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ایـرانو جهان
چهارشنبه  2مرداد  1398شماره 500

ایـــران

حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات
گف��ت :دش��من کام ً
ال اذعان دارن��د که جمهوری
اس�لامی دارای اش��راف و اطالعاتی است و توطئه
های بیشماری را در نطفه خفه کرده و توطئه های
بس��یاری را در آس��تانه ظهور در هم کوبیده و اجازه
ظهور و بروز نداده است .علوی تصریح کرد :اقتدار،
اشراف و هیمنه اطالعاتی جمهوری اسالمی را همه
امروز باور دارند .وی در پاس��خ به این س��وال که آیا
انتشار مستندات وزارت اطالعات ادامه مییابد ،بیان
داش��ت :همانطور که من اش��اره کردم اقدامات این
چنینی وزارت اطالعات بسیار زیاد است ،اما بسیاری
که در مرحله انجام است امکان بازگویی ندارد؛ هر
موردی که احس��اس کردیم به انتها رس��یده و بازگو
کردن آن به پرونده اطالعاتی آس��یب نمیرس��اند
مردم را در جریان حماس��ه آفرینی فرزندانش��ان در
عرصه سربازی امام زمان (عج) قرار میدهیم.

ایستادگی ایران و نیکاراگوئه در برابر
تروریسماقتصادیآمریکا

وزی��ر امور خارجه کش��ورمان ب��ا تبریک چهلمین
س��الگرد انق�لاب نیکاراگوئ��ه گفت که دو کش��ور
ب��رای تقوی��ت همکاریه��ا ب��ا یکدیگ��ر توافق
کردند .به گزارش ایس��نا ،محمد جواد ظریف وزیر
امورخارجه کش��ورمان در حس��اب کاربری خود در
توئیتر نوشت :در ماناگوا به مردم و دولت نیکاراگوئه
چهلمین سالگرد انقالب این کشور را تبریک گفتم.
ایران و نیکاراگوئه هر دو در برابر تروریسم اقتصادی
و مداخالت تجاوزگرانه آمریکا ایستادگی کردهاند.
ما برای تقویت گسترده همکاریها میان دو کشور
توافق کردیم .ظریف روز دوش��نبه در جریان س��فر
خ��ود ب��ه آمریکای التین ،در ادام��ه دیدارهایش با
مقامات نیکاراگوئه با دانیل اورتگا رئیس جمهوری
این کش��ور دیدار و گفتوگو کرد .وی در این دیدار
ب��ا برش��مردن زمینههای مختل��ف همکاریهای
تج��اری ،صنعت��ی ،انرژی ،کش��اورزی ،مالی و ...
ای��ران ب��ا نیکاراگوئه بر اراده ایران برای توس��عه و
تعمیق روابط دو جانبه تاکید کرد .رئیس جمهوری
نیکاراگوئ��ه نی��ز در این دیدار گفت :ما هرگز مفهوم
تحری��م آمری��کا را قب��ول نداریم چون در چارچوب
قوانین بینالمللی نیست و این تحریمها علیه مردم
ما و شما یکجانبه و غیرقانونی است .وی ادامه داد:
هم��ه از وضعیتی ک��ه آمریکا در جهان ایجاد کرده
ناراحتن��د ام��ا برخی به زب��ان نمیآورند .آنها با ابزار
باجخواه��ی و ب��ا نقض قوانین تجارت بینالمللی به
جهانیان حتی به متحدین خود توهین میکنند .این
رفتارها به ضد خودشان تبدیل میشود.

انگلیسیها طبق برنامه طراحی شده
آمریکارفتارمیکنند

یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان اینکه «انگلیس در حالت اس��تیصال
درب��اره ای��ران تصمی��م گی��ری میکن��د» ،گفت:
انگلیس��یها با توقیف نفتکش ایرانی نشان دادند که
کامال طبق برنامه طراحی شده توسط آمریکا حرکت
و رفتار میکنند .محمد ابراهیم رضایی در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به مواضع برخی مقامات انگلیسی بعد از
توقیفنفتکشانگلیستوسطسپاه،گفت:انگلیسیها
در همان ابتدای توقیف نفتکش ایران نش��ان دادند
که طبق برنامه طراحی شده آمریکا حرکت میکنند.
آمری��کاک��هدرمقابل��هباماتنهاماندهتالشمیکرد
کش��ورهای دیگر را با خود همراه کند که در این راه
انگلیس همراه آمریکا ش��د .وی افزود :البته در حال
حاضر انسجامی بین مقامات انگلیسی دیده نمیشود
و آمریکا هم از این فرصت استفاده کرده و انگلیس را
در پازل خود وارد کرده اس��ت .البته در این مس��یر هم
دیگر تحریمی باقی نمانده که بخواهند علیه ما وضع
کنند .آنها هر چه داشتند را استفاده کردند.

خــبرویـژه

امروز همه ،اقتدار ،اشراف و هیمنه
اطالعاتی ایران را باور دارند

مقاومت؛ تنها راه مقابله
با زیاده خواهیهای
دشمنان

رئیس جمهور در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصریح کرد؛

مبارزهباقاچاقبرایبهبودشرایطتولیدالزامیاست

گروه سیاسی :رئیس جمهور تالش مضاعف
در مس��یر مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز را در
س��ال رونق تولید ،برای بهبود ش��رایط تولید
در کش��ور ضروری و بس��یار با اهمیت خواند و
تاکید کرد که باید از همه ابزارهای فنی الزم
بویژه فناوریهای جدید از جمله استارتاپها
ب��رای کنت��رل و مقابل��ه با قاچ��اق کاال و ارز
بهره گرفت.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
حس��ن روحانی روز گذش��ته در جلس��ه ستاد
مرک��زی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز ،ضمن
قدردانی از تالش های وزیر کش��ور و رئیس
س��تاد مرک��زی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز،
اظهارداشت :در شرایط تحریم  ،باید مراقبت
فراوانی در هزینه و مصرف دقیق ارزی داشته
باشیم که با زحمت بسیار بدست میآید.
رئیس جمهور همچنین از نیروهای نظامی و
انتظامی ،بانک مرکزی ،قوه قضائیه  ،وزارت
اطالع��ات و گمرکات به عنوان مبارزان خط
مق��دم مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز نام برد و با
اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه درمورد
ردیاب��ی و کنت��رل واردات و صادارت کاال در
کشور ،خاطرنشان کرد :امروز ابزار فنی الزم
برای نظارت و کنترل در همه زمینه ها وجود
دارد ،البته ممکن است هنوز برخی نواقص و یا
ناهماهنگی ها در این زمینه وجود داشته باشد
که برای رفع آنها باید تالش شود.
روحانی تکمیل و راه اندازی سامانه کنترلی تا
پایان سال  98را مورد تاکید قرار داد و افزود:
کار مبارزه با قاچاق باید به صورت سیستمی
از مبداء تا مقصد باشد.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده
در جلسه درمورد بدست آوردن قیمت واقعی
کااله��ای خارجی وارداتی ،تاکید کرد :امروز
قیم��ت کاالهای خارج��ی حتی با مراجعه به

سایت تولید کننده آن کاالها قابل دسترسی
است.
روحان��ی همچنین رتبه بندی تجار و فعاالن
اقتصادی را موضوعی بس��یار مهم دانس��ت
و اظهارداش��ت :کس��انی که سابقه خوبی در
فعالی��ت ه��ای اقتصادی دارن��د و مقررات را
رعای��ت م��ی کنند باید حمایت ش��وند و افراد
دارای سوابق خوب در اولویت وزارت صمت
قرار گیرند و به همین نس��بت ،فعالیت افراد
ناسالم در این حوزه باید محدود شود.
رئی��س جمه��ور در ادامه با اش��اره به گزارش
های ارائه ش��ده درمورد دام های وارداتی به
کشور طی ماه های گذشته  ،گفت :در مقطعی
و بیشتر براساس شایعات مربوط به صادرات
دام زنده از کش��ور ،قیمت گوش��ت افزایش
یاف��ت اما باوجود اقدامات خوبی که در زمینه
واردات دام انجام ش��ده ،قیمت گوش��ت هنوز
متعادل نیست.
روحان��ی با اش��اره ب��ه اظه��ارات وزیر جهاد
کش��اورزی مبن��ی ب��ر اینکه درح��ال حاضر

حداقل  30درصد قیمت گوشت اضافه است،
گفت :مش��خص اس��ت که اینجا با مش��کلی
مواج��ه هس��تیم که بای��د آن را حل کنیم زیرا
اگ��ر اجحاف��ی صورت گیرد از دامدار گرفته تا
مردم  ،همه متضرر خواهند شد.
رئی��س جمه��ور در ادامه ب��ا تاکید بر اهمیت
مسئله سوخت برای کشور تصریح کرد :استان
های مرزی باید بتوانند سوخت را با مقداری
تخفیف به کش��ورهای همس��ایه بفروشند تا
مردم مناطق مرزنش��ین کشور که مهمترین
محافظان مرزهای ما هس��تند از امتیازات آن
برخوردار شوند.
روحان��ی با بیان اینکه با اقدامات خوب انجام
ش��ده از قاچاق  8میلیون لیتر گازوئیل روزانه
از کشور جلوگیری شده ،خاطرنشان کرد :در
زمینه مقابله با قاچاق می توان با اس��تفاده از
ظرفیت استارتاپ ها در زمینه ردیابی ،کنترل
و هماهنگی گام های خوبی برداشت.
رئی��س جمهور همچنین در بخش دیگری از
سخنان خود به موضوع کسانی که ارز دولتی

دریافت کرده ولی کاالیی وارد نکرده اند اشاره
ک��رد و گفت :بانک مرکزی و کمیته مربوطه
باید این موضوع را با دقت بررس��ی کنند ،اگر
دریاف��ت کنن��ده ارز ،کاالی مورد نیاز را وارد
نکرده باشد ،تخلف صورت گرفته و در واقع ارز
را قاچاق کرده است که باید موارد روشن شده و
برخورد قانونی با متخلفان انجام گیرد.
روحان��ی تاکی��د کرد :باید کمک کنیم پرونده
هایی که در زمینه قاچاق در قوه قضائیه مطرح
اس��ت به س��رعت حل و فصل شده و پول ها
سریعتر به خزانه بازگردد.
رئیس جمهور اظهار داشت :مهمترین موضوع
جلسه امروز درواقع ایجاد هماهنگی بیشتر و
اتصال سامانه های کنترل و مقابله با قاچاق
در کشور است که تکمیل آن می تواند کمک
بسیار خوبی برای ما باشد.
روحانی در پایان با اش��اره به اهمیت مس��ئله
دستگاه های ایکس ری در گمرکات کشور،
بر پیگیری رفع کمبود این دستگاه در گمرکات
تاکید کرد.
اعضای ستاد مرکزی قاچاق کاال و ارز در این
جلس��ه ،ضمن مروری بر عملکرد این س��تاد
متش��کل از  26دس��تگاه در سال  ،97اهداف
آتی ستاد در جهت مقابله با قاچاق کاال و ارز
را بررسی و نهایی کردند.
مهمترین بحث و مصوبه این جلسه موضوع
س��امانه های کنترلی به منظور رس��یدن به
ی��ک راه��کار موثر در جهت کاهش قاچاق و
ضرورت عبور از انجام کار به صورت دستی
و استفاده از نیروی انسانی ورسیدن به مرحله
سیس��تماتیک و مکانیزه کردن مبارزه بود که
با توجه به طراحی و آماده ش��دن زیرس��اخت
آن با همکاری دستگاههای مربوط ،با دستور
رئیس جمهور مقرر ش��د تا پایان س��ال جاری
به بهره برداری برسد.

جهانگیریمطرحکرد؛

شرمندهمردمهستیم

گ�روه سیاس�ی:معاون اول ریی��س جمه��ور گفت :م��ردم ایران در
س��ال های اخیر متحمل فش��ارهای فراوانی ش��ده که ما ش��رمنده
آنها هستیم.
به گزارش اس��کناس به نقل از ایس��نا ،اس��حاق جهانگیری دیروز
(سهشنبه) در حاشیه بازدید از مزرعه ماهی سرای کرج و نمایشگاه
دس��تاوردهای عش��ایری و کش��اورزی اس��تان البرز در گفتوگو با
خبرنگاران ،مردم ایران را مردمی تمدن س��از توصیف کرد و افزود:
ملت ایران در تمدن جهانی نقش تعیین کننده ای دارند و این موضوع
قابل تردید نیست چرا که آثار تمدن مردم ایران در کشورهای دیگر
نیز مشهود است.
مع��اون اول ریی��س جمه��ور اظهار کرد :یکی از رموز موفقیت مردم
ایران این است که همواره از عزت خود حفاظت کرده اند و همواره
اهل منطق و گفتگو بوده اند و در حل بحران های جدی بیش از آن
که به زور متوسل شوند به گفتگو و منطق متکی بوده اند.
جهانگیری ادامه داد :راهکارهایی که ایران برای اداره دنیا پیشنهاد
می دهد نیز توسل به گفتگو و منطق است چرا که پیچیده ترین گره
ه��ا و بح��ران ه��ای دنیا را می توان از طریق گفتگو حل و فصل کرد

و این که هر کس زور بیش��تری داش��ته باش��د تصور کند منطق قوی
تری دارد تصوری نادرست است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که منطق باید بر س��ر میز
مذاکره رقم بخورد تصریح کرد :این که ش��ش کش��ور قدرتمند دنیا
با ایران مذاکره کنند و به تفاهم برس��ند به معنی آن اس��ت که ایران
توانسته منطق و استدالل خود را در میز مذاکره به اثبات برساند .این
که بعد از مذاکره کشوری احساس کند کاله سرش رفته و با استفاده
از زور به یک ملت فش��ار وارد کند کاری غیر عقالنی و غیرمنطقی
اس��ت .جهانگیری ادامه داد:هر کس قرارداد یا توافقی را امضا کند
و آن را به هم بزند همه این اقدام را محکوم می کنند و ملت ایران
سرفراز است که اهل گفتگو ،تعامل و منطق است.
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به اتفاقات اخیر در منطقه خلیج
فارس و منطقه خاورمیانه در ارتباط با ایران گفت :اتفاقات اخیر این
پیام را به دنیا منتقل کرد که با منطق ،گفتگو ،اس��تدالل و ادب می
توان با ایران تعامل و مسایل را حل و فصل کرد و اگر از مسیر دیگری
با ایران وارد گفتگو ش��وند حتم ًا بازنده خواهند بود و منطقه آس��یب
خواه��د دی��د .جهانگی��ری با بیان اینکه ایران در طول تاریخ همواره

حافظ امنیت منطقه و خلیج فارس بوده است ،خاطرنشان کرد :برای
حفاظت از امنیت منطقه نیاز به تشکیل ائتالف نیست .کسانی که به
دنبال ائتالف هستند هر گاه از مناطق خود خارج شده اند جز دامن
زدن به ناامنی دستاورد دیگری به همراه نیاورده اند.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد :امنیت منطقه را ایران با کمک
کشورهای منطقه می تواند تأمین کند و برای این که همه از امنیت
منطقه مطمئن باشند و همه بتوانند از منطقه ای امن استفاده کنند
راهی جز این نیست که فشارها را از ایران برداشته و بدون تحمیل
فشار با ایران وارد مذاکره و گفتگوی منطقی شوند و آن گاه خواهند
دید که منطقه ای خوب و آرام برای همه فراهم خواهد شد.

سردارجاللی:

ایران به امپراتوری انگلیس بر دریاها پایان داد
کشور چنین شرایطی را تجربه نکرده است.

کمیته امداد منشأ خدمت
به محرومان است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه وظیفه
کمیته امداد این است که به مستضعفان ،درماندگان
و حتی کسانی که پول دارو ندارند کمک کند،گفت:
تعداد این افراد کم نیست و هر جا دیدید ثروتی انباشته
شده ،بدانید که حقوقی پایمال شده است .به گزارش
ایس��نا ،حجت االس�لام محمدمهدی گلپایگانی در
مراسمتکریمومعارفهرئیسکمیتهامدادامامخمینی
(ره) با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) منشأ
خدمات بزرگی به محرومان بوده اس��ت افزود :این
خدمات به گونهای بودند که در سیل اخیر و زلزلههای
عظیم کمیته امداد حضور فعالی داشته و حتی مورد
تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته اس��ت .وی با
بیان اینکه خدمات کمیته امداد بسیار گسترده است،
تصریح کرد :در شرایط امروز کشور ثروتمندان وظیفه
دارند به نیازمندان کمک کنند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در دیدار با صالح العاروری ،نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین(حماس)با بیان اینکه ایران و فلسطین روابطی تأثیرگذار و هدفمند
دارند ،تصریح کرد :بیتردید هیچ راهی جز اتفاق کلمه و وحدت همه مسلمانان بر سر موضوع رهایی فلسطین به عنوان موضوعی محوری و بنیادین وجود ندارد و ضرورت این وحدت بیش از گذشته
باید وجود داشته باشد .مشاور رهبری در امور بینالملل تأکید کرد :سفر این هیئت در زمان و مقطع مهم یعنی موضوعات مرتبط با معامله قرن انجام میشود ،معاملهای که هنوز شکل نگرفته ،شکست
خورده است .والیتی با اشاره به ضرورت مقاومت در برابر جبهه دشمنان و معاندان جهان اسالم و مسلمانان گفت :تنها راه مقابله با زیاده خواهیهای دشمنان ،مقاومت است.

درگیری آمریکا با ایران در  5الیه حیاتی


گروه سیاسی:رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در شرایط
فعلی دش��من ناچار اس��ت متمس��ک به ریسمان مذاکره شود ،گفت:
مذاکره با آمریکا در ش��رایط فعلی اس��م رمز فتنه اس��ت و برای کشور
یک س��م به حس��اب میآید .سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان
پدافند غیر عامل کش��ور ،در همایش مدیران کل پدافند غیر عامل
استانداران کشور که در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار
شد ،با بیان این که در سال  98عرصه جدیدی از تهدیدات را تجربه
می کنیم ،گفت :شاید بتوان گفت بعد از دوران دفاع مقدس هیچگاه

وی با بیان اینکه ما در  5الیه با آمریکایی ها درگیر هستیم ،گفت:
در الی��ه سیاس��ی آمریکای��ی ه��ا با خروج از برج��ام و نقش دادن به
اروپایی ها تالش داش��تند تا کش��ور را به گوش��ه رینگ بفرستند اما با
سیاس��ت گذاری مدبرانه نظام و آغاز پلکانی کاهش تعهدات امروز
دش��من اس��ت که دچار انفعال ش��ده اس��ت .جاللی با اشاره به اینکه
در شرایط فعلی دشمن ناچار است که متمسک به ریسمان مذاکره
ش��ود ،گفت :مذاکره با آمریکا در ش��رایط فعلی اس��م رمز فتنه است و
برای کشور یک سم است.
وی با بیان اینکه در الیه نظامی هم آمریکایی اسیر ابتکار ایران شده
اند ،گفت :آنها تالش داشته اند با ایجاد هراس جنگ علیه ایران و برخی
تحرکات نظامی در منطقه مثل اعزام ناوهای هواپیمابر ،کشور را وادار
به مذاکره کند اما اقدام غافلگیرانه ایران در انهدام یک پهپاد رادار گریز
متجاوز آمریکایی در ارتفاع بسیار باال آنهم با یک سالح بومی و داخلی
تمام معادالت را برهم زد و همین مساله سبب شد دشمن عقب نشینی
کن��د اق��دام غافلگیرانه ایران در انه��دام یک پهپاد رادارگ ریز متجاوز
آمریکایی در ارتفاع بس��یار باال آنهم با یک س�لاح بومی و داخلی تمام
معادالت را برهم زد و همین مساله سبب شد دشمن عقب نشینی کند.

رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور با تاکید بر اینکه حربه جنگ
تنها یک مساله روانی است ،ادامه داد :آمریکایی ها برای انجام عملیات
نظامی دارای ش��روط خاصی هس��تند ،مانند آنکه مطمئن باشند پیروز
می شوند و این جنگ دارای اجماع جهانی باشد اما در خصوص ایران
تمام شروط آنها پاسخ منفی می گیرد و همین عامل نیز باعث شده تا
مراجع حاکمیتی آمریکا محدودیت هایی برای ترامپ در خصوص آغاز
جنگ علیه ایران ایجاد کنند.

ایران به امپراتوری انگلیس بر دریاها پایان داد


رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با یادآوری توقیف غیرقانونی
نفتکش حامل نفت ایران توس��ط انگلیس در تنگه جبلالطارق ،به
توقیف قانونی نفتکش خطاکار انگلیس��ی در تنگه هرمز از س��وی
ایران اش��اره کرد و گفت :اقدام متقابل ایران که ناش��ی از اقتدار بود،
پایانی بر امپراتوری انگلیس بر دریاها بود .سردار جاللی با اشاره به
الیه اقتصادی فشارهای آمریکا علیه ایران گفت :ما درگیر پیچیده
ترین جنگ اقتصادی هس��تیم که بس��یار مدرن اس��ت و آنها در این
جنگ تمام ابزارهای اقتصادی ،سیاس��ی ،دیپلماس��ی ،رسانه ای و ...
را به کار گرفته اند .ما درگیر پیچیده ترین جنگ اقتصادی هس��تیم
که بسیار مدرن است و آنها در این جنگ تمام ابزارهای اقتصادی،
سیاسی ،دیپلماسی ،رسانه ای و  ...را به کار گرفته اند.

جــهان

بوریس جانسون نخست وزیر
انگلیسشد

“بوریس جانس��ون” س��رانجام دیروز(سهشنبه) با
آرای اکثری��ت اعض��ای حزب محافظهکار انگلیس
به عنوان نخس��ت وزیر این کش��ور انتخاب شد .به
گزارش ایس��نا ،در پی اعالم اس��تعفای ترزا می از
سمت نخست وزیری بریتانیا که به دلیل ناکامیاش
در اج��رای بریگزی��ت و مدیری��ت آن رخ داد ،حزب
محافظهکار بریتانیا که پیروز انتخابات پیش��ین در
پارلمان بود امروز از میان بوریس جانسون و جرمی
هانت رای گیری کرد و در نتیجه جانسون همانطور
که پیشبینی میشد به عنوان رهبر حزب و نخست
وزیر انتخاب شد .در این رای گیری از اعضای حزب
محافظهکار ۹۲۱۵۳ ،عضو به جانس��ون و ۴۶۶۵۶
نفر هم به جرمی هانت رای دادند.

صرفاجهتاطالع،یمنراترکنمیکنیم!

امارات ،همپیمان اصلی در ائتالف عربی اعالم کرد،
در بحبوحه عملیات اس��تقرار مجدد نیروهایش در
یمن ،قصد خروج از این کش��ور را ندارد .به گزارش
ایسنا ،انور قرقاش ،وزیر مشاور امارات در امور خارجه
طی یادداش��تی در روزنامه واشنگتنپس��ت نوشت:
صرفا جهت اطالع ،امارات و دیگر اعضای ائتالف
عرب��ی ،یم��ن را ترک نمیکنند .وی تاکید کرد“ :به
ص��ورت متفاوت��ی کار خواهیم کرد و حضور نظامی
ما در یمن ادامه دارد .براس��اس قوانین بینالمللی
به ارائه مش��ورت و کمک به نیروهای محلی یمنی
ادام��ه میدهی��م ".امارات اوایل ماه میالدی جاری
اعالم کرده بود ،به دالیل استراتژیکی و تاکتیکی ،در
چارچوب طرح “استقرار مجدد” ،تعداد نیروهایش را
در مناطق مختلف یمن کاهش میدهد.

لبنان جزئی از معامله قرن نمیشود

معاون دبیرکل حزباهلل لبنان در گفتوگو با شبکه
المیادین تاکید کرد ،اقدام آرژانتین در قرار دادن نام
حزباهلل در لیست سازمانهای تروریستی موضعی
سیاسی و ناشی از اعمال فشارهای آمریکاست .وی
اش��اره کرد ،این تصمیم بخش��ی از اعمال فش��ارها
ب��ر ح��زباهلل و تالش برای محاصره آن اس��ت .به
گزارش ایسنا ،نعیم قاسم ،معاون دبیرکل حزباهلل
لبن��ان در ای��ن گفتوگوی اختصاصی تاکید کرد :از
تحریمها مدت زیادی گذش��ته و حزباهلل لبنان در
اوج فعالیتها و آمادگی خود است و مقاومت متوقف
نش��ده اس��ت .ما تالش میکنیم با شیوهها و تدابیر
مناسب و گامهای عملی و بررسی راههای جایگزین
با این جنگ روبهرو شویم .این رهبر حزباهلل درباره
معامل��ه ق��رن نیز تصریح کرد :هیچ کس نمیتواند
لبنان را به عنوان بخشی از معامله قرار دهد و هیچ
نگران��ی نداری��م زیرا کس��ی جرات ندارد لبنان را به
این معامله بکشاند ،چون ما هستیم.

هندپیشنهادمیانجیگری
ترامپ را رد کرد

هن��د پیش��نهاد آمریکا ب��رای میانجیگری در نزاع
کشمیر را نپذیرفت .به گزارش ایسنا ،راویش کومار،
سخنگوی وزارت امور خارجه هند در توییتر نوشت:
ما اظهارات رییس جمهور آمریکا را مبنی بر آمادگی
واش��نگتن برای میانجیگری در مس��اله کشمیر در
صورت درخواس��ت هند و پاکستان شنیدیم .چنین
درخواستی از سوی نارندرا مودی ،نخست وزیر هند
مطرح نش��ده اس��ت .به گزارش پایگاه خبری هیل،
این سخنگو افزود :موضع دائم هند این بوده است
که مس��ائل مهم موجود با پاکس��تان تنها به صورت
دوجانب��ه مورد بحث قرار میگیرند .هرگونه گفتگو
با پاکس��تان مس��تلزم پایان یافتن تروریسم مرزی
خواهد بود .توافق ش��یمال و اعالمیه الهور مبنای
ح��ل و فصل دوجانبه تمامی مس��ائل موجود میان
پاکستان و هند را ارائه میدهد.

مهلت  ۴هفتهای مسؤوالن استانبول
به اتباع سوری

مس��ؤوالن ش��هر اس��تانبول به اتباع سوری که به
صورت غیرقانونی در این شهر سکونت دارند ،چهار
هفته برای ترک این شهر مهلت دادهاند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره ،استان
استانبول در بیانیهای اعالم کرد ،بیش از  ۵۴۷هزار
سوری در قالب طرح “حمایت موقت” پس از فرار از
کشورشان در این شهر سکونت دارند .در این بیانیه
آمده است ،مسؤوالن استان تا  ۲۰اوت آتی به این
اتباع سوری مهلت دادهاند ،استانبول را ترک کنند.
در ادامه بیانیه یاد ش��ده ضمن اش��اره به پناهندگی
بیش از  ۳.۵میلیون پناهجوی سوری در ترکیه آمده
اس��ت ،بازداش��ت و اخراج سوریهایی که به شکل
غیرقانونی وارد ترکیه شدهاند ،ادامه خواهد یافت.

