
ملت ایران درسی فراموش نشدنی به دشمن خواهد داد
رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین در گفت وگو با یک رسانه عربی گفت که 
ملت ایران همیش��ه تهدید را به فرصت تبدیل کرده است و بی شک درسی 
فراموش نش��دنی به دش��من خواهد داد. سردار غالمرضا سلیمانی، در گفت 
وگو ب��ا پایگاه خبری العهد در رابطه با تهدی��دات  آمریکا گفت: ملت ایران 

همیش��ه تهدید را به فرصت تبدیل کرده اس��ت و بی ش��ک ملت ایران تمام 
تهدیدات ترامپ علیه کش��ورمان را به فرصت تبدیل می کند و به دش��من درس��ی 
فراموش نش��دنی خواه��د داد. وی در گفت وگو با این پای��گاه خبری لبنانی گفت: 
جمهوری اس��المی ایران در 41 سال گذش��ته در برابر طمع ورزی های استکباری 
و صهیونیس��تی ایس��تادگی کرد و در مقابل نظام س��لطه گر ش��یطان بزرگ یعنی 
آمریکا عقب نش��ینی نکرد. ملت های اس��المی در کنار ملت ایران با آمریکا مقابله 
خواهند کرد و به یاری خداوند به زودی شاهد پیروزی بزرگ امت اسالمی در برابر 

دشمنانش خواهیم بود.  ایسنا 

نظارت مجمع تشخیص از نوع مچ گیری نیست
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: نظ��ارت مجمع از نوع مچ گیری 
نیس��ت و به منظور پیگیری اجرای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 

این نظارت انجام می شود.
سیدمصطفی آقا اظهار کرد: این موضوع را باید در 4۰ سال اول انقالب انجام 

می دادیم، باید کاری کنیم که در 4۰ س��ال دوم ای��ن عقب ماندگی را جبران 
کنیم. وی افزود: دومین ضمانت، تقدیم پیش��نهاد سیاست ها به مقام معظم رهبری 
اس��ت که ایش��ان آن را ابالغ می کنند. مجلس و دول��ت در اجرایی کردن آن ملزم 
هس��تند، مکمل این ضمانت ها، نظارت مجمع توسط هیئت عالی نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اس��ت که به سرنوشت اجرایی این سیاست ها نظارت دارد، ما در 
مجمع اجرای این سیاس��ت ها را پیگیری می کنیم. وی یادآور شد: نظارت مجمع از 
نوع مچ گیری نیس��ت و به منظور پیگیری اجرای سیاس��ت های ابالغی مقام معظم 

رهبری این نظارت انجام می شود.  باشگاه خبرنگاران

اروپا گوش به فرمان ترامپ است
رئیس کمیس��یون امنیت مل��ی گفت: اروپا مانند یک��ی از ایالت های آمریکا 

گوش به فرمان ترامپ گام بر می دارد.
مجتبی ذوالنور، با اش��اره به س��فر جوزپ بورل مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادی��ه اروپا به ایران اظهار ک��رد: اصوالً مقامات اروپایی به قصد انجام یک 

کار مفید و اقدام منسجم به ایران سفر نمی کنند، بلکه تنها هدفشان چانه زنی 
و فش��ار به جمهوری اس��المی ایران اس��ت و س��فر آقای بورل نیز از این داس��تان 
مس��تثنی نیس��ت. ذوالنور بیان کرد: اروپا مانند یکی از ایالت های آمریکا گوش به 
فرم��ان ترامپ گام بر م��ی دارد و از این رو به تعهدات خود در برجام عمل نکرد؛ اما 
اگر س��فر آقای بورل در جهت انجام تعهدات باشد از آن استقبال خواهیم کرد. وی 
خاطر نش��ان کرد: ما نمی توانیم به تنهایی تعهدات برجام پایبند باشیم و اگر نتیجه 
س��فر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اقدامات آنها نتیجه ای نداشته باشد، 

قطعا گام ششم کاهش تعهدات برجامی را برمی داریم. باشگاه خبرنگاران

س��خنگوی دولت گفت: ما فش��اری به صدا و س��یما برای 
عدم پخش زنده برنامه های ثری��ا و جهان آرا وارد نکرده ایم 
و نماینده ما در هیأت بر نظارت بر صدا و س��یما گفت اصال 

موضوع این برنامه ها در جلسه مطرح نشده بود.
علی ربیعی در نشس��ت خبری هفتگی خ��ود با خبرنگاران 
گفت: این هفته مصادف با چهل  و یکمین جش��ن پیروزی 
انقالب اس��المی، چهلمین س��الگرد برگ��زاری انتخابات در 

جمهوری اسالمی و بهار انتخابات است.
ربیعی با اشاره به دوران اس��تبداد نظام شاهنشاهی، گفت: 
چهل س��الی که پایان زمس��تان بود و آغ��از بهار برای ملت 
ایران، بهار انتخاباتی و بهار نهادس��ازی برای ایرانی آزاد که 
همزمان با هم باید پیرامون آن با یکدیگر گفت و گو کنیم و 
به جشن بنشینیم. همراهی مردم و رهبری امام توانست به 

قرن ها نظام شاهنشاهی و دیکتاتوری در ایران پایان دهد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه از نظر من ما در تبیی��ن چرایی و 
علت وقوع انقالب اس��المی کوتاهی کردیم، اظهار داش��ت:  
نتوانستیم برای نس��ل های جدید به درستی سخن بگوییم 
ک��ه به چه علت در این کش��ور انقالب رخ داد و متاس��فانه 
فرصتی برای س��وء اس��تفاده کنندگان فراهم س��اخت که 
حتی از انقالب پروژه س��ازی کنند انقالب یک قاعده عظیم 
اجتماعی و یک قانونمندی اجتماعی بود و رژیم س��لطنت 

هیچ راهی به جز سقوط در آن ایام نداشت.
ربیعی با اشاره به اهمیت دهه مبارک فجر بیان داشت: دهه 
فجر امس��ال همزمان با برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای 

اس��المی اس��ت. بدون تردید یکی از مهمترین رویدادهایی 
کش��ور  که در پیش روی ما است انتخابات مجلس شورای 
است. یادمان باشد انقالب ما هم یک انتخاب بود و هم یک 

انقالب انتخاباتی. 
وی  ب��ا تاکی��د به حض��ور حداکث��ری م��ردم در انتخابات 
خاطرنش��ان کرد: انتخابات ب��ه عنوان یک��ی از ارکان نظام 
جمهوری اسالمی بستری برای تصمیم گیری مردم در اداره 
کش��ور اس��ت. انتخابات در تمام دوره های خ��ود از اهمیت 
ویژه برخوردار بوده اس��ت. اما تردید نکنیم که شرایط امروز 
بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اس��المی ایران 

حساسیت و ضرورت های خاص دارد.
وی خاطر نش��ان کرد: بس��تری که انتخابات با س��المت و 
امنی��ت کامل ص��ورت پذی��رد. اگرچه برخ��ی جریان های 
سیاس��ی و اجتماعی س��ابقه دار، انتقادها، نگرانی هایی برای 
امکان حض��ور همه تنوع های سیاس��ی را در این انتخابات 

ابراز کرده اند.
ربیعی اف��زود: با احترام ب��ه این دغدغه ه��ا و نگرانی ها، ما 
معتقدیم که حضور معنادار برای پاس��خ ب��ه این تهدیدات 
و حفظ ارزش های صندوق ها در ش��رایط فعلی الزامی است. 
همه باید در پای صندوق های رای حضر داشته باشیم. چه 

منتقدین و چه آنهایی که نگران هستند.
س��خنگوی دولت در م��ورد اظهارات اخی��ر رئیس جمهور 
پیرامون مس��اله انتخابات بیان داش��ت: چه ش��خص رییس 
جمه��وری و چه س��ایر اعض��ای دولت و من ه��م به عنوان 

س��خنگو، مطالبی را که در این روزها مطرح کردیم، همه در 
همین جهت)حضور مردم در انتخابات(  بوده اس��ت. ربیعی 
اظهار داش��ت:  ما بهترین مس��یر برای شنیده شدن صدای 

مردم را صندوق انتخابات می دانیم. 
ربیعی در مورد سفر مسئول سیاست خارجی اروپا گفت:این 
اولین س��فر رس��می بورل به ای��ران تحت عنوان مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اس��ت. امیدواریم این سفر 
در بررس��ی مس��ائل ایران و اتحادیه اروپا و کاهش اختالف 
نظرها که در ماه های گذش��ته به دنبال عدم پایبندی الزم 
کشورهای اروپایی به برجام صورت گرفته  بتواند مفید واقع 
ش��ود. از نظر ایران گفت وگو درب��اره پایبندی اروپایی ها به 
برج��ام و مقاومت آنها در برابر زورگویی های آمریکا اولویت 

دارد.
وی تاکید کرد: ما نمی خواهیم اروپایی ها را به سمت ایاالت 
متح��ده هل دهی��م و از تالش هایی که در ای��ن زمینه در 
برخی از کش��ورهای اروپایی انجام می ش��ود که تبعیتی از 
سیاس��ت های آمریکا نداش��ته باش��ند، حمای��ت می کنیم. 
مس��ائل دیگری از جمله وضعیت منطق��ه، ناامنی هایی که 
آمریکایی ها در دامن زدن به آنها کوتاهی نمی کند، حتما در 

این گفت وگوها مورد توجه جدی قرار خواهند گرفت. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا دولت به صدا و سیما 
برای عدم پخش تعدادی از برنامه های صدا و سیما فشاری 
وارد کرده است؟ بیان داشت: من نشنیدم از دولت کسی در 
این زمینه نامه ای زده باش��د یا فشاری آورده باشد. قطعا ما 

در این زمینه دخالتی نداشتیم. ما برای کارکنان صداوسیما 
احترام قائل هس��تیم که اطالع رسانی را در دستور کار خود 
قرار داده اند.  ما فش��اری به صدا و س��یما برای عدم پخش 
زنده نداش��ته ایم؛ نماینده قوه مجریه در هیئت بر نظارت بر 
صدا و س��یما به من گفت اصال موضوع برنامه جهان آرا در 

جلسه مطرح نشده بود. 
وی تاکید کرد:  من از نماینده قوه مجریه بر شورای نظارت بر 
صداوس��یما در مورد برخی از این برنامه ها و به ویژه جهان آرا 
سوال کردم و گفتند که در مورد این برنامه در شورای نظارت 
بر صداوس��یما اصال چیزی مطرح نشده است که بخواهد در 
مورد آن تصمیم گیری ش��ود. امیدوارم همه برای پاس��خ به 
نقدها در صدا و سیما امکان صحبت داشته باشند؛ 2۰ و 3۰ 
چند شب پیش بخشی از یادداشت مرا به شکلی بیان کرد که 
گویی صدای آمریکایی هاست؛ ای کاش خنده های نتانیاهو در 

موقع خروج آمریکا از برجام را نیز نشان می داد!
ربیعی در مورد نوع پرداخت خس��ارت هواپیمای اوکراینی 
گف��ت: ما ب��ه روش های بی��ن الملل��ی ای��ن کار را انجام 
می دهیم. ربیعی در مورد تحویل دارو به ایران توسط کشور 
س��وییس گفت: انتظار ما از اینستکس فراتر از این نیست و 

قطعا برآورده کننده خواسته های ما نیست.
وی ادام��ه داد: جالب اس��ت که آمریکا در کم��ال وقاحت و 
دورویی از اینس��تکس حمایت کرده است، در حالی که خود 
آمری��کا تحریم را صورت داده اس��ت و قطعا ای��ن موضوع را 

جنایت علیه بشریت می دانیم و حق پیگیری حقوقی داریم.

س��خنگوی دولت گفت: از دولت سوییس تشکر می کنیم، 
پول این داروها هم برای خود ما بوده که آمریکا اجازه ورود 

به کشور را نمی داد.
ربیعی در پاس��خ به س��والی در باره انتخابات مجلس گفت: 
اگ��ر چه برخ��ی دغدغه های��ی درباره ام��کان حضور برخی 
جریان های سیاسی در این انتخابات را بر زبان آورده اند، اما 
ما با احترام به این دغدغه ها و نگرانی ها معتقد هستیم که 
حضور معنادار در انتخابات برای پاس��خ به تهدیدات الزامی 

است و همه باید در پای صندوق ها حاضر شویم.
س��خنگوی دولت تاکید کرد: ما مطالبی را که در این روزها 
مطرح کرده ایم همه در راس��تای دلس��وزی ب��رای ایران و 
انقالب بوده اس��ت چرا که معتقدیم اگر انتخابات پرشورتر 
باش��د و صدای مردم در داخل کشور در داخل بلندتر باشد 
و ش��نیده شود صدای بیگانه که خیر ملت را نمی خواهد از 
بیرون و رس��انه های وابس��تگان به آنها کمتر و اصال شنیده 

نخواهد شد.
ربیعی ضمن اش��اره به اقدامات شب عملیات موشکی علیه 
مواض��ع آمریکا در عین االس��د گفت: ت��ا پروازهایی که در 
آسمان است نمی توانستیم یک باره بگوییم که هیچ پروازی 
به آسمان ایران نیاید؛ در هیچ جای جهان تا تصمیم گیری 
نهای��ی ، یک زمان محدود )از ی��ک تاریخ تا تاریخی دیگر( 
تعیین می کنند؛ ش��اید اشتباه این بوده که در همان زمان 
بای��د به وضوح گفته می ش��د که ما فک��ر کردیم در همان 

موقع در متن  قرار دارد. فارس
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گزارش 

دولت فشاری به صدا و سیما برای عدم پخش زنده ثریا و جهان آرا وارد نکرده  است
علی ربیعی: 

 


