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اول باید استقالل اقتصادی باشد
اســتقالل با وابستگی جمع منی شــود. و ما فرهنگامن وابسته بشود استقالل 

نداریم. اقتصادمان وابســته بشود استقالل نداریم. اول باید آن مطلب را درستش 

کرد. اســتقالل اقتصادی. اول باید او را درســتش کرد، تا ما بتوانیم اسم خودمان را 

یک مملکت بگذاریم؛ یک مملکت مستقل بگذاریم.

صحیفه امام؛ ج10؛ ص438 | قم؛ 11 آبان 1358

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

غرب به دنبال برجام 2 و 3
 مدعیان اصالحات دلخوش به حمایت لفظی اروپا!
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سرویس سیاسیـ 
روزنامه ایران در شماره روز پنج شنبه در مطلبی نوشت: »فراتر از برجام، آمریکایی ها در حال بنیان گذاشتن یک رویه 
غلط در روابط بین الملل هستند که هرجا منافعشان اقتضا نمی کند، از توافق های بین المللی خارج می شوند و این درست 
در تعارض آشکار با رویه حقوقی است که تاکنون در جهان حاکم بوده است. چرا که تعهدات بین المللی حکومت ها حتی 
با تغییر آنها دســتخوش تغییر نمی شــود. به عنوان مثال جمهوری اسالمی هم که بعد از انقالب شکل گرفت، تعهدات 

بین المللی رژیم شاه را نادیده نگرفت و اجرا کرد.«
غیر قابل اعتماد بودن آمریکا که حامیان دولت این روزها به آن اعتراف می کنند، از روی سابقه عهدشکنی، خباثت ورزی 
و زیاده خواهی های این رژیم مســتکبر کامال عیان بود و بارها مورد هشــدار دلسوزان نظام و کشور قرار گرفت اما پاسخ 
مدعیان اصالحات و عده ای از مقامات ارشــد دولت به منتقدان و تحلیل هایشــان تنها ناسزا و حواله دادن به جهنم بود! 
امروز نتیجه این بی توجهی ها غول بیکاری و رکود و افزوده شدن تحریم های جدید و افزایش فشار و تهدید علیه ایران 
شده است. جالب است که این طیف مدعی بودند که »امضای کری تضمین است« و »آمریکا اعتبار بین المللی خود را 

با یک توافق از بین نمی برد.«

توقع بیجا!
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: »نقش اتحادیه اروپا در اینجا هم حائز اهمیت می شود و باید جلوی این رویه 
اشتباه را بگیرد. سومین موضوعی که اتحادیه اروپا می تواند اقدام کند و گام های اولیه را درباره آن برداشته است، مسئله 
تسریع همکاری های بانکی ایران و اتحادیه اروپا و ایجاد مراکزی است که همکاری ها و مبادالت اقتصادی ایران و اعضای 

فعلی اروپا را  پشتیبانی کرده و اعتبارات الزم را فراهم کنند.«
وزیر خارجه فرانسه با اشاره به سفر آتی خود به تهران گفته است: به زودی این فرصت را خواهیم داشت که ایران 
را در زمینه های موشکی و فعالیت های منطقه ای تحت فشار قرار دهیم. آن وقت مدعیان اصالحات دلخوش به حمایت 

اروپا نشسته اند!
همچنین، وقتی ظریف، وزیر امور خارجه پس از گذشت حدود دو سال از اجرای برجام تصریح می کند که »هنوز 
نمی توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم«، امید بستن به اروپا برای همکاری و حمایت از ایران چه پایه عقالنی 
و منطقی دارد؟ گذشته از این، فرانسه، آلمان و انگلیس چند روز پیش در حالی بر حفظ توافق هسته ای تأکید کردند 
که همزمان برای فشار بر ایران بر سر توانمندی موشکی و نقش آفرینی های منطقه ای نیز اعالم آمادگی کردند. این رویه 
نشــان داد حمایت لفظی آنان از برجام تنها با هدف زمینه سازی برای دستیابی به برجام های موشکی و منطقه ای بوده 
است. این طیف مدعی شکاف بین اروپا و آمریکا در موضوع برجام بودند اما با این حساب شراکت، همدستی و همکاری 

اتحادیه اروپا با آمریکا بیش از پیش مشخص شد.
ایران همچنین نوشــت: »نروژی ها، ایتالیایی ها و فرانســوی ها با قراردادهای پرسودی که امضا کرده اند، اقداماتی را 
شروع کرده اند اما آنها باید ضمانت های کافی برای این مبادالت فراهم کنند تا اجازه ندهند آمریکا با رویه ای که می گوید 
یا با من یا با ایران، جلوی این روند را بگیرد. این در حالی اســت که در ایران گفته می شــود از آنجایی که اروپایی ها 
مبادالت بیشتری با آمریکا دارند، در قضیه برجام طرف آنها خواهند ایستاد اما این نظر، نادرست است. زیرا بازار و نفوذ 
در بازارهای مختلف خیلی مهم اســت و نمی شــود به راحتی از یک بازار مثال 50-40 میلیاردی برای مبادالت بزرگ با 
یک طرف دیگر گذشت. یعنی آن موقعی که آمریکا خط فشار علیه ایران را پیش می برد بهانه های کافی حقوقی داشت، 
ولی االن دیگر این بهانه ها را ندارند. درست است که ما نباید انتظار داشته باشیم آنها در مجموع مناسبات رابطه سیاسی 
و اقتصادی، به طور کامل طرف ایران را بگیرند اما می توانند در بســیاری از موضوعات از جمله همکاری های اقتصادی 

راه خود را از آمریکا جدا کنند.«
این ادعاها در حالی اســت که بنگاه های اقتصادی اروپایی از ترس جریمه های آمریکا از همکاری با ایران صرف نظر 

کردند. البته همین مدعیان اصالحات اروپایی ها را آقا اجازه و بله قربان گو می دانستند!

مسئله اصالح طلبان بدلی جدید نیست 
همیشه با این پدیده مواجه بودیم!

مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات در گفت و گو با شرق به دالیل افت حمایت اصالح طلبان 
از دولت پس از انتخابات پرداخت.

وی اظهار داشــت: »بیشــترین چیزی که باعث این اختالل شــده، به دو نکته ای که در دولت دوازدهم رخ داد، 
بازمی گردد. نکته اول این بود؛ توقعی که از آقای روحانی برای چینش کابینه می رفت، از میانگین سطح توقعات منطقی 
جامعه و بدنه حامی ایشان پایین تر بود و نکته دوم این بود که در مدیریت سیاسی استانی هم این میانگین از میانگین 
سطح توقع معقول و منطقی و حتی از دوره قبل هم پایین تر بود و شاهد یک افت بودیم... این دو اتفاق منشأ این شد 

که این نقدها مطرح شود.«
مبلغ علیرغم ســهم خواهی گسترده مدعیان اصالحات از دولت دوازدهم در ماه های گذشته به صورتی که اعتراض 
برخی شــخصیت های این جریان را نیز به دنبال داشــت مدعی شد: »شاید برخی دوســتان پیشنهاداتی داشته اند اما 
هیچ وقــت ندیده ایــد که جریان اصالح طلبی مطالبه گری کند یا نیروهایی را پیشــنهاد کند و به دولت بگوید که الزاما 
 از این نیروها باید اســتفاده کنی بلکه بعد از چینش دولت هم همواره گفته شــده است که مالک را قضاوت و عملکرد 

می گذاریم.«
این تناقض به صورتی خود را نشــان می دهد که خبرنگار روزنامه شــرق نیز به اظهارات اخیر عبداهلل نوری اشــاره 
می کند و متذکر می شــود: » آقای عبداهلل نوری به تازگی مطرح کرده اند که این طور نباشــد که دولت رأی خود را از یک 

جناح بگیرد؛ اما تعامالتش با جناح دیگر باشد.«
مبلغ در ادامه و در پاسخ به سؤالی در رابطه با اصالح طلبان بدلی نیز گفت: »مسئله اصالح طلبان بدلی پدیده جدیدی 
نیست. همواره بوده است. فقط هم مخصوص اصالح طلبان نیست و فقط هم مخصوص ایران نیست. برجسته سازی این پدیده 
خودش خطاست.« وی در بخش دیگری از مصاحبه نمایندگان عضو فراکسیون امید را تلویحا اصالح طلبان بدلی خواند.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات در حالی از تالش طاقت فرسای اصالح طلبان برای چیدن یک فهرست 
برای انتخابات و انتخاب آن ها میان بد و بدتر سخن می گوید که برخی چهره های اصالح طلب در لیست امید قرار نگرفته 
و به جای آنان اشــخاصی که پول و توانایی مالی داشــتند در فهرســت گنجانده شده بودند. الهه کوالیی فعال سیاسی 
اصالح طلب و عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصالح طلب در مصاحبه ای با خبرگزاری »آنا« اعالم کرده بود: »همیشه 
پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله 

را تکذیب نمی کنم. «
آفتاب یزد نیز در جریان انتخابات شورای شهر تهران از درخواست دو میلیارد تومانی از متقاضیان حضور در لیست 

امید خبرداد و نوشت: »البته مشخص نبوده آقای غ_ک با چه سازوکاری چنین وعده ای به کاندیداها می داده است.«

جاسوس بازی نکنید!
آفتاب یزد در مطلبی نوشت: »قبول. هر چه مقامات و دستگاه های ذیربط گفتند همان است. سمعا و طاعتا. دری 
اصفهانی جاســوس اســت. هرچند همگی قبول دارند که او عضو اصلی تیم مذاکره کننده هسته ای نبوده و معرفی شده 
است.از کجا بماند! اما به هرحال همین که در کنار تیم مذاکره کننده حضور داشته و از نزدیک شاهد برخی دیالوگ های 
حساس و مهم بوده می توانسته اطالعاتی را عمدا و یا شاید سهوا درز دهد. ولی این دیگر قابل پذیرش نیست که مخالفان 
برجام و کســانی که کاسبی شان تعطیل شده این گونه از حکم ها و اظهارات دستگاه های مرتبط و مسئول سوءاستفاده 

نموده و »جاسوس بازی« راه بیندازند.«
در ادامه این مطلب آمده است: »به دو نمونه ذیل نگاهی بیندازید... الف(سایت جهان نیوز منتسب به علیرضا زاکانی 
رئیس کمیته ویژه بررسی برجام در مجلس قبلی: »عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس تحقیقات 
انجام شده چهار جاسوس در تیم مذاکرات هسته ای فعالیت داشته اند، از کمیسیون امنیت ملی خواست به موضوع ورود 
کند.« ب(روزنامه کیهان: »نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی با اشاره به مفتوح بودن پرونده جاسوسی دری اصفهانی، 
بتن ریزی و نابودی رآکتور آب سنگین اراک را نتیجه جاسوسی این عضو تیم مذاکره کننده هسته ای عنوان کرد.« نویسنده 

در ادامه برداشت های ناصواب خود از این پیگیری ها را نوشته است.
از روزنامه ای که چند روز پیش پرداختن به موضوع جاســوس هسته ای را »آب به آسیاب دشمن ریختن« دانسته 
بود، عجب نیست که نسبت به پیگیری و حساسیت روی این دست مسائل که با سرنوشت کشور و منافع ملی مرتبط 
اســت، با الفاظ این چنینی مانند »جاسوس بازی« برخورد کند. این روزنامه به جای واکنش صریح و مطالبه گری بر سر 
چرایی این اتفاق و خســارت آن به توانمندی هســته ای کشور، رسانه های انقالبی را به مغالطه و سفسطه متهم و آنها را 

جریانی به دور از اخالق و انصاف معرفی کرده بود.
اینکه مدعیان اصالحات به راحتی از چنین موضوع مهمی که اثر مستقیمی بر مصالح ملت و کشور داشته، گذشتند، 

موضوع جدیدی نیست و از ترجیح منافع نامشروع حزبی و باندی بر منافع ملی حکایت دارد.
ناکامی در اعتماد به آمریکا و رســیدن به حرف منتقدان و دلســوزان، مدعیان اصالحــات را آنقدر عصبانی کرده 
 که با انگ کاســبی به هشداردهندگان عهدشــکن بودن آمریکا، دنبال آرام کردن خود هستند و از اخالق و انصاف هم 

دم می زنند!

چشم شرکت های اروپایی به اربابشان!
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه در صفحه اقتصادی گفت وگویی را با مشاور عالی اقتصادی انگلیس در اتحادیه 

اروپا با عنوان »روند همکاري مالي ایران و اروپا ادامه خواهد داشت« منتشر کرد.
این مقام انگلیســی در پاســخ به این ســؤال اعتماد که »آیا تصمیم اخیر آمریکا براي خروج از برجام مي تواند در 
کاهش حجم مبادالت موثر باشد؟« گفته است: »هر چند که بعید به نظر مي رسد اما ممکن است، حجم مبادالت را در 
قراردادهاي منعقد شده کاهش دهد اما نمي تواند به ملغي شدن آن بینجامد. در گفت وگویي که در هفته گذشته با یکي 
از شرکت هاي نفتي بزرگ که با ایران وارد قرارداد شده، داشتم مدیران این شرکت اظهار کردند که براي اجراي قرارداد 

چند هفته اي منتظر خواهند شد تا از شدت این اظهارات مطمئن شوند.«
با وجود ترس شرکت های اروپایی از همکاری اقتصادی با ایران به دلیل جریمه های مالی آمریکا، عجب از مدعیان 

اصالحات نیست که باز هم به سراب حمایت اروپا از ایران دل بسته اند.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در سفر 
به سوریه ضمن تحویل پیام کتبی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به بشار اسد از منطقه عملیاتی 

حلب بازدید کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران، پیام کتبی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی را به بشار اسد تسلیم کرد.
به گزارش فارس، سرلشکر باقری در دیدار با بشار 
اسد گفت: مقام معظم رهبری همیشه جویای سالمتی 

شما هستند و برای سوریه دعای پیروزی دارند.
سرلشکر باقری و بشار اسد در این دیدار درباره 
راه های تقویت روابط دو جانبه و به ویژه گســترش 

همکاری های دفاعی و نظامی رایزنی کردند.
دو طرف در این دیدار با اشــاره به پیروزی های 
بزرگ ارتش ســوریه و جبهه متحد در شرق سوریه، 
درباره ســازوکارهای ادامه جنگ علیه تروریســم تا 
پاکسازی کامل خاک ســوریه از لوث تروریستهای 

تکفیری و مزدوران بحث و گفت وگو کردند.
سرلشکر باقری در این دیدار بار دیگر بر مواضع 
حمایتی جمهوری اســالمی ایران از سوریه در این 

جنگ ظالمانه استکباری تاکید کرد.
سرلشکر باقری تاکید کرد هدف از این سفر ارائه 
راهبرد مشترک درباره ادامه همکاری ها و هماهنگی ها 
در سطح نظامی در مرحله پس از موفقیت های بزرگ 

است که در زمینه نابودی داعش به دست آمد. 

وی بــر عزم و اراده جمهوری اســالمی ایران بر 
حمایت از ملت و مقامات ســوریه تا بازگشت امنیت 
و ثبات به آن و ارائه کمک های ممکن برای بازسازی 

آنچه تروریسم نابود کرده است، تاکید کرد.
رئیس جمهوری سوریه نیز پیروزی های ارتش و 
ملت سوریه را مدیون حمایت های معنوی حضرت امام 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی و حمایت های 

دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران دانست.
بشار اســد گفت: موفقیت در شکست تروریسم 

در سوریه، ضربه ای قاطع به طرح های غربی ها برای 
منطقه محسوب می شود.

حضور سرلشکر باقری 
در مناطق عملیاتی »حلب«

سردار سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در جریان سفر به سوریه در مناطق 
عملیاتی استان های حلب و دیگر مناطق این کشور 
حضور یافت.سردار باقری در جمع رزمندگان مدافع 
حرم و جبهه مقاومت اظهار داشت: بحمداهلل با فضل 

و عنایت خداوند متعال شاهد موفقیت های چشمگیر 
جبهه مقاومت و رزمندگان مدافع حرم علیه گروه های 

تروریستی هستیم.
وی اظهــار امیدواری کرد: روند پیشــروی ها و 
پیروزی های جبهه مقاومت با شــجاعت و رشــادت 
دالورمــردان مدافع حرم، ادامه یافتــه و پایان عمر 
گروهک های تروریستی و تکفیری به سر رسیده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رمز موفقیت ها 
و پیروزی های پی درپی و درخشــان علیه دشمنان و 
گروهک های تروریستی را وحدت و انسجام رزمندگان 
جبهــه مقاومت و مدافعین حرم و ایمان و اعتقاد به 
نصرت الهی و روحیه سلحشوری و اعتماد به نفس آنان 
عنوان کرد که رزمندگان ما در 8 سال دفاع مقدس 

آن را تجربه کرده اند.
سردار باقری همچنین هماهنگی میان رزمندگان 
و ارتش ســوریه و مردم را مثال زدنی عنوان کرد و 
این را رمز پیروزی دانســت و بر ادامه این روند برای 

مدت های طوالنی تاکید کرد.
گفتنی است رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که 
از روز سه شــنبه در صدر هیئت عالی رتبه دفاعی به 
دمشق سفر کرده است، عصر چهارشنبه نیز با ارتشبد 
فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه در دمشق دیدار و 
در خصوص آخرین تحوالت منطقه و لزوم برنامه ریزی 
برای تقویت جبهه مقاومت در مبارزه علیه تروریست 

گفت وگو کرد.

در سفر سرلشکر باقری به سوریه انجام شد

تحویل پیام كتبی رهبر انقالب به بشار اسد
و بازدید از منطقه عملیاتی حلب

حجت االسالم رئیسی در دیدار ظریف:
انسجامملیحولهدایتهایرهبرانقالب

امنیتکشورراحفظمیکند

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با وزیر امور خارجه گفت: انسجام 
ملی حول هدایت های رهبر معظم انقالب منافع و امنیت کشــور را حفظ 

می کند.
حجت االسالم سیدابراهمی رئیسی در دیدار با محمد جواد ظریف که در تاالر 
والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی، خاطرنشان 
کرد: انســجام ملی حول هدایت ها و فرمایشات رهبر معظم انقالب قدرت عظیمی 

ایجاد می کند که یکی از برکاتش حفظ منافع و امنیت کشور است.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تعامل با اروپایی ها برای کشور ما الزم 
اســت، اما همراهی آنان با آمریکا برای فشار بر ایران قابل قبول نیست، اظهار کرد: 
به یکی از دیپلمات های اروپایی گفتم لیاقت کشور شما که حتی قدمت ابنیه های 

آن از کل تاریخ آمریکا بیشتر است دنباله روی از آمریکا نیست.
رئیسی ادامه داد: عالقه وافر مسلمانان پاکستانی برای زیارت امام رضا)ع( ایجاب 
می کند که آستان قدس با همکاری دولت، خصوصاً وزارت امور خارجه، امنیت و رفاه 
آنان در طول سفر زیارتی را تأمین کنند و هزینه این سفر را برای آنان کاهش دهند.
به گزارش آســتان نیوز،عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
اینکه پیشنهاد ما این است که تا حد امکان مبلغ روادید زائران پاکستانی در جهت 
تســهیل زیارت کاهش یابد، بیان کرد: برای فعال کردن دیپلماســی زیارت میان 
مدیریت اعتاب مقدسه و دولت های کشورهای اسالمی برنامه هایی داریم که همکاری 

وزارت امور خارجه را می طلبد.
رئیس صدا و سیما در لبنان:

بامقاومتوایستادگی
آرامشرابهمنطقهبازمیگردانیم

رئیس  سازمان صدا و سیما در دیدار با رئیس جمهور لبنان به همدلی 
و هماهنگی تهران و بیروت در تقویت محور مقاومت  اشاره کرد و گفت: با 
مقاومت و ایستادگی در کنار یکدیگر آرامش را به منطقه بازمی گردانیم و 

ریشه تروریسم تکفیری را خواهیم خشکاند.
علی عســکری در این دیدار افزود: تهران و بیروت با هم افزایی در ظرفیت های 
رســانه ای می توانند نمایشی ویژه از محور مقاومت به جهانیان ارائه کنند و در این 

سفر توافقات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.
رئیس رســانه ملی تعامل سازنده را سیاست اصلی جمهوری اسالمی توصیف 
و تصریح کرد: امیدواریم با همراهی و هماهنگی میان دو کشــور و تعامل ســازنده 
با کشورهای منطقه آتش فتنه ای را که تروریست های تکفیری با حمایت حامیان 
اصلی شان روشــن کرده اند کامال خاموش کنیم.رئیس  سازمان صداوسیما با  اشاره 
به وضع آوارگان ســوری در لبنان گفت: من معتقدم شــما به عنوان رئیس جمهور 
لبنان نقش ویژه ای در ســامان دادن به اسکان آوارگان سوری و بازگشت تدریجی 
آنان خواهید داشت. علی عسکری با بیان اینکه با تدبیر فرد هوشمند و مدبری چون 
شما و همکارانتان در لبنان بسیاری از مسائل حل خواهد شد، افزود: با این تالش ها 
آرامش به سوریه بازخواهد گشت و با خروج تروریست ها، منطقه به سمت آرامش 

می رود و این همان سیاست جمهوری اسالمی ایران نیز هست.
میشل عون با تقدیر از سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
افزود: مواضع خردمندانه و منطقی اخیر رئیس جمهوری اسالمی ایران که با  در نظر 
گرفتن منافع سیاسی ایران صورت گرفت در ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی بسیار 

موثر بود و امیدوارم در این مسیر موفق باشید.
رئیس جمهور لبنان صحنه سیاسی این کشور را آرام و منطقی توصیف و تأکید 
کرد: هرچند درباره تحوالت سوریه و غرب آسیا ممکن است اختالف نظرهایی وجود 
داشته باشد اما این اختالف نظرها کنترل شده است و به تنش اجتماعی منجر نمی شود.

دیدار رئیس  رسانه ملی ایران با حسن نصراهلل
عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما  همچنین شب چهارشنبه 
۲۶ مهر با سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب  اهلل لبنان دیدار و درباره تحوالت میدانی 

سوریه، عراق و لبنان و پیروزی های اخیر جبهه مقاومت بحث و گفتگو کردند.
همچنیــن در این دیدار به نقش رســانه ها در جبهه مقاومت  اشــاره و تاکید 
شــد حضور رســانه های جبهه مقاومت در کنار نیروهای میدانی تاثیر بسزایی در 

پیروزی های اخیر داشته است.
رئیس سازمان صدا و سیما بستن هشت مرکز رسانه ای 

به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد
رئیس سازمان صدا و سیما بعد از دیدار با مدیران رادیو و تلویزیون های اسالمی 
در دفتر بیروت در مصاحبه با خبرنگاران صدا و سیما با  اشاره به یورش نیروهای رژیم 
صهیونیستی به هشت مرکز رسانه ای در کرانه باختری رود اردن در فلسطین  اشغالی 
گفت: این حرکت صهیونیست ها بیانگر نگرانی شدید آنها از تاثیر رسانه های مقاومت 
است.علی عسکری عنوان کرد: سکوت حامیان رژیم صهیونیستی و به ویژه آمریکا در 
قبال این حرکت صهیونیست ها، بار دیگر دروغ بودن ادعاهای آنها درخصوص آزادی 
بیان را مشــخص کرد.رئیس رسانه ملی با بیان اینکه ائتالف آمریکا - صهیونیست 
مخالف هرگونه رسانه مروج فرهنگ مقاومت و ایستادگی است، بیان کرد: رسانه های 
جبهه مقاومت با این گونه حرکات بیشــتر از گذشته به اهمیت کارشان پی ببرند و 

نسبت به تبیین حقایق و گسترش فرهنگ مقاومت تالش کنند.
علی عســکری تاکید کرد: صهیونیســت ها به زودی جواب این کار خود را از 

مقاومت خواهند گرفت.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
با قدردانی از حمایت های آحاد مختلف مردم و 
مسئولین در پاسخ قاطع به اباطیل رئیس جمهور 
آمریکا علیه این نهاد انقالبی، بر عزم و اراده خود 
در مبارزه  بی امان با نظام سلطه و صهیونیسم و 

توسعه  توان دفاع موشکی کشور تاکید کرد.
به گزارش سپاه نیوز در بخشی از این بیانیه آمده 
است: مواضع خصمانه رئیس جمهور یاغی و سبک مغز 
آمریکا در اهانــت به ملت ایران و اعمال تحریم های 
ظالمانه جدید علیه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
نشان از شکست سیاست های اهریمنی سردمداران 
کاخ ســفید و رژیم صهیونیســتی برای تغییر نقشه 
منطقه و تجزیه و تضعیف کشــورهای اســالمی و 
عصبانیت آنها از نقش آفرینی سپاه در این عرصه دارد.

این بیانیه وحدت و اجماع ملی در حمایت های 
گسترده از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و محکومیت 
عربده کشــی های ترامپ را معنادار توصیف و تصریح 

کرده است: این نهاد مردمی براساس رسالت ذاتی و 
انقالبی خود مصمم تر و مقتدرتر از گذشــته، مبارزه 
بی امان خود با نظام سلطه و صهیونیسم را ادامه داده 
و در دفاع از انقالب اســالمی و مصالح و منافع ملی 

کشور، لحظه ای درنگ نخواهد کرد.
این بیانیه در پایان با سپاس از الطاف مقام معظم 
رهبری )مدظله العالــی( و قدردانی از حمایت آحاد 
ایرانیان به ویژه مراجع عظام، روسای قوا، حوزه های 
علمیه، دانشــگاه ها، احزاب و جریان های سیاســی، 
نخبــگان و چهره های فرهنگی، هنری، ورزشــی و 
علمی و نیز هموطنان عزیز خارج از کشــور و پاسخ 
قاطع آنان به شــیطان بزرگ تاکید کرده است: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به پشتوانه  عظیم ملت ایران، 
تحت فرماندهی مقــام معظم رهبری امام خامنه ای 
)مدظله العالی( همراه با سایر نیروهای مسلح و مدافع 
انقالب، »بنیان مرصوص«، »فدایی مردم« و »ســپر 
حوادث« فراروی کشــور بــوده و به فضل الهی و به 

کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا و شبکه خبیث 
صهیونیسم بین الملل، نفوذ منطقه ای و اقتدار و توسعه  
توان موشکی جمهوری اسالمی که در شرایط تحریم 
کامل رقم خورده است نیز با شتاب بیشتر، بدون وقفه 

ارتقاء و تداوم خواهد یافت.
تشکر سردار جعفری از همدلی 

و همراهی صمیمانه مردم و مسئوالن
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در 
پیامی از همدلی و همراهی صمیمانه و مواضع انقالبی 
مردم و مسئوالن از سپاه مقابل تهاجم روانی هیئت 

حاکمه آمریکا قدردانی کرد.
به گزارش فارس  در بخشی از این پیام آمده است : 
ترامپ و هیئت حاکمه اش با این گونه رفتارهای مبتذل 
خود، آمریکا را بیش از پیش در مسیر خودحذفی از 
صحنه روزگار قرار داده است تا با عنایت الهی بشریت 

به زودی عالم جدیدی را تجربه نماید.
در ادامه این پیام آمده است : انقالب اسالمی در 

تداوم نهضت عاشورا با الگوی الهام بخش خود تمدن 
رو به زوال غرب را به چالش کشیده و همچنان مسیر 
مقّدر خود را با هدایت هــای حکیمانه حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( در برپایی تمدن اســالمی، 

شتابان طی می نماید.
این پیام می افزاید : حجم و ماهیت حمایت های 
اخیر مردم عزیز و مســئولین نظام از سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی نشان می دهد، ما در آغاز مرحله ای 
از سیر تکاملی انقالب اسالمی قرار گرفته ایم، دورانی 
که از شــاخص های برجســته آن به سر آمدن دوره   
زوزه مذاکره و تعمیم الگوی مذاکرات هســته ای به 

سایر حوز ه های اقتدار نظام می باشد.
ســردار جعفری در ادامه تاکید کرد : دشــمن با 
فعال ســازی همه تهدیدات بی ثمــر خود علیه ملت 
بزرگ ایران به ما نشان داد که هنوز ارتقای آمادگی 
دفاعی برای بارش گلوله های آتشین بر پیکره دشمن 

یک اولویت قطعی نظام محسوب می شود.

سپاه پاسداران در پاسخ به اظهارات ترامپ:

مواضع خصمانه رئیس جمهور سبک مغز آمریکا
نشانه شکست سیاست های سردمداران کاخ سفید است

با حضور  رئیس جمهور چهارشــنبه شب 
در منزل شهیدان واالمقام رضا، علی و حسن 
مظفر؛ با خانواده این شهدای عالی مقام دوران 

دفاع مقدس دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االســالم روحانــی در این دیــدار گفت: 
خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران با نثار عزیزان 
خود در راه دفاع از کشور کار بسیار بزرگی انجام دادند 

و مایه افتخار همه ملت ایران هستند.
رئیس جمهور با تاکید بر تاســی از ســیره اهل 
بیــت)ع( و فرهنگ مکتــب امام حســین )ع( در 
عرصه های مختلف، اظهار داشــت: مکتب عاشــورا 

هدایت کننده در مسیر حق است.
دکتــر روحانی بــا تجلیل از فــداکاری و ایثار 
رزمندگان در عملیات مرصاد، افزود: این عملیات نشان 
دهنده مظلومیت حقیقی ملــت ایران در آن دوران 
اســت چرا که این تجاوز پس از پذیرفتن قطعنامه و 

پایان جنگ رخ داد.
رئیس جمهور ادامه داد: عملیات مرصاد همچنین 

نشان دهنده رشادت جوانان ملت ایران و آخرین خط 
پیروزی این ملت در دفاع مقدس بود.

دکتر روحانی با اشــاره به اینکه همه ما در برابر 
عظمت ملت ایران و خانواده شهدا احساس کوچکی 
می کنیم، اظهار امیدواری کرد همه مسئوالن بتوانند 
در مســیر خدمت به مردم و ادامه راه شهیدان موفق 

و سربلند باشند.
رئیس جمهــور تاکید کرد: ملت ایــران همواره 
سرافراز بوده و مطمئنا با هدایت های رهبری عزیز و 
ایستادگی در برابر توطئه دشمنان پیروز خواهد بود.

دکتر روحانی با تجلیل از ایثار، صبر و فداکاری 
شــهدا و خانواده معظم آنان اظهارداشت: مردم عزیز 

ایران به خوبی قدردان شــهدا و خانواده معظم شهدا 
هستند.شــهید حجت االسالم رضا مظفر در سن ۲۷ 
سالگی، شهید علی مظفر در سن ۳0 سالگی و شهید 
حسن مظفر در سن ۳۲ سالگی در منطقه اسالم آباد 
غــرب و در عملیات مرصاد به درجه رفیع شــهادت 

نایل آمدند.

دکتر روحانی در دیدار با خانواده شهیدان مظفر:

با هدایت های رهبری عزیز و ایستادگی در برابر همه توطئه ها پیروز خواهیم بود

پیکرهــای پاک 6 شــهید مدافع حرم و 
گمنام دفاع مقدس در شهرهای اراک، مشهد 

و دامغان تشییع و خاکسپاری شد.
به گزارش خبرنگار کیهــان از اراک، پیکرهای 
پاک شهیدان عبداهلل خسروی و سیدجاوید حسینی 
بر دستان جمع کثیری از مردم شهر اراک، خانواده 
معظم شــهدا و همچنین نیروهای مسلح نظامی و 
انتظامی و مســئوالن این شــهر از میدان شهدا در 
مرکز این شهر تا گلزار شهدا تشییع و در کنار دیگر 

شهدای اراک به خاک سپرده شد.
شهید حاج عبداهلل خســروی از پیشکسوتان و 
جانبازان دوران دفاع مقدس بود که روز ۲۲ مهرماه 
جاری در دفاع از حریم آل اهلل در سوریه، به شهادت 
رسید. شهید سیدجاوید حسینی هم پنجمین شهید 
مدافع حرم از تیپ فاطمیون این شــهر است که در 
سوریه در نبرد با تکفیری ها به شهادت رسید. تاکنون 
هشــت مدافع حرم از اســتان مرکزی و چند تن از 
افاغنه ســاکن در اســتان در مبارزه با تکفیری های 
داعش به شهادت رســیده اند. همچنین پیکر پاک 
شهید سیدعلی حســینی از مدافعان حرم حضرت 
زینب)س( دیروز پس از اقامه نماز جمعه در مشهد 

تشییع و به خاک سپرده شد.

در این مراسم که اقشار مردم، مسئوالن اجرایی 
و خانواده شهدا شرکت داشتند پیکر شهید حسینی  
پس از طــواف در حرم مطهر رضوی در قطعه گلزار 
شهدای مدافع حرم بهشــت رضا)ع( مشهد تدفین 
شد. شهید سیدعلی حســینی ۳۶ ساله 1۷ مهرماه 
جاری در منطقه دیرالزور سوریه طی نبرد با نیروهای 

تکفیری و معارض سوری به شهادت رسید.
گــزارش خبرنگار کیهــان از دامغان نیز حاکی 
اســت روز پنجشنبه آیین تشــییع ۳ شهید گمنام 
دفاع مقدس با حضور اقشار مردم و مسئوالن در این 

شهرستان برگزار شد.
آیین تشییع این شــهدا با حضور اقشار مردم، 
مســئوالن لشــکری و کشــوری و خانواده شهدا و 
ایثارگر از امامزادگان جعفر و محمد)ع( تا بوســتان 
پارک دانشجو شهر دامغان برگزار و پیکر مطهر آنان 
در پارک دانشجو به خاک سپرده شدند. یکی از این 
شهدا 18 ســاله در عملیات رمضان در پاسگاه زید 
عراق، دیگری ۲0 ساله در عملیات کربالی چهار در 
جزیره ام الرصاص و سومی ۲۲ ساله در عملیات بدر 
در منطقه شرق دجله به شــهادت رسیدند. استان 
سمنان در دوران دفاع مقدس بیش از ۳هزار شهید 

تقدیم انقالب اسالمی کرده است.

تشییع پیکرهای 6 شهید مدافع حرم
و گمنام دفاع مقدس در 3 شهر كشور

بقیه از صفحه ۲
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از تایید پایبندی 
ایران به برجام خودداری کرد، کنگره آمریکا دو ماه زمان دارد که در مورد وضع مجدد 
تحریم ها علیه ایران تصمیم گیری نماید. کشورهای چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، 

آلمان و اتحادیه اروپا از دیگر امضا کنندگان این توافق هستند.
توتال اولین شرکت بزرگ نفتی غربی بود که برای توسعه فاز 11 میدان گازی 
پارس جنوبی با ایران قرارداد امضا کرد. تصمیم کنگره مبنی بر وضع مجدد تحریم ها 

علیه ایران ممکن است این پروژه را به خطر بیاندازد.
پلیس بد برای فشار به ایران می آید

چنانکه رویترز نوشــته، »ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانســه گفت در 
جریان سفر به تهران، ایران را درمورد برنامه موشکی خود تحت فشار قرار خواهد داد.
وی در این زمینه تصریح کرد: فعالیت های ایران در موضوعات خارج از برجام 
)برنامه موشــکی و اقدامات منطقه ای(، مســائلی جدی هســتند، اما جزو توافق 

هسته ای نیستند.
 ژان ایو لودریان در ادامه با اشاره به سفر آتی خود به تهران گفت: به زودی این 
فرصت را خواهیم داشت که ایران را در زمینه های موشکی و فعالیت های منطقه ای 
تحت فشار قرار دهیم.وزیر خارجه فرانسه همچنین تاکید کرد که توافق هسته ای 

ایران شفاف اجرا می شود و ایران بایستی به تعهداتش پایبند بماند.
گفتنی اســت ســخنگوی کاخ الیزه اخیرا اعالم کرد ژان ایو لودریان وزیر امور 

خارجه فرانسه در هفته های پیش رو به ایران سفر خواهد کرد.
جالب اســت که تاکید بر پایبندی به برجام تنها شــامل ایران می شود و این 
موضوع که وزیرخارجه کشــوری مانند فرانســه که در مذاکرات نقش پلیس بد را 
داشت و پس از مذاکرات کشورش بیشترین سود را از آن طریق به جیب زد اکنون 
می خواهد بیاید تا کشورمان را برای موضوعی تحت فشار بگذارد که اوال هیچ ارتباطی 
با برجام ندارد و در ثانی جزو حقوق مشخص و بی تردید هر کشوری برای دفاع از 
خویش است. برای پی بردن به رفتارهای دوگانه غرب و بهانه جویی های واهی آنان 
کافی است تاریخ رقابت تسلیحاتی – اتمی پاکستان و هند را مرور کنید و مواضع 

غربی ها را در برابر آن.

انگلیس، فرانسه و آلمان: در مسائل موشکی و منطقه ای به ایران فشار می آوریم
اینهمازاروپا!

تروئیکایاروپاباترامپهمراهشد

یحیی الســنوار تأکید کرد جنبش حماس 
هرگز روابط خود را با ایران و ســایر طرف ها 

قطع نخواهد کرد.
به گزارش شــبکه تلویزیونــی المیادین، یحیی 
الســنوار، رئیس جنبــش حماس در غــزه، گفت: 
گفتگوهای قاهره ســخت و جدی بود و ما توانستیم 
دســتاورد مهمی کسب کنیم. در صورت وارد شدن 

رئیس تشــکیالت خودگردان به غــزه از او حفاظت 
می کنیم و ارتش رژیم صهیونیستی را در صورتی که 
به فکر ارتکاب حماقتی جدید باشــد در هم خواهیم 
شکست.الســنوار افزود: کسی نمی تواند ما را مجبور 
کند که رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسیم یا 
ما را مجبور کند سالح های خود را به زمین بگذاریم. 
روابط خود را با ایران و سایر طرف ها نیز هرگز قطع 

نخواهیم کرد. الســنوار تصریح کرد: از جنبش فتح 
و کمیته اجرایی ســازمان آزادی بخش فلسطین به 
ریاست ابومازن دعوت می کنم جلسات آینده خود را 
در نوار غزه برگزار کنند.رئیس جنبش حماس در غزه 
تأکید کرد: در جهانی کسی نمی تواند سالح های ما 
را بگیرد. کسی نمی تواند از ما بخواهد رژیم اشغالگر 

قدس را به رسمیت بشناسیم.

رئیس جنبش حماس در غزه:

هرگز روابط خود را با ایران قطع نخواهیم كرد

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب 
گفت: طرح تصنعی جدایی کردستان عراق از 
این کشور با آزاد شدن شهر کرکوک به تاریخ 

سپرده شد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر والیتی عصر پنجشنبه 
در حاشیه نشست شورای دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران به دوستی با کشور عراق افتخار کرده 
و برای رفع مشکالت کشورهای دوست و مسلمان 
منطقه با آنها معاضدت و همکاری می کند، گفت: در 
صورتی که دولت های اسالمی از جمهوری اسالمی 
ایران درخواســت کمک کنند، از هر گونه کمکی به 

آنها دریغ نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکــه عمر نفوذ آمریکا در منطقه 
رو به پایان اســت، افزود: آمریکا در منطقه ما هیچ 
جایی ندارد و با اتهام زنی به ایران دســت به جایی 

نخواهد برد.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب و عضو 
شــورای تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران 
محور مقاومت در منطقه اســت، افزود: ملت ایران از 
غیرت و شرافت دینی و ملی باالیی برخوردار است و به 
دشمنان اجازه کوچکترین اهانت و توهین را نمی دهد.

وی با بیــان اینکه آمریکایی ها شکســت ها و 
ناکامی های خود را به گردن دیگران می اندازند، گفت: 
بهترین راه چاره برای آمریکایی ها این است که دست 
از ســر مردم خاورمیانه بردارند و بگذارند سرنوشت 

مردم این منطقه به دست خود آنها رقم بخورد.
والیتی گفت: ایران به محور مقاومت اســالمی 
در منطقه تبدیل شده اســت و توطئه های آمریکا 
و دشمنان اســالم را در کوتاه ترین زمان، خنثی و 

نقش بر آب می کند. 
وی بــا بیان اینکــه خاورمیانه بــزرگ یعنی 
خاورمیانه در اختیــار آمریکا، گفت: اما آمریکا این 

آرزو را به گور خواهد برد. 
 مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب گفت: 
آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال اجرای برنامه هایی 
برای تجزیه کشورهای منطقه هستند اما این آرزوی 

شوم خود را در منطقه به گور خواهند برد.
والیتی اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ابتــدا به دنبال تجزیه عراق و ســوریه و برنامه های 
شوم دیگر در منطقه بودند اما در تحقق آنها شکست 

خوردند و این آرزوها را به گور می  برند. 
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، طرح 
مسعود بازرانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق 
مبنی بر اســتقالل این منطقه را در راستای برنامه 
تجزیه عراق از ســوی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
دانســت و افزود: با تدبیری که دولت این کشور با 
مشورت جمهوری اسالمی ایران داشت، طرح بارزانی 

بدون خونریزی خنثی شد.
وی با بیان اینکه ایران محور مقاومت است، گفت: 
هر توطئه  ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی می  بافند، 

توسط جمهوری اسالمی ایران پنبه می  شود. 
والیتی توجه به اقتصاد دانش بنیان و توســعه 
انسان محور را ضرورت اقتصاد کشور دانست و افزود: 
ایران از ظرفیتی برخوردار است که می  تواند کارهای 
بزرگــی را تدبیر و به اجــرا در آورد همان گونه که 

تاکنون در این جهت گام برداشته است. 
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب تاکید 
کرد: بدون تردید جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
علمی باالترین نمره و امتیاز را دارد و بی تردید هیچ 
کشوری مانند ایران در تمدن سازی و فرهنگ سازی 

جهان سهم ندارد.

والیتی:

عمر نفوذ آمریکا در منطقه 
رو به پایان است

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی شرایط انتقال 
دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر به شهرهای 

محل زندگیشان را تشریح کرد. 
به گزارش خبرگزاری میزان، فرهاد رهبر درباره 
تســهیل و موافقت با انتقــال دانشــجویان به ویژه 
دانشــجویان دختر به واحدهای دانشگاهی شهرهای 
خودشان، گفت: عمده مشکالت فعلی کسانی هستند 
که از مقطع دیپلم وارد دانشگاه می شوند و هنوز شرایط 
جدایی از خانواده را تجربه نکرده اند. برای این دسته از 
دانشجویان که در واحدهای غیر از محل سکونتشان 

قبول می شوند، شــرایطی را فراهم کردیم و چنانچه 
خودشان درخواست داشته باشند، به راحتی می توانند 
در سامانه انتقال دانشگاه ثبت نام کنند و ترتیبی اتخاذ 
شده است در محل سکونت و کنار خانواده به تحصیل 

خود ادامه دهند.
رهبــر افزود: این طــرح در حال حاضر فقط برای 
دانشجویان مقطع کارشناســی است و تدبیری اتخاذ 
می کنیم تا در دوره کارشناسی ارشد هم این امکان فراهم 
شود اما چون مقطع کارشناسی ارشد محدودیت های 
دیگری هم دارد، نیاز به برنامه ریزی دارد؛ در نوبت بعد 

اگر امکان پذیر بود حتما این اتفاق می افتد.
وی درباره شرایط انتقال و جابه جایی از واحدهای 
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هم گفت: باید هم 
ترازی در رشــته رعایت شود و جابجایی از رشته ای به 

رشته دیگر امکان پذیر نیست.
به گفته رئیس دانشگاه آزاد، دانشجویان متقاضی 
انتقال، در رشته خودشان و در واحد همتراز می توانند 
منتقل شوند؛ در جاهایی هم که حتی کمی تراز متفاوت 
است مساعدت برای انتقال انجام می شود که مشکلی 

به وجود نیاید.

مساعدت دانشگاه آزاد 
برای انتقال دانشجویان دختر به شهر محل زندگی


