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تازههای مطبوعات
••اعتماد -این روزنامه در گــزارش اصلی خود با
تیتر «سانسور صدای ایران از نیویورک تا داووس»
نوشت :قرار بود محمدجواد ظریف به عنوان وزیر
خارجه کشورمان در «سالن اصلی» داووس یک
جلسه اختصاصی (عمومی) داشته باشد .با وجود
توافقاولیه،میزبانبابهانهکردنسقوطهواپیمای
مسافربری ادعا میکند که نمیتواند برنامهای با
مخاطب عمومی در اختیار وزیرخارجه ایران قرار
بدهد بنابراین با حذف جلسه عمومی ،محمدجواد
ظریف نیز با توجه به تغییر یکطرفه در برنامه از
شرکتدرنشستامسالداووسانصرافداد.
••وطن امروز  -درواکنشبهاقداماروپاراهسختتر،
دورتر و پرهزینهتر خروج از انپیتی مطرح میشود.
درصورتیکهراهآسانترونزدیکترلغونظارتهایی
چون اقدامات شفافساز یا پروتکل الحاقی است که
میتواند اقدامی بازدارنده در ارجاع پرونده ایران
به شورای امنیت باشد .چرا دولت به جای خروج از
انپیتی که گزینه دور از دسترس و دستنیافتنی
است،نظارتهایگستردهایراکهتوسطآژانسدر
نتیجهبرجاماعمالمیشودلغونمیکند؟
••همشهری -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با تیتر
«مادرم؛کولبر»نوشت:شغلسختوطاقتفرسای
کولبری این روزها در خطه غربی کشورمان دیگر
شغل مردانه نیست و به کاری برای زنان هم تبدیل
شده است.آماری که هالله امینی ،نماینده استان
کردستان در شورای عالی استانها ،نیز راجع به آن
هشدار داده و گفته است «با زنان و دخترانی مواجه
هستیم که مجبورند در نقش یک مرد ظاهر شوند تا
بهصفطوالنیکولبرانبپیوندند».
••جمهوری اسالمی  -روزنامه فرانسوی لوپوئن
نوشت :این که رئیس جمهوری فرانسه در پیامی
توهینآمیز ،نام خلیجفــارس را جعل کرد و از آن
بهعنوان خلیج عربی  -فارسی نام بــرد ،اقدامی
عمدی بود .این روزنامه به نقل از «برنارد هورکاد»
ایرانشناس و جغرافیدان مرکز پژوهشهای
علمیفرانسهنوشت:ازدیدگاهجغرافیاییوسنتی،
در طول تاریخ همواره از نام خلیجفارس استفاده
شدهاست.

انعکاس
••جام جم آنالین نوشت :اکبر ترکان مشاور
سابق روحانی با بیان این که امروز یکی از مدیران
سازمان برنامه و بودجه در وزارت بهداشت وزیر
است افــزود :دربــاره وزارت دارایــی نیز به همین
شکل است .بعضی وزیران سلیقه هایی که دارند
بیشتر به واعظی نزدیک است .کارآمدی این دوره
نیز معادل کارآمدی واعظی و نوبخت است .وی
گفت :اگر چه اصالح طلبان سعی می کنند خود
را از نتایج عملکردی دولت جدا نشان بدهند ولی
سرنوشت آن ها با سرنوشت دولت روحانی گره
خورده است.
••تابناک مدعی شد :ازمیان ۵۷داوطلبیکهدر
زمانثبتنام،برایانتخاباتمیاندورهایپنجمین
دوره مجلس خبرگان رهبری از حــوزه انتخابیه
استان قم ثبت نام کرده بودند با انصراف  ۲۹نفر
و ردصالحیت  ۲۶نفر ،در مجموع دو نفر برای
انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری از
حوزه انتخابیه استان قم تأیید صالحیت شدند که
یکی از آنها آیت ا ...محمد یزدی است.
••خبرآنالین خبرداد :فیصل بن فرحان وزیر
امور خارجه عربستان ضمن تالش برای سرپوش
گذاشتنبرنقشمنفیریاضدررویدادهایمنطقه
به رویترز گفت :ما از گفت و گو [با ایران]استقبال
میکنیم مشروط بر این که ایران از طریق خشونت
از عوامل منطقهای خود حمایت نکند .وزیر خارجه
سعودی خاطرنشان کرد :کشورهای بسیاری در
بحث مذاکره با ایران پیشنهاد میانجی گری ارائه
کردند.
••عصرایران خبرداد  :سردبیر خبرگزاری میزان
دربــاره علت حضور ترانه علیدوستی در مراجع
قضایی توئیتی منتشر کرده و گفته است:حضور
ترانه علیدوستی در مرجع قضایی ارتباطی به
موضوعات اخیر ندارد؛مربوط به پروندهای است
که ســال  96با شکایت پلیس از علیدوستی به
جریان افتاد .مرجع قضایی هم در پی حل و فصل
این پرونده قدیمی است.
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نخستیناعترافترامپبهآسیبدیدن
سربازانآمریکاییدرعیناالسد
رئیس جمهور آمریکا که در روز حمله
موشکی ایــران به پایگاه آمریکایی عین
االسدمدعیشدهبودکه«هیچکسآسیب
ندیده» و «چیزی نبوده است» ،روز گذشته
و پس از دو هفته درز قطره چکانی از میزان
صدمات و تلفات سربازان ارتش آمریکا،
سرانجام پذیرفت که برخی مصدوم شده
اند اما با گفتن یک جمله سعی کرد که آن
را تقلیل دهد« :شاید سربازان آمریکایی
در عین االسد فقط سر درد گرفته باشند»!
روز گذشته البته واشنگتن پست نیز
گــزارش داد« :مقامهای ارتــش آمریکا
از ارائــه آمــار دربــاره شمار نظامیانی که
تحت درمــان هستند خـــودداری کرده
اما گفتهاند «ســربــازان دیگری به مرکز
منطقهای الندستول در آلمان منتقل
شدهاند ».یک روز پس از حمله موشکی
ایــران به عین االســد ،نیروی هوافضای
سپاه در گزارشی اعالم کرد که سربازان
مصدوم آمریکایی به بیمارستانهایی در
عــراق  ،آلمان و ...منتقل شده انــد .سه
روز پیش یک روزنامه کویتی از انتقال 16
سرباز مجروح آمریکایی به بیمارستانی
در کویت خبرداده بود .پنتاگون نیز هفته
گذشته رسما پذیرفته بود که  11سرباز
ایــن کشور به دلیل آن چه آن را «ضربه
مالیممغزی»نامیدبستریشدهاند .بااین
حال روز گذشته در نشست خبری دونالد
ترامپ در داووس سوئیس ،خبرنگاری از
ترامپ درباره ایران پرسید و گفت« :شما
ابتدا بارها به آمریکاییها گفته بودید
که پس از انتقام گیری (موشکی) ایران
از حمله (تــرور منجر به شهادت سردار)
سلیمانی ،هیچ آمریکایی زخمی نشد؟ ما

اکنون میدانیم که دست کم  ۱۱نظامی
آمریکایی به صــورت هوایی از عــراق به
مکانهای دیگر منتقل شدند .آیا درباره
این تناقضها توضیح میدهید؟» دونالد
تــرامــپ پــاســخ داد« :خــیــر! مــن شنیدم
کــه آن هــا ســر درد و چیزهای دیگری
(مشکالت دیگری) داشتند! چیزی که
من می گویم و می توانم گزارش کنم این
اســت که چیزی جــدی نبود!» خبرنگار
پرسید :دربــاره ضربات مغزی احتمالی
چطور؟ودونالد ترامپ پاسخ داد« :آن
ها چند روز بعد در این بــاره به من گفته
بودند .شما باید از وزارت دفاع بپرسید.
مــن ای ـنهــا (جــراح ـتهــا و صــدمــات به
نظامیان آمریکایی در عین االسد) را در
مقایسه با دیگر جراحتهایی که دیدهام،
جراحتهای جدی نمی دانم!»
بــه گـــزارش فــارس وزارت دفــاع آمریکا
اعتراف کرده عالوه بر  ۱۱نظامی آمریکا
که قب ً
ال اعالم شد در حمله موشکی ایران
به «عیناالسد» زخمی شدهاند نظامیان
دیــگــری هــم ب ــرای طــی رون ــد درمـــان به
خــارج از عــراق منتقل شدهاند .روزنامه
واشنگتنپست در این باره نوشته نزدیک

اظهاراتواعظیدربارهردصالحیتها،سخنگوی
شوراینگهبانورابطهدولتباصداوسیما

روز گذشته رئیس دفتر رئیس جمهور در غیاب ربیعی سخنگوی دولــت به ســواالت
متعدد خبرنگاران در هفته پــر خبر کشور پاسخ داد .محمود واعــظــی درپــاســخ به
سوالی دربــاره فشار دولــت به رسانه ملی بــرای محدود کــردن برخی از برنامه ها هم
گفت  :ما چیز زیــادی نمیخواهیم ،ما میگوییم صحبتهای رئیس جمهور و وزیــران
بدون تبعیض و بر اساس آن چه آن ها میگویند پخش شود ،نه این که برخی مطالب را
نگذارند و بگویند مصلحت نیست و مطلبی را از صحبتهای رئیس جمهور و وزیــران
را که برداشت خودشان است زیرنویسکنند  .ما چندین بار گفته بودیم آن چیزی که
زیرنویس می شود با آن چه در فیلم وجود دارد متغیر است .واعظی یادآور شد :ما با رئیس
صداوسیما مشکلی نداریم و مجموعه عظیمی از کارکنان و عزیزانی را که در صدا و
سیما در سراسر کشور زحمت میکشند از خودمان میدانیم و هیچ مشکلی هم با این
مجموعه نداریم ،بحث ما روی یک سری افــراد سیاسی است که تعداد آن ها هم خیلی
اندک است .متاسفانه این تعداد اندک از افراد سیاسی در  ۱۵سال گذشته پست های
کلیدیرادراختیارگرفتهاندوبااینجایگاهبهعنوانیکحزببرخوردمیکنند.دولتمعتقد
استنبایدصداوسیماتوسطآنگروهمحدودبهصورتجناحیادارهشود.ویتصریحکرد:
صداوسیمایکرسانهملیومتعلقبهکلنظاموکشوراستومامیگوییمهمانطورکهبرای
قواونهادهایدیگربستهمیبندندبرایدولتهمهمانگونهعملکنند.اینتنهاموضعدولت
نیستبلکهمردمهمدوستدارندصداوسیمابدونتبعیضفعالیتتمامخدمتگزارانخودرا
موردپوششخبریقراردهد.رئیسدفتررئیسجمهوریدرادامهصحبتهایخوددرپاسخ
بهپرسشیدربارهبرخیانتقادهاازنحوهرسیدگیبهصالحیتنامزدهایانتخاباتمجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :اگر رد صالحیتها براساس قانون باشد و کسی تخلفی اعم از
اقتصادی ،اخالقی و هر چه که قانون مشخص کرده،مرتکب شده باشد ،دولت به هیچ وجه
دربارهایننوعردصالحیتهامطلبیرامطرحنمیکنداماگزارشهاییکهماازافرادیکه
جزونمایندگانفعلیمجلسمحسوبمیشوندوهمچنینآنهاییکهنمایندهفعلینیستند
دریافتکردهایماینگونهاستکهبرخیازآنهارفتهاندصحبتکردندوبهآنهااعالمشده
کهشماازبرجامحمایتکردهایدیااینکهازدولتطرفداریکردهاید.
وی در پاسخ به پرسشی درباره توضیحات شورای نگهبان در خصوص علت رد صالحیتها
گفت :سخنگوی شورای نگهبان ،هر کسی هر چه بگوید جواب اورا می گوید؛ نمیشود که
همهناحقباشندوفقطسخنگویشوراینگهبانحقباشد.تاامروزهرکسیدرهرکجاکه
صحبتکردهازجملهآقایالریجانیسخنگویشوراینگهباندربارهاظهاراتمطرحشده
جواب داده است .موضع دولت این است که آن چه را که تخلف و مسائل مالی ،اقتصادی و
اخالقیاستقبولداریمامانبایدبراساستفکرافراد،صالحیتآنهاراردکنند؛مامیگوییم
همواره دو تفکر در کشور وجود داشته که یکی از آنها تفکری است که سردمدار آن از ابتدا
مقام معظم رهبری بودند و ایشان همواره در تمام انتخاباتها معتقد و به دنبال انتخابات
پرشورومشارکتحداکثریبودند.تفکردیگرینیزوجودداردکهمیگویداصالمهمنیست
در انتخاباتها چند درصد مشارکت میکنند بلکه صرفا نتایج انتخاباتها مهم است؛ ما
میگوییم اگر شما میخواهید مهندسی کنید تا در انتخابات مشارکت پایین باشد و گروه
خاصیبرندهانتخاباتباشد،اینموضوعنتیجهانتخاباتهمهملتایراننیست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

به دو هفته پس از آن که «دونالد ترامپ» و
مقامهای وزارت دفاع آمریکا اعالم کردند
هیچکس[درحملهموشکیایرانبهپایگاه
عیناالسد] آسیب ندیده پنتاگون گفته
شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی برای
انجام درمانهای پزشکی و معاینات به
خارجازعراقمنتقلشدهاند.
همچنین بــه گـــزارش فـــارس ســازمــان
تروریستی «سنتکام» (ستاد فرماندهی
مرکزی ایاالت متحده آمریکا) در بیانیهای
اعالم کرد« :سالمت و ایمنی همه نیروها
مهمترین دغدغه همه مقامهای وزارتخانه
است و ما بابت مراقبتهایی که توسط
کــادر پزشکیمان از این نیروها به عمل
آمــده قدردانی میکنیم ».در ادامــه این
بیانیه آمده است« :در حالی که ارزیابیها
و درمانها ادامــه دارد مشخص شده که
شمار بیشتری از نیروهای نظامی دچار
جراحتهایاحتمالیهستند   ».درادامه
بیانیه سنتکام تأکید شده اســت« :این
نظامیان  -برای رعایت جوانب احتیاط-
برای انجام ارزیابیهای بیشتر و دریافت
درمانهای ضروری به صورت سرپایی به
الندستول در آلمان منتقل شدهاند».
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آغازدادگاهتجدیدنظرشکایت
ایرانازانگلیسدربارهچیفتن
هــادی محمدی – دادگــاه تجدیدنظر دربــاره سود بدهی
انگلیسبهایرانبرسرقراردادخریدتانکهایچیفتندردهه
 ۷۰میالدی روز گذشته آغاز و ادامه آن به روز جاری موکول
شد .مبلغ این سود حدود ۲۱میلیون و ۷۰۰هزار پوند (بیش
از  ۲۸میلیون و  ۳۷۰هزار دالر) اعالم شده است .اصل پول
و سود آن حدود  450میلیون پوند است .این بدهی مربوط
به خرید تانکهای چیفتن در سال  ۱۳۵۰بین وزارت دفاع
انگلیس و رژیم پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار
و ۵۰۰عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
پس از انقالب اسالمی این قرارداد لغو شد و با توجه به آن که
ایران همه پول قرارداد را پرداخته بود ،خواستار بازپسگیری
پولخودشد.
سه روز قبل بود که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس
بااشارهبهبرگزاریجلسهاستماعدادگاهتجدیدنظرانگلیس
دربارهبخشکوچکیازبدهیقراردادتسلیحاتیاینکشوربه
ایراندرتوئیتینوشتکهباتعیینتکلیفاینموضوع،فرایند
کمیشود.بعیدینژادتاکید
حقوقیپروندهبهپایانخودنزدی 
کرده بود :با تعیین تکلیف این بخش کوچک ،فرایند حقوقی
ک میشود و بهانه ای برای پرداخت
پرونده به پایان خود نزدی 
نکردن بدهی باقی نخواهد ماند .بنابر گزارش بیبیسی،
دولتهای ایران و انگلیس در واقع بر سر سودی که به این
بدهیتعلقمیگیرد،اختالفنظردارند.سالگذشتهمیالدی
دادگاه عالی لندن حکم داد که این سود به دلیل تحریمهای
اتحادیهاروپاقابلپرداختنیست .بیبیسیدرادامهگزارش
خود آورده است :در حالی که بیش از یک دهه از حکم قطعی
دادگاههای هلند و فرانسه برای پرداخت بدهی ایران و سود
پولش(حدود 450میلیونپوند)میگذرداماشرکتآیاماس
که کامال متعلق به وزارت دفاع انگلیس است و تمام امور این
قراردادهارابهعهدهدارددریکنبردحقوقیطوالنیهنوزاین
پول را نپرداخته است.شرکت آیاماس ادعا میکند که برای
بازپرداختاینبدهی،مشکلتحریمهاوجوددارد.
ازسویدیگرروزنامهانگلیسیگاردیننوشتهاستکهانگلیس
در حال بررسی گزینههای جایگزین برای پرداخت بدهی
قدیمیاش به ایــران ،از جمله طریق انتقال اقالم دارویــی و
غذاییاست.

الریجانی ۲۲:بهمننبایدبهمیتینگانتخاباتیتبدیلو
برایجناحهاهزینهشود

رئیس مجلس با تأکید بر این که  ۲۲بهمن روز
وفاق است نه تبلیغات جناحی گفت :راهپیمایی
گــرامــی داشــت  ۲۲بهمن سوخت انتخابات
شورانگیز اســـت ،بــایــد صـــدای وحـــدت از آن
شنیده شود بنابراین نباید به میتینگ انتخاباتی
تبدیل و بــرای افــراد یا جنا حها هزینه شود .به
گــزارش میزان ،علی الریجانی روزگذشته در
دیدار با روسای کارگرو ههای بزرگداشت ایام
ا ...دهه فجر چهل و یکمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و روسای دفاتر استانی شورای
هماهنگی تبلیغات اســامــی بــا بــیــان ایــن
مطلب تصریح کرد :در عین حال نباید این روز
تبدیل به میتینگ تبلیغاتی و دسته دسته کردن
مردم شود و از چنین ظرفیتی برای سوء استفاده
یک فرد یا گروه بهره گرفته شود.
وی در ادامــه گفت :همزمانی سالگرد صدور
بیانیه گام دوم انقالب با ایام دهه فجر و همچنین
چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی و یارانش بدون شک انــرژی جدیدی
برای حرکت آینده کشور رقم خواهد زد و تحول
بزرگی در روحیه ملی کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس مجلس با اشاره به این که شهادت سردار
سپهبد قاسم سلیمانی و یارانش در داخل کشور و
همچنین منطقه بیداری ایجاد کرده است ،افزود:
وفــاق در داخــل و همبستگی ملی و همچنین
مخدوش شــدن وجهه آمریکا از مصدا قهای
ایــن بــیــداری اســت .ایــن که ابرقدرتی مهمان
کشوری دیگر را ترور کند و بخواهد به راحتی از
کنار آن بگذرد امری امکان پذیر نیست بنابراین
مشاهده شد که آمریکاییها آسیب دیدند.وی
برگزاری انتخابات شورانگیز را از دیگر نکات
مهم در بــرگــزاری گرامی داشــت یــوم ا ...دهه
فجر برشمرد و گفت :دشمنان دربــاره حضور
کمرنگ مردم در انتخابات امید دارند ،در حالی
که خودشان تنها با  ۴۰تا  ۵۰درصد مشارکت
انتخابات برگزار میکنند  .وی با تأکید بر این که
راهپیمایی گرامی داشت  22بهمن باید سوخت
برگزاری انتخابات شورانگیز باشد ،تصریح کرد:
این که مــردم با  70تا  80درصــد مشارکت در
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انتخابات حضور داشته باشند موجب برطرف
شدن بسیاری از مشکالت در حــوزه داخلی و
بینالمللی خواهد شد.
وی با اشاره به این که رسانهها و رادیو و تلویزیون
در تبلیغات ایام گرامیداشت دهه فجر باید بر ملی
بودن  ۲۲بهمن تاکید داشته باشند ،اظهار کرد:
اختالف نظرها نباید در روز راهپیمایی به میان
بیاید ،زیرا  ۲۲بهمن روز وحدت است نه اختالف؛
 ۲۲بهمن ظرف مناقشات نیست و در این روز باید
از شعارهایی که نتیجه آن کدورت و افتراق است،
پرهیز شود .رئیس مجلس با اشاره به این که مسئله
مردمی بودن در برگزاری مراسم یوم ا ...دهه فجر
امــری مهم محسوب میشود ،ادامــه داد :نباید
این طور القا شود که دستگاهها محور تبلیغات و
برگزاری چنین گرامی داشتی هستند؛ گاهی
برخیبرایاینکهبگویندحضوردارندطوریرفتار
میکنندکهموجبسوءاستفادهدشمنانمیشود؛
این که کارمندان دستگاهها در این مراسم حضور
داشته باشند اتفاق خوبی اســت ،امــا ایــن که بر
پالکاردها نوشته شود کارکنان فالن دستگاه،
صحیح نیست و باید از این گونه اقدامات پرهیز
شود .بر اساس این گزارش الریجانی با تأکید بر
این که همه باید در مراسم ۲۲بهمن شرکت کنند،
زیرااینموضوعوظیفههرفردمسئولیتپذیراست،
گفت :افراد باید دیگران را هم برای حضور در این
گرامی داشت تشویق و توجه کنند که امام راحل
حرکتی بدون سالح را آغاز کرد و مردم با پشتیبانی
از ایشان حکومتی سازمانیافته را از بین بردند.
رئیس مجلس اظهار کرد :به عنوان مثال به دنیا
اعالم کردیم ایران نیز مانند بقیه کشورها  NPTرا
پذیرفته و میخواهد دانش هستهای داشته باشد،
حتی رهبر انقالب فتوا دادند سالح هستهای حرام
است و ما آن را نمیسازیم ،اما آنها این موضوع
را نمیپذیرند و فشارهای مختلفی را به کشور
وارد میکنند.وی در این زمینه افزود :اگر مسئله
هستهای حل شود حتم ًا ماجرای دیگری را مطرح
میکنند ،زیرا آنها میدانند ایرانیان باهوش و
توانمندهستندوبههمیندلیلمیخواهندجلوی
جهش کشور را بگیرند.
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اخبار

خانوادهشهیدسلیمانیجوان
بازداشتیرابخشید
برادر شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به انتشار
خبربازداشتفردیکهدریکیازتجمعاتاعتراضی
هفته گذشته به تصویر این شهید اهانت کرده بود،
گفت:ازمراجعقضاییوانتظامیمیخواهمپرونده
جــوان بــازداشــت شــده را مختومه کنند .سهراب
سلیمانی افــزود :شنیدم جوان دستگیر شده زیر
 ۱۸سال دارد و با شناختی که از روحیه سردار دارم
میدانم ایشان از این موضوع راضی نخواهد بود که
فردیبهخاطراوآزارواذیتشود.روزگذشتهسردار
رحیمی ،فرمانده پلیس پایتخت اعالم کرد :فردی
که اقدام به پاره کردن عکس سردار سلیمانی کرد
در عرض کمتر از ۲۴ساعت از سوی مأموران پلیس
شناسایی و دستگیر شد .رحیمی با بیان این که این
فرد کمتر از ۱۸سال داشت و پس از تشکیل پرونده
به مقامات قضایی تحویل شد ،گفت :این فرد در
بازجویی های انجام شده مطرح کرد که تحت تأثیر
تبلیغات و القائات فضای مجازی دست به این کار
زده است .فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :وی
هماکنونباابرازپشیمانیازاقدامخودوباقراروثیقه
آزاد شده است .دراین باره به گزارش خبرگزاری
صداوسیما برادر شهید سلیمانی تاکید کرد :قرار
است من این جوان را ببینم و به او میگویم که حاج
قاسمبهجوانانعالقهمندبودودوستداشتافرادی
تاثیرگذار در جامعه باشند.وی تاکید کرد :خواهش
منازمراجعقضاییوانتظامیایناستکهموضوع
را پیگیری نکنند چرا که حاج قاسم به جوانان عشق
میورزید.آقای سلیمانی افزود :این جوان قصد و
نیتینداشتهوتحتتأثیریکموضوعاحساسیقرار
گرفته است که حتم ًا قابل بخشش است.فردی که
چندروزپیشبهتصاویرسردارسلیمانیاهانتکرده
بودامروزبازداشتشد.

رئیسجمهور:دوستاناروپایی
دچارخطاواشتباهنشوند
رئیس جمهور با بیان این که آمریکا در به شهادت
رساندن ســردار بــزرگ کشورمان خطای بزرگی
مرتکب شــد خطاب بــه اروپــایــی هــا تاکید کــرد:
دوستاناروپاییدچارخطاواشتباهنشوند...آمریکا
خطا کــرده و جــزای آن را خواهد دیــد ،آیا شما هم
میخواهید خطا و اشتباه کنید؟ وی خطاب به
اروپاییهاافزود:جاییکهبایدبهعهدخودعملکنید
ناتوان می شوید و می گویید آمریکا فشار می آورد
و نمی توانید و از ما عذر خواهی می کنید اما چطور
علیه ملت ایــران ،یک مرتبه توانمند می شوید؟ به
گزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،دکتر
روحانیروزگذشتهافزود:آمریکاتصورکردکهسردار
سلیمانی از بین بردنی است در حالی که کسی با
شهادتازبیننمیرودبلکهجاودانهمیشود.آمریکا
بااینکارخودسردارسلیمانیرابرایهزارانسالو
در تاریخ جاودانه کرد و آرزو میکنیم خداوند چنین
توفیقی به انسان دهد که پایان عمرش جاودانگی
باشد.روحانی افــزود :شما می دانید در توافقی
که به نام توافق هسته ای با هم انجام دادیــم همه
تعهداتی داریم و باید به آن ها عمل کنیم ،این چه
حرف مستکبرانهای است که یک دولتی بگوید من
بهتعهدخودعملنمیکنماماشمابایدبهآنمتعهد
باشید.رئیس جمهور تاکیدکرد :شما بعد از خروج
آمریکا،مگربهما11تعهدندادیدکهبهآنعملکنید؟
بهکدامیکازآنهاعملکردهاید؟بیتردیدوفایبه
عهد  ،اخالق  ،تاریخ و شرافت باالتر از تعرفه خودرو
است .انسان که شرافت و عهدش را برای تعرفه زیر
پانمیگذارد!روحانیاضافهکرد:حاالکسیکهاین
تعهدرازیرپاگذاشتتصورمیکردکهمیتواندبااین
کارملتیراشکستدهدشماکهمیدانیدملتایران
رانمیتوانبااینگونهاقداماتشکستدادپسچرا
بهتعهدخودعملنمیکنید؟روحانیتصریحکرد:به
سهکشوراروپاییتاکیدمیکنمکهاگرتخلفیکردید
و تعهدی را زیر پا گذاشتید ،مسئول تمام تبعات آن
شما هستید.رئیس جمهور با تاکید بر این که ایران
بهدنبالسالحهستهاینبودهونیست،گفت:حتی
اگربرجاموپادمانهمازبینبرودوروابطکشورمانبا
آژانسبینالمللیهستهایخوبیابدباشد،بهدنبال
سالح هستهای نیستیم و بر مبنای فتوای رهبری
عزیز و مطابق تعهد اخالقی هیچ وقت دنبال سالح
هستهایهمنمیرویمامادرعینحالمیخواهیم
روابطخوبیباشماداشتهباشیم.اگربهتعهداتخود
عمل کنید ما هم عمل میکنیم.روحانی گفت :در
جاییکهنمیخواهیدکاریبکنید،نگوییدکهناتوان
و ضعیف هستید اما چطور در جایی که می خواهید
تخلفکنید،توانمندمیشوید؟جاییکهبایدبهعهد
خود عمل کنید ناتوان می شوید و می گویید آمریکا
فشار می آورد و نمی توانید و از ما عذر خواهی می
کنید اما چطور علیه ملت ایران ،یک مرتبه توانمند
می شوید؟ وقتی می خواهید به تعهدات خود در
برابر ملت ایران عمل کنید سر را به زیر می اندازید و
میگوییدناتوانهستید.

