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رهبر انقالب با اشــاره بــه طرح مجــدد موضوع مذاکــره از جانب 
آمریکایی ها، هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواســته های خود 
و اثبات تأثیرگذاری فشــار حداکثری بر ایران خواندنــد و بیان کردند: 
سیاست فشــار حداکثری در مقابل ملت ایران پشــیزی ارزش ندارد و 
همه مسئوالن جمهوری اسالمی یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ 

سطحی مذاکره نخواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه در آغاز 
ســال تحصیلی حوزه های علمیه، مجالس عزاداری حضرت اباعبداهلل 
علیه السالم در محرم امسال را پر رونق تر از هر سال دانستند و خاطرنشان 
کردند: این حقیقت پرمعنا نشــان می دهد که پیونــد مردم با اهل بیت 
علیهم السالم یک پیوند مستحکم است و به رغم انبوه تبلیغات دشمنان 
علیه مقدسات و باوجود انواع ســرگرمی ها و جاذبه های گوناگون برای 
جوانان، با فرا رســیدن محرم، امواج عظیم مردمی که اغلب نیز جوانان 
هستند به سمت خیمه حسین بن علی علیه السالم حرکت می کند و ملت 

ما در زیر خمیه حضرت اباعبداهلل به راه خود ادامه می دهد.
ایشان با اشاره به برخی مسائل مهم روز، گفتند: ملت ایران در مواجهه 
با موج تبلیغاتی گسترده، عظیم و عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات در 
حال تصمیم گیری است، البته در مقابل این امواج غالباً پنهان و زیرزمینی 
که گاهی در گوشه ای از کشــور نیز خود را نشان می دهد، دستگاه های 

مختلف هوشیار هستند، اما مهم، نقش مردم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه زمام بهبود امور کشور به 
دست مردم و بویژه جوانان است، افزودند: عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان 
مردم می تواند کشور را به نقطه مطلوب برساند و بر همین اساس است که 
مکرراً بر جدی گرفتن ظرفیت های داخلی در همه بخش های فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید و تکیه می کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پیشرفت های کشور در علم و فناوری و 
همچنین خبرهای خوب از بخش تولید، گفتند: در بخش تولید، غفلت ها 
و کوتاهی هایی وجود داشته است اما حرکت های خوبی به سمت اهداف 

مطلوب در جریان است که ان شاءاهلل مردم آثار آن را خواهند دید.
ایشان با تأکید بر اینکه عالج مشکالت گوناگون در دست مردم است، 
افزودند: به بیگانه نباید نگاه کرد، به فالن دولت و فالن دولت نباید امید 

بست، به نشست و برخاست با دیگران نباید اتکال کرد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته این حرف به معنای بستن باب 
مراوده با دولت های عالم نیســت، ما اهل مراوده و گفت وگو و نشســت 
و برخاست هستیم، اما نباید کارهای کشــور را به نشست و برخاست با 
دیگران موکول کرد. هرچه می توانید از امکانات دنیا استفاده کنید، اما 

عالج در داخل کشور، و حل مشکالت به دست مردم است.

ایشان با اشــاره به حرف نو و راه جدیدی که جمهوری اسالمی ایران 
در دنیا پیش گرفته اســت، اســتقبال بیگانگان و عوامل نظام پوسیده 
سرمایه داری غربی از این راه پرافتخار را ناممکن دانستند و افزودند: آنها 
هر چه بتوانند دشــمنی کرده و می کنند اما بحول و قوه الهی این کارها 
به جایی نرسیده و نخواهد رسید و ملت بر دشــمنان خود بویژه آمریکا 

پیروز خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص هــدف آمریکایی ها از مطرح 
کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران گفتند: همه باید بدانند و توجه کنند 

که این یک ترفند است.

جمهوری اسالمی سردرگم نمی شود راه ما روشن است
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مواضع متفاوت مقام های آمریکایی 
در خصوص مذاکره افزودند: گاهی می گویند مذاکره بدون پیش شرط، 
گاهی نیز می گویند مذاکره با ۱۲ شــرط. اینگونه ســخنان یا ناشی از 
سیاست آشفته آنها است و یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل. 
البته جمهوری اسالمی سردرگم نمی شود، چرا که راه ما روشن است و 

می دانیم چه می کنیم.
ایشــان هدف آمریکایی ها را از مذاکره نه یافتن راه حل عادالنه، بلکه 
تحمیل خواسته های گستاخانه دانستند و گفتند: این حرف را که هدف 
آمریکا از مذاکره، تحمیل است قباًل بنده می گفتم اما آنها این قدر گستاخ 

شده اند که امروز این واقعیت را خودشان هم به زبان می آورند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان اخیر یک مقام آمریکایی که 
گفته بود باید با ایران سر میز مذاکره بنشینیم و ما فالن چیزها را بگوییم 
و ایران قبول کند، خاطرنشان کردند: برای این نوع مذاکره باید به سراغ 
همان کسانی بروند که به عنوان گاو شیرده آنها عمل می کنند. جمهوری 

اسالمی، جمهورِی مؤمنین، جمهوری مســلمین هلل و جمهوری عزت 
است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تبیین اهداف آمریکا از سیاست 
فشار حداکثری و در عین حال، تالش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره 
پرداختند و گفتند: سیاســت دولت آمریکا، فشار حداکثری به ایران در 
قالب تحریم های گوناگون، تهدید و یاوه گویی های مختلف اســت، چرا 
که دولت کنونی آمریکا معتقد اســت با رودربایستی و تعارف نمی توان 

جمهوری اسالمی را به زانو درآورد و وادار به تواضع و قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: رژیم ایاالت متحده به دنبال آن است 
که هم برای رقبای داخلی خود و هم برای اروپایی ها این را به عنوان یک 
سیاست قطعی جا بیندازد که تنها راه مواجهه با ایران، فشار حداکثری 

است.
ایشان با اشــاره به اذعان آمریکایی ها و متحدان آنها به ناکام ماندن 
سیاست فشــار حداکثری در به زانو درآوردن ایران، گفتند: هدف آنها 
از مذاکره این اســت که به همه ثابت کنند فشار حداکثری جواب داد و 
مسئوالن جمهوری اسالمی برخالف آنکه می گفتند مذاکره نمی کنیم 
مجبور شــدند پای میز مذاکره بیایند، بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، 

فشار حداکثری است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر دشــمن توانست اثبات 
کند که فشار حداکثری عالج کار ایران و مؤثر بر روی ایران است، ایران 
و ملت عزیز ما دیگر روی آســایش را نخواهند دید، چون پشت سر همه 
سیاست های مستکبرانه آمریکا این سیاست قرار خواهد گرفت و از این 
به بعد، هر چیزی را که قلدرانه از جمهوری اسالمی مطالبه کنند، اگر به 
آنها »َچشم« گفتیم، مسئله تمام است اما اگر »نه« گفتیم دوباره فشار 

حداکثری آغاز خواهد شد.
ایشان، علت اصرار آمریکایی ها و واسطه کردن برخی اروپایی ها برای 
مذاکره و دیدار را در همین چارچوب دانستند و افزودند: البته من راجع 
به اروپایی ها در یک وقت دیگر صحبت خواهم کرد اما علت اصرار آنها به 
اینکه اگر با رئیس جمهور آمریکا یک جلسه بگذارید همه مشکالت شما 
حل خواهد شد، این است که اثبات کنند فشار حداکثری در مقابل ایران 

یک سیاست موفق است و باید همین سیاست را به کار بست.
باید ثابت کنیم سیاست فشار حداکثری پشیزی ارزش ندارد

رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: ما در مقابل باید ثابت کنیم که 
سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای سخنان خود در خصوص مذاکره با آمریکا 
را در دو نکته جمع بندی کردنــد: ۱( مذاکره با آمریــکا یعنی تحمیل 
خواسته های آنان بر جمهوری اسالمی، ۲( مذاکره یعنی نمایش موفقیت 

سیاست فشار حداکثری آمریکا.

 با آمریکا مذاکره نخواهیم نکرد؛ نه در نیوریوک و نه غیر آن
ایشان افزودند: برای همین است که مسئوالن کشور از رئیس جمهور 
و وزیر امور خارجه و دیگران، یک صدا اعالم کردند که با آمریکا مذاکره 

نخواهیم کرد نه مذاکره دوجانبه نه چند جانبه.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: چنانچه آمریــکا حرف خود را 
پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هســته ای که آن را نقض کرده است، 
بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران 
صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند شرکت کند، اما در غیر این صورت 
هیچ مذاکره ای در هیچ ســطحی بین مســئوالن جمهوری اسالمی و 

آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه در طول ۴۰ ســال گذشــته 
جمهوری اسالمی در مواجهه با انواع ترفندها قرار داشته است و دشمنان 
نتوانسته اند ایران عزیز را مغلوب کنند، خاطرنشان کردند: سیاست های 
آنان یکی پس از دیگری مغلوب سیاســت های جمهوری اسالمی شده 
است و بعد از این نیز جمهوری اسالمی به حول و قوه الهی آنها را مغلوب 

خواهد کرد و پیروز و سربلند از میدان خارج خواهد شد.
بازتاب بیانات مقام معظم رهبری در رسانه های خارجی

خبرگزاری اســپوتنیک در گزارش خود درباره بیانات رهبر انقالب 
اسالمی نوشت که رهبری ایران با تاکید بر اینکه کشورش هرگز با آمریکا 
مذاکره نخواهد کرد، گفت: سیاست فشار حداکثری بر ایران ارزشی ندارد 

و شکست خواهد خورد.
اسپوتنیک در ادامه گزارش داد: این اظهارات در شرایط سخت کنونی 
در منطقه خلیج فارس و تالش آمریکا برای افزایش حضورش در منطقه 

برای محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز بیان شده است.
خبرگزاری فرانسه نیز در این باره گزارش داد: در شرایطی که تنش ها 
در منطقه پس از حمله به تاسیســات نفتی عربستان و به عالوه اختالف 
میان تهران و واشنگتن افزایش یافته اســت، رهبری ایران صبح امروز 

تاکید کرد که کشورش با آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
در ادامه گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: وی عالوه براین متذکر 
شد که سیاست فشار حداکثری بر ایران بی  ارزش است و تمامی مسئوالن 
ایران به طور یک پارچه معتقدند که در هیچ ســطحی با آمریکا مذاکره 

نخواهد شد.
همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس  گزارش داد: رهبری ایران روز 
سه شنبه در اظهاراتی مذاکره با آمریکا را غیر ممکن دانست و گفت که 

سیاست فشار حداکثری بر ایران شکست خواهد خورد.
این خبرگزاری در ادامه گزارش خــود به این بخش از بیانات آیت اهلل 
خامنه ای پرداخت که گفته اند، مســئوالن ایرانی هرگز با آمریکایی ها 
مذاکره نمی کنند و ترفند مذاکره بخشی از سیاست واشنگتن برای فشار 
بر تهران است. خبرگزاری رویترز در گزارشــی با انتشار بخش هایی از 
بیانات رهبر انقالب تصریح کرد: آیت اهلل خامنه ای در جریان سخنرانی 
روز سه شنبه خود تاکید کرد که ایران در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره 
نمی کند و ترفند مذاکره از سوی دولت واشنگتن در راستای سیاست این 

کشور برای اعمال فشار حداکثری بر ایران است.

خبر

رهبر انقالب:

مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد

در تهران صورت گرفت

 گفت وگوی طالبان 
با مقام های  ایرانی

سياست 2

اعضای دفتر سیاسی طالبان، در تهران با برخی مقامات وزارت 
امور خارجه و همچنین مقامات سیاســی جمهوری اسالمی ایران 

دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش تســنیم، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر پس از 
سفر به مسکو عازم تهران شــدند تا با مقامات کشورمان پیرامون 

مذاکرات صلح افغانستان به گفتگو بنشینند.
روند صلح، مذاکــرات بین االفغانــی و توقــف مذاکرات صلح 
میــان طالبان و آمریــکا از جملــه موضوعات مــورد بحث میان 
 اعضای دفتر سیاســی طالبان و مقامات جمهوری اسالمی ایران 

بوده است.
این دومین سفر خارجی اعضای دفتر سیاسی طالبان پس از لغو 
مذاکرات این گروه با آمریکا توســط دونالد ترامپ است. مذاکرات 
طالبان و آمریــکا در حالی که بــه توافق نهایی نزدیک شــده بود 
توسط دونالد ترامپ و به بهانه کشته شــدن یک سرباز آمریکایی 
توسط طالبان لغو شد. گروه طالبان تصمیم گرفته است پس از لغو 
مذاکراتش با طرف آمریکایی به دیپلماسی خود جهت رسیدن به 

صلح در افغانستان ادامه دهد.
رایزنی فراگیر ایران با همه طرف ها در افغانستان 

ســخنگوی وزارت امور خارجه ســفر هیاتی از گــروه طالبان 
افغانســتان به ایران را تایید کرد. ســید عباس موسوی، در پاسخ 
به پرســش خبرنگاران در خصوص ســفر هیاتی از گروه طالبان 
افغانستان به ایران، ضمن تایید این خبر گفت: اخیرا و در چارچوب 

رایزنی های فراگیر جمهوری اسالمی ایران...

نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه علی دیواندری و 8 متهم دیگر:

متهمان با پول های بانک کشتی خریده اند
سياست 2

شهرنوشت 6

 افزایش حضور گردشگران عراقی 
در شمال کشور برای خرید اراضی

 به نام ایرانی ها، 
به کام عراقی ها


