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تغییرموگرینیاتفاقغیرمترقبهاینیست

رئیس گروه روابط مجلس شورای اسالمی با پارلمان اروپا در واکنش
به آمادگی موگرینی برای ترک ســمت خود از اتحادیه اروپا ،این
اتفاق را جزئی از روال عادی و معمولی این اتحادیه دانست و تاکید
کرد که قرار نیســت اتفاق غیرمترقبهای رخ دهد .کاظم جاللی ،با
اشاره به اظهارات موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در افتتاحیه اجالس سفرای اتحادیه اروپا مبنی بر این که کارها را
باید پیش ببرم تا نفر بعدی که کارها را از من تحویل میگیرد بتواند
تاثیرگذاری مناســبی داشته باشد ،گفت که این صحبتها درباره

انتخابات سال آینده اتحادیه اروپا است .وی یادآور شد:
ترکیب پارلمان و کمیســیون اروپا هر  ۵سال یک بار
تغییر میکند لذا انتخابات ســال آینده روند عادی و
معمولی اســت .این عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس در خصوص تغییر رئیس
کمیسیون اروپا نیز گفت :این تغییر هم اتفاق غیرمترقبهای نیست.
البته ممکن اســت شورای اروپا بخواهد بار دیگر خانم موگرینی را
انتخاب کند که این بحث دیگری است.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

جاللــی در ادامه با یادآوری اینکه دوره فعلی پارلمان
اروپا در ماه می( ۲۰۱۹خرداد  )۹۸پایان مییابد ،گفت:
دوره کمیسیون فعلی اروپا نیز در اکتبر ( ۲۰۱۹آبان
 )۹۸به پایان میرسد.
به گزارش ایســنا ،نایب رئیس اتحادیه بینالمجالس
جهانی در پایان اظهار کرد :شورای اروپا در سطح سران و پارلمان
اروپا طی یک فرآیند رئیس کمیسیون و کمیسیونرهای جدید را
برای دوره  ۲۰۱۹به بعد معرفی،انتخاب و تصویب میکند.
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ماجرای صدای شنیده شده در اطراف نهاد ریاستجمهوری
معاون امنیتی و سیاسی فرمانداری تهران درباره خبر شنیده شدن صدایی شبیه به صدای
تیراندازی در اطراف نهاد ریاستجمهوری گفت :این صدا ناشی از آتشبازی در این محدوده
بوده است .به گزارش ایلنا ،عبدالعظیم رضایی ،درباره خبر مربوط به شنیده شدن صدایی
شبیه به صدای تیراندازی گفت :با اطالعاتی که دریافت کردیم متوجه شدیم که این
صدامربوط به یک مراسم آتشبازی بوده و هیچ مساله امنیتی در کار نیست.

چهره روز

فرمانده کل قوا:

ملت ایران از اخم آمریکا
نهراسید و آن را به شکست
وعقبنشینیکشاند
اســتکبار و در رأس آن آمریــکای

ظالم و ستمگر ،منافع خود را در گرو
ایجاد جنگهای خانگــی ،افزایش و

توسعه فجیع فعالیتهای تروریستی
و درگیریهــای منطقهای میبینند و

متأسفانه برخی کشورهای منطقه به
آنها کمک میکنند

حضرت آیتاهلل خامنــهای فرمانده معظم کل قوا
در شــانزدهمین مراسم مشترک دانش آموختگی
و تحلیف دانشجویان دانشــگاههای افسری ارتش
جمهوری اســامی ایران ،لباس ارتش را لباســی
مبــارک و افتخار آفریــن نامیدند و با اشــاره به
سیاستهای شرارت بار استکبار برای ایجاد ناامنی و
بی ثباتی در منطقه تأکید کردند :جمهوری اسالمی
و ملــت ایران با ایســتادگی در مقابل آمریکا ثابت
کرده اگر ملتی از اخم و تشر زورگویان نترسد و به
تواناییهای خود اعتماد و اتکا کند ،ابرقدرتها را به
عقب نشینی و شکست میکشاند.
در ابتدای این مراســم که در دانشگاه علوم دریایی
امام خمینی(ره) در نوشــهر برگزار شــد ،حضرت
آیتاهلل خامنهای با حضور بر مزار شهیدان گمنام
و قرائت فاتحه ،به شــهیدان سرافراز انقالب و دفاع
مقدس ادای احترام کردند.
رهبر معظم انقالب ســپس از یگانهای مستقر در
میدان سان دیدند.
فرمانده کل قوا در این مراسم ،حضور هزاران جوان
رشــید و مؤمن در دانشــگاههای ارتش را موجب
امیدواری بیشــتر هر انســان خردمنــد به آینده
ایران خواندند و افزودند :بار ســنگین آینده روشن
میهــن عزیزمان بر دوش جوانان اســت و جوانان
غیور ارتشی ،یکی از بخشهای مهم و حساس این
مسئولیت را برعهده دارند.
ایشــان ملت ایران را پرچمدار آزادگی و عدالت در

جهان برشمردند و افزودند :نیروهای مسلح از چنین
ملتی و چنین کشوری دفاع میکنند که باید این
افتخار بزرگ را با همه وجود و با انگیزههای عمیق
دینی و ملی ادامه دهند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مردمان بسیاری که
در کشــورهای مختلف دوستدار عدالتند اما راهی
برای ابراز عدالتخواهی و آزادی از چنگ اســتکبار
ندارند ،افزودند :در چنین دنیایی ،جمهوری اسالمی
و ملت ایران با زبان رسا و بدون هیچ پنهان کاری،
ایســتادگی خود را در مقابل ظلم و اســتکبار ابراز
میکند و همین مسئله علت اصلی دشمنی ظالمان
جهانی با ملت بزرگ ایران است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به ناامنی و بی
ثباتی در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب
آسیا افزودند :استکبار و در رأس آن آمریکای ظالم
و ســتمگر ،منافع خود را در گرو ایجاد جنگهای
خانگــی ،افزایش و توســعه فجیــع فعالیتهای
تروریســتی و درگیریهای منطقــهای میبینند و
متأسفانه برخی کشــورهای منطقه به آنها کمک
میکنند .رهبر انقالب اسالمی جلوگیری از سربلند
کــردن یک قدرت اســامی در منطقــه را هدف
آمریکا و رژیم صهیونیستی خواندند و افزودند :آنها
میدانند که پیام جذاب اسالم دفاع از مستضعفین
و محرومین است ،بنابراین از شکل گیری قدرتی بر
مبنای اسالم بیمناکند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای ایســتادگی مقتدرانه
جمهوری اســامی در مقابل اســتکبار را موجب
شکســت عمده اهداف ظالمان جهانی در منطقه
برشمردند و خاطرنشان کردند :تحلیلگران سیاسی
و هوشمندان عالم از اینکه ایران با اتکاء به خداوند
و تکیه بر قدرت ملی ،قدرتهای جهانی را در منطقه
ناکام گذاشته ،شگفت زدهاند و به این واقعیت اذعان
میکنند.
رهبر انقالب اسالمی ،تهدید و اخم و تشر و قدرت
نمایی در حرف و ســخن را روش عمده قدرتهای
ستمگر برای ترساندن ملتها خواندند و تأکید کردند:

اگر ملتی از این روشــها نهراســید و با شجاعت و
اعتماد و اطمینان به تواناییهای خود در راه حق و
عدالت حرکت کرد ،ابرقدرتها را وادار به عقب نشینی
و شکست میکند.
ایشــان جمهوری اسالمی را نمونهای روشن از این
واقعیت دانستند و خاطرنشان کردند ۴۰ :سال است
ایران آماج خرابکاریهای آمریکا و همدستانش قرار
دارد اما اکنون از نهالی کوچک به درختی برومند و
پرثمر تبدیل شده و با وجود اکراه شدید و اقدامات
فراوان مســتکبران ،دلهای ملتها را به پیام انقالب
جذب و جلب کرده و توطئههای آمریکا را در منطقه
به شکست کشانده است.
رهبر انقالب اســامی ،ســوریه ،عراق و لبنان را
نمونههایی از شکست توطئههای آمریکا در منطقه
خواندنــد و افزودنــد :اینها نشــانههایی از قدرت
پروردگار و صدق وعدههای الهی است که میفرماید
اگر خدا را یاری کنید ،خدا شما را نصرت میدهد و
ثابت قدم میدارد.
فرمانــده کل قوا در بخش دیگری از سخنانشــان
نیروهای مســلح را به افزایش روزافزون ابتکارات،
آمادگیها و تواناییها در میدانهای علمی ،سازمانی،
رزمی و پیشرفتهای گوناگون توصیه کردند و افزودند:
براساس آیه شریفه قرآن هرچه میتوانید بر قدرت
خود بیفزایید که اقتدار شما دشمن را میترساند و
به عقب نشینی وا میدارد.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان همه مردم به
ویژه جوانان را به مراقبت و جلوگیری از تأثیرگذاری
وسوسههای دشمن در فضای عمومی زندگی توصیه
کردند و افزودند :اجازه ندهید نفوذ دشمن درصفوف
یکپارچه جوانان مؤمن اختالل ایجاد کند.
رهبر انقالب تالشهای دشمنان در فضای مجازی و
دیگر عرصهها را مأیوسانه خواندند و افزودند :با وجود
این دشــمن به شدت در زمینههای مختلف فعال
است که باید با هوشیاری ،وحدت و تکیه بر خداوند
در مقابل او ایستاد.
در این مراســم ،امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری

معــاون هماهنگ کننده ارتــش ،به پاس خدمات
شایســته و صیانت از مرزهای آبی کشور در مدت
تصدی فرماندهی نیروی دریایی ارتش ،به دریافت
نشــان درجه یک فتح از دست فرمانده معظم کل
قوا مفتخر شد.
در ایــن مراســم فرماندهــان ،اســتادان و دانش
آموختگان نمونــه ارتش جوایز خود را از دســت
فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند و نمایندگان
دانشجویان و دانشآموختگان نیز درجه و سردوشی
دریافت کردند.
سپس گوشههایی از آمادگی عملیاتی دانشجویان
ارتش به نمایش درآمد و یگانهای حاضر در میدان از
مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.
همچنین در این مراســم امیرسرلشــکر موسوی
فرمانده کل ارتش ضمن خیرمقــدم ،تأکید کرد:
ارتش جمهوری اســامی ،همراه و هم افزا با دیگر
نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از عزت و شرافت
ملت ایــران قرار دارد .ناخــدا یکم کریم مصدری،
فرمانده دانشــگاه علوم دریایی امام خمینی نیز از
فعالیتهای دانشگاههای افسری ارتش گزارشی داد.
آخرین مرحله از شانزدهمین مراسم مشترک دانش
آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاههای افسری
ارتش به تمرین دریایی دانشجویی در حضور فرمانده
کل قوا اختصاص داشت .در این تمرین ۸مرحلهای
در ساحل نوشهر ،دانشجویان سالهای دوم ،سوم و
چهارم گوشههایی از آمادگیهای خود را به نمایش
گذاشتند.
در ادامه این مراســم در ارتباطــی تصویری با ناو
گروه  ۵۶مســتقر در خلیج عدن ،ناخدا دوم عرشه
و ستاد محسن رزاقی از اقدامات این ناو گروه ،ایجاد
فضای امن برای تردد کشتیها در آبهای آزاد منطقه
گزارش داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،فرمانده کل قوا نیز با تقدیر و آرزوی
توفیق بیشــتر برای نیروهای مســلح ایران تأکید
کردند :شــما قادرید دریاهای اطراف ایران عزیز ما
را با هوشمندی و شجاعت به امنیت کامل برسانید.

معاون اول قوه قضاییه:

رئیس سابق بانک مرکزی مورد تحقیق و سوال قرار گرفت

حجتاالســام محســنی اژهای ،معاون اول و
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده متهم
معروف به ســلطان سکه گفت که برخی اعتقاد
دارند این فرد ســکههایی که بانک مرکزی به
بازار روانه میکرده را خریداری کرده و خریدن
سکه جرم نیســت و لذا نباید این فرد محاکمه
شود .سخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به این
شــبهه اظهار کرد :اوالً این فرد به عنوان اینکه
سکه خریده ،محاکمه نمیشــود بلکه اتهام او
خارج کردن سکه و منابع از کشور است؛ اما در
روش بانک مرکزی و در خصوص
خصوص این ِ
ایــن پرونده  ۳نکته را بایــد توضیح دهم؛ اول
اینکه آیا این سیاســت بانــک مرکزی در این
شــرایط صحیح بوده اســت یا خیر؟ بحث این
اســت که آیا این سیاست بدون در نظر گرفتن
شرایط و بدون اینکه شرط یا سقفی برای عرضه
ســکه قرار دهند ،درست بوده است؟ حتی اگر
انگیزه بانک مرکزی جمــع کردن نقدینگی یا
مداخله در بازار یا ایجاد تعادل در بازار باشــد،
باز هم اینکه به هر کســی هر مقدار میخواهد
سکه بفروشد ،محل بحث است .چه بسا ممکن
اســت کسانی باشند که بخواهند این سکهها را
از کشور خارج کنند و قصد قاچاق داشته باشند
و ممکن است با دشمن همسو و همفکر باشند.
لذا این سیاست جای بحث دارد.
وی در بیان نکته دوم خاطرنشــان کرد :بحث
دیگر این اســت که بانک مرکزی گفته بیایید
ســکه بخرید؛ اما مقدار آن را مشــخص نکرده
کــه افراد چه مبلغ و چه تعــداد بخرند و گفته
اســت هر چقر دلتان میخواهد بخرید .در این
نوع خرید اگر فردی خرید کند و منشــا پولش
مشکل نداشته باشد ،ما متعرض او نخواهیم شد؛
امــا مث ً
ال به فردی که حدود  ۷میلیارد از بانک
تسهیالت گرفته و یک قرارداد مدنی امضا کرده
و اعالم کرده که این تسهیالت را برای فالن کار

مایک پنس معــاون رئیس جمهوری آمریکا که
مظنون به اقدام علیه دونالد ترامپ است ،صحبت
از احتمــال برکناری رئیس خــود را رد کرد .به
گــزارش ایرنا ،پنــس در مصاحبــهای با برنامه
«رودررو با ملت» در شــبکه سی.بی.اس اظهار

میخواهــم و در مدت معینی پس خواهم داد؛
قرار گرفتند.
امــا بالفاصله پس از گرفتن تســهیالت رفته و
ســخنگوی قوه قضاییه گفت :در ماه آذر سال
سکه خریداری کرده؛ یعنی خالف قرارداد عمل
گذشته بانک مرکزی به ناجا اعالم کرد و نوشت
کرده است ،نگاه دیگری داریم .لذا ممکن است
که اکنون افرادی هســتند که دارند به صورت
از ایــن جهت به چنین افرادی اشــکال گرفته
مسلم ارز را از کشــور خارج و بازار را متالطم
شود .این فردی که گفته میشود سلطان سکه
میکنند.
اســت و البته من چنیــن تعبیرهایی را قبول
وی گفــت :در اینجا ناجا انصافا وقت گذاشــت
ندارم ،این فرد چند ســال قبل در زمینه خرید
و البتــه ایــن اقداماتش جای تقدیــر دارد که
و فروش ارز غیرمجاز آن
عوامل اصلی نابسامانی
هم به صورت شبکهای معاونت اقتصــادی وزارت اطالعات و تالطمها را شناسایی
و خرید و فروش ســکه که تأیید میکنــد؛ بانک مرکزی هم کرد.
به صورت عمده فعالیت
حجت االسالم محسنی
تأیید میکند و همین باعث شــد که
داشته و اکنون متهم به
اژهای گفت :نهایتاً کشف
خارج کردن این سکهها ســاالر آقا خان و محمد سالم همراه شــد که همین فرد که
از کشور میباشد.
با پســر مظلومین با قرار آزاد شدند؛ در ســال  ۹۱دستگیر
معاون اول دستگاه قضا اما بالفاصله پس از آزاد شــدن اینها شــده بــود ،اکنون هم
در رابطه با دســتگیری مشخص شد سابقه دیگری دارند که اتهاماتــی متوجــه او
این فــرد از ســال ۹۱
اســت و معلوم گردید
و تبرئــه شــدن وی در بازداشت شدند
که همــان موقــع هم
اشــتباهاتی بوده است؛
دادگاه گفــت :این فرد
در سال  ۹۱دستگیر میشود و وزارت اطالعات
چون االن هم اتهاماتی متوجه اوست .لذا ناجا با
برایش پرونده تشــکیل میدهد و کیفرخواست
بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید
آن صادر میشــود و با یک پرونده ســنگین به
و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و
ساالر آقاخان برسد.
دادگاه میرود .در آن زمان حراســت و معاونت
معاون اول دستگاه قضا گفت :ناجا در تحقیقات
وقت بانک مرکزی رسماً اعالم میکنند و حتی
در دادگاه حاضــر میشــوند و میگوینــد که
خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت
غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش میکنند
اقدامات این فرد با نظر و با دستور ما بوده است.
آن موقــع که این مطلب را کــه بانک مرکزی
و نهایتاً به اسم ساالر آقاخان رسید که این فرد
اعــام کرد ،دادگاه این فرد را مجرم ندانســت
را دستگیر کردند .البته اینجا هم بانک مرکزی
بــه میدان آمــد و گفت اقدامات ایــن افراد با
و اینطور اســتدالل کرد که وقتی اقدامات این
دســتورات ما بوده اســت؛ اما این بار دیگر قوه
فرد بــا نظر بانک مرکزی و مــورد تایید بانک
بوده اســت ،اقداماتش مجرمانه نیست؛ اما بعدا ً
قضاییه به این حرفها توجه نکرد و پرسید که
مشخص شــد که تخلفاتی در این زمینه انجام
بر چه اساس این طالب را میگویید.
شــده؛ مث ً
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود:
ال مشــخص شــد که حراست رشوه
گرفته است؛ لذا بعد از آن افرادی تحت تعقیب
در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی

مایک پنس:

برای برکناری ترامپ برنامه ریزی نکرده ام

داشــت که اعضای کابینه در مورد اجرای متمم
 25قانون اساســی آمریکا در خصوص برکناری
رئیس جمهوری ســخنی به میان نیاوردهاند .او

گفت که «هرگز» چنین بحثی در کاخ ســفید
به میان نیامده اســت .احتمال برکناری ترامپ
پس از آن مطرح شــده کــه روزنامه نیویورک

به این فرد و پســر این فرد و همچنین عوامل
این فرد آقای محمد سالم و آقای ساالر آقا خان
رســید و اعالم کرد یکی از عواملی که در بازار
به صورت غیرمجــاز و خیلی عمده ارز خرید و
فروش میکند و معامالت آتی دارد ،شخصی به
نام ساالر آقا خان است.
ســخنگوی دســتگاه قضا اظهار کــرد :نیروی
انتظامی وقتی کف بازار را بررسی کرد ،به اینها
رســید و این افراد را دســتگیر کرد که در این
هنگام بانک مرکزی گفت که اقدامات این افراد
با هماهنگی ما بوده است.
معاون اول قــوه قضاییه تصریح کرد :این دفعه
دســتگاه قضایی به این صورت قبول نکرد و به
بانک مرکزی گفت :یعنی چه با دســتور شــما
بوده؟ شما چه دستوری دادهاید؟
حجت االسالم محسنی اژهای عنوان کرد :البته
اول وقتی بازپرس این مطلب را شــنید ،چون
از ماجرا مطلع نبود ،گفــت :معاونت اقتصادی
وزارت اطالعات که تأیید میکند؛ بانک مرکزی
هم تأیید میکند و همین باعث شــد که ساالر
آقا خان و محمد ســالم همراه با پسر مظلومین
با قرار آزاد شدند؛ اما بالفاصله پس از آزاد شدن
اینها مشــخص شــد ســابقه دیگری دارند که
بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود :بانک مرکزی باید
درباره بعضی از افرادی که مســتقیما با این آقا
کار میکردند ،توضیح بدهد که اگر کامل شود
توضیحات بیشتری به مردم میدهم.
بــه گزارش ایلنا ،معاون اول قــوه قضاییه بیان
کرد :حراست فعلی بانک مرکزی تحت تعقیب
قرار گرفت ،بازداشــت شد و مورد تحقیق قرار
گرفــت .همچنین معــاون ارزی بانک مرکزی
مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس ســابق بانک
مرکزی تا االن مورد تحقیق و سوال قرار گرفته،
اما بازداشت نشده است و تحقیقات ادامه دارد.

تایمز هفته گذشته یادداشتی به قلم «یک عضو
ارشد دولت» آمریکا منتشر کرده بود که در آن
از تشــکیل بلوک «مقاومت» اعضای کاخ سفید
در مقابل «بدترین امیال» رئیس جمهوری خبر
داده بود.

شماره5269

پروانهسلحشوری:

سیاستصداوسیما
خودسانسوریو
مردمسانسوریاست

پروانه سلحشــوری،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلــس با اشــاره بــه راه افتــادن کمپین
سانسورچی گفت :سانسور یعنی موضوعی که
وجود داشته است و بعد آن را حذف کردهاند،
صدا و ســیمای ما اصال چیزی را نمیآورد که
بخواهد آن را حذف کند.
نماینده مــردم تهران در مجلــس ادامه داد:
این سازمان از اســاس یکسری سیاستهای
کلی برای خودش تعریف کرده و برمبنای آن
سیاســتها پیش میرود البته دربرخی موارد
میخواســتند بر مبنای نیــاز مخاطب پیش
بروند اما این بار دست به سانسور یا کال حذف
برنامه زدند که نمونه آن حذف برنامهای بود که
مرحوم ملک مطیعی در آن حضور داشت.
عضو فراکســیون امید اظهار داشت:حتی در
برخی موارد شاهد حذف و سانسور صحبتها
و ســخنرانیهای نمایندگان مجلس درصحن
مجلس هنگام پخش ازصداوسیما هستیم و این
رسانه به صورت منتخب و سلیقهای سخنرانی و
صحبتهای برخی از نمایندگان پخش میکند
که این جای تاسف دارد که حتی با نمایندگان
ملت نیز سلیقهای برخورد میکنند.
سلحشوری با بیان اینکه سیاست صداوسیما
خودسانســوری و مردم سانســوری اســت
گفت:شورای نظارت بر صداوسیما بر عملکرد
این سازمان نظارت میکند اما به خود این شورا
نیز پاسخگو نیستند ،معلوم نیست این سازمان
تا کی قرار است اینگونه عمل کند و پاسخگو
نیز نباشد .به گزارش عصر ایران ،وی تاکید کرد:
بخش خصوصی باید در حوزه صداوسیما فعال
شود تا انحصار صداوسیما
شکســته شــود ،اگر
ا نحصا ر صد ا و ســیما
شکســته شــود
دیگــر اینگونه در
جامعه جوالن
نمیدهد.

نظامی
سپاه حمله موشکی به مقر تروریستها
در کردستان عراق را تایید کرد

شلیک  ۷موشک به مقر
تروریستها

در پی حمله موشــکی سپاه پاسداران به محل
اســتقرار و جلسه ســران یکی از گروهکهای
تروریستی ،ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
اطالعیهای صادر کرد.به گزارش تســنیم ،متن
اطالعیه به این شرح است:
در پی شــرارتهای ماههای اخیر گروهکهای
تروریستی وابســته به استکبار جهانی از اقلیم
کردستان علیه مناطق مرزی جمهوری اسالمی
ایران ،که با اعزام تیمهای متعدد تروریســتی،
ایجاد ناامنی و ارتکاب اعمال خرابکارانه و سلب
امنیت و آرامش مردم غیور استانهای آذربایجان
غربی ،کردستان و کرمانشاه را دنبال میکردند و
با هوشمندی و آمادگی رزمندگان نیروی زمینی
سپاه از جمله در عملیاتهای هفتههای گذشته
در مناطــق مرزی مریــوان و کامیاران ضربات
مهلکی را دریافت کرده بودند ،تنبیه و برخورد
با متجاوزین در دستورکار سپاه پاسداران انقالب
اسالمی قرار گرفت.متعاقباً بیاعتنایی سران این
گروهکها به هشدارهای جدی مسئولین اقلیم
کردستان عراق ،مبنی بر عزم جمهوری اسالمی
برای برچیــدن پایگاههای آنان و ضرورت پایان
بخشیدن به شــرارتها و اقدامات تجاوزکارانه
و تروریستی ضد ایران اسالمی ،یگان موشکی
نیروی هوافضای سپاه با مشارکت یگان پهپادی
نیروی زمینی سپاه ،شنبه 17شهریور ماه در یک
عملیات موفق ،محل استقرار و جلسه سران یکی
از گروهکهای پلید و جنایتکار و مرکز آموزش
تروریســتهای وابســته را با  7فروند موشک
زمین به زمین کوتــاه برد ،مورد هدف قرار داد.
بر اساس گزارشات موثق و مستند دریافتی در
این عملیات ،این مرکز توطئه علیه امنیت ملی
ایران منهدم و دهها تن از ســران و عناصر مهم
عملیاتی گروهک به هالکت رســیده و زخمی
شــدند.این عملیات قاطع و ویرانگر نشان داد،
فرزندان ملت ایران در "ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی" و ســایر نیروهای مسلح و نهادهای
اطالعاتی و امنیتی کشور ،مصمم به صیانت از
مرزها و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران
و دفاع از آرمانها و اهداف بلند انقالب اسالمی
بوده و اجازه نخواهند داد تروریســتهای اجیر
شده ســازمانهای جاسوسی دشمنان بیگانه،
امنیت مثال زدنی کشور را به مخاطرهاندازند.در
پایان با قدردانی از سربازان گمنام امام زمان (عج)
و انتظار از اقلیم کردستان برای مراقبت و کنترل
جدیتر مرزهای مشــترک ،بــه گروهکهای
تروریستی و ضد انقالب و حامیان آنان هشدار
میدهیم :پاسداران انقالب و بسیجیان دالور و
بومی مستقر در مرزهای میهن اسالمی با اشراف
اطالعاتی و آمادگیهای همهجانبه ،به فضل الهی
و با همکاری مردم عزیز منطقه ،تکرار شرارت و
شیطنت از سوی آنها را با پاسخهای سختتر و
کوبندهترمواجهخواهندساخت.

در حاشیه

رهبر کره شمالی در راه روسیه

شــنیدیم به گفته رئیس سنای روسیه
رهبر کره شمالی قصد دارد برای گفتوگو
در زمینه همکاریهای پیشبینی شده
و استراتژیک به روســیه سفر کند .به
گزارشایسناوبه نقل از خبرگزاری تاس،
والنتینا ماتوینکو ،رئیس سنای روسیه
گفت :کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی
نام ه والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهوری
روســیه دریافت کرد و آمادگی خود را
برای سفر رسمی به روسیه ابراز داشته
است.وی ادام ه داد :من ماموریت پوتین را
تکمیل کــرده و پیام او را به رهبری کره
شمالی رساندم و در پاسخ نیز رهبر کره
شمالی تایید کرد که آماده است تا سفر
رسمی به روســیه داشته باشد .در حال
حاضر دیپلماتهای دو کشور تمهیداتی
را برای تعیین زمــان و مکان این دیدار
انجام میدهند.

افشاگری جدید علیه ترامپ

باخبر شدیم روزنامه گاردین گزارش داد
که اسنادی به دست این روزنامه رسیده که
فاش میکند ترامپ به عکاس مراسم روز
تحلیف خود فشــار آورده تا با دستکاری
عکسها جمعیت حاضر در مراسم تحلیف
را بیشتر نشان دهد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از روزنامه گاردین ،اسناد جدیدی که
به دست این روزنامه رسیده نشان میدهند
عکاس دولت آمریــکا اقدام به ویرایش و
اعمال تغییراتی در تصاویر رسمی مربوط به
مراسم آغاز ریاستجمهوری دونالد ترامپ
کرده به نحوی که به نظر برســد جمعیت
بیشــتری از آنچه که در واقعیت وجود
داشت ،در این مراسم حضور پیدا کردهاند
و این اقدام را به درخواست شخصی خود
ترامپ انجام داده است.

شکایت خانوادههای مهاجر مکزیکی

شنیدیم خانواد ه مهاجرانی که براساس
سیاســت "تحمل صفر" در مرز آمریکا
– مکزیک جدا شــدند ،از دولت ترامپ
شــکایت کردند تا هزینههــای درمان
سالمت روان آنان را تقبل کند.به گزارش
ایســنا ،به نقل از پایــگاه خبری هیل،
براساس این شکایتنامه که گروهی از وکال
در دادگاه فدرال تکمیل کردند ،کودکان
مهاجر و خانواده آنان به واسطه جدایی
اجباری ،متحمل ضربهای روحی و روانی
شدند که تا سالیان ســال همراهشان
خواهد بود.طبق این شکایتنامه همچنین
میزان غرامتی نامشخص برای آن دسته از
خانوادههایی که تحت تاثیر این سیاست
قرار گرفتند ،خواسته شده است.دولت
ترامپ نهایتا پس از فشارهای داخلی و
خارجی این سیاست مهاجرتی جنجالی
را لغو کرد.

جای خالی رهبر کره شمالی در رژه

باخبر شدیم رژه ارتش و نیروهای مسلح
کره شــمالی ،گرامیداشــت هفتادمین
سالگرد تاسیس این کشــور با حضور
نمایندگان و فرســتادگانی از کشورهای
مختلف برگزار گردید و برخالف سالهای
پیش کیم جونگ اون در آن ســخنرانی
نکرد و از رژه موشــکهای بالســتیک
قارهپیما خبری نبود .بــه گزارش ایرنا
به نقــل از خبرگــزاری کیودونیوز ،رژه
ارتش کره شــمالی از در حضور شماری
از مقامهای ارشد کشــورهای مختلف
دنیا از جمله چین ،روسیه و ایران برگزار
گردید ،اما برخالف سالهای گذشته به
دالیل نامعلومی کیــم جونگ اون رهبر
کره شمالی در رژه سخنرانی نکرد .عالوه
براین ،در هفتمین رژه ارتش کره شمالی
بعــد از به قدرت رســیدن کیم جونگ
در ســال  2011هیچ یک از موشکهای
بالستیک قاره پیما کره شمالی نیز حضور
نداشتند.

پیشنهاد داماد ترامپ رد شد

شنیدیم «مورین داود »Maureen Dowd
ســتون نویس روزنامه نیویورک تایمز
از تالش «جرد کوشــنر» داماد و مشاور
ارشــد دونالد ترامپ برای تطمیع وی
به منظور انتشــار مقالهها و توئیتهای
تمجیدی درباره رئیس جمهوری آمریکا
خبر داد.به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای
هیل ،کوشنر به خانم داود گفته بود :فکر
میکنم با یک یادداشت خوب و دو توئیت
یا دو یادداشت و یک توئیت خوب بتوانی
دوباره نظر لطف او (ترامپ) را جلب کنی.
این پیشنهاد پس از آن مطرح شده بود
که داود در جریان مبــارزات انتخاباتی
ســال  2016ترامپ را ریاکار نامید زیرا
ترامپ از روابط غیراخالقی بیل کلینتون
رئیس جمهوری ســابق آمریکا انتقاد
کرده بود .بیل کلینتون همسر هیالری
کلینتــون رقیب دموکــرات ترامپ در
انتخابات  2016است.

