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»نقش انگلیس در تجزیه اراضی ایران« 
بررسی می شود

 دومین نشس��ت از سلسله نشس��ت های علمی »نقش 
انگلیس در تجزیه اراضی ایران«، روز دوشنبه از سوی 
مؤسس��ه پژوهش��ی فرهنگی انقاب اس��امی برگزار 

می شود.
تاری��خ 200 س��اله ی اخیر ای��ران ح��اوی درس ها و 
عبرت های فراونی برای امروز است و ورود قدرت های 
غرب��ی به ایران و ن��وع مواجهه ی آن ها با ایران یکی از 

مهمترین سرفصل های این تاریخ 200 ساله است.
همزمان با آغاز نفوذ انگلیس��ی ها به مناس��بات ایران 
در عص��ر قاجاری��ه، انگلی��س در کنار س��ایر قدرت ها 
همچون روس و فرانسه و عثمانی به عنوان اصلی ترین 
و تأثیرگذارترین بازیگر منطقه ای عمل کرده و با هدف 
کاه��ش نفوذ ایران در منطقه، سیاس��ت های متنوع و 

چند وجهی را دنبال می کرد.
واکاوی آن سیاست ها، از سویی میزان معتبری خواهد 
بود تا رفتارهای امروز اروپایی ها و بخصوص انگلیسی ها 
مورد ارزیابی قرار بگیرد و از س��وی دیگر در تعریف نوع 
رفتارها و سیاست های مسئوالن جمهوری اسامی ایران 

در عرصه ی بین المللی، نقش تعیین کننده ایفا نماید.
بنا ب��ه همین ضرورت، مؤسس��ه پژوهش��ی فرهنگی 
انق��اب اس��امی)دفتر حف��ظ و نش��ر آث��ار آیت اهلل 
خامنه ای( دومین نشست از سلسله نشست های علمی 
»نق��ش انگلیس در تجزی��ه اراضی ای��ران« را برگزار 

می نماید.
در این نشست که روز دوشنبه مورخه 1398/05/07 
از س��اعت 10:30 ت��ا 13 برگزار خواهد ش��د، آقایان 
موسی فقیه حقانی، حسین احمدی و مجتبی برزویی 
به ارائه  دیدگاه های خود خواهند پرداخت.  فارس

ماجرای نفوذ نیروهای سپاه به شهر 
اسالم آباد هنگام اشغال توسط منافقین

عض��و هیئت علمی دانش��گاه امام حس��ین)ع( گفت: 
وقتی که منافقین در اسام آباد بودند دستور آمد که به 
این ش��هر نفوذ کنیم و اطاعات به دست بیاوریم. من 
به همراه »حس��ین اهلل کرم« لباس کردی پوشیدیم و 

وارد اسام آباد شدیم.
س��ردار »مراد پی��ری« در چهارمی��ن همایش علمی 
تخصص��ی تاریخ ش��فاهی ت��رور که در مرکز آرش��یو 
ملی برگزار ش��د، گفت: موضوعی ک��ه ما در عملیات 
مرصاد دیدیم این بود که منافقین بهتر و جس��ورانه تر 
از عراقی ها می جنگیدند. آنها تجهیزات و ماش��ین های 

بسیار نوین و مجهزی داشتند.
وی افزود: وقتی که منافقین در اسام آباد بودند دستور 
آمد که به این ش��هر نفوذ کنیم و اطاعات به دس��ت 
بیاوریم. من به همراه »حس��ین اهلل کرم« لباس کردی 
پوش��یدیم و وارد اس��ام آباد شدیم. حس��ین اهلل کرم 
لهج��ه کردی گرفت و ژس��ت کس��ی را گرفت که به 

دنبال زن خود که معلم است می گردد.
عضو هیئت علمی دانش��گاه امام حسین)ع( ادامه داد: 
زمانی که وارد اس��ام آباد ش��دیم، دیدیم که منافقین 
بس��یاری از حزب اللهی ها را اع��دام کرده و جنازه ها را 
باالی تیربرق ها گذاش��ته بودند. اطاع��ات را از نحوه 
آرای��ش منافقین به دس��ت آوردیم و از ش��هر خارج 
شدیم. سپس به آقای محسن رضایی گزارش دادیم و 

آقای رضایی گفت همین امشب منافقین را می زنیم.
سردار پیری با بیان اینکه نیروی هوایی و هوانیروز نقش 
بسیار اساس��ی در عملیات مرصاد داشتند، عنوان کرد: 
آرایش منافقین در جاده اسام آباد کرمانشاه به گونه ای 
بود که آنها به هیچ وجه آرایش نظامی نداش��تند؛ همه 
آنه��ا روی جاده بودند و هدف بس��یار خوب��ی را برای 

هوانیروز و نیروی هوایی ارتش ما ایجاد کرده بودند
وی گفت: اجرای عملیات زمینی در مرصاد با سپاه بود 
و پشتیبانی آن توس��ط ارتش انجام شد و در مجموع 
قری��ب به ه��زار نف��ر از منافقین در جری��ان عملیات 

مرصاد کشته و اسیر شدند.  میزان

ایران باید از مزایای اقتصادی  برجام 
بهره مند شود

س��فیر اتریش در ایران با اش��اره به برخ��ی از اهداف 
خود در سفر به ایران بر غیرقابل انکار بودن حق ایران 
در بهره گی��ری از مزایای اقتص��ادی برجام تأکید کرد 
و گفت: این کش��ور دوس��ت دارد س��هم خود را برای 

استمرار برجام ایفا کند.
اشتفان شولتز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران 
ح��ق غیرقابل انکار و جهان ش��مول دارد که از مزایای 
اقتصادی ناش��ی از برجام بهره مند ش��ود. وی با اشاره 
به گفت وگوهای صورت گرفته بین هیئت اتریش��ی و 
اس��تاندار سمنان خاطرنشان کرد: همکاری تحقیقاتی 

مناسب استان سمنان و اتریش شکل گرفته است.
سفیر اتریش با بیان اینکه قرار است بین دانشگاه سمنان 
و دانش��گاه معروف لئوبن اتری��ش همکاری تحقیقاتی 
انجام ش��ود افزود: درواقع ای��ن همکاری تحقیقاتی در 
حوزه قطعه سازی و کم کردن استهاک قطعات خودرو 
به خصوص در پیس��تون ها اس��ت. وی با بیان اینکه از 
گذشته همکاری مطلوب بین ش��رکت های اتریشی و 
ایران وجود داش��ته خاطرنشان کرد: 2 شرکت اتریشی 
معروف س��ال های سال است که در حوزه مدیریت آب 

در ایران در حال فعالیت هستند. تسنیم

اخبار

تیم اقتصادی کابینه روحانی از اصالح طلبان هستند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تیم اقتصادی روحانی در وزارتخانه های 
اقتصاد، صمت، جهاد کش��اورزی و کار از اصاح طلبان شناسنامه دار است، لذا 

اصاح طلبان نمی توانند ناکارآمدی ها را کتمان کنند.
س��ید ناصر موسوی الرگانی در مورد س��هم اصاح طلبان در وضعیت اقتصادی 
فعلی کشور گفت: آقای جهانگیری از مهره های اصلی اصاح طلبان در دوره های 
یازده��م و دوازده��م در جایگاه معاون��ت اول رئیس جمهور و تئوریس��ین اقتصادی 
دولت اس��ت. وی با اش��اره به اینکه در انتخابات س��ال 9۶ با دفاعیات و تاش های آقای 

جهانگیری، روحانی توانست مجدداً بر مسند ریاست جمهوری بنشیند، تصریح کرد: 
جهانگی��ری در آن زمان می گفت »یادتان هس��ت ما تورم ۴0 ت��ا 50 درصدی را تحویل 
گرفتیم و االن تورم تک رقمی شده است؟« زمانی که دولت یازدهم کشور را تحویل گرفت، 

یک نان سنگک 300 تومان بود، االن 1500 تومان است که 5 برابر شده است.  مهر

تقدیر آیت اهلل مکارم شیرازی از اقدامات رئیس دستگاه قضا
آیت اهلل مکارم ش��یرازی در دیدار با آیت اهلل رئیس��ی، از زحمات رئیس دستگاه 
قضا در این مدت نس��بتاً کوتاه تقدیر و تش��کر کرد و ایش��ان را مرد تحول در 

دستگاه قضایی دانست.
در دیدار آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی و رئیس قوه قضاییه مسائل مهمی همچون 
سرنوش��ت زندانیان مهریه، پرونده های اختاس، زندانیان محکوم به قصاص، اطاله 
دادرسی و ... مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. وی یکی از مشکات را حکم دادگاه ها 
مبنی بر عدم الزام زوجه به تمکین تا اتمام اقس��اط مهریه دانس��ت و با توجه به طوالنی 
بودن مدت اقس��اط که در بعضی موارد تا ده ها س��ال به طول می انجامد، اظهار داشت: از 
نظر حکم شرع باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند. مرجع تقلید با ابراز خرسندی 
از حل یکی پس از دیگری مشکات سابق، توفیقات رئیس دستگاه قضا و همکارانشان را 

از درگاه خداوند مسئلت کرد.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مکارم شیرازی

جانبازان و خانواده شهدا 8 ماه است که مشکل دارو دارند
نماینده مردم ش��هرضا در مجلس گفت: 8 ماه اس��ت که به دلیل عدم تخصیص 
بودجه به بنیاد شهید و امور ایثارگران مشکات جدی برای جانبازان و خانواده 

شهدا و ایثارگران در خصوص دارو و درمان ایجاد شده است.
س��میه محمودی نماینده مردم شهرضا درمجلس شورای اسامی اظهار داشت: 
ح��دود 8 ماه اس��ت که ب��ه دلیل عدم تخصی��ص بودجه به بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران مش��کات ج��دی برای جانبازان و خانواده ش��هدا و ایثارگران در خصوص 
دارو و درمان ایجاد ش��ده است. نماینده مردم شهرضا در مجلس ادامه داد: باید به بحث 
دارو جانبازان ما توجه ش��ود، الزم اس��ت در این زمینه به صورت 100 درصد تخصیص 
بودجه داشته باشیم، بالغ بر 1700 میلیارد تومان به بیمه  دی بدهکار هستند، بیمه هم 
نمی تواند تعهدات خود را به داروخانه ها و پزش��کان پرداخت کند و این موجب مش��کل 

شده است.  فارس

روحانی در دیدار وزیر خارجه عمان:

انگلیسی ها در توقیف نفتکش ایرانی متضرر خواهند شد

خالصه ای از جلسه علنی روز گذشته مجلس
تقدیر خانه ملت از وزارت اطالعات

تشکر »الریجانی« از وزارت اطاعات، نامه روحانی به رهبری در اعتراض به ضرورت ارائه 
گ��زارش به مجلس، ادامه فعالیت رآکتور آب س��نگین اراک، اعام وصول س��وال پژمانفر 
درباره عدم س��اماندهی فیلترشکن ها از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس شورای 

اسامی بود.
جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس��امی به ریاس��ت عل��ی الریجانی برگزار ش��د و طرح 
اصاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��امی، انتخاب عضو ش��ورای  
سیاس��تگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مراکز آموزش��ی و پرورشی غیردولتیو... در 

دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در نطق قبل از دس��تور از وزیر اطاعات و کارکنان این 
وزارتخانه به دلیل شناس��ایی، دستگیری و ضربه به شبکه جاسوسی آمریکا در کشورمان 
تش��کر کرد. علی الریجانی همچنین در واکنش به درخواس��ت محمدرضا صباغیان برای 
ارائه گزارش دولت، وزرا و رئیس جمهور در مجلس از نامه روحانی به رهبری در اعتراض 

به ضرورت ارائه گزارش به مجلس خبر داد.
مهرداد الهوتی با اش��اره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انژری اتمی در جلسه 
فراکس��یون مستقلین گفت که بنا به گفته رئیس سازمان انژری اتمی فعالیت راکتور آب 

سنگین اراک ادامه می یابد.
س��خنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس نیز از ارائه گزارش معاون ضد جاسوسی 
وزارت اطاع��ات در جلس��ه ای��ن فراکس��یون از روند مقابل��ه با توطئه ه��ا و فعالیت های 

سرویس های جاسوسی علیه امنیت کشورمان در جلسه این فراکسیون خبر داد.
نمایندگان در مصوبه ای مقرر کردند که اصاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین 

بررسی الیحه بودجه ساالنه به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد.
همچنی��ن نماین��دگان پس از بررس��ی ه��ای الزم، وزرا را تنها یک بار مج��از به تعویق 
پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس کردند. سوال نماینده 

مشهد از وزیر ارتباطات درباره عدم ساماندهی فیلترشکن ها اعام وصول شد.
همچنی��ن 1۶۴ نماینده مجلس با امضای بیانیه ای به تیم والیبال جوانان کش��ورمان که 
برای اولین بار در تاریخ ورزش والیبال کش��ورمان موفق به کس��ب عنوان قهرمانی جهان 
شدند، تبریک گفتند. 222 نماینده مجلس نیز با امضای بیانیه ای از اقدام وزارت اطاعات 

برای انهدام شبکه 17نفره جاسوسی آمریکا در ایران تشکر کردند.  ایسنا

رئی��س مرکز مطالعات راهب��ردی ارتش گفت: 
منافقین هن��وز هم از اس��ترالیا، اروپا و آمریکا 
تم��اس می گیرند و جاسوس��ی تلفن��ی انجام 
می دهن��د؛ فک��ر نمی کنم هیچکس ب��ه اندازه 

منافقین در جاسوسی تلفنی متبحر باشند.
امیر احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات 
راهب��ردی ارتش در چهارمی��ن همایش علمی 
تخصصی تاریخ ش��فاهی ترور در مرکز آرش��یو 
ملی برگزار ش��د، با بیان اینکه در سال 13۴۴ 
سازمان منافقین با انگیزه های مسلحانه تشکیل 
ش��د، گفت: در س��ال 13۴9 تمام هسته اصلی 
س��ازمان لو رفته و اعدام ش��دند به جز مسعود 

رجوی که به او حکم حبس ابد داده شد.
وی با بیان اینکه خیلی از دوس��تان انقابی ما 
فریب ش��عارهای منافقی��ن را خوردند و جذب 
آنها ش��دند، اف��زود: سیاس��ت منافقین طوری 
بود که آنها پل های پش��ت س��ر، ف��رد تازه وارد 
به س��ازمان را خراب می کردن��د تا دیگر امکان 

برگشتن برای او وجود نداشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات راهب��ردی ارتش با بیان 
اینکه تخلیه زاغه خانه های مهمات از پادگان ها، 
یک��ی از اقدامات عم��ده منافقی��ن در ابتدای 
پیروزی انقاب اسامی ایران بود، اظهار داشت: 
منافقین می خواس��تند خ��ود را به ام��ام )ره( 
نزدیک کنند اما بنیانگذار کبیر انقاب اسامی 

با هوشمندی این اجازه را به آنها نمی دادند.
امیر پوردستان در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه انصافاً ارتش بعث بعد از پیوس��تن 

منافقی��ن قوت گرف��ت و آنها با چش��م بازتری 
حرکات خود را تنظیم می کردند، گفت: ش��نود 
ارتش بع��ث از زمان بعد از پیوس��تن منافقین 
به آنها بس��یاری قوی تر ش��د. منافقین تمامی 
مکالمات ما را رصد می کردند و با کلیدواژه های 

رزمندگان ما آشنا بودند.
وی با بی��ان اینکه اج��ازه بدهی��د یک مورد را 
همین ج��ا داخل پرانت��ز بگوی��م، تصریح کرد: 
منافقی��ن هنوز هم از اس��ترالیا و اروپا و آمریکا 
تم��اس می گیرن��د و جاسوس��ی تلفن��ی انجام 
می دهن��د. فکر نمی کن��م هیچکس ب��ه اندازه 

منافقین در جاسوسی تلفنی متبحر باشد.
رئیس مرکز مطالع��ات راهبردی ارت��ش با بیان 
اینک��ه ایفای نقش بلدچ��ی و راهنما، یکی دیگر 
از کمک های منافقین ب��ه ارتش بعث بود، گفت: 
منافقین حتی در بازجویی از اسرای ایرانی هم به 
صدام کمک می کردند. منافقین با وعده و وعید و 
نیرنگ، در حین بازجویی از اسرا، برخی از سربازان 

جوان کم سن و سال ما را جذب خود می کردند.
امی��ر پوردس��تان با اش��اره ب��ه اینک��ه همین 
اقدامات منافقین س��بب ش��د که آنه��ا به فکر 
تش��کیل ارتش آزادی بخش بیفتند، افزود: انواع 
و اقس��ام س��اح ها و تجهیزات از برزیل تا ژاپن 
در اختی��ار ارتش آزادی بخش ق��رار گرفته بود 
و این ارتش دو عملی��ات موفق در مناطق فکه 
و مه��ران انجام داد و همی��ن دو عملیات باعث 
ش��د که آنها تصور کنند می توانند تهران را هم 
بگیرند. وی با بیان اینکه منافقین نفراتی بودند 

که بس��یار محکم بودند و حقیقتاً داعش امروز 
نسخه جدیدی از منافقین است، گفت: هیچگاه 
نباید در فیلم هایمان دش��من را ضعیف و زبون 

نشان دهیم.
رئی��س مرک��ز مطالع��ات راهب��ردی ارتش با 
ی��ادآوری اینک��ه م��ن چن��د ب��ار ب��ا برخی از 
منافقین دستگیرش��ده مصاحبه داشتم، تاکید 
کرد: بس��یاری از منافقین دستگیرشده 2 تا 3 
ساعت بعد از دستگیری می شکستند و از رفتار 
خودشان پشیمان می ش��دند چراکه می دیدند 
خبری از ش��کنجه ای که به آنها گفته شده بود، 
نیس��ت. البته این اتفاق ک��م می افتاد چون به 
مح��ض اینکه منافقین در معرض اس��ارت قرار 
می گرفتند یا س��یانور می خوردند یا با نارنجک 
خودشان را منفجر می کردند و به خودشان این 

اجازه را نمی دادند که اسیر ما شوند.
امیر پوردس��تان خاطرنش��ان ک��رد: در جریان 
عملیات مرصاد، ارتش عراق با پشتیبانی هوایی 
مسیر را تا سرپل ذهاب برای منافقین باز کرد و 
منافقین بعد از ورود به کرند واسام آباد غرب با 
سد مردم روبرو شدند و همین موضوع، فرصتی 
را در اختیار فرماندهان قرار داد تا یک جلس��ه 
فوری را برای مقابله ب��ا این تجاوز انجام دهند 
و الحمدهلل با هوش��مندی فرماندهان و مقاومت 

مردم، منافقین ناکام ماندند
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: عملیات مرصاد 
برکتی برای همکاری و وحدت بیش��تر ارتش و 

سپاه بود.  مهر

رئیس جمهور در دیدار وزی��ر خارجه عمان گفت: 
اق��دام انگلی��س در توقی��ف نفتک��ش ایران��ی در 
جبل الط��ارق غیرقانون��ی بوده و هیچ س��ودی هم 

برای آنها نداشته و قطعاً متضرر خواهند شد.
حجت االسام حسن روحانی در دیدار »یوسف بن 
علوی« وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه ایران 

و عمان همواره برای حل وفصل مسائل و مشکات 
منطقه، گام های مثبتی کنار هم برداشته اند، اظهار 
داشت: جمهوری اسامی ایران عاقمند به توسعه 
مناسبات و همکاری ها با عمان در سطوح مختلف 

و در راستای منافع متقابل دو ملت است.
وی رواب��ط ایران و عمان را همواره دوس��تانه و رو 

به توس��عه خوان��د و تصریح کرد: بای��د با افزایش 
رفت وآمده��ا و رایزنی ه��ا در راس��تای گس��ترش 
همه جانب��ه مناس��بات و همکاری ه��ای تهران �� 
مس��قط در بخش ه��ای مختلف به وی��ژه انرژی و 

تجاری تاش کنیم.
رئیس جمهور با ابراز اینکه ایران و عمان مسئولیت 
اصلی تأمین امنیت در منطقه تنگه هرمز را به عهده 
دارند، گفت: جمهوری اسامی ایران همواره تاش 
می کن��د ت��ا دریای عم��ان، خلیج ف��ارس و تنگه 
هرمز مس��یری امن و مطمئن برای کشتیرانی آزاد 

بین المللی باشد.
روحانی تأکید کرد: حضور نیروهای خارجی نه تنها 
کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه عامل اصلی 

تنش خواهد بود.
وی بازسازی س��وریه و بازگش��ت آوارگان به این 
کشور و تاش برای توقف کشتار مردم بی گناه یمن 
را از موضوعات حائز اهمیت در تعامات منطقه ای 
دانست و خاطرنشان کرد: باید با همکاری متقابل 
در راستای ارسال کمک های انسان دوستانه غذایی 

و دارویی به مردم بی گناه یمن تاش کنیم.
رئیس جمه��ور تجاوز رژیم صهیونیس��تی، کش��تار 
و آواره ک��ردن مردم فلس��طین و تخریب خانه های 

فلس��طینیان را از دیگر موضوعات حائز اهمیت در 
منطقه برش��مرد و افزود: برنامه ریزی های ناپخته و 
خطرناک برای آینده فلسطین تحت عنوان معامله 
قرن، نگران کننده اس��ت. روحانی با تأکید به اینکه 
امروز همه مسائل منطقه به نوعی به یکدیگر پیوند 
خورده اند، تصریح کرد: اگر خواس��تار پیش��رفت و 
توسعه منطقه هس��تیم باید همگان برای برقراری 
ثبات و امنیت پایدار در سراسر منطقه تاش کنند.

وی با اش��اره به اینک��ه جمهوری اس��امی ایران 
در هی��چ دوره ای آغازگر تنش ب��ا دیگران نبوده و 
نخواهد بود، گفت: اتفاقات ناخوشایند و تنش های 
امروز منطقه، ریش��ه در خ��روج یکجانبه آمریکا از 
تواف��ق برج��ام و تصورات واهی دولت این کش��ور 

دارد.
رئیس جمه��ور با اع��ام اینکه اق��دام انگلیس در 
توقیف نفتکش ایران��ی در جبل الطارق غیرقانونی 
بوده و هیچ س��ودی هم برای آنها نداش��ته و قطعاً 
متض��رر خواهند ش��د، گفت: جمهوری اس��امی 
ایران همچنان با ق��درت در برابر تخلف و هرگونه 
تخطی از مقررات که امنیت کش��تیرانی در منطقه 
خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را به خطر 

بیندازد، خواهد ایستاد.

»یوس��ف بن علوی« وزیر ام��ور خارجه عمان نیز 
در ای��ن دیدار ضمن اباغ س��ام گرم »س��لطان 
قابوس« پادشاه عمان به رئیس جمهور کشورمان، 
روابط ایران و عمان را دوس��تانه و برادرانه دانست 
و گفت: مناس��بات تهران �� مسقط در زمینه های 
مختلف به ویژه تجاری و سرمایه گذاری همواره رو 

به پیشرفت بوده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه توافق��ات و برنامه ریزی ه��ای 
مس��ئوالن دو کشور برای توس��عه روابط تجاری و 
س��رمایه گذاری فی مابین، اظهار داش��ت: دو ملت 
از توس��عه روزافزون روابط و همکاری های ایران و 

عمان استقبال می کنند.
وزی��ر امور خارجه عمان خاطرنش��ان ک��رد: امروز 
منطق��ه در ح��ال گ��ذر از بحران های س��اختگی 
و نیابت��ی بوده و مطمئن��اً ایجاد امنی��ت پایدار و 
حقیقی در منطقه ب��دون حضور ایران، امکان پذیر 

نخواهد بود.
بن عل��وی گف��ت: ای��ران و عم��ان با وج��ود همه 
چالش های��ی ک��ه ب��ا آن روب��ه رو هس��تند، باید 
برق��راری  راس��تای  در  را  خ��ود  ت��اش  تم��ام 
 ثب��ات و امنی��ت پای��دار در منطقه ب��ه کار گیرند.
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س��خنگوی دولت گفت: این روزها بسیار به مرصاد 
ش��باهت دارد و پش��ت تخریب چهره ه��ای نظام، 

سازمان منافقین هستند.
علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری 
خود ب��ا خبرنگاران گفت: پمپئ��و گفته حاضرم با 
خبرنگاران ایرانی گفت وگ��و کنم؛ ما می گوییم ما 
خانم مرضیه هاش��می را داریم ک��ه می تواند با او  

گفت وگو کند و ما از این  مسئله گریزان نیستیم.
وی افزود: همین برخوردشان  با خبرنگاران ایرانی 
در نیوی��ورک بی احترامی آنان به رس��انه اس��ت و 

تصویر واقعی از دولت مردان آمریکاست.
س��خنگوی دولت با اش��اره ب��ه ایام بزرگداش��ت 
عملیات مرصاد گفت: یاد ش��هید صیاد شیرازی را 
گرامی می داریم. امروِز ما، با روزهای مرصاد بسیار 
ش��باهت دارد. آن روزها از مهران تا تهران حرکت 
کردیم. فکر می کردند به روش نظامی و کمک های 
غربی ه��ا از مهران تا تهران حرکت کنند. آن زمان 
شعار مذکور را مطرح کردند، زیرا باور داشتند یک 
نهاد مدنی در ایران وجود ندارد و رژیم تنهاس��ت. 
امروز هم همین مسئله وجود دارد و فکر می کنند 
ب��ا تحریم ما تنها هس��تیم. باید بدانن��د مردم در 

مقابل تحریم ها ایستادگی خواهند کرد.
به گفته وی این روزها بس��یار به مرصاد ش��باهت 
دارد و پش��ت تخری��ب چهره های نظام، س��ازمان 

منافقین هستند.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: فشارهای تحریمی 
با این تحلیل صورت گرفت که مردم پش��ت نظام 
نیس��تند اما صف های طوالنی مردم ساالری را رقم 
زد. امروز هم ما در تنگه زبرجد هستیم و با همان 

مقاومت ایستادگی خواهیم کرد.

ربیع��ی در ادامه س��فرهای خارج��ی ظریف وزیر 
خارجه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: سفر 
به ۶ کشور صورت گرفت و باید گفت خوشبختاته 
گفت وگوی ظریف با رسانه های ایرانی پمپئو را به 

آن وا داشت که با ما گفت وگو کند.
وی همچنین گفت: هرجا که آمریکایی ها خواستند 
مرزی ببندند، مقامات وزارت  خارجه ما به خصوص 

دکتر ظریف جلوی او ایستاد و خط  شکنی کرد.
س��خنگوی دول��ت همچنی��ن موفقی��ت تیم ملی 
جوان��ان والیب��ال را تبری��ک گفت: م��ردم به این 
پیروزی ها برای شیرین کردن کامشان نیاز دارند.

ربیع��ی همچنی��ن درب��اره س��فر برخ��ی مقام ها 
ب��رای میانجیگی��ری بین ای��ران و  انگلیس جهت 
آزادی کش��تی و  ی��ا معاوضه کش��تی ها نیز گفت: 
پیش��نهادهایی مطرح می کنند اما به معنای قبول 
میانجیگری نیس��ت؛ درباره کش��تی ایرانی سرقت 
رفته از س��وی انگلیس مواضع مش��خصی داریم و 
آنها باید از سرقت دست بردارند و ما هم بر اساس 
حسن نیت تصمیم خواهیم گرفت؛ اینگونه نیست 
ک��ه اول ما آزاد کنیم بعد آنها. آنها گفتند تضمین 
بدهیم که این کشتی به سوریه نفت نخواهد برد.

وی ادامه داد: ما اساس��ا این حق را قائل نیس��تیم 
که یک کشور تحریم بگذارد و  بقیه کشورها از آن 

تبعی��ت کنند، دلیلی به تضمین نیس��ت و  قائل بر 
آن  نیستیم که سربازان اجرای تحریم های دیگران 
باش��یم، ضم��ن اینکه قبا اعام ش��ده مقصد این 
کشتی سوریه نبوده است. این اقدامات در شرایط 
فعل��ی تحریک کنن��ده اس��ت و به تنش ه��ا دامن 

خواهد زد.
وی بی��ان کرد: چن��دی پی��ش هم ما ش��نیدم که 
می خواهند یا ناوگان اروپایی به خلیج فارس بیاورند. 
اعتقاد بر این است این قبیل اقدامات در شرایط کنونی 
تهدید کننده اس��ت و پیام خصمانه دارد و  به تنش 
ها دامن خواهد زد. جمهوری اس��امی ایران از همه 
کش��ورها دعوت کرده و می کند که از حمایت این 
رفتارهای تحریک آمیز خودداری کنند. ما کماکان 
معتقد هس��تیم که امنیت منطقه توسط کشورهای 
منطقه تامین ش��ود و ایران بزرگترین مدافع تامین 

امنیت کشتیرانی در منطقه خواهد بود.  
س��خنگوی دولت افزود: س��واالتی  در زمینه طرح 
مس��کو برای تامین امنیت خلیج فارس مطرح بود 
که این طرح در واقع ضرورت تش��کیل یک مجمع 
گف��ت و گوه��ای منطقه ای بوده و این پیش��نهاد 
بارها توس��ط وزیر خارجه ایران بیان شده است. ما 
از همکاری همه کشورها در این خصوص حمایت 
می کنیم منتهی ابتکار عمل در کشورهای منطقه 

خواهد بود و از هرگونه ابتکار عملی که به ترتیبات 
منطقه ای برای حفظ امنیت منطقه ش��ود، کاما 
استقبال می کنیم. سخنگوی دولت گفت: وارادات 
گن��دم نداش��ته ایم. ۶ میلی��ون و 300 تن خرید 
تضمینی گندم داش��ته ایم. تاکنون 8 هزار میلیارد 
تومان هم پرداخت کردیم و  2 هزار و 300 میلیارد 

هم از پول خرید باقی مانده است.
ربیع��ی درباره انتش��ار لیس��تی درباره مس��ئوالن 
دوتابعیت��ی تصریح کرد:  ش��أن مجلس پیروی از 
شایعه های بی اساس نیست و دیدگاه هیئت رئیسه 
هم این نبوده اس��ت، کمیته تحقیق شرایطی دارد 
که هیچ کدام از اینها رعایت نش��ده اس��ت، عنوان 
این کار را هیاهو برای هیچ گذاشتم؛ واقعا منطقی 
نیس��ت که در ش��رایط فعلی جامعه را دچار تنش 
کنیم، صدردصد دروغ و نادرس��ت است و باید قوه 
قضاییه پیگیری کند. کسی که یک روز هم پایش 
را به ایاالت متحده نگذاش��ته نوش��ته است که او 
دوتابعیتی اس��ت، جالب است اسم سرمایه گذاران 
هم در این لیس��ت بود که آنها باید سرمایه شان را 

به داخل کشور بیاورند.
وی همچنی��ن درب��اره گ��زارش س��االنه دولت به 
مجل��س و اختاف نظرها در این ب��اره گفت: ما به 
تمام قوانین احترام  می گذاریم و این ش��عار دولت 

اس��ت. اما سوال و اس��تیضاح در قانون پیش بینی 
شده و اینکه اگر سالی یک بار هم گزارش عملکرد 
بدهیم و  بر اس��اس آن  گ��زارش رفتارهای دیگری 
سامان بگیرد را موجب شفافیت نمی دانیم و اتفاقا 

موجب تشتت و عدم شفافیت بیشتر می شود.
س��خنگوی دولت ادام��ه داد: ما نگفتی��م قانون را 
اج��را نمی کنیم؛ دولت دیدگاه خود را مطرح کرده 
و  وقت��ی آقای امی��ری آن را مطرح ک��رد هم قرار 
ش��د نامه ای درباره آثار و  تبع��ات و  مواردی که با 
قان��ون همخوانی  ندارد خدمت مقام معظم رهبری 
تنظیم  و ارس��ال شود. ایشان مس��ئله را به هیئت 
ح��ل اختاف قوا که آقای ابوترابی مس��ئولیت آن 
را بر عه��ده دارد ارجاع دادن��د. هرچه از این  ارجاع 
بی��رون بیای��د دول��ت  از  آن  تبعی��ت می کن��د اما 

معتقدیم سازو کارهای موجود کفایت می کرد.
س��خنگوی دولت همچنین با اشاره به حاشیه های 
پیش آمده برای وزیر بهداش��ت گفت: آقای نمکی 
محب اهل بیت)ع( است و افتخار این دولت نوکری 
امام حسین)ع( است. یاد جمله معروفی از زنده یاد 
ش��ریعتی افتادم، اشک نه تنها نشان حزن نیست، 

بلکه بیان عشق است.
ربیعی افزود: از س��خنان آقای نمکی سوء برداشت 
ش��ده اس��ت، ایش��ان اقدامات خوب��ی در  وزارت 
بهداشت انجام داده اس��ت که ما باید از این اقدام 
حمایت کنیم. من با ایش��ان صحبت کردم، گفتند 
ما راهی ب��رای افزایش ش��ادی در جامعه نداریم. 
بح��ث این بود که باید در رس��انه ها ش��اد بودن را 
آموزش دهیم. سوءبرداشت ها ممنوع، آقای نمکی 
ش��اعر اهل بیت)ع( هس��تند و به سبک محتشم 
کاشانی شعری در وصف اهل بیت)ع( گفته است.

ربیعی:

پشت سر تخریب مسئوالن، منافقین قرار دارند
 مرضیه هاشمی می تواند با پمپئو مصاحبه کند

امیر پوردستان:
منافقین از استرالیا و آمریکا تماس می گیرند و جاسوسی می کنند


