
غلظت گرد و غبار
اهواز 60 برابر 
حد مجاز شد
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گفت وگوي »جوان« با محمد كشاورز

حمايت شوند فوتسال 
به فينال جام جهاني 

هم مي رسد
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مسکن  با کاهش  سود بانکی 
هم  از رکود خارج نشد
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آقاي نيلي! سپرده هاي بانكي به جاي بازار مسكن
از جاي ديگر سر درآورد 

تساوي ارزشمند استقالل 
در قطر

تيم استقالل شب گذش�ته در اولين بازي خود در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان آس�يا ميهمان الري�ان بود كه اين 

بازي پرگل سرانجام با تساوي به پايان رسيد. 
ابتدا آبي ه��اي ايران بودند كه با گل به خ��ودي الرياني ها يك 
بر صفر پي��ش افتادند ام��ا در ادامه حريف قط��ري با دو گل 
عبدالرزاق و تاباتا توانس��ت نتيجه بازي را به سود خود تغيير 
دهد تا نيمه اول 2 بر يك به سود الريان به پايان برسد.  در نيمه 
دوم اس��تقالل براي تغيير نتيجه به ميدان آمده بود سرانجام 
توانست در دقايق انتهايي توسط قرباني گل تساوي را به ثمر 
برساند تا شفر در اولين تجربه آسيايي اش همراه با استقالل با 

يك تساوي از زمين حريف به خانه برگردد. 
---------------------------------------------

بودجه كالن امريکا 
براي تشديد تحريم هاي ضدايراني

رئيس جمهور امريكا در پيش نويس بودجه سال مالي 201۹ 
خواستار افزايش بودجه يكي از نهادهاي وزارت خزانه داري 
با هدف افزايش فش�ار تحريم ها عليه ايران ش�ده است. 
در صفحه 90 اين س��ند كه روي وب س��ايت كاخ سفيد قرار 
گرفته آمده است: »اين بودجه درخواست 159 ميليون دالر 
افزايش بودجه را براي »معاونت خزانه داري در امور تروريسم 
و اطالعات مالي« دارد كه به منزل��ه 36 ميليون دالر افزايش 

نسبت به رقم اجراشده در سال 2017 است«.
ترامپ با يادآوري اينكه اين بودجه براي محافظت از نظام مالي 
امريكا در برابر سوءاستفاده و مقابله با ساير تهديدهاي امنيتي 
عليه امريكا ضروري است، درباره اينكه اين منابع مالي در كجا 
هزينه خواهد شد توضيح داده اس��ت.  اين منابع اضافي براي 
منزوي كردن كره ش��مالي از لحاظ اقتص��ادي، تكميل مركز 
مبارزه با تأمين مالي تروريس��م در عربس��تان و افزايش فشار 
تحريم ها عليه ايران با روش هاي مختلف از جمله از طريق اجراي 
قانون مقابله با دشمنان از طريق تحريم ها به كار گرفته خواهد 
شد.  در اين سند آمده است: اين بودجه، از حضور نظامي امريكا 
در خاورميانه كه براي محافظت از اياالت متحده و متحدانش در 
برابر حمالت تروريستي و حفظ توازن قدرت مطلوب در منطقه 
ضروري هستند، حمايت مي كند.  اين سند، در بخش هاي ديگر 
ايران را به تالش براي بر هم زدن ثبات در خاورميانه متهم كرده 
و خواستار تخصيص منابعي براي مقابله با آنها شده است.  دونالد 
ترامپ از زمان ورود به كاخ س��فيد تحريم هاي زيادي را عليه 
ايران اعمال كرده است و مدعي شده اگر تا ماه مي برجام اصالح 
نشود، لغو تحريم ها را دوباره تعليق نخواهد كرد. ترامپ مدعي 
است كه توافق هسته اي ايران، بدترين توافق تاريخ است كه به 
ضرر منافع امريكا و اسرائيل نوشته شده است و بايد اصالح شود 
اما مقامات روسيه و ايران بارها هشدار داده اند كه اين توافق بين 

المللي است و امريكا نمي تواند يكجانبه آن را لغو كند.  

استقالل سياسي، پيشرفت علمي، اقتدار دفاعي
يكی از دس��تاوردهای مهم 

داود عامری
  يادداشت

انقالب اس��المی، استقالل 
سياسی كشور در تمام زمينه 
هاست. امروز ايران اسالمی به عنوان يك كشور با پيشينه 
تاريخی پر عظمت، اقتدار منطق��ه ای و جهانی را به ملت 
ايران برگردانده است. سياست های منطقه ای و بين المللی 
كشور با هيچ قدرت خارجی هماهنگ نمی شود و تنها بر 

اساس منافع ملی و منافع جهان اسالم اتخاذ می شود. 
ملت بزرگ ايران به واس��طه قدمت تاريخی، اس��تقالل 
و هويت مس��تقل خ��ود را در عرصه بين المللی بس��يار 
با اهميت می ش��مارند، به همين خاطر يك��ی از داليل 
نارضايتی از رژيم پهلوی عالوه بر مسائل فرهنگی و فساد 
موجود در هيئ��ت حاكمه، وابس��تگی آن به قدرت های 
بزرگ غربی به خصوص امري��كا و انگليس و پيمودن راه 
تقابل و تعارض با منافع جهان اس��الم و نزديكی با رژيم 
صهيونيس��تی بود. اين روند زمينه پايمال ش��دن غرور 
ملی را فراهم می ساخت، بنابراين انقالب اسالمی باعث 
شد دست بيگانگان در ساختار قدرت ايران قطع گردد و 

تعريف جديدی از قدرت ملی در ايران شكل بگيرد. 
از سوی ديگر ساليان طوالنِی استبداد، ملت ايران را برای 
رسيدن به يك نوع از حاكميت كه هم بتواند مبانی فكری 
و دينی آنها را تأمين كند و هم بتواند از ديكتاتوری فردی 
ر  ها سازد، به واسطه انديشه های حضرت امام)ره( مطرح 
شد، لذا با اس��تقبال عمومی، نظام مردم ساالری دينی 
جايگزين سلطنت مطلقه شد و در واقع هويت واقعی مردم 

ايران در نظام جديد تعريف و عينيت يافت. 
دومين دستاورد انقالب اسالمی در حوزه علم و فناوری 
است. در اين حوزه بدون نياز به ارائه عدد و رقم، اتفاقات 
آنچنان واضح و در صورت ظاهر جامعه ايران آشكار است 

كه نيازی به اثبات نيست. 
افزايش مراكز آم��وزش عالی، درصد با س��وادی، توليد 
مقاالت علمی، دستيابی به فناوری های جديد و تبديل 
عقب ماندگی مزمن به پيش��رفت های چشمگير علمی 
گواه روشنی از دس��تاوردهای علمی ايران اسالمی بعد 
از پيروزی انقالب می باش��د كه موج��ب فخر ملت ايران 

شده است. 
امروز كمتر خانوار ش��هری و روس��تايی در كشور وجود 
دارد كه يكی دو نفر از اعضای خانواده دارای تحصيالت 
دانشگاهی نباشند. برای درک آسان پيشرفت های علمی 
كشور به وضعيت پزش��كی در ايران می توان اشاره كرد. 
قبل از انقالب و حتی سال های اول بعد از انقالب، در اكثر 
بيمارستان   های ما در ش��هرهای كوچك و درمانگاه های 
روستايی، غالباً پزشكان هندی تبار و بنگالدشی مشغول 
به كار بودند، اما امروز ايران به يكی از مراكز بزرگ پزشكی 
در سطح منطقه تبديل شده است و مردم اكثر كشورهای 
همسايه برای معالجه پزشكی به ايران مسافرت می كنند. 
يا در حوزه دروس دانشگاهی و پذيرش دانشجو، تا همين 
چند س��ال پيش ايرانيان از متقاضيان پرشمار تحصيل 
در دانشگاه های خارج از كش��ور بودند و با توجه به رشد 
مراكز دانشگاهی، با اندک مديريت می توانيم به يكی از 

قطب های دانشگاهی خاورميانه تبديل شويم. 
سومين حوزه مربوط به دستاوردهای دفاعی می شود كه 
با وجود تحريم های سخت در اين حوزه، ايران اسالمی از 
مستقل   ترين كشورهای جهان هم در حوزه سياست های 

دفاعی و هم در زمين��ه تأمين نيازهای س��خت افزاری 
نيروهای مسلح خود تبديل شده اس��ت و اقتدار دفاعی 
كشور توانس��ته بس��ياری ازافكار شوم دش��منان ايران 
اسالمی را در نطفه خفه نمايد و حتی جرئت بر زبان آوردن 
انديشه های ناصواب خود را ندارد و زمينه ای برای افزايش 
امنيت روانی و اعتماد به نفس ملی ش��ده كه مقدمه هر 

پيشرفتی در كشور است. 
 و اما چهارمين حوزه مربوط به اقتصاد، عمران و سازندگی 
كشور، بعد از انقالب اسالمی است و اين روز  ها صحبت های 
زيادی در خصوص شرايط اقتصادی كشور مطرح است. 

اگر بخواهيم پيش��رفت های كش��ور را به خوبی ارزيابی 
كنيم، بايد ش��رايط منطقه ای و جهان��ی را در مديريت 
اقتصادی كش��ور لحاظ كرده و البته آسيب های موجود 

را هم ببينيم. 
در يك ن��گاه كل��ی، مي��زان جمعيت و حج��م گردش 
مالی كشور اصاًل قابل مقايس��ه با قبل از انقالب نيست، 
به خصوص آنكه كشور بعد از انقالب اسالمی يك جنگ 
هشت ساله پرهزينه و تحريم های اقتصادی سنگينی را 
تجربه كرده اس��ت، اما اينكه امروز از لحاظ اقتصادی با 
وجود پيشرفت های شگرف نتوانسته ايم به نقطه ايده آل 
برسيم و كماكان با مشكالت عمده ای دست و پنجه نرم 
می كنيم، حاصل عوامل متعددی است كه به جهت خارج 

از موضوع بودن، آنها را به مطلبی مستقل بايد سپرد. 
در حوزه اقتصادی شايد در نگاه اول مشكالت به چشم بيايند 
اما نگاه واقع بينانه به حوزه اقتصادی، عمران و س��ازندگی 
نشان می دهد كه با وجود افزايش بيش از دو برابری جمعيت 
كشور، سطح زندگی و برخورداری از امكانات اقتصادی در 
كشور به خصوص در مناطق روستايی و شهرهای كوچك 
قابل مقايسه با قبل از انقالب نيست. ميزان توسعه جاده های 
شهری و روستايی و بزرگراه های كشور نشان بارزی از عمران 
و سازندگی كش��ور به نمايش می گذارد و سيمای ظاهری 
شهر  ها و شهرستان  ها به هيچ عنوان قابل مقايسه با دوران 
قبل از انقالب نيست و همين طور توسعه شبكه گازرسانی 
كشور و افزايش توليد برق كه از زيرساخت های توسعه و رشد 
اقتصادی بعد از انقالب می باشد، نشانه های برجسته ای از 

دستاوردهای اقتصادی و عمرانی كشور می باشند. 
در بدو پيروزی انقالب اس��المی با وجود جمعيت اندک 
ايران اسالمی و سكونت اكثريت آنها در روستاها، كشور 
از لح��اظ توليد محص��والت لبنی و كش��اورزی يكی از 
وارد كنن��دگان عمده بوده اس��ت. به طوری ك��ه مرغ از 
فرانسه، تخم مرغ از رژيم صهيونيستی، سيب از لبنان و 
مواد لبنی از دانمارک وارد   می شد و امروز در شرايط عادی 
نه تنها نياز به واردات هيچ يك از موارد ذكر شده نيست، 
بلكه كش��ور با مديريت مصرف و توليد توانايی صادرات 

مازاد كشور را نيز دارد. 
بنابراي��ن اگر چ��ه امروزه كش��ور در ح��وزه اقتصادی- 
معيشتی با مش��كالتی مواجه اس��ت، اما اين به معنای 
پس رفت وضعيت اقتصادی كشور نيست، بلكه با وجود 
دستاوردهای چشمگير به جهت تحوالت از جمله افزايش 
تع��داد جوانان جوي��ای كار تحصيل ك��رده و همچنين 
توطئه ه��ای اقتصادی دش��منان ، موفق ب��ه حل كامل 
مشكالت كشور نشده ايم كه اين مسئله با اجرای كامل 
نسخه نجات بخش اقتصاد مقاومتی و مديريت جهادی 

قابل مديريت و حل است. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 25 بهمن13۹6   -    27 جمادي االول 143۹

سال نوزدهم- شماره 5311 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

تأمين مطامع سياسي با اصل 59 قانون 
اساسي!/ محمد اسماعيلي
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استقالل سياسي، پيشرفت علمي
اقتدار دفاعي/ داود عامری 1

بمب نفت در همين حوالي  
وحيد حاجی پور

4

دادستان تهران: اعضاي اين شبكه  كه در خانه هايشان ميزبان افسران سيا بودند،  در برخي از مناطق استراتژيك كشور، تعدادي دوربين در ظاهر براي رصد امور زيست محيطي 
نصب كرده بودند كه در واقع پوششي براي رصد فعاليت هاي موشكي كشور بوده و تصاوير و اطالعات ثبت شده را براي بيگانگان ارسال می كرده اند

دوربين محيط زيست  جاسوسان 
فعاليت هاي  موشکي را ضبط مي کرد!

  مقام معظم رهبري در ديدار دست اندركاران كنگره شهداي استان سيستان و بلوچستان: سيستان وبلوچستان، همچون 
استان هاي كردستان و گلستان مظهر وحدت اس��المي و الگوي همكاري و زندگي برادرانه شيعه و سّني براي دنيا است . 
شهادت يك نوجوان س��ّني در دفاع مقدس و يا ش��هادت يك مولوي اهل س��نت به علت دفاع از انقالب اسالمي به دست 
ضدانقالب، نشان مي دهد برادران شيعه و س��ني در جمهوري اسالمي در دشوارترين ميدان ها در كنار يكديگر حاضرند و 

بايد با كارهاي فرهنگي و هنري اين حقايق و وحدت واقعي را مجسم و نمايان كرد. | صفحه 2

نوبخت: 
هول نزنيد 
دالر زير 4000 
تومان مي آيد

 در حال��ي ك��ه روزگذش��ته دو مع��اون 
رئيس جمهور وعده كاه��ش قطعي نرخ ارز را 
دادند و خطاب به مردم گفتند براي خريد ارز 
هول نكنيد، قيمت دالر در بازار تهران از 4هزار 
و 950 تومان هم گذشت تا بار ديگر نشان دهد 
براي وضعيت فعلي اقتصاد اقدامي عملي نياز 
اس��ت، نه گفتار درماني ج��واب مي دهد و نه 

ژست هاي اپوزيسيوني مسئوالن!

رهبر معظم انقالب:

 شيعه و سني در جمهوري اسالمي
در دشوارترين ميدان ها كنار يكديگرند

همين صفحه

صفحه 4

موافقت رهبر معظم انقالب
 با عفو و تخفيف مجازات 

تعدادي از محكومان
به مناس��بت س��الروز پيروزي ش��كوهمند انقالب اسالمي، 
رهبر معظم انق��الب با عف��و و تخفيف مج��ازات 565 نفر از 
محكوماِن محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. 
آيت اهلل آملي الريجاني، رئيس قوه قضائيه به مناسبت سالروز 
پيروزي انقالب اس��المي در نامه اي به رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي پيش��نهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 565 نفر 
از محكومان را كه در كميس��يون مربوط واجد شرايط الزم 
تشخيص داده شده اند، ارائه كرده بود كه مورد موافقت ايشان 

قرار گرفت. 
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در پنجاه و چهارمين روز از فصل زمس�تان گردوخاك مناطق مختلف اس�تان 
خوزس�تان را فرا گرفت، به طوري كه آلودگ�ي هواي اه�واز 60برابر حد مجاز 

اعالم شد. 
مدير روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: ميزان غلظت 
گرد و غبار در اهواز در ساعت 14 روز گذش��ته، به 60 برابر حد مجاز رسيده است.  
شهريار عس��كري در خصوص ميزان آالينده هاي پديده گرد و غبار در خوزستان 
اظهار كرد: در پي وقوع پديده گرد و غبار در خوزستان طبق آخرين اندازه گيري ها 
تا ساعت 14 روز گذش��ته ميزان ذرات ريزگرد در هواي اهواز 9000 ميكروگرم بر 
مترمكعب بوده اس��ت.  وي افزود: با توجه به اينكه ميزان ح��د مجاز آالينده ها در 
هوا 150 ميكروگرم بر مترمكعب است، اكنون غلظت گرد و غبار در اهواز 60 برابر 
حد مجاز اس��ت.  مدير روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان 
گفت: همچنين ميزان ريزگردها در ماهش��هر 2101 ميكروگرم بر مترمكعب، در 

اميديه1550 ميكروگرم بر مترمكعب، در سوسنگرد 2294ميكروگرم بر مترمكعب، 
در آبادان 1523 ميكروگرم بر مترمكعب، در شادگان 493 ميكروگرم بر مترمكعب، 
در حميدي��ه 2284 ميكروگرم ب��ر مترمكع��ب، در بهبه��ان 223 ميكروگرم بر 
مترمكعب، در شوش 3821ميكروگرم بر مترمكعب، در بندر امام 803ميكروگرم بر 
مترمكعب، در دزفول1844 ميكروگرم بر مترمكعب، در خرمشهر 747 ميكروگرم 
بر مترمكعب، در انديمشك 176 ميكروگرم بر متر مكعب اندازه گيري شده است.  
عسكري بيان كرد: بدين ترتيب ميزان غلظت ريزگردها در سوسنگرد بيش از 15 
برابر حد مجاز، در ماهشهر بيش از 14 برابر حدمجاز، در حميديه بيش از 32 برابر 
حد مجاز و در اميديه و آبادان بيش  از 10 برابر حد مجاز و در دزفول بيش از 12 برابر 
حد مجاز رسيده است.  گرد و غبار در اس��تان خوزستان و برخي ديگر از استان هاي 
جنوبي تمامي ندارد. مسئوالن محيط زيست هم روزي اين پديده را به وجود داعش 

ربط مي دهند و روزي به مردم مي گويند براي رفع معضل آلودگي دعا كنند. 

غلظت گرد و غبار اهواز 60 برابر حد مجاز شد

دوربين محيط زيست  جاسوسان، فعاليت هاي موشکي را ضبط مي كرد!
دادس�تان تهران در  خص�وص متهم�ان   جامعه
بازداشت شده محيط زيستي توضيحات جزئي  تري 
داد و گفت كه متهمان در پوشش سفرهاي علمي به 
اسرائيل اطالعات طبقه  بندي ش�ده را به افسران 

موساد مي داده  اند. 
به گزارش خبرگزاری ه��ا، جعف��ري دولت آبادي در 
مصاحبه با خبرنگاران اعالم كرد: در 19 دي ماه سال 
جاري حسب گزارش كتبي يكي از نهادهاي امنيتي 
كه به دادس��راي ش��هيد مقدس ارجاع شده است، به 
موجب دستورات قضايي و با آغاز تحقيقات، مشخص 
شد كه متهمان پرونده محيط زيست با هدايت افسران 
اطالعاتي س��يا و موس��اد مأموريت هاي سه گانه اي را 
ش��امل موضوعات زيس��ت محيطي، نفوذ در جامعه 
علمي ايران و جمع آوري اطالعات از اماكن حس��اس 
و حياتي كش��ور از جمله پايگاه هاي موشكي كشور، 

دنبال مي كرده اند. 
وي گفت: برخ��ي متهمان ب��ه س��فرهاي متعدد به 
سرزمين هاي اش��غالي از جمله به منظور شركت در 
كنفرانس مناريد كه با حضور افسر اطالعاتي موساد در 
اراضي اشغالي برگزار شده، اقرار و اذعان نموده اند كه 
هدف كلي پروژه مشترک سازمان سيا و موساد، ايجاد 
بحران در برخي حوزه هاي زيست محيطي ايران بوده 
و اطالعات جمع آوري شده از طريق عوامل پنهان به 
امريكا انتقال مي يافته است. در همين راستا دو نفر از 
افس��ران س��ازمان اطالعات امريكا با هويت معلوم در 

پوش��ش هاي مختلف به ايران و برخي از استان هاي 
كش��ور س��فر كرده اند كه از جمله اهداف آنها، ايجاد 
مؤسسه اي در قالب فعاليت هاي زيست محيطي بوده 
و طبق اسناد موجود، اين مؤسسه حدود يك دهه قبل 
در ايران ب��ا طراحي امريكايي ها ب��راي تحقق اهداف 
مدنظر س��رويس هاي اطالعاتي سازمان سيا و موساد 
و جمع آوري اطالعات طبقه بندي شده در حوزه هاي 

دفاعي و موشكي كشور ايجاد شده است. 
دولت  آبادي تصري��ح كرد: يكي از متهم��ان اصلي، با 
مش��خصات اختصاري »م.ط« داراي تابعيت سه گانه 
ايراني، امريكايي و انگليس��ي و عضو و پشتيبان مالي 
مؤسس��ه ايراني حيات وحش بوده، و ديگر عضو مؤثر 
و مدير اين مؤسسه كاووس سيدامامي داراي تابعيت 
مضاعف كانادا و از مرتبطان اصلي افسر اطالعاتي امريكا 
در ايران بوده، به نحوي كه اين افسر اطالعاتي در سفر 
به ايران در منزل كاووس سيدامامي استقرار مي يافته 
است. اين شبكه در پوش��ش اجراي پروژه هاي علمي 
و زيس��ت محيطي، اطالعات مورد نياز را جمع آوری 

مي كرده است. 
وي گفت: اعض��اي اين ش��بكه در برخ��ي از مناطق 
اس��تراتژيك كش��ور، تعدادي دوربين در ظاهر براي 
رصد امور زيس��ت محيطي نصب ك��رده بودند كه در 
واقع پوشش��ي براي رصد فعاليت هاي موشكي كشور 
بوده و تصاوير و اطالعات ثبت ش��ده را براي بيگانگان 

ارسال می كرده اند. 
دادس��تان ته��ران افزود: پ��س از بازداش��ت كاووس 
سيدامامي و ارائه اس��ناد و اطالعات موجود به وي در 
فرآيند تحقيق��ات، او از بازجوي خود براي پاس��خ به 
س��ؤاالت، فرصتي درخواس��ت كرد كه مورد پذيرش 
قرار گرفت اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداري 
خود در بازداش��تگاه، با تدارک مقدمات، در سرويس 

بهداشتي اقدام به خودكشي كرد. 
جعفري دولت آبادي در اين خصوص اعالم داش��ت: 
به محض اطالع دادستان، قاضي ويژه امور جنايي به 
زندان اعزام و ضمن بررس��ي موضوع، پرونده قضايي 
تش��كيل و مقرر ش��د در انجام تحقيقات از مطلعان 

موضوع تسريع گردد. 
دادس��تان تهران گفت: همچنين ب��ه خانواده متوفي 
اطالع رس��اني شده و پس از مش��اهده جسد از سوی 
همس��ر و برادر متوف��ي، به رغ��م عدم درخواس��ت 
ايشان براي كالبدش��كافي، با تأكيد دادستان تهران 
كالبدش��كافي انجام و مقرر شد جسد برای تدفين در 
اختيار خانواده متوفي قرار گيرد و در اين باره اطالعات 

تكميلي متعاقباً اعالم خواهد شد. 

هموارسازي دولت
 براي زمين خواري و نابودي جنگل ها

دولت جنگل هاي هيرکاني را
  به طلبکارانش مي فروشد
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  در صورت واگ�ذاري و بهره ب�رداري از اراضي و 
فروش زمين هاي حاش�يه آزادراه تهران � شمال 
كه ظاه�راً دولت عزم ج�دي بر اج�راي آن دارد، 
تمام�ي جنگل ه�اي هيركاني در مع�رض نابودي 
قرار مي گيرند. همه اين اتفاقات در حالي است كه 
پرونده ثبت جهاني جنگل هاي هيركاني آماده و در 

شرف ثبت بين المللي است

ميشل عون: لبنان در صورت تجاوز اسرائيل  از خاك خود دفاع مي كند
رئيس جمهور لبنان  گف�ت كش�ورش در   جهان
صورت تجاوز اس�رائيل به خاك لبنان يا به حقوق 

نفتي اين كشور، از خود دفاع مي كند. 
به گزارش الميادين، »ميش��ل ع��ون« رئيس جمهور 
لبنان روز س��ه ش��نبه گفت: تا به اين لحظه تعدي از 
سوي رژيم صهيونيستي صورت نگرفته است و فقط 

تهديدهايي از س��وي اين رژيم انجام ش��ده است، اما 
اگر اين تحريك ها وارد مرحله اجرا ش��ود، جنگ هاي 
جديدي صورت خواهد گرفت. رئيس جمهوري لبنان 
گفت: اس��رائيل از زمان تأس��يس تمامي كشورهاي 
اطراف خود را تهديد و خ��ود را يك حكومت آپارتايد 
معرفي ك��رده اس��ت. رئيس جمهور لبن��ان در مورد 
اقدام امريكا در معرفي قدس به عنوان پايتخت رژيم 

صهيونيستي گفت: بر اساس قوانين بين المللي امريكا 
نمي تواند صرفاً بر اساس نظر رئيس جمهور خود، قدس 
را به اسرائيل ببخشد. »دونالد ترامپ« رئيس جمهور 
امريكا ششم دسامبر 2017 قدس را به عنوان پايتخت 
اسرائيل معرفي و همزمان دستور انتقال سفارت امريكا 
را از تل آويو به قدس  اشغالي صادر كرد كه با مخالفت 

فلسطينيان و كشورهاي جهان مواجه شده است. 

حجت االسالم ابوترابي فرد
  امام جمعه موقت تهران شد
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  حجت االسالم سيدمحمدحس�ن ابوترابي فرد 
ازسوي مقام معظم رهبري به عنوان خطيب جمعه 
تهران منصوب ش�د. نمازجمعه اي�ن هفته تهران 
به امامت جناب حجت االس�الم سيدمحمدحسن 

ابوترابي فرد اقامه خواهد شد.


