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اتحادی نادر بین ترامپ و دموکراتها؛

از افغانستان و سوریه
خارج شویم

بمب مازاد!
آدرنالین 11

جهان 5

تجاری مثبت
تراز
ِ
و صادرکنندگانی همچنان ناراضی

هدف اصلی ترامپ
ایران است یا اسرائیل؟

روی دیگر نشست ورشو
در کمتر از یک هفته مانده به برگزاری
نشست،تحلیلهایمختلفیمطرحاست

دالرهای ارزی
قابلدسترس نیستند
چرتکه 3

راهنمای سفر به استان سمنان

از جنگل ابر
تا زیستگاه توران

وقتیمایکپمپئو،وزیرخارجهدولتترامپحدود
یک ماه پیش اعالم کرد که قرار است  23و  24بهمن
نشستی در ورشوی لهستان با تمرکز بر سیاستهای
منطقهای ایران برگزار شــود ،تکلیف روشن بود که
موضوع این نشست ایران و دعوت از تمام جهان برای
اجماععلیهایراناست.اماهرچهگذشتمشخصشد
که این نشست آنقدرها هم که تصور میشد روشن و
شفافنیست،تاجاییکهاینروزهادرآستانهبرگزاری
این نشســت ،برخی تحلیلگران هدف این نشست
را حتی کامال برعکس آنچه که در ابتدا گفته شــده
بود ،تفسیر میکنند؛ تفسیرهایی از این نوع که این
نشستنهتنهابرایاجماعسازیعلیهایران؛بلکهبرای
آمادهسازی جهان برای مذاکره با ایران است .روزنامه
العرب،چاپلندنروزگذشتهبهاینموضوعپرداخته
و نوشته بود« :واشنگتن قصد دارد با برگزاری نشست
ورشو،جهانرابرایگذربهمرحلهمعاملهباایران،آماده
کندوتهرانهمازاینمسالهآگاهاست.بههمیندلیل،
برگزاریایننشستآنرا...

گردشگری 9

حرکتی درراستای جبران کسری
بودجه دولت و سود بیشتر صنعت دخانیات

روزی10میلیاردتومان
سیگارمیکشیم
شهرنوشت 6

این پسر کیف قاپ بود

توبه یک دزد
بهخاطر سرنوشت
دردناک خواهرش

سیاست 2

حوادث 10

خبر

روحانی در دیدار سفرا:

شعار ما خاورمیانه عاری از سالح هستهای است

رئیسجمهوری خاطرنشــان کرد :شعار ما
خاورمیانهعاریازسالحهستهایوسالحکشتار
جمعی است و بیش از ۴۰سال است که بر آن پای
فشردیم.
بهگزارشایسنا،حسنروحانیعصردیروزدر
دیدار سفرا و رؤسای نمایندگیها و سازمانهای
خارجیمقیمتهرانبهمناسبتچهلمینسالروز
پیروزیانقالباسالمیگفت:آمریکاباهمهتوان
به دنبال فشار و یاسآفرینی علیه ملت ایران بود،
امامردممامتحدترازهمیشهاست.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه ملت ایران پس
از پیروزی انقالب اســامی همواره در برابر انواع
توطئههای آمریکا و صهیونیستها پیروز میدان
بودهاند ،تصریح کــرد :اولین توطئه علیه انقالب
اسالمی ملت ایران در همان ماههای اول پیروزی
انقالب،تالشبرایتجزیهایرانبودودرقدمبعدی
تالشبرایکودتاعلیهانقالباینملتکهآنهم
ناموفق بود .سومین توطئه بدخواهان علیه ملت
ایرانجنگتحمیلیبودکهدرآنتوطئهنیزملت
ایران پیروز شدند و پس از آن نیز شاهد چهارمین
حضور توطئه بزرگ دشــمنان علیه ملت ایران،
یعنیاعمالتحریمهاینابجاوظالمانهبودیم.
روحانیخاطرنشانکرد:آمریکاییهابهدلیل
از دســت دادن یک متحد بزرگ و پایگاه خود در
منطقهتمامامکاناتشانرادرچهلسالگذشته
علیه ملت ایران به کار گرفتنــد و البته در تمام
عرصههایرویاروییباملتایرانناموفقبودند.
روحانی با بیان اینکه مردم ایران در همه فراز
و نشیبهای ۴۰سال گذشته انتخاب راه درست
خودرابهرخجهانیانکشیدهاست،اظهارداشت:
ملتایرانقربانیتروریسم،سالحهایشیمیایی
و انواع توطئههای دشمنان بوده ،اما در تمام این
عرصههاباتکیهبرتوانمندیهایخودتوانستهبر
مشکالت فائق آید ،ویرانیهای جنگ را بازسازی
کرده،آثارتحریمهارارفعکندودرهمهشاخصها
موفقیتهایبزرگبهدستآورد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :ملت ایران نه
در  ۴۰سال گذشته و نه پیش از آن هیچگاه قصد
حمله و تجاوز به همسایگان یا کشورهای دیگر
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را نداشته و هرگاه که همسایگان نیازمند کمک
بودند ،بدون هیچ چشمداشتی و بدون آنکه ما به
ازاکمکخودرابااعدادوارقاممالیمحاسبهکرده
وحسابهایپساندازکسانیکهکمکخواسته
بودندرابررسیکند،بهآنهاکمککردهاست.
روحانی ادامه داد :آمریکاییها در ائتالفی که
علیهصدامدرزمانحملهبهکویتتشکیلدادند،
به ظاهر ،به کویت کمــک کردند ،اما پیش از این
کمک ،حســابهای بانکی عربستان و کویت را
محاسبه کرده و کمکهای خود را با آنها معاوضه
کردهبودند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :اگر حمایت
ایرانازمردمعراقوسوریهنبود،شایدامروزشاهد
سرنوشتدیگریبرایبغدادودمشقبودیم.
روحانی افزود :اگر حمایت ایران از افغانستان
درطولمبارزاتشبرایاستقاللنبود،شایدامروز
شاهدشرایطجدیدیدرمنطقهبودیم.
رئیسجمهوربااشارهبهاینکهتوافقهستهای
ایران با  ۶قدرت بزرگ جهان ،یکی از نمونههای
تعهد ایران اسالمی در سالهای اخیر بوده است،
گفت:ایرانازدیگراندراینتعهددقیقتر،سریعتر
و بهتر عمل کرد و هیچ یک از تعهدات خود را زیر
پانگذاشتیمواینراآژانسبینالمللیانرژیاتمی
بارهاوبارهابهصراحتبیانکردهاست.
روحانی خاطرنشان کرد :شعار ما خاورمیانه
عاری از سالح هســتهای و سالح کشتار جمعی
استوبیشاز ۴۰سالاستکهبرآنپایفشردیم.
رئیس جمهوربا اشارهبه اینکه شعار ما خاورمیانه
برای خاورمیانه است ،گفت :شعار ما این است که
حضورنیروهایخارجیدراینمنطقهومداخالت
آنهابایدپایانپذیرد.
روحانی اظهار داشت :شعار ما جهان عاری از
خشونت و افراطیگری است و بر این شعار یعنی
 waveتأکیدکردیموتأکیدخواهیمکرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شــعار جمهوری
اسالمی ایران با همه جهان است ،گفت :حتی اگر
آمریکاهمتوبهکندوازمسیرگذشتهخودبرگردد
و محاســبه دقیق انجام دهد و در برابر مداخالت
گذشــتهاش در ایران عذرخواهی کند و حاضر

باشد ،عظمت و کرامت ملت ایران و انقالب بزرگ
اســامی ایران را بپذیرد و با احترام با مردم ایران
سخنبگویدبازهمآمادهایمحتیباآمریکاییکه
سالیان دراز بر ما ظلم روا داشته است ،بازگشت و
توبهاورابپذیریم.
روحانی افــزود :ما ملتی هســتیم که روابط
دوستانهوانسانیراباهمهملتهایبزرگتاریخو
بویژهباهمسایگانخودخواستارهستیم.
رئیس جمهور اظهار داشــت :ما در پی روابط
حسنه با جهان در چارچوب مقررات بینالمللی
هستیم.
رئیسجمهورخاطرنشانکرد:آمریکادرطول
یکسالاخیرباهمهتواندرپیفشاربرمردمایرانو
تهدیدبرایایجادیأس،نابسامانیوپریشانیدراین
منطقه و کشور بود ،اما امروز ملت ایران از همیشه
متحدتــر و مقاومتر در برابر آمریکا و دشــمنان
خودشاست.
روحانی ادامه داد :حتی اگر دغدغه آمریکا در
اینمنطقهبرایاسرائیلاست،اینرابایدبدانندتا
ملتفلسطینبهسرزمینخودبازنگردند،امنیت
برای این منطقه تاریخی و ســرزمین فلسطین
تضمین نخواهد شد؛ اگر حتی آمریکا امنیت را
برای اسرائیل میخواهد آن زمانی امکان دارد که
مردمفلسطینبهسرزمینخودبازگردندودریک
فرایند دمکراسی و آرای عمومی آنچه نظر مردم
استدراینسرزمینبهوقوعبپیوندد.
رئیس جمهور تأکید کــرد :راهحل منطقه،
راهحل دمکراســی و احترام به آرا مردم است؛ ما
میتوانیم با وحدت ،اتحــاد و یکپارچگی بدون
خونریزی و بدون آنکه افراطیگری را در منطقه
گسترش دهیم و تشویق کنیم به این مهم دست
یابیم.
رئیس جمهور تصریح کرد :افراطیگری راه
نجات منطقه و برقراری امنیت و صلح و ثبات در
منطقهنیست،بلکهراهواعتدالاست.
روحانــی تأکید کرد :ما ملتهــای منطقه و
جهانبدوناعتدال،احتراموبدونآنکهبهحقوق
یکدیگر معترف باشــیم ،نمیتوانیم به اهداف
بلندماندستیابیم.

