دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

تیکه پرانی در مورد برجام هنوز ادامه دارد

محمد جــواد جمالی نوبندگانی عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجه مجلس شورای اسالمی  ،در رابطه با تاکید رهبری
بر حفظ وحدت در موضوع برجام گفت :من بارها هم گفتهام  ،برجام
در ابتدا مخالفان و موافقان خود را داشــت ،هرکدام هم به نحوی
اعتراض یا موافقت خود را در این موضوع مطرح کردند ،اما در حال
حاضر مسئله از چارچوب قبلی خارج شده است و به حوزه منافع
ملی و امنیت ملی ما مربوط میشود .وی ادامه داد :بهتر است وقتی
در مسئلهای که وسعت ابعاد آن به منافع ملی کشور میرسد ،دست

از شــماتت یکدیگر برداریم ،اگر اینکار را نکنیم در
زمین دشمن بازی کردهایم .وی با بیان اینکه رهبری
بارها تاکید کردهانــد از تیکه پرانی در موضوع برجام
جلوگیری کنیم ،گفت :با وجود تاکید رهبری برموضوع
وحدت درموضوعاتی مثل برجام بازهم شــاهدیم که
گروهی همواره کار خود را میکنند و باعث ایجاد تفرقه میشوند،
عالوه براین انرژی افرادی هم که در این زمینه در حال تالش هستند
را هدر میدهد .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه بعضی از تیکه پرانیها

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

و رفتارهایی که با موضوعاتی مثل برجام میشــود از
سر خودنمایی اســت ،بعضی از آنها از روی جهالت و
بعضی هم عدم بلوغ سیاسی افراد را نشان میدهد .اما
در بسیاری موارد هم میبینیم رفتارهایی که میشود
نشان از عدم درک شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی
دارد .بــه گزارش ایلنا ،جمالی در پایان گفت :متاســفانه ما گاهی
خودمان را بیشــتر از کشورمان دوست داریم ،اقدامات بعضی افراد
که ریشه در خودنمایی دارد نشان میدهد خودشان اولویت هستند.

۳

شنبه  ۱۹خرداد۱۳۹۷

نخستوزیر اردن استعفا داد
شنیدیم «هانی الملقی» نخستوزیر اردن در پی تظاهرات مردمی در اعتراض به افزایش
مالیاتها از سمت خود استعفا داد.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،هانی الملقی از
اعضای کابینه نیز خواسته است استعفای خود را اعالم کنند.نخستوزیر مستعفی اردن با لغو
ت که صندوق بین المللی پول از آن حمایت میکند ،مخالفت
پیشنویس قانون اصالح مالیا 
کرده بود.

در حاشیه

رهبر معظم انقالب اسالمی:

سازمان انرژی اتمی سریع ًا مقدمات
رسیدن به ۱۹۰هزار سو را فراهم کند
حضرت آیــت اهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اســامی در اجتماع پرشــکوه ،پرشور و پرمعنای
انبو ِه بیشــمار مردم قدرشناس در بیستونهمین
ســالگرد عــروج ملکوتی امــام خمینــی(ره) ،با
تشــریح خصوصیات بیبدیل فــردی و حکومتی
امیرمؤمنان(ع) و شــباهتهای افتخارآفرین امام
راحل عظیم الشأن با این خصوصیات نصرتبخش
و عزتآفریــن ،به تبیین هفت محور اصلی الگوی
رفتــاری و مدیریتی خمینی کبیــر در مواجهه با
دشمنان و پیشبرد نظام اسالمی پرداختند و تأکید
کردند :بعد از امام بزرگــوار ،همان راه و الگو را به
دقــت ادامه داده و خواهیــم داد و به فضل الهی و
با تکیه بر ایمان ،اســتقامت و هوشــیاری ملت و
مسئوالن ،نقشه کنونی دشــمن مبنی بر «فشار
اقتصادی ،فشــار روانی و فشار عملی» را نیز ناکام
خواهیم گذاشت.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم که رؤسای قوا،
مسئوالن کشور و ســفرا و نمایندگان کشورهای
خارجی نیز حضور داشتند ،امام را «نماد انقالب»
خواندند و با اشاره به همزمانی ایام شهادت حضرت
امیرالمومنین علی(ع) با سالروز رحلت رهبر کبیر
انقالب خاطرنشــان کردند :شباهتهای این پیرو
صــادق و حقیقــی حضرت امیرالمومنیــن با آن
پیشوای واال و بزرگ ،مایه افتخار ملت ایران و امت
اسالمی است و توجه به این شباهتها ،برای یافتن
مسیر صحیح و آشنایی بیشتر با امام راحل(ره) مهم
و مفید است .ایشان مباحث مربوط به شباهتهای
امام بزرگوار با حضرت علی(ع) را در قالب سه سر
فصل بیان کردند و در تشریح اولین سرفصل گفتند:
در حضرت امیرالمومنین علی(ع) ،دو خصوصیت
بهظاهر متضاد وجود داشت؛ از یک طرف« ،صالبت
و ایستادگی و شدت» در برابر هر حرکت باطل و در
برابر ظالمان و طغیانگران و از طرف دیگر« ،لطافت
و رقت» در مواجهه با یاد الهی و همچنین در برابر
مظلومان ،محرومان و مستضعفان.
رهبر انقالب اســامی ایستادگی حضرت علی(ع)
در برابر معاویه ،برخی از اصحاب قدیمی و آبرومند
اما دنیاطلــب و خوارج را نمونههایی از صالبت آن
ولی
حضرت دانستند و افزودند :از طرف دیگر این ّ
بزرگ خدا در مقابل ایتام یا ضعفا ،آن چنان از خود
رقت و لطافت نشان میداد که انسان شگفت زده و
دچار حیرت میشود.
حضرت آیت اهلل خامنــهای با تأکید بر اینکه امام
راحل نیز همین دو خصوصیت را داشتند ،گفتند:
امام خمینی از یک طــرف در مقابل رژیم منحط
و طاغوتی پهلوی ،آمریــکا ،صدام متجاوز و حتی
در برابر شــاگرد و یار قدیمی خود که دچار رفتار
برخالف حق شده بود ،همچون صخرهای مستحکم
و کوهی اســتوار ایســتاد اما در برابر پیام ارادت و
فداکاری یک مادر شهید و در دفاع از مستضعفان و
پابرهنگان دچار تأثر و رقت قلب میشد.
رهبــر انقالب اســامی در تبییــن دومین فصل
از ویژگیهــای شــگفتآور امیرمؤمنان به ســه
خصوصیت ظاهرا ً ناسازگار یعنی «اقتدار ،مظلومیت
و پیروزی نهایی» پرداختند.
ایشان با اشاره به مدیریت مقتدر حضرت علی(ع)
در حکومت بسیار گســترده آن حضرت افزودند:
اراده پوالدین ،شــجاعت ،هنــر نظامیگری ،زبان
قوی و منطق جذاب از جمله نشانههای بارز اقتدار
امیرمؤمنان است.
ایشان ،تهمتهای ناجوانمردانه دشمنان و حسودان
خواص دلبهدنیا
به پیشوای متقیان و رفتار زشت
ِ
ســپرده را از نشــانههای مظلومیــت آن حضرت
خواندنــد و افزودنــد :این فشــارهای بیپایان و
مظلومیت عمیق ،بــه حدی بود که آن امام صبو ِر
دریادل را به درد دل با چاه وامیداشت.
حضــرت آیت اهلل خامنهای افزودنــد :با این همه،
پیروزی نهایی در این مصاف طوالنی و دشــوار با
امیرمؤمنان بوده است چرا که امروز نام و شخصیت
و ســیره و عدالت خواهی ایشان در آفاق عظیم و
تاریخ بشر ،برجســته و درخشان است اما یادی از
دشمنان او نیست.
ایشــان در تشــریح شــباهتهای پیــرو صدیق
امیرمؤمنــان یعنی رهبــر کبیر انقــاب با این
ویژگیهای امام علی(ع) خاطرنشــان کردند :امام
خمینی نیز با اقتدار فوق العاده خود ،یک حکومت
طاغوتی و دیکتاتوری وراثتی را بعد از دو هزار سال
ســاقط کرد ،آمریکا را به شکست کشاند و هدف
طراحان جنگ تحمیلی یعنی ریشــه کن کردن
انقالب و نظام اسالمی را با قدرت ناکام گذاشت.
رهبر انقالب افزودنــد :امام خمینی در عین حال
مانند پیشــوایش مظلوم بود و تبلیغات گسترده،
مستمر و اهانت بار دشمنان و رفتار برخی افراد که
از آنها توقع نمیرفت ،از نشانههای مظلومیت رهبر
کبیر انقالب بود ،بهگونهای که نشانههای دلتنگی را
میتوان در البالی ســخنان مستحکم و پرصالبت

امام مشاهده و درک کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :امام راحل البته
از ویژگی سوم امیرمؤمنان یعنی پیروزی نهایی نیز
برخوردار بود که این پیروزی در اســتحکام و بقا و
رشد و توســعه و پیشرفت نظام اسالمی به خوبی
خود را نشان میدهد.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند :بسیاری از آرزوهای
امام خمینی در زمان حیات پر برکت ایشان محقق
شــد و بســیاری از این اهداف بعد از عروج ایشان
تحقق یافته که خودباوری ،خودکفایی ،پیشــرفت
علمی و فناوری ،پیشــرفت سیاسی و توسعه نفوذ
ایران در غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله آنهاست.
حضرت آیت اهلل خامنهای در همین زمینه تأکید
کردند :دیگر اهداف و آرمانهای امام عزیزمان نیز به
إذن اهلل تحقق خواهد یافت و جمهوری اسالمی روز
به روز از اعتال و عظمت بیشتر برخوردار خواهد شد.
ایشان تحرکات دشمنان را نه از سر اقتدار بلکه به
علت دستپاچگی و آشــفتگی دانستند و افزودند:
ملت عزیز ایران بداند که دشــمن از پیشــرفت و
عظمت و ایســتادگی او ،عصبی و آشفته است و با
دستپاچگی حرکاتی را انجام میدهد.
حضرت آیت اهلل خامنهای سخنان خود در اجتماع
عظیم مردم در ســالگرد ارتحال امام خمینی را با
تشریح مشابهات جبهه دشــمنان امیرمؤمنان با
جبهه دشمنان رهبر کبیر انقالب ادامه دادند.
ایشان افزودند :پیشوای عدالت خواهان با سه جبهه
رویارو بود؛ «قاســطین» یعنی دشمنان بنیانی و
مخالفان اصــل حکومت او« ،ناکثیــن» یا همان
همراهان سستبنیاد و «مارقین» یعنی کجفهمها
و انسانهای نادانی که سرانشــان خائن بودند اما
خودشــان به خیال تبعیت از قرآن در مقابل قرآن
مجسم یعنی امیرمؤمنان ایستادند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :جبهه دشمنان
و مخالفان امام راحل نیز ترکیبی از همین سه گروه
بود؛ قاســطین یعنی آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
وابستگان داخلی آنها که با اصل جمهوری اسالمی
دشــمنی دارند ،ناکثین یا عهدشکنان و همراهان
سستکمربند که به علت خواستههای دنیایی در
مقابل امام ایســتادند و مارقین کــه با عدم درک
موقعیت کشور و نفهمیدن جبهه بندی دشمنان،
حقانیت حرکت امام را تشخیص ندادند.
ایشــان منافقین را نمونهای از مارقین خواندند که
به علت خیانت رؤسایشان و جهل و فریبخوردگی
بدنه ،به دشمنی ناکام با امام پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به پیروزی امام
خمینی در مقابل این سه جبهه افزودند :امروز هم
همین سه گروه در مقابل میراث بزرگ امام خمینی
یعنی جمهوری اســامی صف آرایی کردهاند ،این
جبهــه مختلط البته مشــکالتی بهوجود میآورد
و حرکت کشــور را دشــوار یا ُکند میکند اما در
جلوگیری از پیشرفت ملت عاجز و ناتوان است.
رهبر انقالب اســامی در ادامه بــه تبیین الگوی
رفتاری امام(ره) در طول ده ســال حضور در رأس
نظام جمهوری اسالمی پرداختند و هفت شاخص
اصلی این الگوی رفتاری را بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،از «برخورد شجاعانه و
فعال با دشمنان» به عنوان نخستین شاخص یاد
کردند و گفتند :امام راحل در مواجهه با دشمنان
هرگز منفعل نشــد و همواره فعال و قدرتمند در
مقابل آنها ایستاد.
زدگی ناشــی از احساســات و
«پرهیز از هیجان
ِ
خالی از عقالنیت» ،دومین شاخصی بود که رهبر
انقالب به آن اشــاره کردند و افزودند :تصمیمهای
امام ،شجاعانه و در عین حال مبتنی بر محاسبات
عقالنی بود.
حضرت آیت اهلل خامنهای به سومین شاخص الگوی
رفتاری امام اشاره کردند و گفتند :امام خمینی چه
در دوران مبــارزات و چه بعــد از پیروزی انقالب
اســامی ،همواره اولویتها را رعایت میکرد و بر
موضوع اصلی متمرکز میشد و هیچگاه حواشی را
وارد میدان کار خود نمیکرد.
ایشان «اعتماد به تواناییهای مردم و به ویژه جوانان
و خوشــبینی به ملت ایران» و «بــی اعتمادی و
بدبینی به دشمن» را دو شاخص دیگر در رفتار امام
برشمردند و تأکید کردند :امام بزرگوار یک لحظه به
دشمن و پیشنهادهای آن اعتماد نکرد و دشمن را
به معنی واقعی کلمه ،دشمن میدانست.
رهبر انقالب اســامی« ،اهتمام به همبســتگی و
اتحاد ملت و مردود دانستن هرگونه دو دستگی و
دو قطبی سازی در میان مردم» را از دیگر الگوهای
رفتاری امام دانستند و درخصوص هفتمین الگوی
رفتاری ایشان گفتند :امام خمینی به نصرت و وعده
الهی ،ایمان کامل داشــت و معتقد بود که اگر کار
برای رضای خدا باشد ،هیچگونه ضرری متوجه آن
نخواهد شد.
حضــرت آیت اهلل خامنه در جمع بندی این بحث

تأکید کردند :بعد از امام راحل ،راه ایشان را دقیقاً
دنبال کــرده ایم و به لطف خداوند از این پس نیز
دنبال خواهیم کرد.
ایشــان افزودند :به حــول و قوه الهــی ،ما دچار
انفعال و ضعف نمیشــویم و در برابر زیاده خواهی
و زورگویی دشــمنان میایســتیم ،هیجان زده و
احساسی تصمیم نمیگیریم و به جای متن ،وارد
حاشیهها نمیشویم ،اولویتهای خود را به توفیق
الهی تشخیص خواهیم داد ،به مردم و تواناییهای
آنها بخصوص جوانان اعتمــاد خواهیم کرد اما به
دشمن مطلقاً اعتماد نمیکنیم ،مردم عزیزمان را
از دو دســتگی و دو قطبی برحــذر میداریم و به
نصرت الهی اطمینان داریم و شک نداریم که ملت
ایران بــا این ایمان و انگیزه و بــا این امید ،قطعاً
پیروز خواهد شــد .رهبر انقالب اسالمی در ادامه
سخنان خود به تشریح نقشــه دشمن در مقطع
فعلی پرداختند و با تأکید بر اینکه ،این نقشه بر سه
محور «فشار اقتصادی ،فشار روانی و فشار عملی»
و با هدف ســیطره بر کشور متمرکز است ،گفتند:
در این طراحی ،فشار اقتصادی از طریق تحریمها
و جلوگیری از همکاری اقتصادی کشورها با ایران
اعمال خواهد شد.
ایشان خاطرنشــان کردند :آنها برخالف تبلیغات
دروغیــن خود کــه میگویند هــدف تحریمها،
حکومت ایران اســت ،ملت را هدف گرفتهاند تا با
فشار به مردم ،نظام اسالمی را به تسلیم در مقابل
زورگوییها وادار کنند اما دشمنان ،نه ملت ایران را
شناختهاند و نه نظام اسالمی را زیرا به فضل الهی و
با تالش مسئوالن و همت مردم ،آنها در این بخش
از طراحی خود ،به کلی ناکام خواهند ماند.
رهبر انقالب به محور دوم نقشه دشمن یعنی فشار
روانی اشــاره کردند و با مهم دانســتن این محور،
افزودند :دشــمن در این بخــش از طراحی خود
درصدد اســت نقاط قوت نظام اســامی و عناصر
اقتدار ملی را به نقاط ضعف و چالش برانگیز تبدیل
کند تا ملت ایران نســبت به این نقاط قوت بدبین
و دلسرد شوند.
رهبر انقالب اسالمی به عنوان نمونه« ،پیشرفتهای
هسته ای» را یکی از نقاط قوت و افتخار فناوری و
دانش کشور دانستند و گفتند :توانایی دانشمندان
و متخصصــان جوان کشــور در تولیــد اورانیوم
غنیشده بیستدرصد ،در شرایطی که طرف مقابل
انواع شــروط و مشــکالت را برای تأمین اورانیوم
بیســتدرصد جهت مصارف پزشکی مطرح کرده
بود ،نماد قدرت علمی و فناوری و یک نقطه قوت
بزرگ ملی است که برای کشور مایه آبرو شد.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :اکنون دشمن
تالش دارد با کار روانی و ریشه ای ،این نقطه قوت
ملی را به مسئلهای چالش برانگیز تبدیل و ملت را
نسبت به آن بدبین کند.
ایشان «توانایی موشکی» را یکی دیگر از نقاط قوت
و زمینه ساز «امنیت» کشور دانستند و افزودند :در
دوران جنگ تحمیلی بهدلیل آنکه ما سالح دفاعی
و توان موشــکی نداشتیم ،از شــهرهای مرزی تا
تهران شبانه روز ،زیر آتش موشکی بودند اما اکنون
با همت متخصصان جوان ،ما به قدرت اول موشکی
منطقه تبدیل شــده ایم و دشمن میداند که اگر
یک موشک بزند ،با ده موشک پاسخ خواهد گرفت.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :دشمن با یک
عملیات روانی روی این نقطه قوت متمرکز شده و
متأسفانه عدهای هم در داخل با او همصدا شدهاند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای« ،عدالت خواهی
بینالمللی» و حمایــت از ملتهای مظلوم را یکی
دیگر از نقاط قوت جمهوری اســامی خواندند و
گفتند :در حالیکه حمایت از فلســطین و نیروی
مقاومــت در مقابل رژیم صهیونیســتی و دفاع از
استقالل و تمامیت ارضی کشورهای منطقه ،مایه
آبرو برای جمهوری اســامی است ،دشمن تالش
دارد تا آن را تحت عنوان «دخالت ایران در منطقه»
به یک مسئله چالش آفرین تبدیل کند.
ایشان با اشــاره به همنوایی برخی عوامل داخلی
با دشــمن در این خصوص ،افزودند :همین عوامل
که چند ســال پیش در تهران و در راهپیمایی روز
قدس ،شعار «نه غزه نه لبنان» سردادند ،موجوداتی
حقیر و کمک کنندگان به جنگ روانی دشــمن
هستند و این مایه سرافکندگی آنهاست.
رهبر انقالب اسالمی به یک نمونه دیگر از عملیات
روانی دشــمن اشــاره کردند و گفتند :بیگانگان و
عــدهای در داخل در تبلیغات خود اینگونه وانمود
میکنند که اگر ایران ،شکل معیوبی از برجام را که
درصدد تحمیل آن هستند ،نپذیرد ،جنگ خواهد
شد ،خیر این حرف دروغ است.
رهبر انقالب اســامی همچنین با اشاره به برخی
حرفهای بعضی مســئوالن اروپایی گفتند :به نظر
میآیــد این دولتهــا توقع دارند ملــت ایران هم
تحریمها را تحمل کند ،هم از فعالیتهای هستهای
که نیاز قطعی آینده ایران است دست بردارد و هم
محدودیتهای تحمیل شده بر ایران را ادامه دهد اما
آنها بدانند که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد.
حضرت آیــت اهلل خامنهای تأکیــد کردند :ملت

و دولــت ایران این را تحمــل نخواهد کرد که هم
تحریم باشد هم در محدودیت و حبس هسته ای.
ایشان مسئوالن سازمان انرژی هستهای را موظف
کردند به سرعت آمادگیهای الزم را برای رسیدن
به  ۱۹۰هزار ســو (البته فع ً
ال در چارچوب برجام)
فراهم آورند و مقدمات اجرای مسائلی را که رئیس
جمهور دستور دادهاند از همین فردا آغاز کنند.
رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی مطالب مربوط
به محور عملیات روانی دشمن خاطرنشان کردند:
آنها تالش دارند با جنگ روانی ،ما از نقاط قوت و
عناصر اقتدار ملی خود دست برداریم تا بیگانگان
راحت تر بر کشــور و ملت و سرنوشــت آینده ما
مسلط شوند اما ملت ایران ،در مقابل این حرکت
ایســتاده اســت .حضرت آیت اهلل خامنهای فشار
عملی را ســومین محور نقشــه جاری دشمن در
مقابله با ملت بزرگ ایران برشــمردند و افزودند:
برنامه قطعی دشمن این است که با سوء استفاده
از مطالبات مردمی ،در کشور آشوب ایجاد کند اما
سر آنها قطعاً به سنگ خواهد خورد .رهبر انقالب
در تشریح بیشتر این نقشه مزورانه افزودند :ممکن
اســت در نقطهای یا شــهری ،کارگران یا کسان
دیگری از مردم مطالباتی داشته باشند ،دشمن در
این موارد با تعداد معدودی نفوذی و افراد خبیث و
اشرار ،سعی میکند اجتماع آرام مردم را به حرکت
ضدامنیتی و آشــوبگرانه تبدیل و نظام و ملت را
بدنام کند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با توصیه مؤکد به مردم
برای هوشــیاری کامل در مقابل این نقشه دشمن
تأکید کردند :اعتقاد راســخ دارم دشمنان این بار
هم کور خواندهاند و مردم عزیز با قدرت ،شهامت و
هوشمندی در مقابل این طرح و توطئه میایستند.
ایشان حضور مردم در صحنه را بسیار مهم خواندند

شماره۵۱۹۴

و با اشــاره به برگزاری مراسم روز جهانی قدس در
جمعه همین هفته افزودند :به فضل الهی و به برکت
حضور پرشــور مردم روز قدس امسال از سالهای
گذشته ،قوی تر و پرشورتر برگزار خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین در پایان سخنانشان
به زبان عربی و خطاب به جوانان غیور عرب منطقه
گفتند :امروز روز عمل و اقدام شما است و باید خود
را برای پیشرفت و استقالل و آزادی کشورهایتان
آماده کنید.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به خضوع و ذلت
برخی دولتهای عربی در مقابل آمریکا و عدم اتخاذ
موضع قوی برابر دشــمن صهیونیستی ،افزودند:
برخی دولتهای عربی ،اکنون دشمن ملتهای خود
شدهاند و در چنین شرایطی مسئولیت جوانان غیور
عرب ،بر هم زدن این معادله باطل است.
ایشان با تأکید بر اینکه آینده متعلق به جوانان است
و آنان باید با عمل و ابتکار ،خود را برای آینده آماده
کنند ،گفتند :اگر آینده به درســتی ساخته شود،
قطعاً همه ملتهای مسلمان و عرب بخصوص جوانان
این کشورها ،از آن بهره مند خواهند شد.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان کشورهای
اسالمی گفتند :از هیمنه جبهه کفر نهراسید و به
وعده نصرت الهی ایمان راسخ داشته باشید.
حضرت آیــت اهلل خامنهای با اشــاره به در پیش
بودن روز جهانی قدس تأکید کردند :حضور در این
راهپیمایی و دفاع از مردم مقاوم و مجاهد و مظلوم
فلســطین ،در واقع گامی مهم در مسیر ساختن
آینده بهتر است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم
رهبری،رهبر انقالب اسالمی در پایان برای توفیق
جوانان کشــورهای اسالمی و ادامه مسیر مقاومت
دعا کردند.

هدیه پر زرق و برق عربستان

باخبر شدیم یکی از مشاوران امنیت ملی
اوباما در کتاب خاطرات خود نوشته است:
هیئت آمریکایی در سفر سال  ۲۰۰۹خود
به عربستان چمدانهای پر از جواهرات
هدیه گرفتند.به گزارش ایسنا به نوشته
روزنامه گاردین ،بن رودز ،سخنرانی نویس
و از معاونان مشــاور امنیت ملی باراک
اوباما ،رئیسجمهور سابق آمریکا در کتاب
خاطرات خود نوشته است :دولت سعودی
به مشاوران کاخ ســفید چمدانهایی
پر از جواهر بــه ارزش صدها هزار دالر
داد .بن رودز در کتــاب خود با عنوان
"جهان آنگونه که هســت" آورده است:
پس از نشستن هواپیما در عربستان در
ژوئن  ۲۰۰۹ما را با خودروهای مخصوص
زمینهای گلف به واحدهای مســکونی
خاصی در وسط یک بیابان بردند مجتمعی
متعلق به پادشاه .زمانی که در واحد خودم
را باز کــردم یک چمدان بزرگ دیدم که
داخلش پر از جواهر بود.

تشبیهعجیبماکرون!

شــنیدیم رئیسجمهوری فرانسه اعالم
ی او با همتای
کرد ،تماسهــای تلفنــ 
آمریکاییاش همچون سوسیسی است
که بهتر اســت آنچه داخل آن اســت
مشخص نشــود.به گزارش ایسنا ،به نقل
از روزنامه فرامنطقــهای القدس العربی،
امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه
در کنفرانس خبــری با بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به
سوالی درباره افتضاح خواندن تماس تلفنی
اخیرش با دونالد ترامپ رئیسجمهوری
آمریکا گفت :همانطور که بیســمارک
گفته بود که اگر به مردم بگویید که چگونه
سوسیس درست میشود آن را احتماال
نخواهند خورد به همین دلیل من دوست
دارم که مردم غذای آماده را ببینند و بر
این باور نیستم که اظهارنظرهایی که در
آشپزخانه میشود به خوردن یا رساندن
وعده غذایی کمک میکند.

