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توضیح دفتر ربیعی درباره تغییرات جزئی 
در دل برجام

دفت��ر س��خنگوی دولت طی اطالعی��ه ای اعالم کرد:  
منظ��ور ربیعی از طرح پیش��نهادی مبنی بر تغییرات 
جزئ��ی در دل برجام ناظر به تصوی��ب زودتر پروتکل 
الحاقی در مجلس ش��ورای اسالمی از سوی جمهوری 
اس��المی ایران است که در برجام سال 2023  تعیین 
ش��ده، به شرط آنکه آمریکا هم برجام را به همراه لغو 

کلیه تحریم ها در کنگره به تصویب برساند.

اصالحی در برجام درکار نیست
مع��اون ارتباطات دفت��ر رییس جمه��ور طی مطلبی 
در فضای مجازی با اش��اره به تحریف س��خنان رئیس 
جمه��ور تاکی��د کرد: اصالح��ی درکار نیس��ت، فقط 
پیش��نهاد ۴ س��ال اجرای زودتر 2 تعه��د ما و آنها در 

2023 است.

 موگرینی: از همه طرف ها خواستیم 
برجام را کامل اجرا کنند

نشس��ت فوق العاده وزیران خارجه ایران و کشورهای 
عضو گروه ۱+۴ به همراه موگرینی، مس��ئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا با صدور بیانی��ه ای کوتاه پایان 

یافت.در این بیانیه آمده است:
۱_ نشس��ت وزرای کش��ورهای ۱+۴ )چین، فرانسه، 
آلمان، روسیه و بریتانیا( و ایران در تاریخ سوم مهرماه 
۱3۹۸ در نیویورک به منظور بحث در خصوص اجرای 
برجام برگزار شد. ریاست این نشست با نماینده عالی 
اتحادیه اروپایی خانم فدریکا موگرینی به نمایندگی از 

اتحادیه اروپایی بود.
2- ش��رکت کنندگان خاطرنشان کردند که برجام که 
به تایید قطعنامه 223۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد رس��یده اس��ت، یک عنصر کلیدی در س��اختار 
جهانی عدم اش��اعه هس��ته ای و یک دس��تاورد مهم 
دیپلماس��ی چندجانبه اس��ت. آنان بر اهمیت اجرای 
کامل و موثر برجام توس��ط همه طرفها تاکید کرده و 
ع��زم خود را در جهت تداوم تالش ها برای حفظ این 

توافق، که به نفع همه است مورد تاکید قرار دادند.
وزرای خارجه ایران و کش��ورهای ۱+۴  )چین، فرانسه، 
آلمان، روس��یه، به استثنای وزیر خارجه انگلیس که به 
دلی��ل تحوالت برگزیت در لن��دن بود و نماینده وی در 
جلسه حضور داشت( در حاشیه نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد در نیویورک گرد آمدند تا مروری 
کوتاه بر آخرین وضعیت اجرای برجام در پرتو تحوالت 
اخیر داش��ته باشند. ش��رکت کنندگان در این نشست 
که  آخرین جلس��ه مرتبط با برجام به ریاس��ت فدریکا 
موگرینی بود، ضمن قدردانی از تالش های وی در طول 
مذاک��رات منتهی ب��ه برجام و پ��س از آن، به بحث در 
خصوص وضعی��ت فعلی برجام پرداختند. به ویژه، وزیر 
امور خارجه کش��ورمان به طور مبسوطی به آثار مخرب 
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و تبعات آن اشاره کرده 
و قصور سایر طرف ها در جبران این آثار مخرب را مورد 
انتقاد قرار داد و  اظهارات و بیانیه های غیرسازنده اخیر 

کشورهای اروپایی را محکوم کرد. ایسنا

اخبار

جزئیات تغییرات در برجام از قول یک نماینده مجلس
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت:  شنیده ها از برنامه دولت برای 

ایجاد تغییر در متن برجام حکایت دارد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هیأت وزیران از ایجاد تغییرات در متن برجام 
خبر داد. محمدعلی پورمختار در همین زمینهگفت: شنیده ها از این امر حکایت دارد 
که دولت در جریان مذاکرات خود با طرف های غربی به دنبال  ایجاد تغییراتی در متن 
برجام است. وی افزود: این تغییرات مربوط به تاریخ های ذکر شده برای انجام تعهدات است 

و افزایش زمان اجرای تعهدات و محدودیت های ایران در جریان تغییر برجام مدنظر است.
نماین��ده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار داش��ت: همچنین ش��نیده ها از این 
ام��ر حکای��ت دارد که دولت پذیرفته اس��ت در قبال رفع تحریم ه��ا، پروتکل الحاقی را 
تصوی��ب کند که البته در این باره باید بگویم رای مجلس درباره اجرای پروتکل الحاقی 

تعیین کننده است.  فارس

حقوق معوقه کارگران هپکو هفته آینده پرداخت می شود
اس��تاندار اس��تان مرکزی با بیان اینک��ه هم اکنون با چند موض��وع در رابطه با 
کارخان��ه هپکو مواجه هس��تیم،گفت: اول پرداخت حق��وق  معوقه کارگران این 
کارخانه اس��ت که سازمان خصوصی س��ازی و بانک ملی توافق کردند در هفته 

آینده حقوق معوقه سه ماهه اخیر را پرداخت کنند.
س��ید علی آقازاده درباره آخرین وضعیت رس��یدگی به کارخانه هپکو بیان داشت: 
بعد از مکاتبات و پیش��نهاد بنده به رئیس جمهور، ایش��ان دس��تور فس��خ قرارداد با 

سهامدار فعلی کارخانه هپکو را صادر کرده و دستوراتی را هم به سه وزیر کابینه دادند.
 وی ادامه داد: برای رفع مشکالت کارگران هپکو، در این هفته چند جلسه در سازمان خصوصی سازی 
برگزار شد و در نهایت با دستور رئیس جمهور، فسخ قرارداد سهامدار هپکو به تصویب رسید. آقازاده 
خاطرنشان کرد: سرانجام با پیگیری همه مسئوالن استان از آیت اهلل ُدری نجف آبادی امام جمعه تا 

دیگر دل سوزان، فسخ قرارداد سهامدار هپکو رسما اعالم شد.  میزان

مجلس کارآمد با همراهی گروه های جریان انقالب محقق می شود
س��خنگوی جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری گفت: تش��کیل مجلس کارآمد و 

انقالبی نیازمند انسجام و همراهی تمام نیروها و گروه های انقالبی است.
س��ید کمال الدین سجادی با اش��اره به جلسه تشکل ها و گروه های انقالبی برای 
بررسی نحوه ورود به انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی، گفت: جلسات منظم 
و هدفمن��دی بین گروه ه��ا و نیروهای انقالب برای ورود منس��جم و هدفمند به 
انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی برگزارشده است که امیدوار هستم این جلسات 
منجر استفاده از همه ظرفیت های جریان انقالب برای ورود به انتخابات مجلس شورای 
اس��المی ش��ود. وی با بیان اینکه، افق روش��نی پیش روی نیروهای انقالب وجود دارد، 
گفت: مردم انتظار دارند نیروهای انقالب با برنامه برای بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور 
وارد صحنه انتخابات شوند؛ نه تنها حوزه اقتصادی بلکه در دیگر حوزه ها اشکاالت جدی 

وجود دارد که انتظار می رود با حضور نیروهای کارآمد انقالبی رفع شود.  تسنیم

آماده نبرد سرنوشت ساز
ادامه از صفحه اول

اینبار اگر جنگی ش��ود، تفاوتهای بسیاری با 30 سال 
پیش خواهد داش��ت، شاید آغازگر جنگ آنها خواهند 
بود اما پایان آن دس��ت متج��اوزان نخواهد بود، پایان 
نبرد با جمهوری اس��المی ایران اس��ت، ت��ا زمانی که 

دشمن نابود شود، ادامه خواهد داشت. 
تهدیدات افزایش یافته، عربس��تان س��عودی با پشت 
گرمی آمریکا زبان درازی می کند، برای رژیم سعودی 
س��خت اس��ت که از مردم مظلوم یمن ضربه بخورد، 
هدف ق��رار گرفت��ن آرامکو ب��ا پهپاده��ای نیروهای 
مقاومت یمن، برای آل سعود سنگین بود، برای همین 

در پی مقصری قوی و قدرتمند است.
ایران متهم به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی 
آرامکو شده است، آمریکا و اروپا ایران را متهم می کنند 
و س��عودیها که دشمنی دیرینهای با ایران دارند، تهدید 

کردهاند اگر اتهام ایران ثابت شود، اقدام خواهد کرد.
فقط یک مس��ئله مهم باقی اس��ت که اگر عربس��تان 
س��عودی دس��ت به اقدام علیه ایران بزند، تاب تحمل 

واکنش جمهوری اسالمی را خواهد داشت؟
س��عودی ها زیر بار پاس��خ های اندک م��ردم مقاوم و 
مظل��وم یمن کم آورده اند، چگونه م��ی توانند مقابل 

پاسخ ایران از نابودی خود جلوگیری کنند؟!
ایران و ایرانی، از جنگ دوری میکند، اما هراس��ی هم 
از جنگ ندارد، حتی از القاء سایه جنگ نیز نمی ترسد 

و به آن اهمیتی نمی دهد. 
جنگ، بر سر رژیم های جنایتکاری همچون سعودی ها 

و صهیونیست ها بیشتر سایه انداخته است تا ایران.
اگر جنگی علیه کشورمان آغاز شود، همه مردم ایران 
در لب��اس رزم ب��ه میدان خواهند آمد درس��ت مانند 

دوران دفاع مقدس و حتی پر رنگ تر از آن.

سرمقاله

رئیس ق��وه قضائیه گف��ت: در مبارزه با فس��اد 
هی��چ خط قرمزی نداریم، در خود قوه قضائیه با 
مواردی مواجه و متوجه ش��دیم رشوه هایی اخذ 

شده است که بهت آور است.
د ابراهیم رئیسی عصر سه شنبه در  آیت اهلل س��یّ
نشس��ت نوبت دوم هفتمین اجالس��یه خبرگان 
رهبری در دور پنجم، در پاسخ به سوالی درباره 
ریش��ه های ایجاد فس��اد، یکی از این ریشه ها را 
نبود ش��فافیت دانس��ت و گفت: دف��اع حزبی و 
قبیله گی از دوستان و همفکران، از دیگر عوامل 
ایجاد فساد است. وقتی دوره مدیریتی یک عده 
تم��ام می ش��ود، مدیران بع��دی می آیند و همه 
چیز را گردن مدیران قبلی می اندازند. در حالی 
که اگر روابط، س��الم باش��د، نباید شاهد چنین 

رفتارهایی باشیم.
رئیس قوه  قضائی��ه بودجه بندی معیوب را یکی 

دیگر از زمینه های ایجاد فساد دانست و در ادامه 
ب��ه نظام یارانه های پنهان اش��اره ک��رد و گفت: 
مسئله یارانه های پنهان اگر اصالح نشود، فاصله 

فقیر و غنی روز به روز بیشتر می شود.
وی همچنی��ن غفلت از جریان انقالب و انقالبی 
عمل نکردن را از دیگر عوامل و زمینه های ایجاد 
فس��اد دانست و نگاه به دس��ت خارجی ها برای 
حل مش��کالت کش��ور را مورد انتقاد قرار داد و 
گفت: اگر نظام یارانه  و مالیات اصالح ش��ود، اگر 

نگوییم همه مشکالت، اّما بخش قابل توجهی از 
نگرانی های بودجه ای حل می ش��ود؛ فقط کافی 

است با نگاه انقالبی و با قدرت وارد شد.
رئیس��ی ادامه داد: در حالی ک��ه رئیس جمهور 
م��ا در آمریکا حضور دارد، س��ه کش��ور اروپایی 
علیه ایران بیانیه صادر می کنند؛ یعنی در حالی 
که رئیس جمه��ور ما دارد به »مکرون« دس��ت 
می دهد، فرانس��ه به همراه دو کش��ور دیگر علیه 
ما بیانیه صادر می کنند. اروپایی ها با بیانیه خود، 

حرمت رییس جمهور و ملّت ایران را شکستند.
وی مبارزه قاطع با فس��اد را دس��تور کار اصلی 
قوه قضائیه برش��مرد و گفت: در مبارزه با فساد، 
هی��چ خط قرمزی نداریم، در خود قوه قضائیه با 
مواردی مواجه و متوجه ش��دیم رشوه هایی اخذ 
ش��ده است که بهت آور اس��ت؛ از آپارتمان های 
۶00 مت��ری گرفته تا ویالهای چهار هزار متری 
در ش��مال که در نوع خود کم نظیر است. البته 
متهمان بازداش��ت و اموال نامش��روع آنها ضبط 

شده است.
ایجاد بس��تر برای گزارش��گری فس��اد، یکی از 
برنامه های��ی بود که رئیس دس��تگاه قضا، آن را 
ضروری دانس��ت و گفت: ه��رکاری که به مردم 

واگذار شده، درست انجام شده است.
وی با بیان اینکه گزارش��گر فس��اد باید تشویق 
ش��ود، تصریح کرد: اگر کارمندی، رئیس خود را 

امر به معروف و نهی از منکر کرد، نباید مواخذه 
شود، بلکه مستحق تشویق است.

رئیس دس��تگاه قضا با اشاره به دغدغه خبرگان 
رهبری نس��بت ب��ه وضعیت حج��اب در جامعه 
گفت: در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی هم 
این را گفتم که اگر دس��تگاه های دولتی تصمیم 
بگیرند که وضعیت حجاب، س��امان گیرد، حتماً 
ش��اهد تغییرات محسوسی خواهیم بود، چرا که 
در بح��ث رعایت عفاف و حج��اب مراکز دولتی 
باید پیش��قدم باشند، بنابراین نیازی هم به بگیر 
و ببند نیس��ت. رئیسی، به ایجاد ستاد رسیدگی 
به تخلفات انتخاباتی با همکاری شورای نگهبان 
اش��اره کرد و گفت: اج��ازه نمی دهیم عده ای در 
فصل انتخابات، تخلّفاتی را مرتکب ش��وند و بعد 
هم انتخابات برگزار شود و کسی رسیدگی نکند. 

 مهر

سخنگوی دولت با بیان اینکه پیغام و پسغام زیادی برای دیدار 
ترامپ با روحانی رس��یده اس��ت، گفت: منافع ملی را به خاطر 

فضای داخلی آمریکا هدر نمی دهیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران گف��ت: از مجلس بابت تصویب الیحه وزارت 
بازرگانی تشکر می کنیم و در اسرع وقت وزیر آن به خانه ملت 
معرفی می ش��ود. مقرر ش��د تمام وظایف و اختیاراتی که در 
این مدت به سایر دستگاه ها محول شده است، مجددا بررسی 
شود تا این وزارتخانه پس از راه اندازی بتواند با تمام اختیارات، 

وظایف خود را انجام دهد.
ربیعی در مورد واگذاری بخشی از زمین های مکران به یک نفر 
که تابعیت خارجی دارد، اظهار داش��ت: در صحبتی که امروز 
در جلسه با آقای حجتی داشتم وی گزارشی را در جلسه ارائه 
کردند. در مکران بحث زمین خواری مطرح نیست، اصال به این 
فرد زمین واگذار نشده و فقط اجاره داده شده است و اشتغال 

زایی هم شده است.
ربیعی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: ما با دست پر 
در سازمان ملل حضور یافتیم؛ پیغام و پسغام های زیادی برای 
دیدار و مالقات با ترامپ رس��یده است، اگر به شرایط معاهده 
برگردند م��ا هم تصمیم می گیریم اما هر چ��ه اتفاق افتد در 

قالب 5+۱ خواهد بود.
وی درب��اره س��فر روحان��ی و دیدارها و مالقات ه��ای وی در 
نیویورک اظهار داش��ت:ما با دست پر هم برای امنیت منطقه 
حض��ور پیدا کردیم و هم مالقات های بس��یار خوبی با س��ران 
دولت ه��ای اروپایی و همچنین با آقای ش��ینزو آبه و خیلی از 
مالقات های دیگر صورت گرفت. به اعتقاد من ترامپ داش��ت 
حرب��ه صلح را می دزدید و از این حربه می خواس��ت اس��تفاده 
کن��د که حضور رئی��س جمهوری این حرب��ه را برطرف کرد. 
وی تاکی��د کرد: ما منافع مردمان را دنبال می کنیم. اگر همین 
امروز تحریم ها را متوقف کنند و به ش��رایط معاهده برگردند ما 

تصمیم می گیریم.

در حال تجارت بدون تحریم هستیم
رئی��س کل بانک مرکزی گفت: ما ب��ه  دنبال دور زدن تحریم 

نیستیم، اکنون در حال انجام تجارت بدون تحریم هستیم.
همتی: دنبال دور زدن تحریم نیس��تیم، در حال تجارت بدون 

تحریم هستیم
عبدالناصر همتی درباره مباالت بانکی و تجاری با ترکیه و روسیه 
از طریق پول های ملی گفت: اکنون با این کشورها با دالر تعامل 
تجاری نداریم. اگر برخی مواقع نیز از یورو نام می بریم، در واقع 
یورو را به عنوان مبنای تبدیل در نظر گرفته ایم تا اگر پول ملی 

دو کشور افت و خیز داشته باشد، طرف مقابل ضرر نکند.

رئیس بانک مرکزی  با بیان اینکه ما با روسیه با روبل و ترکیه 
با لیر در حال مبادله هس��تیم، افزود: این روند به تدریج دالر 
را از چرخه مبادالت حذف می کند، بسیاری از کشورها اکنون 
تمایل دارند که با پول ملی خود مبادله تجاری کنند تا آمریکا 
بر روند مبادالتشان نظارت نداشته باشد. اکنون همه مبادالت 
مالی ما با روس��یه از طریق پول ملی اس��ت، حدود 30  تا ۴0 
درصد مبادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام می ش��ود و بقیه 

آن نیز با یورو در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره ادعای اینکه ثبات نرخ دالر در 
هفته های اخیر آرامش قبل توفان اس��ت، گفت: کنترل کامل 
بر بازار ارز برقرار اس��ت. روند ص��ادرات غیر نفتی ادامه دارد و 
عرض��ه مداوم ارز در نیما در حال انجام اس��ت. ادعای آرامش 
قبل از توفان که مطرح شده فقط باعث خالی کردن دل مردم 
می ش��ود. اکنون روند خوبی حاکم ش��ده و در آینده بهتر نیز 
می شود. هدف ما تامین ارز مورد نیاز کاالهای ضروری است.
وی  با بیان اینکه برخی می گویند که بانک مرکزی تقاضاهای 
ارزی را محدود کرده اس��ت، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی 
و فشارهای س��نگین اقتصادی قرار نیست که واردات کاالهای 
لوکس و غیر ضروری را آزاد بگذاریم یا خروج سرمایه از کشور 
را مجاز کنیم. بنابراین دنبال محدود کردن مصرف ارز در بخش 
های غیر ضروری بوده ایم. اکنون کنترل کامل بر بازار داریم و 

نگرانی از این بابت نداریم و در آینده این ثبات ادامه می یابد.

یادم نمی آید ۲۰۰ لپ تاپ توزیع کرده باشم
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاش��یه نشست 
هیأت دولت با اش��اره به انتش��ار اخباری مبنی بر توزیع 200 
ل��پ تاپ از س��وی وی گفت: من یادم نمی آی��د که 200 لپ 
تاپ داده باش��م اما خوب یادم می آید برادری که از مش��هد به 
ته��ران آمده اخیرا این فعالیت ها را می کند. البته می گویم که 
چیزهای دیگر یادم می آید؛ مثال س��ال ۸۸ مخابرات را به ثمن 
بخس واگذار کردند و از محل درآمدهای خودش قسط هایشان 

را دادند.
وی افزود: ی��ادم می آید که هنوز پنج ه��زار میلیارد تومان از 
پ��ول های مردم آنجاس��ت و هنوز تعیین تکلیف نش��ده، اگر 
موضوعاتی باید بررس��ی شود، این ها است. از موضوع 200 لپ 

تاپ هم خواستم گزارشی ارائه دهند.
محمدجواد آذری جهرمی در باره از دسترس خارج شدن 30 
هزار دستگاه تلفن همراه گفت: در این باره اطالعی نداشتیم و 
از وزیر صمت هم درباره این مسئله پرسیدم. ایشان هم چیزی 
نمی دانس��ت که این تعداد گوش��ی تلفن همراه با چه س��از و 

کاری از دسترس خارج شده اند.
وی ادام��ه داد: احتمال می دهیم این مس��ئله با هماهنگی در 

س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت گرفته است. در صدد 
این هستیم که دلیل اصلی این مسئله را پیدا کنیم.

وزیر ارتباطات در خصوص طرح رجیس��تری و مش��کالتی که 
اکنون در این خصوص وجود دارد گفت: واقعیت این است که 
ایرادی در این س��از و کار وجود دارد. مثال اگر یک گوش��ی با 
قیمت ۱0 میلیون از س��وی واردکننده رس��می وارد شود باید 
برای رجیستر آن حدود ۱۸00 بابت گمرک، عوارض و مالیات 
ارزش افزوده پرداخت ش��ود و اگر از طریق مسافری باشد این 
رقم می شود ۱۸0 تومان اینجاست که اختالف معناداری شکل 

می گیرد و حاشیه های متعددی به وجود می آید.
آذری جهرمی تصریح کرد: تازگی ها نیز شنیده ام که افرادی از 
لب مرز به مدت نصف روز می روند به آن طرف مرز و به عنوان 
مس��افر گوشی ثبت می کنند. باز هم تاکید می کنم با در پیش 
بودن اربعین حس��ینی، باید در این خصوص اساس��ی صحبت 
ک��رد و تصمیم گرف��ت. از وزیر اقتصاد خواس��تم با تش��کیل 

کارگروهی ایراداتی که وجود دارد را تصحیح کنیم.

همه وزرا در مرحله اول اطالعات اموال خود را به 
مقامات مسئول داده اند

وزیر ارش��اد درب��اره ثبت اموال خ��ود در س��امانه ثبت اموال 
مس��ؤوالن گفت: همه وزرا در مرحله اول اطالعات اموال خود 

را به مقامات مسؤول داده اند.
س��یدعباس صالحی در خصوص فتوای دو تن از مراجع درباره 
س��اخت س��ریال ش��مس تبریزی گفت: همانط��ور که مطلع 
هستید پروانه ساخت فیلم هایی که در خود ایران ساخته می 
ش��ود مراحلش در داخل طی ش��ده و به مرحله پروانه نمایش 

می رسد.
صالحی افزود: این فیلم در حال حاضر به این علت که ساختش 
در ایران اتفاق نمی افتد مس��یر خودش را طی نکرده است تا 
در فضای س��ازمان س��ینمایی تحلیل شود. به طور کلی مسیر 
اس��تفتاء مسیر کسب نظر مراجع اس��ت که طبعا قابل احترام 
هستند اما قوانین کشور مسیر خود را طی می کند و همانطور 
که دوس��تان مطلع هستند سریال ها و فیلم های متعددی در 

صدا و سیما در ارتباط با این افراد تولید شده است.
وی ادامه داد: هنوز فیلمنامه برای طی مس��یر نیامده اس��ت، 
قضاوت، قضاوت زودرس��ی خواهد بود. چون س��اخت فیلم در 
فضای ایران اتفاق نیفتاده، مس��یر فیلمنامه در مسیری نیست 
که ما اطالع داش��ته باشیمو البته اینکه گفته شده نقش موالنا 
را ی��ک بازیگر ترک ب��ازی می کند منتفی ش��ده و هم نقش 
موالنا و هم نقش ش��مس را بازیگران ایرانی ایفا می کنند اما 
فیلمنامه چ��ون مراحلش در اینجا طی نش��ده داوری خاصی 

نداریم. فارس

گزارش

فرمانده کل سپاه گفت: قدرت ما آن قدر عظیم است که امروز 
وقتی انصاراهلل اقدامی علیه دش��من می کند آن را از جانب ما 
می دانند؛ انصاراهلل سرش��اخه ای از قدرت انقالب محسوب می 

شود که جهش یافته است.
سرلشکر حسین س��المی فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین 
رونمای��ی از ۹0 عنوان اثر اس��نادی و پژوهش��ی دفاع مقدس 
که با حضور تعدادی از مس��ئوالن لش��کری در باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: 
از اینک��ه خداوند این فضیلت را به م��ن داد تا به نزد خانواده 
ش��هدای دوران درخش��ان دفاع مقدس نائل ش��وم خرس��ند 

هستم.
وی ادام��ه داد: م��ا در جم��ع مردان بزرگی حض��ور داریم که 
کرامت ملت، ش��رافت ایران بزرگ، استقالل سرزمین، امنیت 
پای��دار و مث��ال زدنی و اقتدار در جهان ام��روز را مدیون نبرد 

عاشورایی آنان هستیم.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شما تاریخ را ساخته اید و حال 
آن  را می نگارید، اظهار داش��ت: دفاع مقدس درس عاش��ورا و 

منبع هویت بخش ملت ایران بود.
سرلش��کر س��المی با بیان اینکه دفاع ما امروز با همان صفت 
مقدس بودن ۴0 س��اله شد، افزود: ادراک این قدرت امروز به 

عنوان حقیقت در نزد دشمن تجلی یافته است.  

فرمانده کل س��پاه تاکید کرد: می گویم و می توانم اثبات کنم 
که آنچه امروز به دس��ت آمده به برک��ت موهبت عظیم الهی 
به نام ولی فقیه اس��ت که به مانند ستاره درخشانی در سپهر 
افتخ��ارات این س��رزمین، هدایت گر حماس��ه های جاودان و 

بی نظیر تاریخ اسالم و ایران بوده است.
وی با اش��اره به اینکه قدرت ایران برای دش��منان ناش��ناخته 
و غیرقابل تصور اس��ت، اظهار داش��ت: ۴0 سال است در حال 
جنگ هستیم و در روی ما متمرکز بودند، میدان ها را شکافته 

و به پیروزی رسیده ایم و به جایی ایستاده ایم که امروز دشمن 
درب��اره قدرت ما می دان��د فقط بخش کوچک��ی از آن بوده و 

حقیقت آن پنهان است.
سرلش��کر سالمی گفت: قدرت ما از ش��رق مدیترانه تا شمال 
دریای س��رخ منبسط ش��ده و در هر نقطه دش��من را تعقیب 
می کند، س��اختارهای قدرت آن به حدی عظیم شده که دیگر 

دشمن نمی تواند در برآوردهای خود از آن عبور کند.
فرمانده کل س��پاه ادامه داد: این قدرت آن قدر عظیم اس��ت 
ک��ه امروز وقت��ی انصاراهلل اقدامی علیه دش��من می کند آن را 
از جانب م��ا می دانند؛ انصاراهلل سرش��اخه ای از قدرت انقالب 

محسوب می شود که جهش یافته است.
سرلش��کر س��المی با بیان اینکه به مرز نترس��یدن از دشمن 
رس��یده ایم، گفت: اگر قرار باشد چیزی را و کسی را بزنیم آن 
ق��در جرأت داریم که آن را بگویی��م، اما امروز دامنه قدرت ما 

خیلی فراگیرتر از گذشته است.
وی تاکید کرد: آنقدر قدرتمند هستیم به جهانی که در مقابل 
ما ایس��تاده می گوییم، کاری  نکنید انرژی انباشت شده ما آزاد 
ش��ود. پس احساس��اتی تصمیم نگیرید، مانند بیانیه دروغین 
س��ه کشور اروپایی که ش��تاب زده بود و می خواهند از فرصت 
س��ازمان ملل اس��تفاده کرده و جنگ روانی جدیدی علیه ما 

ایجاد کنند.  سپاه نیوز

سرلشکر سالمی:

انصارهللاسرشاخهایازقدرتانقالبمحسوبمیشود

رئیس قوه قضائیه:

رشوه هایی اخذ شده که بهت آور است
از آپارتمان 600 متری تا ویالی ۴ هزار متری

اعضای هیأت دولت در میان خبرنگاران
ربیعی:پیغام زیادی برای دیدار ترامپ با روحانی رسیده

 به دنبال تغییر کوچکی در دل برجام هستیم


