
خطیب نماز جمعه حرم رضوی گفت: ما انقالب کردیم 
که سنگالخ جلوی پای امام زمان را جمع کنیم و مردم ما 

جوان داده اند.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم سیداحمد علم الهدی 
در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد افزود: مردم ما 
چه خواسته یا ناخواسته در ریلی قرار گرفته اند که در حال 
رفتن است؛ توقف و ترمز جلوی این پیشرفت را می گیرد 

پس در هیچ بعدی از ابعاد کشــور از مواضع انقالبی نباید 
کوتاه بیاییم. خطیب نماز جمعه مشــهد مقدس گفت: 
انقالبی بودن یک مساله است؛ اینکه آدم در مسائل سیاسی 
از انقالبی بودن کوتاه بیاید و بخواهد با توجه به موقعیت 
زمانی و خوشــایند برخی عناصر، از مواضع انقالبی تنزل 
کند رهبری فرمودند این مساله به ضرر ملت، کشور و به 

ضرر آینده ایران خواهد بود. 
وی ادامه داد: مردم ما چه خواسته یا ناخواسته در ریلی 
قرار گرفته اند که در حال رفتن است؛ توقف و ترمز جلوی 
این پیشرفت را می  گیرد پس در هیچ بعدی از ابعاد کشور 
از مواضع انقالبی نباید کوتاه بیاییم. رهبری فرمودند تویی 
که امام جمعه هستی اگر از مواضع انقالبی کوتاه بیایی مردم 

ضرر می کنند تا چه برسد به سایر مسئوالن. لذا اگر برادر و 
خواهری می خواهد مسئولیت قبول کند اول حساب کند 
آیا این مســئولیت را می تواند با حفظ حوزه انقالبی گری 

بپذیرد. از مواضع انقالبی نمی توان کوتاه آمد.
علم الهدی گفت: رهبر انقالب در سال نود و پنج روی 
موضع انقالبی داشــتن خیلی راهکارهــای زیبایی ارائه 
دادند. در آنجا رهبری مشــخصه هایی برای انقالبی گری 

بیان کردند.
نماینده ولی فقیه در استان خراســان رضوی گفت: 
استکبارستیزی تنها با مرگ بر آمریکا گفتن تمام نمی  شود 
و این تنها شعار ما است. استکبارستیزی یعنی غرب زده 
نباشیم و زندگی را براساس سبک زندگی غربی درنیاوریم. 

استکبار ستیزی به این است که چشمانمان به دروازه غرب 
دوخته نشود.

وی ادامه داد: رئیس جمهور فرانسه مشاور ارشد خود 
را به ایران فرستاد و پیشــنهادش این بود که ما مشکالت 
تحریم را حل می کنیم و شــما کاری کنید که یمنی که 
بیمارســتانش زیر بمب اســت، دیگر پهپاد و موشک به 
سمت سعودی نفرستند و حزب اهلل از سوریه بیرون بیاید. 
به شرط اینکه شما در مقابل اسرائیل مقاومت نکنید و در 

عراق حشد الشعبی آمریکایی ها را اذیت نکنند.
علم الهدی گفت: این مســاله یعنی امــروز آنها باور 
کرده اند که حاکم منطقه ایران اســت. استکبار ستیزی 

اصل انقالب ما است و از این موضوع دست برنمی داریم.
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روی موج کوتاه

ظریــف در مصاحبــه با نشــنال 
اینترســت در مورد تنش های میان 
ایران و اروپا و ادعای ســرنگونی پهپاد 

ایرانی از سوی آمریکا توضیح داد.
به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو 
با نشنال اینترست در مورد ادعای جدید 
آمریکایی ها در مورد سقوط پهپاد ایرانی 
گفت: در تماسی که با تهران داشتم، ما 
هیچ اطالعی درباره از دست دادن پهپاد 
نداریم. تا این زمان نمی دانیم چه اتفاقی 
افتاده اســت. رئیس جمهوری آمریکا 
می گوید که آنها این پهپــاد را هدف 
قرار داده اند. نمی دانیم این پهپاد چه 

کسی است، ما اطالعاتی نداریم. آمریکا 
به سمت اشــتباهی حرکت می کند. 
واقعیت این است که آمریکا حضور خود 
را در خلیج فارس افزایش داده اســت 
و این به امنیت یا ثبات منطقه کمک 
نمی کند. یک قسمت کوچک آبی است 
و نمی توانید یک حجم ترافیکی داشته 

باشید بدون اینکه اتفاقی بیفتد.
وی درباره نفت کش مفقود شــده 
گفت: همه اطالعاتی کــه داریم این 
است که یک نفتکش کوچک که تنها 
یک میلیون لیتر فرآورده نفتی چاقاق 
را حمل می کند و نه نفــت را توقیف 
کردیم و آن هم اغلب در خلیج فارس به 

دلیل یارانه سنگینی است که در ایران 
به فراورده هــای نفتی تعلق می گیرد. 
قاچاق بســیاری از مرزهای دریایی و 
زمینی وجود دارد و ما آنهــا را به طور 
مرتب پیگیری می کنیم. بنابراین این 
تانکری که آنها صحبت می کنند، یک 
نفتکش قاچاق و نه نفتکش عادی است.
ظریف در مورد اعزام نیروی نظامی 
جدید توسط آمریکا به عربستان، گفت: 
این یک حرکت نمادین اســت که به 
امنیت هیچ کسی کمک نمی کند. قطعا 
امنیت منطقه ما نمی توانــد از خارج 
خریداری شود. معتقدیم که کشورهای 
منطقه باید امنیت خودشان را از طریق 

همکاری و نه از طریق تالش برای خرید 
آن از خارج تأمین کنند.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به 
این سوال که ارزیابی شما از گفت وگو 
با سناتور راند پال به عنوان میانجیگر یا 
مذاکره کننده از سوی  ترامپ چیست، 
گفت: ترامپ گفت که او فرســتاده یا 
میانجی نیست. بنابراین باید حرف او را 

مالک قرار دهیم.
وی افــزود: من با اعضــای کنگره 
مالقات می کنم اما در مورد جلســات 
خاص با اعضای خاص کنگره اظهارنظر 
نمی کنم اعضای کنگره، ســناتورها 
و اعضای مجلس نماینــدگان طرف 

مذاکرات نیســتند. آنها نمایندگان 
مردم آمریکا هســتند که ما برای آنها 
احترام قائلیم و فقط برای روشنگری و 
نه برای مذاکره با آنها تعامل می کنیم. ما 
فقط می توانیم با دولت ها مذاکره کنیم.

ظریف درباره ادعــای ترامپ برای 
متوقف کردن حمله به ایران و سرنگونی 
پهپاد آمریکایی گفت: احتماال آمریکا 
از قدرت ایران برای پاسخگویی مطلع 
شده است. ما از خود دفاع می کنیم هر 
گونه حمله به ما به شدت با واکنش ما رو 

به رو خواهد شد.
وی در ادامه افــزود: ترامپ جنگ 
نمی خواهد او در تالش است تا از طریق 
فشار به توافق بهتری دست یابد. اگر به 
او توصیه شده است که اینگونه توافق 
بهتری به دست می آورد، فکر می کنم 
مشاوره بد یا مشاوره بیماری به او داده 

شده است.
ظریف در مــورد مذاکره با آمریکا 
گفت: به خاطر اینکه مــا پیش از این 
یک توافق با دولت آمریکا داشــتیم. 
دولت ها با هم توافــق می کنند نه با 
اشخاص؛ اگر توافق با دولت قبلی تنها 
تا زمان آمدن ترامپ باقی ماند پس این 
نگرانی وجود دارد که با رفتن ترامپ، 
رئیس جمهوری بعــدی هم چنین 

رفتاری انجام دهد.
وزیر امور خارجــه در ادامه افزود : 
ایران ثابت کرده است که به تعهدات بین 
المللی خود پایبند است و اگر اجرای 
تعهدات طرف مقابل را ببینیم، برجام را 

می توان احیا کرد .
ظریــف در ادامه در مــورد تغییر 
موقعیت خود در ایران پس از ناکامی 
برجام گفت: مطمئناً مردم از نتیجه آن 

خوشحال نیستند، زیرا آنها می بینند 
که آمریکا کمتر از آنچه فکر می کردند، 

قابل اعتماد است.
وی درباره احتمال وقوع جنگ هم 
گفت: الزم است از آن جلوگیری شود 
اما نمی توانیم از منطقه خودمان فاصله 
بگیریم. ما آنجا هســتیم و نمی توانیم 
حرکت کنیــم اما من  فکــر می کنم 
هرکســی که جنگ را آغاز کند، پایان 
دهنده آن نخواهد بود و ما نمی خواهیم 

آغازگر آن باشیم.
ظریف در مورد حمایت روســیه از 
ایران خاطرنشان کرد: این که روسیه 
از ما حمایت کند در درگیری نظامی 
پیش بینی پذیر نیست اما ما روسیه را 
یک شریک و همسایه مهم می دانیم. 
ما یک اتحاد نظامی با روسیه نداریم اما 

روابط خوبی داریم.
وی در ادامه گفت: روی کمک های 
فرضی حساب نمی کنیم. آموخته ایم 

که به منابع خودمان تکیه کنیم.

ظریف در گفت وگو با نشنال اینترست:

با اعضای کنگره مالقات می کنم، نه مذاکره

خبر

گزارش

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در بیانیه ای با مضحــک خواندن 
عملیات مورد ادعای آمریکایی ها در سرنگون 
کردن پهپاد ایرانی در تنگه هرمز، اعالم کرد: 
به زودی تصاویر پهپاد نیروی هوافضای سپاه 
از ناوچه آمریکایی ها را منتشر و سند بی پایه 
و اساس بودن ادعای آنان را در معرض افکار 

عمومی جهانیان قرار می دهیم.
به گزارش ایســنا، به نقل از ســپاه نیوز، 

در پی ادعای واهی و دروغین شــب گذشته 
ترامپ رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا 
مبنی بر سرنگون ســاختن یک پهپاد ایرانی 
توســط ناوچــه تهاجمــی آبی-خاکی »یو 
اس اس باکسر« این کشــور در تنگه هرمز و 
تکذیب آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران، روابط عمومی کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
اعالم کرد: به زودی تصاویر پهپادهای سپاه 

از ناوچه »یو اس اس باکســر« آمریکایی که 
مدعی سرنگون ساختن یک پهپاد ایرانی در 
روز پنجشــنبه بر فراز تنگه هرمز شده است 
را منتشــر خواهیم کرد تــا دروغ و بی پایه و 
اساس بودن این ادعا در معرض افکار عمومی 

جهانیان قرار گیرد.
در این بیانیه تاکید شده است: این تصاویر 
نشــان خواهد داد پهپاد نیــروی هوافضای 
ســپاه پیش از ورود ناوچه  آمریکایی به تنگه 

هرمز در حال اجــرای ماموریت جاری خود 
در منطقه بوده و از جملــه تصاویر مربوط به 
رصد و مراقبت از ناوچه مذکــور را نیز قبل و 
حتی بعد از زمان مورد ادعــای آمریکایی ها 
به ایستگاه خود ارسال و سالم به پایگاه خود 

بازگشته است.
روابط عمومی کل ســپاه در پایان بیانیه 
خود تاکید کرده اســت: یگان های دریایی و 
هوافضای سپاه بر اساس ماموریت ها ی قانونی 

خود و در راستای برقراری امنیت آبراه تنگه 
هرمز و خلیج فارس ، تحــرکات بیگانگان به 
ویژه نیروهای تروریست آمریکا و انگلیسی ها 
در این منطقه راهبردی را هوشــمندانه و به 
طور مســتمر تحت نظــارت و کنترل دقیق 
داشته و با اشــراف اطالعاتی و آمادگی های 
مطمئن موجود، هرگونه اقدام تجاوزکارانه و 
خالف قوانین و مقررات بین المللی آنان را با 

پاسخ متناسب، مواجه خواهند ساخت.

گشت های شناور سپاه پاسداران، کشتی خارجی  حامل 
یک میلیون لیتر سوخت قاچاق را در جنوب جزیره الرک در 

خلیج فارس توقیف کردند. 
روابط عمومی منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: طی عملیات رصد و کنترل 
ترددهای شناوری در خلیج فارس به منظور کشف و مقابله با 
قاچاق سازمان یافته در روز یکشنبه مورخ 23 / 4 / 98 گشت 
های شناوری منطقه یکم دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه 

هرمز پس از اطمینان از حمل قاچاق سوخت توسط یکی از 
کشتی های خارجی در اقدامی غافلگیر کننده این کشتی 
را که حامل یک میلیون لیتر ســوخت قاچاق بود را پس از 
هماهنگی و حکم مراجع قضایــی، در جنوب جزیره الرک 
توقیف کردند. در این اطالعیه افزوده شده است: این کشتی 
که ظرفیت حمل 2 میلیون لیتر سوخت را دارد با 12 خدمه 
خارجی در حال عزیمت برای تحویل سوخت قاچاق دریافتی 
از لنج های ایرانی به کشتی های بیگانه در مناطق دور تر بود 

که با هوشمندی رزمندگان نیروی دریایی سپاه ناکام ماند.
روابط عمومی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در پایان 
با تکذیب ادعای رســانه های غربی مبنی بر توقیف کشتی 
دیگری در روزهای اخیر توسط ایران و اشاره به اینکه پرونده 
تخلف کشتی حامل سوخت قاچاق در سیر مراحل رسیدگی 
قضایی قرار دارد تاکید کرده است: یگان های شناوری این 
منطقه طبق روال جاری با اشــراف اطالعاتی همه جانبه، 
مأموریت های امنیتی و مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت 

را با قاطعیت و هوشــمندی را به  طور شبانه روزی اجرا و در 
صیانت از منافع و ســرمایه های ملت ایران لحظه ای درنگ 

نمی کنند.

روابط عمومی کل سپاه در بیانیه ای اعالم کرد

بهزودیسند»دروغینبودنادعایسرنگونیپهپادایرانی«رامنتشرمیکنیم

در جنوب جزیره الرک در خلیج فارس اتفاق افتاد؛ 
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تسلیترهبرانقالبدرپی
درگذشت»سیدعلیرضاحائری«
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
عالم بزرگوار حجت االســالم حاج سید علیرضا 
حائری را تسلیت گفتند. در این پیام آمده است: 
خدمات علمی و تبلیغی ایــن عالم فرزانه ذخیره  
ماندگاری برای خود آن مرحوم و یادگار ارزنده  ای 
برای عالقمندان و راه جویان و مایه  رحمت و مغفرت 

الهی است ان شاءاهلل.
    

عراقچی:هیچپهپادیرااز
دستندادهایم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در واکنش به 
ادعای رئیس جمهور آمریکا گفت: ما هیچ پهپادی را 
نه در تنگه هرمز و نه هیچ جای دیگر از دست نداده ایم.  
به گزارش ایلنا، ســیدعباس عراقچی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: نگرانم که ناو یو اس 
اس باکسر اشتباهی یکی از پهپادهای خودشان را 

هدف قرار داده باشد.
    

آمریکاتحریمهایجدیدی
علیهایراناعمالکرد

وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی 
علیه ایران اعمال کرد. به گــزارش ایلنا به نقل از 
رویترز، وزارت خزانــه داری آمریکا تحریم هایی 
علیه پنج فرد و یک شبکه بین المللی که به ادعای 
ایــن وزارتخانه اقدام به تامیــن تجهیزات برای 
فعالیت های هسته ای ایران کرده اند، اعمال کرد. 
بر اساس این گزارش، این نخستین اقدام تنبیهی 
آمریکا علیه ایران پس از اعالم تصمیم این کشور 

برای کاهش تعهدات برجامی خود است.
    

مقام ارشد پنتاگون: 
درصددایجادائتالفنظامی

علیهایراننیستیم
یکی از مقام های ارشــد وزارت دفاع آمریکا 
اعالم کرده است، هدف واشنگتن از تالش برای 
تشکیل ائتالفی در زمینه مسائل دریایی تشکیل 
یک ائتالف نظامی علیه ایران نیست بلکه صرفا 
می خواهد مانع حمله به کشتی های تجاری شود.  
به گزارش ایلنا، »کاترین ویلبارگر« به خبرگزاری 
رویترز اعالم کرد، واشنگتن با تمهیدات امنیتی 
جدید خود در خلیج فارس، قصد تشــکیل یک 
ائتالف نظامی علیــه ایران را نــدارد بلکه صرفا 
می خواهد مانع حمله به کشتی های تجاری شود.  

    
توقیفنفتکشایراندر
جبلالطارقتمدیدشد

دادگاه عالی جبل الطارق دیروز، 28 تیرماه، 
اعالم کرد که ابرنفتکش حامل نفت ایران به نام 
»گریس 1« می توانــد 3۰ روز دیگر در توقیف 
بماند. این حکم دو روز پس از آن منتشر شد که 
دولت جبل الطارق از دیدار وزیر ارشد این حکومت 
با مقامات ایــران در لندن خبــر داد. حکومت 
جبل الطارق پنج شنبه گذشته در بیانیه ای بدون 
جزئیات خبر داد که فابیان پیکاردو روز چهارشنبه 
با مقامات ایرانی »دیداری سازنده و مثبت« داشته 
اســت. روز جمعه مهلت قانونی برای در توقیف 
ماندن این نفتکش به پایان می رسید و به همین 

دلیل دادگاه این مهلت را تمدید کرده است.
    

برخیدنبالجداییمهرههای
کلیدیازدولتهستند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برخی برای 
رای آوری در انتخابات مجلــس، دنبال جدایی 
مهره های کلیدی از دولت هستند. سید محمود 
واعظی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره 
این که تالش هایی پشت پرده وجود دارد که برخی 
مهره های کلیدی از دولت جدا شوند و حتی بحث 
استیضاح تعدادی از وزرا هم در این میان مطرح 
می شود، گفت: همیشــه در سال آخر مجلس و 

سال انتخابات این مسائل به وجود می آید.
    

رایزنیظریفباگوترش
درموردمحدودیتهای
دیپلماتهایایرانی

وزیر امور خارجه کشورمان با »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل ســازمان ملل متحد دیــدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش ایســنا، ایجاد محدودیت آمریکا 
برای کارکنــان نمایندگی جمهوری اســالمی 
ایران نزد ســازمان ملل متحد، تنش در منطقه، 
توقیف غیرقانونی کشتی حامل نفت ایران توسط 
انگلیسی ها، کاهش تعهدات برجامی ایران، مسائل 
منطقه ای از جمله آخرین تحوالت در سوریه، یمن 
و افغانستان از محورهای گفت وگو در این دیدار بود.

من با اعضای کنگره مالقات 
می کنم اما در مورد جلسات 
خاص با اعضای خاص کنگره 

اظهارنظر نمی کنم اعضای 
کنگره، سناتورها و اعضای 

مجلس نمایندگان طرف 
مذاکرات نیستند. آنها 

نمایندگان مردم آمریکا 
هستند که ما برای آنها 
احترام قائلیم .ما فقط 

می توانیم با دولت ها مذاکره 
کنیم

علم الهدی در نماز جمعه حرم رضوی:

انقالبکردیمکهسنگالخجلوپایامامزمانراجمعکنیم


