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تازههای مطبوعات
بــازتــاب بیانات رهبر انــقــاب در دیـــدار با
فرماندهان سپاه
کیهان ،آرمان و ابتکار :کاهش تعهدات با جدیت
ادامه می یابد /آفتاب و اعتماد :فشار حداکثری
شکست خورد /شرق و ایران :نگذارید سپاه پیر
و محافظه کار شــود /جــوان :از سپاه راضــی ام
اما قانع نیستم /دنیای اقتصاد :فرصت رهایی
بودجه از نفت.
••کیهان  -فرانسه در برجام عهدشکنی کرده
و به ایران بدهکار است .اظهارات دولتمردان
درباره «ایجاد تغییرات جزئی در برجام» و طرح
«بیشتر در برابر بیشتر» یعنی خسارت بیشتر در
برابر امتیازدهی بیشتر .این یعنی ایران باید
بــرای تعهدات قبلی طــرف مقابل ،امتیازات
جدید بدهد .ایــن رونــد جز خــســارت ،نتیجه
دیگری برای ایران نخواهد داشت.
••آرمان  -محمدرضا عارف با حضور در بنیاد
بینالمللی علوم وحیانی اســراء ،ضمن اقامه
نماز به امامت آیتا ...جوادی آملی ،با وی دیدار
و گفتوگو کرد .این مرجع تقلید در این دیدار
گفت :باید یک تقویم سیاسی باشد که در آن
غارتهای کشور ثبت شود .در نظام ،مسئوالن
خوب کم نیستند که در بعضی موارد متاسفانه
کار به دست آن ها داده نشده است ،بنابراین باید
ارزیابی و آسیبشناسی شود که چگونه در کشور
غارت شد و در مرحله بعد با غارتگران بهشدت
برخورد و این آسیبها در کشور جبران شود.
••آفتاب  -نگرش سوئیسی مبتنی بر یارانه
نگرفتن مردم و به عبارتی کار کردن مردم و پول
دادن به دولــت که در اظهارات علی مطهری
مطرح شــده ،در شرایطی اســت که طی چند
سال اخیر و به خصوص از سال  97تا به امروز
آمارهای رسمیاز افزایش خیره کننده قیمت
کاالها و کاهش رفاه مردم حکایت دارد.
••اعتماد  -مــیــزان صـــادرات ایـــران در سال
2018میالدی حدود  97میلیارد دالر تخمین
زده مــیشــود .ایــن یعنی حــدود نیمی از کل
عملکرد اقتصادی کشور در سالی که گذشت
به وسیله صادرات غیرنفتی انجام شده و دیگر
محصوالت ایران توانستهاند جایگاه خود را در
بازارهای بینالمللی پیدا کنند .آمارهای منتشر
شده از فعالیت اقتصاد ایران در حالی به دست
آمده که بخش قابل توجهی از سال ،2018
با اعمال دوبــاره تحریمهای آمریکا پشت سر
گذاشته شده است.

انعکاس
••جهان نیوز نوشت :حجتاالسالم پناهیان با
انتقاد از برخی مسئوالن که دل به مذاکره بسته
اند ،تصریح کرد :امروز ایران اسالمی دارای عزت
و شکوهی بیمثال است ،متأسفانه برخی چشم
امیدشان به مذاکره است.
••اعتماد آنالین خبر داد :نعمت احمد ی،
وکیل دادگستری با اشاره به این که جداسازی
سازمان زندانها از قوه قضاییه عملکرد این نهاد
را بهتر می کند ،گفت :این جداسازی آن را در
مقابل مجلس پاسخ گو میکند.
••بولتن نیوز نوشت :همزمان با توئیت انتقادی
سفیر ایــران در انگلیس از دولــت و مسئوالن
دانشگاه امپریال کالج به خاطر حضور ضد
انقالب و اعضای حزب جدید ،مسئوالن ارشد
دانشگاه امپریال اعالم کردند به این گروه جدید
ضد انقالب اجازه برگزاری گردهمایی و نشست
را نمی دهند .برگزاری نشست اعالم موجودیت
«شــورای مدیریت گــذار» در لندن باعث خشم
و عصبانیت برخی شهروندان ایرانی ساکن
انگلیس شد .معترضان این حزب جدید را حزبی
انگلیسی خواندند و تالش های مسئوالن این
گروه برای دیدار با مقامات ارشد انگلیسی را،
دلیل محکمی بر وابستگی این گروه به انگلیس
و آمریکا اعالم کردند.
••مشرق نوشت :حسین امیر عبداللهیان مشاور
ویــژه رئیس مجلس شــورای اسالمی در امور
بینالملل در توئیتی در صفحه شخصی خود
نوشت :دستهای خبیث خارجی که سا لها
برای ناامنسازی عراق تالش کردهاند ،هماکنون
نیز با روشی دیگر در صدد بیثبات سازی عراق
هستند .وی ادام ــه داد :نباید اج ــازه داد که
دشمنان طرح مطالبات مدنی مردم را منحرف
سازند .مشاور ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی
در امور بینالملل افزود :بیتردید صهیونیستها
و حامیان تروریسم تکفیری پشت حوادث اخیر
عراق قرار دارند؛ به برکت اربعین حسینی ،این
توطئه نیز خنثی خواهد شد.
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رئیس سازمان اطالعات سپاه تشریح کرد:

هدفطراحانترورسردارسلیمانیدرکرمانچهبود؟
رئیس سازمان اطالعات سپاه با اشاره
به طراحی و برنامهریزی چند ساله
سرویسهای امنیتی عبری-عربی
برایترورسرلشکرحاجقاسمسلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه در کرمان
با هــدف ایجاد جنگ مذهبی در ایام
فاطمیه و مــحــرم ،از شناسایی این
طــرح و در نهایت دستگیری اعضای
تیم ترور پردهبرداشت .به گزارش سپاه
نیوز ،حجتاالسالموالمسلمینحسین
طائب این مطلب را روز پنج شنبه در
بیستوسومینمجمععالیفرماندهان
سپاه مطرح کرد و درباره ابعاد این طرح
شوم گفت :دشمنان انقالب اسالمی
و ملت ایران پس از ناکامی توطئه ها و
فتنههایمختلفبرایتسلیمجمهوری
اسالمی و راه انــدازی دوقطبی جنگ
و مقاومت و پیامدهای معکوس آن با
شکل گــیــری احــســاس غـــرور ملی و
افــزایــش روحیه مقاومت و استقامت
برابر فشارهای اقتصادی ،درصــدد

بودند در ایام فاطمیه یا محرم اقدامی
در جنوب شرق کشور انجام دهند که به
واسطهفضایحاکمواشرافهمهجانبه
نیروهای امنیتی و اطالعاتی و اقدامات
خوبنیرویزمینیسپاهموفقنشدند.
ویافزود:آنهاباسرخوردگیازناتوانی
در اقدام ضد امنیتی در این خصوص و
نیز عملیات علیه مقرهای سپاه ،برنامه
ریزی چند ساله خود برای ترور سردار
حاجقاسمسلیمانیراعملیاتیکردندتا
بتوانندویرادرداخلکشورودراستان
کرمانهدفقراردهند.رئیسسازمان
اطالعات سپاه در تشریح بخشی از این

طرحترورگفت:دراینطراحیقراربود
تیمتروریستیوابستهواجیرشدهباورود
بهکشوردرایامفاطمیه،محلیرادرجوار
حسینیه مرحوم پدر ســردار سلیمانی
خریداری و با استقرار در آن  ۳۵۰تا
 ۵۰۰کیلو مواد منفجره تهیه کنند و از
طریق ایجاد کانال در زیر حسینیه قرار
دهند تا زمانی که این ســردار عزیز به
رسم هر سال در ایام تاسوعا و عاشورا
در ایــن حسینیه و در جمع ع ــزاداران
حسینی  حضور مییابند ،آن را منفجر
کنند.طائب افــزود :آن ها با این اقدام
شوم درصدد بودند یک جنگ مذهبی

خبر مرتبط
روایت تحلیلگر لبنانی از التماس رئیس اسبق «سیا» برای دیدار با سردار سلیمانی

شبکه المیادین لبنان در برنامهای اختصاصی به موضوع شکست طرح ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده
نیروی قدس سپاه پرداخت و نظر کارشناسان را در این باره جویا شد .به گزارش فارس ،یکی از مهمانان این برنامه
«انیس النقاش» ،هماهنگ کننده شبکه تحقیقات و پژوهشهای راهبردی «امان» بود .او گفت که طرح ترور سردار
سلیمانی در حقیقت طرح مشترک اسرائیل و عربستان سعودی است و همکاری اطالعاتی برخی از کشورهای عربی
با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت پیش از این نیز سابقه داشته است مانند عملیات ترور
حاج عماد مغنیه ،از فرماندهان نظامی حزبا ...لبنان .هماهنگ کننده شبکه تحقیقات و پژوهشهای راهبردی
«امان» به التماسهای «دیوید پترائوس» ،رئیس اسبق سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده آمریکا (سیا) برای
دیدار با قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت که این مقام آمریکایی از حمد بن خلیفه ،امیر سابق قطر خواسته است که
زمینه دیدار رسمی بین او و سردار سلیمانی را فراهم کند.

 4تحلیلدربارهحضورناطق
نوریدرجلسهجامعهروحانیت
حضور حجت االسالم ناطق نوری در جلسه
اخیر جامعه روحانیت پس از  10سال غیبت،
واکنشهایمتفاوتیمیانچهرههایسیاسی
داشــت .تاجایی که حتی علی صوفی فعال
سیاسی اصالح طلب به نامه نیوز گفت که اگر
ناطق نامزد انتخابات ریاست جمهوری در
 1400شود،همهاصولگرایانبهجزپایداریو
احمدینژادیهاوکلجریاناصالحاتپشت
سر او صف می کشند .درعین حال حسین
انواری از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه
حضور حجت االسالم ناطق نوری را براساس
احساس ضرورت و تکلیف دانست و افزود:در
این برهه زمانی تشخیص وی این بــوده که
در این جلسه شرکت کند و هنوز هم بحثی
از انتخابات و مجلس خبرگان مطرح نشده
اســت .حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی
اصولگرا هم ضمن اشاره به تشکیل کمیته ای
در جامعه روحانیت و احزاب اصولگرا برای
دعوت از اضالع اصولگرایی ،گفت :وظیفه
اصلی این کمیته ،این است که با همه اضالع
جریان اصولگرا صحبت و آن ها را به وحدت
و انسجام نیروهای ارزشی و انقالبی دعوت
میکند ودر همین زمینه دعوت از ناطق نوری
انجام شــده اســت .وی با اشــاره به جلسات
خصوصی و گروهی خود با ناطق نوری گفت:
ناطق نوری درباره بحث انتخابات ،هیچ گاه
به صــورت مصداقی وارد نمیشود و بیشتر
به دنبال وحدت و انسجام نیروهای انقالبی
و ارزشــی اســت .پایگاه خبری انتخاب هم
در خصوص بازگشت ناطق نوری به جامعه
روحانیت دو تحلیل را برشمرد .انتخاب در
محور اول تحلیل خود نوشت :به نظر میرسد
پورمحمدی ،همراه با موحدی کرمانی ،در
مقام رئیس شورای مرکزی ،دعوت مجدد و
بازگشت سیاستمداری کهنهکار همچون
ناطق نوری را در دستور کار قرار داده اند و
قصد دارند از حضور مجدد او به عنوان ضامن
احیای دوباره خود و باهدف پایداری زدایی از
جریاناصولگرابهرهبگیرند.اینپایگاهخبری
افزود :این واقعیت قابل پنهان کردن نیست
که ناطق نوری نیز میل دارد همچون مرحوم
آیتا ...هاشمی ماندگار و در آینده از او در مقام
یک مرجع فراجناحی ،یاد شود.
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راه بیندازند و بگویند مسئله انتقام
داخلی بــوده اســت .اما به فضل الهی
و به رغم برنامه ریزی چند ساله به سد
هوشمندی و هوشیاری فرزندان ملت
ایران برخورد کردند و قبل از اقدام ،در
تور اطالعاتی سپاه پاسداران انقالب
اسالمیقرارگرفتند.ویباتاکیدبراین
کهحتیزمانیکهاینتیمرابرایآموزش
از ایران به کشورهای همسایه بردند تا
با هزینههای زیاد آماده و برای اجرای
عملیات به داخــل اعــزام کنند ،تحت
کنترل و اشــراف اطالعاتی سپاه قرار
داشتند ،گفت :اعضای این تیم پس از
دستگیریگفتندمیخواستیمعملیات
ایام فاطمیه را به ایام محرم و تاسوعا و
عاشورابیاوریمتاباترورسردارسلیمانی
اتفاق بزرگی را برای بر هم زدن اوضاع
داخلیوافکارعمومیرقمبزنیم .طائب
افزود:اما با الطاف الهی و کار دقیق و
هوشمندانه اطالعاتی با دستور سردار
فرماندهمحترمکلسپاهقبلازتاسوعاو
عاشوراموفقشدیمبادستگیریاینتیم
سه نفره توطئه و برنامه ریزی چند ساله
سرویسهایعبری-عربیبرایارتکاب
چنین جنایتی را خنثی و با شکست
مواجه سازیم.رئیس سازمان اطالعات
سپاه خاطرنشان کرد :این ها آن قدر
بــه موفقیت طــراحــی و عملیات خود
اطمینان داشتند که حتی وزیر خبیث
رژیــم صهیونیستی مدتی قبل اظهار
کرده بود که ما سردار سلیمانی را ترور
میکنیمامابهیاریخداوند نتوانستند
وسربازانگمنامامامزمان(عج)درسپاه
موفق به دستگیری تیم و خنثی سازی
توطئهشدند.
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افشاگریبیسابقهازپرداختهایکالنمنافقین بهکنگرهآمریکا

رجویگیت؛اینباردرکنگره

یک رسانه تخصصی آمریکایی ،اسنادی از پرداخت های کالن منافقین به کنگره منتشر
کردهاست؛پرداختهاییکههدفآنتشدیدسیاستهایضدایرانیدولتآمریکاست.
بنا بر گزارش وب سایت « ُاپن سیکرت» که به طور تخصصی به مسئله ورود پولهای با
منشأمشکوکبهامورسیاسیدرآمریکامیپردازد،گروهکتروریستیمنافقین،ازسال
 )1392( 2013تا کنون به شرکت البیگر «روزمونت» مبلغ 1.4میلیون دالر پرداخته
تا بر سیاستهای خارجی و دفاعی آمریکا علیه ایران تأثیر بگذارد .منافقین که از سال
 92با عنوان جعلی «شورای ملی مقاومت» مشغول البی گری در آمریکا هستند ،از یک
سو وظیفه جاسوسی علیه ایران برای سرویس های اطالعاتی آمریکا را برعهده دارند و از
سویدیگرباهزینهکردنپولهاییکهازسعودیهاودیگرکشورهایضدایرانیدریافت
میکنند،درداخلآمریکامشغولاقداماتضدایرانیهستند.چندروزقبلوهمزمانبا
سخنرانیدکترروحانیدرهفتادوچهارمیننشستمجمععمومیسازمانملل،مایک
پمپئو رئیس پیشین سازمان سیا و وزیر خارجه فعلی آمریکا در جمع اعضای گروهک
منافقین و گروهکهای تجزیهطلب در نیویورک سخنرانی و ادعاهای بی پایه خود علیه
ایران را تکرار کرد .به گزارش ایسنا ،گزارش رسانه آمریکایی « ُاپن سیکرت» به دلیل ثبت
نام رسمی «مایکل موکازی» در فرم مربوط به وزارت دادگستری آمریکا به عنوان البیگر
گروهکتروریستیمنافقینتهیهومنتشرشدهاست.درگزارشاینرسانهآمریکایی،اسناد
مراوداتمالیفرقهتروریستیمنافقینباشرکتالبیگر«روزمونت»ازطریقادارۀاسناد
عمومی وابسته به سنای آمریکا به دست آمده است .پیشتر ان .بی .سی هم در گزارشی
آورده بود که گروهک منافقین «هزاران دالر به سیاستگذاران آمریکایی میپردازد تا
درمراس ماینگروهسخنرانیکنند».مبالغپرداختیمنافقینکهسروصدایزیادیبهپا
کرده،درمجموع 180هزاردالراستکهبهجانبولتونمشاورامنیتملیپیشیندولت
ترامپپرداختشدهاست.یکیازجدیترینمنابعقطعیاینگروهک،کمکهایرژیم
سعودیاست«.مسعودخدابنده»عضوسابقمنافقینوتیمامنیتیسرکردهاینگروهک،
سال گذشته اذعان کرد که شخصا سه ُتن طال از رژیم سعودی دریافت کرده و به منافقین
تحویل داده است .تمام رسانه ها و شبکه های اجتماعی منافقین در جریان حمله یمن به
تاسیساتآرامکودرخدمتمنافعسعودیقرارگرفتوحتیپیرمردهایجالدوهشتگ
سازی که پیشتر تصاویر آن ها در خراسان منتشر شده بود ،دروغ سازی گسترده ای علیه
ایراندرفضایمجازیبهراهانداختند.

