
 رس��انه های عراق از دیدار معاون وزیر خارجه آمریکا با رئیس 
پارلمان عراق، و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان امان و 

بغداد خبر دادند.
رئیس پارلمان عراق روز چهارش��نبه در دی��دار با معاون وزیر 
خارجه آمریکا بر اهمیت اس��تقالل و حفظ تمامیت ارضی آن 

تأکید کرد.
محمد الحلبوسی از نقش برجسته کشورش در کاهش تنش در 
منطقه خبر داد و به تالش عراق برای برقراری روابط متوازن و 
برابر با کش��ورهای منطقه ای و محیط عربی و بین المللی اشاره 

کرد.
دفتر اطالع رس��انی محمد الحلبوس��ی در بیانیه ای آورده است 
محمد الحلبوس��ی روز )چهارش��نبه(، آندرو پیک معاون وزیر 
خارج��ه آمریکا در امور عراق و ای��ران را به حضور پذیرفت که 

ماتیو تولر سفیر آمریکا در بغداد هم حضور داشت.

ای��ن بیانیه آورده اس��ت در این دیدار به تحوالت سیاس��ی در 
کشور و موفقیت مجلس نمایندگان در تکمیل کابینه وزارتی و 
رأی گیری درباره آنها و همچنین وضعیت سیاسی منطقه اشاره 

ش��د. بر اس��اس این بیانیه، حلبوسی بر اس��تقالل و سالمت و 
وحدت و یکپارچگی عراق و نقش برجسته آن در کاهش تنش 
در منطق��ه و برقراری روابط متوازن با محیط پیرامونی عربی و 
منطقه ای و بین المللی تأکی��د و از نقش ائتالف بین المللی در 

عراق و حمایت آن از نیروهای امنیتی عراق تمجید کرد.
ای��ن بیانیه اف��زود در این دی��دار همچنین ب��ه اهمیت فعال 
کردن همکاری س��رمایه گذاری و اقتصادی میان دو کشور در 
زمینه ه��ای مختلف از جمله ان��رژی و برق که به فراهم کردن 
خدمات و فرصت های ش��غلی برای شهروندان کمک می کند، 

اشاره شد.
این بیانیه آورده است از سوی دیگر، معاون وزیر خارجه آمریکا 
بر تمایل کشورش به حمایت از عراق و استقالل آن برای اینکه 
کشور امن و قادر به رشد با مسئولیت های خود در قبال ملتش 
باش��د، تأکید کرد و از آمادگی کامل برای افزایش همکاری در 

تمام زمینه های اقتصادی،  توسعه و امنیت خبر  داد.

خب��ر  دیگر اینکه بره��م صالح رئیس جمه��وری عراق که به 
انگلیس رفته اس��ت به یک شبکه انگلیسی گفته است که "ما 

اجازه نمی دهیم که سرزمین ما صحنه و میدانی برای هرگونه 
اقدام خصمانه علیه ایران یا کشور دیگر باشد".

برهم صالح به ش��بکه س��ی ان ان گفت عراق تمایلی ندارد که 
میدانی برای هر گونه اقدام خصمانه علیه هر یک از کشورهای 
همجوار خود از جمله ایران باش��د. وی افزود آغاز جنگ راحت 

است،  ولی پایان آن بسیار دشوار است.
خب��ر دیگر اینکه ع��راق و اردن یادداش��ت تفاهم همکاری در 

زمینه اجرای طرح ها و بازسازی امضا کردند.
بر اس��اس گ��زارش الف��رات، وزارت برنامه ریزی ع��راق امروز 
چهارش��نبه از امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک میان 
عراق و اردن در زمینه اجرای طرح ها و بازس��ازی و آماده سازی 

زیرساخت ها خبر داد.
در بیانی��ه وزارت برنامه ریزی عراق آمده اس��ت با حضور نوری 
صب��اح الدلیمی وزی��ر برنامه ریزی عراق و عمر الرزاز نخس��ت 
وزیر اردن، پایتخت اردن امروز ش��اهد امضای یادداشت تفاهم 
همکاری مشترک میان دو کشور برادر در زمینه اجرای طرح ها 

و بازسازی و آماده سازی زیرساخت ها در عراق بود. 
 تسنیم

 برهم صالح:
اجازه هیچ اقدام خصمانه علیه ایران را نخواهیم داد

امریکایی ها  می ترسند جلو بیایند
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سرمقاله
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دشمنی آمریکا با
 دهکده جهانی اسالمی

8Vol.18  No.5054  June 27.2019 صفحه  قیمت: 1500 تومانپنج شنبه 6 تیر 1398  22 شوال 1440  سال نوزدهم  شماره 5056 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

روحانی:
به نفع اروپا و آمریکاست

که به برجام بازگردند

2

ربیعی:
صداوسیما در "گاندو" 
هر چه ساخته پخش کند

3

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه:

صفحه 5

مبارزه مسلحانه 
برای مقابله با 

معامله قرن

وعده سرخرمن 
ندهید!

با اقرار افتخار آمیز به این که جزو آن دس��ته از افراد 
نیس��تیم آمریکا را کدخدا بدانی��م، این کدخدای بی 

خدا زبان شیرین فارسی را نمی فهمد!
سران آمریکا یا زبان نفهمند یا خود را به نفهمی می 
زنن��د، هر دو حالت یک نتیجه را به دس��ت می دهد 
و آن ای��ن که به هر ح��ال میخواهند با این دو روش 
به خواسته خود برسند این خواسته و هدف، خواه به 
حق باشد یا ناحق، درست باشد یا نادرست، برای این 
گاوچران های سرخپوست کش تفاوتی نمی کند. هر 

چند هیچ رفتار درستی در رفتار آنها نیست.
س��ران رژیم اش��غالگر که آمریکا را اش��غال کرده و 
صاحب��ان اصلی آن را یا قتل عام کرده یا با فش��ارها 
اقتصادی و اجتماعی، آنها را وادار به مهاجرت نموده 
و این روش را در س��رزمین های فلس��طین نیز رواج 
داده اس��ت، خود را کدخدای دهکده جهانی می داند 
و در این راه برخی نیز باورد کرده اند که دنیا با وجود 
رژیمی چ��ون ایاالت متحده تبدی��ل به یک دهکده 

جهانی شده یا نزدیک است بشود.
کدخ��دای خودخوانده دهکده جهان��ی که البته این 
نظریه »مارشال مک لوهان« کانادایی است که اکنون 
با دهکده خیالی خود وداع کرده، تصور می کند که هر 

آنچه خواست و گفت باید دنیا انجام دهد.
تا پی��ش از این، اینگونه بوده اس��ت، به ویژه پس از 
فروپاش��ی اتحاد جماهیر کمونیس��تی شوروی، یکه 

تازی های آمریکا افزایش یافت. 
آمری��کا پس از آن که ش��وروی از هم پاش��ید و آن 
ابرقدرتی را از دس��ت داد، خود را کدخدای بالمنازع 
دنی��ا تصور کرد، اما پی��ش از آن یک اتفاق بزرگ در 
غرب آسیا افتاده بود، اتفاقی که همه معادالت کدخدا 

را به هم ریخت و به چالش جدی کشاند.
انقالب اسالمی در ایران بود که به دهکده جهانی مک 
لوهان پش��ت پا زد و کدخدای آن را به چالش جدی 

و سخت کشاند.
جمهوری اس��المی ای��ران با انقالب خ��ود بنای یک 
دهکده جهانی اسالمی را نهاده است و در این دهکده 
جهان��ی جای��ی برای رژی��م هایی همچ��ون آمریکا، 

اسرائیل، سعودی ها و خیلی های دیگر نیست.
به واقع این رژیم ها باید س��رنگون شوند و جای خود 
را به حکومت های مردم س��االر بدهند، رهبری این 
دهکده جهانی، دیگر با آمریکا نخواهد بود و مقتدا و 
رهبر آن از قرن ها پیش مشخص شده و خداوند نیز 

وعده آن را داده است.
و اما نفهمی آمریکای��ی ها یا به نفهمی زدن خود بر 
سر موضوع هسته ای ایران که بی ارتباط با استقرار و 
ساخت یک دهکده جهانی با سرکردگی خود نیست، 

یکی از مسائل مهم دنیا شده است.
ای��ران بارها گفته و آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی 
نی��ز در گ��زارش های خود پس از توافق هس��ته ای 
اع��الم کرده که ای��ران به تعهداتش پایبند اس��ت و 
هیچ انحرافی نداش��ته، اما آمری��کا با این وجود مدام 
میگوید باید ایران دس��ت از فعالیت تسلیحات هسته 

ای بردارد!!!
با وجودی که ایران به س��وی س��اخت و تولید سالح 
هسته ای حرکت نکرد و هیچگاه نیز اسناد و مدارکی 
در این زمینه از سوی مدعیان ارائه نشد، با این وجود 
ایران به اقدام برای س��اخت س��الح هسته ای متهم 
است. حتی با وجود توافق هسته ای که آمریکا از آن 
بیرون رفت و بازی را به هم زد، ایاالت متحده پشت 

سرهم میگوید؛ 
»خواس��ته آمریکا از ایران ساده است. ما می خواهیم 

که آن ها از سالح های هسته ای دست بکشند.«
پاسخ ایران نیز بسیار ساده تر است، سالح هسته ای 
نمی سازیم و نخواهیم س��اخت، نه به خاطر این که 
آمری��کا می خواهد، نه! به خاطر این که رهبری نظام 

اسالمی فتوا داده اند.
این خواس��ته بار دیگر از س��وی آمری��کا همزمان با 
تحریم های تازه علیه ای��ران که رهبر معظم انقالب 
اسالمی و چند شخصیت دیگر را نیز شامل می شود، 

گفته شد.
آی��ا یک نفر در آمریکا یافت نمی ش��ود که به برخی 
ابله��ان در آمریکا و  ترامپ بفهمان��د ایران برجام را 
امضا کرده، بازرس��ی های آژانس به طور دقیق برقرار 
اس��ت و نمی توان ذره ای از تعهدات منحرف شد، از 
آن مهمتر و محکمتر فتوایی اس��ت که حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در حرام بودن س��الح هسته ای صادر 
کرده اند، این نفهمی آمریکا از س��ر نفهمی نیست از 
س��ر همان به نفهمی زدن است تا نفهمد و کار خود 

را بکند.
ماجرای رژیم آمریکا و ترامپ کنونی با دنیا و کشوری 
مانند ایران، مصداق حکایت مثنوی، گریختن حضرت 
عیسی)ع( از دس��ت احمقان، ابلهان و نادانان بر فراز 
کوه اس��ت. »حضرت عیس��ی )ع( با شتاب به سوی 
کوهی می گریخت، ش��خصی او را در آن حال دید و 
گفت: با این سرعت کجا فرار می کنی ؟ من که پشِت 

سِر تو نه شیری می بینم و نه دد و دشمنی. 

گروه های فلسطینی بر رد مصوبات 
اجالس منامه تاکید کردند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا: اینستکس به زودی راه اندازی 

خواهد شد

 صبح دیروز درجلسه هم اندیشی مدیران ستاد اجرایی فرمان امام 
با سندیکای داروسازی،ازطرح این ستاد برای کاهش 55درصدی 

نیاز ارزی کشور به واردات مواد اولیه رونمایی شد.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با تاکید بر اینکه در 
این مجموعه به فکر سودآوری و انتفاع در صنعت دارویی نیستیم، 
گفت: دشمن با شیطنت و فریب داروهای مختلف را تحریم کرده 
اس��ت اما طبق آماردولت، هم اکنون ۹۷درصد نیاز دارویی کشور 
در داخل تولید میش��ود و هزینه ی تامین م��واد اولیه این داروها، 
۷۰۰ میلیون دالر اس��ت که اگر ام��روز تصمیم بگیریم، طی یک 
برنامه 2س��اله میتوانیم در این حوزه نیاز ارزی کش��ور به واردات 

مواد اولیه دارو را 55درصد کاهش دهیم .
دکتر محمد مخبر اظهار کرد: در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

)ره( به فکر سودآوری و انتفاع در صنعت دارویی نیستیم.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با تاکید بر استفاده 
از نعمات خداوند در راه خدمت به مردم گفت: در چند صد س��ال 
گذش��ته هیچوقت کش��ور ایران در زمینه نظامی و قوام حکومت 
به این اندازه اقتدار نداش��ته اس��ت اما بای��د بپذیریم که از لحاظ 

اقتصادی کشورمان مشکالت متعددی دارد.
مخبر با اشاره به اینکه دشمن با شیطنت و فریب داروهای مختلف 
را تحریم کرده است، تاکید کرد: ما در این جنگ اقتصادی، وظیفه 
مهمی نس��بت به نعماتی که خداوند در اختیارمان گذاشته است، 
داری��م. وی با بیان اینکه این جنگ اقتصادی، جبهه های مختلفی 
دارد، اف��زود: یک��ی از ای��ن جبهه ها بخش دارویی اس��ت و امروز 

فرماندهان این بخش جنگ اقتصادی، شما هستید.
رئی��س س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام )ره( با اش��اره به از 
خودگذش��تگی برخی مدیران در هشت سال دفاع مقدس گفت: 
به عن��وان یک اتمام حجت ش��رعی و اخالقی می گویم که تمامی 
امکانات در س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( را برای خدمت 

در حوزه دارویی قرار داده ایم.
وی با مهم خواندن بسترسازی فعالیت بخش خصوصی در زمینه 
تولید دارو خاطرنش��ان کرد: با هم فکری یکدیگر، تیمی تش��کیل 
ش��ود و بعد از آسیب شناس��ی و تامین انتظ��ار، فعالیت ها را آغاز 
کنیم. رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اش��اره به 
اس��تفاده بهینه از دارایی ه��ای ملی گفت: اساس��ی ترین تصمیم 
وسخن ما این اس��ت که ازتمام ظرفیتها و دارایی های ملی  برای 
جلوگیری از واردات اس��تفاده ش��ود، بااجرای طرح اخیر از خارج 
ش��دن 35۰ تا 4۰۰ میلیون دالر ارز از کش��ور جلوگیری خواهد 

شد. تشکیل شورای پنج نفره برای تدوین برنامه  ها
مخبر تصریح کرد: پیش��نهاد می کنم، ش��ورایی پنج نفره متشکل 
از ی��ک نفر از وزارت بهداش��ت، یک نفر از س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( و س��ه نفر از س��ندیکای داروسازان برای تدوین 
برنامه های عملیاتی کاهش نیاز ارزی کش��ور در حوزه مواد اولیه 

صنعت داروسازی تشکیل شود.
مخبر با بیان اینکه س��تاد آمادگ��ی دارد ازتمام ظرفیتهای خود و 
تعامل با دولت و سایر دستگاههای مرتبط برای اجرای این طرح و 
صرفه جویی بزرگ ارزی استفاده کند افزود: این شورای پنج نفره 
باید با مش��ورت صاحب نظران، طی یک ماه برنامه را با زمان بندی 

و وظیفه مشخص تدوین کند.
الزم به ذکر است در این جلسه اعضای سندیکای داروسازان کشور 

نیز به ایراد نقطه نظرات و ایده ها و پیشنهادات خود پرداختند.

طرح ستاد اجرایی فرمان امام برای 
ایجاد تحول در صنعت داروسازی کشور

ادامه صفحه 2 
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شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السالم تسلیت باد.

زین ماتمی که چشم مالئک ز خون تر است
پیغمبرس�ت آل  ص�ادق  ع�زای  گوی�ا 


