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 جزئیات انهدام دو تیم تروریستی
در کرمانشاه

اداره کل اطالع��ات اس��تان کرمانش��اه ب��ا صدور 
اطالعیه ای از انهدام دو تیم تروریستی در غرب کشور 

خبر داد.
در اطالعیه اداره کل اطالعات اس��تان کرمانش��اه 
آمده اس��ت: با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی س��ربازان 
گمن��ام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات اس��تان 
کرمانش��اه و کردستان دو تیم تروریس��تی وابسته به 
کش��ور های متخاصم در غرب کشور مورد ضرب قرار 

گرفتند.
ب��ه دنبال ترور س��رگرد حس��ن ملک��ی فرمانده 
راهنمایی و رانندگی شهرس��تان روانس��ر، س��ربازان 
گمنام اداره کل اطالعات اس��تان کرمانشاه ۱۲ نفر از 
عوامل و مرتبطان به این اقدام تروریستی را شناسایی 
و در بیست و پنجم مرداد ماه دستگیر کردند. در اقدام 
دیگر در تاریخ سوم شهریورماه سال جاری تیم نظامی 
وارداتی گروهک تروریستی که با هدف انجام اقدامات 
خرابکارانه وارد کش��ور ش��ده بود شناسایی و پیش از 

هرگونه اقدامی مورد ضربه قرار گرفت.
در درگیری مسلحانه با این تیم خرابکار دو عنصر 
گروهک، معدوم و یکی از آن ها دس��تگیر ش��د، از این 
تیم های تروریس��تی چند قبضه س��الح کالشینکف، 
نارنجک، وس��ایل ارتباطی و وجه نقد کش��ف وضبط 

شده است.  دانشجو

 در خصوص صلح و ثبات سوریه
همکاری خواهیم کرد

رئی��س دفتر رئیس جمه��ور گفت:یکی از اهداف 
نشس��ت تهران, همکاری های منطقه ای است و ما در 

خصوص صلح و ثبات در سوریه مذاکره می کنیم.
محمود واعظی با اش��اره به برگزاری نشس��ت سه 
جانب��ه ایران, ترکیه و روس��یه در ته��ران اظهار کرد:  
هم��کاری ه��ای ایران, ترکیه و روس��یه در گذش��ته 

پیامدهای مثبتی به همراه داشته است.
رئی��س دفتر رئیس جمهور در ادامه خاطرنش��ان 
کرد: این اجالس که در گذشته در سطح کارشناسان, 
معاونان و وزرای خارجه برگزار ش��د؛ توانست گام های 
مهم��ی را درباره نظارت ب��ر آتش بس و ایجاد ثبات و 

آرامش در منطقه بردارد.
واعظ��ی با بیان اینکه اخیرا دولت س��وریه تالش 
گسترده ای برای بازگرداندن ادلب داشته است، تأکید 
کرد: اجالس تهران در مقطع خاص برگزار می شود و 
با توجه به شرایط متفاوتی که در ادلب به وجود آمده 

موضوع مهمی به حساب می آید.
وی ب��ا بی��ان اینکه قدرت های جهانی نس��بت به 
اجالس تهران توجه ویژه ای دارند، بیان کرد: 8 کشور 
مهم اروپایی روز گذش��ته بیانی��ه ای صادر کردند و به 
این نشست امید بسته اند تا بتوانند گام های مثبتی را 

بردارند.  باشگاه خبرنگاران

تکذیب خبر ورود نیروهای نظامی ایرانی 
به عراق در ایام اربعین

سخنگوی وزارت کش��ور عراق اعالم کرد که خبر 
منتشر شده در رابطه با توافق تهران و بغداد برای ورود 
نیروه��ای نظامی ایرانی به عراق در ایام اربعین صحت 

ندارد.
سعد معن، در یک نشست خبری افزود که اخبار 
منتش��ر ش��ده در رابطه با توافق قاسم االعرجی، وزیر 
کش��ور عراق و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور 
ای��ران برای ورود نیروهای نظام��ی ایرانی به عراق در 

ایام اربعین صحت ندارد.
سخنگوی وزارت کشور عراق از رسانه ها و مدیران 
ش��بکه های اجتماعی خواس��ت که در انتش��ار چنین 

اخباری دقت کنند و شایعه پراکنی نکنند.  ایسنا

اخبار

ابالغ برنامه جامع اصالح نظام اداری
مع��اون رئیس جمهورگفت: ارتقای پاس��خگویی و مقابله با فس��اد از جمله 

بند های برنامه جامع اصالح نظام اداری است.
جمشید انصاری گفت: این دستورالعمل ۱۰ برنامه ای، دو برنامه جدید دارد 
که ش��امل ارتقای پاس��خگویی، شفافیت و مقابله با فس��اد در نظام اداری و نیز 
ارتقای بهره وری در نظام اداری و اقتصادی با توجه به شرایط فعلی کشور است.

رییس س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور، افزود: از س��ال ۹۴ تا ابتدای امسال 
در مجم��وع ۱۲۰ هزار نفر از بدنه دولت کم ش��ده، ولی ب��رای رفاه حال مردم و افزایش 
خدمات ده��ی ب��ه آنها، به نیرو ه��ای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداش��ت اضافه 
ش��ده اس��ت. وی همچنین با اش��اره به برخی خبر ها درباره حقوق و مزایای کارمندان 
گفت:علیرغم اینکه دولت محدودیت بودجه ای دارد، ولی این نباید بهانه ای باش��د که به 

حقوق و مزایای کارمندان و مدیران خود بی توجهی کند.  دانشجو

نظرگاه
ضرورت گسترش روابط ایران و ترکیه برای مقابله با تحریم ها

رئیس جمهور کشورمان در دیدار رئیس جمهور ترکیه گفت: ایران و ترکیه باید برای 
مقابله با تحریم های آمریکا روابط اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند.

حجت االسالم حسن روحانی در این دیدار با بیان اینکه ایران و ترکیه باید 
برای مقابله با تحریم های آمریکا روابط اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش 
دهن��د، اف��زود: روابط بانکی و فعالیت ه��ای کارگزاری بانک های دو کش��ور باید 

گسترش یافته و در راستای حل مشکالت برنامه ریزی شود. 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در این دیدار گفت: ایران و ترکیه باید 
در ش��رایط کنونی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی برنامه ریزی کنند و تجارت دو 

کشور هر چه بیشتر گسترش پیدا کند.
رئیس جمهور ترکیه همچنین بر توسعه روابط بانکی ایران و ترکیه و استفاده از پول 

ملی در مبادالت تجاری تاکید کرد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

خیابان پاستور
رژیم صهیونستی به سوی نابودی حرکت می کند

رئیس دانش��گاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی گفت: یکی از نگرانی های رژیم 
صهیونستی تنها ماندن از سوی آمریکا در مقابل ایران است.

س��ردار احمد وحیدی در اختتامیه نخس��تین جش��نواره بین المللی ساعت 
ش��نی با اشاره به اینکه رژیم صهیونستی در حوزه سیاست داخلی دچار مشکل 
اس��ت، افزود: بعد پیروزی انقالب رژیم صهونیس��تی ضعیف تر ش��ده است وهیچ 

پیروزی در صفحه این رژیم دیده نمی شود.
وی به عوامل و شواهد ضعف رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد: این رژیم در شمال 
با نیروی مقاومت اس��المی روبرو است که از ارتش بسیار از کشورهای منطقه قدرتمند تر 
اس��ت و بیش از ۱۲۰ هزار موش��ک دارد ، ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ شکست 
بزرگی را متحمل ش��د اما نتوانستند به نیروهای مقاومت آسیبی وارد کنند. اگر این رژیم 

وارد هر جنگی شود قطعا شکست بدی را شاهد خواهد بود.  باشگاه خبرنگاران 

دیدگاه 

هدف کروبی از نامه پراکنی 
ادامه از صفحه اول

در حالی که رهبری نظام هیچ نقشی در به وجود 
آمدن ش��رایط اقتصادی کنون��ی ندارتد، بلکه حتی از 

وخیم تر شدن اوضاع نیز جلوگیری کرده اند.
کروبی در انتخابات ریاست جمهوری تنها توانسته 
ب��ود ۳۰۰ هزار رأی به دس��ت آورد که نش��ان دهنده 
جایگاه اجتماعی او در میان مردم اس��ت. کروبی خود 
در مقام ریاست سازمان حج و بنیاد شهید، حکم امام 
و رهبری را داش��ته اس��ت، آن زمان که پست و مقام 
داش��ت، رهبری و والیت فقیه را قبول داش��ت، همان 
زم��ان هم در مدیری��ت این دو مجموع��ه ضعف های 
شدیدی داشت اکنون او باید پاسخگوی عملکرد خود 

در زمان مسئولیت باشد.
اما اکنون که از رأی مردم هم بهره ای نبرده است، 
رهب��ری و والیت فقیه را تخریب می کند. هدف همان 
است که گفته شد، در چنین شرایطی قصد بر این است 
که رهبری نظام تضعیف شود. مردم و جریان انقالبی در 

این زمینه وظیفه سنگینی برعهده دارند.

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والی�ت رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا 
صب��ح پنج ش��نبه در دی��دار رئی��س و نمایندگان 
مجلس خبرگان، مهمترین وظیفه مردم و نخبگان 
را در ش��رایط خطیرکنونی، حرکت در جهت حفظ 
و تعمی��ق انس��جام مردم با دس��تگاه های دولتی و 
پرهی��ز از ایجاد فضای یأس و ناامیدی و احس��اس 
بن بست دانستند و گفتند: بدخواهان ملت ایران به 
موازات جنگ اقتصادی، جنگ رسانه ای و تبلیغاتی 
را نی��ز در دس��تور کار خود ق��رار داده اند، بنابراین 

انتقادها باید با هدف اصالح و خیرخواهانه باشند.
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای سخنانش��ان 
ب��ا اش��اره به ایام پ��ر برکت و مهم نیم��ه دوم ماه 
ذی حج��ه و مناس��بت های تاریخ��ی روز مباهله و 
روز نزول س��وره دهر خاطرنش��ان کردند: مباهله 
در واقع مظه��ر اقتدار ایمان��ی و تکیه بر حقانیت 
اس��ت و ما همواره نیازمند اقتدار ایمانی و تکیه بر 
حقانیت نظام اس��المی در مقابل استکبار هستیم 
و در ش��رایط کنونی نی��ز برآیند گرایش های افکار 
عمومی، اطمینان نس��بت به برحق بودن حرکت و 

مسیر نظام اسالمی است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای س��پس با تش��کر 
از گزارش های بیان ش��ده در جلس��ه، به اهمیت و 
ضرورت وحدت و انس��جام ملی و شکل دهی افکار 
عمومی در این جهت اشاره کردند و افزودند: شرایط 
امروز ما، ش��رایط حساسی است اما این حساسیت 
به دلیل تعداد زیاد دش��منان و یا قدرت باالی آنها 
نیست زیرا این دش��منان از ابتدای پیروزی انقالب 
اس��المی همواره بوده اند و حتی در آن زمان قدرت 
بیش��تری نیز داش��ته اند اما با وجود همه اقدامات 
خصمانه از جمله حمله نظامی طبس، تحمیل جنگ 
هشت ساله، سرنگونی هواپیمای مسافری و محاصره 
اقتصادی، هیچ کاری از پیش نبرده اند و اکنون نظام 
اسالمی همچون شجره طیبه ای است که با پایه های 

مستحکم، در حال گسترش و ثمردهی است.
ایش��ان تأکید کردند: حساسیت شرایط از این 
جهت اس��ت که نظام اس��المی با قدم گذاشتن در 
یک راه ن��و و طرح دیدگاه ه��ا و نظریات متفاوت، 
در چه��ل س��ال گذش��ته، برخالف جری��ان کلی 
اس��تکبار و نظام س��لطه حرکت کرده اس��ت و در 
چنین ش��رایطی، در جنگل پر از تعارض سیاست 

بین المللی، ش��رایط و اقتضائات گوناگونی به وجود 
می آید که باید در هر ش��رایطی به تناسب آن و با 

دقت کامل عمل کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر در هراوضاع 
و اقتضای��ی، آحاد مردم بویژه نخبگان، نس��بت به 
ش��رایط و جایگاه نظام غفلت کنن��د، قطعاً ضربه 

خواهیم خورد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در ادامه به تبیین 
ش��رایط فعلی و اقتضائ��ات آن پرداختند و گفتند: 
ام��روز نظام اس��المی با ی��ک جنگ هم��ه جانبه 
اقتصادی مواجه اس��ت که از ی��ک اتاق جنگ و با 
دقت و اهتمام کامل هدایت می شود اما در کنار این 
جنگ، یک جنگ مهم رس��انه ای و تبلیغاتی نیز در 
جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود.

ایش��ان با تأکید بر اینکه این جنگ رسانه ای، 
از قب��ل هم وجود داش��ته ولی اکنون ش��دت آن 
بیشتر شده اس��ت، افزودند: براساس اطالعاتی که 
در اختیار داریم، دس��تگاه های جاسوس��ی امریکا 
و رژیم صهیونیس��تی با حمای��ت مالی قارون های 
منطقه اطراف کش��ور ما، تش��کیالتی را برای این 
جنگ رسانه ای راه اندازی کرده اند و به طور جدی 
در ح��ال برنامه ری��زی و تالش ب��رای آلوده کردن 

فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هستند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اهداف این 
جنگ رس��انه ای، ایجاد اضطراب، ی��أس، ناامیدی 
و احس��اس بن بس��ت و بدبین کردن مردم نسبت 
به یکدیگر و نس��بت به دس��تگاه های مس��ئول و 
همچنین بیش��تر و بزرگ تر نشان دادن مشکالت 

اقتصادی در ذهن جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به یک نمونه اش��اره 
کردند و گفتند: در همین مس��ائل مربوط به سکه 
و ارز و کاه��ش ارزش پول ملی، جنگ رس��انه ای 
و فضاس��ازی های تبلیغاتِی بدخواه��ان، تأثیرگذار 
بوده اس��ت که البته از دش��من توقع��ی جز رذالت 
نیست اما باید مراقب باشیم، ما به این فضاسازی ها 

برای آلوده کردن ذهن مردم، کمک نکنیم.
ایش��ان با تأکید بر اینکه گاهی اوقات در بیان 
مشکالت و یا انتقادها مبالغه می شود، خاطرنشان 
کردند: این مبالغه موجب تش��دید اضطراب افکار 
عموم��ی و همچنی��ن موجب گس��ترش »ویروس 

بدبینی« در جامعه خواهد شد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه همواره از 
ابتدای مسئولیت رهبری، به دولت ها در زمینه های 
گوناگون انتقاد و یا اعتراض داشته اند که در برخی 
موارد هم تند بوده اس��ت، گفتن��د: بنده خودم اهل 
انتقادم و اهل مس��امحه در برخورد با مش��کالت و 
دستگاه های مسئول نیستم اما تأکید دارم که نحوه 
گفتن و نحوه اقدام کردن نباید به گونه ای باشد که 

مردم دچار بیماری بدبینی شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
نبای��د فض��ای عمومی کش��ور بگونه ای ش��ود که 
اقدامات و تبلیغات مثبت قابل باور نباشند اما سخن 
دروغ دشمن قابل باور شود زیرا این وضعیت بسیار 
خطرناک اس��ت. ایش��ان با تأکید بر اینکه ویروس 
بدبینی نس��بت ب��ه دولت، مجلس، ق��وه قضاییه و 
نهاده��ای انقالبی، بد اس��ت، در عین ح��ال، انتقاد 
خیرخواهان��ه را برای اصالح امور الزم دانس��تند و 
گفتند: گاهی اوقات انتقاد باید عمومی باشد و نباید 
همیشه در گوشی باشد اما اینکه به گونه ای صحبت 
کنیم که بنِد دِل شنونده پاره شود و همه چیز را از 

دست رفته تلقی کند، کار صحیحی نیست.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: ما برخی اوقات 
در نحوه انتقاد اش��تباه می کنیم زیرا دستگاه هایی 
که مورد انتقاد ق��رار می گیرند، کارهای خوب هم 

دارند که باید آنها هم دیده و گفته شوند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید مجدد بر 
لزوم دیده شدن نکات مثبت و منفی دولت و دیگر 
دس��تگاه ها در کن��ار یکدیگر، گفتن��د: بیان عمل 
صالح در کنار عمل سیئه موجب می شود که مردم 
بدانن��د کاره��ا و اقدامات خوب ه��م وجود دارد و 

ناامید نشوند.
ایش��ان ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه با وج��ود همه 
هم��ه  و  بدخواه��ان  تبلیغات��ی  فضاس��ازی های 
مشکالت، انقالب  و کشور در حال پیشرفت است، 
افزودند: بی��ان این موضوع به عن��وان رجزخوانی 
نیس��ت بلکه با اطالع دقیق می گوییم که کش��ور 
در ح��ال حرک��ت به س��مت مفاهی��م و آرمانها و 
حقایق انقالبی اس��ت، اگرچه ممکن است سرعت 
حرکت، آنگونه که انتظار می رود نباشد اما نظام در 
زمینه های گوناگون علمی، صنعتی، عزت سیاسی، 
رش��د فکری و معنوی، حرکت رو ب��ه جلو دارد و 

پیشرفت های خوبی روی داده است.

رهب��ر انق��الب اس��المی، گرای��ش روز افزون 
ب��ه معنویت در می��ان جوانان با وج��ود مطالب و 
تبلیغات پرحجم و گمراه کننده در فضای مجازی 
را یکی از نمونه های بارز برشمردند و گفتند: حضور 
گس��ترده جوانان در راهپیمای��ی اربعین، اعتکاف، 
نماز جماعات دانش��گاه ها و جلس��ات ماه رمضان، 
نشان دهنده پیشرفت در زمینه های معنوی است. 
چرا این نکات مثبت و پیش��رفت ها را نبینیم؟ این 
حقای��ق باید دیده، تحلیل و گفته ش��وند بویژه از 

جانب کسانی که مخاطبان زیادی دارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس به یک نکته 
مهم در شرایط فعلی کشور یعنی »انسجام مردم و 
دستگاه های مدیریتی کشور« پرداختند و گفتند: 
بخش مهمی از اعتمادس��ازی و جل��ب اعتماد در 
گرو اقدام��ات دس��تگاه های مختلف اس��ت البته 

تریبون داران نیز باید به این کار کمک کنند.
رهبر انقالب اس��المی با تأکی��د بر اینکه هیچ 
دولتی بدون کمک و پشتیبانی مردم قادر به فعالیت 
نیس��ت و نباید اعتماد مردم از دستگاه های دولتی، 
قضایی و نیروهای مسلح س��لب شود، افزودند: راه 
عالج مشکالت کش��ور، خالی کردن پشت دولت و 
ابراز برائت از فعالیت دس��تگاه های مسئول نیست، 
بلکه راه عالج، ایجاد رابطه سالم بین افکار عمومی 
و دستگاه های مسئول، سخن گفتن و انتقاد کردن، 

و در عین حال کمک فکری و عملی کردن است.
ایشان مسئوالن دولتی را به استفاده از نظرات 
مردم و راه حل های متخصصان اقتصادی از جمله در 
مس��ئله ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی توصیه 
کردند و گفتند: وظیفه دولتی ها، استفاده از نظرات 

کارشناسان و تحرک برای حل مشکالت است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نگرانی بجای 
برخی ه��ا در قب��ال گره های فکری اف��کار عمومی 
نس��بت ب��ه کارآمدی و خوش��بین ب��ودن به حل 
مش��کالت افزودن��د: وظیفه ما، هدای��ت دولتی ها 
به س��مت اس��تفاده از دیدگاه های کارشناس��ان و 
حل مش��کالت و خوش��بین کردن مردم نس��بت 
ب��ه تالش های آنها اس��ت که در چنی��ن صورتی، 

گره های افکار عمومی باز می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاس��خ به برخی 
اظهارنظره��ا گفتند: جلس��ات خصوص��ی بنده با 
مسئوالن دولتی، قضایی و نظامی ده برابر جلسات 

عمومی و رس��انه ای است و در این جلسات مسائل 
مختلفی بحث می ش��ود که عموم از آن جلس��ات 

مطلع نیستند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دعوا کردن 
راه اصالح نیست، همچنانکه ایجاد تشکیالت و کار 
موازی با دولت نیز به صالح و موفق نخواهد بود و 
تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئوالن 

آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.
ایشان افزودند: مس��ئوالن باید کار را جهادی 
انج��ام دهند، البته در موارد خ��اص همچون نامه 
اخی��ر رئیس ق��وه قضائیه که ممکن اس��ت قانون 
جوابگو نباش��د و احتیاج به اجازه رهبری باش��د، 

یقیناً همراهی و کمک خواهیم کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان به نمونه ای 
از پیشرفت نظام اسالمی در عرصه معنویت و شرح 
حال یکی از شهیدان مدافع حرم اشاره و با استناد 
به آیاتی از قرآن کریم تأکید کردند: اگر در مقابل 
دش��منان بایستیم، مجبور به عقب نشینی خواهند 
بود و به توفیق الهی استکبار را به زانو در خواهیم 
آورد و این الگو را به همه دنیا نش��ان خواهیم داد 
که اگر طرفداران اس��الم آماده دف��اع و مجاهدت 

باشند، قطعاً پیروز خواهند شد.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل 
جنت��ی رئیس مجل��س خبرگان به تش��کیل هیات 
اندیشه ورز در این مجلس اش��اره کرد و گفت: عالوه 
بر تدوین آیین نامه اجرایی هیئت های اندیش��ه ورز، 
کارگروه های��ی نی��ز ب��ا موضوعات دی��ن و فرهنگ، 
اقتصادی، اجتماعی - سیاسی، علم و فناوری و حقوقی 

- قضایی تشکیل شده و در حال فعالیت هستند.
رئیس مجلس خبرگان مسئله اصلی کشور را 
اقتصاد، نابس��امانی های ب��ازار ارز و گرانی ها خواند 
و خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط فعلی ب��ا توجه به 
گرفتاری ه��ای م��ردم، نیازمند حرک��ت انقالبی و 

جهادی برای عبور از مشکالت هستیم.
همچنین آی��ت اهلل موحدی کرمانی نایب رئیس 
مجلس خبرگان با برش��مردن محورهای س��خنان 
نماین��دگان خبرگان در اجالس��یه اخی��ر گفت: به 
دلیل مش��کالت اقتص��ادی مردم، موض��وع اجالس 
اخیر مجلس خبرگان به مس��ائل اقتصادی و میزان 
 موفقیت قوای سه گانه در حل آنها اختصاص داده شد. 
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رؤسای گ���زارش دو گروه رویداد   میزبان  تهران،  دیروز 
جمهور ترکیه و روس��یه در قالب سومین اجالس 
سه جانبه کشور های ضامن مذاکرات صلح آستانه 

بود.
این نشست که با حضور رجب طیب اردوغان، 
والدیمیر پوتین و حس��ن روحانی رؤسای جمهور 
ترکیه، روس��یه و ای��ران در محل اجالس س��ران 
برگزار ش��د، در ادامه دو نشس��ت قبلی این س��ه 
کشور در سوچی و آنکاراست؛ نشستی که موضوع 
اصلی آن بررسی همکاری منطقه ای برای تثبیت و 

استقرار ثبات و امنیت در سوریه است.
پیش از این اعالم شده  بود که این اجالس در 
شهر تبریز برگزار می شود اما نهایتا تصمیم بر این 

شد که این اجالس به تهران منتقل شود.
نمایندگان سه کشور تاکنون در قالب اجالس 
صلح آستانه، ۱۰ نشست برگزار کرده اند که نتایج 
این نشس��ت ها در دو نشست رؤسای جمهور سه 

کشور ارزیابی، تأیید و تصویب شده است.
چگونگی پایان دادن به بحران س��وریه و نحوه 
مبارزه با تروریست ها، نحوه کمک به دولت مشروع 
س��وریه برای مبارزه با تروریس��ت ها و راهکارهای 
ایجاد مناطق کاهش تنش و عادی س��ازی شرایط 
به منظور توسعه کمک های انساندوستانه مهم ترین 

محور مذکرات آستانه بوده است .
یکی از توافقاتی که انجام ش��د تشکیل کمیته 
قانون اساسی است که سه کشور می توانند در این 
روند تس��هیل کننده این فرایند سیاس��ی باشند و 
زمینه را برای گفتگوهای س��وری - س��وری برای 

تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی فراهم کنند.
بررس��ی وضع مفقودان، تبادل اس��را و تعیین 
تکلیف اجساد کشته شدگان درگیری ها را از دیگر 

مسائلی  است که در این اجالس مطرح شد.

دیدار روحانی با رؤسای جمهور ترکیه و روسیه
رئی��س جمهور  با رؤس��ای جمه��ور ترکیه و 
روس��یه در حاشیه برگزاری س��ومین اجالس سه 
جانبه کشور های ضامن مذاکرات صلح آستانه، در 

محل این نشست دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار پس از اس��تقبال روحانی  از رجب 
طیب اردوغان در محل سالن اجالس سران صورت 
گرف��ت. همچنین روحانی و پوتی��ن، نیز در محل 

سالن اجالس سران با یکدیگر دیدار کردند.

دخالت غیرقانونی آمریکا باید فورا پایان یابد
همچنین ریی��س جمه��وری در این اجالس 
ادامه مبارزه با تروریس��م تا ریشه کن شدن تمامی 
گروه های تروریستی در س��وریه بویژه در ادلب را 
ضروری دانست و گفت: حضور و مداخله غیرقانونی 
آمریکا در این کش��ور که منجر به تداوم ناامنی در 

آن شده، باید فورا پایان یابد.
حس��ن روحانی افزود: ای��ن اجالس همچنین 
فرصتی برای بررس��ی اقدامات مشترک در مرحله 

فعلی و آینده است.
وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی های بحران 
سوریه، بسیار مهم بود که سه کشور ایران، روسیه 
و ترکیه برای فرونش��اندن شعله های جنگ دراین 
کش��ور به چهارچوبی مش��ترک بر اس��اس اصول 
بنیادین حفظ تمامیت ارضی ویکپارچگی سوریه و 
احترام به حاکمیت ملی و حق ملت این کشور برای 

تعیین سرنوشت آینده کشورشان دست یابند.

رییس جمهوری خطاب به روس��ای جمهوری 
روسیه و ترکیه افزود: ایران بنا به درخواست دولت 
قانونی س��وریه و برای مبارزه با تروریس��م در این 
کش��ور حضور یافت و تداوم ای��ن حضور بر همین 
مبنا خواهد بود. وی یادآور ش��د: م��ا نگرانی های 
برخ��ی کش��ورهای منطق��ه از خطر تروریس��م و 
جدای��ی طلبی را درک می کنی��م؛ اما موثرترین و 
پایدارترین راه برای رفع این نگرانی ها را همکاری 

با دولت قانونی سوریه می دانیم .
رییس جمه��وری تصریح ک��رد: هیچ طرحی 
برای مبارزه با تروریس��م نمی تواند بدون توجه به 

ریشه های پیدایش آن، طرح کاملی باشد.
روحانی اف��زود: رژیم صهیونیس��تی نمی تواند 
مدعی مبارزه با تروریس��م باش��د و خ��روج فوری 
این رژیم اشغالگر از س��رزمین های اشغالی سوریه، 
خواسته مشترک همه آحاد مردم سوریه و منطبق 
بر مصوبات بین المللی اس��ت. وی ادامه داد: روشن 
اس��ت که از دولت آمریکا با حض��ور غیرقانونی در 
سوریه و اقدامات تجاوزگرانه، نباید انتظارداشت که 

در این زمینه نقش مثبت و سازنده ای ایفا کند.
ریی��س جمه��وری تصریح ک��رد: دخالت های 
غیرقانونی آمریکا در س��وریه با هی��چ یک از قواعد 
بین المللی سازگارنیس��ت . روحانی گفت: معتقدیم 
راه مردم ساالری از لوله تفنگ نمی گذرد و هرگونه 
نظامی گری دور باطلی از خشونت را ایجاد می کند.

وی ادام��ه داد: همکاری ما در بحران س��وریه 
می توان��د الگوی��ی ب��رای همکاری جه��ت حل و 
فصل س��ایر بحران های منطقه باشد و نقطه اتکای 

مطمئنی برای اعاده صلح در سوریه باشد.
روحان��ی همچنین گفت: کمک به بازگش��ت 
آوارگان و بازس��ازی س��وریه باید در دس��تور کار 
جامعه بین الملل��ی قرار گیردو ایران آماده اس��ت 

نقش سازنده خود را در این زمینه ایفا کند.

تالش تروریست ها برای برهم زدن آتش بس 
همچنین رئیس جمهور روسیه در این اجالس  
گفت: گروه های تروریس��تی باقی مانده در منطقه 
ادلب سوریه جمع شده اند وتالش دارند تا وضعیت 

آتش بس را بر هم بزنند.
والدیمی��ر پوتی��ن اف��زود: م��ا پیش��رفت های 
چشمگیری در زمینه عادی س��ازی پایدار در سوریه 
داشته ایم؛ بیش از ۹۰ درصد از سرزمین سوریه آزاد 
شده است. وی افزود: گروه های تروریستی باقی مانده 
در منطقه ادلب تالش دارند تا اقدامات تحریک آمیزی 

برای استفاده از سالح های شیمیایی انجام دهند.
وی اضاف��ه کرد: در راه حل سیاس��ی س��وریه 
پیش��رفت های خوبی داشتیم و  شرایط مهمی برای 
اینکه س��وری ها بتوانند به طور مس��تقل سرنوشت 
خود را تعیین کنند، ایجاد شده است. در همین راستا 
اقدامات بعدی ما برای اجرایی کردن تصمیمات کنگره 

ملی سوریه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی تصری��ح کرد: برای تش��کیل و راه اندازی 
نظارت سازمان ملل برای نیل به عادی سازی ثابت 

در اوضاع اقتصادی و اجتماعی، باید کمک کرد.
پوتین گفت: در همین زمینه روسیه پیشنهاد 
کرده تا برنامه ای بین المللی برای بازگشت آوارگان 

به سوریه اجرا ش��ود که از طرف دوستان ایرانی و 
ترکی د مورد استقبال قرار گرفته است.

وی افزود: عالوه بر مرکز آوارگان در دمشق، در 
مس��کو مرکزی برای هماهنگی مستقر شده است. 
در جری��ان یک ماه و نیم اخیر بیش از ۱۵هزار نفر 
به س��وریه بازگش��ته اند. پوتین گفت: به طور کلی 
به نظر می رس��د که باید اقدامات مش��ترکی برای 
بازس��ازی س��وریه انجام شود تا س��وری ها به طور 

جمعی بتوانند به کشور خود بازگردند.

نشست تهران انتظار جهانی را برآورده می کند
رئیس جمه��ور ترکیه گفت: حف��ظ تمامیت 
ارضی س��وریه و پیدا ش��دن راه حلی برای بحران 
س��وریه از طریق سیاس��ی از جمله اشتراکات سه 

کشور بوده است.
رج��ب طیب اردوغ��ان رئیس جمه��ور ترکیه 
با بیان اینکه نتایجی که از این نشس��ت به دس��ت 
خواه��د آمد انتظارجهانی را ب��رآورده خواهد کرد، 
افزود: ادلب امنیت ملی ترکیه نیز به شمار می رود.

اردوغ��ان اظهار داش��ت: ما ام��روز از چهار و 
نی��م میلیون پناهنده س��وری پذیرایی می کنیم و 
ظرفیتمان تکمیل اس��ت. دوس��تان ایرانی و روس 
ما نگرانی های امنیتی دارند و ما نیز این نگرانی را 
درک می کنیم زیرا ما نیز همسایه روسیه هستیم.

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: برای امنیت 
حلب از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

وی اف��زود: آمری��کا در ش��رق ف��رات در ح��ال 
کمک رسانی به یک سازمان تروریستی است و کمکهای 
آمریکا باعث قدرت گیری این گروه تروریستی می شود 

و حکومت سوریه نیز به آن توجهی ندارد.
رئی��س جمهور ترکی��ه پ ی د و ی پ گ را 
گروه های تروریستی دانست که باید در مقابل آنها 

موضع مشترک اتخاد کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان:

هدف دشمن ایجاد اضطراب، یأس و بدبینی در مردم است

خطی��ب موقت نماز جمع��ه تهران گفت:  ن یب����و رئیس جمه��ور آمری��کا گفته م��ا بدنبال تر
تس��خیر خاورمیانه هس��تیم در حالی که ترامپ و همراهانش 

این آرزو را به زودی به گور خواهند برد.
آی��ت اهلل محمد امامی کاش��انی اظهار داش��ت: دین برای 
رس��یدن به کمال اس��ت. دین بدون دنیا و وس��ائل معیشتی 
ب��ه جایی نمی رس��د و تحقق پی��دا نمی کند؛ پ��س اگر تولید 
ضرب��ه بخورد، دی��ن ضربه خواهد خورد، یعن��ی مردم دین را 
رها می کنند. وی تصریح کرد: جامعه متدین اگر کش��اورزی و 
تولید نداشته باشد، یعنی دین از میان آنها رفته است. این جا 

اهمیت مساله اقتصاد، تولید و کشاورزی معلوم می شود.
امام��ی کاش��انی گفت: گرانفروش��ی و یا احت��کار کردن، 
خیانت به مردم است. من به همسر و فرزندان این افراد توصیه 
می کنم،  این پولی که در می آید، حرام است. اجازه ندهید که 

چنین فرد مفسدی، به زندگی ادامه دهد.  
امام جمعه موقت تهران با اشاره به جنگ رسانه ای دشمن 

گفت: جنگ رسانه ای را دشمن به وجود آورده است تا در مردم 
اضطراب و التهاب ایجاد کند، یعنی مردم را از نظام جدا سازد.

امامی کاش��انی تصریح کرد: رئیس جمهور بی خرد آمریکا 
گفته من روزی که وارد کاخ س��فید ش��دم، گفتم چقدر زمان 
می خواهیم تا خاورمیانه را تسخیر کنیم. خاورمیانه فقط ایران 
نیس��ت بلکه کشورهای دیگر اس��المی هم هستند. وی افزود: 

همانطور که ۴۰ سال دنبال این کار)تسخیر خاورمیانه( بودند 
و ب��ه جایی نرس��یدند، این بار هم به جایی نمی رس��ند. آقای 
ترامپ و همراهانش این آرزو را به زودی به گور خواهند برد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب 
مبنی بر اینکه باید جلوی اش��اعه بدبینی را گرفت، گفت: این 
وظیفه رسانه هاس��ت. امروز دشمن در حال آلوده کردن فضای 
مجازی اس��ت. وی اضافه کرد: می خواهند مردم را از سه قوه 
دور کنند؛ این، جنگ رسانه ای است. اگر رهبری هم بخواهند 
خوب حرف بزنند، حرف ایش��ان را گوش نمی کنند، پس نظام 

را باید کنار گذاشت و با آن خداحافظی کرد.  مهر

آیت اهلل امامی کاشانی:
ترامپ آرزوی تسخیر خاورمیانه را به گور می برد

در اجالس سه جانبه کشورهای ضامن مذاکرات آستانه تاکید شد

مبارزه با تروریسم بدون توجه به ریشه های آن کامل نیست


