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بازگشت حتمی است

راهپیمایی تاریخی «بازگش��ت» در حالی وارد چهارمین هفته خود شده
است که رژیم تا دندان مس��لح صهیونیستی ،از این حرکت مسالمتآمیز
فلسطینیان ،اگر نگوییم بیش از یک تهاجم نظامی ،بهطور حتم به همان
اندازه به وحشت افتاده و برای متوقف کردن آن ،دست به دامن مرتجعین
منطقه شده است .گفته میشود که خانواده «دونالد ترامپ» ،در ایستگاه
آخر این راهپیمایی ،یعنی هفتادمین س��الگرد روز نکبت (س��الروز اشغال
فلسطین) ،بناست برای افتتاح سفارت آمریکا به سرزمینهای اشغالی سفر
کنند و یکی از نگرانیهای «بنیامین نتانیاهو» ،نخستوزیر رژیم کودک
کش صهیونیستی ،رها شدن ضامن انفجاری خشم مقدس فلسطینیها
از این جسارت آشکار به آرمان فلسطین است.
درحالیکه در منش��ور س��ازمان ملل متحد ،از اقدامات مس��لحانه برای
آزادسازی سرزمینهای اشغالشده حمایت بهعملآمده و حتی به کشورها
توصیهش��ده که به مردم این مناطق ،دس��ت یاری رسانند ،بلوک غرب و
ارتجاع منطقه به س��رکردگی متجاوزان دنی��ا (آمریکا) ،جنبش مقاومت
حماس را در سیاهه گروههای تروریس��تی قرار داده و لذا این راهپیمایی
را باید یک «راهبرد بدیع» با تأثیرات بس��یار ق��وی در دفع این توطئه به
شمار آورد .شاخصه صلحآمیز بودن راهپیمایی بازگشت ،بهانه را از دست
دس��تگاههای تبلیغاتی دنیا در زدن برچسب «تروریسم» به جنبشهای
مقاومت ،خارج و به همه جهان نشان داد که با دستخالی هم میتوان لرزه
بر اندام رژیم سستتر از تارعنکبوت صهیونیستی انداخت .بااینکه امروز،
تجربه «مقاومت مس��المتآمیز» در مرئی و منظر جهانیان قرار دارد ،اما
مدعیان همآوایی با قوانین بینالمللی ،این اقدام فلسطینیان را نیز برنتافته،
مردود دانسته و کمترین واکنشی به پاسخ آتشین سربازان اشغالگر نشان
نمیدهند! نکته قابلتوجه در این راهپیمایی آن اس��ت که قریب بهاتفاق
تظاهرکنندگان فلسطینی ،از جوانان ،نوجوانان و حتی زنان تشکیلشدهاند.
نسل جدید فلسطینیهای غیور ،بامطالعه تاریخ ننگین سازشکاری ،به
این برداشت صحیح رس��یدهاند که مذاکره و گفتگو با اشغالگران کودک
کش ،چیزی جز بازی در زمین دشمن و چانهزنی بیهوده برای استیفای حق
مسلم شان نیست .فلسطینیهای جوان و رشید ،از مذاکرات بهاصطالح
صلح ،بهکلی قطع امید کردهاند و دریافتهاند که تنها راه اعاده حقوق شان،
فقط و فقط مقاومت و تش��دید مبارزه است .از ترفندهای تو در توی هفت
دهه گذش��ته برای به فراموشی س��پردن مسئله قدس ش��ریف آگاهاند،
پیامشان این است که ملت فلسطین در اعاده حقوق مشروع خود مصمماند
و برای بازگشت به سرزمین آباء و اجدادی خود اصرار دارند.
غریو فریادهای آزادیخواهانه در راهپیماییهای چهارگانه بازگش��ت ،از
منظر «وحدت بخشی» به صفوف بعض ًا متراکم گروهها و مردم فلسطین
نیز بسیار حائز اهمیت است .برخی از آنها از طریق دریافت سیگنالهای
فریبنده از سرزمینهای اش��غالی ،بر گپ و گفت با صهیونیستها اصرار
داش��تند و در مقابل این ع��ده ،گروههای مقاومت بودند ک��ه با یادآوری
نتایج بیهوده مذاکرات کمپ دیوید ،شرمالش��یخ ،اس��لو ،مادرید و  ...تنها
راه باقیمانده را جهاد و منکوب کردن دش��من متجاوز بر میش��مردند.
این راهپیمایی ،اختالفات را ترمیم و ش��کافها را پر کرد و هر دو دسته را
در یک صف واحد ،همچون بنیانی مرصوص در کنار یکدیگر و چش��م در
چشم اشغالگران قرار داد .تظاهرکنندگان درحالیکه  700متر با مرزهای
فلسطین اشغالی فاصله دارند و حداکثر سالح آنها ،مشتهای گره کرده،
الس��تیکهای شعلهور و بادبادک اس��ت ،چنان رعبی به دل اسرائیلیها
انداختهاند که برای مقابله ،چارهای جز رو کردن ماهیت سبعانه خود ندیده
و تاکنون ،دهها نفر را ش��هید و هزاران نفر را زخم��ی کردهاند .در صحنه
دیپلماتیک نیز اش��غالگران ،حمله رو به جلو را انتخ��اب کردهاند و با زدن
ماسک فریبکارانه صلح ،آمادگی خود برای باز کردن حلقه محاصره غزه،
در ص��ورت واگذاری اداره این منطقه به تش��کیالت خودگردان را اعالم
کردهاند .رفع محاصره ،حقی اس��ت که بیهیچ تردیدی باید اجرا ش��ود،
چراکه محاصره غزه و قطع دسترس��ی مردم به مایحتاج اولیه ،چیزی جز
جنایت جنگی نیست .علیرغم اینکه یک میلیون فلسطینی در پهنهای به
وسعت  365کیلومتر مربع در محاصرهای ناجوانمردانه قرار دارند ،اسرائیل
با وقاحت تمام ،تعهد خود را در توافق اوس��لو زیرپا گذاش��ته و علی الدوام
به زیادهخواهی از فلس��طینیها ادامه می هد .از طرفی ،صهیونیستها به
دنبال مقصر جلوه دادن حماس و مقاومت در مشکالت معیشتی مردم غزه
هستند ولی واقعیت آن است که راهپیماییها ،اساس ًا با خیزش مردم کلید
خورده و تصمیم حماس نیست.
عزم قیام ،متعلق به همه ملت فلسطین است ،چراکه به خوبی میدانند دیگر
چیزی برای از دس��ت دادن ندارند .از یک طرف ،کرنش تشکیالت خائن
خودگردان ادامه دارد و از سوی دیگر ،با گسترش ویروس شهرکسازیها،
«محم��ود عباس» ادعا میکند در حال ش��کل دادن اجماع جهانی برای
تشکیل کش��ور فلسطینی اس��ت! یهودیس��ازی در سرتاسر فلسطین،
علیالخصوص قدس شریف ادامه دارد و شهرکسازیها افزایش یافته
است ،به نحوی که تعداد شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری به
 700هزار نفر رسیده است ،درحالیکه این رقم ،پیش از توافق اوسلو 160
هزار نفر احصاء ش��ده بود .با وجود این خیانته��ا و خباثتها ،راهپیمایی
بازگش��ت این پیام را فریاد میزند که تصمیم و ابتکار عمل ،همچنان در
دستان ملت مظلوم فلسطین اس��ت و مرتجعین واداده و نظارهگر ،بجای
فش��ار برای بازگرداندن فلسطینیها به خانههایش��ان ،باید اشغالگران را
تحت فش��ار قرار دهند تا یهودیسازی و مصادره زمینهای فلسطینیها
را متوقف کرده ،از س��رزمینهای غصب شده خارج شوند و حق بازگشتی
که اعراب جاهلی عصر حاضر ،اصرار بر فراموش��ی آن دارند ،به رسمیت
بشناسند .تقالی تلآویو برای خارج کردن قطار مقاومت مسالمتآمیز این
روزهای جوانان فلسطینی از ریل ،از این منظر نیز قابل تفسیر است که اگر
اسرائیل تا پیش از این ،فقط با گروههای مسلح مقاومت طرف بود ،این بار،
با آحاد مردمی روبه روست که هر آن ،میتوانند به یک «بمب جمعیتی»
تبدیل ش��ده و خط مرزی را به سوی پایتخت خودخوانده صهیونیستها
بشکافند .این امر و گزینههای بسیاری که مقاومت در مقابل دشمن عنود
صهیونیس��تی در اختیار دارد ،تعبیر جامع و کامل قرار داشتن ابتکار عمل
در دس��تان ملت همیشه پیروز فلسطین است و آینده نشان خواهد داد که
وزنه تحوالت به کدام سو سنگینی کرده و سرنوشت شوم اشغالگران چه
خواهد شد.

خبرکوتاه

ایران بزرگترین قربانی گاز خردل

مهدی بالییمود استاد دانشگاه نیوکاسل آلمان و عضو آکادمی علوم جهان
و مشاور سمشناسی سازمان بهداشت جهانی در حاشیه اولین کنگره بین
المللی پزشکی آکادمیک ،گفت :در س��الهای اخیر تحقیقات ما بر روی
عوارض دیررس گازهای شیمایی بوده است .عوارض دیررس و درازمدت
مسمومیت با گاز خردل بیش��تر از دیگر سموم شیمیایی است .به گزارش
فارس ،این عضو آکادمی علوم جهان افزود :بیشترین استفاده از گاز خردل
گوگردی در سالحهای شیمیایی علیه ایران استفاده شده است و به همین
دلیل هنوز بعد از گذش��ت  3دهه از جنگ تحمیلی عوارض ش��یمیایی در
مجروحان ما مشهود است.

هشدار ظریف به آمریکا

پاسخ ایران به خروج ترامپ از برجام
ناخوشایند است

ظریف با بیان اینکه پاس�خ ایران به خروج آمریکا از برجام
ناخوشایند است ،گفت :سیاستهای غلط آمریکا میتواند
منطقه ما را به س�مت بس�یار خطرناکی به ویژه در س�وریه
بکشاند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از ورود به نیویورک به
منظور شرکت در اجالس عالیرتبه صلح پایدار و همچنین سخنرانی
در شورای روابط خارجی آمریکا در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این
سوال که اگر آمریکا از برجام خارج شود اولین واکنش ایران چه خواهد
بود؟ ،اظهار داش��ت :جمهوری اسالمی ایران حتما براساس منافعش
عمل میکند ،ایران در برجام و بیرون از برجام انتخابهای گستردهای
برای اقدام دارد و حتما اقدامی که ایران خواهد کرد و واکنشی که جامعه
بینالمللی به حرکت آمریکا خواهد داش��ت ،برای آمریکاییها بسیار
ناخوشایند اس��ت .وی افزود :حضور در نیویورک فرصتی خواهد بود
که با برخی گروههای فکری ،برخی رس��انهها و س��ردبیرها و کسانی
که نخبگان سیاس��ی اینجا محسوب میشوند ،خارج از دولت آمریکا،
گفتوگو داشته باشیم ،مخصوصا با توجه به شرایط کنونی منطقه که
خطر سیاس��تهای غلط آمریکا میتواند منطقه ما را به سمت بسیار
خطرناکی مخصوصا در سوریه سوق بدهد.
به هرقیمتی در برجام نمیمانیم
سیدعباس عراقچی معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه که به دعوت
«وگر استرومن» همتای نروژی خود به این کشور سفر کرده ،در دیدار
با «اینه اریکسون س��وریده» وزیر امور خارجه نروژ با اشاره به اهمیت
برجام در رهگذر توس��عه و گسترش همکاریها و مبادالت دو جانبه،
اظهار داشت :سرنوشت برجام که دستآورد بزرگ دیپلماسی در عرصه
بینالمللی است ،در نتیجه کارشکنیها و چالشهایی که دولت ترامپ
ایجاد کرده است ،در معرض خطر قرار دارد .آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در بیش از 10گزارش بر پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام
صحه گذاش��ته اما در مقابل آمریکا به تعهدات خود به درس��تی عمل
نکرده و با تعللها و بدعهدیهای خود این توافق را در معرض نابودی
قرار داده است .به گزارش فارس ،عراقچی تأکید کرد :این یک برداشت
کامال غلط و یک اشتباه بزرگ است چنانچه کسی تصور کند ایران در
هر شرایطی به برجام متعهد باقی خواهد ماند .بعالوه هرگونه تالش در
راستای مرتبط ساختن برجام با دیگر موضوعات ناشی از رویکردهای
غلط اس��ت و وضعیت منطقه را بسیار پیچیدهتر خواهد ساخت .برجام
یک تجربه بزرگ تاریخی است و موفقیت آن مستلزم تالش و حمایت
مشترک و همگانی است.
بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت امور خارجه با اعالم اینکه نهمین
گزارش سهماهه وزارت امور خارجه درخصوص اجرای برجام تقدیم

مجلس شورای اسالمی شد ،اظهار داشت :در گزارش سهماهه وزارت
ام��ور خارجه ،بدعهدیهای دول��ت آمریکا در قبال برجام و تش��دید
تالشهای این کشور برای تضعیف ارکان این توافق طی سه ماه اخیر،
از جمله ادعای عدم پایبندی ایران به برجام و تعیین ضرباالجل برای
 3کشور اروپایی به منظور تغییر مفاد برجام ،تشریح شده و پیامدهای
اقدامات مخرب دولت آمریکا بر تش��دید فضای تردی��د و اثرگذاری
منفی آن بر بهرهمندی کامل کش��ورمان از منافع برجام تبیین ش��ده
است .سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد :در این گزارش ،همچنین
اقدامات وزارت امور خارجه به منظور مقابل��ه با اقدامات ضدبرجامی
آمریکا و پیگیری مطالبات بر حق جمهوری اسالمی ایران با استفاده
از کلیه ظرفیتهای موجود ،از جمله کمیسیون مشترک ،کارگروه رفع
تحریمها و ظرفیتهای دیپلماتیک و مذاکرات دوجانبه ،مورد تاکید و

تشریح شده است.
۵۰۰نفر از نمایندگان پارلمانهای سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان
هم با امضای نامهای خطاب به قانونگذاران کنگره آمریکا درباره لغو
توافق هس��تهای ایران(برجام) هشدار داده و خواس��تار تالش برای
حفظ این توافق ش��دند .نگارندگان خاطرنشان کردند :بعد از ۱۳سال
تالشهای دیپلماتیک مشترک ،به گشایشی عمده در پرونده برنامه
هس��تهای ایران دس��ت یافته و برجام را امضا کردیم .این توافق ما را
به تحمیل بررسیهای بیسابقه از برنامه هس��تهای ایران ،برچیدن
بخش زیادی از تأسیسات غنیسازی هستهای آنها و حذف محسوس
خطر رقابت سالحهای هس��تهای قادر کرد .نمایندگان پارلمان اروپا
همچنین هشدار دادهاند لغو توافق هستهای برجام ائتالف میان آمریکا
و کشورهای اروپایی را برهم خواهد زد.

جان بولتون:ترامپ احتماال از برجام خارج میشود!

علیرغم هشدارهای مقامات ایرانی و اروپاییها نسبت به خروج یکطرفه آمریکا از برجام ،یک دیپلمات ارشد اروپایی مدعی شد« ،جان بولتون»
مش��اور امنیت ملی جدید آمریکا به میزان زیادی احتمال میدهد واشنگتن از توافق هستهای با ایران خارج شود .به نوشته نشریه «نیویورکر»
این منبع اروپایی که خواس��ت نامش فاش نش��ود ،ادعا کرد :بولتون در تماس تلفنی با وی ،به فرانس��ه و آلمان هش��دار داده که انتظار نداشته
باشید با یک س��فر به واشنگتن بتوانید ترامپ را از لغو توافق ایران منصرف کنید .بر این اساس ،بولتون هشدار داد :احتمال آن بسیار زیاد است
که رییسجمهور آمریکا از توافق ایران خارج ش��ود ،اگر به من بود 3 ،ماه قبل از آن خارج میش��دم .نیویورکر همچنین به نقل از «تام کاتن»
سناتور ضد ایرانی نوشت :کسی نباید شگفتزده شود اگر ترامپ در  12می( 22اردیبهشت) تعلیق تحریمهای هستهای ایران را تمدید نکند.

خطیب نماز جمعه تهران:

تداوم حمایتهای ایران
از مردم و دولت عراق

امیر حاتمی وزیر دفاع کش��ورمان روز گذشته در
دیدار با «قاس��م االعرجی» وزیر کش��ور عراق،
با بیان اینکه اش��تراکات فراوان��ی در حوزههای
فرهنگی ،اجتماع��ی ،اقتصادی و سیاس��ی بین
دو کش��ور ایران و عراق وجود دارد ،اظهار داشت:
این اش��تراکات موجب همبس��تگی و نزدیکتر
ش��دن دو کشور ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه
بسیار خرسندم در ش��رایطی به کشور عراق سفر
کردم که ش��ر داعش از س��ر عراق برداشته شده،
تصریح کرد :کشور دوست و همسایه و برادرمان
عراق روزه��ای پرفروغی را با شکس��ت داعش
طی خواهد کرد .حاتمی پی��روزی بر داعش را نه
تنها برای ع��راق بلکه برای امنیت و ثبات منطقه
حائز اهمیت دانست و سیاست جمهوری اسالمی
ای��ران را کمک و ی��اری مردم و دول��ت عراق در
تمام ش��رایط اعالم و ادامه داد :با شکست داعش
اولویت جمهوری اسالمی ایران کمک به بازسازی
عراق است .قاسم االعرجی وزیر کشور عراق نیز
در این دیدار با تش��کر از دول��ت و ملت جمهوری
اس�لامی ایران برای حمایته��ای همهجانبه از
ملت و دولت عراق گفت :بس��یار خوشحالیم که
ملت ع��راق با فداکاری و ش��جاعت و با پایبندی

ب��ه فتوای مرجعی��ت و با حمایتهای گس��ترده
جمهوری اس�لامی ای��ران توانس��تند بر داعش
غلب��ه کرده و این گ��روه تروریس��تی ناپاک را به
خاک ذلت بکشانند .وی توسعه روابط جمهوری
اس�لامی ایران و ع��راق را در حوزههای دفاعی،
انتظامی و امنیتی خواس��تار شد و همکاریهای
دوجانب��ه را موجب ارتقاء و امنی��ت داخلی عراق
دانست و خاطرنشان کرد :بسیار عالقهمندم که در
زمینههای مورد عالقه از تجارب ارزنده جمهوری
اسالمی ایران بهرهمند ش��ویم .در ادامه سفر هیأت
ایرانیبهعراق،نشستکمیتهاطالعاتیچهارجانبه
جمهوری اس�لامی ایران ،روس��یه ،عراق و سوریه
برگزار شد .در این نشست سرلشکر سعد عالق دبیر
کمیته تبادل اطالعاتی نظامی چهارجانبه و رییس
هیأت اطالعات ارتش عراق با عرض خیر مقدم به
حضور وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران ،گزارشی
از فعالیتهای مرکز تبادل اطالعات چهارجانبه در
دوران مبارزه با تروریسم و داعش ارائه کرد .حاتمی
نیز در این نشست اظهار داشت :ائتالفی که با حضور
چهار کشور ایران ،عراق ،س��وریه و روسیه بر پایه
اراده رهبران عالی چهار کش��ور تش��کیل ش د در
شکس��ت داعش نقش جدی و اثرگذار داش��ت.
به گزارش مهر ،در پایان این نشس��ت نمایندگان
کشورهای روسیه ،سوریه و عراق از نقش حیاتی
و تعیینکننده جمهوری اسالمی ایران در جریان
مبارزه با تروریسم و داعش تقدیر کردند.

مسئوالن مراقب
نفوذ باشند
حجتاالسلام والمس�لمین صدیق�ی با
بیان اینکه مسئله نفوذ بسیار جدی است،
گفت :آمریکا و متحدان�ش با خلق داعش
نقشههایی داش�تند اما در همه اهدافشان
شکست خوردند.

خطیب نمازجمع��ه تهران درب��اره حمله آمریکا،
فرانسه و انگلیس به سوریه ،گفت :این حرکت بر
خالف موازین بینالمللی است و آنان با این حمله
چهره ناموزون و وحشی خود را برای همه ملتها
آشکار کردند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه اینها نه دی��ن ،نه تمدن و
نه قانون دارن��د و هیچ حیوانی اینگونه نیس��ت،
تاکید کرد :هر حیوانی دارای غرایز محدود است.
ولی اینها هیچ ح��د و مرز و خط قرمزی ندارند و
تنها منطقشان زور اس��ت و بر اساس مکتب امام
راحل باید در برابر کس��ی که منطقش زور است،
زور نشان داد.
صدیقی ب��ا تاکید بر اینکه باید ب��ا مقاومت ،دماغ
جبهه استکبار را به خاک کوبید ،ادامه داد :آمریکا
و متحدانش با خلق داعش نقش��ههایی داشتند و
میخواس��تند منطقه را به آتش بکشند و زیر یوغ
خود ببرند اما در همه اهدافشان شکست خوردند
و چند موشک انداختند تا بگویند ما هم هستیم و
این حمله هیچ حاصلی برای آنان نداشته است.
وی در خطبههای نمازجمعه تهران ،با بیان اینکه

با انقالب ایران همه مس��تضعفان جان گرفتهاند،
اظه��ار داش��ت :رژیم صهیونیس��تی ک��ودکان
فلس��طینی را به خ��اک و خون میکش��د و این
جنایتها را موجب تسریع در نابودیاش میدانیم.
خطی��ب نمازجمعه با تاکید بر اینکه خط این افراد
جناح انقالب اس��ت و جناح انق�لاب ،جناح تعبد
است ،افزود :در میدان جنگ بزرگ و پیچیده قرار
داری��م و در راس روشهایی که دش��من در این
جنگ به کار میبرد ،مسئله نفوذ است.
صدیقی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه نفاق اس�لام را
مصیبتهایی مبتال کرده اس��ت که به این زودی
از این مصیبتها خالص نمیشویم ،گفت :همه
مردم و کارشناسان این زمینه باید حواسشان جمع
باش��د که فریب نخورند و نفوذیها را بشناسند؛
اینهای��ی که دل با بیگانه دارند ولی دم از خدمت
میزنن��د باید ش��اخص ه و عالئ��م آن را از قرآن و
روایات به دست آوریم و بشناس��یم .وی با اشاره
به اینکه یکی از بخشهای نفوذ مربوط به سرقت
اطالعات است ،گفت :نفوذیها سعی میکنند در
محاس��بات تصمیم گیرندگان تغییر ایجاد کنند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاریها ،خطی��ب نمازجمعه
بیان داشت :مس��اله نفوذ خیلی مهم است .افراد
نفوذی که در دفتر یک مسئولی به عنوان رفیق یا
مشاور ارشد وی رخنه میکنند و مرتب در گوشش
چیزهایی میخوانند و او را از نظر محاسبات دچار
خطا میکنند.

سرلشکر سلیمانی:

سینه سپاه برای دفاع از مردم سپر است
فرمان�ده نیروی قدس س�پاه پاس�داران
به مناس�بت والدت امام حسین(ع) و روز
پاس�دار در پیامی تأکید کرد :س�ینه سپاه
برای دفاع از مردم سپر است.
سرلشکر قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی قدس در
پیامی به مناسبت فرا رسیدن والدت امام حسین(ع)
و روز پاس��دار ،در صفحه ش��خصی خود در فضای
مجازی ضمن تبریک این روز ،اظهار داشت :سینه
سپاه برای دفاع از مردم سپر است.
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه هم
در س��خنانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران،
گفت :ما وارد 40سالگی یک انقالب بزرگ شدهایم،
انقالبی امتداد یافته از نهضت عاش��ورایی .از همان
روزهای اولیه انقالب ،همه مس��تکبران علیه سپاه
صف کشیدند ،از همه سناریوها و ابزارهای قدیمی
و نوین استفاده کردند تا به تاریخ این ملت بازگردند،
انقالبش را با شکست مواجه و ملت را تسلیم کنند تا
سیطره خویش را بر جهان اسالم بگسترانند اما ملت
ایران به برک��ت رهب ریهای ام��ام و رهبر جانباز و
بزرگوارش و حضور همه نیروهای مسلح قدرتمندش
در صحنه ایس��تاد و در برابر همه سناریوها مقاومت

تحکیم روابط تهران -آنکارا
به نفع منطقه و جهان است
حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمه��وری در دی��دار
«نیه��ات زیبکچ��ی» وزی��ر
اقتص��اد ترکی��ه ،با اش��اره به
اهمی��ت تعیم��ق و تحکی��م
مناس��بات ته��ران -آن��کارا،
اظهارداشت :خوشبختانه طی
س��الهای اخیر روزبهروز گش��ایشهای فراوانی در مسیر توسعه
همهجانبه روابط دو کش��ور برداشته ش��ده که باید این مسیر را در
راستای منافع دو ملت برادر و همسایه ،با قوت ادامه دهیم .روحانی
گفت :دو کشور از ظرفیتهای زیادی برای توسعه روزافزون روابط
در عرصههای سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،وی همچنین با اشاره
ب��ه اهمیت رایزنیهای دو کش��ور درخصوص مس��ایل منطقهای
اظهارداش��ت :ادامه رایزنی و هماهنگی دو کشور در زمینه مسایل
منطقهای ،نقش موثری درتثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه دارد
و در شرایط کنونی توسعه این نوع همکاریها ضروری است.

تأکید ایران و سریالنکا
بر توسعه روابط اقتصادی

در دیدار امیر حاتمیبا قاسم االعرجی مطرح شد

وزیر دفاع کشورمان در دیدار باوزیر کشور
عراق از حمایتهای ایران از مردم و دولت
این کشور خبر داد.

گزیده ها

کرد .جانشین فرمانده کل سپاه با بیان این مطلب که
آمریکا محور همه توطئهها علیه انقالب بوده ،گفت:
بزرگترین و خطرناکترین سیاستهای غرب را در
کشور دفن کردیم و س��رانجام استقالل این کشور
همانند خورشیدی درخش��ید .جانشین فرمانده کل
س��پاه در ادامه خطاب به دش��منان ای��ران ،افزود:
دستها روی ماشه اس��ت و موشکها آمادهاند ،هر
لحظه دش��من بخواهد بر این سرزمین اراده شومی
کند آنها ش��لیک میشوند .بس��یج آماده است تا هر
دش��منی را به خاک ،خاک مذلت بکش��انند .وی با
بیان اینکه م��ا راه غلبه بر دش��منان را آموختهایم،
خاطرنشان کرد :میتوانیم منافع حیاتی دشمنان در
هر نقطه دلخواهمان مورد هدف قرار دهیم .دشمن
ای��ن حقایق را میداند .آنها م��ا را تحریم اقتصادی
کردند اما ب��از هم جوانان این س��رزمین به صحنه
آمدند .آنها به دنبال ایران ضعیف و منعطف هستند
اما ایران به کشوری تبدیل شده که ماهوارههایش
در مدار قرا گرفته ،انرژی صلحآمیز هستهای را ایجاد
کرده و در همه صفحههای روی زمین نشانههایی
آشکار از پیشرفت ایجاد کرده است .جانشین فرمانده
س��پاه با انتقاد از برخی هجمههای داخلی به س��پاه
تصریح کرد :دشمنان با شکست در پروژههایشان

عملیات روانی علیه سپاه را سنگین کردند ،از دشمن
گل ه نیس��ت ام��ا گاه میبینیم برخی دوس��تانمان
البته انگشتش��مار چشم در چش��م ما میدوزند و
به ما تبری��ک میگویند اما پژواک صدای دش��من
میشوند و زخم زبان میزنند ،البته ما یاد گرفتهایم
که از مالمت مالمتکنندگان هم نترسیم ،اما زیبنده
نیست برخیها همانند دشمنان با دوستان خود رفتار
کنند ،م��ا از این هم عبور میکنی��م .وی خطاب به
صهیونیستها گفت :یک توصیه جدی به شما دارم
و میگویم ما شما را خوب میشناسیم و شما بسیار
آسیبپذیر هستید .شما نه عمق دارید و نه عقبه .شما
به اندازه یک عملیات بیتالمقدس ما هستید .شما
ی از شمال و غرب در
در هر نقطهای از سرزمین اشغال 
تقاطع آتش قرار گرفتهاید و این پدیده جدیدی است.
شما راهی برای فرار هم ندارید و بدانید جبهه مقاومت
بسیار قدرتمندتر از گذشته است .پس محاسبههای
خطرناک نکنید و این گفته ما است.
برخی صحبتها نمیتواند جایگاه سپاه
را تضعیف کند
سردار غالمحسین غیبپرور رییس سازمان بسیج
مس��تضعفین نیز همزمان با روز پاس��دار و والدت

ام��ام حس��ین(ع) ط��ی س��خنانی ،ب��ا اش��اره به
صحبتهای اخیر یکی از مسئوالن ،اظهار داشت:
پاس��داران ناب انق�لاب اس�لامی از روز اول عهد
و پیمان با موالی خویش بس��ته ک��ه پای والیت
و انق�لاب بایس��تد و اع�لام برخ��ی صحبتها از
بلندگوهای رسمی کش��ور قطعا نمیتواند جایگاه
س��پاه را تضعیف کند چرا که جامعه پاسداری ،پای
انقالب و رهبری ایستاده اس��ت .غیبپرور ،افزود:
انقالب اسالمی مدیون مجاهدتهای رزمندگان
است نه مدیون سیاست بازی سیاسیون.
دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم
در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران ،با گرامیداشت
سالروز والدت امام حسین(ع) و روز پاسدار ،در مورد
جایگاه نیروهای دریای��ی ایران برای تأمین امنیت
کش��ور در آبهای بینالمللی گفت :ما خیلی وقت
است از موضوع دفاع گذر کردهایم و به بازدارندگی
رسیدیم ،بطوری که دشمن مطمئن شده اگر اقدامی
علیه م��ا کند ضرر خواهد کرد ،اما م��ا این دوران را
نیز پشت سر گذاش��تهایم .فدوی با بیان اینکه اگر
دشمنان حماقتی در منطقه کنند توان واقعی سپاه
پاس��داران را خواهند دید ،گفت :در حوزه س��اخت
تجهیزات بر بام جهان ایستادهایم.

علی الریجانی رییس مجلس
در ادامه سفر خود به شرق آسیا،
در دی��دار ب��ا «رانی��ل وکرم
س��ینگ » نخس��تو ز یر
سریالنکا اظهار داشت :یکی از
اهداف این س��فر گس��ترش
رواب��ط پارلمان��ی و اقتصادی
میان ای��ران و سریالنکاس��ت و با دیدارهایی ک��ه صورت گرفت،
زمینههای گسترش این همکاریها کامال فراهم است .همچنین
در این دیدار نخستوزیر سریالنکا اظهار داشت :ما خیلی خرسندیم
که پذیرای هیات پارلمانی ایران هستیم و امیدواریم که در این سفر
بتوانیم روابط پارلمانی دو کشو را تقویت کنیم زیرا مجلس در سطح
روابط تاثیر بسزایی دارد .به گزارش خانه ملت ،وی افزود :ما به دنبال
یس��ازی روابط اقتص��ادی بعد از تحریمها با ایران هس��تیم و
عاد 
امیدواریم که س��طح روابط اقتصادی مانند روابط سیاسی میان دو
کشور گسترش پیدا کند.

بزودی در قدس شریف
نماز خواهیم خواند
علیاکب��ر والیت��ی مش��اور
مق��ام معظم رهب��ری در امور
بینالمل��ل در آغ��از س��ی و
پنجمی��ن دوره مس��ابقات
بینالمللی ق��رآن درخصوص
مس��ایل پی��ش روی جه��ان
اس�لام ،گف��ت :زمان��ی که
اس��تعمار برکشورهای اس�لامی قالب ش��د موجب ضعف تمدن
اسالمی شد و خواس��تند آن را جایگزین فرهنگ غربی کنند برای
همین سلطه فرهنگی را آغاز کرده و گمان کردند با سلطه فرهنگ
غربی میتوانند پیش��رفت را برای مردم جهان مصور کنند .والیتی
بازگشت به اسالم را موجب استقرار ایران و عراق و در مقابل آمریکا
دانس��ت و اظهار داش��ت :آمریکاییه��ا در همه حم�لات خود به
کش��ورهای اسالمی شکس��ت خوردند .بر همین اساس حکومت
سوریه در حال بازگش��تن به خویشتن اسالمی خود است و امسال
دولت سوریه قویتر از سالهای پیش عمل خواهد کرد .به گزارش
مهر ،وی تجزیه کشورهای اسالمی را نقشه شوم آمریکاییها خواند
و ادامه داد :مصلحت امت اس�لامی بروحدت اس��ت و هرکاری که
دشمنان ما میکنند بر اساس تفرقه بوده و امیدواریم بر اساس تعالیم
قرآن و ائمه ش��اهد پیروزی امت اس�لامی و نماز خواندن در قدس
شریف باشیم.

تهران و دمشق در آستانه توافق
ی سوریه
برای بازساز 
«عدنان حسن محمود» سفیر
سوریه در تهران ،گفت :روابط
دو کش��ور با سرمایهگذاری در
بازس��ازی س��وریه ،به سمت
مشارکت اقتصادی بلند مدت
س��وق داده میش��ود .وی در
گفتوگ��و ب��ا خبرگ��زاری
صداوسیما با تاکید بر گس��ترش روابط دوجانبه ،همکاریهای دو
کش��ور را در مرحله جدید راهبردی دانست و افزود :روابط دو طرف
در مرحله آینده در همه زمینهها مستحکمتر خواهد شد و اکنون ما
در آس��تانه اجرای توافقهای اقتصادی بلند مدت هستیم که منافع
دو ملت را تامین میکند .سفیر سوریه در تهران با بیان این که جنگ
آمریکایی -غربی در قالب تهاجم تروریستی و اقتصادی ادامه دارد،
تأکید کرد :برای مقابله با این تهاجم باید از طریق طرحهای بلندمدت
اقتصادی همکاری کنیم چنانکه اکنون طرحهای سرمایه گذاری
راهبردی در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی در س��وریه در
حال اجراست.

اذعان صهیونیست ها به اقتدار
منطقه ای ایران
 ۲۰فروردین  ۹۷بود که رژیم
صهیونیس��تی با چند جنگنده
اف ۱۵ب��ه پای��گاه «تی »۴در
حوم��ه حمص س��وریه حمله
ک��رد ،ط��ی آن  ۱۴نف��ر جان
باختند که هفت تن آنها ایرانی
بودند .در همین راستا روزنامه
لبنانی الجمهوریه روز گذشته به نقل از منابعی که آنها را نزدیک به
حزباهلل خواند ،نوشت :ایران تصمیم خود برای پاسخ را گرفته است.
الجمهوریه در ادامه به نقل از منبعی سیاس��ی که نامش ذکر نشد،
مدعی شد :به نظر میرس��د که حمله نظامی علیه سوریه (فرودگاه
تی )۴به اهداف مورد نظر خود نرسیده و اسرائیل از آن راضی نیست
به همی��ن دلیل مقدمات حمله نظامی به ی��ک پایگاه ایرانی تحت
پوشش ائتالف سهگانه را میچیند .به گزارش فارس ،این منبع آگاه
ادامه داد :وضعیت بسیار نگران کننده است و احتمال متشنج شدن
و فروپاش��ی آن در هر لحظه وجوددارد ،من ایرانیها را میشناسم،
آنها جدی هس��تند و خود را به پاسخگویی (به حمله اسرائیل) ملزم
کردهاند ،احتماال ایرانیها این موضوع را به س��وریها و روسها به
عالوه متحدان خود در لبنان یعنی حزباهلل اعالم کردهاند.

