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FATF اظهارات صریح معاون ظریف درباره

 FATF عدم پیوستن به
تیر خالص به سیستم 

بانکی ایران است

چگونه  فرهنگ »ِجم« در حال غلبه است؟

»هزارتو«؛ یک شهاب 
حسینی و دیگر هیچ

تکرار سرنوشت مشترک صنایع خصوصی سازی 
شده در واحد نمونه  خودکفایی دهه ۸۰

دل کارگران 
کنتورسازی برای 
تولید، لک زده است

جای خالی کیمیایی و مهرجویی در میان 
امضاکنندگان

نامه اعتراضی 200 
سینماگر جنجالی شد
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همين صفحه 

 رهبر انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان:

مذاکره با آمریکا هيچ 
 نتيجه ای ندارد چون قطعا 
هيچ امتيازی نمی دهند

سياست 2

 ظریف در مجلس:

 آنچه درمورد مذاکره 
 گفتم کلمه ای کمتر از 

بيانات رهبری نبود
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در تجارت خارجی به  جای اروپا، 
همسایگان را دریابیم

هدف گیری 
هدفمند

چرتکه 3

به گفته رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران تراز 
تجاری کشــور 273 میلیون دالر منفی شده است و به 
بیان دیگر صادرات در شش ماهه اول سال جاری به رغم 
کاهش ارزشــی، به لحاظ وزنی با 22 درصد رشد مواجه 
بوده و تراز تجاری با اختالف 273 میلیون دالری، به نفع 

واردات منفی است.
این در حالی اســت که صادرات ایران به 18 کشــور 
همسایه با حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت و 2۰۰۰ میلیارد 
دالر تجارت ســاالنه؛ تنها 37میلیارد دالر است یعنی 
کمتــر از 2 درصد اما به زعم فعــاالن اقتصادی چنانچه 
ایران بتواند سهم خود را از این بازار به 4 درصد برساند، 
ضمن عبور از تحریم های نفتی، حداقل۵.7 میلیون شغل 

نیز ایجاد می شود.
تشدید روند نزولی تجارت ایران با اروپا براساس آمار 
اعالم شده، در ســال جاری به وضعیت هشدار و بحران 
نزدیک شده است، به طوری که 28 عضو اتحادیه اروپا در 
چهار ماه اول سال 2۰1۹ تنها 1/3 میلیارد یورو صادرات 
به ایران داشــته اند و این در حالی است که این کشورها 
فقط 1/1 میلیارد دالر کاال از ایران خریداری کرده اند که 
این میزان نســبت به چهار ماه اول سال 2۰18 کاهش 

حدود ۵۶ درصدی را تجربه کرده است...

یک رئیس پنهان در فدراسیون فوتبال

فدراسیون   زنوزی!
حواشی بازی دو تیم استقالل و تراکتورسازی در شبکه های اجتماعی ادامه دارد 

به نام فوتبال، به کام تجزیه طلبان
شهرنوشت 6 آدرنالين 7

رهبر معظم انقالب اسالمی مذاکره با آمریکا را 
حقیقتاً بی نتیجه برشمردند و تأکید کردند: برخی 
که مذاکره با آمریکا را حاّلل مشــکالت می دانند، 
صددرصد اشتباه می کنند و هیچ نتیجه ای از گفتگو 
با آمریکایی ها حاصل نخواهد شد، چرا که آنها یقیناً و 

قطعاً هیچ امتیازی نخواهند داد.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز و 
در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان 
سراسر کشور، تاکید کردند: مهم ترین پاسخی که 
جمهوری اسالمی در مقابل توطئه های آمریکا داده 
این بوده که راه ورود و نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به 

کشور را بسته است.
ایشان نسل جوان پرتوان، پرنشاط و پرانگیزه 
را نعمتی بزرگ و ذخیره ای ارزشــمند برای ایران 
خواندند و با اشاره به استمرار خصومت عمیق آمریکا 
با ملت ایران از کودتای 1332 تاکنون تأکید کردند: 
آمریکای گرگ صفت البته ضعیف تر اما وحشی تر و 
وقیح تر شده است و در مقابل، جمهوری اسالمی 
ایران با دفاع مقتدرانه و منع مســتدل مذاکره، راه 
نفوذ و ورود مجدد آمریکا به کشور را سد کرده است.

رهبر انقالب اسالمی همچنین »رونق تولید« را 
کلید حل مشکالت اقتصادی مردم از جمله گرانی، 
تورم و کم شدن ارزش پول ملی خواندند و افزودند: 
نباید همچنان که مدتی بیهوده منتظر برجام ماندیم 
حاال در انتظار اقدامات اروپایی ها یا مســائل دیگر 
معطل بمانیم بلکه باید به داخل دل ببندیم و همه 

توان را برای رونق تولید به  کار گیریم.
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه اینکه برخی از 
جمله آمریکایی ها در تالشند با تحریف تاریخ، آغاز 
خصومت آمریکا با ایران را به تسخیر النه جاسوسی 
ربط دهند، خاطرنشان کردند: آمریکایی ها از ابتدای 
روابط با ایران، با طرح های به ظاهر دوستانه، باطناً 
با ملت ایران دشــمنی می کردند که این دشمنی 
با کودتای 28 مرداد علنی شــد و این مقطع آغاز 

خصومت علنی آمریکا با ایران است.
ایشــان با بیان این واقعیت که آمریکا از آن روز 

تا امروز هیچ تغییری نکرده اســت، گفتند: همان 
شرارت، همان گرگ صفتی، همان تالش برای ایجاد 
دیکتاتوری بین المللی و همان سلطه طلبِی بی حد، 
امروز نیز در آمریکا وجود دارد البته با وحشی گری 
و وقاحت بیشتر. آیت اهلل خامنه ای »سد کردن راه 
نفوذ مجدد سیاسی و تســلط دوباره آمریکایی ها 
بر ایران« را مهمترین پاسخ جمهوری اسالمی در 
مقابل توطئه های حاکمان واشنگتن برشمردند 
و تأکید کردند: منع مکرر مذاکره با آمریکا یکی از 
ابزارهای مهم بستن راه ورود آنان به ایران عزیز است.
ایشان مخالفت جمهوری اسالمی با آمریکایی ها 
را دارای منطقی مســتحکم خواندنــد و افزودند: 
این روش عقالنی، راه نفــوذ مجدد آمریکایی ها را 
می بندد، ابهت حقیقی و اقتدار ایران را به جهانیان 
ثابت می کند و ابهت پوشالی طرف مقابل را در دنیا 

فرو می ریزد.
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تکبــر و خوی 
استکباری آمریکا خاطرنشان کردند: آمریکایی ها 
که برای مذاکره با ســران کشورها بر سر آنها منت 
می گذارند، سال هاســت برای گفتگو با مقامات 
ایران اصرار می کنند اما جمهوری اسالمی امتناع 
می کند که تحمل این مسئله برای دشمنان ملت 
خیلی سخت است، زیرا به جهانیان ثابت می کند 
در دنیا حکومتی وجــود دارد که قدرت غاصبانه و 
دیکتاتوری بین المللی آمریکا را قبول ندارد و زیر 
بار حرف زور نمی رود. ایشان در همین زمینه این 
واقعیت را یادآوری کردند که طرف مقابل، نشستن 
مقامات ایرانی پشت میز مذاکره را به معنای به زانو 
درآوردن جمهوری اســالمی می داند و از اصرار بر 
مذاکره این هدف را دارد که به جهانیان بگوید فشار 
حداکثری و تحریم ها سرانجام نتیجه داد و ایرانی ها 
به زانــو درآمدند. آیت اهلل خامنــه ای افزودند: اگر 
مسئوالن جمهوری اسالمی ساده لوحی می کردند 
و به مذاکره می رفتند، از فشــارها و تحریم ها هیچ 
چیزی کم نمی شــد، بلکه راه برای طرح رسمی 
توقعات و تحمیل های جدید آمریکایی ها باز می شد.
رهبر انقالب با اشــاره به تالش های بی نتیجه 

آمریکا برای حذف یا محدود کــردن قدرت دفاع 
موشکی ایران افزودند: امروز به فضل الهی و همت 
جوانان میهن، دارای موشــک های دقیق با بُرد دو 
هزار کیلومتر هســتیم که می تواند به هر هدفی با 

خطای فقط یک متر اصابت کند.
ایشــان گفتند: اگر بــه مذاکــره می رفتیم، 
آمریکایی های متوقع پای موشــک ها را به میان 
می کشــیدند و مثاًل می گفتند باید موشک های 
ایران حداکثر 1۵۰ کیلومتر بُرد داشــته باشد که 
اگر مسئوالن ما این را می پذیرفتند، پدر کشور در 
می آمد و اگر نمی پذیرفتنــد همین آش و همین 
کاسه تکرار می شد. آیت اهلل خامنه ای تجربه هایی 
نظیر مذاکرات بی نتیجه کوبا و کره شمالی با آمریکا 
را درس آموز خواندند و گفتند: مسئوالن آمریکا و 
کره شمالی متقابالً قربان صدقه یکدیگر هم رفتند 
اما درنهایت آمریکایی ها براســاس روال خود در 
مذاکرات، یــک ذره از تحریم ها کم نکردند و هیچ 
امتیازی ندادند. ایشان با اشاره به اصرار دولت فرانسه 
به واسطه گری گفتند: رئیس جمهور فرانسه یک 
مالقات با ترامپ را حاّلل همه مشکالت ایران دانسته 
بود که باید بگوییم این شخص یا خیلی ساده است و 
یا همدست آمریکایی ها است. رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: اخیراً نیز با این که می دانستم نمی شود، اما 
برای امتحان و به منظور روشن شدن موضوع برای 
همگان، گفتم با وجود خطایی که آمریکایی ها با 
خروج از برجام مرتکب شدند، اگر همه تحریم ها 
را بردارند، می توانند در مجموعه برجام شــرکت 
کنند اگرچه می دانســتم که قبول نمی کنند و به 
همین صورت هم شد. ایشان با طرح این سؤال که 
حّد توقف خواسته ها و توقعات آمریکا از ایران کجا 
است، گفتند: آنها فعاًل می گویند در منطقه فعال 
نباشید، به جبهه مقاومت کمک نکنید، در برخی 
کشورها حضور نداشته باشید و توان دفاعی و تولید 
موشک خود را متوقف کنید و بعد از این خواسته ها 
خواهند گفت از قوانین و حدود دینی دست بردارید 
و بر موضوع حجاب اسالمی نیز تأکید نکنید، بنابراین 

خواسته های آمریکا هیچگاه تمامی ندارد.

خبر

رهبر انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان:

 مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه ای ندارد 
چون قطعا هیچ امتیازی نمی دهند


