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اخبار

غبارروبی مضجع مطهر امام رضا
با حضور رهبر انقالب

(ع)

همزم��ان با م��اه ذیالقعده و ای��ام زیارت
مخص��وص رضوی ،مراس��م غبارروبی مضجع
شریف ثامنالحجج حضرت علی بن موسیالرضا
علیهماالس�لام ،صبح روز پنجشنبه با حضور
رهبر حکیم انقالب اس�لامی برگزار ش��د .به
گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،در این مراس��م معنوی مراجع تقلید
آیات عظام مکارمش��یرازی و وحیدخراس��انی
و آی��تاهلل مصباح یزدی ،ب��ه همراه جمعی از
علما ،مسؤوالن و خانوادههای شهدا ،جانبازان و
ایثارگران استان خراسان حضور داشتند.
بهخاطر برخورد با محتکران انجام شد

ی کاشانی
تقدیر آیتاهلل امام 
از قوهقضائیه

خطیب موقت جمعه تهران از
عملکرد قوهقضائیه در برخورد
ب��ا محتک��ران تقدی��ر کرد.
آیتاهلل محمد امامیکاشانی
در خطبهه��ای نم��از جمعه
دی��روز ( ۱۹مرداد) تهران ،با بیان اینکه در قرآن
کریم هم کلمه «فس��اد» و هم کلمه « ُمفسد»
آورده شده است ،اظهار کرد« :حرص»« ،آرزو» و
«کبر و استکبار» ریشههای فساد هستند .آیتاهلل
امامیکاش��انی با بیان اینکه در روایت داریم آدم
حریص به مقصد نمیرس��د ،گفت :آدم حریص
همیش��ه نگران ،مضطرب و پریش��ان است مال
او از بی��ن برود و مدام در پی آن اس��ت که مال
خود را پنهان کند .خطیب موقت جمعه تهران
ب��ا بیان اینکه «حرص» ع��ذاب خدا را به همراه
دارد و آدم حریص در قیامت روسیاه است ،افزود:
انسان محتکر هم در آخرت بیآبروست و هم در
دنیا؛ تاریکی کسانی که برای جمع کردن اموال
مردم ش��هوت دارند ،روزبهروز بیش��تر میشود.
آیتاهلل امامیکاش��انی با بیان اینکه کسانی که
با گناه احتکار به قبر وارد ش��وند ،همه مالهای
دنیاییشان در قبر به «کثافت» تبدیل میشود،
گف��ت :دور ت��ا دور م��ا را دش��منان از آمریکا،
صهیونیس��م و آلس��عود ،فرا گرفتهاند و در این
شرایط گناه احتکارکنندگان چند برابر میشود .از
قوه قضائیه تشکر میکنم؛ مسؤوالن قضایی دیروز
درباره موضوعی که در یکی از شهرها برنج احتکار
ش��ده بود صحبت کردند و مجازاتهای در نظر
گرفته ش��ده برای آن را هم گفتند .این کیفرها
و مجازاتها برای کش��وری که استکبار در حال
جنگ با آن است ،بسیار الزم است .قوهقضائیه و
رئیس آن ،وظایف خود را در برخورد با محتکران
به خوبی انجام میدهند.
در جریان سفر واعظی به آنکارا مطرح شد

عالق ه ترکیه به توسعه سرمایهگذاری
در ایران

رئیس دفتر رئیسجمهور تسریع در معرفی
رئیس ترکیهای کمیسیون مشترک اقتصادی 2
کش��ور را عامل موثری در پیشبرد همکاریها
دانس��ت .به گزارش فارس ،محمود واعظی که
برای ابالغ پیام حسن روحانی به رئیسجمهوری
ترکیه پنجشنبه عازم این کشور شده بود ،عصر
پنجش��نبه در ادامه دیدارهای خود با مقامات
ترکیه با رخس��ار پیکچین ،وزیر تجارت ترکیه
دیدار و گفتوگ��و کرد .واعظی در این دیدار با
اش��اره به اراده روس��ای جمهور ایران و ترکیه
برای افزایش همکاریهای تجاری  -اقتصادی
بین  2کش��ور و رسیدن به نقطه هدفگذاری
شده ،گفت :نقش بخشهای خصوصی  2کشور
در تحقق این هدف بس��یار مهم اس��ت و باید
آنها را به فعالیت بیشتر تشویق کرد .وی افزود:
ایران به س��هم خود آماده است تسهیالت الزم
را برای توس��عه همکاریهای  2کش��ور فراهم
آورد .واعظی تسریع در معرفی رئیس ترکیهای
کمیسیون مشترک اقتصادی  2کشور را عامل
موثری در پیش��برد همکاریها دانس��ت .وزیر
تج��ارت ترکیه نیز در ای��ن مالقات با تاکید بر
اهمیت گس��ترش روابط بخ��ش خصوصی 2
کشور گفت :ش��رکتهای ترکیه عالقهمند به
تجارت و سرمایهگذاری در ایران هستند و اطالع
دارم برخی از آنها در حال حاضر  ۲میلیارد دالر
در ایران س��رمایهگذاری کردهان��د .آنها آماده
هس��تند در صورتی که موانع سرمایهگذاری از
میان برداشته و تسهیالت بیشتری تخصیص
داده ش��ود ،میزان سرمایهگذاری خود در ایران
را تا میزان قابل توجهی افزایش دهند .وی ادامه
داد :حجم تجارت موجود بین  2کشور با هدف
 30میلیارد دالر تعیین ش��ده از طرف روسای
جمهور  2کشور فاصله دارد و باید تالش کنیم
به این سقف برسیم.
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انتقاد بیسابقه مردم ،روحانیت و جریانهای سیاسی عراق از اظهارات نخستوزیر این کشور درباره تحریمهای ایران

گروه سیاسی :در پی اظهارنظر عجیب حیدر العبادی،
نخستوزیر عراق مبنی بر اجرای تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،گروههای سیاسی ،روحانیون تراز اول و
همچنین مردم این کشور طی روزهای اخیر یکصدا
بر همراهی با ایران تاکید و از اظهارات العبادی انتقاد
کردند .سهشنبه هفته گذشته نشست خبری هفتگی
حیدرالعبادی با پاس��خ نخستوزیر به یک خبرنگار
درباره تحریمهای آمریکا علیه ایران خبرس��از شد.
نخس��توزیر عراق در پاسخ به این سوال که آیا این
کشور از تحریمهای آمریکا علیه ایران پیروی خواهد
کرد یا خیر ،در س��خنانی دوپهلو گفت :اساس��اً ما
مخالف تحریم در منطقه هستیم .محاصره و تحریم،
نظامه��ا را تضعیف نمیکند ،بلکه جوام��ع را نابود
میکند .ما تحریم را خطایی راهبردی و نادرس��ت
میدانی��م «اما برای حفظ منافع م��ردم خود به آن
پایبند خواهیم ب��ود .از آن حمایت نمیکنیم اما به
آن پایبندیم» .همین چند جمله کوتاه کافی بود تا
فضای سیاس��ی و اجتماعی عراق به طور یکپارچه
علیه العبادی موضع بگیرد .قریب به اتفاق گروههای
سیاسی و همینطور روحانیون برجسته این کشور
بش��دت به العبادی بابت این سخنان آمریکاپسند
خرده گرفتن��د .فراتر از گروههای سیاس��ی اما این
جامعه عراق بود که بشدت بر العبادی تاخت و او را به
خاطر اظهارات نسنجیدهاش مالمت کرد .ترجیعبند
تمام این واکنشها ،یادآوری حمایتهای تاریخی و
نه چندان دور جمهوری اس�لامی از مردم عراق در
مقابله با تروریس��تهای داعش بود که موجب شد
نخستوزیر این کشور با تعابیری چون «ناجوانمرد»
و «نمکنش��ناس» م��ورد خطاب واقع ش��ود .موج
همراهی گس��ترده عراقیها با ایران و مخالفتها با
تحریمهای آمریکا ،بار دیگر عمق نفوذ اس��تراتژیک
جمهوری اسالمی در میان ملتهای منطقه را نشان
داد.
■■واکنش احزاب و شخصیتهای سیاسی

ش��خصیتهای مختلف سیاس��ی از جمله فواد
معصوم رئیسجمهور ،سیدعمار حکیم رهبر جریان
حکمت مل��ی ،نوری مالکی مع��اون رئیسجمهور،
هم��ام حمودی رهب��ر مجلس اعل��ی ،مقتدا صدر
رهبر جریان صدر و ائتالف س��ائرون و بس��یاری از
س��ازمانها ،نهادها و احزاب از جمله حزب فضیلت،
جنبش اراده ،جنبش کتائب سیدالش��هدا ،عصائب
اهل الحق ،مقاومت اسالمی نجبا و سازمان بدر نیز
با محکوم کردن اقدام یکجانبه آمریکا در خروج از
برج��ام و تحریم ایران ،بر عدم پی��روی عراق از این
تحریمه��ا تاکید کردند .در همین باره ،س��یدعمار
حکیم یادآور شد :جمهوری اسالمی ایران در معرض
فش��ار و تحریم و حملهای اس��ت که اقتصاد و نظام
سیاسی آن را هدف قرار داده؛ از همه میخواهم در
این بحران در کنار جمهوری اسالمی ایران بایستند
و این کش��ور را یاری کنند .در این بحران عراق باید

عبادی تنها ماند

راه تنفسی برای ایران باشد؛ وظیفه دینی و اخالقی
ما ایس��تادن در کنار جمهوری اسالمی ایران است،
چرا که این کش��ور در همه بحرانها کنار ما ایستاد.
نوری مالکی ،رهبر ح��زب دولت القانون نیز در این
باره طی بیانیهای اعالم کرد :ما اقدامات آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران و تمام تحریمهای یکجانبه
علیه ملتها را محکوم میکنیم و دولتهای منطقه
و جهان را نیز به محکوم ک��ردن آن فرامیخوانیم.
محاصره و فشار اقتصادی اقدامی نادرست ،غیرقانونی،
انتقامجویانه ،ظالمانه و بدون هیچگونه مش��روعیت
بینالمللی و غیرقابل توجیه است ،چرا که خارج از
چارچوب سازمان ملل انجام شده است .سیدمقتدا
صدر نیز در این باره طی بیانیهای ،با اش��اره به شعار
دینی «هیهات منا الذله» تاکید کرد :اگر آمریکا این
تصمیمات (تحریم علیه کشورها) خود را کنار نگذارد
ما در برابر خسارتهایی که به ملتهای منطقه وارد
میشود دستبسته و ساکت نخواهیم ماند .معاون
جهادی س��یدمقتدا صدر نیز در همین راستا تاکید
کرد دفاع مسلحانه از جمهوری اسالمی ایران واجب
شرعی است.
همچنین س��خنگوی ن َُجباء عراق ب��ا تأکید بر
لزوم عدم همراهی نخستوزیر این کشور با آمریکا
تأکی��د کرد اج��ازه نخواهند داد عراق ب��ه ایالتی از
آمریکا بدل شود .سیدهاشم الموسوی که در مراسم
بزرگداشت شهدا حضور یافته بود ،در پایان سخنرانی
خود بار دیگر العب��ادی را مخاطب قرار داد و گفت:
«معلوم نیس��ت چه کسانی به تو مشاوره میدهند!
مگ��ر پاداش نیکی چی��زی جز نیکی اس��ت که با
دشمنان ایران همراهی میکنی؟! جواب ملت ایران
را ک��ه با همه وجود به ی��اری ما آمد ،چه میدهی؟
ج��واب خانوادههای شهدایش��ان و ع��رق جبین
رزمندگانشان را چه میدهی؟!» عضو دفتر سیاسی
گروه مقاومت اس�لامی «کتائب ح��زباهلل» عراق
بش��دت از اظهارات «حیدر العبادی» نخس��توزیر
این کشور درباره تحریمهای آمریکا علیه جمهوری

اسالمی ایران انتقاد کرد.
به گفته سیدجاسم الجزائری ،العبادی در تالش
است به آمریکا نزدیک شود تا بتواند دوباره به کرسی
نخستوزیری دست یابد و روند تشکیل کابینه بعدی
را سهولت بخش��د و به هیچوجه به منافع مشترک
ع��راق با مل��ت ایران توج��ه نکرده اس��ت .البیاتی،
دبیرکل اتحادیه اس�لامی ترکمانهای عراق نیز به
نوبه خود تحریمهای آمریکا علی��ه ایران را خروج از
اصول دموکراتیک دانس��ت و تاکید کرد :ما محاصره
آمریکا و کشورهای دیگر در منطقه علیه ایران را رد
میکنیم و آن را خروج از اصل دموکراس��ی و عدالت
اجتماعی میدانیم .گردانهای ح��زباهلل عراق نیز
در بیانیهای تحریمه��ای آمریکا علیه ایران را بیانگر
سیطره البی صهیونیستی و پول عربستان بر دونالد
ترامپ دانس��ت و اعالم کرد :ایران زمانی که داعش
بخشهای وسیعی از عراق را اشغال کرده بود در کنار
عراق ایستاد .گردانهای حزباهلل عراق ضمن انتقاد از
مواضع حیدر العبادی ،نخستوزیر این کشور در قبال
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،اعالم کرد :مردم وفادار
عراق در کنار برادرانشان در ایران خواهند ایستاد.
■■آیتاهلل مدرسی :ما هرگز لطف و کمک برادران
ایرانیمان را فراموش نمیکنیم

از س��وی دیگر ،آیتاهلل محمدتقی المدرس��ی،
از علمای عراق��ی در واکنش به موضع تاملبرانگیز
حیدرالعبادی مبنی بر پایبندی دولتش به تحریمهای
ضدایرانی آمریکا ،درباره تالشها برای اختالفافکنی
میان ملتهای عراق و ایران هشدار داد و گفت :پیوند
ملت عراق با برادرانش (ایران) قویتر از همه مکر و
نیرنگهاست و ما هرگز لطف و کمک برادرانمان در
ایام محنت بزرگ هنگام بیرون راندن تروریستها و
نیز حمایت از اقتصادمان در س��ختترین شرایط را
فراموش نخواهیم کرد .وی افزود :بیشتر کشورهای
مهم دنیا محاصره اقتصادی [ایران] را رد کردهاند از
جمله کشورهای بزرگ و کشورهای همسایه همچون
ترکیه ،سوریه ،لبنان و پاکستان که این تحریمها را

رد کردهاند .آیتاهلل مدرس��ی تاکید کرد :ملت عراق
در کنار ایرانیها در چارچوب منافع عالی خود خواهد
ایس��تاد ،زیرا این رنج و محنت به مثابه ابر تابستانی
طولی نخواهد کشید که پایان خواهد یافت ،ما هرگز
به امانتهای خود خیانت نخواهیم کرد.
جماعت علمای عراق هم به ریاس��ت شیخ خالد
المال در اطالعیهای تحریمهای یكجانبه آمریكا علیه
ایران را محكوم كرد .در این اطالعیه امده است :آمریكا
بدون هی��چ بهانهای اقدام به چنی��ن كار ظالمانهای
میكند در حالی كه ایران همیشه به قوانین بینالمللی
پایبند بوده اس��ت .امروز جا دارد كمكهای بیدریغ
ایران به ملتهای مظلوم فلسطین ،یمن ،لبنان ،سوریه
و عراق را به یاد بیاوریم و اقدامات ظالمانه آمریكا علیه
ملت ایران را محكوم كنیم.
■■عقبنشینی و تأکید بر همگرایی با ایران

وزارت خارج��ه ع��راق کمتر از ی��ک روز پس از
سخنان العبادی ،بیانیهای علیه آمریکا و به حمایت
از ایران منتشر کرد .بیانیهای که میتواند به عنوان
عقبنش��ینی نخس��توزیر ای��ن کش��ور از موضع
ضدایرانیاش تعبیر ش��ود .سخنگوی وزارت خارجه
عراق روز چهارش��نبه در بیانیهای رسمی اعالم کرد
تحریمها علی��ه ایران تاثیرات منفی بزرگی بر عراق
و همه منطقه از حیث اقتصادی و اجتماعی خواهد
گذاشت ،زیرا ایران یکی از همسایگان عراق محسوب
میش��ود .در این بیانیه از مواضع جمهوری اسالمی
ای��ران در حمای��ت از ع��راق در مقابله و مب��ارزه با
تروریسم تقدیر شده و آمده است :عراق هرگز مواضع
شرافتمندانه همس��ایه خود ایران را در بحرانها از
ی��اد نمیبرد .وزارت خارجه ع��راق با اصل محاصره
اقتصادی علیه هر کش��ور دیگر مخالف اس��ت ،زیرا
معتقد است ضرر محاصره در درجه نخست متوجه
اقشار مختلف مردم میش��ود .گذشته از این بیانیه
که موضع رس��می دولت عراق به حس��اب میآید،
اظهارنظ��ر رئیسجمه��ور عراق نی��ز در این زمینه
تاملبرانگیز اس��ت ،چرا که یک روز قبل از العبادی،
فؤاد معصوم ،رئیسجمهور ع��راق از عدم همراهی
کش��ورش با تحریمهای ایران سخن گفته و تأکید
کرده بود« :ش��رایط عراق و ماهیت روابطش با ایران
و منافع مشترک و بسیاری از مسائل دیگر ،موجب
میش��ود پایبندی بغداد به تحریمهای واش��نگتن
علیه تهران دش��وار باشد ».این قبیل مواضع رسمی
مس��ؤوالن عراق در موض��وع تحریمهای ضدایرانی
آمریکا ،این گزاره را تقویت میکند که اعالم موضع
شاذ نخستوزیر این کشور صرفا یک موضع شخصی
بوده که با هدف جلب نظر آمریکا جهت ابقا در سمت
نخستوزیری عراق اتخاذ شد .هر چند واکنش عموم
مردم و گروههای سیاس��ی در ماجرای اخیر نش��ان
داد ای��ن اقدام ،وی را بیش از گذش��ته از این هدف
دور کرده و شانس گزینههای دیگر نخستوزیری را
افزایش داده است.

هشتگ «همبستگی با مردم ایران» ترند شد
ع�لاوه بر انتقادهای ش��دیداللحن رهبران
سیاسی ،احزاب ،گروهها ،کارشناسان و فعاالن
عراقی نسبت به اظهار نظر اخیر حیدرالعبادی،
نخستوزیر عراق نسبت به اقدامات ضد ایرانی
ترامپ ،کاربران فضای مجازی عراق نیز واکنش
گستردهای به این اظهارات داشتند و شبکههای
اجتماعی را در انحصار خود درآوردند.
کاربران عراقی در شبکه اجتماعی توئیتر با
هشتگهای مختلف اعالم کردند باید از ایران
در مقاب��ل تحریمهای آمری��کا حمایت کرد؛
 2هش��تک «#ای��ران» و «#متضامن_مع_
الشعب_االیرانی» (اعالم همبستگی با مردم
ایران) جزو ترندهای توئیتر در فضای مجازی
عراق شده است.
«زه��را الفی��اض الحس��ینی» از فع��االن
ش��بکههای اجتماع��ی ع��راق توئی��ت کرد:
تصمیم��ات العبادی و اقدام��ات آمریکا علیه
ای��ران با اصول اس�لامی ،انس��انی ،حس��ن
همج��واری و تم��ام پیماننامهه��ا و قوانین
پسابرجام س��ایت صادق خرازی ،سفیر
دولت اصالحات در فرانسه و
از مدافعان جدی برجام ،روز پنجشنبه با انتشار
یادداشتی با اشاره به نطق تلویزیونی دوشنبهشب
رئیسجمهور نوشت حسن روحانی توانایی اداره
کش��ور را ندارد و باید ب��زودی با او خداحافظی
کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،در این یادداش��ت که
توس��ط صادق ملکی ،کارش��ناس مسائل سیاسی
نوشته شده ،آمده است :آقای روحانی! میدانیم که
شما معادل همه نظام نیستید ،با این وجود عملکرد
دولت شما در مواجهه با این اقدام و ...در این ماههای
بحرانی چه خروجیای جز افزایش نگرانی مردم و
دامنه بحران داش��ته است؟ دولت شما قرار بود در
سیاس��ت داخلی و خارجی تبلور تدبی��ر و امید و
مظهر عقالنیت و نمود برخورد با رانتها و ...شود نه
شریک رانتهایی که سبب شده است ایران امروز

بینالمللی در تضاد است.
برخ��ی کارب��ران این ش��بکه اجتماعی با
هشتگ «متضامن معالشعب االیرانی» (اعالم
همبستگی با مردم ایران) نوشتند ما نسبت به
ایستادگی ایران هنگام سختیها در کنار عراق
احساس مسؤولیت کرده و تحریمهای آمریکا
را محک��وم میکنیم« .حی��در الالمی» دیگر
کاربر عراقی در توئیت اخیر خود آورده است:
نمکنشناس��ی ،خصلت جوانمردان نیس��ت.
الالم��ی در ادامه توئیت خود نوش��ته اس��ت:
موضعگی��ری العبادی ،موضعی اس��ت که نه
الحشدالشعبی ،نه غیرتمردان ،نه آزادمردان
و ن��ه اکثر ملت عراقی از آن راضی نیس��تند.
وی در ادام��ه عالوه بر اس��تفاده از هش��تگ
«العبادی ال یمثلنا» نوش��ته است :اظهارات
العبادی نظر شخصی خود العبادی و بردگان
آمریکا و اسرائیل اس��ت نه ملت عراق .دکتر
«آیده الس��عدی» دیگر کارب��ر عراقی با بیان
نام ش��هید حمید تقوی (س��ردار و مستشار

نظامی جمهوری اسالمی ایران که در جنگ با
داعش در عراق به شهادت رسید) از اظهارات
العب��ادی در پایبندی به اقدام��ات ضدایرانی
ترامپ انتقاد کرد .کاربر دیگری به نام «سجا
الس��عدی» آورده اس��ت :از ش��هدای ایرانی،
جانبازان ایرانی ،س��ردار قاس��م سلیمانی و از
خانوادههای ش��هدا و جانبازان ایرانی معذرت
میخواهم و میگوی��م #العبادی_ال_یمثلنا
(العبادی نماینده ما نیست) .همچنین کاربری
با نام «استثنائیه» آورده است موضع العبادی
ناشی از ترس و ذلیالنه است .این کاربر عراقی
همچنین نوش��ت :ما ملت عراق نسبت به هر
قط��ره خون ایرانیان که در مب��ارزه با داعش
ریخته و با خون عراقیها عجین ش��ده است،
احترام قائلیم و از ایران متش��کریم« .حروف
سومریه» دیگر کاربر شبکه اجتماعی توئیتر
نوشت :ما عراقیها هرگز ایستادگی ایران برابر
بزرگترین نقشههای نابودی عراق را فراموش
نخواهیم کرد.

سایت صادق خرازی :روحانی تمام شده است
باید برای خداحافظی با روحانی آماده شویم

با جدیترین سقوط ارزش پول خود مواجه شده و
سختترین شرایط برای کشور ایجاد شود.
نویسنده در ادامه با اشاره به سخنرانی تلویزیونی
اخیر روحانی نوشت :روحانی پس از مدتها غیبت
و س��کوت ،در حالی که جامعه نگران اوضاع ناشی
از خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریمها بود،
در حالی بر پرده تصویر ظاهر ش��د که چیزی برای
گفتن نداش��ت .به نظر میرسد روحانی تمام شده
اس��ت .در وضعیت بغرنج ای��ران که حل معضالت
متنوع و متعدد آن به اعجاز نیاز دارد ،از این روحانی
نهتنها نباید انتظار معجزه داشت ،بلکه از روحانی به
تصویر کشیده شده حتی نمیتوان انتظار مدیریت
ش رو را داشت.
مناسب بحران پی 

در ادامه این نوش��ته ،نویس��نده ب��ه واکنش
روحانی به طرح س��وال مجلس و تهدید مجلس
توس��ط روحانی اش��اره کرد و نوش��ت :میتوان
بهکارگیری ادبیات تهدید و سکوت ،تداوم خطبه
و گفتاردرمانی و عدم قطعیت در تصمیم به هنگام
را نشانه تمام شدن روحانی دانست و شاید نهتنها
بای��د از او عبور کرد بلکه باید برای خداحافظی از
وی آماده بود.
این نوشته میافزاید :تردیدی نیست که با تمام
شدن نان برجام و آغاز نان تحریم ،سالهای پیشرو
سالهای بسیار دشواری باشد که نیاز به مجموعه
مردان و مدیرانی دارد که مبرا از خطای محاسباتی و
سیاستگذاری بوده و با درک راهبردی فقط و فقط

به ایران بیندیشند .تکرار اشتباهات ماههای گذشته
در زم��ان باقیمانده از ریاس��تجمهوری روحانی،
نهتنها تداوم ریاستجمهوری وی را بلکه میتواند
بقای ایران را تهدید کرده و کش��ور را با فاجعهای
ملی مواجه کند .البته تغییرات اساس��ی در شیوه
مدیریت روحانی و تغییر چیدمان کابینه ،بویژه تیم
اقتصادی شاید بتواند نقطه امید شود.
در این نوشته همچنین آمده است« :روحانی به
مردم آس��یبدیده از هاله نور ،وعده تدبیر ،امید و
تحول داده بود .در ماههای اخیر عملکرد دولت وی
و اخبار درج شده از میزان و وسعت سوءاستفادهها
و رانتها ،مردم را دچار عوارض ناشی از افسردگی
فریب کرده است .به نظر میرسد روحانی بیش از
هم��ه به مردم ایران یک عذرخواهی با صدای بلند
بدهکار اس��ت .نه روحانی و نه دولت او نتوانستهاند
به وعدههای انتخاباتی خود نزدیک شده و در شأن
فداکاریهای مردم ایران ظاهر شوند».

اخبار

تصویری جالب از سردار سلیمانی
در میان مردم

روز جمع��ه تصوی��ری جدی��د از س��ردار
سرلشکر قاسم س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس
س��پاه پاس��داران در جمع مردم منتش��ر ش��د.
به گزارش «وطنامروز» ،این تصویر نشان میدهد
سردار س��لیمانی در فرودگاه و در اتوبوس حامل
مسافران برای انتقال به هواپیما در حال صحبت
با مردم مش��تاقی اس��ت که دور او جمع شدهاند.
انتش��ار این تصویر از سردار سلیمانی با استقبال
عمومی مواجه شد به گونهای که رسانهها این اقدام
سردار سلیمانی را همراهی سردار محبوب ایرانی با
عموم مردم دانستند و استفاده سردار سلیمانی از
امکانات عمومی برای انجام سفرهای خود را مورد
تمجید قرار دادند .این در حالی است که پیش از
این اس��تفاده برخی مدیران دولتی از مسیر ویژه
برای س��وار ش��دن به هواپیما و همینطور تاخیر
در برخ��ی پروازها به خاط��ر تاخیر یک نماینده،
انتقادات گس��تردهای را نزد افکار عمومی موجب
شده بود.

گذشت زمانی که آمریکا
هر چه میخواست در منطقه میکرد

مع��اون بینالمل��ل مجم��ع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی
اظهار داش��ت ب��ا وجود تالش
آمریکا و پادشاه سعودی ،بشار
اس��د در س��وریه حفظ شد و
این موض��وع مرهون خون ش��هدای مقاومت از
کش��ورهای ایران ،افغانستان ،پاکس��تان ،لبنان،
عراق و س��وریه اس��ت .به گزارش مهر ،حس��ین
شیخاالسالم روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت
سیدعارفحسین حسینی گفت :داعش به دست
ایرانیها ،افغانستانیها ،پاکس��تانیها ،عراقیها،
لبنانیها و سوریها شکست خورد اما آمریکاییها
تصمیم گرفتن��د آن را به افغانس��تان ببرند .وی
افزود :رئیسجمهور آمریکا و پادش��اه عربس��تان
و خیلیهای دیگر خواس��تند بشار اسد را برکنار
کنند اما شهدای محور مقاومت مانع آنها شدند.
یک زمانی آمریکاییها هر کاری میخواستند در
منطقه میکردند اما امروز به برکت انقالب اسالمی
دیگر اینچنین نیس��ت .شیخاالس�لام با اشاره به
توطئههای دشمنان انقالب اسالمی اظهار داشت:
امروز در یک پیچ مهم تاریخ اس�لامی و انقالبی
هستیم پس همه باید وظیفه خود را بخوبی انجام
دهند تا مدیون و شرمنده شهدا نشویم.

ایران کشتار دانشآموزان یمنی بهدست
سعودی و امارات را محکوم کرد

س��خنگوی وزارت امور خارجه
جنای��ت جدی��د ائت�لاف
س��عودی -اماراتی در هدف
ق��رار دادن اتوب��وس حامل
کودکان دانشآم��وز یمنی را
بشدت محکوم کرد .بهرام قاسمی جنایت جدید
هواپیماه��ای س��عودی -اماراتی در ه��دف قرار
دادن اتوب��وس حامل ک��ودکان دانشآموز یمنی
در شهر ضیحان استان صعده که منجر به کشته
و زخمی ش��دن دهها نفر از اطفال بیگناه شد را
بشدت محکوم کرد .قاسمی ضمن ابراز همدردی
ب��ا بازماندگان قربانی��ان این جنای��ت جنگی از
مجامع بینالمللی و حقوقبش��ری خواس��ت به
هر طریق ممکن مانع اس��تمرار ای��ن جنایات از
سوی کش��ورهای مهاجم به یمن شوند .قاسمی
تاکید کرد :تش��دید بمباران مناطق مس��کونی و
اهداف غیرنظامی نش��ان از شکس��تهای پی در
پ��ی نیروهای ائتالف در جبههه��ای جنگ دارد.
وی با ابراز تاس��ف از استمرار حمایت تسلیحانی
برخی کش��ورهای مدعی حقوقبشر از سعودی و
امارات افزود :آنان شریک در این جنایات جنگی
بوده و باید پاسخگو باشند .قاسمی از سازمان ملل
و کش��ورهای اثرگذار خواست تالشهای خود را
برای توقف فوری حمالت افزایش داده و تدابیر و
اقدامات الزم را برای حفاظت از سالمت و امنیت
غیرنظامیان بویژه زنان و کودکان بهکار گیرند.

هشدار روسیه
درباره پیامدهای منفی تحری م ایران

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه نسبت به
پیامدهای منفی اعمال مجدد تحریمها علیه ایران
هشدار داد .به گزارش اسپوتنیک ،ماریا زاخاروا روز
پنجشنبه گفت :تحمیل مجدد تحریمها توسط
آمریکا علیه ایران پیامدهای بسیار منفی بلندمدتی
در س��طح جه��ان خواهد داش��ت و بیثباتی در
خاورمیانه را تش��دید خواهد کرد .وی تاکید کرد:
روسیه همچنان به برجام و قطعنامه شماره 2231
شورای امنیت سازمان ملل پایبند است و تا جایی
که مسکو اطالع دارد سایر شرکا نیز قصد عمل به
برجام را دارند.

