
  سیاسی حتی اصالح طلبان که از 
رأی آوری لیس�ت تهران 
خ�ود در انتخاب�ات مجلس خوش�حال بودن�د، االن 
 پش�یمانند و اعت�راف می کنند که چطور می ش�ود 
 کس�انی که باید برای مل�ت و جامع�ه قانون گذاری

 کنن�د ب�ا مس�ائل روز اینق�در بیگان�ه باش�ند. 
به گزارش فارس، محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با حض��ور در جمع دانشجویان 
یازدهمین دوره خط امام)ره( با اش��اره به فرمایش های 
مقام معظم رهبری در خصوص آبست��ن بودن سال 98 
به اتفاقات مهم گف��ت: باید بیمناک باشی��م چراکه اگر 
قرار باشد بار دیگر مثل سال های قبل بدون برنامه ریزی 
مدون و عاری از اتحاد وارد می��دان شویم، شرایط کشور 
همچون شرایط موجود خواهد شد و چه بسا با توطئه های 

شبانه روزی دشمنان نظام شرایط بدتر نیز بشود. 
وی افزود: خوشبختانه مردم ما روز به روز و سال به سال 
در مسائل مهم کش��وری آگاه تر و ری��ز بین تر می شوند 
و امیدواریم ک��ه در انتخابات امسال مانن��د گذشته در 
بازی رسانه ای ق��رار نگیرند و فری��ب دروغ پردازی های 
خبرگزاری های زنجیره ای داخ��ل و رسانه های معاند را 

نخورند. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: داشتن 
چنین مجلسی بیمناک است که باید از تکرار آن اجتناب 
کرد؛ مجلس باید قدرتمند بشود، باید کسانی وارد مجلس 
شوند که دغدغه شان مردم و مشکالت کشور و مردم باشد 

نه کسانی که به فکر معامله گری و جیب خود هستند. 
صفار هرندی اذعان ک��رد: اگر اتفاقات چند سال گذشته 
نمایندگان مجلس را م��رور کنیم، االن ب��ه عینه شاهد 
آن هستیم حت��ی اصالح طلبان که خوشح��ال و شاد از 
رأی آوری لیست خود در ته��ران بودند، االن پشیمانند و 
اعتراف می کنند که اینها دیگر چه کسانی هستند ، چطور 
می شود کسانی که باید برای ملت و جامعه قانون گذاری 
کنند با مسائل روز اینقدر بیگانه باشند و شأن مجلس و 
نماینده ملت بودن را تا این حد پایین بیاورند. وی گفت: 
کار به جایی رسیده است که در جلسه ای که خود آقایان 
تشکیل داده بودند و آقای تاج زاده سخنران آن بود، یکی 
از نمایندگان همین لیست، جویای نام سخنران می شود 

که این یک فاجعه برای آنها بوده است! 
  برخی خودی   ها در پازل طرف مقابل حرکت می کنند

عضو  مجمع تشخیص مصلحت نظام ب��ا اشاره به برخی 
اخبار از کج سلیقگی   ها در جری��ان انقالبی گفت: باعث 

بیمناکی است وقتی دوستان خودی و کسانی که هم مردم 
روی آنان حساب باز می کنند و هم خواص ما حواس شان 
نیست و به خ��ود ضربه می زنند و در پ��ازل طرف مقابل 
حرکت می کنند؛ باید این را بدانیم روش مقابله قهری با 

مسائل و مشکالت جواب نخواهد داد. 
وی با اشاره به ارسال متعدد نامه های وزرا به مقام معظم 
رهبری اذعان ک��رد: باید بیم داشت وقت��ی مسئوالن و 
دولتمردان همه به رئیس جمهور کشور بگویند فشار بر 
رهبری را زیاد بکنید تا نتیجه دلخواه را بگیریم، مردم ما 
آگاهند و این آگاهی را در همه صحنه های حساس جامعه 
نشان داده اند، کم کاری   ها و ب��ی کفایتی   ها را می بینند 
و با این حربه   ها نمی توانند از زی��ر اهمال کاری خود فرار 
کنند، اینها اصاًل به دنبال پیدا کردن راه خروج از بن بست 
نیستند و می خواهند با بهانه و توجیه بی کفایتی خودشان 

در مدیریت امور را پنهان کنند. 
  مردم فریب وعده   های دروغین خوردند

صفار هرندی بیان کرد: اما مهم  ترین بیم نگاه بدبینانه به 
صحنه و دیدن نیمه خالی لیوان است که فقط ناکامی   ها و 
بن بست   ها دیده شود، همان کاری که رسانه های معاند و 
متأسفانه عده ای در داخل شبانه روز در تالشند تا به مردم 
و جوانان ما بقبوالنند. اما وقتی درست به صحنه نگاه کنیم 
دالیل امیدواری زیادی وجود دارد و م��ردم نیز این را به 

وضوح در چندماه گذشته نشان داده اند. 
وی افزود: یک��ی از همی��ن امیدواری   ه��ا نزدیک بودن 
انتخابات است، خود مردم نیز به این نتیجه رسیده اند که 
در انتخابات قبلی فریب وعده های دروغین را خورده اند، 
جایی که به لیست انتخاباتی رأی دادند و به سلبریتی   ها 
و وعده   ها دل بستند. اما االن منتظرند که اسفند ماه از راه 
برسد تا با مشارکت آگاهانه در انتخابات آتی مجلس، خانه 

ملت را از وجود نمایندگان بی کفایت خالی کنند. 
وی تأکید ک��رد: مسئله دیگر انتخ��اب شایسته آیت اهلل 
رئیسی به عنوان رئیس ق��وه قضائیه از طرف مقام معظم 

رهبری بود، که با کنشگری خود مردم را به مبارزه جدی با 
فساد و صاحبان ثروت و قدرت باالخص محاکمه مفسدان 
اقتص��ادی امیدوار کرد. ب��ا یک مقایسه س��اده می توان 
متوجه شد که آقای رئیسی سال 96 و حال حاضر بسیار 
متفاوت شده است؛ وقتی کنشگری ایشان سوا از جریانات 
سیاسی را می بینیم حتی مخالفان آن زمان هم متمایل 
به این رویه می شوند. وی افزود: برخی از دوستان با دیدن 
عملکرد ایشان بازهم با استفاده از قدرت رسانه ای که در 
دست دارند سعی می کنند که عملکرد وی را در برخورد با 
مفسدان سیاسی قلمداد کنند، اما االن می بینیم که حتی 
مخالفان آقای رئیسی از جدیت و نگاه یکسان ایشان در 

برخورد با مفاسد قدردانی می کنند. 
صفار هرندی گفت: اگر دشمن تحری��م را در یک حوزه 
و آن هم حوزه نفت��ی وارد کرده است آی��ا عقل و درایت 
حکم نمی کن��د که ما در ای��ن ح��وزه و حوزه های دیگر 
خودکفا و مستق��ل شویم؟ جز اقتصاد ک��ه لنگ می زند 
و مسئوالن ما ت��ا نگاه شان را از خ��ارج به داخل معطوف 
نکنن��د و روی به اقتص��اد بوم��ی و بهره گی��ری از توان 
ب��وم نیاورند در این ح��وزه پاسخ قابل   جوانان این مرز و

قبولی نمی گیریم. 
صفار هرن��دی تصریح ک��رد: ام��ا در حوزه ه��ای دیگر 
دیدی��م این درای��ت رهب��ری و جریان انقالب��ی بود که 
ما در تقوی��ت بنیه دفاع��ی و...  رشد کردی��م و این بنیه 
 دفاعی بود که باعث قدرتمندی اقتص��ادی ما نیز شده و 

خواهد شد. 
وی گفت: در مقابل دیوانگ��ی و هوچی گری باید عاقالنه 
و قاطعانه برخورد کرد، و ما ای��ن را با ساقط کردن پهپاد 
امریکایی و ی��ا توقیف نفتکش انگلیس��ی ثابت کردیم و 
آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنن��د، امروزه قدرت دفاعی 
ما و همچنین توانای��ی موشکی ما مای��ه امید و مباهات 

مردم است. 
صفار هرندی بیان کرد: چرا امیدوار نباشیم، بیم   ها جای 
خود و امیدواری   ها جای خود. از دل بیم   ها نیز می توان 
امیدواری بیرون کشید، همی��ن بیم   ها هستند که به ما 
انگیزه و امید حرکت می دهند و جوانان ما را برای مقابله 
با آنها به میدان می آورند. بن بست   ها را می شود شکست، 
به عنوان مثال اگر گزارش دکتر ستاری در حضور مقام 
معظم رهبری را در خص��وص شرکت های دانش بنیان 
مطالعه کنی��م می بینیم نشانگر رشد ای��ن شرکت   ها و 
افزایش توان روز افزون نیروهای داخلی در عرصه های 

مختلف است. 

رئیس جمهوری با اشاره به    اقتصادی
برقراری روابط بانکی بدون 
سوئیفت با برخی از کشور  ها گفت: رابطه با پول ملی را در 
ترکیه، روسیه و کشور  هایی مثل عراق شروع کردیم. 
به گزارش »جوان« دکتر حسن روحان��ی در جلسه دیروز 
هیئت دولت گفت: خوشحالیم که روابط بانکی ما با برخی از 

کشور  ها بدون سوئیفت انجام می شود. 
وی افزود: زمانی کشورهای غربی فکر می کردند رابطه بانکی 
یعنی سوئیفت و اگر ما را از آن محروم کنند، روابط و تسهیالت 
بانکی از بین می رود اما امروز جایگزین سوئیفت فعال شده و 
روابط بانکی با روسیه و در آینده با کشورهای اوراسیا و سایر 

کشورهای منطقه را می توانیم از این طریق انجام دهیم. 
رئیس جمهور یادآور شد: رابطه با پول ملی را در ترکیه، روسیه 
و کشور  هایی مثل عراق شروع کردیم و با این اقدام می توانیم 
بسیاری از مشکالت را پشت سر بگذاریم. روحانی خاطرنشان 
کرد: یک مبارزه جدی با دالر  در دنیا آغاز شده و اگر این روند 
کمی ادامه پیدا کند، سلطه امریکا بر بازارهای پولی و مالی دنیا 

و بر سیستم بانکی تضعیف شده و از بین خواهد رفت. 

  پوتین پیشنهاد مبادله بانکی را پذیرفت
رئیس کل بانک مرکزی نی��ز در حاشیه جلسه دولت اعالم 
کرد: به رئیس جمهور روسیه پیشنهاد دادیم که امور تجاری 
و بانکی با شش کشور عضو اتحادیه اوراسیا از طریق سامانه 

مبادالت بانکی انجام شود که این پیشنهاد پذیرفته شد. 
عبدالناصر همت��ی با بیان اینکه نتیج��ه تالش های دولت 
امریکا و اعمال تحریم   ها و فشار  ها این است که دالر از صحنه 
مبادالت بین المللی حذف شود، اظهار کرد: ما به دنبال دور 
زدن سوئیفت و اینکه انجام مبادالت از طریق پیام رسان های 

مالی بانک های دو کشور انجام شود، هستیم. 
وی با اشاره به مذاکرات رئیس جمه��وری اسالمی ایران با 
مقامات روسیه و ترکیه افزود: در این مذاکرات بحث اصلی این 
بود که این دو کشور تالش دارند از مبادله از طریق سوئیفت 
و دالر اجتناب کنند و مبادالت براساس بانک های دو کشور 
انجام و سوئیفت دور زده شود. اکنون بخش قابل توجهی از 
مبادالت با روسیه و ترکیه از طریق پول ملی است. مبادالت 
با عراق نیز از طری��ق پول ملی انجام می ش��ود. این روند را 

می توانیم توسعه دهیم. 

رئیس بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه ایران به تازگی عضو اتحادیه اوراسیا شده، در مذاکرات با 
رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد دادیم که امور تجاری و بانکی 
با شش کشور عضو اتحادیه اوراسیا را از طریق سامانه مبادالت 
بانکی انجام دهیم که مورد تأیید رئیس جمهوری روسیه قرار 
گرفت. شرایط جدیدی در روابط بانکی کشورهای منطقه در 
حال شکل گیری است که در صدد تقویت آن هستیم و به 
تدریج مباالت پول ملی از طریق پیام رسان های داخلی انجام 

شده و سوئیفت در آن نقشی نخواهد داشت. 
همتی درباره آخرین وضعیت اجرای اینستکس تصریح کرد: 
در زمینه اینستکس کار مهمی اتفاق نیفتاده است و به آن 
امیدی نداریم. ما برای اینکه اعالم کنیم که آماده تجارت با 
اروپا هستیم، پیشنهاد اینستکس را پذیرفتیم و نهاد آن را هم 
در ایران ایجاد کردیم. مسئوالن این نهاد به ایران می آیند، ولی 
اتفاقی رخ نمی دهد. خیلی روی اینستکس حساب نمی کنیم 
و برنامه های مان را براساس توانمندی خود طراحی کرده ایم. 
اگر اینستکس نتیجه داد از آن استفاده می کنیم و اگر جواب 
نداد عالقه نداریم فشار وارد کنیم تا اینستکس اجرایی شود. 

این هم ذیل مفهوم مقدس 

یادداشت
» مقاومت « تعریف می شود؛   حسین قدیانی

دیدار موکب داران مهمان نواز 
عراقی با ولی امر مسلمین جه��ان را می گویم! آنچه بدون 
اعالم قبلی و در مقام عمل تشکیل ش��ده، یک » اتحادیه 
مقاومت « است شامل کشور هایی و احراری که خط خود را 
از خامنه ای می گیرند! اگر مقاومت علیه دشمن و دنباله های 
تکفیری اش در جای جای منطقه نبود، کجا می توانستیم 
شاهد شکوه ممتاز و متمایز اربعین ای��ن سال های اخیر 
باشی��م؟! س��الم و درود خ��دا ب��ر شه��دای فاطمیون، 
حشدالشعبی، حزب اهلل، حماس، انصاراهلل و نیروی قدس 
سپاه خودمان! و نی��ز آزادگانی که هرگ��ز ذیل طواغیت 
آل سعود و آل خلیفه نرفتند! دیروز که داشتم حاشیه و متن 
دیدار تاریخ��ی فوق الذکر را می دیدم، ی��ک آن یاد صدام 
امریکایی افتادم! چه کسی وسط هشت سال جنگ تحمیلی 

فکرش را می کرد که روزی نمایندگان��ی از مردم عراق به 
ایران بیایند و با رهبر جمهوری اسالمی تجدید عهد کنند، 
آن هم ۳۰ سال بعد از ارتحال خمین��ی؟! فی الحال صدام 
دربه در کجاست؟! او توهم زده ب��ود ذیل حمایت امریکا، 
فاتحانه پا به ایران می گذارد و الحق که روی نقشه هم همه 
چیز به نفع صدام بود اما تماشا کنید معجزه خدا! الحق که 
اربعین، عین اعجاز است! و درست همان شد که دشمنان 
مشترک ملل منطقه نمی خواستند؛ اتحاد مردم ایران و 
عراق به لج شیطان بزرگ و ب��ه عشق حسین ثاراهلل! و به 
عشق علمدار باوفایش! و نه فقط ایرانی  ها و عراقی ها، بلکه 
حتی از دور تری��ن نقاط شرق و غ��رب و شمال و جنوب! 
مانده ام وادی ط��وی است؛ کجاست ای��ن دفتر و بیت و 
حسینیه   حضرت آقای صل��وات الزم ما که این چنین به 
سنگر اصحاب مهدی فاطمه تبدیل شده است! صدام را 
باش که می خواست سه  روز بعد از جنگ، وارد تهران شود! 

خواست اما خواست خداست که هم ما برویم کربال و هم 
موکب داران اربعین، مهمان سیدعلی باشند! از کجا آغاز 
می شود حماسه اربعین؟! از نجف...  بلند بگو؛ » یا علی « که 
عطر ظهور دارد این عصر ما! بی خود نبود خمینی، کوتاه 
نمی آمد از خامنه ای! آن حکیم دوران، حتماً در پیشانی 
روزگار، می دید که خامن��ه ای آموزگار مسلم خط سرخ 
مقاومت است! و فرمان��ده اربعینیان! بای��د عادت کنند 
بطالین به این شرایط! فی الحال نبض حوادث دنیا در کربال 
می زند! و عمود به عمود، به آمدن حضرت منتقم نزدیک تر 
می شویم! تصور کن چهره ترام��پ و بن سلمان را هنگام 
دیدن دیدار دیروز! فردا البته تماشایی تر است! فردایی را 
می بینم که موکب داران بقیه اهلل با حضرت ماه دیدار کنند! 
نه! تمامی ندارد محاسن خامنه ای! یقین می کنی سپیدی 
سحر است و خ��دا دارد مقدمات طل��وع شمس را فراهم 

می کند! حاال بلندتر بگو؛ یا علی!

  ورزشی تیم ملي والیبال کشورمان 
در روز پایاني مرحله دوم 
قهرماني آسیا برابر هند 3 بر صفر پیروز شد و امروز در 
مرحله یك چهارم نهایي به مصاف چین تایپه مي رود. 
رقابت هاي قهرماني والیبال آسیا دیروز با برگزاري بازي هاي 
روز پایاني مرحله دوم پیگیري شد. تیم کشورمان که سه شنبه 
برابر چین به برتري ۳ بر صفر رسیده بود، عصر دیروز به مصاف 
تیم هند رفت. کوالکوویچ بر خالف ب��ازي با چین، در بازي 
دیروز تیم ایران را با ترکیب دوم به میدان فرستاد و پوریا یلي، 
امیر حسین اسفندیار، فرهاد قائمي، علي شفیعي، محمدرضا 
حضرت پور و جواد کریمي ترکیب کشورم��ان را در شروع 
بازي تشکیل مي دادند. بازي را تیم کشورمان طوفاني آغاز 

کرد و وقت اول فني استراحت با برتري 8 بر 4 تیم کشورمان 
به دست آمد. در ادامه این اختالف بیشتر هم شد و در وقت 
دوم فني استراحت اختالف به 6 امتیاز رسید و نتیجه بازي 
16 بر 1۰ به نفع ایران رقم خورد. این ست در نهایت با پیروزي 
25 بر 16 ایران به پایان رسید تا شاگردان کوالکوویچ در ست 

شماري یک بر صفر جلو بیفتند. 
ست دوم را ایران و هند نزدیک به هم و امتیاز به امتیاز شروع 
کردند اما مانند ست اول، وقت نخست فني استراحت با نتیجه 
8 بر 5 به نفع ایران به دست آم��د. وقت دوم فني استراحت 
هم با برتري 16 بر 1۰ ایران رقم خورد. در ادامه اما هندي ها 
با استفاده از سرویس  توانستند امتیازه��ا را جبران کنند و 
اختالف را در امتیاز 2۳ به دو امتیاز کاهش دهند اما در این 

ست هم تیم کشورمان 25 بر 21 برنده از زمین بازي بیرون 
بیاید و نتیجه در مجموع 2 بر صفر شود. ست سوم را باز هم 
تیم کشورمان طوفاني آغاز ک��رد و از امتیازهاي اول با هند 
فاصله انداخت، طوري که وقت اول فني استراحت با برتري 
8 بر۳ ایران رقم خورد. هند اما در ادامه توانست این فاصله را 
جبران کند و در امتیاز 11 به یک امتیاز برساند اما باز هم تیم 
کشورمان توانست این فاصله را دوباره بیشتر کند و دو تیم با 
برتري 16 بر 12 ایران به وقت دوم فني استراحت رفتند. در 
نهایت ست سوم هم برتري 25 ب��ر21 ایران به پایان رسید 
تا تیم کشورمان مقابل هند ۳ بر صفر برنده شود. تیم ایران 
در ادامه رقابت هاي والیبال قهرماني آسیا، امروز  در مرحله 

یک چهارم نهایي به مصاف چین تایپه مي رود. 

پایان اثر گذاری تحریم  های یکجانبه بانکی
روحانی: روابط بانکی بدون سوئیفت برقرار شد

هند هم مقابل والیبال ايران زانو زد

صفار هرندی:فرمانده اربعینیان!
امروز اصالح طلبان هم از لیست خود در مجلس پشیمانند

 روحانی: روابط بانکی 
بدون سوئیفت برقرار شد

فرمانده اربعینیان!
یادداشت حسین قدیانی

تأمين ۵۰ ميليارد تومان 
نقدينگي  براي هپكو

  رئیس کل بانک مرکزی: به رئیس جمهور روسیه پیشنهاد 
دادیم که امور تجاری و بانکی با شش کش��ور عضو اتحادیه 
اوراسیا از طریق سامانه مبادالت بانک��ی انجام شود که این 

پیشنهاد پذیرفته شد |  همین صفحه

  معاون وزیر تعاون: از کارگران شرکت هپکو انتظار داریم 
سعه صدر داشته باشند و به آنه��ا این نوید را مي دهیم که در 

اسرع وقت مشکالت این شرکت برطرف شود |   صفحه 4

همین صفحه

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

883416۵4

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه  28 شهریور 1398   -    19 محرم 1441
سال بیست و یکم- شماره 5750 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

جناب دکتر توکلى کجانى 

 سرپرستى روزنامه جوان غرب استان تهران

    از صمیم قلب و از ط�رف ملت ایران از همه 
ش�ما موکب داران که در ای�ام اربعین، کرامت 
و م�ودت را در باالترین حد ب�روز مي دهید و 
از همه ملت بزرگ عراق و از مس�ئوالن دولت 
آن که با تأمین امنیت، زمینه هاي این حرکت 
عظیم را فراه�م مي کنند، و از علم�ا و مراجع 
عظام عراق، تشکر مي کنم. راهپیمایي اربعین 
مي تواند زمینه س�از تحقق ه�دف نهایي امت 
اسالمي یعني »تش�کیل تمدن عظیم و نوین 

اسالمي« باشد و بر همین اساس باید پیوندهاي 
مستحکم میان مسلمانان اعم از شیعه و سني 
و ملیت ها و اقوام مختل�ف، در این راهپیمایي 
بیشتر شود. اگر ظرفیت هاي بي شمار ملت های 
اس�المي در غرب آس�یا و ش�مال افریق�ا، به 
یکدیگر پیوند بخورند و در عمل خود را نشان 
دهن�د، آن هنگام معناي واقع�ي عزت الهي و 
 تمدن عظیم اس�المي براي جهانیان آش�کار 

خواهد شد |  صفحه 2

رهبر انقالب  در دیدار موکب داران عراقي و خادمان راهپیمایي اربعین: 

 صمیمانه از موکب داران عراقی اربعین 
تشکر می کنیم

ظاهراً یادداشت هشداری که ایران روز    بین الملل
دو    ش�نبه از طریق س�فارت سوئیس 
خطاب به دولت امریکا ارسال کرده، به حدی اثرگذار بوده که دولت 
امریکا درباره اقدام نظامی علیه ایران، برای دومین بار به تردید بیفتد. 
مناب�ع امریکایی دی�روز فاش کردند ک�ه مقام های ارت�ش امریکا 
گزینه های ممکن علیه ایران را مط�رح کرده اند ولی ترامپ با طرح 
درگیری امریکا در یك جنگ خارجی دیگر مخالفت کرده است. آنها 
گفته اند که ترامپ اگرچه به دنبال اقدام تقابلی علیه ایران است، اما 
 نمی خواه�د وارد درگی�ری نظام�ی ش�ود. ترام�پ دی�روز عصر 
 ب�ا دس�تور ب�ه وزارت خزان�ه داری ب�رای اعم�ال تحریم ه�ای

 بیش�تر علی�ه ای�ران، تلویح�ًا ای�ن روای�ت را تأیی�د ک�رد. 

دولت ایران در یادداشتی رسمی که به سفارت سوئیس، حافظ منافع 
امریکا در ایران، تحویل داده است، نوشته که تهران نقشی در حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان نداشته و هش��دار داده پاسخ به هر اقدامی 
محدود به »منشأ تهدید« نخواهد بود. این یادداشت روز دوشنبه، به 
فاصله48 ساعت بعد از حمالت پهپادی یمنی    ها به تأسیسات آرامکو و 
یک روز بعد از توئیت تهدید  آمیز ترامپ تحویل سفارت سوئیس شده، 
توئیتی که ترامپ در آن بدون اشاره مستقیم به ایران نوشته بود: » ما 

بسته به تأیید موضوع آماده اقدام نظامی هستیم.« 
دولت امریکا هنوز دریافت چنین یادداشتی را تأیید نکرده ولی می توان 
اثرات آن را در تغییر موضع امریکا احساس کرد. ترامپ روز سه     شنبه 
بعد از مالقات با ولیعهد بحرین گفته بود:» ب��دون شک مایلیم که از 

جنگ دوری کنیم.« و حاال هم منابع امریکایی ف��اش کرده اند که او 
در جلسه ای با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید با اقدام نظامی علیه 
ایران مخالفت کرده است. مقام های امریکای��ی می گویند که در این 
نشست که ظاهراً روز سه     شنبه برگ��زار شده، مسئوالن دفاعی امریکا 
فهرستی از اقدامات ممکن علیه ایران را به دونالد ترامپ ارائه کرده اند، 
ازجمله اینکه امریکا حمله سایبری یا حمله فیزیکی به پاالیشگاه های 
ایران یا دارایی های سپاه پاسداران ایران انج��ام دهد، ولی آنگونه که 
ان بی سی نیوز نوشته، ترامپ در این جلسه به دنبال پاسخی متمرکزتر 
بوده که موجب کشاندن امریکا به درگیری نظامی گسترده تری با ایران 
نشود و به همین خاطر، از آنها خواسته که گزینه های انتخابی بیشتری 
ارائه کنند. برخی مقامات امریکایی گفته اند هرچند وزارت دفاع امریکا 

در حال کار کردن روی گزینه     هایی برای افزایش حضور در منطقه از 
طریق اعزام نیرو     ها و ادوات نظامی بیشتر ب��ه خلیج فارس است ولی 
هیچ نشانه ای مبن��ی بر اینکه اقدام امریک��ا قریب الوقوع باشد، وجود 
ندارد. پولیتیکو هم در روایتی مشابه با روای��ت ان بی سی نیوز از قول 
برخی معتمدان رئیس جمهور امریکا و برخی کارشناسان، »بی میلی 
شدید« دونالد ترامپ برای هرگونه درگیری نظامی با ایران را تأیید کرد. 
»پولیتیکو « نوشته که »معتمدان و نزدیکان دونالد ترامپ می گویند 
که رئیس جمهور امریکا شاید به تندی و سرسختانه صحبت کند اما 
او به شدت در زمینه کشاندن امریکا به یک جنگ جدید در خاورمیانه 

بی میل است.«
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 یك روز پس از نامه شدید اللحن ایران به سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا، ترامپ که در امریکا به »ببر توئیتری« معروف شده است 
و در روزهای پس از حمله به آرامکو هشدارهایی داده بود، در توئیت جدیدی عقب نشینی آشکار کرد و نوشت دستور داده است تحریم های ایران بیشتر شود!

سخنگوی ارتش يمن: امارات اگر امنيت برج های شيشه ای را می خواهد از يمن  خارج شود

نامه شديد اللحن ايران درباره هرگونه ماجراجويی امريكا تسليم سفارت سوئيس شد

عقب نشينی  امريكا 
با هشدار جمهوری مؤمنان


