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رهبر انقالب اسالمی به تبیین هدف آمریکا از مذاکره برای اثبات موفقیت فشار حداکثری پرداختند

همه مسئوالن یک صدا معتقدند
با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد
حضرت آیت ا ...خامنهای ،صبح روز سهشنبه با
اشاره به هوشیاری عمیق و تحسینبرانگیز مردم
در مقابل توطئههای دشمنان در  4دهه گذشته،
تنها راه عــاج مشکالت کشور را تکیه به مردم
و جــوانــان و جــدی گرفتن ظرفیتهای داخلی
دانستند و با اشاره به طرح مجدد موضوع مذاکره
از جانب آمریکاییها ،هدف آن ها از ترفند مذاکره
را تحمیل خواستههای خود و اثبات تأثیرگذاری
فشار حداکثری بر ایران خواندند و تأکید کردند:
سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایــران
پشیزی ارزش نــدارد و همه مسئوالن جمهوری
اسالمی یکصدا معتقدند که با آمریکا در هیچ
سطحی مذاکره نخواهد شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در ابتدای جلسه
درس خارج فقه در آغاز سال تحصیلی حوزههای
علمیه ،مجالس عــزاداری حضرت اباعبدا( ...ع)
در محرم امسال را پر رونقتر از هر سال دانستند
و خاطرنشان کردند :این حقیقت پر معنا نشان
میدهد که پیوند مردم با اهلبیت(ع) یک پیوند
مستحکم است و به رغم انبوه تبلیغات دشمنان علیه
مقدسات و با وجود انواع سرگرمیها و جاذبههای
گوناگون برای جوانان ،با فرا رسیدن محرم ،امواج
عظیم مردمی که اغلب نیز جوانان هستند به سمت
خیمه حسینبنعلی (ع) حرکت میکند و ملت
ما در زیر خمیه حضرت اباعبدا( ...ع) به راه خود
ادامه میدهد .حضرت آیت ا ...خامنهای در ادامه
با اشــاره به برخی مسائل مهم روز ،گفتند :ملت
ایران در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده ،عظیم
و عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات در حال
تصمیمگیری است ،البته در مقابل این امواج غالب ًا
پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوشهای از کشور
نیز خود را نشان میدهد ،دستگاه های مختلف
هوشیار هستند اما مهم ،نقش مردم است .ایشان
با تأکید بر این که زمام بهبود امور کشور در دست
مردم به ویژه جوانان است ،افزودند :عزم ،تصمیم،
بصیرت و ایمان مردم میتواند کشور را به نقطه
مطلوب برساند و بر همین اساس است که مکرر ًا
بر جدی گرفتن ظرفیت های داخلی در همه بخش
های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی تأکید
و تکیه میکنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به پیشرفت های
کشور در علم و فناوری و همچنین خبرهای خوب
از بخش تولید ،گفتند :در بخش تولید ،غفلت ها
و کوتاهیهایی وجود داشته است اما حرکت های
خوبی به سمت اهداف مطلوب در جریان است که
انشاءا ...مردم آثار آن را خواهند دید.
ایشان با تأکید بر این که عالج مشکالت گوناگون
در دست مردم است ،افزودند :به بیگانه نباید نگاه
کرد ،به فالن دولت و فالن دولت نباید امید بست،
به نشست و برخاست با دیگران نباید اتکال کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :البته این حرف به
معنای بستن باب مراوده با دولت های عالم نیست،
ما اهــل مــراوده و گفتوگو و نشست و برخاست
هستیم امــا نباید کــارهــای کشور را به نشست و
برخاست با دیگران موکول کرد .هر چه میتوانید
از امکانات دنیا استفاده کنید اما عالج در داخل
کشور و حل مشکالت به دست مردم است.
ایشان با اشاره به حرف نو و راه جدیدی که جمهوری
اسالمی ایران در دنیا پیش گرفته است ،استقبال
بیگانگان و عوامل نظام پوسیده سرمایهداری غربی
از این راه پر افتخار را ناممکن دانستند و افزودند:
آن ها هر چه بتوانند دشمنی کرده و میکنند اما به
حول قوه الهی این کارها به جایی نرسیده و نخواهد
رسید و ملت بر دشمنان خود به ویژه آمریکا پیروز
خواهد شد.
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اخبار

از میان خبرها

«آبه» در نیویورک با «روحانی» دیدار می کند
ایرنا« :آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن اعالم کرد که در جریان سفر
به نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با «حسن
روحانی» رئیس جمهور ایران دیدار و گفت و گو می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت :در  5ماه گذشته با
اقدام سازمان بازرسی ،بیش از  ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به
صندوق بیت المال بازگشته است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
غالمحسین اسماعیلی گفت :پرونده کالهبرداری  ۱۴۲میلیارد تومانی
اعضای یک خانواده در مرحله تجدیدنظرخواهی است .سخنگوی قوه
قضاییه افزود :متن نهایی الیحه صیانت ،کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به
دولت ارسال شده است .به گزارش خبرگزاری میزان ،وی افزود :در پرونده مربوط به
آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد که فردی از مدیران سابق بیمارستان
رضوی مشهد که بیش از  ۵۰پالک از اراضی و آپارتمانها را به نفع خودش تصرف کرده
بود به نام آستان قدس برگشت داده شد .ارزش اموال بیش از  ۸۰۰میلیارد تومان است
که از متهم پرونده که محکوم شده و در حال تحمل حبس است شناسایی شد و در یکی2 ،
ماه گذشته به نام آستان قدس رضوی برگشت داده شد .به گزارش مهر ،اسماعیلی در
خصوص معرفی اموال رئیس قوه قضاییه گفت :آیت ا ...رئیسی به موجب قانون صورت
کامل اموال خود و خانواده اش را به دفتر مقام معظم رهبری اعالم کرد.

دادگاه عالی انگلیس درخواست آمریکا برای
محکومیت ایران را رد کرد

اعتبار اجرایی شدن مصوبه  9ماه مرخصی زایمان زنان شاغل به
زودی در دولت تصویب می شود

تسنیم :حمید بعیدینژاد ،سفیر ایران در انگلیس از رد درخواست
آمریکا توسط دادگاه عالی انگلیس در محکومیت ایران خبر داد.

معاون امور زنان و خانواده در گفت و گو با مهر ،در خصوص اجرای
مصوبه  ۹ماه مرخصی زایمان زنان شاغل در ادارات دولتی و بخش
خصوصی گفت :اجــرای این مصوبه اجباری است و تمام کارفرماها
موظف به عمل به آن هستند اما متاسفانه در برخی موارد شاهد انجام
نشدن آن به ویژه در بخش خصوصی هستیم .معصومه ابتکار از تعیین
اعتبار برای این مصوبه در دولت خبر داد و افــزود :اعتبار اجرایی شدن مصوبه  ۹ماه
مرخصی زایمان زنان شاغل در دولت در نظر گرفته شده و به زودی نیز تصویب خواهد شد.

سفر هیئتی سیاسی از گروه طالبان به کشورمان

«سیمایی صراف» دبیر هیئت دولت شد
مهر :معاون اول رئیسجمهور در حکمی «حسین سیمایی صراف»
را به عنوان دبیر هیئت دولت منصوب کرد.

بازگشت صدها تَن از آوارگان سوری به «خان شیخون»
حــضــرت آیــت ا ...خــامــنـهای در خــصــوص هدف
آمریکاییها از مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره
با ایران گفتند :همه باید بدانند و توجه کنند که این
یک ترفند است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مواضع متفاوت
مقامات آمریکایی در خصوص مذاکره افزودند:
گاهی میگویند مذاکره بدون پیششرط ،گاهی
نیز میگویند مذاکره با  ۱۲شرط .این گونه سخنان
یا ناشی از سیاست آشفته آن هاست یا ترفندی
برای سردرگم کردن طرف مقابل .البته جمهوری
اسالمی سردرگم نمیشود چرا که راه ما روشن
است و میدانیم چه میکنیم.
ایشان هدف آمریکاییها از مذاکره را نه یافتن
راهحــــل ع ــادالن ــه ،بلکه تحمیل خــواســتـههــای
گستاخانه دانستند و گفتند :این حرف را که هدف
آمریکا از مذاکره ،تحمیل است قب ً
ال بنده میگفتم
امــا آن ها اینقدر گستاخ شدهاند که امــروز این
واقعیت را خودشان هم به زبان میآورند.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به سخنان اخیر
یک مقام آمریکایی که گفته بود باید با ایــران سر
میز مذاکره بنشینیم و ما فالن چیزها را بگوییم
و ایــران قبول کند ،خاطرنشان کردند :برای این
نــوع مذاکره باید ســراغ همان کسانی بروند که
بهعنوان گاو شیرده آن ها عمل میکنند .جمهوری
جمهوری مؤمنین ،جمهوری مسلمینهلل
اسالمی،
ِ
و جمهوری عزت است.
حضرت آیــت ا ...خــامــنـهای در ادامـــه بــه تبیین
اهداف آمریکا از سیاست فشار حداکثری و در عین
حال ،تالش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره
پرداختند و گفتند :سیاست دولت آمریکا ،فشار
حداکثری به ایران در قالب تحریم های گوناگون،
تهدید و یاوهگوییهای مختلف است چرا که دولت
کنونی آمریکا معتقد است با رودربایستی و تعارف
نمیتوان جمهوری اسالمی را به زانو درآورد و وادار
به تواضع و قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :رژیم ایاالت متحده
به دنبال آن است که هم برای رقبای داخلی خود
و هم برای اروپاییها این را بهعنوان یک سیاست
قطعی جا بیندازد که تنها راه مواجهه با ایران ،فشار
حداکثری است.
ایشان با اشاره به اذعان آمریکاییها و متحدان آن
ها به ناکام ماندن سیاست فشار حداکثری در به
زانو درآوردن ایران ،گفتند :هدف آن ها از مذاکره
این است که به همه ثابت کنند فشار حداکثری
جواب داد و مسئوالن جمهوری اسالمی بر خالف
آن که میگفتند مذاکره نمیکنیم مجبور شدند
پای میز مذاکره بیایند ،بنابراین تنها راه مواجهه با
ایران ،فشار حداکثری است.
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بازگشت  ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به صندوق بیت المال

ایرنا :موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :در چارچوب
رایزنیهای فراگیر جمهوری اسالمی ایران با همه طرفها در
افغانستان ،اعضای هیئتی سیاسی از گــروه طالبان با سفر به
کشورمان در خصوص آخرین تحوالت جــاری در افغانستان با
مقامات ذی ربط ایرانی گفتو گو و تبادل نظر کردند.

حضرت آیت ا ...خامنهای تأکید کردند :اگر دشمن
توانست اثبات کند که فشار حداکثری عالج کار
ایــران و مؤثر بر ایــران است ،ایــران و ملت عزیز ما
دیگر روی آسایش را نخواهند دید ،چون پشت سر
همه سیاست های مستکبرانه آمریکا این سیاست
قرار خواهد گرفت و از این به بعد ،هر چیزی را که
قلدرانه از جمهوری اسالمی مطالبه کنند ،اگر به
«چشم» گفتیم ،مسئله تمام است اما اگر «نه»
آن ها َ
گفتیم دوباره فشار حداکثری آغاز خواهد شد.
ایشان ،علت اصــرار آمریکاییها و واسطه کردن
برخی اروپاییها برای مذاکره و دیدار را در همین
چارچوب دانستند و افزودند :البته من راجع به
اروپاییها در یک وقت دیگر صحبت خواهم کرد
اما علت اصرار آن ها به این که اگر با رئیسجمهور
آمریکا یک جلسه بگذارید همه مشکالت شما
حل خواهد شد ،این است که اثبات کنند فشار
حداکثری در مقابل ایران یک سیاست موفق است
و باید همین سیاست را به کار بست.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :ما در مقابل
باید ثابت کنیم که سیاست فشار حداکثری در
مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.
حضرت آیت ا ...خامنهای سخنان خود در خصوص
مذاکره با آمریکا را در دو نکته جمعبندی کردند:
 )۱مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواستههای
آنان بر جمهوری اسالمی )۲ ،مذاکره یعنی نمایش
موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا.
ایشان افــزودنــد :بــرای همین است که مسئوالن
کشور از رئیسجمهور و وزیر امور خارجه و دیگران،
یکصدا اعالم کردند که با آمریکا مذاکره نخواهیم
کرد نه مذاکره دوجانبه ،نه چند جانبه.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کــردنــد :چنان چه
آمریکا حــرف خــود را پس گرفت و توبه کــرد و به
معاهده هستهای کــه آن را نقض ک ــرده اســت،
بازگشت ،آنوقت در جمع کشورهای عضو معاهده
که شرکت و با ایران صحبت میکنند ،آمریکا هم
میتواند شرکت کند اما در غیر اینصورت هیچ
مذاکرهای در هیچ سطحی بین مسئوالن جمهوری
اسالمی و آمریکاییها اتفاق نخواهد افتاد ،نه در
نیویورک و نه در غیر آن.
حضرت آیت ا ...خامنهای با بیان این که در طول
 ۴۰سال گذشته جمهوری اسالمی در مواجهه
بــا انـــواع ترفندها قــرار داشــتــه اســت و دشمنان
نتوانستهاند ایران عزیز را مغلوب کنند ،خاطرنشان
کــردنــد :سیاست هــای آنــان یکی پس از دیگری
مغلوب سیاست های جمهوری اسالمی شده است
و بعد از ایــن نیز جمهوری اسالمی به حــول قوه
الهی ،آن ها را مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند
از میدان خارج خواهد شد.
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مهر :صدها تَن از آوارگــان ســوری به دنبال آزادی شهر «خان
شیخون» ادلب توسط نیروهای مقاومت ،پس از  ۶سال به خانه و
کاشانه خود در این شهر بازگشتند.

از گوشه و کنار
شناسایی نشدن دو سوم بیماران مبتال به ایدز

ایرنا :مینو محرز ،رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت :بهطور
رسمی ۳۰هزار بیمار مبتال به اچ آی وی مثبت در کشور شناسایی
شده اند که از این تعداد  ۲۲هزار نفر در  ۲۰۰کلینیک و مرکز
درمــان بیماریهای رفــتــاری مــداوا می شوند و هنوز دو سوم
بیماران شناسایی نشده اند.

مشابهیابی پایان نامهها به صورت جدی در حال پیگیری است
وزیــر علوم ،تحقیقات و فناوری ،بررسی پایان نامههای تحصیالت
تکمیلی را از برنامههای مهم در دستور کار این وزارتخانه دانست و
گفت :مشابهیابی پایان نامهها و جلوگیری از تکرار پژوهشی به صورت
جدی در حال پیگیری است .دکتر منصور غالمی در گفت و گو با ایرنا
افزود :سامانه ای در «ایران داک» (پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی
ایران) تعبیه شده است که مشابه یابی پایان نامه ها از جمله موضوع و متن را به صورت
جدی پیگیری می کند.

ارسال  ۲۵۰هزار بسته لوازم تحریر به مناطق محروم

نظام استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی فاقد عدالت است

مهر :امیرحسین مدنی ،مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) از ارسال  ۲۵۰هزار بسته لوازم تحریر
ایرانی -اسالمی به مناطق محروم خبر داد.

امیر خجسته ،رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس
شــورای اسالمی در گفت و گو با خانه ملت با اشــاره به این که نظام
استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی فاقد عدالت و نوعی ظلم در
حق مستخدمین است ،گفت :در برنامه ششم هم در مجلس مصوب
کرده ایم که موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی سامان داده و عم ً
ال
شرکت های واسطه حذف شود اما هنوز در بسیاری از ادارات هیچ تغییری در این خصوص
داده نشده است.

راه اندازی خط اعتباری ۴۰۰میلیارد دالری میان
ایران و چین
تسنیم :مستوفی ،رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی
تــهــران گفت :مستندات مــوجــود نشان مـیدهــد خــط اعتباری
۴۰۰میلیارد دالری میان ایران و چین راهاندازی شده است.

افت  3هزار و  834واحدی شاخص بورس
ایرنا :شاخص کل در بازار بورس روز سه شنبه 3 ،هزار و  ۸۳۴واحد
افت داشت و در نهایت این شاخص به رقم  ۳۰۲هزار و  ۸۲واحد رسید.

تعیین تکلیف اعزام به عمره تا پایان ماه محرم
علیرضا رشیدیان ،رئیس سازمان حج و زیارت در گفت و گو با مهر با
اشاره به این که تکلیف آغاز مجدد اعزام زائران ایرانی به عمره تا پایان
ماه محرم مشخص می شود ،گفت:در صورت پذیرفتن شروط توسط
عربستان ۱۰۰ ،هزار زائر به عمره اعزام می شوند.

