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رهبر انقالب تاکید کردند: ایســتادگی 
جمهوری اسالمی ایران مقابل آمریکا و زیر 
بار زور نرفتن ملت ایــران، حقیقتی جذاب 
برای دنیا اســت که باید از این جاذبه برای 
نشر حقایق اسالم و ملت ایران استفاده کرد .

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
صبح دیــروز در دیــدار مســئوالن حج، 
بهره گیــری از فرصت حج برای رســاندن 
سخن نو جمهوری اســالمی به دنیا یعنی 
الگوی مردمســاالری دینی را مورد تأکید 
قرار دادند و گفتند: الگوی مردمســاالری 
دینی برای دنیا ناشناخته است و در مقابل 
میلیون ها وســیله تبلیغاتی کــه امروز در 
حال فعالیت علیه جمهوری اسالمی است، 
می توان از فرصت حج برای تبیین این الگو و 
مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق 

زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد.
ایشــان در ایــن دیــدار، هماهنگی و 
هم افزایی دستگاه های مختلف برای اجرای 
پرشکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند 
و با تأکید بر اهمیت مســئله حج به عنوان 
یک حرکت سیاســی، اعتقادی و اجتماعی 
افزودند: البته بسیاری از کشورها از اهمیت 
و کارکردهــای مهم حج غافلنــد ولی امام 
بزرگوار به ما آموختند کــه حج یک نقطه 
تحرک جدی و بین المللی اســت و منافع 
فراوانی از آن برای امت اسالمی مورد انتظار 

است.
رهبــر انقــالب اســالمی با اشــاره به 
تالش هــای گوناگون قدرت هــای جهانی 
برای جلوگیری از شکل گیری امت واحده 
اســالمی، گفتند: امت اســالمی به معنای 
واقعی آن، یعنی یک واحد منســجم که با 
اراده و هدف مشترک اقدام کند، هنوز شکل 
نگرفته است و متأســفانه در مقابل دعوت 
دلســوزان و خیرخواهان به اتحاد اسالمی، 
تهمت زنی و تعارض و جنگ در کشورهای 

اسالمی رواج دارد.

ایشــان با تأکید بر »حضور زائران ایرانی 
در نمازهــای جماعــت مســجدالحرام و 
مســجدالنبی«، »تــالوت کالم اهلل مجید 
توســط قاریان برجســته ایرانــی در این 
مســاجد« و »حضور فعال نخبگان مسلط 
به زبانهای خارجی از ایران برای پاسخگویی 
به شبهات« گفتند: انعکاس مبانی سیاسی 
نظام جمهوری اسالمی و تبیین سخن نو آن 
برای دنیا یکی دیگــر از کارهای مهم و الزم 

در حج است.
رهبر انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها 
از این حرف را که ایران باید به یک کشــور 
عادی تبدیل شود، دست کشیدن جمهوری 
اســالمی از ســخن نو آن برای دنیا یعنی 
»تلفیق آرای مردمی با افکار اسالمی و مبانی 
دینی در تشــکیل و اداره جامعه« دانستند 
و افزودند: الگوی مردمساالری دینی برای 
دنیا ناشناخته اســت و در مقابل میلیون ها 
وســیله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت 
علیه جمهوری اسالمی اســت، می توان از 
فرصت حج برای تبیین این الگو و مســائلی 
مانند علت دشــمنی آمریکا و منطق زیر بار 

زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد.

ایشــان مبانی تفکر اســالمی و تشریح 
مصادیق آن از جمله ایســتادگی جمهوری 
اســالمی را بــرای دنیا جــذاب خواندند و 
گفتند: علت عصبانیت آمریکایی ها از ملت 
ایران، جذابیت ناشــی از تصویر ایستادگی 
یک نظام مســتقل در مقابل یک قلدر سر 
گردنه اســت که باید از ایــن جاذبه برای 
 نشر و توسعه حقیقت اســالم و ملت ایران

 استفاده کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنین 
خودســازی و تغییر بنیادین و اساسی افراد 
پس از بازگشــت از حج را مهم دانســتند و 
با تأکید بر مســئوالن حج و تبلیغات دینی 
بــرای کار وبرنامه ریــزی در این خصوص، 
مسئوالن ســازمان حج را به برخورد گرم، 
گیرا، مهربانانه و متواضعانــه در مواجهه با 

زائران و مسائل آنان توصیه کردند.
در این دیدار، حجت االسالم والمسلمین 
نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
و سرپرست زائران ایرانی و آقای رشیدیان 
رئیس ســازمان حج و زیــارت از اقدامات 
انجام شده در حج امسال و برنامه های آینده 

گزارش دادند.

وزیر امور خارجه با اشــاره به تصمیم اخیــر اروپایی ها در ارتباط 
بــا برجام، گفــت: گام های کاهــش تعهــدات تمام شــده، اما اگر 
اروپایی هــا به رفتــار بالوجه خــود ادامه دهنــد یا پرونــده ایران 
 NPT را به شــورای امنیت بفرســتند، موضــوع خروج ایــران از 

مطرح می شود.
محمدجواد ظریف در گفت وگو با خانه  ملت در توضیح برنامه وزارت 
امور خارجه در مقابله با تصمیم اخیر کشورهای اروپایی  برجام مبنی 
بر پیگیری ساز و کار حل اختالف، افزود: وزارت امور خارجه از مسیر 
حقوقی موضوع را دنبال می کند. جمهوری اسالمی ایران بحث روش 
حل اختالف را به صورت رسمی اردیبهشــت ماه سال 1397 بعد از 
خروج آمریکا از برجام آغاز کرد. سه نامه در 10 می سال 2018، 26 
اوت سال 2018 و نوامبر سال 2018 نیز به خانم موگرینی نوشته شد 
و در آن رسما اعالم شد که ایران روش حل و فصل اختالفات را شروع 

کرده است.
وزیر امور خارجه افزود: در نامه ای کــه در نوامبر 2018 به خانم 
موگرینی نوشــته شــد، تاکید کردیم که ایران مکانیزم حل و فصل 
اختالفات را شروع کرده و به پایان رســاندیم لذا ناگزیریم که برنامه 

کاهش تعهدات برجام را اجرایی کنیم.
ظریف یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران پس از نامه مذکور 7 ماه 
به اتحادیه اروپا فرصت داد و در اردیبهشت ماه سال 1398 )می سال 
2019( کاهش تعهدات برجام را آغاز کرد که تقریبا دو ماه پس از آن، 

آثار عملی داشت.
وی افزود: اظهارات اروپایی ها هیچ وجه قانونی ندارد لذا ما از بالوجه 
بودن اقدام اروپایی ها استفاده می کنیم. اگر اروپایی ها اقدام دیگری 
انجام دهند طبق نامه رئیس جمهور در همان اردیبهشــت 1397، 

موضوع خروج ایران از NPT مطرح می شود.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران پنج گام در راســتای کاهش 
تعهدات برجام برداشته است و قرار نیست گامی دیگری برای کاهش 
تعهدات بردارد، گفــت: در صورتی که اروپایی ها بــه تعهدات خود 
برگردند ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می کند اما اگر اروپایی ها 

به رویه خود بر اساس بازی های سیاسی ادامه دهند -زیرا هیچ محمل 
قانونی ندارد- ما امکانات متعددی داریم. در نامه رئیس جمهور آمده 
  NPTاگر این موضوع به شــورای امنیت ارجاع شود، خروج ایران از
مطرح خواهد بود، اما پیــش از آن برنامه های دیگــر را می توان در 

دستورکار قرار داد.
اقدام AFC بدون مبنا و بازی غیرورزشی است

ظریف در پاسخ به این پرسش که وزارت امور خارجه چه اقدامی 
در ارتباط با لغو میزبانــی تیم های فوتبال ایــران در لیگ قهرمانان 
آســیا انجام داده اســت، گفت: جلسه یک ســاعت و 40 دقیقه ای 
با حضور همه مدیران و معاونــان وزارت امور خارجه و دســتیاران 
منطقه ای، وزیــر ورزش و جوانــان و رئیس کمیته ملــی المپیک 
 برگزار کردیــم و روش های مختلف بــرای بررســی و مقابله با این 

موضوع مطرح شد.
وزیر امور خارجه یادآور شد: روش های مختلفی در رابطه با اقدام 
بدون مبنا مطرح شد. ایران امن ترین کشــور منطقه است از این رو 
اقداماتی تدارک دیدم زیرا مشخص است که بازی غیر ورزشی شروع 
شده است. امیدواریم به طریق معمول ورزشی با این موضوع برخورد 

شود.

خبرخبر

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن حج:

ایستادگی ملت ایران مقابل آمریکا برای دنیا جذاب است 
محمدجواد ظریف:

 پرونده ایران به شورای امنیت برود از NPT خارج می شویم

واکاوی سناریوی جدید ضدامنیتی واشنگتن و 
متحدانش در عراق

 تسویه حساب 
با  پارلمان!
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 از اول اکتبر 2019 )نهم مهرمــاه 1398( تاکنون که اعتراض های 
مردمی در عراق جریان داشــته، شــاهد فراز و فرودهای زیادی در این 
عرصه بودیم. یک روز معترضان تــا ورودی اصلی پارلمان پیش رفتند 
و روز دیگر اجســاد گمناِم غرق به خون در کوچه پس کوچه های بغداد 
کشف می شد و هیچکس نمی دانســت در عراق چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است. این اعتراض ها آرام آرام رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ به 
صورتی که استان های شیعه نشین )بصره، نجف، کربال و ذیقار( در عرض 
کمتر از 12 ساعت به کانون تسویه حساب های خیابانی تبدیل شد و کار 
به جایی کشید که کنســولگری ایران در نجف چندین بار تحت تعرض 
قرار گرفت. آنچه در جریان این تحوالِت میدانی رخ داد، ظهور دسته ها و 
طیف های مختلف بود که از عناصر حزب بعِث عراق گرفته تا »نقابداران 
سیاه« را تشکیل می داد. کمی بعد شاهد رونمایی از طیف معترض جدید 
با نقاب های »جوکر« بودیم که اتفاقاً همین طیف در اعتراض های اخیر 
لبنان هم اعالم موجودیت کردند که نشان می دهد یک سازماندهی دقیق 
و دیکته شده در پِس پرونده  آشوب های بیروت و بغداد وجود دارد. در این 
میان آنچه در این عرصه مهم به نظر می رسد، عدم تشکیل دولت و معرفی 
نخســت وزیر جدید در عراق است. واقعیت این اســت که اگر بخواهیم 
بدون جانب داری از طیف یا دســته ای خاص به تحلیل تحوالت عراق 
بپردازیم باید بگوییم که، بی دولتی، فساد اداری و اقتصادی به همراه عدم 
توجه به مطالبات مردم عراق طی 17 سال اخیر باعث تجمیع و رسوِب 
خواسته هایی شده که خیلی از آنها حتی به عنوان خواسته های ابتدایی 
مردم عراق معنی می شود. خواسته هایی که امروز به داخل زندگی آنها 

رسوخ کرده و فقر و بیکاری...

محمدجواد ظریف:

 پرونده ايران به شورای امنیت برود  از NPT خارج می شويم
همين صفحه

 مدیرعامل یک شرکت داروسازی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

وهای وطنی  کیفیت 70 درصد دار
قابل اعتناست؛ حمایت کنیم
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