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 تحریم ظریف به جای هماوردی با او 
در کارزار دیپلماتیک

ترامپ و سرگیجه 
مفرط سیاسی

سياست 2

نخستین ساعات بامداد پنجشنبه وزارت دارایی آمریکا به رغم مانورهای 
تبلیغاتی مکرر ترامپ و پمپئو مبنی بر ابــراز تمایل برای مذاکره با ایران؛ 
دیپلمات ارشــد و مذاکره کننده اصلی دستگاه دیپلماســی ایران را که 

مهمترین رابط دولت ایران با آمریکاست، تحریم کرد. 
وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی بی ســابقه و خارج از عرف قوانین 
بین الملل،  وزیر خارجه ایران را در فهرست سیاه و مشمول تحریم های خود 
قرار داد و اســتیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که 
»ظریف بازوی تبلیغاتی و اجراکننده بی مهابای دستورالعمل های رهبر 
ایران و مهمترین ســخنگوی رژیم در سطح جهانی اســت.« به عبارتی،  
ظریف نه به عنوان »تروریست« یا »ناقض حقوق بشر«، بلکه به این دلیل که 
»سیاست های رهبر جمهوری اسالمی را به اجرا می گذارد«؛  تحت تحریم 
قرار گرفته اســت. وزیر خارجه ایران بالفاصله در توئیتــر به این موضوع 
واکنش نشان داد و با ابراز خشنودی از اینکه هدف تندروها در آمریکا قرار 
گرفته است، نوشت: »ایاالت متحده می گوید مرا به عنوان سخنگوی اصلی 
ایران در سرتاسر جهان تحریم کرده است. واقعیت انقدر دردناک است؟ این 
تحریم بر من یا خانواده من هیچ اثری ندارد، چراکه من خارج از ایران، هیچ 
دارایی یا منافعی ندارم. متشکرم که مرا چنین تهدید بزرگی برای اهدافتان 
می پندارید.« در واکنشی دیگر نیز تصریح کرد: »ما می دانیم که دعوت به 
گفت وگو  و صلح برای حیات تیم »ب« یک تهدید به حساب می آید. از آن جا 

که دلیل تحریم شدن من کلماتم هستند،...

به بهانه 12مرداد؛ روز بدون طالق 

امروز نمی توانید طالق بگیرید
شهرنوشت 6

رئیس جمهور بــا بیان اینکــه اینکه راه 
مذاکره وزارت خارجه و رئیس این دســتگاه 
وزیر امور خارجه است، گفت: دولتی که مدعی 
ابرقدرتی اســت از مصاحبه وزیر خارجه ما 
می ترسد و تمام ارکان کاخ سفید از مصاحبه 
یک انسان منطقی و بزرگ و خردمند به لرزه 

می افتند 
به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، حسن 
روحانی بعد از افتتاح نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی 
سیکل ترکیبی شهرستان بناب با بیان اینکه 
بسیار روز خوبی برای من، هیات دولت و مردم 
آذربایجان شرقی و شهرستان هریس است 
که قدم دیگری را برای رونق و رشد اقتصادی 

برمی داریم.
وی افزود: اینکه ظرف ۳ سال یعنی از سال 
۹۵ این نیروگاه توسط مهندسان، کارگران و 
مدیران ساخته شده به این معنی است که ما 
توانسته ایم قدم بزرگی را برداریم و برای همه 

ما مایه مباهات است.
رشد چشمگیری در سرمایه گذاری و 

تولید در حوزه انرژی داشتیم
رئیس جمهــور با بیان اینکــه طرح های 
زیربنایــی بــرای تحــوالت اقتصــادی و 
اجتماعی کشور بســیار حائز اهمیت است، 
افزود: وقتی انســان می تواند از این مواهب 
اســتفاده کند مانند ماهی اســت که در آب 
زندگــی می کنــد و قــدر آن را نمی داند اما 
وقتی به طــور مثال در بیمارســتانی قطعی 
برقی داشته باشــیم و یا موادی که در سایه 
انرژی تولید می شــود در اختیارمان نگیرد 
 متوجــه می شــویم چقــدر ایــن طرح ها 

ارزشمند است.
وی با اشــاره به آمار وزیر نیــرو گفت: در 
آغاز پیــروزی انقالب مقدار برق کشــور ۷ 
هزار مــگاوات بوده و در آغــاز دولت تدبیر و 
امید ۶۹ هزار مــگاوات و امروز ۸۱ هزار ۷۰۰ 
مگاوات است که به معنای رشد چشمگیر در 

سرمایه گذاری و تولید در حوزه انرژی است.
افتتاح ها برای ما به مثابه یک فتح است

روحانــی بــا بیــان اینکــه مــا وارد 
تکنولوژی هایی شــده ایم که دارای راندمان 
باالیی است، افزود: راندمان ۵۸ یک راندمان 
بسیار مطلوب است و ما را وارد کالس F کرده 

است.
وی با بیان اینکه در شــرایطی هستیم که 
این افتتاح ها برای ما به مثابه یک فتح است، 
گفت: در ســال جدید ما در هر مــاه و در هر 
استان شاهد افتتاح در زمینه طرح های برقی 

و آبی هستیم.
روحانی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
همچنان ایــن افتتاح ها ادامــه دارد، گفت: 
اینکه بیش از ۶ هزار میلیــارد تومان طرح و 
پروژه افتتاح می کنیم به معنای امید و نشان 

و پویایی در جامعه است.
رئیس جمهور اظهار داشــت: امروز بعد از 
گذشت بیش از یکسال که به قول خودشان 
فشــار تحریمی زیادی را بر ایران داشته اند 
به کارهــای کودکانه دســت می زنند، یک 
روز می گویند می خواهیــم مذاکرده کنیم، 
یــک روز  می گویند مذاکره مــا بدون پیش 
شرط اســت، اما از طرفی وزیر خارجه همان 
کشــوری که می خواهنــد بــا آن مذاکره 
کننــد را تحریم می کننــد و البتــه قبل از 
 آن غلط بزرگ تــری کردند کــه رهبری را 

تحریم کردند.
وی با عنــوان اینکه راه مذاکــره وزارت 
خارجــه و رئیس این دســتگاه وزیــر امور 
خارجه اســت، گفــت: دولتی کــه مدعی 
ابرقدرتی اســت از مصاحبه وزیــر خارجه 

ما می ترســد و تمــام ارکان کاخ ســفید از 
مصاحبه یــک انســان منطقــی و بزرگ و 
خردمند به لرزه می افتنــد و می گویند وزیر 
امور خارجه ایران بر افــکار عمومی ما تاثیر 
 می گذارد و واقعیت را وارانه بــرای مردم ما 

نشان می دهد.
تردید ندارم که بدخواهان از تحریم 

خود پشیمان خواهند شد
روحانــی با بیــان اینکــه اتفاقــا اینکه 
بخش خصوصــی کاری را انجــام می دهد 
باعث افتخار مضاعف اســت و دولت باید به 
مرور این هــا را به بخش خصوصــی واگذار 
کند، گفــت: این بــه معنی این اســت که 
مردم مســیر درســتی را انتخاب کرده اند 
و به معنی این اســت که مســیر انســجام و 
توســعه ادامه خواهد یافــت و تردید ندارم 
 که بدخواهان از این تحریم خود پشــیمان 

خواهند شد.
رئیس جمهور با بیــان اینکه تحریم ایران 
شکست سیاسی، اخالقی، حقوق و شکست 
تعهدشــان در برابر نهادهــای بین المللی و 
ســازمان ملل و در مقابل ملت ۸۲ میلیونی 
است، گفت: این تحریم به ضرر اروپا و دیگران 
هم اســت، ما هم ضرر می کنیم اما در بخش 
منفعت، منفعت اصلی مال مردم ایران است 
که روی پای خود می ایســتند و پیشــرفت 

می کنند.
روند تورمی ما کمتر خواهد شد

وی با بیــان اینکه می دانیــم مردم تحت 
فشار هستند، گفت: مردم ما سر فرود نیاورده 
و ســختی را به دل و جان خریدند و می دانند 
که همه مســئوالن همه تالش خود را به کار 

می گیرند و به کار گرفته اند.
رئیس جمهور با بیــان اینکه آمار بیکاری 
ما کاهــش یافتــه و رونــد تورمــی ما هم 
کمتر خواهد شــد، گفــت: راه مــا با تالش 
فــداکاری، اتحــاد و ورود دانشــگاهی ها و 
 متخصصان، رفاه و راحتی بیشــتر را در پی 

خواهد داشت.

گزارش
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