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   اطالعات- عمليات دولت برعكس كار مي كند 
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي در كانال 
تلگرامي خود نوشت: امريكا از سالح تحريم دست نمي كشد. ما 
در مقابل بايد تحريم ها را دور مي زديم. اين يك جنگ تمام عيار 
اقتصادي است و به تعبير امير مؤمنان شرط پيروزي، »صيانت 

از اسرار« )تحصين اال سرار( است. 
برخي سياسيون چنين مي پنداشتند - يا تلقين مي كردند- كه مي شود با امريكا 
توافق كرد تا تحريم را كنار بگذارد. آقاي روحاني مشخصاً گفت: »اروپايي ها آقا 
اجازه هستند. امريكا كدخداست و بستن با كدخدا راحت تر است.« وعده كردند 

كه بدين ترتيب هم چرخ اقتصاد و هم چرخ سانتريفيوژ خواهد چرخيد. 
حاال آقاي زنگنه وزير نفت به جاي اينكه به ظري��ف و روحاني اعتراض كند كه چرا 
با انفعال و اظه��ار ضعف و ماندن در برج��ام به هر قيمت، به امري��كا جرئت دادند تا 
تحريم هاي نفتي را برگرداند، به منتقدان به ويژه كيهان پرخاش مي كند و مي گويد: 
»ما با برجام، فروش نفت را افزايش داده بوديم، شما دعا كرديد و برجام به هم خورد«! 
كدام محاسبات اشتباه بود؟ آيا منتقدان نگفتند به لبخند دشمن اعتماد نكنيد، خرش 
كه از پل گذشت، به ريش شما مي خندد؟ نگفتند كه توافقي معقول و متوازن و تضمين 
شده، تنظيم كنيد؟ نگفتند شعار »توافق به هر قيمت« و »اجرا و ادامه آن به هر قيمت« 
موجب گستاخي و عهدشكني دشمن مي شود؟! حاال چرا مجدداً به منتقدان دلسوز 
فحاشي مي كنيد؟ چرا آقاي زنگنه برچسب مارقين و خوارج به كيهان مي چسباند و 
مشتي مليجك سبيل چرب شده )خبرنگار نما( هم براي او كف مي زنند؟ اگر نرخ پاسخ 
به سؤال همين است، چرا رئيس جمهور همزمان در مراسم كتاب سال مي گويد دوران 

فشار و فيلتر و سانسور بستن دهان ها گذشته و بايد پاسخ سؤال را داد؟
خسارت بزرگي اتفاق افتاده است اما از اين خسارت بزرگ تر اصرار بر دشمن سازي 
از منتقدان و شريك انگاري طرف هاي بدعهد برجام - براي دادن امتيازات جديد- 
است. آقاي ظريف و روحاني اكنون با تجربه مجدد دانسته اند كه بايد تحريم ها را 
چه در زمينه فروش نفت، چه درباره ساير صادرات و چه در حوزه واردات، دور زد، 
اين كار به خاطر فشار امريكا و همراهي اروپا، بدون حفظ اسرار اقتصادي كشور 
ممكن نيست. شأن نزول FATF و سپس INSTEX از نگاه امريكا و اروپا همين 
است. ايران بايد شاهراه ها و شريان هاي مبادالت مالي و اقتصادي خود با خارج را 
هم »شفاف و گزارش« كند و هم به كانالي كه اروپا در تعامل با امريكا تعبيه كرده 

»محدود و منحصر« نمايد؛ پيشنهاد بي عيب و نقص خودزني و خودكشي. 
.......................................................................................................................................

   اختالف اصلي نهضت آزادي و جريان انقالبي
صفحه اينستاگرامي تاريخ ايران و جهان با انتشار فيلمي درباره 
دولت موقت مهندس بازرگان نوش��ت: در سالروز آغاز به كار 
دولت موقت انقالب، با نخست وزيري مهندس بازرگان، تحليل 
رهبر انقالب از يكي از اختالفات مهم نهضت آزادي و جريان 

انقالبي را تماشا كنيد. 
آيت اهلل خامنه اي: »خط اصلي انقالب عبارت بود از خط اسالم فقاهتي كه رهبر 

و منادي بزرگ و پيشاهنگ آن، امام عزيز ماست.« 13۶۵/۴/۶
.......................................................................................................................................

    فعاالن زن ايران با سكوت خود همدستان علينژاد هستند!
علي عليزاده تحليلگر مسائل سياسي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر درباره ديدار مسيح علينژاد با پمپئو وزير خارجه 
امريكا، نوشت: از دكان آزادي يواشكي چهار سال مي گذرد 
ولي فع��االن زن ايران يك مقال��ه يا حتي ي��ك توئيت به 
انگليس��ي ننوش��تند تا علينژاد را رس��وا كنند و به جهان بگويند او يك كاس��ب 
استعماري است و نماينده زنان ايران نيست. فعاالن زن ايران با سكوت و خاموشي 

خود، همدستان علينژاد و ماشين استعماري آزادي هاي يواشكي اند. 
.......................................................................................................................................

  چرا وزارت خارجه از فحش و شالق ارباب مي ترسد؟
محمد صادق كوشكي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درباره پاسخ وزارت 
خارجه ايران به بيانيه به ش��دت اهانت آميز اتحاديه اروپا، نوشت: پاسخ وزارت 
خارجه ما به بيانيه به شدت اهانت آميز اتحاديه اروپا بسيار شبيه جواب يك برده 

كتك خورده و ترسو به فحش و شالق ارباب سختگيرش است!

يكي از مهم ترين شاخص هايي كه براي سنجش 
امنيت و يكپارچگي يك جامعه در سطح جهان 
مورد توجه قرار مي گيرد، يكپارچگي جامعه در 
مقابل بحران هاي گوناگون چه در داخل و چه در 
خارج از كشور است، اهميت اين مسئله به گونه اي 
است كه گسترش شكاف ها در يك جامعه مي تواند 
به عنوان هشداري در خصوص وقايع ناگوار آينده 
در نظر گرفته شود، به عنوان مثال بحران هايي كه 
هم اكنون گريبانگير اتحاديه اروپا به عنوان يكي 
از مهم ترين بلوك هاي سياس�ي در دنياي غرب 
است، ناشي از شكاف هاي اقتصادي و اجتماعي 
است كه در درون كشورهاي مختلف اين اتحاديه 
به وجود آمده و راهي ب�راي خالصي از آن وجود 
ندارد. به اين ترتيب وحدت و يكپارچگي گروه ها 
و دستجات مختلف مردم به عنوان معيار مهمي 
از امنيت ملي يك كشور دس�ته بندي مي شود. 

  وحدت ملي زمينه ساز حيات يك ملت 
س��ؤال اصلي اين اس��ت ك��ه منظ��ور از وحدت و 
يكپارچگي چيست و چگونه مي توان آن را در سطح 
يك جامعه مشاهده كرد. از نظر اصطالحي وحدت در 
مفهومي كلي عبارت است از اتحاد گروه هاي مردمي 
كه بنا ب��ر مصالح اجتماعي و ش��خصي يا گروهي و 
حزبي به صورت جماعت يا دسته هاي مختلف گرد 
هم مي آيند و از هر گونه كشمكش و درگيري دورند 

و به مصالح مي انديشند. 
مقام معظ��م رهبري در تعريفي ك��ه از واژه وحدت 
ارائه نموده ان��د، چنين بيان داش��ته اند: »منظور ما 
از وحدت چيس��ت؟ يعني همه مردم يك جور فكر 
كنند؟ نه. يعني همه مردم يك جور سليقه سياسي 
داشته باشند؟ نه، يعني همه مردم يك چيز را، يك 
شخص را، يك شخصيت را، يك جناح را يا يك گروه 
را بخواهند؟ نه. معناي وحدت اينها نيست. وحدت 
مردم يعني نبودن تفرقه، نفاق، درگيري و كشمكش، 
حتي دو جماعتي كه از لحاظ اعتقاد ديني هم مثل 
هم نيس��تند، مي توانند كنار هم باشند، مي توانند 

دعوا نكنند.«
بنا بر قاعده، هر نظام اجتماعي براي بقا و تداوم حيات 
اجتماعي خويش نيازمند آن است كه شناخت كاملي 
از ملت خويش داشته باش��د و دشمن خود را نيز به 
خوبي بشناس��د تا در مواقع لزوم با بسيج همگاني 
مردم بتواند تهديدها را مهار س��ازد و با آنها مقابله 
نمايد، از اين  رو برقراري وحدت و پيوند عميق ميان 
قشرهاي مردم يكي از ضروريات انكارناپذير جامعه 

قلمداد مي گردد. 
مقام معظم رهبري در اين ب��اره مي فرمايند: من بر 

روي وحدت مل��ي تأكيد بيش��تري دارم، به خاطر 
اينكه امنيت هم ناش��ي از وحدت است، اگر وحدت 
نباش��د، امنيت ملي هم به خطر مي افت��د و ايجاد 

ناامني مي شود. 
طبيعي است كه وقتي وحدت و همدلي ميان تمامي 
مردم برقرار باشد، مردم آن كشور، براساس پايبندي و 
التزاماتي كه نسبت به ميهن، ناموس، رهبر و سرمايه 
كشورشان دارند، اجازه نمي دهند هيچ گونه لرزشي 
در درون خود نسبت به وفاداري به اصول اسالمي به 
وجود آيد و يكپارچه در برابر همه نوع تهديد، اعم از 

داخلي يا خارجي مقاومت مي كنند. 
مقام معظم رهبري در مجموعه رهنمودهاي خود كه 
از سوي سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي به 
چاپ رسيده مي فرمايند: علت اينكه ما ملت ايران، 
در 10سال بعد از انقالب توانستيم در مقابل تهاجم 
گوناگون- دشمن با همه مشكالت آن- بايستيم و 
مقاومت كنيم و ضرر بيش��تري متوجه آنان بكنيم، 
اين است كه به بركت دين و ايمان و انقالب و اسالم 
و آموزش قرآني و اسالمي شخصيت عظيم الشأني 

كه بيان س��خن و كالمش، مفاد و مضمون قرآن و 
اسالم بود، در ميان مردم ما روحيه انقالبي و پارسايي 

انقالبي و وحدت كلمه بيشتر حكمفرما بود. 
  گروه هاي سياسي بايد چگونه رفتار كنند

يك��ي از مهم تري��ن جلوه هاي حف��ظ وحدت ملي 
نزديكي گروه ه��ا و احزاب سياس��ي در مقابله با هر 

گونه تفرقه است. 
طبيعي است كه هر جامعه در درون خود متشكل از 
احزاب و گروه هايي است كه به خاطر برخي اهداف 
خاص تشكيل گرديده است و در سياست هاي كالن 
جامعه مداخله مي نمايند. در كشور ما نيز احزاب و 
جناح هاي مختلفي وجود دارد كه هر كدام بر اساس 
مرام و اهداف خاصي به وج��ود آمده اند و در حيات 

سياسي جامعه فعاليت مي نمايند. 
رهب��ر معظ��م انق��الب در ديدار ب��ا تن��ي چند از 
شخصيت ها و س��ران احزاب و جناح هاي  سياسي 
كشور در تاريخ دوم ارديبهشت سال 79، با تأكيد بر 
ضرورت وفاداري به شعارها و مواضع اصولي انقالب 
و با تبيين ديدگاه هاي دش��منان داخلي و خارجي 

و لزوم ش��فاف گري صريح در مقابل آنان، در جهت 
عينيت بخشيدن به وحدت ملي فرمودند: شما بايد 
در جايگاه حقيقي خود محكم بايستيد و با در دست 
گرفتن ابتكار عمل، با دوستان ديگري كه در اصول 
انقالب و نظام با هم توافق نظر داريد، گردهم آييد و با 
تكرار اصول مشترك و تأكيد بر خط امام، عدم جدايي 
دين از سياست و ديگر اصول انقالب، ضدانقالب را 
منزوي و مرزهاي خود را با آنها كاماًل مشخص كنيد 
و وحدت ملي را عينيت بخش��يد، بنده نيز از ش��ما 

حمايت خواهم كرد. 
اين س��خنان رهبري در ديدار با اعضاي جبهه دوم 
خرداد آن هم در دوره اي كه نظام جمهوري اسالمي 
تحت شديد ترين انتقادات از سوي اين حزب قرار دارد 
نشان مي دهد بحث وحدت ملي تا چه اندازه در نظر 
ايشان مهم است و بايد از سوي تمام اعضا و گروه هاي 
سياس��ي مورد توجه قرار بگيرد، البت��ه بماند كه با 
وجود تالش مقام معظم رهبري جناح اصالح طلبان 
و دوم خرداد به هيچ عنوان در مسير وحدت ملي گام 
برنداشتند و در مسيري حركت كردند كه منجر به 

جدايي كامل آنها از نظام جمهوري اسالمي شد كه 
اوج آن مشاركت در فتنه سال 88 بود. 

  مهم ترين جلوه گاه حفظ وحدت ملي 
با توجه به تمام سخناني كه در خصوص وحدت ملي 
گفته شد، سؤال اين است كه مهم ترين جلوه حفظ 
اين وحدت ملي چيس��ت. نگاهي به تجربه ۴0سال 
نظام جمهوري اسالمي نشان مي دهد مراسم هاي 
ملي در نظام جمهوري اسالمي مهم ترين جلوه حفظ 
وحدت ملي و نشان دادن قدرت اجماع داخلي بوده 
است. اين مسئله تا بدانجا اهميت دارد كه در طول 
تاريخ نظام جمهوري اس��المي هر گاه نياز به نشان 
دادن قدرت و اجماع وجود داش��ته اين مراسم ملي 
22 بهمن بوده كه به كمك كشور و نظام آمده است، 
از همين رو امسال كه نظام سلطه تالش خواهد كرد 
حداكثر فشار بر نظام جمهوري اسالمي ايران را وارد 
كند، طبيعي خواهد بود حضور گس��ترده مردم در 
راهپيمايي 22بهمن مي تواند پاسخ محكمي به تمام 

فشارهاي فعلي باشد. 
  تضعيف توان ملي با ايجاد اخالل 

در مراسم هاي ملي 
حاال و در اين شرايط و با توجه به تمام مواردي كه در 
خصوص اهميت بحث وحدت ملي گفته شد، مي توان 
به اين جمع بندي رسيد كه هر گروهي كه در خالف 
اين مسير حركت كند، در حقيقت در مسير تضعيف 

توان كشور در مقابل بيگانگان حركت كرده است. 
ش��ايد نزديك ترين مثالي كه در اين باره بتوان زد 
سوءاستفاده فتنه گران در س��ال 88 از مراسم ملي 
همانند روز قدس براي قدرت نماي��ي خياباني بود. 
اين مسئله به رغم اينكه سبب شد برخي كاستي ها 
در برگزاري اين همايش به وجود آيد اما به رسوايي 

بيشتر فتنه گران در مقابل ملت انجاميد. 
حال اگر كسي بخواهد از مراسم هاي ملي 22بهمن به 
نفع موارد جناحي بهره برداري كند، طبيعي خواهد 
بود كه ملت با همان موضع با او برخورد خواهند كرد. 
در اين ميان اگر چه گروه هاي سياسي ممكن است 
در موارد مختلفي همچون نحوه برخورد با مس��ائل 
داخلي و خارجي با هم اختالف نظر داش��ته باشند 
اما بايد اين نكته را مدنظ��ر قرار دهند كه اختالفات 
سياس��ي نبايد به عرصه همايش هاي ملي همچون 
22بهمن كشيده شود، البته نمي توان از حق گذشت 
كه تاكنون اغلب گروه هاي سياس��ي با اين مراسم 
ملي همگام بوده اند و اندك خطاها در اين مسير نيز 
قابل گذشت است اما بايد اين نكته را به ذهن سپرد 
كه مراسم هاي ملي بايد از هرگونه شائبه بحث هاي 

سياسي و جناحي دور باشد. 

22بهمن مراسمي ملي كه بايد از اختالفات جناحي دور باشد

 300خبرنگار خارجي
 راهپيمايي 22بهمن را پوشش مي دهند

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي اهم ويژه برنامه هاي يوم اهلل 
۲۲بهمن را اعالم كرد. 

به گزارش فارس، نصرت اهلل لطفي قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي، 
صبح ديروز در نشس��ت خبري اعالم برنامه هاي ي��وم اهلل 22بهمن گفت: مردم 
مطالباتي از مس��ئوالن دارند، اما آنها را در چارچوب نظام مطرح مي كنند و حفظ 
همدلي مردم و مسئوالن با هم زمينه ساز حل مشكالت خواهد بود. ما بزرگداشت 
سالروز انقالب اس��المي س��ال 97 را از ماه ها قبل آغاز كرديم. صدها نمايشگاه از 
دس��تاوردهاي انقالب اسالمي، مس��ابقات ورزش��ي و... در ميان جشن هاي دهه 
فجر سال هاي قبل سابقه نداشته و ويژه چهلمين سالگرد است. قائم مقام شوراي 
هماهنگي تبليغات اس��المي گفت: از جمله برنامه هاي ويژه ايام دهه فجر امسال 
افتتاح پروژه هاي عمراني اس��ت كه تا روز 22بهمن ادامه خواهد يافت. روز شنبه 
20بهمن تجمع هيئت هاي مذهبي را به عنوان بخشي از فعاليت ستاد چهلمين 
سالگرد انقالب اسالمي خواهيم داشت و روز پنج شنبه برنامه ميهماني الله ها برگزار 
مي شد. وي اضافه كرد: طبق روال متعارف س��نوات قبل، بدون تغيير، ساعت21 
مراسم گلبانگ تكبير روي بام منازل و ماذنه هاي مساجد و نيز مراسم نورافشاني 
به شكرانه پيروزي انقالب اسالمي و ورود به دهه پنجم انقالب برگزار مي شود و به 

ويژه از ۴0نقطه تهران نورافشاني خواهد شد. 
لطفي گفت: در روز 22بهمن در بيش هزارش��هر و 10هزارروستا برنامه راهپيمايي 
خواهيم داشت و به منظور بيمه كردن انقالب اسالمي و مردم بدينوسيله دشمنان 
را ناكام خواهند كرد. ميهماناني از خارج كش��ور از چهره هاي ورزش��ي، سياسي و 
فرهنگي در جشن چهلمين س��ال پيروزي انقالب حضور خواهند يافت. در تهران 
بيش از هزار غرفه و در شهرس��تان ها 20ه��زار غرفه ام��دادي و فرهنگي براي روز 
22بهمن تدارك ديده شده اس��ت. وي افزود: ان شاءاهلل جهان شاهد حضور هر چه 
گسترده تر مردم در جشن سالروز چهلمين سالگرد انقالب اسالمي خواهد بود و بيش 
از ۶هزارو۵00خبرنگار و عكاس مراسم راهپيمايي روز 22بهمن را پوشش خواهند 
داد كه از اين ميان 300خبرنگار و عكاس خارجي خواهند بود. وي ادامه داد: امسال 
براي اولين بار در تهران از 12مسير، مردم حركت خود را به سمت ميدان آزادي آغاز 
خواهند كرد و سخنران مراسم حجت االسالم روحاني رئيس جمهور خواهند بود. براي 
اولين بار سرود 1397نفري دانشجويي توسط دانشجويان دانشگاه امام حسين)ع( 

اجرا مي شود و برنامه مداحي توسط سعيد حداديان صورت مي گيرد. 
  حواشي سخنرانان ۲۲بهمن

وي در ادامه درباره حواشي رخ داده درباره سخنرانان مراسم هاي 22بهمن گفت: 
بزرگداشت مراسمات بايد حول محور وحدت ملي و تبعيت از مقام معظم رهبري 
باشد، پس اقتضاي حركت اينچنيني كه هركسي با هر تفكري خود را سهيم بداند در 
حماسه انقالب، بايد به گونه ای باشد كه استنباط برخوردهاي تنگ نظرانه نباشد، لذا 
شورا با نگاه فراجناحي در خدمت مردم است. قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي گفت: هر فردي در هر جايگاه با هر تفكر و جناحي بايد فقط مصلحت نظام و 
رهنمودهاي رهبري را مدنظر قرار دهد. آنچه درباره كرج روي داد، در اطالعيه دفتر 
رئيس مجلس دو شائبه ايجاد كرده است؛ درباره اصرار اينجانب بر سخنراني آقاي 
الريجاني در شهر كرج و نيز هماهنگي با امام جمعه كرج. وي ادامه داد: اگر قرار بود در 
هر استاني رضايت آقايان را در نظر بگيريم، بسياري از دعوت ها اصاًل امكانپذير نبود. 
االن استانداراني با ما تماس گرفته اند كه سخنرانان دولتي بايد جايگزين سخنرانان 
غيردولتي شوند، اما نگاه ما پرهيز از تفكر تنگ نظرانه و جناحي است. لطفي گفت: 
اينكه هر كس از اس��تانداران و ائمه جمعه مي خواهند سخنران باشند، امكانپذير 
نيست. بنده اصرار داشتم كه رئيس قوه مقننه حتماً سخنران مراسم يكي از شهرها 
باشند. اصرار بر كرج نبود بلكه به لحاظ سوابق اجرايي و مسئوليت ها و خدمات شان 
به ستاد چهلمين سالگرد اصرار داشتم كه سخنران يكي از شهرها باشند. اگر خود 
آقاي الريجاني سخنراني شان را در كرج لغو نمي كردند، ما هيچ برنامه اي براي لغو 

سخنراني ايشان نداشتيم و اميدواريم اين گونه اتفاقات تكرار نشود. 

مهدی   پورصفا
   گزارش

رئيس جمهور در ديدار وزير خارجه سوريه گفت: ثبات و امنيت كامل سوريه از 
اهداف مهم ايران است. 

به گزارش تسنيم، حجت االسالم حس��ن روحاني، رئيس جمهور روز چهارشنبه در 
ديدار با »وليد معلم« وزير امور خارجه س��وريه، اظهار داشت: با آغاز پيروزي انقالب 
اسالمي، روابط دوستانه و نزديك تهران- دمشق نيز با اهتمام ويژه رهبران دو كشور 
شروع شد و اين روابط با سرعت بيشتر و در همه زمينه ها در راستاي منافع و مصالح 

دو ملت ادامه خواهد داشت. 
وي روابط ايران و س��وريه را برادرانه، صميمي و مستحكم تر از هميشه توصيف كرد و 
گفت: يكي از اهداف مهم منطقه اي و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ثبات 
و امنيت كامل سوريه و برقراري شرايط عادي در س��وريه و بازگشت مردم اين كشور 

به زندگي عادي است. 
رئيس جمهور با تبريك موفقيت ها و پيروزي هاي دولت و ملت سوريه در ايستادگي و 
مبارزه با تروريسم، گفت: ترديدي نداريم كه پيروزي شما در برابر يك توطئه بزرگ در 
اين منطقه به س��ركردگي امريكا و برخي كشورهاي ديگر، موفقيت و پيروزي بزرگي 

براي ملت سوريه و كل منطقه است. 
روحاني با اشاره به اينكه سوريه تا رسيدن به پيروزي كامل، هنوز با مشكالت و موانعي 
مواجه است، اظهار داشت: غلبه بر اين مشكالت، اهداف مشترك بين دو كشور است، 
بنابراين ض��رورت دارد همكاري ها و هماهنگي هاي خ��ود را در همه زمينه ها هر چه 

بيشتر تقويت كنيم. 
وي با بيان اينكه سطح روابط دو كش��ور و دو ملت در بلندمدت بايد مستحكم بماند، 
اظهار داشت: براي تحقق اين هدف بايد با حساسيت، دقت و با در نظر گرفتن مصالح و 

منافع دو ملت گام هاي خود را به پيش برداريم. 

رئيس جمهور همچنين س��فر اخير معاون اول رئيس جمهور به دمش��ق را بسيار 
مهم و موفقيت آميز توصيف كرد و گفت: اين سفر دس��تاوردهاي خوبي براي دو 

ملت داشته است. 
  موفقيت ايران مقابل امريكا موفقيتي  براي كل منطقه است

وليد معلم وزير خارجه س��وريه ني��ز در اين ديدار با تبريك چهلمين س��الگرد 
پيروزي انقالب اس��المي ايران، از حمايت  و پش��تيباني بي دريغ ملت و دولت 
جمهوري اسالمي ايران از ملت سوريه در مقابل تروريسم قدرداني كرد و گفت: 
دولت و ملت س��وريه مواضع اصولي و ثابت تهران در حمايت از تماميت ارضي 
سوريه و مقابله با تروريسم و اش��غالگري خارجي را تحسين برانگيز دانسته و بر 

آن تكيه مي كند. 
وي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران نشان داده با پشتوانه ايستادگي و عزم 
و اراده مستحكم خود، توانايي شكس��ت توطئه هاي امريكا را دارد، گفت: بي ترديد 
موفقيت جمهوري اس��المي ايران در به شكست كش��اندن اين توطئه ها موفقيت 
بزرگي براي كل منطقه و از جمله س��وريه محسوب مي ش��ود. وزير خارجه سوريه 
همچنين سفر جهانگيري به دمشق را بسيار ثمربخش توصيف كرد و گفت: اين سفر 
حركت نيرومندي را در افزايش روابط دو كش��ور ايجاد كرده است و دولت سوريه 
با جديت، اجرايي كردن موافقتنامه ها و اس��ناد اين سفر را در كوتاه مدت پيگيري 

خواهد كرد. 

روحاني در ديدار وليد معلم: 

پيروزي سوريه موفقيتي براي كل منطقه است

دولت

ُبرد موشك هاي ساحل به درياي ارتش 

 

افزايش مي يابد
مع�اون عمليات ارت�ش با بيان اينك�ه قبل از انقالب موش�ك س�احل به دريا 
نداشتيم، گفت: امروز برد موشك  هاي ما به ۳۰۰كيلومتر رسيده و در آينده اي 

نزديك افزايش خواهد يافت. 
به گزارش تس��نيم، امير دريادار دوم موس��وي، مع��اون عمليات ارتش صب��ح ديروز در 
نشست صميمي ارتش با مردم و اصحاب رسانه كه در سالن خليج فارس باغ موزه انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: حفظ و آماده  به كاري تجهيزات، يكي از 
مأموريت هاي مهم ارتش از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا به امروز است كه اين مهم به 

خوبي انجام شده است. 
وي ادامه داد: قبل از انقالب موش��ك ساحل به دريا نداش��تيم اما امروز برد موشك  هاي 
ما به 300كيلومتر رس��يده و در آينده اي نزديك افزايش خواهد يافت. حضور مقتدر در 
خليج فارس، درياي خزر و اقيانوس ها يكي ديگر از دستاوردهاي ارتش بعد از انقالب اسالمي 
ايران است، همه اينها نشان مي دهد ظرفيت، اقتدار و توان دفاعي ارتش در سايه انقالب 

اسالمي افزايش بسياري داشته و قابل مقايسه با پيش از انقالب نيست. 
معاون عمليات ارتش با اش��اره به فداكاري هاي مختلف ارتش در مقاطع مختلف انقالب 
اسالمي ايران گفت: اولين پاسخ را نيروي هوايي ارتش به دشمن متجاوز داد و بعد از آن در 
عرصه هاي مختلف زميني، دريايي و هوايي مجاهدت هاي فراواني توسط فرزندان انقالب 

اسالمي ايران در ارتش صورت گرفته است. 
امير موسوي اظهارداشت: ارتش بازسازي توان و تجهيزات دفاعي را بعد از دفاع مقدس در 
دستور كار خود قرار داد و با تش��كيل يگان زيرسطحي كه راهبردي است و قبل از انقالب 
اس��المي وجود نداشت و از س��وي ديگر با طراحي و ساخت موش��ك هاي مختلف، توان 

بازدارندگي كشور را ارتقا داد.

عضو هيئت رئيسه كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي تهديدات پيوستن ايران به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT را تشريح كرد. 
محمدابراهيم رضايي عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينكه پيوستن به پالرمو 
)كنوانسيون مقابله با جرائم سازمان يافته بين المللي( و »CFT« )مقابله با تأمين 
مالي تروريسم( به ضرر منافع ملي كشور اس��ت، گفت: پيوستن و اجراي پالرمو و 

»CFT« چند تهديد جدي براي منافع ملي ما دارد. 
وي با ابراز اينكه با پيوستن به اين كنوانس��يون ها تعريف گروه هاي تروريستي از 
اراده ما خارج و به عهده كش��ور هاي بيگانه گذاشته مي ش��ود، افزود: در نتيجه ما 
بايد از قوانيني پيروي كنيم كه در آن قوانين، تروريس��م از س��وي امريكايي ها و 
اروپايي ها تعريف شده كه حتماً اين مسئله مشكالت فراواني براي ما ايجاد مي كند. 
عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون امنيت ملي مجلس در توضيح تهديد ديگر اين 
كنوانسيون ها براي منافع ملي اظهار داشت: با پيوستن به كنوانسيون هاي مذكور 
امريكايي ها به تمام منابع مالي و مراودات اقتصادي ما مسلط مي شوند و مي دانند 
چه  جاهايي را بايد تحريم كنند تا ما ضربه بخوريم، در نتيجه پيوستن به پالرمو و 

»CFT« يك خدمت اطالعاتي براي دشمنان ما همچون  امريكاست. 
نماينده مردم خمين در مجلس با تأكيد بر اينكه با پيوستن به اين كنوانسيون ها، 
ما با دس��ت خودمان اطالعات مالي و محرمانه كش��ور را در اختيار بيگانگان قرار 
مي دهيم و در نتيجه آنها بر ما مسلط مي ش��وند، گفت: در شرايط فعلي الحاق به 
اين كنوانسيون ها جز خس��ارت براي كش��ور چيزي در بر ندارد و سودي عايد ما 

نمي شود.

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي:
 CFT پيوستن به پالرمو و 

امريكا را به همه منابع مالي ايران مسلط مي  كند
عضو كميسيون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس گفت: INSTEX طرحي 
محدود اس�ت كه فقط هم�كاري در مبادل�ه دارو و غذا ب�ا ايران را مج�از مي داند 
 SPV در حالي ك�ه در برج�ام اصاًل چني�ن محدوديت�ي وجود ن�دارد، البت�ه در
ش�رايط جديد ارائه ش�ده اس�ت كه اين بندها در تعهدنامه برجام وج�ود ندارد. 
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با خانه ملت، به پيش ش��رط اتحاديه اروپا در 
رابطه با اجرايي ش��دن SPV در ص��ورت تصويب لوايح FATF اش��اره كرد و گفت: 
 SPV را مطرح كردند كه نسخه ضعيف شده INSTEX اروپايي ها طرحي موسوم به
است. INSTEX طرحي محدود است كه فقط همكاري در مبادله دارو و غذا با ايران 
را مجاز مي داند در حالي كه در برجام اصاًل چنين محدوديت��ي وجود ندارد، البته در 
SPV شرايط جديد ارائه شده است كه اين بندها در تعهدنامه برجام وجود ندارد. عضو 
فراكسيون واليي مجلس به مذاكره در رابطه با مسئله موشكي كشورمان اشاره و تصريح 
كرد: مسئله موشكي جمهوري اسالمي ايران در توافقنامه برجام وجود ندارد در حالي 
كه SPV و INSTEX براي تعهدات برجامي اين كشورهاست. اين كشورها حق ندارند 
موضوع موشكي را كه اصاًل در برجام نبوده است مطرح كنند چراكه جمهوري اسالمي 
ايران مسئله موشكي را خط قرمز خود مي داند. نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك 
اظهار كرد: در مسئله موشكي با هيچ كشوري مذاكره نمي كنيم و اگر موضوع موشكي در 
هر جلسه خارجي مطرح شود، قطعاً ديپلمات هاي ايران آن جلسه را ترك مي كنند. عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: هدف اصلي اروپايي ها 
از پيش شرط گذاشتن براي به اجرا درآمدن SPV عمل نكردن به تعهدات خود است 
و معتقدم اروپايي ها به دنبال وقت كشي و فرصت سوزي هستند و دولتمردان بايد براي 

اين شرايط تدبير ديگري كنند.

نقوي حسيني در واكنش به پيش شرط اروپايي ها:
 اروپايي ها حق مطرح كردن 

مسئله موشكي ايران را ندارند

   خبر
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