این فرماندار عالوه بر تدفین ۵ شهید گمنام و یک شهید 
اهل سنت مدافع حرم در این شهر، به بسیاری از حرفهایی 

که ما شعارش را می دهیم عمل کرده است.
جلیلی با اش��اره به ت��الش این فرمان��دار انقالبی و 
کارآمد برای اشتغال زایی بانوان روستای هیت در استان 
گفت: اگر هر کس در این دولت نیز خوب و انقالبی عمل 

کند باید او را تشویق و حمایت کنیم.

 اینستاگرام صفحه منتسب 
به سردار سلیمانی را بست!

اینستاگرام صفحه منتسب به فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را بست.

به گزارش جهان نیوز،  صفحه رس��می سردار قاسم 
س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی توسط اینستاگرام بس��ته شد! گفتنی است به 
تازگی اینستاگرام پستی درباره نابودی داعش را از این 
صفح��ه پاک ک��رده بود و صفحات قبل ت��ا کنون ۳ بار 

توسط اینستا گرام بسته شده است. 

یکا،  قطعنامه مداخله جویانه کنگره امر
نمایشی تکراری است 

س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان، ب��ا محکوم 
کردن قطعنامه مداخله جویانه کنگره آمریکا اعالم کرد: 
اینگونه قطعنامه های تکراری، نمایش��ی و سیاسی مؤید 
ماهیت رژیم مداخله گر آمریکاست که در طی دهه های 

گذشته، ملت بزرگ ایران بارها شاهد آن بوده است.
به گزارش فارس، بهرام قاس��می با اش��اره به رویه 
نابخردان��ه، به دور از منطق و خ��الف موازین و قوانین 
بین الملل��ی دولت آمریکا برای دخال��ت در امور داخلی 
دیگر کش��ورها، گف��ت: اقدامات��ی مانن��د تصویب این 
قطعنام��ه و اظه��ارات و تح��رکات خصمان��ه دولت آن 
کشور علیه ملت رشید ایران که از ماهیت زیاده خواهی 
و خوی س��لطه طلبی حاکمان آمریکا ناش��ی می ش��ود، 
همواره و همیش��ه برای مردم خردمند ایران ش��ناخته 

شده و بی شک سیاستی شکست خورده است.
وی خاطرنش��ان کرد: اینگونه قطعنامه های تکراری، 
نمایشی و سیاسی مؤید ماهیت رژیم مداخله گر آمریکاست 
که در طی دهه های گذشته، ملت بزرگ ایران بارها شاهد 
آن بوده است. دولت آمریکا از سویی در حرکتی مزورانه 
و با سردادن شعارهای سراپا دروغ مدعی حمایت از مردم 
ایران زمین می شود و از سویی دیگر با اعمال تحریم های 
ظالمانه، ممنوع س��اختن ورود ش��هروندان ایرانی به آن 
کش��ور و دیگر رفتارهای بدخواهانه، ملت متمدن ایران 

را مورد شماتت قرار می دهد. 

ترامپ  ادعای  بسیاری  اگرچه 
دو گــزارش 

گروه سياست
برای خروج از برجام را بلوف و 
نمایشی سیاسی می دانند که 
این روزها شاهد آن هستیم که امریکا روند خروج از 
برجام را نه چندان آهس��ته طی می کن��د و در این 
میان گروهی از اصالح طلبان را به وحش��ت انداخته 
است به طوری که آنها عنوان می کنند که مسئوالن 
برای حفظ برج��ام باید مراعات امریکا، عربس��تان، 

اسرائیل و حتی اغتشاشگران را بیشتر بکند.
تصمیم گی��ری ترامپ ب��رای اعالم موضع کاخ 
س��فید درمورد خ��روج از برج��ام در روز جمعه و 
تالش های وی برای بی  اعتبار ساختن برجام یکبار 
دیگر در صدر مس��ائل مرتبط ب��ا برجام در خبرها 

قرار گرفته است.
اگرچه در این میان برخی تحلیلگران همچنان 
به س��ردرگمی کاخ س��فید و بالتکلیفی متحدین 
واش��نگتن در م��ورد کناره گیری امری��کا از برجام 
معتقدن��د اما همگان بر ای��ن نکته تاکید دارند که 
اگر قرار باش��د به منافع اندک برج��ام برای ایران 
تحت تاثیر تصمیمات نابخردانه و یک جانبه آمریکا 
خدش��ه ای وارد ش��ود، طبعاً ایران هم تصمیماتی 

متناسب با رفتار واشنگتن اتخاذ خواهد کرد.
پیش��تر نیز مقامات کشورمان بارها در عواقب 
خروج یک جانبه آمریکا از توافقات برجام هش��دار 
داده و اع��الم کرده ان��د ک��ه ایران ب��رای هر اقدام 
احتمالی آمریکا، راهکارهای خاص خود را دارد. اما 
اینکه گروهی در کش��ور تالش دارند تا به هر نحو 

ممکن مانع از این رویداد شود جای تعجب دارد.
بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان سیاسی 
از مدت ه��ا قبل پیش بینی ک��رده بودند که هدف 
امریکایی ه��ا از مذاکرات برجام��ی رفع نگرانی های 
خود در زمینه فعالیت های هس��ته ای نیست و آنها 
به دنبال هدف گذاری های گسترده تری در مورد ایران 
و سیاس��ت داخلی و خارجی آن هستند. همانطور 
که دیدیم این پیش بینی درس��ت درآمد و موضوع 

گفت وگوهای برجامی ۲ و ۳ مطرح شد و مقامات 
آمریکایی در اظهارات خ��ود بارها تکرار کردند که 
برج��ام ابزاری برای چنگ ان��دازی به قدرت و نفوذ 
منطق��ه ای، عقب راندن صنعت موش��کی و دفاعی 
ایران و دخالت در حوزه حقوق بشری و تغییرها به 
روش های مورد نظر غرب است به طوری که نهایتاً 
این تغییرات منجر به سرنگونی جمهوری اسالمی 
و یا نفوذ جریان غرب گرا در داخل سیاست کشور و 
اجرای سیاست های مورد نظر غرب در ایران است.

اصالحطلبانچهمیگویند
جالب آنجاس��ت که اخیراً برخی از رسانه های 
اصالح طل��ب ب��ه نمایندگی از س��ران ای��ن گروه، 
هش��دار می دهن��د که برای پا برج��ا ماندن برجام 

ایران از مواضع خود عقب نشینی کند. 
یکی از این رسانه ها در این باره نوشت:  واقعیت 
آن اس��ت خطر خروج از برجام بیشتر از گذشته در 
کمین اس��ت و اگر حاکمی��ت نخواهد و یا به جهت 
دس��ت باالی تندروها نتواند در نوع بر خورد خود با 
معترضان تجدید نظر کند، چه بس��ا که در این هم 
افزایی در حال ش��کل گیری، احتمال نقض و یا لغو 
برجام از سوی اعضای اروپایی ۱+۵ نیز تقویت شود.

این روزنامه می افزاید: اعتراضات و مس��ائل بعد 
از آن م��ورد پایش اتحادیه اروپ��ا و تروئیکای آن و 
همچنین محافل دنیای عرب نیز قرار گرفته است. 
به ویژه آن که قرار اس��ت این رخدادها با محوریت 
مالحظات حقوق بش��ری در نشس��ت آتی س��ران 
اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ظریف مورد بررسی قرار 
گی��رد. بدون تردید، حفظ و نگهداش��ت مالحظات 

حقوق بش��ری مي تواند بخش��ی از دالیل همراهی 
اتحادیه اروپا با ایران در حفظ برجام باشد.

در بخش��ی دیگ��ری از گ��زارش ای��ن روزنامه 
اصالح طلب آمده است: "از طرف دیگر، در شرایطی 
که وضعیت حقوق بشر درعربستان بسیار ضعیف و 
نامطلوب است، ترامپ بر مشارکت واشنگتن با ریاض 
در مانع تراش��ی و چالش آفرینی علیه ایران در مسیر 
اس��تفاده از مزایای پیش بینی شده در برجام تاکید 
کرده اس��ت. حتی بن س��لمان ولیعهد ایران ستیز 
عربستان هشدار داده است که فتنه و ناآرامی منطقه 
را به داخل ایران باز مي گرداند. این در حالی اس��ت 
که اس��رائیل نیز در این میان آت��ش بیاری خود را 
به واسطه همگرایی بیشتر آمریکا و بخشی از حکام 
ع��رب با آنان، افزوده اس��ت. در ش��رایطی که نوعی 
هم افزایی از سوی آمریکا، تروئیکای اروپایی، اسرائیل، 
س��عودی و همپیمانان عرب آن علیه برجام در حال 
شکل گیری است، الزم است که مدیریت سیاسی در 
ایران مس��ائل بعد از نا آرامی اخیر از جمله مس��ئله 
زندانی شدن تعداد زیادی از معترضان و در مجموع 
نوع برخورد با این وقایع را دستمایه و بهانه ای برای 
آمریکا و متحدانش در جهت بی اعتبارس��ازی برجام 
نس��ازد.الاقل مدیریت سیاسی کش��ور باید حساب 
معترضان را از اغتش��اش گران جدا کند با این هدف 
که معترضان به آتش اغتشاش گران نسوزند و از آن 
مهم ت��ر تالش کن��د تا در چنین ش��رایطی از تکرار 

ماجراهایی چون کهریزک جلوگیری شود.
این روزنامه اضافه کرد: از سوی دیگر، مدیریت 
سیاسی کش��ور باید به دنبال راه حلی منطقی و در 
راس��تای ضرورت های دموکراس��ی ب��رای مطالبات 

معترض��ان گام ب��ردارد ت��ا از این بزن��گاه و گردنه 
تاریخ س��از بتوان به س��المت عبور کرد. واقعیت آن 
است خطر خروج از برجام بیشتر از گذشته در کمین 
اس��ت و اگر حاکمیت نخواهد و یا به جهت دس��ت 
باالی تندروها نتواند در نوع برخورد خود با معترضان 
تجدید نظر کند، چه بس��ا که در این هم افزایی در 
حال ش��کل گیری، احتمال نقض و ی��ا لغو برجام از 

سوی اعضای اروپایی ۱+۵ نیز تقویت شود."

شکستاصالحطلبان
رئیس جمه��ور ب��ا تبلیغات گس��ترده در مورد 
برجام وعده های بسیاری به مردم چون حل موضوع 
هسته ای و گشایش های بسیار در زمینه اقتصادی، 

رفع تحریم ها و.... داد، اما هیچ کدام محقق نشد.
حاال به نظر می رسد که خروج ترامپ از برجام 
در حقیقت شکست کامل، برنامه های روحانی برای 
بهبود اقتصاد و لغ��و تحریمها بوده و اصالح طلبان 
ک��ه خود را به او وصل کرده ان��د نیز از عواقب این 

شکست در امان نخواهند بود .
اعضای ارشد طیف سیاسی به خوبی می دانند 
که اگر دولت تدبیر و امید در سال های باقی مانده 
از دولت خود نتواند موفقیتی به دست بیاورد، همه 
امیدهای جناح چپ در سال ۱4۰۰ برای انتخابات 

ریاست جمهوری به نا امیدی تبدیل خواهد شد.
اصالح طلبان همواره اصرار و اعتقاد داشته و دارند 
باید با آمریکا کنار آمد، باید مشکالت و اختالفات را با 
او حل کرد، همین موضع و سیاست از زمان تبلیغات 
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 9۲ آغاز و پس از 
برگزیده شدن روحانی به عنوان رئیس جمهور از فاز 

تئوری بیرون آمد و وارد فاز عملیاتی شد.
اگر چه رئیس جمهور خود ش��خصاً  بی میل به 
مذاکره با امریکا نبود اما وسوسه کننده و ترغیب های 
اصالح طلبان نسبت به گفت وگو و مذاکره مستقیم 
ب��ا آمری��کا برای ح��ل پرون��ده هس��ته ای ایران و 
شکوفایی های بزرگ برای کشور، دولت را به سوی 

هدف آنها سوق داد.
آنها در آن زمان مدعی ش��دند که برجام یک 
قرارداد بین المللی ب��وده و تغییر دولتها در امریکا 

نمی تواند این قرار داد را ازرسمیت خارج کند. 
اما گذش��ت مدت اندک��ی از برجام و روی کار 
آمدن ترامپ نشان داد که خیال آنها واهی است. 

از س��وی دیگر زمانی که امریکا به تعهدات خود 
عمل نکرد و از خروج برجام س��خن ب��ه میان آورد، 
همچنان اصرار بر ادامه آن با اروپا دارند. جالب آنجاست 
که آنها حتی رد تماس ترامپ از سوی روحانی را یک 
واکنش اشتباه و از دس��ت دادن یک فرصت طالیی 

می پنداشتند و از این رفتار به شدت انتقاد کردند.
این در حالی است که خود همچنان از رویکرد 
اروپایی ها مطمئن نیس��تند و جالب آنجاس��ت که 
اروپا نش��ان داده اس��ت که معموال از رویکردهای 
سیاس��ی امریکا حمایت می کند. جالب آنجاس��ت 
ک��ه آنها، همچن��ان از رویکردهای حقوق بش��ری 
اروپ��ا هم نگران هس��تند و می دانند که اروپایی ها 
در آین��ده ای نه چندان دور این موضوع را بهانه ای 

برای عهدشکنی های خود قرار خواهد داد.
حاال مردم می گویند که در س��الهای اخیر که 
دولت تدبیر و امید که با سیاست های اصالح طلبان 
همس��و بوده اس��ت نه تنها اتفاق مثبتی که بتواند 
باع��ث تغیی��ر بهین��ه در اوضاع اقتصادی کش��ور 
شود، نیفتاده بلکه شاهد اتفاقات ناخوشایند دیگر 
هس��تیم که تنها به خاطر رفتارهایی سیاسی این 
جریان بوده که بر سیاس��ت های دولت سوار بوده 
اس��ت و حاال این جریان سیاسی نه به پیشرفتهای 
سیاس��ی مورد نظر خود نائل شده است بلکه باید 
پاسخگوی سیاست های خود در قبال مردم باشد. 
از ای��ن رو آنها ضعف خ��ود و دولتی که از آن 
حمای��ت می کنن��د، توجی��ه و به گ��ردن دیگران 
می اندازند تا ش��اید بتوانند از زیر بار انتقاداتی که 
در میان افکار عمومی جامعه نس��بت به آنها شکل 

گرفته، خود را رها کنند.

تالش های جدید اصالح طلبان برای حفظ برجام

توجیه برای رهایی از انتقادات

رئیس دفت��ر مقام معظ��م رهبری گفت: 
آمریکا در 4۰ س��ال گذش��ته با تحریک تریبــــون

اطرافیان، راه انداختن جنگ، کودتای نوژه 
و فتنه های متعدد یک لحظه از دش��منی با ما دست برنداشته و 

آشکارا با این نظام مقدس دشمنی دارد.
به گزارش فارس، حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی 
صبح دیروز در مراس��م تودیع و معارفه روس��ای قدیم و جدید 
ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه کش��ور اظهار داشت: ائمه 
جمعه همواره در صف اهداف دش��من بوده ان��د. وی افزود: باید 
مراقب نفوذ دشمن بود چون از هر طرف بتوانند نفوذ می کنند.

محمدی گلپایگانی با اشاره به حوادث اخیر گفت: این ها در 
فتنه اخیر پیروزی را برای خود مسلم می دانستند و کشورهایی 

که به این ها کمک می کردند، برای خود برنامه هایی داشتند.
وی ادامه داد: ائمه جمعه، افسران بلندپایه خط اول مقابله 
با آش��وبگران و منافقین هس��تند. گلپایگانی تأکید کرد: اکثر 
کس��انی که در اعتراضات حضور داش��تند، مش��کل اقتصادی 
داش��تند اما در این میان اقلیتی س��وار بر موج ش��د که بنابر 

فرمایش رهبری حسابشان از مردم جداست.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اش��اره به »شعار نه غزه نه 

لبنان« که در اغتشاشات اخیر سر داده شد، گفت: اگر ما در سوریه 
و غزه نمی جنگیدیم، مجبور بودیم در خیابان های تهران بجنگیم.

محمدی گلپایگانی خطاب به امامان جمعه ادامه داد: شما 
به عن��وان امام��ان جمعه در هر نقطه ای که قرار دارید، لش��کر 
فرهنگی عظیمی هستید که می توانید به کل کشور خط بدهید 

و مردم را به صالح، درستی و تقوا راهنمایی و دعوت کنید.
وی تصریح کرد: آقایان محترم! خودتان را دست کم نگیرید؛ 
آن قدری که دشمنان ما را اذیت می کند، آن ها به مراتب بیشتر 
از ما زجر می کش��ند و می گویند این انقالب پدر ما را درآورده 
اس��ت. محمدی گلپایگانیی تأکید ک��رد: طبقه روحانیت و ائمه 
جمعه از قش��ر محروم جامعه هستند؛ دفترشان مرکز مراجعه 

بی نوایان است و هر روز با مشکالت مردم مواجه اند.
وی تصریح کرد: محتوای خطبه های نماز جمعه باید کاماًل 
پرمحتوا باش��د و باید بر معلومات کسی که به نماز جمعه آمده 
اس��ت اضافه کند ک��ه وظیفه در اختیار گذاش��تن اطالعات و 

معلومات به ائمه جمعه به عهده شورای سیاستگذاری است.
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب تأکید کرد: شما ائمه جمعه 
سپاهیان امام زمان و افسران عالی رتبه رهبری هستید و رهبری 

برای تک تک شما دعا می کند و قدر خود را بدانید.

حجت االسالم محمدی گلپایگانی:

باید مراقب نفوذ دشمن باشیم 
هدایت ه��ای  نگهب��ان،  ش��ورای  دبی��ر 

روش��نگرانه مقام معظ��م رهبری، حضور شورای نگهبان
غیرتمند، با ش��کوه و به موق��ع مردم را 

عامل شکست توطئه اغتشاشگران دانست.
ب��ه گزارش مهر، آیت اهلل جنتی در ابتدای جلس��ه هفتگی 
اعضای این ش��ورا، اغتشاش��ات اخی��ر را حادثه ای تأس��ف بار 
برشمرد و گفت: این حوادث با برنامه ریزی قبلی و با هماهنگی 

دشمنان خارجی و بعضی عوامل داخلی صورت گرفته است.
وی با مقایس��ه این ح��وادث با فتنه س��ال ۸۸ گفت: این 
فتنه، از ابتدا با توهین و هتک حرمت به مقدسات و شعارهای 
هنجارش��کنانه مطرح ش��د و تا جایی پیش رفت که به اماکن 

مذهبی حمله کردند و قرآن و پرچم ایران را آتش زدند.
آیت اهلل جنتی در ادامه به اقدامات برخی شبکه ها و کانال ها 
در فضای مجازی اش��اره کرد، افزود: دشمنان قسم خورده مردم 
ایران به این آش��وب ها امید بسیار بسته بودند و به همین دلیل 

حمایت خود از اغتشاشگران را علناً اعالم کردند.
دبیر شورای نگهبان سپس عملکرد همه نهادهای امنیتی و 
از جمله بسیج و نیروی انتظامی را در برخورد با این اغتشاشات 
بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت: این امر باعث شد صف 

کس��انی که تحت تأثیر احساس��ات در این آشوب حضور یافته 
بودند از صف توطئه گران جدا و توطئه دشمنان خنثی شود.

آی��ت اهلل جنتی همچنین ب��ه تأثیر حضور ب��ه موقع مردم 
مس��لمان ایران در شکست فتنه اخیر اشاره کرد و افزود: باید از 
مردم تقدیر شود که همواره نظام را از خودشان می دانند و برای 
حفظ آن در صحنه حضور دارند. وی به نقش بس��یار تأثیرگذار 
مقام معظم رهبری در خنثی شدن این توطئه اشاره کرد و گفت: 
مقام معظم رهبری در بیاناتی که داشتند هم تذکرات کامل را به 
مسئوالن دادند، هم به بصیرت افزایی در سطح جامعه پرداختند 

و هم از موضع اقتدار، دشمن را تهدید کردند.
آیت اهلل جنتی در ادامه ضمن اشاره به لزوم جدا کردن افراد 
فریب خورده از افرادی که با برنامه ریزی و هدایت ش��ده بر علیه 
نظام اقدام کرده اند، از قوه قضاییه خواس��ت که هرچه س��ریع تر 
ب��ه وظایف خود در محکوم کردن بانیان جدی این اغتشاش��ات 
عمل کند تا دشمنان ایران بدانند هر توطئه ای علیه نظام دارای 

عواقب سنگینی است.
دبیر شورای نگهبان در خاتمه گفت: من به نمایندگی از اعضای 
ش��ورای نگهبان از مقام معظم رهبری از مسئوالن می خواهم در 

جهت حل مشکالت اقتصادی مردم، از هیچ تالشی دریغ نکنند.

آیت اهلل جنتی:

حضور به موقع مردم، باعث شکست توطئه شد

رئی��س س��تادکل نیروه��ای 
م��وارد امنیت و اقتدار می گوی��د:  مس��لح 

کشته هایی که در اغتشاشات 
اخی��ر اتفاق افتاده عمدتاً مش��کوک اس��ت چراکه 
تیراندازی های صورت گرفته از پشت سر و یا مناطق 

نامشخص اجرا شده که در دست بررسی است.
به گزارش تس��نیم، سرلشکر محمد باقری در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار 
داش��ت: آمریکا که خود نماد ظلم به مردم است و 
س��ابقه وحش��ی گری و جنایت دارد، حق ندارد به 
ملتی که همه مقامات و مس��ئوالنش از طریق رأی 
مردم انتخاب می ش��وند و براس��اس دموکراسی ای 
که در جه��ان نمونه اس��ت، اداره می ش��ود، اتهام 
بزند. قطعاً این گونه موضع گیری ها از س��وی چنین 
کش��وری با آن سابقه وحش��ی گری کاماًل مضحک 

است و همه دنیا این را می دانند.
وی تصری��ح کرد: آمریکا ه��ر روز، هر هفته و 
هر م��اه جان افرادی را بدون گن��اه و بدون اینکه 
نیتی برای تعرض به پلیس یا اماکن عمومی داشته 

باشند، می گیرد.

باقری با اشاره به فتنه اخیر گفت: جا دارد از نیروی 
انتظامی، بسیج، س��پاه، دستگاه های امنیتی، وزارت 
اطالعات و وزارت کشور قدردانی کنم. در شورش های 
هفته گذش��ته حتی یک مورد سراغ نداشتیم که از 
نیروهای انتظامی، سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان 
آمده باشند؛ چراکه طبق دستورالعمل های ستاد کل 
نیروهای مسلح، این موضوع ممنوع است و هیچ کس 

با اسلحه به خیابان نمی آید.
وی افزود: ما حداکثر تحمل را در اتفاقات اخیر 
علیه اغتشاشگران داشتیم و سعی شد تا با صحبت 
ک��ردن و نصیح��ت ک��ردن جنبه ه��ای خطرناک 
تعرض کنترل و پیش��گیری شود، همچنین موارد 
کشته هایی که اتفاق افتاده عمدتاً مشکوک است؛ 
چراکه تیراندازی های صورت گرفته از پش��ت سر و 
یا مناطق نامشخص اجرا شده که در دست بررسی 
اس��ت و در این رابطه موردی نداریم مگر اینکه به 
ی��ک پادگان نظامی حمله ای صورت گرفته باش��د 

که در همه دنیا مجموعه های نظامی در این مواقع 
موظف به دفاع از خودشان هستند.

سرلش��کر باقری تصریح ک��رد: اینکه در کنگره 
آمریکا و ی��ا مجموعه های مرتبط با دولت جنایتکار 
آمریکا قواع��د و قوانینی علیه مل��ت ایران تصویب 
شود، موضوعی است که ما به آن عادت داریم، ملت 
ایران، با اس��تقالل و س��ربلندی راه و اهداف خود را 
دنبال می کند. وی افزود: موازین حقوق بشری که در 
کشور ما براساس شرع مقدس اسالم و قانون اساسی 
مترقی اجرا می ش��ود، و دائماً تحت نظارت و کنترل 
است، از همه کشورهای غربی پیشرفته تر است و این 
موضوع کاماًل قابل بحث و اثبات می باش��د، منتهی 
فضاسازی و عملیات روانی دشمن همواره علیه ملت 
ای��ران صورت گرفته و ما به آن عادت داریم و از آن 
نمی هراس��یم و ملت ما با این موضوع کاماًل آش��نا 
هس��تند و راهپیمایی های خودجوشی که در نقاط 
مختلف کش��ور ما صورت گرفت نشان می دهد که 

ملت ما از ترفند های دش��من آگاه هستند و در برابر 
توطئه های دشمنان هوشیارانه اقدام می کنند.

گفتن��ی اس��ت پی��ش نیز س��ردار سرلش��کر 
محمدعلی جعف��ری، فرمانده کل س��پاه در مورد 
اغتشاش��ات اخیر گفته بود:  کشته سازی را یکی از 
برنامه های اصلی فتنه گران در اغتشاشات اخیر بود 
و  می خواس��تند کاماًل به صورت جدی و هدفمند 
جان م��ردم چه کودک و چه بزرگ را بگیرند و به 
گردن حکومت اس��المی ایران بیندازند. این کشته 
سازی ها را در قهدریجان، ایذه و نجف آباد دیدیم 
که حتی دو برادر بس��یجی را با گلوله س��اچمه ای 
و چاقو به ش��هادت رس��اندند و ای��ن جنایات را از 

البه الی جمعیت هدایت می کردند.
از س��وی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام گف��ت: در جلس��ه اخی��ر مجم��ع، نماینده 
نهاده��ای امنیتی کش��ور گ��زارش مبس��وطی از 
برگزاری نشس��ت مش��ترک برای طراحی عملیات 

موسوم به "همگرایی نتیجه بخش" ارائه کرد.
غالمرض��ا آقازاده درخص��وص طراحی عملیات 
آش��وب در خارج از مرزهای کشور گفت: در جلسه 
اخیر مجمع، نماینده نهادهای امنیتی کشور گزارش 
مبسوطی از برگزاری نشست مشترک برای طراحی 
عملیات موسوم به "همگرایی نتیجه بخش" ارائه کرد. 
در این گزارش به نقش مش��ترک دش��منان انقالب 
اس��المی ایران از جمله آمریکا، اسراییل، عربستان، 
منافقین، سلطنت طلب ها و با حضور افرادی از رژیم 

بعث و کردستان عراق اشاره شده بود.
وی گفت: براس��اس آنچه مس��ئوالن امنیتی 
گزارش دادند، دشمنان در این عملیات بنا داشتند 
طب��ق زمان بن��دی، از خواس��ته های اقتص��ادی و 
س��ایر مطالبات عمومی مردم، بستری برای ایجاد 
آشوب و درگیری در کشور فراهم کنند که اضالع 
مختلف این سناریو هریک نقشی را بر عهده گرفته 
بودند. آق��ازاده ضمن تاکید بر آنچه که از س��وی 
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در نشس��ت 
خبری بیان ش��ده بود، جمع بن��دی نظر مجمع را 
وحدت همه  عناصر داخلی نظام و تالش برای رفع 

مشکالت مردم عزیز اعالم کرد.

سردار باقری: 

کشته هایی که در اغتشاشات اخیر اتفاق افتاده عمدتًا مشکوک هستند


