
 رئیس جمهـور امریکا  اکنون با دوقطبی بی سابقه ای در عرصه سیاست داخلی امریکا مواجه شده 
که عالوه بر تسریع روند پیگیری استیضاح، وی را در معرض کاهش اختیارات جنگی قرار داده است 

  رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اقدام اروپا در 
فعال کردن مکانیسم ماشه، ضمن تبلیغاتی خواندن 
آن گفت: »ما کاری انجام دادیم که اروپا انجام داد. 
آنها با حفظ برجام به تعهدات خود عمل نکردند.« 
پیش از این روزنامه جوان در سرمقاله 30آذرماه به 
دولت پیشـنهاد کرده بود: »در برجام بمانید اما به 
آن عمل نکنید، یعنی دقیقاً همـان کاری که اروپا 

انجام داده است.« 

دبیر شوراي نگهبان:

واعظي در حاشیه جلسه دولت:

  وزیر خارجه روسـیه: فعال کردن مکانیسـم 
 حل و فصل اختالف از طرف کشـورهای اروپایی 
»یک تصمیم سیاسی خطرناک« است که شانس 

باقیمانده برای نجات برجام را کاهش می دهد

 گزارش »جوان«  از باال آمدن مشکالت 
با فرو  رفتن آب در بلوچستان

گوش شنوا به شکایات داریم 
اما تحت فشار قرار نمی گیریم

 مانند اروپا 
با حفظ برجام به تعهدات 

خود عمل نمی کنیم

رئیس سازمان بسیج:

 سپاه تا زمان نیاز مردم 
در بلوچستان می ماند

 مسکو: فعال شدن 
 مکانیسم ماشه 

یعنی نابودی برجام
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رئیسسازمانبسیج:سپاهتازماننیازمردمدربلوچستانمیماند

ویرانیعیناالسدتاابدمقابلچشمجهان

دیدارسردارحاجیزادهباخانوادهیکشهیدسقوطهواپیما

روحانی:قاتالنصدهاهزارایرانینمیتواننددلسوزملتایرانباشند

  اجتماعی رئیـس سـازمان بسـیج 
مسـتضعفین از فعالیـت 
 3هـزار و 500 نفـر در قالـب گروه هـای جهـادی و 
 همچنیـن طبـخ روزانـه 10هـزار غـذا در مناطـق 
داد.  خبــر  کشــور  جنوب شــرق  ســیل زده 
سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
با سفر به شهرستان چابهار از مناطق سیل زده این شهرستان 

بازدید کرد. 
سردار سلیمانی در حاشیه این بازدید در خصوص اقدامات 
سازمان بسیج در مناطق سیل زده، عنوان کرد: متأسفانه سیلی 
که روزهای اخیر در منطقه چابهار، مناطق اطراف و همچنین 
در بعضی از اس��تان های همجوار اتفاق افتاد، خسارت های 
زیادی را به خصوص به مزارع کش��اورزی وارد کرد، چراکه 
عمده اقتصاد خانوارهای منطقه بر کشاورزی مبتنی است، 

همچنین جاده های روستایی، جاده های مواصالتی و البته 
برخی از زیرساخت های دیگر نیز آسیب دیده است. 

وی ادامه داد: خوشبختانه به دلیل اطالع رسانی گروه های 
جه��ادی، س��پاه شهرس��تان ها، نواحی بس��یج، حوزه  ها و 
پایگاه های مقاومت به مردم پیش از حادثه، تلفات انس��انی 
نداش��تیم و از همان روزهای اول نیز س��پاه و س��پاه استان 
سیستان و بلوچس��تان برای امدادرسانی در منطقه حضور 
داشتند.  سردار سلیمانی درخصوص خدمات سپاه و بسیج 
تصریح کرد: 3هزار و 500 نفر در قالب گروه های جهادی در 
منطقه فعال هستند، ۱0 تیم پزشکی در منطقه حضور دارند، 
یک بیمارستان صحرایی برای استقرار در منطقه، از تهران 
حرکت کرده اس��ت ، ۱0هزار پرس غذا در روز از سوی خود 
اهالی با پشتیبانی سپاه استان و سپاه شهرستان چابهار طبخ 
و بین مردم توزیع می شود و با برنامه ریزی های صورت گرفته 

با ورود تجهیزات آشپزخانه ای از دو استان دیگر 30هزار پرس 
به حجم قبلی اضافه خواهد شد. 

سردار سلیمانی با اشاره به خسارت های وارده به زمین های 
کشاورزی مردم اذعان کرد: متأسفانه حجم عظیمی از گل 
و الی زمین های کش��اورزی را فراگرفته است، ما برای حل 
مشکالت کشاورزان، بس��یج کشاورزی س��ازمان بسیج را 
وارد منطقه کرده ایم که امروز با حضور در منطقه »زرآباد « 
در حال بررسی دقیق موضوع هس��تند تا راهکارهای الزم 
را برای ترمیم زمین های کش��اورزی ارائه دهند و به سرعت 
این راهکار  ها را عملیاتی کنیم و کمک کنیم که ان شاءاهلل به 
 زودی کشاورزی مردم رونق گرفته و منطقه به شرایط عادی 
بازگردد.  وی در ادامه تأکید کرد: تا هر زمان که مردم خوب 
منطقه نیاز به کمک داشته باشند، سپاه خواهد ماند و ما این 

حضور را استمرار خواهیم داد. 

  بین الملل ابعاد حمله موشکی ایران 
امریکایـی  پایـگاه  بـه 
عین االسد، اولین پایگاه امریکایی که بعد از جنگ دوم 
جهانی مورد حمله یک دولت قرار گرفته، همچنان مورد 
توجـه رسـانه های امریکایی اسـت. با وجـود اصرار 
مقام هـای رسـمی امریـکا دربـاره تلفات نداشـتن 
موشک باران ایران، واشنگتن پسـت برای اولین بار از 
قول یک مقام نظامی که در پایگاه عین االسـد حضور 
داشـت، فاش کرد : »در نتیجه این حمالت موشـکی، 
دست کم دو نظامی امریکایی از پنجره یک برج به بیرون 
پرتاب شـده و دهها نفر دیگر نیز از حال رفتند.«  حاال 
دیگر، نه فقط دانشـنامه  هایی ماننـد ویکی پدیا یک 
صفحه مجزا برای حمله موشکی ایران باز کرده اند، بلکه 
تلخی این حمله در تاریخ نظامی امریکا ثبت خواهد شد. 
امریکایی  ه��ا ب��ه فاصله چه��ار روز بع��د از موش��ک باران 
عین االس��د،آن را به روی رس��انه  ها باز کردند، فاصله ای که 
باعث شد »آسوشیتدپرس « از تالش نظامیان امریکایی برای 
»پاکسازی « عین االسد از بقایای برجامانده از حمله موشکی 
سخن بگوید. بعد از آن، چندین شبکه خبری، خبرگزاری و 
خبرنگار صرفاً امریکایی از این پایگاه بازدید و با برخی سربازان 
و نظامیان گفت وگو کردند. در حالی که در نخس��تین روز 
موشک باران عین االسد، جک خوری، خبرنگار اسرائیلی از 
انتقال ۲۲۴ زخمی به مرکز درمانی سوراکسی در تل آویو خبر 
داده بود، توئیتر به فاصله ای کوتاه صفحه این خبرنگار روزنامه 
را بست تا ابهام  ها درباره ادعای ترامپ بیشتر شود. چند روز 
بعد، روا دیمون، خبرنگار سی ان ان به عنوان اولین خبرنگار 
غربی به عین االسد رفت و در گزارشی تصویری گفت: »شما 
در این تصاویر می بینید که پس از حمله موشکی ایران تقریباً 
هیچ چیز از این مکان باقی نمانده است. به ما گفته شده است 
هیچ چیزی که ارزش بازیافت و تعمیر داشته باشد، در این 
مکان باقی نمانده است.«  او در حالی که به یک حفره بزرگ 
ایجاد شده در اثر موشک های ایران اشاره می کرد، گفت:»این 
حفره که مشاهده می کنید، بر اثر اصابت موشک ایجاد شده 
است. این یکی از ۱0مکانی اس��ت که موشک به آن اصابت 
کرده اس��ت. بودن در اینجا حقیقتاً خارق العاده اس��ت زیرا 
معلوم نیست چگونه ممکن است کسی از این حمله توانسته 

باشد جان سالم به در ببرد. این بسیار عجیب است که گفته 
می شود هیچ تلفات یا جراحاتی وجود نداشته است.« یک 
روز بعد، تلویزیون دانمارک با یک افسر دانمارکی که در زمره 
نیرو های مستقر در کنار نیرو های امریکایی پایگاه عین االسد 
بود صحبت کرد که او گفت پناهگاه   ها هرگز هدف حمله قرار 
نگرفتند و افزود: اگر چنین   می ش��د فاجعه تمام عیار قرن 
رخ می داد، زیرا هزاران سرباز و افسر از تابعیت های مختلف 
در آنجا بودند. او می گوید: »این نظام��ی در ادامه به توضیح 
وقایع بعد از حمله پرداخت و گفت امریکایی   ها بعد از پایان 
هشدار یعنی حدود یک س��اعت بعد از حمله خارج شدند. 
آمبوالنس   ها و ماشین های آتش نشانی به محل آمدند و وقتی 
ما در پناهگاه بودیم صدای بالگرد های نظامی و فریاد سربازان 
را می ش��نیدیم، ولی به دس��تور فرماندهان خود و از ترس 
حمالت بیشتر خارج نشدیم. صبح که بیرون آمدیم دیدیم 
آتش بیش از هفت نقطه مهم را سوزانده و خودرو   ها سوخته و 

ساختمان   ها ویرانه شده اند.«
   روش »قطره چکانی«

به نظر می رس��د، امریکایی  ها مسیر افش��ای قطره چکانی 
اطالعات در عین االسد را در پیش گرفته اند. هفت روز بعد از 
حمله موشکی ایران، دیروز واشنگتن پست در گزارشی برای 
اولین بار فاش کرد که برخالف ادعای مقامات دولت ترامپ 
مبنی بر اینکه هیچ یک از نیروهای امریکایی مستقر در پایگاه 
عین االسد عراق طی حمله موشکی ایران به این پایگاه آسیب 
ندیده اند، دهها نیروی امریکای��ی در این حمله دچار ضربه 
مغزی خفیف ش��ده و تحت درمان قرار گرفته اند. به نوشته 
این روزنامه، یک مقام نظامی که در پایگاه عین االسد حضور 
داشت گفته که »در نتیجه این حمالت موشکی، دست کم 
دو نظامی امریکایی از پنجره یک برج به بیرون پرتاب شده و 
دهها نفر دیگر نیز از حال رفتند. « وال اس��تریت ژورنال هم 
از سربازانی نوش��ت که در زیر پناهگاه   ها مچاله شده بودند، 
لحظات پر استرسی را سپری کردند. سرهنگ استاچی کولمن 
در این باره می گوید: »ما موج انفجار را حس می کردیم. در های 
پناهگاه به داخل کج شده بود. برداشت نیرو های تحت االمر 
من این بود که آنها واقعاً می خواستند دارایی های )هوایی( ما 
را بزنند.« سرهنگ آنتونی چیس نیز گفته است:  »ما واقعاً در 

وضعیت خطرناکی بودیم.«

   فیبر  هایی که در آتش می سوخت
خبرگزاری فرانسه روز چهار  شنبه گزارش کرد که دقایقی پس 
از آغاز شلیک موشک های ایران به پایگاه هوایی عین االسد 
س��ربازان امریکایی تماس با پهپادهای فوق العاده قدرتمند 
و گران قیمت خ��ود را از دس��ت دادند. به گزارش ایس��نا، 
خبرگزاری فرانس��ه گفته که همزمان با آغ��از این حمالت 
در س��اعت یک و 35 دقیقه بامداد چهار  شنبه ۸ ژانویه )۱۸ 
دی ماه(، ارتش امریکا چهار هواپیمای بدون سرنشین را در 
عراق به پ��رواز در آورده بود تا بر پایگاه های محل اس��تقرار 
نیروهای ائتالف تحت رهبری امریکا نظارت داش��ته باشد. 
این پهپاد  ها شامل ۱C-MQ گری ایگلز، هواپیمای بدون 
سرنشین پیشرفته نظارتی بود که می تواند به مدت۲7 ساعت 
پرواز کند و قابلیت حمل چهار موشک هلفایر )Hellfire( را 
دارد. کاستین هرویگ یکی از خلبان های کنترل کننده این 
پهپاد  ها که ۲6 سال سن دارد، می گوید: »ما فکر می کردیم 
که این عملیات منجر به یک حمله زمینی می شود، بنابراین 
هواپیما  ها را همان باال نگه داشتیم.«  هرویگ مشغول هدایت 
پهپاد گری ایگلز بود که اولین موشک ایران به )عین االسد( 
اصابت ک��رد. به رغم اس��تقرار باقی س��ربازان امریکایی در 
پناهگاه ها، ۱۴ خلب��ان درکابین های تی��ره و تاریک خود 
مش��غول هدایت این پرنده   ه��ا از راه دور بودند و عملیات 
نظارت را با اس��تفاده از دوربین های ق��وی خود بر عهده 
داشتند. کاستین هرویگ به خبرگزاری فرانسه گفته که 
اصابت اولین موشک پناهگاه های آنها را خاکی کرد اما آنها 
همچنان سر پست خود باقی ماندند. دور بعدی حمالت 
نزدی��ک و نزدیک تر   می ش��دند و به گفته این س��رباز   ما 
سرنوشت را پذیرفتیم. ما فکر می کردیم که کارمان اساساً 
تمام اس��ت. کنترلی بر اوضاع نبود.  وس��لی کیلپاتریک، 
گروهبان یک��م ارتش امری��کا دراین باره گف��ت: »هنوز 
یک دقیقه از دور آخر حمالت نگذش��ته بود که به سمت 
سنگرهای پشتی حرکت و ناگهان مشاهده کردم که تمام 
خطوط فیبری در آتش می س��وزند.« این خطوط فیبری 
ارتباط میان کابین ه��ای مجازی خلبان   ه��ا و آنتن های 
ماهواره ای را که به )پهپاد( گری ایگلز سینگال می فرستد، 
برقرار می کند. وسلی کیلپاتریک توضیح داد که با سوختن 

از خطوط فیبری کنترل پهپاد  ها کاماًل از دست رفت. دلجویـی  و  بازدیـد    اجتماعی 
خانواده هـای داغدیده در 
حادثه سقوط هواپیما که از سه چهار روز پیش آغاز شده، روز 
گذشته هم از سوی مسئوالن کشوری و لشکری ادامه یافت. 
بازدید سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه از خانواده 
یکی از جان باختگان سقوط هواپیما یکی از این موارد بود. 
س��ردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، س��ردار محمدرضا نقدی معاون 
هماهنگ کننده س��پاه پاسداران انقالب اس��المی و سردار 
محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران 
بزرگ، با خانواده شهیده »فاطمه محمودی« از جان باختگان 

حادثه سقوط هواپیما دیدار کردند. 
س��ردار حاجی زاده در این دیدار ضمن تس��لیت به خانواده 
ش��هیده محمودی گفت: این اقدام را دشمن بر ما تحمیل 
کرد. البته این موضوع نشان می دهد که امریکا از درون چقدر 
پوسیده است.  حاجی زاده تصریح کرد: امریکایی  ها از ما سیلی 
محکمی خوردند و این حرکت ادامه دارد. ضربات پی در پی 
ادامه خواهد داشت و انتقام خون شهدای هواپیمایی را هم از 
امریکایی   ها خواهیم گرفت چرا که این حزن و عزا متعلق به 

۸0 میلیون نفر است.  حجت االسالم سید محمود علوی، وزیر 
اطالعات هم به همراه استاندار کرمان و تعدادی از مدیران، 
فرماندهان و نمایندگان استان کرمان در مجلس با حضور در 
جمع خانواده شهید مرادی از شهدای سانحه هوایی ضمن 
دلجویی و همدردی از خداوند متعال برای خانواده این نخبه 

علمی طلب صبر کرد. 
تولیت آس��تان قدس رضوی هم در سفر به کرمان با حضور 
در منزل ش��هید »امیر مرادی« از ش��هدای سانحه سقوط 
هواپیما، با پدر و مادر این شهید در کرمان ابراز همدردی کرد. 
حجت االسالم مروی در این دیدار ، ضمن اهدای سنگ مضجع 

شریف حضرت ثامن الحجج)ع( به مادر شهید، از این خانواده 
برای حضور در غبارروبی حرم مطهر رضوی دعوت به عمل 
آورد.  حجت االسالم مروی با خانواده های »پورمحمدعلی « و 
»قریه میرزایی« از جان باختگان مراسم تشییع سردار شهید 

سلیمانی در کرمان نیز دیدار کرد. 
در همین رابطه، رئیس کل دادگستری استان یزد با جمعی 
از مقام های بلندپایه قضایی و اداری با حضور در منزل شهید 
قربانی، از خانواده این ش��هید یزدی سانحه سقوط هواپیما 

دلجویی کرد. 
غالمعلی دهشیری با عرض تس��لیت به پدر شهید قربانی 
اظهار داشت: آنان نخبگانی در پی کسب علم و دانش بودند 
که آسمانی شدند و ان شاءاهلل به برکت خون به ناحق ریخته 
شهدای مقاومت، خداوند به شما خانواده های داغداران صبر 

و اجر عنایت نماید. 
وی تصریح کرد: ریش��ه همه این مصائب، فتنه جویی های 

جرثومه فساد در منطقه و دولت تروریستی امریکاست. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار هم با حضور در منزل پدر 
شهید میالد قاسمی از جان باختگان حادثه هواپیمای اوکراین 

با خانواده وی ابراز همدردی و از آنان دلجویی کرد. 

رئیس جمهور با بیان اینکه    سیاسی
شـهادت سـردار سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی ، از دسـت رفتن جان شماری از 
هموطنان در کرمان و حادثه هواپیما بسیار مظلومانه بود 
و این مظلومیت دل همه را آتـش زده و مردم را بیقرار 
کرده است، اظهار داشت: این حوادث برای همه ما بسیار 
تلخ بود، اما در عین حال باید از آنها درس عبرت گرفته 
و از این غم و اندوه و مشکالتی که با آن مواجه شدیم، 
فرصتی بـه نفـع کشـور و منافـع ملـی بیافرینیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر 
روحانی روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت: سردار عزیز 
ما از دست ما رفت و ما از امروز و بعد از سوگواری به حقی که 
برای او داش��تیم، باید به فکر حفظ میراث سردار سلیمانی 

باشیم. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه  سردار سلیمانی مرزبان ایران 
بود اما هیچ وقت نمی خواست بین ایرانیان مرزی را به وجود 
بیاورد، اظهار داشت: همه صاحبان یک سرزمین و یک نظام 
هستیم و منافع ما، منافع مشترک است. وی افزود: جان هر 
فرد ایرانی، جان همه ماست. همانطور که قرآن به ما آموخته، 
از دست رفتن یک نفر بی گناه به منزله از دست رفتن انسانیت 
است و علت اینکه این حوادث دل مردم ما را به درد آورد به 
خاطر این بود که این عروج ها، بسیار مظلومانه بود. وی گفت: 
هم شهادت شهید سلیمانی، مظلومانه بود و هم از دست رفتن 
جان عزی��زان در کرمان مظلومانه بود و هم از دس��ت رفتن 
عزیزان ما در این پرواز بسیار مظلومانه بود. این مظلومیت دل 

همه را آتش زده است و مردم را بیقرار کرده است. 
   در برابر امریکا، کوتاه نمی آییم

دکتر روحانی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی 
گفت: اینکه یک هواپیمایی حامل مردم عزیز از ملیت های 
مختلف مخصوصاً ایرانیان عزیز ما به اشتباه هدف یک موشک 
قرار بگیرد، این هم برای ما غیرمنتظره بود و فکر نمی کردیم 
یک چنین اش��تباهی رخ دهد. رئیس جمهور اظهار داشت: 

البته آنهایی که اشتباه کردند، همان  کسانی هستند که برای 
امنیت کشور تالش می کنند و در فضای امنیت کشور بودند. 
روحانی تأکید کرد: در برابر این حوادث که حادثه س��یل و 
گرفتاری مردم سیستان و بلوچستان هم در این روزهای اخیر 
به آن اضافه شده اس��ت، ملت ما آماده است با قامتی استوار 

بایستد و جبران کند. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه اینها جبران هایی دارد 
که باید حساب شده باشد، خاطرنشان کرد: شهادت سردار 
سلیمانی جبران دارد که در بخش نظامی این جبران انجام 
شد و نیروهای مسلح و سپاه پاسداران با موشک   هایی که به 
عین االسد زد، نشان داد که ما در برابر امریکا، کوتاه نمی آییم و 
اگر آنها جنایتی کردند حتماً پاسخ را دریافت می کنند. دکتر 
روحانی با بیان اینکه یک جبران بزرگ هم مد نظر ما است که 
ملت های منطقه تالش کنند امریکا از این منطقه برود، تصریح 
کرد: همانطور که پارلمان عراق این تالش را کرد و ملت های 
منطقه این نظر را دارند که این هدف ممکن است کوتاه مدت 

نباشد اما باید آن را دنبال کنیم. 
   نیروهای مسلح نباید تضعیف شوند

دکتر روحانی با اشاره به اینکه موضوع سقوط هواپیما یک داغ 
بزرگ برای همه بود و کل دولت، ملت و نیروهای مسلح عزادار 
شدند، گفت: به یک معنا ما هم ولی دم آنها هستیم، گرچه 
خانواده آنها هم ولی دم آنها هستند و نباید این مسئله را ر  ها 

کنیم؛ باید آن را جبران کنیم. 
رئیس جمهور با درخواست از همه آنهایی که در این حادثه 
فوق العاده متأثرند و حق هم دارند، گفت: جبران این حادثه 
این نیست که به عکس عمل کنیم. ما نیروهای مسلح همچون 
سپاه ، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی را نیاز داشتیم، داریم و 
خواهیم داشت. وی افزود: حاال ممکن است گاهی اشتباهی 
در اینها رخ دهد، در این مورد هم اش��تباه بسیار بزرگی رخ 
داده است اما قدم جبرانی به این نیس��ت، نیرویی که برای 
امنیت کشور و امنیت آس��مان مان نیاز داریم تضعیف شود 
و تضعیف نادرست اس��ت. رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه 

باید در نهایت در همه این حوادث آنی برای ما به دست بیاید، 
انسجام، وحدت و هماهنگی ملی است و نتیجه نهایی نباید 

شکاف ملی باشد. 
رئیس جمهور با تأکید براینکه در عذرخواهی کردن در برابر 
ملت بزرگ ایران ، همیشه باید روان،  شفاف، ساده و رک باشیم، 
تصریح کرد: مردم، آقا، ولی نعمت و بزرگ ما هستند و ما نوکر 
آنها هستیم. نوکر در برابر آقا باید متواضعانه، خاضعانه و دقیق 

حرف بزند و ما باید این کار را بکنیم و مردم مطمئن باشند. 
دکتر روحانی با بیان اینکه یک عده افراد در خارج هر روز به 
مردم ظلم و ستم کردند و در این حوادث هم آنها فضا، منطقه 
و امنیت را به هم ریختند، افزود: ملت اجازه نمی دهد که زبان  
آنها، زبان دلسوزی برای ملت ما باشد. آن کسی که قاتل صد  ها 
بیمار در ایران است و جلوی دارو و تجهیزات پزشکی را گرفته، 
آن کسی که مسئول رنج میلیون   ها نفر در ایران است و آنها را 
در فشار اقتصادی قرار داده است و آنهایی را که مسئول کشتار 
بچه های ما در جنگ هشت ساله هستند  یادمان نرفته است. 
دکتر روحانی خطاب به سردمداران امریکا، افزود: آقای امریکا، 
آواکس شما بود که تمام پرواز  ها را به عراق گزارش می داد و 
مسئول جنایات، شما بودید در جنگ با عراق و یادمان نمی رود 
در طائف صدام را برای حمله به ایران تشویق کردید و اینها را 

کسی یادش نمی رود. 
رئیس جمهور با تأکید براینکه شما مسئول خون مردم ما و 
قاتل هستید، تصریح کرد: قاتل نه یک نفر بلکه قاتل صد  ها 
هزار نفر هستید؛ قاتل صد  ها هزار نفری که از کشور خودشان 
دفاع کردند و شما مسئول این همه معلول، مجروح و جانباز 
هستید و آن وقت شما برای مردم دلسوزی می کنید. برای 

مردم ما قابل قبول است؟
رئیس جمهور خطاب به امریکا و اروپا ب��ا تأکید بر اینکه در 
مشکالت منطقه ندمید، اظهارداشت: اروپایی   ها می گویند 
در مسئله هسته ای ایران گام پنجم را برداشته ما هم باید گام 
برداریم. گامی که شما باید بردارید، بازگشت به تعهدات تان 

است. این را به صراحت به شما گفتیم. 

يادداشت هاي امروز

سرخابی ها به کنار، المپیک را دريابید
شیوا نوروزی
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سیاست نماز 
كبري آسوپار
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مزدوری انگلیس برای کاخ سفید
رسول سنائی راد

۲

مدل فکری قاسم سلیمانی و چهره نمايی اروپا
هادی محمدی
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 رهبر معظم انقالب در دیدار 
اعضاي ستاد کنگره 2 هزار شهید استان بوشهر:

 نماز جمعه این هفته تهران به امامت 
رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار مي شود

رهبر انقالب حجت االسالم سیدنصیر حسیني را 
 به عنوان نماینده ولي فقیه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد و امام جمعه یاسوج منصوب کردند

روحیه جهاد و مقاومت را 
براي نسل ها نهادینه کنید
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 آشفتگی سیاسی در امریکا
 پس از ترور شهید سلیمانی

صفحه 2

حاج قاسم  چگونه طوفان تروریسم را 
متوقف کرد

همین صفحه

 ویرانی عین االسد 
تا ابد مقابل چشم جهان

   بین الملل

پس لرزه های ترور س��پهبد شهید قاسم س��لیمانی در امریکا 
و منطقه همچنان ادام��ه دارد و در امریکا ع��زم دموکرات  ها 
برای زیر سؤال بردن این اقدام دونالد ترامپ جزم شده است. 
سه     شنبه شب، شش نامزد پیشتاز حزب دموکرات در جریان 
یک مناظره ضمن زیر سؤال بردن صداقت ترامپ در توجیه ترور 

سردار سلیمانی این سؤال را مطرح کردند که آیا ترامپ برای 
مدیریت تبعات این حمله، استراتژی مشخصی دارد یا نه. آنها 
از خروج ترامپ از توافق هسته ای به عنوان عامل تشدید تنش 
با ایران یاد کردند.همچنین پ��س از اقدام مجلس نمایندگان 
امریکا در تصویب طرح کاهش اختیارات جنگی ترامپ علیه 

ایران، »تی��م کین« نماینده دموکرات مجلس س��نای امریکا 
روز سه     ش��نبه گفت که طرح او برای محدود کردن اختیارات 
جنگی رئیس جمهور در برابر ای��ران، با حمایت چهار نماینده 
جمهوریخ��واه از حمایت کافی برای تصوی��ب در این مجلس 
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