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مذاکره تحت فشار هیچ گاه امکانپذیر نیست
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وزیر امورخارجه موضع جمهوری اسالمی ایران درباره 
برجام و مذاکرات را همچنان صریح و روشن اعالم کرد و 
گفت: هیچ گاه تحت فشار مذاکره امکانپذیر نیست، باید 
فشارها و تروریسم اقتصادی علیه ایران را متوقف کنند و 

پس از آن برای اجرای برجام می توان صحبت کرد.
»محمدجواد ظریف« روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه 
هیات دولت با اشاره به سفر مشاور رییس جمهوری فرانسه 
به تهران گفت: مشاور آقای ماکرون سحرگاه امروز وارد 
تهران شده است و بعدازظهر با من دیدار خواهد کرد؛ هنوز 
نمی دانم چه موضوعی را مطرح خواهد کرد اما موضع ما 
مشخص است. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی بر اساس 
برجام عمل کرده است، اظهارداشت: مشکل اروپایی ها در 
درجه اول خود آنها است که آمادگی هزینه برای امنیت خود 
را ندارند و مشکل اصلی آنها در درجه بعد هم آمریکاست که 

از برجام خارج شده و باید آن مشکل را حل کنند.
 شورای حکام جز در حوزه برجام موضوعیتی ندارد

فشار  تحت  هیچ گاه  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزیر 

مذاکره امکانپذیر نیست. باید فشارها و تروریسم اقتصادی 
علیه ایران را متوقف کنند و پس از آن برای اجرای برجام 

می توان صحبت کرد.
ظریف همچنین درباره جلسه امروز شورای حکام گفت: 
جالب است کشوری که برجام را نقض و پاره کرده برای 
اقدامی که در داخل برجام است و ارتباطی هم با پادمان 
و پروتکل الحاقی ندارد؛ تقاضای تشکیل جلسه می دهد. 

اقدامی که از نظر آنها نقض برجام است.
رییس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: شورای حکام جز 
در حوزه برجام که آن هم باید آژانس گزارش دهد؛ اصالً 

موضوعیتی ندارد.
پس از خروج آمریکا از برجام سازوکار ماده ۳۶ رسماً 

عملیاتی شده است
وزیر امورخارجه درباره تهدید اجرای مکانیسم ماشه از 
سوی غرب گفت: مکانیسم ماشه قابل اجرا نیست. در 
برجام سازوکاری وجود دارد تا مانع نقض آن شود؛ اکنون 
که برجام نقض شده ایران آن سازوکار را عملیاتی کرده 

است.
وی یادآورشد: در پنج نامه ای که من به خانم موگرینی 
نوشتم، اعالم کردم که قبل از خروج و به ویژه پس از 
خروج آمریکا، رسماً سازوکار ماده ۳۶ عملیاتی شده است.

ظریف همچنین با اشاره به عدم اجرای تعهدات برجام 
از سوی اروپا گفت: جلسه کمیسیون مشترک برجام در 
سطح معاونین وزرا و به فاصله کمی در سطح وزرا برگزار 
و ۱۱ تعهد در جلسه اول به ایران داده شده و در جلسه 
دوم این تعهدات مورد تاکید قرار گرفته اما هیچکدام از این 

تعهدات عملی نشده است.
توقیف نفتکش حامل نفت ایران نقض اساسی برجام 

است
ظریف گفت: اروپایی ها عالوه بر اینکه این تعهدات 
را اجرا نکردند؛ تعهدات پیشین خود را نیز انجام ندادند. 
اقدام اخیر انگلیس هم نقض تعهدات خود آن هاست که 
از طرف آمریکا انجام داده و هیچ ارتباطی به سوریه ندارد. 

این توقیف کشتی نقض اساسی برجام است.

  
دادستان کل کشور:

هیچ واحد تولیدی نباید به خاطر مشکالت قضائی 
تعطیل شود

دادستان کل کشور گفت: هیچ واحد تولیدی نباید به خاطر مشکالت 
قضائی تعطیل شود.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
در نشستی با صنعتگران و سرمایه گذاران ساوه با اشاره به اینکه به فرموده 
امام صادق )ع( هر صنعتگری باید دارای سه ویژگی باشد، اظهار کرد: 
تخصص در کار، درستکاری و ادای امانت و خوش رفتاری با کارگر سه 
ویژگی مهم یک صاحب صنعت از دیدگاه امام ششم است. از این رو 
باید صاحب صنعت متقلب نبوده و به کیفیت کار اهمیت دهد و اگر 
یک صنعتگر از این سه ویژگی برخوردار بود مشکل تولید و درآمد نخواهد 

داشت.
وی در ادامه به نامگذاری سال جاری اشاره کرد و افزود: راه برون رفت از 
مشکالت اقتصادی رونق تولید است و تا مادامی که به رونق تولید اهمیت 

دهیم مشکالت و نابسامانی اقتصادی از بین خواهد رفت.
وی افزود: امروز در مواجهه با دشمنی هستیم که در جنگ اقتصادی به 
دنبال زمین زدن ملت ایران هستند چرا که در جنگ نظامی نتوانستند به 
کشور ما آسیب بزنند و درصدد هستند با جنگ اقتصادی به تداوم دشمنی 
خود بپردازند اما با رونق تولید و حمایت از کاالی ایرانی نمی توانند در جنگ 

اقتصادی نیز به ما آسیب وارد کنند.
و  ایثار  مقاومت،  با  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  کل کشور  دادستان 
ایستادگی و با اتکا به شعار ما می توانیم در جنگ نظامی پیروز شدیم، 
تصریح کرد: در جنگ اقتصادی نیز با همین روحیه و تاکتیک جنگ نظامی 

در سایه نصرت الهی پیروز خواهیم شد.
ایران  انزوای  برای  را  خود  توان  همه  دشمن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اسالمی بکار برده است، افزود: مشکالت واحدهای تولیدی هیچگاه نباید 
صنعتگران را ناامید کند و از حرکت باز بدارد بلکه با استقامت و پیگیری و 
حمایت دولت باید موانع را از سر راه برداشت تا چرخه تولید حرکت کُند 

به خود نگیرد.
منتظری با تاکید بر اینکه باید ظرفیت های گمشده را برای مقابله با 
جنگ اقتصادی احیا کنیم، افزود: با وجود فشار اقتصادی و هزینه های 
باالی جنگ در هشت سال دفاع مقدس شاهد پیروزی ملت ایران بودیم 
و در جنگ اقتصادی نیز وعده الهی با ملت ایران است. باید عوامل مؤثر 
در پیروزی جنگ نظامی مانند مقاومت و پافشاری در برابر سختی ها و 

استفاده از همه ظرفیت ها را در جنگ اقتصادی عملیاتی کنیم.
وی بیان کرد: دستگاه قضا از شخص رئیس قوه قضائیه تا دادگستری های 
شهرستان با تمام توان در خدمت صنعت هستند و از اختیارات قضائی 

خود برای رفع و انتقال مشکالت استفاده خواهیم کرد.
اعطای  گفت:  و  کرد  اشاره  صنعتگران  بانکی  مشکالت  برخی  به  او 
سو  و  معوقات  دلیل  به  و  است  مردم  سپرده های  محل  از  تسهیالت 
استفاده عده ای، وضعیت اعطای تسهیالت بانکی مناسب نیست و اگر 
این وضعیت ادامه پیدا کند نظام بانکی با ورشکستگی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه از رئیس دادگستری و دادستان ساوه خواست تا برای 
رسیدگی به پرونده های صنایع، شعبه ویژه ای تعیین و دادخواست ها در 
شعبه ویژه رسیدگی شود و چنانچه امکانات و زیر ساخت هایی نیاز است 
از طرف دادستانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا به صورت تخصصی و 
با اشراف بیشتری با انتخاب قاضی متبحر، پرونده های صنایع و حوزه تولید 
در کشور رسیدگی شود و صاحبان صنایع نیز با انتخاب و معرفی وکیل 

روند رسیدگی را تسهیل کنند.

اخبار

روزنامه صبح ایران

همزمان
با دهه کرامت صورت گرفت

به بهانه الزام استفاده از کارت سوخت 
شخصی از 2۰ مرداد
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درخواست آمریکا از شورای حکام
برای بررسی اقدامات ایران خنده دار است

رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:

شاغالن موفق جهان چه ویژگی هایی دارند؟

رئیس عقیدتی سیاسی ارتش:

دشمن از روحیه شهادت طلبی ارتش بشدت بیمناک است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: هر ارتشی باید روحیه شهادت 
طلبی و رزم آوری خود را به رخ دشمن بکشد و دشمن از روحیه شهادت طلبی و 

رزم آوری ارتش بشدت بیمناک است.
به گزارش روابط عمومی ارتش، حجت االسالم و المسلمین عباس محمدحسنی 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان پایور و وظیفه پادگان امام 
رضا )ع(، فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی شمال غرب و تیپ ۲۲۱ ارتش 
گفت: دشمن در گذشته به دنبال گرفتن زمین بود اما امروز به فکر گرفتن ضمیر 

است. باید مراقب بود تا دشمن در فتح ضمیرها موفق نشود.
وی در همین زمینه به فواید و مخاطرات فضای مجازی اشاره و اضافه کرد: 
فضای مجازی مانند اقیانوس بی کران است اما شرط حضور در آن، داشتن مهارت 
الزم برای استفاده مفید است؛ برخی حفره ها در دریای فضای مجازی وجود دارد 
که همچون جزیره برمودا عمل می کند. یعنی هرکسی که در این حفره ها گرفتار 

شود، غرق خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در ارتش افزود: امروز جزیره های برمودایی فضای مجازی 
در زندگی مردم ایجاد اخالل کرده و مشکل آفرین شده است. بنابراین بر ما الزم 
است که از خانواده و فرزندانمان مراقبت کنیم تا به نقطه جزیره برمودایی فضای 
مجازی وارد نشوند. این کالس های بصیرت افزایی، آگاه سازی حفاظتی و عقیدتی 
و توجیهات فرماندهان به نگاه ما جهت می دهد تا از آسیب ها و خطرهای فضای 
مجازی در امان بمانیم. حجت االسالم محمدحسنی توطئه های استکبار جهانی و 
در راس آن ها آمریکا علیه ایران اسالمی اشاره و تصریح کرد: ما در فضایی زندگی 
می کنیم که استکبار جهانی با پرچمداری آمریکا فشار حداکثری را برای تسلیم 

کردن به ملت ایران وارد می کند.
وی در همین خصوص به سخنان ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه 
ما تحریم های فلج کننده ای را بر ایران وضع می کنیم، اشاره و بیان کرد: به تعبیر 

کارشناسان تحریم هایی که در ارتباط با ایران به کار برده شده علیه هر کشور 
دیگری به کار برده می شد، تاکنون ساقط شده بود اما به لطف خداوند، امروز ایران 

اسالمی چون سرو بلند قامت سرپا ایستاده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه راهبرد آمریکا برای تسلیم 
کردن ایران، فشار حداکثری از راه تحریم، تزویر و تهدید است، اذعان داشت: 
راهبرد ملت ایران مقاومت است. ملت ایران ۴۰ سال است که مقاومت کرده، 

مقابل همه فشارها ایستاده و در این راه تبدیل به یک الگوی جهانی شده است.
حجت االسالم محمدحسنی مقاومت را به دو نوع فعال و منفعل تقسیم کرد و 
اظهار داشت: مقاومت منفعل مثل حمله کردن دو الی سه نفر به یک نفر است 
و آن شخص هم از خود هیچ دفاعی ندارد فقط مقاومت می کند تا حمله کنندگان 
دست از حمله یردارند. این نوع مقاومت، منفعل است. اما یکی هم وقتی مورد 
حمله قرار می گیرد از خود دفاع می کند و از قدرت بازویش استفاده می کند و 

حمله کننده را عقب می راند که این نوع دوم مقاومت فعال نام دارد.
وی ادامه داد: دشمن زورگو ۴۰ سال است که فشار حداکثری را به ما وارد 
می کند اما جمهوری اسالمی ایران مقاومت فعال دارد و عالوه بر دفاع، فریاد 

حق خواهی اش نیز بلند است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش »باالبردن مهارت های آموزشی و رزمی در 
نیروهای مسلح«، »پای کار آوردن همه ظرفیت ها«، »تقویت باورهای دینی«، 
»ایمان به صدق وعده های الهی«، »عمردهی انقالبی به تجهیزات در اختیار«، 
»حفظ هوشیاری در برابر عناصر نفوذی«، »حفظ وحدت و یکپارچگی«، »انجام 
رزمایش های تاثیرگذار«، »شب حمله ای فکر کردن«، »مراقبت از تحرکات ستون 
پنجم« و »هم افزایی بین نیروهای مسلح« را از مولفه های مهم مقاومت فعال 

دانست.
حجت االسالم محمدحسنی با بیان اینکه هر ارتشی باید همه مهارت های درست 

جنگیدن و درست عقب راندن دشمن را بلد باشد، افزود: اگر چنانچه کسی بگوید 
من ضد آمریکا هستم اما روحیه، مهارت و پختگی جسمی رزم خود را باال نبرد این 
دارای مقاومت منفعل است. مقاوم فعال کسی است که روزبه روز مهارت رزمی 

خود را برای روز مبادا باال می برد.
وی تاکید کرد: ما گنجینه ای از ظرفیت های مقابله با دشمنان اسالم را در درون 
خود داریم اما باید این گنجینه را پای کار بیاوریم. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش با بیان اینکه کسی که مقاومت فعال دارد زیربناهای فکری خود را استحکام 
می بخشد، گفت: کسی که مطمئن است خدا پشت او قرار دارد هم مقاوم است 
و هم فعال. ارتش ما این گونه است چرا که آمریکایی ها را به خاک ذلت کشید و 

آنها را وادار کرد تا زانوی ذلت در برابر ملت ایران زمین بزنند.
حجت االسالم محمدحسنی تصریح کرد: امروز آمریکا بدون اجازه نگهبانان و 
مرزداران هوائی، دریایی و زمینی نیروهای مسلح ما حتی جرات نزدیک شدن به 
مرزهای ما را ندارد چرا که در صورت نزدیکی و بعد از عمل نکردن به اخطارها، هیچ 
شانسی برای باز گشت نخواهند داشت و مورد اصابت قرار خواهند گرفت همچنان 

که در ماجرای پهپاد دیدیم.
و  دالوری  رزم آوری،  ایستادگی،  روحیه  کشیدن  رخ  به  با  رابطه  در  وی 
شهادت طلبی به دشمن، گفت: هر ارتشی باید روحیه شهادت طلبی و رزم آوری 

خود را به رخ دشمن بکشد و دشمن بشدت از همین روحیه بیم ناک است.
نماینده ولی فقیه در ارتش یادآور شد: تا دشمن نتواند نفوذ و اطالعات الزم و 
کافی دریافت و تجمیع کند اگر همه سالح های دنیا را هم در دست داشته باشد 
قادر به حمله نخواهد بود بنابراین همه ما باید یک حفاظتی باشیم و از لو رفتن 
اطالعات جلوگیری کنیم.. حجت االسالم محمدحسنی در پایان تاکید کرد: باید 
توانایی ذهن خوانی نقشه های دشمن علیه خودمان را داشته باشیم و بدانیم نقشه 

بعدی استکبار جهانی علیه ما چیست. 

وستاها  توقف مهاجرت از ر
و شهرهای کوچک به 

کالن شهرها

واقعیت های ۱۰ فرمان نخست وزیر 
عراق در مورد ساماندهی
 الحشد الشعبی چه بود؟

بررسی یک از حساس ترین پرونده   سیاسی عراقرئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد

صفحه 7 صفحه 3
      پنجشنبه 20 تیر 1398   سال دوم   شماره 458   8 صفحه   1000 تومان


