
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اجالس های 
اخیر و اجالس مکه نشان داد که برخی از کشورهای عربی تجربه 
شکست های گذشته خود را تکرار می کنند، گفت: رفتارهای 

سعودی ها و اماراتی ها در درازمدت به زیان آنها است.
به گزارش ایســنا، علی الریجانی ظهر دیــروز در دیدار با 
عدنان محمود، سفیر سوریه در ایران افزود: این کشورها با تصور 
دســتیابی به موفقیت اقدام به برگزاری جلسه و صدور بیانیه 
می کنند، البته در اینجا باید از دولت ســوریه و رئیس جمهور 

عراق تشکر کنم که نشان دادند این اظهارات را قبول ندارند.

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مایه تاسف است در 
سال های گذشته برخی از کشورهای عربی منطقه علیه سوریه 
گرد هم جمع شده اند اما خوشحالیم کشور و حکومت سوریه در 
میان شیطنت های صورت گرفته در سال های گذشته با درایت 

عمل کرد و با مقاومت خود پیروز شد.
الریجانی با تاکید بر اینکه در روز قــدس مردم منطقه از 
مظلومیت مردم فلسطین دفاع و طرح ترامپ با عنوان معامله 
قرن را تقبیح کردند، عنوان کرد: ما دولت سوریه را دولت دوست 

و برادر خود می دانیم.

اجالس مکه دستاوردی نداشت
در ادامه این نشست عدنان محمود، سفیر سوریه در ایران، 
گفت: در همه زمینه ها و جبهه ها جنگ ادامه دارد، اما در زمینه 
منطقه ای جنگ آشکارتر است، رژیم صهیونیستی از زمان آغاز 
جنگ در سوریه با گروه های تروریستی همکاری کرده و سعی 
در آسیب رسانی دارد. وی با اشــاره به اینکه کشور سوریه در 

خصوص اجالس مکه بیانیه ای را صادر و مواضع آن را رد کرده، 
تاکید کرد: حضور ایران در سوریه مشمول قوانین و به درخواست 

خود کشور سوریه و در راستای مبارزه با تروریست است.
عدنان محمود با تاکید بر اینکه اجالس مکه دســتاوردی 
نداشته است، عنوان کرد: کشــورهایی که اینگونه اجالس ها 
را برگزار می کنند بهای جنــگ در منطقه را می دانند، جنگ 
امروز جنگ تجهیزات نیست، بلکه جنگ تفکرات علیه جبهه 
مقاومت است. سفیر سوریه در ایران با اشاره به اینکه حاشیه 
مانور ترامپ سیر نزولی دارد و به دنبال کسب سود است، تصریح 
کرد: نظرسنجی ها نشان می دهد وقوع جنگ به زیان ترامپ 
و انتخابات آنها رقم می خورد، جمهوری اسالمی ایران اساس 

استراتژیک منطقه است و آن را مدیریت می کند. 
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روی موج کوتاه

مشــاور عالی فرمانده معظم کل 
قوا با بیــان اینکه ایــران همواره به 
دنبال روابط دوستانه با کشورهای 
همســایه اســت و امام )ره( و رهبر 
معظم انقالب نیز سال ها بر موضوع 
وحدت امت اسالمی تاکید کرده اند، 
گفت: اســتراتژی ما عدم تخاصم با 
همسایگان است و حتی ایران حاضر 
به امضــای پیمان عــدم تخاصم با 

کشورهای همسایه است. 
ســردار سرلشکر ســید یحیی 
صفــوی در گفتگو با فــارس افزود: 

اخیرا این موضوع توســط وزیر امور 
خارجه مطرح شــد، البته پیشنهاد 
اینجانب این است تا با برخی کشورها 
پیمان عدم تخاصــم منعقد کنیم و 
با برخی دیگر نیز ائتالف تشــکیل 

دهیم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد که 
کشــورهای منطقه به جای اینکه 
با افــکار شــیطنت آمیز دشــمن 
خود را ایران بدانند، دشــمن خود 
 را آمریکایی هــا و صهیونیســت ها 

بدانند.

شلیک اولین تیر قیمت نفت را 
100دالر خواهد کرد

دستیار و مشــاور عالی فرمانده 
معظــم کل قوا گفــت: اولین تیری 
که در خلیج فارس شــلیک شــود 
قیمت نفت را به بــاالی ۱۰۰ دالر 
خواهد رساند و این نفت ۱۰۰ دالری 
برای آمریکا، اروپا و دوستان آمریکا 
مانند ژاپن و کره جنوبی قابل تحمل 
نخواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی 
پیرامــون مطــرح شــدن موضوع 
جنــگ در فضای داخلی کشــور و 

ســخنان صریح و قاطعانه رهبری 
در خصوص عدم وقوع جنگ، گفت: 
آمریکایی ها بیش از 25 پایگاه نظامی 
در سراسر منطقه دارند که از جمله 
آنها فرماندهی هوایی ســنتکام در 
قطر، فرماندهی زمینی در کویت و 
فرماندهی دریایی در بحرین است و 
در این پایگاه ها نیز بیش از 2۰ هزار 

نیروی نظامی مستقر است.
تمام شناورهای بیگانه در تیررس 

موشک های ایران هستند
وی افزود: آمریکایی ها به خوبی 
می دانند که این نیــروی نظامی در 
برد موشــکی ایران است و در خلیج 
فارس هم تمام نــاوگان آمریکایی و 
بیگانه در برد موشک های ساحل به 
دریای نیروی دریایی سپاه قرار دارد 
و این برد که بیــش از ۳۰۰ کیلومتر 
است از ساحل ایران تا ساحل کشور 

مقابل خواهد رسید.
دستیار و مشــاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا با بیــان اینکه ترامپ 
امنیــت را اقتصادی کــرده و اگر به 
صرفه اقتصادی او نباشــد هیچگاه 
وارد هیچ جنگی نخواهد شد، تاکید 
کرد: او می داند که هر جنگی با ایران 
هم با شکست نظامی مواجه خواهد 
شــد و هم هزینه هــای اقتصادی 

زیادی خواهد داشت.
 آمریکا شروع به 

عقب نشینی کرده است
سرلشــکر صفوی بــا تاکید بر 
اینکــه از منظر سیاســی و نظامی 
آمریــکا در حال رجزخوانی اســت 

و از دو هفتــه پیــش شــروع بــه 
عقب نشینی کرده اســت، تصریح 
کرد: ما نظامی ها همیشــه بدترین 
ســناریوها را می بینیم و برای اینکه 
جنگی رخ ندهد بایــد برای جنگ 
آماده باشــیم و بحمداهلل امروز هم 
نیروهای مسلح مقتدر ما با رهبری 
فرمانده معظم کل قــوا در آمادگی 
و قدرت کامل قــرار دارند و اکنون 
 قدرت بــزرگ نظامــی در منطقه 

غرب آسیا هستیم.
دستیار و مشــاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا ادامــه داد: ترامپ اگر 
از نظامیــان آمریکایی کــه تجربه 
جنگ عــراق و افغانســتان را دارند 
نظر بخواهــد، حتمــا او را از جنگ 
با ایــران نهی خواهند کــرد چراکه 
آن هــا می دانند ایران اســتراتژی 
غافلگیرکننده و ضربه شوک آوری 
را به آنها خواهــد زد. آنها به خوبی 
می داننــد که ایــران بســیاری از 
راهبردهای خود را در عرصه نظامی 
رونمایی و نمایان نکرده و می تواند 
ضربه شکننده شوک آور به نیروهای 

بیگانه وارد کند.
سرلشــکر صفوی با بیان اینکه 
جنگ امــروز، جنــگ اقتصادی و 
روانی است، خاطرنشان کرد: خروج 
از برجام و تحریم هــای نفتی خود 
یک جنگ اســت که امیدواریم در 
این جنگ نیز با همان اســتراتژی 
مقاومــت، اقتصــاد مقاومتــی و 
 جنــگ نــرم و انســجام داخلــی 

موفق شویم.

 آمریکایی ها باید 
از غرب آسیا بروند

وی با تاکیــد بر اینکــه قدرت 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی و 
برخی کشــورهای عربی رو به افول 
است، خطاب به ســران کشورهای 
مرتجع منطقه گفــت: آمریکایی ها 
به هیچکدام از نوکــران خود مانند 
شاه، زین العابدین بن علی، حسنی 
مبارک، قذافی و ... وفــادار نبوده و 
نیســتند و همانگونه که رهبری نیز 
فرمودند آمریکایی ها از منطقه غرب 

آسیا باید بروند، قطعا خواهند رفت.
دستیار و مشــاور عالی فرمانده 
معظــم کل قــوا ادامــه داد: ایران 
همســایه دائمی کشورهای منطقه 
اســت و اگر این کشــورها عاقالنه 
بیندیشند، زیر بار سلطه آمریکا که 
آنها را گاو شــیرده خطاب می کند 
 و در حــال دوشــیدن آنهاســت، 

نخواهند رفت.

سردار صفوی با اشاره به تمایل ایران به دوستی با کشورهای منطقه:

به دنبال امضای پیمان عدم تخاصم هستیم
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با ارائه پیشنهادی مبنی بر حضور موسوی، کروبی 
و احمدی نژاد به عنوان مطلع در دادگاه محمدرضا 
خاتمی، از رئیس قوه قضاییه خواست خط قرمز 
مصنوعی دربــاره انتخابــات ۸۸ و محصورین را 

بشکند.
علی مطهری در یادداشتی با عنوان »دادگاه پر 

برکت« نوشت:
»محاکمه آقای محمدرضا خاتمی به خاطر 
ادعای ۸ میلیون رأی تقلب در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۸۸ فرصت مغتنمی اســت که 
یک بار برای همیشــه پرونده حوادث ســال ۸۸ 

که موجب تفرقه میان بخشــی از ملت و کاهش 
سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسالمی شده 
است رسیدگی و بسته شود. پیشنهاد می کنم در 
این دادگاه از آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد 
به عنوان مطلع دعوت شود تا حقیقت ماجرا روشن 
شود. کاری که باید در ماه های اول این حوادث انجام 
می شد یعنی محاکمه علنی متهمان این حوادث، 
خوب است الاقل در قالب حضور این متهمان در 

این دادگاه به عنوان مطلع، صورت پذیرد.
نباید گفته شود اگر فرضا ادعای آقای خاتمی 
ثابت شــود نظام آســیب می بیند، بلکه نظام از 
پنهان کاری، عدم شــفافیت و بحث درباره فتنه 

۸۸ را خــط قرمز تلقی کردن، آســیب می بیند. 
نظام هیچ گاه از صداقت و حقیقت جویی آسیب 
نمی بیند بلکه ســرمایه اجتماعــی آن افزایش 

می یابد.
با این اقدام یعنی حضور آن سه تن در دادگاه 
آقای محمدرضا خاتمی به عنوان مطلع، تکلیف 
محصوران نیز روشــن می شــود. از جناب آقای 
رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم که 
این خط قرمز مصنوعی را بشکنند و کاری را که 
قوه قضائیه باید ۱۰ سال پیش انجام می داد، امروز 

انجام دهند.«
به گــزارش ایســنا، دومین جلســه دادگاه 

»محمدرضا خاتمی« دبیرکل پیشــین حزب 
مشارکت، به اتهام ادعای تقلب در انتخابات سال 
۸۸، شنبه هفته جاری در شــعبه ۱۰5۷ دادگاه 

کارکنان دولت برگزار شد.
وی پــس از ختم جلســه 

دادگاهش درباره شهودی که 
در دادگاه او حاضر خواهند بود، 
گفت: از شورای نگهبان و رأس 

این شورا یعنی آقای جنتی و کدخدایی، از وزارت 
کشور آقایان محصولی، دانشجو و شریفی راد و از 
مسئوالن استان ها هم درخواست کردم که احضار 
شوند. همچینن آقایان رضایی، قالیباف، سلیمانی، 
مطهری، شمخانی، علی الریجانی و پورمحمدی 
افرادی هستند که به اظهارات آنها استناد کردیم 
و از قاضی دادگاه درخواســت کردم که در جلسه 

حضور داشته باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که »ترامپ و تیم تندرو در دولتش به دنبال حقارت ملت ایران هستند«، گفت  که رابطه 
ایران و آمریکا میانجی ناپذیر است و شرایطی برای مذاکره هم فراهم نیست. حشمت اهلل 
فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: ترامپ به شدت تحت فشار افراطیون قرار 
گرفته و فکر می کند که شرایطی برای پیشبرد مناسبات افراطی اش علیه ایران فراهم 
کند. ترامپ و تیم تندروی آن نشــان داده اند که به دنبال حقارت ملت ایران هستند؛ 
چیزی که از سوی مردم ما پذیرفتنی نیست. وی در بخش دیگری از صحبت های خود، 
خاطرنشان کرد: نخست وزیر عراق هم در دیدار و گفت وگو با مایک پمپئو، تاکید کرد که 
ایرانی ها آمادگی کامل برای دفاع دارند که اگر به این مرحله برسد، آمریکا پیروز نخواهد 

شد. پس هیچگاه فضا را به سمت جنگ پیش نبرید. بهتر است که آمریکایی ها این توصیه 
را جدی بگیرند کما اینکه ما هم معتقدیم که این حرف ها برای ایجاد فضای روانی است.

فالحت پیشه تاکید کرد که اظهارات ترامپ در توهین به ملت ایران ناشی از عصبانیتش 
است و از بسیاری از ضرب االجل ها برای ملت ایران می گذرد اما ملت ایران تسلیم نشدند و 
حتی ایرانیان خود را با شرایط جدید وفق دادند و به دستاوردهایی هم دست پیدا کرده اند. 
نمونه آن دو برابر شدن صادرات غیر نفتی ایران و رونق تولید است. البته که ضعف هایی نیز 

وجود دارد، ولی نتیجه نهایی آن است که ترامپ از این شرایط ناراحت است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
رفت و آمد برخی از مقامات کشورها به ایران، یادآور شد: نمایندگان این کشورها برای 

میانجی گری به ایران می آیند چون در درجه اول نگران منطقه و کشورهای خودشان 
هســتند. آنها می دانند که هر گونه تنش فراگیر می شود پس به صورت طبیعی سعی 
در میانجیگری دارند.  وی خاطرنشان کرد: البته معتقد هستم که رابطه ایران و آمریکا 
میانجی ناپذیر است. بسیاری از مسائل و اختالف نظرات آمریکا مشخص است و تابویی 
هم برای مذاکره وجود ندارد، اما شــرایط مذاکره فراهم نیست. آمریکایی ها در شرایط 
غیرواقعی حرکت می کنند، لذا ایرانیان تصمیم واقعی شــان را در شــرایط کنونی رو 
نمی کنند. پس وقتی این شرایط روانی را رها کنند و وارد فضای واقعی شوند تصمیمات 
دیگری اتخاذ می شود. فالحت پیشه در پایان با اشاره به موضع گیری برخی کشورهای 
اروپایی همچون انگلیس در شرایط فعلی، گفت: این موضع گیری ها از سمت انگلیسی ها 
طبیعی است. آنها در سال 2۰۰۶ یعنی زمانی که علیه لیبی تقسیم کار صورت گرفت، 
تضمین دادند که همراه با دولت لیبی باشند اما همزمان در بمباران لیبی شراکت داشتند. 
البته که در شرایط فعلی ایرانی ها پخته تر هستند و به رغم نظرات متفاوت اگر شرایط دفاع 

پیش آید، همه یک دست و با هم دفاع می کنند.

علی مطهری خطاب به رئیس قوه قضائیه:

کروبی و موسوی در دادگاه خاتمی حاضر شوند

فالحت پیشه: 

رابطه ایران و آمریکا میانجی ناپذیر است
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اقامه نماز عید فطر به امامت 
رهبر معظم انقالب

ستاد برگزاری نماز عید فطر تهران اعالم کرد: 
مراسم باشــکوه اقامه نماز عید سعید فطر تهران 
به امامت رهبر معظم انقــالب و در مصالی امام 
خمینی )ره( برگزار می شــود. بنابــر اعالم این 
ستاد درب های مصلی از ســاعت ٤:۳۰ صبح باز 
می شود و مصلی از ساعت 5 صبح آماده استقبال 
از نمازگزاران خواهد بود. مراسم از ساعت ۷ آغاز و 
نماز عید فطر ساعت ۸:۳۰ صبح اقامه خواهد شد.

    
مایک پمپئو:

 حاضریم بدون پیش شرط 
با ایران مذاکره کنیم

وزیر امور خارجه آمریکا که برای شــرکت در 
یک نشست غیر رسمی و محرمانه به سوئیس سفر 
کرده اعالم کرد که کشــورش حاضر است بدون 
پیش شرط با ایران مذاکره کند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از رویترز، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا روز یکشــنبه اظهار کرد که آمریکا آماده 
مذاکره بدون پیش شــرط با ایران است اما افزود 
که الزم اســت تا ایران مانند »یک کشور عادی« 

رفتار کند.
    

جزئیات سفر »آبه« به تهران
به گزارش بلومبرگ، روزنامه ژاپنی مینیچی 
به نقل از یک منبع دولتی کــه از وی نام نبرده، 
خبر داده اســت که شــینزو آبه با هدف ترغیب 
ایران به مذاکره با آمریــکا و کاهش تنش ها، ۱2 
تا ۱٤ ماه ژوئن )22 تا 2٤ خرداد( به تهران سفر 

خواهد کرد.
    

27 خرداد؛ مرحله دوم گزارش 
کاهش تعهدات برجامی

در ادامه اطالع رسانی ســازمان انرژی اتمی 
درباره اقدامات فنی تصمیم ایران برای »کاهش 
تعهدات هســته ای«، 2۷ خــرداد نمایندگان 
رســانه های گروهــی داخلی از رونــد تولید در 
کارخانه آب سنگین اراک بازدید می کنند. یک 
مقام آگاه در سازمان انرژی اتمی با اعالم این خبر 
افزود: در این بازدید آخرین اقدامات انجام شده از 
سوی سازمان انرژی اتمی برای اجرای تصمیمات 
شــورای عالی امنیت ملی گزارش خواهد شــد. 
توقف تعهدات مربوط به ســقف تولید اورانیوم 
غنی شــده و همچنین تولید بدون محدودیت 
آب ســنگین در تاسیســات اراک، برنامه هایی 
اســت که در دوره ۶۰ روزه مربوط بــه گام اول 
اقدامات متقابل در برابر خــروج امریکا از برجام 

دنبال می شود.
    

درخواست محمود صادقی 
درباره پرونده محمد نجفی

محمود صادقی، نماینــده تهران در مجلس 
شورای اسالمی، در حساب توییتری خود نوشت: 
» پرونده نجفــی همه چیزش عجیــب و غریب 
است؛ اصرار بر اتمام ســریع تحقیقات مقدماتی 
درباره یک قتل با این همــه زوایای پیدا و پنهان 
سؤال برانگیز است. از رئیس محترم قوه قضاییه 
که به نیکویی در حال اعتمادسازی برای قوه اند، 
انتظار می رود جلوی این شتاب زدگی بالوجه و 

غیرعادی را بگیرند.«
    

 آماده تحقیق و تفحص 
از صدا و سیما باشید

عبدالکریــم حســین زاده، نایــب رییــس 
فراکسیون امید مجلس در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشت: »امیدوارم فضای توییتر مکانی 
برای شعار دادن و اصطالحاً شوآف خصوصاً برای 
ما وکالی ملت نشده باشد. حاال که همه همکاران 
قبول زحمــت کرده و در خصوص صداوســیما 
توییت می کننــد و نقد دارند، بعــد از تعطیالت 
آمادگی داشته باشــند تحقیق و تفحص از این 
مجموعه که رفتارهای فراقانونــی دارد را کلید 

بزنیم.«
    

 تعیین تکلیف پالرمو 
و CFT بعد از ماه رمضان

آیت اهلل محســن مجتهد شبســتری، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح نحوه 
تصمیم گیری مجمع در مــورد لوایح چهار گانه 
گفت: تصمیم گیری در مورد کنوانسیون پالرمو 
و CFT به دلیــل اینکه بعــد بین المللی دارد، 
کمی در کمیســیون ها معطل بود و ان شــاءاهلل 
بعد از ماه مبارک رمضان دوباره در دســتور کار 

قرار می گیرد.

استراتژی ما عدم تخاصم 
با همسایگان است و حتی 

ایران حاضر به امضای پیمان 
عدم تخاصم با کشورهای 

همسایه است؛ البته 
پیشنهاد اینجانب این است 

تا با برخی کشورها پیمان 
عدم تخاصم منعقد کنیم 
و با برخی دیگر نیز ائتالف 

تشکیل دهیم

الریجانی در دیدار با سفیر سوریه:

رفتار سعودی ها و اماراتی ها در درازمدت به زیان آنهاست


