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اخبار
موسویتبریزی:

باید پشت پرده جنایات
میانمار را فاش کرد

ابطحی :مدیریت
اجرایی باید با شعارهای
روحانی منطبقتر باشد
عضومجمع روحانیون مبارز گفت:
مســـیر دولت باید در زمینه تغییر
مدیران استانی با نگاهی که رئیس
جمهـــوری را انتخاب کرد جدیتر
هماهنگ باشـــد .سیدمحمدعلی
ابطحـــی ،در گفتوگـــو بـــا ایلنا ،با
تأکید بـــر حمایـــت اصالحطلبان
از دولت دوازدهـــم ،گفت :دولت
برای ادامـــه کار خود در ابتدای کار
با مشـــکالت زیادی روبهرو اســـت
و طبیعی اســـت که بایـــد از دولت
حمایت و بـــه آن کمک کنیم.وی
افزود :با توجه بـــه انتخاب افراد و
شیوههای موجود ،بین اصولی که
روحانـــی در انتخابـــات بیان کرد و
واقعیت دولت ،فاصله میبینم،
بنابراین فاصلهها به نفع دولت و
آقای روحانی نیست.

تأکید فرمانده نیروی
دریایی ارتش
بر توسعه سواحل ُمکران

سعیدی پروژه «نفوذ» را
کالبد شکافی میکند

حجتاالســـام ســـعیدی در
اجـــاس آتـــی مجلس خبـــرگان
بـــه کالبدشـــکافی جریـــان نفـــوذ
میپـــردازد .بـــه گـــزارش ســـپاه
نیـــوز ،درســـومین اجالســـیه
خبـــرگان رهبـــری کـــه روزهـــای
 28و  29شـــهریورماه در تهـــران
تاالســـام
یشـــود حج 
برگـــزار م 
ی ســـعیدی
والمســـلمین علـــ 
نماینـــده ولـــی فقیـــه در ســـپاه به
عنوان میهمان ویژه حضور خواهد
داشت .نماینده ولی فقیه در سپاه
در این اجالسیه به «کالبدشکافی و
تحلیل پروژه نفوذ» میپردازد.

تعیین تکلیف نامزدی زنان برای ریاست جمهوری
علی رضایی

آیتاهلل محمد یزدی از فقهای شورای
نگهبان خواستار تفسیر «رجل سیاسی
مذهبی» شـــد .روز گذشـــته عباسعلی
کدخدایی ســـخنگوی شـــورای نگهبان
درباره نتایج آخرین جلســـات شورای
نگهبان برای بررســـی و تفســـیر عنوان
«رجـــل سیاســـی ،مذهبـــی و مدیـــر و
مدبـــر» بهعنـــوان یکـــی از مالکهـــا و
ویژگیهـــای رئیسجمهـــوری ،به مهر
گفت« :عالوه بر جلســـات پژوهشکده
شـــورای نگهبان ،تاکنون ســـه جلســـه
مفصـــل در صحن شـــورا برگزار شـــده
و مباحـــث به صورت ابتدایی بررســـی
شده است».
وی افزود« :در آخرین جلسه ،آیتاهلل
یزدی رســـماً درخواســـت تفسیر اصل
 ۱۱۵قانـــون اساســـی را مطـــرح کردند
که نســـبت به این درخواست یکسری
نظرات تفسیری ارائه و جمعبندی شد
و از طرفی ،با توجه به تکلیف شـــورای
نگهبان در جزء  ۵بند  ۱۰سیاستهای
کلـــی انتخابـــات بـــرای تفســـیر رجـــل
سیاســـی مذهبـــی ،در نهایـــت
شـــاخصهای رجل سیاسی ،مذهبی و
مدیر و مدبر احراز خواهد شد».
ســـخنگوی شـــورای نگهبان با اشاره به
اســـتقبال خوب صاحبنظران حقوق و
علوم سیاســـی و برخی مجامع علمی
از فراخون شورای نگهبان برای تفسیر
این بخش از اصل  ۱۱۵قانون اساســـی
و سیاستهای کلی انتخابات تصریح
کرد« :پژوهشـــکده شـــورای نگهبان تا
هفته گذشـــته در دو یا ســـه نوبت این
نظرات را بررســـی کرده که در تفســـیر
نهایی شـــورای نگهبان مورد اســـتفاده
قرار خواهد گرفت».
به گفته کدخدایی«نظر شورای نگهبان
درباره مفهوم رجل سیاســـی ،مذهبی
و مدیـــر و مدبـــر ،در نهایـــت در قالب
نظریه تفسیری این شورا اعالم خواهد

با طرح درخواست
تفسیر از سوی
آیتاهلل یزدی حال
شورای نگهبان
مکلف به جمعبندی
و تعیین تکلیف این
مهم است امری که
در طول نزدیک به
 4دهه بعد از پیروزی
انقالب اسالمی به
سکوت گذشته است

شد» .اگرچه سخنگوی شورای نگهبان
در پایـــان تأکیـــد کـــرد «بـــا توجـــه بـــه
گســـتردگی مباحث ،فعالً زمان نهایی
ارائه این نظریه مشـــخص نیست» اما
به اعتقاد ناظران ،ورود جدی و عملی
شورای نگهبان به ارائه تعریف روشن
از مفهـــوم «رجـــل سیاســـی ،مذهبـــی
و مدیـــر و مدبـــر» را باید بـــه فال نیک
گرفت؛ مفهومی که نزدیک چهار دهه
محل بحث بســـیار بوده و حال میرود
تا موضوع نامزدی زنـــان در انتخابات

ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود.
قانون اساســـی جمهوری اســـامی
ایران ،همانند قوانین کشـــورهای دیگر
شـــرایطی را برای نامزدهای ریاســـت
جمهـــوری لحاظ کـــرده اســـت؛ اصل
 115قانون اساســـی و مـــاده  35قانون
انتخابـــات  5پیـــش شـــرط «ایرانـــی
االصـــل بـــودن»« ،داشـــتن تابعیـــت
جمهـــوری اســـامی ایـــران»« ،مدبر و
مدیر بودن»« ،داشـــتن حســـن سابقه
و امانـــت و تقـــوی» و «مؤمن و معتقد
به مبانی جمهـــوری اســـامی ایران و
مذهب رسمی کشـــور» را برای «رجال
مذهبی و سیاسی» که قصد نامزدی در
انتخابات ریاســـت جمهوری را دارند،
الـــزام کـــرده و احـــراز آن را بـــه عهده
شـــورای نگهبـــان گذاشـــته اســـت؛ اما
عدم شـــفافیت و جامع و مانع نبودن
تعاریف برخی از این کلیدواژهها سبب
شـــده نحـــوه بررســـی و تصمیمگیری
درباره صالحیتها در شورای نگهبان،
از ســـوی برخی جریانهای سیاسی به
چالش کشیده شود.
منتقدیـــن معتقدند صریح نبودن
تعریف این مفاهیم در قانون اساسی،
ســـبب شـــده تصمیمـــات شـــورای
نگهبان در این حوزه به شـــائبههایی از
جمله برداشـــت و برخورد ســـلیقهای
آمیخته شـــود .یکی دیگر از چالشها،
 34ســـال محدودیـــت بـــرای زنانـــی

وزیر خارجه پیشین فرانسه در دیدار با مقامهای سیاسی کشورمان در تهران:

پاریس فارغ از دیدگاه امریکا از برجام حمایت میکند
وزیـ ــر خارجه اسـ ــبق فرانسـ ــه برحمایت
پاریـ ــس از تداوم برجام تأکید کرد و گفت:
«ایـ ــران و فرانسـ ــه در خصـ ــوص تـ ــداوم
اجرای برجام همگرایی وجود دارد ».اوبر
ودرین که به تهران سـ ــفر کرده اسـ ــت ،در
دیـ ــدار با علـ ــی اکبر والیتـ ــی عضو مجمع
تشـ ــخیص مصلحت نظـ ــام با اشـ ــاره به
اینکـ ــه در دوران خاصی به سـ ــر میبریم،
گفـ ــت« :توافقنامـ ــه مهمـ ــی که در سـ ــال
 2015امضا شد از اهمیت باالیی برخوردار
اسـ ــت که امریکاییهـ ــا قصد دارنـ ــد آن را
زیـ ــر سـ ــؤال ببرنـ ــد ».وی گفـ ــت« :پس از
انتخابات ریاسـ ــت جمهوری که در کشور
شما و ما انجام شـ ــد ،فکر میکنم فضای
مناسـ ــب تری برای تبادالت ایجاد شـ ــده
اسـ ــت .ایران میخواهد توافقنامه را اجرا
کند و جدا از دیدگاه امریکاییها ،فرانسـ ــه
از تـ ــداوم برجـ ــام حمایت میکنـ ــد و فکر
میکنـ ــم ایـ ــن موضـ ــع دیگـ ــر طرفهای
امضاکننـ ــده ایـ ــن توافق هم هسـ ــت» .به
گـ ــزارش ایرنـ ــا والیتی هـ ــم در دیـ ــدار اوبر
ودرین با اشاره به رویکرد مثبت فرانسه در
خصوص مسأله هستهای ایران گفت« :ما
میدانیم که دیـ ــدگاه دولت جدید امریکا
بر هم زدن توافق هستهای است و این در
تضاد با سیاست موافق فرانسه نسبت به
برجامهست».
ëëهیچبیگانهایحقبازدید
ازمراکزنظامیماراندارد
عضـ ــو مجمـ ــع تشـ ــخیص مصلحت
نظام پـ ــس از دیدار با وزیر خارجه اسـ ــبق
فرانسه و در جمع خبرنگاران به اظهارات
دیـ ــروز آمانـ ــو که گفتـ ــه بـ ــود «در صورت
نیاز فراهـ ــم کـ ــردن امکان دسترسـ ــی به
سـ ــایتها را از ایران خواسـ ــتار خواهد شد
و بین سـ ــایتهای نظامـ ــی و غیرنظامی
تفاوت قائل نیست» ،گفت« :آقای آمانو،
مأمورانـ ــش و هیـ ــچ بیگانـ ــه دیگری حق
ندارند از مراکز نظامی ما بازدید کنند زیرا
این مراکز جزو مناطق ممنوعه اسـ ــت که
برای هر بیگانه و وابسته به بیگانه ،حریم
امنیتی به کلی سری محسوب میشود».
والیتی با تأکید بر اینکـ ــه «در قرارهای
گذشته با آژانس به هیچ عنوان دسترسی
به سـ ــایتهای نظامی نبـ ــود و اگر چنین
بود ما توافـ ــق نمیکردیم» ،تصریح کرد:
«ادعای چنین حقی اختـ ــراع آقای آمانو
است و گرنه اگر او مستقل بود و تصمیمی
که میگرفت کامالً بر اساس استقالل بود
باید برای بازدید از مراکز هسـ ــتهای رژیم

ایرنا

فرمانـــده نیـــروی دریایـــی ارتش
گفـــت:بایـــد از منابع کشـــور برای
توسعه سواحل کشور استفاده کنیم
تا بتوانیم آینده خوب در راســـتای
برنامههـــای دریـــا محور ترســـیم
کنیـــم .به شـــرط اینکه مســـئوالن
«اقـــدام و عمل» را در دســـتور کار
قرار دهند نه اینکه شـــعار بگویند
کـــه ،طرح داریم ،طـــرح داریم .به
گزارش تسنیم ،حبیباهلل سیاری
در مراســـم روز جهانی دریانوردی
با تأکید بر اینکه باید برای توسعه
دریامحورهمچنـــان اقتدارخـــود
درعرصههـــای دریایـــی را حفـــظ
کنیم ،تصریح کرد :اگر به مســـأله
آمایـــش جمعیتـــی کشـــور توجه
نکنیم در آینده با مشکالت زیادی
در ســـواحل جنـــوب بخصـــوص
سواحل ُمکران مواجه میشویم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه تنهـــا راهکار
توســـعه ســـواحل مکران اســـت،
افـــزود:اگر بخواهیـــم این حرکت
را بـــا دیگر کشـــورها تطبیق دهیم
کشـــورهایی کـــه اقلیم بدتـــری از
ایـــران داشـــتهاند بخوبـــی از دریا
استفاده کرد هاند.

کدخدایی از درخواست آیتاهلل یزدی برای تفسیر «رجل سیاسی» خبر داد

سایت شورای نگهبان

دبیـــرکل مجمـــع محققیـــن و
مدرســـین حـــوزه علمیـــه قـــم با
اشاره به کشتار مسلمانان میانمار
گفـــت :ریشـــهیابی ایـــن جنایات
بســـیار مهم اســـت و باید پشـــت
پـــرده آن را کشـــف و در دنیا فاش
کرد .سید حسین موسوی تبریزی
در گفتوگـــو با فـــارس ادامه داد:
در دیـــن اســـام روایـــات زیـــادی
وجـــود دارد که شـــدت علیه کفار
و مـــودت بین مؤمنـــان از صفات
بارز هر مســـلمانی است و باید در
دســـتور کار قرار گیـــرد .وی افزود:
مســـلمانان بایـــد در برابـــر ظالم
برخورد خصمانه داشـــته باشـــند
و مظلومیـــن را کمک کننـــد و هر
کشوری باشد فرقی نمیکند چون
مـــا طبق قانـــون اساســـی طرفدار
مســـتضعفین کل جهان هستیم.
وی بـــا قدردانـــی از موضعگیـــری
رئیـــس جمهـــوری و وزیـــر امـــور
خارجـــه در ایـــن مـــورد تصریـــح
کـــرد :در ایـــن خصـــوص قوانین
بینالمللی وجود دارد و باید طبق
آن عمل شود.
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صهیونیسـ ــتی فشـ ــار میآورد زیـ ــرا وجود
سالح هسـ ــتهای در سرزمینهای اشغالی
بزرگترینخطربرایکلمنطقهخاورمیانه
است».
ëëطرفهـ ــای برجـ ــام ،مسـ ــتقل از امریکا
بینخودشانهماهنگهستند
ودریـ ــن ،وزیر خارجه اسـ ــبق فرانسـ ــه
همچنین در نشست «بررسی چشمانداز
راهبردی روابط ایران و فرانسه» با حضور
سـ ــید کمال خـ ــرازی دربـ ــاره زمزمههای
خـ ــروج امریـ ــکا از برجـ ــام و اقدامـ ــات
کشـ ــورهای اروپایـ ــی در ایـ ــن زمینه گفت:
«کشـ ــورهای امضاکننده برجـ ــام در زمان
مذاکرات ،گفتوگوها را حول محور تمام
نکات قرار دادند ،بر خـ ــاف امریکا که در
آن زمان رئیس جمهوری امریکا تنها بود
و البته سیاسـ ــت خوبی را در مقابل کنگره
که اکثریت آنها مخالف توافق هسـ ــتهای
بودند ،نشـ ــان داد» .وی افـ ــزود« :هر چند
در فرانسـ ــه و برخـ ــی کشـ ــورهای اروپایی
برخی رسانهها موافق خط امریکا بودند،
امـ ــا سیاس ـ ـتهای اصلـ ــی این کشـ ــورها
موافقـ ــت با برجـ ــام بـ ــود و هماکنون هم
بعد از برجام ،کشورهای امضاکننده غیر
از امریکا منسجم هستند و در این زمینه با
هم هماهنگ خواهند بود ».وزیر خارجه
اسبق فرانسه با اشاره به اهمیت موضوع
توافق هسـ ــتهای ایران و  5+1تأکید کرد که
در حال حاضر مشکل اصلی در امریکا این
اسـ ــت که جریانهای زیادی در این کشور
وجود دارند که میخواهند مانع تقویت و
اجرای برجام شـ ــوند و این تالشها هنوز
هم ادامه دارد ،همچنان که امروز ترامپ
رئیس جمهوری این کشـ ــور که کامالً هم
غیرقابل پیشبینی است ،مخالف اصلی
ایـ ــن توافـ ــق محسـ ــوب میشـ ــود ».وزیر
خارجه اسبق فرانسـ ــه با اشاره به گزارش
آژانس بینالمللی انـ ــرژی اتمی مبنی بر
پایبندی ایران به تعهداتش خاطرنشـ ــان

کرد« :امروز ما در یک لحظه اسـ ــتراتژیک
قرار داریم و از همین رو به نفع همه است
که ایـ ــن توافق اجرایـ ــی شـ ــود .در اوضاع
حساسـ ــی به سـ ــر میبریـ ــم و امیدواریم
در آینـ ــده نزدیک امضاکننـ ــدگان برجام
بتوانند مانع شـ ــوند که امریکا روند منفی
در این توافق ایجاد کند ».رئیس شـ ــورای
راهبردی روابـ ــط خارجی درباره اظهارات
اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر
اینکه ایران با فرض احتمال خروج امریکا
از برجام بـ ــا اروپاییها این توافـ ــق را اجرا
میکند ،گفت« :این بستگی دارد به اینکه
بقیه امضاکننـ ــدگان برجام چه مواضعی
داشت ه باشند .اگر اروپاییها بر سر مواضع
خود بایسـ ــتند و از برجـ ــام حمایت کنند،
یک سـ ــناریو هست و اگر دست از حمایت
بردارند سـ ــناریوی دیگری است» .خرازی
تصریح کرد« :باید برای هر سناریو آمادگی
داشته باشیم و دسـ ــتگاههای مربوط هم
به سناریوهای مربوط فکر کنند که چگونه
عکسالعمـ ــل نشـ ــان دهنـ ــد؛ بنابرایـ ــن
مواضعی که دوستان میگیرند در چنین
قالبی قابل تفسیر است».
ëëاآلنزمانمذاکرهباعربستاننیست
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی
توگو با ایسـ ــنا در رابطه
همچنیـ ــن در گف 
بـ ــا تنش میـ ــان ایـ ــران و عربسـ ــتان تأکید
کرد«:اگر عربستان از سیاستهای جاری
در یمن ،بحرین ،سـ ــوریه و عراق دسـ ــت
بردارد زمینـ ــه مذاکره فراهم میشـ ــود».
خـ ــرازی در ادامـ ــه دربـ ــاره دالیـ ــل رد
پیشـ ــنهادها برای میانجیگری میان ایران
و عربستان گفت«:زمانی مذاکرات مفید
اسـ ــت که دو طرف قائل به مذاکره باشند.
تابهحالعربستانچنینسیاستینداشته
است و به اتکای پول و نفوذی که در برخی
از کشـ ــورها دارد و حمایتـ ــی کـ ــه از طـ ــرف
امریکا و غرب میشود به ماجراجوییهای
خود ادامه میدهد».

اســـت کـــه میخواســـتند نامـــزد
انتخابات ریاســـت جمهوری شوند اما
درگیرودار اینکه آیا «رجل» به معنای
«شخصیت» است یا «مرد» ،در عمل
از ورود به این میدان بازماندهاند.
ســـال گذشـــته بـــود کـــه ابـــاغ
سیاســـتهای کلی انتخابات از ســـوی
رهبر معظم انقالب اسالمی سبب شد
این موضوع به طور جدی مطرح شود.
حضرت آیـــتاهلل خامنـــهای مهر ماه
ســـال گذشـــته در اجرای بند یک اصل
 ۱۱۰قانون اساســـی ،سیاستهای کلی
را در  18بنـــد ابالغ فرمودند؛ تبصره 5
بند دهم این سیاســـتها بر «تعریف
و اعـــام معیارها و شـــرایط الزم برای
تشـــخیص رجـــل سیاســـی ،مذهبی و
مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاســـت
جمهـــوری توســـط شـــورای نگهبان»
تأکید داشـــت .البته اختالف نظرهایی
دربـــاره اینکـــه مخاطـــب ایـــن بنـــد از
سیاستهای ابالغی چه نهادی است
وجـــود دارد .برخی معتقدند شـــورای
نگهبان مســـئول احراز صالحیتهای
نامزدهاســـت و نـــه تعیین آنهـــا و لذا
مجلس یـــا دولـــت در قالب طـــرح یا
الیحه بایـــد این معیارها را مشـــخص
کننـــد .برخـــی دیگر هـــم بر ایـــن نظر
هســـتند که شـــورای نگهبـــان میتواند
نســـبت به تعریف ایـــن ویژگیها هم
ورود کند.
نجاتاهلل ابراهیمیان عضو شورای
توگو با
نگهبـــان پیـــش از ایـــن در گف 
«ایـــران» گفته بود که شـــورای نگهبان
در صورت درخواســـت تفســـیر یکی از
اعضا میتواند به این مســـأله و تعیین
تکلیف شـــمولیت رجل سیاسی ورود
کنـــد .بعد از ابالغ این سیاســـتها بود
که شـــورای نگهبان با صـــدور بیانیهای
از نخبگان ،اســـتادان حوزه و دانشگاه،
صاحب نظران و اندیشـــمندان حقوق
و علـــوم سیاســـی و شـــخصیتهای
سیاســـی و گروههـــا و احـــزاب دعـــوت
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کرد پیشـــنهادهای مســـتدل خـــود در
خصوص جزء  5بند  10سیاســـتهای
کلـــی انتخابـــات راجـــع بـــه شـــرایط
داوطلبان ریاســـت جمهوری را به این
شورا ارسال کنند.
حـــال  10ماه بعد از ایـــن فراخوان،
ســـخنگوی شـــورای نگهبان خبـــر داد
آیتاهلل محمد یـــزدی یکی از فقهای
شورای نگهبان در این باره درخواست
تفســـیر کرده اســـت .درخواستی که در
اصـــل  98قانون اساســـی ریشـــه دارد
کـــه میگوید« :تفســـیر قانون اساســـی
بـــه عهـــده شـــورای نگهبان اســـت که
بـــا تصویب ســـه چهـــارم آنـــان انجام
میشود».
بر این اساس زمانی شورای نگهبان
به یـــک تفســـیر از قانون میرســـد که
ســـه چهارم شـــورا با آن دیدگاه موافق
باشـــند .بـــر ایـــن اســـاس درخواســـت
آیتاهلل یزدی برای درخواست تفسیر،
فعالً گام اول اســـت و باید منتظر نظر
اعضای شورای نگهبان بود.
با ایـــن حال ناظران معتقدند حال
کـــه یکـــی از فقهـــای بلندپایه شـــورای
نگهبان درخواســـت تفســـیر داشـــته،
ممکن اســـت اعضا در پروســـه زمانی
کوتاه تری به نتیجه برسند.
البتـــه برخـــی نیـــز معتقدنـــد اگـــر
شـــورای نگهبان در این باره تفســـیری
ارائه دهد ،راه تغییر مجددش دشـــوار
است؛ بهعنوان مثال اگر شورای نگهبان
به این نتیجه برسد که منظور از «رجل
سیاســـی» فقط مـــردان اســـت ،تغییر
مجدد آن بســـیار دشـــوارتر از امروزی
اســـت که درباره این مفهـــوم ،تعریف
روشنی وجود ندارد .به هر روی با طرح
درخواســـت تفســـیر از ســـوی آیتاهلل
یزدی حال شـــورای نگهبان مکلف به
جمعبندی و تعیین تکلیف این مهم
اســـت امـــری کـــه در طـــول نزدیک به
 4دهه بعد از پیروزی انقالب اســـامی
به سکوت گذشته است.
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جزئیاتی از طرح تهاجمی امریکا
در قبال ایران

 ۶نفـــر از مقامات امریکا بخشهایی از طرح پیشـــنهادی
وزیران خارجه و دفاع و مشـــاوران امنیتی ترامپ در قبال
ایران را افشا کرده و مدعی شدند« :در این طرح پیشنهادی به نیروهای دریایی
امریکا گفته شده که درصورت رویارویی با قایقهای پرسرعت ایران در آبهای
منطقه ،میتوانند واکنش قهری شـــدیدتری داشته باشند ».به گزارش ایلنا به
نقل از رویترز این طرح پیشـــنهادی در جلسه شورای امنیت ملی امریکا که روز
جمعه برگزار شـــد ،در اختیار ترامپ قرار گرفت .بر اساس این گزارش ،ترامپ
با توافق هســـتهای ایران مخالف اســـت و همین امر به مسأله پیچیدهای برای
سیاستگذاران امریکایی تبدیل شده است .بیشتر دستیاران امنیت ملی ترامپ
معتقدنـــد این توافق باید به قوت خود باقـــی بماند .یکی از مقامات امریکایی
گفت« :مشکل اصلی ما منصرف کردن رئیس جمهوری برای خروج از برجام
اســـت .اما او قویاً با برجام مخالف است و نیکی هیلی سفیر او در سازمان ملل
نیز از اقدامات تهاجمیتر علیه ایران حمایت میکند .همه استراتژیهایی که
به او پیشنهاد میشود برای حفظ برجام است».

ادعای رئیس سیا علیه ایران
به گـــزارش فارس« مایک پمپئو» رئیس ســـیا مدعی شـــد« :ایران
همیشـــه با القاعده یک چانه زنی دو جانبه داشـــته است و اغلب از
آنها حفاظت کرده اســـت و این حفاظت مشروط به این بود که اگر
ما از شما حفاظت میکنیم شما به ما در تهران حمله نمیکنید.

اعزام فرماندهان دانشگاه افسری سپاه به «جبهه مقاومت»

جانشـــین دانشگاه افســـری امام حســـین(ع) از اعزام تعدادی از فرماندهان و
مربیان این دانشگاه به صحنه جنگهای نیابتی و جبهه مقاومت خبر داد .به
گزارش تسنیم ،دریادار دوم پاسدار حمید اباذری گفت :تعدادی از فرماندهان
و مربیان دانشـــگاه امام حسین(ع) را برای آشـــنایی با صحنه جنگ نیابتی به
جبهه مقاومت اعزام کردیم که بعضی از آنها یک بار و بعضی چند بار به این
مأموریت اعزام شـــدند و این موضوع در کیفیـــت کار و آموزشدهی آنها تأثیر
زیادی گذاشته است.

پیشنهادهای برجامی وزیران اسرائیل به ترامپ
وزیر اطالعات و امنیت اسرائیل گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری
امریکا باید توافق هســـتهای با ایران موســـوم به برجام را متوقف کرده
یـــا مـــورد بازنگری قـــرارداده یا آن را لغـــو کند .به گـــزارش عصر ایران
«ییســـراییل کاتـــز» در اظهاراتـــی در کنفرانس مقابله با تروریســـم در
دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل درباره سفر هفته آتی بنیامین نتانیاهو به
امریکا گفت« :نتانیاهو باید از ترامپ بخواهد که اجرای برجام را متوقف
کنـــد ،یـــا آن را مورد بازنگری قـــرار دهد یا لغـــو کند».همچنین در این
کنفرانس «نفتالی بنت» وزیر آموزش اسرائیل نیز در اظهاراتی مشابه
خواستار بازنگری یا لغو برجام از سوی ترامپ شده و یک ایران هستهای
را بزرگترین تهدید موجودیتی علیه امنیت اسرائیل دانست.

