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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

سیاسی
محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر لزوم حفظ منافع و انسجام ملی از
سوی مسئوالن قوای سه گانه و تریبونداران گفت :جای
تاسف است افراد و رسانههایی که مدعی انقالبیگری و
ارزشمداریهستندبرایمخالفتبااظهاراتیکمسئول
و یا یک نماینده مردم متوسل به ادبیات ضد ارزشی و کوچه بازاری
می شــوند.به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف در مطلبی در صفحه
توییتر خود نوشــت « :در شرایط فعلی کشور ،لحاظ کردن منافع

ترامپ :نامه«مثبت» کیم جونگ اون در راه است
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که قرار است نامهای از جانب رهبر کره
شمالی که به گفته وی حاوی مطالبی "مثبت" است ،به زودی به دستش برسد و این نامه
برای او ارسال شده است.به گزارش رویترز ،ترامپ گفت :میدانم نامهای شخصی از جانب
کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی قرار است برایم ارسال شود .این نامه روز پنجشنبه در
مرز تحویل داده شده است/.ایسنا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهوری روسیه:

قضایایسوریهوشکستآمریکادرآننشاندادآمریکامهارشدنیاست

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب
اســامی در دیدار آقای والدیمیر پوتین رییس
جمهور روســیه و هیأت همــراه ،ضمن اظهار
امیدواری برای پر ثمر بودن نشســت سه جانبه
تهران ،ســخنان رییس جمهور روســیه مبنی
بر لزوم گسترش هرچه بیشــتر همکاریهای
دوجانبه را تأیید کردند و گفتند :همکاری ایران
و روسیه در موضوع سوریه یک نمونه برجسته
و یک تجربه بســیار خوب از همکاری دو جانبه
است که به معنی واقعی کلمه ،هم افزایی است.
رهبــر انقالب اســامی ،بــا تأکید بــر اینکه
همکاریهای دو جانبه ایران و روسیه می تواند
در مســائل جهانی نیز گســترش یابد ،افزودند:
یکی از مواردی که دو طرف می توانند با یکدیگر
همکاری داشته باشــند ،مهار امریکا است زیرا
امریکا یک خطر برای بشریت است و امکان مهار
آن نیز وجود دارد.حضــرت آیت اهلل خامنه ای
قضایای سوریه را یک نمونه موفق از مهار امریکا
برشمردند و خاطرنشان کردند :امریکاییها اکنون
در سوریه شکست واقعی خورده اند و به اهداف
خود نرسیدند.ایشان با تشریح اهداف امریکا در
ابتدای قضایای ســوریه بویژه بعد از ســرنگونی
حکومتهای وابسته به امریکا در مصر و تونس
گفتند :امریکاییها قصد داشــتند با استفاده از
شــرایط بهوجود آمده در آن زمان در کشورهای
عربی ،ضربه وارده در مصر و تونس را در سوریه
و با ســرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جبران
کنند اما اکنون کام ً
ال شکســت خورده اند.رهبر
انقالب اســامی تحریم ایران ،روسیه و ترکیه از
جانب امریکا را یک نقطه اشــتراک بسیار قوی
برای گســترش همکاریها دانستند و افزودند:
جمهوری اســامی ایران و روســیه باید ضمن
گســترش همکاریهای سیاســی و اقتصادی،
توافقهای انجام گرفته در نشســت تهران را با
جدیت پیگیری کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای
همچنین بر انجام مبادالت و معامالت اقتصادی
خارج از چارچوب دالر تأکید کردند.رهبر انقالب
اســامی در بخش دیگری از ســخنان خود به
اظهارات آقای پوتین در خصوص برجام اشــاره
کردند و گفتند :جمهوری اسالمی ایران تاکنون
به تعهدات خود در برجام پایبند بوده اســت اما
اروپاییهــا به وظایف خود عمل نکرده اند و این
قابل قبول نیست که ما بهطور کامل به تعهدات
خود در برجام عمل کنیم اما آنها تعهدات خود
را انجــام ندهند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای ،با
خیرخواهانــه خواندن دیــدگاه رئیس جمهور
روســیه درباره برجام تأکیــد کردند :جمهوری
اسالمیایراندرخصوصبرجامموضعیراخواهدگرفت
که به نفع منافع و عزت کشــور و ملت باشــد.
ایشــان افزودند :اگرچه امریکاییها فع ً
ال درباره

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییسجمهوری ترکیه:

مهمتریننیازامروزدنیایاسالم،اتحادکشورهایاسالمیاست

حضــرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اســامی در دیدار آقای رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه و هیأت همراه ،مهمترین
نیاز امروز دنیای اسالم را نزدیکی هرچه بیشتر
کشورهای اسالمی و همافزایی آنها دانستند و
گفتند :اتحاد و همکاری کشــورهای اسالمی
قطعاً زمینهساز حل مشکالت منطقه خواهد بود
و بــه همین دلیــل اســتکبار و در رأس آن
امریکا از همکاری و نزدیکی کشورهای اسالمی
و شکلگیری یک قدرت اسالمی نگران است.
ایشــان علت دشــمنی و کینهورزی امریکا با
کشــورهای اســامی دارای قــدرت را همین
نگرانی برشمردند و افزودند :جمهوری اسالمی
ایران و ترکیه دو کشــور آبرومنــد و قدرتمند
منطقه هســتند و انگیزههای مشــترکی برای
دنیای اســام دارند ،بنابراین باید همکاریهای
دو کشــور در زمینههای سیاســی و اقتصادی
بیــش از پیش گســترش یابد .رهبــر انقالب
اســامی با اشــاره به همکاریهــا و ارتباطات
خوب جمهوری اســامی ایران و ترکیه از زمان
روی کار آمدن جریان اســامگرا ،تأکید کردند:
الزم اســت نقاط مشترک هر چه بیشتر تقویت
شــود.حضرت آیتاهلل خامنــهای همچنین از

مواضع آقای اردوغان درخصوص مسائل میانمار
قدردانی کردند و با اشــاره به موضوع فلسطین
گفتند :مسئله فلســطین همواره مهم است و
لحظهای نبایــد از آن غفلت کرد .در این دیدار
که آقای جهانگیری معــاون اول رئیسجمهور
نیز حضور داشت ،رئیسجمهور ترکیه وضعیت
منطقه را بحرانی دانســت و ابراز امیدواری کرد
که در سایه همکاری کشورهای اسالمی ،،مسائل
منطقه حل و فصل شــود .به گــزارش پایگاه
اطالع رســانی دفترمقام معظــم رهبری ،آقای
اردوغــان ،پراکندگــی و نبــود انســجام میان
کشورهای اسالمی را از عوامل بروز وضع کنونی
برشمرد و گفت :به علت نوع رفتار غرب در قبال
کشورهای مستقل اسالمی ،اوضاع از حساسیت
بیشتری برخوردار است و همین مسئله ایجاب
میکند همبستگی و برادری بویژه میان جمهوری
اسالمی ایران و ترکیه افزایش یابد.

اصولگرایان
کاظمجاللی:

حضور ایران در سوریه تاریخ انقضاء ندارد

آفتاب یزد -گروه سیاســی :تجمعهای اعتراضی علیه فساد و
کمبود خدمات عمومیدر اواخر تیرماه از شهر نفت خیز بصره شروع
شــد .به دنبال دور تازه اعتراضات در بصره ،شامگاه جمعه عدهای با
تعرض به کنسولگری ایران به طرز بیرحمانهای ساختمان دیپلماتیک
کشورمان را در این شهر به آتش کشاندند .از این رو ،به آتش کشاندن
کنســولگری ایران در بصره انتقادات بسیاری از سوی وزارت خارجه
کشورمان به دنبال داشــت و بهرام قاسمیسخنگوی وزارت خارجه
ایران همزمان با این حادثه ،نسبت به دستهای آشکار و پنهانی که
درصدد تخریب روابط دوســتانه دولت و ملت ایران و عراق هستند،
هشدار داد و گفت« :مسئولیت هرگونه اهمال و تعلل امنیتی بر عهده
دولت عراق بوده و انتظار داریم در شناسایی و اشد مجازات مهاجمین
تعجیل نمایند ».از این رو به نظر میرسد که با توجه به تجربه تلخ
حمله خودسران به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور
در مشــهد در دی ماه ســال  ، 94قطع روابط ریاض با تهران در پی
این رخداد و همچنین تالش عربســتان و آمریکا برای تخریب روابط
دوستانه ایران و عراق ،نباید به تعبیر کارشناسان دست به اقدامیزد
که به زیان دو کشور تمام شود به همین دلیل اقدامات ایران در برابر
این حادثه نباید فراتر از انتقاد برود .زیرا اقدام متقابل در قبال عراق،
بازی در زمین دشمن است.

>

کنسولگری ایران در آتش

>

واکنش وزارت خارجه ایران

کارشناسان میگویند موضعگیری و عکسالعمل تند در قبال آتش زدن کنسولگری
ایران در شهر بصره ،بازی کردن در زمین دشمن است

به دنبال دور تازه ای از ناآرامیهای بصره که از هفته گذشته در این
شــهر عراق آغاز شد ،کنســولگری ایران شامگاه جمعه مورد تعرض
عدهای در بصره قرار گرفت و سراسر ساختمان کنسولگری ایران در
حجم عظیمیاز آتش سوخت .اتفاقی که لحظه ای بعد خبر آن توسط
کاربران عراقی در توییتر و سپس فیلم آن توسط ایرانیها در فضای
مجازی دست به دست میچرخید ،فیلمیکه تصویری از یک تعرض
و آتشســوزی بی رحمانه را در معرض تماشای عموم قرار داده بود.
البته بنا به گفته مســئول اطالع رسانی کنسولگری ایران در عراق و
ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق ،همه نیروهای امنیتی کنسولگری
عراقی و نیز ایرانی در ســامتی کامل به ســر میبرند اما ،وسایل و
امکانات و خود ساختمان متاسفانه خسارت جدی دیده است.
وزارت خارجه ایران ،حمله به کنســولگری این کشور در شهره بصره
عراق را به شدت محکوم کرد و در پی به آتش کشید شدن کنسولگری
ایران در بصره ،سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار
شــد .بر اساس این گزارش و به نقل از ایسنا ،بهرام قاسمیسخنگوی
وزارت امور خارجه درباره تعرض مهاجمان ناشــناس و تحریک شده
به سرکنسولگری جمهوری اسالمیدر بصره اظهار داشت :متاسفانه
این خبر صحت دارد و حمله و تهاجم وحشــیانه و به آتش كشيدن
ســاختمان سركنسولگری ايران ،خســارات مالی زیادی به بار آورد.
قاســمیضمن محکوم کردن این اقدام خــاف موازین و با یادآوری
مسئولیت خطير دولت عراق در حفاظت از اماکن دیپلماتیک ،از دولت
عراق مصرا خواست هر چه سریع تر نسبت به شناسایی ،دستگیری
و مجازات آمران و عامالن این جرم سنگین اقدام نمایند .سخنگوی
وزارت امــور خارجه تاکید کرد :با توجه به اطالع و هشــدار قبلی به
مقامات دولت عراق ،بدیهی اســت مسئولیت هرگونه اهمال و تعلل
امنیتی برعهده دولت عراق بوده و انتظار داریم در شناســایی و اشد
مجازات مهاجمین تعجیل نمایند.

>

ورود کمیسیون امنیت ملی به حادثه

>

دستور العبادی برای بازجویی از محافظان

ساعاتی پس از خبر آتش سوزی کنسولگری ایران در بصره و واکنش
وزارت خارجه ایران نســبت به این حادثه تاسف برانگیز ،سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم از بررسی
حمله به کنســولگری ایران در بصره در این کمیســیون خبر داده
است .علی نجفی ضمن محکوم کردن این حمله و به آتش کشیدن
ســاختمان کنسولگری گفته که خســارات مالی زیادی به بار آمده
اســت .نجفی افزود :طبق موازین ،دولت عراق در حفاظت از اماکن
دیپلماتیک مسئولیت دارد.
حیدر العبادی ،نخســتوزیر عراق در واکنش به این حادثه با صدور
دستوری ،خواستار تحقیق از یگانهای امنیتی مسئول محافظت از
نهادهای عراقی و کنســولگری جمهوری اسالمیایران در بصره شد.
به نوشــته خبرگزاری «الغد» عراق ،العبادی این دســتور را به دلیل
کوتاهی این نهادها در عمل به وظایفشــان برای محافظت از اماکن
مربوطه صادر کرده اســت .از ســویی ،وزارت خارجه عراق از حمله
به کنســولگری ایران در بصره و آتش زدن آن ابراز تاســف کرده و
خواســتار حمایت از نمایندگیهای دیپلماتیک خارجی شده است.
احمد محجوب سخنگوی رسمیوزارت خارجه عراق تاکید کرده است
در حالــی که مطالبات تظاهرات کنندگان در اســتان بصره را درک
میکنیم ،در عین حال از حمله برخی افراد به ساختمان کنسولگری
ایران در بصره به شدت ابراز تاسف میکنیم .این اقدام رضایت بخش
نیست و با وظیفه میزبانی ملی از نمایندگیهای دیپلماتیک همخوانی
ندارد .همچنین گفتنی است که پایگاه خبری شبکه «العربیه» به نقل
از منابــع آگاه محلی عراق از برکنــاری رئیس پلیس بصره خبر داد.
البته هنوز منابع رسمیعراق این خبر را تایید یا رد نکردهاند اما گفته
میشود که در پی تشدید ناآرامیهای بصره ،وی برکنار شده است.

>

ادامه اعتراضات در بصره

بر اســاس این گزارش و به نقل از شــبکه العالم ،در ادامه اعتراضات
و نا آرامیهای بصره؛ صبح روزگذشــته یک منبــع که در فرودگاه
بینالمللیبصرهکارمیکندازحملهبهفرودگاهبصرهوکنسولگریآمریکا

طی ماه های گذشــته تبلیغات علیه ایران
افزایش پیدا کرد؛ باید از همان زمان متوجه
این روند می شدیم و پیش بینی های الزم را
به عمل می آوردیم .همان زمان که ایران به
قطع برق و آب در اوج گرما و ...متهم شده بود،
باید اقدامات الزم صورت می گرفت و پیش
بینی می شد که این اتهامات می تواند حتی
به این حادثه تلخ بینجامد

خبر داد .این منبع که خواســت نامش فاش نشود ،گفت :گلولههای
شلیک شده به سوی این فرودگاه نزدیک کنسولگری آمریکا و فرودگاه
سقوط کرد و هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشت .او با
بیان اینکه گلولهها به احتمال زیاد کنسولگری آمریکا را که در نزدیکی
فرودگاه است ،هدف قرار داده بود ،ادامه داد :محل اصابت این گلولهها
دور از ساختمان مسافران و دور از محل استقرار هواپیماها بود و هیچ
تلفات و خساراتی به همراه نداشت و فعالیت فرودگاه به حال طبیعی
خود ادامه دارد.

>

دستهای پنهان در حریق کنسولگری

رســانههای عراقی روزگذشــته از حمله عناصر نفوذی آشــوبگر به
ســاختمان کنسولگری ایران و به آتش کشــیدن آن خبر دادند .از
این رو ،همزمان با آتش سوزی کنسولگری ایران در بصره ،سخنگوی
وزارت خارجه کشــورمان و ســفیر ایران در عراق از تالش برخی از
عناصر بیگانه برای تخریب روابط دو کشــور خبــر دادند تا آنجا که
ســخنگوی وزارت خارجه ،نسبت به دستهای آشکار و پنهانی که
در صدد تخریب روابط دوســتانه دولت و ملت ایران و عراق هستند،
هشدار داد و از ســویی ایرج مسجدی سفیر کشورمان هم در بغداد
بــا بیان اینکه برخی عوامل میخواهنــد روابط میان ایران و عراق را
تخریب کنند؛ رابطهای که برای ایجاد آن ســالها تالش شده است،
گفت :عوامل بیگانه نزدیک به آمریکا ،صهیونیستها ،برخی کشورهای
عربی و عوامل داخلی به این تخریب روابط ،دامن میزنند.

>

عبرت از حمله به سفارت عربستان

به نظر میرسد که همزمان با ناآرامیهای اخیر در بصره و اعتراض مردم
این شــهر نسبت به اوضاع اقتصادی و شرایط کشور عراق که در اواخر
ی از شهر نفت خیز بصره شروع
تیرماه علیه فساد و کمبود خدمات عموم 
شد و از سهشنبه هفته گذشــته دور تازه اعتراضات در بصره به دنبال
مسمومیت هزاران نفر به دلیل آشامیدن آب آلوده آغاز گردید ،در این
میان برخی از کشورها هم بدشان نمیآمد که بر این موج سوار شوند و از
این موج در جهت منافع سیاسی خود بهره ببرند .به همین دلیل در میان
برخــی از تحلیل گران و حتی وزارت خارجه این اعتقاد وجود دارد که
نقش آمریکا ،عربستان و رژیم صهیونیستی در تشدید ناآرامیهای عراق
و آتش سوزی کنسولگری ایران در بصره محرز است .زیرا این کشورها
درصدد تشویش اذهان عمومیعراق علیه ایران و تخریب روابط تهران و
بغداد هستند ،به همین دلیل ایران با توجه به تجربه حمله خودسران به
سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد و همچنین
در شرایطی که مخالفان خارجی و منطقهای درصدد سیاه نمایی از ایران
و نقش او در منطقه هستند ،نباید موضعی از سوی مسئوالن و حتی افکار
عمومیاتخاذ شود که منجر به تحقق اهداف مخالفان روابط تهران و بغداد
و یا به عبارتی تخریب روابط دو کشور گردد و از سویی اقدام شتاب زده
عربستان در قبال تهران پس از ماجرای حمله به کنسولگری عربستان
در تهران و مشهد و به عبارتی قطع روابط با تهران ،این بار از سوی ایران
در برابر عراق تکرار نشود.

>

حملهای سازماندهی شده و سیاسی

صباح زنگنه تحلیلگر مســائل خاورمیانه و نماینده ســابق ایران در
ســازمان همکاریهای اســامیدرباره تعرض به کنسولگری ایران
در بصره و مواضع مســئوالن و همچنین افکار عمومیایران نســبت
به این حادثه گفت :آتش ســوزی کنسولگری ایران در عراق نتیجه
عوامل متعددی است که امروز منجر به چنین حادثه ای شده است.

بنابراین باید قبل از هر چیز به ریشــهها و ســپس به این واقعه تلخ
پرداخت .او افزود :فارغ از اینکه تعرض و آتش زدن کنسولگری ایران
در وهله نخســت یک اقدام محکوم و غیرقابل قبولی است ،اعتراض
کنندگان در بصره به دنبال اهداف دیگری بودند اما عدهای در میان
آنها از این فرصت اســتفاده کرده و کنسولگری کشورمان در بصره را
به آتش کشاندند .این تحلیلگر مسائل خاورمیانه ادامه داد :آتش زدن
کنسولگری ایران نشــان میدهد که جریان سیاسی خاصی ،افراد را
سازماندهی کرده و به سمت حمله به کنسولگری ایران هدایت کرده
اند .نماینده سابق ایران در سازمان همکاریهای اسالمیاظهار کرد:
نیروهای نظامیو مســئوالن امنیتی بصره باید پیش بینیهای الزم
را انجام میدادند .مردم ایران و عراق مشترکات بسیار زیادی دارند،
اکنون ایران باید تذکرات الزم را به دولت عراق بدهد که البته ایران در
مرحله انتقاد به سر میبرد اما نباید اقدامات ایران در قبال این حادثه
از تذکــر و انتقاد فراتر برود .او اذعان کرد :از همان چند ماه اخیر که
تبلیغات علیه ایران افزایش پیدا کرده باید متوجه این روند میشدیم
و پیش بینیهای الزم را به عمل میآوردیم .این تحلیلگر مســائل
خاورمیانــه گفت :از همان زمان که ایــران به قطع برق و آب در اوج
گرما و ...متهم شده بود ،باید اقدامات الزم صورت میگرفت و پیش
بینی میشد که این اتهامات میتواند حتی به این حادثه تلخ بینجامد.
زنگنه در پایان گفت :اگر کمیبه گذشته رجوع کنیم و ببینیم که چه
کســانی از نقش ایران در عراق و مبارزه با تروریست ناراضی بودند،
قطعا اکنون پی میبریم که چه کســانی به دنبال تخریب روابط بین
دو کشور هستند .وجود تعامل و نزدیکی مردم ایران و عراق برخی از
کشورها را ناراحت میکند به همین دلیل مسئوالن در ایران و افکار
عمومینباید مواضعی در پیش بگیرند که به تحقق اهداف مخالفان و
تخریب روابط بینجامد.

>

تخریب روابط ،امری غیر ممکن

سید جالل ساداتیان تحلیلگر مسائل بین الملل و سفیر اسبق ایران
در لندن درباره تعرض معترضان عراقی به کنسولگری ایران در بصره
و مواضع مسئوالن و همچنین افکار عمومیایران نسبت به این حادثه
گفت :حادثه آتش ســوزی کنســولگری ایران در بصره بی ارتباط با
عربســتان در این واقعه نیست .زیرا عربستان همواره همه تالشش را
بکار برده تا نقش معکوســی از ایران در منطقه نشــان دهد و اکنون
هم به دنبال تخریب روابط ایران و عراق اســت .او افزود :بنابراین باید
برخورد ایران ،عاقالنه و در چارچوب باشد .با توجه به اینکه دولت عراق
مسئول حفظ امنیت کنسولگری ایران است ،بدون تردید باید نسبت
به این حادثه اعتراض کرد .این تحلیلگر مسائل بینالملل ادامه داد :اما
اقداماتی نظیر اقدامات عربستان که پس از حمله خودسران به سفارت
عربستان در تهران و مشهد ،روابط خود را با ایران به طور کل قطع کرد،
چنین واکنشی در قبال عراق هم به مفهوم بازی در زمین دشمن است.
او اظهار کرد :شــایعاتی که در مورد مردم دو کشور مطرح میکنند و
همچنین این ادعا که ایران مسئول نارساییهای جنوب عراق است و
برق این کشور را قطع کرده است؛ جنگ روانی علیه ایران است .اکنون
هم تعدادی از همان افراد ،کنسولگری ایران را به آتش کشاندند .سفیر
ســابق ایران در لندن اذعان کرد :البته مقصود این نیســت که ایران
مخالفی در میان شــیعیان این کشور ندارد اما آتش زدن کنسولگری
کشورمان نشان میدهد که دستهایی به دنبال تخریب روابط ایران و
عراق هستند .در حالیکه این امر امکان پذیر نیست .زیرا ایران و عراق
با یکدیگر مشترکات دینی و اعتقادی و ...دارند .از سویی زائران بسیاری
از عــراق به ایران و از ایران به عراق برای زیارت میروند و همچنین
برخی از علمای عراقی ریشه ایرانی دارند به همین دلیل نمیتوان به
سادگی از کنار این مشترکات گذشت .او افزود :فارغ از این مشترکات،
ایران عراق را از بحران تروریست نجات داد و همچنان ایران حتی در
بازسازی هم به این کشور کمک میکند .ساداتیان در پایان گفت :حتی
وقتی که حیدر العبادی میگوید عراق در مقابل تحریمهای آمریکا در
قبال ایران منافع خود را در نظر میگیرد ،واکنشهای بســیاری در
عراق نسبت به اظهارت او ایجاد میشود .بنابراین تخریب روابط ایران
و عراق امری غیر ممکن اســت .زیرا دو کشور در همه ابعاد با یکدیگر
روابط گسترده ای دارند .دوستی دو کشور حتی پس از جنگ تحمیلی
نشان از عمق روابط ایران و عراق دارد و کسی نمیتواند به سادگی آن
را مخدوش کند.

توئیت بازی سیاسی

کاظم جاللی رئیس گــروه پارلمانی ایران و اروپا
طی گفتوگویی بــا یورونیوز درباره حضور ایران
در ســوریه اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران
به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور پیدا
کرد .حضور ایران ،حضور گستردهای نیست و طبعا
تاریخ انقضاء هم ندارد.رییس مرکز پژوهشهای
مجلس درخصوص آزادسازی ادلب تصریح کرد:
در حمله به ادلب و مبارزه با تروریسم ،حتما باید
برنامههایی پیاده شــود که در آن مردم کمترین
آسیب را ببینند .البته با توجه به اینکه تروریستها
از مردم به عنوان ســپر استفاده میکنند ،تصور
اینکه مردم آسیب نبینند ،غیرمنطقی است .در
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران همیشه نگرانی
نسبت به مردم در مبارزه با تروریستها وجود دارد.
جاللی با بیان اینکه ایران در مبارزه با تروریسم
هزینه امنیت اروپا را میپردازد ،خاطرنشان کرد:

بیشــترین تعداد تروریســتهایی که به منطقه
رفتند از فرانســه و بلژیک و دیگر کشــورهای
اروپایی هستند .باید این سوال را از این کشورها
پرسید که چرا شما اینقدر تروریست میپرورید؟
این تروریســتهایی که داخل منطقه هستند،
هر کدامشان یک بمب ساعتی تنظیم شدهاند که
اگر برگردند داخل کشورهای [اروپایی] خودشان و
[اروپاییها] خواهند دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
کما اینکه تاکنون هم اتفاق افتاده است .ما داریم
هزینه امنیت شــما را میدهیم .ما داریم هزینه
امنیت اروپا را میدهیم.بــه گزارش ایلنا ،وی در
رابطه با احتمال رویارویــی نظامی ایران با رژیم
صهیونیستی در سوریه ابراز داشت :فکر نمیکنم
رژیم صهیونیستی عرضه این را داشته باشد که
رویارویی نظامی در داخل منطقه پیدا کند؛ با ما یا
حتی کشورهای ضعیفتر از ما.

ملی و وحدت و انســجام ملی از سوی مسئوالن قوای
سه گانه و تریبون داران باید بیش از گذشته مورد توجه
قرار بگیرد ،جای تاسف اســت افراد و رسانه هایی که
مدعی انقالبی گری و ارزش مداری هستند برای مخالفت
با اظهارات یک مسئول و یا یک نماینده مردم ،متوسل
به ادبیات ضد ارزشی و کوچه بازاری می شوند .رسانه های ما باید با
رعایت اخالق و حرمت افراد به این موارد بپردازند و فرصت پاسخگویی
به نقدها را فراهم کنند ».نطق هفته گذشته غالمرضا حیدری و پروانه

سلحشــوری از اعضای فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی
واکنش های بعضا تند برخی از فعاالن سیاسی و نمایندگان اصولگرای
مجلس را در پی داشت ،از جمله آن روزنامه کیهان در این باره نوشت:
دو تن از وکیلالدولههای فراکسیون امید در نطقهای پیش از دستور
مجلس به بهانه مشکالت اقتصادی ،هر لجنی که از دهانشان بیرون
آمده بود را به چهره نظام و رزمندگان اســام پاشیدهاند .با این که
نظارت استصوابی بود ،بعضی از این اجق وجقها وارد مجلس شدند،
حاال ببین اگر نبود چی می شد.

واکنش کنترل شده ایران به وقایع بصره

خبر ویژه

ایران ،مسائل موشکی و مسائل منطقه را مطرح
می کنند اما مسئله آنها با جمهوری اسالمی ایران
فراتر از این مســائل است.رهبر انقالب اسالمی
خاطرنشــان کردند :امریکاییها  ۴۰سال است
که می خواهند ریشه جمهوری اسالمی ایران را
ب ِ َکنند اما ما در این مدت ،بیش از چهل برابر رشد
کرده ایم که همین ایستادگی جمهوری اسالمی
و موفقیتهای آن ،یک نمونه موفق دیگر از مهار
امریکا است.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین
با تأکید بر وجود زمینه برای نقش آفرینی سیاسی
روسیه در دیگر مسائل منطقه ،به شرایط اسف بار
مردم یمن و کشــتار آنان بهوســیله سعودیها
اشاره کردند و افزودند :سعودیها قطعاً در یمن
به نتیجه نخواهند رسید و نخواهند توانست مردم
مقاوم یمن را به زانو درآورنــد.در این دیدار که
آقای جهانگیری معــاون اول رئیسجمهور نیز
حضور داشت ،رئیسجمهور روسیه مذاکرات با
همتای ایرانی خود در خصوص مسائل دوجانبه و
مسئله سوریه را پر بار و بسیار خوب ارزیابی کرد
و گفت :ما در این مذاکرات بر گســترش روابط
دوجانبه در همه زمینههــا بویژه همکاریهای
اقتصــادی و تجاری تأکیــد کردیم.آقای پوتین
افزود :در بخش انرژی ،پیشــنهاد احداث پروژه
ِ
ظرفیت
جدید نیروگاه هستهای و نیروگاههای با
کم را مطرح کردیم و برقیسازی خطوط راهآهن
وافزایشفروشنفتایرانراموردبررسیقراردادیم.
رئیسجمهور روســیه ،ظرفیتهــا و امکانات
موجود برای توســعه روابط دو کشــور را بسیار
بیشتر از ســطح کنونی همکاریها دانست و با
اشاره به مانعتراشی آمریکا در این زمینه با توسل
به روشهای مختلف از جمله تبادالت مالی گفت:
آمریکاییها با ایجاد محدودیت در تبادالت مالی
در حال انجام یک اشتباه راهبردی هستند زیرا
به قیمت یک موفقیت سیاســی و کوتاهمدت،
موجب ســلب اعتماد از دالر در فضای جهانی و
تضعیف آن خواهند شــد.رئیسجمهور روسیه،
مســئله برجام را محور بعدی مذاکرات دوجانبه
با رئیسجمهور ایران خواند و با ابراز تأســف از
پایبنــد نبودن برخی طرفهــای مقابل ایران در
برجام به تعهداتشــان ،گفــت :آمریکاییها با
اقدامات نابجا شرایط را خراب کردهان د و اروپاییها
نیز به دلیل وابستگی به آمریکا در عمل تابع آنها
هستند ،اگرچه اعالم میکنند به دنبال راههایی
برای حفظ برجام نیز هستند.

انتقاد عارف از ادبیات «کوچه بازاری» یک رسانه

> عباسعلی کدخدایی-سخنگوی شورای نگهبان
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> علیرضا رحیمی-نماینده مردم تهران در مجلس

