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سیاست

مقام معظم رهبری درباره برخی نگرانی ها نسبت به آینده انقالب:

هیچکس هیچ غلطی نمیتواند بکند

در روزهای اخیر نیز جمعی از فعاالن فرهنگی خارج از کش��ور با رهبر
انقالب دیدار کردند ک��ه در خالل آن یکی از حضار ،دغدغه و نگرانی
عالقمندان به انقالب در آن س��وی مرزه��ا را از آینده بیان کرد .رهبر
انقالب در پاس��خ به نگرانی این ش��خص از اقدامات دشمنان گفتند:
نسبت به اوضاع ما اصال نگران نباشند ،هیچکس هیچ غلطی نمیتواند

آتش در خرمن صهیونیستها

رژیم صهیونیس��تی که بر پایه تحلیلهای موافقان و مخالفان و بر اس��اس
ش��واهد و قرائن غیرقابلانکار در ضعیفترین ش��رایط خود در طول  7دهه
گذشته قرار دارد ،یکبار دیگر دس��ت به آتشبازی زد و بدون رعایت نکات
ایمنی 150،نقطه از غزه را که همه آنها با حماس و مقاومت فلسطین مرتبط
بودند ،هدف حمله قرار داد .حماس و گروههای مقاومت در مقابل ،با شلیک
دستکم 220موشکوراکتبهسمتسرزمینهایاشغالیپاسخدندانشکنی
به صهیونیستها دادند که طبق گزارشها کمتر از 30موشک توسط سامانه
گنبدآهنینرهگیریشدند.دراینبارهگفتنیهاییهست:
 .1رژیم صهیونیس��تی همواره یکی از برگهای برنده خود علیه مجاهدان
مقاوم��ت را مجهز ب��ودن به تجهیزات پیش��رفته رصد ،نظارت و کش��ف
تس��لیحات حماس و جهاد اس�لامی میداند اما ضرب شست مقاومت در
حمله اخیر آنچنان جانانه بود که هیچ کاری از عهده پهپادهای شناس��ایی،
ماهوارههایی که دوربینهایشان روی نوار غزه قفل کردهاند ،دوربینهای دید
در شب ،رادارهای پیشرفته و چندین سامانه پدافندی کادوپیچ شده آمریکا به
اسرائیل برنیامد و شهرکنشینها عاجز از دفاع و پاسخ ،با وحشت به آسمان
نگاه میکردند و سراس��یمه به پناهگاهها هجوم بردند .افزون بر این ،اوضاع
بهقدریبههمپیچیدکهصهیونیستهارابهفکرتخلیهبیشاز 33هزارنفراز
ساکنان شهرکهای مجاور نوار غزه انداخت ،چراکه گردانهای «القسام»،
شاخهنظامیحماس،پایگاههای«رعیم»«،یفتاح»«،زیکیم»«،ناحلعوز»
و شهرکهای «سدیروت»و «ناحل عوز» راهدف آذرخش موشکیخود قرار
داده بودند .خزیدن به کنج پناهگاهها فقط نقلمکان به یک محل بهاصطالح
امن نیس��ت ،بلکه به این مفهوم اس��ت که تمام سیس��تمها و ساختارهای
اشغالگران از توقف بازایستاده و فلج میشوند .صهیونیستها این را هم خوب
میدانند که حمله به چند شهرک و پایگاه ،به معنای توانمندی بالقوه مقاومت
برای ایجاد خرمنی از آتش در شهرکها و پایگاههای دوردست است.
 .2این حمله رعدآسا را اگر در کنار تار و مار شدن تروریستها که حلقه امنی
برایصهیونیستهادرمرزهایمشترکباسوریهایجادکردهبودند،بگذاریم،
میبینیم که وخامت اوضاع بیش از آن است که در تحرکات اشغالگران دیده
میشود .ارتش س��وریه به بلندیهای جوالن رس��یده و در پشت سر آنها
نیروهای همردیف و متحد دمش��ق ،دست به ماشه ،آماده برخورد با هرگونه
غلط اضافی صهیونیستها هستند .ترامپ در دیدار با همتای روس خود در
هلسینکیازسوریهتمناکردکهبهمفادقطعنامه 242سازمانمللپایبندباشد
و تلویح ًا از روس��یه خواست که جلوی پیشروی مقاومت به سمت فلسطین
اشغالی را بگیرد .در مرزهای شمالی هم دست پرقدرت حزباهلل لبنان آماده
سیلی زدن به صهیونیستهاست و این جنبش با نشانهروی هزاران موشک
به سمت اهداف راهبردی اسرائیل ،برای پیچیدن طومار صهیونیستها آماده
است .از سوی دیگر ،هشدار سخت مقاومت اسالمی فلسطین به اشغالگران
درحالیاستکههنوزشرایطجنگیمحققنشدهوطبیعت ًااگرصهیونیستها
دست از پا خطا کنند و رسم ًا جنگ را آغاز نمایند ،قطع ًا پاسخی بهمراتب تندتر
و س��نگینتر دریافت خواهند کرد .بنا به تجربهای که رزمندگان مقاومت در
جنگهای  22 ،8و  51روزه کس��ب کردهاند ،مسلم ًا ذخایر موشکی حماس
و جهاد اسالمی افزایشیافته و چنانچه دشمن بخواهد عزم آنها را بیازماید،
بارانی از موشکهای غیرقابلمهار بر سر اسرائیل فرود خواهند آورد.
.3ازطرفی،صهیونیستهاطیماههاوهفتههایگذشته،پالسهاییمبنیبر
توافقوصلحباحماسارسالکردهاندکهبامیانجیگریقطرومصردرجریان
است.تلآویوازیکسودرتبلیغاترسانهایوانمودمیکندکهمایلبهدستیابی
بهصلحباحماساستوهمزمانازموانعزیردریاییوانواعتحریمهایغذایی،
دارویی و  ...رونمایی میکند ،لذا به نظر میرس��د که یکی از اهداف مقاومت
در آتشباری سنگین علیه صهیونیستها ،جا انداختن این واقعیت است که در
توافقیکهازآندممیزنند،بایدتمامجوانببرابریرارعایتکنندواالباشلیک
موشک،اینبرابریبهآنهاتفهیمخواهدشد.ناگفتهنماند؛اینکهحماسانبوه
موشکهایخودرابدونمانعیجدیبهاسرائیلشلیککردوآنگاهخودنسبت
به توقف آن اقدام نمود ،نشان از دست برتر حماس در این میدان دارد.
 .4نکته دیگر اینکه گسترش دامنه تهدید به امنیت شهرکهای غیرقانونی
صهیونیستی از ناحیه حماس ،گرچه پاسخی متناسب با بمبارانهای رژیم
صهیونیستی به ش��مار میرود اما درعینحال ،حامل این پیام هم هست که
تجهیزاسرائیلبهگنبدآهنیننیزتضمینکنندهامنیتاینرژیمغاصبنیست
ومقاومتهرزمانکهارادهکند،میتواندگنبدشیشهایآنهارادرهمشکسته
و در مدت کوتاهی مراکز اقتصادی و نظامی اسرائیل ازجمله پایتخت را فلج
کند .از یاد نبریم که صهیونیست هر زمان که جنگی را آغاز کردهاند ،خود نیز
برای پایان دادن به آن به کشورهای واسط و ثالث التماس کردهاند .در سایه
ش��رایط جدید نیز ترجیح اسرائیل بر پرهیز از جنگ و عدم مبادرت به نبردی
است که توان کنترل نتایج آن را ندارد که این اتفاق در جریان اخیر نیز رخ داد.
 .5در ش��رایطی که اش��غالگران درصدد مهار راهپیمایی توفنده و پرخروش
بازگشت هستند و هر روز ،حلقه محاصره فلس��طینیها را تنگتر و اوضاع
معیش��تی و اقتصادی در باریکه غزه رو به وخامت گذاشته است ،راهپیمایی
بازگشت در پانزدهمین هفته خود با قدرت هر چه تمامتر برگزار شد و سیگنال
عدم سازش و تش��دید مقاومت را به صهیونیستها ارسال کرد .اشغالگران
زخمخورده از ناحیه خشم انقالبی مردم غزه در مرزهای سرزمین مادریشان،
افزون بر رایزنی با کشورهایی همچون مصر برای متوقف کردن این سلسله
از راهپیماییهای ویرانگر ،تبلیغات سنگینی در فضای مجازی آغاز کرده و با
انواع ترفندها به دنبال این هستند که معترضین را به فقدان کارایی و هزینهبر
بودنتظاهراتمتقاعدکنندکهتاکنونبیاثربودهاست.فلسطینیهاهرهفته
صدهاکشتهوزخمیتقدیممیکنندوتلقیصهیونیستهابراینبودکهحمله
هواییبهغزه،معترضینرابهخانهنشینیمجبورمیکند،حالآنکهراهپیمایی
فلسطینیها بدون وقفه ،روز گذشته نیز باانگیزه و پرتعداد ادامه یافت .این در
حالیاستکهراهپیماییبازگشت،لطماتمالیوامنیتیبسیاریبهاشغالگران
وارد کرده که فقط یکقلم از آن ،خسارت 2.5میلیون دالری به شهرکهای
صهیونیستی و سوختن 500هکتار از زمینهای کشاورزی اسرائیل درنتیجه
آتشسوزی ناشی از بادبادکها و بالنهای آتشین است.
طرفه آنکه حماقت صهیونیستها با حمله به باریکه غزه ،نتیجه عکس داد و
ادامه پرشور راهپیمایی بازگشت ،اشغالگران را عمیق ًا دچار نگرانی و وحشت
کرده و یکبار دیگر ثابت کرد که جنگ فلسطین با اسرائیل ،نبرد ارادههاست
و خون بر شمشیر همیشه پیروز است.

خبرکوتاه
سرلشکر باقری:

ارتش سوریه گامهای آخر مبارزه با
تروریستها را محکمتر بردارد

سرلشکر محمد باقری رییس ستادکلنیروهای مسلحدرگفتوگویتلفنی
با «سپهبد علی ایوب» وزیر دفاع سوریه با تبریک پیروزیهای اخیر ارتش
س��وریه در مناطق مختلف به ویژه درعا و مناطق جنوب این کشور ،اظهار
امیدواری داشت :ارتش این کشور بتواند گامهای آخر مبارزه با تروریستها
را محکمتر از گذشته برداشته و مردم سوریه در آینده نزدیک شاهد خروج
تروریستها و دیگر نیروهای اشغالگر و بیگانه از تنف و شرق فرات باشند.
به گ��زارش مهر ،علی ایوب نیز در این گفتوگو ،از حمایت مس��تمر مقام
معظم رهبری ،دولت ،ملت و نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران از
مردم سوریه در مبارزه طوالنی مدت با تروریستهای تکفیری تقدیر کرد.

بکند ،مطمئن باشند ،هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد.

غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا(ع) با حضور
رهبر انقالب
همزمان باماهذیالقعدهوایامزیارتمخصوص رضوی،مراسمغبارروبی

مضجعشریفثامنالحججحضرتعلیبنموسیالرضا(علیهماالسالم)،
پنجشنبه گذشته با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد .در این مراسم
معنوی مراجع تقلید آیات عظاممکارم شیرازی و وحیدخراسانی ،و آیتاهلل
مصباح یزدی ،به همراه جمعی از علما ،مس��ئوالن و خانوادههای شهدا،
جانبازان و ایثارگران استان خراسان حضور داشتند.

واکنش مردم و سیاسیون عراق به اظهارات العبادی:

یادداشت

سید جعفر قنادباشی

گزیده ها

ایران را در شرایط تحریم تنها نمیگذاریم

پ�س از اظهارات نخس�توزیر ع�راق ،مردم و سیاس�ون
ای�ن کش�ور ،تنه�ا گذاش�تن ای�ران در ش�رایط تحریم را
نمکنشناسی تلقی کرده و اعالم کردند :ایران را در شرایط
تحریم تنها نمیگذاریم.

سهشنبه ۱۶مردادماه بود که نشست خبری هفتگی «حیدرالعبادی»
نخس��توزیر عراق با پاس��خ وی به یک خبرنگار درباره تحریمهای
آمریکا علیه ایران خبرساز شد .نخستوزیر عراق در پاسخ به این سوال
که آیا این کش��ور از تحریمهای آمریکا علیه ایران پیروی خواهد کرد
یا خیر ،ادعا کرد :اساس ًا ما مخالف تحریم در منطقه هستیم .محاصره
و تحریم ،نظامها را تضعیف نمیکند بلکه جوامع را نابود میکند ...ما
تحریم را خطایی راهبردی و نادرس��ت میدانیم اما برای حفظ منافع
م��ردم خود به آن پایبن��د خواهیم بود .از آن حمای��ت نمیکنیم اما به
آن پایبندیم .تنها چند س��اعت پس از این اظهارات بود که در فضای
سیاس��ی این کش��ور موجی از نکوهشها علیه این اظهارات ش��کل
گرفت ،که مردم و سیاسیون این کشور ،ضمن یادآوری همسایگی و
نیز کمکهای ایران به عراق در دوران تهاجم داعش ،تصریح کردند
که عراق باید در چنین شرایطی از ایران حمایت کند.
وظیفه دینی و اخالقی عراق
ایستادن در کنار ایران است
شخصیتهای مختلف سیاسی عراق با محکوم کردن اقدام یکجانبه
آمریکا در خروج از برج��ام و تحریم ایران ،بر عدم پیروی عراق از این
تحریمها تاکید کردند .در همین خصوص «س��ید عمار حکیم» رهبر
جریان حکمت ملی ،ایران را عمق اس��تراتژیک عراق خواند و یادآور
شد :جمهوری اسالمی ایران در معرض فشار و تحریم و حملهای است
که اقتصاد و نظام سیاسی آن را هدف قرار داده؛ از همه میخواهم که
در این بحران در کنار جمهوری اسالمی ایران بایستند و این کشور را
یاری کنند .در این بحران عراق باید راه تنفسی برای ایران باشد؛ وظیفه
دینی و اخالقی ما ایستادن در کنار جمهوری اسالمی ایران است چرا
که این کشور در کلیه بحرانها کنار ما ایستاد.
«نوری مالکی» رهبر دولت القانون نیز در این خصوص طی بیانیهای
اعالم کرد :محاصره و فش��ار اقتصادی اقدامی نادرست ،غیر قانونی،
انتقامجویان��ه ،ظالمانه و ب��دون هیچگونه مش��روعیت بینالمللی و
غیرقابل توجیه اس��ت چرا که خارج از چارچوب س��ازمان ملل انجام
شده است« .سید مقتدی صدر» رهبر جریان صدر نیز در این باره طی
بیانیهای ،ضمن محکومیت تحریمها علیه ایران ،با اشاره به شعار دینی
'هیهات منا الذل��ه' تاکید کرد :اگر آمریکا این تصمیمات(تحریم علیه
کشورها) خود را کنار نگذارد ما در برابر خسارتهایی که به ملتهای
منطقه وارد میشود دست بس��ته و ساکت نخواهیم ماند .این بیانیه با
تأکید بر اینکه ،دفاع از ایران واجب ش��رعی و اخالقی اس��ت ،ضمن
مخالفت با تحریمهای آمریکا علیه ایران و کش��ورهای منطقه تاکید

کرد که در برابر اقدامات آمریکا دست بسته نخواهد ماند« .شیخ محمد
س��عید النعمانی» رییس کنگره ملی کردهای فیلی عراق هم ضمن
مخالفت با تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران گفت که
زمان آن رسیده است تا جواب خوبی را با خوبی بدهیم.
عراق ایالتی از آمریکا نخواهد شد
همچنی��ن س��خنگوی ن َُجباء عراق ب��ا تأکید بر لزوم ع��دم همراهی
نخستوزیر این کشور با آمریکا تأکید کرد که اجازه نخواهند داد عراق
به ایالتی از آمریکا بدل شود .سازمان بدر و گردانهای حزباهلل عراق
نیز در بیانهه��ای جداگانه تحریمهای آمریکا علی��ه ایران را محکوم
کردند« .سید جاسم الجزائری» عضو کتائب حزباهلل هم ضمن انتقاد
از اظهارات نخست وزیر عراق درباره تحریمهای آمریکا علیه ایران ،از
وی خواست که این اقدام واشنگتن را محکوم کند .همچنین «نجاح
محمد علی» کارشناس عراقی در این باره گفت :موضع ذلیالنه العبادی
در قبال واشنگتن که به امید به دست آوردن مجدد پست نخستوزیری
و برخالف مخالفت جامعه جهانی ،پایبندی خود را به تحریمها یکجانبه
آمریکا علیه ایران اعالم کرده باعث ش��ده اس��ت که بحث حذف او از
حزب الدعوه مطرح شود.
دالر از معامالت تجاری تهران-بغداد حذف میشود
همچنی��ن وزارت خارجه ع��راق به این موضوع واکنش نش��ان داد و
ضمن محکوم کردن اقدام یکجانبه آمریکا از جامعه جهانی خواس��ت
تا با فشار آوردن بر آمریکا مانع ادامه این سیاستها شوند .سخنگوی
وزارت خارجه عراق در بیانیهای رسمی اعالم کرد که تحریمها علیه

تقویت روابط تهران -اسالمآباد
ضروری است

رییسجمه��وری در تم��اس تلفنی ب��ا «عمران
احمدخان نی��ازی» رهبر ح��زب تحریک انصاف
پاکس��تان و تبریک پیروزی این حزب در انتخابات
سراسریمجلسپاکستان،گفت:امیدوارمدردوران
جدید ما شاهد روابط بسیار نزدیکتر و صمیمیتری
بین دو کش��ور دوس��ت ایران و پاکس��تان باشیم.
رییسجمهوری همچنین با اشاره به اظهارات رهبر
حزب تحریک انصاف پاکستان مبنی برای اهمیت
تقویت روابط اقتصادی دو کشور اظهارداشت :باید
شاهد پیشرفت قابل مالحظهای در روابط اقتصادی
و تجاری دو کش��ور باشیم .روحانی تقویت بیش از
پیش روابط تهران -اسالمآباد در همه عرصههای
مورد عالقه و از جمله اقتصادی را ضروری خواند و
تاکید کرد :روابط ایران و پاکستان فراتر از روابط دو
همسایهاست.رهبرحزبتحریکانصافپاکستان
نیز در این تماس تلفنی تصریح کرد :اطمینان می
دهم که روابط دو کش��ور توسعه و تعمیق بیشتری

خواهد یافت و پاکستان اهمیت بسیار زیادی برای
تقویت روابطش با ایران قائل است.
ارائه بستههای تأمین
کاالهای اساسی و دارو
در جلس��ه س��تاد اقتصادی دولت هم که به ریاست
رییسجمهوری تشکیل ش��د ،وزیران صنعت ،جهاد
کشاورزی و بهداش��ت ،بس��تههای تأمین ،توزیع و
نظارت کاالهای اساسی و دارو را ارائه کردند .براساس
اینبستهها،کهدر تکمیل«طرحساماندهیارز»تهیه
شده ،اقالم بیس��تگانه کاالهای اساسی و ضروری
مورد نیاز مردم که ب��رای تهیه یا تولید آنها ،ارز دولتی
به نرخ رسمی تأمین میشود ،در کلیه مراحل ،از ثبت
سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص ،حمل و توزیع،
مورد نظارت ق��رار میگیرد و به منظ��ور بهرهگیری
از نظارت مردمی ،با ش��فافیت کامل اطالعرس��انی
عمومیمیشود.واردکنندگاناینکاالهابایدازپیشینه
مثبت عملکرد برخوردار باشند و رعایت کلیه ضوابط
قیمتگذاری ،عرضه به موق��ع و نحوه توزیع را تعهد
کنند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،
وزارتصنعت ،قیمتاینکاالهارابرایمصرفکننده
نهایی اعالم میکند و نرخ ارز برای این دسته از کاالها،
تا اردیبهشت ماه سال ،1398تغییر نخواهد کرد.

ایران تاثیرات منفی بزرگی بر عراق و عموم منطقه از حیث اقتصادی و
اجتماعی خواهد گذاشت زیرا ایران یکی از همسایگان عراق محسوب
میشود .در این بیانیه از مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت از
عراق در مقابله و مبارزه با تروریسم تقدیر شده و آمده است :عراق هرگز
مواضع شرافتمندانه همسایه خود ایران را در بحرانها از یاد نمیبرد.
«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق هم اعالم کرد که تحریمهای
آمریکا علیه ایران «اش��تباهی فاحش» است .سخنگوی دولت عراق
افزود :در این رابطه ،کش��ور عراق از این پ��س برای معامالت مالی و
تجاری با ایران از دالر استفاده نخواهد کرد.
این موج اما در سطح مقامات سیاسی و نظامی و نیز احزاب و تشکلها
محدود نماند و ملت عراق نیز به این موضوع واکنش نش��ان دادند .در
ش��بکههای مجازی ،کاربران ضمن تقبیح این واکنش العبادی یادآور
شدند که ایران در شرایط سخت در کنار ملت عراق بوده و اکنون زمان آن
است که عراق نیز جبران کند بخصوص اینکه این تحریمهای ظالمانه
تنها از س��وی یک کش��ور و برخالف تمام موازین بینالمللی صورت
میگیرد .برخی از کاربران شبکههای اجتماعی با هشتک«متضامن مع
الشعب االیرانی»(اعالم همبستگی با مردم ایران) نوشتند :ما در ازای
ایس��تادگی ایران به هنگام سختیها در کنار عراق احساس مسئولیت
کرده و تحریمهای آمریکا را محکوم میکنیم.به گزارش میزان« ،حیدر
الالمی» دیگر کاربر عراقی هم در پس��تی در صفحه شخصی خود در
فضایمجازی،نوشت:نمکنشناسی،خصلتجوانمرداننیست.برخی
دیگ��ر از مردم عراق در واکنش به موضع العب��ادی درباره تحریمهای
آمریکا علیه ایران در فضای مجازی نوش��تند :العبادی ال یمثلنا(حیدر
العبادی نماینده ما نیست).

از سوی مقامات آمریکایی اعالم شد

ابهام در میزان اثربخشی
تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسالمی
ب�ازوی تحلیل�ی وزارت ان�رژی آمری�کا در
گزارشیدربارهمیزاناثرگذاریتحریمهابر
صادرات نفت ایران ،نوشت :این تحریمها
میتوانند بر قیمت نفت «اثر قابل توجهی»
داشتهباشند.

اداره اطالع��ات انرژی آمریکا ک��ه بازوی تحلیلی
وزارت انرژی این کشور به شمار میآید ،در گزارش
هفتگی خود درباره وضعیت بازار نفت ،در مورد آثار
خروج این کشور از توافق هستهای با ایران و احیای
تحریمهای یکجانبه نفتی ،مدعی ش��د :تحریمها
احتماال بر بخش نفت ایران اثرگذار خواهد بود و تا
پایان سال  ۲۰۱۸تولید و صادرات نفت خام ایران را
کاهش میدهد اما درباره میزان نفت خام ایران که به
واسطهتحریمهایآمریکاازبازارکسرمیشود،عدم
قطعیت وجود دارد .گزارش این اداره تحلیلی وزارت
انرژی آمریکا هش��دار داده که نبود منابع مازاد نفت
خام در بازار و عدم اطمینان درباره وضعیت صادرات
نفت ایران ،ونزوئال و لیبی در ماههای آینده ،میتواند
قیمتنفترابهمیزان«قابلتوجهی»افزایشدهد.
منابع آگاه نیز به بلومبرگ خبر دادند ،ارزیابی دولت
ترامپ از کاهش ص��ادرات نفت ایران حدود روزانه
یک میلیون بشکه است که با توقف کامل فروش

نفت آن فاصله دارد و واشنگتن آماده میشود تا مورد
به مورد معافیتهایی به کشورها اعطا کند.
تحریمها نمیتوانند به ایران
فشاربیاورند
«جارت بالنک» معاون مسئول هماهنگکننده امور
اجرای برجام در وزارت خارجه دولت سابق آمریکا هم
گفت :تحریمهای فعلی آمریکا علی��ه ایران به اندازه
سالهای قبل اثرگذار نخواهند بود .به گزارش فارس،
وی درباره موضوع تحریمه��ای ایران ،افزود :برخی
از بزرگترین مش��تریهای نفتی ایران ،قانونی بودن
تحریمهایآمریکاعلیهایرانراقبولندارند.همچنین
در ادامه واکنشه��ای منفی به درخواس��ت آمریکا
مبنی بر منزوی کردن ایران ،دولت س��وئیس ضمن
ابراز تأس��ف از اقدام آمریکا در احیای تحریمها علیه
ایران ،به شرکتهای این کشور توصیه کرد با کسب
اطالعات الزم ،روابط تج��اری با ایران را ادامه دهند.
علیرغم موضع قاطع جامعه جهانی علیه واشنگتن،
گزافهگوییه��ای آمریکاییه��ا علی��ه کش��ورمان
همچنان ادامه دارد .در همین رابطه« ،جان بولتون»
مشاور امنیت ملی ترامپ مدعی شد :اوباما با پیوستن
به برجام ،آمریکا را متحمل ضرر و زیان کرده است و
حاال آمریکاییها در پی جبران این خسارات هستند.

توسط خطیب نمازجمعه تهران صورت گرفت

تقدیر از قاطعیت قو ه قضاییه در برخورد با محتکران

آیتاهلل محمد امامی کاش�انی از قوه قضاییه
برای برخورد با محتکران تشکر کرد و گفت که
محتکران رسوا خواهند شد.

خطیب نمازجمعه تهران ،با اشاره به احتکار کاالهای
اساس��ی مردم از سوی سوداگران و سودجویان ،اظهار
داشت :در کشوری که دور تا دور آن دشمن هستند ،از
آمریکاوصهیونیستوآلسعودگرفته،آدماحتکارکند،
واقعا جای تعجب و تأسف دارد .وی افزود :از قوه قضاییه
در برخورد با محتکرانتشکر میکنم ،مجازاتها را باید
جدی گرفت ،این مجازاتها در کش��وری که در حال
جنگ اقتصادی است ،باید جدی گرفته شود ،ریاست
قوهقضاییه نیز در برخورد با محتکران جدی هستند که
این مجازاتها انشاءاهلل انجام میشود ،اما محتکران
رسوا میشوند.
امامی کاشانی در خطبههای نمازجمعه تهران افزود:
مس��ئلهای که امروز در کش��ور وجود دارد مهم است،

محمود واعظی فرستاده ویژه
رییسجمهوری کشورمان که
برای اب�لاغ پی��ام روحانی به
«رج��ب طی��ب اردوغ��ان»
رییسجمه��ور ترکیه به آنکارا
سفر کرده بود ،هدف از سفر خود
به ترکیه را اعالم پیام تبریک
رییسجمهوری ایران به رییسجمهور ترکیه در پی برگزیده شدن
وی در انتخابات اخیر عنوان کرد .وی در گفتوگو با ایرنا ،با بیان این
که هم تحریم آمریکا علیه ایران و هم تحریم آنها علیه دو وزیر ترکیه،
در منطقه و جهان مورد استقبال قرار نگرفته است ،گفت :روش تحریم
و اعمال فشار یکجانبه واشنگتن علیه کشورها ،دیگر کارایی ندارد و
ش اوغلو» وزیر امور
دوره اینگونه اقدامات گذشته است« .مولود چاوو 
خارجه ترکیه هم پس از این دیدار با واعظی با انتشار پیامی در صفحه
شخصی خود در فضای مجازی ،نوشت :به صراحت اعالم کرده ایم
که تحریم آمریکا علیه ایران را اجرا نخواهیم کرد.

بررسی روند همکاریهای
ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم

رییسجمهوری در گفتوگو با عمران خان:

حجتاالسالم حسن روحانی تقویت بیش
از پی�ش روابط تهران -اسلامآباد در همه
عرصههای مورد عالقه و از جمله اقتصادی
را ضروری خواند و تاکید کرد :روابط ایران و
پاکستان فراتر از روابط دو همسایه است.

عزم تهران  -آنکارا
برای گسترش مناسبات

ما با دشمنی روبهرو هستیم که از تمام این لحظهها و
خبرهای دروغ و درست در کشور سوءاستفاده میکند،
ترامپ قبال هم گفته بود که ما حاضریم با ایران مذاکره
کنیم که در این هفته نیز باز هم این حرف را تکرار کرد.
وی اضافه کرد :ترامپ در مطلبی نوشته است که ایران
اقتصادش خیلی سریع وضعیت بدی پیدا کرده است،
ما حاضریم مالقات کنیم ،مهم نیست موافقت کنند یا
نه ،این عبارت که میگوید که س��ریع وضعش عوض
شده است ،باید مورد توجه کل ملت ایران قرار گیرد ،آیا
عِرق ایرانی و مروت انس��انی و جوانمردی و یک آدم با
وجدان این را میپذیرد که کاری بکند که 4نفر عدهای
ماجراجو س��ر و صدا کنند؟ ،بعد هم افرادی که گرفتار
هس��تند ،فریب آنها بخورند و با آنها مخلوط ش��وند و
عکسبگیرندومنعکسکنند؟!
فشار بر ایران برای رسیدن به مذاکره
خطیبنمازجمعهتهرانبابیاناینکهشرایطبهگونهای

است که دنیا دارد برای فشار بر روی ایران مانور میدهد،
تصریح کرد :آمریکا همه امیدش را بر همین مس��ئله
بسته که به ایران برای مذاکره فشار بیاورد؛ ایران اصال
زیر بار مذاکرهای که آنه��ا در نظر گرفتهاند ،نمیرود،
مواضع ایران همان است که از ابتدا رهبر معظم انقالب
بی��ان کردند ،بر ف��رض محال هم اگر مذاکره ش��ود،
رییسجمهور آمریکا زی��ر آن میزند و دروغ میگوید
و بس��اط را بر هم میزند .وی تأکید ک��رد :ترامپ آدم
بی شخصیتی است ،او نه به خدای مسیح و نه شخص
حضرت مس��یح عقیده ندارد ،ترام��پ طبق آنچه که
در دنیا نش��ان میدهد ،اصال قیم��ت ندارد و کالمش
ارزشی ندارد ،این برای این است که بگوید این کارها و
فشارهای اقتصادی اثرگذار است و این را میخواهد در
دنیامنعکسکند.
خطیبنمازجمعهتهرانباتأکیدبراینکهدرفضاییقرار
گرفتهایمکهآمریکا،صهیونیسموبنسلمانوآلسعود
برای کش��ورهای اس�لامی تصمیم گرفتهاند ،اظهار

داش��ت :آمریکا با قدرتش ،صهیونیسم با توطئهاش و
آلس��عود بدبخت هم با پول نف��ت میخواهند دنیای
اسالم را به هم بریزند ،حرف این است ،اما ما باید بیدار
و هوشیار باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم ،وظایف
خود را انجام دهیم و مس��ئوالن و دستاندرکاران هم
وظایف خود را انجام دهند و بخش خصوصی هم وارد
میدان شود.

دستورات رهبری
گرهگشایمشکالتاقتصادی
به گزارش تسنیم ،امامیکاشانی به دستورالعمل رهبر
معظمانقالباسالمیبهمسئوالنبرایحلمشکالت
اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد :دستورالعملی که
حضرت آقا به دستگاهها برای حل مشکالت اقتصادی
امر کردهاند ،جدی اس��ت و باید از س��وی دس��تگاهها
و مسئوالن اجرا شود ،ما در ش��رایط جنگ اقتصادی
هستیم،ایندستورالعملتکلیفاست.

غالمحسیندهقانیمعاونامور
حقوقی و بینالمللی وزارت امور
خارج��ه در مالقات ب��ا «الگ
س��یرومولوتوف» معاون وزیر
امور خارج��ه روس��یه درامور
مب��ارزه ب��ا تروریس��م،
همکار یه��ای دوجانب��ه،
ن خصوص مورد بررسی و
منطقهای و بینالمللی د و کش��ور را در ای 
ن دو ر از رایزنیها ک ه در مس��کو برگزار شد،
تبادل نظر قرار داد .در ای 
همکاریها و تعامالت دو کش��ور در خصوص مب��ارزه با گروههای
تروریستی بهویژه داعش در منطقه مورد بررسی قرار گرفت .دهقانی
با اشاره به علل ریشهای تروریس م وافراط گرایی در منطقه ،بر لزوم
هماهنگی دو دولت برای مقابله جدی و عملیاتی با تروریس م در منطقه
و تقویت همکاریها تاکید کرد .به گزارش ایسنا ،الگسیرومولوتوف
با اشاره به عزم فدراسیون روس��یه و جمهوری اسالمی ایران برای
مبارزه با تروریسم ،خواستار تقویت و ارتقای مناسبات دو کشور برای
پیشگیری از حضور و فعالیت گروههای تروریستی در دیگر کشورهای
منطقه ش��د .طرفین با تشریح تالشهای دولتهای متبوعشان در
سطح ملی و بینالمللی پیرامون تقویت ظرفیتهای تقنینی ،اجرایی
و قضایی ،بر عزم راسخ کشورهایشان برای همکاری با سایر دولتها
تاکید کردند.

محکومیت بیانیه 11مادهای
سازمان همکاری اسالمی

بهرامقاسمیسخنگویوزارت
ام��ور خارجه با رد مف��اد بیانیه
۱۱مادهای نشست نمایندگان
دائم سازمان همکاری اسالمی
در ج��ده ،اتهام��ات وارده ب��ه
کشورمان را ش��دیدا محکوم
کرد .وی در ای��ن زمینه اظهار
داشت :نمایندگان جمهوری اسالمی ایران به دلیل عدم صدور ویزا
از سوی عربستان س��عودی امکان حضور در نشستهای سازمان
همکاری اسالمی در جده را ندارند و لذا اینگونه بیانیهها با اعمال فشار
عربستان سعودی و به صورتی غیرمنصفانه و یکجانبه تهیه و منتشر
میش��ود .به گزارش خبرگزاریها ،سخنگوی وزارت خارجه افزود:
کشورهای متجاوز به یمن که مسئول بحران انسانی بیش از چند ساله
و کشتار روزانه مردم بیدفاع یمنی با پیشرفتهترین خریدهای نظامی
و ویرانی زیرساختهای این کشور هستند ،برای سرپوش گذاشتن
به جنایات خود و انحراف افکار عمومی منطقه و جهان ،دست به صدور
اینگونه بیانیههای بیارزش و سوءاستفاده از نهادها و سازوکارهای
منطقهای و بینالمللی میزنند.

رزمایش دریایی جمهوری اسالمی
پیامی به واشنگتن بود

«ج��وزف ووت��ل» فرمان��ده
نیروهای آمریکا در غرب آسیا
گفت :رزمای��ش دریایی اخیر
ایران در خلیجفارس و نزدیک
تنگه هرمز ،پیامی به واشنگتن
در ارتباط با بازگشت تحریمها
بود .ووتل طی نشست خبری در
پنتاگون ،اذعان کرد که ایران در جریان چنین رزمایش��ی با حضور
حداقل  100فروند شناور تندرو ،توانمندیهای ناظمی خود را به رخ
کشید .وی توضیح داد :برای ما کامال آشکار است که ایران قصد داشت
از این رزمایش برای ارسال پیامی به ما استفاده کند .این در حالی است
که ما به زمان تحریمها نزدیک میش��ویم ،آنها نیز توانمندیهای
نظامی دارند .ووتل با طفره رفتن از پاسخ به سوالی درباره قدرت ایران
برای بستن تنگه هرمز ،گفت :آنها این توانایی را دارند که در این تنگه
مین دریایی بریزند ،قایقهای انفجاری مس��تقر کنند یا از موشک و
ن استفاده کنند.
رادار برای بستن آ 

عیادت شماری از مسئولین نظام
از غالمعلی حدادعادل

عیادتشماریازمسئولیننظام
از غالمعلی حدادعادل شماری
از مسئولین نظام و نمایندگان
مجلس ش��ورای اس�لامی از
غالمعلی حدادعادل مش��اور
عال��ی رهب��ر معظ��م انقالب
عیادت کردند .به گزارش مهر،
محسن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام روز جمعه با
حضور در یکی از بیمارستان های تهران از غالمعلی حدادعادل مشاور
عالی رهبر معظم انقالب و عضو مجمع تشخیص مصلحت عیادت
کرد و در جریان روند بهبودی وی قرارگرفت .دبیرمجمع تشخیص
در این مالقات ضمن آرزوی سالمتی کامل ،اظهار امیدواری کرد تا
بزودی وی در جلس��ات مجمع حاضر شود .همچنین علی مطهری
نائب رئیس مجلس ،حجت االسالم ابوترابی فرد امام جمعه موقت
تهران ،علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی ،سید کمال
خرازی ،محمدباقر قالیباف ،مهدی چمران و برخی نمایندگان مجلس
دهم و نمایندگان ادوار و شماری دیگر از مسئولین نظام از حدادعادل
عیادت کردند .حدادعادل که از چندی پیش دچار کسالت شده بود،
دوران نقاهت خود را طی می کند و به گفته پزشکان مشکل حادی
ندارد .گفتنی است کسالت پیش آمده برای وی رفع شده است.

