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سیاسی

وطن امروز شماره 2491

اخبار

پیام رهبر انقالب در پی درگذشت
حاجآقا مرتضی تهرانی

رهب��ر حکی��م انقالب س��اعاتی پ��س از
درگذشت آیتاهلل مرتضی تهرانی ،پیام تسلیتی
صادر کردند .متن پیام تسلیت رهبر انقالب به
این شرح است:
«بس��ماهلل الرحمن الرحیم .با تأثر و تأسف
اط�لاع یافتم عالم ربانی و معلم اخالق آیتاهلل
آقای حاجآقا مرتض��ی تهرانی رحمتاهللعلیه
دار فانی را وداع گفته و انشاءاهلل به مأمن رضای
الهی در جوار مرقد حضرت علیبنموسیالرضا
علیهالسالم بار یافتهاند .عمر بابرکت این فقیه
عالیقدر و س��الک الیاهلل سرش��ار از نورانیت و
صفا و خدم��ت به دین و اخ�لاق بود و جمع
زیادی از جوانان پاکنهاد و فاضل از سرچشمه
فضائل علمی و اخالقی ایشان بهرهمند گشته و
در صراط مستقیم ثبات یافتهاند .این مصیبت
را به خان��دان گرامی و فرزندان محترم و دیگر
وابستگان و به ش��اگردان و ارادتمندان ایشان
صمیمانه تسلیت عرض میکنم و علو درجات
ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم».
سیدعلیخامنهای

موافقت مجمع تشخیص با شرکت
اقلیتهای دینی در انتخابات شوراها

اعض��ای مجمع تش��خیص مصلحت نظام
مصوب کردند اقلیتهای دینی با همان قانون
س��ال  ۷۵بتوانند در انتخابات ش��ورای ش��هر
شرکت کنند .به گزارش فارس ،اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام در نشست دیروز شنبه
 30تیر مصوب کردند اقلیتهای دینی با همان
قانون سال  75بتوانند در انتخابات شورای شهر
ش��رکت کنند .به گفته مجی��د انصاری ،عضو
این مجمع ،با این مصوبه ،سپنتا نیکنام ،عضو
زرتش��تی شورای ش��هر که موقتاً از حضور در
این شورا منع شده بود ،میتواند در نشستها
حضور یابد.

سرلشکر قاسم سلیمانی
خادم حرم امام رضا(ع) شد

سردار سرلشکر قاسم س��لیمانی ،فرمانده
نیروی قدس س��پاه همزمان ب��ا دهه کرامت و
در آستانه میالد امام هشتم ،به خادمی آستان
مقدس امام رضا(ع) نائل آمد .سرلشکر سلیمانی
با حکم تولیت آستان مقدس امام رضا(ع) به این
مقام افتخار یافت.
سردار شیرازی:

جابهجایی فرمانده سپاه
«شایعه» است

رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا با بیان
اینکه جابهجایی فرمانده س��پاه «شایعه» است،
تاکید کرد :فعال به هیچ وجه جابهجایی و تغییر
فرمانده س��پاه در برنامه نیس��ت .سردار محمد
ش��یرازی ،رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا
در گفتوگو با تسنیم ،در پاسخ به سوالی درباره
شایعات مطرحش��ده درباره احتمال جابهجایی
سرلشکر جعفری از سمت فرماندهی کل سپاه
گفت :بعضیها ش��ایعه کردهاند فرمانده محترم
کل سپاه ممکن است از سمت فرماندهی جابهجا
شوند ،اینها همگی شایعه است و صحت ندارد.
وی افزود :فعال به هیچ وجه چنین جابهجایی و
تغییری در برنامه نیست .حتما شایعه هم ،کار و
اقدام خوبی نیست ،چرا که مسؤول و فرمانده و
بدنه را سست میکند و این قطعا مانع کار است.
رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر
اینکه حتما باید جلوی این ش��ایعات را گرفت،
اظهار داشت :شایعه درست کردن هیچ فایدهای
ندارد ،چ��را که هر چیزی اصول و روش خود را
داشته و از طریق همین روش و اصول همه چیز
پیش م��یرود .وی با بیان اینکه ممکن اس��ت
در میان خودیها هم کسانی باشند که چنین
ش��ایعاتی را از روی غفلت مطرحکنند ،تصریح
کرد :البته دیگران از جمله رس��انههای معاند و
ضدنظام هم مشخصاً با مقاصد و رویکرد خاص
خودش��ان به اینگونه ش��ایعات دامن میزنند؛
ش��ایعاتی که مربوط به نیروهای مسلح ،سپاه و
نهادهایی است که اثربخشی زیادی دارند .رئیس
دفتر فرماندهی معظم کل قوا درباره جابهجایی
سردار آبرومند از معاونت هماهنگکننده سپاه
و معرفی سردار سالمی به عنوان سرپرست این
معاونت و ارتباط این موضوع با ش��ایعات درباره
فرمانده سپاه ،تاکید کرد :اینگونه انتصابات جزو
اقدامات جاری هر فرمانده اس��ت و این انتصاب
نیز جزو اختیارات فرماندهی س��پاه اس��ت .این
انتصاب در جهت عکس ش��ایعه منتش��ر شده
درباره جابهجایی فرماندهی کل سپاه بود و نشان
داد سردار جعفری با قوت و برنامه در حال ادامه
کار و فعالیت است.
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رهبر انقالب در دیدار وزیر امور خارجه ،سفیران و مسؤوالن نمایندگیهای ایران در خارج از کشور
راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی را  تشریح کردند

گ�روه سیاس�ی :حض��رت آی��تاهلل
العظمی خامنهای ،رهبر حکیم انقالب
اسالمی صبح دیروز (شنبه) در دیدار
سفیران ،کارداران و مسؤوالن وزارت
ام��ور خارجه ،تأمی��ن و حفظ منافع
مل��ی به معن��ای حقیق��ی را هدف
اصلی سیاس��ت خارج��ی خواندند و
با بیان بایدها و نبایدهای دیپلماسی
در نظام اس�لامی افزودند :میتوان با
روحیه صحیح انقالبی و دیپلماس��ی
هوشمندانه و هدفمند ،روابط خارجی
را گسترش داد و عناصر قدرت نظام
را به پش��توانهای برای دستاوردهای
سیاسی و دیپلماتیک تبدیل کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
دفت��ر مقام معظ��م رهب��ری ،رهبر
انقالب اس�لامی در ابتدای س��خنان
خود با اشاره به شرایط کنونی و جبهه
گستردهای که ضداسالم و جمهوری
اس�لامی ایران ش��کل گرفته ،تالش
دیپلماس��ی را در ب��ر دارنده اجر اله��ی و افتخاری
تاریخ��ی و ملی در دف��اع از حقانیت مل��ت ایران
دانس��تند و گفتند :در چالشها ،انسان غیرتمند و
صبور و خردمند ،بر تالشها و حجم و کیفیت کار
میافزاید ،بنابراین باید روحی ه تازهسازی فعالیتها
در دستگاه دیپلماسی گسترش یابد.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :حفظ سالمت
دین��ی و طهارت روحی و معن��وی خود و خانواده و
پایبن��دی رفتاری و گفتاری به مس��ائل ش��رعی از
مهمترین وظایف مس��ؤوالن و کارکنان وزارت امور
خارجه بویژه سفرا و اعضای نمایندگیهای ایران در
خارج است.
ایشان با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی بخش
اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی نظام
جمهوری اسالمی است ،خاطرنشان کردند :وزارت
امور خارجه و بویژه س��فرا باید عمیقاً به ارزشهای
اس�لام و انقالب پایبند باشند و رفتار و گفتار آنان،
منعکسکننده این ارزشها باشد.
رهبر انقالب اس�لامی در ادامه تبیین بایدها و
دیپلماسی نظام اسالمی ،شرط الزم برای
نبایدهای
ِ
نمایندگان دیپلماسی را برخورداری از روحیه قوی
و مستحکم ،امید به آینده و بهرهمندی از احساس
حقانیت برشمردند و با اشاره به موضوع مهم منافع
ملی ،گفتند :هدف اصلی و واقعی دیپلماسی ،حفظ
منافع ملی است و تعامل یا تقابل ،تنها روشهایی
برای تأمین منافع ملی هستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای منافع ملی را برگرفته
از سیاستهای اصلی و ارزشهای نظام دانستند و
تأکید کردند :دستگاه دیپلماسی باید منافع ملی را
حفظ و تأمین کند.
ایشان سخنان رئیسجمهور را در سفر اخیر به
اروپا مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود ،نفت
هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی
مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام برشمردند
و افزودند :وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی
اینگونه مواضع رئیسجمهور است.
در پ��ی حمل��ه بام��داد روز
امنیت
گذشته اش��رار و تروریستهای
ضدانقالب پژاک به پاس��گاه مرزی قرارگاه حمزه
سیدالش��هدا(ع) نیروی زمینی سپاه در روستای
دری واقع در منطقه مریوان استان کردستان ۱۰
تن از رزمندگان اسالم به شهادت رسیدند.
حمله تروریس��تهای پژاک از مناطق مرزی
کردس��تان پی��ش از ای��ن در جری��ان چند نفوذ
تروریستهای مرتبط با گروهک کومله در تابستان
س��ال  95پس از آن به اوج خود رس��یده بود که
در پی واکنش قاطع نیروهای س��پاه پاسداران در
آن برهه برای یکی ،دو سالی کمرنگتر شده بود.
طبق این گ��زارش ،تیرماه  95پس از آنکه در
سایه حمایتهای آمریکا و سعودی از تروریستها
ک��ه با ه��دف اعالم ش��ده کش��اندن درگیریها
و اغتش��اش به مرزه��ای ایران انجام ش��ده بود،
مسؤوالن نظامی و حتی دبیر شورای عالی امنیت
ملی نس��بت به حکومت اقلیم کردستان عراق به
تندی واکنش نشان داده و حتی محسن رضایی با
تاکید بر اینکه اینها آمدهاند کومله و دموکرات را در
اربی��ل فعال و پادگانی ایجاد کردهاند و  2دفتر در
نزدیکی مرز ایران زدهاند ،هشدار داد :چنانچه ادامه
دهند و دولت بارزانی فکری نکند ،عملیات انهدامی
بزودی علیه آنها انجام خواهیم داد و تقصیر را هم
به گردن خود بارزانی خواهیم گذاشت.
به گزارش «وطنامروز» ،دبیر مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام در آن برهه ای��ن را هم گفت که
کنسولگری عربستان در ش��مال عراق ب ه منظور
مداخله در امور ایران و عراق به حزب کومله کمک
میکند و تروریس��ت به ایران اعزام میکند که با
هوشیاری نیروهای انقالب ،با شکست مواجه شده
است.
مردادماه  95نیز شمخانی ،دبیر شورای عالی

درس خارج

رهب��ر انق�لاب اس�لامی در ادام��ه ب��ه موضوع
«دیپلماسی ایدئولوژیک» اشاره و خاطرنشان کردند:
برخی به غلط ،س��خن از لزوم جدایی دیپلماسی از
ایدئولوژی به میان میآوردند ،در حالیکه دیپلماسی
ایدئولوژیک هیچ اش��کالی ندارد و القای تقابل میان
ایدئولوژی و منافع ملی ،صحیح و منطقی نیست.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه هدف
از تش��کیل جمهوری اس�لامی حف��ظ منافع ملی،
اس��تقالل ،آزادی ،عدالت اجتماعی ،قدرت و امنیت
ملی است ،افزودند :ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ
منافع ملی است و هویت یک ملت محسوب میشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره بهوجود ایدئولوژی
در رفتار و سیاس��تهای دولتهای غربی ،گفتند:
آمریکاییه��ا در س��خنان خ��ود باره��ا از عبارت
«ارزشهای آمریکایی» استفاده میکنند که همان
ایدئولوژی آنها و برگرفته از اعالمیه استقالل آمریکا
است و در کشورهای اروپایی نیز تفکرات ایدئولوژیک
بر رفتار و فعالیتهای سیاسی آنها حاکم است.
ایشان ارتباط خردمندانه ،هوشمندانه ،هدفمند
و منطقی با جهان را برخاسته از نگاه اسالمی نظام
و کام ً
ال منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند.
رهبر انقالب اسالمی تحقق و بروز روحیه انقالبی
را در تعام�لات و رویکردهای دیپلماتیک ضروری
دانس��تند و افزودند :دیپلمات ایرانی باید به انقالب
افتخار کند و در تعامالت کاری او« ،عزت ،احساس
اقتدار و اعتماد به نفس» به روشنی مشاهده شود
که البته این رفتار و منش انقالبی با بیان حرفهای
نامعقول و ایجاد هیاهو کام ً
ال متفاوت است.
حضرت آیتاهلل خامن��های در تبیین ضرورت
برخ��ورداری س��فیران و دیپلماته��ای ایرانی از
احساس حقانیت ،به موضوع جنگ روانی بیوقفه
دش��منان اش��اره کردند و افزودند :باید با احساس
حقانیت و با آگاهی و تس��لط در مباحث چالشی،
پاسخهای قاطع و منطقی به اتهامات بیگانگان داد.
ایش��ان متهم کردن دائم ایران به یک مس��اله
منفی را دس��تور کار اصلی جنگ روانی مس��تمر

دشمنان خواندند و افزودند :برای تحقق این هدف،
«ایرانهراس��ی ،ایرانس��تیزی ،ایرانگریزی ،اتهام
نقض دموکراسی ،نبود آزادی و نقض حقوقبشر»
مدام در تبلیغات بیگانگان تکرار میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به جنایات
اروپاییها و غربیها در مستعمرات گذشته ،محدود
بودن دموکراس��ی در غرب به مقررات یا نظر مراکز
خاص ،وجود دیکتاتوری حزبی در آمریکا و برخی
کش��ورهای اروپایی و نیز جنایات فعلی غربیها از
جمله همدستی با سعودیها در کشتار مردم یمن
افزودند :غربیها مظهر نقض حقوق بشر هستند اما
با وقاحت تم��ام ،ایران را متهم میکنند بهگونهای
که گاه انسان از شدت وقاحت آنها حیرت میکند.
رهبر انقالب اسالمی تصور حل مشکالت کشور
با مذاکره یا رابطه با آمریکا را خطایی واضح خواندند
و افزودن��د :آمریکا با اصل نظام اس�لامی مش��کل
اساس��ی و مبنایی دارد ،ضمن اینکه کش��ورهای
فراوانی در آفریقا ،آسیا و آمریکای التین هستند که
با آمریکا رابطه دارند اما همچنان با مشکالت فراوان
دست به گریبانند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در تبیین دش��منی
عمیق آمریکا با جمهوری اس�لامی خاطرنش��ان
کردند :آمریکاییها به دنبال بازگش��ت به موقعیت
و جایگاه خود در ایران قبل از انقالب هس��تند و به
کمتر از این هم راضی نخواهند شد.
ایش��ان مخالفت آمریکا با «توان هستهای و قدرت
غنیسازی باال و نیز حضور ایران در منطقه» را ناشی
از خصومت عمیق آنها با عناصر اقتدار نظام اس�لامی
برشمردند و افزودند :حضور منطقهای جزو عناصر قدرت
و امنیت ایران است و عقبه راهبردی کشور محسوب
میش��ود ،به همین علت دش��منان ب��ا آن مخالفند.
رهبر انقالب با اشاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد
بودن آمریکا از زبان مسؤوالن کشور افزودند :بنده از
قدیم این نکته را خاطرنشان میکردم که روی حرف
و حتی امضای آمریکاییها نمیتوان حس��اب کرد،
بنابراین مذاکره با آمریکا هیچ فایدهای ندارد.

تروریستهای وابسته به عربستان سعودی در غرب کشور جنایت آفریدند

شهادت  10پاسدار در مریوان

امنی��ت ملی کش��ورمان در
دی��دار س��نجاری ،وزیر امور
داخلی اقلیم کردستان که به
ایران آمده بود ،با اظهار نگرانی
درباره افزایش برخی تحرکات
ضدانقالب سنتی در مرزهای
مش��ترک ایران و اقلیم کردستان که با حمایت و
پشتیبانی سرویسهای جاسوس��ی منطقهای و
فرامنطقهای انجام میشود ،افزود :امنیت پایدار در
مرزها ،خط قرمز جمهوری اسالمی بوده و نیروهای
نظامی و امنیتی کش��ور با هرگون��ه تحرکی که
تهدیدکننده مرزهای کشور باشد بشدت برخورد
خواهند کرد.
ب��ا همه اینها پس از  2س��ال ثبات نس��بی در
مرزهای غربی کش��ور که حاصل تهدیدهای تند و
تیز مقامات نظامی کش��ورمان بود ،در حمله بامداد

شنبه اش��رار و تروریستهای
ضدانقالب و وابسته به استکبار
جهانی به پاسگاه مرزی قرارگاه
حمزه سیدالش��هدا(ع) نیروی
زمینی سپاه واقع در روستای
دری منطقه مریوان در استان
کردس��تان و متعاقباً انفجار زاغه مهمات  10تن از
رزمندگان اس�لام به شهادت رس��یدند .به گزارش
سپاهنیوز ،روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)
نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای آورده است :در این
درگیری تعدادی از تروریستها به هالکت رسیدند و
تعدادی نیز زخمی و متواری شدند.
در این اطالعیه با اش��اره به اشراف اطالعاتی
و آمادگیه��ای رزمن��دگان ق��رارگاه حم��زه
سیدالشهدا(ع) و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی
کش��ور برای مقابله با توطئههای دشمنان تاکید

نما
ردپای گروهکهای ضدانقالب در تیراندازی به یک دستگاه آمبوالنس
رئیسکل دادگس�تری اس�تان کردس�تان در رابطه با تیراندازی به یک دس�تگاه آمبوالن�س در جاده
سنندج  -کامیاران و قتل راننده آمبوالنس گفت :احتمال اینکه گروهکهای ضدانقالب اقدام به این کار
کرده باشند ،زیاد است .به گزارش مشرق ،رئیسکل دادگستری استان کردستان در رابطه با تیراندازی به
یک دستگاه آمبوالنس در جاده سنندج  -کامیاران و قتل راننده آمبوالنس گفت :پرونده قضایی تشکیل
ش�ده اس�ت و احتمال اینکه گروهکهای ضدانقالب اقدام به این کار کرده باشند ،زیاد است .وی افزود:
بررسیهای الزم در حال انجام است و کسی در این رابطه زخمی و مجروح نشده است و تالش دستگاه
قضایی برای دستگیری ضاربان متواری ادامه دارد .آنگونه که در رسانهها عنوان شده است ،در تیراندازی
جاده س�نندج -کامیاران قاتالن سوار بر یکدس�تگاه خودروی  ۲۰۶ابتدا از آمبوالنس سبقت گرفته و
سپس دهها تیر شلیک کردهاند .پس از اصابت گلولهها ،آمبوالنس از مسیر منحرف و راننده نیز فوت شده
است .هویت قاتالن مشخص نیست .گفته میشود سرنشینان خودروی  ۲۰۶ماسک به صورت داشتهاند.

ایش��ان فعال کردن ظرفیتهای
استفادهنش��ده یا کم استفادهشده در
کش��ور را مهم دانس��تند و افزودند:
مذاکرات با اروپاییها قطع نش��ود اما
نباید معطل بسته اروپایی ماند بلکه
بای��د کارهای ف��راوان الزم در داخل
کشور را دنبال کرد.
رهبر انقالب اس�لامی گسترش
ارتباطات چندجانبه و بویژه دوجانبه و
توجه خاص به تشکلهای منطقهای
را ضروری خواندند و افزودند :س��فرا
و نمایندگان ای��ران در خارج باید به
ظرفیتها و تواناییهای ملت و کشور
کام ً
ال واقف باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
به اذعان اخیر مقامات آمریکایی درباره
استعداد ملت ایران افزودند :از چندین
س��ال قبل تأکید میکردم اس��تعداد
ایرانی از متوس��ط استعداد دنیا باالتر
اس��ت ،این واقعیت یک ظرفیت مهم
داخلی اس��ت ،همچنانکه ایمان ،ش��جاعت ،ایثار و
افتخار ملت ب��ه ارزشها از دیگر عناصر تواناییهای
ایران است.
ایش��ان ارتباط با دانش��مندان ،رجال سیاسی
غیردولتی و فعاالن اقتصادی دیگر کشورها را جزو
روشهای رایج دیپلماس��ی در جهان برشمردند و
افزودند :با این روشها میتوان گستره فعالیتهای
دستگاه سیاست خارجی را گسترش داد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین قدرت میدانی را
پشتوانه دیپلماسی خواندند و افزودند :مهم این است
که هرگونه عنصر اقتدار به نوعی دستاورد سیاسی و
اقتصادی تبدیل شود.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی ،وزیر امور
خارجه با اشاره به رویکردهای دستگاه دیپلماسی بویژه
در ارتباط با همسایگان و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی،
گفت :تالش کردهایم با خودباوری به استقبال چالشها
برویم و از منافع ملی با صالبت دفاع کنیم.
آق��ای ظریف با بیان اینکه ب��ا همین رویکرد و
ب��ا حمایتها و هدایتهای رهبر انقالب اس�لامی
توانس��تیم پروژه ایرانهراس��ی صهیونیس��تها را
شکس��ت دهیم ،خاطرنشان کرد :ترامپ و نتانیاهو
ت�لاش میکنند ب��ا نمایشهای س��خیف ،پروژه
ایرانهراسی را تکرار کنند اما امروز حتی در میان
متحدان خود نیز تنها و منزوی هستند.
وزیر امور خارجه با اشاره به تشکیل اتاق جنگ
و تالش گسترده آمریکا برای فشار و زورگویی علیه
ملت ای��ران ،گفت :همواره به کش��ورهای دیگر از
جمله متحدان آمری��کا اعالم کردهایم که مقابله با
زورگویی آمریکا باید از تعهدات سیاسی فراتر رفته و
به اقدامات عملی زماندار منجر شود.
آقای ظریف افزود :ما ش��رایط س��ختتری را
تجربه کردهایم و اطمین��ان دارم در پرتو همدلی
و وفاق میتوانیم بر مشکالت فائق آییم و شرایط
پیشرو را با عنایت الهی و با هدایتهای رهبری و
حمایت مردم به خوبی و با افتخار و سربلندی و با
کمترین آسیب مدیریت کنیم.
شده است :گروهکهای تروریستی و ضدانقالب
و حامی��ان آن��ان که فاقد هرگون��ه پایگاهی نزد
ملت ایران بویژه مردم فهیم و انقالبی کردستان
هس��تند ،در انتظ��ار انتق��ام س��خت و مهل��ک
رزمندگان ش��جاع و فداکار اسالم نسبت به این
جنایت باشند.
پیشت��ر در جری��ان مس��ائلی مانن��د ترور
دانشمندان هستهای ایران ،نقش اقلیم کردستان
در پن��اه دادن به عوامل موس��اد و فراهم کردن
ش��رایط برای آموزش عوامل ترور آش��کار شده
بود .با این حال اما در کنار س��ایر ش��یطنتهای
گردانن��دگان اقلیم ،در جری��ان حمله داعش به
منطقه اقلیم ،این تنها ای��ران بود که بنا بر اقرار
مسؤوالن اقلیم ،به صورت عملی وارد میدان نبرد
و مانع سقوط اقلیم کردستان شد.
در ماج��رای اربیل ،بنا ب��ر روایت خود اقلیم
کردستان ،شهر در آس��تانه سقوط بود و پس از
درخواس��ت گردانندگان اقلیم از ایران و حضور
سردار س��لیمانی در این منطقه ،مردم این شهر
از ش��ر جالدان داعش در امان ماندند .براس��اس
روایتهای رس��می ،سردار سلیمانی با  70نفر از
نیروهای ویژه خود در منطقه اربیل حضور یافت
و پس از سازماندهی نیروهای پیشمرگ ،توانست
یک س��د دفاع��ی در مقابل داع��ش ایجاد کند.
مس��عود و نچیروان بارزانی نیز بارها اعالم کردند
ایران نخستین کشوری بود که به صورت عملی با
دادن تجهیزات دفاعی و ارائه مستشاران نظامی،
از اقلیم کردس��تان در مقاب��ل داعش محافظت
کرد .ب��ا این حال بهرغم این حس��ننیت بزرگ
ایران نس��بت به منطقه اقلیم کردستان عراق و
حفاظت از آنها در مقابل جالدان داعش ،متاسفانه
ش��یطنتهای گردانندگان این اقلیم علیه مردم
ایران همچنان ادامه دارد.

اخبار

تکلیف  ۵۰قرارداد امضا شده بعد از
برجام باید مشخص شود

حشمتاهلل فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون
امنیتملی و سیاستخارجی مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با تسنیم ،با بیان اینکه
دهمین گ��زارش وزارت ام��ور خارجه از نحوه
اجرایی شدن برجام  26تیر به این کمیسیون
واصل شده است ،گفت :هفته آینده از مسؤوالن
وزارت امور خارجه دعوت میشود با حضور در
کمیسیون درباره این گزارش بحث و تبادل نظر
شود .وی با بیان اینکه آخرین وضعیت اجرای
برج��ام پس از خ��روج آمری��کا از این معاهده
بینالمللی در کمیسیون بررسی میشود ،ادامه
داد :باید مشخص شود سرنوشت  50قراردادی
که پ��س از انعقاد برجام ،منعقد ش��ده بود در
شرایط فعلی چگونه اس��ت .نماینده اسالمآباد
غرب در مجلس با اعالم اینکه در جلسه هفته
آینده کمیسیون از مسؤوالن س��ازمان انرژی
اتمی نیز دعوت میشود با حضور در کمیسیون،
گزارش��ی از آخرین اقدامات این س��ازمان ارائه
کنند ،اضافه کرد :مسؤوالن سازمان انرژی اتمی
بای��د با حضور در کمیس��یون آخرین اقدامات
این س��ازمان برای رسیدن به  190هزار سو را
تشریحکنند.

قاسمی مصوبه نژادپرستانه پارلمان
رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به��رام قاس��می ،س��خنگوی وزارت امور
خارجه درب��اره تصویب قانون نژادپرس��تانه
دولت یهود در پارلمان رژیم صهیونیس��تی،
ضمن محکومی��ت این اقدام اظهار داش��ت:
رژیم نامش��روع و نژادپرس��ت صهیونیستی
بر اساس اشغال فلسطین و قتلعام صاحبان
اصلی سرزمین آن شکل گرفته و اقدام اخیر
پارلم��ان این رژیم تأیید دیگری بر ماهیت و
رویکرد نژادپرس��تانه ای��ن رژیم در طول 70
سال گذشته است .به گزارش «وطن امروز»،
قاس��می افزود :حمایت همهجانبه آمریکا از
رژیم صهیونیس��تی و اقدام دولت ترامپ در
انتقال سفارت این کش��ور به قدس و تالش
برخ��ی کش��ورهای عرب��ی در عادیس��ازی
روابط با غاصبان س��رزمین فلسطین و عدم
مج��ازات این رژی��م ب ه دلیل نق��ض قوانین
و مق��ررات بینالمللی و کش��تار روزانه مردم
مظلوم فلس��طین ،موجب گستاخی آنان در
تداوم سیاس��ت یهودیس��ازی فلس��طین و
پاکسازی قومی آن شده که بیشک بیثباتی
و افزای��ش ناامنی بیش��تر را در منطقه بهدنبال
خواهد داش��ت .قاسمی با اش��اره به اینکه عصر
نژادپرس��تی و آپارتاید به پایان رس��یده ،تأکید
کرد :نژادپرستی در فلسطین اشغالی نیز با همت
و مقاومت مردم فلسطین و ملتهای مسلمان و
آزادیخواه جهان برچیده خواهد شد.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان
در چهاردهمین شنبه انقالب:

اقدامات شورای نگهبان
بخوبی به اطالع مردم نمی رسد

محم��د بهـادریجهرم��ی،
مدرس دانش��گاه ،پژوهشگر
حق��وق عموم��ی و عض��و
پژوهشکده ش��ورای نگهبان
در چهاردهمین شنبه انقالب
با موض��وع آزادی و حقوقبش��ر که به همت
جنبش مردمی پاسداش��ت  40س��ال انقالب
اس�لامی در خبرگزاری فارس برگزار شد ،در
س��خنانی اظهار داش��ت :برگزاری همهپرسی
س��ال  58برای انتخاب ن��وع حکومت در یک
مجلس انتخابی مردمی به بحث گذاشته شد
و قانون اساسی نیز در آن مجلس بررسی شد.
به گزارش فارس ،وی اف��زود :بیش از  4هزار
پیش��نهاد مردمی برای تدوین قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران دریافت شد و بسیاری
از تغیی��رات ای��ن قانون در بررس��ی مجلس
مردمی براساس این پیشنهادات مردمی بوده
است .بهادریجهرمی با بیان اینکه فعالیتهای
ش��ورای نگهبان در جهت حفظ حقوق مردم
بخوبی اطالعرسانی نمیشود ،گفت :اقدامات
ش��ورای نگهبان به دلیل آنکه پیش از تبدیل
مصوبات مجلس به قانون ص��ورت میگیرد،
ب��ه اطالع م��ردم نمیرس��د .وی گف��ت :در
بحث آزادی اجتماعات ،مجلس در مصوبهای
راهپیمایی را در معابر و میادین به مجوزهای
خاصی منوط کرده بود که شورای نگهبان به
آن ایراد گرفت .بهادری جهرمی خاطرنش��ان
ک��رد :در بحث حمایت از تش��کیل خانواده و
حمایت از زنان در بسیاری از موارد که تکالیف
سختی بر زنان شاغل اعمال شده بود ،شورای
نگهبان آن را مغایر حمایت از خانواده دانست.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی با
اش��اره به مخالفت ش��ورای نگهبان با محدود
کردن تعداد صنوف به دلیل مغایرت با حقوق
مردم ،گفت :محدود کردن مردم برای اشتغال
و مخالفت با آزادی انتخاب ش��غل و زمانمند
کردن پروانههای اش��تغال توس��ط ش��ورای
نگهبان رد شد.

