دست به نقد

امنیت و اقتدار

طعم شکست را به جبه ه آمریکایی  -صهیونیستی خواهیم چشاند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد :ملت سرافراز ایران اسالمی اینبار
نیز همچون همه آزمونهای گذشته با تکیه بر عزم و اراده ملی ،نیروهای مسلح مقتدر
و تالش و حمایتهای دولت خدمتگزار از این بره ه حس��اس نیز با س��ربلندی عبور
خواهد کرد و طعم تلخ شکست را به جبه ه آمریکایی  -صهیونیستی خواهد چشاند.
سرتیپ امیر حاتمی اظهار کرد :تفاوت جنگ امروز با دوران هشت سال دفاعمقدس
در آن اس��ت که امروز فقط به ظاهر شاهد عملیات نظامی از سوی دشمن غدار نیستیم،
ولیکن معتقدیم دشمنان با به کارگیری تمام ظرفیت ،توان و ابزار و توطئهها به صحنه مقابله با
ملت ایران اسالمی آمدهاند تا با ایجاد رعب و وحشت در منطقه و کشور ،ایستادگی و مقاومت
مردم عزیزمان را هدف قرار دهند.
وی افزود :آمریکاییها از عملیاتی کردن هیچ دسیسه ،توطئه و فتنهای علیه این کشور دریغ
نکردهاند و شعار حمایت از مردم در برابر حاکمیت ،دروغ ،نیرنگی بزرگ و توطئهای جدید است.

نظرگاه

اروپاییها در مقابل اقدامات خالف آمریکا ایستادگی نکردند

تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه
«اروپاییها در مقابل اقدامات خالف قانون آمریکا نس��بت به برجام ایس��تادگی
نکردند» گفت که فرانس��ه و انگلستان کمتر از حیثیت و استقالل خود در برابر
دیدگاه برتری آمریکا در روابط بینالملل عکسالعمل نشان دادهاند.
کمال دهقانی فیروزآبادی با اشاره به واکنش فرانسه نسبت به کاهش تعهدات
برجامی ایران گفت :ما شاهد این هستیم که ترامپ نه برای حیثیت آمریکا جایگاه و
شأنی در روابط بینالملل قائل شده نه برای شورای امنیت سازمان ملل به عنوان عالیترین
رکن سازمان ملل در برقراری نظم و امنیت جهانی و قطعنامههای آن و نه توافقنامههای
بینالمللی .عالوه بر اینکه کشورهای اروپایی را هم عددی حساب نمیکند.
وی افزود :ترامپ خودش معتقد به یکجانبهگرایی در سطح روابط بینالملل است و
در گردابی که ایجاد کرده به حیثیت خودش و آمریکا لطمه میزند.

دستیار ویژه رئیس و مدیرکل امور بینالملل مجلس شورای اسالمی با سفیر
آلمان در تهران دیدار گفتوگو کرد.
حسین امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به نقش مهم جمهوری
اسالمی ایران در منطقه و نیز جایگاه مهم آلمان در اروپا افزود :انجام رایزنیهای
مس��تمر میان مقامات دو کشور در تحکیم و تعمیق روابط و همچنین در تسهیل
و تس��ریع هم��کاری مفید خواهد بود .وی افزود :مجلس ش��ورای اس�لامی از تداوم
رایزنیهای فیمابین با هدف اتخاذ گامهای عملی حمایت میکند.
وی با اشاره به حمایت سیاسی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام تصریح کرد :تنها
حمایت سیاس��ی در حفظ برجام کافی نیس��ت و اروپا باید اقدامات عملی خود را بیوقفه
آغاز و قدری از دیوار بیاعتمادی را ترمیم کند .تا کنون دیپلماسی اروپا در مقابله با رفتار
نادرست آمریکا به خوبی کار نکرده است.

رویـکرد

پنجشنبه  26اردیبهشت  1398شماره 5023

ادامه از صفحه اول

مقاومت گزینه قطعی
اما شاید برای آنهایی که سخنان رهبری در دیدار
با کارگزاران را شنیدند این سوال پیش آید که اگر قرار
نیست با امریکا مذاکره شود گزینه جمهوری اسالمی
مقابل گردنکش��ی امریکا چه چیزی میتواند باشد،
خصوصا که رهبری ه��م فرمودند که جنگ نخواهد
ش��د ،این موضوع هم در سخنان رهبر معظم انقالب
به وضوح بیان ش��د آنجا که ایشان فرمودند« :گزين ه
قطعی ملت ايران ،مقاومت مقابل آمريكاست» یعنی
جمهوری اس�لامی ایران دست از مقاومت در مقابل
امریکا برنداش��ته و همچنان بدون توجه به پیغامها و
گردنکش��یها به راه خود ادامه میدهد البته رهبری
درباره عاقبت این مسیر نیز در همان جمع فرمودند:
« ...و در اي��ن رويارويی ،آمريكا وادار به عقبنش��ينی
خواهد ش��د .اين رويارويی ،نظامی نيس��ت؛ چون بنا
نيست جنگی انجام بگيرد ...نه ما دنبال جنگ هستيم،
نه آنها؛ كه میدانند كه به نفعشان نيست».
بر همین اس��اس به طور قطع��ی اینطور بیان
کردن��د که با مقاومت و ادامه مس��یر حق و بدون
رویارویی نظام��ی امریکا را وادار به عقبنش��ینی
از خواس��تههای نامش��روعش میکنی��م .و درس
راهبردی به مسئوالنی دادند که ترس توهم جنگ
باعث شد بروند و برجام بنویسند!
برخورد ارادهها
«اين برخورد ،برخورد ارادههاست و اراد ه ما قویتر
اس��ت ،چون عالوه بر اراد ه خود ،توكل به خدا را هم
داريم» .رهبر انقالب با بیان جمله فوق اینطور تبیین
کردن��د که اراده قوی و توکل ب��ر خدا باعث خواهد
ش��د هر مسیری برایمان باز شود و از سد حربههای
دشمن بگذریم البته اگر چرخ ناکوکی جهت مسیر
را از باور ک��م و اعتقاد ناقصش به فتح و پیروزی به
سمت دیگری نچرخاند و باعث گمراهی نشود.

ظهرهوند:

انتظار خاصی از اروپا نداشته باشیم
سفیر اسبق ایران در ایتالیا
ديـــــدگاه
گفت :هر اتفاقی که تاکنون
افت��اده در دو م��اه آینده هم که ای��ران به اروپا
فرص��ت داده رخ خواه��د داد؛ در واق��ع ما نباید
انتظار اتفاق خاصی از طرف اروپا داشته باشیم.
ابوالفضل ظهرهون��د درخصوص بدعهدیها
و تعل��ل زیاد کش��ورهای اروپایی در قالب برجام
اظهار داشت :به اعتقاد من هر اتفاقی که تاکنون
افتاده در دو ماه آینده هم که ایران به اروپا فرصت
داده رخ خواهد داد در واقع ما نباید انتظار اتفاق
خاصی را از طرف اروپا داشته باشیم.
وی گفت :برخی از اروپاییها به دوره پس از
ترامپ امید بس��تند ،اما نکته اینجاست که اروپا
هماهنگ با سیاس��تهای آمریکا بوده و هست و

جنگ نمیشود و مذاکره هم نمیکنیم؛

برای درد مردم سم تجویز نکنید

رهبری بار دیگر تاکید کردند که خداوند فرموده
است به متوکلین به او قدرت چند برابر نیروی دشمن
داده و آنها را با فتح و پیروزی بدرقه میکند و خواستند
مسئوالن یادشان آمده و از نمایش تلویزیونی امریکا
در بزرگنمایی تجهیزات جنگیاش هراس به دل راه
نداده و مسیر را اشتباهی انتخاب نکنند.
مذاکره چه عیبی دارد؟!
اما رهبر معظم انقالب صراحتا پاسخی به آنهایی
که دائم براساس ترس از ادوات جنگی امریکا پیشنهاد
مذاکره میدهند داده و اینطور بیان داشتند« :بعضی
در داخل میگويند مذاكره چه عيبی دارد؟ مذاكره
سم اس��ت ،تا وقتی آمريكا اين است كه االن هست
و مذاك��ره با دولت كنونی آمريكا يك س��م مضاعف
است ...مذاكره يعنی معامله و داد و ستد اما آنچه در
نظر آمريكاست ،نقاط قوت ماست میگويند مذاكره
كنيم درباره س�لاح دفاعی ش��ما كه چرا موشكی با
فالن برد میسازيد؛ اين برد را كم كنيد كه اگر شما
را زديم نتوانيد پايگاه ما را بزنيد و جواب بدهيد».
ب��ه نوع��ی این موض��وع را تبیی��ن کردند که
مذاکره چطور میتواند س��می را به جامعه تزریق
کرده و نقاط قوتمان را نشانه بگیرد و از بین ببرد.
اینکه این س��م چقدر میتواند مهلک باش��د و در
دولت کنونی امریکا دوز قویتری از سم را داراست
و قدرت نابودی دارد .در ادامه بیان داش��تند که با
تهدید نمیتوان داد و ستد و مذاکره داشت و نباید
در مقاب��ل تهدید پای میز مذاکره نشس��ت چراکه
این برخورد سمی مهلک است.

قرار هم نبوده که با ایران همکاری داش��ته باشد.
آنه��ا در این مدت صرفاً ت�لاش کردند از مزایای
برج��ام ب��رای تأمین منافع خود ب��دون عمل به
تعهداتشان استفاده کنند.
ظهرهوند افزود :پس از تشکیل اتحادیه اروپا تا
به امروز مهمترین دستاورد دیپلماتیک آن اتحادیه
قرارداد برجام بوده ،بنابراین آنها تمام تالش خود
را برای حفظ این دس��تاورد انجام دادند ولی توان
الزم در برابر فشارهای آمریکا را نداشتند.
این کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد:
تجربه مذاکره با غرب در سالهای اخیر هرچند
با هزینه گزافی برای نظام و کش��ور همراه ش��د
اما بس��یار ارزش��مند بود و ماهی��ت واقعی غرب
را برای آنها که نس��بت ب��ه رویکرد غرب امیدوار
بودند آشکارتر ساخت .در شرایط فعلی جمهوری
اسالمی ایران است که باید مطالبه گری خود را
از طرفهای اروپایی افزایش دهد و افکار عمومی
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با شعورها بر سر نقاط قوت معامله نمیکنند
در ادامه صحبتهای رهبری این نکته مهم و
قابل تامل است که ایشان منظور از مذاکره امریکا
را ش��فاف بیان کرده و گفتند که امریکا میخواهد
بر س��ر نقاط قوتمان معامل��ه کند و در ادامه برای
مذاکره دوس��تان توضیح دادند ک��ه «خب معلوم
اس��ت كه هيچ ايرانی غيرتمند و باشعوری درباره
ال میگويند
نق��اط قوت خود معامله نمیكند يا مث ً
درباره عمق راهبردیتان در منطقه صحبت كنيم؛
يعنی اين را از دست بدهيد پس اصل مذاكره غلط
اس��ت ،حتی با آدم حس��ابی .اينها كه آدم حسابی
هم نيس��تند و به هيچ چيز پايبند نيس��تند البته
هيچكس در عقالی ما هم دنبال مذاكره نيست».
به نوعی رهبری بیان داش��تند که بر سر نقاط
قوت معامله کردن معنی همان تسلیم شدن را دارد
خصوصا اینکه امریکاییها آدم حس��ابی نستند که
بش��ود با آنها معامله و مذاک��ره کردچراکه به هیچ
چیزی پایبند نیستند و تلویحا به پایبند نبودن آنها
به تعهدات بینالمللی از جمله برجام اشاره داشتند.

نفرت مردم از امریکا
«ميگويند رفتار ما ايران را تغيير داد! بله ،اين
را درست میگويند؛ تغييرش اين بود كه نفرت مردم
ايران از آمريكا  ۱۰برابر ش��ده ...رئيسجمهورشان
میگويد هر جمع��ه در تهران عليه نظام راهپيمايی
است ,اوالً جمعه نيس��ت و شنبه است؛ ثانياً تهران
نيست و پاريس است».
ایش��ان در ادامه با بیان مشکالت اروپا در گوش
دادن به مطالبات مردم اینطور یادآور شدند که مردم
فرانسه هستند که در خیابانها مطالبهگری میکنند
ن��ه مردم ایران و رئیسجمه��وری امریکا را به دقت
در اتفاقات فراخوانده و از طرفی اش��اره داشتند که
مردم ایران تنفرشان از امریکا براساس بدعهدیهای
پیدرپ��ی و تحریمهای ظالمانه و ...حتی تا  10برابر
بیشتر از قبل شده است و کسی رقبتی ندارد.

دشمنی امریکا
ایشان اما با اشاره به نکته مهم که «شكی نيست
كه دشمنی آمريكا كه از اول انقالب شروع شده ،امروز
ش��كل آشكار به خود گرفته است .كسی كه با صدای
بلند تهديد میكند ،قوه واقعیاش آنقدر نيست .فرمان
بس��ياری از كارها دست جامعه صهيونيستهاست».
اش��اره داش��تند که باید ظاهربین نب��وده و در پس
دشمنیهایی که حتی در منطقه با ما میشود دست

مشکالت امریکا
اما در ادامه برای آن دس��ته از مس��ئوالنی که
هیچ دش��من را بزرگ دیده و خودمان را به قدری
دس��تکم میگیرند که بگویند آبگوشت بزباش را
هم نمیتوانیم تولید کنیم ،مش��کالت امریکاییها
را ی��ادآوری کرده و فرمودن��د« :آمريكا در درون،
مش��كالت اجتماعی و اقتصادی زيادی دارد ،وضع
دولتش��ان منس��جم نيس��ت؛ يك نفر يك حرفی

امریکا و رژیم صهیونیستی را ببینیم و تشخیص دهیم
و مراقب دشمنیها و حربه ها و تاکتیکهای فریبکارانه
آنها بوده و ساده از این ماجرا نگذریم.

جهان را با این واقعیت آش��نا کند که ایران کلیه
تعهدات خود در قالب برجام را عملیاتی کرد اما
این آمری��کا و اروپا بودند که با خروج غیرقانونی
از برجام ،نقض عهدهای مکرر و تعللهای بسیار
وضعیت را به اینجا رساندند.
ظهرهوند با اش��اره به اینکه یکی از اقدامات
ط��رف مقاب��ل فش��ار رس��انهای علیه ای��ران و
سیاس��تهای جمهوری اسالمی ایران در منطقه
است ،افزود :تصویرسازی از ایران و القای تهدید
بودن ایران برای منطقه و جهان به دلیل موضوع
هستهای ما نبوده و نیست ،بلکه به دلیل رویکرد
و ماهیت انقالب��ی ،روحیه ضد س��لطهپذیری و
استکبارستیزی جمهوری اسالمی ایران است.
وی درخصوص سرانجام سازوکار مالی وعده
داده ش��ده از س��وی اروپا موس��وم به اینستکس
گفت :همین ساز و کار مالی به نوعی بیاحترامی
به ملت ایران به حساب میآید .مهر
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ميزند ،فرداي��ش يك نفر ضدّ آن را میگويد .اين
نشانه آشفتگی است ،برخی دشمن را خيلی بزرگ
نكنند ...سياستهای اينها عموماً از لحاظ سياسی
و امنيتی به ضررشان تمام شده است ...در سياست
مقابله با جمهوری اسالمی هم قطعاً آمريكا شكست
خواهد خورد» .و با این حساب یکبار دیگر آنهایی
که از امریکا مدینه فاضله س��اختند را به دقت نظر
و نگاهی غیرمتعصبانه فراخواندند.
ترس ممنوع
همچنین فرمودند «هيچكس از هيبت ظاهری
آمريكا نبايد بترسد؛ اين خيلی خطاست .ابرقدرتها
كارشان را با هياهو پيش میبرند اما قدرتشان از اين
هياهو خيلی كمتر اس��ت ،ن��ه از هيبت آنها و نه از
ثروت قارونهای اطراف خليجفارس كه هيچ غلطی
نمیتوانند بكنند ،نبايد ترسيد .ميلياردها دالر عليه
ما خرج كردند و هيچ كاری نتوانستند بكنند».
به نوعی با اش��اره مس��تقیم به اف��رادی که از
هیب��ت ظاهری ترس به دل راه میدهند و راهکار
مذاکره جلوی پای ما میگذارند یادآور ش��دند که
امریکا ترس ندارد.
تحریمها میشکند
در آخ��ر ب��ا امید بخش��ی ب��ه ملت مق��ام در
جمهوری اس�لامی فرمودند« :دشمنان برای ضربه
ب��ه جمهوری اس�لامی ،تحريمها را زي��اد كردند؛
منته��ا مهم اين اس��ت كه جمهوری اس�لامی فلز
محكم��ی دارد .بعضي ناظرين جهان��ی هم اين را
میگوين��د كه اي��ن تحريمها هرجا ب��ود تغييرات
مهم��ی اتفاق میافتاد ،لكن جمهوری اس�لامی با
تكيه به مردم و همت مس��ئولين استحكام دارد».
که نشان از شکس��ت تحریم و رسیدن به پیروزی
هم در میدان اقتص��اد و تحریمهای ظالمانه و هم
در میدان عمل و نبرد است عنوان کردند.

ذوالنور:

گرد و خاک آمریکا برای گرفتن امتیاز است
رئی��س کمیته هس��تهای مجلس با اش��اره به حضور ن��او آمریکا در
درحـــاشيه
خلیج فارس گف��ت :این اقدامات صرفاً گرد و خاکهای سیاس��ی و
تهدیدات آمریکا برای اخذ امتیاز است وقطعاً آمریکاییها دست به این اقدام نمیزنند.
حجتاالسالم مجتبی ذوالنور گفت :قطعاً آمریکا چنین ریسکی نمیکند که با ایران وارد
جنگ نظامی شود چراکه ما بازدارندگی خود را باال برده ایم و فرمول سود و هزینه را به ضرر
آمریکا تغییر دادهایم .وی تأکید کرد :قطعاً اگر آمریکا علیه ایران حمله نظامی کند ،این اقدام
بیپاسخ نمیماند و بیش از آنکه به ایران ضربه بزنند ،از طرف ما ضربه خواهند خورد.
رئیس کمیته هس��تهای کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اش��اره به فرمایشات مقام
معظم رهبری مبنی بر اینکه دوران بزن در رو تمام شده است ،گفت :بیانات رهبر معظم
انقالب براساس اطالعات پشت پرده و توانمندیهای نظامی و دفاعی کشور است.
ذوالنور تصریح کرد :ما ش��روعکننده جنگ نیستیم و عالقهای به جنگ نداریم و توان
خود را به کار میگیریم که جنگی اتفاق نیفتد .وی خاطرنش��ان کرد :با توجه به هزینهای
که برای شروع جنگ برای دشمن درست کردهایم ،قطعاً آنان هم دست به این کار نخواهند
زد و این اقدامات صرفاً گرد و خاک سیاسی و تهدیداتی برای گرفتن امتیاز است.
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¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë
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{d·Á{|¿§ÖÅ|¯ÌÖ¸ÌZ¼YÂ¿Z]cZ§eZ]{ÁÖf^i|uYÁ{¬f//»Ö¼|À
 Ö§ÔaÃZ¼Ä]]»f» duZ»Ä]ÄÂv»ÁÄ¿Zy[Z]®Ë²¿Y|//
»{«YÁ {YÄ//]½ÔÌ³z]Ö¸Y²À//Â¸¯{//«YÁYÕ//n
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|ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À//cY¬»ª^YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ//
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مخاطب شمایید
ملت ایران زیر بار زور نمیرود

ش��ما مالحظه کنید وقاحت س��ران نظام س��لطه
را! در همی��ن قضیّ��هی مذاکرات هس��تهای و قرارداد
هس��تهایِ موس��وم به «برجام» ،هر روز یک ش��رارتی
از خودش��ان نش��ان میدهند ،هر روز ی��ک جلوهای از
شیطنت خود نش��ان میدهند و اثبات میکنند صحّ ت
فرمایش امام را که فرمود :آمریکا شیطان بزرگ است.
حقیقتاً خبیثترین ش��یطانها ،رژی��م ایاالت متّحدهی
آمریکا است .ش��ما جوانهای عزیز بدانید که مسئلهی
ال روشن و حلشدهای است.
تحریمها یک مسئلهی کام ً
ملّت ایران بهخاطر نیازهای صلحآمیز کشور ،به دنبال
فعّالیّت هستهای بوده و هست ... .امروز علیرغم همهی
قرارها ،همهی تعهّدها ،همهی بحثهای فراوانی که انجام
گرفته اس��ت ،برخورد رژیم ایاالت متّحدهی آمریکا با
ال
این مذاکرات و با نتیجهی مذاکرات ،یک برخورد کام ً
ال زورگویانه اس��ت .در
ال قلدرمآبانه و کام ً
ظالمانه ،کام ً
مقابل این حرکت خصمانهی دش��من ،ملّت ایران باید
چهکار بکند؟ مس��ئولین باید چهکار کنند؟ مسئولین
باید به سردمدارانِ رژیمِ فاس ِد ایاالتِ متّحدهی آمریکا
اثبات کنند که به مرد ِم خودشان مت ّکیاند و این مردم،
یک ملّت مقتدر را تش��کیل دادهان��د؛ باید اثبات کنند
که ملّت ایران به برکت اس�لام ،زیر بار زور نمیرود ،در
مقاب��ل قدرتها کُرنش نمیکند؛ این را باید اثبات کنند،
باید نش��ان بدهند .آمریکاییها باید بدانند ملّت ایران
بر مواض��ع ش��رافتمندانه و قدرتمندانهی خود خواهد
ایس��تاد .در کار مسائل مهمّ ی که به منافع ملّی کشور
ارتباط دارد ،عقبنشینی در قاموس جمهوری اسالمی
ای��ران معنی ندارد .ما حرکتم��ان را قدرتمندانه ادامه
خواهیم داد .دش��من باید این را احساس کند و بداند
که زورگویی و قلدرمآبی ،هرجای دیگر جواب بدهد ،در
جمهوری اسالمی ایران جواب نخواهد داد.

بیانات در مراسم دانشآموختگی دانشجویان
دانشگاه علوم انتظامی
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سیاست مجازی
آقای روحانی بیشترین اختیارات را دارید؛
پاسخگو باشید

احمد امیرآبادی فراهان��ی نماینده مردم قم و
عضو هیئترئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی
نوش��ت :آقای دکتر روحانی تنها رئیسجمهوری است
که بیشترین اختیارات دارد به خصوص بعد از تشکیل
ش��ورای هماهنگی س��ران ق��وا که در این ش��ورا هم
بهجای مجلس قانونگذاری میشود هم قوانین موجود
بعضاً نسخ میگردد .آقای رئیسجمهور پاسخگو باشید
همه میدانند اختیارات وسیعی در اداره کشور دارید

جهان جهان را به بد مسپریم
ِ

Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ
e½Â¿Z«ÂÂ»cZÌÅ
وزیر امور خارجه کش��ورمان
محمدجواد ظریف
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â//¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
نوشت :در روز بزرگداشت حکیم نامآور ابوالقاسم
ÃZ¼ÕYY]Y]Ö¼//|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYY
  Â¿Z«ÂÂ»µÁYcZ//ÌÅ   Á
فردوس��ی ،نام و یاد این حماسهس��رای جهانی را گرامی
f^i|uYÁ{¬f//»Ö¼//|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e
¸Ë|À¨//Y|¿§ÖÅÂ¯Ì//Ö·Z¼mZÀu§ÁÄ·YÂ¿|¿§Õ{ÂmÓÖ
¸³cZ§eZ]{Á
داریم و با عبور از قرون متمادی ،با او زمزمه میکنیم:
می
»»f» duZ»Ä]ÄÂv»ÁÄ¿Zy[Z]®Ë²¿Y|// {ÄËÂ·Z]ZZ//
بخت
باد
فزون
روزت
روز
چنین
]ÔÌ³z]Ö¸Y²ÀÂ¸¯{«YÁYÕn»Ö§ÔaÃZ¼//Ä
Ë{³v»d»Ô½ZfZ¼Ì]\Àm Ì^¯Ì»Y½Z]ZÌy
]{MÄ
{Z]Mºf//{«YÁنگون باد بخت
بداندیشگان را
{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\//eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä//]Y~· d//Y
بیا تا همه دست نیکی بریم
¿YÂfÌ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ
yYYaÁºÌ¸eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|¼]ÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY
جهانِ جهان را به بد مسپریم
Z«mY»Ä//]Y{Âyd//YÂy{Y{YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//
 |ÀËZ¼¿º//Ë|¬eپردهبرداری از سردیس فردوسی ،حافظ ،سعدی و
]|^YfYµÂ//Á¹|ÁÂ¯~»c|//»ÕZ¬¿YcÂ{d//YÖÆË
»¬f¿YxËZe  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À//cY
حیاط سفارت ایران در مسکو  -چهارشنبه
رودکی
در
¿¹Á{d]Â

 ۱۸اردیبهشت ۹۸
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^½Z°¼·YµÂÆn»Ä]¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä
 {Ã|{ZÄÌËYmY¡Ô]YÖÆ³Mبا برخی دستگاهها!
تبانی مفسدین
¯ ÃZ¼// Ä//»Z¿{Y{  Z//Y] Ã|//{Z ÕO   Ã|//¿Áa Ä//Ô
Zn¿Õ|Æ»Ã|¿YÂyÕ|//¼v»f¼·¶Ì¸yd·Z¯ÁZ]{§Ö//¬·Zy¾Ì»Y½Z//ÅYÂy
 
مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز نوشت:
ÆmÄ¯Ã{Â¼¿Ö»Â¼ÕZÅÃZ³{Y{ºÌ¸eÖfYÂy{Y{½ZÅYÂyÄmÁÄ^·Z»ÄfYÂy|¼¥
از تبانی مفس��دین با برخی دس��تگاهها همین
ÌÌ eÖ³|Ì//d«ÁÁÃ|Ë{³ZmY¥ÔfyY¶uÕYÂ//ÕÆ//µÁYÃÂuÄ]Ö³|Ì//
ÁÃZ³{Y{Âf//{Á½ZÅYÂyd//YÂy{Ä],Ã|¿YÂy½{Â]½Z°¼·YµÂ//Æn»d¸Ä],Ã|//
بس که در پیگیری اسناد فساد آنها ،نامه محرمانه قبل
Æ³MZ//f¿ÓYÌj¯|ËYmYÖ°Ë{d]Â¿®Ë\eY»Ö¿|»Ö//{Y{¾ÌËMÃ{Z»ËÂne
از آنکه به بنده برس��د فرد خطاکار از آن مطلع میشود
¼Å]ÁÄf§ZÌ¿Âu¥ÔfyY¶uÕYÂ//Ä//¸m{Ö³|Ì//d«Á{Ã|¿YÂyÁ|Ë{³
{Z   ÃZ¼Ä»Z¿{Y
ZY]Ã|¿YÂydÌ»Â°v»]º°uYÂ
ZY
پیگیری.
و دوره میافتد برای ممانعت از
¿¼d//Y¹Â°v»ÄÌ¸¹Â°v»º°u¾ËY Z//Y] |Ë{³ÄÌËYmYÁ|Ä]nÀ»Ä¯{Â//
YÖ¿Â¿Z«cYZ//yÄÌ¸¯dyY{aÁÄf//YÂy¶Yd]Z]µZËd¨ÅÁÃZnÀa¢¸^»dyY{a
°uÕYmYdËZ¤·  xËZeYÄË{ZeÁÌyZecZydyY{aÁÖ//{Y{ÄÀËÅY
استانی شدن انتخابات مجلس
{¦·Y ¹ |ËZ¼¿Ö»¹ÔYÁ{Zd·Á{ªu{Öf·Á{ºÌ¿dyY{aÁ½ZÅYÂyªu
»|Ìz]Âa »YÖfÆ]|ÌÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{ÃÂuf§{Ë
ناقض عدالت انتخاباتی است

diYÁuÖÆ³M
شورای نگهبان
عباس��علی کدخدایی سخنگوی
//Â¿ÁÁcÂ§Ö//ÅYÂ³ÁÄ»ZÀe{ZÆ//{ZÀf//YÄ//]Ö//«{ZÂ//À»ÕZ//«M
نوشت:استانی شدن انتخابات در قالب اصالحیه
Y{Z Y¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿YÂ¾ËYºË|¬eÃZ¼Ä]ÖfYÂy{,ÄiÁÄ»ZÀ//ZÀ
¯ÁÄiÁÁÄf~³{Õ{Ä^À°ËxËZe{Ö«{Z¾Ìu½YÁ{ZÄ
قانون انتخابات ساعتها در شورای نگهبان مورد رسیدگی
{ÂÀ» Ä·Yc¿ º//Ìu Y|ÀeZ^d//~³{¹Z´//ÀÅ
ادامه دارد؛ کلیات این طرح قابل
ت و همچنان
ق��رار گرف 
»|¿§ ¾Ìu¥Ö«{ZÖ´¼ÅÄÌ
¸dÀ
»Á{Z//Ä¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÖÅYÂ³d//YÂy{YÂ//¾ËYYÖ§Âf
قبول است اما شیوههای اجرایی آن ابهاماتی دارد .به نظر
{]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]{ÂyÖ¼WY{ÃZ´//f»Z«Y
میرسد در مواردی حقوق رایدهندگان و نامزدها نادیده
¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]YÂ//®ÀËY
ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{Ö//YfY
گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است.
¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂ
«¤Y|¼uY|Ì ½Zf¼qÖ¼°uÄ^ ¥ÔfyY¶uÕYÂÖZ

آمریکا درخصوص
اعتراف سفیرÄÌËYmY
_  »Æ//½Z]ZÌy¡¼Ì//Ô¯ZÌ¯ Ö¼ËÁYÖËZÄ·YdnuÄ·¹Â°v
خاورمیانه
در
درگیری
زیانبار بودن
»ÃZ¼//ÕO\mÂ»Ä//]½Z°¼·YµÂ//Æn
]{Y¿º//ÌÅY]YÕ|//Æ»ÄÌ¸¹Â//°v»Öf//Æ
dY¹Â°v»ÄÌ¸¹Â°v»Äf§ZËdÌ
^«Ä¯¶]Z]¥ÔfyY¶uÕYÂ//Äلندن نوشت:
   //حمید بعیدینژاد سفیر ایران در
ËÅd]Z]µZËYÅlÀaÁÖ//Á|Ì//ÁÄf//YÂy¶Yd]Z]µZË½ÂÌ¸Ì»Ã{¿ZadyY{a
جان ابوزید سفیر جدید آمریکا در عربستان و
Õ{Zf«YÄ Âe¹Â//Ä»Z¿]½Â¿Z«Ã{Z»ÖËYmYÄ»Z¿¾ÌËMÃ{Z»{ZÀf//Y
{Ö//{Y
§¨»ÁÃ{¥ÖËYmYZyY¾ËY¡Ô//]YYad//Y¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»Ö´ÀÅ
 ÖZ¼fmYفرمانده سابق سنتکام در مصاحبه با نشریات سعودی:
{Z¨»Á|//Æ e¹Zn¿YZË,Ä]¹Â//°v»dyY{aÕY]Ö^ÌeeZ//Ë,{Y~´]Y//mY//«Â»Ä//]Y½M
درگیری در منطقه به نفع ایران نیست ،به نفع آمریکا
]|v»Õf³{Y{ZËÃZ³{Y{¹Z°uYÕYmYÕY]Ö¿Â¿Z«¹Y|«YdÆmÃ|¿ÁacÂ¾ËYÌ£{|Å
¦·Y
||ÅYÂy¶ËÂve
نیست¹ ،بنفع عربستان سعودی هم نیست.
»Z]¥ÔfyY¶uÕYÂÄ^ f§{µÂX

