
روحانی در دیدار رئیس شورای جمهوری مجلس ملی بالروس: 

ایرانازگسترشهمکاریباکشورهایاورآسیااستقبالمیکند
رئیس  جمهوری روز گذشــته با »میخائیل میاســنیکوویچ« رئیس شــورای  جمهوری 
مجلــس ملــی بالروس دیــدار و طی آن، تأکید کــرد که تهــران از افزایش همکاری ها 
در زمینه مســائل  اقتصادی، ســرمایه گذاری و علم و فناوری با مینســک و همچنین 
کشــورهای منطقه اورآســیا اســتقبال می کند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، حجت االســالم حســن روحانــی با بیان اینکــه جمهوری اســالمی ایران و 
بالروس همواره با مواضع نزدیک سیاسی و  همکاری های بین المللی در کنار یکدیگر 

بوده اند، افزود: توسعه و تعمیق روابط دوجانبه به نفع هر دو دولت و ملت است. 
وی، ضــرورت بهره گیــری از فرصت هــا و ظرفیت هــای موجود بین دو کشــور در 
بخش های متنوع اقتصادی،  فناوری و علمی را خاطرنشان ساخت و گفت: باید در 
جهت تشویق، حمایت و آشنایی بیشتر بخش خصوصی،  سازمان ها و نهادهای دو 
کشور حرکت کنیم.  روحانی همچنین با اشاره به برنامه اصولی کشورمان در توسعه 
مســیر ترانزیتــی کریــدور جنوب به شــمال  تصریح کرد: بــالروس و ایــران می توانند 
عــالوه بــر همکاری های مشــترک، پلی برای ارتبــاط در گســتره ای از خلیج  فارس تا 
اتحادیه اروپا باشند.   »میخائیل میاسنیکوویچ« رئیس شورای جمهوری مجلس ملی 
بالروس نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت ارتقای  سطح روابط سیاسی و اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران و بالروس، گفت: با برداشته شدن تحریم ها علیه  جمهوری 
اسالمی ایران زمان آن فرا رسیده که روابط اقتصادی فی مابین هر چه بیشتر تحکیم 

و تعمیق یابد. 

ادایاحترامنایبقهرمانجامیاریگینبهشهدایآتشنشان
 محمدجواد ابراهیمی، نایب قهرمان رقابت های کشــتی آزاد جام یاریگین روسیه، در وزن 
۸۶ کیلوگرم مدال خود را به شــهدای آتش نشان تقدیم کرد. وی با اشــاره به حادثه دردناک 
پالســکو و شــهادت جمعی از آتش نشــانان گفت:»به عنوان عضوی از جامعه کشتی و این 
رشته ورزشی که ریشه در جوانمردی و پهلوانی دارد، مدال خود را تقدیم این شهدا می کنم.«

 سخنی با بزرگان نظام 
درمورد عصر ترامپ 

تصمیمات ترامپ در روزهای آغازین تصدی صندلی 
کاخ سفید، موجب ایجاد جنجال های کم سابقه ای در 
امریکا و جهان شــده اســت. ترامــپ در دوره مبارزات 
انتخاباتی تعهداتی داده که اکنون باید پاسخگو باشد. 
او عضویت امریــکا در قراردادهای بزرگ بین المللی 
و چنــد جانبــه اقتصادی-امنیتی- نظامی- سیاســی 
امریکا همچون نفتا، ناتو، ترانس پاســیفیک و برجام 
را به چالش کشیده تا جایی که موجب نگرانی و حتی 

وحشت شرکای امریکا ازجمله اروپا و کانادا و استرالیا هم شده است.
طبیعتــاً عاقبــت این تحوالت برای ایــران مهم خواهد بود امــا دغدغه کنونی 
ما باید تهدیدات احتمالی آنی تأثیر گذار برامنیت ملی و منافع ملی ایران باشد. 
مــن از چنــد ماه پیش مکــرراً درمصاحبه ها و مقاالت داخلــی و خارجی گفتم که 
ترامپ برجام را پاره نخواهد کرد اما ســناریوی خطرناک تری روی میز کاخ ســفید 
قــرار خواهد گرفت و آن هــم اعمال تحریم های جدید در مورد ســایر موضوعات 
اختالفی همچون تروریســم و حقوق بشــر و موشــک و منطقه خواهد بود.  اکنون 
اظهارات مقامات عالیه کاخ سفید و کنگره نشان می دهد که این سیاست آغازین 
عصــر ترامــپ در مورد ایران اســت. کاخ ســفید و کنگــره با مشــورت و هماهنگی 
متحدین واشنگتن همچون اسرائیل و عربستان به این نتیجه رسیده اند که بدون 
نقض برجام، تحت پوشش موضوعات غیر هسته ای، فشارهای گسترده ای علیه 

ایران اعمال و با برخی اقدامات امنیتی ایذایی، عزم جزم خود را نشان دهند.
عرض من به بزرگان نظام این است که به دو دلیل شرایط را جدی بگیرند:

اول اینکــه، ترامــپ درعملیاتی کردن هرکــدام از قول هایش همچون ناتو و 
نفتــا، دیــوار مکزیک، پیمان آب و هوا و حتی درمبــارزه با داعش با چالش های 
جدی در داخل و خارج امریکا مواجه خواهد شد. »ایران« تنها موضوعی است 
کــه او می توانــد اجمــاع داخلــی را باحداقل چالش بــه وجود آورد و کســری ها، 

شکست ها وعقب نشینی هایش درسایر موضوعات را جبران کند.
دوم اینکه، ترامپ غیرقابل پیش بینی و تأثیر پذیر اســت. قدرتمندترین افراد 
تیم اصلی سیاســت خارجی و امنیت ملی اوهم ژنرال ماتیس)رئیس پنتاگون(، 
ژنرال فلین)مشاور امنیت ملی( و مشاور ویژه او، استیو بنن از افسران سابق ارتش 
امریکا هســتند. ژنرال ماتیس و ژنرال فلین ســال ها در منطقه ما همچون عراق و 
افغانســتان مسئولیت های مهم نظامی به عهده داشــته، ناچاراً با سپاه پاسداران 
ایران درچالش بوده اند و لذاهمه چیز درمورد ایران را صرفاً از این زاویه می بینند. 
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نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاءناظرصفحه

جناب آقاي دكتر عبدالرضا رحماني فضلي
وزیرمحترمكشور

دريافت خبر درگذشت همشيره مكرمه تان موجب تأثر و تألم خاطر شد. آن بانوي 
مؤمنه و پرهيزكار كه در دامان پاك خود دالوري را پرورش و براي سربلندي كشور 
تقديم كرده، بي شــك نزد پروردگار خود جايگاه رفيعي خواهد داشــت. اينجانب 
مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم آن مرحومه تسليت مي گويم و از درگاه 
ايزد منان براي ايشان علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسألت دارم.
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 سایر استان ها 
300 تومان 

 استان تهران و البرز
500 تومان 

اول دفتر

پژوهشگر ارشد دانشگاه 
پرينستون امريکا

سيد حسين موسويان

  زهرا احمدی پور، رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری: دولت با انتخاب مسیر گفت  وگو  از 

ظرفیت گردشگری برای افزایش قدرت ملی ایران 
استفاده می کند

  65 شرکت خارجی در دهمین دوره  
 نمایشگاه حضور یافته اند که نشاگر  افزایشی

 16 درصدی است
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آغازعملیاتفازاولطرحتوسعهپاالیشگاهآبادان

2مکارمشیرازی:نبایددرنقضبرجامپیشقدمباشیم

5

صالحی با مراجع وآیات عظام در قم دیدار کرد  

با حضور معاون اول رئیس جمهوری  و   وزیر نفت صورت گرفت

این طرح بر اساس قرارداد 2میلیارد و700 میلیون دالری با شرکت »سینوپک« چین اجرایی شد

18 21 8
15ساعتجدالبامرگ

زیرآواربهمن
امیدواریمپولهایکثیف

واردانتخاباتنشود
فازدومشبکهملیاطالعات

افتتاحشد

گفت وگو ی »ایران« با مرد نجات یافته روی تخت بیمارستان رئیس ستاد انتخابات کشور: باحضور وزیر ارتباطات
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ترامپ: امریکا در برجام 
امتیازی به دست نیاورد

روزهای نوفل لوشاتو در گفت و گو با محمد هاشمی / حلقه انقالبیون زیر درخت سیب

حافظه تصویری انقالب در گفت و گو با عکاسان / لحظه های ماندگار؛ از گلوله تا گل

 دیگر
صفحه ها

 توافقی که با ایران صورت گرفته، بدترین توافقی است که تا حاال امضا شده است
 ایران پس از توافق هسته ای جسورتر شده است

 ما یک میلیارد و 700 میلیون دالر نقد به آنها دادیم و هیچ چیز به جای آن نگرفتیم
 )در پاسخ به سؤالی درباره احتمال پاره کردن برجام( باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد . من سرسخت نیستم
 اگر ایران می گفت ما االن با یکدیگر باشیم، این توافق را تحمل می کردم، اما آنها عکس آن را انجام می دهند
  اعتراف ترامپ به امتیازگیری  دیپلماسی ایران در برجام ، بیانگر بی پایه بودن تبلیغات تندروهای داخلی 

است که مدعی باخت ایران و پیروزی امریکا در توافق هسته ای هستند

21کشوردرنمایشگاه
گردشگریتهران

باید به ادیان و اقوام افتخار کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار  رهبران و پیروان  ادیان  توحیدی:

 یونسی دستیار ویژه روحانی: 
جمهوری اسالمی ایران 
درصدد تقدم  و ترجیح هیچ 
قوم و دینی نیست
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