
تقویت روابط تهران- آنکارا
وزی��ر خارجه ترکی��ه پس از مالق��ات با همتای 
ایرانی خود عنوان کرد ک��ه در این دیدار درباره 
مناسبات دوجانبه و موضوعات منطقه ای به ویژه 

سوریه گفتگو کرده است.
 »مول��ود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه پس 
از دیدار با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود 
در اس��تانبول و در حاشیه هش��تمین کنفرانس 
وزرای »قلب آس��یا« یا همان روند اس��تانبول در 
صفحه توئیترش درباره موضوعات مورد گفتگو در 
این دیدار با انتشار تصاویری نوشت: »در مالقاتم 
با جواد ظری��ف وزیر امور خارجه ای��ران، درباره 
مناسبات دوجانبه و موضوعات منطقه ای به ویژه 

سوریه بحث و تبادل نظر کردم.«  فارس
 

تقدیر سعودی از حجاج ایرانی 
رئیس سازمان حج وزیارت ایران که به مکه مکه 
مکرمه سفر کرده اس��ت با وزیرامور حج و عمره 

عربستان سعودی دیدار و رایزنی کرد.
پای��گاه خبری »رهنما دیل��ی« از دیدار »محمد 
صالح بنتین« وزیر امور حج و عمره این کش��ور 
ب��ا »علیرضا رش��یدیان« رئیس س��ازمان حج و 
زی��ارت ایران در مکه مکرمه خبر داد. این پایگاه 
خبری با اش��اره به اینک��ه دو طرف درباره فصل 
بع��دی حج رایزنی کردند گزارش داد که در این 
جلس��ه معاون وزیر حج و عمره دیوان پادشاهی 
س��عودی و چند مقام س��عودی دیگر نیز حضور 
داشته اند.دو طرف همچنین یک توافق در ارتباط 
با حضور زائران ایرانی در عربستان سعودی امضا 
کردن��د. بنیتن در یک نشس��ت خبری گفت که 
ملک سلمان پادشاه سعودی و محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی بر لزوم فراهم کردن همه نیازها 
و تس��هیالت الزم برای زائران از سرتاس��ر جهان 

تاکید کرده اند.

اخبار

 آژانس انرژی اتمی با همان شیوه گذشته
با ایران تعامل می کند

»رافائ��ل گروس��ی« در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
ریانووس��تی روس��یه تاکید کرد در دوره ریاست 
او بر آژان��س بین المللی انرژی اتمی، تغییری در 

شیوه تعامل این نهاد با ایران رخ نخواهد داد.
مدیرکل  جدی��د آژانس بین المللی انرژی اتمی 
وعده داد تالش خواهد کرد که در تعامل با ایران 
هیچگونه بی عدالتی رخ ندهد.وی ادر گفت وگو 
با خبرگزاری ریانووس��تی روسیه با بیان این که 
اج��ازه نمی دهد در مورد ایران تبعیض رخ دهد 
از تمایل خود برای ادامه همکاری با این کش��ور 
خبر داد.گروس��ی تاکید کرد که در این س��مت 
بس��یار مصم��م و قانونمند ب��وده و تردیدی در 
انجام وظایفش نخواهد داش��ت.مدیرکل آژانس 
بی��ن المللی ان��رژی اتمی همچنین یادآور ش��د 
از گزارش های بازرس��ان این س��ازمان در مورد 
انج��ام تعهدات ایران حمایت م��ی کند.به گفته 
وی آژانس بین المللی انرژی اتمی در هر مرحله 
بر هم��کاری و توج��ه متقابل متمرک��ز خواهد 
شد.گروس��ی افزود: در دوره ریاس��ت وی آژانس 
روش جدی��دی را برای فعالیت های خود به کار 
نگرفته و همچنان به ش��یوه پیشین به تعامل و 

همکاری خود با ایران ادامه می دهد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکش��نبه نیز 
در صفح��ه توئیتر رس��می خود، اع��الم کرد که 
مدیرکل جدید این سازمان بر همکاری و روابط 
کاری سازنده با جمهوری اس��المی ایران تاکید 
دارد.»رافائل گروس��ی« پس از درگذشت »یوکیا 
آمان��و« مدیرکل پیش��ین آژانس، ب��رای هدایت 
این نهاد انتخاب ش��د. او نخستین فرد از منطقه 
آمریکای جنوبی اس��ت که در این س��مت ایفای 
نقش می کند.این دیپلمات آرژانتینی اخیرا گفته 
اس��ت که افزایش غنی س��ازی اورانیوم در ایران 
شاید تهدید فوری محسوب نشود، اما یک مسئله 
جدی اس��ت و جهت پیشگیری از تشدید تنش، 
باید با آن با دوراندیش��ی برخورد کرد. خبر دیگر 
در حوزه هسته ای آنکه سخنگوی سازمان انرژی 
اتم��ی ایران با بیان اینکه بدون روس ها هم قادر 
به ادامه تولید ایزوتوپ های پایدار هستیم، تاکید 
کرد: روس��یه به خاطر عدم تمدید معافیت های 

آمریکا، از این پروژه کنار نمی کشد.  ایرنا

گزارش

پاسخ پشیمان کننده به هر تجاوزی می دهیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاها و تهدیدات نظامی 
اخیر مقامات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت که ایران در برابر هرگونه 
تجاوز و یا اقدام احمقانه، پاسخی کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. سید 
عباس موس��وی اظهار داشت:  تهدیدات رژیم اشغالگر قدس را نشانه ضعف 

و ناتوانی این رژیم و با هدف سرپوش گذاشتن بر بحران ها و مشکالت داخلی 
س��رمداران آن می دانیم؛ رژیمی که ش��الوده و ماهیت آن در طول 70 سال سابقه 
اش��غالگری بر تهدید و تجاوز بنا شده است.موسوی تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران با اتکاء بر قدرت مبتنی بر فرهنگ ایثار و مقاومت مردم خود در دفاع از کیان 
ایران و امنیت ملی خود لحظه ای درنگ و مماشات نخواهد کرد و در برابر هرگونه 

تجاوز و یا اقدام احمقانه، پاسخی کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد.  ایرنا

خروج آمریکا از منطقه تنها به نفع ایران و روسیه 
مع��اون رئیس جمهور پیش��ین آمری��کا ضمن انتقاد از خ��روج نظامیان 
آمریکایی از س��وریه، ایران را به تالش برای در اختیار داش��تن س��الح 

اتمی متهم کرد.
دیک چنی در دوره جورج بوش که در دبی حضور دارد، هش��دار داد که 

خ��روج آمریکا از خاورمیانه تنها به نفع ایران و روس��یه خواهد بود.»دیک 
چنی« وزیر دفاع و معاون ریاس��ت جمهوری پیشین آمریکا که برای شرکت در 
»مجمع راهبری اعراب«  به امارات س��فر کرده اس��ت، درب��اره خروج نیروهای 
آمریکا از منطقه و نقش آن در تقویت مواضع روس��یه گفت: »روس��یه همواره 
مترصد پرکردن خال قدرت اس��ت و به همین دلیل نیروهای روسی همزمان با 
ترک نظامیان آمریکا از شمال سوریه به سرعت وارد منطقه شدند.«  فارس

سفر امیر خانزادی به اسالم آباد 
س��خنگوی نیروی دریایی پاکس��تان اعالم کرد: در جریان س��فر رسمی 
امیر دریادار »حس��ین خانزادی« فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران به پاکستان، دو کشور درخصوص همکاری های مشترک 

رایزنی کردند.
دریاساالر »ارشد جاوید« در بیانیه ای گفت: امیر دریادار خانزادی با حضور 

در مقر فرماندهی نیروی دریایی در شهر اسالم آباد با امیر دریادار »ظفر محمود 
عباس��ی« فرمانده نیرو دریایی پاکستان دیدار کرد.وی افزود: فرمانده هان نیرو 
دریایی جمهوری اسالمی ایران و پاکستان ضمن بررسی همکاری های مشترک 
میان نیروهای دو کش��ور، درخصوص موضوعات مورد عالقه بحث و تبادل نظر 

کردند. العالم9

مش��اور امنی��ت مل��ی آمری��کا در ی��ک گفتگوی 
تلویزیونی از تمایل واشنگتن برای مذاکره با ایران 
در خص��وص آزادی زندانی��ان آمریکایی حاضر در 
ایران که به جرم جاسوسی محاکمه و محکوم شده 

اند خبر داد.
»رابرت اوبرایان« مش��اور امنی��ت ملی آمریکا، در 
مصاحبه با س��ی بی اس، با تاکی��د بر ادامه کارزار 
موس��وم به »فش��ار حداکثری« بر ای��ران، عنوان 
داشت دولت ایاالت متحده مایل به ادامه گفتگوها 
ب��رای آزادی زندانی��ان آمریکایی در ایران اس��ت.

اوبرای��ان در گفتگ��و با برنام��ه »رو در رو با ملت«  

ضمن ابراز خرس��ندی از آزادی ژیائو وانگ، اظهار 
کرد: ما بس��یار خوش��حال خواهیم ش��د که همه 
ایرانی های بازداشت ش��ده برگردند و ما به تالش ها 
ادام��ه خواهیم داد ت��ا ایرانی ها با م��ا دیدار کنند 
و می خواهی��م تمام��ی آن آمریکایی ه��ای زندانی 
در ای��ران به خانه بازگردند.روز ش��نبه ۱۶ آذرماه، 
ژیائو وانگ، زندانی آمریکایی در ایران، با مس��عود 
سلیمانی، پژوهشگر در زمینه سلول های بنیادی و 
عضو هیئت علمی دانش��گاه تربیت مدرس که در 
آمریکا در بازداشت بود، مبادله شد.رئیس جمهوری 
ایاالت متحده از آزادی ژیائو وانگ در قبال مسعود 

س��لیمانی اس��تقبال ک��رد و گف��ت: »دیدی��د ما 
می توانیم با هم به توافق برس��یم«. مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید، به سی بی اس گفته سلیمانی قرار 
بود هفته آینده به دادگاه برود و ما احساس کردیم 
فرصتی هس��ت تا یکی را به خانه برگردانیم، و ]از 
این فرصت[ اس��تفاده کردیم.مجری برنامه سپس 
س��وال کرد: گفتید این یک تواف��ق عالی بود؛ آیا 
می ش��ود آن را بابی ب��رای مذاکرات مس��تقیم با 
ایران دانس��ت؟رابرت اوبرایان ابراز امیدواری کرده 
که چنین ش��ود و همزمان مدعی ش��د که بخشی 
از آزادی ژیائو وانگ ناش��ی از تحریم های ش��دید 
آمریکا در کارزار موسوم به »فشار حداکثری« بود.

اوبرای��ان گفت: رئیس جمهوری پیش��نهاد مذاکره 
بدون پیش ش��رط با ایرانی ها را در مورد گستره ای 

از مسائل مطرح کرده  است. 

وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران با بی��ان اینکه 
هیچ کس از گس��ترش داعش در افغانستان 
و آسیای مرکزی سودی نصیبش نمی شود، 
بر تش��کیل یک جبهه متحد علیه داعش و 

مبارزه قدرتمند با آن تأکید کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران ضمن ش��رکت در هشتمین 
کنفرانس وزرای »قلب آسیا« یا روند استانبول 
در اس��تانبول ترکی��ه طی س��خنانی ضمن 
قدردانی از دولت و مردم ترکیه برای برگزاری 
این نشس��ت عنوان کرد:  در ابتدا از روس��ای 
جلسه برای برگزاری این نشست بهنگام و نیز 
از م��ردم و دولت ترکیه ب��رای مهمان نوازی 

گرم آنها تش��کر می کنم. وی با بیان اینکه ما 
انتخاب��ات پارلمانی س��ال ۲0۱۸ و انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال ۲0۱۹ افغانستان را 
به عنوان گام هایی اساسی در چارچوب قانون 
اساسی آن کش��ور تلقی می کنیم، افزود: ما 
از دوس��تان افغانستانی خود قویا می خواهیم 
اختالف��ات را کنار بگذارند و به حفظ وحدت 
افغانس��تان و نیز اج��رای ترتیبات مصرح در 
قانون اساسی آن کشور به عنوان امری قطعی 

و اجتناب ناپذیر توجه ویژه مبذول دارند.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران ب��ا تأکید بر اینکه هیچ راه حل نظامی 
در افغانس��تان متصور نیس��ت، خاطرنشان 
کرد: حضور نیروهای خارجی هیچگاه ثبات 
را ب��رای منطقه ما به ارمغ��ان نیاورده، بلکه 
سوابق نش��ان می دهد حتی منجر به ایجاد 
بس��تری برای جذب عناصر افراطی ش��ده 
اس��ت. اعالم یک جدول زمانی برای خروج 

مس��ؤوالنه نیروهای خارجی از افغانس��تان 
می تواند زمینه الزم را برای دولت افغانستان 
ب��ه منظور برق��راری فرایند صلح و آش��تی 
در س��طح ملی آماده کند.ظریف ادامه داد: 
در این رابط��ه، ما از فرآین��د صلح افغان - 
افغان تحت مالکیت و هدایت افغانستانی ها 
با مش��ارکت تمام��ی گروه ه��ا و جناح های 
سیاس��ی از جمله طالبان با مرکزیت دولت 
افغانس��تان حمای��ت می کنیم. ش��فافیت و 

فراگی��ری کلی��د هرگونه موفقی��ت در این 
زمینه است. وزیر خارجه گفت: ما همچنین 
می بایست از هر وسیله ای که در اختیارمان 
اس��ت برای تسهیل فرآیند صلح در راستای 
حفظ دس��تاوردهای کنفران��س ۲00۱ بُن 
)Bonn ۲00۱( و ب��ه وی��ژه در چارچوب 
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی افغانستان 
به عن��وان پایه ای محکم برای رس��یدن به 
هرگون��ه راه حل سیاس��ی اس��تفاده کنیم. 
ظریف خاطرنش��ان کرد: نمی بایست تهدید 
روزاف��زون داعش در افغانس��تان که منجر 
به خونریزی بیش��تر و گس��ترش تمایالت 

خطرناک فرقه ای شده را فراموش کرد. 

گزارش
گروه بین الملل- نخس��ت وزیر ژاپن در حالی  می  گوید 
رایزنی ها برای س��فر رئیس جمهوری ایران به توکیو در 
حال انجام است که برخی اخبار از شرط و شروط آمریکا 
برای میزبانی ژاپن از روحانی حکایت دارد که در صورت 
صحت، توکید در آزمون سنگین استقالل از آمریکا قرار 

دارد. 
ترام��پ رئی��س جمهور آمری��کا در حالی خ��ود را برای 
انتخابات آتی این کش��ور آماده می س��ازد که با بحرانی 
به ن��ام اس��تیضاح در کنگره مواجه اس��ت در حالی که 
اجماعی سراس��ری میان جریان های رسانه ای و سیاسی 
برای س��رنگونی وی نیز ایجاد ش��ده است. ترامپ که در 
وضعیت بسیار بحران قرار دارد به دنبال راهی برای فرار 
از این وضعیت اس��ت که تش��دید فضای رعب و وحشت 
و البته ژس��ت دموکراتیک گرفتن در سیاست خارجی را 
در دس��تور کار دارد. موضع گیری علیه روس��یه و چین، 
تحرکات نظامی علیه سوریه، دخالت های گسترده در امور 
ایران  برای ایجاد فضای غبار آلود بخش��ی از این رفتارها 
اس��ت. در این میان ترامپ سوق دادن ایران به مذاکره با 
آمری��کا را مولفه ای مهم در تحق��ق رویاهای انتخاباتی با 
نمایش چهره ای شکس��ت خورده از ای��ران می داند و از 
ه��ر مولفه ای برای این اقدام بهره می گیرد. وی همزمان 
با دخالت  آش��کار در امور ایران به دنبال ادعای مذاکره و 
حتی تس��لیم شدن ایران اس��ت. آمریکایی ها با برجسته 
س��ازی برخی مواضع مسئوالن دولتی در باب چالشهای 
اقتصادی و مشکالت کشور و ته دره بوده ماشین توسعه 
کشور و نیز با مباحثی مانند تعویض جاسوس دو تابیعتی 
آمریکایی با داش��مند ایرانی با این توهم همراه شده که 
ایران نیازمند مذاکره اس��ت لذا س��عی دارد تا این توهم 
را ب��ه امری جهانی مبدل س��ازد. عملکردی که نمود  آن 
را در دخال��ت آمری��کا در روابط ای��ران و ژاپن می توان 
مش��اهده کرد بگونه ای که از یک سو سعی دارد تا چنان 
وانمود سازد که ایران تشنه مذاکره است و از سوی دیگر 
چنان القا س��ازد ک��ه تمام اقدامات ژاپ��ن در میزبانی از 
رئیس جمهوری اسالمی را آمریکا را طراحی کرده  است. 
رویکردی که ژاپن را در آزمون نمایش استقالل از آمریکا 
قرار می دهد و این کش��ور با رد دخالت های آمریکا می 

تواند استقالل و ازادی خود را به نمایش گذارد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت »آبه ش��ینزو« نخس��ت وزیر ژاپن، 
باالخره به گمانه زنی ها درباره س��فر احتمالی »حس��ن 
روحان��ی« رئیس جمهوری ایران به توکی��و پایان داد و 
دیروز طی اظهاراتی از رایزنی پیرامون انجام این سفر تا 
پایان ماه میالدی جاری )دسامبر( خبر داد.ادعا می شود 
این سفر در راستای تالش برای خروج از بن بست برجام 
انجام می ش��ود که محصول یکجانب��ه گرایی آمریکا در 
پشت پا زدن به آن اس��ت. آبه همچنین از انجام هرچه 
که در توان دارد برای پیشبرد صلح در خاورمیانه سخن 
گفت. این در حالی اس��ت که چن��دی پیش تایمز ژاپن 
به نقل از یک منبع آمریکایی مدعی شد واشنگتن برای 

انجام این س��فر به دولت توکیو چراغ س��بز نشان داده 
اس��ت.به ادعای این منبع دیپلماتیک، آمریکا همچنین 
خواستار آن شده تا جزئیات گفتگوهای روحانی و آبه در 
اختیار واشنگتن قرار بگیرد. در هفته گذشته خبرگزاری 
کیودو نیز از احتمال س��فر روحانی به ژاپن خبر داده و 
اعالم کرده بود که تهران این موضوع را به اطالع توکیو 
رس��انده اس��ت.این رسانه مدعی اس��ت در صورت سفر 
روحانی به ژاپن، آبه از وی خواهد خواس��ت به تعهدات 
خ��ود در توافق برج��ام عمل کند. کی��ودو همچنین از 
احتمال درخواس��ت ژاپن از ایران برای موافقت با اعزام 
نی��روی دریایی به منظور حفاظت از نفت کش های خود 
در خلیج فارس خبر داده اس��ت. ژاپن روابط دوس��تانه 
خ��ود با هر دو کش��ور ایران و آمری��کا را حفظ کرده و 
پی��ش از این نیز تالش هایی را به منظور رفع بن بس��ت 
دیپلماتی��ک میان دو کش��ور بکار گرفته اس��ت. در این 
میان معاون سیاس��ی  وزیر امور خارجه ایران در گفت و 
گو با تلویزیون ژاپن اظهار امیدواری کرده بود که س��فر 
احتمالی رئیس جمهوری اسالمی ایران در اواخر این ماه 

به ژاپن، به تقویت روابط اقتصادی کمک کند.
»س��ید عب��اس عراقچی« که به وین س��فر کرده بود به 
شبکه ان. اچ. کی ژاپن گفت: تمهیدات الزم برای تعیین 
تاریخ سفر دکتر روحانی انجام شده است و امیدوارم به 

زودی در این زمینه تصمیم گیری شود.وی گفت: ژاپن 
ش��ریک اقتصادی و ارائه دهنده فناوری به ایران اس��ت 
ک��ه همواره یکی از تأمین کنندگان مهم نفت ژاپن بوده 
است. سفیر پیشین ایران در ژاپن با تاکید بر اینکه ایران 
م��ی خواهد هم��ان روابط مثبت با ژاپ��ن را حفظ کند، 
نس��بت به احتمال صادرات مجدد نفت به آن کشور در 

آینده ابراز امیدواری کرد.
الزم به ذکر است در زمان سفر آبه به تهران رهبر انقالب 
با اش��اره به س��خنان نخس��ت وزیر ژاپن مبنی بر اینکه 
آمریکا آم��اده مذاکرات صادقانه با ایران اس��ت، خطاب 
ب��ه آقای آبه گفتند: ما این حرف را اصاًل باور نمی کنیم 
زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، 
صادر نمی ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی در دیدار با آقای ش��ینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
و هی��أت همراه تأکید کردند: جمهوری اس��المی ایران 
هیچ اعتم��ادی به آمریکا ندارد و تجرب��ه تلخ مذاکرات 
قبل��ی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار 
نخواه��د کرد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت 
فشار را نمی پذیرد.در ابتدای این دیدار آقای شینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن خطاب به رهبر انقالب اسالمی گفت: 
من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی 
برسانم.رهبر انقالب اسالمی خطاب به نخست وزیر ژاپن 

گفتند: ما در حس��ن نیت و جدی بودن ش��ما تردیدی 
نداریم اما در خصوص آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل 
کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی 

نمیدانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودن��د: مطالبی را که بیان 
خواه��م کرد، در چارچوب گفتگو با نخس��ت وزیر ژاپن 
اس��ت زیرا ما ژاپن را کش��وری دوست می دانیم، اگرچه 
گالیه هایی نیز وجود دارد. ایشان با اشاره به صحبت های 
نخس��ت وزیر ژاپن مبنی ب��ر اینکه ترامپ ب��ه او گفته 
»آمری��کا قصد تغییر رژی��م در ایران را ن��دارد«، تأکید 
کردند: مش��کل ما ب��ا آمریکایی ها موض��وع تغییر رژیم 
نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدی هم داشته باشند، قادر 
به اجرای آن نیستند، همانطور که رؤسای جمهور قبلی 
آمریکا، در چهل س��ال گذش��ته، برای نابودی جمهوری 
اس��المی ایران تالش کردند اما نتوانستند. رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنش��ان کردند: اینکه ترامپ می گوید قصد 
تغییر رژیم را ندارد یک دروغ است زیرا اگر می توانست 

این کار را انجام دهد، انجام می داد اما نمی تواند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به صحبت های نخست 
وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره 
موض��وع هس��ته ای، گفتند: جمهوری اس��المی ایران به 
مدت پنج، ش��ش سال در موضوع هس��ته ای با آمریکا و 
اروپایی ه��ا در قال��ب ۱+۵ مذاکره ک��رد و به یک نتیجه 
هم رس��ید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، 
بنابراین کدام فرد عاقلی اس��ت که دوباره با کشوری که 
زیر تمام توافق ها زده، مذاکره کند؟رهبر انقالب اسالمی 
به بخش دیگری از صحبت های نخست وزیر ژاپن مبنی 
بر عزم آمریکا برای جلوگیری از س��اخت سالح هسته ای 
بوسیله ایران اشاره کردند و افزودند: ما با سالح هسته ای 
مخالفیم و فتوای ش��رعی من حرام بودن ساخت سالح 
هس��ته ای اس��ت اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت 
سالح هسته ای داشتیم، آمریکا هیچ کاری نمی توانست 
بکند و اجازه ن��دادن آمریکا، هیچ مانعی ایجاد نمی کرد. 
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه 
آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران اس��ت، خطاب به 
آقای آبه گفتند: ما این حرف را اصاًل باور نمی کنیم زیرا 
مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر 
نمی ش��ود.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: صداقت در 
میان مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.ایشان تأکید 
کردند: ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر 

با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد.
رهب��ر انق��الب اس��المی با اش��اره ب��ه رون��د مذاکره با 
آمریکایی ه��ا در چارچوب برجام گفتن��د: بعد از توافق 
هسته ای، اولین کسی که برجام را بالفاصله نقض کرد، 
ش��خص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با 
ایران کرده و واس��طه هم فرس��تاده بود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای افزودند: این تجربه ما اس��ت و جناب آقای آبه 

بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی کنیم.
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شهردارى ارومیه

معامالتى  نامه  آئین   5 ماده  باستناد  دارد  نظر  در  ارومیه  شهردارى   
شهردارى و اعتبارات مصوب سال 98 ، نسبت به واگذارى عملیات احداث 
برآورد  برابر شرایط خصوصى  نخجوانى  و  حائل ساختمان سروش  دیوار 
اعمال  با  ماه   3 مدت  در طى  مناقصه  مدارك  به  منضم  اسناد  و    ، اولیه 
ضریب باالسرى 1/41 و ضریب منطقه اى 1/05 و تعدیل و تجهیز کارگاه 
و شصت  پانصد  و  میلیارد  (شش  ریال   6/565/196/303 مبلغ  سقف  تا 
وپنج میلیون و صد و نود و شش هزار و سیصد و سه ریال) اقدام نماید 
همکارى  به  مایل  که  ابنیه  در  داراى صالحیت  شرکتهاى  ى  کلیه  از  لذا 
هستند درخواست مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه و مشخصات فنى همه روزه تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخه 
98/10/2 به امور قراردادهاى سازمان عمران و بازآفرینى فضاهاى شهرى 
شهردارى واقع در خیابان شهید منتظرى ، خیابان اقبال ، روبروى مسجد 
جامع ، ساختمان تجارى و ادارى نارون و یا به سایت شهردارى ارومیه به 

آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمایند.
2274

توکیو در آزمون استقالل از آمریکا 
»آبه« از تدارک میزبانی از روحانی خبر داد

جمهوری اسالمی ایران ضمن هشدار درباره  گسترش تروریسم در افغانستان و آسیای مرکزی خواستار شد
تشکیل جبهه متحد علیه داعش 

واشنگتن مذاکره با ایران در خصوص آزادی زندانیان آمریکایی را تکرار کرد
جوزدگی مشاور امنیت ملی آمریکا


