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▪کنایه عراقچی به اروپایی ها

تازههای مطبوعات
••ایران -مجید تفرشی ،تحلیل گر مسائل اروپا ،با اشاره
به روابط ایران و اتحادیه اروپا نوشت :راهکار ایران همان
راهکاری است که دهه  90ژاپن در پیش گرفت .ایران باید
به جای ورود به مذاکره و معامله با کمپانیهای اروپایی،
بهطورمستقیمواردمذاکرهبادولتهایکشورهایمختلف
اروپایی شود .در این صورت است که کمپانیهای کوچک
اروپایی که نگران تحریمهای آمریکا هستند ،از چنین
تحریمهایی در امان میمانند و مبادالت اقتصادی با خود
کشورها و بانکهای آنان که قابل تحریم شدن نیستند،
انجام میشود.
••کیهان -این روزنامه در خالل گزارشی درباره اعدام دو
مفسد اقتصادی نوشت :عالوه بر مسئوالن در رده های
مختلف که یا خود ،یا زیر دستانشان عرصه را برای جوالن
فرصتطلبانبازمیکنند،مسئوالنیکهتصمیماتاشتباه
و غیرکارشناسانه آن ها نیز لطمههای بزرگی به اقتصاد
کشور وارد می کند ،باید در برابر قانون پاسخ گو باشند و پس
از جدایی از سیستم با یک تودیع و معارفه همه اشتباهات و
تقصیرات به دست فراموشی سپرده نشود.
••فرهیختگان -ایــن روزنــامــه در گزارشی با اشــاره به
افــزایــش 83درصــــدی یــک متر مــربــع واح ــد مسکونی
نوشت :متقاضیان خرید مسکن و افرادی که سال گذشته
اندوختهای برای خرید یک واحد مسکونی پسانداز کرده
و تصمیم به خرید خانه در سال  97گرفته بودند ،نهتنها از
قافله خریداران خانه عقب ماندند بلکه بهواسطه افزایش
قیمت مسکن و التهابات بازار طال و ارز ،ارزش پول خود را
نیز از دست دادهاند.
••آرمان -صادق زیباکالم طی یادداشتی با اشاره به این
که گویا آقای روحانی تصور میکند که همچنان با آن چه
«گفتار درمانی» خوانده میشود میتواند مسائل را حل
کند ،نوشت :اگر از عملکرد دولــت یک منحنی ترسیم
کنیم عدم محبوبیت دولت درست چند هفته پس از 29
اردیبهشت  96آغاز میشود و این که بسیاری احساس
میکنند نباید به وی رأی میدادند و اکنون نیز این منحنی
با شیب تندی ادامه پیدا میکند.
••رسالت -غالمرضا انبارلویی در یادداشتی تصریح کرد:
حقوقهای نجومی ،رویدادی که روح مردم را آزرد و فریاد
حــرا مخــواری آن ها را در نمازهای جمعه و جماعات به
گوش مسئوالن رسانید و مقام معظم رهبری در خطبه عید
فطر سال  94از آن به تعبیر حرام شرعی نام بردند ،با سر و
صدای موقتی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی
یواش یواش فروکش کرد و هماکنون چراغ خاموش در حال
تکرار و تداوم است .مبارزه با حقوقهای نجومی را باید از
دستگا ههای نظارتی شروع کرد تا به سرانجامی برسد،
وگرنه با این گونه مصوبات ،آش همان است و کاسه همان،
حتی اگر قانونی به روشنی ماده  29قانون برنامه ششم
توسعه داشته باشیم.
••آفتابیزد-مصطفیسلیمیعضوشورایعالیسیاست
گــذاری اصالح طلبان دربــاره نسبت الریجانی و اصالح
طلبان گفت :گذشته آقای الریجانی در صدا و سیما روشن
است و میدانیم که او با اصالحطلبان در قالب فیلمها و
سریالها و مستندها چه کرده ،اما رشد و تغییر افراد را هم
قبول داریم.

...

انعکاس
••تابناک خبرداد :حــدود هــزار کارگر شرکت کشت و
صنعت نیشکر هفت تپه که از صبح دیروز مقابل فرمانداری
و مصالی نماز جمعه شوش تجمع کرده بودند با آغاز آیین
عبادی سیاسی نماز جمعه وارد مصلی و از امام جمعه این
شهر خواستار پیگیری رفع مشکالت خود شدند.کارگران
پس از پایان خطبه نخست نماز جمعه شوش با صدای بلند
رسیدگیبهمطالباتخودراخواستارشدندولیدراینبین
بی نظمی هایی نیز دیده شد تا جایی که به خاطر فریادهای
کارگران ،نماینده آن ها نتوانست مطالبات کارگران را بیان
کند .حجت االسالم سید محمد امام ،امام جمعه شوش
در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به این که ما همدرد این
کارگران زحمتکش و دلسوز هستیم ،گفت :مشکالت
شرکت نیشکر هفت تپه با تالش مسئوالن شهرستان و
استان در حال رفع شدن است.
••انصاف نیوز خبرداد :برای اولین بار در تبریز ،یک زن،
سخنران پیش از خطبههای نماز جمع ه این شهر شد .به این
ترتیب «زهرا ساعی» نماینده اصالح طلب مردم تبریز در
مجلس و عضو فراکسیون امید اولین زنی است که سخنران
پیش از خطبههای تبریز شده است .در برخی شهرها پیشتر
این اتفاق افتاده بود.
•• تابناک خبر داد  :خبرها حاکی از آن است که دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا« ،متیو تولر» را که از سال
 ،2014سفیر ایــاالت متحده در یمن بــود و بین سال
های  2011تا  2014همین سمت را در کویت داشت و
رویکردی به شدت ضد ایرانی دارد ،به عنوان سفیر جدید
آمریکا در عراق منصوب کرد .از سوی دیگر ،یک ژنرال
بازنشسته مشهور به «عرب دیوانه» نیز قرار است سفیر
آمریکا در عربستان شــود.در همین زمینه ،تعدادی از
اعضای جمهوری خواه سنا ،انتصاب تولر به عنوان سفیر
آمریکا در عراق را برای مقابله با نفوذ ایران در عراق و افزایش
فشارهای منطقه ای بر ایران ضروری دانسته اند.
••انتخاب نوشت  :آیت ا ...مصباح یزدی رئیس مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان این که االن
بعضی از افکار مانند آیا نباید پذیرش اسالم ،دین و والیت
فقیه را به رفراندوم بگذاریم ،افــزود :این زنگ خطری
است که به صدا در آمــده و بسیار خطرناک اســت .وی
افزود :معتقدیم که جامعه نیازهایی دارد که یکی دین
است ،اما چگونه می توان دین را شناساند تا به مراحل
باالتر برسد که شخص حاضر شود برای ترویج دین به
آفریقا برود.
••تابناک نوشت  :غالمحسین اسماعیلی ،رئیس کل
دادگستری استان تهران :حضور بانوان در ورزشگاهها
مشکل امروز مردم نیست که همه افراد و مقامات خود را
درگیر آن کردهاند .امروز باید به مسائل بزرگ تری فکر
کنیم؛ امــروز فیفا گفته زنــان باید در ورزشگاه ها حاضر
باشند و فردا میگوید زنان و مردان باید شانه به شانه هم
قرار گیرند و روز دیگر موضوع حجاب را بیان میکنند.
پس نباید به موضوعات پیش پا افتاده بیش از آن چیزی که
هستند ،بها دهیم.

همچنین قائم مقام وزارت امور خارجه ایتالیا
در دیدار با عراقچی گفت :اروپا در تالش برای
به حداقل رساندن ریسک تحریم شرکتهای
اروپایی و ایتالیایی طرف همکاری با ایران
است .معاون وزیر امور خارجه کشورمان در
صبحانه کاری با جمعی از خبرنگاران رسانه
های گروهی و پژوهشگران ایتالیایی گفت:
تاکنون اقدامات اتحادیه اروپا عملی نشده
است؛ انتظار داریم به تعهدات اقتصادی در
برجام عمل کند .این دیپلمات کشورمان
در کنایه ای به اروپایی ها گفت :به نظر می
رسد شرکت های اروپایی از دستورات آمریکا
بیشتر از دولت های محلی خود پیروی کرده
اند.
▪منتظریم ببینیم اروپا چطور از خود در
برابر آمریکا دفاع می کند

فشاراروپا برلوکزامبورگ برای میزبانیSPV

تابناک :فرانسه و آلمان پذیرفته اند که میزبان سازوکار مالی باشند
اجــرایــی شــدن ســازوکــار مالی پیشنهادی
اروپا برای دوران پسابرجام موسوم به «»SPV
همچنان به این دلیل روی زمین مانده که
هیچ کشور اروپــایــی حاضر نیست ریسک
میزبانی از این ساختار را به جان بخرد .با
ایــن حــال رویترز در گزارشی مدعی شده
انگلیس ،آلمان و فرانسه به زودی میخواهند
بر لوکزامبورگ برای میزبانی از این سازوکار
فشار بیاورند.
▪رویترز  :اروپــا میزبانی بــرای  SPVپیدا
نمی کند

به گفته شش دیپلمات اروپایی در گفت و گو
با این رسانه غربی ،اروپا مایل است  SPVرا
اجرایی کند ،اما میزبانی برای آن پیدا نمی
شود »SPV« .نام سازوکار مالی اروپا برای دور
زدن تحریم های آمریکا علیه ایران است که بر
پایه یورو کار می کند و با سیستم تهاتری که
دارد ،در مقابل صادرات ایران به کشورهای
اروپایی ،هزینه اقالم ایرانی را به صورت تهاتر
یا به یورو پرداخت می کند تا شامل تحریم
های آمریکا نشود .به گزارش فارس  ،رویترز
به نقل از دیپلمات هایی که نامشان را ذکر
نکرده مدعی شده که لوکزامبورگ گزینه
مناسبی است تا میزبان  SPVباشد ،چرا که
تجربه مشابهی را در فاصله سال های ۲۰۰۹
تا  ۲۰۱۲در زمان بحران مالی منطقه یورو
پشت سر گذاشته است .با این حال پیش از
این ،رادیو اروپای آزاد به نقل از خبرگزاری

بلومبرگ گــزارش داده که لوکزامبورگ و
بلژیک پیش از اتریش پیشنهاد میزبانی نهاد
سازوکار ویژه مالی را رد کرده بودند.
▪تابناک :فرانسه و آلمان پذیرفته اند که
میزبان  SPVباشند

همزمان پایگاه اطالع رسانی تابناک ،روایت
تــازه ای منتشر کــرده و مدعی شده به رغم
ایــن گــزارش منفی رویــتــرز ،یک منبع آگاه
بیان کــرده که آلمان و فرانسه پذیرفته اند
به صورت توامان میزبانی  SPVرا بر عهده
بگیرند .وی اظهار کرد« :راه اندازی سازوکار
ویــژه اروپــایــی تاکنون به خوبی پیش رفته
است و دولت های اروپایی نیز مصمم به راه
اندازی آن هستند ».رایزنی چشم سبزهای
اروپایی با لوکزامبورگ در شرایطی است که
هفته گذشته اتریش از قبول میزبانی SPV
سر باز زد.
▪تهدید اروپا توسط آمریکا

تــرس اصــلــی اروپــایــی هــا از تحریم های
احتمالی آمریکاست و به همین دلیل برای
اجــرای این سازوکار پا پیش نمی گذارند.
همین دیــروز برایان هوک رئیس کارگروه
اقدام علیه ایران در دولت آمریکا ،کشورهای
اروپایی همکار با ایران را تهدید کرد که در
معرض خطر تحریمهای جدید آمریکا قرار
می گیرند .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،
برایان هوک در این باره گفت« :تعجبی ندارد

کــه تــاشهــای اتحادیه اروپ ــا بــرای ایجاد
سازوکار چندمنظوره برای تجارت غیردالری
با ایــران به دلیل نگرانی پایتختهای این
بلوک از مجازات آمریکا به مشکل برخورده
است.بانکهاوشرکتهایاروپاییمیدانند
ما با جدیت ،تحریمها علیه ایــران را اجرا
خواهیم کرد».
▪عــراقــچــی :حفظ بــرجــام ،مسئولیت
مستقیم اروپاست

از سویی دیگر عراقچی مــعــاون سیاسی
وزارت خارجه راهــی اروپــا شــده تا رایزنی
های بیشتری در این زمینه انجام دهد .او
در روزهای گذشته ابتدا به لهستان ،سپس
ایتالیا و بعد از آن به اسپانیا رفت تا با اروپایی
هــا اتــمــام حجت کــنــد .از بــرخــی عــبــارات
عــراقــچــی مشخص مــی شــود تهدیدهای
کشورمان نسبت به هفته های گذشته لحن
تندتری به خود گرفته است.
به گزارش ایرنا ،عراقچی در دیدار رئیس
کمیسیون خارجی سنای ایتالیا تصریح
کرد« :این مسئولیت مستقیم اروپاست که
با خــروج آمریکا از این توافق بین المللی
و نقض قطعنامه شــورای امنیت گا مهای
عملی برای حفظ برجام بردارد .اروپا اجازه
ندهد که آمریکا از مسائل مالی و پولی به
عنوان یک سالح برای تحمیل یک جانبه
گــرایــی خــود بــر جامعه بین المللی سوء
استفاده کند».

خبر مرتبط

عراقچی در بدو ورود به اروپا درباره هدفش
از این سفر گفته بود :با کشورهای اروپایی در
خصوص مقابله با تحریم های آمریکا گفت و
گو و رایزنی می کنیم .این دیپلمات ارشد در
بدو ورود به پایتخت اسپانیا هم تأکید کرد:
تحریم های آمریکا قبل از این که اقتصاد ایران
را هدف قرار دهد ،مغایر با حاکمیت ،امنیت و
اعتبار اروپاست .به گزارش ایرنا ،او به تهدید
مجدد آمریکا برای میزبانی ساز و کار اس پی
وی اشــاره کرد و گفت :ما منتظر هستیم تا
ببینیم اروپا چگونه از حاکمیت خود در قبال
فشارهای واشنگتن دفاع خواهد کرد.
▪تأکید اروپا و آفریقا بر ادامه برجام

همزمان سران اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی
در هفتمین نشست مشترک خود در بلژیک
بیانیهای منتشر کردند که در بخشی از آن به
اهمیت تداوم برجام و اجرایی شدن تمامعیار
و موثر آن تاکید شده است .البته در بخشی از
این بیانیه آمده است :از ایران میخواهیم تا
نقشی سازنده در منطقه ایفا و از هر اقدامی
که با مصوبه  2231شورای امنیت سازمان
ملل مغایرت دارد خــودداری کند .در دیگر
سو رایزنی های مقامات آمریکا با صهیونیست
ها ادامه دارد.
▪دیدار برایان هوک با نتانیاهو

نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس گروه
اقــدام ایــران در وزارت امورخارجه آمریکا
با یکدیگر دیــدار و درب ــاره ایــران گفتوگو
کردند .به گزارش ایسنا ،آنطور که در این
اطالعیه آمده است ،نتانیاهو در این دیدار به
رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریمها
علیه ایران تبریک گفته و ادعا کرده است که
این تحریمها گامی مهم از سوی آمریکا برای
برقراری صلح در منطقه و جهان اســت .به
گزارش ایسنا ،برایان هوک نیز در این دیدار
از حمایتهای رژیم صهیونیستی از رئیس

جمهور آمریکا قدردانی کرده و مدعی شده
است که با این تحریمها میتوان منابع مالی
را که ایران در اختیار حزبا ...قرار میدهد
و برای موشکهایش هزینه میکند ،قطع
کرد .جفری نماینده ویژه دولت آمریکا در
امور سوریه هم در این بین ادعا کرد :شاید
تحریمها موجب خروج ایران از سوریه شود.
▪تالش برای سوئیفت شرقی

همزمان گــزارش ها حاکی اســت ،ایــران و
روسیه در تالشند تا یک سامانه مبادله مالی
مشابه سوئیفت را بین خود ایجاد کنند .به
گــزارش فــارس ،اتحادیه صنعت رمزنگاری
و بال کچین روسیه ،یک توافق همکاری
با آزمایشگاه بال کچین ایران برای توسعه
یک شبکه ایرانی مشابه سوئیفت که تحت
اجــراســت ،بــه امضا رســانــده اســت .یــوری
پریپاچکین ،رئیس اتحادیه صنعت رمزنگاری
و بالک چین روسیه گفته تجربه و تخصص
شرکت اش «می تواند در ایران که وضعیت به
علت قطع سوئیفت پیچیده تر از روسیه است،
مورد استفاده قرار بگیرد ».به تازگی همتی
رئیس بانک مرکزی ایران اعالم کرد تهران
از گزینه های بانکی جایگزین به دنبال قطع
سوئیفت استفاده خواهد کرد.
▪نشنال اینترست :اعمال مجدد تحریمها
علیه ایــران یک راهــبــرد خطرناک برای
آمریکا خواهد بود

در همین باره نشنال اینترست در تحلیلی
نوشت :اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران یک
راهبرد خطرناک برای ایاالت متحده خواهد
بود .این رسانه آمریکابا اشاره به اثرات سوء
این تحریم ها بر زندگی مــردم نوشت :این
تحریم ها احتماال ناکارآمد خواهند بود چرا
که چنین تحریم هایی معموال کارایی الزم را
ندارند .روزنامه گلوبال تایمز چین هم نوشت:
اتحادیه اروپا دیگر نمی خواهد «تسلیم باج
خواهی ها و یک جانبه گرایی آمریکا در عرصه
بین المللی شود» و تصمیم دارد بدون اعتنا به
آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهد.
▪انتقاد واتیکان از تحریم هــای آمریکا
علیه ایران

وزیر امور خارجه واتیکان در دیدار با عباس
عراقچی از تحریم های آمریکا علیه ایران
انتقاد کرد .اسقف اعظم پل ریچارد گاالگر
در دیــدار با معاون سیاسی وزارت خارجه
کــشــورمــان تأکید ک ــرد :واتــیــکــان بــه طور
رسمی مخالف اعمال این گونه تحریم ها
است و همگام با دیگر کشورهای اروپایی
سازوکارهایی را برای کاهش تحریم ها دنبال
می کند .به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه
واتیکان همچنین با مثبت ارزیابی کردن
روابط ایران و واتیکان خواهان توسعه هرچه
بیشتر همکاری های دوجانبه شد.
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کشور مال مردم است
نه مسئوالن!
در آستانه جشن های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و همزمان با شدت گرفتن تبلیغات منفی
دشمن ،به طور طبیعی الزم است شخصیت های حقیقی
و حقوقی مختلف حساسیت و وسواس بیشتری بر رفتار
و گفتار خویش داشته باشند .مخاطبان امروز پیام های
رسانه ای ،بیش از گذشته دقت و توجه دارند و مخصوصا
نسل جدیدی که دوران انقالب را تجربه نکرده از پرسش
های جدی و تردیدهای خطرناک آکنده است.
این روزها فیلمی از مواجهه پیرمرد روستایی طبسی با
وزیر کشاورزی منتشر شد که بازتاب های متفاوت و متعدد
نیز در پی داشــت  .او که شعری بــرای وزیــر می خواند با
دردمندی می گفت خودتان می دانید و مملکت خودتان!
و این پرسش را برای هر بیننده ای به جا می گذاشت که
چرا پس از  40سال بخشی از مردم کشور را متعلق به خود
نمی دانند؟
تمایز و ارزش ویژه انقالب اسالمی نسبت به تجربه های
تاریخی مشابه این است که به دست یک گروه نظامی یا یک
حزب سیاسی شکل نگرفته بلکه به دست مردم رقم خورده
و به پیروزی رسیده و در تمام این سال ها با حضور حماسی
و پرشور مردم حفظ شده است   .
از طرف دیگر آغاز تهدید و خطر نقطه ای است که مردم
خود را در اداره امور کشور سهیم ندانند و بگویند شما می
دانید و مملکت خودتان! و آن وقت هر کسی که می تواند
بگذارد و برود و آن که می ماند در میان جمع و دلش جای
دیگر باشد ،یعنی ظاهرا این جا بماند ولی دلش جای دیگر
باشد ،این جا بماند ولی بی انگیزه و بی دلخوشی و بی
دلبستگی! طبیعی است که در چنین حالتی هیچ دغدغه و
دلسوزی و حساسیت و اهتمامی برای بهتر شدن و اصالح و
تغییر و بهبود اوضاع پیرامون خود نخواهد داشت.
هر چه در این کشور هست و هر دستاورد و حاصل و نتیجه
ای که تا کنون داشته ایم ،همه متعلق به مردم است و از آغاز
قرار بوده مسئوالن و مدیران کشور خود را کارگزار مردم و
خادم و نوکر آنان بدانند .پس از پیروزی انقالب در تمام
مراحل سخت آشفتگی های دوران ترور منافقین و آشوب
های مناطق مرزی کشور و سپس در دوران جنگ تحمیلی
حضور مسئوالنه مردم و تعلق خاطرآنان به سرنوشت کشور
و جامعه باعث حفظ نظام بوده است.
برای بقای این نظام و استمرار عظمت و اقتدار آن ،مردم
باید واقعا همچنان خود را صاحب کشور و نظام بدانند و با
تمام وجود  -نه در شعار و تعارف های رسمی -این واقعیت
را احساس کنند و به چشم خود در زندگی روزمره شان
ببینند.
این هدف ارزشمند و حیاتی تنها زمانی محقق می شود که
مسئوالن کشور در سطوح گوناگون هم این باور را داشته
باشند و هم در عمل برای حصول و تثبیت آن در دل و جان
شهروندان بکوشند.

فراخبر

اعتراف آمریکا به عقب نشینی از تحریم نفتی ایران
اصلی ترین مسئول پرونده ایران در دولت آمریکا باالخره
اعتراف کرد که کشورش به علت ناتوانی از اجرای کامل
برنامه تحریم نفتی ایران ،از سیاست اولیه عقب نشینی
کــرده اســت .به گــزارش فــارس ،بــرایــان هــوک مسئول
کارگروهاقدامعلیهایراندرمصاحبهبارسانهصهیونیستی
آی 24با اشاره به اعطای معافیت نفتی به برخی کشورها
اذعان کرد :مجبور بودیم به حدود هشت کشور معافیت
اعطا کنیم چون نمیخواستیم قیمت نفت به  ۹۰تا ۱۰۰
دالر به ازای هر بشکه برسد .این اعتراف در حالی است
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که پیشتر قرار بود ،صادرات نفت ایران همزمان با اعمال
دور نهایی تحریم های برجامی به صفر برسد ،اما به رغم
فرارسیدن  13آبان ،آمریکا موفق به این کار نشد و هشت
کشورازتحریموارداتنفتایرانمعافشدند.خبرگزاری
رویترز دیــروز گــزارش داد که سعودی ها از اعطای این
معافیتبهبرخیکشورهاناراحتندوبهایندلیلکهترامپ
اعمال این معافیت ها را اطالع نــداده ،از دولت آمریکا
ناراضی هستند .بنا بر این گزارش آن ها برخالف قول
اولیهحتیدرحالبررسیکاهشتولیدنفتخودهستند.

بی صداقتی اروپا در نگاه به برجام
ادیب-اروپاییهامدعیهستندنگاهشانبهبرجامامنیتی
استوفراترازحوزهاقتصادیبهآنمینگرند.اینعبارتی
است که خانم موگرینی بارها به زبان آورده و با این توضیح
سعی دارند ایران را برای ادامه ماندن در برجام متقاعد
کنند .با این حال به نظر می رسد آن ها در این ادعای خود
چندان صادق نیستند .هفته پیش وزیر خارجه کشورمان
به صراحت به اروپا هشدار داد که از نظر ایران اروپایی ها
حاضربهتحملهزینههایخروجآمریکاازبرجامنیستند.
واقعیتایناستکهکشورهایغربیدربرابرخروجآمریکا

از برجام تقریب ًااقدام مؤثری انجام نداده و به محکومیت آن
بسندهکردهاند.پسازآننیزبرایجبرانخسارتایراندر
برجام،تنهادوراهکاربهروزرسانیقوانینمسدودسازوراه
اندازیسازوکار SPVرادرپیشگرفتهاندکهالبتهمورددوم
همدرمرحلهاجراتاکنونبرزمینماندهاست.اینپرسش
به شکل جدی مطرح می شود که اگر اروپا در ادعای خود
صادق است و واقعا به هم خوردن برجام را مخالف صلح و
امنیتجهانیمیداند،چرابرایحفظامنیتخودحاضر
بهپرداختهزینهنیست؟
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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فرمانده سپاه:پاسخ بهآل سعود غیررسانه ای ولی دردناک است
صفوی:فلسطینیان توانسته اند موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهند

مــقــامــات عــالــی نــظــامــی کــشــورمــان در
هفتمین سالگرد شهادت شهید تهرانی
مقدم پدر موشکی ایران ،به پیروزی های
جریان مقاومت در منطقه و تضعیف رژیم
صهیونیستی پرداختند که از آرزوهــای
ایـــن شهید واال مــقــام بــــود .همزمان
فرمانده کل سپاه دربــاره پاسخ ایــران به
تحرکات انفعالی عربستانعلیهکشورمان
گفت :پاسخبهآلسعودغیررسانهایولی
دردنــاک است .به گــزارش ایسنا سردار
سرلشکر جعفری که در حاشیه کنگره
سه هــزار شهید استان قزوین سخن می
گفت  ،با اشــاره به یاوهگوییهای رژیم
آلسعود علیه کشورمان گفت :پاسخهای
انقالب اسالمی در مقابل این رژیم عمدت ًا غیررسانهای و
غیرعلنی و بهصورت چراغخاموش ،مخفی اما دردناک
برایآنهاست.ویبابیاناینکهآلسعودازتوفیقاتایران
درمنطقهبهویژهسوریه،عراقولبنانبهشدتبههمریختهو
میخواهدباحرکاتانفعالیواکنشنشاندهد،ادامهداد:
دولتعربستانودولتهایمرتجعمنطقهپاسخبسیاریاز
یاوهگوییهایخودرادریافتکردندوبرخیرانیزبهزودی
دریافتخواهندکرد،اینپاسخهاکهگاهقابلیترسانهای
شدننداردبهشدتآنهارامیسوزاندوموجباتناراحتی
هرچهبیشترآنهارافراهممیکند.
▪سرلشکر  موسوی:برخیکشورهارویاهایصدامک
هارادنبالمیکنند

همچنین در این مراسم امیر سرلشکر موسوی فرمانده
کل ارتش نیز سخنرانی کرد .وی با اشاره به شکست های
رژیمصهیونیستیوآمریکادربرابرملتایرانگفت:امروز
عصرسلطهوهژمونیآمریکادرغربآسیابهسرآمدهوعصر
حاکمیت اسالم به پیشگامی جمهوری سربلند اسالمی

آذربایجان شرقی با طرح این سوال که
در شرایط فعلی آیا مشروعیت سیاسی
ایرانبیشتراستیاآمریکا،ادامهداد:آیا
امروز کسی حاضر است در کنار آمریکا
علیه ما ائتالف کند؟ متحدان سنتی
آمریکا هم در برابر ایران از آمریکا فاصله
گرفتند ،این آمریکاست که به تدریج در
حالمنزویشدنوازدستدادنقدرت
و نفوذ سیاسی خود بر عالم است و این
انقالب ماست که در حال رشد و بلوغ و
اعتالیمنزلتسیاسیدرجهاناست.

ایران فرا رسیده است .موسوی با اشاره غیرمستقیم به
تهدیدهای مذبوحانه مقامات سعودی علیه کشورمان
ادامه داد :امروز برخی کشورهای منطقه با دولت های
قرونوسطاییورفتارهایتهدیدزاومولدخشونتوبابهراه
انداختنجنگدریمنوحمایتازتروریستهادرمنطقهاز
یکسودرپیانحرافافکارعمومیازنامشروعبودنخود
بهجنگقدرتداخلیدرکشورشانهستندوازسویدیگر
رویاهایجاهطلبانهصدامکهارادنبالمیکنند.
▪پاسختحقیرکنندهسالمیبهوزیرخارجهآمریکا

در همین حال سردار سالمی جانشین فرمانده سپاه در
واکنش به سخنان توهین آمیز وزیر آمریکایی که مدعی
بود ایــران باید برای جلوگیری از گرسنگی مردمش به
حرف آمریکا گوش کند ،در سخنانی تحقیرکننده گفت:
دورریز غذای ایرانیها ۴۰میلیون گرسنه را سیر میکند
کهاگردولتآمریکانمیتواندشرایطگرسنگانرامدیریت
کند ،ما از دور ریز غذای ایرانیان این کار را می کنیم .به
گزارش تسنیم سالمی در یادواره سه شهید مدافع حرم

▪ صفوی :فلسطینیان توانستهاند
موازنهقدرترابهنفعخودتغییردهند

سرلشکر رحیم صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا با
اشاره به این که فلسطینیان توانستهاند موازنه قدرت را به
نفع خود تغییر دهند ،گفت :استعفای لیبرمن از کابینه
رژیم صهیونیستی نشانه پیروزیهای اخیر فلسطینیان
است.
به گزارش تسنیم ،صفوی در تحلیل شرایط جاری منطقه
گفت :سخن گفتن درباره پیروزیهای اخیر فلسطینیان
زودهنگام است و باید با تامل و صبوری بیشتر درباره آن
قضاوت کرد اما آن چه مسلم است این است که موازنه
قدرت به نفع فلسطینیان تغییر یافته و فلسطینیان در
این زمینه برتری به دست آوردهاند .در این مراسم سردار
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز گفت:
فلسطینیها ظرف  ۴۸ساعت کــاری کردند که رژیم
صهیونیستی دستهایش را باال گرفت و از این اتفاق
میتوانید به قدرت ایران پی ببرید .این مقام ارشد سپاه
ادامــه داد :مردم محاصره شده در غزه قدرتی را خلق
کردند که ظرف  ۴۸ساعت رژیم صهیونیستی دست به
دامن چند کشور شد تا بتواند آتشبس را برقرار کند.
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