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حضرت سیدالشهداء ،امام حسین(ع) می فرمایند:
فای ِت ِه.
آتاه اَ ...ف َ
َمن َع َب َد اَ ...ح َّق ِع َ
باد ِت ِه ُ
وق أما ِن ِّی ِه و ِک َ
هر که خدا را ،آن گونه که سزاوار اوست ،بندگی کند ،خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به وی عطا میکند.
(بحار األنوار  :ج  ، ۷۱ص )۱۸۳
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تازههای مطبوعات
••ایــران  -محمدرضا باهنر در گفت وگو با این
روزنامهگفتهاست:زمزمهثبتنامنکردنالریجانی
از  4-3ماه پیش در محافل خصوصی مطرح شده
بود .یک دلیل این بود که ایشان در ریاست مجلس
بعد از انقالب اسالمی رکورد زد؛ آقای الریجانی
طوالنیترین دوره ریاست در مجلس را داشت.
کسانی که در مجلس نبودند ،شاید درک نکنند
اما تکرار حضور در مجلس خستهکننده است .
نکته دوم این بود که آقای الریجانی در سه دوره
قبلی از قم رأی آورده بودند و االن هم تغییر حوزه
انتخابیهبرایشانمصلحتنبودونمیخواستندبه
تهران بیایند و از نظر اخالقی هم خوب نبود .در قم
جریانهایاصولگراییچندگروهشدندویکگروه
قبلازثبتنامهاباهمائتالفکردندولیستدادند
یکسریجریانهایاصولگرایقممعترضبودند؛
چوناینهاخودسرانهتصمیمگرفتهبودند.
•• جــوان  -رئیسجمهور از وحــدت و آشتی ملی
میگوید .این سخنان البته ظاهر زیبایی دارد،
اما مرور مواضع رئیسجمهور در همین ماههای
اخیر چندان رنگ و بوی آشتی ندارد و حتی بیشتر
به چاشنیهای انفجاری میماند! روحــانــی در
شش سال گذشته ،بارها و بارها از لزوم وحدت و
همدلیحرفزدهامادرعملطوریپیشرفتهکهجز
ایجاد تنش نتیجهای در برنداشته است ،بعض ًا حتی
همچون همین سخنرانی چهارشنبه در نقد سخن
تنشزاگفته،ولیچنددقیقهبعدسراغطعنهزدنبه
دیگرانرفتهاست.
•• آرمان ملی  -شهابحسینیباانتشارنامهایدر
اینستاگرام از حسن روحانی درخواست کرد با رفع
ممنوعیت حضور بهروز وثوقی در سینمای ایران،
دستور نمایش نسخه اصلی «آشغالهای دوست
داشتنی» با حضور این بازیگر در جشنواره فجر را
صادرکند.

انعکاس
••اصالحات پرس مدعی شد :رئیس جمهور و
رئیس دولت اصالحات روز پنج شنبه با هم دیدار
کرده اند و در این جلسه چهره های دیگری چون
ناطقنوری،حسنخمینیواسحاقجهانگیرینیز
حضور داشته اند .دلیل برگزاری این جلسه بحث و
تبادلنظردربارهاتفاقاتاخیرکشوربودهاست.بااین
حالعلیرضامعزیمعاونارتباطاتواطالعرسانی
دفتررئیسجمهوریدرتوئیتیضمنتاکیدبرتالش
رئیس جمهور بــرای متقاعد ساختن همه ارکان
برای شرکت در انتخاباتی پرشور؛ برگزاری جلسه
انتخاباتی روحانی با اصالح طلبان را تکذیب کرد.
ویافزود:رئیسجمهورنهامروزصبحونههیچزمان
دیگری،جلسهانتخاباتینداشتهونخواهدداشت.
••انتخاب نوشت  :آیت ا ...یزدی رئیس شورای
عالیجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمگفت:دشمن
امروزرویتخریبمساجدوروحانیونسرمایهگذاری
کردهوپول،زنومقامابزاریاستکهدشمنانبرای
تخریبافرادشاخصانقالبازآناستفادهمیکنند
تا پایه های انقالب را تضعیف کنند؛ نباید به این دام
هایدشمنانافتاد.اواضافهکرد:ماروحانیونباید
زندگیسادهداشتهباشیمتابتوانیمتاثیرگذارباشیم،
اما این که از خارج از کشور به ما پیغام می فرستند
که برخی از روحانیون دچار تشریفات شده اند مایه
تاسفاست؛برخیازروحانیوندرسالهاینخست
انقالب با دلسوزی کار می کردند اما امروز زندگی
پرتجملیرابههمزدهاند.
••انصاف نیوز مدعی شد :یکروحانیبهنامشیخ
عباس تبریزیان که از مدعیان طب اسالمی است،
در فیلمی که از او منتشر شده کتاب طب هاریسون
را آتش میزند .او در فیلم برای « تمام شدن طب
شیمیاییدرکلجهان»ابرازامیدواریمیکند!
••تابناکنوشت:مهدیحاجتیعضوشورایشهر
شیراز از زندان آزاد شد .وی که از 12خرداد امسال
تتبلیغیعلیهنظامبهزندانرفتهبود،
بااتهامفعالی 
روزپنجشنبهاززندانآزادشد.مهدیحاجتیعضو
شورایشهرشیرازدرپیشکایتمدعیالعمومبهیک
سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده بود که این
حکمدردادگاهتجدیدنظرنیزتاییدشدهبود.بهگفته
زهرهرستگاری ،همسرمهدیحاجتیباقبولاعاده
دادرسیازسویدیوانعالیکشور،اجرایحکموی
تارسیدگیمجددمتوقفشدهاست.
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تروریسم دولتی آمریکا ،فرمانده جدید نیروی قدس سپاه را به ترور تهدید کرد

واکنشایرانوروسیهبهتهدیدآمریکاعلیهسردارقاآنی

دولــــت آمــریــکــا در اقــدامــی
گستاخانه و در ادامــه سیاست
های تروریستی خود علیه ایران،
فرماندهجدیدنیرویقدسسپاه
را به ترور تهدید کرد .تهدید مقام
رسمی نظامی یک کشور به ترور
از سوی آمریکا کم سابقه است.
پیش از این رژیم صهیونیستی
دســت به تــرور مقامات رسمی
برخی کشورهای مخالف خود
زده بــود و مخالفانش را رسما
تــهــدیــد بــه تــــرور مــی کـــرد امــا
آمریکایی هــا ،تــا پیش از تــرور
حــاج قاسم سلیمانی ،چنین

اقداماتی را به صورت مخفیانه
یا از طریق برخی متحدانشان
انــجــام مــی دادنـــد .کــاخ سفید
ام ــا ســه هفته پــس از جنایت
تروریستی ارتــش آمریکا علیه
فــرمــانــده نــیــروی قــدس سپاه،
تهدیدهای مشابهی را دربــاره
سردار اسماعیل قاآنی آغاز کرده
است .به گزارش تسنیم به نقل از
رویترز ،روزنامه الشرق االوسط
نوشت :برایان هوک فرستاده
ویژه آمریکا در امور ایران گفته
اســــت کـــه جــانــشــیــن ســــردار
سلیمانی احــتــمــاال بــا همان
سرنوشت روبــه رو خواهد شد
اگر بخواهد مسیر مشابه کشتار
آمریکاییها را در پیش بگیرد.

▪واکنش وزارت خارجه به
گستاخی آمریکا

▪واکنش روسیه به تهدید
آمریکا

به گزارش تسنیم ،سیدعباس
موسوی سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان در واکنش به
اظهارات تهدیدآمیز یک مقام
آمریکایی علیه فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب
اســامــی اعـــام کــرد کــه این
اظهارات در واقع علنیسازی
تــروریــســم هدفمند و دولتی
آمریکاست .وی افزود :اینک،
پــس از رژیـــم صهیونیستی،
آمریکا دومین رژیمی است که
رسما اعــام می کند امکانات
دولت و نیروهای مسلح خود را
برای اقدامات تروریستی به کار
گرفته و در آیــنــده نیز ادامــه
خواهد داد .موسوی روی آوری
رژیــــم آمــریــکــا ب ــه اق ــدام ــات
تروریستی را نشانه ضعف،
استیصال و سردرگمی مقامات
ایــن رژیــم دانست و با محکوم
کـــردن اظــهــارات وقیحانه و
اقــــــدامــــــات تـــروریـــســـتـــی
سردمداران این رژیم ،از اعضای
جامعه بین المللی خواست این
اقدامات و تشویق به تروریسم
دولتی را محکوم کنند؛ چرا که
تــــداوم ای ــن رونـــد دی ــر یــا زود
گریبانگیر همگان خواهد شد.

درهمین حال «ماریا زاخارووا»
سخنگوی وزارت امور خارجه
روسیه تهدید علنی مقام دولتی
آمریکا علیه ســـردار «قــاآنــی»
فرمانده جدید نیروهای قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران را غیرقابل قبول و خارج از
چـــارچـــوب ق ــان ــون و حــقــوق
بینالملل دانست و گفت« :من
یک بار دیگر تاکید میکنم که
ب ــرای مــا (چنین اظــهــاراتــی)
غیرقابل قبول است .از دیدگاه
ما این ها سخنانی هستند که در
چــارچــوب حقوق بین الملل
نمیگنجند و کام ً
ال غیرقانونی
هــســتــنــد کــــه نــمــایــنــدگــان
کشورهای جهان حق ندارند به
سادگی چنین اظهاراتی را علیه
مقامات سایر کشورها بیان
کنند.چنینبرخوردیغیرقابل
قــبــول اســـت ».هفته گذشته
شبکه الــجــزیــره در گــزارشــی
دربـــاره فرمانده جدید سپاه
قــدس به نقل از کارشناسان
نــوشــت کــه او ســیــاسـتهــای
ســردار سلیمانی را احتما ًال با
«انرژی بیشتر و بیکم و کاست»
پیگیری خواهد کــرد .ســردار
اسماعیل قاآنی در آیین معارفه

فرمانده جدید نیروی قدس
سپاه گفته بود :آمریکایی ها مرد
مــیــدان جنگ نــبــودنــد کــه در
میدانباحاجقاسمدرگیرشوند
در اوج نــاجــوانــمــردی ســردار
عــالــی مــقــام مــا را بــه شهادت
رساندند اما به لطف الهی و به
همت همه آزاد مردانی که در
ســرتــاســر عــالــم خــونــخــواه او
هستند ،جوانمردانه دشمن او
را خواهیم زد.
▪اعترافپمپئوبهنقش
داشتندرترورسردارسلیمانی

به گزارش ایرنا ،درهمین حال
مایک پمپئو وزیر امور خارجه
آمریکا در یــک سخنرانی در
ایالت فلوریدای آمریکا تصمیم
داعـــش گــونــه دونــالــد ترامپ
رئیس جمهور این کشور برای
تــــرور ســـــردار شــهــیــد قــاســم
سلیمانی را «شجاعانه» توصیف
و اعتراف کرد که او نیز در این
تصمیم نقش داشته است .وزیر
امــور خارجه آمریکا از ابتدا تا
انــتــهــای ایـــن ســخــنــرانــی به
بزرگنمایی سیاست خارجی
تــرامــپ و مــوجــه جــلــوه دادن
دخالتهای واشنگتن در امور
داخلی دیگر کشورها از جمله
ونزوئال مشغول بود.
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عقبنشینیموقتاروپا
ازمکانیسمماشه

پساز آن که ایران تهدیدکرد در صورت ارجاع
پرونده هسته ای به شورای امنیت ،از پیمان
«ان.پی.تی» خارج خواهد شد ،اتحادیه اروپا از
تمدید مهلت زمانی مکانیسم ماشه خبرداد

مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاازتمدیدبازهزمانی
مکانیسمحلاختالفدربرجامموسومبهمکانیسمماشه
خبر داد .هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیرخارجه
کشورمان در هشداری آشکار به اروپایی ها تاکید کرده
بود که اگر پرونده کشورمان را به شورای امنیت ببرند،
ایران پس از  51سال از پیمان منع گسترش تسلیحات
هسته ای (ان.پــی.تــی) خــارج خواهد شد .براساس
گزارش فارس به نقل از وبگاه اطالعرسانی اتحادیه اروپا،
«جوزپ بورل» با صدور بیانیهای بعد از انجام مشورت
با تروئیکای اروپایی حاضر در برجام ،گفت« :در تاریخ
چهاردهم ژانویه( 24دی) ،نامهای از وزرای خارجه
آلمان ،فرانسه و انگلیس دریافت کردم ،مبنی بر ارجاع
دادن نگرانی خود از اجرای تعهدات برجامی ایران به
کمیسیون مشترک که به تبع آن مکانیسم حل اختالف
فعال شــد...بــهرغــم اختالفنظر بر سر شــرایــط ،این
توافق وجود دارد که زمان بیشتری برای [مکانیسم حل
اختالف] به دلیل پیچیدگی مسائل موجود ،نیاز است.
به همین دلیل زمانبندی تمدید شد ».در این بیانیه به
این که این زمان چقدر تمدید شده ،اشاره ای نشده است.
بورل همچنین گفت« :همگی توافق کردند تا مباحثات
را در سطح کارشناسی برای رفع نگرانیها حول اجرای
[تعهدات] هستهای و همچنین آثار گستردهتر خروج
آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمها ...ادامه دهند».
وی همچنین خبر داد که کمیسیون مشترک برجام
نشست بعدی خود را در ماه فوریه برگزار میکند« .بورل»
هفته گذشته با اذعان به این که «ایران از منافع اقتصادی
برجام بهرهمند نشده است» به نشریه آلمانی اشپیگل
گفته بود« :ایران پس از خروج یکجانبه آمریکاییها از
توافق هسته ای ،خیلی صبوری کرد اما در نهایت ،پاداش
این شکیبایی اش را دریافت نکرد».
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خبر

کویت مشارکت پایگاه السالم
در ترور شهید سلیمانی را رد کرد
وزارت خارجه کویت ،با احضار سفیر کشورمان،
مدعی شد که پایگاه هــای نظامی ایــن کشور
هیچ مشارکتی در عملیات تــرور ســردار شهید
قاسم سلیمانی نداشتهاند .براساس گزارش
فارس ،وزارت خارجه کویت روز گذشته «محمد
ایرانی» سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت را
فراخواند و مراتب اعتراض به دلیل آنچه سخنان
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اعالم شده ،به
وی ابالغ شد .به نوشته خبرگزاری رسمی کویت،
«خالد الــجــاراهلل» معاون وزیــر خارجه کویت،
اعتراض دولت این کشور را به سخنان فرمانده
هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
خصوص این که پایگاه «علی السالم» در کویت،
در عملیات [ترور سردار شهید قاسم سلیمانی]
در نزدیکی فــرودگــاه بغداد ،مشارکت داشته
اســت ،ابــاغ کــرد .الــجــاراهلل ،با تکذیب پــرواز
هرگونه هواپیمایی از پایگاه «علی السالم»،
گفت که پیش از این فرماندهی ستاد کل ارتش
کویت نیز در بیانیهای مشارکت هرکدام از پایگاه
های نظامی این کشور در عملیات [ترور سردار
شهید سلیمانی] را رد کرده بود .او در ادامه از
سفیر ایران خواست تا مسئوالن ایرانی سخنانی
را که به روابــط دو کشور ضربه میزند ،به زبان
نیاورند .هفته گذشته سردار امیرعلی حاجیزاده
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفت و گویی در
خصوص جزئیات لحظه ترور شهید سردار سپهبد
حاج قاسم سلیمانی از سوی نیروهای تروریستی
آمریکا ،گفته بود :برای ما عجیب بود چرا که در
حال رصد کردن بودیم و تعداد زیادی هواپیما با
مهمات سنگین بلند شد اما نمیدانستیم برنامه
شان چیست ،دیدیم که هواپیماها بعد از بلند
شدن شروع به سوخت گیری کردند و هواپیمای
بدون سرنشین و  MQ-9باالی منطقه بود که
عمدتا از علی السالم کویت بلند شده بودند.

