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سیاسی

وطن امروز شماره 1736

خطبه

برجام زمانی رسمیت داردکه
 ۹شرط رهبری در آن اعمال شود

شنبه 9آبان 1394

با حمله موشکی به اردوگاه لیبرتی در عراق ،دهها تروریست گروهک رجوی به هالکت رسیدند

آتش مختار به جان منافقین

حسین ابریشمچی (برادر مهدی ابریشمچی) شکنجهگر معروف و از سران منافقین ،شکار بزرگ حمله جیشالمختار به لیبرتی است
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آمریکا و
اتحادیه اروپایی باید به طور رسمی لغو تحریمها
را اعالم کنند ،گفت :زمانی برجام را به رسمیت
میشناس��یم که  ۹ش��رط رهبری در آن اعمال
شود .به گزارش فارس ،آیتاهلل موحدی کرمانی
با اشاره به سند توافق هستهای گفت :واقعا بسیار
عجیب است ،برجام یک توافق بین ایران و 5+1
است ،هنوز مرکب سند برجام خشک نشده که
اوباما دس��تور میدهد گزینه نظامی را روی میز
نگ��ه دارید .مکر و فریب و پیمانش��کنی حدی
دارد ،واقعا باید خجالت بکش��ید ،من به آمریکا
میگویم ما را از گزینه نظامی نترس��انید ،بدانید
اگر اشتباه و گزینه نظامی را عملی کنید آنچنان
پشیمان خواهید شد که دیگر این پشیمانی نفعی
به حالتان نخواهد داش��ت .وی ادامه داد :انقالب
اس�لامی را از جنگ میترسانید؟ یقین داشته
باش��ید اگر گزینه نظامی علیه ایران عملی شود
این انقالب آنقدر در سراسر جهان و حتی اتحادیه
اروپایی و آمریکا عالقهمند و حامی دارد که هرگز
اجازه نمیدهند خواب به چشمان شما راه یابد.
آیتاهلل موحدیکرمانی بر همین اساس تصریح
کرد :اگر گزینه نظامی علیه ایران عملی ش��ود
بدانید پایگاههای نظامی ش��ما در دنیا به دست
همین عالقهمندان به انقالب اس�لامی ایران به
خطر خواهد افتاد و انقالب اسالمی امید دارد به
کمک دوستان منطقهای خود اسرائیل را با خاک
یکسان کند .وی اضافه کرد :پشیمانی نظام سلطه
و ستم در تاریخ سابقه دارد ،یزید هم پس از روز
عاشورا آنچنان پشیمان شد که مدام میگفت این
چه اشتباهی بود که من مرتکب شدم ،شما هم
مطمئن باشید اگر گزینه نظامی را علیه جمهوری
اسالمی ایران عملی کنید بسیار پشیمان خواهید
ش��د و میگویید چ��ه غلط بزرگی ب��ود که ما
مرتکب ش��دیم و آن زمان است که شما بخوبی
طعم «مرگ بر آمریکا» را خواهید چش��ید .امام
جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنانش
خاطرنش��ان کرد :رهبر معظم انقالب در فرمان
تاریخیشان در نامه به رئیسجمهور  9شرط را
مطرح کردند؛ از همین تریبون نماز جمعه اعالم
میکنم برجام را آن زمان به رسمیت میشناسیم
که ش��روط نهگانه رهبری در آن اعمال ش��ود.
پیمانش��کنی آمریکا از آفتاب برای ما روشنتر
اس��ت و مس��ؤوالن باید بس��یار مراقب باشند
ک��ه آمریکا به تعهداتش عمل کند ،مس��ؤوالن
ب��ه آمریکاییها بگویند که اگر به تعهداتش��ان
عمل نکنند ما هم از عمل به تعهداتمان دس��ت
برمیداری��م .وی با بیان اینک��ه اتحادیه اروپایی
و آمریکا باید رس��ما و کتبا لغ��و تحری م را اعالم
کنند ،تاکید کرد :باور کنیم که آمریکا دش��من
ایران است و باید به آن یقین داشته باشیم و شک
نکنیم ،برای اینکه ایران «اسالمی» است و آمریکا
هم دشمن اسالم اس��ت .آمریکا نمیتواند دین
اسالم را تحمل کند چون اسالم ضد نظام سلطه
و استکبار است ،اسالم ضد زیادهطلبی و ظلم به
ملتهای ضعیف است ،آمریکا دیکتاتورهای قرون
وسطایی را مورد حمایت قرار میدهد و نمیتواند
مردم فلس��طین را که میخواهند دزد و غاصب
را از کشورشان بیرون کنند تحمل کند ،آمریکا
حتی از این دزد و غاصب فلسطین حمایت هم
میکند.
مقاومت

مراسم تشییع و تدفین
شهید عبداهلل باقری برگزار شد

مراس��م تشییع پیکر ش��هید عبداهلل باقری
نیارک��ی ،از ش��هدای مداف��ع حرم صب��ح روز
پنجشنبه از مقابل منزلش با حضور جمع کثیری
از مردم و مسؤوالن لشکری و کشوری در خیابان
آذربایجان تهران برگزار شد .به گزارش تسنیم،
در این مراسم س��عید حدادیان از مداحان اهل
بیت علیهالسالم به ذکر مصیبت پرداخت .نماز
میت هم بر پیکر ش��هید عبداهلل باقری نیارکی
در خیابان آذربایجان تهران اقامه ش��د .در این
مراسم اقشار مختلف مردم با سر دادن شعارهایی
از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) تجلیل
کردند .مردم همچنین با س��ر دادن شعارهای
«مرگ بر آمریکا»« ،مرگ بر اسرائیل» و «مرگ
بر آلس��عود» ،از جنایات این رژیمها در منطقه
اعالم انزجار کردند .پس از انجام مراسم تشییع
با حضور گسترده مردم تهران ،پیکر این شهید
مدافع حرم ظه��ر همان روز در قطعه  26گلزار
شهدای بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.

گروه سیاس�ی :مختار ثقفی اگر در نهایت مغلوب
فریب خوردن یارانش با نفاق آلزبیر شد اما وارثان
مختار این روزها دیگر کارآزموده ش��دهاند و عمق
نفاق را میشناس��ند! به گ��زارش «وطن امروز»،
فرزن��دان انتفاضه ش��عبانیه بخش��ی از انتقام این
انتفاض��ه را از منافقین رجوی گرفتند! عقربههای
ساعت19:30 ،بعدازظهر پنجشنبه را نشان میداد
که پای��گاه لیبرت��ی ،پایگاهی که پ��س از تخلیه
اردوگاه اش��رف در اختیار تروریستهای گروهک
رجوی گذاش��ته ش��د ،مورد اصابت دهها موشک
کاتیوشا قرار گرفت و به فاصله چند دقیقه لیبرتی
به جهنمی از آتش تبدیل شد! برخی منابع تعداد
ای��ن راکتها را حدود  20عدد عن��وان کردند اما
منابع بیشتری از اصابت حدود  60راکت به پایگاه
لیبرتی خبر دادند! تصاویر و فیلمهای منتشر شده
از این حمله نش��ان میدهد خسارات سنگینی به
منافقین وارد شده اس��ت .گزارشات منتشر شده
در این باره نیز قابل تامل اس��ت .العربیه ،رس��انه
نزدی��ک به آلس��عود در اینباره گ��زارش کرد در
حمله راکتیپنجشنبهش��ب به اردوگاه لیبرتی در
بغداد (محل اس��کان عناصر گروهک تروریس��تی
منافقین)  ۱۶راکت ب��ه این محل اصابت کرد که
در نتیجه دستکم  ۲۰نفر از عناصر این گروهک
تروریستی به درک واصل شدند .این در حالی است
که برخی منابع خبری نیز از شلیک  ۸۰راکت به
محل اسکان تروریستهای منافق خبر میدهند.
گ��زارش گروهک منافقی��ن از این حمل��ه نیز از
هالک��ت  23عضو این گروه��ک خبر میدهد .به
گزارش میزان ،در نتیجه حمله به اردوگاه لیبرتی
بخشهای وس��یعی از محل اس��کان تروریستها
مورد اصابت موشک قرار گرفت و در آتش سوخت.
رس��انه س��عودی العربیه در خبری به نقل از یکی
از عناصر تروریس��ت حاضر در اردوگاه از به درک
واصل ش��دن دس��تکم  ۲۰عنصر منافقین خبر
داده است .برخی منابع خبری وابسته به گروهک
تروریستی منافقین از انتقال مجروحان این حمله
به بیمارستانهای بغداد خبر داده و عنوان میکنند
آمار کش��تهها رو به افزایش است .براساس برخی
گزارش��ات ،مهدی توکل ،بهزاد میرشاهی ،حسن
اداوی ،رجب محمدی ،رضا وادیان ،شریف ویسی،
حس��ین سروآزاد ،احمد مس��چیان ،جاسم قصیر،
ابوطالب هاشمی ،حمید دهقان ،کیومرث یوسفی،

گروههای ش��بهنظامی معتبر در عراق است نیز از
بازماندگان قربانیان انتفاضه شعبانیه هستند .اگرچه
منافقین با س��فارش آمریکا و برخ��ی دولتهای
غرب��ی ،تحت حمای��ت برخی مقام��ات دولتی در
عراق هستند اما شبهنظامیان شیعه با تجاربی که
طی س��الهای اخیر به دس��ت آوردهاند ،اهداف و
مناسبات خود را منطبق بر مناسبات دولت مرکزی
قرار ندادهاند به همین دلیل با ش��لیک دهها راکت
به سمت بازماندگان منافقین در عراق ،هم جنایات
تروریستهای رجوی در انتفاضه شعبانیه را به آنها
یادآوری کردند و هم بار دیگر مطالبه و اراده مردم
عراق را برای اخراج یک گروه خرابکار و تروریستی
خارجی از کشورشان نشان دادند!

■■شکار شکنجهگر بزرگ!

حس��ین گندمی ،نیره ربیعی و جواد س��االری از
جمله منافقینی بودند که در حمله جیشالمختار
به لیبرتی به هالکت رس��یدند .اینگونه که منابع
خبری محل��ی اعالم کردهاند موش��کها از محله
البکری��ه در فاصله  ۶کیلومتری ش��مال ش��رقی
فرودگاه بغداد به س��مت اردوگاه لیبرتی ش��لیک
شدهاند .مقامات عراقی نیز از کشته شدن دستکم
 3نظامی این کشور در حمله به کمپ لیبرتی خبر
دادن��د و افزودند ۱۶ :نظامی عراق��ی دیگر در اثر
ش��لیک این راکتها زخمی شدند .آخرین خبرها
نیز از هالکت  25منافق و زخمی شدن  200نفر از
آنها در حمله به لیبرتی حکایت دارد.
■■اطالعیه سربازان مختار

روز گذش��ته رهب��ر گ��روه «جیشالمخت��ار»
مسؤولیت عملیات روز پنجشنبه در اردوگاه لیبرتی
را که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 200
عضو منافقین شد برعهده گرفت .به گزارش مشرق،
«وثیق البطاط» رهبر جیشالمختار ،مس��ؤولیت
عملیات روز پنجشنبه در پایگاه لیبرتی را برعهده
گرف��ت .وی افزود :جیشالمختار که متش��کل از
خانوادههای قربانیان انتفاضه شعبانیه است بارها به
سران گروهک منافقین اعالم کرده بود که باید هر
چه سریعتر خاک عراق را ترک کنند اما آنها بهرغم
تس��هیالت در نظر گرفته شده از سوی کشورهای
اروپایی و آمریکایی ،اصرار بر اشغال بخشی از خاک
م��ا دارند که ای��ن موضوع ما را ناچ��ار به واکنش

جواد ظریف در حاشیه گفتوگوهای سوریه  2بار با جان کری دیدار کرد

برجام یا برشام؟

گروه سیاس�ی :نشس��ت بینالمللی «س��وریه» روز
گذش��ته با حضور وزیران خارجه ایران ،لبنان ،عراق،
روسیه ،آمریکا ،فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،قطر ،امارات
عربی متحده ،عربس��تان ،اردن ،عمان ،ترکیه و مصر،
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ،قائممقام وزیر
خارجه چین و نماینده سازمان ملل در امور سوریه در
هتل امپریال وین آغاز شد .به گزارش «وطن امروز»،
در این میان و در ش��رایطی که به دلیل پیروزیهای
مکرر و بزرگ جبهه مقاومت در نبرد نظامی در سوریه،
انتظار آن رفته و میرود که هیات دیپلماتیک ایرانی
در این نشست از موضوع برتری نظامی ایران استفاده
کنند ام��ا باز هم وزی��ر امور خارج��ه دولت روحانی
حاشیهس��از ش��د! او روز پنجش��نبه ایران را به قصد
وین ترک کرد و در ش��رایطی که در کش��ور موضوع
مذاکره با آمریکا یک موضوع ممنوع تلقی میشد ،با
ج��ان کری دیدار و گفتوگو کرد .ظریف البته دیروز
و در خاتمه نشس��ت س��وریه نیز برای بار دوم با جان
کری دیدار و گفتوگو کرد! در ایران رسانههای داخلی
این دیدارهای ظریف را مغایر دستورالعمل رهبر حکیم
انقالب مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا دانستند.
سایت رجانیوز در اینباره نوشت« :گفتوگوی ظریف
با جان کری نه تنها به معنای نادیده گرفتن تاکیدات
مکرر رهبر حکیم انقالب مبنی بر ممنوعیت مذاکره
با آمریکا در موضوعهای غیرهس��تهای است ،بلکه به
معنای نقض رس��می دستورالعمل ایش��ان در تاریخ
 ۱۵مه��ر  ۹۴مبنی بر ممنوعی��ت هر گونه مذاکره با
آمریکا نیز محسوب میشود» .در همین راستا وزارت
خارجه آمریکا طی بیانیهای رس��می اعالم کرد دیدار
ظریف و کری عالوه بر موضوع برجام درباره مس��ائل
غیر هستهای از جمله «وضعیت بازداشتیهای آمریکا
در تهران» بوده است و خبرگزاری دولتی ایرنا نیز طی
خبری اعالم کرد ظریف برای مذاکره درباره سوریه به
دیدار جان ک��ری میرود .در کنار موضوع ممنوعیت
دیدار با وزیر خارجه آمریکا ،محتوای مذاکرات نیز مورد

توجه بود با این حال پس از دیدار نخس��ت ظریف و
کری ،وزارت خارجه آمریکا طی بیانیهای اعالم کرد در
گفتوگوهای این دو ،درباره موضوع سوریه گفتوگو
نشد! به گزارش «وطن امروز» ،البته این موضوع که
دیدار ظریف و کری با هماهنگی مقامات ارشد نظام
بوده یا نه ،مورد س��وال است اما در این میان  2نکته
اساسی وجود دارد:
 -1مذاکرات هس��تهای به پایان رسید و برجام در هر
 2طرف مجوز اجرا گرفت .بنابراین اکنون چه الزامات
دیگری برای دیدار رسمی طرفین و در مقابل دوربینها
ب��رای موضوع برج��ام وج��ود دارد؟ در واقع موضوع
اساس��ی و مهمی باقی نمانده که طرفین بخواهند در
مقابل دوربینها قرار گیرند و خبر مذاکره درباره آن را
مخابره کنند! اگر مقداری ناهماهنگی نیز برای اجرای
برجام وجود داشته باشد ،میتوان در سطوح پایینتر
درباره آنها مذاکره ک��رد و نیازی به مالقاتها در این
سطح نیست .ضمن اینکه دیگر مذاکرات میان ایران و
 5+1برگزار نمیشود و این به معنای حل شدن مسائل
و موضوعات فیمابین اس��ت! در این میان دیدارهای
مک��رر جواد ظریف با وزیر خارجه آمریکا چه معنایی
میتواند داشته باشد؟
 -2جواد ظریف بعدازظهر دیروز نیز با جان کری دیدار
ک��رد! یعنی در فاصله  24س��اعت او  2بار به صورت
رس��می با وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتوگو کرد!
قطعا هیچ ال��زام و ضرورتی برای انجام این دیدار دوم
در حوزه رس��یدگی به موضوع برجام نمیتواند وجود
داشته باشد و بیشترین گمانهها درباره موضوع سوریه
است .یعنی در حالت عادی ،وقتی نشستی با موضوع
سوریه برگزار میشود ،دیدارهای قبل از این نشست و
بعد از آن قاعدتا درباره این موضوع است .یعنی افکار
عمومی در ایران باید بپذیرد که دیدار جواد ظریف با
جان کری قبل از نشس��ت مهم سوریه که ایران برای
نخستین بار به آن دعوت شده است و همچنین دیدار
آنها پس از این نشست ،درباره برجام بوده است؟!

کرده است .رهبر جیشالمختار به سران گروهک
تروریستی منافقین هشدار داد اگر هر چه سریعتر
خاک عراق را ت��رک نکنند احتمال تکرار اینگونه
عملیاتها وجود دارد .این اطالعیه جیشالمختار
در حالی اس��ت که س��ران گروهک تروریس��تی
منافقین بهرغم آمادگی برخی کشورهای غربی و
آلبانی برای پذیرش اعضای آنها ،همچنان اصرار بر
مان��دن در خاک عراق دارند زیرا ادامه حیات خود
را من��وط به این حضور تلقی میکنند .اما اش��اره
وثیق البطاط به انتفاضه شعبانیه در واقع حاکی از
حرکت انتقامی آنها علیه منافقین در لیبرتی بوده
است .در حالی که انتفاضه شعبانیه مردم عراق ،از
شمال توسط اکراد و از جنوب توسط شیعیان ،در
س��ال  1991برای ساقط کردن دیکتاتوری صدام
شکل گرفته و به فاصله کوتاهی توانست  75درصد
خ��اک عراق را در اختیار بگی��رد اما ارتش عراق با
غیرانس��انیترین ش��یوهها و نیز چراغ سبز آمریکا
توانست این جنبش بزرگ را سرکوب کند .در این
میان مس��عود رجوی ،برای خوشخدمتی به ولی
نعمت خود ،تمام اعضای گروهک منافقین در عراق
را برای سرکوب این انتفاضه در اختیار صدام قرار
داد .براس��اس گزارشات و اسناد مکتوب ،گروهک
رجوی در برخی مناطق عراق دست به قتلعامهای
فجیع علی��ه اکراد و ش��یعیان زد به همین دلیل
شیعیان و کردها کینهای عمیق از منافقین دارند.
برخ��ی رهبران جیشالمختار ک��ه اکنون یکی از

همانگونه که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره
ش��د ،برخی اسامی کشتهش��دگان پایگاه لیبرتی
منتش��ر شد اما در این میان یک نام ،بیش از همه
چشمگیر بود! ابتدا این خبر به صورت غیررسمی
منتشر شد اما پس از آن با تایید آن در سایتهای
منافقین ،تایید شد! حسین ابریشمچی ،از رهبران
منافقین و برادر مهدی ابریش��مچی ،عضو ارش��د
منافقین و همس��ر س��ابق مریم رجوی ،در حمله
جیشالمختار به پایگاه لیبرتی به هالکت رس��ید.
این یک ش��کار بزرگ برای س��ربازان مختار بود.
حسین ابریشمچی یکی از طراحان اصلی منافقین
در عملیاتهای نظامی و اطالعاتی بود .کمااینکه
در می��ان منافقین ،او را بهعن��وان یک متخصص
ارش��د مس��ائل امنیتی و نظامی میشناختند .در
ایران البته حسین ابریش��مچی را با شکنجههای
غیرانسانیاش میشناسند .او یکی از شکنجهگران
معروف پادگان اش��رف بود .ش��کنجهگران اصلی
پادگان اش��رف ،مهدی ابریش��مچی با نام مستعار
ش��ریف ،پرویز کریمیان با نام مس��تعار جهانگیر،
عبدالوهاب امیری با نام مستعار افشین ،علیاکبر
انباز با نام مس��تعار یوسف و حسین ابریشمچی با
نام مس��تعار حس��ین ابر بودند .این  5شکنجهگر
معروف ،وظیفه شکنجه اسرای ایرانی و همچنین
افراد نادم و خواس��تار جدای��ی از گروهک نفاق را
برعهده داشتند! در این میان حسین ابریشمچی،
شکنجهگر معروف اسرای ایرانی در جنگ با عراق
بود که در یک فقره  6نفر از اسرای ایرانی در زمان
جنگ زیر شکنجههای او به شهادت رسیدند!

کدهای رحیمپور درباره همکاریهای داخلی با آمریکا

یقین دارم برخی در حکومت جاسوس آمریکا هستند
گروه سیاسی :حس��ن رحیمپورازغدی روز گذشته
در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران
با ارائه اطالعاتی درباره اقدامات آمریکا و غرب برای
نف��وذ در ایران تصریح کرد آنه��ا از پیش از انقالب
برنامههای ویژهای برای افزایش حوزه نفوذ خود اجرا
کرده بودند و این برنامهها تا هماکنون نیز ادامه یافته
است .رحیمپور به اطالعات و اسناد بهدست آمده از
النه جاسوسی هم اشاره کرد و درباره عدم انتشار این
اطالعات و جاسوسهای دانهدرشت آمریکا در ایران
کنایه زد .عضو شورایعالی انقالب فرهنگی همچنین
گف��ت یقین دارد برخ��ی اف��راد در درون حکومت
جمهوری اس�لامی ،جاس��وس آمریکا هستند! به
گزارش تسنیم ،رحیمپورازغدی در سخنرانی پیش
از خطبههای نماز جمعه دیروز تهران ،گفت :نماینده
سیا در تهران سال  ٥٨گفت هدفم تشکیل ائتالفی
است که در آن لیبرال ،آخوند سازشکار ،نظامی سابق
و چپهایی باشند که دنبال رابطه با آمریکا هستند،
من برای زمانی هستم که وقت حضور خیابانی باشد.
استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از اینکه دستگاههای
تبلیغاتی ما اکنون به یک بروکراسی تبدیل شدهاند و
تولید فکر آنها برای گسترش انقالب به صفر رسیده
است و آنها شبیه دیپلماتهای غیرانقالبی شدهاند،
گفت :آنها آدمهای خوب و بسیار ضعیفی هستند که
هنوز نتوانستهاند اسناد النه جاسوسی را برای نخبگان
و مردم غرب منتشر کنند .این اسناد حتی در کشور
ما هم بایکوت ش��ده اس��ت ،باید این اسناد مطالعه
ش��ود تا بفهمیم امروز آمریکا چگونه دنبال نفوذ در
کشور است .رحیمپورازغدی تاکید کرد :چند تن از
اعضای دولت موقت حقوقبگیر سیا بوده و برخی هم
ناآگاهانه به آنها اطالعات میدادند .آمریکا در میان
مراجع قم ،دانشگاهیان ،تکنوکراتها ،اهالی رسانه،
تودهایها و کمونیستها ،چریکها و جداییطلبان
نفوذ کرده بود .آنها از هیچکسی صرفنظر نکردند و
به سراغ آخوند ،وزیر ،وکیل و ضدآخوند و روشنفکر،
لیبراله��ا و دولتیها رفتند .آنها حتی تا ش��ورای
انق�لاب نفوذ کرده بودن��د و از محرمانهترین اخبار
آنها اطالع داش��تند .آنها در دولت و حوزه و مجلس
آدم داش��تند؛ فکر میکنید االن آدم ندارند؟ همین
االن در همه نهادهای جمهوری اس�لامی آدم دارند
و از هر کس��ی به نحوی اس��تفاده
میکنن��د .وی با اش��اره به برخی
اس��ناد النه جاسوس��ی ،تصریح

کرد :در اس��ناد النه جاسوسی آمده که آمریکاییها
به بعضیها کمک میکردند تا روزنامه راه بیندازند
و حت��ی ب��رای آنها مقال��ه مینوش��تند ،به بعضی
کمک حزبی میکردند .ب��ه بعضی پول میدادند و
به جاهطلبی سیاس��ی بعضی کمک میکردند .آنها
پروژهای تعریف کرده بودند که در آن کمونیس��ت،
سلطنتطلب ،لیبرال و آدم مذهبی و نمازشبخوان
علیه خط امام اقدام میکردن��د .بعضی از این افراد
حق��وق میگرفتند و بعضی بدون حق��وق و بدون
اطالع از اینکه در چه راهی هستند برای آمریکا در
این پروژه بازی میکردند .ما هماکنون یقین داریم
برخی افراد در حال حاضر با س��رویسهای آمریکا
و انگلی��س و صهیونیس��تها هم��کاری میکنند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :هنوز خط��رات و ارتباطات
سرویسهای جاسوسی در حوزههای مختلف وجود
دارد و ما بای��د مراقب خط نفوذ آمریکا که رهبری
به آن اشاره کردند ،باشیم .رحیمپورازغدی تصریح
کرد :این س��رویسهای خارج��ی روی افراد زیادی
س��رمایهگذاری کردهاند تا وقتی این افراد مس��ؤول
شدند غرب در تصمیمگیریهای کشور از طریق این
افراد نفوذ داشته باشد .اکنون حتی برخی دانشجویان
در اروپا به من گفتهاند سرویسهای اطالعاتی اروپایی
از آنها رسما خواستهاند از داخل وزارتخانهها یا سایر
نهادها به آنها اطالعات بدهند .عضو شورایعالی انقالب
فرهنگی با اش��اره به اینکه اکنون مقامات آمریکایی
میگویند باید جریانهایی تقویت شده و به مجلس
بروند که میانهرو و غربگرا باش��ند ،گفت :آنها چنین
برنامهای را برای انتخابات دوره اول مجلس نیز دنبال
میکردند .آمریکا از اول انقالب دنبال س��ر کار آوردن
میانهروها و لیبرالهای متمایل به خود و غرب است.
آنها به این منظ��ور از همان ابتدای انقالب با اعضای
خانوادههای مس��ؤوالن و مراجع ارتباط میگرفتند و
از طری��ق آنها جاسوس��ی
میکردند.

اخبار

دفاع جان کری از منافقین!

همانط��ور که انتظار میرف��ت ،آمریکاییها
بالفاصله به حمله راکتی به لیبرتی واکنش نشان
دادند و هالکت تروریستهای رجوی را بشدت
محکوم کردند! کری که در وین به سر میبرد و
دیداری نیز با جواد ظریف داشت ،بالفاصله به این
حمله واکنش نش��ان داد و ضمن انتقاد از دولت
عراق به خاطر کوتاهی در حراس��ت از منافقین،
خواستار ارائه بهترین تجهیزات و امکانات پزشکی
به منافقین شد .وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای
اعالم کرد واش��نگتن حمله به کمپ لیبرتی را
بشدت محکوم میکند .به گزارش سایت وزارت
خارجه آمریکا ،در بیانیه جان کری آمده اس��ت:
«ایاالت متحده حمله به کمپ لیبرتی را که به
کش��ته و مجروح شدن ش��ماری از ساکنان آن
منجر شد ،بشدت محکوم میکند .ما ضمن ابراز
همدردی با خانواده قربانیان ،آرزوی ش��فا برای
زخمیهای این حادثه داریم» .کری گفته است
با مقامات ارش��د عراقی تم��اس گرفته تا از ارائه
کمکهای پزشکی و اضطراری به مجروحان این
حمالت اطمینان حاصل کند .وزیر خارجه آمریکا
اضافه کرده است که در تماس با مقامات عراقی
خواستار افزایش تدابیر امنیتی گروهک منافقین
در این اردوگاه شده است .جان کری همچنین
گفته است از مقامات عراقی خواسته است ضمن
پایبندی به اجرای تعهدات این کش��ور براساس
توافق دس��امبر  ،۲۰۱۱مس��ببان این حادثه را
شناسایی کرده و تحت تعقیب قرار دهند.

ردی از رکنآبادی پیدا شده است

رئی��س مجل��س ش��ورای
اس�لامی گفت که ش��واهد
جدیدی از زنده بودن غضنفر
رکنآبادی ،سفیر سابق ایران
در بی��روت پیدا ش��ده و او را
زنده در حال انتقال به بیمارس��تان دیدهاند .به
گزارش خانه ملت ،عل��ی الریجانی ظهر دیروز
(جمعه) با اش��اره ب��ه ابعاد فاجعه ب��زرگ منا،
گف��ت :این حادثه ضایعهای برای کش��ور بود و
برای تعیین سرنوشت مفقودان در حال پیگیری
هستیم تا تعیین تکلیف شود .وی درباره وضعیت
رکنآبادی سفیر سابق ایران در لبنان نیز گفت:
آقای رکنآبادی را به بیمارستان منتقل کردهاند
که عربس��تان این موضوع را رد کرد ،البته ردی
از آقایرکنآبادی پیدا ش��ده اس��ت .الریجانی
با اش��اره به تشکیل کمیته حقیقتیاب ،گفت:
از طریق این کمیته در حال پیگیری هس��تیم
و همچنین از طریق بینالمجالس کش��ورهای
اس�لامی ،س��ازمان ملل متحد و ...ه��م دنبال
میکنیم تا ابعاد حادثه مشخص شود.

برخی کشورها میخواهند مرزهای
مشترک ایران و پاکستان ناامن باشد

دبیر شورایعالی امنیت ملی از
پشتیبانی مالی ،اطالعاتی و
لجستیکی برخی کشورهای
فرامنطق��های و منطق��های
از اش��رار ،تروریس��تها و
قاچاقچی��ان م��واد مخ��در برای ناامنس��ازی
مرزهای مشترک ایران و پاکستان ابراز نگرانی
کرد .به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما ،علی
شمخانی در دیدار وزیر کشور پاکستان گفت:
نباید اجازه دهیم مرزهای  2کشور به پناهگاه
امن گروههایی که هیچ هدفی جز بیثباتسازی
منطقه ،باجگیری و شرارت سازمانیافته ندارند،
تبدیل شود .شمخانی در این دیدار با اشاره به
امضای موافقتنامه امنیتی میان  2کشور اظهار
داشت :فعالسازی ظرفیتهای این موافقتنامه و
تداوم رایزنیهای برنامهریزیشده میان مقامات
امنیتی و نظامی  2کشور نقش تعیینکنندهای
در ایجاد هماهنگیهای ضروری برای برقراری
امنیت در مرزهای مشترک دارد.
اعتدال

خط و نشان مجری انتخابات
برای منتقدان دولت!

علی میرباقری ،مش��اور ارشد وزارت کشور
توگو ب��ا یک روزنامه حامی دولت برای
در گف 
منتقدان خط و نشان کش��ید .وی در بخشی
از ای��ن مصاحبه گف��ت :مخالف��ان برجام در
انتخابات مجلس و در سیاست عمومی کشور
ج��رأت عرضان��دام نخواهند داش��ت .اجرای
برجام تصمیم سیاسی مس��ؤوالن نظام بوده و
الزم اس��ت تمام گروههای سیاسی و جناحها
در راستای منافع ملی کش��ور گام بردارند و از
هرگونه اقدامی که نش��اندهنده بروز اختالف
در جریان اداره کشور است ،دوری کنند .انتظار
میرود گروههای شناس��نامهدار سیاس��ی در
راستای منافع ملی گام بردارند.

