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رهبرمعظم انقالب صبح دیروز  در 

رهبری
دیدار اعضــای مجمــع جهانی 
میهمانــان  و  اهل بیــت)ع( 
شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، عظمت 
و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اســالم بی نظیر 
خواندند و تأکید کردند: جمهوری اسالمی به عنوان 
پرچم برافراشته اهل بیت)ع( در مقابل نظام سلطه، 
معتقد است در دنیای اسالم هیچ خط فاصل مذهبی، 
قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیست و تنها خط 
فاصل برجســته و حقیقی، مرزبندی میان دنیای 
اسالم با جبهه کفر و استکبار جهانی است. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با توصیه مؤکد به مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( برای بهره گیری از عظمت و محبوبیت 
اهل بیت)ع( در دنیای اســالم افزودند: مجمع باید 
پایگاه و محل الهام گیری همه مسلمانان و جان های 
مشتاق از معارف اهل بیت)ع( باشد و به گونه ای عمل 
کند که زینت اهل بیت)ع( شود. رهبر معظم انقالب، 
معارف اهل بیت)ع( را مجموعــه ای کامل از همه 
نیازهای مختلف آحاد بشر و جوامع بشری خواندند 
و گفتند: جوامع اسالمی امروز به همه ابعاد معارف 
اهل بیت)ع( نیاز جدی دارند و مجمع جهانی باید با 
برنامه ریزی دقیق و صحیح و استفاده از شیوه های 
معقول و ابزارهای تأثیرگذار، این وظیفه سنگین را 

انجام دهد.

پرچم برافراشته جمهوری اسالمی درمقابل استکبار
ایشان با اشاره به پرچم برافراشــته نظام جمهوری 
اســالمی در مقابل نظام اســتکبار افزودند: پیروان 
اهل بیت)ع( و شــیعیان جهان مفتخرنــد که نظام 
اسالمی در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه، سینه 
سپر کرده و به اعتراف خود مســتکبران، بسیاری از 

نقشه های آنان را به شکست کشانده است. رهبرمعظم 
انقالب، رمز استواری جمهوری اسالمی را الهام گیری از 
اهل بیت)ع( دانستند و افزودند: آن ستارگان درخشان 
با معارف نظری و سیره عملی خود به ما آموخته اند 
که چگونه با تدبر و عمل به قرآن، راه اســالم عزیز را 
بپیماییم. حضرت آیت اهلل خامنه ای پرچم جمهوری 
اسالمی را پرچم عدالت و معنویت خواندند و گفتند: 
بدیهی و طبیعی اســت که دنیای سلطه که همه 
باورها و اعمالش بر مادیات و پول و زور متکی است، 

در مقابل این پرچم به معارضه و دشمنی برخیزد.
ایشــان، آمریــکا را در رأس جبهه اســتکبار 
خواندند و افزودند: امام بزرگوار با الهام از قرآن 
به همه یاد داد که خطوط فاصــل غیرحقیقی 
میان جوامع اســالمی را کنــار بگذارند و فقط 
یک خط فاصل یعنی مرزبندی دنیای اســالم 

 با کفــر و اســتکبار را قبول داشــته باشــند.

ثمرات پايبندی به راهبرد امام)ره(
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: براساس 
همین باور عمیق بود که حمایت از فلسطین از همان 
روزهای اول در دستور کار انقالب اسالمی قرار گرفت 
و امام)ره( با همه وجود پای مسئله فلسطین ایستاد و 
جمهوری اسالمی امروز هم به همین هندسه سیاسی 
ترسیم شده امام راحل عظیم الشأن عمل می کند و در 

آینده نیز به آن وفادار خواهد ماند.
ایشــان، همدلی بی نظیر موجــود میان ملت ها 
در سراسر دنیای اســالم با ملت ایران را به علت 
پایبندی مردم ایران به راهبــرد امام)ره( یعنی 
نفی خطوط مذهبی، فرقه ای و نژادی در جهان 
اســالم دانســتند و افزودند: بر همین اساس ما 

همیشه همه کشورهای اسالمی را به بی اعتنایی 
به مسائلی همچون »شــیعه و سنی«، »عرب و 
عجم« و دیگر خطوط فاصــل و عمل به مبانی و 
اصول دعوت کرده ایم. رهبر معظم انقالب، تشویق 
ملت های دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی ها 
را از علل عصبانیت نظام ســلطه و دشمنی آنها 
دانســتند و گفتنــد: خنثی کردن نقشــه های 
جنایتکارانه آمریکا در کشــورهای مختلف که 
یک نمونه آن داعش بود، باعث تبلیغات متراکم 
ایران هراسی و شیعه هراسی و متهم کردن ایران 

به دخالت در کشورهای دیگر شده است.

جمهوری اسالمی دخالتی در کشورهای ديگر ندارد
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی دخالتی در 
کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه گران را 
ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های 
چشمگیر نظام اسالمی خواندند و افزودند: البته همه 
باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند 
و با آنها همراهی نکنند. حضــرت آیت اهلل خامنه ای، 
سیاست کنونی استکبار را پر رنگ کردن تفاوت ها و 
خطوط فاصل غیرواقعی در دنیای اسالم برشمردند 
و گفتند: تحریک و نقشه کشــی برای جنگ شیعه و 
سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه و سنی با سنی که 
اکنون در برخی از کشورها مشاهده می شود، سیاست 
شیطان بزرگ یعنی آمریکاست که باید در مقابل آن 

هوشیار بود.
ایشــان با اشــاره به اینکه پیروان اهل بیت)ع( باید 
پرچمدار همبستگی و هم افزایی باشــند، افزودند: 
همچنان که از روز اول گفتیم، تشکیل مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( به معنای مقابله و دشمنی با غیرشیعه 
نیست و از ابتدا نیز با برادران غیرشیعه که در راه درست 

حرکت کرده، همراهی کرده ایم.

رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

استکبار را عقب راندیم و پیشرفت کردیم

توافق پس از شفاف شدن متن
 تهران در هفته های اخیر بارها تأکید کرده  توافق درصورتی به دست می آید که هیچ نقطه ابهامی باقی نمانده باشد 

 فضاسازی ها پیرامون نظرات ارسالی جمهوری اسالمی 

برجام
درباره پاســخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا 
درحالی در روزهای اخیر در رسانه ها و محافل سیاسی 
غربی ادامه یافته که تهران معتقد است تغییر غیرمنتظره ای در موضع 
ایــران رخ نــداده و با رفع نقــاط مبهم موجــود، توافــق خیلی زود 

دست یافتنی است.
به گزارش همشهری، بر همین اساس هم بود که مشاور رسانه ای تیم 
مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
»العربی« تأکید کرد اگر آمریکا صادق باشــد، طی 2 تا 3روز می توان 
به توافق دست یافت؛ »آمریکا باید به ایران اطمینان دهد که بار دیگر 
تاریخ را تکرار نکند، زیرا این کشور پیش از این توافق را نقض و پاره کرده 
بود. سیاست های ترامپ نباید تداوم داشته باشد و اجازه نخواهیم داد 

اتفاق های گذشته بار دیگر رخ دهد.«
این درحالی اســت که تهران در هفته های اخیر و با حساس تر شــدن 
روند مذاکرات، بارها تأکید کرده اســت که توافق درصورتی به دســت 
می آید که هیچ نقطه ابهامی باقی نمانده باشد و غربی ها نتوانند با ابزار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و وارد کردن اتهام های ساختگی درباره 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، تهران را تحت فشار قرار دهند. 
تجربه گذشته و سوءاستفاده طرف های مقابل از ابهام های موجود در 
توافق سال2015 نشان می دهد اصرار جمهوری اسالمی بر رفع نقاط 
مبهم، به ویژه در حوزه مســائل پادمانی، راهبرد دقیقی است که راه را 
بر سوءاستفاده طرف های غربی برای اعمال فشــار بر ایران می بندد. 
روند مذاکرات و همچنین پاسخ های ایران به متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا حکایت از آن دارد که اســتراتژی برجامی تهــران در دور جدید 
گفت وگوهای هســته ای بر این مبنا استوار شده   که طرف های غربی و 

به ویژه آمریکا، دیگر بدون پرداخت هزینه، قادر به لغو توافق نباشند.

ابهام هايی که بايد رفع شود
باتوجه به چنین رویکردی هم بود که مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده 
ایران در گفت وگو با شبکه »الجزیره« قطر با تأکید بر اینکه هیچ موضوع 

استثنایی در پاسخ ایران به پیشــنهاد اتحادیه اروپا وجود ندارد، گفت 
که ایران خواستار شفاف شدن برخی اصطالحات و عبارت های مبهمی 

است که همچنان در متن وجود دارد.
محمد مرندی به سیاســت زدگی آژانس در مواجهه با ایران نیز اشاره 
و عنوان کرد که اتهام های ســاختگی این نهاد بین المللی  علیه تهران 
در شورای حکام باید حل وفصل شود؛ »جلسه شورای حکام در دست 
کشورهای غربی است و به همین دلیل ایران خواستار پایان دادن به این 
اتهام های بی اساس و دروغ است. اگر به دنبال توافق هستیم، باید پرونده 
این موضوع ها را ببندیم. نیازمند پایه های استوار برای امضای این توافق 
هستیم و آمریکا در آن هنگام نمی تواند بار دیگر موضوع های قدیمی 

را به جریان بیندازد.«
با توجه به این مواضع می توان اینگونه نتیجه گرفت که امضای نهایی 
توافق تنها زمانی ممکن خواهد بود که متن موجود از شــفافیت کافی 

برخوردار شده و نقطه ابهامی باقی نمانده باشد.

واکنش روسیه و چین
در این میان برخالف فضاســازی های انجام شــده، روسیه و چین هم 
معتقدند درنظرات ارســال شده از ســوی جمهوری اسالمی موضوع 
تازه ای مطرح نشــده و درچارچوب راهبردهای ترسیم شــده از سوی 
تهران درجریان مذاکرات برجامی بوده است. برهمین اساس هم بود که 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی وین تأکید کرد پاسخ ایران 
به پیشنهادهای آمریکا درخصوص توافق احیای برجام، »بلندپروازانه« 

نبوده است.
میخائیل اولیانوف در این باره در حساب توییتری خود نوشت: »ایران 
پاسخ خود را به آخرین پیشــنهادهای آمریکا درخصوص پیش نویس 
احیای برجــام ارائه کــرد. به نظر می رســد که پیشــنهادهای ایران 
بلندپروازانه نباشد و درصورت وجود اراده سیاسی الزم برای به پایان 

رساندن مذاکرات وین، می  تواند مورد قبول واقع شود.«
ازســوی دیگر، ســخنگوی وزارت امورخارجه چین هم در کنفرانس 
خبری هفتگی خود پاسخ ایران به متن پیش نویس توافق احیای برجام 

را مطابق با موضع همیشگی ایران در جریان مذاکرات توصیف کرد.
ژائو لی جیان با بیان اینکه ما پاسخ ایران را به دقت دنبال می کنیم، گفت: 
به نظر می رسد پاسخ ایران مطابق با موضع منطقی و قاطعانه این کشور 
درخصوص مسائل مربوطه است. وی ادامه داد: امیدواریم همه طرف ها، 
به ویژه آمریکا به گونه ای مؤثر به نگرانی های مشروع ایران پاسخ دهند 
تا توافق نهایی هرچه زودتر حاصل شــود. این دیپلمات چینی بر این 
نکته هم تأکید کرد که پکن به تالش ها برای تأثیرگذاری مثبت بر روند 

مذاکرات ادامه می دهد. 

 قدردانی فرمانده سپاه 
از قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 

فرمانده کل سپاه در پیامی از تالش قرارگاه خاتم االنبیا)ص( برای 
تکمیل »ابرطرح آبرسانی غدیر« و رسیدن آب آشامیدنی مطلوب 
و پایدار به تعداد پرشماری از شهرها و روستاهای استان خوزستان 
قدردانی کرد. به گزارش سپاه نیوز، در بخشی  از پیام سردار حسین 
سالمی آمده است:»خدای بزرگ را شاکریم به فرزندان ملت ایران 
در سپاه پاسداران انقالب اســالمی و قرارگاه سازندگی حضرت 
خاتم االنبیا)ص( توفیق داد در میدان پاسخ به یکی از نیازهای کالن 
و اولویت دار کشور با سرعتی مثال زدنی کاری که باید در سال های 
گذشته به فرجام می رسید، طی مدت حدود 10ماه در دوره دولت 
مردمی سیزدهم ، آن هم در گرمای سوزان و طاقت فرسا، با تکمیل 
و اجرای ابرطرح ناتمام آبرسانی غدیر به استان خورستان، عملی و 
دغدغه مردم خونگرم، مومن، مقاوم، مجاهد، وفادار و فهیم 26شهر 
و 1600روستای این استان در بهره مندی از آب آشامیدنی مطلوب 
و پایدار مرتفع و یک رکورد کم نظیر در اجرای طرح های آبرسانی 
در مقیاس بین المللی رقم زده شود.«  سردار سالمی دراین پیام 
تصریح کرده است: »رفع مشکل آب در برخی مناطق کشور را در 
زمره اولویت های ســپاه و قرارگاه خاتم)ص( می دانیم و به ملت 
عظیم الشأن ایران اســالمی اطمینان می دهیم، به فضل الهی در 
آینده ای نه چندان دورشــاهد کاهش مشــکل آب آشامیدنی و 

دغدغه های ناشی از آن دراستان های دیگر کشور خواهیم بود.« 

قضایی

 دستورهای مهم اژه ای 
در سفر به يزد

رئیس قــوه قضاییه در جریان ســفر یک روزه خود بــه یزد، از 
اختصاص 13۹میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکالت مراکز 
قضایی این اســتان خبرداد؛ اعتباری که به گفته غالمحســین 
محسنی اژه ای، اگرچه نمی تواند مشــکالت حقوقی و قضایی 
استان را رفع و رجوع کند، اما می تواند بخشی از مشکالت موجود 
دراین حوزه را برطرف کند. به گــزارش میزان، رئیس عدلیه در 
پایان این سفر در جریان یک نشست  خبری گفت: سفر هیأت 
عالی قضایی به اســتان یزد با 3هدف »سرکشــی از حوزه های 
قضایی و بررسی عملکرد آنها« و »تدوین راهکارهای متناسب 
برای حل مشکالت موجود« و همچنین »آگاهی از سایر مسائل 
و مشکالت استان« صورت گرفت. محسنی اژه ای ادامه داد: در 
جریان سفر مقامات عالی قضایی به یزد، هیأت های مختلفی برای 
انجام دیدارهای مردمی به همه شهرهای استان اعزام شدند و در 
جریان جلسه  شورای قضایی، گزارش نمایندگان اعزامی درباره 
وضعیت مراکز قضایی استان یزد، مورد بررسی قرار گرفت و در 
راستای رفع مسائل و مشکالت مراکز مورد اشاره، تصمیم های 

مقتضی اتخاذ شد. 
محسنی اژه ای با اشاره به برخی از پرونده های موجود در استان 
که رسیدگی به آنها طوالنی شده بود، عنوان کرد: دستورهای 
الزم برای انجام کار فوق العاده جهت تســریع در رسیدگی به 
این پرونده ها صادر شد. وی همچنین با اشاره به مشکالتی که 
درزمینه ترخیص یا فروش اموال توقیفــی ازجمله خودرو در 
اســتان یزد وجود دارد، گفت: در جریان این سفر تصمیم های 
الزم برای تعیین تکلیف هرچه  ســریع تر این اموال توقیفی نیز 

اتخاذ شد.
لزوم تعیین  تکلیف بیش  از هزار وســیله نقلیه توقیف شده در 
پارکینگ مهریز، پیگیری موضوع جابه جایی پاســگاه شــهید 

مدنی مهریز، تجهیــز مراکز قضایی 
اســتان، انتقال زندانیان غیربومی 
از استان و اهتمام بیشتر مسئوالن 
قضایی یزد برای تقلیل پرونده های 
معوق و رســوبی ازجمله موضوعاتی  

بودنــد که رئیس قــوه قضاییه 
برای رســیدگی به آنها 

دســتورهای الزم را 
صادر کرد.

 حقوق های نجومی
 زير ذره بین مجلس يازدهم

نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش پرحاشیه تحقیق 
و تفحص از فوالد مبارکــه اصفهان، رســیدگی به پرونده 

حقوق های نجومی را هم در دستور کار قرار داده اند.  
 6سال قبل پرونده مشابهی منجر به برکناری برخی مدیران 
ارشد دولت حسن روحانی شد و قرار بود با تصویب قوانین 
جدید و ساماندهی قوانین مرتبط با قانون مدیریت خدمات 
کشور و شورای حقوق و دستمزد جلوی چنین اتفاقاتی از 
سرچشمه گرفته شود. بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس اخیرا به تســنیم گفتــه: »گزارش نهایی 
تفحص از حقوق های نجومی در حال آماده شــدن است و 
احتماالً تا دو سه ماه آینده به کمیســیون تخصصی ارائه و 

پس از آن به صحن مجلس برای قرائت ارجاع خواهد شد.«
  سال13۹5 افشــای حقوق های نجومی در بیمه مرکزی، 
بانک های دولتی و صندوق توسعه ملی، موجی از اعتراضات 
عمومی نســبت به این ریخت وپاش هــا را برانگیخت. طی 
گزارش نهایی دیوان محاســبات 3۹7نفر از مدیران مجبور 
به بازگرداندن بیش از 23میلیارد تومان مازاد پرداخت خود 

به خزانه کشور شدند.
  اخیرا حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس جمهور با اذعان 
به اصل وجود حقوق های نجومــی در مجموعه های دولتی 
گفت: »سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی 
است و این در حالی اســت که عمده سروصدای مجلس و 
رسانه روی یک چهارم بودجه جاری دستگاه هاست. حقوق 
کارگزینی وزیر یا اســتاندار در حد 1۴ یا 15میلیون تومان 
اســت اما در شــرکت های دولتی گاهی تا 50میلیون هم 
به صورت قانونی حقــوق و تا 200میلیــون تومان پاداش 

می گیرند.«

محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور

حفــظ فرهنــگ اســامی - ایرانــی جزو 
دغدغه هــای جدی و راهبــردی دولت و 
دیگر بخش های مدیریتی کشور و نیز 
آحــاد جامعــه اســت. تهاجــم فرهنگی 
می تواند مانند یک موریانــه، به ارکان 
مکتب و جریان اعتقادی نظام اسامی 

آسیب بزند./ ایسنا

محمد اسامی
رئیس سازمان انرژی اتمی 

 برنامه هــای ســاز مان انــرژی اتمــی در 
یــک ســال اخیــر در حــوزه غنی ســازی 
و در راســتا ی قانــون اقــدام راهبــردی، 
سبب شــد  دشــمنان برای برگشت  به 
تعهدات   شــان تصمیم بگیرند. باید از 
 این فرصت استفاده کرد تا  تحریم های 

ظالمانه علیه ایران لغو شود. / تسنیم

محمدتقی باقری 
دبیر ستاد اربعین 

۱۲۰۰موکب در داخل کشــور و بیش از 
۱۸۰۰موکــب هــم در داخــل عــراق 
و در شــهرهای زیارتــی نجــف ، کربــا، 
کاظمیــن و ســامرا مســتقر هســتند. 
این موکب ها هــم اســکان دارند و هم 
به زائــران خدمات می دهنــد. در قالب 
همین موکب ها امکان اسکان بیش از 
۲میلیون و ۱۰۰هزارنفر وجود دارد./ایرنا 

تمرکز ويژه دولت بر ديپلماسی 
اقتصادی

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره رویکردهای سیاست 
خارجی دولت ســیزدهم گفت: تمرکز اساسی و ویژه دولت 
ســیزدهم بر بهبود وضعیت اقتصادی، توســعه مناسبات 
اقتصادی و روابط تجاری با کشــورهای مختلف است با این 
نگاه که وضعیت اقتصادی کشور حل  شود، سطح معیشت 

مردم ارتقا و رفاه عمومی توسعه پیدا کند. 
ناصر کنعانی به ایرنا گفت: : سیاســت خارجی پویا، متوازن 
و هوشــمند که مبتنی بر نگاه به حوزه آســیا یا به عبارتی 
آســیامحور و همســایه محور و همچنین نگاه به شــرق و 
ظرفیت های موجــود در حوزه شــرق، رویکردهای اصلی 
دیپلماسی دولت سیزدهم اســت و ما در این زمینه شاهد 
نتایج بســیار امیدوارکننده و رضایت بخشی هستیم. البته 
ما در ابتدای راه هســتیم و حدود یک سال از تشکیل دولت 
سیزدهم گذشته است و مسیر طوالنی تری را دراین دولت در 
پیش داریم، اما اگر بخواهیم نگاهی 
به دستاوردهای دولت در همین 
بازه زمانی یک ساله بیندازیم، 
می تــوان گفت سیاســتی که 
اتحاذ شده سیاســت درستی 
بوده اســت و توانسته 
منافع کشور را تا حد 
زیادی تأمین کند. 

وحیدی: در خانه خودم 
زندگی می کنم

وزیر کشــور درباره سرنوشــت ویالی مســکونی 
1803متری این وزارتخانه در خیابان شهیدباهنر 
منطقه نیاوران تهــران که در اختیار وزیر ســابق 
کشــور بود، گفت: من در همان منزل مســکونی 
خــودم زندگی می کنــم و آن ســاختمان را برای 
فروش گذاشته ایم. این ملک را یا خواهیم فروخت 
یا تبدیل به احســن برای برخی ســازمان هایمان 
می کنیم که نیازها و کمبودهایی دارند. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، احمد وحیدی با بیان اینکه 
دیگر به این ملک نیازی نداریم، گفت: وزرای بعدی 
هرکدام که آمدند به خانه خودشان می روند، ما هم 
به خانه خودمان می رویم. دی ماه ســال گذشــته، 
عزیزاهلل فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای 
قانون اساســی معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
در نامه ای خطاب به وزیر کشــور ضمن غیرقانونی 
بودن واگذاری چنین ساختمان هایی به کارکنان و 
مقامات دستگاه های اجرایی )از سال1388 به بعد( 
تأکید کرده بود که هیچ اجاره بهایی از ســوی وزیر 
سابق کشــور برای این ملک 
پرداخت نشده و هزینه های 
ملک نیز از جیب بیت المال 
تامین شده است. نیمه های 
اسفند سال گذشته خبر 
تخلیه ملک نیاوران 

منتشر شد.

نقل قول خبر

سیاست خارجی

مجلس

 خبر

نظامی

توانایی عقب راندن استکبار وجود دارد
رهبرمعظم انقالب در پاسخ به اين سؤال که »آيا توانايی مقابله با معارضه های دشمنان جهان 
اســالم وجود دارد«، گفتند: قطعًا توانايی متوقف کردن و عقب راندن اســتکبار با توجه به 
ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری دنیای اســالم وجود دارد. ايشان »حقايق و معارف 
اسالمی، توکل به خدا، نگاه امیدوارانه به تاريخ، مســئله مهدويت« را ازجمله ظرفیت های 
نرم افزاری جهان اسالم خواندند و با اشاره به بن بست های فکری غرب و نظام لیبرال دمکراسی 
افزودند: البته در زمینه سخت افزاری، مســتکبران با استعمارگری و استفاده از منابع دنیای 
اسالم و به کار بردن انواع حیله ها، خود را قوی کرده اند، اما ظرفیت های طبیعی دنیای اسالم برای 
پیشرفت بسیار زياد است که اهمیت يک نمونه آن يعنی نفت و گاز امروز برای همه آشکارتر 
شده است. حضرت آيت اهلل خامنه ای، شکوفا شدن ظرفیت ها را در گرو عزم راسخ، شناخت 
دشمن، هدايتی همچون هدايت امام بزرگوار و کنار گذاشتن کم کاری ها دانستند و گفتند: امروز 
جمهوری اسالمی به عنوان يک الگو و واقعیت زنده، توانسته درمقابل انواع دشمنی ها و حمالت 
تاب آوری نشان دهد و آن نهال تازه رويیده را به درختی کهن تبديل کند. البته مقصود از الگو 

بودن، الگوگیری از ساختار سیاسی نیست بلکه تمسک به اصول و مبانی امام بزرگوار است. 
ايشان در پايان خاطرنشان کردند: آينده دنیای اسالم آينده روشنی است و مجموعه شیعه 
می تواند نقش آفرينی بزرگی در آن انجام دهد. در ابتدای اين ديدار، حجت االسالم والمسلمین 
رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( از هفتمین اجالس مجمع عمومی اين مجمع که با 
حضور شخصیت هايی از ۱۱۷کشور و با شعار »اهل بیت)ع( محور عقالنیت، عدالت و کرامت« 

برگزار شد، گزارشی بیان کرد.

مکث

پیش بینی صهیونیست ها از سرانجام توافق
يک رسانه صهیونیستی گزارش داد که ارزيابی 
وزارت امورخارجه اين رژيم حکايت از آن دارد که 
ايران و آمريکا طی هفته های آينده به توافقی برای 
احیای برجام دست خواهند يافت. کانال۱۲ رژيم 
صهیونیستی اخیرا گزارش داده است که وزارت 
امورخارجه اين رژيم ارزيابی کرده با وجود موضع 
واشنگتن مبنی بر غیرسازنده بودن نظرات اخیر 
جمهوری اســالمی درخصوص متن پیش نويس 
توافق احیای برجام، ايران و آمريکا تنها چند هفته 
تا حصول توافق نهايی فاصله دارند. گفته می شود 
دپارتمان تحقیقات سیاسی وزارت امورخارجه 
رژيم صهیونیســتی پس از آخرين ارزيابی های 
خود در گزارشی غیرعلنی پیش بینی کرده است 
که ايران و آمريکا به توافــق احیای برنامه جامع 
اقدام مشــترک )برجام( دست خواهند يافت. بر 
اساس اين گزارش، دولت آمريکا کماکان معتقد 
اســت، توافق تنها راه مواجهه با برنامه هسته ای 
درحال توسعه ايران است. گزارش کانال۱۲ رژيم 
صهیونیستی می افزايد که »ايران و آمريکا به عالوه 
نســبت به مواضع يکديگر واقع بینانه تر از قبل 
هستند و هر دو کشور تالش می کنند تا پیش از 
حصول توافق نهايی حمايت سیاسی از اين توافق 

را تقويت کنند.« 
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