جهـان
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رییس مجلس شورای اسالمی :

ایران  ،دوست و رژیم صهیونیستی دشمن ملتهای منطقه است

رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت :جمهــوری اســامی
ایــران بــا همــه کشــورهای منطقــه دوســت وبــرادر اســت
و رژیــم صهیونیســتی دشــمن اصلــی مســلمانان بــه شــمار
م ـیرود.
علــی الریجانــی در ســومین رژه ملــی نیروهــای مســلح در
کنــار آبهــای خلیــج فــارس و در بلــوار ســاحلی بندرعبــاس
افــزود :مــا امــروز وظیفــه خــود مــی دانیــم کــه از ملــت
مظلــوم فلســطین دفــاع کنیــم.
وی ادامــه داد :نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی بــا
حمایــت از ملــت هــای عــراق و ســوریه چشــم ترویســت را
کــور کــرده و داعــش را در منطقــه شکســت دادنــد.
وی ادامــه داد :نظامیــان کشــورمان کــه امتحــان و شایســتگی
خــود را در دفــاع مقــدس آشــکار کــرده انــد ،در قلــب ملــت
ایــران قــرار دارنــد.
رییــس مجلــس شــوری اســامی تصریــح کــرد :بطــور حتــم
امــروز نیروهــای مســلح ســرمایه ملــی و نقطــه اتــکای کشــور
در توســعه و آبادانــی هســتند.
رییــس مجلــس شــورای اســامی بااشــاره بــه ایــن ســوال کــه
صــدام بــا چــه قصــد وهدفــی دســت بــه جنــگ بــا ایــران زد

و  ۸ســال خــود را درگیــر جنــگ نمــود؟ در تجزیــه و تحلیــل
ایــن موضــوع گفــت :نکتــه نخســت ایــن اســت کــه صــدام
دچــار توهــم شــد تــا باتوجــه بــه شــرایط داخلــی ایــران و
شــرایط نیروهــای مســلح ،فرصــت مناســبی اســت تــا دسیســه
گــری را رقــم بزنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه جــای اســتقبال از
انقــاب اســامی ایــران بازگشــتی بــه عقــب کنــد و بــر مســاله
عــرب و غیرعــرب تکیــه کنــد.
علــی الریجانــی افــزود :نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه ملــت
ایــران کــه ملتــی مســلمان و متمــدن اســت را مجــوس
خطــاب کنــد و تکیــه را از بــرادری اســامی بــردارد و بــر
عروبــت تکیــه کنــد و از ایــن طریــق گــردن کلفــت منطقــه
شــود .وی بیــان داشــت :حــال آنکــه محــور کانونــی تفکــر
انقــاب امــام در انقــاب اســامی بــر اســام بــود و مخالفــت
امــام و ملــت ایــران بــا نظــام دیکتاتــوری پهلــوی بــر ســر
ایــن بــود کــه بــه جــای رعایــت احــکام و اصــول اســامی
در کشــور ،رژیــم ســفاک شــاه بــر مبــارزه بــا اســام تمرکــز
داشــت و بــه جــای وحــدت امــت اســامی بــا اســرائیل زد و
بنــد میکــرد.
رییــس مجلــس شــورای اســامی اظهارداشــت :نــدای اصلــی
انقــاب ،وحــدت امــت اســامی بــود کــه ملتهــای مســلمان
بایــد بــا همدیگــر متحــد باشــند و بــه جــای تمکیــن از
اجانــب و کفــار بــا یکدیگــر روابــط برادرانــه داشــته باشــند،

بــه همیــن جهــت نخســتین اقــدام پــس از انقــاب ،تعطیلــی
ســفارت اســرائیل در تهــران و جایگزینــی فلســطینیان شــجاع
بــه جــای آنــان بــود.
الریجانــی گفــت :دفــاع از ملــت مســلمان فلســطین و دفــاع
در ارض مقــدس یکــی از آرمــان هــای انقــاب بــود و هســت
و امــروز ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه بــا همــه امکانــات و
بــا صــدای بلنــد از ملــت مظلــوم و مســلمان فلســطین دفــاع
مــی کنــد .وی یادآورشــد :امــا صــدام نخواســت ایــن واقعیــت
را بفهمــد و بــه جــای تقویــت صــف ملتهــای مســلمان در
تقابــل صهیونیســم آمریــکا بــه یــک حرکــت ارتجاعــی دســت
زد و مســاله عــرب و فــارس را مســاله اصلــی کــرد و ایــن همــه
چیــزی بــود کــه اســتعمار و صهیونیســم هــا میخواســتند.
رییــس مجلــس شــورای اســامی هــدف بعــدی صــدام از
جنــگ بــا ایــران گفــت :نکتــه دوم ایــن اســت ،آمریــکا کــه از
انقــاب اســامی زخــم جــدی دیــده بــود و بــا واژگونــی رژیــم
پهلــوی عمــا نظــام دیکتاتــوری منطقــه ای کــه توســط رژیــم
شــاه ســامان داده بــود ،نابــود شــد بــه دنبــال ضربــه بــه ملــت
ایــران ،دســت صــدام را گرفــت.
الریجانــی ادامــه داد :آمریــکا کــه صــدام را در طــی ســالهای
قبــل از آن جــز اقمــار شــوروی میدانســت یکبــاره صحنــه را
عــوض کــرد و بــا فرســتاده ویــژه بــه نــزد صــدام او را تحــت
حمایــت خــود گرفــت.

وزیر امورخارجه :

کسی که جنگ را آغاز میکند پایان دهنده آن نخواهد بود
وزیــر امورخارجــه جمهــوری اســامی ایــران گفــت :مــا
اطمینــان داریــم کــه جنگــی را آغــاز نخواهیــم کــرد امــا
همچنیــن اطمینــان داریــم کــه آغــاز کننــده جنــگ ،پایــان
دهنــده آن نخواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امورخارجــه
کشــورمان در جریــان ســفر خــود بــه نیویــورک در گفتوگــو
بــا شــبکه ســیبیاس در پاســخ بــه ســوالی دربــاره حملــه
اخیــر بــه تاسیســات نفتــی آرامکــو گفــت کــه آمریــکا پــس
از حملــه بــه پاالیشــگاه عربســتان بــا اعــزام نیــرو و تجهیــزات
دفاعــی بــه منطقــه در حــال ژســت گرفتــن اســت.
وی تصریــح کــرد :از نظــر مــن آمریــکا در حــال ژســت گرفتن
اســت .مــن فکــر میکنــم کــه ایــن کشــور در رســیدگی بــه
ایــن مســئله تمامــا مســیر اشــتباه را پیــش مـیرود.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان افــزود :ســازمان ملــل

مــا را در جریــان قــرار نــداده اســت .ســازمان ملــل بــا مــا
مشــورت نکــرده اســت .مــا نمیدانیــم کــه بــر چــه اساســی
قــرار اســت ایــن کار انجــام شــود امــا مــا اطمینــان داریــم کــه
اگــر ســازمان ملــل تحقیقاتــی عادالنــه و درســت انجــام دهــد،
بــه ایــن نتیجــه خواهــد رســید کــه حملــه توســط ایــران
صــورت نگرفتــه اســت .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا
اطمینــان دارد ایــران قــادر اســت مانــع از وقــوع جنــگ شــود،
اظهــار اشــت :مــن اطمینــان دارم کــه مــا آغــاز گــر جنــگ
نخواهیــم بــود امــا همچنیــن اطمینــان داریــم ،کســی کــه
جنــگ را آغــاز میکنــد پایــان دهنــده آن نخواهــد بــود .ایــن،
بــدان معنــی اســت کــه یــک جنــگ محــدود نخواهــد بــود.
ظریــف در ادامــه مصاحبــه خــود دربــاره ســفرش بــه نیویورک
بــرای شــرکت در اجــاس ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل گفــت کــه آمریــکا بــه صراحــت بــه او گفتــه اســت کــه

رئیس کمیته امور خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس :
تحریم جدید آمریکا جنگ روانی در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل است

رئیــس کمیتــه امــور خارجــی کمیســیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــورای اســامی تحریــم جدیــد آمریــکا
علیــه ایــران را در ادامــه اقدامــات آمریــکا
بــرای تروریســم اقتصــادی توصیــف کــرد
و گفــت :ایــن کار خــاف قوانیــن بیــن
المللــی اســت.
کمــال دهقانــی در گفــت و گــو بــا ایســنا
در واکنــش بــه تحریــم بانــک مرکــزی،
صنــدوق توســعه ملــی و یــک شــرکت
ایرانــی توســط آمریــکا گفــت :آمریــکا
از نظــر تحریمــی هــر کاری از دســتش
برمیآمــد را برخــاف قواعــد بیــن المللــی
انجــام داد و تحریــم اخیــر هــم بــا هــدف
انجــام جنــگ روانــی در آســتانه برگــزاری
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل انجــام شــد
تــا عــاوه بــر آن پاســخی بــه ناکامیهــای
عربســتان داده شــود.

وی بــا یــادآوری ایــن کــه تحریــم بانــک
مرکــزی قبــا انجــام شــده بــود گفــت:
آمریــکا دیگــر چیــزی نمانــده کــه بخواهــد
تحریــم کنــد البتــه انتظــار میرود دســتگاه
دیپلماســی مــا بــا تــاش بســیار در جهــت
خنثــی کــردن تحریمهــا اقــدام کــرده
و ایــن واقعیــت را بــه دنیــا اعــام کنــد
کــه اقدامــات آمریــکا در ادامــه کارهایــش
بــرای تروریســم اقتصــادی اســت.
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای
اســامی در پایــان بــا اشــاره بــه حضــور
و ســخنرانی رئیــس جمهــور در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل گفــت :ایــن
فرصــت خوبــی بــرای رئیــس جمهــور
جهــت اتمــام حجــت بــا جامعــه جهانــی
اســت ایــن کــه بگویــد آمریــکا برخــاف
برجــام تعهداتشــان را انجــام نــداد و از آن
خــارج شــد و ایــران هــم در ایــن شــرایط
و عــدم انجــام تعهــدات اروپایــی گامهــای
خــود بــرای کاهــش تعهــدات برجامــی
برداشــت .ایــران بــر منافــع ملــی خــود
ایســتادگی کــرده و همیــن راه را ادامــه
خواهــد داد.

از حضــور او در مجمــع عمومــی اســتقبال نمیکنــد ،هرچنــد
کــه روادیــد دریافــت کــرده اســت .وی در پاســخ بــه ســوالی
مبنــی بــر اینکــه آیــا از نظــر او صــدور روادیــد از ســوی
آمریــکا نشــانهای از تمایــل واشــنگتن بــرای مذاکــره اســت؟
تصریــح کــرد :نــه ضرورتــا .آمریــکا بــه عنــوان میزبــان مقــر
ســازمان ملــل ملــزم اســت بــرای کشــورهای عضــو روادیــد
صــادر کنــد .بنابرایــن ،آنهــا طــی یــک نامــ ه پیوســت بــه
روادیــد مــن بــه روشــنی مشــخص کردنــد کــه مــن واجــد
شــرایط دریافــت روادیــد نیســتم امــا ایــن کار را بــر اســاس
چشمپوشــی انجــام میدهنــد .پــس آنهــا میخواســتند
مــن متوجــه شــوم کــه قــرار نبــوده اینجــا باشــم.

معاون وزیر راه و شهرسازی :

بانک مرکزی ال سی چین برای قطار سریع السیر را بازگشایی کند
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه
زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور گفــت:
منتظــر هســتیم تــا بانــک مرکــزی ال ســی
 ۹.۶میلیــارد یوآنــی بــرای احــداث قطــار
ســریع الســیر تهران-اصفهــان را بازگشــایی
کنــد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقل
از شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای
حمــل و نقــل کشــور ،خیــراهلل خادمــی در
بازدیــد از رونــد اجــرای خــط آهــن قطــار
ســریع الســیر تهــران -قــم -اصفهــان بــا
تاکیــد بــر اهمیــت ایــن مســیر ریلــی
بــرای ســفر از پایتخــت بــه اصفهــان گفــت:
ایــن خطآهــن نخســتین تجربــه کشــور
در دســتیابی بــه تکنولــوژی روز دنیــا در
حمــل و نقــل ریلــی سریعالســیر اســت
و بهرهبــرداری از آن بــا ســرعت ۳۰۰
کیلومتــر بــر ســاعت زمــان ســفر از پایتخــت
بــه اصفهــان و برعکــس را  ۱ســاعت و ۴۵
دقیقــه کوتــاه میکنــد.
مدیرعامــل شــرکت ســاخت وتوســعه ادامــه
داد :بــا توجــه بــه حجــم بــاالی مســافر از
تهــران بــه اصفهــان احــداث ایــن مســیر
ریلــی از پایتخــت بــه یکــی از مقاصــد مهــم
گردشــگری کشــور یــک اولویــت ضــروری

اســت .معــاون وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد
کــرد :ســرعت ســیر قطــار در ایــن مســیر
ریلــی  ۳۰۰کیلومتــر بــر ســاعت طراحــی
شــده اســت کــه بــه ایــن ترتیــب زمــان
ســفر از تهــران تــا اصفهــان بــه  ۱ســاعت
و  ۴۵دقیقــه کاهــش خواهــد یافــت .وی
طــول ایــن مســیر ریلــی را  ۴۱۰کیلومتــر
اعــام کــرد و افــزود :هماکنــون عملیــات
اجرایــی در محــدوده قــم تــا اصفهــان بــا
پیشــرفت فیزیکــی  ۵۸درصــد در بخــش
زیرســازی در حــال انجــام اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص
عملیــات اجرایــی در ایــن مســیر ریلــی
اظهــار کــرد :هماکنــون محــدوده قــم تــا
اصفهــان بــا فعــال بــودن  ۵کارگاه در مســیر
در حــال اجــرا اســت و در صــورت تامیــن
اعتبــار بخشهــای دیگــر ایــن پــروژه نیــز
حدفاصــل تهــران تــا قــم نیــز پیشــرفت
خواهــد داشــت .وی عمــده مشــکالت بــر
ســر راه پیشــرفت ایــن پــروژه را کمبــود
اعتبــار دانســت و خبــر داد :در حــال حاضــر
منتظــر گشــایش ال ســی بــه منظــور
تامیــن مالــی پــروژه بــه ارزش  ۹.۶میلیــارد
یــوآن از ســوی بانــک مرکــزی هســتیم.
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رئیس شورای اسالمی شهر تهران اعالم کرد:

تهدید قدرتهای خارجی تنها با روش
دفاع مقدس رفع میشود

رئیــس شــورای اســامی شــهر
تهــران اعــام کــرد :شــرایط
حســاس بیــن المللــی و
تهدیــدات گســترده قــدرت
هــای خارجــی تنهــا بــا روش
دفــاع مقــدس ،یعنــی اتــکا
بــه قــدرت مــردم در صــف،
وحــدت مســئوالن در ســتاد و تدبیــر و عقالنیــت در فرماندهــی
قابــل حــل اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،محســن هاشــمی در یکصــد و شــصت و
ششــمین جلســه علنــی شــورای شــهر تهــران توضیــح داد :در
آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس قــرار داریــم ،مقطعــی کــه نــه تنهــا
در تاریــخ انقــاب اســامی ،بلکــه در تاریــخ معاصــر ایــران
بــی نظیــر و الگویــی از ایســتادگی و فــداکاری یــک ملــت در
دفــاع از وطــن و تمامیــت ارضــی خــود بــرای جهانیــان اســت.
وی ادامــه داد :در جهــان دو قطبــی قــرن بیســتم ،ملتــی
مســتقل و برخاســته از انقالبــی نوپــا در برابــر رژیمــی سراســر
مســلح و مــورد حمایــت دو ابرقــدرت شــرق و غــرب ،توانســت
بایســتد و بــدون واگــذاری ذره ای از خــاک خــود ،از جنــگ و
خــون بــه صلحــی ســرافرازانه و ســبز برســد.
هاشــمی افــزود :جــا دارد از بیــش از  ۲۰۰هــزار شــهید دفــاع
مقــدس و جانبــازان ورزمنــدگان آن دوران کــه در حقیقتــی
نهفتــه متعلــق بــه آنهاســت یــاد کنیــم کــه امنیــت امــروز مــا
نتیجــه جانفشــانی دیــروز آنهاســت.
بــه گفتــه هاشــمی ،اکنــون کــه شــرایط خطرنــاک جهــان
اســام و جنــگ هــای تمــام نشــدنی در منطقــه را مــی بینیــم
بــه درایــت ،تدبیــر و از خودگذشــتگی بنیانگــذار جمهــوری
اســامی ،امــام خمینــی کــه بعنــوان فرمانــده کل قــوا ،دوران
ایســتادگی را رهبــری کردنــد و تلخــی جنــگ را بــه شــیرینی
صلــح پیونــد دادنــد ،پــی مــی بریــم ،اگرچــه امــام پیــش
از آنکــه رئیــس رژیــم بعثــی بــه شکســت خــود و واگــذاری
هرآنچــه کــه جمهــوری اســامی مــی خواســت ،اعتــراف کنــد،
رحلــت کردنــد ،امــا افتخــار و پیــروزی در دفــاع مقــدس در
تاریــخ بــرای ایشــان ثبــت شــد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران خاطرنشــان کــرد:
اگــر تجربیــات گرانقیمــت دفــاع مقــدس ســرلوحه عملکــرد
مســئوالن کشــور قــرار گیــرد ،یقینــا هیــچ قدرتــی قــادر بــه
تهدیــد و اعمــال فشــار بــر جمهــوری اســامی نخواهــد بــود.
وی گفــت :بــی مناســبت نیســت در اینجــا یــادی کنیــم از
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی و ســایر فرماندهــان دفــاع
مقــدس کــه بــا بــه جــان خریــدن خطــرات ،جــان و آبــروی
خــود را در طبــق اخــاص گذاشــتند و بــا دفــاع مقــدس،
در ســخت تریــن نبــرد تاریــخ معاصــر برخــاف جنــگ هــای
گذشــته اجــازه جدایــی یــک وجــب از خــاک ایــران را ندادنــد.

مکرون در سازمان ملل به میانجیگری
بین تهران و واشنگتن ادامه می دهد

روزنامــه فرانســوی «لــو پاریزیــن» نوشــت :یــک مــاه پــس از
اجــاس ســران «گــروه  »۷در بیاریتــز« ،امانوئــل مکــرون»
رئیــس جمهــوری فرانســه در هفتــاد وچهارمیــن مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه میانجیگــری خــود بیــن
تهــران و واشــنگتن ادامــه مــی دهــد.
ایــن روزنامــه فرانســوی و در آســتانه گشــایش هفتــاد
وچهارمیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــا اشــاره
بــه اظهــارات روز گذشته(یکشــنبه) رئیــس جمهــوری فرانســه
در یــک نشســت توجیهــی بــا نزدیکتریــن همــکاران خــود
در ایربــاس ریاســت جمهــوری حیــن عزیمــت بــه نیویــورک
افــزود :امانوئــل مکــرون فکــر مــی کنــد کــه فرانســه مــی
توانــد همچنــان بــه نقــش پیــام رســانی خــود بیــن ایــن دو
کشــور کــه از یکدیگــر انزجــار دارنــد ،ادامــه دهــد.
رییــس جمهــوری فرانســه مدعــی شــده کــه «ایرانیــان در
حــال افزایــش تنــش هســتند و ایــن یــک اشــتباه اســتراتژیک
بــرای آنهــا ،منطقــه و امنیــت جمعــی اســت».
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح شــده کــه وزیــر امــور خارجــه
فرانســه نیــز روز گذشــته در دیــدار و گفــت وگــو بــا وزیــر
امــور خارجــه ایــران گفتــه اولویــت اول ابتــکار دیپلماتیــک
پاریــس ،برگــزاری دیــدار روحانــی و ترامــپ نیســت ،بلکــه
کاهــش تنــش در منطقــه اســت.

