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همزمان با هفدهم ربیع االول سالروز 

رهبری
میاد پیامبــر اســام)ص( و امام 
صادق)ع(، رهبرمعظم انقاب اسامی 
دیروز در دیدار جمعی از مســئوالن 
نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس 
وحدت، مهم ترین نیاز امت اسامی برای نقش آفرینی و 
دســتیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را 
اتحاد و انسجام دانستند و با اشاره به جایگاه بسیار مهم 
فرزانگان و خواص و جوانان روشــن بیِن دنیای اسام 
برای تحقق این مهم، گفتند: »وحدت اســامی« و 
حضور تأثیرگذار در دنیای جدید امکان پذیر و شدنی 
است به شــرط تاش عملی و ایســتادگی درمقابل 
ســختی ها و فشــارها کــه نمونــه  بــارز آن نظام 
جمهوری اسامی است که درمقابل قدرت ها تسلیم 
نشد و ایستاد و اکنون به درخت تناوری تبدیل شده 
 است که حتی تصور»کندن« آن نیز امکان پذیر نیست.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
رهبرمعظم انقاب دراین دیدار با تبریک میاد مکرم 
رسول اعظم)ص( و امام صادق)ع( با تأکید بر شخصیت 
منحصربه فرد پیامبراســام)ص( که نقطــه اوج آن 
بعثت آن حضرت است، گفتند: عید گرفتن روز میاد 
پیامبراسام)ص( باید برای امت اسامی فرصتی برای 
درس گرفتن و الگو قــرار دادن آن حضرت، به عنوان 

»اسوه حسنه« باشد.

ذلت؛ نتیجه قهری تفرقه
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به آیات قرآنی که 
رنج و سختی امت اسامی را برای پیامبر رنج آور و برای 
دشمناِن مسلمانان مایه خرسندی می خواند، به تبیین 
و تحلیل چرایی رنج های امت اسامی در دنیای امروز 
پرداختند و افزودند: مشــکات و سختی های دنیای 
اســام علل متعددی دارد، اما یکی از مهم ترین این 
علت ها، تفرقه و جدایی مســلمانان از یکدیگر است. 
ایشان نتیجه  قهری تفرقه و جدایی را »ذلت« و »دوری 
از عزت« دانســتند و تأکید کردند: وظیفه خواص و 
افراد تأثیرگذار دنیای اســام، تمرکز بر ایجاد راه ها و 
زمینه های عملی برای اتحاد بین مسلمانان است، زیرا 
دشــمن در نقطه مقابل، با ایجاد یک سلول سرطانی 
در منطقه و در زمین فلســطین، به نام رژیم جعلی 
صهیونیستی و استقرار صهیونیست های خبیث، فاسد، 
قاتل و بی رحم در آن، به دنبال ایجاد بیشترین اختاف 

درمیان مسلمانان و کشورهای اسامی است.

خیانــت بزرگ عادی ســازی روابــط با رژیم 
صهیونیستی

رهبرمعظــم انقــاب، عادی ســازی روابط برخی 
کشورهای اســامی با رژیم صهیونیستی را یکی از 
بزرگ ترین خیانت ها خواندند و گفتند: ممکن است 
برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود 
برخی رؤسای کشورهای اسامی امکان پذیر نیست، 
اما روشــنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای 
اسامی می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن 
کنند که دراین صورت امکان تحقق وحدت، آسان تر 
خواهد شــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این 
سؤال که »منظور از وحدت چیست؟« خاطرنشان 
کردند: آنچه از وحدت در دنیای اسام مدنظر است، 
 وحدت در حفظ منافع امت اسامی است و نه وحدت 

نژادی و جغرافیایی.
ایشــان افزودند: فهم صحیح منافع امت اسامی و 
اینکه مسلمانان باید با چه کسانی و چگونه دوستی یا 
دشمنی کنند و به اشتراک عمل در برابر نقشه های 
استکبار برسند، برای تحقق وحدت، بسیار مهم است.

نقشه سیاسی دنیا درحال تغییر است
رهبرمعظم انقــاب با تأکید بر اینکــه نکته مهم و 
اساسی در اشتراک عمل، رسیدن به فهم مشترک 
درباره تغییر هندسه سیاســی در دنیاست، گفتند: 
نقشه سیاسی دنیا درحال تغییر و نظام تک قطبی 
در حال حرکت به سمت مطرود شدن است و سلطه 

استکبارجهانی نیز هر روز بیش از گذشته مشروعیت 
خود را از دســت می دهد، بنابراین دنیای جدیدی 
درحال شکل گیری است و سؤال بسیار مهم این است 
که جایگاه دنیای اسام و امت اسامی دراین دنیای 
جدید کجاســت؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: در چنین شــرایطی امت اسامی می تواند 
جایگاه رفیعی داشته باشــد و در دنیای جدید، الگو 
و پیشرو باشد،  به شــرط آنکه بتواند به اتحاد کلمه 
برســد و خود را از تفرقه و وسوســه های آمریکا و 

صهیونیست ها و کمپانی های بزرگ رهایی بخشد.
ایشان با طرح یک ســؤال دیگر مبنی بر اینکه »آیا 
اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای 
درحال تغییر امکان پذیر است؟«، گفتند: بله، اتحاد 
بین ملت های اسامی ممکن است، اما نیازمند تاش 
و عمل و ایستادگی درمقابل فشارها و سختی هاست.

ایستادگی سختی هایی دارد
رهبر معظم انقاب با تأکید بــر اینکه دراین زمینه 
بیشــترین امید به خواص دنیای اســام و جوانان 
روشن بین و نقش آفرینی آنها در هدایت افکارعمومی 
است، افزودند: یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری، 
جمهوری اسامی ایران اســت که نهالی کوچک با 
هدایت های امام خمینی)ره( درمقابل 2 ابرقدرت آن 
زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور تبدیل 
شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن 

را نیز بکند.

ایشان خاطرنشان کردند: ما ایستادیم و پیش رفتیم، 
البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی هایی 
دارد، اما آن کســانی هم که تسلیم می شوند، دچار 
سختی می شوند با این تفاوت که ایستادگی موجب 

پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکیــد بر اینکه الزمه 
تحقــق وحــدت اســامی، جلوگیــری از تبدیل 
اختاف های مذهبــی به تنازع و درگیری اســت، 
خاطرنشــان کردند: سیاســتمداران آمریکایی و 
انگلیسی که با اصل اسام ضدیت دارند، در محافل 
خود وارد بحث شــیعه و سنی شــده اند که بسیار 

خطرناک است.
ایشــان با یادآوری تعبیر گذشــته خود از »شیعه 
انگلیسی« و »سنی آمریکایی« و تاش برخی برای 
تحریف آن، گفتند: شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی 
یعنی کسی که در هر جایگاه و مقام و کشوری، مانند 
داعش با ایجاد دعــوا و تفرقه و تکفیــر در خدمت 

دشمن است.

لزوم برخورد با تفرقه افکنان
رهبرمعظم انقاب با ابراز تأســف از جنایات داعش 
در عراق، ســوریه و به خصوص کشتار دانش آموزان 
در افغانستان افزودند: در هر دو طرف شیعه و سنی، 
تندروهایی وجود دارند که ارتباطی به تشیع و تسنن 
ندارند و این تندروی ها نباید زمینه ساز اتهام زنی به 
اصل مذاهب شود و باید با کسانی که به اسم طرفداری 
از یک مذهب، احساسات طرف دیگر را برمی انگیزند، 

برخورد جدی انجام گیرد.
ایشان سختی ها و فشارها و کشتارهای روزافزون در 
فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسام را نتیجه »تشتت 
امت اسامی« دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک 
فراوان مســلمانان گفتند: جمهوری اسامی ایران 
تاکنون هرآنچه در توان داشــته برای تحقق عملی 
وحدت اسامی به کار گرفته است که نمونه بارز آن 
حمایت همه جانبه از برادران اهل تسنن در فلسطین 
است که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه 

خواهد داشت.
رهبر معظم انقاب با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت که 
در دنیای اسام شکل گرفته، مورد حمایت جمهوری 
 اسامی است، خاطرنشان کردند: ما به لطف و عنایت 
خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ 

وحدت اسامی، امیدوار هستیم.

رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از مردم، مسئوالن و مهمانان کنفرانس وحدت اسامی:

ایستادیم و پیش رفتیم

افشاگریوزیرکشورازدستهایپنهانآشوبها
 وحیدی: هسته های سازمان یافته رژیم صهیونیستی به برخی برای هر کوکتل مولوتوف ۵۰۰هزارتومان داده اند

 وزیر کشــور با بیان اینکه برخی اغتشاشگران در 

روزنه
خارج آمــوزش دیــده بودنــد و بــرای آنها پول 
می فرستادند، گفت: برای برخی از اینها مرتب پول 
واریز شده  است و به بعضی دیگر هم برای هر کوکتل مولوتوف، پول 

داده  شده  است.
به گــزارش ایرنا، احمــد وحیــدی در نخســتین همایش ملی 
»جهادگران تبیین دانشگاه«، با اشــاره به نقش رسانه های معاند 
در آشوب های اخیر گفت: جالب است کســانی که به ایران ایراد 
می گرفتند که چرا از غزه و لبنــان حمایت می کند، امروز کارهای 
خود را با شبکه فارسی زبان وابســته به عربستان سعودی تطبیق 
می دهند؛ عربســتانی که در یک روز، ۸2نفر را گردن زد یا اینکه 
به خاطر قطعه قطعه کردن یک خبرنگار، آنقدر افتضاح باال گرفت 

که حتی آمریکایی ها هم نتوانستند آن را الپوشانی کنند.
وی با اشاره به تاش رســانه ای غرب و آمریکا برای آسیب زدن به 
انقاب و مردم ادامه  داد: در آمریکا ظرف یک هفته ۱۵۰۴مقاله، در 
انگلستان در عرض ۹روز ۷2۰مقاله و در اتحادیه اروپا از ۱۶ تا 2۴ 
سپتامبر ۱۳۴مقاله درباره مهسا امینی نوشته شد. همچنین اخیرا 
اعام شد که 2۴۰میلیون توییت دراین باره زده شده که اینها برای 

چندهزار کاربر با استفاده از روبات ها بوده است.

وحیدی با تأکید براینکه دشــمن اینگونه کار می کند عنوان  کرد: 
دشــمن آنقدر »ضدحقیقت« را حقیقت نشان می دهد که برخی 
باور می کنند. درمقابل همه تاش هایی که ازسوی دشمنان صورت 
گرفت، در شلوغ ترین روز تجمعات اخیر ۴۵هزار نفر در تجمعات 
شــرکت کردند که بین اینها تعداد زیادی جوانــان هیجان زده و 
احساسی بودند. البته تعدادی هم سازمان یافته و آموزش دیده بودند 
و خیلی خشــن برخورد می کردند. در ماقات با برخی مجروحان 
حوادث اخیر، متوجه شدیم این افراد سازمان یافته و آموزش دیده 
به برخــی مجروحان گفته بودند که »می خواهیم چشــمت را در 

بیاوریم« و برای همین کار تاش هم کرده بودند.

آشوبگران آموزش دیده
وزیر کشــور همچنیــن گفت: با مشــاهده اقدام هــای این افراد 
گاهی تعجب می کردیم چگونه یک انســان می تواند به این اندازه 
قسی القلب باشد. برخی از اینها در خارج از کشور آموزش دیدند و 
از خارج هم برای آنها پول می فرستادند. درباره یک نفر که مقابل 
وزارت کشور بازداشت شــده بود، گفته شد که مرتب به حساب او 
پول واریز می شــد و هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، حدود 2۵ تا ۳۰میلیون 

به حساب این فرد واریز شده بود.

وحیدی افزود: هســته های مختلفی در ناآرامی هــای اخیر فعال 
بودند. مثا هسته های ســازمان یافته رژیم صهیونیستی فعالیت 
داشــتند و به برخی برای هر کوکتل مولوتــوف ۵۰۰هزارتومان 
داده می شد. وی در ادامه با اشــاره به تجمعات برخی دانشگاه ها 
تأکید کرد: در دانشگاه ها در اوج شلوغی، ۱۸هزارنفر از جریان های 
مختلف در تجمعات حضور داشــتند، این درحالی است که  تعداد 
کل دانشجویان ما ۳میلیون و2۰۰هزارنفر است، اما به گونه ای جلوه 
می دادند که انگار همه دانشجویان ما در تجمعات حضور داشتند؛ 

این مسائل نیاز دارد که به درستی تبیین شود.
وحیدی با بیان اینکه یکی از اهدافی که دشمنان دنبال می کنند 
این است که مشروعیت مرجعیت گفتمان و گفتار انقاب را از آن 
بگیرند، عنوان  کــرد: اکنون اینگونه جلــوه می دهند که وضعیت 
اقتصادی جمهوری اســامی جزو بدترین اقتصادهای دنیاست، 
درصورتی که وقتی اعداد و ارقام را می بینیم، متوجه می شویم اصا 
چنین نیســت و مثا در همین ۶ماه گذشته رشد صنعت ما باالی 

۵درصد بوده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقاب اضافه  کرد: 
واقعا االن بحث حجاب و بی حجابی و گشت ارشاد نیست و همانگونه 

که رهبر معظم  انقاب فرمودند، آنها با ایران قوی مخالفند.

دست پر رئیس جمهور از سفر آستانه
ششــمین اجاس »کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادســازی 
آسیا«، موسوم به »سیکا« پنجشــنبه با حضور سران ۱۱کشور 
ازجمله رئیس جمهور کشــورمان در شــهر آســتانه، پایتخت 
قزاقستان برگزار شد؛ نشستی که با سخنرانی سیدابراهیم رئیسی 
و ترسیم سیمای نوینی از قاره آسیا مبتنی بر نظم عادالنه و مقابله 

با یکجانبه گرایی از سوی او نیز همراه بود.
به گزارش همشهری، رئیسی پس  از بازگشــت از قزاقستان در 
تشریح دستاوردهای این سفر، به اهمیت این اجاس اشاره کرد 
و گفت: اجاس »ســیکا« با 2۸عضو دائم از شرق تا غرب آسیا 
گسترده شده اســت و به عنوان ســازوکاری مهم در همگرایی، 
همکاری و امنیت آســیا نقش ایفا می کند. وی اولویت توسعه 
روابط با همسایگان و تقویت همکاری با سازمان های منطقه ای 
و فرامنطقه ای را پیام حضور هیأت ایرانی در اجاس قزاقستان 
دانست و افزود: در این اجاس، تأکید داشتیم امنیت منطقه باید 
حتما »درون زا« باشد و دخالت قدرت های بیرونی نه تنها راه حل 

مشکل نیست، بلکه بر مشکات دیگر می افزاید.

فصل جدید روابط تهران - آستانه
رئیسی با اشــاره به فصل جدید روابط میان جمهوری اسامی 
و قزاقســتان در دولت ســیزدهم تصریح کرد: آنچه در دیدار با 
مسئوالن قزاقســتان بر آن تأکید شد، توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری بود و در این راستا و در گام نخست، قرار شد رقم تجارت 
2کشــور به ۳میلیارد دالر برســد که این هدف اقتضا می کند 
مسئوالن و فعاالن اقتصادی کشور برای تحقق این مهم تاش 
خود را مضاعف کنند. رئیس جمهور در ادامه موضوع ازسرگیری 
ســوآپ نفتی را از دیگر توافق های صورت گرفتــه میان ایران و 
قزاقستان در این سفر اعام کرد و گفت: اگرچه از حدود ۱۰سال 
قبل این روند آغاز شده بود، اما در ادامه به دلیل مشکاتی متوقف 
شده بود که در این سفر برای ازسرگیری سوآپ نفتی توافق شد.

رئیســی تبادالت پولی و ارزی را از دیگر محورهای مطرح شده 
عنوان کرد و افزود: لغو روادید ۱۴روزه از طرف ایران و قزاقستان 
نیز زمینه خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تسهیل شرایط 

برای بخش خصوصی فراهم کرده است.

شتاب در روابط منطقه ای ایران
رئیس جمهور همچنین به بحث و گفت  وگو پیرامون همکاری ها 
در حوزه انرژی، حمل و نقل و ترانزیت با کشورهای شرکت کننده 
در این اجاس اشاره کرد و گفت: در این رابطه با مقام های قطری 
هم دیدار و گفت وگویی صــورت گرفت که با توجــه به روابط 
همسایگی و تأکید مسئوالن 2کشور برای توسعه روابط تجاری و 
اقتصادی، استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات به خود قطر 
و نیز کشورهای ثالث توافق شد. از سوی دیگر مسئوالن قطری 
از همکاری های جمهوری اسامی برای برگزاری جام جهانی در 
این کشور قدردانی کردند. رئیسی با بیان اینکه ارتباط جمهوری 
اسامی با کشورهای منطقه و آسیا شتاب قابل توجهی گرفته، 
خطاب به فعاالن اقتصادی و تولیدکننــدگان گفت: با توجه به 
زمینه بسیار خوبی که فراهم شده است، هم مسئوالن مرتبط و 
هم فعاالن اقتصادی و تولیدی، برای استفاده هرچه بهتر از این 
فرصت برنامه ریزی کنند. رئیس جمهور با گله از کندی در برخی 
سامانه های اداری و بوروکراسی، بر سرعت و دقت هرچه بیشتر 
انجام کارها برای گره  گشایی از مشکات و جبران عقب ماندگی ها 
تأکید کرد. وی با بیان اینکه سهم جمهوری اسامی در ترانزیت 
منطقه متناسب با ظرفیت های عظیم موجود در کشور نیست، بر 
جبران عقب ماندگی ها در این زمینه تأکید کرد. رئیسی زمینه 
توسعه همکاری ها با کشورهای همســایه را برای شرکت های 
دانش بنیان بسیار مناسب دانست و ابراز امیدواری کرد با همت 
جوان ها و فعاالن اقتصادی، همکاری ها با کشورهای همسایه در 

این زمینه هم افزایش یابد.

توسعه همکاری های ایران و قطر
ســفر 2روزه رئیس جمهور به قزاقســتان درحالی پایان یافت 
که رئیســی عاوه  بر حضور و ســخنرانی در اجاس سیکا، با 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطــر و الهام علی اف، رئیس  جمهور 
جمهوری آذربایجــان نیز در حاشــیه این اجــاس به صورت 
خصوصی گفت وگو کرد؛ دیدارهایی که گفته می شود در 2حوزه 

سیاسی و تجاری با دستاوردهایی همراه بوده  است.
در دیدار رئیس جمهور کشــورمان و امیر قطــر دوطرف درباره 
راه های ارتقای روابــط دوجانبه، به ویــژه در زمینه اقتصادی و 
تجاری گفت وگو کردند. رئیســی در این دیدار با اســتقبال از 
رشــد ۳۵درصدی روابط تجاری دوطرف در یک سال گذشته، 
ظرفیت های موجود در 2کشور را برای توسعه و گسترش هرچه 
بیشتر روابط و ارتقای ســطح همکاری ها مناسب توصیف کرد. 
شیخ تمیم نیز از آمادگی کشــورش برای عملی کردن ارتقای 
روابط 2کشور به سطح راهبردی خبرداد و استقرار رایزن تجاری 
در سفارت قطر در تهران را از اقدام های انجام شده برای تسهیل 
روابط تجاری 2کشور دانســت و از همکاری جمهوری اسامی 
در آماده ســازی زمینه های برگزاری هرچــه بهتر جام جهانی 

قدردانی کرد. 

 تغییر در مرزهای ژئوپلیتیک منطقه مردود است
دیدار با رئیس جمهور آذربایجان نیز از دیگر برنامه های 
حضور رئیسی در آستانه بود؛ گفت وگویی که با توجه به 
تحوالت اخیر در منطقه قفقاز و موضع جمهوری اسامی 
در ایــن زمینــه، از اهمیت ویــژه ای برخــوردار بود و 
مورد توجه رســانه ها نیز قرار گرفت. رئیســی در این 
دیدار با بیان اینکــه حاکمیت ملــی و تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید مورد احترام قرار 
گیرد، افــزود: از نظر ایران، هرگونــه تغییر در مرزهای 
تاریخــی و ژئوپلیتیک منطقــه و تغییــر در وضعیت 
ترانزیتی ایران و ارمنستان مردود است. رئیس جمهور 
با یادآوری اینکه جمهوری اســامی نخستین کشوری 
بود که از آزادســازی خاک قره باغ استقبال کرد، گفت: 
ایران آمادگــی دارد ظرفیت عظیم خــود را برای حل 
اختافات آذربایجان و ارمنســتان به کار گیرد. علی اف 
هم در این دیدار، ضمن ارائه گزارشــی از  آخرین روند 
همکاری های اقتصادی دوطــرف و همچنین تحوالت 
منطقه، بر پایبنــدی و احترام به مرزهــای بین المللی 

جمهوری اسامی ایران نیز تأکید کرد. 

روایت استاندار از شایعات عجیب 
درباره کردستان 

در وقایعی که هفته اخیر در کردســتان به ویژه در ســنندج به 
وقوع پیوست شایعات عجیبی درباره حضور تانک و هواپیمای 
جنگنده در ســنندج جو روانی زیادی به وجود آورد. تا آنجا که 
مردم در جای جای میهن اســامی نگران مردم سنندج شدند؛ 

اما واقعیت چیست؟ 
استاندار کردستان در گفت وگو با همشــهری آناین دراین باره 
اظهارکرد: فضایی که در رسانه های مجازی از سنندج ترسیم شده، 
آنقدر غیرواقعی است که مانند تفاوت شب و روز است. حتی اگر 
رسانه ها دراین باره تردید دارند، می توانند بیایند و خود وضعیت 
کردستان به ویژه سنندج را رصد کنند. اسماعیل زارعی کوشا افزود: 
البته شنبه و یکشنبه گذشته شاهد اغتشاش هایی بودیم، اما بیشتر 
افراد مسلح از وابستگان گروهک های تروریستی کومله بودند که 
در خیابان ها حضور پیدا کردند و بسیاری از آنها دستگیر شدند. 
بسیاری از این دستگیرشدگان سوابق شرارت و گروهکی داشتند.  
در مناطقی که تجمعات مردمی بود، بیش از ۱۴۰ تا  ۱۵۰ نفر از 
نیروهای  انتظامی و بسیج، با پرتاب سنگ مصدوم شدند اما  هیچ 
اقدام و عکس العملی انجام ندادند. اما در شنبه و یکشنبه تحرکات 
در سنندج دیگر مردمی نبود و افراد مسلح به دنبال  سوءاستفاده 
از این فضا بودند. با این وجود دوســتان ما کاما خویشتن داری 
کردند.  این تجمع ها دیگر مردمی نبود. ما بیش از 2هفته است 
که تجمع های مردمی در استان نداریم و شــرایط عادی است. 
وی ادامه داد: فضایی که برخــی ایجاد کرده و ادعا می کنند توپ 
و تانک به وسط شهر آمده، کاما غیرواقعی است. شرایط عادی 
است و بازار فعالیت خود را ادامه می دهد، مردم در تردد هستند و 
هیچ مسئله ای نداشتیم. حتی گفته شده هواپیمایی در فرودگاه 
نشسته و مهمات آورده است. اینها همه توهم های خنده داری است 

که صحت ندارد.

  پیــام تبریک رئیســی بــه رئیس جمهور 
جدید عراق

رئیس جمهوری اســامی ایران با ارســال پیامی، انتخاب 
عبداللطیف رشید را به عنوان رئیس جمهوری عراق، به دولت 
و ملت این کشور تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
نهاد ریاست جمهوری، ســیدابراهیم رئیسی در پیام خود 
ابراز امیدواری کرد دولت جدید این کشور در جهت رشد 
و شــکوفایی عراق گام بردارد و روابط تهران و بغداد بیش  
از پیش گسترش و تعمیق یابد. وی همچنین در این پیام 
تأکید کرد: ایران همواره از فرایند سیاسی عراق مبتنی بر 
رأی مردم حمایت کرده و برای بســط مناسبات برادرانه با 

عراق در تاش بوده است.

   محکومیت اغتشاشــات در مساجد سراسر 
کشور 

شــورای هماهنگی ســازمان تبلیغات اســامی با صدور 
اطاعیه ای اعام کــرد: امروز)شــنبه 2۳مهرماه( پس  از 
اقامه نمازجماعت مغرب و عشــاء، اجتماع امت والیتمدار 
ایران اســامی همزمان با هفته وحــدت و در محکومیت 
اهانت کنندگان به مقدسات و اغتشاشــگران، در مساجد 

سراسر کشور برگزار می شود.

    تحریم های جدید کانادا علیه ایران
دولت کانادا در ادامه تاش های خود برای تنفس مصنوعی 
به اغتشاشات در ایران، تحریم های جدیدی علیه کشورمان 
وضع کرد. به گزارش فارس، کانادا پنجشــنبه اخیرا اعام 
کرده اســت ۳نهاد و ۱۷فرد، ازجمله محمد جواد ظریف، 
وزیرخارجه ســابق ایران را تحریم کرده اســت. ســعید 
مرتضوی، امیر حاتمی، حسین شــریعتمداری، منوچهر 
امان اللهی، غامرضا ضیایی، پیمان جبلی و علی الریجانی 
ازجمله نام های موجود دراین فهرست جدید تحریمی است.

پاسخ ایران به حمایت 
فرانسه از قانون شکنان

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه که اخیرا 
در توییتی با واکنش نســبت به برخی ناآرامی ها 
در ایــران، اعام کرده بــود: »فرانســه در کنار 
ملت ایران قرار دارد« را »اتهام زنی سیاســی«، 
»مداخله جویانه« و »مشــوق خشونت طلبان و 

قانون شکنان« دانست و آن را محکوم کرد.
به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی با اشاره به اینکه 
در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران حق 
اعتراضات مســالمت آمیز به رســمیت شناخته 
شده اســت، گفــت: جــای تعجب اســت که 
رئیس جمهور و برخی مقام های دولت فرانسه در 
تحوالت اخیر ایران، اقدام نیروهای حافظ امنیت 
در برخورد با خشــونت طلبان و اغتشاشگران را 
محکوم کرده و دولت ایران را به پرهیز از خشونت 
و رعایت حقــوق آشــوبگران فرامی خوانند، اما 
همزمــان در واکنش به اعتصابــات کارگری در 
بخش نفت و گاز و پاالیشگاه های فرانسه، مقام های 
این کشور، ازجمله ســخنگوی دولت، کارگران 
را تهدید می کنند که درصــورت پایان ندادن به 
اعتراضات و اعتصابات، با اعمال زور به اعتصابات 
پایان می دهند.وی افزود: این یک نفاق آشــکار 
اســت و یک بار دیگر ثابت می کند که حقوق بشر 
در قاموس بسیاری از دولت های مدعی در غرب، 
بازیچه و ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و 
مداخله جویی در امور دیگر کشورها بیش نیست.

خبر

خبرهای کوتاه

دیپلماسی

سیاست خارجی

جریان تروریسم فرهنگی و اقتصادی
در ابتدای این دیدار، رئیس جمهور در سخنانی، پیامبراعظم)ص( را برترین دعوت کننده بشر به 
عدالت، عقالنیت، معنویت و اخالق خواند و با برشــمردن تالش های دشمنان نهضت نبوی برای 
ترور شخص و شخصیت و دعوت پیامبر، افزود: امروز نیز در صف آرایی جبهه ضد اسالم درمقابل 
پیروان پیامبر، همان تالش ها در قالب تروریسم فرهنگی و اقتصادی جریان دارد، اما همچنان که 
آن روز نتوانستند مانع عالم گیری نهضت نبوی شوند، امروز نیز نخواهند توانست ملِت پایبند به 
ارزش های پیامبر را متوقف کنند. سیدابراهیم رئیسی علت کینه دشمن از ملت ایران را پیشرفت های 
خیره کننده و همه جانبه آن دانست و خاطرنشان کرد: در سفر اخیر به نیویورک، دبیرکل سازمان ملل 
در مالقات خصوصی عذرخواهی کرد و گفت با وجود تالش های زیاد، نتوانستم تحریم های مربوط به 
کرونا علیه ایران را رفع کنم که به او پاسخ دادم ملت ایران همواره از تهدید و تحریم، فرصت سازی 
کرده و در قضیه کرونا نیز با فعال شدن 6 مرکز تولید واکسن به صادرکننده تبدیل شدیم و امروز جزو 
کشورهای برتر دنیا در مقابله با این بیماری هستیم. رئیس جمهور با اشاره به آمارهایی از پیشرفت 
علمی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاری های تجاری و بین المللی کشورمان، از همراهی 
صمیمانه مردم با دولت، به خصوص در اجرای اصالحات اقتصادی قدردانی کرد و گفت: دشــمنان 
ایران در اغتشاشات اخیر نیز به دنبال ایجاد زحمت برای کشور بودند، اما مردم با صبر و ایستادگی 
همچون گذشته آنها را ناکام کردند. رئیسی، پنهان سازی حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را ازجمله 
ترفندهای کنونی بدخواهان دنیای اسالم دانســت و اضافه  کرد: راه مقابله با این ترفند، گسترش 

بیداری بر محور وحدت اسالمی و پرهیز از تفرقه است.
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