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شماره 4291

رییس شورای راهبردی روابط خارجی:

گفتوگویی با آمریکا نخواهیم داشت

سیاست

رییس ش�ورای راهبردی رواب�ط خارجی تاکید ک�رد که تا
زمانی که تغییری در اهداف آمریکا دیده نشود ،آمادگی هیچ
گفتوگویی را نداریم.

سرمقاله

آمریکاییها که در پس شرایط کنونی کشور ،چنان ذوقزده هستند و
اوضاع آشفته اقتصاد ایران را ناشی از فشارهای خود قلمداد میکنند،
معتقدند ب��ا ادامه رون��د تالشهای خ��ود ،تهران را به می��ز مذاکره
برمیگردانند و میتوانند امتیازات بیش��تری از ایران بگیرند .البته این
ظاهر قضیه اس��ت و همانطور که رییسجمهوری در روزهای گذشته
گفت که واش��نگتن در پش��ت پرده ملمتس مذاکره و دیدار با مقامات
ایرانی است ولی به دلیل خصومتها همواره این درخواستها از سوی
کشورمان رد شده است.
در همین رابطه ،کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی
کشورمان در نشست «سیاست خارجی ایران در وضعیت فعلی» که از
سوی وزارت امور بین الملل حزب کمونیست چین در دانشگاه مطالعات
بینالملل پکن برگزار ش��د ،هدف آمریکا را از این فشارها تغییر نظام
جمهوری اس�لامی در ایران عنوان کرد و گفت :تا زمانی که تغییری
در اهداف آمریکا دیده نشود و این رژیم دست از تهدید و قلدری علیه
توگویی
مردم و نظام ایران برندارد ،ایران آمادگی شروع هیچگونه گف 
را با آمریکا ندارد و به مقاومت خود ادامه خواهد داد .وی تاکید کرد :ما
مطمئن هستیم که با مقاومت مردم ایران و کمک کشورهای دوست
در مقاومت خود علیه این تهدیدات موفق خواهیم شد .خرازی تصریح
کرد :آنها برخی از کش��ورها مانند ایران ،چین ،روسیه و حتی متحدین
اروپای��ی خود را خطری ب��رای قدرت جهانی آمری��کا تلقی میکنند،
از ای��نرو از نظر آنها فعالیتهای سیاس��ی و نظامی و نفوذ منطقهای
کشورهای دیگر نباید مانع هژمونی آمریکا در جهان شود .سیاست ما
این است که هرچه بیشتر علیه این سیاست آمریکا با دیگر کشورهای
جهان ،بهویژه روسیه ،چین ،هند و اروپا همکاری نزدیک داشته باشیم.

حسام الدین برومند

ردپای حقوق بشر در  4بزنگاه!
ادامه از صفحه اول -كشورمان در چهارمين نشست شوراي حقوق
بشر با اجماع به تصويب رس��يده بود .ضمن آنكه ايران با گزارشگرهاي
موضوعي حقوق بش��ر به خوبي همكاري كرده بود و آنها اين فرصت را
يافته بودند تا در مواعد مختلف به ايران بيايند و گزارش تهيه نمايند.اما در
اقدامی سیاسی و مغرضانه و با نادیده گرفتن همکاری های حقوق بشری
ایران ،فروردين ( 1390مارس  )2011شوراي حقوق بشر سازمان ملل در
اقدامي عجيب و به ش��دت شگفت انگيز ،قطعنامه اي را تصويب كرد كه
برپايه آن مقرر شد تا «گزارشگر ويژه حقوق بشر» براي ايران تعيين شود!
هدف از صدور اين قطعنامه  ،س��ياه نش��ان دادن وضعيت حقوق بشر در
ايران بود و تعيين "گزارش��گر ويژه"  -و نه موضوعي  -در اقدامي ش��اذ
و ن��ادر و برخالف رويه معمول بين المللي ب��ا  22راي موافق از  47عضو
شوراي حقوق بشر به تصويب رس��يد و مدتي بعد در امتداد اين قطعنامه
غيرقانوني «،احمد ش��هيد» در  27خرداد ( 90ژوئ��ن  )2011به عنوان
گزارش��گر حقوق بشر در امور ايران انتخاب ش��د .جالب است كه هم در
صدور قطعنامه تعيين گزارش��گر ويژه و هم در انتخاب مصداق آن يعني
احمد شهيد دشمنان نش��ان دار جمهوري اسالمي و در راس آنها آمريكا
طراح و كارگردان ماجرا بودند.
بنابراین؛ مشاهده می شود دشمنان ایران اسالمی پس از ناکامی در فتنه
سال  ،88هم قطعنامه حقوق بشری علیه ما صادر کردند و هم گزارشگر
ویژه حقوق بشر را به ایران تحمیل کردند.
دوم .مقطع دومی که فش��ار حقوق بشری علیه ایران را کلید زدند پس از
توافق هسته ای بود .نهادهای به اصطالح حقوق بشری وابسته به غرب
مانند سازمان عفو بین الملل آشکارا تاکید کردند پس از توافق ژنو( سوم
آذر  )92از موضوع هس��ته ای به موضوع حقوق بشر تغییر فاز می دهند.
پس از آن مقطع بود که فش��ارهای زنجیره ای حقوق بشری علیه ایران
اوج گرفت  .از جمله پارلمان اتحادی��ه اروپایی در اقدامی مداخله جویانه
با محوریت مس��ائل به اصطالح حقوق بش��ری ،ایران را به نقض حقوق
بشر متهم کرد .رس��انه های غربی مدام نغمه اعزام نماینده ویژه حقوق
بش��ر اتحادیه اروپایی به ایران را سر دادند .جان کری ،وزیر خارجه وقت
آمریکا هم به میدان آمد و در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای
این کشور به صراحت رجز خواند که «موضوع حقوق بشر ایران را نیز در
کنار مس��اله هسته ای و اعمال تحریم های این کشور دنبال می کنیم».
(سایت وزارت امور خارجه آمریکا ـ  )93/1/20و...
س��وم .در مقطع س��وم ،دش��من پس از ناکامی در هدایت آش��وب ها و
اغتشاش��ات که در پوش��ش اعتراضات اقتصادی انجام می شد ،از اهرم
حقوق بش��ر استفاده کرد .بطوریکه در س��ال گذشته ،دشمنان نشان دار
ایران اس�لامی ،به اس��م حقوق بشر! حامی آش��وبگران و اغتشاشگران
بودند  ،تحریمهای حقوق بش��ری علیه ایران اعمال کرده و حتی رییس
قوه قضاییه کشورمان را در لیست تحریمها قرار دادند!
چهارم .اکنون نیز در حالیکه قوه قضاییه در حال برخورد قانونی با مفسدان
اقتصادی و دانه درش��ت ها و به تعبیری تروریست های اقتصادی است؛
شواهد و رصد رسانه های بیگانه نشان می دهد که با ابزار حقوق بشری
دوباره به میدان خواهند آمد و به اسم حقوق بشر! فشارها و فضاسازی ها
را افزایش می دهند تا حاشیه امنی برای سلب کنندگان امنیت اقتصادی
باش��د .ضمن آنکه انتصاب فردی مثل برایان هوک در راس گروه اقدام
علیه ایران  ،نش��ان از به پیش کشیدن س��ناریوهای حقوق بشری علیه
ایران اس�لامی خواهد بود .اینجاست که وزارت خارجه با همکاری ستاد
حقوق بشر کشورمان باید آمادگی های الزم را داشته باشند و سناریوهایی
را برای ناکامی دشمن تعبیه نمایند.
و باالخره باید گفت؛ دلیل اصلی هجمه های کلیش��ه ای حقوق بشر به
جمهوری اس�لامی ایران با بهانه های واهی عالوه بر افزایش فش��ار و
فضاس��ازی و انتقام از ناکامی های قبلی ،عمدتا دو موضوع اصلی است؛
اول اینکه آنها با احکام اسالم دشمنی دارند و به بهانه مسئله حقوق بشر
خواهان فقه زدایی از قوانین ایران هستند و ابایی هم ندارند به اسم حقوق
بشر و حمله به مجازات های اسالمی از فالن تروریست و فالن مفسد فی
االرض حمایت نمایند! و دوم اینکه موضوع حقوق بشر ابزاری در دست
نظام سلطه است تا در پوش��ش آن از هواداران و گماشتگان خود و یا هر
کسیکه به هرنحوی از انحاء به نظام اسالمی لطمه می زند ،دفاع کنند.

خبرکوتاه
جابریانصاری:

ما هم نگران ادلب هستیم

مذاکرات و رایزنیهای نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه
با نمایندگان ایران ،روسیه و ترکیه روز گذشته در مقر سازمان ملل در ژنو
آغاز شد .حسین جابریانصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه
سیاسی کشورمان که برای شرکت در مذاکرات سوریه در ژنو بسر میبرد،
درباره بروز فاجعه انسانی در ادلب ابراز نگرانی کرد .جابریانصاری با اشاره
به ابراز نگرانی س��ازمان ملل درباره اوضاع ادلب ،گفت :ما هم نگرانیم و
همکاری خواهیم کرد تا اتفاقی نیفتد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
جابری انصاری روز دوشنبه برای ش��رکت در این مذاکرات وارد ژنو شد.
وی در این س��فر با شرکت در نشس��تهای دو و چندجانبه با «الکساندر
الورنتیف» و «س��دات اونال» مذاکره کنندگان ارشد روسیه و ترکیه در
روند صلح سوریه(آستانه) و «استفان دی میستورا» نماینده ویژه دبیرکل
سازمان ملل در امور سوریه ،درباره راههای تسهیل آغاز به کار کمیته قانون
اساسی سوریه رایزنی خواهد کرد.

امیر رستگاری:

«فاتح» تا پایان سال
رونمایی میشود
دریادار امیر رستگاری رییس سازمان صنایع دریایی در گفتوگو با شبکه
خبر درباره «طرح تحول صنعت دریایی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی»
اظهار داش��ت :این طرح در راستای جایگزینی ش��ناورهای استیجاری و
همچنین نوس��ازی ناوگان حمل و نقل و نفتکش و ن��اوگان خدمات و
پشتیبانی س��کوهای نفتی فرا س��احل در خلیج فارس در سال گذشته به
تصویب شورای عالی صنایع دریایی رسید و مقرر شد که تعداد  ۱۷۶فروند
شناور به ارزش یک و نیم میلیون یورو توسط چهار سازمان صنعتی کشور
ساخته شود .وی تصریح کرد :تا پایان امسال اولین موتور واتر جت ملی را
تولید میکنیم .این موتور که برای ش��ناورهای پر سرعت کاربرد دارد ،در
لیست تحریم قرار گرفته است؛ اما جوانان ایران اسالمی این چالش را به
فرصت تبدیل کردهاند .رستگاری در پایان اعالم کرد :زیردریایی فاتح هم
تا پایان سال رونمایی میشود.

مذاکرهای در پس تحریمها در کار نخواهد بود
اس��حاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری هم روز گذش��ته در
مراسم معرفی طرحهای تبصره 19قانون بودجه سال  97وزارت نیرو و
امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی صنعت آب و فاضالب،
شرایط کش��ور را شرایطی خطیر توصیف کرد و گفت :آمریکاییها در
نهایت بیاحترامی و بیقانونی نسبت به مقررات بین المللی ،پس از روی
کار آمدن رییسجمهور جدید این کشور از برخی توافقات بینالمللی
از جمله برجام خارج شدند و این در حالی است که ما فکر میکردیم با
شکل گیری توافقنامه برجام شرایط خوبی برای توسعه کشور فراهم
شده اس��ت .جهانگیری افزود :اما آمریکا از این توافقنامه خارج شد و
تحریمهای ظالمانهای را علیه ملت ایران وضع کرد و با تجربیاتی که
از اقدامات گذشته خود داشت و با فشار و جدیتی که در اعمال تحریمها
بکار گرفتهاند سعی دارند خواستههای خود را عملی کنند و ملت ایران
را تحت فشار قرار داده و به خواس��تههای ظالمانه آنها تن دهد .وی
ادامه داد :ما مصمم هس��تیم به فضل الهی و ب��ا همت ملت ایران و با
میدانداری فعاالن اقتصادی و مدیران توانمند دولتی از این شرایط به
خوبی عبور کنیم و به آمریکا نشان دهیم با این گونه روشها نمیتوانند

صالحی:

برنامه هستهای ما بدون برجام قدرتمندتر میشود

علیاکبر صالحی رییس س��ازمان انرژی اتمی وعده داد در صورت فرو پاشیدن برجام ،ایران نیز برنامه هستهای خود را مجددا تسریع و تقویت
خواهد کرد .صالحی ضمن ابراز امیدواری برای دوام آوردن توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی اما تاکید کرد که در غیر این صورت ،برنامه
هستهای ایران به جایگاهی قدرتمندتر از گذشته رسانده خواهند شد .رییس سازمان انرژی اتمی در اینباره تاکید کرد :اگر مجبور شویم که به
عقب بازگردیم و از توافق هستهای خارج شویم ،قطعا به جایی که پیش از (حصول) آن بودیم ،برنمیگردیم .ما در موضع بسیار بسیار باالتری قرار
خواهیم گرفت .وی با اشاره به تصمیم رییسجمهور آمریکا برای خروج از توافق هستهای ،گفت :این اقدام ترامپ ،او را در طرف بازنده میدان قرار
ش برای مدتی ادامه دهد اما قطعا او از خروج از برجام سودی عایدش نخواهد شد.
داده است .صالحی توضیح داد :او فکر میکند میتواند با این رو 
به نتیجه برسند بلکه باید با مردم ایران فقط از طریق منطق و گفتوگو
سخن بگویند تا بتوانند به نتیجه برسند البته اینکه تحریمها را اعمال
و س��پس تقاضای مذاکره کنند قابل قبول نیست و ملت ایران به این
ش��رایط تن نخواهد داد .معاون اول رییسجمهوری با اشاره به اثرات
تحریمها در اقتصاد ایران تصریح کرد :طبیعی است که تحریمها تاثیر
بسیار زیادی داشته و خودشان اعالم کردهاند که جنگ اقتصادی علیه
ایران را آغاز کردهاند و اتاق جنگ در خزانهداری آمریکا علیه ملت ایران
تشکیل شده است .جهانگیری افزود :آمریکا عالوه بر جنگ اقتصادی،
جنگ رسانهای و سیاسی نیز علیه ملت ایران آغاز کرده تا بتواند بر افکار
عمومی اثر بگذارد که در این ش��رایط انتظار ملت ایران این است که
مسئولین و دس��تگاههای حاکمیتی به گونهای تدبیر کنند که حداقل
فشار بر زندگی مردم وارد شود.

هدف آشوبگران بصره
تخریب روابط ایران و عراق است

«ابراهیم جعف��ری» وزی��ر خارجه ع��راق در یک
گفتوگوی تلویزیونی اظهار داش��ت :نباید اقدامات
نادرست عدهای معدود در حمله به کنسولگری ایران
را به حس��اب دولت و ملت عراق و حتی معترضانی
گذاش��ت که طبق قانون برای احق��اق حقوق خود
تظاهراتمیکنند.ویافزود:مهاجمانعدهایمزدور
بودندکهسعیداشتندچهرهعراقراتخریبکنندوبه
روابط این کشور با ایران آسیب بزنند .وزیر امور خارجه
عراق تاکید کرد ک��ه روابط ایران و عراق امری ذاتی
اس��ت و از واقعیتهای تاریخی و جغرافیایی ریشه
گرفته است و میان دو کش��ور حدود 1200کیلومتر
مرز و منافع مش��ترک و احترام متقاب��ل وجود دارد.
جعفری اف��زود :زائران ایرانی ب��ه عتبات مقدس در
عراق میآیند و عراقیها نیز به زیارت آس��تانهای
مقدس در ایران میروند و همه اینها باعث به وجود
آمدن روابط خوب میان دو ملت شده است .وی افزود:
م��ا نباید این اقدام(حمله به کنس��ولگری ایران) که
از س��وی افراد منحرف هدایت میشوند را از چشم
تظاهراتکنندگان و ملت و دولت عراق ببینیم ،آنها
بزودیتحتپیگیردقضاییقرارمیگیرندومشخص
خواهد شد مزدورانی هستند که دنبال آسیب زدن به
وجهه عراق و روابط با ایران بودهاند.

تحقیق درباره نقش آمریکا
در ناآرامی بصره
«خالد االسدی» نماینده پارلمان عراق هم درباره
تحوالت اخیر بصره گفت :هوش��یاری ملت عراق،
برنامههای آمریکا را به شکس��ت کشاند و حوادث
بصره ،همه امور پنهان را آشکار ساخت و اکنون باید
گروههای سیاسی کش��ور ،موضعی قاطع در قبال
دخالتهای خارجی اتخاذ کنند.
وی در گفتوگو با شبکه «المیادین» ،اظهار داشت:
بصره به فضل آگاه��ی و هوش��یاری فرزندانش،
س�لامتش را باز یاف��ت و آمریکاییه��ا از طریق
سفارتشان تالش کردند که اوضاع بصره را بحرانی
کنند .سرکنس��ول آمریکا در این استان ،تهدیداتی
طرح ک��رده بود ک��ه هدفش تحمی��ل رویکردی
سیاس��ی مخالف منافع عراق بود .از وزارت خارجه
عراق نیز می خواهیم که تحقیقات دقیقیدر اینباره
انجام دهد .نماینده پارلمان عراق درباره برنامههای
دولت آتی عراق ،گفت :این دولت باید مسئله تداوم
حضور نیروهای خارجی ک��ه عراقیها را تحریک
میکند ،جدی بگی��رد و حتی جدول��ی زمانبندی
شده برای خروج این نیروها از عراق را تدوین کند.
مهمترین چالش فراروی دولت آتی ،مقابله با پرونده
فساد است .به گزارش فارس ،االسدی افزود :دولت
کنون��ی میتواند عراق را برای مدتی مش��خص از
درگیریهای منطقهای و بینالمللی دور نگه دارد و
دولت آتی نیز باید کشور را از عرصه منازعات خارجی
دور نگه دارد و موضعی بیطرف داشته باشد.

گستاخی رژیم آمریکا حد و مرز ندارد
مش��اور امنیت ملی کاخ سفید روز دوش��نبه تهدید کرد در صورتی که
دادگاه بینالمللی کیفری ش��هروندان آمریکا و متحدان این کشور را
تحت تعقیب قرار دهد ،آن را تحری��م خواهد کرد .محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه در واکنش به این ادعا ،در پیامی در صفحه ش��خصی
خود در فضای مجازی ،نوشت :آمریکا تهدید کرده دیوان بینالمللی
کیفری را تحریم و حت��ی قضات آن را در دادگاهه��ای آمریکا تحت
تعقیب قرار میدهد.
کس��ی اظهار خش��م نمیکند؟ گویا گس��تاخی این رژیم س��رکش
آمریکایی هیچ حد و مرزی نمیشناس��د .جامعه بینالمللی چه زمانی
به ستوه خواهد آمد و آمریکا را مجبور خواهد کرد تا همانند یک کشور
عادی رفتار کند؟

در دیدار عراقچی و ریابکوف تأکید شد

ضرورت ارائه راهكارهای عملياتی
برای حفظ برجام
ریابکوف در دیدار با عراقچی ضمن اعالم
مجدد پایبندی کامل کش�ورش به برجام،
بر ض�رورت ارائه راهکاره�ای عملیاتی از
س�وی اعضای باقیمان�ده و آمادگی کامل
مسکو برای همراهی با طرحهای پیشنهاد
شده تاکید کرد.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در
جریان سفری یک روزه به تهران با عباس عراقچی
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتوگو
کرد .در دیدار ،آخرین وضعیت برجام و تالشهای
انجام ش��ده برای جبران آثار خروج آمریکا از این
توافق بررسی شد .در این دیدار ضرورت بازگشت
توازن به توافق هس��تهای و جبران تبعات خروج
آمری��کا از برج��ام و همچنین تامین خواس��تهها
و مطالبات ب��ه حق جمهوری اس�لامی ایران به
منظور حفظ توافق هس��تهای برجام ،مورد تاکید
قرار گرفت .مع��اون وزیر خارجه روس��یه در این
دیدار ضمن اعالم مجدد پایبندی کامل کشورش
به برجام ،ضرورت ارائ��ه راهکارهای عملیاتی از
سوی اعضای باقی مانده در برجام و آمادگی کامل
کشورش برای همراهی با طرحای پیشنهاد شده را
مورد تاکید قرار داد .ریابکوف در این مالقات اعالم
کرد روسیه در چارچوب مواضع اصولی خود از هر
اقدامی که منجر به تامین مطالبات ایران و تقویت
روند اجرای توافق هستهای برجام و حفظ آن باشد،
حمایت کامل میکند.

در ای��ن دیدار ض��رورت مقابله با تبع��ات خروج
آمریکا از برجام و تامین خواسته ها و مطالبات به
حق جمهوری اسالمی ایران مورد بحث و تبادل
نظر ق��رار گرفت .طرفین همچنی��ن بر ضرورت
ارائه برنامه و راهکارهای الزم از س��وی اعضای
باقیمانده در برجام که بتواند حقوق مس��لم ملت
ایران را تامین کند ،تاکید کردند .روس��یه و ایران
در این دیدار بر ادامه هماهنگیها میان دو طرف
در خصوص تضمی��ن ادامه روند تجارت دوجانبه
به منظور مقابله با اقدامات خصمانه و تحریمهای
آمریکا علیه ایران توافق کردند .معاون وزیر خارجه
روس��یه همچنین گفت که مس��کو مایل است تا
روابط خود با ایران را به ویژه در زمینههای تجاری
و اقتصادی بیش از پیش تقویت کند.
روابط تهران -کابل تقویت شود
عراقچی همچنین روز گذشته با سفر به کابل در
دیدار با «عبداهلل عبداهلل» رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی افغانس��تان ،اظهار داشت :به منظور
ش��رکت در نشست س��ه جانبه ایران ،افغانستان
و هن��د و همچنین بحث و گفتوگو درباره س��ند
جام��ع همکاریها میان دو کش��ور به کابل آمده
است .به گزارش تسنیم ،عبداهلل هم در این دیدار
ی خویش
تاکید کرد :افغانستان در سیاست خارج 
براساس اصل حاکمیت ملی و منافع ملی خویش
تصمیم میگیرد و روابط میان دو کشور تحت تاثیر
کشور دیگری نخواهد بود.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

حمله بهمقر تروریستها نمایش قدرت ایران بود

سرلش�کر محم�د باق�ری ب�ا بی�ان اینکه،
نیروهای مسلح ایران در برابر توطئهافکنی
دشمنان س�اکت نمینش�ینند ،گفت :حمله
بهمقر تروریستها نمایش قدرت اطالعاتی
ی ایران بود.
و موشک 

ریی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح در آیی��ن
دانشآموختگ��ی دانش��جویان انتظامی دانش��گاه
امین در تهران ،گفت :بر اس��اس منشور ملل متحد،
این حق طبیعی هر ملت و کشوری است که در برابر
دشمن از خود دفاع کند و ایران هرگز صبر نمیکند
که ناامنی به داخل خانههای مردم بیاید .رییس ستاد
کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :اگر توطئههای
دشمنان علیه ایران ادامه پیدا کند ،جمهوری اسالمی
چ��ارهای بهجز برخورد با آنان ن��دارد .وی ادامه داد:
حمله موشکی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی به
محل استقرار و جلس��ه سران یکی از گروهکهای
تروریس��تی در کردس��تان عراق ،نمای��ش قدرت
اطالعاتی و موشکی نیروهای مسلح ایران بود.
باقری تأکید کرد :نیروهای مس��لح در دادن پاسخ

سنگ صبور دانشجویان باشید

حجتاالسالم مح ّمد مح ّمدی
گلپایگانی ریی��س دفتر مقام
ّ
معظ��م رهب��ری ،در مراس��م
معارفه مسئول نهاد نمایندگی
رهب��ر ّ
معظ��م انق�لاب در
دانشگاهها ضمن ابالغ سالم
حض��ار و
رهب��ر انق�لاب به ّ
دانشگاهیان ،گفت :جوان دانشجو ،آماده پذیرش نصایح و سخنان
مسئوالن و نمایندگان نهاد رهبری ّ
معظم انقالب نهاد در دانشگاه
اس��ت و در این راه بایستی بر اساس قرآن و احادیث اهل بیت عمل
ش��ود .وی در ادامه با اشاره به اخالق خوش پیامبر اسالم خطاب به
مس��ئوالن و نمایندگان نهاد تصریح کرد :شما با یک نسل جوان و
پرسشگر در دانشکده روبهرو هستید که صدها شبهه و سؤال در ذهن
آنهاس��ت و آنها پناهی جز روحانیت ّ
معظم و اساتید دلسوز دانشگاه
ندارند و باید همانگونه که پیامبر رفتار می کرد با آنها رفتار کنیم ،شما
باید س��نگ صبور دانش��جویان باش��ید .به گزارش خبرگزاریها،
حجتاالس�لام محمدیگلپایگان��ی در خاتم��ه حک��م انتصاب
حجتاالسالم رستمی را تقدیم وی کرد.

از این مرحله سخت نیز
عبور خواهیم کرد

ابراهیم الجعفری:

وزی�ر خارجه عراق تاکید کرد که حمله اخیر
عدهای مزدور به کنسولگری ایران در شهر
بصره ،فقط علیه ایران نبود ،بلکه علیه عراق
نیز بود.

گزیده ها

دندانش��کن به دش��من ،ذرهای کوتاهی ندارند و
به اذعان دش��منان ایراناس�لامی ،بهرغم اینکه
در معرض بیش��ترین تهدیدها هس��تیم ،باالترین
امنی��ت را تجرب��ه میکنی��م .وی گفت :اش��راف
اطالع��ات ،شناس��ایی جرمهای نوی��ن و حرکت
به س��وی دانشهای نوین که جرای��م جدید از آن
نش��ات میگیرد باید مدنظر باشد ،همواره با علوم و
دانش روز حرکت کنی��د و یک گام از مجرمانی که
با دانش نوین به دنبال جرایم هستند جلوتر باشید.
رییس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد :ایران
بآسیا و جزو
امنترین کش��ور در منطقه ناآرام غر 
چند کشور معدود امن جهان است که در کنار سایر
عوامل این امنیت جزو افتخ��ارات نیروی انتظامی
است که با جان و خون خود در این راه گام برداشته
است .وی بیان کرد :جریان رود شهادت در این نیرو
جاری است و وقتی مشاهده میکنیم شهدا بر دوش
مردم حمل میش��ود و جوانانی جای این نیروها را
میگیرند ،انسان به خود میبالد.
باقری بی��ان داش��ت :در این ایام کش��ور مواجه با
جنگ بزرگ روان��ی و اقتصادی اس��ت که در این

نبرد هم نیروهای مس��لح و انتطامی وظیفه مهمی
دارند و مس��ئولیت دفاع از کشور مرزهای بیرونی با
نیروهای مسلح اس��ت و نیروی انتظامی مسئولیت
برقراری امنیت در کشور را دارد که مقدمه هر فعالیت
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ،این امنیت است.
وی تصری��ح کرد :در هم��ه زمینهها در کن��ار قوای
مقننه ،مجریه و قضاییه هس��تیم و کمک میکنیم
مسئولیتهای خود را بهتر انجام دهند تا آرامش و رفاه
بیش��تر برای مردم ایجاد شود .باقری اظهار داشت :از
جهتی منطقه که ناآرام است و ناآرامی آن هم وارداتی
استوموردطمعنیروهایاستکباریاستبایدبگویم
دشمن با ناامن کردن منطقه بهانه ادامه حضور برای
خودایجادکردهوبایکبازوگروههایتروریستیایجاد
میکنندو یک بازو آنها را از بین میبرد.
دمکراتها تعهد کتبی داده بودند
باقری همچنین در حاشیه این مراسم ،اظهار داشت:
حزب منحله دموکرات کردس��تان در سال ۱۳۷۵
تعهد کتبی داد که علیه ایران عملیاتی انجام ندهد؛ اما
از سال گذشته به تحریک آمریکا و برخی کشورهای

منطقه این عهد را شکست و عملیاتهایی را انجام
داد که این برای مل��ت ایران قابل تحمل نبود .وی
افزود :البته چندین بار به اینها تذکر داده شد و اقلیم
کردس��تان هم تالش کرد تا از تحرکات این افراد
ممانعت کند ،اما آنها نافرمانی کردند .به گزارش مهر،
باقری تاکید کرد :امروز هم ما اعالم میکنیم ،دولت
عراق و اقلیم کردستان عراق نباید اجازه دهند تا در
سرزمینشان مقرهایی علیه کشور همسایه ایجاد
ش��ود و به ناامنی بپردازند .واقعیت امر این است که
آنها باید این مجرمان را تحویل جمهوری اسالمی
دهند و یا اگر نمیتوانند تحویل دهند ،از کشورشان
اخراج کنند .بهرام قاس��می سخنگوی وزارت امور
خارجه هم در خصوص حمله موش��کی به مواضع
تروریس��تها در ش��مال عراق ،اظهار داشت :این
انتخاب مطلوب ایران نبوده و نیس��ت؛ اما تحرکات
تها بویژه در به شهادت رساندن مرزبانان و
تروریس 
سربازان جان بر کف ایرانی ،نیروهای مسلح ایران را
ناچار کرد که اقدامی تالفیجویانه ،بازدارنده و حتی
بر اساس برخی اطالعات موثق دریافت شده اقدامی
پیشدستانه انجام دهند.

حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمهوری روز گذشته در
جلسه ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی ،به تحلیل ش��رایط
موجود و توطئه دشمنان نظام
اس�لامی برای ضربه زدن به
اقتصاد کشور و ایجاد مشکل
در زندگی مردم پرداخت و اظهار داش��ت :با وجود رهبری شجاع و
مدبر و مردم فداکار و مصمم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد؛ اما
همه مسئوالن ،تریبون داران ،احزاب و رسانهها در معرض امتحان
قرار دارند .روحانی به برخی از واقعیتهای اقتصادی کشور ،از جمله
افزایش صادرات و کاهش واردات کش��ور در  6ماهه اخیر نسبت به
مدت مشابه سال قبل اشاره و گفت :ملت و دولت کنار یکدیگرند و
دستگاه اجرایی با تمام توان به دنبال حل مشکالت مردم خواهد بود.
رییسجمهوری ضمن اشاره به آمار رشد 20درصدی نقدینگی کشور
در یکسال گذش��ته ،نقدینگی را بویژه وقتی با منشأ پایهپولی باشد،
مشکلآفرین برای اقتصاد کشور دانس��ت و با تأکید بر برنامههای
دولت برای مدیریت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال ،افزود :بخش
قابل مالحظهای از افزایش نقدینگی در س��الهای اخیر مربوط به
فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود ،در حالی که علیرغم
روال گذشته ،این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از
بانک مرکزی نشد.

تالش میکنیم فشارها
بر اقتصاد کشور را کاهش دهیم

علی الریجانی رییس مجلس
در جریان س��فر به شهرستان
الرستان استان فارس ،با بیان
اینک��ه ش��رایط م��ا در ایران
متفاوت شده و زورگوییهای
غربیها برای ایجاد شکست
در انقالب است ،اما آنها اشتباه
میکنند و ملت ایران در مقابل ترامپ یزیدی ایس��تادگی میکند،
گفت :در این ش��رایط باید تدبیر کنیم که به معیش��ت مردم توجه
خاص شود و جلوی عربدهکشی آمریکا بایستیم ،مسئله آنها انرژی
هس��تهای نیست بلکه به زانو درآوردن ما اس��ت اما تفکر ما ،تفکر
استقامت و ایستادگی است .رییس مجلس خاطر نشان کرد :تالش
ما در مجلس و دولت این اس��ت که دوره فعلی با صالبت طی شود
و ت�لاش میکنیم فش��ارها را بر اقتصاد کش��ور کاهش دهیم .به
گزارش خانه ملت ،وی در ادامه با اش��اره به حادثه عاشورا ،اضافه
کرد :این انقالب ثمره حرکت امام حس��ین(ع) است و این حرکت
باعث حیات داشتن جامعه ما است و باید قدر محرم را دانست.

لوایح FATF
بر اساس قانون و شرع بررسی میشود

آيتاهلل محمد ي��زدي عضو
ش��ورای نگهب��ان در دي��دار
رييس و اعضاي کميس��يون
امني��ت ملي مجل��س ،اظهار
داش��ت :لواي��ح معروفي که
اکنون بحث آنها مطرح است،
در ش��وراي نگهبان بر مبناي
مسائل شرع و قانون اساسي بررسي ميشود .وي با اشاره به تالش
دشمنان عليه نظام ،بيان کرد :هدف دشمن از راه اندازي جنگهاي
رواني ،تبليغاتي و اقتصادي براندازي حاکميت اس�لامي است و ما
وظيفه داريم به هر مقداري مراقبت داش��ته باش��يم .یزدی با بيان
اينکه موضوع تنش زدايي که کميس��يون امنيت ملي به دنبال آن
است ،در روابط با ساير کشورها خوب است ،گفت :بايد توجه داشت
ک��ه امنيت ملي مفهوم وس��يعتري اس��ت و تنشزداي��ي يکي از
ابزارهاي تامين منافع ملي است .به گزارش ایرنا ،وی با بيان اينکه
براي دش��منان ما موضوع مذهب مطرح نيست و آنها منافع خود را
دنب��ال ميکنند ،گف��ت :برخي از کش��ورهاي اس�لامي با رژيم
صهيونيستي ارتباط دارند و گاو شيرده آمريکا شدهاند و هدف سران
اين کشورها صرفا حفظ منافع خود است.

اخاذی  104میلیون دالری
آمریکاییها با ادعاهای واهی

یک قاضی فدرال در واشنگتن،
حکم��ی مبن��ی ب��ر پرداخت
104.7میلیون دالر از س��وی
ایران به قربانیان حمله ادعایی
 1996در ظهران عربستان که
در آن 19نظام��ی آمریکای��ی
کشته شدند ،صادر کرده است.
این حکم به صورت غیابی با ادعای دس��ت داش��تن ایران و سپاه
پاس��داران در بمب گذاری پایگاه نظامی��ان آمریکایی در نزدیکی
برجهای خُ َبر در عربس��تان صادر شده است .به گزارش فارس ،در
 ۲۵ژوئ��ن س��ال  ۱۹۹۶می�لادی ب��ر اث��ر انفجار ی��ک کامیون
بمبگذاریش��ده در پای��گاه نیروه��ای آمریکایی در ش��هر خُ َبر
عربستان ۱۹ ،سرباز آمریکایی کشته و حدود  ۴۰۰تن زخمی شدند.
اگرچه ایران قویا مس��ئولیت این دو بمبگذاری را رد کرده اما پس
از آنک��ه دادگاهه��ای آمری��کا ایران را به دس��ت داش��تن در این
بمبگذاری متهم کردند.

