سرمقاله

ایسنا :فرمانده نیروهای تروریستی «سنتکام» بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از «برجام» و کارشکنیهای این کشور در مسیر
اجرای این توافق ،خواستار خویشتنداری ایران در شرایطی شــد که به گفته او ،واشنگتن در حال تالش برای احیای توافق است .ژنرال
«مکنزی» فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای تروریســتی آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام ،طی گفت وگو با خبرگزاری فرانسه از
ایران خواست تا در شرایط کنونی که واشنگتن برای حفظ توافق هســتهای ۲۰۱۵تالش میکند ،از هر گونه اقدام تحریکآمیز پرهیز
کند« .کنت مکنزی» ،فرمانده نیروهای تروریســتی «ســنتکام» که در عمان به ســر میبرد در ادامه این گفتوگو تصریح کرد :من
روی
فکر میکنم که اکنون فرصت خوبی برای همه اســت تا هوشــیارانه و محتاطانه رفتار کنند و منتظر بمانند تا ببینیم چه اتفاقی 
میدهد.

اسپوتنیک :نماینده روسیه در وین نتیجه سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را مثبت تلقی کرد« .میخائیل اولیانوف»
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین ،در پی سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران ،در صفحه
توئیترش نوشت :رافائل گروسی مدیر کل آژانس با نتایجی مثبت از تهران بازگشته است.
اگرچه پروتکل الحاقی ظــرف دو روز به تعلیــق درخواهد آمد ،آژانس و ایران به تفاهم مشــترکی رســیدند که حفظ ســطح کافی
راســتیآزمایی را مجاز خواهد ســاخت .اظهارات اولیانوف در پی این مطرح میشــود که گروســی برای مذاکره دربــاره چگونگی
فعالیتهای آژانس در ایران در پــی لغو اجرای پروتکل الحاقــی به تهران آمده بود .پس از این دیدار اعضا بیانیه مشــترکی منتشــر
کردند.
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طی شرایطی که دولت «حسنروحانی»
در تالش برای ایجاد توافقی سازنده با غرب
در راســتای حذف تحریمهای اقتصادی
گسترده علیه کشــورمان است ،مجلس
کماکان ،ســاز مخالفت خود با دولت را
جهت امتناع از هرگونــه توافق با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و متعاقب آن ،فراهم
آوردن زمینهها و بســترهای الزم جهت
بازگشــت به توافقنامه «برجام» کوک
میکند .به گزارش خبرنگار «نسلفردا»
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران
در نشستی علنی از دولت حسن روحانی به
دلیل «استنکاف از قانون مصوبِ مجلس
درباره لغو تحریمها» به قوه قضائیه شکایت
کردند .این اقدام در حالی صورت گرفت
سازمان انرژی اتمی به ایران
که سفر مدیر
ِ
دربرگیرنده تاثیرات بسیار مهمی در باب
برنامههای آینده توافق هستهای ایران و
آمریکا و متعاقــب آن ،حذف تحریمهای
اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران
بود .به موجب توافق صورت گرفته ،ایران
پذیرفته اســت که بازرســیهای آژانس
در باب فعالیتهای هســتهای این کشور
به مدت ســه ماه ادامه پیدا کند و در این
مدتِ در نظر گرفته شده ،برای اطمینان
از فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی
هیچ بازرسی از کشور خارج نخواهد شد.
در بند نخســت بیانیه نیز عنوان شــده
ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت
موافقتنامــه پادمانی بــا آژانس همانند
گذشــته ادامه میدهد .به ایــن معنا که
روال کار به صورت قبل بوده و قرار نیست
اقدام دیگری ازســوی جمهوری اسالمی
ایران در راستای امتیازدهی صورت گیرد.
توافقی که بعید به نظر میرسد مانعی برای
خواستههای مقامات داخلی ایران ،مبتنی
بر بازگشت بیقید و شرط آمریکا به برجام
در مرحله اول ،به عنوان الزمه برداشــتن
گامهای بعدی از سوی جمهوری اسالمی
ایران برای رســیدن به نتیجهای مطلوب
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آیا واقعا مشکل مجلس با دولت بر سر توافق است؟

تندترینصفکشی؛ اسم رمزبرجام

عکس  :میزان

ادامه از صفحه یک...
منحصرا نزد ایــران میماند .چنانچه ظرف
ســه ماه تحریمها کامل لغو شــد ،ایران این
اطالعات را در اختیار آژانــس میگذارد ،در
غیر این صورت ،اطالعات برای همیشه پاک
خواهد شــد .به دلیل مالحظات حفاظتی و
ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی
ایران،پیوســت بیانیه که شامل فهرست این
تاسیسات است ،محرمانه خواهد ماند.
اعتراض مجلسیها
اعتراض مجلس به بیانیه مشــترک
ســازمان انرژی اتمی و آژانس که یکشنبه
شب ساعت ۱۲منتشر شد ،آنقدر شدید بود
که باعث توقف رسیدگی به بودجه در مجلس
شــد .نمایندگان یکصدا از تخطی دولت از
قانون لغو تحریمها اعتراض کردند؛ تا جایی که
بررسی بیانیه مشترک ایران و آژانس در دستور
کار روز دوشنبه نشســت علنی مجلس قرار
گرفت .همچنین مجلسیها میخواهند دولت
درباره توافق با آژانس توضیح دهد؛ بنابراین
مقرر شده است که مسئوالن دولتی ازجمله
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی
اتمی به مجلس دعوت شوند و توضیحات الزم
را ارائه دهند.
مجلســیها معتقدند از نظــر حقوقی طبق
ماده ۷قانون راهبردی لغو تحریمها ،چنانچه
کشورهای متعاهد نسبت به اجرای تعهدات و
رفع کامل تحریم اقــدام کنند ،دولت موظف
است به مجلس گزارش کند و تصمیمگیری
پیرامون هر نوع همکاری با آژانس انرژی اتمی
برعهده مجلس بوده و هر نوع تفاهم بدون طی
این روند غیرقانونی است.
اکنون هم دولت حــق هیچ توافقی را خالف
مصوبه مجلس مبنــی برملزم کردن غرب به
برداشتن تحریمها در زمان مقررشده مجلس
ندارد .توافق ایجاد شده بین آژانس و سازمان
انرژی اتمی مبنی بر دادن فرصت ســه ماهه
خالف مصوبه مجلس است و طبق ماده هشت
و نه مصوبه مجلس ،اجرا نکردن مصوبه  جرم
است .آنها همچنین معتقدند اگر بخواهیم
با نگاهی سیاســی به موضوع بنگریم متوجه
میشــویم که دولت مســائل را به انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا گره زده اســت و
مرتب پالسهای ســازشکارانه ،وادادگی و
سازشپذیری را داد و همین موضوع دشمن را
تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد
و از قانون مجلس حســاب نبرد؛ در حالی که
این کار خالف نص صریــح قانون بود که اگر
طرفهای مقابل ما تحریمها را برداشــتند
و وظایفشــان را اجرا کردند ،دولت باید به
مجلس گزارش دهــد و مجلس تصمیمگیر
نهایی است که دولت مجددا ً تعهدات اجرایی
را به اجرا بگذارد یا نه.
دولت در مقام دفاع
سخنگوی وزارت امورخاجه در مقابل
اعتراضات مجلس بیان کرد ،آنچه انجام شده
تماماً در چارچوب مصوبه مجلس است .اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشود و
برخی نظارتهای ضروری طی سه ماه آینده
در چارچوب توافقات پادمانی حفظ میشود  .
برخی توافقات برای راستیآزماییها براساس
پادمان انجام شد و براساس توافق دوربینهای
نظارتی روشــن خواهند ماند؛ اما فیلمی در
اختیار آژانس قرار نمیگیرد .بنابراین نه تنها
اجــرای داوطلبانه پروتــکل الحاقی متوقف
شــد،بلکه توافقات جدید هم براساس قانون
مجلس است که طی روزهای آینده سازمان
انــرژی اتمی و آقــای «غریبآبــادی» که
درجریان مذاکرات بودند ،پاســخگوی ابعاد
فنی این مســئله خواهند بود   .در این میان
بســیاری از طرفداران توافق میــان دولت و
آژانس هم در مقام دفــاع از دولت برآمدهاند.
آنان معتقدنــد دولت براســاس منافع ملی
عمل میکند .آنها مــی گویند در این مدت
سیگنالهایی برای رفع تحریمها ارسال شد،
مکانیزم ماشه غیرفعال و تردد دیپلماتهای
ایرانی در آمریکا برطرف شده است و صحبت
از احیای «برجام» است؛ اما متأسفانه به نظر
میرسد عدهای در داخل کشــور ،این اقدام
را در راســتای منافع جناحی خــود ارزیابی
نمیکنند و از این موضوع ناراضی هستند  .با
توجه به نگاهی که در مجلس وجود دارد و با
توجه به مسائل انتخاباتی ،بعضی از افراد تمایل
ندارند در دولت کنونی قضیه هســتهای حل
شود و هدفشان این است که این مشکالت
به آینده موکول شود .قابل توجه است که در
زمان «ترامپ» بدترین وضعیت را علیه ایران
شاهد بودیم و مجلس حساسیتی نسبت به
تحریمهای ترامپ نداشــت و از زمانی که در
آمریکا شــاهد تغییرات بودیم ،این اقدامات
مجلس آغازشــد .از طرف دیگر قطعاً دولت
درخصوص موضوع هستهای ،هم تجربه کار
کارشناسی دارد و هم قطعاً همه تصمیمات
با مقامات عالیرتبه نظام نیز هماهنگیهای
الزم صورت گرفته است.
بنابرایــن مخالفت مجلس مانــع جدی در
روند برجام نخواهد بــود .درنهایت هم باید
گفت کاری که مجلس انجــام داده و قانونی
که تصویب کرد اگر بتواند پشــتوانهای برای
قدرت چانهزنی دولت باشــد مفید است؛ اما
اگر به مانعی برای تحقق اهداف و منافع ملی
تبدیل شود ،خطرناک است و باید مراقب بود
که در مسیری حرکت نشــود که منافع ملی
آسیب ببیند.

درخواست فرافکنانه فرمانده سنتکام از ایران

واکنش نماینده روسیه در آژانس به نتایج سفر گروسی به تهران

تصور شود .با این حال ،جو روانی داخلی
ایجاد شده از ســوی مقامات و مسئوالن
مخالف دولت حســن روحانــی ،به گونه
دیگری در حال پیشروی است.
مجلســیها اینبار نیز هماننــد دفعات
گذشــته ،به اتخــاذ موضعگیریهایی
پرداختند کــه نه تنها برخــاف مواضع
دولت ،بلکه شــاید حتی به باور بسیاری
برخالف منافع عمومی مــردم نیز تصور
شود .به گونهای که دویســت و بیست و
یک نماینده ،توافق حاصل شــده میان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان
صریح قانون
انرژی اتمی ایــران را «نقض
ِ
اقــدام راهبردی بــرای لغــو تحریمها و
صیانــت از منافــع ملت ایــران» عنوان

شدنش
کردند و خواستار مقابله با اجرایی
هستند.
در همین راستا ،موضوعی که در این روزها
بسیار بیشتر از همیشه ،ذهن مردم جامعه
را درگیر یا حتی مشوش ساخته است،نوع

موضعگیریهای احساســی و شاید در
بیشتر موارد ،همراه با استداللهای فاقد
منطق و بعضــا غیرعقالنــی نمایندگان
مجلــس شــورای اســامی در زمینه
سیاستهای دولت است .بهعنوان مثال
باید پرسید ،چه اتفاقی درحال رخ دادن
است که رئیس کمیســیون امنیت ملی
مجلس شورای اســامی به عنوان خانه
ملت ،به خــود اجازه میدهــد تا اعضای
دولت را از ورود به مجلس شورای اسالمی
برای تشریح برنامههای آتیاش در راستای
بیانیه منتشر شده ،منع کند و یا حتی به
جای ارائه توضیح درمــورد دالیل خود از
موضعگیریهــای اخیرش ،بــدون ارائه
هیچ درک صحیحی بــرای اقناع مردم،
از تهدیــد دولت برای پاره کــردن بیانیه
مشــترک میان ایــران و آژانس صحبت
میکند .آیا به نظر نمیرسد که اظهارات
اینچنینی ،این تصور را در میان اعضای
جامعه تقویت میکند که فعاالن سیاسی

مجلس ،نه در راستای منافع داخلی ملت و
جامعه ،بلکه تنها به خاطرتعارض دیدگاه و
اختالفات شخصی خود با قوه اجرایی ،قدم
برمیدارند .در همین راستا ،موضعگیری
رئیــس مجلــس« ،محمدباقرقالیباف»
نیز خالی از لطف نبــود .او نیز با «متخلف
دانســتن دولت» ،در ماجرای مربوط به
اجرای قانــون اقدام راهبــردی و توافق
سازمان انرژی اتمی و آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،بار دیگر موجب شــد تا در
فضای مجازی موج دیگری در باب ادعای
اختالفات گســترده وی با دولت حسن
روحانی و تاثیرات منفی این اختالفات بر
آینده کشور و مملکت به راه بیفتد  .آنچه
که این فضای به وجود آمده را تشــدید
کرده است ،اظهارات زودهنگام وی پیش
از صحبت با دولت و اعضای کابینهاش بر
سر توافق با مدیر آژانس بینالمللی انرژی
اتمی بود .قالیباف ،مخالفت خود را اینطور
عنوان کرد« :مجلس شــورای اســامی

سیاست

Policy

مطابق قانون ،وظیفــه پیگیری و اجرای
قوانین را برعهده دارد؛ مجلس شــورای
اســامی مصمم به توقف کامل پروتکل
الحاقی ،دسترســیها و همه موضوعات
قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از
پادمان ممنوع و غیرقانونی و نظارت بر این
امر وظیفه قوه مقننه است».
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این
است؛ در شرایطی که برخی از نمایندگان
به اختیار خود ،راه را برای گفتوگو و تعامل
دولت با مجلس بستهاند و اکثریت جمعیت
نمایندگان مجلس درگیر اختالفات حزبی
خود با دولت هستند ،آیا این قابلیت برای
مجلســیها وجود دارد که توافق حاصل
شــده از ســوی دولت را بــدون بحث و
تبادلنظر اساسی و جدی با دولت و تنها
به اختیــار خود ،بیاعتبــار و فاقد ارزش
معرفی کنند .یا اینکه آیا دولت نمیتواند
در برابر سنگاندازیهای پیدرپی برخی  
نماینــدگان خانــه ملــت ،همانند خود
این افراد عمل کرده و شــکایتی را برای
قضائیه
بررســی این اقدامات ،تقدیم قوه

کند؟ شــکی نیســت ،این موضوع که
همزمان با گامها و اقداماتِ دولت حسن
روحانی و کابینهاش ،برای احیای برجام
و از ســرگیری توافقات با غــرب و اروپا
پیامها و موضعگیریهــای متناقضی از
ســوی دلواپســان نظام ،به خصوص در
مجلس برای خنثی ساختن این اقدامات
اتخاذ میشــود ،میتواند در شرایطی که
تحریمهــا ،راه را برای هرگونــه اقدامات
صلحآمیز و توسعهمحور بستهاند ،به طرز
مخربی بر روند اصالحات اقتصادی ایران
و بهبودی اوضاع داخلی کشــور خدشه
وارد سازد و امکان هر گونه تعامل سارنده
با دنیای خارج از ایران را در راستای تأمین
منافعاش غیرعملی ســازد .جــدا از این
نباید فراموش کرد که هر گونه اختالفات
داخلی بیسرانجام در میان سران دو قوه
میتواند اشتیاق اروپا به خصوص آمریکا
بین
را برای بازگشــت به برجام به کلی از 
ببرد.

وزیر نفت در مراسم بهرهبرداری رسمی از طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی:

بدتر از طرح پاالیشگاه ستاره خلیجفارس در عمرم ندیدم!

مهر:وزیر نفــت در مراســم بهرهبرداری رســمی
از طرحهــای ملی انتقــال ،توزیع و ذخیرهســازی
فرآوردههای نفتی گفت :یکــی از طرحهایی که باید
به عنوان یک نمونه اغتشاشات مدیریتی در دانشگاهها
تدریس شود ،طرح پاالیشگاه ستاره خلیجفارس است
که تحویل دولت یازدهم شد« .بیژنزنگنه» افزود :بنده
بدتر از طرح ستاره خلیجفارس در عمرم ندیدم؛ زیرا
این طرح تا حدی مغشوش بود که فقط به درد تدریس
در دانشگاهها میخورد که مبادا این کار دوباره تکرار
شــود! زنگنه ادامه داد :در اوایل دولت یازدهم سردار
عبداللهی ،فرمانده قرارگاه خاتماالنبیا به همراه یکی
دیگر از ســرداران ،از پروژه ستاره خلیجفارس بازدید
کرد .آن ســردار بعد از بازدید از طرح پرســید که آیا
داعش به این پاالیشگاه حمله کرده است؟ آن موقع

ما چطور میخواســتیم از این واحد بــه هم ریخته،
بنزین تولید کنیم .وزیر نفت ادامه داد :در این پروژه
خط لوله،مخازن ،آبگیر ،ســاختمانهای صنعتی و
غیرصنعتی ساخته شده بودند ولی واحد فرآیندی ۴۰
درصد پیشرفت داشت .بنده ساعتها وقت مستقیم
گذاشتم که طرح ستاره خلیجفارس را اصالح کنم.
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس با همت
همه به سرانجام رسید
وی تصریح کرد :این طرح نه تنها پیشــرفتی نداشت
بلکه در یک وضعیت مغشــوش بــود .آری مهندس
ِ
مدیریت خوب
خوب همیشــه به کار میآید ،اما این
اســت که درنهایت طرح را به ســرانجام میرساند.
زنگنه ادامه داد :توسعه در کشــور با اندیشه مدبرانه
و مدیرانه شــکل میگیرد؛ البته بازوی توانا هم مهم

اســت اما درنهایت فکر و تدبیر مدیران است که کار
را به نتیجه میرســاند و در انتخابات هم کسی نباید
تکخوری کند؛ زیرا پاالیشگاه ستاره خلیجفارس با
همت همه مدیران انجام شده است .عدهای بیکارند
و به وزارت نفت فحش میدهند .وزیر نفت گفت :در
ایام انتخابات ریاستجمهوری در گرگان یک قصابی
کاندیدا شده بود و وضعش هم به خاطر کاندیداتوری
در انتخابات خوب شده بود؛ زیرا هر کسی به او مراجعه
میکرد نیم کیلو گوشت به او میفروخت! از او پرسیدند
شــما که رئیسجمهور نمیشــوید ،پس چرا برای
انتخابات ثبتنام کردید؟ قصاب گفت :درست است
که رئیسجمهور نمیشــوم ولی حداقل با این کارها
میتوانم رئیس صنف قصابها در گرگان شوم که این
موضوع حکایت این روزهاســت .عدهای بیکارند و به

وزارت نفت فحش میدهند؛ باید سؤال کرد افتخارات
شما کدام است که حاال در حال ساختن افتخار برای
خود هستید؟ این پروژههایی که از آنها دم میزنید
افتخار نیســت و ما اگر حرف نمیزنیم دلیلش این
نیست که زبان نداریم؛ بلکه وقت نداریم.

نشست خبری

 رئیس مجلس خبرگان رهبری:

مردم با تقواترین رئیسجمهور
را انتخاب کنند

یلدا توکلی  /گروه ایران
tavakoli.yalda11@gmail.com

«قانــون اساســی ،شــرایط رئیسجمهور را
مدیر،مدبر و با تقوا عنوان کرده اســت که باید
به این شرایط اهمیت داد .شورای نگهبان باید
حواسش را جمع و در تأیید صالحیتها بیش
از همه به تقوای کاندیداها توجه کند ».رئیس
مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این مطلب
در آیین افتتاحیه هشتمین اجالسیه رسمی
پنجمین دوره مجلس خبرگان گفت :تقوا در
حد عدالت و یک درجه باالتــر از عدالت بوده
و طبیعی است مردم باتقواترین رئیسجمهور
را انتخاب کنند؛ امیدوارم کسانی که از سوی
شــورای نگهبان تأیید صالحیت میشوند ،از
ابتدا تا پایان تقوای الزم را داشته و خادم ملت
باشند .آیتاله «احمدجنتی» با تقدیر مشارکت
مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت:
مردم در انتخابات مجلس با مشــارکت خوبی
حضور یافتند و آزادانه نمایندگان خودشان را
انتخاب کردند .آیتاله جنتی بر همین اساس
به نمایندگان مجلس توصیه کرد :نمایندگان
جدید مجلس که بســیاری از آنها نیروهای
انقالبی هستند ،حق این مردم را ادا کنند و به
فکر خودشان و جریانات سیاسی و دوستانشان
نباشــند و به مردمی خدمت کنند که آنها را
انتخاب کردهاند؛ نیز در خدمتگزاری به مردم
اولویتها را در نظر بگیرند و به مسائل فرعی و
دست دوم نپردازند و از قدرت خود به نفع نظام
و مردم استفاده کنند.وی با تبریک اعیاد رجبیه
یاد و خاطره اعضای فقیــد مجلس خبرگان
رهبری ،حضرات آیــات مصباحیزدی ،محمد
یزدی و ابراهیم امینی را گرامی داشت .آیتاله
جنتی با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی با بیان
اینکه داغ این شهید عزیز کهنه نمیشود ،ابراز
امیدواری کرد که خداوند هرچه زودتر امکان
انتقام خون آن شهید را بدهد و ما به چشم خود
آن روز را ببینیم .وی بــا قرائت بخشهایی از
نامه سردار شهید سلیمانی به دخترش درباره
لزوم دفــاع از مظلومان و انســانهای بیپناه
در برابر تروریســتها گفت :خــدا «ترامپ»
آمریکا و کسانی را که در ترور این شهید نقش
داشتند و یک ملت را داغدار کردند ،لعنت کند.
آیتاله جنتی با تقدیر از خدمات کادر درمان
برای صیانت از ســامت مردم در برابر کرونا و
گرامیداشت یاد شهدای سالمت اظهار داشت:
کرونا از مسائل امروز ما و دنیاست که فکر همه
را مشغول کرده و مشــکالت فراوان اقتصادی
و سیاسی به وجود آورده است .آیتاله جنتی
افزود :برخی مردم بهواســطه کرونا با وضعیت
اقتصادی نامناسبی مواجه شــدند وکسب و
کارشان کساد شده و نمیتوانند زندگی خود
را بچرخانند .مردم ما در ایام کرونا کمکهای
مؤمنانه خوبی به همدیگر و به فقرا داشــتند
شــاهد بودیم برخــی صاحبخانهها مراعات
حال مســتاجران را کردند .ما مــردم عزیزی
داریم و از مســئوالن بدون استثنا میخواهم
هر خدمتی میتوانند بــه مردم بکنند .رئیس
مجلس خبرگان رهبری از حضــور مردم در
مراسم بزرگداشت سالگرد انقالب و راهپیمایی
۲۲بهمــن تقدیر کــرد و افــزود :راهپیمایی
 ۲۲بهمن به کشــور آبرو داد و شنیدم برخی
۱۵کلیومتر با وسیله نقلیه در راهپیمایی حضور
یافتنــد .در برابر این مردم ،هــر خدمتی از ما
برمیآید نباید کوتاهــی کنیم .آیتاله جنتی
به فشار حداکثری آمریکا به ملت ایران و برخی
اقدامات در چارچوب راهبــرد مقاومت فعال
اشــاره کرد و افزود :حرکتهای خوبی برای
مقابله با اقدامات امریکا انجام شد .آمریکاییها
جرئت نکردند به حمله ایران به عیناالســد و
انهدام پهپاد آمریکایی ،جواب بدهند .وی ادامه
داد :ترامپ با گفتار و رفتارش حیثیت آمریکا را
برد و حتی قوانین کشورش را زیرپا گذاشت و
نشان داد که آنها ،به هیچ چیز پایبند نیستند
اما آمریکا رو به افول و ســقوط است و ما رو به
صعود هســتیم و آینده از آن ماست .قدرت ما
ناشــی از قدرت خداست و ضعف آمریکا بیش
از حد تصور ماســت .امروز آنهــا به جان هم
افتادهاند .رئیس مجلس خبــرگان رهبری با
تقدیر از اقدامات ضدفســاد دســتگاه قضائی
گفت :از آیتاله «رئیســی» بابت اقدامات در
مبارزه با فساد تشکر میکنیم .مبارزه با فساد
از خواستههای مردم است .مردم گرفتار فساد
گردنکلفتها و زوردارها هســتند و این مرد
الهی و دوستداشتنی ،کمر بسته و به جنگ
فســاد میرود و قطعا مردم قــدردان و حامی
اقدامات ایشان و قوه قضائیه هستند.

