«معامله قرن»
جنایت غیرقابل
توجیه قرن
است

یادگار امام با محکومیت طرح موسوم به «معامله قرن» ،گفت :بی تردید ملت های مسلمان زیر بار این ظلم مضاعف نمی روند.به گزارش ایسنا به نقل از جماران ،حجت االسالم و المسلمین
سید حسن خمینی در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای حزب اهلل لبنان که شب گذشته در حرم مطهر امام راحل برگزار شد ،با بیان اینکه «معامله قرن جنایت غیرقابل توجیه قرن
است» ،اظهار کرد :این معامله برنامه ای یکجانبه و ظالمانه است که فقط می تواند از یک اندیشه استثمارگر و فرهنگ طاغوت محور ناشی شود و بی تردید ملت های مسلمان زیر بار این
ظلم مضاعف نمی روند.وی افزود :متاسفانه آشفتگی دنیای اسالم و وابستگی حاکمان بی هویت ایشان به ترامپ و امثال او این زمینه را داده است که بتوانند بر مرزهای تمدن اسالمی طمع
کنند.یادگار امام تاکید کرد :امروز هیچ چیزی به اندازه طرد این طرح اهمیت ندارد و فقط لطف خدا و همت امت اسالمی و غیرت اسالمی می تواند این توطئه را خنثی کند.

مجلس آینده باید بتواند در مقابل آمریکا بایستد
و شرایط اقتصادی را بهبود بخشد

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام
با اشــاره به نزدیک شدن به انتخابات
مجلس گفت :باید مجلسی شکل بگیرد
که در مقابل آمریکا قدرت ایســتادگی
داشــته باشد و بتواند کشــور را طوری
هدایت کند که شرایط اقتصادی بهبود
پیدا کند.
مجلس آینده باید بتواند در مقابل آمریکا
بایســتد و شــرایط اقتصادی را بهبود
بخشد
به گزارش حوزه تشکلهای دانشگاهی
خبرگزاری فارس ،غالمعلی حداد عادل
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در
سی و یکمین نشست سیاسی اتحادیه
جامعه اسالمی دانشــجویان که صبح
امروز در دانشــگاه آزاد اسالمی برگزار
شد ،با اشاره به پیشرفتهای کشور در
حوزه های مختلف گفت :امروز کشــور
و انقــاب در شــرایط قدرتمندتری از
سالهای گذشــته به حیات خود ادامه
میدهد.
وی بــا بیان اینکه دشــمنی آمریکا با
ملت و نظام ایران بعد از انقالب همواره
وجود داشــته است ،ادامه داد :آمریکا با
گذشت زمان دشمنیاش را با ملت ایران
و انقالب اسالمی آشکارتر کرد و اخیرا
هم دیدیم که این دشمنی به چه شکلی
نمایان تر شد.
حداد عادل افزود :آمریکا در زمان جنگ
تحمیلی هم رسما به ایران اعالم جنگ
نکرده بــود و از طریق عراق و صدام با
انقــاب و ملت ما جنــگ میکرد .اما
انقالب در دهه کنونی به قدری شکوفا
شده که باعث شد آمریکا رسما ایران را
تهدید به حمله نظامی میکند.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اقدامات
آشــوبگرانه آمریکا در منطقه با کمک
عربســتان گفت :آمریکا قصد داشــت
حکومتی در ســوریه و عراق ایجاد کند
که با ایران رابطه نداشته باشد.
وی با بیــان اینکه آمریــکا با منزوی
کردن ایران تالش دارد امنیت اسرائیل
در منطقه را تامین کند ،افزود :شــهید
قاسم سلیمانی چهره مشخص و میدانی
مبارزه با داعش بود ،آمریکا با تحریم و
تهدید نتوانســت ایران را زمینگیر کند
در نتیجه ســردار را ناجوانمردانه ترور و

به شهادت رساند.
وی در ادامــه با اشــاره به طرح معامله
قرن تصریح کرد :آمریکا در این معامله
فلسطین را به اسرائیل میفروشد .اکنون
عروسکهای عربی به همراه آمریکا و
اســرائیل بدون رضایت فلســطینیها
در حال فروش ســرزمین مادری ملت
مظلوم فلسطین هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در
بخش دیگری از سخنانش به یازدهمین
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
اشــاره کــرد و گفت :مــردم با حضور
در مراســم وداع با پیکر شــهید سردار
سلیمانی ،حضور در انتخابات مجلس را
تمرین کردند .مردم شهرهای مختلف
در این مراســم به آمریکا و دوستداران
آمریکا در داخل کشور «نه» گفتند.
حداد عادل گفت :مذاکره با آمریکا یعنی
سازش با اســتکبار جهانی و عدهای در
کشور خواهان مذاکره با آمریکا هستند
اما ملت ایران به بدعهدی آمریکا واقف
است.
حداد عــادل ادامه داد :مجلســی باید
تشکیل شود که در مقابل آمریکا قدرت
ایســتادگی داشته باشد همچنین بتواند
کشور را طوری هدایت کند که شرایط
اقتصادی بهبود پیدا کند.
وی با اشــاره به روند شــکل گیری و
فعالیت شورای اتئالف نیروهای انقالب
خاطرنشــان کرد :دانشجویان و جوانان
باید در روند انتخابات تاثیرگذار باشند ،در
انتخابات گذشته زنان در تعیین فهرست
انتخاباتی حضور نداشند و تنها یک اسم

از زنان در فهرســت قــرار میگرفت.
احزاب سیاسی فلسفه وجودیشان ورود
به مجلس شــورای اســامی و قدرت
اســت و مردم بایــد در انتخابات بین
احزاب انتخاب درستی داشته باشند.
حداد عــادل گفت :در انتخابات یازدهم
مجلس تــاش شــده از جریانهای
دانشــجویی و ادوار اتحادیههــا در
ائتالفهای انتخاباتی انقالبی استفاده
کننــد تا انقالبیــون وارد مجلس آینده
شوند.
وی در ادامه نشست در پاسخ به سوالی
درباره روند بررســی اف ای تی اف در
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
دولتی ها معتقند که اگر اف ای تی اف
به تصویب نرســد وضع ما در مبادالت
مالی در خارج از کشــور بدتــر از این
خواهد شــد ،از طرفی کسانی که ابهام
دارند می گویند که این طرح می تواند
فضایی برای آمریکا قرار دهد تا آمریکا
تســلط بیشــتری بر مبادالت مالی ما
مسلط باشــد ،اما هنوز این موضوع در
دست بررسی اســت؛ مجمع تشخیص
خیلی مراقب است که اتفاقی که برای
برجام افتاد ،در این طرح اتفاق نیفتد و از
این باب خیلی مراقب است.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا
شــورای ائتالف در برخی از شــهرها
نتوانســته اســت حضور موفق داشته
باشد پاسخ داد :در چند شهر نتوانستیم
مدل خود را اجــرا کنیم؛ اصفهان و قم
و مشهد شهرهایی بودند که ما تصمیم
گرفتیم وارد حریم آن ها نشــویم و به

قولی از راه دور با آن ها همکاری داشته
باشیم؛ در قم مجمعی برای اصولگرایان
داشتند که ما تصمیم گرفتیم آن ها به
همین صورتی که هســتند به فعالیت
خود ادامه دهند؛ نیروهای اصفهان هم
با ما همکاری نکردند؛ در مشهد هم به
خاطر شرایط خاصی که دارد نتوانستیم
ورود پیدا کنیم و دعا میکنیم که بتوانند
نیروهای انقالبی در آن شهر خودشان
موفق شوند.
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب
در مورد همــکاری با برخی گروه های
اصولگرا در تهران گفت :در تهران هم
با برخی از گروه ها مشکالت کوچکی
داریم؛ مثــا اعضای جبهــه پایداری
اصرار دارند که لیســت جدا ارائه بدهند
ولی میخواهند که در این لیست ،نفرات
مشترک زیادی حضور داشته باشند که
هنوز نتوانستیم در این موضوع با هم به
توافق برسیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام
در خصوص رد صالحیت های شورای
نگهبان گفت :همه کسانی که به شورای
نگهبان اشکاالتی را وارد میکنند کلی
صحبت میکنند ولی نمیشود اینگونه
صحبــت کــرد و باید آمــد و علت رد
صالحیت ها را مشــخص کرد؛ برخی
مــی گویند که شــورای نگهبان تعداد
زیادی از اصالحطلبان را رد صالحیت
کرده تا اصولگرایان بتوانند به راحتی در
انتخابات شرکت کنند و پیروز شوند در
حالی که میزان رد صالحیت شده ها در
دو طرف ،به یک اندازه بوده است.
حداد عادل در پاســخ به سوالی درباره
برنامه های شــورای ائتالف نیروهای
انقــاب برای انتخابــات  ۱۴۰۰گفت:
فعال باید منتظر انتخابات مجلس باشیم،
اگر در این انتخابات پیروز شویم ،فکری
هم برای انتخابات  ۱۴۰۰می کنیم.وی
در پایان در پاسخ به سوالی درباره برخی
ادعاها درباره انتخابات تشریفاتی گفت:
انتخابات تشــریفاتی را قبول ندارم ،اگر
کسی مدعی است که نماینده ای بدون
جهت رد صالحیت شده است می تواند
ادعای خود را به صورت قانونی مطرح
کند و از طریق دســتگاه های مربوط
جواب خود را بگیرد.

تحریم «صالحی» تاثیری بر پیشرفت برنامههای هستهای ایران ندارد

تحریم «صالحی» تاثیری بر پیشرفت برنامههای
هستهای ایران ندارد
ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفــت :تحریم
«صالحــی» که تنها از ســر اســتیصال صورت
میگیرد هیــچ تاثیری بر پیشــرفت برنامه های
هستهای صلح آمیز ایران نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســید عباس موسوی
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنش به
تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی ،گفت :بار اول
نیســت که آقای صالحی در فهرست تحریمهای
یکجانبه و غیر قانونی قرار میگیرد؛ همانطور که
بار اول نیست دانشــمندان هستهای ایران هدف

کینه توزیهای آمریکا و رژیم صهیونیســتی قرار
میگیرند.
وی تاکید کرد :صالحی شخصیت برجسته علمی
و سیاسی کشــور است و تحریم او که تنها از سر
استیصال صورت می گیرد هیچ تاثیری بر پیشرفت
برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی
ایران نخواهد داشت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت این
اقدام نابخردانه ،اظهار داشــت :به نظر میرســد
مقامات رژیــم آمریکا برای انحراف افکار عمومی
از تحوالت داخلی ناشــی از استیضاح ترامپ و نیز
شکست زودهنگام طرح به اصطالح معامله قرن،

چنین تحرکات ناشیانه و پوچی را علیه ملت ایران
در دستور کار خود قرار دادهاند.
موســوی تصریح کرد :از یک سو وزیر خارجه این
رژیــم به لندن رفته و در نشســتی با وزیر خارجه
انگلیس مجددا مطالبی بی محتوا و تکراری بیان
میکنــد و از ســویی دیگر نماینــده به اصطالح
ویژهشــان در حرکتــی نمایشــی و غیــر جذاب
مصاحبهای بی خاصیتتر برگزار میکند؛ غافل از
آنکه سیاست فشار حداکثری مدتها است که به
بن بست رســیده و حرکت پوینده ایران به سمت
اســتقالل و خودکفایی با چنین اقدامات سخیفی
متوقف نخواهد شد.
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خبر
سرلشکر موسوی:

انقالب اسالمی موجب دفع فتنهها
از منطقه شده است

فرمانــده کل ارتش گفت :امروز شــجره طیبه و تنومند انقالب
اســامی با خلق محور مقاومت و دفاع از حریم آل اهلل ،موجب
دفع فتنهها و توطئههای گروهکهای تروریستی و قدرتهای
بیگانه در منطقه شده است.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم
موســوی فرمانده کل ارتش در پیامی ،ایاماهلل دهه مبارک فجر
و چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی را به ملت
بزرگ ایران اسالمی تبریک گفت و انقالب اسالمی را رساترین
فریاد تاریخ معاصر دانست.
وی در پیام خود آورده اســت :ارتش جمهوری اســامی ایران
ضمــن تبریک ایام اهلل دهه فجر ،به ملت بزرگ ایران اطمینان
میدهد همواره تحــت فرماندهی امام خامنهای (مدظله العالی)
با همراهی و همدلی ســایر نیروهای مســلح ،در راه صیانت از
آرمانهــای انقالب و منافع و امنیت ملت غیور ایران ســربلند
اســامی محکم و استوار ایستاده اســت و هرگز اجازه نخواهد
داد تا دشــمنان خدشهای به امنیت و اقتدار کشور وارد کنند.
متن پیام سرلشکر موسوی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
دهه فجر آغازگر طلوعی مبارک در کهن ســرزمین ایران است
که با تأللؤ انوار الهی آن ،پایههای نظام اســتبدادی و ســلطه
ستم شــاهی برای همیشه از جا برچیده شــد و فصل جدیدی
از حیات ملت بــزرگ ایران در پرتو معنویــت ،عزت ،آزادی و
استقالل آغاز شد.انقالب شکوهمند اسالمی ایران که مبتنی بر
آموزههای نورانی مکتب سرخ عاشورا و در تداوم مسیر پیامبران
و ائمه هدی (س) اســت ،ثابت کرد که با اتکا به خدامحوری و
خودباوری میتوان در مقابل زورگویان و ظالمان عالم ایستاد و
ملتی را از زیر ســلطه استبداد و استعمار رهانید.انقالب اسالمی
ایــران با ارائه نظامی مردم ســاالر و معنویت محور ،به الگویی
مطلوب و ماندگار برای ملل مســتضعف ،حق جو و آزادی خواه
جهان تبدیل شــده اســت و ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز
با تقدیم  ۴۸هزار شــهید و بیــش از  ۲۰۰هزار جانباز در دوران
مختلف انقــاب از مقابله بــا گروهکهای تجزیــه طلب در
آغازیــن روزهای پیروزی انقالب ،تا دفاع از تمامیت ارضی و از
عملیاتهای مستشاری علیه تروریسم تکفیری ،تا عملیاتهای
گسترده مردم یاری در جای جای میهن اسالمی ،موجب تثبیت،
استحکام و اعتالی انقالب شکوهمند اسالمی شده است.
امروز شــجره طیبه و تنومند انقالب اســامی بــا خلق محور
مقاومــت و دفــاع از حریــم آل اهلل ،موجــب دفــع فتنهها و
توطئههای گروهکهای تروریســتی و قدرتهــای بیگانه در
منطقه شده است.
در پرتــو انوار الهام بخش انقالب اســامی ملت بزرگ ایران،
بیداری اسالمی و خیزش ملل مسلمان منطقه در سراسر جهان
اســام ،گســترش یافته و به رغم کینهورزی و خصومتهای
دشــمنان به ویژه استکبار جهانی به سرکردگی دولت تروریست
آمریکای خبیث ،در حال پیشــروی و فتح ســنگرهای کلیدی
جهــان اســت.در مقطع کنونی که دشــمن در ابعاد ســخت و
نرم ،ضربات کوبندهای از انقــاب و ملت بزرگ ایران دریافت
کرده و در حضیــض ضعف و انفعال قرار دارد ،شــرکت مردم
بصیــر ایران در راهپیمایی  ۲۲بهمن و مشــارکت حداکثری در
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی مشتهای
کوبنده دیگری اســت که موجب شکســت و نومیدی بیش از
پیش دشمن خواهد شد.
ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر،
به ملت بزرگ ایــران اطمینان میدهد همواره تحت فرماندهی
امــام خامنــهای (مدظله العالــی) با همراهی و همدلی ســایر
نیروهای مســلح ،در راه صیانت از آرمانهای انقالب و منافع و
امنیت ملت غیور ایران سربلند اسالمی محکم و استوار ایستاده
اســت و هرگز اجازه نخواهد داد تا دشمنان خدشهای به امنیت
و اقتدار کشور وارد کنند.
کارکنان مومن و غیور ارتش جمهوری اســامی ایران دســت
در دســت ملت بصیر و هوشــیار ایران در ایام اهلل پیش رو در
صحنه دفاع نرم از نظام اســامی همانند گذشته در راهپیمایی
 ۲۲بهمن و انتخابات مجلس شــورای اسالمی ،حضور یافته و
مشارکتی پر شور و حداکثری را رقم خواهند زد و با گوش جان
سپردن به سر انگشــت تدابیر رهبر فرزانه انقالب در بیانیه گام
دوم انقالب ،مســیر اعتالی انقالب و نظام اسالمی را با امید و
اقتدار دنبال خواهند کرد.
والسالم علیکم و رحمتاهلل و برکاته
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

