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ایـــران

سربازان آمریکایی با دستانی لرزان و
رنگهاییپریدهدرخلیجفارسهستند

س��ردار رمض��ان ش��ریف ،رئیس س��تاد انتفاضه و
قدس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس�لامی ،پیش
از خطبههای نمازجمعه امروز( ۳خرداد) با اشاره به
مقاومت مردم فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی
گف��ت :رئیس جمهور ن��ادان آمریکا با طرح معامله
ق��رن ،میخواه��د آرم��ان فلس��طین را نابود کند؛
کاری که در هفتاد س��ال گذش��ته نتوانس��تند انجام
دهن��د .ب��ه گزارش فارس،وی ب��ا بیان اینکه بعد از
پیروزی انقالب ،ملّت فلس��طین زنده ش��ده است و
امروز ملّت فلس��طین ملّت قبل از پیروزی انقالب
اس�لامی نیس��ت ،خطاب به دشمنان گفت :شما با
طرح معامله قرن و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی
به بیتالمقدس و با به رسمیت شناختن بلندیهای
جوالن نمیتوانید آرمان فلس��طین را نابود کنید و
امت اسالمی هرگز به شما این اجازه را نخواهند داد.
شریف ادامه داد :امروز دست شما از هر زمان خالی تر
است و پایههای رژیم صهیونیستی مضمحلتر از هر
روز دیگری است .امروز نهتنها در رویارویی تبلیغاتی
و سیاسی بلکه در عرصه نظامی شما هماورد ملّت
فلس��طین نیس��تید .چه کسی فکر میکرد عملیات
نظامی را در غزه شروع کنید و بعد با التماس تالش
کنید آتش بس برقرار شود .وی خطاب به آمریکا و
دشمنان گفت :شما صدام را داشتید و حمایتهای
لجستیک و تبلیغاتی غرب را پشت سر صدام داشتید
اما راه به جایی نبردید .مردم و رزمندگان ما در فتح
خرمش��هر به ش��ما نش��ان دادند که پیروزی ،از آن
انقالب و ملت قهرمان ایران است .امروز ،ما سربازان
آمریکاییه��ا را در خلی��ج فارس در حالی مش��اهده
میکنیم که با دستانی لرزان و رنگهایی پریده در
پش��ت کوهی از تجهیزات در مقابل اراده فرزندان
ملّت مثل آدمآهنیها زندگی میکنند.

خــبرویـژه

علی ربیعی سخنگوی جدید دولت

دولت دوازدهم سخنگوی خود را بعد از حدود یک
سال خالی بودن این تریبون با اهمیت شناخت و علی
ربیعی بعد از محمد باقر نوبخت ،دومین سخنگوی
دولت تدبیر و امید شد و باید در روزهای آتی ،منتظر
اولین نشست سخنگو بود .به گزارش ایسنا ،ربیعی
که  ۴بار در  ۵س��ال دولت تدبیر و امید به مجالس
نه��م و ده��م رف��ت (دو بار برای رای اعتماد و دو بار
برای جلسه استیضاح) بار چهارم در  ۱۷مرداد سال
گذشته در جلسه جنجالی مجلس ،از وزارت رفاه کنار
رفت .از آن روز چند بار خبر س��خنگویی این فعال
سیاسی -اجتماعی و استاد ارتباطات اعالم شده اما
به هر حال این ماجرا تا امروز به طول انجامید اما گویا
در جلسه اواخر هفته با رئیس جمهور ،حسن روحانی
و ربیعی به توافق در این باره دست یافتند.

خویشتنداری
ایران تمام شده
است

رئیسجمهور در دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران تاکید کرد؛

صدایذلتوتسلیمازایراننخواهدشنید

گروه سیاس�ی :حجتاالسالم حسن روحانی
رئیسجمهور شامگاه پنجشنبه در دوازدهمین
کنگره ملی تجلیل از ایثارگران اظهار داشت:
ما تنها به سخن و شعار نمیگوییم که در برابر
دشمن با عزت ایستادهایم بلکه شهدا گواهان
ما در این مهم هستند .رئیسجمهوری با تأکید
بر این که خرمشهر نماد بزرگ در دفاع مقدس و
گواه تاریخ و عزت ملی ماست ،گفت :روز اشغال
خرمش��هر و عقبنشینی سنگربانان و اشغال
این ش��هر ،سختترین روزها و غمانگیزترین
ساعات بود اما زیباترین روزهای دفاع مقدس،
آزادسازی و فتح خرمشهر بود که لبخند بر لبان
همه ملت نش��اند .روحانی با اش��اره به این که
فتح خرمش��هر تنها یک پیروزی س��اده نبود،
بلکه توانستیم یک شهر را با همه اشغالگران
بازپسبگیریم ،گفت :خرمشهر به گونهای فتح
شد که  ۱۹هزار سرباز و افسر عراقی اسیر شدند
و تمام بس��یجیان و رزمندگان و حتی جوانان
و نوجوانان ،صدها عراقی را اس��یر کردند و به
پش��ت جبههها میآوردند و آن روزها ،عزت
و س��ربلندی ما بود .رئیسجمهوری با تأکید
ب��ر ای��ن که امروز نیز جوانان کش��ور بار دیگر
برای فتحهایی همچون خرمش��هر آمادهاند،
گف��ت :آن چ��ه را ک��ه اگر از م��ا بگیرند و روز
س��قوط ماس��ت ،ایمان ملت است و تا ایمان و

رابط��ه و عب��ادت با ح��ق و پیروی از امام علی
(ع) در دل جوانان و ایرانیان باش��د ،از دش��من
شکست نخواهیم خورد .دکتر روحانی با بیان
اینکه در زمان  ۸س��ال دفاع مقدس فش��ار و
حمله نظامی و اش��غال سرزمین بود ،اما امروز
ب��ا جن��گ اقتصادی و حمله به رفاه و ش��رایط
زندگی مردم روبرو هستیم ،تصریح کرد :این
حمله از یک جهت پیچیدهتر از حمله قبل است
و امروز نیاز به ایس��تادگی و مقاومت داریم و
دش��منان باید بفهمند یأس و ناامیدی در دل

اظهارات خصمانه ترامپ علیه ایران

ما راه ندارد و اگر س��رزمین ما بمباران ش��ود
و باز هم ش��هید ،جانباز و اس��یر دهیم ،دس��ت
از هدف اس��تقالل و عزت کش��ور برنخواهیم
داشت .رئیسجمهوری افزود :این پیامی است
که بعد از  ۳۰س��ال از جنگ به جهان مخابره
میش��ود و بس��یاری از نسل جوان ما جنگ و
روزه��ای دف��اع مقدس را ندیدهاند اما در عین
حال امروز ش��اهد مقاومت ،ایس��تادگی و ایثار
دیگری هس��تند .روحانی با اش��اره به این که
امروز همه توطئه و توان دشمن در این است

که در برابر آنها س��ر فرود بیاوریم و اس��تقالل
خ��ود را زی��ر پا بگذاریم ،افزود :فرهنگ ایثار و
ایستادگی باید مسیر ما را مشخص کند و امروز
مشخص کرده است .دشمنان فشار میآورند تا
ما را از عزت و استقالل خود پشیمان کنند اما بار
دیگر ملت نشان خواهد داد که توطئههای آنان
به ثمر نخواهد نشست و دشمنان را بار دیگر
پش��یمان میکند .رئیسجمهوری با بیان این
که بیش از یک سال علیرغم تحریمهای شدید
و مش��کالت فراوان مردم سر فرود نیاوردند و
صدای ملت ،صدای ایستادگی و مقاومت بود،
تصریح کرد :صدای ذلت و تس��لیم از ایران و
مل��ت بلند نخواهد ش��د و با ف��داکاری ،ایثار و
اتحاد بر دشمن پیروز خواهیم شد .روحانی با
اشاره به این که آن چه دشمن در اختیار داشت
قدرت مادی بود و همه دنیا با تمام توان به آنها
کمک کردند و در کنارشان بودند ،گفت :اما ما
تنه��ا بودی��م و تنها با ایمان و اخالص حرکت
کردیم و ملت وحدت ،انقالب و اس��تقالل را
حفظ و فداکاری را به عنوان یک راه انتخاب
ک��رد .رئیسجمهوری تصریح کرد :امروز روز
ایس��تادگی و مقاومت اس��ت و به ملت ایران
ب��ا صراحت میگویم با ایس��تادگی ،وحدت و
مقاومت میتوانیم آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و ارتجاع منطقه را شکست دهیم.

گروه سیاس�ی:آیتاهلل محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت
تهران در نماز جمعه گفت :در ماه رمضان س��فرههای متعددی به نام
افطاری برپا میشود ،اما تا چه زمانی باید در کنار سفرهها اعیان و اشراف
باشنددرحالیکهبایدفقرارابهسفرههایخوددعوتکنیم،ضمناینکه
بایدمس��ئوالنومقاماتدرکنارمردمدرس��فرههایافطاربنش��ینندو
تفاوتی بین آنها نباشد .به گزارش اسکناس به نقل از فارس،وی افزود:
بیتالمالبایدبههمهبرسدنهاینکهبهعدهایخاص،ایندرحالیاست
کهامیرالمومنینعلی(ع)حساسیتویژهایدربارهبیتالمالداشتند.امام
تصریح کرد :دریافت مالیات حق دولت است ،اما هر

جمعه موقت تهران
چیزی حساب و کتاب دارد و نباید از افراد بدبخت مالیات بگیریم ،اما از
ثروتمنداننه.آیتاهللموحدیکرمانیافزود:ازکسیکهازامکاناتنظام
استفادهحداکثریکردهاستبایدمالیاتبیشتریگرفت.بههمیندلیل
بهممیزاندولتیتوصیهمیکنمدربارهدریافتمالیاتدقتوحساسیت

قوهقضائیهبازمینخوارانبرخوردکند
زیاد داشته باشند .وی با اشاره به برپایی برخی ضیافتها و عروسیهایی
که اصراف در آن زیاد اس��ت ،گفت :باید در این زمینه دقت کنیم ،این
درحالی اس��ت که بس��یاری از غذاها و میوههای در این میهمانیها دور
ریخته میش��ود و نگران آن هس��تم که عذاب الهی به این واس��طه بر
ما نازل ش��ود .آیتاهلل موحدی کرمانی در ادامه خطبههای نمازجمعه
خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت :از جناب آقای رئیسی که تازه نفس
هستند،درخواستدارمبااخالگراناقتصادکشور،زمینخوارانکهمنابع
طبیعیوزمینهایکشاورزیراازبینمیبرند،عواملتوزیعموادمخدر،
غارتگرانجنگلهاومحیطزیست،عواملقاچاقومشروباتالکلیکه
غارتگر جان و مال و شرف مردم هستند برخورد قاطع و انقالبی کنید.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به س��الروز فتح خرمشهر ،خاطرنشان
کرد :خرمش��هر در آبانماه  59به تصرف بعثیها درآمد و  578روز در
اشغال آنها بود و این شهر را بصورت دژ نفوذناپذیر تبدیل کرده بودند و

خبرنگاران از کشورهای مختلف دعوت شدند و قبل آزادی خرمشهر،
توسط رژیم بعثی از این شهر دیدن کردند .خبرنگاران اعالم کردند نفوذ
در این خطوط دفاعی و شکستن این استحکامات غیر ممکن است و
امکان ندارد ایران در اینجا نفوذ کند .صدام گفته بود اگر خرمش��هر را
بگیرند من کلید بصره را به ایران خواهم داد اما این امر غیرممکن ،در
پرتو ایمان و مقاومت مردم مبارز و غیور ،ممکن ش��د و مجاهدان جان
برکف بر ارتشی که توسط تمام قدرتها تجهیز شده بود ،غالب شدند .
آیتاهللموحدیکرمانیبابیاناینکهجمعهآیندهروزجهانیقدساست
و روز قدس نماد وحذت و اراده امت اسالمی و روز حمایت از ملتی است
که با خون خود به دفاع از قبله نخستین مسلمانان برخواستند ،گفت:
هرجمعه جمعی از مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی به خاک و
خون کش��یده میش��وند .روز قدس ،روز مقاومت تمام مظلومان عالم و
روز ستیز مستضعفان با مستکران است.

ترزا می قربانی برگزیت

تراز می از منصب خود در ریاست حزب محافظهکار
انگلیس و نخست وزیری این کشور استعفا کرد .می
درمقابلدفترنخستوزیریبیانیهایراخواندوگفت:
"اکنون برای من روشن شده که منافع بریتانیا با یک
نخس��ت وزیر تازه بهتر تامین می ش��ود ".وی افزود:
"من امروز اعالم میکنم که جمعه هفتم مه (دو هفته
دیگر) از رهبری حزب محافظه کار استعفا میکنم".
"منباریاستحزببهتوافقرسیدهامکهروندانتخاب
رهبر جدید از هفته آینده آغاز شود ".با آنکه نمیتوان
گفترقابتدرونحزبیبرایانتخابرهبرجدیددقیقا
چقدر طول میکشد اما کارشناسان میگویند احتماال
در پای��ان ژوئی��ه ،حدود دو ماه دیگر رهبر جدید حزب
محافظهکار مشخص خواهد شد .تعداد قابل توجهی
از اعض��ای حزب محافظهکار برای این رقابت اعالم
آمادگی کردهاند .در روزهای گذشته می قصد داشت
الیحه قرارداد خروج را پس از "اصالحاتی" برای بار
چهارم به رای پارلمان بگذارد اما در  ۷۲س��اعت اخیر
تقریبا روشن شده بود که می از داخل حزب محافظه
کار زیر فشار زیادی برای استعفا است و عمر نخست
وزیری او به پایان نزدیک شده است .مهمترین وظیفه
دولت می ،مذاکره با اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا
بود .می در این باره گفت :من درباره ش��رایط خروج
{از اتحادیه اروپا} مذاکره کردم و هر چه میشد انجام
دادم تا نمایندگان پارلمان به آن رای دهند .متاسفانه
قادر به این کار نشدم".

سومین حمله پهپادی انصاراهلل به
فرودگاه نجران عربستان

ظریف در دیدار با عمرانخان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای اقتصادی تاکید کرد؛

ضرورت ارتباط بنادر چابهار و گوادر

کرد :چابهار ،حلقه اتصال کشورهای منطقه نظیر
پاکستان ،افغانستان ،چین و ایران است و میتواند
نقش مهمی در توسعه مناطق همجوار داشته باشد.
وی گفت :چابهار تنها مس��یر امن و مطمئن برای
توس��عه افغانس��تان است و میتواند کاالهای این
کشور را به دنیا صادر کند .وزیر امور خارجه تصریح
کرد :چابهار به عنوان یک بندر و منطقه راهبردی
میتواند برای جمهوری اسالمی ایران بندر ثبات،
آرامش و توس��عه باش��د.ظریف گفت :هم افزایی
مسئوالن ارشد سیستان و بلوچستان و مسئوالن
محلیچابهارقابلتوجهاستوایندیدگاهمیتواند

گروه سیاسی:وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران با اشاره به ورود نخستین محموله کانتینری
کشورافغانستانبهچابهارگفت:افغانستانمیتواند
به راحتی صادرات و واردات را از چابهار انجام دهد.
به گزارش اس��کناس به نقل از ایس��نا ،محمدجواد
ظریف در نشست بررسی راهبردهای منطقهای در
بندر چابهار اظهار کرد :بیش از چهار دهه میزبان
افغانستانیهاهستیمواینمهمانانخدماتالزمرا
همچون ایرانیان دریافت کردهاند و از اینکه به آنان
به عنوان یک همسایه خدمت کردهایم خوشحال
هستیم .رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان

به توسعه منطقه کمک کند و مسائل و مشکالت
پیش رو را بهتر و س��ریعتر مرتفع س��ازد .وزیر امور
خارجه ادامه داد :بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان
 ۲بن��در رقیب نیس��تند ،بلک��ه مکمل یکدیگرند و
چنانچه در مقابل همدیگر باش��ند به ضرر هر دو
بندر خواهد بود.

دیدار با نخستوزیر پاکستان


محمدجواد ظریف که به اسالم آباد سفر کرده است
در ادامه دیدار با مقامات عالی پاکستان ،روز گذشته
باعمرانخان،نخس��توزیراینکش��ورمالقاتو
در خصوص مهمترین مسائل روابط بین دو کشور

زیرفشارمذاکرهنمیکنیم

گروه سیاسی:وزیر خارجه عمان با اشاره به اینکه
کشورش برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران
تالش می کند ،وس��اطت مس��قط میان تهران و
واشنگتن را نه تکذیب و نه تایید کرد .به گزارش
«اسکناس» ،این در حالی است که رسانهها تائید
کردند سفر پمپئو به عراق برای بحث درباره ایران
بوده است .در این زمینه ،روزنامه الشرق االوسط
اع�لام کرد که یوس��ف بن عل��وی ،وزیر خارجه
عمان در گفتوگو با نش��ریه المجله گفته اس��ت:
ما برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران تالش
میکنی��م زی��را اگر جنگی رخ دهد ب��ه تمام دنیا
آس��یب میرس��اند .وی افزود :دو طرف ایرانی و
آمریکایی خطر وقوع جنگ را خیلی بیشتر درک
میکنند .براساس گزارش این روزنامه بن علوی
میانجیگری مس��قط میان تهران و واش��نگتن را
نه تأیید و نه تکذیب کرده اس��ت اما گفته اس��ت
ک��ه این کش��ور با کمک طرفه��ای دیگر برای

کاهش تنش میان ایران و آمریکا تالش میکند
و تماسه��ای زی��ادی در این رابط��ه وجود دارد.
وزیر خارجه عمان همچنین از جامعه بین المللی
خواس��ت تا برای ممانع��ت از وقوع جنگ تالش
کند .به گزارش ایس��نا ،یوس��ف بن علوی ،وزیر
امور خارجه عمان بعدازظهر دوشنبه گذشته وارد
ته��ران ش��د و ب��ا محمد جواد ظری��ف ،وزیر امور
خارجه کش��ورمان دیدار و در خصوص روابط دو
جانبه و مهمترین مس��ائل منطقهای و بینالمللی
گفتوگو و تبادل نظر کرد .یوسف بن علوی پس
از سفرش به تهران در مصاحبهای با بی بی سی
عربی با بیان اینکه آنطور که فکر میکنید ما نقش
میانجی بین کش��ور ایران و آمریکا نداریم ،اظهار
کرد :ما از وضعیت فعلی به شدت نگران هستیم و
فکر میکنیم که با کمک دیگران میتوانیم تنش
فعل��ی در منطق��ه را مهار کنیم .در عین حال فکر
میکنی��م دو طرف یعنی ایرانیها و آمریکاییها

هر دوی آنها با دوستانش��ان متوجه ش��دهاند که
تنش فعلی ممکن اس��ت به فاجعه منجر ش��ود و
البته ش��اید هم به توافق ختم ش��ود .همه میدانند
که اگر اوضاع بدتر شود بقیه دنیا نیز ضرر میکنند
و ابعاد آن قابل اندازهگیری نیست .یک جرقه در
این ارتباط کافی است .بن علوی خاطرنشان کرد:
ای��ران و آمری��کا هر دو از نظر نظامی و فرماندهی
این توان را دارند که مانع این وضعیت ش��وند .در
 ۴۰سال اخیر این را نشان دادهاند .در خلیج فارس
هم نیروی دریایی ایران و هم آمریکا خیلی خوب
و کامل تثبیت شدهاند.

عمدهسفرمقاماتمسئولکشورهایمختلف

به نمایندگی از آمریکاست

همچنین کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی
امنیت ملی در یادداشتی کوتاه نوشت :سفر مقامات
مسئول کشورهای مختلف به ایران افزایش یافته
اس��ت .به گزارش ایسنا ،سخنگوی شورای عالی

انصاراهلل اعالم کرد ،یک س��امانه پدافند موش��کی
"پاتری��وت" را در فرودگاه نجران عربس��تان هدف
قرار داده اس��ت .این در حالیس��ت که ائتالف عربی
تحت فرمان س��عودی مدعی اس��ت پهپاد یمنیها
را در آس��مان رهگی��ری و منه��دم کرده اس��ت .به
گزارش ایس��نا ،یگان پهپادی ارتش یمن وابس��ته
به انصاراهلل اعالم کرد ،یک س��امانه پدافند هوایی
پاتریوت ائتالف متجاوز عربی را در فرودگاه نجران
در جنوب عربستان هدف قرار داده است که سومین
حمله از این نوع ظرف  ۷۲س��اعت گذش��ته اس��ت.
این دلیلی بر شکست بهانه عربستان در حمایت از
تاسیسات حیاتی خود است.

 ۵کشته و  ۱۳زخمی در پی انفجاری
در کویته پاکستان

و تح��والت منطق��های گفتوگو کرد .به گزارش
ایس��نا ،ظریف در این دیدار ،بر اهمیت گس��ترش
همکاریه��ا ،به ویژه برق��راری ارتباط میان بنادر
چابهار و گوادر و استفاده از ظرفیتهای بالقوه آنها به
عنوان بنادر مکمل در جهت منافع دو کشور اشاره
کرد .نخست وزیر پاکستان نیز در این مالقات ،با
اشاره به دیدار ماه گذشته خود از جمهوری اسالمی
ایران،برعالقهمندیپاکستانبهگسترشروابطبا
کشورمان و همکاریها در مرزهای مشترک و نیز
اهمیت صلح و همکاری میان کشورهای منطقه و
اسالمی تاکید کرد.

پیام صریح تهران به واسطهگری کشورهای منطقه:

دونال��د ترام��پ با مطرح ک��ردن ادعاهای تکراری
دول��ت آمریکا علیه ای��ران اظهار کرد که احتیاجی
ب��ه اع��زام نظامیان بیش��تر به منطقه نیس��ت؛ وی
همچنین اظهاراتی خصمانه علیه ملت ایران داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری دیلی میل،
دونال��د ترام��پ رئیسجمهور آمری��کا درباره اعزام
نیروهای بیش��تر به خاورمیانه که بخش��ی از جنگ
روانی به راه افتاده از س��وی آمریکا در منطقه اس��ت
ب��ه جمع��ی از خبرنگاران در کاخ س��فید ،گفت :من
فک��ر نمیکن��م به آن احتیاجی پیدا کنیم؛ واقع ًا فکر
نمیکنم .در صورت لزوم به هر تعداد که الزم باشد
در آنج��ا خواهی��م بود .دونال��د ترامپ در اظهاراتی
خصمانه با یاد کردن از ملت ایران به عنوان «ملت
ترور» گفت که این را تحمل نخواهیم کرد.

جــهان

آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبههای نماز جمعه تهران خواستار شد؛

احتمال سفر نخستوزیر ژاپن
به ایران

تلویزیون ملی ژاپن از احتمال سفر نخستوزیر ژاپن
به ایران در نیمه خرداد خبر داد که در پی س��فر روز
ش��نبه دونالد ترامپ به ژاپن انجام خواهد ش��د .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ان .اچ.
کی ،تلویزیون ملی ژاپن روز گذشته اعالم کرد که
شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن در نظر دارد تا نیمههای
ماه ژوئن [خرداد ماه] به ایران سفر کند و این اولین
س��فر وی به ایران اس��ت که در چهار دهه اخیر و در
میان افزایش نگرانیها درباره گسترش تنش میان
آمریکا و ایران ،اتفاق خواهد افتاد.

ینس پلوتنر ،مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه آلمان و مذاکره کننده ارشد این کشور در برجام که به تهران سفر کرده است ،با سیدعباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و
گفتوگو کرد .به گزارش ایسنا ،در این مالقات آخرین تحوالت برجام و تالشهای آلمان برای حفظ آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .عراقچی در این دیدار با تاکید بر پایان خویشتنداری جمهوری
اسالمی ایران ،تعهدات کشورهای باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا از این توافق را یادآوری و بر ضرورت اجرای این تعهدات بر اساس چهار بیانیه کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد .در این
دیدار همچنین ،پلوتنر بر ادامه تعهد کشورش به برجام تاکید کرد و گفت :کشورهای اروپایی به تالشها و مشورتهای خود برای تامین خواستههای ایران و حفظ برجام ادامه خواهند داد.

امنی��ت ملی در یادداش��تی کوت��اه با بیان این که
سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف به ایران
افزایشیافتهاستافزود:عمدت ًاازآمریکانمایندگی
دارند .برخی رسانهای میشود و پارهای از سفرها
نیز محرمانه میماند .خس��روی افزود :بر اس��اس
سیاس��ت اصولی جمهوری اسالمی ایران ،بدون
اس��تثنا ،پیام اقتدار ،منطق ،مقاومت و ایس��تادگی
ملت ایران به آنان ابالغ شده است .وی در خاتمه
گفت :به صراحت گفتهایم تا رفتارها عوض نشود،
تا حقوق کشور تأمین نشود ،تا از لفاظی به اقدام
عملی تغییر مسیر ندهند ،راه همین است .به هیچ
وجه مذاکرهای در کار نخواهد بود.

مناب��ع پاکس��تانی اعالم کردن��د که در یک انفجار،
مس��جدی در ش��هر کویت��ه در هن��گام نماز جمعه
هدف قرار گرفته ش��د .به گزارش ایس��نا به نقل از
اسکاینیوز،رس��انههای پاکس��تانی اعالم کردند،
در این انفجار که در نزدیکی مس��جدی در جریان
برگزاری نماز جمعه در جنوب غرب پاکس��تان رخ
داد دس��تکم پنج تن کش��ته و  ۱۳تن زخمی شدند.
ای��ن انفج��ار در نزدیکی مس��جد رحمانیه در حین
نماز جمعه رخ داد و آسیبهایی را نیز به خانههای
نزدیک مسجد وارد کرد.

تهدید داعش در افغانستان جدیتر
شده است

گزارشهای اطالعاتی آمریکا حاکی از آن است که
تهدیدهایداعشدرافغانستانخطرناکترشدهاست
بخصوصدراستانکنردرشرقافغانستان .بهگزارش
ایسنابهنقلازطلوعنیوز ،درگزارشاطالعاتیآمریکا
آمدهاس��تکهتعداداعضایداعشدرافغانس��تانبه
 ۵هزار تن رسیده است .در این گزارش تصریح شده
است :اطالعات سری جدید نشان میدهد که داعش
افغانس��تان هم از لحاظ تعداد و هم انگیزه رش��د قابل
توجهی داش��ته اس��ت و تعداد اعضای این گروه با ۵
هزار تن تقریبا نسبت به سال گذشته پنج برابر شده
اس��ت .تمرکز این گروه نیز بر حمالت ش��اخصتر و
بزرگتر متمرکز ش��ده اس��ت .اسکات میلر ،فرمانده
نیروهای آمریکا و ناتو در افغانس��تان میگوید :فکر
میکنمداعشسازمانبسیارخطرناکیاست.زمانیکه
درباره تروریس��م درافغانستان صحبت میکنید این
خطر دو چندان میش��ود .حضور آنها در این منطقه
بس��یار خطرناک اس��ت .ما نتیجه داعش را دیدهایم.
آنها برای دنیا خطرناک هس��تند .براساس اطالعات
آمریکاداعشافغانستاندرکابل،ننگرهار،کنروبرخی
مناطق شمال افغانستان فعال هستند.

