
بهدورازتبلیغاتبهپروندههارسیدگیمیکنیم
رییس قوه قضاییه رمز بقای انقالب اسالمی را حضور مردم در صحنه و استقامت بر آرمان های انقالب دانست 
و با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن گفت: هر بار که حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
گسترده تر و با شکوه تر بوده، تهدیدهای دشمن فروکش کرده و فهمیده اند که ملت ما با فشار و ارعاب عقب 
نشینی نخواهد کرد. آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی، با تبریک ایام اهلل دهه فجر و 

صفحه3فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، یاد و خاطره امام راحل ...
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شانسروحانی
درجوطوفانی

سخنگویوزارتامورخارجه:هیچسالحیبهمبارزانیمنیندادهایم

نیازیبهمحکزدنآمریکاییهانداریم
بهرام قاســمی صبح روز دوشنبه در نشســت مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد اظهارات روز 
گذشــته معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران با اقدامات خود عزم و اراده ترامپ را نسنجد اظهار کرد: 
اقدامات ایران در ارتباط با مباحث دفاعی و اقداماتی که در این چارچوب انجام می شــود در راستای حفظ منافع و 
کیان کشور انجام می شود. بدون در نظر گرفتن توصیه ها و نگاه دیگران این موضوعی است که به ما مربوط است 
و حق مسلم ماست و دیگران حق ندارند که در این خصوص صحبتی بکنند.  وی افزود: تاریخ به خصوص 
تاریخ جدید از جمله بحث جنگ تحمیلی و برخی دیگر از حوادث به ما یاد داد که ما نمی توانیم چشــم به 

صفحه3صفحه3صفحه3دست دیگران بدوزیم. ما کشوری مستقل هستیم و تصمیمات مان از قدرت ... صفحه4

خبرگزاری بلومبرگ با اشــاره به مشکالت و 
تنش های کم سابقه اخیراً بروز کرده در میان 
روابط ایران و آمریکا از زمان به قدرت رسیدن 
دونالد ترامپ در کاخ سففید چهار حوزه را که 
باید در آینــده نزدیک به شــدت مورد توجه 
قرار گیرد، برشمرده است: نفت، قراردادهای 

صفحه2هواپیمایی، اقتصاد و انتخابات ...

مهرداد بذرپاش در همایش بررسی 
شاخصه های انقالبی گری و نقش 

دانشجویان ...

ســیدمصطفی میرسلیم در مراسم 
بزرگداشت دهه فجر که در مسجد 

امام حسن ...

مرضیه وحیددســتجردی ضمن 
ابراز امیــدواری از اتحاد گروه های 

اصولگرا در قالب  ...

زمان احمدی نژاد 
هم می شد 

مذاکره کرد

امید بستن به 
برجام نهایت 

خامی است

 قصد شرکت 
در انتخابات را 

ندارم

موشک جواب موشک است
صفحه3

محسن رضایی:
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2

 وزیر اطالعات در جلسه شورای اداری 
استان آذربایجان شرقی: 

 امنیت بی بدیل کشور 
باید حفظ شود

حجتاالســالموالمسلمینســیدمحمودعلوی
درجلســهشورایاداریاستانآذربایجانشرقی،
اظهارداشــت:بخشقابلتوجهــیازامنیتیکه
امــروزهمزمانباصدایانفجارهادرکشــورهای
منطقه،برایراناســالمیحکمفرماستبهبرکت
همدلیوهمراهیمردماســتودرشــرایطیکه
80میلیونایرانینســبتبهامنیتاینآبوخاک

حساسهستنداینامنیتآسیبنمیبیند.
ویبابیــاناینکه»اگربهمردمخدمتکنیمخود
آنهادرمقابلدشــمنانمیایستند«،گفت:اگر
امروزدشمندستتســلیمدربرابرملتایرانباال
آوردهوبــهخوداجازهنمیدهدکهدســتازپاخطا
کند،قطعاســالحهاوجنگافزارهایپیشــرفتهو
نیرویبازدارندهنظامیتاثیرگذاربوده،اماباالتراز

آنتاثیرهمدلیوهمراهیمردماست.
ویبابیاناینکه»قرارگرفتندرموقعیتخدمت
بهمردم،لطفونعمتالهیاســت«،افزود:شکر
ایــننعمت،خدمتبیمنتوتمــاممعنابهمردم،
لبخندزدنبهرویمردموباحســنبرخورد،لبخند

برلبهایمردمنشاندناست.
وزیــراطالعاتبــاتاکیدبراینکــه»بایددربرابر
مردمزانــویادببهزمینبزنیــم«،گفت:نباید
ارزشخدمــتبــهمردمرابــامنتبیاثــرکنیم،
امکانــاتمابهقدرینیســتکهبــاخدمتهای
مادیبتوانیمرضایتکامــلمردمراجلبکنیم،
امامنابعاخالقیوحســنخلقبهمردمظرفیتی

است. پایانناپذیر
ویاظهارداشــت:مردمماهرزمــانکهانقالب
اســالمیبهحضــوروخــروشآنهانیازداشــته
ســنگتمامگذاشــتهاندومــانیزبایــددرخدمت
بــهآنــانســنگتمامبگذاریــم.ویدربخــش
دیگــریازســخنانخودبــابیاناینکه»ســخن
گفتنازآذربایجانســختاســت«،افزود:خطه
آذربایجــاندرعرصههایشــعروادب،آزادگیو
استبدادســتیزی،علــموفقاهــتورزموجهادو
شهادتهمچونگلیخوشبووخوشرنگبرسینه

ایراناسالمیمیدرخشد.
ویبابیاناینکه»انقالباسالمی،حرکتدردل
نومیدیهاوامامراحل،قهرماناینحرکتبود«،
گفت:امامدرســال41،مبارزهرادرشرایطیآغاز
کردکههیچزمینهایبرایمبارزهفراگیرسیاســی
وجودنداشتوبعدازکودتای28مردادوبهحاشیه
راندنرهبــرانمبارزاتملیشــدنصنعتنفت،
هیچکــسپیشبینینمیکردکــهپرچممبارزهای

دیگربلندشود.
دراینشرایطکســیتصورنمیکردکهآغازمبارزه
ازســوییکمرجعتقلید،پاســخیدریافتکند؛
چراکهدانشــگاهیانمعقتدبودندکهسوسیالیسم
تنهــاراهمبارزهاســت،بازاریانقیدمبــارزهرازده
بودندوروحانیونوسیاســیونهمسرخوردهشده
بودند.امامبــافریادهایحقطلبانــهخودهمهرا
بهصحنــهآوردومتحدکردوچیزینگذشــتکه
مبارزهفراگیرشــدوسرازحماســه15خرداد42

درآورد.
علویبابیاناینکه»یختحریمهاآرامآرامدرحال
ذوبشــدناســت«،گفت:هرچندکارهانسبت
بــهدورانتحریــم،ســهولتیافتهامامســووالن
اجراییکشــورهمچنــانباســختیهایزیادی
مواجههســتندکهاینمشکالت،ارزشکارآنهارا

دوچندانمیکند.

نیازی به محک زدن آمریکایی ها نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه: هیچ سالحی به مبارزان یمنی نداده ایم

بهرامقاسمیصبحروزدوشنبهدرنشستمطبوعاتیخودباخبرنگارانداخلیو
خارجیدرمورداظهاراتروزگذشتهمعاونرئیسجمهورآمریکامبنیبراینکه
ایرانبااقداماتخودعزموارادهترامپرانســنجداظهارکرد:اقداماتایران
درارتبــاطبامباحثدفاعیواقداماتیکهدراینچارچوبانجاممیشــوددر
راستایحفظمنافعوکیانکشورانجاممیشود.بدوندرنظرگرفتنتوصیه
هاونگاهدیگراناینموضوعیاستکهبهمامربوطاستوحقمسلمماست

ودیگرانحقندارندکهدراینخصوصصحبتیبکنند.
ویافزود:تاریخبهخصوصتاریخجدیدازجملهبحثجنگتحمیلیوبرخی
دیگرازحوادثبهمایاددادکهمانمیتوانیمچشمبهدستدیگرانبدوزیم.ما
کشوریمستقلهستیموتصمیماتمانازقدرتمردمخودمانمنشامیگیرد.
ویتاکیدکرد:یکیازشعارهایاصلیانقالباسالمیموضوعاستقاللبوده
وماباتمامتوانازایناصلدفاعمیکنیم.قاسمیگفت:مادربحثموشکیو
سایرمسائلدفاعینهبهعنوانابزارازآنهااستفادهمیکنیمنهاینکهبخواهیم
پیامیرابدهیمیاچیزدیگریرارقمبزنیمبلکهایناقداماترابراساسمنافع

خودمانوزمانبندیمشخصیکهوجودداردانجاممیدهیم.
ایندیلپماتارشدکشورمانادامهداد:آزمایشموشکیاگراتفاقافتادهباشد
برایفرستادننشانهایبههیاتحاکمهآمریکانیست،چراکهماازدولتجدید
آمریکاودولتهایپیشــینآمریکاشناختداریموسوابقچنددههآنهابرای
مامشخصاســتودرهمینچارچوبنیازیبهمحکزدنآنهانداریم.وی
بااشــارهبهاقداماتاخیرترامپوموضعگیریهاییکهازســویجهانیاندر
برابرایناقداماتصورتگرفتهاســتگفت:کارترامپازمحکزدنگذشته
استومانیازیبهمحکزدننداریم.شناختدقیقوعمیقیازطرفمقابل
داریموآنچهکهرخمیدهدبراســاسبرنامهریزیاستکهانجامشدهاست.
ســخنگویوزارتامورخارجهکشورماندرادامهصحبتهایخوددرپاسخ
بهایســنا،درموردســفرآتیعباسعراقچیمعاونوزیرخارجهبهمســکوبا
محوریــتبرجامواینکهآیــااینامکانوجودداردکهباتوجهبهرابطهبهظاهر
حســنهمیانترامپوپوتیندولتروســیهدرارتباطبابرجامباترامپصحبت
کندویکنوعمیانجیگریداشتهباشدگفت:مقاماتوزارتخارجهبراساس
ماموریتکاریشــانبهنقاطمختلفسفرمیکنندوبامقاماتآنکشورهابر

اساسموضوعاتیکهپیشمیآیدگفتوگوورایزنیانجاممیدهد.
ویبابیاناینکهمادرموردمسالههستهایباروسیهمکررارایزنیوگفتوگو
داشــتهایموروزگذشــتهنیزفرســتادهویژهآقایپوتیندرتهرانبودوبادبیر
شورایعالیامنیتملیدیدارورایزنیکردگفت:سفرمورداشارهنیزمیتواند
درچارچــوبهمکاریهاورایزنیهابیندوطرفانجامشــودومناکنوندر

موردتاریخاینسفروچگونگیآنصحبتینمیکنم.

بهگزارشایسنا،سیدعباسعراقچیقراراستروزچهارشنبههفتهجاریبرای
دیدارباســرگیریابکوفهمتایروسخوددرچارچوببرجامومســایلمورد
عالقهدوطرفبهمسکوبرود.قاسمیدرادامهبهمسائلمنتشرشدهدرارتباط
بارابطهترامپوپوتیناشارهکردوگفت:آنچهکهدراینزمینهمطرحمیشود
راگمانهزنیمیدانم.بایدکمیصبرکرد.سخنگویدستگاهدیپلماسیدرمورد
برخیمباحثمبنیبراینکهممکناستاینسفربهکشورسومیمربوطباشد،
اظهارکرد:اینمباحثقابلتوجیهوقابلفهمنیستوباآنموافقنیستم.

ویهمچنیندرپاسخبهاینسوالکهروزگذشتهنمایندهرئیسجمهورروسیه
بهتهرانسفرکردهواینکهمحوررایزنیهاوگفتوگوهایویباعلیشمخانی
چهبودهاست،گفت:آنچهکهمیتوانمبیانکنمایناستکهسفرانجامشدهدر
ادامهرایزنیهایمستمرومنظمومتوالیاستکهبینماوروسیهطیدوران
اخیربهخصوصدرموردبحثسوریهوجوددارد.دراینگفتوگوهاورایزنیها
آخرینتحوالتســوریهومسائلیکهپیشرواستموردبحثوگفتوگوقرار
گرفت.تفاهماتیحاصلشد.ویادامهداد:امیدواریمتفاهماتانجامشدهو
همچنینتفاهماتیکهدراجالسهایمسکووآستانهبهوجودآمددرپیشبرد
مسائلپیشرودرارتباطبابحثسوریهموثرباشدومسیریکهسهکشورایران،
روسیهوترکیهباهمآغازکردهاندبهخوبیپیشبرودودرحقیقتمابتوانیمدر

جهتتثبیتواستقرارآنکمکبهتریداشتهباشیم.
سخنگویوزارتخارجهکشورماندرادامهنشستمطبوعاتیخودباخبرنگاران
درارتباطبانشستکارشناسیاجالسآستانهواینکهآیادرموردمواضعایران
درارتباطباموضوعسوریهوحکومتبشاراسدتغییریایجادشدهاست،گفت:
درمواضعجمهوریاســالمیایراندرارتباطباســوریهتغییریبهوجونیامده
وتغییرینخواهدکردوبهروندیکهدراجالسهایمســکووآستانهداشتیم
ادامهمیدهیم.ویدرمورداجالسژنونیزاظهارکرد:تابرگزاریایناجالس
زمانباقیماندهونمیتوانیــمپیشبینیدقیقیدرحالحاضردرمورداینکه
ایناجالسچگونهودرچهشرایطیبرگزارمیشودداشتهباشیم.بایدمنتظر
برگــزاریایــناجالسبودودرموردآننیزباتوجهبهشــرایطیکهدرپیشرو

داریمتصمیممیگیریمکهچگونهدرژنوعملکنیم.
قاسمیباردیگرتاکیدکرد:سرنوشتسوریهرامردمسوریهتعیینمیکنند.مااز
تمامیتارضیوحاکمیتسوریهدفاعمیکنیم.استقرارصلحوثبات،امنیتو
تحققخواستهمردمسوریهآنچیزیاستکهمامیخواهیمودرواقعایدهآلما
برایسوریهاست.ایندیپلماتارشدکشورماندرموردموضعگیریهایاخیر
مقاماتآمریکاییدرارتباطبافعالیتهایدفاعیوموشکیایرانوهمراهیبرخی
ازکشــورهایمنطقهبااظهاراتتندمقاماتواشنگتنعلیهایران،اظهارکرد:
آنچهکهدرموردمبحثموشکیایرانمطرحمیشودمسالهداخلیایراناست.

اینموضوعبهدولت،حاکمیتوملتایرانمربوطمیشود.مادرموردمنافعو
مصالحایرانخودمانتصمیممیگیریمونیازیبهمشورتبادیگراندراینارتباط
نداریم.ویبااعتقادبراینکهدولتجدیدآمریکابااستقرارکاملهمچنانفاصله
داردوبهشــکلقابلقبولیکهانتظارمیرودهنوزدولتمستقریدراینکشور
وجودندارد،تصریحکرد:دراینمدتصحبتهاییکهازمقاماتآمریکایینقل
شدهضدونقیضبودهاست.برخیازاینصحبتهاغیردوستانه،خصمانهوحتی
تهدیدآمیزبودهاست.ماازاینگونهصحبتهاتعجبنمیکنیموخیلیهمبرایما
مهمنیست.قاسمیبابیاناینکهمابهاینگونهسخنانعادتکردهایموبیشاز
سهدههاستکهدولتهایمختلفدرآمریکاسخنانیاینگونهعلیهایرانبیان
کردهاند،تصریحکرد:ولیبایدتوجهداشتکهواقعیتدرزمانمناسبششرایط
خودرابهدیگرانتحمیلخواهدکرد.مامنتظرهســتیمکهوضعیتجلوتربرود
تابتوانیمارزیابیدقیقتریازدولتآمریکاداشــتهباشیم.بایدصبرکردوخیلی
عجوالنهصحبتنکرد.سخنگویوزارتخارجهتاکیدکرد:بایدمنتظرماندودید
کهدولتآمریکادرعملدرموردمسائلداخلیخود،جهانوبینالمللیچگونه

عملمیکند.بایدصبوربود،کمترصحبتکردوبیشترتماشاکرد.
خبرنگاردیگریازایندیپلماتارشــدکشورمانباردیگردرارتباطبانشست
آســتانهوهمچنیناخبارمنتشــرشــدهمبنیبرحضورنماینــدهاردندراین
نشســتپرسیدکهقاسمیدرپاسختصریحکرد:اجالسآستانهکهاکنوندر
حالبرگزاریاســتیکاجالسکامالکارشناسیوفنیاست.وظیفهتعیین
شــدهبرایآنایجادهماهنگیهایاولیهوالزمبرایایفاینقشبرجستهتر
وحســاستردرتثبیتآتشبسوحفظآندرســوریهاستواینگفتوگوها
بینهیاتکارشناســیایران،روســیهوترکیهدرجریاناست.درموردحضور
دیگراناطالعیندارموصحبتیکهشــمادرموردحضوراردنمطرحکردید
بحثجدیدیاســت.ســخنگویوزارتامورخارجهدرپاسخبهاینسوالکه
ایــراندرارتباطباتحریمهایجدیدآمریــکاعلیهتهراناعالمکردهکهاقدام
متقابلخواهدکردودرحالحاضرایناقداممتقابلدرچهمرحلهایقراردارد،
گفــت:همانطورکهدربیانیهوزارتخارجهنیزبیانشــدمادرمقابلاقدامات
غیرمنصفانهوغلطواشنگتنواکنشخواهیمداشتویکیازتصمیماتدراین
ارتباطانجامبرخیازاقداماتخاصازسویتهرانبودهاست.ویگفت:در
همینچارچوبمااعالمکردهایمکهموسساتوشرکتهایآمریکاییکهدر
کمکبهگروههایتروریستیتکفیریازجملهداعشوسرکوبمردممظلوم
فلســطینبهوسیلهرژیمصهیونیستینقشداشتهاندرادرلیستتحریمقرار
خواهیمداد.اینموضوعدرحالبررسیاست،مراحلپایانیخودراطیمیکند
وفکرمیکنمکهبهزودیلیستیازاینافرادوشرکتهارامنتشرخواهیمکرد

وآنرابهصورترسمیاعالممیکنیم.

آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار با علی اکبر صالحی: در نقض برجام پیشقدم نباشیم
علیاکبرصالحیمعاونرییسجمهورورئیسســازمانانرژیاتمیکشــورمانکهبرایزیارتحرمحضرتمعصومه)س(ودیداربامراجععظامبهقمسفرکردهبود،باحضراتآیاتمکارمشیرازی،
وحیدخراسانی،جوادیآملی،نوریهمدانیمالقاتکرد.آیتاللهمکارمشیرازیدردیدارباصالحیضمنتقدیرازتالشهایدولتبهویژهدرزمینهدستاوردهایهستهایتاکیدکردکهمانبایددر
نقضبرجامپیشقدمباشیم.ویشرایطکشوررامهموخاصارزیابیکردوافزود:نیازبهوحدتوانسجامداخلیبهویژهدربحثبرجامیکضرورتاست.ویدراینراستاتاکیدکردکهدستاوردهای
برجامبهصورتمنطقیبایدبرایمردمکامالتبیینشــود.درموضوعتحریمهانیزروشــنشــودکهچهبخشهاییمربوطبهبرجامبودهوچهبخشیبهمسایلدیگرپسازانقالبمربوطمیشود.در
ایندیدارصالحیتوضیحاتالزمدرخصوصابعادفنیبرجامودستاوردهایانرژیهستهایبهویژهدردورهپسازبرجامارایهداد.مچنینآیتاللهوحیدخراسانیدرایندیدارضمنابالغسالمبه
رییسجمهوراززحماتهیاتدولتبهویژهدرخدمتبهشیعیانوفرهنگاهلبیت)ع(تشکروازاقدامدولتدرتعطیلیروزهشتمربیعتقدیرکرد.ویدولتمردانراتوصیهکردکهبراساساصولو

ارزشهایاسالمیباجهانیانبامنطقواستداللوزباننرمسخنبگویند.

سیاسی
دوشــنبه 18 بهمن مــاه 1395

سوژهروز

از کولبرها حمایت کنیم
حجتاالســالموالمســلمینمحمدجعفرمنتظریدرهمایــشتخصصیپلیسمبارزهباقاچــاقکاالوارزدرجمع
خبرنگارانگفت:دشــمنامروزیکیازسیاســتهایراهبردیخودشراراهضربهبهاقتصادانتخابکردهاســت.
قاچاقاثراتمنفیدرکشــورداردومبارزهبااینامرازمهمترینمبارزاتکشــوراســت.ویتصریحکرد:بهنظرمن
دوراهاساســیبرایمبارزهباقاچاقکاالوجوددارد؛یکیاینکهمرزهاراببندیمکهاساســاکاالیقاچاقواردکشــور
نشــودودوماینکهبههرراهیکهمیشــودکاالیقاچاقکشفشدهرامعدومکنیم.مقامرهبریتاکیدکردهاندکه
کاالیقاچاقبایدآتشزدهشــوداگراشــکالقانونیدراینزمینهوجودداردبایدرفعشــود.مجلسبایدبرایایجاد

قانونکمککند؛اگراینامراجراییشودهمطمعورودکاالیقاچاقرامیگیردوهمباقاچاقچیهامبارزهمیشود.دادستانکلکشوردرپاسخ
بهســئوالیدربارهکولبرهاگفت:کولهبرهایکعدهازمرزنشــینهاهستندکهازقدیماالیامهمینکاررامیکردند.راهارتزاقآنهاآوردنجنساز
دومرزاستواینافرادمستضعفهستندوبایدبهآنهاکمکهمبشود،دستهدیگریازاینکولهبرهااجیرهستند،یکعدهسرمایهدارافرادی
رااجیرمیکنندتابااســتفادهازآنهاوراهبلدیآنهااقدامبهقاچاقگســتردهکاالهایقاچاقبهکشــورکنندکهدراینراهقطعانیروهایاطالعاتیو
انتظامیواردعملمیشوندوآنهارادستگیرمیکنند.ویافزود:برایکولهبرانچندوقتپیشاتفاقاتیافتادکهایناتفاقاتطبیعیبود،برفو
بهمنازاتفاقاتطبیعیاســتوامیدوارمخداآنهارابیامرزد.منتظریادامهداد:ماهرروزشــاهدشــهادتماموراننیرویانتظامینیستیمواین

دلیلنمیشودکهبگوییمچونمجرمانآزادمیشونداسلحهبدستمیگیرندوقوانینمابازدارندهنیست.

اتفاقروز

حال عمومی ناطق نوری مساعد است
نزدیکانحجتاالســالموالمســلمینعلیاکبرناطقنوریدرپیانتشاراخباریمبنیبربستریشدنویبهدلیل
عارضهقلبیدربیمارستانخبردادندکههیچنگرانیوجودندارد،حالعمومیاومساعداستوامشبازبیمارستان
مرخصخواهدشد.هاشمیوزیربهداشتکهبرایافتتاحپروژههایبهداشتیودرمانیبهاستانگلستانسفرکرده
اســتدرگفتوگویتلفنیباحجتاالســالمناطقنوریبرایویآرزویسالمتیوبهبودیکرد.همچنینمحمد
نهاوندیانرییسدفتررییسجمهورومرتضیبانکمعاونکلنهادریاستجمهوریباحضوردربیمارستانازناطق
نوریعیادتکردند.نهاوندیانهمچنیندرگفتوگوباپزشــکاندرجریانرونددرمانحجتاالسالموالمسلمین

ناطقنوریقرارگرفت.همچنینسیفرییسبانکمرکزیومحمدعلینجفیمشاوررییسجمهوریباحضوردربیمارستانازرییسدفتربازرسی
دفتررهبرمعظمانقالبعیادتکردند.شهیدیمعاونرییسجمهوریورییسبنیادشهیدوامورایثازگرانهمازحجتاالسالموالمسلمینناطق
نوریعیادتکرد.وزیربهداشــتهمکهبرایافتتاحپروژههایبهداشــتیودرمانیبهاستانگلستانسفرکردهاستدرگفتگویتلفنیباحجت
االسالمناطقنوریبرایایشانآرزویسالمتیوبهبودیکردعلیالریجانیرئیسمجلسنیزدرگفتوگویتلفنیباحجتاالسالموالمسلمین
علیاکبرناطقنوریازوضعیتسالمتیویمطلعشد.رییسمجلسشورایاسالمیدراینگفتوگوضمناطالعازرونددرمانیوسالمتیحجت
االســالموالمســلمینناطقنوریکهبهعلتعارضهقلبیدربیمارستانبستریاست،شفایعاجلوبهبودیکاملویراازدرگاهخداوندمتعال
مسئلتکرد.حجتاالسالمناطقنوریبهمنظورپیگیریدرمانوانجامآنژیوگرافیدربیمارستانبستریاستوحالعمومیویخوباست.
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محسن رضایی: موشک جواب موشک است

محســنرضاییدرواکنشبهاظهاراتوتصمیماتپرحاشــیهسیاســتمدارانآمریکاییامروزباردیگربرساتخاذسیاســنمقندرانهدربرابرجبههاستکبارتاکیدکرد.رضاییکهاینروزهابرخالف
ســایرسیاســتمدارانکهسکوتپیشــهکردندبهگزافهگوییهایسرانآمریکابهخوبیپاســخمیدهددرجواباظهاراتغیرمســئوالنهآمریکاییهادرخصوصآزمایشموشکیگفتاینروزها
موشــکجوابموشــکاست.دبیرمجمعتشــخیصمصلحتنظامدرمطلبیتحتعنوان»سیاستواقعی«نوشت:موشکجوابموشکاست.محســنرضاییدرصفحهشخصیاینستاگرام

خودنوشــت:پساز40ســالمعلومشــدهاستکهسریالکلینتون،بوش،اوباماوترامپدرمقابلایران،سیاستخندهوسیلیاست.ایراندرمقابلخندهآنهانرمشقهرمانانهودرمقابل
ســیلیآنهاندامترابرایشــانرقمزدهاســت؛بنابراینوقتیگفتوگویتمدنهاوبرجامباســدتهدیداتبوشوترامپمواجهباشــد،ادامهنرمشموجبمیشــودکهآنهابهمراکز
هســتهایایرانحملهکنند،چونفکرمیکنندماجزخندهودســتمریزاددرچنتهدیپلماسینداریمولیاگربدانندموشکجوابموشکاستجزلفاظی،رجزخوانیوغارتپولهای

عربستانطرفینخواهندبست.

زمان احمدی نژاد هم می شد مذاکره کرد
مهــردادبذرپــاشدرهمایــشبررســی
نقــش و انقالبیگــری شــاخصههای
دانشــجویاندردانشــگاهبوعلیســینای
همداندرپاســخبهدانشــجوییکهگفت
درزمانرئیــسجمهــوریاحمدینژاداز
مدیریتاسفناکاوخبرینداشتیدیااعتقاد

داشتیدمدیریتکارآمدیداشتهاست؟تصریحکرد:مدیریتمتعالیشمارا
نمیدانمکجایدلمبگذارم؟رشدمنفی۶درصدرابهمثبت۶درصدرساندید،
کشــورهایاسکاندیناوریهمادعایرشــد12درصدیندارند.بذرپاشبا
تأکیدبراینکهحتیازاحمدینژادوجلیلیهمانتقادداشــتم،تصریحکرد:
قبولداریمکهزمانریاســتجمهوریاحمدینژادحتمامیشــدمذاکره
بهتریهمکرداماهمین"برجام"کهبهعنوانمعجزهقرنروکردید،11بار
دردوسالاخیرنقضشد.بیانیهخواندنشرفداردبهدیکتهنوشتنتوسطما.

امید بستن به برجام نهایت خامی است
مراســم در میرســلیم ســیدمصطفی
بزرگداشــتدههفجرکهدرمســجدامام
حسنعســکری)ع(شــهرککوثرقزوین
برگزارشداظهارداشــت:برجامیکنکته
مثبتداشتوآناینکهدرنتیجهمذاکرات
وانتشــاراخبــارآندرجهــان،حقانیتو

مظلومیــتایراندرافکارعمومیجهاناثباتشــدودنیافهمیدکهایران
بهدنبالخرابکردنجهاننیســتبلکهبهدنبالراهکارودرســتکردن
آناســت.مذاکراتهســتهایمنجربهاینشــدکهمظلومیتمادردنیا
برطرفشــودامابقیهماجرانازرنگیطرفهایمقابلمابود.امیدبســتن
بهاینکهبرجامبهنتیجهایبرســدوسپسهمهمسائلماحلشودوسیل
برکــتازآمریــکابهایرانجریانپیــداکندنهایتخامیوازدســتدادن

فرصتاست.

قصد شرکت در انتخابات را ندارم
مرضیــهوحیددســتجردیضمــنابــراز
امیــدواریازاتحــادگروههــایاصولگرا
درقالــبجبههنیروهــایمردمیانقالب
اســالمیاظهارکرد:نتایجیکهتابهحال
بهدســتآمدهخیلیبیشترازحدانتظارما
بوده،تاکنــونتقریباغیــرازیکیدومورد

تمامنیروهایارزشــیوانقالبیزیرچترجبهــهنیروهایمردمیگردهم
آمدهانــدکــهامیدداریمآنیکــیدوگروههمبهایناتحــادبپیوندند.وی
درپاســخبهســوالیضمنتکذیبکاندیداتوریخوددرانتخابات9۶بیان
کرد:همانطورکهشــوراینگهبانتاییدکردهاستبانواننیزاجازهدارند
کهکاندیدایانتخاباتریاستجمهوریشوندوسپسصالحیتشاندر
راســتایاینکهچقدرتجربهوسابقهدارندبررسیشود،امامنصددرصد

قصدشرکتدرانتخاباتراندارم.

جهانگیری در مراسم آغاز اجرای طرح 
توسعه پاالیشگاه آبادان: 

 کمترین تردیدی 
برای توسعه روابط با چین 

وجود ندارد
اســحاقجهانگیریعصرروزدوشنبهدرآیینآغاز
عملیــاتاجرایــیطرحتوســعهوتثبیــتظرفیت
پاالیشــگاهآبــادانوزارتنفترایکــیازوزارتخانه
هایموفــقدراجرایاقتصادمقاومتیدانســتو
گفت:وزارتنفتعملکردبسیارخوبیدرچارچوب
اقتصادمقاومتیداشــتهوبســیارخوبدرخشیده
است.جهانگیریافزود:اینوزارتخانههمدرسرمایه
گــذاریدربخشهاییکهمــوردتاکیدرهبرمعظم
انقالبوسیاستهایاقتصادمقاومتیبودهنقش
خوبیایفاکردهوهمدربخشمیادینمشترکنفتو
گازدستاوردهایارزشمندیداشتهاست.جهانگیری
افزود:اینوزارتخانههمدرسرمایهگذاریدربخش
هاییکهموردتاکیدرهبرمعظمانقالبوسیاســت
هایاقتصــادمقاومتیبودهنقشخوبیایفاکردهو
همدربخشمیادینمشترکنفتوگازدستاوردهای
ارزشمندیداشتهاست.ویبااشارهبهاینکهتالش
برایتوســعهوپیشرفتدرسرتاســرکشوردرحال
انجاماست،تصریحکرد:البتهممکناستکمبودها
ونواقصیدرکشــوروجودداشــتهباشــدامایکیاز
مهمترینمســئولیتهاکهبردوشمدیرانکشــور
وجودداردایناســتکهبــاپیگیریجدیونظارت
کارهاراتامرحلهآخربهسرانجامبرسانند.جهانگیری
بااشارهبهتوجهوعنایتویژهدولتتدبیروامیدنسبت
بهپاالیشگاهآبادانگفت:پاالیشگاهآبادانازابتدای
کاردولــتتدبیروامیدبهعنوانیکموضوعجدی
مطرحبودچراکهاینپاالیشگاهنمادصنعتیشدن
ایراناستودرمقطعیکهزندگیبهشکلسنتیدر
ایراندرجریانبــود،آبادانمرکزورودصنایعجدید
وتکنولوژیبودهاست.معاوناولرییسجمهوربا
تاکیدبراینکهپاالیشــگاهآبادانبایدبهفناوریهاو
تکنولوژیهایروزدنیامجهزشــود،گفت:درنظر
برخیازدوستانتردیدوجودداشتکهآیامصلحت
استکهپاالیشگاهجدیدیدرآباداناحداثکنیمیا
نه؟ویبااشارهبهحجمعظیمسرمایهگذاریبرای
اجرایطرحتوسعهپاالیشــگاهآبادانخاطرنشان
کــرد:اینطرحقراراســتباســرمایهگذاری2.7
میلیارددالراجراشــودکهرقمیبســیاربزرگاست
وهمدرداخلکشــوروهمدرخارجازکشــورتوجه
زیادیبهاینطرحمعطوفشدهوطرفهایخارجی
فراوانیمتقاضیسرمایهگذاریدرچنینپروژههای
بزرگیهستند.معاوناولرییسجمهورباتاکیدبر
اینکهبایدمســئولینکشوردرخصوصمشکالتو
مسائلبهیکتفاهمبرسندگفت:البتهممکناست
درراهکارهامیانمدیرانومســئولیناختالفنظر
وجودداشتهباشداماامروزهمهبهاینباوررسیدهاند
کهموضوعاقتصاد،بیکاریومعیشتمردممسأله
اصلیایراناستوهمهبایدبرایحلاینمشکالت
کمککننــد.ویاهمیتتوجهوانتخابشــرکای
خارجیخوببرایاجرایطرحهاراموردتاکیدقرار
دادوگفت:کشــورچینکهطرفقرارداددراجرای
طرحتوســعهپاالیشگاهآباداناستکشوریمهمو
دوستراهبردیمااستودرایرانکمترینتردیدی
برایتوسعهروابطاقتصادیوسیاسیباچینوجود
ندارد.جهانگیریبااشــارهبــهتوافقصورتگرفته
میانرؤسایجمهوریایرانوچینمبنیبربرقراری
روابطراهبردیمیاندوکشورگفت:برقراریروابط
راهبردیمیانایرانوچینموضوعیجدیاستو
حتــیپسازبرجامنیزایرانروابطاقتصادیخودرا

باچینافزایشخواهدداد.

پارسنیوزنوشت:باالتریندستاوردوبزرگترینچالشانقالب
دریکیازرسانههایخارجیخواندمکهبعدازفوتامامخمینی)ره(،برایاولینبعدازدهههادرایرانبودکهتکلیفحکومتدرتهران
مشخصشد.تالشمستقلایرانبرایشکلدهیبهنظمجدیدمنطقهاییکیدیگرازمواردروشندرتأییدادعایاستقاللسیاسی

کشورماناست.

عصرایراننوشت:ناطقنورینقشرابطرابرایاصالحطلبانبازیمیکند؟
درآستانهچهلمینروزدرگذشتهاشمیرفسنجانیهمچناناینسوالکهجانشینآیتاللهدرسپهرسیاستایرانکیست؟بیجواب

ماندهاست.

خبرآنالیننوشت:یکمسجِدسیاسیبیمناره؛گرهخوردهبانامآیتاللهطالقانی
سالهااستکهخیابانجمهوری،نرسیدهبهچهارراهاستانبول،مسجدیرادردلخودجایدادهکهباسردرقدیمیوبیآالیشش،آدمرا

میبردبهدهه40.همانزمانیکهروحانیونانقالبیمساجدرابرایروشنگریهایانقالبیشانانتخابکردهبودند.

فردانیوزنوشت:چراتوکلیهشتگ#ویژه_خواررابرایبهنعمتزادهبهکاربرد؟
وزیرصنعت،معدنوتجارت،هنگامیکهردایوزارتبهتنمیکند،بهتدریجازعضویتدرشرکتهایمذکورانصرافمیدهد.عضویت

درهیاتمدیره،مدیرعاملی،بازرسییا....بهنامدخترانوهمسرنعمتزادهثبتمیشود.

عکسروزسایتنگار

درهفتمینروزازایام
اللهدههمبارکفجر
باحضورسردارحسین
دهقانوزیردفاعو
پشتیبانینیروهای
مسلحاز5دستاوردرزمی
–دفاعیرونماییشد.

خبرنامه
دوشــنبه 18 بهمن مــاه 1395

به دور از تبلیغات به پرونده ها رسیدگی می کنیم
رییس قوه قضاییه: تازه کارها در آمریکا گمان می کنند تهدید اثر دارد

رییــسقوهقضاییــهرمزبقایانقالباســالمیراحضورمــردمدرصحنهو
اســتقامتبرآرمانهایانقالبدانســتوبادعــوتازمردمبرایحضوردر
راهپیمایــی22بهمنگفت:هربارکهحضورمــردمدرراهپیمایی22بهمن
گستردهتروباشکوهتربوده،تهدیدهایدشمنفروکشکردهوفهمیدهاندکه

ملتمابافشاروارعابعقبنشینینخواهدکرد.
آیتاللهآملیالریجانیدرجلسهمسئوالنعالیقضایی،باتبریکایاماللهدهه
فجروفرارسیدنسالروزپیروزیانقالباسالمی،یادوخاطرهامامراحل)قدس
اللهنفســهالزکیه(وشــهدایانقالبراگرامیداشتوتصریحکرد:انقالب
اسالمیحقیقتًاازالطافونعمتهایبزرگالهیبرایملتمابود؛بویژهآن
کهتقریباتمامشــرقوغربعلیهانقالبونهضتمردمبســیجشدهبودنداما
ملتعزیزایرانباوحدتوانسجاموبارهبریهایداهیانهحضرتامام)ره(

مسیرپرپیچوخمانقالبراپیمودندودرنهایتبهپیروزیدستیافتند.
رییسقوهقضاییهبابیاناینکههمگیبایدقدردانایننعمتالهیباشیم،بر
لــزوممطالعهاثراتانقالبدرمنطقهوجهانبهصورتمســتقلتاکیدکردو
افــزود:تازمانیکهازدرونبهانقالبنگاهکنیمواثرآنرادرمنطقهوجهان
بهصورتمســتقلوازبیرونمطالعهنکنیم،متوجــهتاثیراتعمیقانقالب
اســالمینخواهیمشــد.بهبیاندیگر،کســانیکهازبیروننظارهگرانقالب
اســالمیهســتندبســیاربهترمیتوانندآثارمهمآنراببینندوبیانکنندوبر

همیناساستاکنونمطالبزیادیدراینخصوصنگاشتهشدهاست.
آملــیالریجانیبابیاناینکهانقالباســالمیراهجدیدیرادرجهانمطرح
کرد،ادامهداد:ســخنجدیدانقالباســالمیایران،نظامسیاسیمتکیبه
آرایمردمازیکســوومبتنیبرارزشهایالهیازســویدیگربود.پساز
فروپاشــیشــورویگفتهبودندکهلیبرالدموکراسیپایانتاریخبشریتاست
یعنیلیبرالدمکراســیبرهمهجاحاکممیشود.امااینراپیشبینینکرده
بودندکهانقالباســالمی،بهکمالرسیدهوبعنوانیکنظریهسیاسیبدیل

درمقابللیبرالدموکراسی،راهخودراادامهخواهدداد.
رئیسدســتگاهقضاییاظهارکرد:درجهانیکهنیازبهارزشهایمعنویو
بازگشتبهآموزههایدینیاحساسمیشود،لیبرالدموکراسیحرفیبرای
گفتنندارد.ازســویدیگربنیانهایاخالقیدرمغربزمیندچارفروپاشی
شــدهوبرخیوضعیتتفکراخالقیدراینکشــورهارابهنهیلیسماخالقییا
همانپــوچگراییتعبیرکردهاند.وقتیخداازمرکزتوجهاتبشــربیرونمی
رودوانسانجایگزینآنمیشودطبیعیاستکهارزشهایالهیوتوجهبه

آخرتوحقتعالیرنگمیبازد.
آملیالریجانی،انقالباسالمیرانقطهبازگشتبهمعنویتوآرایحقیقیمردم
توصیفکردوگفت:دربسیاریازکشورهاکهادعایحقوقبشرولیبرالیسم
دارند،بســیاریازنظامهایدموکراتیکوســازوکارهایآنهاصوریاستو
مکانیزمهارابهگونهایطراحیمیکنندکهمردممجبورشوندبینبدوبدتر،

یکیراانتخابکنندواینآزادیدرانتخابنیست.
رئیسدستگاهقضایی،ثمرهدیگرانقالبرارهاییمردمازفشارها،چپاولهاو
زورگوییهایدیکتاتوریپهلویدانستوخاطرنشانکرد:انقالباسالمیبر
همهاینتجاوزهاوخیانتهاخطبطالنکشیدوامروزبالندهترازقبلباوجود

همهتهدیدها،تحریمهاومشکالتراهخودراطیمیکند.آملیالریجانیبا
بیاناینکهامروزجمهوریاسالمیازارکانمعادالتسیاسیونظامیدرمنطقه
اســت،یادآورشد:اوایلانقالبرسانههایبیگانههرروزمیگفتندکهامروز
یافرداانقالبشکســتمیخورد.اینتبلیغاتتاآنجابودکهحضرتامام)ره(
نیزدرفرمایشهایخودبهآناشــارهداشتندوحضورگستردهمردِمهمیشه
درصحنهراهموارهبهرخدشــمنمیکشیدند.بیتردید،رمزپیروزیانقالب
وادامهحیاتآن،همینوحدتوانسجاممردمواستقامتبرآرمانهااست.
رئیسقوهقضاییهرهبریهایداهیانهامامراحل)ره(وازهمهمهمترنیتالهی
وخالصمجاهدانراازدیگرارکانپیروزیانقالبدانســتوافزود:استمرار
مســیرانقالبنیزوابســتهبهحضورمردمدرصحنه،استقامتبرآرمانهای
اصیلانقالبوآموزههایامامراحل)ره(وپیرویازخلفصالحایشانیعنی
مقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(وازهمهمهمتراخالصدرنیتهااست.
ازآنجاکهاینارکان،بیانگرفطرتالهیانقالباســت،بقایآنراتضمینو

راهپیشرفتکشوررابازمیکند.
رئیسقوهقضاییه،حضورمردمدرصحنهراخنثیکنندهنفوذدشمنانوسپر
محکمیدرمقابلتالشهایدشمنبرایتخریبنظامواعمالتحریمهاو
تهدیدهابرشمردوخاطرنشانکرد:یکیازبزرگترینتجلیاتحضورمردمدر
صحنه،شرکتدرراهپیمایی22بهمناست.هربارکهاینحضورباشکوهتر

وگســتردهتربودهاست،شــاهدفروکشکردنتهدیدهایدشمنبودهایمو
آنهافهمیدهاندکهملتماهرگزباارعابوفشارعقبنشینینخواهندکرد.

رئیسقوهقضاییهتاکیدکرد:همهمسئوالنبایدقدردانحضورمردمباشندو
فراموشنکنندکهآنچهراهخدمترسانیرابرایماهموارکردههمینحضور
مردمدرصحنهبودهاست.قدردانیمسئوالننیزایناستکهدرانجاموظایف
وخدماتخودکوتاهینکنندوماهمبهنوبهخوددردســتگاهقضاییبهملت
عزیزاطمینانمیدهیمکهقــوهقضاییههموارهتالشهایمضاعفیبرای
حلوفصلدعاویواحقاقحقوقعامهداشــتهایمواینمســیرراهمچنان
بــاوجودحجمبــاالیپروندههاوکمبودامکاناتونیرویانســانی،باقوتو

قدرتادامهخواهیمداد.
آملــیالریجانیراهقوهقضاییهرادررســیدگیبههمــهپروندههابویژهپرونده
هایکالنوملی،راهیروشنتوصیفکردوگفت:دررسیدگیبهاینقبیل
پروندههاگاهیباموانعیمواجههســتیماماقاطعانهوبهدورازتبلیغاترسانه

ای،تنهابرمدارقانونوشرعحرکتمیکنیم.
رئیسدستگاهقضاییبااشارهبهارایهخدماتگستردهازسویقضاتشریف
وکارکنانخدومقوهقضاییهوسازمانهایتابعهتاکیدکرد:هرگزاجازهنداده
ایمکهکمبودهایبسیارزیاداعمازکمبودنیرویانسانی،اعتباراتوامکانات،

خللاساسیدررسیدگیبهدعاویمردموپروندههاایجادکند.
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رصدخانه

شانس روحانی در جو طوفانی
تحلیل بلومبرگ از چهار حوزه متأثر از تنش میان ایران و آمریکا

خبرگزاریبلومبرگبااشارهبهمشکالتوتنشهایکمسابقهاخیرًابروز
کردهدرمیانروابطایرانوآمریکااززمانبهقدرترسیدندونالدترامپدر
کاخسففیدچهارحوزهراکهبایددرآیندهنزدیکبهشدتموردتوجهقرار
گیرد،برشمردهاست:نفت،قراردادهایهواپیمایی،اقتصادوانتخابات.
دستورممنوعیتسفرایرانیانبهآمریکا،آزمایشموشکی،تحریمهای
جدید،جنگلفظی؛اینهااتفاقاتیاستکهتنهادرطیبیشازیکهفته
گذشــتهدرروابطایرانوآمریکارخدادهاســت.توافقهســتهایسال
2015،اکثــرتحریمهاعلیهایرانرالغوکــردوروزنهامیدیبرایجذب
ســرمایهگذاریخارجیبهاقتصادایرانبازکرد.امااکنونتوافقهســته
ایباعواملبازدارندهایمواجهشدهاست.دراینجابه4موضوعکلیدی
کهبایددرآیندهروابطایرانوآمریکاموردرصدقرارگیرداشارهمیشود.

1-صادراتنفت:
تحریمهایجدیدآمریکاعلیهایرانکههفتهگذشــتهاعالمشدتولیدیا
صادراتنفتایرانراهدفقرارنمیدهد.اماتحریمهایبیشترممکن
اســتدربرنامههایایرانبرایتوسعهتولیدبااستفادهازجذبسرمایه
گذاریخارجیاختاللایجادکند.بااینحال،بهنظرمیرســدکهبرای
اینکــهاینتنشهاتاثیریفوریبرعرضهنفتایرانبگذارد،بایدصنعت

نفتاینکشورهدفمستقیمتحریمهاقرارگیرد.

2-قراردادهایخریدهواپیما
مقاماتآمریکاییگفتهانــدقراردادبوئینگبهارزش1۶.۶میلیارددالر
بــرایفروش80فروندهواپیمــابهایرانتحتتاثیــرتحریمهایجدید
قــرارنخواهدگرفت.روزجمعــهبوئینگاعالمکرد،مجوزاینشــرکت
برایفروشهواپیمابهایرانهمچنانپابرجاســتهرچندکهاینشرکت
همچنــانبه»ارزیابیوضعیت«ادامــهخواهددادودرصورتیکهخزانه
داریآمریکادســتورالعملخودراتغییردهد،»براساسآناقدامخواهد
کــرد.«اینقراردادبازاریرابهرویبوئینگگشــودهکهازســال1977

تاکنوننتوانستهبودبهآنهواپیمابفروشد.ایرانگفتهکهبهرغمافزایش
تنشهابیندوکشــورهیچمشکلیدرخصوصتوافقاتخودبابوئینگ

وایرباسنمیبیند.

3-اقتصادایران
ایرانمیگویدبرایبازســازیاقتصادخودبهســاالنه30تاذ50میلیارد
دالرســرمایهگذاریخارجینیازدارد.باتوجهبهپابرجابودنتحریمهای
غیرهستهایآمریکاعلیهایران،حتیقبلازباالگرفتنتنشهادردوره
دولتترامپ،ایراننتوانستهبودبهانتظاراتخوددرزمینهجذبسرمایه
گذاریخارجیدستیابد.براساساعالمموسسهکپیتالاکونومیکس،

اکنونباتشدیدتنشهادرروابطایرانوآمریکا،احساسحاکمبرسرمایه
گذاریدرایرانبیشازگذشتهمنفیخواهدشد.

اینموسســههفتهگذشــتهاعالمکرد:»برخیازســرمایهگذاریهای
برنامهریزیشــدهدرایراناحتماالبهتاخیرخواهدافتاد«یاشــایدهرگز
انجامنخواهدشــد.بانکمرکزیایرانانتظارداردرشداقتصادیایران
درسالمنتهیبهماهمارسبه7درصدبرسدامابخشعمدهاینترمیم

رشدناشیازصادراتنفتبودهاست.

4-رئیسجمهورآیندهایران
درحالحاضرودرآستانهانتخاباتریاستجمهوری،بزرگتریندستاورد

موردادعــایدولتروحانیمبنیبربهبودروابطباغربدرمعرضخطر
قرارگرفتهاست.مواجههبایکدشمنقدیمیموجبمیشوددرآستانه
انتخابات،روحانینتواندهمچونگذشتهدرمقابلمنتقدانسیاسیاش
ازعملکردخوددفاعکند.بهگفتهداوودهرمیداسباوند،اســتادحقوق
بینالمللدانشــگاهعالمهطباطبایی:»اینجنگلفظیموجبتقویت
موضعاصولگرایانیخواهدشــدکهازهمــاناولمیگفتندآمریکاقابل
اعتمادنیســت.«هرچندمشــخصنیســتکهرقیباصلیروحانیچه
کســیخواهدبود،امااکنونروحانیکاردشوارترینسبتبهگذشتهدر

انتخاباتخواهدداشت.

تهدیدهایآمریکابرایمامهمنیستند
همچنینامروزســخنگویوزارتامورخارجهکشــورماندربارهمواضع
واشــنگتندربارهایرانگفت:»آنچهبهبحثموشــکیومسائلداخلی
ایران)مرتبطاســت(بهدولتوحاکمیتومردمایرانمربوطاســتوما
نیازبهمشــورتوصحبتنداریم«.ویدرادامهگفت:»دولتآمریکاتا
استقرارکاملهنوزفاصلهداردودولتهنوزمستقرنیستوسخنان)اش(
ضدونقیضاستوبرخیصحبتهاخصمانهوتهدیدآمیزاست«بااین
حالویتأکیدکردکهاینســخنان»برایمازیادمهمنیســتزیراطی
ســهدههگذشــتهازاینصحبتهاشــنیدهایماماگذرزمانشرایطرابر

دیگرانتحمیلمیکند«.
ویافزودکه»منتظریمتاجلوتربرودتاارزیابیدقیقتریداشتهباشیمکه
دولتامریکادربارهمسائلمختلفجهانچطوررفتارمیکند«.قاسمی
درخصــوصتحریمهایجدیدعلیهایرانگفــت:»مادرقبالاقدامات
غیرمنصفانــهوغلطدولتامریکابرخیاقداماتخاصیراداشــتیمکه
بتوانیمبرخیمؤسســاتوافــرادآمریکاییکهبهعناصــرتکفیریمثل
داعشکمککردندودرکناررژیمصهیونیستیمشمولتحریمبودندرا
درلیستتحریمقراردهیمکهمراحلپایانیخودراطیمیکندوبزودی

لیستیراازاینهامنتشرمیکنیم«.

توافق در آستانه بر سر سازوکار نظارت بر آتش بس
یکمنبعدربینهیئتهایمشارکتکنندهدرنشستگروهمشترکعملیاتیدرآستانه،گفتکهایران،روسیهوترکیهبرسر90درصدازسازوکارنظارتبرآتشبسدرسوریهبهتوافقرسیدندوفقطبرسرساختاراختالفنظروجود

دارد.خبرگزارینووستیبهنقلازاینمنبعگفتکهنشستآستانهبهصورتخوبیدرحالبرگزاریاستوایرانوترکیهبهوقتبیشتریبرایمشورتباپایتختهایخودانیازدارند.
پیشازاینوزارتدفاعروســیهاعالمکردهبودکهگروهمشــترکعملیاتیمتشــکلازکارشناســاننظامیســهکشــورهایضامنآتشسدرســوریه)یعنیروســیه،ایرانوترکیه(،باحضورکارشناســانیازکشوراردنوهمچنین
نماینــدهســازمانمللمتحد،امروز،دوشــنبه،درآســتانه)پایتختقزاقســتان(درنشســتیفنــیمکانیزمهایمربــوطبهکنترلتوقفدرگیریهادرســوریه،ازجملهپیشــنهاداتگروههایمســلحمخالفســوریدراینزمینهرا

بررسیمیکنند.
طبقاطالعاتوزارتدفاعروســیه،هدفازنشســت۶فوریهدرآســتانهبررســیراههایاجرایتوافقاتقبلیدرنشســت24-23ژانویهدرخصوصرعایترژیمتوقفدرگیریهاوکنترلوثبتمواردنقضآتشبسوافزایشاعتماد

متقابلبیندولتسوریهومخالفانآنوهمچنینحلوفصلمشکالتانسانیدرمناطقدرگیریاست.

پاروکردنبرفدرکابل
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الوروف:ایرانارتباطی
باگروههایتروریستیندارد

وزیرامورخارجهروسیهتأکیدکردکهایرانسهمخودرادرمبارزه
علیهســازمانهایتروریستیبهویژهداعشبهجاآوردهوباید
بخشــیازجبههضدتروریستیعلیهداعشبهحسابآید.وی
افزود:»ایرانهرگزهیــچارتباطیباداعشیاجبههالنصرهو
هرگروهتروریســتیمرتبطباســازمانهایتروریستیعنوان
شدهتوسطشــورایامنیتسازمانمللنداشتهاست.عالوه
براین،ایرانهموارهبااینگروههایتروریستیبهمبارزهپرداخته
اســت«.ویگفت:»مامدتهاســتکهبرایجادیکجبهه
جهانیمنحصربهفردبرایمبارزهباتروریسمتأکیدداریم.«.

نتانیاهو:الزماستتحریمهای
بیشتریعلیهایراناعمالشود

بنیامیننتانیاهونخســتوزیررژیمصهیونیســتیکهدرسفر
بهلندنبهســرمیبرددردیدارباهمتایانگلیســیخودگفت
ایرانبهدنبالازبینبردناسرائیلاستوازآنجاییکهجهان
راتهدیدمیکند،بنابراینالزماستتحریمهایبیشتریعلیه
تهراناعمالشــود.نخستوزیررژیمصهیونیستیهمچنین
مدعیشداینرژیمبهدنبالبرقراریصلحدرمنطقهخاورمیانه
اســت.نتانیاهودردیدارباخانممیاظهــارامیدواریکرددو
طرفروابطشانرادرزمینههایمختلفشاملمسایلامنیتی

تقویتکنند.

عربستانسفیرجدید
درلبنانتعیینمیکند

ثامرالسبهانوزیرمشاورعربستانسعودیدرامورکشورهای
عربحوزهخلیجفارسکهبهلبنانسفرکردهبه»میشلعون«
رئیسجمهوراینکشور»تعیینسفیرجدیدعربستاندرلبنان«
رااعالمکردهاست.السبهاندراینسفرهمچنینازافزایش
پروازهایعربســتانبهلبنانوبازگشــتشهروندانسعودی
)توریســتها(بهاینکشــوربرایگذراندنتعطیالتشانخبر
دادهاست.اردیبهشتماهسالگذشته)1394(بودکه»علی
عواضالعسیری«سفیرعربســتانسعودیدرلبنانناگهان

محلکارخودراترککردوبهریاضبازگشت.

نامهنگاریبرخیمقاماتاسبق
علیهممنوعیتورودمسلمانان

درادامــهواکنشهابهرددرخواســتتجدیدنظرقاضیفدرال
آمریکاییدربارهممنوعیتموقتاجرایسیاستممنوعیتورود
اتباعهفتکشــوراسالمی،وزیرخارجهسابقآمریکابههمراه
برخیدیگرازمقاماتدیپلماتیکوامنیتی-دفاعیاینکشوراز
ایناقدامدادگاهدفاعکردند.جانکری،مادلینآلبرایت،لئون
پانتارئیسپیشینسیاووزیراسبقدفاع،»جانایمکلفلین«
قائممقامرئیساسبقسیا،»مایکلمورل«،»لیسااوموناکو«،
»جانتپولیتانو«و»سوزانرایس«حمایتمشترکخودراازلغو

اجرایدستورمهاجرتیترامپاعالمکردند.
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