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سیاسی

وطن امروز شماره 2496

اخبار

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی پاسخ اظهارات توهینآمیز و سخیف ترامپ را داد

حریف آمریکا

آیتاهلل جنتی :عامالن فسادها
محاکمهشوند

رئیس مجل��س خبرگان رهب��ری گفت:
اقتصاد مس��اله روز اس��ت ،امروز در شرایط
جن��گ اقتص��ادی ق��رار داریم و هم��ه باید
متحد باش��یم .آیتاهلل احم��د جنتی ،رئیس
مجلس خب��رگان رهبری روز (پنجش��نبه)
در جلس��ه مش��ترک هیات رئیسه و روسای
کمیس��یونهای ای��ن مجل��س با اش��اره به
مس��اله مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت :باید
همه دس��تگاههای دیگ��ر در امر مب��ارزه با
مفاس��د اقتصادی به قوهقضائیه کمک کنند
و ضروری اس��ت س��ریعا عامالن گرانیها و
فس��ادها شناس��ایی و محاکمه ش��وند .وی
افزود :مردم باید بدانند نظام نس��بت به این
قبیل مس��ائل بیتفاوت نیست و با متخلفان
و مفس��دان برخورد قاطع ب��ه عمل میآورد.
امیدواری��م آیتاهلل آملیالریجانی در این امر
با همان قاطعیتی که از ایش��ان سراغ داریم،
عمل کند.

هند خرید یک میلیون بشکه نفت
از ایران را لغو کرد

پاالیش��گاه بزرگ نفت هند از خرید یک
میلیون بش��که نفت خام ایران انصراف داده
اس��ت .خبرگزاری رویترز ب��ه نقل از  3منبع
که «به دلیل حساسیت موضوع» خواستهاند
نامشان فاش نشود ،اعالم کرد که پاالیشگاه
ب��زرگ نفت «هندوس��تان پترولیوم کورپ»
( )HPCLپ��س از آنک��ه ش��رکت بیمه آن
از تح��ت پوش��ش ق��رار دادن محموله نفت
ای��ران بهدلیل تحریمه��ای آمری��کا امتناع
ک��رد ،از خرید نفت خ��ام از ایران صرفنظر
کرده است .به گزارش تسنیم« ،هندوستان
پترولی��وم کورپ» قصد داش��ته در اوایل ماه
جاری میالدی یک میلیون بش��که نفت خام
از ایران وارد کند و پس از آنکه ش��رکتهای
بیم ه پوش��ش بیمهای کش��تی را نپذیرفتند
قرارداد خ��ود را لغو کرده اس��ت .به نقل از
دویچهوله ،واردات نفت این ش��رکت از ایران
حدود  20هزار بشکه در روز است و احتماال
ش��رکتهای دیگر هندی هم با مش��کالت
بیمهای مش��ابه مواجه خواهند شد .دارمندرا
پراده��ان ،وزیر نفت هن��د پیش از این گفته
بود کش��ورش تحریمهای جدید آمریکا علیه
ایران را مورد توجه قرار داده است .وی افزود:
«پاالیش��گاههای هندی نفت خام مورد نیاز
خود را بس��ته به مالحظات فن��ی و تجاری
از مناب��ع مختل��ف و از جمله ای��ران تامین
میکنن��د» .اما پرادهان پاس��خ مس��تقیمی
به این پرس��ش نداد که آی��ا آمریکا از برخی
کش��ورها از جمله هند خواس��ته است تا 4
نوامب��ر خرید نفت از ای��ران را کاهش دهند
یا نه؟

 FATFشفافیت میآورد
اما برای دشمن خارجی

عض��و کمیس��یون برنام��ه
و بودج��ه مجلس ب��ا بیان
اینکه پیوس��تن به FATF
اث��ری در مقابل��ه با فس��اد
و ران��ت در داخ��ل ن��دارد،
گفت :البته  FATFش��فافیت م��یآورد اما
برای دش��من و بیگانه ،نه ب��رای مردم ایران.
حسینعلی حاجیدلیگانی با بیان اینکه یکی
از سیاس��یترین کنوانسیونهای بینالمللی،
کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم است ،گفت:
بر خالف اسم زیبایی که دارد تنها کارکردی
ک��ه ندارد مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م
اس��ت .وی در گفتوگ��و با تس��نیم ،افزود:
مث�لا داعش��ی ک��ه از آگوس��ت  2013ت��ا
پایان خ��ود در  19نوامب��ر  2017میالدی
صده��ا ه��زار بیگن��اه را به خ��اک و خون
کش��ید آیا گروه تروریس��تی بود ی��ا خیر و
اگر بود  -کسی جرأت این را ندارد که بگوید
نب��ود -چگونه به حیات خود ادامه میداد و
براحتی نفتش را میفروخت و تأمین مالی و
تس��لیحاتی میشد و در این زمان گروه ویژه
اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی کجا بود؟
نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
همین نکته در سیاسی بودن این نهاد کافی
اس��ت ،گفت :وقتی یک نهاد که قرار اس��ت
به اصطالح کمک کار اقتصاد کش��ور باش��د
سیاس��ی عمل کند و تحت تأثیر سیاس��ت
مؤسس��انش که از قضا دش��منان همیشگی
استقالل مردم ایران هستند ،باشد چه الزامی
وجود دارد در سایر موارد سیاسی بازی نکند
بنابراین جای تعجب دارد چگونه برخی هنوز
سنگ این نهاد را به سینه میزنند.

شنبه  6مرداد 1397

گروه سیاسی :توهین و تهدید دونالد
ترامپ با هش��دارهای صریح س��ردار
سلیمانی مواجه شد .سردار سلیمانی
روز پنجشنبه رئیسجمهور آمریکا را
به خاطر توئیت توهینآمیزش علیه
حسن روحانی ش��ماتت کرد .سردار
سلیمانی در این س��خنرانی بارها با
یادآوری وضعیت نظامیان آمریکایی
در منطقه ،ناتوانی این نظامیان و بعضا
برخی واقعیتهای مرب��وط به توان
رزمی آنها را به رئیسجمهور آمریکا
گوش��زد کرد .ماجرای تهیه پوشک
برای س��ربازان آمریکایی که س��ردار
سلیمانی به آن اش��اره کرد از جمله
مطالبی بود که از روز پنجش��نبه در
ش��بکههای اجتماعی مورد استقبال
کاربران ایرانی و مسلمان قرار گرفت.
س��ردار سلیمانی در اظهارات خود به
لشکرکشی  110هزار نفری آمریکا به
منطقه از سال  2001اشاره کرد و با
اشاره به وضعیت آمریکاییها در افغانستان و عراق،
خطاب به رئیسجمهور آمری��کا تصریح کرد آنها
طی این مدت نتوانس��تند اقدامی علیه ایران انجام
دهند و از این به بعد هم نخواهند توانست .سلیمانی
همچنین کدهایی به ترامپ داد که نشان میدهد در
برهههای مختلف ،این نیروهای آمریکایی دست نیاز
به سمت سلیمانی و نیروهای نزدیک به او در منطقه
دراز کردهاند .سردار سلیمانی که این اظهارات را در
ادام��ه مجادله لفظی اخیر روحانی و ترامپ مطرح
ک��رده ،همچنین در واکنش به تهدید ترامپ علیه
روحانی ،گف��ت نیروهای ایران��ی در فاصلهای که
ترامپ فکرش را هم نمیکند به آمریکاییها نزدیک
هستند .سردار سلیمانی با اشاره به راه افتادن جنگ
یم��ن ،این را نیز به ترامپ یادآوری کرد که دریای
سرخ ناامن شده اس��ت .به گزارش «وطن امروز»،
اظهارات سردار س��لیمانی در ادامه مجادله لفظی
این روزها میان مقامات دولت ایران و دولت آمریکا
مطرح شده است .پس از آنکه «برایان هوک» مدیر
بخش برنامهریزی سیاس��تگذاری وزارت خارجه
آمریکا از تالش این کشور برای صفر شدن صادرات
نفت ایران خبر داد ،حس��ن روحانی  12تیرماه در
سوییس ،تهدید نفتی را مطرح کرد و تلویحا گفت
اگر صادرات نفت ایران به خطر بیفتد ،صادرات نفت
کل منطقه غرب آسیا به خطر خواهد افتاد .روحانی
 31تیرماه دوباره تهدید نفتی را مطرح کرد و این بار
برخی جزئیات این تهدید را تشریح کرد .او درباره
احاطه ایران بر تنگههای موجود در مسیر ترانزیت
نف��ت منطقه گفت .روحانی همچنی��ن به آمریکا
هشدار داد با دم شیر بازی نکند و دولت واشنگتن
را از عواقب هرگونه ماجراجویی علیه ایران برحذر
داش��ت .در پاس��خ به این اظهارات روحانی ،دونالد
ترامپ توئیت توهینآمیزی را علیه روحانی منتشر

کرد .در بخشی از توئیت ترامپ نوشته شده است:
«ديگ��ر هرگز آمريكا را تهدي��د نكن ،چون گرفتار
عواقبى مىش��وى كه كمتر كس��ى در تاریخ آن را
تجربه كرده است ...مراقب باش!»
روز پنجشنبه ،سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به
این توئیت توهینآمیز و تهدیدآمیز ترامپ واکنش
نش��ان داد .س��لیمانی در یادواره ش��هدای استان
همدان در عملیات رمضان که با حضور پرشور مردم
و مس��ؤوالن در حسینیه امام خمینی(ره) همدان
برگزار ش��د ،اظهار داشت :رئیسجمهور آمریکا در
جواب فرمایشات رئیسجمهور ما مطالبی سخیف
در توئیت خود مطرح کرد .این شأن رئیسجمهور
کشور بزرگ اسالمی ایران نیست به او جواب دهد
و من بهعنوان سرباز این ملت به او جواب میدهم.
وی خطاب به ترامپ با بیان اینکه تو ما را تهدید
میکنی به اینکه اقدامی انجام میدهی که در دنیا
س��ابقه ندارد ،گفت :بهرغم اینکه بیش از یک سال
از رئیسجمهوری این شخص در آمریکا میگذرد،
هنوز ادبیات ترامپ همان ادبیات قمارخانه و کاباره
است .به گزارش مهر ،سرلشکر سلیمانی با اشاره به
اینکه وی با ادبیات کابارهچی و کسی که ادارهکننده
قمارخانه است با دنیا حرف میزند ،گفت :وقتی با
روسیه و چین و اروپا حرف میزند و وقتی با جهان
حرف میزند ،انس��ان احس��اس میکند با قمارباز
حرف میزند و این شأن یک ملت را شکسته است.
وی خط��اب به ترامپ با بی��ان اینکه بیان کردهاید
کاری میکنم که سابقه نداشته باش��د ،ادامه داد:
تو سابقه که نداری و به دلیل اینکه فکرت مشغول
چیزهای دیگری است اجازه پرسیدن هم نمیدهی
اما از پیش��ینیان خود ،سیاس��تمداران و روس��ای
س��ازمانهای امنیتی آمریکا حرفهای نادانسته را
بپرسید و بر زبان جاری نکنید.

نما

■■دریای سرخ دیگر امن نیست

سردار سلیمانی با بیان اینکه شما با  ۱۶۰هزار
سرباز و چندبرابر آنچه در افغانستان استفاده کردید
مغرورانه از حوادث افغانستان به عراق حمله کردید،
گفت :سال  ۲۰۱۱چه اتفاقی افتاد؟ اگر نمیدانید از
فرمانده وقت خود بپرس��ید چه کسی را پیش من
که سرباز این کشورم و نه رئیسجمهور این کشور
فرستاد و گفت آیا میشود به ما مهلت بدهید و از
نفوذ خود اس��تفاده کنید سربازان ما این چند ماه
را م��ورد حمله مجاهدین عراق قرار نگیرند تا ما از
عراق خارج ش��ویم؟ فرمانده نیروی قدس در ادامه
خطاب به رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت :یادتان
رفته برای س��ربازانتان در درون تانکها پوش��ک

■■آنجایی که فکرش را هم نمیکنی!

سردار سلیمانی خطاب به ترامپ با بیان اینکه من
حریف شما هستم و نیروی قدس حریف شماست،
گفت :بدانید هیچ ش��بی نیست که ما نخوابیم و به
شما فکر نکنیم .به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز!
ب��دان در آنجایی که فکر نمیکنی م��ا در نزدیکی
شما هس��تیم و در هر جا که تصور نمیکنید ما در
کنار ش��ما هستیم .وی ادامه داد :ما ملت شهادت و
ملت امام حس��ینیم و حوادث سختی را پشت سر
گذاشتهایم؛ بیا که ما منتظریم و مرد این میدان برای
شما ما هستیم .فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
با بیان اینکه شما میدانید این جنگ یعنی نابودی
شما ،عنوان کرد :این جنگ را شما شروع میکنید
اما پایانش را ما ترس��یم میکنیم ،بنابراین نباید به
رئیسجمهور و ملت ما توهین کنی و باید بدانی چه
میگویی .وی با بیان اینکه ما را به کش��تن تهدید
نکنید ،گفت :امروز ش��ما زبالههای دور ریخته ملت
ایران را که منافقین هستند جمع میکنید و مانور
میدهید اما نمیدانید که ما تشنه شهادت هستیم
و بهتر است از پیشینیان خود بپرسید.

بازتاب

سردار کوثری  :اظهارات سردار سلیمانی دقیق و حساب شده بود
سردار اسماعیل کوثری ،جانش�ین فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه در گفتوگو با «وطنامروز» به سخنان اخیر
س�ردار سلیمانی و تهدید آمریکا توسط او اش�اره کرد و گفت :سردار سلیمانی مرد عمل است و سیاست را
هم خوب میفهمد ،صحبتهای اخیر او بسیار حساب شده و دقیق بود و واقعیت هم این است که نظامیان
آمریکایی به قدری در منطقه تضعیف شدهاند که دیگر آن میزان قدرت ندارند که بخواهند وارد نبرد جدید
بشوند .وی همچنین سخن سردار سلیمانی مبنی بر اینکه طرف حساب آمریکا ،سپاه قدس است و نه حتی
تمام نیروهای مسلح ایران را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد :حاج قاسم یکسری توانمندیهایی دارد،
از جمله اینکه نیروهای جریان مقاومت در همه مناطق مهم منطقه مستقر و مجهز هستند ،برخالف نیروهای
آمریکایی که به صورت استیجاری در منطقه حضور دارند .نتیجه این میشود که در صورتی که آمریکاییها
دست از پا خطا کنند ،تمام نیروهای جریان مقاومت در تمام نقاط منطقه وارد عمل میشوند و ضربات کاری
بر پیکره نیروهای آمریکایی وارد خواهند کرد .سردار کوثری در پاسخ به این سوال که چقدر تهدید سردار
سلیمانی را در راستای تهدید نفتی اخیر رئیسجمهور میدانید نیز ،گفت :اصال فلسفه طرح این تهدیدات
توسط سردار سلیمانی این بود که این پیام به طرف مقابل مخابره شود که وقتی رئیسجمهور ما تهدیدی را
مطرح میکند ،این تهدید یک پشتوانه قوی نظامی همراه خود دارد و اینطور نیست که صرفا یک موضعگیری
ساده سیاسی باشد .وی با تاکید بر اینکه اقتدار منطقهای جمهوری اسالمی در حال حاضر توانسته پشتوانه
پیشبرد سیاستهای دولت شود ،تصریح کرد :حاال برخی جریانات یک حرفی زدند ،خیلی نباید حرف آنها را
بزرگ کرد .بنده هم نمیخواهم به عقب بازگردم .همیشه و در همه زمانها افرادی هستند که از این حرفهای
بیپایه و اساس میزنند.

توگو حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق
گف 
وزارت امور خارجه در گفتوگو با
«وطنامروز» با اش��اره به صحبتهای حاج قاسم
سلیمانی در پاسخ به تهدیدات و توهینهای اخیر
ترامپ گفت :صحبتهای سردار سلیمانی و حسن
روحانی در قبال آمریکا  2روی یک سکه است .وی
اف��زود :این صحبتها ذی��ل فرمایش رهبر انقالب
در دیدار سفرای جمهوری
اس�لامی ایران ترجمه و
معنی میشود؛ ایشان در
این دیدار فرمودند موضع
آق��ای روحانی
موض��ع نظام
است و این

ی��ادگار دوران دفاعمق��دس با بی��ان اینکه چه
میتوانستید بکنید که در طول این  ۲۰سال نکردید،
گفت :شما با  ۱۱۰هزار سرباز و هزاران دستگاه تانک
و نفرب��ر و امکانات نظامی و صدها فروند هواپیمای
جنگ��ی و صدها فروند هلیکوپترهای پیش��رفته
به یک سازمان کمبنیه که از سالح ابتدایی برخوردار
بود در افغانستان حمله کردید و جنایتهای بسیار
انجام دادید و عروس��یها را تبدیل به عزا کردید و
ی که  ۶۰درصد
روستاها با خاک یکسان شد در حال 
کشتههای ش��ما مردم عادی این کشور بودند .وی
ادامه داد :شما از سال  ۲۰۰۱و طی  ۱۷سال با ۱۱۰
هزار سرباز دنیا را با خود بسیج و اعالم کردید هر که
با ما است با ما است و هر که با ما نیست با تروریسم
است ،چه غلطی کردید و مگر نه این است که برای
صلح با طالبان گفتوگو میکنید؟ فرمانده نیروی
قدس سپاه با بیان اینکه شما پاکستان و افغانستان
ت فشار قرار دادید ،گفت :افغانستان
را برای صلح تح 
کشوری فقیر بود؛ آنجا چه غلطی کردید که امروز
برای ما خطو نشان میکشید؟

بزرگساالن استفاده میکردید؟ حاال
امروز کش��ور ما را با چه پیش��ینهای
تهدیدمیکنید؟
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی با بیان اینکه ش��ما
جنایتی نمانده که انجام نداده باشید،
گفت :وحشتناکترین جنایتها که در
قرو ن وس��طی نمونه نداشت در عراق
به انجام رس��اندید تا جایی که با تانک
وارد خانههای مردم شدید و آنان را زیر
گرفتید و حادثه زندان ابوغریب الی ابد
ننگ شماست ،حال شما ملت ایران را
تهدید میکنید؟
سردار سلیمانی با بیان اینکه شما
در جنگ  ۳۳روزه پش��ت اس��رائیل
که مثل وزنه به پاهای ش��ما آویزان
شده و ش��ما را در منطقه به زیر آب
کش��یده و غرق کرده ایستادید و در
غزه جنگهای گوناگونی انجام دادید،
حال چ��ه غلطی میتوانی��د بکنید،
گفت :غیر از این اس��ت که تمام شروط حزباهلل را
در جنگ  ۳۳روزه پذیرفتید؟
وی با بیان اینکه مگر غیر از این اس��ت که تمام
ش��روط فلس��طینیها را از حماس و س��ایر گروهها
پذیرفتید ،ادامه داد :شما یک جنگ با پشتوانه  ۲هزار
میلیارد دالر در یمن راه انداختید و جنگ نابرابری را
با مهمترین تجهی��زات انجام دادید و یک جنگ ۴۰
روزه امروز  ۴س��ال را پشت س��ر میگذارد ولی جز
جنایت ،کودککشی و حمله به خانههای مردم چه
چیزی به دس��ت آوردید؟ دریای سرخ را که دریای
امنی بود ناامن کردید و ریاض و عربستان را زیر آتش
قرار دادید؛ شما برای ما خطونشان میکشید؟

بازتاب گسترده اظهارات سردار سلیمانی در واکنش به تهدیدات ترامپ
رس�انههای مختلف جهان اظهارات سردار قاسم س�لیمانی را در واکنش به یاوهگوییهای رئیسجمهوری
آمریکا در سطح گستردهای پوشش دادند .خبرگزاری رویترز در این باره نوشت :سردار سلیمانی ،فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران ایران روز پنجشنب ه خطاب به رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد تهران به هرگونه
اقدام خصمانه واش�نگتن پاس�خ خواهد داد .به شما میگویم از آنچه فکر میکنید به شما نزدیکتریم .به
گزارش مهر ،روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز نوشت :فرمانده سپاه قدس اظهار کرد ترامپ باید بداند ما
ملت شهادت هستیم .این را بدانید اگر جنگی اتفاق بیفتد این نابودی همه امکانات شما و پیروزی ما است
که پایان جنگ را رقم خواهد زد ،پس شما جنگ را شروع کنید باقی ماجرا با ما .شبکه خبری روسیا الیوم
نوشت :سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس خطاب به ترامپ گفت :طرف حساب شما من و سپاه قدس است ،نه
همه نیروهای مسلح ایران ،ما از آنچه تصور میکنید به شما نزدیکتر هستیم .روزنامه صهیونیستی یدیعوت
آحارونوت نیز ضمن بازتاب سخنان سردار سلیمانی ،در پایگاه اینترنتی خود نوشت :فرمانده نیروی قدس
(سپاه پاسداران انقالب اسالمی) ایران روز پنجشنبه به دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا نسبت به هر گونه
اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد .وی تهدید کرد :اگر واشنگتن جنگی را آغاز کند ،ما پایاندهنده این
جنگ خواهیم بود .خبرگزاری اسپوتنیک عربی در گزارشی از سخنان سردار سلیمانی ،مینویسد« :سردار
س�لیمانی خطاب به ترامپ گفت طرف تهدیدات تو من هس�تم ،نه حسن روحانی رئیسجمهوری ایران».
پایگاه خبری الدیار در گزارشی از سخنان سردار سلیمانی خطاب به ترامپ نوشت« :تو باید بدانی که این
جنگ همه دار و ندارت را نابود خواهد کرد .شما آغازگر این جنگ هستید ولی پایانش را ما رقم میزنیم پس
مراقب باش به ملت و رئیسجمهوری ما اهانت نکنی و بدان که چه میگویی.

حمیدرضا آصفی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره اظهارات سردار سلیمانی:

جای نگرانی نیست؛ آمریکاییها عقبنشینی میکنند

موض��ع بای��د تبیین و تش��ویق ش��ود .دیپلمات
باسابقه کش��ورمان خاطرنشان کرد :من همه این
صحبتهای مطرح ش��ده از سوی رئیسجمهور
و س��ردار س��لیمانی را که در پاسخ به تهدیدهای
آمریکاییها بیان شد دانههای یک تسبیح میدانم.
آصفی تاکید کرد :هم صحبتهای سردار سلیمانی
و هم صحبتهای آقای روحانی جنگطلبانه نبود،
اصوال مواضع نظام جمهوری اسالمی جنگطلبانه
نیست و از ابتدای انقالب مشی ما صلح بوده است
و اگ��ر جنگی هم کردیم به ای��ن دلیل بود که به
ما تحمیل شد .س��خنگوی وزارت امور خارجه
دولت اصالحات ادامه داد :صحبتهای سردار
س��لیمانی مواضعی در دفاع از نظام ،مردم و
تمامیت ارضی کش��ور بود؛ صحبتهای آقای

روحانی و س��ردار قاس��م س��لیمانی هیچ فرقی با
یکدیگر نمیکند و هیچکدام از آنها هم جنگطلبانه
نبود .وی با اش��اره به اظهارات رئیسجمهور گفت:
آق��ای روحانی صحبتی کرد که برخی از آن راحت
گذش��تند ،اینکه صلح با ایران مادر همه صلحها و
جنگ با ایران مادر همه جنگهاس��ت؛ خب! این
اظه��ارات به نوعی دعوت ب��ه عدم بحران و جنگ
اس��ت .آصفی گفت :این جمله یعنی آقای ترامپ
اگر میخواهی صلح باشد باید با ایران در صلح باشی
و نمیتوانی در مقابل جمهوریاسالمی شاخ و شانه
بکشی .دیپلمات باس��ابقه کشورمان اظهار داشت:
من صحبتهای آقای روحانی و س��ردار سلیمانی
را پیشگیرانه و هش��داردهنده به طرف آمریکایی
میدان��م ،یعنی در واقع همه این مواضع در جهت

جلوگیری از جنگ اس��ت .آصفی به صحبتهای
قاطع فرمانده س��پاه قدس اش��اره و تصریح کرد:
صحبتهای س��ردار س��لیمانی خیلی روشن بود،
ایشان گفت آقای ترامپ جنگ را تو شروع میکنی
اما ما تمام میکنیم ،این یعنی ما شروعکننده جنگ
نیس��تیم؛ این حرف کامال گویای این مطلب است
که ای��ران به هیچ وجه دنبال جنگ و ماجراجویی
نیس��ت اما اگر در مقابل جنگ و ماجراجویی قرار
گی��رد ،نه از آن میترس��د و نه برای آن بیتدبیر و
بدون چاره است .وی ادامه داد :لذا هم صحبتهایی
که از س��وی هر دو نفر تا االن مطرح ش��ده و هم
صحبتهایی که احتماال بعدا خواهد شد ،در جهت
منافع نظام اس��ت و خواهد بود .سخنگوی سابق
وزارت امور خارجه با بیان اینکه جای هیچ نگرانی
در مقابل آمریکاییها نیست ،بیان کرد :آمریکاییها
خودش��ان میدانند و تجربه کردند آنجایی که با
اینجور مسائل مواجه میشوند ،بتدریج یا گاهی نیز
فورا ًعقبنشینیمیکنند.

اخبار

تهدیدات نظامی دشمن
توخالی و واهی است

فرمانده کل س��پاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی ب��ا بیان
اینک��ه تهدی��دات نظام��ی
دش��من توخال��ی و واه��ی
اس��ت ،تاکید کرد :مشکالت
کشور ریش��ه در تفکرات لیبرالی دارد .سردار
سرلش��کر محمدعلی جعفری طی س��خنانی
در جمع دانشجویان ش��رکتکننده در دوره
معرفتی تشکیالتی اس�لام ناب اظهار داشت:
امروز با وج��ود افزایش فش��ارها ،تحریمها و
تهاجمهای فرهنگی و رسانهای ،شاهد افزایش
بصیرت و والیتمداری مردم هستیم که همین
بصیرت مردمی در مش��ارکتهای انتخاباتی،
راهپیماییهای انقالبی و صحنههای مختلف
در س��طح کش��ور نمایان اس��ت و تهدیدات
دش��منان را خنثی میکند .وی افزود :اکنون
که در  40س��الگی انقالب اسالمی قرار داریم،
تهدیدها و تحریمهای دش��منان به اوج خود
رس��یده است و تنها تهدیدی که آن را عملی
نمیکنن��د ،تهدی��د نظامی اس��ت ،چ��را که
اگ��ر بخواهند به تجاوز نظامی دس��ت بزنند،
هزینههای بسیار سنگینی برای آنها به دنبال
خواهد داش��ت و بازی جنگ ن��رم آنها را نیز
بر هم خواهد زد.

ادامه انتقال نفت از تنگه هرمز منوط
به تأمین امنیت از سوی ایران است

معاون هماهنگکننده ارتش
گفت :اس��تمرار انتقال انرژی
از مح��دوده خلیجف��ارس به
خ��ارج از منطق��ه من��وط به
ایج��اد امنیت از س��وی ایران
است .امیر دریادار حبیباهلل سیاری در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت :تامین
امنیت توس��ط نیروی دریای��ی ارتش در خلیج
عدن نهتنها برای کش��تیهای ایرانی بلکه برای
ش��ناورهای نفتی -تجاری تمام کشورها بوده؛
همچنان که هر کشتی خارجی از نیروی ارتش
درخواس��ت کمک داشته به یاری آن شتافتیم.
معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه ارتش
به جه��ت حفظ امنیت در مس��یرهای دریایی
در جهان تاکنون  25درخواس��ت رسمی برای
کمکرسانی به کش��تیهای دیگر کشورها در
آبراهههای جهان داش��ته اس��ت ،تصریح کرد:
کشتی ربوده ش��ده چینی را سال  92با اقتدار
بازپس گرفته و به آنها تحویل دادیم که موجب
تشکر و قدردانی مقامات رسمی چینی از نیروی
دریایی ایران ش��د و این بدان معناست که اگر
امنی��ت در دریاها برقرار باش��د همگ��ی از آن
استفاده میکنند .وی در پایان با اشاره به اینکه
بارها اعالم کردهایم ایران امنیت را در خلیجفارس
و تنگه هرمز برقرار میکند ،خاطرنش��ان کرد:
استمرار انتقال انرژی از محدوده خلیجفارس به
خارج از منطقه منوط به ایجاد امنیت از س��وی
جمهوری اسالمی ایران است.

تاریخ رسیدگی به شکایت ایران
از آمریکا مشخص شد

دی��وان دادگس��تری بینالمللی ش��امگاه
پنجشنبه در بیانیهای اعالم کرد جلسات علنی
رس��یدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا به
دلیل اعمال غیرقانونی تحریمهای یکجانبه را از
روز  27تا  30ماه آگوس��ت ( 5الی  8ش��هریور
ماه) برگزار خواهد کرد .به گزارش تس��نیم ،در
این بیانیه خاطرنش��ان شده دیوان بینالمللی
دادگستری در مقام رکن قضایی اصلی سازمان
ملل متح��د از روز دوش��نبه  27آگوس��ت تا
پنجشنبه  30آگوست در کاخ صلح شهر الهه
که مقر این دادگاه اس��ت ،در جلسات علنی به
پرونده شکایت ایران رسیدگی خواهد کرد.

قوه قضائیه اشد مجازات را برای
غارتگران بیتالمال اعمال کند

امامجمعه موقت ته��ران با بیان اینکه بخش
عظیمی از منابع ارزی کش��ور از دس��ت رفت و
موج��ب ایجاد فس��اد و رانت در اقتصاد کش��ور
ش��د ،اظهار داش��ت :از دولت انتظار میرود بازار
ثانویه ارز را به ش��کل جدی پیگیری کند .دادن
ارز به س��فرهای غیرضرور خیانت به کشور است.
به گ��زارش فارس ،آیتاهلل موح��دی کرمانی در
خطبههای نمازجمعه دیروز تهران با بیان اینکه
اجازه ندهید در بین شما مسؤوالن پاک ،افرادی
خائن پیدا شوند و میلیاردها از بیتالمال بدزدند و
ف��رار کنند ،تصریح کرد :با نظارت کامل و دقیق،
جلوی این خطر را بگیرید .البته قوهقضائیه هم باید
اش��د مجازات را برای غارتگران بیتالمال اعمال
کند .وی در ادامه خاطرنشان کرد :گفته میشود
برخی اعضای تیم اقتصادی کابینه سیاستهای
اقتصادی دولت را قبول ندارند .پذیرفتنی نیست
از دول��ت چندصدایی در تصمیمات اقتصادی به
گوش برس��د؛ دولت باید ص��دای واحد اقتصادی
داشته باش��د .الزم است از نیروهای جوان ،فعال،
همراه و یکصدا در تیم اقتصادی استفاده شود.

