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روحاني: بقاي عربستان و امارات مديون تصميم ايران است
اينك�ه عربس�تان و   سياسي رئيس جمه�ور با بيان 
امارات بايد بدانند كه وجود و بقاي ش�ان در س�ايه 
تصميم خردمندانه حكومت جمهوري اسالمي ايران 
است، از سران اين كشورها پرسيد: شما كه وجودتان 
در سايه جمهوري اس�المي ايران اس�ت، چطور به 
ترامپ مي گوييد كه اگر صادرات نفت ايران را به صفر 
را جب�ران خواهي�م ك�رد؟ برس�انيد م�ا آن 

دكتر حسن روحاني روز گذشته در جلسه هيئت دولت 
اقدامات خالف قانون امريکايی ها عليه ملت ايران را كه از 
سال گذشته شروع كرده اند، » تبليغاتي « توصيف كرد و 
با تأكيد بر اينکه امريکا تا به امروز در صحنه بين المللي، 
منطقه اي، سياسي و تبليغاتي در اقدامات خود ناموفق 
بوده، بيان كرد: امريکايي ها در صحنه اقتصادي نيز به 

اهداف مورد نظر نرسيده و نخواهند رسيد. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينکه ما همواره مرد مذاكره 
و ديپلماس��ي بوده، همانطوري كه م��رد جنگ و دفاع 
هس��تيم، رئيس جمهور امريکا را چاقوكش��ي معرفي 
كرد ك��ه ب��ه زور و دروغ دنبال مذاكره اس��ت: » بدون 
ترديد قبول خواس��ته فرد چاقوكش��ي كه به زور و به 
دروغ به دنبال مذاكره است، مطمئناً به جايي نخواهد 
رس��يد و ما با فرد الت و چاقوكش و فرمول چاقوكشي 
مذاكره نمي كنيم و قبول چني��ن مذاكره اي به معناي 
ذلت و تسليم است. « روحاني گفت: مذاكره در صورتي 
ميسر است كه همه فش��ارها برداشته شده، از اقدامات 
غيرقانوني خود عذرخواهي كنند و احترام متقابل وجود 
داشته باش��د. وي با تأكيد بر اينکه مردم به خوبي آگاه 
باش��ند كه امريکا به هيچ عنوان آمادگي براي مذاكره 

ندارد، تأكيد كرد: اصاًل چنين نيس��ت كه برخي تبليغ 
مي كنند طرف امريکايي، ب��راي مذاكره آمادگي دارد. 
امريکا اصاًل ب��راي مذاكره آمادگي ن��دارد و اعمالي كه 
انجام مي دهد براي شکس��ت ملت ايران اس��ت و قصد 

دارد، دومرتبه به ايران بازگردد. 
  بايد امريكا را پشيمان كنيم

رئي��س جمهور ب��ا تأكيد ب��ر اينک��ه در اولي��ن اقدام 
بايد امري��کا را از اقدام��ات غيرقانون��ي و ظالمانه خود 
پش��يمان كنيم، افزود: بايد در مقام عم��ل ثابت كنيم 
كه امريکايي ها اش��تباه ك��رده و محاس��بات  آنها غلط 
اس��ت. او با تأكيد بر اينکه امروز راهي جز ايستادگي و 
مقاومت در برابر متجاوز وجود ندارد، خاطرنشان كرد: 
به متجاوزي ك��ه مي خواهد قدم به ق��دم ملت ايران را 
تحت فش��ار قرار دهد، بايد بفهمانيم كه مس��ير غلط و 
نادرستي را انتخاب كرده اس��ت. وي با يادآوري واقعه 
طبس در پنجم ارديبهشت سال 1359، تصريح كرد: در 
اين روز بزرگ خداوند متعال به امريکايي ها نشان داد 
كه ملت ايران تنها نيست. امريکايي ها از حادثه طبس 
درس عبرت نياموخته  و پ��س از آن به كودتا و تحريك 
صدام عليه ايران اس��المي اقدام كردند و در همه آنها با 
شکست مواجه شدند و در 40 سال گذشته نيز هر روز به 
توطئه جديدي عليه ملت ايران دست زده اند و همواره 
با شکس��ت مواجه ش��ده و باز هم در توطئه هاي خود 

شکست خواهند خورد. 
  هشدار به سران عربستان و امارات

بخش ديگري از سخنان روحاني به هشدار او به برخي 
كشورهاي منطقه  همراه با سياست های ظالمانه امريکا 
عليه ملت ايران اختصاص داش��ت. رئي��س جمهور با 

يادآوري اينک��ه امروز از روابط بس��يار خوب��ي با اكثر 
همس��ايگان خود برخوردار هستيم، اظهار داشت: تنها 
يکي دو كشور وجود دارند كه آنها نيز بايد متوجه اعمال 
و رفتار خود باشند. عربس��تان و امارات بايد بدانند كه 
وجود و بقاي شان در سايه تصميم خردمندانه حکومت 

جمهوري اسالمي ايران است. 
وي تأكيد كرد: چنانچه س��ران نظام اسالمي و بزرگان 
كش��ورمان و مقام معظ��م رهبري و مرح��وم آيت اهلل 
هاش��مي تصميمات دقيق��ي را در مقطع��ي كه صدام 
به كويت حمله كرد، نگرفته بودند ام��روز اثري از اين 
كشورها وجود نداشت. رئيس جمهور افزود: زماني كه 
صدام قصد داشت به كويت حمله كند از ما خواست يا 
كمك كرده و يا س��کوت كنيم و تصمي��م صدام صرفاً 
گرفتن كويت نبود و در نامه اي كه به مرحوم هاش��مي 
نوش��ته صراحتاً اعالم كرده كه در خلي��ج فارس 800 
كيلومتر مرز مش��ترك خواهيم داش��ت و اين نش��ان 
مي دهد كه ص��دام عالوه ب��ر كويت به دنبال اش��غال 
عربستان، عمان، امارات و قطر هم بود. روحاني خطاب 
به عربس��تان و امارات گفت: صدام در آن مقطع مدام 
پيام ها و درخواس��ت هاي متعددي ارسال مي كرد كه 
كشورهاي حاش��يه خليج فارس را اشغال خواهد كرد 
و شما نيز بياييد شريك ش��ويد. بنابراين كار بزرگي را 
كه حاكميت خردمندانه جمهوري اسالمي ايران در آن 
شرايط كرد، نبايد فراموش كنيد. وي خاطرنشان كرد: 
اين جمهوري اس��المي ايران بود كه عربستان را نجات 
داد و اگر تصميم ديگري در آن مقطع گرفته بوديم، چه 

بسا امروز اثري از عربستان و امارات وجود نداشت. 
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عرضه 12 عنوان اثر داستانی درباره شهدای ورزشکار در نمايشگاه کتاب تهران
سازمان حفظ آثار دفاع   پايداري مع�اون نش�ر و ادبيات 
مقدس سپاه و بسيج از حضور انتش�ارات فاتحان با 96 
عنوان كتاب در زمينه تاريخ شفاهی دفاع مقدس و رمان 
و داستان و12 عنوان اثر جديد داستانی درباره شهيدان 
ورزش�كار در نمايش�گاه بين الملل�ی كتاب خب�ر داد . 
س��ردارعلی ناظری با بيان اين مطلب كه يکی از اهداف اين 
انتشارات تبيين نقش مردم و اصناف و اقشار مختلف مردم 
اعم از معلمان ، بازاريان، دانش��جويان،كارگران ، ورزشکاران 
و زن��ان و...  در دوران دف��ا ع مقدس و عرصه ه��ای گوناگون 
است، افزود: انتش��ارات فاتحان در مدت 10 سال حضور در 
عرصه  های گوناگون نشر و تدوين و تأليف آثار مکتوب و حضور 
نمايشگاهی تالش كرده ضمن پرداختن به نقش مردم و اقشار 
گوناگون فعال و حاضر در هشت سال جنگ تحميلی زوايای 

پنهان اين حضور و نقش آفرينی را با چاپ كتاب های تاريخ 
شفاهی، داستان، رمان، زندگينامه و ساير قالب  ها و با استفاده 
از فرصت نمايش��گاه های بين المللی كتاب و نمايشگاه های 

استانی تبيين كند. 
مدير انتشارات فاتحان ادامه داد: در اين راستا در سال گذشته 
در بيش از 10 نمايشگاه استانی حاضر شديم و نهمين نمايشگاه 

ملی كتاب دفاع مقدس را هم در كرمان برگزار كرديم . 
رئيس هيئت مديره مجمع ناش��ران دفاع مق��دس يکی از 
توفيقات اين انتشارات را تدوين، تأليف، چاپ و عرضه بيش 
از 200 عنوان كتاب با محوريت نقش م��ردم در دوران دفاع 
مقدس طی 10 سال گذشته دانست و افزود : در اين دوره از 
نمايشگاه بين المللی كتاب تهران با عرضه بيش از 96 عنوان 

كتاب كه 12 عنوان آن چاپ نخست است، حضور يافته ايم. 
ناظری با بيان اينکه اين 12 عنوان كتاب در قالب داستانی به 

زندگی شهدای ورزشکار می پردازند، تصريح كرد: نويسندگان 
شاخص ادبيات پايداری در اين پروژه بزرگ در تأليف اين آثار 
داستانی كه به سيره شهدای ملی پوش ورزشکار از جمله شهيد 
ناصر كاظمی، شهيد حسن قاضی، شهيد مجدرضايی و شهيد 

قوچانی و...  می پردازند با سازمان همکاری داشته اند. 
وی با بيان اينکه اين انتشارات افتخار انتشار بيش از 35 عنوان 
رمان و داستان بلند دفاع مقدس��ی را در كارنامه خود دارد، 
تصريح كرد: يکی از رمان های زيبا و خواندنی كتاب »روايت 
نيمه  روز بيست و چهارم« است كه به قلم مرحوم بهمن كاوه از 
نويسندگان شاخص ادبيات پايداری به زندگی روحانی شهيد 
شريف قنوتی می پردازد كه آن روحانی شهيد در 24 روز اول 

مقاومت خرمشهر به شهادت رسيده است . 
مدير انتشارات فاتحان تأكيد كرد : اين اثر يکی از آثار برجسته 

داستانی دفاع مقدس است. 

مراسم بزرگداشت سردار شهيد شفيع زاده امروز در تبريز برگزار می شود
گراميداش�ت ياد و خاطره س�ردار ش�هيد ش�فيع زاده 
فرمانده توپخانه س�پاه امروز در تبريز برگزار می ش�ود. 
به گزارش » جوان «، مراسم گراميداشت سردار شهيد حسن 
شفيع زاده فرمانده دالور توپخانه سپاه در دوران دفاع مقدس 
صبح امروز پنج  شنبه پنجم ارديبهشت ماه از ساعت 10 و 30 
دقيقه در س��الن اجتماعات مصالی اعظم امام خمينی )ره( 

تبريز با سخنرانی سردار سرتيپ پاسدار محمد جعفر اسدی از 
فرماندهان هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود. 

سردار شفيع زاده ضمن شركت در تمامی صحنه های عملياتی، 
مس��ئوليت فرماندهی توپخانه و طرح ري��زی و هدايت آتش 
پشتيبانی را در قرارگاه های مختلف به عهده داشت و آخرين 
مسئوليت او فرماندهی توپخانه نيروی زمينی سپاه و قرارگاه 

خاتم االنبيا بود. وی توانست قبضه های به غنيمت گرفته شده 
از ارتش بعثی را در توپخانه های لشکری و گردان های توپخانه 
سامان بخشد.  اين سردار سرافراز روز هشتم ارديبهشت ماه سال 
1366 در منطقه عملياتی كربالی10 در شمال غرب )منطقه 
عمومی م��اووت( درحالی كه عازم خط مق��دم جبهه بود، بر 
اثراصابت گلوله توپ دشمن به خودروی وی به شهادت رسيد. 

ظريف: امريکا برای عبور از تنگه هرمز بايد با سپاه صحبت کند
درب�اره   بين الملل وزير خارجه با هشداری  تلويح�ی 
ماجراجويی امري�كا گفته كه امري�كا برای ورود به 
تنگ�ه هرمز بايد با س�پاه پاس�داران صحبت كند و 
تأكيد كرده كه اگر اقدام احمقانه ای از امريكا س�ر 
بزند و بخواهد جلوی ما را بگيرد، آنگاه بايد خود را 
كن�د.  آم�اده  كار  اي�ن  عواق�ب  ب�رای 
به گزارش تسنيم، محمدجواد ظريف كه در نيويورك به سر 
می برد، روز چهار    شنبه با حضور در نشست مؤسسه »جامعه 
آسيا« در واكنش به فشارهای دولت ترامپ بر ايران به منظور 
مذاكره مجدد در مورد برجام گفت: ما در مذاكرات كه نماينده 
امريکا و نمايندگان پنج كشور ديگر در آن حضور داشتند، به 
توافق خوبی دست يافتيم. امريکا خود ميز مذاكره ]برجام[ 
را ترك كرده اس��ت. ميز مذاكره هنوز پابرجاست. امريکا به 
ميز مذاكره ديگری نياز ندارد. ظريف گفته كه امريکا از ايران 
می خواهد مانند يك كشور نرمال رفتار كند اما آيا يك كشور 
نرمال از معاهدات بين المللی كه خود امضای شان كرده است، 
خارج می شود؟ به گفته وزير خارجه، امريکا نه تنها از برجام 
بلکه از معاهدات ديگری نيز خارج ش��ده است:»كدام كشور 
رفتار نرمالی ندارد؟ اين سؤالی است كه آنها بايد پاسخ دهند.« 
 ظريف گفته كه امريکا سياست خطرناكی را در پيش گرفته 
است:»آنها نه تنها قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل را نقض 
كرده اند بلکه از ديگران نيز می خواهند كه اين قطعنامه را نقض 
كنند. شورای امنيت صراحتاً در قطعنامه خود می گويد كه 
هدف اين قطعنامه نرمال سازی روابط تجاری ايران است ولی 
امريکا نه تنها خودش اين قطعنامه را رعايت نمی كند بلکه از 
ساير كشور    ها نيز می خواهد كه آن را رعايت نکنند. واشنگتن 

حتی پا را از اين هم فراتر گذاشته و به كشور    ها می گويد اگر 
قطعنامه ش��ورای امنيت را رعايت كني��د، مجازات خواهيد 
ش��د.«ظريف در اين خصوص افزود:» من 40 سال است كه 
با سازمان ملل متحد س��ر و كار دارم و تا آنجا كه می دانم اين 
اولين بار است كه يك عضو دائم شورای امنيت آشکارا از ديگر 
كشور    ها می خواهد قطعنامه شورای امنيت را نقض كنند و 
حتی آنها را تهديد به مجازات می كند. من فکر می كنم اين 
ايران نيست كه بايد تصميمی در اين خصوص بگيرد، بلکه 
جامعه بين الملل بايد تصميم بگيرد كه آيا می خواهد اجازه دهد 

اين روند ادامه يابد يا اينکه می خواهد آن را متوقف كند. «
   هرگز سياست های مان را تغيير نمی دهيم

تحريم     ها بر اقتصاد ما تأثير می گذارند. اين تحريم     ها در واقع 
مردم عادی را هدف قرار داده ان��د. بيانيه های دولت امريکا 
مبنی بر اينکه امريکا صالح مردم ايران را می خواهد قابل قبول 
نيست زيرا آنها ]باتحريم های خود[ مردم ايران را هدف قرار 
می دهند. تحريم     ها به ما آسيب می رسانند اما سياست های ما 
را تغيير نخواهند داد؛ هرگز چنين نخواهد شد. ظريف گفته 
كه ترامپ فکر می كند با افزايش فشار بر ايران يا اصطالحاً 
فشار حداكثری می تواند ما را به زانو در آورد:» او در اشتباه 
است. ما تاريخی 7هزار س��اله داريم. ما در طول تاريخ خود 
بار    ها جنگيده ايم، پيروز شده ايم، شکست خورده ايم اما به زانو 
درنيامده ايم. ترامپ گمان می كند با تحريم های اقتصادی 
می تواند كاری كند كه ما ش��أن و منزلت خود را بفروشيم. 
اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. حتی اگر من بخواهم چنين 
كاری بکنم، مردم ايران به من اين اجازه را نخواهند داد.« وزير 
خارجه درباره تالش امريکا برای توقف صادرات نفت ايران 
گفت: ما به فروش نفت خود ادامه خواهيم داد، همچنان برای 

نفت خود مش��تری خواهيم يافت و همچنان از تنگه هرمز 
به عنوان يك گذرگاه امن برای فروش نفت خود اس��تفاده 
خواهيم كرد. ما معتقديم كه اين موارد عملی خواهد شد. وزير 
خارجه هشدار داد : » اما اگر اقدام احمقانه ای از امريکا سر بزند 
و اين كشور بخواهد جلوی ما را بگيرد، آنگاه بايد خود را برای 
عواقب اين كار آماده كند.«  ظريف در خصوص گمانه زنی های 
مطرح شده در مورد تنگه هرمز نيز گفت:» باز نگه داشتن تنگه 
هرمز برای ما و برای امنيت ملی ما يك مسئله حياتی است. 
ما اين كار را قباًل انجام داده ايم و در آينده نيز انجام خواهيم 
داد؛ اما امريکا بداند نيروهايش بايد برای عبور از تنگه هرمز 
ابتدا با محافظ اين تنگه يعنی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ايران صحبت كنند.«
  آماده مبادله

وزير امور خارجه همچنين گفته ايران شش ماه پيش به امريکا 
پيشنهاد تبادل زندانی داده است. ظريف كه به نيويورك سفر 
كرده در يك مراس��م سخنرانی و پرس��ش و پاسخ گفت كه 
امريکايی     ها تا االن به اين پيشنهاد پاسخی نداده اند. او گفت: 
» شش ماه پيش به امريکايی     ها گفتيم آماده تبادل زندانيان 
امريکايی در ايران با ايرانيان��ی كه به خاطر قوانين تحريم در 
امريکا يا به خواست امريکا در كشور    هايی ديگر حبس شدند، 
هستيم. هيچ پاسخی نيامد. اگر حرفی غير از اين به شما بزنند 

دروغ می گويند.« 
بر اساس گزارش بی بی س��ی، ظريف گفت كه ايران اتهامات 
زندانيان خود در امريکا را » س��اختگی « می داند و امريکا هم 
اتهام زندانيان خود را در ايران. او خطاب به امريکا گفت: » بياييد 
تبادل ]زندانی[ كنيم. من آماده اين كار هستم و اختيار كافی 

برای انجام آن را دارم.«

تفاهمنامه بنياد شهيد و نهاد کتابخانه های کشور برای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
تفاهمنام�ه مي�ان معاون�ت فرهنگ�ی و آموزش�ی 
بنياد ش�هيد و نهاد كتابخانه های عمومی كشور در 
راس�تای ترويج فرهنگ ايثار و ش�هادت امضا شد. 
به گ��زارش »ج��وان«، در جريان نشس��ت صبح ديروز 
حجت االسالم محمدحسن كاويانی راد، معاون فرهنگی 
و آموزشی بنياد شهيد و عليرضا مختارپور، دبير كل نهاد 
كتابخانه های عمومی كشور عالوه بر انعقاد تفاهمنامه 

 فی مابي��ن، از س��امانه ش��اهد الکترونيك ب��ه آدرس
 mag. navideshahed.com  رونمايی شد. 

معاون فرهنگی و آموزشی بنياد شهيد و امور ايثارگران 
در اين نشست گفت: ترويج فرهنگ ايثار و شهادت يك 
وظيفه ملی و مس��ئوليت شخصی و اجتماعی محسوب 
می شود و بنياد شهيد به عنوان بخشی از مجموعه نظام 
با چاپ و انتشار 1690 كتاب در حوزه ترويج فرهنگ ايثار 

و شهادت تالش كرده است هرچند كافی نيست. 
عليرضا مختارپور، دبي��ركل نهاد كتابخانه های عمومی 
كشور نيز در اين مراسم گفت: امروزه ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت يکی از مهم  ترين مسائل مورد نياز كشور است 
كه رهبر معظم انقالب نيز همواره روی اين موضوع تأكيد 
كرده اند. نهاد كتابخانه  ها ني��ز در ترويج فرهنگ ايثار و 

شهادت می تواند بسيار مؤثر باشد. 

درياچه اروميه با سيل احيا شد،  ميلياردها پول احيا را ميل نکنيد!
در   اجتماعي »دول�ت با احتس�اب  دالر  به�اي 
سال گذش�ته، تاكنون حدود يك ميليارد دالر براي 
احياي درياچه اروميه خرج كرده است.« اين يكي از 
تازه ترين اظهارنظرهاي رئيس سازمان محيط زيست 
از هزينه ه��اي احي��اي اي��ن درياچ��ه اس�ت. 
اما به طور دقيق تاكنون چق��در براي احياي اين درياچه 
هزينه شده است؟ جالب اينکه در نهايت سيل هاي اخير 

بود كه بزرگ ترين درياچه كشور را زنده كرد. 
منابع مالي احياي درياچه اروميه در مجموع س��ه رديف 
بودج��ه اي دارد؛ يك منب��ع مالي فعاليت ب��راي احياي 

درياچه اعتبارات دس��تگاه هاي اجرايي است، منبع دوم 
صندوق توسعه ملي و منبع سوم هم ماده 10و 12 است 
كه بخش عمده مناب��ع مالي فعاليت هاي س��تاد احيا را 

تشکيل مي دهد. 
س��تاد احيا در س��ال 1395 يك ه��زار و 120 ميليارد 
تومان س��هم از ماده 10و 12داش��ت، ام��ا از اين ميان 
تنها 300ميلي��ارد تومان دريافت كرد. در س��ال 1394 
از م��اده 10و 12، 920 ميليارد تومان تقاضا داش��ت كه 
290ميليارد تومان به ستاد احيا تخصيص پيدا كرد و در 
سال 93 نيز 725ميليارد تومان تقاضا كرده بودند كه از 
اين مبلغ 184 ميليارد تومان به س��تاد اختصاص يافت.  

اين ستاد فقط در س��ال 95 از محل صندوق توسعه ملي 
375ميليارد تومان دريافت كرد. در سال 1394 اين عدد 
403ميليارد تومان بود و سال 93 هم 160ميلياردتومان 
دريافتي از اين محل داش��تند.   براي پروژه هاي آبياري 
 تحت فشار نيز در سال 93، 160ميليارد تومان، در سال 
94، 403 ميليارد توم��ان و در س��ال 95، 412ميليارد 
تومان از صندوق توس��عه ملي پرداخت شد، يعني ساير 
نهادها مي توانس��تند با توجه به اعتب��ارات صندوق ملي 
به تعهدات خود در قبال س��تاد احي��اي درياچه اروميه 

عمل كنند. 
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قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان
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سردار سالمي: ما در گام دوم انقالب بايد 
حاكميت اسالم را به تمدن تبديل كنيم و 
سپاه بايد ظرفيت نقش آفريني در گام دوم 
انقالب را در خود ايجاد كند. ما بايد قلمرو 
اقتدارمان را از منطقه به جهان گسترش 
دهيم تا نقطه امني براي دشمن در سراسر 
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دشمنان ملت ايران بدانند دشمني آنها بي پاسخ نخواهد ماند

  امروز راهي جز ايستادگي 
 و مقاومت در برابر متجاوز 

وجود ندارد

ظريف: امريكا برای عبور 
از تنگه هرمز بايد با سپاه 

صحبت كند

 با الت و چاقوكش
 مذاكره نمي كنيم

 سپاه آماده تحمیل
 شکست هاي دوباره

به دشمن است

روحاني: بقاي عربستان و امارات مديون تصميم ايران است

 رهبر انقالب:  نفت را 
هر قدر اراده  کنيم  صادر مي کنيم


