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سیاسی

وطن امروز شماره 2417

اخبار
توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) انجام شد

کاوه مدنی ،معاون سازمان محیطزیست و یکی از متهمان پرونده جاسوسی محیطزیستی از کشورفرار کرد

کشف محموله کالن مواد منفجره
در مرزهای شرقی کشور

س��ربازان گمنام ام��ام زمان(عج) محموله
کالن مواد منفجره را که قرار بود با پوشش مواد
مخدر از مرزهای ش��رقی به کش��ور وارد شود،
کشف و ضبط کردند .به گزارش روابط عمومی
وزارت اطالعات ،سربازان گمنام امام زمان(عج)
محمول��ه کالن مواد منفج��ره را که قرار بود با
پوشش مواد مخدر از مرزهای شرقی به کشور
وارد شود ،کشف و ضبط کردند .نیروهای اداره
کل اس��تان سیستانوبلوچس��تان با اقدامات
اطالعاتی و فنی توانستند گروههای تروریستی
را در انتقال  80کیلوگرم مواد منفجره ترکیبی،
 17ع��دد تل��ه انفج��اری پدال��ی (مخصوص
بهکارگیری در بمبهای کنار جادهای و تلههای
انفجاری) 28 ،قبضه س�لاح کمری با  2هزار و
 100فشنگ 35 ،قبضه نارنجک جنگی ،دهها
چاشنی الکترونیکی ،فتیله و تجهیزات انفجاری
ناکام بگذارند .در این عملیات س��ربازان گمنام
امام زمان(ع��ج) همچنین  580کیلوگرم مواد
مخدر از تروریستها کشف کردند.
دولت :سؤال از روحانی از دستورکار مجلس
خارج شده است

مجلس :سؤال از روحانی
به قوت خود باقی است

مع��اون پارلمانی رئیسجمه��ور میگوید
سوال از رئیسجمهور از دستور کار خارج شده
اس��ت اما یکی از نمایندگان مجلس میگوید
ه��ر  2س��وال از رئیسجمهور ب��ه قوت خود
باقی است .س��یدجواد ابطحی ،نماینده مردم
خمینیش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی با
اش��اره به طرح  ۲سوال از رئیسجمهور گفت:
ه��ر  ۲س��وال از رئیسجمهور ب��ه قوت خود
باقی اس��ت .وی با بیان اینکه یکی از سواالت
از رئیسجمهور درباره مش��کالت موسس��ات
مالی و اعتباری اس��ت که ب��ا  ۸۵امضا تقدیم
هیاترئیسه مجلس شده اس��ت ،افزود :سوال
دوم از رئیسجمهور در  ۵محور تدوین ش��ده
که این سوال با  ۱۰۲امضا تقدیم هیاترئیسه
مجلس شده است .نماینده مردم خمینیشهر
در مجلس در توضیح محورهای س��وال دوم از
رئیسجمهور گفت :رک��ود اقتصادی حاکم بر
کشور و اینکه چرا سیاستهای دولت در خروج
از رکود مؤثر نبوده ،عدم بهبود شرایط بانکها
در تبادل با بانکه��ای خارجی پس از برجام،
موض��وع قاچ��اق کاال و ارز و همچنین کاهش
ارزش پول ملی و وضعیت نابس��امان بازار ارز و
نوس��انات قیمت ارز ،از جمله محورهای سوال
دوم از رئیسجمهور اس��ت .اما ساعتی پس از
این اظهارات ،حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی
رئیسجمهور در گفتوگو با ایلنا ،این موضوع را
رد کرد و مدعی شد 2 :سوال از رئیسجمهور از
سوی نمایندگان مطرح شده بود که نمایندگان
رئیسجمه��ور در مجل��س حاضر ش��دند و با
توضیحاتی که دادند ،س��وال ه��ا از حد نصاب
افتاده و این  2س��وال از دس��تورکار خارج شد.
تاکنون هیچ یک از نمایندگان حامی دولت در
مجلس موضوع خروج سوالها از رئیسجمهور
از دستور کار مجلس را تایید نکردهاند.

هدف حمله به سوریه
جلوگیری از نفوذ ایران بود

نماین��ده آمریکا در س��ازمان ملل با تکرار
ادعاهای بیاس��اس و واهی واش��نگتن علیه
کش��ورمان گفت یک��ی از اه��داف حمله به
س��وریه ،جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در
منطقه بوده اس��ت .نیکی هیلی در گفتوگو
با ش��بکه س��یبیاسنیوز ،بار دیگر به تکرار
ادعاه��ای نخنم��ا و واه��ی واش��نگتن علیه
کش��ورمان پرداخت و مدعی شد هدف حمله
آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه به سوریه مقابله با
استفاده از تسلیحات شیمیایی در این کشور،
مب��ارزه ب��ا داع��ش و توقف نفوذ ای��ران بوده
اس��ت .هیلی در ادامه ادعاهای خود گفت :ما
میخواستیم اطمینان یابیم نفوذ ایران منطقه
را در بر نخواهد گرفت .آنها همچنان در سراسر
منطقه مشکل ایجاد میکنند و ما میخواهیم
تضمین کنیم یک توقف وجود خواهد داشت.
رئیسجمهور[ترام��پ] از متحدان خواس��ته
اس��ت اقدامات بیش��تری درباره سوریه انجام
دهن��د و همه اینه��ا در راس��تای بازگرداندن
ارتش ما به خانه اس��ت .وی همچنین با تکیه
ب��ر س��ناریوی ادعایی غرب مبن��ی بر حمله
شیمیایی دولت سوریه در شهر دوما در غوطه
شرقی گفت :هدف ما از این حمله ارسال یک
پیام قوی به اس��د و دوس��تانش مبنی بر این
بود که ما نمیخواهیم شاهد ادامه استفاده از
سالح شیمیایی علیه سوریها باشیم.
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گروه سیاس�ی :کاوه مدن��ی ،معاون
دوتابعیتی رئیس س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت ک��ه در ماج��رای
جاسوس��ی «موسس��ه حیاتوحش
میراث پارسیان» نام او به عنوان یکی
از متهمان این پرونده مطرح شده بود،
بدون سروصدا از ایران فرار کرد .مدنی
که ممنوعالخروج ش��ده بود ،به طرز
مشکوکی توانست از ایران خارج شود
و حاال مدتی پس از خروج از ایران ،از
سمت خود استعفا کرده و گفته است
به ایران بازنمیگردد.
حاال ماجرا این اس��ت .کاوه مدنی
که تابعیت انگلیسی دارد و ارتباطات
غیرش��فاف او در انگلیس بهگونهای
اس��ت که در یک کالج سلطنتی در
لندن مش��غول به کار ش��ده بود ،در
مقاب��ل چش��م دس��تگاه امنیتی به
عنوان معاون رئیس سازمان حفاظت
محیطزیست انتخاب و مشغول به کار
میشود؛ مدتی بعد در یک پرونده بزرگ جاسوسی
که در پوش��ش فعالیتهای محیطزیس��تی انجام
میش��د ،نام او از سوی متهمان و دستگیرشدگان
مطرح میش��ود و حاال براحتی از کش��ور گریخته
است .به گزارش «وطنامروز» ،نام کاوه مدنی بهمن
سال گذشته و پس از دستگیری تعدادی جاسوس
که در پوشش فعالیتهای محیطزیستی اطالعات
محرمانه و موش��کی کش��ور را به س��رویسهای
جاسوس��ی بیگانه میفروختند ،مطرح شد .مدنی
یکی از افرادی اس��ت که در دولت حسن روحانی
و در قالب فعال و کارش��ناس محیطزیست ،جذب
سازمان حفاظت محیطزیست شد .بهانه جذب کاوه
مدنی در این س��ازمان ماجرای بحران کمبود آب
بود .کما اینکه نظیر همین مانور روی موضوع یوز
ایرانی نیز مطرح شده بود ،البته حاال مشخص شده
ماجرای یوز ایرانی ،از س��وی متهمان به جاسوسی
پوشش��ی برای جم��عآوری اطالعات بوده اس��ت.
موض��وع بحران آب نیز حاال یک دوتابعیتی فراری
از ایران روی دست سازمان حفاظت محیطزیست
گذاشته است .از سوی دیگر ماجرای آب و بحرانی
به نام کمآبی ،تبدیل به یک مساله بشدت امنیتی در
منطقه شده است .بحران کمبود آب بهقدری در این
منطقه حائز اهمیت است که بسیاری از تحلیلگران
و خ��ود مدنی ،عامل وقوع س��ومین جنگ جهانی
را «آب» میدانن��د .حاال در چنی��ن پروژهای ،یک
دوتابعیتی که دارای روابط غیرشفاف در لندن است،
از سوی دولت حسن روحانی مسؤول این پروژه مهم
و امنیتی شده بود .نکته جالب توجه دیگر این است
که روند برکشیده شدن مدنی نیز بسیار سریع اتفاق
افتاد .فعالیت کاوه مدنی در ایران نخست با حضور
در کنفرانسهای علمی در حوزه زیستمحیطی (در
سال  )94آغاز شد و او به عنوان یکی از سخنرانان
این کنفرانسها به بررس��ی موضوع بحران کمبود
آب در ایران میپرداخت .اما همکاری او با سازمان
محیطزیست رفتهرفته افزایش یافت تا جایی که او
اس��فندماه سال  95به عنوان دبیر اولین کنفرانس
رئی��س قوهقضائی��ه میگوی��د
قضا
دس��تگاه قضا از ثبات ب��ازار ارز
و حف��ظ ارزش پول ملی دف��اع میکند .به گفته
آیتاهلل آملیالریجانی ،دستگاه قضا ،دولت ،نیروی
انتظامی و دستگاههای امنیتی در حال همکاری
برای ایجاد ثبات در بازار ارز هستند.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،حمای��ت رئیس
دستگاه قضا از سیاستهای فعلی برای ایجاد ثبات
در بازار ارز میتواند وضعیت داللی و سوداگری در
ب��ازار ارز را تا ح��دودی کنترل کند .اخیرا یکی از
مراجع تقلید پیشنهاد داده بود برخی عوامل اصلی
در ایج��اد تنش در ب��ازار ارز را که موجب کاهش
ارزش پول ملی میشوند به جرم افساد فیاالرض
محاکمه کنند .حاال به نظر میرسد سایر دستگاهها
مسیر همواری برای اعمال سیاستهای خود در
جهت ثبات در بازار ارز ،پیش رو داش��ته باش��ند؛
مس��یر همواری که با اع�لام حمایت قوهقضائیه
برای ایجاد ثبات در بازار ارز فراهم ش��ده اس��ت.
بهگ��زارش اداره کل روابط عموم��ی قوهقضائیه،
آیتاهلل ص��ادق آملیالریجانی دیروز در جلس��ه
مس��ؤوالن عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر
در ب��ازار ارز و تدابی��ر دولت ب��رای مدیریت بازار
مقاومت حمله ب��دون دس��تاورد آمریکا و
متحدان��ش به س��وریه ،مقامات
صهیونیس��ت را هراس��ناک کرده است که آمریکا
کار خود را در س��وریه تمام ش��ده بداند و ایران را
با رژیم صهیونیس��تی در س��وریه تنها بگذارد .به
گزارش «وطنامروز» ،خبر هراس صهیونیستها از
مواجهه با ایران در س��وریه بدون پشتیبانی آمریکا
را تارنمای روزنامه صهیونیس��تی تایمز آو اسرائیل
داده است .این روزنامه صهیونیستی در این زمینه
نوشته است :بنیامین نتانیاهو قویا از حمالت هوایی
ائتالف آمریکایی به سوریه حمایت کرده و مقامات

گریز دوتابعیتی

بینالمللی تغییر اقلیم ایران برگزیده شد .توجه و
ساپورت رسانهای مدنی از سوی رسانههای خارجی
نیز قابل تامل بود .در همین راستا ،شبکه بیبیسی
جهانی و الجزیره قطر به بهانه مسائل محیطزیستی
اقدام به پوشش رسانهای کاوه مدنی کردند .همین
رپرتاژهای رسانهای ش��اید در مطرح شدن مدنی
اثرگ��ذار بود .در دولت دوم حس��ن روحانی اوضاع
متفاوتتر از س��ابق ش��د و کار تا جایی باال گرفت
که حتی در رسانهها از کاوه مدنی به عنوان یکی از
گزینههای وزارت نیرو یاد ش��د .مدنی و بسیاری از
افرادی که در دولت یازدهم در حوزه محیطزیست
به سازمان حفاظت محیطزیست نفوذ کرده بودند،
توانستند در دولت دوازدهم به مناصب کلیدی در
سازمان محیطزیست برسند .کاوه مدنی ۲۶شهریور
 ۹۶با حکم عیسی کالنتری ،معاون رئیسجمهور و
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران ،معاون
بینالملل ،نوآوری و مشارکت فرهنگی -اجتماعی
این سازمان شد .او در شرایطی به معاونت سازمان
حفاظت محیطزیس��ت منصوب ش��د که تابعیت
مضاعف او آش��کار بود و در حال��ی این اتفاق افتاد
که وزارت اطالعات موظف است مانع انتصاب افراد
دوتابعیتی در مناصب حساس دولتی شود .آن هم
در جایگاه معاونت محیطزیس��ت و در پروژههایی
مانند بحران کمبود آب که بسیار امنیتی و کلیدی
اس��ت .درباره کاوه مدنی اما ای��ن برخورد صورت
نگرفت و او در ش��رایطی که حساس��یتها نسبت
به موضوع جاسوس��ی عبدالرس��ول دریاصفهانی
(یک دوتابعیتی دیگر) در مذاکرات هس��تهای ،باال
رفت��ه ب��ود ،مع��اون رئی��س س��ازمان حفاظ��ت
محیطزیستشد.

■■کاوه و جاسوسیزیست محیطی

 5م��اه از انتص��اب مدنی به معاونت س��ازمان
محیطزیس��ت نگذشته بود که افشای یک پرونده
جاسوسی تحت پوش��ش محیطزیست ،پای کاوه
مدنی را نیز به این موضوع باز کرد .افراد دس��تگیر
ش��ده در این پرونده که عمدتا مربوط به موسسه

حیاتوحش میراث پارسیان بودند ،توانسته بودند
در قالب اجرای پروژههای علمی و محیطزیس��تی
اطالعات طبقهبندی ش��ده کش��ور در حوزههای
استراتژیکی همچون موش��کی را جمعآوری و در
اختیار س��رویسهای جاسوسی بیگانه قرار دهند.
ی��ک روز پس از اعالم دس��تگیری ای��ن افراد ،در
حالی که اس��امی دستگیرش��دگان منتشر نشده
بود ،محم��ود صادقی ،یکی از نمایندگان مجلس،
کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیطزیست
را از جمل��ه این افراد معرفی کرد .وی در حس��اب
کاربری توئیتری خود نوشت« :امروز صبح با رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست ،برای اطالع از علت
بازداش��ت فعاالن محیطزیس��ت و اقدامات دولت
تماس داشتم ،ایشان گفتند کاوه مدنی را نیز دیروز
بازداش��ت کردهاند» .اما چند س��اعت پس از این
ادعاهای نماینده مردم تهران در مجلس ،عکس��ی
از کاوه مدنی در کنار عیسی کالنتری منتشر شد
که نشان میداد این فرد در بازداشت بهسر نمیبرد.
تمام حدس و گمانها در روزهای اخیر ادامه یافت
و س��رانجام کاوه مدنی ،معاون آموزش و پژوهش
س��ازمان حفاظ��ت محیطزیس��ت در توئیتی به
بازداشت برخی فعاالن محیطزیستی واکنش نشان
داد اما سخنی از بازداشت و بازجویی خود به میان
نیاورد .شایعات در این باره ادامه یافت تا اینکه عیسی
کالنتری ،رئیس سازمان محیطزیست در حاشیه
جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرن��گاران درباره
آخرین پیگیریهای بازداشت فعاالن محیطزیست
و کاوه مدنی ،اظهار کرد :وزارت اطالعات پیگیر این
موضوع اس��ت ،البته آقای مدنی بازداشت نشده و
از پرونده مرحوم کاووس سیدامامی نیز اطالعاتی
ندارم؛ این موض��وع از طریق مراجع ذیصالح در
حال پیگیری اس��ت .اما خ��ود کاوه مدنی درباره
برخی ش��ایعات مطرح ش��ده درباره نقش وی در
پرونده دستگیری جاسوسان محیطزیستی هیچ
پاسخ روشنی نداد و تنها گفت :آقای کالنتری در
اینباره توضیحات الزم را ارائه داده اس��ت .از کاوه

آیتاهلل آملیالریجانی از همکاری دستگاه قضا ،دولت و نهادهای انتظامی و امنیتی
برای حفظ ارزش پول ملی خبر داد

حمایت قوهقضائیه از ثبات بازار ارز

اظهار کرد :بحمداهلل با تدبیر
دولت محت��رم ،تالطمهای
موجود در ب��ازار ارز تا حدی
ح��ل ش��ده اس��ت ،اگرچه
توقع داش��تیم دولت محترم
و بانک مرک��زی زودتر وارد
عمل شوند اما بههرحال قوهقضائیه از هر اقدامی
در جهت صیانت از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات
در بازار ارز که الزمه کار اقتصادی اس��ت حمایت
همهجانب��ه میکند .رئیس قوهقضائیه با تأکید بر
پشتیبانی از تعادل در بازار ارز و مجموعه اقدامات
برای بسترس��ازی این امر ،تصریح ک��رد :نیروی
انتظامی و سایر نهادهای امنیتی نیز برای اجرای
سیاستهای دولت در ساماندهی و مدیریت بازار
ارز همکاری کامل را خواهند داش��ت و امیدواریم
دولت نیز برخی کاستیهای موجود را اصالح کند
ت��ا تجار و بازرگانان نیز نگ��ران فعالیتهای خود

نباشند .آملیالریجانی افزود:
در بحث مبارزه با قاچاق کاال
نیز امیدواریم همه دستگاهها
با انج��ام وظایف قانونی خود
تالش کنند اقتصاد ملی از این
ناحیه آسیب نبیند.

■■پیروز نهایی جبهه مقاومت است

آی��تاهلل آملیالریجان��ی در اظه��ارات روز
گذش��ته خود در جمع مس��ؤوالن عالی قضایی،
به برخی تحوالت منطقه نیز اش��اره کرد .رئیس
قوهقضائیه با اش��اره به برخ��ی زیادهخواهیهای
آمریکا مبنی بر مذاکره با ایران درباره توانمندی
موشکی گفت :در چنین فضایی بحث مذاکرات
در حوزه موش��کی را مطرح میکنند .باید از آنها
پرسید چگونه گمان میبرید ملتهای مسلمان
و کش��ورها به ش��ما اعتماد کنند؟ با رفتاری که
در قبال برجام داش��تید و اخیرا ً نیز این حمالت

نگرانی رژیم صهیونیستی از پایان عملیات آمریکا در سوریه

مقامات صهیونیست :میترسیم با ایران تنها بمانیم
امنیتی شنبهشب تصریح کردند اسرائیل میترسد
دولت ترامپ کار خود را در سوریه تمام شده ببیند،
نیروهای خود را از سوریه خارج کند و ما را با ایران
در سوریه تنها بگذارد .به نوشته این روزنامه ،مقامات
ارتش رژیم صهیونیس��تی همچنین نگ��ران این
هستند شاید روسیه سیستمهای پیشرفته پدافند
موشکی را در اختیار سوریه قرار دهد .این موضوع

میتواند برتری هوایی این رژیم در آس��مان سوریه
و لبنان را کاهش دهد .به گزارش ایرنا ،ش��بکه 10
تلویزیون رژیم صهیونیستی روز شنبه گزارش داد
مقامات اسرائیل و آمریکا گفتوگوهای بسیاری را
پیش از اتفاقات اخیر سوریه انجام دادند .آمریکا به
همراه انگلیس و فرانسه روز شنبه به سوریه حمله
ک��رده و نقاطی را در این کش��ور مورد تهاجم قرار

مدنی پس از ماجرای دس��تگیری و
بازجوییاش خبری منتش��ر نشد تا
اینکه حاال ماجرای خروج او از ایران
و عدم بازگش��تش به کش��ور مطرح
شده اس��ت .باز هم محمود صادقی،
نماینده جنجال��ی اصالحطلبان در
مجلس ش��ورای اس�لامی که گویا
در پرونده جاسوسان محیطزیستی
نقش وی��ژهای را بر عهده گرفته ،در
توئیترش خبر داد که این دوتابعیتی
مشکوک در س��ازمان محیطزیست
از کش��ور رفته و دیگر بازنمیگردد.
گویا مدنی در جریان تعطیالت عید
ن��وروز از ایران گریخته اس��ت ،البته
هنوز منابع رسمی و سازمان حفاظت
محیطزیس��ت این موضوع را تایید
نکردهان��د اما به نظر میرس��د فرار
این متهم دوتابعیتی صحت داش��ته
باش��د .آن هم  2ماه پس از آنکه یک
مدیر دوتابعیتی دیگر در وزارت نفت
 100میلیارد تومان از بیتالمال را سرقت کرده و
به خارج از ایران فرار کرده است .برخی رسانههای
اصالحطلب و حامی دولت مدعی هستند این فرد
که یکی از متهمان پرونده جاسوس��ی در پوشش
فعالیتهای محیطزیس��تی بوده اس��ت ،به دلیل
انتش��ار تصاویری که او را در حال سرو مشروبات
الکل��ی و رقص در ی��ک پارتی در خ��ارج از ایران
نشان میدهد ،از ایران فرار کرده و بر همین اساس
اس��تعفا کرده اس��ت .این ادعا در حالی است که
این تصاویر متعلق به چند س��ال گذشته و پیش
از بازگش��ت وی به ایران است و در حالت طبیعی
این نمیتواند به عنوان دلیل عدم بازگشت معاون
سازمان محیطزیست به تهران باشد .آنچه در این
بین جای سوال دارد ،چگونگی خروج وی از کشور
اس��ت .با توجه به خودکشی یکی از عوامل اصلی
پرونده جاسوسی محیطزیستی ،ابعاد و گستردگی
این پرونده هنوز مشخص نشده است و کاوه مدنی
نیز یکی از متهمان این پرونده است که حاال به طرز
عجیبی از کش��ور فرارکرده است .اکنون سوال این
اس��ت که چرا افراد دوتابعیتی براحتی در مشاغل
و مناصب مهم کشور مش��غول به کار میشوند و
دس��تگاه امنیتی مربوط در اینب��اره اقدامی انجام
نمیدهد؟ چرا بای��د یک فرد دوتابعیتی به عنوان
مس��ؤول بانکی تیم مذاکرهکننده هستهای ایران
قرار بگیرد و آنگاه مشخص شود از درون مذاکرات
برای س��رویسهای اطالعاتی خارجی جاسوسی
کرده اس��ت؟ چرا باید یک مدیر میانی دو تابعیتی
در وزارت نف��ت مش��غول به کار باش��د تا براحتی
میلیاردها تومان از اموال مردم را سرقت کرده و به
خارج از کشور بگریزد؟ چرا باید یک فرد دوتابعیتی،
رئیس یکی از بزرگترین بانکهای کشور باشد و
پس از اتهام اخت�لاس از ایران فرار کند؟ چرا باید
یک دوتابعیتی در س��طح معاون رئیس س��ازمان
محیطزیس��ت (معاون معاون رئیسجمهور) قرار
گرفته و پس از متهم شدن در یک پروژه جاسوسی،
از کشور فرار کند؟
جنایتکارانه (حمله به سوریه) ،آیا توقع مذاکره با
جمهوری اسالمی را دارید؟ آملیالریجانی گفت:
آمریکا و متح��دان بینالملل��ی و منطقهای آن
بهمحض آنکه میبینند تروریس��تها در معرض
زوال قرار دارند و ارتش سوریه پیشرویهایی در
مبارزه با تروریس��تها داشته است ،فورا ً با اتخاذ
سیاس��تهایی خبیثانه ،نیروهای مسلح سوریه
را تحت فش��ار ق��رار میدهند و همین مس��أله
بخوبی مشخص میکند چهکسانی در پس پرده
فعالیتهای تروریس��تها در منطقه قرار دارند.
رئیس قوهقضائیه ب��ا بیان اینکه چنین اقداماتی
موجب منس��جمتر ش��دن ملتهای منطقه در
مب��ارزه با آمریکا و متحدانش میش��ود ،تصریح
کرد :امروز حاکمان سعودی و برخی همدستان
آنها برای اقدام علیه برادران عرب و مسلمان خود
و حمایت از کش��ورهای استعمارگر و سلطهجو
چه توجیهی دارند؟ ما مطمئنیم پیروزی نهایی
متعلق به محور مقاومت است .آمریکا نیز اذعان
ک��رده  7تریلیون دالر در منطقه هزینه کرده اما
چیزی به دست نیاورده است .بنا به فرموده رهبر
معظم انقالب ،آمریکاییها مطمئن باشند بعد از
این هم چیزی در منطقه بهدست نخواهند آورد.
دادند .یک منبع امنیتی صهیونیس��ت شنبهشب
به یک رس��انه گفت :این حمله شاید موجب شود
آمریکاییها اعالم کنند «چیزی که نیاز بود انجام
دادیم» و از سوریه عقبنشینی کنند .بر اساس این
سناریو ،ما تنها میمانیم و با ایران مواجه میشویم.
این روزنامه ادامه داد :رئیسجمهوری آمریکا پیش
از این هم اعالم کرده بود خون یا ثروت آمریکاییها
نمیتواند صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه برقرار
کند .اینجا مکانی مشکلدار است .ما سعی خواهیم
ک��رد آن را بهتر کنیم .سرنوش��ت این منطقه در
دستان مردم آن است.

اخبار

آمریکا انتخابی جز
خروج از سوریه ندارد

عالءالدین بروجردی با اشاره به اینکه آمریکا
ب��ه عنصر مبارزه ب��ا روند صل��ح جهانی تبدیل
شده اس��ت ،گفت :آمریکا انتخابی جز خروج از
س��وریه ندارد .عالءالدین بروجردی در گفتوگو
با خانه مل��ت ،درباره اظهارات س��خنگوی کاخ
س��فید مبنی بر اینک��ه دونالد ترام��پ خواهان
بازگرداندن نیروهای آمریکایی در اس��رع وقت از
سوریه اس��ت ،گفت :آمریکا انتخاب دیگری جز
خروج از سوریه ندارد ،متاسفانه آمریکا میهمان
ناخوانده سوریه بوده و به کشوری اشغالگر تبدیل
ش��ده اس��ت .نماینده مردم بروجرد در مجلس
شورای اس�لامی تصریح کرد :افکار عمومی دنیا
نیز ب��ه مخالفت با مواضع و اقدامات آمریکاییها
پرداختند زیرا آمریکا به عنصر اساسی در جهت
مبارزه و مقابله با روند صلح تبدیل ش��ده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س ش��ورای اس�لامی اف��زود :در حقیقت
آمریکاییها به عنصر مخالف صلح مبدل شدهاند
که اخیرا شتاب قابل توجهی گرفتهاند ،حمایت از
تروریستها و رژیم صهیونیستی نیز نشان از این
روند دارد .سارا سندرز ،سخنگوی کاخ سفید در
بیانی��های در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانس��ه که مدعی شده ترامپ
را قان��ع کرده نیروهای آمریکایی را «برای مدتی
طوالنی» در سوریه حفظ کند ،اعالم کرد دونالد
ترامپ خواهان بازگرداندن نیروهای آمریکایی در
اسرع وقت از سوریه است.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه
به شهادت  7مستشار ایرانی

رژیم صهیونیستی دیر یا زود
پاسخهای الزم را دریافت میکند

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه میگوید
رژیم صهیونیس��تی دیر یا زود پاس��خ حمله
ب��ه پای��گاه T4را دریاف��ت خواه��د ک��رد.
بهرام قاس��می درب��اره حمله موش��کی رژیم
صهیونیس��تی به پایگاه هوای��ی  T4که بر اثر
آن چند ایرانی به شهادت رسیدند و پیگیری
حقوق��ی ایران در ای��ن باره ،تج��اوز و خوی
تجاوزگ��ری و جنای��ت را از ویژگیهای رژیم
صهیونیس��تی خواند و افزود :تجاوز به خاک
و حاکمیت س��وریه غیرقابل قبول است .وی
ب��ا بیان اینکه حضور مستش��اری ایران بنا به
تقاضای دولت سوریه است ،اظهار داشت :این
یک امر قانونی اس��ت و کار خالفی نیس��ت و
بحث عیان و روشنی است .این به سیاستهای
ددمنشانه و خصمانه رژیم صهیونیستی نسبت
به مردم مسلمان منطقه و بویژه کشور سوریه
بازمیگردد و رژیم اشغالگر صهیونیستی دیر
یا زود پاس��خهای الزم را دریافت خواهد کرد
و آنها از کرده خود پش��یمان خواهند ش��د و
نمیتوانند دست به اقدامی بزنند و بعد کناری
بنش��ینند و از مجازات معاف باشند .قاسمی
ادامه داد :نیروهای مقاومت و نیروهای سوری
میتوانند از تمامی��ت ارضی و حاکمیت ملی
خودش��ان دف��اع کنند و ای��ن کار را خواهند
کرد ولی به هر حال متاس��ف هس��تیم و من
به بازماندگان این عزی��زان ایرانی که در آنجا
به امر مستشاری و انجام وظایف خود در کنار
مردم سوریه مشغول بودند ،تسلیت میگویم.
وی اف��زود :زمان زدن و گریز و فرار برای رژیم
صهیونیستی گذش��ته و نیروهای مقاومت در
منطقه قادرند در زمان الزم و مقتضی پاسخهای
بج��ا و بموقع خود را ب��ه این جنایات بدهند.

یادبود جانبازی که در جوار ضریح
امیرالمومنین(ع) درگذشت

ن سالگرد
نکوداشت نخستی 
ع��روج جانب��از دفاعمقدس،
علیاکبر دانش��یار در تهران
برگزار میش��ود .این مراسم
روز پنجشنبه  30فروردینماه
 97از ساعت  18تا  19:30در مسجد حضرت
ولیعصر(عج) واقع در خیابان وزرا برگزار میشود.
علیاکبر دانش��یار ،جانشین دفتر دبیر شورای
عال��ی امنیت ملی و از فرمانده��ان و جانبازان
دفاعمقدس بود که سال گذشته در روز والدت
امیرالمومنین(ع) و پس از زیارت مرقد شریف
امام علی(ع) در نجف اش��رف به دلیل س��کته
قلبی به همرزمان ش��هیدش پیوست .پیکر او
در قبرستان وادیالسالم نجف اشرف به خاک
سپرده شد.

