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روی موج کوتاه

رئیس جمهــوری با اشــاره به 
شکســت تحریم هــای غیرقانونی 
و فشــار حداکثری آمریــکا علیه 
ملت ایــران و اعتــراف دولتمردان 
جدید این کشــور به ایــن موضوع، 
اظهار داشــت: فعال شــدن برجام 
به عنوان یــک توافــق چندجانبه 
بین المللی منوط بــه لغو تحریم ها 
 از ســوی آمریکا و ایفــای تعهدات

 کامل همه اعضا است.
حسن روحانی در دیدار سایمون 
کاوونــی، وزیر امــور خارجه ایرلند 
که به تهران ســفر کرده، با انتقاد از 
بی عملی و بی تحرکی اروپا نسبت به 
تعهدات برجامــی، افزود: جمهوری 

اســامی ایران متعهد بــه برجام و 
حفــظ آن بوده و تنها طرفی اســت 
که برای آن هزینه پرداخته است اما 
این وضع نمی تواند به همین شــکل 
تداوم یابــد و برای حفــظ و احیای 
برجام اجرای کامل قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل از سوی 
همه اعضای برجام ضروری اســت. 
وی با اشاره به سابقه عضویت ایرلند 
در شــورای امنیت ســازمان ملل و 
مشــی بی طرفانه این کشور، تاکید 
کرد: شــورای امنیت می بایست در 
برابر دولــت قبلی آمریــکا به دلیل 
 نقــض قطعنامه برخورد مناســب 

انجام می داد.

 ایران مصمم به همکاری 
با آژانس است

رئیس جمهور در ادامه با اشــاره 
به اقــدام ایــران در توقــف اجرای 
پروتــکل الحاقی براســاس مصوبه 
مجلس شــورای اســامی، تاکید 
کرد: به رغم توقــف اجرای پروتکل 
الحاقی، ایــران همچنــان مصمم 
به همــکاری با آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی در ایفــای وظایف این 
 ســازمان بر اســاس توافق صورت 

گرفته است.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــران 
آمادگی دارد پس از رفع تحریم های 
غیرقانونی آمریکا و دست کشیدن 

ایــن کشــور از سیاســت تهدید و 
فشــار، بافاصله اقدامات جبرانی 
خــود را منطبق بــا مفــاد برجام 
 انجــام داده و بــه تعهــدات خود 

عمل کند.
روحانی همچنین در این دیدار 
توســعه و تعمیق روابــط تهران - 
دوبلیــن در همه زمینه هــا به ویژه 
روابط اقتصادی و تجاری را خواستار 
شــد و با تاکید بر اســتفاده از همه 
ظرفیت های موجود در این زمینه، 
اظهار داشت: دو کشور ظرفیت های 
استفاده نشده زیادی در همه ابعاد 
دارند که باید برای اســتفاده از آن 

تاش کرد.

دولت جدید آمریکا مصمم به 
بازگشت به برجام است

در این دیــدار، وزیر امور خارجه 
ایرلند نیز با اشاره به نقش این کشور 
به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت 
ســازمان ملل برای دو ســال آتی و 
جایــگاه تســهیل گری در اجرای 
برجام و قطعنامه 2231 ســازمان 
ملل متحد، گفت: خــروج ترامپ از 
توافق برجام یک اشــتباه تاریخی 
بود و دولت جدید آمریکا مصمم به 

بازگشت به برجام است.
ســایمون کاوونی با بیان اینکه 
برجــام را به عنــوان یــک توافق 
بین المللی برای صلح بسیار ارزشمند 
می دانیم، افزود: ما تمام تاش خود 
را برای حفظ برجــام انجام خواهیم 
داد و حاضریم هــر نقش ممکن که 
می تواند به بهتر شــدن شــرایط و 
آغاز دوباره گفتگوهای همه اعضای 

برجام کمک کند، ایفا کنیم.
وزیر امور خارجه ایرلند با اشاره به 
تغییرات ایجاد شده در دولت آمریکا 
و تمایل دولتمردان این کشور برای 
بازگشــت به برجام،  اظهار داشت: با 
شرایط جدید فرصت مناسبی برای 
مذاکره و گفتگو ایجاد شده که باید از 
آن به عنوان ملزم شدن همه اعضا به 

اجرای برجام استفاده کنیم.
تاکید ظریف بر ضرورت رفع 

کامل و موثر تحریم های آمریکا 
 وزیر امور خارجــه ایرلند دیروز 
همچنیــن با محمدجــواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و 

گفت وگو کرد.
 وزیر امور خارجه در این دیدار  بر 
ضرورت رفع کامل و موثر تحریم های 

غیر قانونی آمریکا تاکید کرد و گفت: 
این اقدام منجر به بازگشت گام های 
جبرانی ایران خواهد شد. دو طرف 
در این دیدار در خصوص موضوعات 
مهم روابط دوجانبــه، منطقه ای و 

بین المللی گفت وگو کردند.
ضرورت تداوم رایزنی های سیاسی 
و مبادالت اقتصــادی از مهمترین 
محورهای مورد گفت وگو در بخش 
روابــط دوجانبه بــود. وزیر خارجه 
ایرلند بار دیگر اعام کرد که مطابق 
ترتیبات توافق شــده، سفارت این 
کشور به تدریج در تهران بازگشایی 
خواهد شد. بخش دیگر گفت وگوهای 
وزیران امور خارجه ایران و ایرلند در 
خصوص آخرین تحوالت مربوط به 
برجام بود. ظریــف در این خصوص 
بار دیگر سیاســت اصولی جمهوری 
اسامی ایران مبنی بر ضرورت رفع 
کامل و موثر تحریم های غیر قانونی 
آمریکا به عنوان گامــی که متعاقبا 
منجر به بازگشــت گام های جبرانی 

ایران خواهد بود، را یادآور شد.
وزیــر امــور خارجــه ایرلنــد 
نیز گفــت: این کشــور در ظرفیت 
عضویت غیردائم شــورای امنیت و 
تسهیل گر قطعنامه 2231  این شورا 
و نیز به عنوان عضو اتحادیه اروپا برای 
تســهیل این فرآیند آمادگی دارد. 
بررســی نحوه همکاری برای کمک 
به کاهش تنش هــای منطقه ای از 
دیگر موضوعات مــورد گفت وگوی 
وزرای امور خارجه بــود که طی آن 
در خصوص تحــوالت منطقه خلیج 
فارس، یمن، عراق، ســوریه، لبنان، 
فلسطین، افغانستان و قفقاز گفت وگو 

و تبادل نظر شد.

روحانی در دیدار وزیر خارجه ایرلند؛

فعال شدن برجام منوط به لغو تحریم ها و ایفای تعهدات است
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وزیر دفاع با اشاره به »تهدیدات اخیر ایران توسط سران رژیم صهیونیستی«، اعام کرد 
که به دنبال امر فرماندهی معظم کل قوا، طرح نابودی تل آویو و حیفا تبدیل به طرح شده و 

اگر غلط زیادی از این رژیم سر بزند، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم.
امیر سرتیپ امیر حاتمی در سیزدهمین جشنواره »جوان سرباز، حضرت علی اکبر«، 
اظهار کرد: قدرت نرم جمهوری اسامی ایران ابعاد مختلفی دارد که از وجوه آن می شود 
به قدرت منطقه ای جمهوری اسامی ایران اشاره کرد و گفت که گروه های مقاومت میوه 
قدرت نرم جمهوری اسامی ایران هستند که در یمن، عراق، سوریه و لبنان حضور دارند 

و طعم این میوه را رژیم صهیونیستی به خوبی چشیده است.
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی تا ســال 13۵۷ و پیروزی انقاب اسامی با آرزوی 
واهی نیل تا فرات هر روز ظلم بیشتر می کرد و سرزمین های خود را توسعه می داد اما از 
لحظه پیروزی انقاب اسامی همه توسعه های او متوقف شد و نه تنها توسعه سرزمینی 

آنها متوقف شد و هیچ کس او را در منطقه نمی خواهد بلکه همه ملت های منطقه از این 
رژیم متنفر هستند و آنها خودشان بهتر این موضوع را می دانند و به همین دلیل مجبور 

شده اند دور سرزمین های اشغالی دیوار بکشند.
امیر حاتمی با اشــاره به تهدیدات اخیر ایران توسط ســران رژیم صهیونیستی 
گفت: گاهی اوقات از سر استیصال این رژیم ادعاهای واهی را مطرح می کنند و غلط 
بزرگتر از دهانشان می کنند و جمهوری اســامی و ایران بزرگ را به زعم خودشان 

تهدید می کنند.
وی با بیان اینکه این سخنان از سر استیصال اســت، افزود: رهبر معظم انقاب 
و فرماندهی معظم کل قوا در همان ســال هایی که آنها همیــن غلط های زیادی را 
می کردند فرمودند رژیم صهیونیستی دشــمن اصلی ما نیست، آنها حتی در اندازه 
جمهوری اسامی ایران نیستند و می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلط زیادی 

از آنها سر بزند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم. این امر فرماندهی معظم 
کل قوا با دقت اجرا و تبدیل به طرح شده است.

وی تاکید کرد: من به آنهــا توصیه می کنم و تاکید می کنم حتــی در زبان هم این 
غلط های زیادی را نکنند. 

ســردار ســعید محمد اعام کرد که از فرماندهی قرارگاه 
خاتم االنبیا استعفا داده است. او دیروز در توئیتر نوشت: »از آنجا 
که احتمال دارد به دلیل حضــور اینجانب در فضای انتخاباتی 
شائبه هایی متوجه نهاد مقدس سپاه شود، در راستای صیانت 

از ســپاه و قرارگاه انقابی-جهادی خاتم االنبیاء، از سمت خود 
استعفاء می دهم.« در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت که 
یک منبع آگاه در گفت وگو با این خبرگزاری، هدف از استعفای 
سعید محمد را حضور او در انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ 
اعام کرد. به گفته این منبع، سردار محمد حدود دو ماه پیش 

درخواست استعفای خود را به سردار سامی داده بود.
در متن اســتعفای او آمده اســت: »با توجــه به برخی 
شایعات و بروز برخی شــائبه های سیاسی- انتخاباتی و در 
راستای صیانت از قرارگاه انقابی- جهادی خاتم االنبیاء، 

از سمت خود اســتعفاء می دهم. امید است این قرارگاه در 
جهت ادامه ماموریت های خود بیــش از پیش موفق بوده 
و برگ های زرین دیگری به دفتر خدمات ســپاه پاسداران 

انقاب اسامی، بیفزاید.
بنده نیز به عنوان سرباز رهبر معظم انقاب همواره در خدمت 
نظام مقدس جمهوری اسامی و در خط نورانی امام ره، رهبری 
و شهدای گرانقدر انقاب، خدمتگزار مردم عزیز ایران سرافراز 

خواهم بود.«
به دنبال استعفای سردار محمد، روز گذشته با حکم سردار 

حسین سامی، فرمانده کل سپاه ســردار سرتیپ دوم پاسدار 
سید حسین هوشی سادات به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا )ص( سپاه منصوب شد.
فرمانده کل ســپاه همچنیــن با قدردانــی از زحمات و 
تاش های سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر سعید محمد طی 
دوره تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 

وی را به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد.
گفتنی است سردار هوشــی ســادات پیش از این معاون 

مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه را عهده دار بوده است.

معاون ســازمان امور اجتماعی کشور گفت: 
جمعیت امام علی به دلیل عدم تمکین به تذکرات 
شفاهی و کتبی و عدم اصاح انحرافات، با تصمیم 
شــورای ملی توســعه و حمایت از تشکل های 

مردم نهاد منحل شد.
زهرا عابدینی، در نشســت خبــری فرایند 
انحال جمعیت امام علی)ع( با بیان اینکه حمایت 
و نظارت بر سازمان های مردم نهاد به شورای ملی 
توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد سپرده 

شده، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم آیین نامه 
سازمان های مردم نهاد مورد بازنگری قرار گرفت 
و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده  شورای  
ملی توسعه و  حمایت از تشــکل های مردم نهاد 
قرار گرفت. وی افزود: این شورا متشکل از هشت 
نماینده از دستگاه های اجرایی کشور، یک نماینده 
از شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر و چهار 

عضو منتخب تشکل های ملی است.
عابدینی گفت: انحال سازمان های مردم نهاد، 

طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده 
است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، 
باید گزارش آن به شــورای ملی ارائه شود و بعد از 
بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که 
ســازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه 
عدول کرده است، طبق ماده 3۴ اساسنامه شورای 
ملی حمایت از سازمان های مردم نهاد به دو روش 
می توان عمل کرد. وی افزود: نخست اینکه شورا به 
سازمان مردم نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر 

کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصاح 
تخلفات خود تعیین کند. در بند ســوم ماده 3۴ 
اساسنامه هم آمده که شورا می تواند درخواست 
انحال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی 

نسبت به آن تصمیم گیری کنند.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان 
اینکه تصمیم انحال یک جمعیت براساس 
مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً 
وزارت کشور خارج شــده و در حیطه هشت 
دستگاه قرار دارد، گفت: انحال جمعیت امام 
علی هم مراحلی طی کرده اســت و به دلیل 
عدم تمکیــن به تذکرات شــقاهی و کتبی و 
عدم اصاح انحرافات، شورای ملی توسعه و 
حمایت از تشــکل های مردم نهاد تصمیم به 
انحال این جمعیت گرفــت. عابدینی ادامه 
داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت 
کشور قرار دارد مکلف اســت که تصمیمات 

شورا را اجرایی کند.

وزیر دفاع:

طرح نابودی تل آویو و حیفا آماده شده است

پس از استعفا از فرماندهی قرارگاه خاتم؛

سردار سعید محمد حضورش را در انتخابات 1400 تایید کرد

وزارت کشور: 

جمعیت امام  علی به دلیل عدم اصالح انحرافات منحل شد
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خوان گوایدو مطرح کرد؛
 ادعای قاچاق اورانیوم 

از ونزوئال به ایران
به گزارش اســرائیل هیوم، خــوان گوآیدو، 
رئیس جمهور خودخوانده ونزوئا مدعی شد: یک 
محموله بزرگ اورانیوم در ونزوئا وجود دارد که 
از کشور قاچاق می شود و مظنون است که مقصد 
اصلی قاچاقچیان اورانیوم، ایران است. وی گفت: 
از آگاهی عمومی برخوردار است که پس از قاچاق 
اورانیوم از ونزوئا، چندیــن نفر از اعضای ارتش 
دستگیر شــده اند و ما معتقدیم که ایران یکی از 
مقاصد اصلی اســت. گوایدو افزود: دیکتاتوری 
مادورو به ایران اجازه ورود داد. این کار از زمانی 
آغاز شــد که چاوز از شــرکت های تحت تحریم 

ایاالت متحده و سایر کشورها استقبال کرد.
    

زیباکالم:
نفرت نسل جدید از اصالح طلبان 

بیش از اصولگرایان است
صادق زیباکام اســتاد دانشــگاه تهــران در 
گفت وگویــی از سیاســت های اصاح طلبان به 
شــدت انتقاد کرد و گفت: اگر اصاح طلبان در این 
انتخابات)ریاست جمهوری 1۴۰۰( شرکت بکنند، 
تتمه آبرو و حیثیت آنها نیز خواهد رفت. وی افزود: 
مگر مردم اسباب بازی هستند که بگوییم بیاید پای 
صندوق و بعد بگویم به ما مربوط نیست؛ این دقیقا 
کاری بود که آقای خاتمی کرد. این تحلیلگر سیاسی 
تاکید کرد: من معتقدم دهه شــصتی، هفتادی ها 
و هشــتادی ها آن قدری که از اصاح طلبان متنفر 
هســتند، از اصولگرایان متنفر نیستند. وی با بیان 
اینکه قالیباف خودش را به تندروها چسبانده است، 

گفت: دولت آینده، از آن تندروها خواهد بود.
    

پس از پایان حکم پنج سال حبس؛
نازنین زاغری آزاد شد

به گزارش ایسنا، حجت کرمانی، وکیل مدافع 
نازنین زاغری از آزادی این زندانی ایرانی - بریتانیایی 
پس از پایان حکم پنج سال حبس خبر داد و گفت: 
موکلم محکومیت که داشته امروز به پایان رسید و 
پابندش باز شد زیرا او یکسال با پابند بیرون بود که 
امروز باز شد. وی افزود: همچنین زمان رسیدگی به 
پرونده دوم موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 

2۴ اسفند ماه در دادگاه انقاب تعیین شده است. 
    

قوه قضاییه خبر داد؛
 برگزاری دادگاهی برای منافقین

مرکز رسانه قوه قضائیه از برگزاری دادگاهی برای 
»گروهک تروریستی منافقین« در »شعبه ۵۵ دادگاه 
حقوقی و عمومی بین الملل تهران« خبر داد. این 
مرکز عصر دیروز اعام کرد: اولین دادگاه رسیدگی 
به دادخواست ۴2 نفر از اعضای سابق گروهک و فرقه 
تروریستی منافقین به سرکردگی مریم و مسعود 
رجوی و جمعی از اعضای کادر ارشد این گروهک در 
شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی و عمومی بین الملل تهران 

در حال برگزاری است.
    

وزارت خارجه:
اظهارات محسن رضایی درخصوص 
عراق و سوریه با نگاه ایران فاصله دارد

وزارت  خارجه در اطاعیه ای درباره اظهارات 
محسن رضایی در خصوص عراق و سوریه اعام 
کرد: »آنچه گفته شده دیدگاه شخصی مصاحبه 
شــونده بوده و با نگاه جمهوری اســامی ایران 
فاصله دارد و ایران در همه مقاطع بر اساس اصل 
برادری به کمک دولت های عراق و سوریه شتافت 
که جلوه بارز آن را در مبــارزه با داعش می توان 
دید.« رضایی اخیرا در گفت وگویی با فایننشال 
تایمز گفته است: »از این به بعد، هر یک ریال که 
به هرکسی بدهیم، یک ریال را ادعا خواهیم کرد، 
زیرا اقتصاد برای ما بسیار مهم است. هیچ دلیلی 
وجود ندارد که ما به امنیت عراق و سوریه کمک 
کنیم و سپس ببینیم که سایر کشورها از مزایای 

اقتصادی بهره مند می شوند.«
    

 روایت توسلی از تماس محصورین 
کوچه اختر  با  وی؛

موسوی و رهنورد گفتند همچنان 
بر سر آرمان خود ایستاده اند

محمد توســلی، دبیر کل نهضــت آزادی از 
تماس تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
با وی خبر داد. وی در توئیتر نوشــت: »مهندس 
موسوی و خانم دکتر رهنورد طی تماس تلفنی با 
صدای باصابت خویش ضمن یادآوری خاطرات 
و همکاری هــای پیش از انقاب و احوالپرســی 
از دوســتان دیرین همچون مهندس عبدالعلی 
بازرگان و تسلیت درگذشتگان چون دکتر یزدی، 
این پیام را داشــتند که همچنان بر سر ایمان و 

آرمان خویش ایستاده اند.« 


