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اخبار
امیرحیدری:روزشمارنابودی
اسرائیل ،به صورت تقویم درآمده است

امیر کیومرث حیدری در حاش��یه مراس��م
رونمای��ی از  3کتاب «الگ��وی فرماندهی
مطل��وب» ک��ه دیروز (ش��نبه) در س��تاد
فرمانده��ی نزاجا برگ��زار ش��د ،در جمع
خبرنگاران گفت :در نیروی زمینی محوری،
روزش��مار نابودی و مح��و رژیم غاصب و
کودک کش صهیونیستی ،تقویم شده است.
به گزارش فارس،وی افزود :برخورد ترامپ
احمق با برجام نه تنها تاثیری مطلوب برای
صهیونیس��تها ندارد بلکه روند نابودی این
رژیم غاصب را تسریع خواهد کرد.
میرسلیم :برجام دیگر
پا نخواهد گرفت

س��ید مصطفی میرس��لیم رئیس شورای
ّ
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در اجالس
دبیران اس��تانهای این حزب ،در واکنش
به خروج آمری��کا از برجام و اظهار تمایل
اروپاییها به ادامه اجرای توافق هستهای،
گفت :برج��ام دیگر پا نخواه��د گرفت و
اظهارات مثبت مقامات سیاسی اروپا مانع
احتیاط و امتن��اع اقتصادیون آنها نخواهد
ش��د .وی اف��زود :مصونیت م��ا در مقابل
تحریمهای ظالمانه آمریکا ،راه حل اقتصاد
مقاومتی و حمای��ت از کاالی ایرانی توأم
ب��ا تالش بیوقفه برای خ��روج از رکود و
اصالح فوری مفاسد است .رئیس شورای
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی تأکید کرد:
ایرانیان همین امسال با حمایت از کاالی
ایران��ی در زمین��ه نیازس��نجی ،طراحی،
نمونه س��ازی ،تجاری س��ازی و صادرات
و با اس��تفاده از اطالع رس��انی بههنگام و
خدماتی که باید دولت به مردم ارائه دهد،
ن شکنی خواهد داد .میرسلیم در
جواب دندا 
ادامه با بیان اینکه در میان مسئولین کشور
کمتر کسی وجود دارد که به کاالی ایرانی
باور و اعتقاد داشته باشد ،اظهار کرد :اغلب
مسئولین نمیخواهند بپذیرند که کاالی
ایرانی باید قابلیت عرضه اندام در س��طح
جهانی را پیدا کند .وی تصریح کرد :یکی
از ضعفهای دولت دوازدهم عدم باور به
ظرفیتهای موجود در کشور است.
امیر سیاری:پاسخ نیروهای مسلح به
اقدامات دشمن پشیمان کننده است

امیر حبیب اهلل س��یاری معاون هماهنگ
کننده ارتش،تصریح کرد :الگوهای ما در
فرماندهی؛ اس�لام ،قرآن ،سیره اهل بیت
علیهم الس�لام و تدابیر فرماندهی معظم
کل ق��وا اس��ت .بنابرای��ن فرماندهی ما
باید انقالبی و اس�لامی باشد .به گزارش
مهر،وی خاطرنش��ان کرد :داش��تن نقشه
برای اینکه کجا بودیم و به برکت انقالب
اسالمی کجا هستیم و به کجا می خواهیم
برویم بس��یار مهم اس��ت .باید بدانیم که
با وج��ود تحریم به کجا رس��یدهایم .امیر
س��یاری در پایان تاکید کرد :در نیروهای
مسلح این توان وجود دارد که اگر دشمن
اقدامی کند چنان پاسخی به آنها می دهیم
که تا آخر عمرشان پشیمان باشند.
امیر اسماعیلی :نگران خروج آمریکا
از برجام نیستیم

امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند
هوایی خاتم االنبیا (ص) از منطقه پدافند
هوایی جنوب ش��رق کشور بازدید کرد .به
گزارش مهر،وی همچنین از سامانههای
موش��کی واق��ع در جزی��ره ابوموس��ی و
همچنین مواضع پدافندی سپاه پاسداران
در این جزیره بازدید کرد و توان عملیاتی
ای��ن یگانها را مورد ارزیابی قرار داد .امیر
فرزاد اسماعیلی در بازدید از منطقه پدافند
هوایی جنوب شرق در جمع کارکنان این
منطقه پدافندی گفت :در این برهه زمانی
که آمریکا دس��ت به انجام عملیات روانی
گس��ترده بر علیه کشور ما زده است لزوم
حفظ وح��دت و یکپارچگی بیش از پیش
مورد نیاز اس��ت و ما از خ��روج آمریکا از
برجام نگرانی نداریم چراکه آمریکا تاکنون
ه��م در برج��ام حضور نداش��ت .فرمانده
قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء(ص)
در ادامه اظهار کرد :راز موفقیت و پیروزی
اطاعت از ولی فقیه اس��ت و ما هرآنچه را
ک��ه والیت فقیه امر کنن��د همان را نگاه
میکنی��م و هرکس از این کش��ور حرفی
بزند اگر در آن راستا باشد حمایت میکنیم
و اگر نباشد توجه نمیکنیم.

دنياي اسالم بايد از لحاظ علميقوي شود تا آمريکا بايد و نبايد نگوید
حضرت آي��ت ا ...خامنهاي رهبر معظم
انقالب اسالميديروز (ش��نبه) در ديدار
ش��رکت کنندگان در کنگره بين المللي
«نقش ش��يعه در پيدايش و گس��ترش
علوم اس�لامي» ،مهمترين ني��از امروز
دنياي اسالم را «وحدت و يکپارچگي» و
همچنين «حرکت جدي براي پيشرفت
علم��يدر همه علوم» دانس��تند و تأکيد
کردند :امروز «بيداري» در دنياي اسالم
بهوج��ود آم��ده اس��ت و بهرغم تالش
غربيه��ا ب��راي انکار آن ،اي��ن بيداري
زمينهس��از گرايش بيش��تر به اس�لام و
نويدبخش آيندهاي بهتر است.
به نق��ل از پاي��گاه اطالعرس��اني دفتر
مق��ام معظ��م رهبري،رهب��ر انق�لاب
اس�لاميبا قدرداني از دس��تاندرکاران
و پديدآورن��دگان اي��ن همايش ،بهويژه
شخص حضرت آيت ا ...مکارم شيرازي،
گفتن��د :ام��روز هر حرکت��ي که موجب
ش��ناخت بيش��تر گروهه��ا و فرقههاي
اسالمياز يکديگر شود ،يک حسنه است
و اين گردهمايي از مصاديق حرکت در
جهت اتحاد امت اسالمياست.
حض��رت آيت ا ...خامنهاي با اش��اره به
تالش ديرينه دش��منان ب��راي رودررو
قرار دادن مس��لمانان ،افزودند :در چنين
شرايطي ،هر عملي که موجب شناخت
مس��لمانان از نق��اط ق��وت يکديگ��ر و
زمينهساز همافزايي آنها شود ،به وحدت
و يکپارچگي امت اسالميکمک خواهد
کرد .ايش��ان ب��ه نقش ش��يعه در طول
تاري��خ ب��راي اعتالي علوم اس�لاميو
طبيع��ي اش��اره و خاطرنش��ان کردند:
اين آثار و خدم��ات گرانبها بايد به امت
اسالميمعرفي شوند زيرا مايه افتخار و

موجب يکپارچگي خواهند بود.
رهب��ر انقالب اس�لاميبا تأکيد بر لزوم
مراقبت جدي ب��راي جلوگيري از ايجاد
هرگون��ه ش��ائبه و گالي��ه مي��ان ف َِرق
اس�لامي ،گفتند :يکي از مسائل بسيار
مهم و مورد نياز کنوني دنياي اس�لام،
موضوع پيش��رفت علميو حرکت جدي
در اين زمينه است.

علت اصلي تحت سلطه قرار گرفتن
دنياي اسالم عقبماندگي علمياست

حضرت آي��ت ا ...خامنهاي ،علت اصلي
تحت س��لطه قرار گرفتن دنياي اسالم
را عقبماندگي علميدانستند و افزودند:
دني��اي غ��رب بعد از قرنه��اي متمادي
عقبماندگي علمي ،توانست با استفاده
از پيش��رفتهاي علميدني��اي اس�لام،
ثروت و قدرت علمي ،نظامي ،سياسي و
تبليغاتي خود را افزايش دهد و در نهايت

با استعمار ،وضعيت کشورهاي اسالميرا
به ش��رايط کنوني برس��اند .ايش��ان با
اش��اره به زورگويي قدرته��اي غربي به
کشورهاي اسالميو دنبالهروي بسياري
از ح��کام اي��ن کش��ورها از زورگوي��ان
بينالملل��ي ،تأکيد کردند :اين ش��رايط
بايد بهواسطه پيشرفت علميکشورهاي
اسالميتغيير کند و دنياي اسالم ميتواند
بار ديگر در قله تمدن بشري قرار گيرد.
رهبر انقالب ،حرکت در مسير پيشرفت
علم��يرا وظيفه حکومتهاي اس�لاميو
نخبگان آن برشمردند و گفتند :نخبگان
دنياي اس�لام بايد ي��ک حرکت عظيم
فک��ري و ي��ک خواس��ت عموميبراي
پيشرفت علميو رس��يدن به قله علم و
دانش را بهوجود آورند.
حضرت آي��ت ا ...خامن��هاي از حرکت
جمه��وري اس�لاميايران در مس��ير

پيش��رفت علميبهعن��وان ي��ک نمونه
موفق ي��اد کردند و افزودند :بر اس��اس
گزارش��هاي مراکز علميجهاني ،شتاب
حرکت علميايران در س��الهاي گذشته،
 13برابر متوسط جهاني بوده است.

بر خلاف غربيه�ا ،آمادگ�ي انتقال
دستاوردها و پيش�رفتهاي علميخود را
داريم

ايشان خاطرنشان کردند :ما اين مسير را
تا رسيدن به مرزهاي علم و دانش ادامه
خواهي��م داد و ايران بر خالف غربيها،
آمادگي انتقال دستاوردها و پيشرفتهاي
علميخ��ود را ب��ه ديگ��ر کش��ورهاي
اسالميدارد .رهبر انقالب ،پيشرفت در
علوم اسالميو علوم طبيعي را ضروري
خواندند و افزودن��د :يکي از مواردي که
اسالم ميتواند در مسائل مختلف بشري
«حرف نو» داشته باشد ،در زمينه مسائل

فقهي اس��ت که باي��د در اين زمينه کار
بيشتر و جديتري انجام شود.
حض��رت آيت ا ...خامنهاي ب��ا تأکيد بر
اينکه بايد در زمينه فلسفه و علوم عقلي،
سرعت حرکت علميافزايش يابد ،گفتند:
غربيها ،فلس��فه خ��ود را تا عرصههاي
مختل��ف مس��ائل سياس��ي و اجتماعي
امتداد دادهاند و ما نيز بايد چنين کاري را
انجام دهيم زيرا فلسفه اسالمي ،قويتر،
ريشهدارتر و مستحکمتر از فلسفه غربي
است .ايشان با اشاره به گسترش بيداري
در دني��اي اس�لام و افزايش گرايش به
اس�لام در جهان ،خاطرنش��ان کردند:
امروز جوانان در دنيا ،س��ؤالهاي زيادي
دارند ک��ه ميخواهند پاس��خ آنها را در
چارچوب اس�لام بيابن��د ،بنابراين بايد
حرکت علميدر دنياي اس�لام ش��تاب
بگي��رد و امت اس�لاميبار ديگر به اوج
اقت��دار علم��يو تمدني خود برس��د تا
دشمنان اسالم و آمريکاييها نتوانند به
رؤساي کشورهاي اسالميدستور بدهند
و «بايد و نبايد» بگويند.
پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمي،
حجتاالسالموالمسلمين اعرافي رئيس
ش��وراي سياس��تگذاري کنگره «نقش
ش��يعه در پيداي��ش و گس��ترش علوم
اس�لامي» گفت« :پاس��خ به شبهات»،
«تعميق تفاهم ميان مذاهب اسالمي»،
«بازشناسي سرمايههاي فکري شيعه و
مسلمانان» و «دس��تيابي به نقاط قوت
براي تکميل و ارائه علوم اسالمي» جزو
اهداف اصلي کنگره بوده است.
همچنين حجتاالس�لام دکتر رضايي
دبي��ر کنگ��ره گزارش��ي از اه��داف و
برنامههاي اين همايش بيان کرد.

اطالعيه جامعه مدرسين در حمايت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري:

برجام ريسمان پوسيد ه است که چنگ زدن به آن بهدور از عقالنيت سياسي است

جامعه مدرس��ين حوزه علمي��ه قم در
اطالعي��هاي به حمايت از رهنمودهاي
مقام معظم رهبري پرداخت.
متن اين اطالعيه بدين شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحيم
واليت مطلقه فقيه يک مديريت سازنده
و موف��ق در هداي��ت و راهب��ري نظام
مقدس جمهوري اس�لاميايران است.
مس��ائل مهميچ��ون ع�� ّزت و آبروي
ملّت ايران ،اعتالي فرهنگ و اخالق،
تحکي��م و حفظ بنيان خانواده ،تکثير و
تربيت نسل مومن و انقالبي ،ساماندهي
اقتصاد و معيشت ،عدالت فراگير ،وحدت
و دوري از اخت�لاف از جمل��ه مواردي
است که بارها با توجه به نيازهاي کشور
توسط رهبر معظم انقالب به مسئوالن
توصيه شده است .اما متاسفانه مروري

ب��ر راهبردها و توصيهه��اي معظم له
در م��وارد مختلف��ي چ��ون «توجه به
ظرفيته��اي داخلي ،معيش��ت مردم،
توليد ،اشتغال ،اقتصاد مقاومتي ،مبارزه
با فس��اد ،دشمن شناس��ي و »....نشان
ميدهد مس��ئوالن ،ق��وي و تاثيرگذار
وارد ميدان نش��دهاند و هر روز کش��ور
از بي توجهي ب��ه اين تذکرات در حال
آس��يب ديدن است .از جمله اين موارد
مذاکرات هس��تهاي است که در ميدان
سياس��ت بازي و نقض عهدهاي مکرر
طرفهاي خارجي ب��ه توافقي ضعيف
و بيخاصيت تبديل ،و با بردن کش��ور
ب��ه مرحلهاي چالشزا منجر به کاهش
س��رعت رشد و پيش��رفت کشور شده
است .سند ننگين  2030نمونه ديگري
است که علي رغم هشدارها و تذکرات

ج��دي ،مخفيان��ه پيگي��ري و اجرايي
ميش��ود و در زمين��ه پيامرس��انهاي
بيگانه همچون تلگرام نيز نقش مخرب
حض��ور دش��من عامدانه ي��ا غافالنه
ناديده گرفته ميش��ود .اقتص��اد و بازار
در مواجه��ه با هجوم کاالهاي وارداتي
ي به توصيههاي
خرد ش��ده و بيتوجه 
مقام معظم رهبري همچنان ادامه دارد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن
حمايت از مواضع متقن و محکم رهبر
معظم انقالب اس�لاميحضرت آيتا...
العظميخامن��هاي «مدظل��ه العالي»،
اعالم مينماي��د :باي��د در تصميمات
کالن ،مح��ور والي��ت فقيه باش��د و
جهتگيريها ،سياستهاي مديريتي
و تصميمات کش��ور در مسير اهداف و
شعارهاي انقالب اس�لاميطرحريزي

و اجرايي ش��ود .اقدامات خصمانه اخير
دشمنان نظام اس�لاميحکايت از آغاز
دور جدي��دي از توطئهه��ا و خباثتها
دارد .مس��ئوالن با يکپارچگي و تبعيت
مطلق از واليت فقيه ،راه نفوذ و اختالف
افکني دشمن را سد کنند و نگذارند در
صفوف ملت شکاف و فاصلهاي ايجاد
شود .مسئوالن بدانند و آگاه باشند ملت
انقالبي نظارهگر وعدهها و کارکردهاي
آنها هستند و انحراف از اصول انقالبي
را برنميتابند .در ميدان ديپلماس��ي که
حقيقتا مي��دان جنگ و مبارزه اس��ت
تنها با حفظ جهتگيريهاي اسالمي،
انقالب��ي و توج��ه به مبان��ي و اصول،
ميتوان پيروز و س��ربلند بود لذا ذرهاي
عدول از اين رويکرد ،کشور را با خسران
مواجه خواهد کرد .امروز برجام ريسمان

پوس��يدهاي است که چنگ زدن به آن
ب��ه دور از تدبير و عقالنيت سياس��ي
اس��ت .اروپا و ديگر دوس��تان آمريکا،
مانند آمري��کا غير قابل اعتمادند و بايد
ن هيچ مالحظهاي دشمن
قاطعان ه و بدو 
را شناخت و به تحليل و عمل انقالبي
پرداخت و يک ديپلماس��ي هوشمندانه
را دنبال کرد .اميد اس��ت در پناه دعا و
توجهات حضرت وليعصر(عج) پرچم
عزت و اقتدار ايران اس�لاميبر بلنداي
قلههاي پيشرفت و سربلندي به اهتزاز
درآيد و ما نيز در تحقق اين امر عظيم و
پر اجر از بذل جان و مال خويش دريغ
نخواهيم نمود.
و السالم عليکم و رحمه ا ...و برکاته
محمد يزدي ،رئيس شوراي عالي جامعه
مدرسين حوزه علميه قم

روباه پیر با آمریکا همآوازی کرد

 ایران نمیتواند به شروطی از جمله موشکهای بالستیک و نقش منطقهای پایبند نباشد

گروه سیاس��ی :با مشاهده سیگنالهایی
که از قاره س��بز میرس��د ،بای��د اذعان
ک��رد که دیگ��ر نباید امی��دی به حفظ
توافق هس��تهای داشت .علیرغم تاکید
برخی مقامه��ای اروپایی مبنی بر حفظ
توافق هستهای حاال صداهایی به گوش
میرسد که بیشتر از گذشته از نیت واقعی
متحد قدیمی ایاالت متحده پردهبرداری

میکند .برهمین اس��اس ،آلیس��تر برت
وزیر مش��اور دول��ت انگلی��س در امور
غرب آسیا (خاورمیانه) در گفتوگویی با
روزنامه سعودی «الشرق االوسط» چاپ
لندن ،ایران را موظف به رعایت تعهدات
خود ذیل توافق هستهای (برجام) دانست
و از تهران خواس��ت که به «شروطی از
جمل��ه موضوعات��ی مثل موش��کهای

بالستیک» متعهد باشد .برت با بیان این
جمله که دالیل آمری��کا برای خروج از
توافق هس��تهای مهم است ،به نوعی از
آمریکا در خروج از برجام حمایت کرد و
بدون اینکه به این خروج معترض باشد،
بر تعهدات ایران تأکید کرد.
ای��ن وزیر انگلیس��ی بر خ�لاف تأکید
مقامات ته��ران مبنی بر اینک��ه درباره

مس��ائل خ��ارج از برجام و حت��ی درباره
تواف��ق برجام ،مذاک��ره نمیکند ،گفت،
«اینکه برخی امور قابل مذاکره نیس��ت
و بخشی ازتوافق هستهای نیست بدین
معنا نیست که نمیتوان درباره آن بحث
و صحبت کرد».
برت ب��ه آخرین تحوالت در س��وریه و
حمله رژیم صهیونیستی به مواضعی در

س��وریه پرداخت و مدعی ش��د که رژیم
صهیونیس��تی در حمالت به س��وریه از
خود دفاع میکند.او گفت «ما به اسرائیل
حق میدهیم از خودش دفاع کند».
ب��رت اذعان کرد ک��ه لندن ب��ه دونالد
ترام��پ رئیسجمه��ور آمری��کا توصیه
کرده به صورت فعال و از نظر سیاسی و
نظامی در سوریه باقی بماند.

وزیراطالعات:

انسجام و پیوند مردم مانع زیادهخواهی دشمنان خواهد بود

حجتاالسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات
در نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان ی��زد ،گفت:
براس��اس آموزههای اس�لام ،حکوم��ت بر مردم
نیس��ت و حاکم و مردم حقوقی بر یکدیگر دارند
که اگر آنها رعایت شود ،ثمرات خوبی شامل آنان
خواهد ش��د .به گ��زارش فارس،وزیر اطالعات با
بیان این که سست عهدی و پیمانشکنی یکطرفه
رییس جمهور آمریکا در طول تاریخ بشریت مورد
تایید نبوده و نیس��ت ،تاکید کرد :انسجام و پیوند
مردم مانع زیادهخواهی دش��منان خواهد بود .وی
برقراری امنیت ،بازیابی جایگاه دین و بقاء و دوام
ساختار حکومت را در گروی ادای حقوق و اجرای
عدال��ت دانس��ت و افزود :در اس�لام ،ارزش آبرو
انسانها از کعبه نیز باالتر قرار دارد و باید در حفظ

و حیثیت و آبروی افراد کوش��ش کرد .علوی بر
حفظ امنیت فیزیکی و روانی در جامعه تاکید کرد
و گفت :در جامعهای که احساس امنیت و شادابی
نباش��د ،برکتی وجود نخواهد داش��ت بلکه مردم
باید انگیزه فعالیت و تالش در سایه امنیت پایدار
همراه با سرور و شادمانی داشته باشند تا به رشد و
پیشرفت در همه بخشها دست یابند .وی خطاب
به مسئوالن استانی گفت :جامعه در صورت وجود
یرسد لذا باید با هر
امنیت و آرامش به شکوفائی م 
آنچه موجب سلب آرامش و نشاط میشود ،مقابله
کرد .وزیر اطالعات ب��ا بیان این که در حکومت
اسالمی همه چیز باید در خدمت مردم قرار گیرد،
خاطرنش��ان کرد :در نظام جمهوری اسالمی باید
ب��ه گونهای به م��ردم خدمتگذاری ک��رد که از

مسئوالن رضایت داش��ته باشند و با شکر نعمت
از امانتی که به مدیران و مس��ئوالن واگذار شده
اس��ت ،صیانت کنند .وی مالک عملکرد وزارت
اطالع��ات را رضایت الهی و س��پردن بار امانت
مسئولیت به خادمان واقعی ملت دانست و گفت:
رفع اختالف��ات ،اصالح امور و ق��رار نگرفتن در
مسائل حزبی و جناحی سرلوحه اقدامات سربازان
گمنام امام زمان(عج) اس��ت .علوی بر تحکیم و
انس��جام وحدت در جامعه تاکی��د و تصریح کرد:
باید در خدمت مردم و وحدت جامعه بود تا سطح
رضایت مردم از مس��ئوالن ارتقاء یابد و در سایه
آرامش و امنیت پایدار ،مشکالت و کاستیها رفع
ش��ود .وی اقدامات سلبی و دستگیری را آخرین
راهکار در نظام حکومت اس�لامی اعالم کرد و

گفت :وزارت اطالعات با تدابیر علمی و همافزایی
مش��کالت را ب��ا کمترین هزینه رف��ع میکند تا
دلدادگی مردم به نظام حفظ شود.
وزیر اطالعات اعتمادآفرینی و اطمینانبخش��ی
برای رسیدن به آینده درخشان را الزمه اقدامات و
فعالیت در جامعه دانست و افزود :انسجام و پیوند
مردم مانع زیادهخواهی دشمنان خواهد بود.
وی به موضعگیری جدید ترامپ اش��اره و اظهار
کرد :سست عهدی و پیمانشکنی یکطرفه رییس
جمهور آمریکا در طول تاریخ بش��ریت مورد تایید
نبوده و نیست و در انقالب شکوهمند اسالمی روز
به روز بر قدرت ،وحدت و ش��وکت افزوده خواهد
ش��د تا پرچم انقالب اس�لامی به دست صاحب
الزمان(عج) برسد.

حمايت لفظي موگريني از برجام

توافق هستهاي ايران بدون حمايت آمريکا قابل احيا است

ت خارجي
فدريکا موگريني مسئول سياس 
اتحادي��ه اروپا در کنفران��س «وضعيت
اتحادي��ه» تصري��ح ک��رد ک��ه توافق
هستهاي ايران بدون حمايت آمريکا قابل
احيا اس��ت .بنا به گزارش پايگاه تحليلي
«پولتيکو» ،موگرين��ي تأکيد کرد که از
«حس��ن روحاني» رئيسجمه��ور ايران
تضمين گرفته اس��ت که تهران عليرغم
تصميم «دونال��د ترامپ» رئيسجمهور
آمري��کا ب��راي خروج از برج��ام و وضع
مجدد تحريمها عليه ايران ،همچنان در
توافق ميماند .اين سياس��تمدار اتحاديه
اروپ��ا توضيح داد« :ما ب��راي حفظ اين
توافق مصم��م هس��تيم» و تأکيد کرد

ک��رد تنها اي��ران قدرت خ��راب کردن
يکجانبه برج��ام را دارد .اي��ن ديپلمات
ايتاليايي قصد دارد روز سهش��نبه هفته
جاري در «بروکس��ل» با وزراي خارجه
آلمان ،فرانس��ه و انگليس -س��ه کشور
اروپايي عضو برجام -درباره آينده توافق
هس��تهاي ايران بحث و گفتوگو کند.
طبق اين گزارش ،ديپلماتهاي اروپايي
همچني��ن قصد دارند ب��ا «محمد جواد
ظري��ف» وزير امور خارج��ه ايران ديدار
و گفتوگ��و کنند .پولتيک��و در گزارش
خود نوش��ت که طرفه��اي اروپايي به
دنبال نشان دادن اين مسئله هستند که
همچنان ميتوانند اکثر مزاياي اقتصادي

که در برجام به تهران وعده داده ش��ده
بود را محقق کنند .وي با اشاره به اينکه
آمريکا به ش��رکاي جهاني خود نياز دارد
گفت« :هيچ کشوري به اندازهاي بزرگ
نيست که به تنهايي با اين جهان روبرو
شود» .مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا در س��خنراني خود بدون آوردن نام
رئيسجمه��ور آمريکا ،ب��ه طور ضمني
انتقادات تندي را عليه وي مطرح کرد و
گفت« :به نظر ميرسيد که جيغ کشيدن،
فرياد زدن ،توهين کردن و قلدري کردن
که به طور سيس��تماتيک هرچيزي که
از قب��ل وجود داش��ته را تخريب و امحا
ميکند ،خلق زمانه ما ش��ده اس��ت .در

حاليک��ه تغيي��ر ،صرف تم��ام انرژي در
س��اخت چيزه��اي نوين و ن��ه تخريب
چيزه��اي قديمياس��ت و ما ب��ه تغيير
نياز داري��م» .وي ادامه داد«:اين انگيزه
براي نابود ک��ردن ،راه به جاهاي خوب
نميبرد و هيچيک از مشکالت ما را حل
نميکند» .موگريني همچنين ايده امکان
يک جايگزين سريع براي برجام را مورد
انتق��اد قرار داد و يادآور ش��د که مذاکره
درباره برجام  12سال زمان برده است و
گفت که رهبران جهان بايد «از رويکرد
حرکت به سوي من ميبرم ،تو ميبازي
بگذرند» .ترامپ ش��امگاه سهشنبه (18
ارديبهشت) طي سخنراني در کاخ سفيد

با متهم ک��ردن ايران ب��ه تالش براي
دستيابي به س�لاح اتمي ،مخفي کردن
ابعاد نظاميبرنامه هستهاي و دخالت در
امور کش��ورهاي منطق��ه ،خروج آمريکا
را از برج��ام اعالم ک��رد .وي همچنين
تاکيد کرد تحريمهاي پيشين هستهاي
و تحريمهاي س��ختتر جديدتر در بازه
 90ت��ا  180روزه عليه ايران باز خواهند
گشت .ترامپ همچنين از مقامات تهران
دعوت کرد تا به مذاکرات جديد با آمريکا
برگردند.

اخبار
روحانی:ایران مصمم به توسعه
روابط با ترکمنستان است

حجتا ال س�لا م
حـس��ن روحان��ی
رئــیس جمهور،در
دیــ��دار «رش��ید
مردوف» ،با اش��اره
به س��فر اخی��ر خود به ترکمنس��تان و با
قدردانی از میزبانی خ��وب دولت و ملت
ترکمنستان ،اجرای سریع توافقات میان
تهران – عش��ق آباد را در راستای منافع
دو ملت برشمرد و تاکید کرد :هیچ مانعی
در مسیر توسعه روابط دو کشور نیست و
ضروری است که این روابط در همه عرصه
ها توس��عه یابد .رئیس جمه��ور اجرای
توافق��ات در زمینه س��واپ انرژی ،انتقال
برق  ،تقویت هم��کاری های ترانزیتی ،
فعال کردن خطوط راه آهن و جاده و ارائه
تسهیالت و توسعه همکاری های تجاری
را مورد تاکید قرار داد و گفت :شرکتهای
ایرانی آماده ارائه خدمات فنی – مهندسی
به ترکمنستان و اجرای طرحهای مرتبط
از جمل��ه احداث اتوبان ها و خطوط جاده
ای در این کشور هستند .رئیس جمهور با
دعوت از همتای ترکمنستانی خود برای
س��فر به ایران ،اظهارداشت :دولت ایران
برای توس��عه روابط صمیمانه و توس��عه
یافته با ترکمنس��تان در هم��ه زمینه ها
مصمم است.
موسویالرگانی:اروپا تعهدی نسبت
به برجام نداشته و ندارد

سیدناصر موسویالرگانی نماینده مردم
فالورجان و عضو کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی ،با اشاره به
بدعه��دی و نقض عهد برجامی آمریکا،
اظهار داش��ت :آمریکا از همان ابتدا هم
داخل برجام نبود که از ان خارج ش��ود،
چ��را ک��ه از ابتدا ه��م به هی��چ یک از
تعهداتش عمل نکرد و حتی تحریمهای
جدیدی را نیز بعد از برجام علیه جمهوری
اسالمی ایران اعمال کرد و تحریمهای
 10س��اله علیه ایران را نیز تمدید کرده
اس��ت .به گ��زارش ف��ارس،وی افزود:
آمریکا از هم��ان ابتدا برجام را نپذیرفت
که امروز بخواهد از آن خارج شود ،اروپا
هم مانند آمریکا هیچ تعهدی نسبت به
ایران و برجام نداشته و ندارد؛ اروپاییها
در  2.5س��ال اخیر ،تحریمها علیه ایران
را با جدیت بیش��تری ادامه دادند و االن
ه��م میخواهند فرصتس��وزی کنند تا
وقت را از تصمیمگیرندگان نظام بگیرند،
میخواهند با وعده و وعید ،از ایران امتیاز
بیش��تری بگیرند .این عضو کمیس��یون
اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد:
آمریکا و اروپا بداند صنعت موش��کی و
دفاع��ی جمهوری اس�لامی ایران هیچ
ربطی به برجام نداشته و ندارد و ما هرگز
در ای��ن زمینه با هیچ کش��وری مذاکره
نمیکنیم.
بولتون:سرمایهگذاری اروپا در
ایران کاهش خواهد یافت

مشاور امنیت ملی
کاخ س��فید ک��ه
چهرهای ش��ناخته
ش��ده در ضدی��ت
ب��ا ای��ران اس��ت،
پیشبینی ک��رده که ب��ا ش��روع دوباره
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،کشورهای
اروپایی س��رمایهگذاری در این کش��ور را
کاهش خواهند داد« .ج��ان بولتون» در
مصاحبه با بخش انگلیس��ی «Voice
 »of Americaدرباره خروج از برجام
گف��ت« :رئیسجمهور ترام��پ در کارزار
انتخابات��ی خ��ود گفت که ه��دف او آن
است که اولویت را منافع ملی آمریکا قرار
دهد .به نظر من این موضوع ،مش��خصه
اقدامات او در بیش از یک سالی است که
در منصب بوده است .مشکالت بسیاری
به او به ارث رس��یده اس��ت شامل ایران،
کره ش��مالی و اوض��اع خاورمیانه (غرب
آسیا) .در دولت اوباما به این مشکالت یا
واقعا پرداخته نشد یا به صورتی نادرست
به آنها پرداخته شد».
سفر ظریف به پکن ،مسکو و بروکسل

بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان اعالم کرد که محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه به چین ،روسیه و
مقر اتحادیه اروپا سفر میکند .سخنگوی
وزارت ام��ور خارج��ه در این ب��اره گفت:
محمدج��واد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای دستور
العمل رئیس جمهوری اسالمی ایران ،به
منظور رایزنی و تبادل نظر با اروپا و دیگر
طرفهای برجام و بررس��ی امکان تداوم
برج��ام در صورت تضمی��ن منافع ملت
ایران ،از ش��نبه شب سفر فشردهای را به
چین ،روس��یه و بلژیک آغاز میکند و در
ایستگاه اول روز یکشنبه(امروز) با مقامات
چین��ی دی��دار و گفتوگو خواه��د کرد.
قاس��می افزود :وزیر امور خارجه سپس از
پکن راهی مسکو میشود و پس از رایزنی
با مقامات روسی ،روز سهشنبه با حضور
در بروکس��ل در نشستی با حضور وزرای
خارجه ( E3فرانس��ه ،آلمان و انگلستان)
و خانم فدریکا موگرینی مسئولو سیاست
خارجی اتحادیه اروپا شرکت میکند.

