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خبر

دولت

حکمرانی عالمانه
در گرو شجاعت دولت

اعضای کابینه در حاشیه جلسه هیأت دولت
چه گفتند؟

دولت پاسخگو به افکار عمومی

رئیسجمهور در جلســه دیروز هیأت دولــت ،حکمرانی
عالمانه و مسئوالنه را در گرو شجاعت دولت در تصمیمگیری
دانست و اظهار کرد :نباید متأثر از برخی حواشی و پیامدهای
کوچک احتمالی ،از زیربار مسئولیت تصمیمهای بزرگ و
ضروری برای کشور شــانه خالی کنیم .دولت تجلی اراده
مردم است و باید در راســتای تأمین خیر عمومی و منافع
مردم گام بردارد.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،سیدابراهیم
رئیسی ،موفقیت در اجرای طرحهای بزرگی مانند «دارویار»
را در گرو اطالعرسانی جامع و دقیق و روایتگری مسئوالنه
دانست و افزود :در اجرای چنین طرحهایی الزم است نسبت
به گرههای ذهنی و ابهامهایی که در افکارعمومی بهوجود
میآید ،حساس باشــید و با ســرعت و دقت در این زمینه
اطالعات الزم را به مردم بدهید.
وی همچنین با تأکیــد بر اهمیت روایتگــری و اقدامهای
تبیینــی از ســوی دســتگاههای اجرایی ،ادامــه داد :اگر
دســتگاههای مجری ،خود روایــت درســت و بهنگام از
اقداماتشان را ارائه نکنند ،دیگران این اقدامها را به شکلی
روایت میکنند که نتایج اقدامهای مهم دولت زیرســؤال
میرود و بعضا نقاط قوت در افکار عمومی ،نقطه ضعف جلوه
داده میشود.
رئیسجمهور برخی کارهای انجامشــده در این دولت را از
آرزوهای دیرینه کشور برشمرد و گفت :از بین بردن زمینه رانت
و قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار ،ساماندهی صدور مجوزها و
اجرای بخشهای اصلی سامانه جامع تجارت ،ازجمله مواردی
است که باید به خوبی برای افکار عمومی تبیین شود تا بزرگی
کاری که انجام شده از نظرها پنهان نماند.

اعضای هیأت دولت در حاشــیه جلســه چهارشنبه هیأت
دولت مواضع شــفافی در ارتباط با برخی انتقادات عمومی
و در دفاع از حقوق مردم داشــتند .وزیر اقتصاد ،وزیر ورزش
و جوانان ،وزیر ارتباطات ،سخنگوی دولت و رئیس سازمان
انــرژی اتمی چهرههایــی بودند کــه گفتوگوهای خبری
صریحی با خبرنگاران داشتند .تصمیمات معیشتی دولت و
در صدر آن تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران و کارمندان
بهویژه بازنشســتگان همچنان جــزو اصلیترین محورهای
کاری دولتمردان رئیسی قرار دارد .اخیرا هیأت دولت برای
تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان اختیارات خود را
به احســان خاندوزی وزیر اقتصاد ،محمدهادی زاهدیوفا
سرپرست وزارت کار و مســعود میرکاظمی رئیس سازمان
برنامه و بودجه محول کرد .خاندوزی درباره برگزاری جلسه با
هیأت امنای سازمان بازنشستگی برای تعیین افزایش حقوق
آنها ،گفت :جلسه برگزار شــده است ،اما جزئیات آن را آقای
زاهدیوفا که وزیر مرتبط هستند ،ارائه خواهد کرد.

وداع با یاران عاشورایی حاجقاسم

مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر شهدای خانطومان عصر امروز با حضور مردم تهران در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود
قضایی

تبادل اسدی فعال
در دستورکار نیست
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود با
بیان اینکه بحث تبادل اسداهلل اسدی فعال در دستور
کار نیست،گفت :اسدی از مأموران دیپلمات ایران و
براساس مقررات ،واجد مصونیت سیاسی بودهاست.
وی در آلمان ۱۰۱روز بازداشت غیرقانونی بودهاست.
بهگزارش میزان ،مســعود ستایشی با اشاره به اینکه
پساز انتقال اسدی به بلژیک ،وی به ۲۰سال حبس
محکوم شــد ،گفت :الیحه معاهده انتقال محکومان
بین ایران و بلژیک را به فال نیک میگیریم.
وی درباره فرد ســوئدی تازه دســتگیر شــده نیز
توضیحاتی ارائه کرد و افزود :فرد ســوئدی که اخیرا
دستگیر شده ،با عناصر جاســوس در ارتباط بوده و
مأموریت داشتهاســت که از وضعیت یک جاسوس
دیگر در ایران کسب اطالع کند.
ستایشــی ادامه داد :نظام قضایی جمهوری اسالمی
ایران با جاسوســان و مرتبطان آنهــا برخورد قاطع،
بازدارنده و پشــیمانکننده خواهد داشــت .دولت
سوئد دســت از اعمال خالفکارانه و تعدی به حقوق
و حاکمیت ملی کشور ما از طریق اعزام جاسوسها
بردارد.
ســخنگوی دســتگاه قضا درباره پرونده یک فعال
رسانهای نیز عنوان کرد :اشــتری باید بداند که همه
ما ملزم به اجرای قانون هســتیم ،نمیشود قسمتی
از قانون را که به نفع ماســت بپذیریم و قسمت دیگر
را نپذیریم .متأسفیم که میبینیم فردی از اصحاب
رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است.

خبر
مذاکرهکننده ارشد ایران به وین رفت

سخنگوی وزارت امورخارجه از عزیمت هیأت مذاکرهکننده
کشورمان به وین باهدف ادامه مذاکرات برای رفع تحریمهای
ظالمانه علیه ملت ایران خبرداد .بهگفته ناصر کنعانی ،دراین
دور از گفتوگوها که به روال قبل با هماهنگکنندگی اتحادیه
اروپا برگزار خواهد شــد ،درباره ایدههای مطرحشده ازسوی
طرفها ،ازجمله ایدههای ارائه شده ازسوی جمهوری اسالمی
ایران که هفته جاری به طرف مقابل ارائه شد ،بحث و تبادلنظر
خواهد شــد .نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای توافق
هستهای نیز در پیامی خبرداد که برای ازسرگیری این مذاکرات
میان ایران و قدرتهای جهانی راهی وین شدهاست .انریکه مورا
دراین باره در صفحه توییترش نوشت« :در راه وین برای مذاکره
درباره اجرایی شــدن کامل برجام بر مبنای متن ارائه شــده
هماهنگکننده مذاکرات [جوزپ بورل] در  ۲۰ژوئیه هستم».

قدردانی نمایندگان مجلس از سربازان گمنام
امامزمان (عج)

در جلســه علنی دیروز مجلس ،بیانیه ۲۰۲نفر از نمایندگان
در قدردانی از اقدامهای ســربازان گمنام امامزمان(عج) درپی
خنثیسازی توطئه دشمنان قرائت شد .بهگزارش خانه ملت،
دراین بیانیه آمده بود  :ما نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
ضمن تقدیر و تشــکر از اقدامهای اخیر ســربازان گمنام امام
زمان(عج) در وزارت اطالعات و بهویژه در پیشگیری اقدامهای
عملیاتی و دســتگیری جاسوسان سرویس موســاد ،از همه
مجاهدان عرصه ایثار و شــهادت میخواهیم به شیطنتهای
استکبار پاسخ کوبنده و درخور بدهند .دراین بیانیه همچنین
به ایادی اســتکبار و بهویژه رژیم کودککش صهیونیستی و
دستنشاندگان آن در گروهک تجزیهطلب کومله هشدار داده
شدهاست که اقدامهای مغرضانه آنان بدون پاسخ نخواهد ماند.
همچنین در جلســه علنی دیروز بیانیــه قدردانی  ۲۷۳نفر از
نمایندگان از عملکرد دیوان محاسبات کشور قرائت شد.

گزارش

حمید رضا بوجاریان

روزنامهنگار

سرتاسر شهر را بیرقهای سیاه اباعبداهللالحسین
پوشانده است؛  آســمان شــهر را بغض سنگینی
گرفته و به هر گوشــه و کناری کــه میرویم ،عطر
حسین(ع) در کوچهها پیچیده اســت .آقا امسال
میهمانان عزیــزی دارد؛ میهمانانی کــه امام را از
کربالی عراق راهی اســتقبال میهمانان تازه از راه
رســیدهاش از کربالی خانطومان کردهاست .او
سردار بیسر کربالست و میهمانش شهید عبداهلل
اسکندری سردار بیســر خانطومان است؛ کسی
که مانند ســرور و ســاالر شــهیدان کربال بعد از
شهادت ســرش بر نیزههای دشمن دست بهدست
شــد .قاتالنش مانند قاتالن حســین(ع) در آتش
غفلت خود شــاد و سرمست از شــهادتش بودند
غافل از اینکه اینگونه شهید شــدن آرزوی قلبی
او بود؛ این را همســر صبــورش میگوید وقتی در
آخرین مکالمه تلفنیشــان قبل از شهادت عبداهلل
به او گفته بود «تصدقت شــوم برایم دعا کنید» و
او خوب میدانســت خواســته همسرش چیست.
گرچه این سوی خط بغض سنگینش آرام و بیصدا
شکســته بود ،اما برای هرآنچه عبداهلل میخواست
دعا کرد؛ خوب میدانســت که عبداهللاش  در راه
اباعبداهللالحسین(ع) شهید میشود.

مادریشــان برگردند تا حال و هوای شــهرمان را
کربالیی کنند .حســینجان آنها عاشــقانی بودند
که نافشــان را به عشــق تو بریدند ،در مکتب تو
قد کشیدند ،عشق اربابشــان را در دل پروراندند
و برای دفاع از حــرم ناموســت کیلومترها دور از
خانه و کاشــانه با دشــمنان جنگیدند و در غربت
شهید شدند.
حاال نوبت ماســت تا در نخســتین پنجشنبه ماه
محرم تمام قد دربرابر رشــادتها و مظلومیتشان
به احترام به خیابانهای پایتخت بیاییم ،به نشــانه
ارادت دست بر ســینههای پرخونمان بگذاریم و
ین َو َعلی
لســا ُم َعلَی ال ْ ُح َس ِ
زمزمهکنان بگوییم «ا َ َّ

ین َو َعلی ا َ ْصحابِ
ین َو َعلی ا َ ْوال ِد ال ْ ُح َس ِ
َعل ِی ب ْ ِن ال ْ ُح َس ِ
ــین» ...سالم بر توای ســردار بیسر و چهار
ال ْ ُح َس ِ
شهید همراهت که عشق را خوب به تصویر کشیدید.
عشق به حسین تو را به کجا رســاند که شهادتت
مانند او شد و ســر بریدهات روی نیزههای دشمن
دســت بهدســت چرخید تا عقدههای سیاهشان
را از دالورمردیهــا و رشــادتهایت خالی کنند.
نمیدانستند که سربریده شــدن در راه حسین و
خواهرش آرزوی قلبی تو و رفقای دلباختهات چون
شهید رحیم کابلی ،شــهید مصطفی تاش موسی،
شهید محمدامین کریمیان و شهید عباس آسمیه
بوده است.

میدان امام حسین(ع)؛ میزبان مراسم وداع با شهدای خانطومان

مکث

میهمانانی با رنگ و بوی شهدای کربال

از کربالی خانطومان برایمان میهمان آمده است؛
میهمانانی با رنگ و بوی شــهدای کربال؛ شهدای
مظلومی که 5سال است چشــم به راه آمدنشان
بودیم و انگار قســمت بود در محرم به ســرزمین

مراسم وداع و بدرقه پیکر شهدای خانطومان عصر امروز (پنجشنبه ساعت )۱۸با حضور مردم تهران
در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود .پیش از این روابطعمومی سپاه پاسداران با صدور اطالعیهای
اعالم کرده بود که در راستای پیگیری دستور سردار سرافراز سپاه اسالم ،شهید حاج قاسم سلیمانی
مبنی بر پیگیری ویژه مفقودین محور خانطومان ،با عنایات الهی و تالشهای مستمر و شبانهروزی
گروه تفحص ،هویت پیکر مطهر  5شهید مدافع حرم از استانهای مازندران ،البرز و فارس با نامهای
سردار شهید «عبداهلل اسکندری» ،سردار شــهید «رحیم کابلی» ،شهید واالمقام «مصطفی تاش
موسی» ،شهید واالمقام «محمدامین کریمیان» و شهید واالمقام «عباس آسمیه» ،از طریق تطبیق
نمونه  DNAدر مرکز ژنتیک سپاه شناسایی و تأیید شد و پیکرهای مطهر این شهدای واالمقام به
میهن اسالمی بازگشت .در روزهای اخیر مراسم تشییع پیکر پاک شهدای خانطومان در شهرهای
مشهد ،گرگان و بابل ،با حضور پرشور مردم شهیدپرور کشورمان برگزار شد .براساس برنامه اعالم
شده ،قرار است پساز برگزاری مراسم بدرقه پیکر شهدا با حضور پرشور و عاشورایی مردم قدرشناس
و شهیدپرور تهران در میدان میدان امامحسین(ع) ،آیین وداع با پیکر مطهر شهدای استان مازندران
(شهیدان محمدامین کریمیان و مصطفی تاشموسی) جمعه ۱۴مردادماه ،ساعت ۲۲در شهر ساری
(بوستان والیت) برگزار شود .همچنین مراسم وداع ،تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید استان
فارس (سردار شهید عبداهلل اسکندری) دوشنبه۱۷،مرداد ماه همزمان با عاشورای حسینی در آستان
مقدس حضرت احمد بن موسی(ع) در شیراز برگزار خواهد شد .مراسم وداع با پیکر شهدای مدافع
حرم در تهران با سخنرانی سردار حسین سالمی ،فرمانده سپاه پاسداران برگزار میشود .محمدرضا
طاهری و حسین طاهری نیز در این مراسم به مرثیه و نوحهخوانی میپردازند .اجرای گروه سرود
«ابناءالحسن» و مراسم دمامزنی هم از بخشهای دیگر این مراسم است.

تحریم؛ اقدامی ازسر استیصال

نایبرئیس کمیسیون امنیتملی مجلس :ما توانستهایم خود را از چنبره فشارهای تحریمی
آزاد کنیم و ادامه تالشهای آمریکا در این حوزه ،نشاندهنده ضعف آنهاست
اقدام اخیر ایران در تزریــق گاز هگزا فلوراید اورانیوم به
۵۰۰دستگاه سانتریفیوژ از نوع  ،IR6بازتاب گستردهای
گفتوگو در محافل سیاسی  -رسانهای داشت و نشان داد جمهوری
اسالمی از خطوط قرمز خود کوتاه نخواهد آمد و ادامه سیاست تحریمی
واشنگتن ،تأثیری در عزم ایران برای تحقق مطالبات بحق خود ندارد.
ب ه گزارش همشهری ،در شــرایطی که در روزهای اخیر مقامهای ایرانی
بارها تأکید کردند آمادگی از سرگیری مذاکرات را درصورت حسننیت
طرفهای مقابل دارند ،امــا تحریمهای جدید آمریکا نشــان داد کاخ
سفید همچنان قصد دست برداشتن از ابزارهای ناکارآمد تهدید را ندارد؛
رویکردی که با پاســخ قاطع ایران و کاهش تعهدات برجامی مواجه شد.
ت
براین اساس رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز در حاشیه نشست هیأ 
دولت ،گازدهی به ســانتریفیوژها را در چارچوب قانون اقدام راهبردی
مجلس و پاســخی به تحریمهای طرف مقابل دانست .محمد اسالمی با
بیان اینکه آمریکاییها مرتب به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف
میکنند و امیدی به این سیاســت ندارند ،افزود :با اینحال شاهد رفتار
دوگانه و چندگانه آمریکا هستیم؛ آنها ۲۰سال است که اتهامی واهی به
کشور نسبت میدهند .رژیم صهیونیستی و ضدانقالب ،ادعاهایی در زمینه
مکانها و مدارک واهی دارند و سعی میکنند از این طریق فشارها را بر
ملت ایران تشدید کنند.
وی ادامه داد :ایران در شرایط متفاوتی از حقوق خود کاسته و محدودیت

رهایی از چنبره تحریمها

مکث

و نظارت تشدید شده را پذیرفته تا این اتهامها و ادعاها کنار گذاشته شود،
بهانهها سلب و تحریمها لغو شود و اجازه دهند شرایط با الگوی توافق شده
تداوم یابد ،اما متأسفانه به این تعهدات عمل نکردند و هر روز بهانه جدیدی
میآورند و اتهامها را بهصورت تشدید شده ،تکرار میکنند.
اســامی درباره جمعآوری دوربینهای نظارتی آژانس هم عنوان کرد:
دوربینهای جمعآوری شــده ،دوربینهای برجامی و فراپادمانی بوده و
برای توافقنامه برجام نصب شده بود .وقتی طرفین به برجام پایبند نبودند و
به تعهداتشان عمل نکردند ،دلیلی ندارد ما به تعهدهای خود ادامه دهیم.
امروز هم اعالم میکنیم تا زمانی که به تعهدهای خود بازنگردند و موارد
ادعایی را کنار نگذارند ،دوربینی نصب نخواهد شد.
گواهی دیگر بر بیصداقتی آمریکا

نایبرئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس نیز با اشاره به
تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان به همشهری گفت :آمریکاییها
دائما بر طبل دشمنی با ایران میکوبند و خصومت خودشان را از کانال
تحریمها دنبال میکنند؛ رویکردی که ب ه وضوح با شکست مواجه شده و
نتیجهای برای آنها بههمراه نداشته است.
عباس مقتدایی با بیان اینکه تهدیدهای نخنمــای آمریکاییها اثری بر
مسیر راهبردی ایران نداشته است ،افزود :نکته تحریمهای جدید آمریکا
اینجاست که در بحبوح ه زمانی اعمال میشود که آنها ادعا میکنند آماده

عباس مقتدایی ،نایبرئیس کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه با وجود تحریمها فعالیتهای صلحآمیز
هستهای کشورمان با پیشرفتهای علمی و فنی درخشانی همراه بوده اســت ،اظهارکرد :گازدهی به نسل جدید سانتریفیوژهای
کشورمان که با اطالع آژانس انجام و در آن از دستگاههای جدید و دانش بومی اســتفاه شد ،نشان میدهد ما مسیر خود را با قدرت
درونزا ،با قدرت ادامه میدهیم .مقتدایی با تأکید بر اینکه توسعه علمی و فنی درونزا افق جدیدی پیشروی کشور گشودهاست،
افزود :موفقیتهای بهدست آمده ،بهویژه در حوزه هوافضا ،پزشکی و سالمت و تکنولوژیهای جدید ،نشاندهنده چشمانداز نوینی
است که پیشروی توسعه و تعالی ایران ترسیم شدهاست .وی اضافه کرد :آنچه اکنون مشهود است ،اینکه ما توانستهایم خود را از
چنبره فشارهای تحریمی آزاد کنیم و ادامه تالشهای آمریکا در این حوزه ،از سر ناچاری و استیصال و البته نشاندهنده ضعف آنهاست.

چه خالیست جای حاجقاسم

میبینید؛ ایــن روزها که کوچــه پسکوچههای
شهرمان زیر بیرقهای ســیاه اباعبداهلل الحسین و
یاران باوفایش رنگ سیاهی بهخود گرفته ما میزبان
شماها هستیم.
خوش آمدید که دلمان عجیب هوای عطر کربال و
ساالر شهیدان کرده بود .کربال ،عراق و خانطومان
ندارد؛ هرجا که خون مظلومی ریخته شــده باشد،
همانجا برای ما کربالســت .حاال نوبت ما مدعیان
حسینی است که پابرهنه و سرگشته به استقبالتان
بیاییم و زیر تابوتهای بهشتیتان را بگیریم ،بلکه به
آبروی شما دراین محرم ،حسین(ع) نام ما را هم در
لیست عاشقانش جا دهد.
چه خالیست جای حاج قاســم! نه روزهای آزادی
خانطومان را دید ،نه برگشت شما را .کسی که قبل
از شهادت یکی از دغدغههایش پیدا شدن پیکرهای
پاک شما بود و در جملهای مکتوب کرد «خواهش
میکنم ادامه موضوع خصوصا باقیمانده مفقودین
جنوب و خانطومان با جدیت دنبال شود ،دستتان
را میبوسم» .قطعا عاشــقان و پیروان شهید قاسم
سلیمانی به رسم ادب و بهجای او در مراسم تشییع
شما شرکت میکنند تا باردیگر بیعت میلیونی خود
با شهدا را آنهم در محرم حسینی به تصویر بکشند.
ما تا ابد وامداران شــمایی هســتیم که دل از خانه
و کاشانه بستید تا کســی جرأت تعدی به خاک و
ناموس این وطن نکند.
مطمئن باشید خانطومان ،هنوز در بدرقهتان اشک
میریزد؛ خانطومانی که در همه این ســالها که
پیکرهای پاکتان را زیر خروارهــا خاکش پنهان
کرده بود ،آبرویی برای خود گرفته بود؛ خانطومان
حاال کربالی شهدای ایران است.

بهگزارش همشهری ،عیســی زارعپور ،وزیر ارتباطات عضو
دیگر کابینه نیز از مطالبه مهــم این روزهای مردم در انتقاد
از کاهش شدید سرعت اینترنت دفاع کرد و آن را مرتبط با
2حادثه مخابراتی یکی در مشهد و دیگری در تهران دانست.
او تصریح داشــت :مخابــرات باید ضرر و زیان مشــترکان
خودش و ایرانسل را بابت این جریان بپردازد و در این ارتباط
دستورات الزم نیز به آنها داده شده است .زارعپور در حاشیه
گفتوگوهایش و در پاســخ به طرح گالیهها از افت سرعت
اینترنت ،علت اصلی این اتفاق را عقبماندگی زیرساختها
در دولت دوازدهم دانست و گفت :شرایط بهنحوی پیش رفته
که در برخی شهرســتانها حتی قادر به ارائه خطوط جدید
تلفن نیستیم .او تصمیم دولت سابق در ثابت نگهداشتن بهای
اینترنت ثابت را به قیمت توقف در بهروزکردن زیرساختها
دانســت و گفت :بایدافزایش درآمدها ،خرج زیرساختها
میشد .بهگفته زارعپور ،حداقل طی 5سال گذشته در حوزه
زیرســاختهای ارتباطی و مخابرات سرمایهگذاری صورت
نگرفته است .او ابراز امیدواری کرد که بهتدریج این مشکل
حل شود تا اینترنت با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار
گیرد.
حضور زنان در ورزشگاهها در ســرخط خبرهای یک هفته
گذشته ،وزیر ورزش و جوانان را به شــرح مفصلی در پاسخ
به ســؤاالت خبرنگاران در همین ارتباط واداشت .او درباره
نامه فدراســیون بینالمللی فوتبال دربــاره حضور زنان در
ورزشــگاهها ،گفت :ما نامه را پیگیری کردیم .پیشنهاد شده
و الزامی نبودهو همان پیگیریهای قبلی است و تاکنون هم
که ما مشکلی نداشتهایم ،مگر مشــکلی در ارتباط با حضور
خانمها در استادیومها داشتهایم؟ اگر یادتان باشد ،خانمها در
آخرین بازی ایران با عراق تشریف آوردند و به بهترین شکل
حضورشان رقم خورد.
علی سالجقه ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیطزیست نیز در پاسخ به ســؤاالت خبرنگاران مبنی بر
چرایی آســیب واردکردن ســیل مردادماه به نقاط مختلف
شبینیهای ضعیف در این خصوص ،تأکید کرد :از
کشور و پی 
لحاظ آماری قابل پیشبینی است ،ولی در حد اندک .شرایط
تغییر اقلیمی وضعیتی را ایجاد کرده که پیشبینی سازمان
هواشناسی و دستگاههای دیگر خیلی نمیتواند دقیق باشد.
من نمیخواهم به آن معنا دفاع کنم ،ولی از لحاظ علمی این
پیشبینی خیلی نمیتواند جایی داشــته باشد .سالجقه در
عین حال افزود :در شــرایط تغییر اقلیمی ،باید منتظر این
موارد باشیم .آنچه مهم است مدیریت کردن این موارد است و
اینکه آیا قابل مدیریتکردن است یا نه .بارها گفتیم که کامال
قابل مدیریتکردن است.

از سرگیری مذاکرات و بازگشت به برجام هستند .اینکه واشنگتن همچنان
به حربه ناکارآمد تحریمها متوسل میشود ،دوباره به همگان ثابت میکند
آنها در گفتههای خود صداقت ندارند.
ی اسالمی کار خود را انجام میدهد و تحریمها
وی با بیان اینکه جمهور 
نمیتوانند خللــی در اراده ایران بهوجود آورند ،ادامــه داد :آمریکاییها
در مقطعی که ادعا میکردند تحریمهای «فلجکننده»« ،هوشــمند»
و «همهجانبه» را علیه جمهوریاســامی اعمــال کردهاند ،در عمل با
بزرگترین شکست تحریمی خود نیز مواجه شدند؛ موضوعی که خودشان
هم آن را پذیرفته و به آن اعتراف کردهاند.

از کربال تا خانطومان

رئیس کمیته دیپلماســی اقتصادی مجلس عنوان کرد :چندین سال از
اعمال تحریمهای همهجانبه و حداکثری علیه کشورمان میگذرد ،اما
اکنون شاهدیم که جمهوریاسالمی ،هم نفت خود را میفروشد و هم
میتواند پول آن را به کشور بازگرداند؛ موضوعی که بهوضوح از شکست
سنگین راهبردهای تحریمی آمریکا حکایت دارد .مقتدایی اظهارکرد:
در ماههای اخیر شاهد بودیم مشــارکت جمهوریاسالمی در ترتیبات
منطقهای شتاب قابلمالحظهای داشته و حضور کشورمان در اتحادها و
ائتالفهای منطقهای با پیشرفت محسوسی همراه بودهاست؛ این موضوع
عالوه بر اینکه نشاندهنده شکست فاحش رویکردهای خصمانه واشنگتن
نسبت به تهران است ،حکایت از آن دارد که آمریکاییها دیگر مانند گذشته
نمیتوانند زورگویی کنند .وی افزود :فرار آمریکا از افغانستان ،گدایی نفت
از کشورهای عربی و موضوعهایی از این دست ،نشاندهنده آن است که
آسیا دیگر آنگونه که دلخواه آمریکاییهاست ،با آنان همراهی نخواهد
کرد و منطقه راه نوینی را در پیش گرفته اســت .مقتدایی با بیان اینکه
تحریمهای جدید با هدف ایجاد دردســر
برای جمهوریاسالمی اعمال شدهاست،
گفت :ایــران با قــوت تصمیمهای خود
را اجرایی خواهد کــرد و ما راهبردهای
حقجویانه خود را پیش میبریم .درست
اســت که تحریمها زیانهای
قابلتوجهــی در حــوزه
اقتصادی بههمراه داشت،
اما نتیجه آن ،آنچه آنها
میخواستند ،نشد.

قاب دیگر این تصویر از سر بیتن پیرمردی
ادامه از
صفحه اول «حبیب گونــه» در ســال 93در فضای
مجازی از شهدای خان طومان منتشر شــد؛ سری با محاسن
سفید و چشمانی آرام که بزرگی و صالبت یک سردار و ددمنشی
و حقارت دشمنش را به تصویر میکشید .شهید عزیز ما عبداهلل
اسکندری بازنشسته سپاه بود و 30سال خدمت خود را سپری
کرده و وظیفهاش را نیز در 8ســال دفاعمقدس به شایستگی
گذرانده و یکبار کربالی شــلمچه را پشتســر گذاشــته و
علیالقاعده میبایست در این دوران ،بیدغدغه به زندگی عادی
خویش میپرداخت اما او همانگونه که حبیب بنمظاهر ،پیرمرد
صحابی پیامبر نمیتوانســت مظلومیت امام خویش را ببیند و
گوشهنشینی و زندگی با عافیت را بر میدان جنگ و مبارزه با کفار
شامی ارجح بداند و سر بر نیزه شدن در راه ولی خدا را بر حیات
ذلتبار ترجیح داد ،این شــهید عزیز هم زندگی در این دنیای
فانی را به حال خود رها و مبارزه با حرامیان شامی را انتخاب کرد
تا نشان دهد با گذشت نزدیک به 1400سال از حادثه عاشورا ،او
نیز میتواند حبیب بنمظاهر خانطومان سوریه باشد و بار دیگر
حوادث عاشــورای 61هجری را زنده و ترجمان کند .همه این
5سرو بلندی که قرار است امروز مردم تهران با آنها وداع کنند و
در شهرهای خود تشییع شوند ،عالئمی از شهدای کربال دارند که
زندگی شخصی آنها گواه بر این مدعاست و تشییع آنها در ایام
عزای ساالرشــهیدان پاداش مجاهدتهایی بــوده که امروز با
گذشت 8ســال پساز شــهادت خویش از اربابشان حسین
بنعلی(ع) گرفتند و این چه خوش پاداشــی برای یک مجاهد
فیسبیلاهلل است.

پایان عصر زورگویی آمریکا

