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دبیرکل بنیاد غدیر :قدر نعمت ندانیم رضاخان میآید و رحم نمیکند
نوزدهمین اجالس ســاالنه مســئوالن
و دبیــران اجرایــی بنیــاد بینالمللــی
غدیــر روز پنجشــنبه در ســالن پیامبــر
اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،آیــتاهلل کاظــم
صدیقــی ،دبیــرکل بنیاد غدیــر در این
مراســم گفــت :مــا بــرای چــه انقالب
کردیم و شهید دادیم ،اکنون چه کسی
با چــه کســی میجنگــد؟ در دعواهای

سیاســی هــدف گــم میشــود و مســیر
حرکت ممکن اســت تغییــر کند .امام
جمعــه موقــت تهــران بــا اشــاره بــه
مظلومیــت انقــاب در درگیریهــای
داخلی ادامه داد :این خدمات فراوانی
کــه نصیــب ملــت ایران شــده ،نســل
جدید به آن توجه ندارد و از گذشــتهها
بــی خبر هســتند .امــا متأســفانه امروز
عدهای مرتد هســتند ،همــان ارتدادی

که پس از رســول خدا (ص) در جریان
حاکمیــت امیرالمؤمنیــن علــی (ع)
پیش آمد .امروز جریانهای خزنده به
والیت فقیه باور ندارند و با والیت فقیه
هماهنگی و اطاعت ندارند.
وی در ادامــه با تأکید بر اینکه نعمت،
امتحــان الهی اســت ،افزود :اگر کســی
قــدر نعمتی را ندانــد ،خدا آن نعمت
را از او میگیرد .رضاخان و وابستههای

دیگری میآیند ،به هیچ کس ،بزرگ و
کوچک و چپ و راست رحم نمیکنند
و قلع و قمع و قتل عام خواهند کرد.
وی یادآور شد :امروز وقتی سیاهپوستان
امریکا علیه تبعیض نژادی راهپیمایی
میکننــد ،روی پالکاردهــای خــود
تعابیــر امــام راحــل و رهبر انقــاب را
درج میکننــد ،نکتهای که بســیار حائز
اهمیت اســت و عالوه بر آن پیشرفت

آلمان هنوز تصمیمی
درباره دارایی های ایران نگرفته

ایــران در بخشهای مختلف همچون
علمی نیز قابل قیاس با اوایل انقالب
نیست.
آیــتاهلل صدیقــی بــا تأکیــد بــر اینکه
آهنــگ کلی حرکت دنیــا بیعت کردن
بــا امامت و انقالب ماســت ،گفت :لذا
بــا دلگرمــی کامل بدانید ایــن حوادث
هزینهبــر اســت ،برخــی را بــه انحراف
میکشاند ،اما انقالب شکست ندارد.

دیـــگه
خبــر اول اینکــه ،آلمــان اعــام کــرد کــه هنــوز تصمیمی
چه خبر
دربــاره درخواســت ایــران برای انتقــال  300میلیــون یورو
از داراییهای این کشــور نگرفته اســت .به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز،
دولت آلمان گزارش برخی رسانهها را مبنی بر اینکه به ایران اجازه انتقال نقدی
 300میلیون یورو از پول خود را از حســابهای بانکیاش در آلمان داده اســت،
تکذیــب کــرد .وزارت امور دارایی آلمان با انتشــار بیانیــهای ضمن تکذیب این
گزارشــات اعالم کرد که درخواســت ایران هنوز در دست بررسی است و تاکنون
تصمیمی در این باره اتخاذ نشــده است .یک هفتهنامه آلمانی روز چهارشنبه
گزارش داد که واحد اطالعات مالی وزارت امور دارایی به این نتیجه رسیده است
کــه خــروج نقدی داراییهای ایران از یک حســاب بانکــی در هامبورگ موجب
نقض قوانین آلمان در ارتباط با مبارزه با تروریسم نخواهد شد.

واعظی پیام روحانی را به رئیسجمهوری ترکیه تسلیم کرد

واکنش امریکا به رزمایش سپاه

دولت ترکیه :تحریم امریکا علیه ایران را اجرا نخواهیم کرد

تأکید اردوغان بر توسعه مناسبات تهران -آنکارا

ایرنا

همزمــان بــا ســفر فرســتاده رئیــس
جمهــوری کشــورمان بــه آنــکارا ،دولت
ترکیــه اعــام کــرد کــه تــن بــه اجــرای
تحریمهای امریکا علیــه ایران نخواهد
داد .موضعــی که پــس از اعالم تبعیت
نکــردن اتحادیــه اروپــا از تحریمهــای
امریکایــی و بــا توجــه بــه موقعیــت
ژئواســتراتژیک ترکیــه در منطقــه غرب
آســیا بر توهم دولتمردان امریکا و فلج
کننــده دانســتن تحریمهــا بــرای ایــران
ضربهای دیگر وارد کرد.
بر اســاس گــزارش پایگاه اطالعرســانی
دولــت ،محمــود واعظــی شــامگاه
س جمهوری
پنجشــنبه در دیدار با رئیــ 
ترکیــه پیــام کتبــی رئیــس جمهــوری
اســامی ایــران را بــه او تســلیم کــرد.
واعظــی در دیــدار بــا «رجــب طیــب
اردوغان» عالوه بر موضوعات دوجانبه
و منطقــهای دربــاره آخریــن تحــوالت
مربــوط بــه برجــام ،آغــاز تحریمهــای
جدیــد امریــکا و مواضــع کشــورمان در
ایــن موارد گفتوگو و بر عزم کشــورمان
بر مقاومت تا پشــیمان کــردن امریکا از
اقدام خود تأکید کرد.
رئیــسجمهوری ترکیه نیــز ضمن ابراز
خرســندی از دریافــت پیــام روحانــی،
مجــدداً بــر اراده ترکیــه مبنــی بــر ادامه
همکاریهــا بــا ایــران تأکیــد کــرده و
درخصــوص راهکارهــای مربــوط بــه
چگونگی توسعه هرچه بیشتر مناسبات
میــان دو کشــور و رفــع موانــع احتمالی
موجود تأکید کرد .او ابراز امیدواری کرد
کــه در آینــده نزدیــک با همتــای ایرانی
خود مالقات کند.
«مولــود چــاووش اوغلــو» ،وزیــر امــور

خارجه ترکیه نیز در دیداری با فرستاده
ویــژه روحانی ،مواضع ایران در مســائل
مختلــف از جملــه خــروج امریــکا از
برجــام را قابــل تقدیــر خوانــد و گفــت:
«به صراحت اعالم کردهایم که تحریم
امریکا علیه ایران را اجرا نخواهیم کرد».
اشــاره او به موضع صریــح اردوغان بود
کــه اوایــل خــرداد اعــام کرد کشــورش
علیرغــم فشــارهای ایــاالت متحده به
روابــط تجاری و اقتصادی با ایران ادامه
میدهــد .ایــن موضــع ترکیــه در حالی
اســت که پیشــتر رؤســای جمهــوری دو
کشــور در مذاکره با یکدیگر بر ســر نقشه
راه اقتصــادی کــه هــدف از آن رســیدن
به تراز تجاری  30میلیارد دالری اســت
توافق کردهاند .بر همین اســاس رئیس
س جمهــوری کــه در دولــت
دفتــر رئیــ 
یازدهــم ریاســت کمیســیون مشــترک
اقتصــادی ایــران و ترکیــه را برعهــده
داشت در گفتوگو با «رخسار پیکچین»

وزیــر تجــارت ترکیــه خواســتار تســریع
در معرفــی رئیــس ترکیهای کمیســیون
مشــترک اقتصــادی دو کشــور شــد و بــا
اشــاره به اراده رؤســای جمهــوری ایران
و ترکیــه بــرای افزایــش همکاریهــای
تجاری اقتصادی بین دو کشور و رسیدن
به نقطه هدفگذاری شده ،گفت« :نقش
بخشهای خصوصی دو کشور در تحقق
این هدف بسیار مهم است و باید آنها را
به فعالیت بیشتر تشــویق کرد .ایران به
سهم خود آماده است تا تسهیالت الزم
را برای توســعه همکاریهای دو کشــور
فراهم آورد».
وزیــر تجارت ترکیه نیز در این مالقات با
تأکید بر اهمیت گســترش روابط بخش
خصوصــی دو کشــور اظهــار داشــت:
«شــرکتهای ترکیــهای عالقهمنــد
بــه تجــارت و ســرمایهگذاری در ایــران
هســتند و اطــاع دارم که برخــی از آنها
در حــال حاضــر دو میلیــارد دالر در

ایــران ســرمایهگذاری کردهانــد .آنهــا
آمــاده هســتند در صورتــی کــه موانــع
ســرمایهگذاری از میان برداشــته شود و
تسهیالت بیشتری تخصیص داده شود،
میزان ســرمایهگذاری خود در ایران را تا
میزان قابل توجهی افزایش دهند».
به گــزارش ایرنا ،واعظی که در بدو ورود
بــه ترکیــه مأموریــت ســفرش را ابــاغ
پیام تبریــک رئیس جمهــوری ایران به
رئیــس جمهوری ترکیــه در پی برگزیده
شــدن وی در انتخابات اخیــر و اقدام به
تغییر نظام سیاســی و نیز رایزنی درباره
روابط دو کشور عنوان کرده بود ،گفت که
مأموریت داشته است با توجه به حجم
روابط و نوع همکاری دو کشــور پیرامون
موضوعــات و مشــکالت دوجانبــه و
ضــرورت بازنگــری در برنامههای قابل
پیگیــری با دولــت جدید ترکیــه رایزنی
کند.
واعظی در ســخنانی با بیــان اینکه «هم

انتقاد گسترده مردم عراق از موضع العبادی در قبال تحریم ایران
آیــا عــراق بــا تحریمهــای امریــکا علیــه
ایــران همراهی خواهد کرد؟ تا این لحظه
ســخنان «حیدر العبادی» نخست وزیر و
«سعد الحدیثی» ،سخنگوی دولت عراق
بر مبنای همراهی با تحریمها قرار دارد.
بــا این حــال الحدیثی در تشــریح موضع
نخســت وزیر عراق که چهارشنبه گذشته
اعالم کرد دولتش بــه تحریمهای امریکا
علیــه ایــران پایبند اســت ،ســعی کــرد بر
تــاش بغــداد بــرای بررســی راهکارهای
تجــارت بــا ایــران تأکید کنــد .به گــزارش
جمــاران ،او در گفتوگــو بــا اســپوتنیک
عربی تحریمهای امریکا علیه ایران را یک
خطای اساســی دانست ،اما گفت« :کشور
عــراق از این پس بــرای معامالت مالی و
تجاری با ایران از دالر استفاده نخواهد کرد،
ما گامــی برنمیداریم که به ضرر اقتصاد
عراق باشد ،کشور عراق در آینده ابزارهای
مشــخصی برای معامله تجــاری با ایران
را بررســی خواهــد کــرد که بــا تحریمهای
امریکا تعارض نداشته باشند ».موضعی
که به نظر میرســد نتیجــه واکنش منفی
مردم عراق و سیاستمداران صاحب نفوذ
این کشــور در قبــال تصمیم العبــادی به
همراهی با تحریم ایران است.
طی روزهای گذشته بسیاری از چهرههای
شــاخص عــراق کــه در رأس ائتالفهای
اکثریت یافته در پارلمان عراق قرار دارند،
نسبت به مواجهه این کشور با تحریمهای
امریکا علیه ایران موضعگیری کردند.
«ســید مقتدی صدر» رهبــر جریان صدر
کــه ائتالفــش پــس از بازشــماری آرا نیــز
همچنــان اکثریت کرســیهای پارلمان را
در دســت دارد ،روز پنجشــنبه بــه موضع
العبــادی واکنــش نشــان داد .صــدر در
بیانهای با اشــاره به شــعار دینی «هیهات
منا الذله» درخصوص اقدامات تحریمی
دولــت امریــکا علیــه ملتهــای منطقــه
تأکیــد کرد« :در برابــر محاصره اقتصادی
ملتها ســکوت نخواهیم کــرد« ».جلیل
نوری» ،معاون اول مقتــدی صدر هم در
مقالهای تأکید کرد :در ســال  ۲۰۰۵هنگام

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

تهران و بغداد رابطه دالری با یکدیگر ندارند

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
عــراق اعالم کرد :ایران و عراق رابطه
بــرش
دالری بــا یکدیگــر ندارنــد و مبادالت
تجــاری بر اســاس ریال یا دینار اســت و مبــادالت بانکی از
ســوی بانک مرکــزی به گونهای نیســت که بخواهــد روابط
دالری آن را تحت تأثیر قرار دهد.
یحیــی آل اســحاق در گفتوگو با ایســنا ،گفت :متأســفانه
برخــی مقامات سیاســی دولت عــراق به دلیــل انتخابات
پیــش رو نه به عقبه اقتصادی ایران و عراق توجه میکنند
و نــه آتیــه اقتصــادی ایــن کشــور را در نظر میگیرنــد .وی
بــا تأکیــد بر اینکــه روابط اســتراتژیک اقتصادی و سیاســی
ایران و عراق بلندمدت اســت ،اظهار کرد :حجم مبادالت
اقتصادی ایران و عراق ساالنه  ۱۲میلیارد دالر است که قرار
بر این شــده در ســال جاری به  ۲۰میلیارد دالر نیز افزایش
یابــد .به طور حتــم چنین صحبتهای سیاســی خللی در
مبادالت اقتصادی و تجاری ایران و عراق ایجاد نمیکند و
آینده اقتصادی دو کشور روشن است .رئیس اتاق مشترک
دیدار با مقامات ارشــد جمهوری اسالمی
ایران که مقتدی صدر نیز حضور داشــت
بــه آنهــا گفتیــم کــه در صــورت تهاجــم
اســتکباری جهانــی از جملــه مثلث پلید
(امریــکا ،انگلیس و رژیم صهیونیســتی)
به ایران ،وارد میدان خواهیم شد و دست
بسته نخواهیم ماند .این تصمیم جریان
صدر عراق نه سیاســی اســت و نــه از روی
چاپلوسی است ،بلکه دفاع از ایران واجب
شــرعی و اخالقی است که دین ،مذهب و
مرجعیت ما آن را بر ما دیکته میکند.
این واکنش پس از آن بود که حزب الدعوه
االســامیه عراق به ریاســت نوری مالکی
نیــز در بیانیه خــود خواســتار محکومیت
تحریمهــای ظالمانه امریکا علیــه ایران
شــد و گفــت مــا از جامعــه بینالمللــی
میخواهیــم کــه بــا ایــن سیاســتهای
ظالمانه که علیه ملتها وضع میشــود،
مخالفتکنند.سخنگویرسمیمقاومت
اســامی ُن َجبــاء هــم نســبت بــه اعــام
همراهی نخستوزیر عراق با تحریمهای

بازرگانــی ایران و عراق با تأکید بر اینکه بنیانهای اساســی
اقتصــاد ایران و عراق بلندمدت اســت ،گفــت :حرفهای
انتخاباتی برخی از مســئوالن عراقی اشــتباهی اســت که از
ســوی این افراد رخ میدهد و آنها بــه آینده اقتصادی این
کشــور توجهی ندارند .ایــران از نظر اقتصــادی مزیتهای
فوقالعــادهای را برای عراق دارد و به دلیل نزدیکی به این
کشــور از لحــاظ جغرافیایی هزین ه پروژههــای عمرانی این
کشــور را کاهش میدهد .عالوه بر این ،سرمایهگذاریهای
بلندمدتی در این کشور از سوی ایران صورت گرفته است و
ساالنه حدود دو میلیون گردشگر از ایران به عراق میروند
و دو میلیون گردشگر از عراق به ایران میآیند .آل اسحاق
افــزود :در بخشهای مختلف نظیر مــواد غذایی ،مصالح
ساختمانی ،خدمات فنی -مهندسی و سرمایهگذاریهای
اقتصادی نیز تعامالت مطلوبی بین دو کشور برقرار است
و برخــی از افــراد سیاســی نمیتواننــد در مــورد مبــادالت
اقتصادی ایران و عراق تصمیم بگیرند و نگاه سیاسی را در
این حوزه دخیل کنند.

امریکا علیه ایران ،واکنشــی شدیداللحن
نشان داد.
بســیاری از مردم عراق نیز در شــبکههای
اجتماعی بــا انتقادهای رهبران سیاســی
از موضــع العبــادی همراهــی کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،کاربــران فعــال عراقی
در شــبکه اجتماعــی توئیتــر بــا هشــتگ
«العبادی نماینده ما نیست» (#العبادی
ال یمثلنــا) اعتــراض خــود را بــه اظهارات
نخســت وزیــر عــراق نشــان دادنــد .آنها
تصمیم دولــت عراق مبنی بــر همراهی
بــا تحریمهای امریــکا را مخالف با اصول
اســامی ،انســانی ،حســن همجــواری و
تمامی پیماننامهها و قوانین بینالمللی
دانســتند .برخــی از آنهــا نیــز با یــادآوری
همراهــی دولــت و مــردم ایــران بــا ملت
عــراق بــرای مقابلــه با گــروه تروریســتی
داعشنوشتند«:نمکنشناسی،خصلت
جوانمردان نیســت ».ایــن همه در حالی
است که بزودی با تشکیل پارلمان جدید
عراق نخست وزیر و دولت جدیدی برای

این کشــور انتخاب خواهد شد و مشخص
نیســت کــه این مســئولیت یک بــار دیگر
برعهــده العبــادی قــرار گیرد تــا بخواهد
سیاست همراهی با امریکا را پیگیری کند.
بماند که روابط گســترده اقتصــادی ایران
و عــراق بویژه در حوزه انــرژی ،برق و گاز و
تأثیر اقتصادی سفر میلیونها زائر ایرانی
به این کشــور حقایقی هســتند کــه ادعای
همراهی با تحریم امریکا به دلیل رعایت
مصالــح و منافع ملــت عــراق را با تردید
مواجه میســازد .پیشتر فــؤاد معصوم،
س جمهوری عراق با توجه به همین
رئیــ 
مالحظــات گفتــه بــود« :شــرایط فعلــی
عــراق و طبیعت روابــط پر منفعت آن با
ایران باعث میشــود که پایبنــدی بغداد
به تحریمهای امریکا علیه تهران سخت
باشــد .عراق در درگیریهای فعلی نباید
با یک طــرف علیه طرف دیگری باشــد و
فشار زیاد بر ایران ممکن است نتایجی به
دنبال داشته باشد که بر وضعیت داخلی
عراق و دیگر کشورها تأثیر بگذارد».

تحریم امریکا علیــه ایران و هم تحریم
آنهــا علیــه دو وزیــر ترکیــه ،در منطقــه
و جهــان مــورد اســتقبال قــرار نگرفتــه
اســت» ،گفت« :دو کشــور ایران و ترکیه
بــدون توجــه به عامــل ســوم و دخالت
قدرتهای بــزرگ ،روابط مســتحکمی
دارنــد و برخیهــا از ایــن مهم خشــنود
نیستند».
وی توســعه روابــط ایــران و ترکیــه را
بــه عنــوان دو کشــور بــزرگ و قدرتمند
منطقه در ارتباط با مسائل مهم منطقه
تأثیرگــذار دانســت و افزود« :دشــمنان
هر دو کشــور همواره تــاش میکنند که
خدشــهای بــه ایــن روابــط وارد کنند اما
هوشــمندی رهبران و مردم دو کشور به
طــور قطع این گونــه تخریبها را خنثی
خواهد کرد».
این دومین ســفر یــک فرســتاده ویژه از
ســوی رئیس جمهــوری ایران بــه ترکیه
اســت .پیشتــر محمــد شــریعتمداری
وزیــر صنعــت بــه مناســبت مراســم
تحلیف اردوغان در دوره جدید ریاست
جمهوریاش با مقامــات ترکیه رایزنی
کرده بــود .رایزنیهــای دیپلماتیکی که
در امتــداد عملکــرد دســتگاه سیاســت

خارجــی برای تحکیــم روابط دو کشــور
انجام شــد و امــروز حاصلش در موضع
قاطــع دولتمــردان ترکیــه در برابــر
تحریمهای امریکا دیده میشود.
ترکیه یکی از طرفهای اصلی صادرات
نفــت و گاز ایــران اســت .ایــن کشــور به
عنــوان پــل ارتباطی میــان ایــران و اروپا
در ســالهای تحریم پیــش از برجام نیز
نقش تعیین کنندهای در روند دور زدن
تحریمها داشت.
بــا ایــن حال پیــش از برجام پشــتیبانی
قطعنامههای شــورای امنیت ســازمان
ملــل از تحریمهــا وضعیتــی را فراهــم
مــیآورد که کمتر کشــوری میتوانســت
بــه عیــان از مخالفت خود بــا تحریمها
ســخن بــه میــان بیــاورد و در مقابل آن
بایســتد .وضعیتی که حاصلش چیزی
جــز فســادانگیز بــودن رونــد دور زدن
تحریمهــا نبــود .مقابلــه امروز ایــران با
تحریمهای امریکا و همکاری کشورهای
جهــان با ایــران در این مســیر وضعیت
متفاوتــی دارد .تمکیــن نکــردن از
زورگوییهای واشــنگتن حاال به پشتوانه
توافــق برجــام و قطعنامــه  2231بــه
عنوان مقوم آن استوار است.

خبر دیگر اینکه«،جوزف ووتل» فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا با اشاره به
رزمایش سپاه در خلیج فارس گفت :ایران میتواند تنگه هرمز را مینگذاری
کــرده و اقــدام به اســتقرار رادار و ســامانههای موشــکی کند .بهگــزارش ایرنا،
ووتل رزمایش هفته گذشــته ایران را «پیامی به امریکا» دانســت و مدعی شد
که واشــنگتن و همپیمانانش «برای ضمانــت آزادی ناوبری و تجارت در این
آبها آمادگی دارند».او گفت که بخش عمده فعالیتهای ایران در آبهای
تنگه هرمز را مرتبط با نیروهای قدس سپاه پاسداران و فرمانده آنها سرلشکر
«قاسم سلیمانی» میداند.

روایت غفاری از قتل «هویدا»

با خبر شــدیم که ،هادی غفاری از فعــاالن و مبارزان انقالب گفته که هیچ کس
جز آقای خلخالی و خدا نمیداند چه کسی هویدا ،نخستوزیر رژیم گذشته را
توگو با ایرنا
کشــته اســت ،هر کس (چیزی) بگوید دروغ گفته اســت .وی در گف 
افزود :من هیچ نقشی در این پرونده نداشتم ،هرکس این حرف را میگوید او را
به روز قیامت حواله میدهم .جرمم فقط این بود که در دادگاه علنی  10دقیقه
بهعنوان تماشاچی حضور داشتم .من اسمم از خودم بزرگتر است .آنها منتظر
هادی غفاری بودند تا به دادگاه رسیدم یکی از آقایان دادگاه بلند شد و من را در
صف اول دادگاه جای داد و نزدیک هویدا نشــاند .بعد که تقریباً دادگاه داشــت
تمام میشــد و متهم را بیرون بردند ،بلند شــدم رفتم ،این همه ماجرا بود .اما
اینکه قاتل هویدا کیست ،قاتل کسی است که حکم را میدهد و حکم را جناب
آقای خلخالی دادند .من نه میخواهم دفاع و نه خدشهای وارد کنم.

پیام کروبی به اصالح طلبان

دســتآخراینکه ،ســخنگوی حزب اعتماد ملی به نقل از فرزند مهدی کروبی
گفت که خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر درباره رفع حصر واقعیت نداشته
است .به گزارش ایلنا ،به گفته اسماعیل گرامی مقدم ،حسین کروبی درجلسه
حزب اعتمادملی گفته استکه حجت االسالم کروبی از اصالحطلبانو اعضای
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواسته که اتحاد خود را حفظ کنند و همگی در
راستای وحدت و انسجام ملی تالش کنند .حسین کروبی یادآور شده که پدرش
در سالمت است.

