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تازههای مطبوعات
••آرمان  -بر اســاس تازه ترین نظرســنجی از حدود ۴۰هزار
نفر از شاغالن تمام وقت اســتان تهران در سال  97متوسط
درآمد کارشناسان 2.8 ،میلیون تومان و مدیران ارشد 6.2
میلیونتومانبودهاست.افرادشاغلدرشرکتهایبازرگانی
بیشترینحقوقرادریافتمیکنندوســطحتحصیالتافراد
در بخش دولتی تاثیر بیشتری بر دستمزد آن ها در مقایسه با
بخشخصوصیدارد.
••وطنامروز -برخیگزارشهایمنابعغربینشانمیدهد
آن ها خود نیز دریافتهاند فاز اول راهبرد خرد کردن ایران زیر
بار فشار حداکثری شکست خورده و آن ها باید در این راهبرد
بازنگریکنند.آنچهازهماکنونپیداستایناستکهدولت
آمریکاایدهخالقانهایبرایبازنگریدرراهبردخودندارد.
••صبح نو – محمد عطریانفر عضو شــورای مرکزی حزب
طلبان عزیز ما ،بعض ًا
کارگزاران به این روزنامه گفت :اصالح
ِ
وقتی در شرایط اقلیت قرار میگیرند و فاقد قدرت هستند،
عقالنیت سیاسیشان بسیار خوب کار میکند؛ یعنی خیلی
خوب میفهمند ،متسامح و معتدل میشوند اما وقتی به
یک تختهپاره و قدرت محدودی دست مییابند ،به یکباره
تمامیتطلبمیشوندواحساسمیکنندبایدرفقایخودرا
ازصحنهخارجکنند.
•• کیهان  -حسین شریعتمداری در این روزنامه نوشت:
آقایان به جای کلیات ابوالبقایی که در سخنرانیهای یک
طرفه میبافند ،برای یکبار هم که شده در یک گفتوگوی
دوستانه و دوطرفه با منتقدان شرکت کنند و به مردم توضیح
بدهند که برجام غیر از امتیازات از دست رفته و تعهدات به جا
مانده و افزایش دهها تحریم جدید-به جای لغو تحریمها -چه
دستاوردیبرایکشورداشتهاست!
••فرهیختگان –رضامیرکریمیدبیرجشنوارهجهانیفیلم
فجر درگفتوگو با این روزنامه اظهارکرد :ما سال گذشته در
جشنوارهفیلمیراپخش میکردیمکهسفیریکیازکشورهای
مهمغرباروپاهراسانبهجشنوارهآمدوخواهشکرداینفیلم
رانمایشندهید.فکرنکنیدایناتفاقاتیکهبعضیوقتهادر
داخلکشوررخمیدهد،درجاهایدیگردنیانمیافتد.
••ایران – حسین موسویان در این روزنامه نوشت :نتانیاهو و
بنسلمانمایلهستندآمریکارابهدامجنگباایرانبکشانند.
محور خط مشی تل آویو -ریاض محاصره کامل سیاسی-
اقتصادی-نظامی-امنیتیوفشارحداکثریبهقصدفروپاشی
ازدروناست.هدفآنهاگرفتننتیجهدردوسالباقیمانده
دور اول ترامپ است بنابراین اگر فشار حداکثری اقتصادی
جواب ندهد ،بهدنبال خلق سناریو برای کشاندن آمریکا به
حمالتمحدودنظامیعلیهایرانخواهندبود.
••آفتاب یزد  -برخى تريبون داران اغلب به جاى بررسى
اخباررسانههانيازهايشانرادرجهتآگاهىبخشىازبولتن
ها تامين مى كنند كه خود يك مشكل اساسى محسوب مى
شود يا چنان چه برخى از اين تريبون ها خواندن اخبار رسانه
ها و مواضع آن ها در دستور برنامه هايشان باشد معموال به
سراغروزنامههايىخاصمىروند.بدونآنكهسايررسانهها
از جناح رقيب را هم مورد مطالعه قرار دهند .از اين رو ،تريبون
دارهاى دولتى يا غيردولتى بايد درباره نگاه شان به برخى
بولتنهاواستفادهصرفازآنهاتجديدنظراساسىكنند.
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انعکاس
••جهان نیوز مدعی شد  :خبرنگاری در حساب توئیتری
خود مدعی شد هفته پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار،
نعمت زاده هم حضور داشته و کنار رحمانی نشسته بوده
است .نعمت زاده به واسطه مدیران وفادار به خود در این
وزارتخانه  ،نقش کلیدی درتصمیم گیری ها و سیاست
گذاری ها ایفا می کند.
••ایران آنالین مدعی شد  :محمد اصغری کارشناس
هواشناسی در خصوص ممنو عالتصویر شدنش گفت:
چند وقت پیش به علت این که بدون اجازه در یک برنامه
تلویزیونی شبکه ( 3حاال خورشید) حضور پیدا کردم،
مدتی ممنوعالتصویر شدم.
••رویـــــــداد ۲۴نـــوشـــت :یــک مــقــام ارشـــــد وزارت
اطالعات گفت  :فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس
که هم اکنون در خارج کشور علیه ایران فعالیت میکند،
بودجهای نیم میلیون دالری دریافت کرد ،فقط برای آن
که توئیتهای برخی از مقا مهای آمریکا را بنویسد زیرا
آن ها از مسائل داخلی ایران شناخت بیشتری داشتند و
میدانستند چگونه مطالب خود را منتقل کنند.
••عصر ایــران مدعی شد :  کمیسیون ماده صد حکم
به «تخریب» اضافه طبقات و اضافهبنای پال کثبتی
۱۹/۷۹۷لــواســان ،متعلق به «حسن میرمحمدعلی»
(داماد آقای شمخانی) دادهاست.
•• تابناک نوشت :عزت ا ...یوسفیان مال نماینده مردم
آمل در مجلس با اعــام این که دخترش دارای مدرک
مرتبط با نفت است ،گفت :انتقال وی به وزارت نفت هم به
صورت ماموریت موقت است.
••تابناک گـــزارش داد :کــم ـکهــای تحویلی مــردم
سوریه در مرحله اول در قالب هزار بسته غذایی خانوار و
چند صد تخته پتو و لوازم ضروری دیگر به مناطق سیلزده
استان خوزستان ارسال شد.همزمان  ،تعدادی از طالب
و دانشجویان سوری نیز در قالب گروههای جهادی برای
کمک به مناطق سیل زده اعزام شدند.
••فردا نیوز خبرداد  :سلمان خدادادی رئیس کمیسیون
اجتماعی با بیان ایــن که طــرح سامان دهــی تعطیالت
رسمی مسکوت مانده است،افزود :در این طرح به جای
پنجشنبهها ،شنبهها تعطیل شــده که به دلیل ایــن که
پنجشنبه برای مردم ایران روز مقدسی است نمیتوان این
کار را انجام داد یا حذف تعطیلی  ۲۹اسفند جنبه سیاسی
پیدا میکند یا حذف تعطیلی  ۱۵خرداد جنبه اعتقادی
پیدا میکند.
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روحانی :با چاقوکش مذاکره نمیکنیم

...
اخبار

ظریف:اگرجلویاستفاده ماازخلیجفارسگرفت هشود،اجازهنمیدهیمکسیدیگرازآناستفادهکند

موج جدید فضاسازی آمریکایی علیه ایران و
تهدید دیگر کشورها به نخریدن نفت ایران،
همان طور که انتظار می رفت ،در جلسه دیروز
هیئت دولت ،سفرهای دیپلماتیک مقامات
کشورمان به نقاط مختلف جهان و همچنین
سخنرانی هــای داخلی مسئوالن واکنش
هایی در پی داشــت که رد مذاکره با دولت
عهدشکن آمریکا و بحث درباره وضعیت تنگه
هرمز در شرایط جدید از جمله محورهایی بود
که مسئوالن کشورمان به آن اشاره کردند.
در این بین رئیس جمهور به صراحت مذاکره
با آمریکا را به دلیل فشارهای غیرقانونی
این کشور رد و تأکید کــرد :آمریکاییها با
فــشــارهــای خــود مشکالتی بــرای زندگی
روزمره مردم ایجاد می کنند ،اما ملت ایران
به خوبی میدانند که در مقابل اقدامات
غیرقانونی متجاوزان ،راهی جز ایستادگی
و مقاومت وجــود نــدارد .به گــزارش پایگاه
اطــاع رسانی ریاست جمهوری ،روحانی
درباره درخواست آمریکایی ها برای این که
ایران پای میز مذاکره بیاید تأکید کرد :مردم
به خوبی آگاه باشند که آمریکا به هیچ عنوان
آمــادگــی بــرای مــذاکــره ن ــدارد ،مــذاکــره در
صورتی میسر است که همه فشارها برداشته
شود ،از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی
کنند و احترام متقابل وجود داشته باشد.
بدون تردید قبول خواسته فرد چاقوکشی که
به زور و به دروغ دنبال مذاکره است ،به جایی
نخواهد رسید و ما با فرد چاقوکش و فرمول
چاقوکشی مذاکره نمیکنیم و قبول چنین
مذاکرهای به معنای ذلت و تسلیم است.
رئیس جمهور با تأکید بر این که در اولین
اقدام باید آمریکا را از اقدامات غیرقانونی و
ظالمانه خود پشیمان کنیم ،گفت :باید در
مقام عمل ثابت کنیم که آمریکاییها اشتباه
می کنند و محاسبا تشان غلط است و هر
زمان که به اشتباه محاسباتی خود پی بردند
و حاضر شدند از طریق منطق و استدالل
مشکالت را حــل کنند ،مــا بــرای ایــن کار
آمادگی داری ــم .رئیس دولــت دوازدهـــم از
کشورهای عربستان و امارات هم که همراهی
کاملی در بــازگــردانــدن تحریم هــای نفتی
اخیر داشته اند انتقاد کرد و گفت :شما که
وجودتان در سایه جمهوری اسالمی ایران
است ،چطور به ترامپ میگویید اگر صادرات
نفت ایران را به صفر برسانید ما آن را جبران
خواهیم کــرد؟ آیا از تبعات این حرف خود
آگــاه هستید و میدانید که ایــن به معنای



دشمنی صریح با ملت ایران است؟ نمیدانید
که دوران ترامپ به پایان خواهد رسید و ما
ماندگار هستیم و به عنوان همسایه سالیان
طوالنی در کنار هم خواهیم بود؟
▪بــقــای عــربــســتــان و امــــارات در سایه
تصمیمات ایران بوده است

روحانی با یادآوری این که در مقطعی از تاریخ
منطقه صدام عالوه بر کویت به دنبال اشغال
عربستان ،عمان ،امارات و قطر بود ،افزود:
عربستان و امــارات باید بدانند که وجــود و
بقایشان در سایه تصمیم خردمندانه حکومت
جمهوری اسالمی ایــران اســت .چنان چه
سران نظام اسالمی و بزرگان کشورمان و
مقام معظم رهبری و مرحوم آیتا ...هاشمی
تصمیمات دقیقی را در مقطعی که صدام
به کویت حمله کــرد ،نگرفته بودند امــروز
اثری از این کشورها وجود نداشت .روحانی
خاطرنشان کرد :نهایت اقدامات غیرقانونی
که آمریکاییها به دنبال آن هستند ،ایجاد
آشــوب در خیابان اســت ،امــا بــا ایــن گونه
اقداماتی که مرتکب میشوید اگر هم کسی
معترض باشد وقتی ببیند دشمن شمشیر
به رخ ملت ایران کشیده است ،معلوم است
که با آن همراهی نخواهد کــرد و اختالف
خانوادگی را کنار میگذارد.
وزیــــر امــــور خ ــارج ــه کــشــورمــان ه ــم که
بــرای شرکت در نشست «روز بینالمللی
چندجانبهگرایی» به نیویورک رفته ،با بیان
این که آمریکا پلیس دنیا نیست که معافیت
بدهد یا معافیتها را لغو کند ،افزود :حرکت
آمریکا از دزد سر گردنه هم بدتر است زیرا
دزده ــای سر گردنه حداقل دیــگــران را به
همراهی و دزدی مجبور نمی کنند اما آمریکا
نه تنها خودش دزدی می کند و بر سر گردنه
ایستاده بلکه به بقیه نیز میگوید شما هم اگر
همراه من دزدی نکنید مجازات خواهید شد.
به گزارش فارس ،وی در پاسخ به این که آیا
بستن تنگه هرمز روی میز ایران است یا خیر،
گفت :من دربــاره گزینه های نظامی اظهار
نظر نمی کنم و درباره این مسئله باید بخش
نظامی تصمیم گیری کند .ظریف افزود :ما
گفته ایم که ایران از منافع خود که یکی از آن
ها ثبات در منطقه است محافظت می کند.
ثبات در منطقه باید برای همه باشد ،کامیابی
اقتصادی باید برای همه باشد ،منفعت نهایی
ایران در ادامه حفظ ثبات منطقه است و ثبات
باید برای همه فراهم باشد .ظریف همچنین

...



دیپلماسی

تصریح کرد :تا جایی که به نفع منافع ملی
ایــران باشد ،در خلیج فارس آزادی کشتی
ها برقرار است .به گزارش فارس ،وی گفت:
ما از گذشته تنگه هرمز و خلیج فارس را باز
نگه داشتهایم و در آینده نیز چنین میکنیم
امــا آمریکاییها بدانند که هنگام ورود به
این تنگه باید با محافظان این تنگه صحبت
کنند و این محافظان ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمیایرانهستند.ظریفدیروزدرانجمن
جامعه آسیایی تأکید کرد :خلیج فارس ،رگ
حیاتی ماست ،من آن را خلیج فارس مینامم
تا همه بفهمند نامش خلیج مکزیک نیست.
اگر جلوی ما برای استفاده از خلیج فارس و
برای امنیت ملی ما گرفته شود ،قطعا اجازه
نمیدهیم کسی دیگر هم از آن استفاده کند.
▪محسن رضایی :فع ً
ال چیزی نمیگوییم
ولی در زمان الزم آن را اعالم خواهیم کرد

در همین حال دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام پس از جلسه دیــروز ایــن نهاد ،تاکید
کرد :اقدام آمریکاییها یک جنگ اقتصادی
تروریستی علیه ایـــران اســت و بـه موقعواکنش نشان خواهیم داد .به گزارش فارس
محسن رضایی افـــزود :البته فع ً
ال چیزی
نمیگوییم ولــی در زمــان الزم آن را اعالم
خواهیم کرد .امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع
کشورمان نیز که در هشتمین کنفرانس
امنیت بینالمللی در مسکو سخنرانی
می کــرد ،گفت :ادعــای آمریکادر به صفر
رساندن صادرات نفت ایران غیرعملی است.
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور از ارائه
پیشنهادهای حقوقی این معاونت به رئیس
جمهور برای مقابله با اقدامات خالف قانون
آمریکا خبر داد .واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهور در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت،
دربــاره تأثیر اقدام اخیر آمریکا در بازار ارز،
گفت :هم اطالعرسانی خوبی توسط صدا و
سیما انجام شده و هم مردم آگاهی داشتند
و مسئله را جــدی نگرفتند به گــونـهای که
میبینیم این مسئله تاثیر آن چنانی در بازار
ارز و بقیه بخشها نداشته است.
▪ ســوال محمود صادقی از وزیــر خارجه
درباره برجام

محمود صادقی نماینده مــردم تهران نیز
تصویری از سوال رسمی خود از وزیر خارجه
را منتشر کرد که در آن پرسیده شده است:
با وجود نقض عهد و خروج طرف آمریکایی از

رضایی:تروریست خواندن سپاه بر تصویب
 FATFتاثیر دارد

توافقنامههستهای(برجام)وتعللطرفهای
اروپاییدرانجامتعهداتشانحفظبرجامچه
فایدهای برای جمهوری اسالمی ایران دارد
و چرا دولت ایران از ضمانت اجرایی خروج
متقابل از توافق استفاده نمیکند؟
▪آمریکا :ایران به نقل و انتقال انرژی در
تنگه هرمز احترام بگذارد!

در این بین ،یک مقام وزارت خارجه آمریکا از
ایران خواست تنگه هرمز و باب المندب را باز
نگه دارد! به گزارش ایسنا ،یک مقام وزارت
خارجه آمریکا بدون ذکر نامش به خبرگزاری
رویــتــرز گفت :مــا از ای ــران و تمام کشورها
میخواهیم که به مسیر ترافیک آزاد برای
نقل و انتقال انرژی و تجارت و همچنین آزادی
کشتیرانی احترام بگذارند .پیشتر دریادار
تنگسیری ،فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته
بود« :تنگه هرمز طبق قوانین بین المللی یک
گذرگاهدریاییاستواگرازاستفادهازآنمنع
شویم ،آن را خواهیم بست ».دیروز فالحت

پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد
داد که ایــران دربــاره تنگه هرمز با دبیر کل
سازمان ملل و اتحادیه اروپا وارد مذاکره جدی
شود.روزنامهلبنانیالبناءتحلیلکردهکهاگر
عربستان و امارات به مشارکت خود در تجاوز
اقتصادی آمریکا به ایران ادامه دهند ،ممکن
است نفتکشهایشان از عبور از تنگه هرمز
منع شود .دولت روسیه هم در بیانیه ای تأکید
کرده هدف آمریکا از اعمال فشار علیه ایران
تالشبرایتغییرنظاماینکشوراست.وزارت
خارجه روسیه اعالم کرد آمریکا با بهانههای
ساختگی در تالش برای افزایش فشار علیه
ایــران و تغییر حاکمیت یک نظام مستقل از
بیرون است .وزیر خارجه ترکیه نیز در یک
کنفرانس خبری مشترک با همتای بلژیکی
تحریم های اخیر ترکیه را بچه گانه دانست .در
یک تحلیل دیگر ریچارد نفیو یکی از مسئوالن
سابقدولتاوباماتصریحکردکهدولتترامپ
به خاطر ثبات حکومت ایران و دوری این نظام
از فروپاشی سرخورده شده است.

روایت پایگاه رویداد  24از اظهارات منتسب به یک مقام امنیتی
پایگاه رویداد  24روایتی از یک نشست بین
مدیرانمسئولرسانههاومدیرانارشدوزارت
اطالعات منتشر کرده و در آن به نقل از یک
مقام امنیتی نوشته است :ایران در تنگه هرمز
برنامههاییداردوقراراستازراهکارهایغیر
نظامی مانند اختالل سیستماتیک در تنگه
هرمز استفاده کند و به جای درگیری نظامی
از روشهایی همچون باال بردن هزینههای
ترانزیت در تنگه هرمز بهره بگیرد .به نوشته
این گزارش به کشورهای منطقه هشدارهای
شدیدی داده شده که علیه امنیت ملی ایران
اقدامی نکنند وگرنه عواقب آن بسیار تند
و سخت خواهد بــود .همچنین در جلسات
شــورای عالی امنیت ملی و در تصمیمهای

...

محورمقاومت



کالن حاکمیت این موضوع مطرح شد که
تصمیم خروج ایران از برجام و  NPTفعال در
دستورکارقرارنگیرد.
بهگزارشرویداد 24اینمقاموزارتاطالعات
تأکید کرده پیش از خروج آمریکا از برجام بین
آژانس امنیت ملی آمریکا ( )NSAو کاخ سفید
اختالفاتیوجودداشتهاست؛بهاینشکلکه
آژانس امنیت ملی آمریکا معتقد بود اقدامات
تهاجمی آمریکا عامل شکست ایران نخواهد
بود اما کاخ سفید اعتقاد داشت این فشارها
حتما ایران را پای میز مذاکره خواهد آورد.
آن ها حتی نامههایی به ایران فرستادند و در
آن نامهها امتیازهایی فراتر از برجام به ایران
پیشنهادشد.

...

شورای نگهبان

تخت روانچی استوارنامه خود را تقدیم دبیر کل
سازمان ملل کرد

پیکر شهید فاطمیون پس از  4سال در آغوش مادر و
فرزندانش قرار گرفت

ایسنا -سفیر و نماینده دایم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل
استوار نامه خود را به دبیرکل این سازمان تقدیم کرد .مجید تخت
روانچی  ،پس از ابالغ سالم های گرم حجت االسالم حسن روحانی
رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ،استوارنامه خود را تقدیم
و به طور رسمی در این مسئولیت آغاز به کار کرد.

دفا ع پرس -مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون
«رضا کریمی» در معراجالشهدای تهران برگزار شد.شهید کریمی در
 ۳۱اردیبهشت سال  ۹۴به دست نیروهای تکفیری وهابی به شهادت
رسید اما پیکرش در منطقه ماند و نام مفقوداالثر به خود گرفت .پیکر این
شهید چندی پیش کشف و از طریق  DNAشناسایی شد.

باشگاهخبرنگاران–کدخداییسخنگویشوراینگهبانگفت:درجلسه
روزگذشته مصوبه مجلس درباره «طرح اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه
پاسدارانانقالباسالمیبهعنوانسازمانتروریستیتوسطایاالتمتحده
آمریکا»بررسیشد.ویافزود:اعضایشوراینگهباناینطرحدوفوریتی
رامغایرباموازینشرعوقانوناساسیندانستندوآنراتأییدکردند.

سردار سالمی :باید قلمرو اقتدارمان را از منطقه به جهان گسترش دهیم
سردارسلیمانی:هرانتصابوهرامریازسویرهبری،حکمتیدارد

یک سپاهی می گویم که سپاه و انقالب در برهه خطیری
قرار دارنــد ،افــزود :در سپاه این موضوع وجود دارد که
هر انتصاب و هر امری که از سوی رهبری وجود دارد،
حکمتی نیز در آن است و این موضوع را در طول بیست
و چند سال فرماندهی نیروی قدس می دیدم که آن چه
ایشان می فرمودند ،درست تر بود.فرمانده نیروی قدس
تاکید کرد :امروز به دلیل بغض و کینه دشمنان به انقالب
و سپاه به برادری و همدلی بیشتری نیاز داریم.همچنین
به گــزارش ایسنا ،ســردار سرلشکر حسین سالمی در
این مراسم با بیان این که ما امروز یک فرمانده ماندگار و
بزرگ را بدرقه میکنیم.افزود :سردار جعفری محصول
 40سال جهاد است که پرچم را یک لحظه از دست خود
بر زمین نگذاشته است .شخصیتی که به ما شجاعت تغییر
آموخت ،پرهیز از تجمالت و ریزبینی و دقت از خصوصیات

دادستانکلکشور:پول،مسائلجنسی
وتوصیههاازمخاطراتشغلقضاوتاست

خبرمرتبط

شورای نگهبان طرح حمایت از سپاه در برابر آمریکا
را تایید کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم معارفه
فرمانده جدید سپاه گفت :ســردار سالمی به
پاکی و سعه صدر در سپاه شهرت دارد .پاکی
را به خوبی در او می بینیم و من او را در پاکی به
شهید باکری تشبیه می کنم.به گزارش فارس،
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در مراسم تودیع
و معارفه فرمانده کل سپاه  ،اظهار کرد :در طول
چهار دهه از عمر سپاه ،در سه دوره متعالی و
متراکم سه فرمانده یعنی ســردار آقا محسن،
ســردار صفوی و ســردار جعفری را داشتیم که
هرکدام کشتی سپاه را از ساحلی به ساحل دیگر
رساندند .فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به
ویژگی های شخصیتی سردار جعفری ،ضمن تاکید بر
این که اخالص ویژگی بارز سردار جعفری است و هرگز
ندیدم نفسانیت را در موضوعی دخالت دهد ،تصریح
کرد :مشخصه بارز دیگر ،والیتمداری و تقید به والیت
و بیانات رهبری اســت .من خدمت رهبری هم عرض
کردم که سردار جعفری حتی نسبت به نمایندگی ولی
فقیه که از ارزش ها و والیتمداری حفاظت و حراست می
کند هم والیتمدار تر است که آقا گفتند سردار جعفری را
شهید زنده می دانیم و به ایشان می گویم که شما همواره
عزیز خواهید ماند.فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به
ویژگی های سردار سالمی ،اظهار کرد :سردار سالمی
به پاکی و سعه صدر در سپاه شهرت دارد .پاکی را به
خوبی در او می بینیم و من او را در پاکی به شهید باکری
تشبیه می کنم.سردار سلیمانی با بیان این که به عنوان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :تروریست
خواندن سپاه پاسداران جمهوری اسالمی از سوی ایاالت
متحده آمریکا بر تصویب شدن یا نشدن اف.ای.تــی.اف
تاثیرگذار خواهد بود .به گــزارش ایرنا ،محسن رضایی
همچنین قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی
را یک برنامه از قبل طراحی و حساب شده دانست و اظهار
کرد :آنان خواستند اول جزو  FATFقرار بگیریم و بعد سپاه
را تروریست اعالم کنند تا راه برگشتی نداشته باشیم .وی
افزود :این در حقیقت توطئه ای بود که آمریکا ،اسرائیل
و برخی کشورها خواستند این لوایح را تصویب کرده و
جزو  FATFشویم بعد چند اقدام انجام دهند .رضایی از
جمله این اقدامات را تحریم بانک مرکزی و صدا و سیما و
تروریست خواندن سپاه اعالم و تصریح کرد :این موضوع را
از قبل به ما اطالع داده بودند و به همین دلیل روند بررسی
 FATFبا کندی پیش رفت .دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام در پاسخ به این سوال که مسئوالن در قبال تحریم
خرید نفت ایران چه باید بکنند ،گفت :مهم ترین برنامه
این است که به تولید شتاب دهند .وی ادامه داد :تا آن جا
که ممکن است نفتی که خریداری نمی شود را در داخل
فراوری کنیم.

برجسته اوست که باید در سپاه امتداد پیدا کند،
دوران سردار جعفری دوران طالیی و باشکوه
سپاه است.فرمانده کل سپاه با تاکید بر این
که در گام دوم انقالب باید حاکمیت اسالم را
به تمدن تبدیل کنیم و سپاه باید ظرفیت نقش
آفرینی در گــام دوم انقالب را در خــود ایجاد
کند گفت :باید قلمرو اقتدارمان را از منطقه
به جهان گسترش دهیم تا نقطه امنی برای
دشمن در سراسر جهان وجود نداشته باشد.
سردار سالمی اظهار کرد :نیروهای هوافضای
ما دل زمین را شکافتند و شهرهای موشکی را
پدید آوردند و موشکهای آن ها با شکافتن دل
آسمان بر سر دشمنان اسالم فرود آمدند .نیروی دریایی
ما نیز دست متجاوزان آمریکایی را بست و شکوه یک
امپراتوری را شکست .بسیج نیز زیبایی با مردم بودن را به
ما چشاند و امروز سپاه در اوج محبوبیت و شکوه و اقتدار
به راه خود ادامه میدهد.بر اساس این گزارش ،سرلشکر
محمدعلی جعفری ،فرمانده قرارگاه فرهنگی-اجتماعی
حضرت بقیة ا( ...عج) نیز طی سخنانی با بیان این که
ارتقای توانمندیها وظیفه همه سازمانهای نیروهای
مسلح است اما چیزی که در سپاه با تدبیر رهبر انقالب
محقق شد ،همه جانبه بودن این توانمندیهاست ،افزود:
تالش زیادی برای تقویت ساختار درونی سپاه با محوریت
تقوا ،معنویت و بصیرت انجام دادیم و امروز شاهد رشد
کمی و کیفی و منزلت اجتماعی سپاه هستیم و رشد سپاه
نیاز قطعی انقالب در آینده پیش روست.

▪آمریکاتقاصدشمنیهایخودباملتایرانراپسمیدهد

همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم با
بیان این که آمریکا تقاص دشمنیهای خود با ملت ایران را
پسمیدهدافزود:بدیهیاستکهآمریکاازسپاهعصبانی
باشد و اوج ایــن عصبانیت خــود را ،با تروریست اعالم
کردن سپاه نشان دهد .جنایتکارانی که خود پشتیبانی
مالی و تسلیحاتی از تروریستها انجام میدهند ،سپاه را
تروریست اعالم میکنند و البته از دشمن جز این انتظار
نمیرود.به گزارش ایسنا سرلشکر باقری تصریح کرد:
وحدت و همدلی ارتش و سپاه از اتفاقات ارزشمند چند
وقت اخیر است و این دو نهاد در کنار هم دو بازوی قدرتمند
انقالب برای پیشبرد آن و دفع تهدیدات هستند.بر اساس
گزارش العالم ،این مراسم با حضور فرماندهان عالی رتبه
نیروهای مسلح و برخی مسئوالن سیاسی از جمله سردار
سرلشکر سید حسن فیروزآبادی ،سردار سرلشکر سید
یحییصفوی،امیرخلبانعزیزنصیرزاده،محسنرضایی،
صفار هرندی ،حجتاالسالم محسنی اژهای ،حجت
االسالم محمدی گلپایگانی و ...برگزارشد.در همین حال
فارس گزارش داد :سردار نصیری فرمانده سابق حفاظت
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برخالف شایعات مطرح
شده ،در مراسم معارفه سردار سالمی حضور داشت.

دادستان کل کشور در سخنانی پول  ،مسائل جنسی و
توصیههاراازمخاطراتشغلقضاوتدانستوگفت:حدود
 ۱۱هزار قاضی داریم .تعدادی به علت آلودگی به رشوه و
مسائل اخالقی تحت تعقیب قرار گرفتند و منفصل شدند
و عــدهای در حال تحمل کیفر هستند .به گــزارش ایسنا،
حجت االسالم و المسلمین منتظری عصر روز گذشته در
مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی
ارشد پیوسته دوره  ۳۲دانشگاه علوم قضایی و خدمات
اداری اظهار کرد :دانش آموختگان عزیز مبادا ورود شما به
اینمسنددلیلیباشدبراینکهبگوییدشغلومنبعدرآمدی
دارید .اگر به این امر وارد شدید بدانید که در لغزشگاهی
هستیدکهشمارابهجهنمسوقخواهدداد.منتظریافزود:
همه سرمایه یک انسان با یک نیش قلم قاضی دگرگون می
شود .در راهی قدم می گذارید که این راه بسیار خطرناک،
لغزنده و در معرض جهنم قرار گرفتن انسان است .البته
به همین میزان که کار سخت و خطیر است کاری بسیار با
ارزش نیز است .بهترین نمونه عدالت این است که انسان
بتواند از یک مظلوم حمایت کند .دادستان کل کشور تأکید
کرد :این را بدانید که وقتی در منصب قضاوت می نشینید
تفاوتی ندارد دادیار ،دادرس ،رئیس دادگاه بدوی یا تجدید
نظر باشید ،اصحاب دعوا وقتی مراجعه می کنند وسوسه
ها شروع می شود و برخی از کسانی که خود آلوده هستند
به دنبال آلوده کردن محیط مقدس دادگــاه بر می آیند و
به دنبال به دام انداختن قاضی هستند .منتظری افزود:
سه خطر شما را در مقام قضاوت تهدید میکند .یکی خطر
پول است .دومین خطری که قاضی را تهدید می کند خطر
مسائل جنسی است .ما متاسفانه دیدهایم قاضی به دلیل
ضعف نفسانی گرفتار مسائل نفسانی عجیبی می شود.
خطر سومی که قاضی را تهدید می کند توصیههایی است
که از باب دوستی و رفاقت ،همکار و  ...او را گرفتار می کند.
قاضی ممکن است رشوه نگیرد ،پای مسائل جنسی هم
نیست اما یک توصیه ،رفاقت و آشنایی قلم قاضی را از مسیر
عدالت منحرف می کند .دادستان کل کشور همچنین
گفت:حدود ۱۱هزارقاضیداریم.تعدادیبهعلتآلودگی
بهرشوهومسائلاخالقیتحتتعقیبقرارگرفتندومنفصل
شدند و عدهای در حال تحمل کیفر هستند.
▪با برجام بی فرجام ما را فریب دادند

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش تأکید
کرد :درباره آن برجام بی فرجام که متاسفانه با آن ما را فریب
دادند و عدهای از مسئوالن ما را در وادی فریبکاری آن چنان
سرگرم کردند که رفتند و نشستند و امضا کردند و بعد هم
که چه پایکوبیها و جشنها و کف زدنهایی برافراشتند که
ما توانستیم به موفقیت برسیم ،امروز شاهدیم مانند روش
صدام معدوم ملعون که سند قرار داد الجزایر را پاره کرد
ترامپ نیز گفت ما این برجام را قبول نداریم و مقابل قرارداد
برجام ضربدر زد و هیچ تعهدی را نپذیرفتند.
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