
  هفته گذش�ته هفته اي براي تقويت پول ملي 
به ش�مار مي رفت ك�ه احتماالً ناش�ي از كاهش 

تقاضاي سوداگرانه در بازارهاي طال و ارز بود

  نماينده عربستان در سازمان ملل: تماس هايی 
با تهران برسر يمن برقرار كرده ايم

  آخ�ر هفته ها جاده چال�وس و هراز يک طرفه 
مي شود. سهم بومي هاي شمال، از اين تصميم و 

از آلودگي محيط زيست و ترافيک چقدر است؟

بررسي بيانيه گام دوم انقالب در گفت وگو با دكتر 
علي آدمي، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

كارشناسان می گويند تنگه هرمز دورزدنی 
 نيست و پيش بينی می كنند تحوالتی 

در انتظار منطقه باشد

 خروج سوداگران 
از بازار ارز و طال

 هزينه هاي ملي 
يک سفر يک طرفه

 ریاض به تعامل 
با تهران تن می دهد

 بيانيه گام دوم خط بطالن 
بر ادعای زوال معنايي گفتمان 

انقالب اسالمی است

 تنگه اي 
كه دور زدني نيست
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بازگشت پیکر فرمانده شجاع گردان تکاوران مالک اشتر پس از 38 سال

ظریف: از مذاکره با امریکا فقط ضرر کردیم

شهادت 2 مأمور ناجا در سیستان و بلوچستان

شهيد حسين اديبان،   پایداری پيکر مطهر سرلش�کر 
فرمانده ش�جاع گردان تکاوران مالک اشتر، پس از 
38 سال رخ نشان داد و به آغوش خانواده بازگشت. 
به گزارش »جوان«، فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح با اعالم خبر تفحص پیکر شهید 
ادیبان گفت: در جریان تفحص اخیر در ارتفاعات ۱۱۵۰ 
بازی دراز، پیکر مطهر این امیر ش��هید ک��ه از فرماندهان 
غیور ارتش بود، تحفص و شناسایی شد. شهید ادیبان در 

اردیبهشت ۱36۰ به شهادت رسیده بود. 
س��ردار س��ید محمد باقرزاده بیان کرد: به منظور تکریم 
مقام این شهید واالمقام، مراسم وداع با حضور فرماندهان، 
همرزمان و مردم تهران روز     شنبه مورخ ۲۹ تیر از ساعت ۱6 

در معراج شهدای تهران برگزار می شود. 
باقرزاده در ادام��ه تصریح کرد: بر اس��اس برنامه ریزی 
به عمل آمده مراسم اس��تقبال از پیکر سرلشکر شهید 
حسین ادیبان روز یک    ش��نبه از سوی ارتش جمهوری 
اسالمی در محل پادگان لش��کرک برگزار خواهد شد. 
سپس پیکر شهید به استان کرمانشاه ارسال خواهد شد 

تا چشم انتظاری 3۸ ساله خانواده شهید پایان یابد. 
فرمان��ده کمیت��ه جس��ت وجوی مفقودین گف��ت: برابر 

هماهنگی های به عمل 
آمده، پیکر مطهر شهید 
حسین ادیبان همزمان 
با ایام س��الگرد عملیات 
پیروزمندانه مرصاد، روز 
پنج  ش��نبه 3 مرداد در 
استان کرمانشاه تشییع 
و به خاک سپرده خواهد 

شد. 
اديبان كه بود؟

شهید حسین ادیبان در بیستم فروردین ماه سال ۱33۰ 
در روستای مرادحاصل از توابع شهرستان کرمانشاه به 
دنیا آمد. او سال ۱3۵۱ وارد دانش��کده افسری نیروی 
زمینی ارتش ش��د. دوره سه ساله دانش��کده افسری را 
در ۱3۵4 به اتمام رس��اند و بالفاصل��ه جهت طی دوره 
مقدماتی رس��ته پیاده راهی مرکز آموزش پیاده شیراز 
شد و پس از طی دوره مقدماتی به پشتیبانی منطقه یک 

کرمانشاه اختصاص یافت. 
با شروع نا آرامی     ها و درگیری های کردستان، وی به منظور 
کمک به همرزمان و مردم منطقه به تیپ سقز مأمور شد 
و پس از آن ب��ه پاوه رفت و در س��ال ۱3۵۸، از مأموریت 

جنگی پاوه به کرمانشاه مراجعت کرد.  شهید ادیبان همراه 
فرمانده جدید تیپ سقز با هلیکوپتر به سقز اعزام شد و در 
ر    هایی یگان هایی که از سوی عناصر ضد انقالب به کمین 
افتاده بودند و راه ورود به ش��هر را مس��دود کرده بودند 
نقشی اساسی ایفا کرد. در تاریخ ۱۵/ ۰۲/ ۱3۵۸، به عنوان 
فرمانده گروهان قرارگاه پشتیبانی منطقه یک منصوب و 
بعد از آن به لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه منتقل شد. کمی 
بعدتر، به گردان تکاوران مالک اشتر )گردان ۱66 تیپ ۲ 

زرهی( اعزام شد. 
در تاری��خ ۰۱/ ۱۲/ ۱3۵۹، با درجه س��روانی به عنوان 
فرمانده گردان تکاوران مالک اشتر )گردان ۱66 تیپ ۲ 
لشکر ۸۱ زرهی( منصوب شد و در تاریخ ۰۲/ ۰۱/ ۱36۰، 

به درجه سرگردی نائل آمد. 
سرانجام در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱36۰ در ارتفاعات 
بازی دراز، پس از منهدم نم��ودن تعدادی از تانک های 
دشمن بعثی و کش��تن متجاوزان عراقی به عمق جبهه 
دش��من نفوذ می کند و از خ��ود مقاومت ش��جاعانه و 
دلیرانه ای به نمایش می گ��ذارد ولی به علت تعداد زیاد 
نیروهای دشمن به محاصره در آمده و بر اثر اصابت تیر 
مستقیم دش��من به شهادت می رس��د و مفقود الجسد 

می شود. 

قربانعل�ی امي�دی و اميرمخت�ار جعف�ری دو مأم�ور 
ج�ان ب�ر ك�ف ني�روی انتظام�ی روز چهارش�نبه 
26 تيرم�اه در درگي�ری ب�ا قاچاقچي�ان اس�لحه 
در سيس�تان و بلوچس�تان ب�ه ش�هادت رس�يدند. 
مدیرکل بنیاد ش��هید چهارمحال و بختیاری گفت: شهید 
قربانعلی امیدی ارجنکی متولد 3۰ شهریور سال 6۰ بود که 

در مهرماه ۱3۸۰ به استخدام نیروی انتظامی درآمد. 
نجفی اضافه کرد: سروان امیدی از اعضای فعال هیئت مذهبی 
یا زهرا شهرکرد بود که پس از ۱۸ سال خدمت به عنوان حافظ 
امنیت کش��ور، چهار  ش��نبه ۲6 تیرماه در درگیری با اشرار 
قاچاقچی اسلحه، به مقام شهادت نائل آمد. این درگیری در 
شهرستان فنوج در محل پاسگاه روستای مسکوتان سیستان 

و بلوچستان رخ داد. 
نجفی اضافه کرد: پیکر مطهر این شهید ساعت ۸:3۰ صبح 

امروز )ش��نبه( ۲۹ تیرماه پس از قرائت نماز توسط حجت 
االسالم محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد، از میدان امامزادگان دو 
خاتون )س( تا میدان دوازده محرم ش��هرکرد روی دستان 
مردم استان تشییع و س��پس در گلزار شهدای این شهر به 

خاک سپرده خواهد شد. 

  ساری ميزبان ديگر شهيد امنيت و اقتدار 
استواریکم شهید »امیرمختار جعفری « مأمور جان برکف 
نیروی انتظامی هم که روز ۲6 تیرماه همراه س��روان شهید 
قربانعلی امیدی در شهر فنوجه استان سیستان و بلوچستان 
به درجه رفیع شهادت نائل شد، امروز ۲۹ تیر در ساری تشییع 
می شود.  امروز مراسم تشییع پیکر استوار یکم شهید جعفری 
رأس ساعت ۸:3۰ صبح در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 
استان، ساعت ۹ صبح از امامزده یحیی )ع( ساری آغاز و به 
سمت گلزار شهدای مالمجدالدین ادامه خواهد داشت و در 

جوار شهدای این مزار دفن خواهد شد. 
استواریکم شهید »امیرمختار جعفری « متولد ۱37۰، متأهل 
و اهل روستای شبکالی شهرستان س��اری بود که روز ۲6 
تیرماه در کنار ستوان یکم قربانعلی امیری در درگیری با اشرار 

مسلح به شهادت رسیدند. 

قدرداني نصراهلل از ایران در کمک به تثبیت صلح منطقه

واعظی: استیضاح برخي وزرا ریشه انتخاباتي دارد

لبنان از حمايت هاي   سیاسی دبي�ركل حزب اهلل 
قاطع و مؤثر مق�ام معظم رهب�ري و دولت و ملت 
جمهوري اسالمي ايران در كمک به تثبيت صلح و 
امنيت منطق�ه به وي�ژه در لبنان قدردان�ي كرد. 
به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه 
رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل مجلس ش��وراي 
اس��المي در بیروت با س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان دیدار و گفت وگو کرد. س��ید حس��ن 
نصراهلل در این دیدار با قدردان��ي از حمایت هاي قاطع 
و مؤثر مقام معظم رهبري و دول��ت و ملت جمهوري 
اسالمي ایران در کمک به تثبیت صلح و امنیت منطقه 
به ویژه در لبنان، اظهار داشت: همان گونه که مقام معظم 
رهبري فرموده اند، امریکا قادر به تحمیل جنگ نظامي 
علیه ایران نیست اما کاخ سفید مي داند اگر جنگي علیه 
ایران روي دهد همه منطقه درگیر مي شود و قطعاً پایان 

آن را امریکا رقم نخواهد زد. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان در مورد فلسطین گفت: مقاومت 
تنهاترین و قوی ترین گزینه براي مقابل��ه با جنایات، 
تجاوزات و جاه طلبي هاي صهیونیس��ت ها است. وي 
در همین بخ��ش افزود: طرح سیاس��ي و دموکراتیک 
جمهوري اسالمي ایران مبني بر برگزاري همه پرسي 
در میان ساکنان اصلي و تاریخي فلسطین و با حضور 
همه ادیان الهي اعم از مس��لمان، یهودي و مسیحي، 
طرحي سیاسي، منطقي و واقع بینانه است که بر مبناي 
آن ساکنان اصلي فلس��طین در مورد سرنوشت خود 

تصمیم خواهند گرفت اما صهیونیس��ت هاي غاصب، 
بی منطق ترین موجودات روي زمین هستند و فقط و 

فقط زبان مقاومت را مي فهمند. 
سید حسن نصراهلل با پوشالي خواندن طرح به اصطالح 
معامله قرن امریکا در مورد فلسطین اشغالي افزود: ما با 
یهودیان مشکلي نداریم اما صهیونیست ها ریشه فساد 
و ایجاد ناامني در منطقه هستند. البته یهودیان نباید 
گرفتار سیاست هاي اشغالگرانه صهیونیستي شوند. ما 
مي گوییم یهودیان مهاجر به فلسطین اشغالي باید به 
اشغال فلس��طین پایان دهند. دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در مورد تحوالت منطقه افزود: به برکت خون شهداي 
حزب اهلل، امروز مقاومت در عالی ترین وضعیت قرار دارد 
اما امریکا و صهیونیست ها به اقدامات خصمانه خود علیه 
امنیت منطقه ادامه مي دهند مثالً امریکایي ها در سوریه 
براي جلوگیري از پاک سازی آخرین بقایاي تروریست ها 
تالش مي کنند و در جهت ت��داوم بحران، با روش هاي 
مختلف ، مانع از بازگشت آوارگان سوري به کشورشان 
هستند. البته در این سیاست هاي مداخله گر در منطقه 

هم قطعاً شکست خواهند خورد. 
در این دیدار حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس 
مجلس و مدیرکل بین الملل ضمن تبریک س��الگرد 
پیروزي لبنان در جنگ 33 روزه و عرض تس��لیت به 
مناسبت درگذشت همشیره دبیرکل حزب اهلل لبنان، 
آخرین تحوالت منطق��ه اي و بین المللی و همچنین 
مناسبات دوجانبه پارلماني و سیاس��ي میان تهران و 

بیروت را تبیین کرد. 

آخري�ن روز حضورش   بین الملل وزي�ر خارج�ه اي�ران 
در نيويورک را هم در محدوديت تعيين ش�ده دولت 
امريکا سپری كرد؛ محدوديتی كه برای وزير خارجه 
ايران چندان خوشايند نيست. با همه اينها، برخی منابع 
امريکايی ادعا می كنند كه ممکن است اين سفر ظريف 
دريچه ای ش�ود برای احيای مجدد توافق هسته ای با 
ايران. گاردين نقل قولی را از وزير خارجه ايران منتشر 
كرده كه ظريف در آن گفته ايران حاضر است در ازای 
لغو دائمی تمامی تحريم های ايران ، به بازرسان آژانس 
اجازه بازرس�ی ارتقا يافت�ه و البته دائم�ی از برنامه 
هس�ته ای ايران را بده�د، نقل قولی كه ت�ا عصر روز 
گذشته، نه خود ظريف و نه هيچ منبع ديگری در وزارت 

خارجه آن را تکذيب نکرده است. به رغم اين نقل قول، 
وزير امور خارجه ايران در همه گفت وگوهای رسمی كه 
از او منتشر شده، مذاكره با امريکا را رد كرده و در يک 
گفت وگو به صراحت گفته كه ايران از مذاكرات خود با 
 امري�کا فق�ط ض�رر ك�رده و در مصاحب�ه ای ديگر 
گفته است كه خود به دليل تعامل با غرب، اعتبارش را 
در مي�ان م�ردم اي�ران از دس�ت داده اس�ت. 
بحث     ها درباره مالقات محمدجواد ظریف با یک سناتور 
امریکایی در جریان س��فر او به نیویورک، حواشی سفر 
وزیر خارج��ه ایران را ب��ه اوج رس��اند. پولیتیکو از قول 

چهار مقام بلندپایه امریکایی ادعا کرده که سناتور ران 
پال هفته قبل در جریان یک بازی گلف با دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا، از ترامپ خواسته به او اجازه بدهد 
با هدف کاهش تنش های میان واشنگتن و تهران با وزیر 
امور خارجه ایران که در نیویورک به س��ر می برد دیدار 
کند. این خبر روز پنج  شنبه مثل توپ در امریکا پیچید 
تا جایی که دونالد ترامپ مجبور شد درباره آن اظهارنظر 
کند . ترامپ اصل گزارش پولیتیکو را رد نکرده که درباره 
ایران با ران پال گفت وگو داشته اس��ت:  »من با سناتور 
پال صحبت ک��ردم«، ولی ترامپ این را ک��ه از ران پال 

درخواس��ت کرده، بین ایران و امریکا میانجیگری کند، 
تأیید نمی کند:» نه، چیزی در این م��ورد نمی دانم جز 
اینکه من با سناتور پال صحبت کردم و سناتور پال کسی 
است که من با او رابطه بس��یار خوبی دارم و به او گوش 

می دهم، اما نه، او را منصوب نکرده ام.«  
حساس��یت برانگیزتر از هم��ه اینک��ه ترام��پ گفت��ه 
اس��ت: »کاری که می خواهی��م بکنیم این اس��ت که به 
یک معامله خوب و عادالنه دس��ت پیدا کنی��م.« او در 
اظهارنظری جداگانه، در گفت وگو با خبرنگاران در کاخ 
س��فید نیز انتقادهایش از برجام را تک��رار کرد و مدعی 

ش��د که این توافق، توافقی کوتاه مدت بود، در حالی که 
به گفته او، امریکا توافقی ۱۰۰س��اله با ایران می خواهد 
و البته عجله ای هم برای دس��تیابی به آن ندارد. ترامپ 
گفته است: »این یک توافق کوتاه مدت است و نمی توان 
توافقی کوتاه مدت با یک کش��ور داش��ت. در واقع پس 
از چند س��ال آنها به ساخت سالح هس��ته ای نزدیک تر 

خواهند شد و این غیر قابل قبول است.«
پيشنهاد بزرگ ظريف؟!

مشخص نیست که پال در جریان سفر ظریف به نیویورک با 
او مالقات کرده یا نه، اما نحوه واکنش ظریف به بحث     هایی 
که درباره مالقات او با ران پال و سایر اعضای کنگره مطرح 

شده نیز بر ابهامات در این باره افزوده است. 
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برخ�ي ب�راي رأی آوری در انتخاب�ات مجلس، 
دنبال جدايي مهره هاي كليدي از دولت هستند. 
افرادي كه به دنبال اس�تيضاح وزرا هستند بايد 
بدانن�د از كارهايي ك�ه ب�راي رأی آوری انجام 
مي دهند، بعداً عليه خودشان استفاده مي شود. 
س��ید محمود واعظي در گفت وگو با ایلن��ا، درباره 
اینکه تالش هایي پش��ت پرده وجود دارد که برخي 
مهره هاي کلیدي از دولت جدا ش��وند و حتي بحث 
اس��تیضاح تعدادي از وزرا ه��م در این میان مطرح 

مي ش��ود، گفت: همیش��ه در س��ال آخر مجلس و 
سال انتخابات این مس��ائل به وجود مي آید. رئیس 
دفتر رئیس جمهور تأکید ک��رد: عده اي براي اینکه 
خودشان را در افکار عمومي مطرح کنند، دست به 
چنین کاري مي زنند. وي خاطرنشان کرد: وظیفه 
رس��انه ها در این برهه این اس��ت که ای��ن اعمال و 
رفتارها را روشن کنند. واعظي تأکید کرد: این افراد 
باید بدانند از این کارهایي که براي رأی آوری انجام 

مي دهند، بعداً علیه خودشان استفاده مي شود. 

هشدار فرمانده كل سپاه 

خطاي محاسباتي دشمن 
راهبرد دفاعي ما را 
تهاجمي خواهد كرد

صفحه 2

ترامپ این روزها ب��ه هر دری 
می زن��د ت��ا انفع��ال ناش��ی از 
ناکارآمدی امریکا در پیش��برد 
سیاست فش��ار حداکثری اش 
علیه ایران و زیر س��ؤال رفتن 
اعتب��ار نظام��ی امری��کا در 
پ��ی ه��دف گرفت��ه ش��دن 
پیش��رفته ترین پهپ��اد نظامی 
امریکا توسط پدافند ضدهوایی 
ایرانی س��وم خرداد در ارتفاع 
۵6هزارپایی را جبران کند. ادعای شامگاه پنج شنبه او مبنی 
بر هدف قرار دادن یک پهپاد ایرانی توس��ط ن��او هواپیمابر 
یو . اس اس باکستر در صبح روز پنج شنبه و نوع واکنش کاخ 
سفید نسبت به مصاحبه وزیرخارجه ایران با شبکه ان بی سی 

امریکا را باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار داد.
درحالی که ای��ران صراحتاً هرگونه مذاک��ره با دولت کنونی 
امریکا را خصوصاً بر س��ر مس��ائل مهمی چون موشکی نفی 
کرده اس��ت، روز سه ش��نبه وزیرخارجه امریکا در نشست 
کابینه این کشور به استناد این مصاحبه مدعی می شود که 
ایران آماده مذاکره بر س��ر برنامه موشکی است، ترامپ هم 
مبتنی بر همین خبر که از سوی وزارت خارجه ایران رسمٌا 
تکذیب شده بود مدعی می شود که پیشرفت های زیادی در 
ارتباط با ایران به دس��ت آمده و واشنگتن خواستار کمک و 

همفکری با ایران است.
درمورد ماجرای پهپاد نیز سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران 
اعالم داشت که برخالف ادعای واهی ترامپ تمامی پهپادهای 
متعلق به ایران در منطقه خلیج ف��ارس و تنگه هرمز، ازجمله 
پهپاد مورد نظر رئیس جمهور امریکا، پ��س از انجام مأموریت 
شناسایی و کنترل برنامه ریزی شده به سالمت به پایگاه های 
خود بازگشته  اند. هیچ گونه گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو 
یو.اس . اس باکستر امریکایی نشده اس��ت. معاون وزیرخارجه 
ایران نیز با تأکید بر این نکته حتی اعالم می دارد که نگرانم ناو یو .
اس.اس باکستر، اشتباهی یکی از پهپادهای خودشان را هدف 
قرار داده باشد. ترامپ شامگاه جمعه در کاخ سفید و در ابتدای 
یک مراسم رسمی پش��ت تریبون قرار گرفته و با تالش برای 
بزرگ نمایی اقدام ادعایی ناو باکس��تر، سعی کرد به زعم خود، 

قدرت نظامی امریکا را به رخ بکشد.
فارغ از ادع��ای ترامپ که اینگونه ت��الش دارد اقدامی را که 
ماهیت آن مش��خص نیس��ت به عنوان یک دس��تاورد مهم 
نظامی امریکا جل��وه دهد، نکاتی چند در ای��ن جریان قابل 

توجه است:
۱- ادعای هدف قرار دادن یک پهپاد توس��ط یک ناو نظامی 
آن هم در فاصل��ه 3۰۰متری ب��ا توجه به ن��وع تجهیزات و 
امکانات ناوهای امریکایی فاقد ارزش نظامی اینگونه است که 
رئیس جمهور امریکا آن را در آغاز یک جلسه رسمی در کاخ 

سفید اعالم می کند.
۲- باتوجه به اینکه امریکایی ه��ا از زمانی که مأموریت ورود 
به منطقه خلیج فارس به آنها ابالغ می ش��ود، دچار دلهره و 
اضطراب ش��ده و با نزدیکی به منطقه این وضعیت تش��دید 

می شود.
بدیهی است که ممکن است هر پرنده ای را هم به  عنوان پهپاد 
نظامی قلمداد کرده و به سوی آن ش��لیک کنند. طبعاً اگر 
ادعای آنها صحت داشته باشد باید در روزهای آینده قطعات 

آن پهپاد را نیز به  نمایش بگذارند.
3- طی ماه های اخیر کاخ سفید به رغم تغییر استراتژی خود 
از براندازی نظام ایران به آمادگی برای مذاکره و گفت وگو، از 
هیچ یک از ترفندها نظیر فشار حداکثری اقتصادی، تهدید 
معتبر نظامی، اعزام بیش از ۸ میانجی و طرح موضوع ایران 
در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی نتیجه ای نگرفته، 
به گونه ای حتی ناچار می شود برای فشار بر وزیر خارجه ایران 
س��فر او و دیگر کارکنان نمایندگی ایران در سازمان ملل را 
در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک محدود کند تا به زعم 

خود از تیم اعزامی ایران به سازمان ملل انتقام بگیرد.
4- در این شرایط انزوا و انفعال موضوع ادعایی پهپاد برای تیم 
افراطی کاخ س��فید فرصت ذی قیمتی است تا توسط شخص 
ترامپ مطرح شده و از این طریق بتواند حرفی برای جامعه امریکا 

در آستانه اوج گیری رقابت های انتخاباتی داشته باشد.
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ترامپ توهم زد

 ظریف: از مذاكره با امریکا
فقط ضرر كردیم

وزير خارجه ايران در نيويورک:

 بيشتر از كره شمالی با امريکا مذاكره كرديم اما فقط ضرر كرديم

 تعامل با غرب اعتبارش را در ايران از دست داده
 واعتبار من نيز  به همين خاطر كم شده است

جهان و منطقه به سليمانی به خاطر مبارزه با تروريسم بدهکار است

  هنوز يک ماه از خبر سرنگوني پهپاد متجاوز امريکايي گلوبال هاوک به حريم هوايي جمهوري اسالمي ايران با پدافند هوا 
فضاي سپاه پاسداران انقالب نگذشته است كه رئيس جمهور امريکا پنج شنبه شب در اظهار نظري توأم با ذوق زدگی در جمع 
خبرنگاران حاضر و مدعي شد: » يک ناو نيروي دريايي امريکا يک پهپاد ايراني را در قالب اقدامي تدافعي ساقط كرده است.« 
خبري كه ساعاتي بعد از سوي سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تکذيب شد.   روابط عمومي سپاه نيز با 

انتشار فيلم و تصاويری از ناوچه امريکايی كه پهپاد ايرانی فيلمبرداری كرده بود، دروغ ترامپ را  نشان داد| صفحه2

   وزير خارجه ايران آخرين روز حضورش در نيويورک را هم در محدوديت تعيين شده دولت امريکا سپری كرد؛ محدوديتی 
كه برای وزير خارجه ايران چندان خوشايند نيست. با همه اينها، برخی منابع امريکايی ادعا می كنند كه ممکن است اين سفر 
ظريف دريچه ای شود برای احيای مجدد توافق هسته ای با ايران. گاردين نقل قولی را از وزير خارجه ايران منتشر كرده كه ظريف 
در آن گفته ايران حاضر است در ازای لغو دائمی تمامی تحريم های ايران ، به بازرسان آژانس اجازه بازرسی ارتقا يافته و البته 
دائمی از برنامه هسته ای ايران را بدهد، نقل قولی كه تا عصر روز گذشته، نه خود ظريف و نه هيچ منبع ديگری در وزارت خارجه 
آن را تکذيب نکرده است. به رغم اين نقل قول، وزير امور خارجه ايران در همه گفت وگوهای رسمی كه از او منتشر شده، مذاكره 
 با امريکا را رد كرده و در يک گفت وگو به صراحت گفته كه ايران از مذاكرات خود با امريکا فقط ضرر كرده و در مصاحبه ای ديگر 

گفته است كه خود به دليل تعامل با غرب، اعتبارش را در ميان مردم ايران از دست داده است | همين صفحه

اميرمختار جعفریقربانعلی محمدی

 گاردين: ظريف گفته ايران آماده مذاكره با  امريکا
برسر »بيشتر در برابر بيشتر«  است

سپاه با انتشار فيلم رصد پهپاد ايرانی از ناو »يو اس اس باكستر« 
دروغ و توهم ترامپ را رسوا كرد


