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روایت روحانی از گزارش وزارت اطالعات: 

عصبانیت آمریکا از وضعیت ایران

غرب آس��یا طی هفته های اخیر با تحوالت 
قاب��ل توجهی هم��راه اس��ت. وزارت دفاع 
میلی��ون   ۲۳ س��رمایه گذاری  از  انگلی��س 
و ۸۰۰ ه��زار پون��د دیگ��ر در تجهی��زات 
لجس��تیکی در بن��در الدقم، برای بررس��ی 
چالش ه��ای امنیت��ی مش��ترک خب��ر داد. 
پی��ش از ای��ن انگلی��س از تقوی��ت ناوگان 
پنجم دریای��ی در بحرین نیز خبر داده بود. 
فرانس��ه نیز در امارات تحرکات نظامی دارد 
و اکن��ون نیز به بهانه انفجار بیروت س��عی 
دارد تا حوزه نفوذ خود را در سواحل بیروت 
و مرزهای لبنان با مدیترانه گس��ترش دهد. 
در همین حال ام��ارات به همراه انگلیس و 
آمری��کا و صهیونیس��ت ها در حال طراحی 
برای اش��غال برخی جزایر یمن نیز هستند. 
نکته قابل توجه آنک��ه اخیرا درگیری هایی 
میان فرانس��ه، مصر، رژیم صهیونیس��تی با 
ترکی��ه  در مدیتران��ه روی داده ک��ه محور 
آن را نیز چگونگی س��لطه بر سواحل لیبی 
تش��کیل می دهد. مجموع ای��ن اقدامات در 
حالی است که در حوزه سیاسی یک تحول 
قابل توجه در منطقه مشاهده می شود و آن 
اعالم رسمی سازش امارات و بحرین با رژیم 
صهیونیستی اس��ت. آمریکایی ها این اقدام 
را تقوی��ت رویکرد واح��د امنیتی در خلیج 
فارس عنوان کرده اند که دامنه آن می تواند 
به دریای س��رخ نیز کشیده شود. حال این 
سوال مطرح اس��ت که چرا این رفتارها در 
حوزه دریایی در حال ش��کل گیری است و 
طیفی از اقدام��ات از خلیج فارس تا دریای 
س��رخ و مدیترانه در جریان است؟ پاسخ به 
این پرس��ش را در مواضع مقامات آمریکایی 
و اروپایی می ت��وان یافت. هیالری کلینتون 
وزیر خارج��ه دوره اول اوباما می گوید ما به 
دنبال چتری امنیتی برای منطقه هس��تیم 
که با همکاری کش��ورهای عربی و تل آویو 
ص��ورت می گی��رد. دولتمردان فرانس��ه نیز 
هم��واره ایران را به دخالت منفی در منطقه 
متهم می سازند. انگلیسی ها نیز پا را از این 
فراتر نهاده و خواس��تار اقدام عملی در قبال 

ایران شده اند. در همین چارچوب 
ت��رزا می  نخس��ت وزیر س��ابق انگلیس در 
س��ال ۲۰16 با ب��ه قدرت رس��یدن ترامپ 
حالی راهی آمریکا شد که گفت: همزمان از 
متحدانمان در خلیج فارس حمایت می کنیم 
ت��ا تالش های ایران را برای نفوذ از تهران تا 
سراسر مدیترانه عقب برانیم. با توجه به این 
ش��رایط یک سوال اساسی مطرح می شود و 
آن اینک��ه چرا آمری��کا و انگلیس به صورت 
مس��تقیم و البته از طریق برخی مهره های 
منطقه ای به دنبال تشدید تحرکات خود در 
حوزه دریایی هستند بگونه ای که دامنه آن 
از خلی��ج فارس، دریای عمان، دریای عرب، 
خلیج ع��دن، تنگه ب��اب المن��دب، دریای 
س��رخ تا مدیترانه را در بر می گیرد و اکنون 
نی��ز یکی از ابع��اد روند س��ازش در همین 
چارچوب اجرا می شود که روند سازش اخیر 

نیز در این چارچوب قابل تعریف است؟
پاس��خ به این پرسش را در شرایط منطقه و 
نگاه جهانی به توان منطقه ای ایران بویژه در 
حوزه امنیتی و دفاعی می توان جس��ت وجو 
کرد. جهانی��ان اذعان دارن��د که جمهوری 
اس��المی ایران با برخورداری از توان باالی 
دفاعی و اطالعاتی توانس��ته نقش��ی مهم و 
اساس��ی در مقابله با تهدیدات منطقه یعنی 
تروریس��م، رژی��م صهیونیس��تی و حامیان 
منطق��ه ای و فرامنطقه ای آنه��ا ایفا نماید. 
آمریکا و انگلیس که همواره س��ودای سلطه 
ب��ر منطقه را در س��ر دارند رون��د تحوالت 
منطق��ه ک��ه مح��ور آن را ایران تش��کیل 
می دهد مغایر با س��لطه گری خود می دانند 
بویژه اینکه پروژه آنان در بحران س��ازی در 
عراق و سوریه و یمن برای نابودی مقاومت 
ناکام مانده که البته تقویت جایگاه روس��یه 
در منطقه را نیز بای��د به آن افزود. با توجه 
ب��ه این ش��رایط غرب که عرص��ه زمینی را 
از دس��ت رفت��ه می بیند با برجسته س��ازی 
ادع��ای تهدید دریایی ایران از یک س��و به 
دنبال پنهان س��ازی نقش ایران در معادالت 
منطق��ه و اهمیت زدای��ی از رویکرد جهانی 
ب��ه برخ��ورداری از توان نظام��ی و امنیتی 
ایران است و از س��وی دیگر به دنبال اقدام 

ورود به دریا از جاده سازش
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رهبر انقالب اسالمی درگذشت 
آیت هللا صانعی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اس��المی در پیامی درگذش��ت آیت اهلل یوسف 
صانعی را تس��لیت گفتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی در پیامی درگذش��ت آیت اهلل یوس��ف صانعی را 
تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
درگذش��ت مرحوم مغفور آیت اهلل آقای حاج شیخ یوسف صانعی 
رضوان اهلل علی��ه را ب��ه فرزن��دان و خاندان مکّرم و ب��ه برادر معزّز 
و محترم ایش��ان و نیز به ش��اگردان و عالقمندان و دوس��تان آن 
عالم بزرگوار تس��لیت ع��رض میکنم. آن مرحوم از ش��اگردان پر 
تالش درس��های فقه و اص��ول و از نزدیکان حضرت امام خمینی 
اعلی اهلل مقامه بودند و پس  از پیروزی انقالب در مسئولیتهای مهّم 
قضائی و غیره به خدمت اش��تغال داش��تند و امید است این همه 
مقبول درگاه احدیّت و موجب اعتالی مقامات اخروی ایشان باشد. 
رحمت و مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسألت میکنم. 

سپاه پاسداران: 

حاکم جالد بحرین در انتظار انتقام 
سخت مجاهدان آزادی قدس باشد

سپاه پاس��داران با محکومیت ش��دید برقراری روابط دیپلماتیک 
بین بحرین و رژیم صهیونیس��تی تاکید کرد: حاکم جالد بحرین 
در انتظار انتقام س��خت مجاهدان آزادی قدس و ملت مسلمان و 
غیرتمند این کشور باشد. در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام 
ننگین آل خلیفه و رژیم وابسته حاکم بر بحرین در برقراری روابط 
با رژیم صهیونیس��تی که خالف اراده و آرمان مردم مسلمان این 
کشور صورت پذیرفت ، حماقتی بزرگ و فاقد هرگونه مشروعیت 
ب��وده و پاس��خ های درخ��ور را دریاف��ت خواهد کرد. ای��ن بیانیه 
می افزاید: دومینوی عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با حکام 
برخی کشورهای عربی که با مهندسی کاخ سفید و رئیس جمهور 
منفور و بی خرد امریکا در پی تحمیل ذلت و خفت به ملت های 
مس��لمان و غارت منابع و ثروتهای آنان و نیز  امنیت سازی برای 
اشغالگران فلسطین و غاصبان قدس شریف است، هرگز به فرجام 

شوم خود منتهی نخواهد شد .
این بیانیه با هشدار به آل خلیفه و دیگر حکام خائن و جیره خوار 
نظام سلطه و استکبار  در باز کردن دروازه های نفوذ و ورود رژیم 
صهیونیستی به منطقه راهبردی خلیج فارس و دریای عمان تاکید 
کرده است: اقدام شیطانی و پرنکبت رژیم ستمگر حاکم بر بحرین 
مانند سایر طرح های پلید و خائنانه سازش هیچ دستاوردی برای 
امریکا و حامیان صهیونیست های کودکش به دنبال نداشته ، بلکه 
مسببان و بانیان این خیانت ها و خباثت ها را آماج خشم مقدس 
و انتقام س��خت امت اس��المی به ویژه مردم شیعه بحرین که این 
روزها با برافراشتن بیرق »لبیک یا حسین )ع(« در محرم حسینی؛ 
طنین »هیهات من الذله« س��ر داده اند قرار داده و طومار ننگین 
کسانی که با خلق ظلم، وحشت، خشونت، کشتار، جنگ و ناامنی، 
تهدید دائمی امنیت در غرب آس��یا و جهان اس��الم بوده اند را در 

هم خواهند پیچید.  سپاه نیوز

نماینده کلیمیان در مجلس:

بودجه شبکه های برون مرزی در 
همه جای دنیا جداگانه تعیین 

می شود
 

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی در باره ضرورت 
جداس��ازی بودجه ش��بکه های برون مرزی صداوس��یما از 
شبکه های داخلی گفت: در تمام کشورها بودجه شبکه های 
ب��رون مرزی ب��ا ش��بکه های داخلی به ص��ورت جداگانه و 
اختصاص��ی تعیین می ش��ود، باید این نکت��ه را هم در نظر 
بگیری��م ک��ه حتی اگر صد درص��د بودج��ه الزم برای این 
ش��بکه ها تامین ش��ود باز هم میزان مخارج این ش��بکه ها  
نس��بت به مخارجی که کشورهای خارجی برای شبکه های 
برون مرزی خود انجام می دهند، بس��یار پایین تر است. در 
عین حال، اثرات مثبتی که این ش��بکه ها در روشن کردن 
اف��کار عمومی مردم جهان دارند، بس��یار قابل تامل و نافذ 

است.

همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس 
یازده��م با انتقاد از آنچ��ه که در ابر رس��انه های دنیا علیه 
جمهوری اسالمی ایران برقرار است، گفت: با توجه به شرایط 
کنونی و هجمه شدید رسانه های فارسی زبان خارجی علیه 
ایران و همچنین تبلیغات س��وء این رس��انه ها در خارج از 
کشور، متاسفانه شبکه های خارجی با جهت گیری هایی که 
از سوی دولت های خود علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد 
کردن��د، اذهان مردم کش��ورهای مختلف را با رویکرد ایران 

هراسی، در مقابل ایران بسیار حساس کرده اند.
وی ب��ا تاکید بر نقش ش��بکه های برون مرزی کش��ورمان 
ب��رای مقابله با این هجمه ها گفت: تنها موضع دفاعی ایران 
علیه این تبلیغات س��وء، شبکه های برون مرزی رسانه ملی 
هس��تند. متاسفانه این ش��بکه های برون مرزی با مشکالت 
مالی عدیده ای از لحاظ تخصیص ارز مواجه شدند، به طوری 
که ظرف 6 سال اخیر میزان ارز تخصیصی برای آنها به یک 
سوم تقلیل پیدا کرده که همین موجب بروز مشکالت مالی 
و قطع ماهواره ای برخی ش��بکه ها مانند الکوثر و سحر اردو 

در مقطعی در ماه های اخیر شد.
نجف آبادی خاطرنشان کرد:  مهم ترین شبکه برون مرزی 

ایران ش��بکه پرس تی وی است که بسیاری از مردم جهان 
از بینندگان  پرطرفدار آن هس��تند، از طرف دیگر مشاهده 
می کنیم که دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران همیشه 
در ص��دد تعطیلی این ش��بکه ها و یا جلوگی��ری از پخش 
آن ها از طریق ماهواره های مختلف هس��تند که این نش��ان 
دهن��ده قدرت این ش��بکه ها در به تصویر کش��اندن آزادی 
مردم ایران و همچنین نش��ان دهن��ده تفکرات واالی نظام 
مقدس جمهوری اس��المی اس��ت؛ با این تفاسیر کاهش یا 
قطع بودجه ش��بکه های برون مرزی که اغلب هیچ درآمدی 
بابت تبلیغات ندارند، خود باعث یک طرفه شدن تبلیغات از 
طرف ش��بکه های خارجی و معاند و بی جواب ماندن آنها از 

طرف جمهوری اسالمی ایران خواهد بود 
وی با اشاره به بیانیه ای که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس 
یازدهم در انتقاد به عوامل منتهی به قطع ماهواره ای برخی 
شبکه ها ارائه شد، گفت: مجلس شورای اسالمی با توجه به 
بیانیه ای که منتش��ر کرده نس��بت به تضعیف این شبکه ها 
بس��یار حس��اس بوده و مطمئناً مس��ئوالن نس��بت به این 
حساسیت عکس العمل مساعدی نشان داده و امیدوارم که 

بودجه الزم برای آنها از سوی دولت تامین شود.

محکومیت طبری به ۵۸ سال و
 ۹ ماه و ۲۰ روز حبس

س��خنگوی قوه قضاییه از ص��دور رأی پرونده اکبر طبری و 
دیگ��ر متهمان خبر داد و گفت: رأی هنوز غیرقطعی و قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
غالمحس��ین اس��ماعیلی گفت: بع��د از برگزاری جلس��ات 
متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و مدافعات متهمان 
و وکالی آن ه��ا در نهای��ت دادگاه رأی خ��ود را در پرونده 

اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.
وی افزود: بر اس��اس حکم ص��ادره از ناحیه دادگاه کیفری 
یک اس��تان تهران، معاون اجرایی س��ابق حوزه ریاست قوه 
قضاییه در این پرونده در مجموع به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ 
روز حب��س و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم 

شده است.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور 
توضیحات بیش��تری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجایی که 
برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، 
مجوز های قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد 
اتهامی اعالم ش��ده بود، مجاز هستیم که محکومیت صادره 

از ناحیه دادگاه را نیز اعالم نماییم.
س��خنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده 
1۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم 
ش��ناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست. 
اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره 
ارتش��اء با وصف سردستگی و اخذ رشوه های متعدد به ۳1 
سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال 
دائ��م از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای 
نقدی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: 

در عنوان اتهامی تحت عنوان پولش��ویی اکبر طبری به 1۲ 
س��ال و نیم حبس تعزیری و قریب ب��ه 6۰۰ میلیارد ریال 
جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولش��ویی محکوم شده 
اس��ت. وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از 
ارتش��اء در پرونده، گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در 
برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مس��احت 6۳۳ 
مت��ر و واحد دیگر به مس��احت ۳۸۸ متر و واحد س��وم به 

مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن ها صادر شده است.
س��خنگوی قوه قضایی��ه ادامه داد: یک واح��د آپارتمان در 
خیاب��ان پاس��داران در یکی از برج های مجلل به مس��احت 

6۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی یادآور ش��د: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر 
ک��ه تبدیل به یک باغ ویالی بس��یار بزرگ ش��ده و ویالی 

مجللی در آن ساخته شده است که ضبط شد.
وی بیان داشت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت 16۷۵ 
متر در نجارکالی لواسان نیز ضبط شد. همچنین یک واحد 
آپارتمان اداری به مساحت 1۰۸ متر در مجتمع اداری سانا 
و ی��ک قطعه زمین به مس��احت ۳۰۰ مت��ر در بلوار کریم 
خان زند و طبقات پنج و ش��ش ساختمان احداثی در بلوار 
کریم خان زند به عنوان بخش��ی از اموال و وجوه ناش��ی از 
ارتش��ا ء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن ها صادر 
شده اس��ت. س��خنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع این 
متهم قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت 
محکوم ش��ده اس��ت و عالوه بر آن به حدود 1۷۹ میلیارد 
ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و امالکی 

که اشاره کردم، محکوم شده است.
اس��ماعیلی بیان داشت: در ش��ش مورد دیگر به تناسب با 
عناوین اتهامی دادگاه بر اس��اس ضواب��ط و مقررات قانونی 

حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.
وی یادآور ش��د: در صورت قطعی ش��دن ای��ن دادنامه، بر 

اس��اس قانون مجازات اش��د که س��ی و یک سال حبس و 
ضبط اموال ناش��ی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از 

خدمات دولتی است، قابل اجرا می باشد.
س��خنگوی قوه قضاییه با اش��اره به حکم محکومیت سایر 
متهمان این پرونده، تصریح کرد: فرهاد مش��ایخ فریدون به 
اتهام مشارکت در تشکیل ش��بکه چند نفره ارتشاءبا لحاظ 
مس��اعدت و همکاری که در کش��ف جرم کرده اس��ت و با 
تخفیف��ات مورد نظر دادگاه به 1۵ س��ال حبس تعزیری و 

جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: رس��ول دانیال زاده به جرم مش��ارکت در شبکه 
ارتش��اء به لح��اظ اینکه بعد از تش��کیل پرونده به کش��ور 
بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد 
وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به 1۵ 

سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: بیژن قاس��م زاده سنگرودی به جرم تاثیر 
دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رش��وه به انفصال دائم 
از خدمات دولتی و 1۰ س��ال حب��س تعزیری و ضبط مال 
ناشی از ارتش��ا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام 
مشابه به 1۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل 

مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دیگر متهمان این پرونده 
ه��م محکومیت هایی حاصل کردند و این بخش��ی که مورد 
رای ق��رار گرفته یک بخش پرونده اس��ت و بخش دیگر در 
همین دادگاه مفتوح اس��ت به ویژه نسبت به کسانیکه االن 
در خارج از کش��ور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقبا 
رای خود را صادر خواهد کرد و بخش سوم پرونده هنوز در 
دادس��را در مرحله تکمیل تحقیقات اس��ت و بعد از تکمیل 
تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده ای به مجرمیت داشته باشد 
پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.
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