0 2

سیاسی

وطن امروز شماره 1856

اخبار

آمریکا در رأس درندههاست

حجتاالس�لام والمسلمین
کاظم صدیق��ی ،امام جمعه
موق��ت ته��ران در مراس��م
گرامیداش��ت هفدهمی��ن
سالگرد شهادت امیر سپهبد
صیادشیرازی که در س��تاد آجا برگزار شد با
اش��اره تلویحی به توئیتر هاشمیرفسنجانی
درباره تضعیف توانمندی موشکی کشور گفت:
قانون دنیا به صورت جنگل درآمده و هر کس
که قویتر است ،ضعیفتر از خود را میخورد.
در این دنیا همه به صورت درندههای جنگلی
به یکدیگر دن��دان و پنجه نش��ان میدهند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،وی ادامه داد:
در راس این درندهها آمریکاییها هس��تند که
توش��وی مغزی
داعش را مجهز کرده و شس 
داده و مدرنترین و مجهزترین سالحها را در
اختیار این شیاطین قرار میدهند .امام جمعه
موقت تهران با اش��اره به تهاجم عربستان به
م��ردم مظلوم یم��ن تصریح کرد :عربس��تان
س��عودی  500بیمارس��تان را ب��ا بمبهای
خطرن��اک از بین برده و م��ردم بیدفاع یمن
را به خاک و خون کش��انده؛ در این ش��رایط
ما میگوییم روزگار موش��کی س��پری شده و
میخواهیم با گفتمان مشکالت را حل کنیم!

آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات
مجلس از دوم اردیبهشتماه

محمدحسین مقیمی ،دبیر
س��تاد انتخابات کش��ور در
گفتوگ��و ب��ا مهر با اش��اره
به دومین مرحل��ه انتخابات
مجلس ش��ورای اس�لامی،
گف��ت :همه تمهی��دات و اقدام��ات الزم برای
برگ��زاری دور دوم انتخاب��ات مجلس در نظر
گرفته شده است و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی
نیز از  ۸صبح دوم اردیبهشت آغاز میشود و تا
 ۸صبح نهم اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
دبیر ستاد انتخابات تاکید کرد :در مرحله دوم
 ۱۳۸نامزد در  ۲۱اس��تان ب��رای تصاحب ۶۹
کرس��ی مجلس در  ۱۰اردیبهش��تماه رقابت
خواهند کرد .وی با بیان اینکه نتیجه انتخابات
در  ۲۰۶حوزه انتخابیه تایید ش��ده است ،ادامه
داد :فقط نتیجه یک حوزه باقی مانده که بزودی
نتیجه این حوزه نیز از س��وی شورای نگهبان
اعالم خواهد شد .دبیر س��تاد انتخابات درباره
تعیین تکلیف آرای ابطالشده منتخب اصفهان
نیز گفت :همانگونه که قبال اطالعرسانی شده
اس��ت نظر وزارت کشور آن است که نفر ششم
حوزه انتخابیه اصفه��ان که بیش از  ۲۵درصد
آرای مردم را کس��ب کرده ،جایگزین منتخب
سوم شود.

روسیه حتم ًا اس 300را
تحویل میدهد

علیاکب��ر والیتی ،مش��اور
مق��ام معظ��م رهب��ری در
ام��ور بینالمل��ل در برنامه
نگاه ی��ک درباره س��خنان
اخی��ر وزیر خارج��ه آمریکا
علی��ه ایران ،اظهار داش��ت :جان ک��ری دائم
در ح��ال گزافهگویی اس��ت .او ب��ا حضور در
منطق��ه و گرفت��ن عکس ی��ادگاری با برخی
س��ران منطقه و گفتن سخنان بدون پشتوانه
در حال فریبکاری اس��ت .به گزارش تسنیم،
وی درب��اره ادعای قابل اعتماد نبودن روسها
گفت :ما طرفدار منافع ملی خودمان هستیم و
هرکس منافع ملی ما را تأمین کند و در امور
داخلی ما دخالت نکن��د ،خواهان روابط با آن
کشور هستیم .برخی کشورهای اروپایی حتی
حاضر نیس��تند یک گلوله توپ یا یک تفنگ
به ما بدهند اما روس��یه حاضر است جنگنده
س��وخو 30-را به ما بدهد .مشاور مقام معظم
رهبری با اشاره به برخی اخبار درباره تحویل
سامانه موشکی اس 300به ایران گفت :بخشی
از مراح��ل ای��ن کار انجام ش��ده و حتماً این
کار ص��ورت خواهد گرفت ام��ا مقداری طول
میکش��د .پوتین در دیداری که با من داشت،
گف��ت :ما به تمام تعهدات خودم��ان در برابر
ای��ران عمل میکنیم .وی با بیان اینکه رابطه
ما ب��ا آمریکاییها بهتعبیر حض��رت امام(ره)
هم��ان رابطه گ��رگ و میش اس��ت ،تصریح
کرد :وزیر خارجه آمریکا هر چند وقت یکبار
برای دلخوشی کشورهای مرتجع منطقه علیه
ایران صحبت میکند .این نش��ان میدهد که
رفتار آنها ب��ا زمان ریاس��تجمهوری ریگان
ی��ا کارتر فرقی نکرده اس��ت .والیت��ی درباره
مس��اله دفاعی ایران و تهدیدات آمریکاییها
درب��اره تحریمهای موش��کی ،اظهار داش��ت:
مساله دفاعی چیزی نیس��ت که بتوان از آن
گذش��ت و حضرت امام باره��ا فرمودند «اگر
ما یک قدم عقب بنش��ینیم آنها چند قدم ما
را عقب مینش��انند» اما جمهوری اس�لامی
ای��ران به تهدی��دات و حرفهای آنها توجهی
نمیکند و خواب ایجاد نفوذ در ایران هیچگاه
تعبیر نمیشود.

دوشنبه  23فروردین 1395

برجام

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح:

توان عملیاتی نیروهای مسلح باید تقویت شود

گروه سیاسی :فرمانده معظم کل قوا
ظهر روز یکش��نبه در دی��دار عیدانه
فرماندهان ارش��د نیروهای مس��لح،
مهمترین شاخصه «هویت جمعی»
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی
ای��ران را دارا بودن همزم��ان «توان
عملیات��ی و نظام��ی» و «انگیزهها و
جهتگیریهای معن��وی و دینی»
دانس��تند و تأکید کردن��د :در نظام
جمه��وری اس�لامی وظیف��ه اصلی
نیروهای مس��لح ،دف��اع از مرزهای
امنیت ملی است ،بنابراین باید توان
عملیات��ی و انگیزهه��ای معنوی این
نیروها روز به روز تقویت شود.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
دفتر مقام معظم رهب��ری ،حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای با اشاره به
وج��ود  2گروه از نیروهای مس��لح با
 2هویت خاص در بیشتر کشورهای
جه��ان ،گفتند :در برخی کش��ورها
ارتش ،نیروی نظامی تشریفاتی ،زینتی ،ویترینی و
ب��دون توان عملیاتی و فقط برای حفظ حکومت و
امنیت حاکمان است .رهبر حکیم انقالب اسالمی
خاطرنشان کردند :از این نمونه ارتشها در منطقه ما
نیز وجود دارد که برخی از آنها از بیش از یک سال
گذشته با تمام توان به یمن تهاجم کرده و مردم این
کش��ور را آماج حمالت خود قرار دادهاند اما کاری
هم از پیش نبردهاند .حضرت آیتاهلل خامنهای به
گروه دوم ارتشهای جهان اشاره کردند و افزودند:

گ�روه سیاس�ی :اظهارنظرهای ج��ان کری در
بحری��ن درباره ض��رورت محدود ش��دن برنامه
موش��کی ایران و همچنین اظه��ارات اخیر وی
در گفتوگوبا العربیه که مدعی شده بود «ایران
پرچمدار تروریس��م است» حاال صدای اعتراض
دوست ایرانی او یعنی محمدجواد ظریف را هم
درآورده است.
پس از س��ردار حس��ین دهق��ان ،وزیر دفاع
که اظهارات کری درباره مذاکره بر س��ر برنامه
موش��کی ایران را «حرف مفت» دانس��ته بود،
این مطالبه در فضای عمومی ایران ایجاد ش��د
که درش��تگوییهای جان کری را باید همتای
ایران��ی او که ماجرای مذاکرات و پیادهرویهای
آنها همچنان در حافظه مردم مانده ،پاسخ دهد.
به گزارش «وطن امروز» ،دیروز جواد ظریف
 3روز پ��س از درش��تگوییهای جان کری در
بحرین ،ب��ه او واکنش نش��ان داد و گفت توان
دفاعی ایران قابل معامله نیس��ت .ظریف گفت
اظه��ارات موش��کی جان کری بیاس��اس بوده
اس��ت .او همچنین درباره اظهارنظر توهینآمیز
ج��ان کری در گفتوگو با العربی��ه که ایران را
پرچمدار تروریس��م دانس��ته بود ،نیز گفت این
اظهارات بیپایه و اساس است.
ظریف دیروز یکش��نبه در کنفرانس خبری
ب��ا «مارین��ا کالجوراند» وزیر خارجه اس��تونی

این ارتشها در ظاهر توان عملیاتی و نظامی باالیی
دارند اما در میدان عملیات فقط نظامیگری صرف و
بیمنطقی و بیرحمی در دستور کار آنهاست.
ایشان عملکرد ارتش آمریکا در عراق و افغانستان
را نمونه بارز ارتشهایی با هویت نظامیگری صرف
برشمردند و خاطرنش��ان کردند :چنین نیروهای
مس��لحی اگر در میدان عملیات کم بیاورند ،ابایی
در استفاده از نیروهای جنایتکار حرفهای همچون
«بلک وات��ر» ندارند .رهبر انقالب اس�لامی تأکید

واکنش محمدجواد ظریف به اظهارات وزیرخارجه آمریکا درباره برجام موشکی و تروریسم

سخنان کری بی اساس و بیپایه است
تروریسم در منطقه زاییده اشغال عراق توسط آمریکاست

در پاس��خ به س��والی درباره سفر اخیر
جان کری به منطق��ه و اظهارات وی
درباره ایران باالخ��ص اینکه مرحله
بع��دی برج��ام مح��دود ک��ردن
برنامه موشکی ایران است و نیز
اتهامزنیه��ای کری به ایران در
حوزه حمایت از تروریسم گفت:
«قس��مت اول اظهارات ایش��ان
ک��ه در حدی بیاس��اس بود که
وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا هم
آن را تکذی��ب ک��رد و ادعا کردند
چنین اظهاراتی صورت نگرفته است.
مشخص اس��ت که هم آقای کری و هم
وزارت خارجه آمری��کا میدانند که بحث
موش��کی و توانمن��دی دفاع��ی جمهوری
اسالمی ایران موضوع مذاکره نیست».
وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت« :اگر
دول��ت آمریکا واقعا درب��اره مباحث دفاعی
جدی اس��ت باید فروش س�لاحهایی به

سخنگوی قوهقضائیه خبر داد

احضار موالوردی به دادسرای تهران
گروه سیاس�ی :ش��هیندخت
موالوردی ،مع��اون امور زنان
و خان��واده رئیسجمه��ور به
دادس��رای تهران احضار شد.
این خب��ر را حجتاالس�لام
غالمحسین محس��نیاژهای،
س��خنگوی قوهقضائی��ه روز
گذش��ته در نخس��تین نشس��ت خبری خ��ود با
رس��انهها در س��ال  95اعالم کرد .او در پاس��خ به
س��والی درباره پرونده شکایت مس��ؤوالن قضایی
سیستانوبلوچستان از معاون امور زنان و خانواده
رئیسجمهور اظهار کرد :درباره این پرونده مطلبی
مطرح ش��ده بود و مس��ؤوالن قضایی سیستان و
بلوچس��تان آن را به تهران فرس��تادند و دادسرای
تهران خانم موالوردی را احضار کرده و قرار اس��ت
ایش��ان در دادس��را حاضر ش��وند ،توضیح بدهند
و پاس��خگو باش��ند .به گ��زارش «وط��ن امروز»،
احض��ار موالوردی به دادس��رای ته��ران به خاطر
مصاحبه وی با یکی از رس��انههای داخلی اس��ت.
او در آن گفتوگو مدعی ش��ده بود روس��تایی در
استان سیستانوبلوچس��تان وجود دارد که تمام
م��ردان آن روس��تا اع��دام ش��دهاند و بازماندگان
آنه��ا امروز قاچاقچی بالقوه هس��تند .انتش��ار این
اظهارات موالوردی ،با اس��تقبال رسانههای غربی
مواجه ش��د .ام��ا در این بی��ن مقام��ات امنیتی
سیستانوبلوچس��تان وجود چنین روستایی را در
اس��تان تکذیب کردند .پس از آن بود که دستگاه
قضایی سیستانوبلوچستان علیه موالوردی اعالم
جرم کرد .اما این ش��کایت از آنجا که مرجع صالح
رسیدگی به اتهامات معاونان رئیسجمهور ،تهران
اس��ت ،به دادس��تانی تهران ارس��ال ش��د تا روند
بررسی این پرونده در مرجع ذیصالح دنبال شود.

کردند :تنها نیروی مسلح جهان که هم «مکتبی»
اس��ت و انگیزههای معن��وی دارد و هم «کارآیی»
دارد و در کشوری برخوردار از «استقالل سیاسی»
عمل میکند ،نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی
ایران هس��تند .حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند:
نظامیگری در جمهوری اس�لامی ای��ران نه یک
جایگاه تش��ریفاتی و زینتی است ،نه یک عملیات
بیمهار ،بیمنطق ،بیمالحظه و بیجهت.
ایش��ان با تأکید بر اینکه باید هویت منحصر به

به گ��زارش ایس��نا ،اژهای در
ادامه نشس��ت خبری خود به
پرونده نفتی اش��اره کرد .وی
با بی��ان اینکه پرونده متهمان
نفت��ی از قب��ل از س��ال 94
شروع ش��د و با هزاران صفحه
بازجوی��ی  26جلس��ه دادگاه
تنه��ا به  3مته��م پرونده اختصاص داده ش��د که
الحمدهلل در پایان سال  94رای پرونده بدوی صادر
ش��د ،تصریح کرد :حکم افساد فیاالرض برای این
متهم��ان صادر و به وکالی  3متهم ابالغ ش��ده و
آنه��ا در زمان قانونی اعتراض میکنند و پرونده به
دیوان عالی کشور خواهد رفت که باید منتظر نظر
دیوان باش��یم .وی این ادعا را که متهم را محکوم
ب��ه اعدام کردهاند تا گروکش��ی کنند که او پولش
را بده��د ،رد کرد و گف��ت :اصال قوهقضائیه بر این
مبنا حکم صادر نمیکند بلکه بعد از تحقیقات 2
ساله حکمی که براس��اس قانون بوده ،صادر شده
اس��ت ،البته قوهقضائیه تالش میکند طلب نفتی
را وصول کند .محس��نیاژهای اینکه گفته میشود
قوهقضائی��ه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر
اجرای حکم نیس��ت را نیز مردود دانست و گفت:
قوهقضائیه براس��اس تش��خیص قاضی این حکم
را ص��ادر کرده ،البته اینک��ه در دادگاه تجدیدنظر
چ��ه اتفاقی بیفتد ما هم واقع��ا حکم را نمیدانیم
اما اینکه براس��اس مصلحتاندیشی حکمی داده
ش��ده باشد درست نیس��ت .اژهای اشارهای نیز به
ماجرای س��فارت عربستان داش��ت .او با اشاره به
دس��تگیری  121و احض��ار  24نفر گف��ت :برای
 48نف��ر از این افراد کیفرخواس��ت صادر ش��د و
پروندهشان در دادسرای تهران است و البته پرونده
 3-4نفر هم در دادسرای روحانیت است.

منطقه که ه��ر روز مردم بیگن��اه یمن را به
خ��اک و خون میکش��د کاهش ده��د .باید
فروش سالحهایی را متوقف کند که
با اعالم رسمی رژیم صهیونیستی
برای حمله به غیرنظامیان به کار
میرود».
ظری��ف ادام��ه داد« :دولت
آمری��کا بخوب��ی میداند بحث
دفاعی جمهوری اس�لامی ایران
موضوع مذاکره و معامله نیس��ت.
برجام��ی برای مس��ائل دفاعی در
کار نیس��ت .اتفاقا مسائل دفاعی ما
به صراحت از برجام کنار گذاش��ته
شده و وزارت خارجه آمریکا هم بارها
این مساله را اعالم کرده است».
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان
در ادام��ه در پاس��خ به ادعاه��ای آمریکا
مبنی بر حمایت ایران از تروریسم گفت:
«این اظهارات آنقدر بیاس��اس و بیپایه

فرد نیروهای مس��لح ای��ران همواره
تقویت شود ،افزودند :نیروهای مسلح
برای ش��خص خاص یا برای حزب و
جناح خاصی نیس��تند بلکه مربوط
به همه ملت و کش��ور هستند و باید
حص��ار امن م��ردم و مداف��ع امنیت
ملی و عمومی باش��ند .رهبر انقالب
اسالمی خاطرنشان کردند :با افزایش
ت��وان عملیاتی نیروهای مس��لح که
مجموعهای از سازماندهی ،تجهیزات،
آموزش و پش��تیبانی است ،در کنار
ارتق��ای تواناییهای معنوی که فراتر
از واجبات و مس��تحبات دینی است
و باید در اعماق قلب نیروها به وجود
آید ،نیروهای مسلح احساس قدرت
واقعی به دست خواهند آورد.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا،
سرلش��کر فیروزآبادی ،رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی از
فعالیتها و برنامههای نیروهای مسلح
گفت :نیروهای مس��لح بر خود فرض میدانند که
با افزایش توان نظام��ی و بازدارندگی بویژه تقویت
ذخایر موش��کهای بالستیک و توسعه پایگاههای
موش��کی ،از حریم اسالم ناب دفاع و امنیت ملت و
مرزها را تامین کنند و بر همین اساس نیز معتقدیم
در ش��رایط فعلی برگ��زاری رزمایشهای نظامی
ضروری است و تداوم خواهد داشت.
پیش از ای��ن دیدار ،نماز ظهر و عصر به امامت
رهبر معظم انقالب اسالمی اقامه شد.

اس��ت که در دنی��ا مورد توجه ق��رار نمیگیرد.
امروز تروریس��م و افراط در منطقه ما به عنوان
خط��ر اصلی زایی��ده حض��ور و اش��غال عراق
توس��ط ایاالت متحده آمریکاست .این خطری
اس��ت که ما قبل از حمله ب��ه عراق پیشبینی
کردی��م .رس��ما اعالم کردیم حمل��ه به عراق و
اش��غال س��رزمین عراق باعث به افراطگرایی و
تروریسم در منطقه خواهد شد .متأسفانه امروز
مردم عراق ،س��وریه ،منطقه و جهان آثار شوم
سیاست تهاجمی و خطرناک ایاالت متحده در
دوران ریاس��تجمهوری آقای بوش را مشاهده
میکنند».
ظری��ف در ادامه با اش��اره به حمایت برخی
کش��ورهای منطق��ه از افراطگرای��ی و داعش
گفت« :آقای کری باید از متحدانش��ان سوال
کنند اس��لحه داعش از کج��ا آمده؟ آقای کری
باید از متحدانش��ان س��وال کنند نفت داعش
را چه کس��ی میفروش��د؟ آقای ک��ری باید از
متحدانش��ان س��وال کنند آثار عتیقه عراق و
س��وریه را که داعش میدزدد در کجا به فروش
م��یرود؟ آمریکاییه��ا به جای ط��رح اتهامات
بیاس��اس و نخنم��ا علیه جمهوری اس�لامی،
نی��از دارند مقداری جدیتر به مس��ائل منطقه
ن��گاه کرده و بیش از ای��ن خود و دنیا را گرفتار
سیاستها و برنامههای غلطشان نکنند».

سردار پاکپور اعالم کرد

رزمایش  3روزه سپاه پاسداران در  4استان کشور
گروه سیاس�ی :نیروی زمینی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
رزمای��ش  3روزه «پیامب��ر
اعظم» را از صب��ح فردا در 4
منطقه کشور برگزار میکند.
این رزمایش ب��ه مدت  3روز
( 25 ،24و  26فروردینم��اه)
در استانهای سیستانوبلوچستان ،جنوب کرمان،
جنوب خراس��انجنوبی و شرق هرمزگان با هدف
حف��ظ آمادگی ،نمایش قدرت و هویتبخش��ی و
امنیتسازی منطقه مبتنی بر بومیسازی امنیت
برگزار میش��ود .به گ��زارش «وطن ام��روز» ،روز
گذشته سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست خبری با
رسانهها ،خبر برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص)
را اعالم کرد .او در تشریح برنامه عملیاتی رزمایش
نیروی زمینی س��پاه گفت :رزمایش در روز اول در
منطقه سراوان ،روز دوم در منطقه عمومی میرجاوه
و روز س��وم که بهصورت تجمع فرماندهان بسیج
و یگانهای ش��رکتکننده خواهد بود ،در زاهدان
انجام میش��ود .وی برگزاری رزمایش را بهمعنای
نش��ان دادن قدرت و به ظهور رس��اندن استعداد
عنوان کرد و گفت :هر کش��وری بخش��ی از توان
و اس��تعداد خ��ود را در رزمایشها به رخ جهانیان
میکش��د و این یکی از اهداف هر رزمایشی است
که بهنوعی یک عامل بازدارنده اس��ت تا دشمنان
در برآوردهایشان دچار اشتباه نشوند .به گزارش
تس��نیم ،سردار پاکپور از استفاده نیروی زمینی از
توان هوانیروز سپاه پاسداران در این رزمایش خبر
داد و گف��ت :هوانیروز که جدیدا ً به نیروی زمینی
سپاه منتقل ش��ده در این رزمایش حضور مؤثری
خواهد داشت.

■■تلاش عربس�تان ب�رای
تضعیف امنیت ایران

فرمانده نیروی زمینی سپاه
اشارهای نیز به حمایت برخی
کشورهای حاشیه خلیجفارس
از گروهکه��ای تروریس��تی
داشت .س��ردار پاکپور گفت:
اینک��ه ام��روز در کش��ور اقدامات س��ازمانیافته
تروریس��تی صورت نمیگیرد به این خاطر نیست
که آنها نمیخواهند ،بلکه بهخاطر آمادگی ماست.
امروز عربس��تان با کمکهای مالی و سازمانیافته
تالش میکند امنیت ما را به خطر بیندازد .در آن
سوی مرزها برخی کشورها مثل امارات و عربستان
گروهکهای تروریستی را تجهیز میکنند .زمانی
تروریس��تها برای درگیری با ما مشکل تجهیزات
داشتند ،اما امروز توسط این کشورها تجهیزاتشان
تأمی��ن میش��ود .وی با اب��راز اینکه با سلس��له
عملیاتهای نیروی زمینی سپاه درگیریهای عمق
کشور به مرزها رفته و امروز اگر درگیریای صورت
گیرد در نقطه صفر مرزی است ،گفت :امروز نزدیک
به  95درصد تجهیزاتمان آماده است و این آمادگی
در بعد نیروی انسانی نیز بهنحو احسن افزایش یافته
است .فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره
ب��ه اینکه نیروی زمینی س��پاه اش��راف اطالعاتی
دقیقی در برخورد با تهدیدات دارد ،تأکید کرد :ما
هر حرکت ضدامنیتی را در نطفه خفه میکنیم و
اج��ازه ظهور و بروز آن تهدی��د را نمیدهیم .امروز
دش��من میخواهد خط مقدم را که همان سوریه
است ،بشکند و ما نیز تالش میکنیم این خط مقدم
نشکند .معتقدیم اگر عناصر تروریستی را در آنجا
(سوریه) زمینگیر نکنیم مجبوریم در داخل با آنها
درگیر شویم و زمینگیرشان کنیم.

سرابسازی برجام  منجر به رکود شد

محس��ن رضای��ی ،دبی��ر
مجمع تش��خیص مصلحت
نظ��ام در مراس��م افتتاحیه
میز مطالعات��ی ،اقتصادی و
مقاومتی و رونمایی از سایت
اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهشها و سنجش
افکار صداوسیما ،گفت :مقاومت بدون اقتصاد
مقاومتی امکانپذیر نیست .اگر در مسائل داخلی
و خارجی میخواهیم مقاومت کنیم باید اقتصاد
ایران مقاومتی ش��ود .این ی��ک انتخاب صرف
نیست ،بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است
در کنار یک انتخاب حکیمانه .وی افزود :اقتصاد
همان ایستگاهی است که غرب توانسته سایر
انقالبها را در آن متوقف کند .اقتصاد مقاومتی
میگوید انقالب اسالمی میتواند و باید مقاومت
کند و اهدافش را به س��رانجام برس��اند .عبور
انقالب از ایس��تگاه اقتصاد خودش یک انقالب
و نهضت و تحول اس��ت که با چند بخش��نامه
و دس��تورالعمل انجام نمیشود .یک انقالب به
معنای کامل باید صورت بگیرد .اگر نتوانیم از
اقتصاد عبور کنیم با یک شکست سنگین روبهرو
میشویم .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اشاره به شرایط پس از برجام گفت :در همین
ماجرای برجام ،آنطور که فضاس��ازی ش��د نه
تولید به سرعت اضافه شد نه اشتغال گسترش
یافت و نه جنسها ارزان شد .این فردای وعده
دادهشده از طریق رسانهها ،هیچگاه نرسید .این
احاله به آینده و سرابسازی در موضوع برجام،
به کاهش تولید و رکود منجر شده و به اقتصاد
ما آسیب زد.
دیپلماسی

سفر نماینده دبیرکل سازمان ملل
در امور سوریه به تهران

استفان دیمیستورا ،نماینده ویژه دبیرکل
س��ازمان ملل در امور س��وریه سهش��نبه 24
فروردینم��اه در تهران با مقامات کش��ورمان
درب��اره آخرین تحوالت س��وریه به گفتوگو
خواه��د پرداخت .به گزارش ف��ارس ،وی 14
فروردینماه در مسکو با مقامات روسیه دیدار
داش��ت و پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه
در مس��کو ،از ادام��ه تالشه��ای دیپلماتیک
برای پایان دادن به خش��ونتهای س��وریه و
سفر به دیگر پایتختهای خاورمیانه از جمله
تهران خبر داد .استفان دی میستورا ،نماینده
سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه 19
فروردینماه اعالم کرد دور آینده مذاکرات ژنو
درباره س��وریه  13آوری��ل ( 25فروردینماه)
آغاز خواهد شد .نماینده سازمان ملل در امور
س��وریه تاکید کرد با وجود انتخابات پارلمانی
س��وریه در  13آوری��ل( 25فروردینم��اه)
مذاکرات ژنو در موعد مقرر خود برگزار خواهد
توگو درباره
ش��د.وی گفت :برای بحث و گف 
حمایت از راهحل سیاس��ی ب��رای حل بحران
س��وریه به کش��ورهای س��وریه و ایران سفر
خواهم ک��رد .نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان
ملل همچنین تاکید کرد با مسؤوالن سعودی
و ترکی ه در اروپا درباره حل و فصل سیاس��ی
بحران سوریه دیدار خواهد کرد.

تالش آمریکا برای صدور قطعنامه
و تحریم جدید علیه ایران

ج��ان ک��ری ،وزی��ر خارجه آمری��کا در
گفتوگو با تلویزیون العربیه در پاسخ به ادعای
تهدید ایران علیه کش��ورهای عربی گفت :ما
اقدامات زیادی را میتوانیم در اینباره انجام
دهی��م .م��ا میتوانیم تحریمهای بیش��تری
را ض��د ایران به علت آزمایشهای موش��کی
آنه��ا اعمال کنی��م .ما در این راس��تا جلوی
 4کشتی باربری حامل سالح ایران را که در
مسیر یمن برای رساندن آن به حوثیها بود
گرفتیم .به گزارش خبرگزاری صداوس��یما،
وی اف��زود :م��ا هماکنون به ط��ور جدی در
س��ازمان ملل ت�لاش میکنیم ت��ا قطعنامه
جدیدی ضد ای��ران به علت فعالیتهای این
کش��ور صادر شود .وزیر خارجه آمریکا تاکید
کرد :ایران کش��ور پرچمدار تروریسم است و
باید جلوی آن گرفته ش��ود اما امیدواریم که
با مذاکره و از راه دیپلماتیک و مسالمتآمیز
مسیر ایران عوض شود یا اینکه متقاعد شوند
زم��ان برخوردهای نظامی دیگر تمام ش��ده
است .وی گفت :ش��وروی سالهای طوالنی
ب��ا آمریکا در جنگ ب��ود .ما با آنها اختالفات
بس��یاری داش��تیم و برای مسلح کردن خود
با آنها همواره مس��ابقه میدادیم اما باالخره
ری��گان ،رئیسجمه��ور پیش��ین آمری��کا با
گورباچ��ف ،همتای خود در ش��وروی توافق
کردند سالح هس��تهای را کنار بگذارند .پس
از آن جمهوریهای اتحاد ش��وروی مستقل
ش��دند .وزی��ر خارج��ه آمریکا تاکی��د کرد:
اگرچه ممکن اس��ت میان ما با یک کشوری
اختالفاتی باش��د اما در عین حال میتوانیم
روابطمان را با آن کش��ور برقرار کنیم و این
چیزی اس��ت که ما به دنبال محقق ش��دن
آن هستیم.

