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  واكنش سخنگوي وزارت خارجه 

به تحريم هاي جديد امريكا
س��يدعباس موس��وي س��خنگوي وزارت خارجه 
كشورمان به تحريم هاي جديد امريكا واكنش نشان 

داد و در صفحه توئيتر خود نوشت: 
تحريم بي حاصل رهبري ايران و فرمانده ديپلماسي كشور يعني بسته 
شدن هميشگي راه ديپلماسي با دولت مستأصل امريكا. دولت ترامپ 
در حال نابودي تمام ساز و كارهاي جا افتاده بين المللي براي حفظ 

و امنيت جهاني است. 
........................................................................................................................

    از اقتدار پلیس ايران دفاع كنید
علي علي��زاده به تازگي در صفحه اينس��تاگرام خود 
ويدئويي درباره فيلمي كه از بازداش��ت خانم ايراني 

پخش شد، نوشت: 
ديروز ويدئويي منتشر شده از دس��تگيري يك زن 
جوان توس��ط پليس ايران. با يقين مي گويم اگر اين جوان در بريتانيا، 
آلمان يا فرانس��ه به جاي باال بردن بالفاصله دس��ت ها و تس��ليم )چه 
بازداش��ت بحق چه ناحق( با پلي��س وارد زد و خورد مي ش��د، پليس 
استخوان هايش را خرد مي كرد و اگر چنين كاري را در امريكا كرده بود 

پليس احتماالً به او شليك مي كرد. 
هدف نش��ر چنين ويدئوهايي آن هم توسط مس��يح علينژاد كارمند 
رسمي دولت امريكا، تغيير»قانون« حجاب نيست. افزايش تقابل بخشي 
از مردم با حكومت و تضعيف پليس ايران اس��ت؛ پليسي كه ده ها برابر 

نرم تر از پليس كشورهاي غربي است. 
اين را با قاطعيت و براساس تجربه 19ساله زندگي در بريتانيا و عضويت 
چندساله در نهادهاي ناظر بر خشونت پليس در اين كشور مي گويم. 
پيشتر هم گفته ام كه ش��خصاً مخالف اجباري بودن حجاب هستم. 
هرگز هم در اين باره ريا نكرده ام اما معتق��دم وظيفه همه منتقدان 
حجاب اجباري اس��ت كه در چنين مواردي از اقتدار نيروي انتظامي 
كش��ور دفاع كنند. جاي نقد حجاب اجباري چنين جايي نيس��ت و 
همينطور وظيفه طرفداران حجاب است كه در دام اين بازي پيچيده 
نيفتند و دفاعشان از حجاب را در چنين جا و موقعيتي انجام ندهند و 
باعث ايجاد دوقطبي كاذب نشوند. مسئله اينجا درست يا غلط بودن 
قانون حجاب نيست. مس��ئله جلوگيري از تضعيف پليس و از دست 
دادن محبوبيت نيروي انتظامي كشور است؛ جلوگيري از اتفاق تلخي 

كه مقدمه سوريه سازي ايران است.

وزير دفاع:

 اقدام پدافند هوايي 
در سرنگوني پهپاد امريكا غرورآفرين بود

اقدام پدافند هوايي در سرنگوني 
پهپاد امريكاي�ي غرور، عزت و 
ش�رف ايراني ها را برانگیخت و 
نش�ان داد نظ�ام جمه�وري 
اسالمي در حراس�ت از منافع 
ملي خ�ود هرگ�ز مماش�ات و 
ك�رد.  نخواه�د  مس�امحه 
به گ��زارش مه��ر، امير س��رتيپ 
حاتمي، وزير دفاع درجمع كاركنان 
ستاد وزارت دفاع به مناسبت ايام سالروز شهادت مصطفي چمران با 
گراميداشت ياد و نام شهداي وزارت دفاع به ويژه شهيد واالمقام، دكتر 
مصطفي چمران و با بي��ان تفكر مديريتي چم��ران در دوران تصدي 
كوتاه مدت خود در وزارت دفاع تصريح كرد: وزير ش��هيد در هنگامي 
مسئوليت خطير وزارت دفاع را به عهده گرفت كه ايران اسالمي هنوز با 
كشمكش هاي سياسي و سنگ اندازي گروهك هايي همچون منافقين 

با چالش هاي جدي مواجه بود. 
وي در همين زمينه ادامه داد: ش��هيد چمران در مواجهه با فتنه هايي 
همچون انحالل ارتش از سوي منافقين و ضدانقالب و از طرفي رسيدگي 
و ساماندهي به قراردادهاي خارجي كه به خاطر جنگ و مسائل سياسي 
درصدد تغيير ماهيت آن بودند با عقالنيت، تدبير و دورانديشي و با نگاه 
به تهديدات آينده توانست وزارت دفاع را ساماندهي و در مسير صحيح 

هدايت نمايد. 
وزير دفاع بيان كرد: پايه گذاري تفكر راهب��ردي تكيه بر توان داخلي، 
قطع وابستگي و بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي از زمان شهيد چمران 
در بدنه وزارت دفاع شروع شد و بر اين اساس پيشرفت هاي خطير امروز 
عرصه دفاعي مرهون اينگونه تفك��رات و هدايت هاي عالمانه حضرت 

امام)ره( و مقام معظم رهبري است. 
امير حاتمي با اش��اره به انهدام پهپاد امريكاي��ي در آب هاي خليج 
فارس به وسيله سامانه پدافند هوايي تمام ايراني ساخت متخصصان 
داخلي بي��ان كرد: اين اق��دام پدافن��د هوايي در س��رنگوني پهپاد 
امريكايي غرور، عزت و شرف ايراني ها را برانگيخت و نشان داد نظام 
جمهوري اسالمي ايران در حراست از منافع ملي خود هرگز مماشات 

و مسامحه نخواهد كرد. 
........................................................................................................................

 منافقين با اشتباه خود 
پشت پرده ماجراي نفتكش ها را افشا كردند

امريكايي ه�ا س�عي داش�تند اي�ران را در ماج�راي نفتكش ه�ا 
مقص�ر جل�وه دهن�د ام�ا ب�ا اش�تباهي ك�ه منافقی�ن مرتكب 
ش�دند دس�ت هاي پش�ت پرده اي�ن خرابكاري ها افش�ا ش�د. 
يحيي كمالي پور نايب رئيس كميس��يون قضاي��ي و حقوقي مجلس 
در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به فايل صوتي منتشرش��ده اي كه 
همدستي گروهك تروريستي منافقين و عربستان سعودي را در موضوع 
انفجار نفتكش ها در الفجيره افشا كرده است، گفت: واقعيت اين است 
كه منافقين از ابتداي شكل گيري به عنوان اپوزيسيون عليه جمهوري 
اسالمي فعاليت كردند. منافقين چه در زمان حضور در عراق و چه در 
زمان حضور در فرانس��ه همواره اقداماتي عليه ايران داشتند و از هيچ 

خرابكاري ای كم نگذاشتند. 
وي ادامه داد: منافقين در عمليات مرصاد مسلحانه وارد شدند و جنگي 
را عليه ايران س��امان دادند كه منجر به كشته ش��دن بسياري از افراد 
بي گناه ش��د و امروز نيز كه تأثير ترورها كمتر شده از هر فرصتي براي 
زير سؤال بردن حاكميت جمهوري اسالمي استفاده و اقدام به خيانتي 

آشكار عليه ايران می كنند. 
كمالي پور اضافه كرد: مدت هاس��ت ما اين گ��روه از ايرانيان فراري از 
كشور را خائن مي دانيم و البته نبايد آنها را جدي گرفت بلكه تنها بايد 
با هوشياري به سمت خشكاندن ريشه هاي فسادي برويم كه آنها عليه 

ما ايجاد مي كنند.
پيش از اين پايگاه منافقين در ع��راق را مورد هدف قرار داديم، لذا اين 
امكان براي جمهوري اس��المي وجود دارد كه هر كجا توطئه اي عليه 
ايران صورت گرفت وارد عمل ش��ده و با آنها برخورد كند. نايب رئيس 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان 
كرد: امريكايي ها سعي داشتند در حوادث خليج فارس و درياي عمان، 
ايران را مقصر جلوه دهند اما با اش��تباهي كه منافقين مرتكب شدند 

دست هاي پشت پرده اين خرابكاري ها افشا شد. 

قائم مقام شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي تشريح كرد

بازخوانی جنايات امريكا در هفته افشای حقوق بشر امريكايی
قائم مقام ش�وراي هماهنگي تبلیغات اسالمي 
با اش�اره به برنامه هاي هفت�ه بازخواني حقوق 
بشر امريكايي گفت: روش�نگري امسال مان را 
با محوريت ت�رور و تحريم انج�ام خواهیم داد. 
به گزارش فارس، نصرت اهلل لطفي قائم مقام شوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي صبح ديروز در نشست 
اعالم برنامه هاي هفته بازخواني و افش��اي حقوق 
بشر امريكايي اظهار داشت: تا سال 9۴ بزرگداشت 
شهداي فاجعه هفتم تير انجام مي شد ولي از سال 
9۵ عنوان اين مناس��بت به تأسي از سخنان رهبر 

انقالب و با نگاهي به اقتضائات روز تغيير كرد.
وي افزود: وقايع هفته دوم تير ماه نه تنها به عنوان 
هفتم تير بلكه با نگاه تكميلي و با نگاه به حقوق بشر 

امريكايي مورد بازخواني قرار خواهد گرفت. 
قائم مقام ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي با 
بيان اينكه اين مناسبت ذيل وظيفه دشمن شناسي 
برگزار مي شود، گفت: ان شاءاهلل بتوانيم بازخواني 
حقوق بش��ر امريكايي را با ن��گاه فراملي بنگريم و 
كارهايي را هم در اين خصوص ش��روع كرده ايم تا 
در راس��تاي تقويت روحيه مقاومت از اين فرصت 

استفاده كنيم. 
    حداقل 100كشور بعد از قرن بیستم

مورد هجوم امريكا بوده اند 
لطفي افزود: جنايت امريكا محدود به بعد انقالب 
و صرفاً عليه ايران اس��المي نيس��ت و بعد از قرن 
بيستم حداقل 100كش��ور در قالب هاي مختلف 
مورد هجوم امريكا بوده اند. وي ادامه داد: از ششم 
تيرماه ترور مقام معظم رهبري و فاجعه هفتم تير 
و بمباران سردش��ت و ترور ائمه جمعه و اس��قاط 
هواپيماي مسافربري همگي مناسبت هايي هستند 

كه در اين هفته به آنها خواهيم پرداخت. 
قائم مقام ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي با 
بيان اينكه شعار امس��المان را به اقتضاي شرايط 
روز تكميل مي كنيم، گفت: »بازخواني و افش��اي 
حقوق بش��ر امريكايي از منظر ت��رور و تحريم« و 
روشنگري امس��المان را با محوريت ترور و تحريم 

انجام خواهيم داد. 
   هفت�م تی�ر از دلخراش تري�ن اقدام�ات 

ضدبشري
لطفي اظهار                                                                                                                                                                                   داشت                                                                 : امريكايي ها جنايت و حمايت 
از تروريس��م را در هر زماني ك��ه فرصتي يافته اند 
عليه ايران صورت داده اند كه ش��ايد ناگوارترين و 
دلخراش ترين آن حادثه هفتم تير و بمب گذاري در 
حزب جمهوري اسالمي است كه در اين فاجعه ۷۲ 
نفر و در رأس آنها شهيد آيت اهلل بهشتي به شهادت 
رسيدند. وي در تشريح رويكردها و سياست هاي 
امريكا ضمن اعالم اهم برنامه هاي هفته افش��اي 
حقوق بشر امريكايي تصريح                                                                                                                           كرد: دشمني ديرينه 

دولت مس��تبد امريكا در اين س��ال ها وارد مرحله 
جديد جن��گ اقتص��ادي و تحريم ه��اي ظالمانه 
ش��ده و رئيس جمهور ابله و خودكامه اين كش��ور 
با خروج يكجانبه از برجام عهدش��كني چندباره و 
دشمني خود با ملت رشيد ايران و انقالب اسالمي 

را تكرار كرد. 
   مردم ايران امريكا را بزرگ ترين

شیطان مي دانند
لطفي خاطرنشان                                                                                                                                            كرد: ملت فهيم ايران همچون 

۴0سال گذش��ته بر اين اعتقاد است كه همچنان 
امريكا شيطان بزرگ و دشمن ش��ماره يك ملت 
و بلكه جامعه بش��ري و صلح و امني��ت جهاني و 

نقض كننده حقوق بشر در ايران و جهان است. 
قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در اين 
راستا افزود: ورود امريكا به مرحله جديد دشمني با 
ملت ايران و تشديد تحريم ها و عهدشكني و خروج 
از برجام ادامه خباثت و نمونه ديگري از دش��مني 
با ملت ايران و همس��و با حوادث ششم و دوازدهم 

تيرماه است. 
وي با بيان اينكه امريكا در حوادث تيرماه به شكل 
مستقيم يا غيرمستقيم در تشويق و حمايت از 
تروريس��م تا مقابله با ملت ايران نقش داش��ته 

اس��ت، خاطرنش��ان                                                                                                                                            كرد: اگر بخواهيم كارنامه 
سراس��ر س��ياه امريكا و دخالت ها و رفتارهاي 
زش��ت دولتمردان امريكا و نظام اس��تكباري را 
پيش از انقالب و پس از آن به نگارش درآوريم، 
به دخالت ه��ا و ش��رارت هاي امريكا در س��اير 
كشورهاي مستقل و حتي كشورهاي همپيمان 
آنان پي خواهيم ب��رد كه البته اي��ن رفتارهاي 
مستكبرانه بارها توس��ط امام راحل)ره( و مقام                                                               
معظم                                           رهبري و ساير مسئوالن نظام مورد تأكيد 

قرار گرفته است. 
    تشريح برنامه هاي هفته قوه قضائیه

لطفي در تش��ريح برخي رويكردهاي برنامه هاي 
امسال اضافه كرد: تالش براي افشاي هرچه بيشتر 
چهره ظالمانه امريكا در موضوع  حقوق بشر از مسير 
مراسم مناسبت ها، گراميداشت شهداي هفتم تير، 
شهداي ترور، شهداي قرباني جنايت شيميايي و 
ميكروبي و سقوط هواپيماي مسافربري در آب هاي 
نيلگون خلي��ج فارس، از طريق برگزاري مراس��م 
ويژه در استان ها و شهرستان هاي كشور، برگزاري 
ميزگردها و نشس��ت هاي علمي و روش��نگرانه و 
به كارگي��ري ابزارها و تولي��دات فرهنگي، هنري 
و ادب��ي از رويكرده��اي برنامه های امس��ال براي 

گراميداشت اين مناسبت است. 
قائم مق��ام ش��وراي هماهنگي تبليغات اس��المي 
همچنين تبيين جاي��گاه و نقش والي��ت فقيه با 
محوريت مركز رسيدگي به امور مساجد، سازمان 
بسيج و سازمان تبليغات اسالمي، برگزاري مراسم 
گراميداش��ت ش��هداي هفت��م تير و پاسداش��ت 
ياد و خاطره ش��هيد بهشتي و ۷۲ ش��هيد حادثه 
هفتم تي��ر، برگزاري مراس��م تجليل از ش��هدا و 
جانبازان ش��يميايي و ميكروبي، برگزاري مراسم 
تجليل و تكريم 1۷هزار ش��هيد ترور با محوريت 
بنياد ش��هيد و امور ايثارگران، برگزاري سلس��له 
نشس��ت هاي بصيرت افزايي در زمينه ش��ناخت 
ماهيت، چگونگي پيدايش گروه هاي تروريستي و 
برگزاري سلسله نشست هاي تبيين و معرفي ابعاد 
حقوق بشر اسالمي با محوريت قوه قضائيه را از اهم 
رويكردهاي اجرايي در هفته افش��اي حقوق بشر 

امريكايي دانست. 
وي همچنين با تش��ريح اهم برنامه هاي اين هفته 
خاطرنشان                                                                                                                                            كرد: تش��ييع پيكر 1۵0شهيد گمنام 
دوران دفاع مقدس به عنوان س��ند غيرقابل انكار 
دش��مني امريكا از س��اعت 9 صبح روز پنج شنبه 
ششم تيرماه از مقابل دانشگاه تهران، نماز و دعاي 

شكرگزاري سالمتي مقام                                                               معظم                                           رهبري در مساجد 
شاخص و مراس��م ويژه در مس��جد ابوذر )مسجد 
محل ترور رهبر انقالب( بعد از نماز مغرب و عشا در 
روز ششم تيرماه از مراسم هايي است كه در هفته 

افشاي حقوق بشر امريكايي برگزار مي شود. 
لطفي مراسم قرائت زيارت عاشورا در عصر ششم 
تيرماه و در قطع��ه ۷۲تن بهش��ت زهرا را از ديگر 

برنامه هاي گراميداشت اين هفته اعالم كرد. 
قائم مقام ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي در 

تش��ريح برنامه هاي روز هفتم تيرماه ني��ز اظهار                                                                                                                                            
                                       داشت                                                                 : مراسم دعاي كميل و ندبه در حسينيه ها و 
مراكز شاخص كشور و به ويژه مراسم قرائت دعاي 
ندبه در صبح روز هفتم تيرماه در بهشت زهرا، مزار 
شهداي هفتم تير و محل يادمان شهداي هفت تير 
به صورت مجزا، مراسم بزرگداشت شهداي هفتم 
تير در عصر روز جمعه و با سخنراني استاد رحيم پور 
ازغدي در يادمان ش��هداي هفتم تير، س��خنراني 
مس��ئوالن قبل از خطبه هاي نماز جمعه هش��تم 
تيرماه در تهران و مراكز استان ها و برگزاري مراسم 
به مناسبت ش��هادت امام صادق)ع( در عصر روز 
شنبه در ميدان امام حسين)ع( از برنامه هايي است 

كه براي اين مناسبت در نظر گرفته شده است. 
وي افزود: در شهرستان سردشت همچون سال هاي 
قبل مراس��م ويژه اي براي قرباني��ان و مصدومان 
سالح هاي شيميايي با حضور بازماندگان و خانواده 
محترم آنان برگزار مي ش��ود و در استان يزد طي 
مراسمي در روز سه ش��نبه 11تيرماه با سخنراني 
حجت االسالم                                                                                                                                                                                       ابوترابي ياد و خاطره شهيد محراب 
آيت اهلل صدوقي كه به دس��ت ش��وم منافقين به 

شهادت رسيد نيز گرامي داشته خواهد شد. 
لطفي همچنين پيرامون گراميداشت روز دوازدهم 
تير بيان داشت: روز دوازدهم تير يادآور حادثه اي 
تلخ اس��ت و همچون سال هاي گذش��ته مراسم 
ويژه اي براي قربانيان سقوط هواپيماي مسافربري 
بر آب ه��اي نيلگون خلي��ج ف��ارس روي يكي از 
ناوهاي ارتش جمهوري اس��المي در تنگه هرمز 
و با حض��ور ۴00 نفر از خانواده ه��اي بازماندگان 

برگزار مي شود. 
قائم مقام ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي در 
پايان تأكي��د                                                                                                                                                                                            كرد: در طول اين هفت��ه برنامه هاي 
متنوع ديگري با رويك��رد تبيين��ي و بازخواني و 
افش��اي چهره حقوق بش��ري امريكا برنامه ريزي 
و اجرا مي ش��ود كه انتش��ار ويژه نامه در بعضي از 
روزنامه ها و س��ايت هاي خبري، برگزاري سلسله 
نشست هاي روشنگري و تبيين جنايت امريكا در 
مساجد، هيئات مذهبي و پايگاه هاي بسيج از جمله 
ساير اقداماتي است كه براي افشاي ماهيت حقوق 

بشري امريكا انجام خواهد شد.

   گزارش  یک

نبرد امروز اي�االت متحده امري�كا و مرتجع�ان منطقه اي 
با اي�ران در تم�ام ابع�اد اقتص�ادي، تج�اري، سیاس�ي و 
اجتماع�ي اث�رات س�ابق خ�ود را ن�دارد و ن�وع مواجهه 
امروز امريكا با جامعه ايراني نش�ان مي ده�د آنها در تمام 
اه�داف ضدايراني خ�ود به بن بس�ت رس�یده اند و برخي 
از تصمیم�ات اخیرش�ان مبني ب�ر تحريم اف�راد حقیقي 
و حقوق�ي كش�ور طرح�ي ب�راي جب�ران شكس�ت هاي 
پیاپي آنه�ا در مواجهه با جمهوري اس�المي ايران اس�ت. 
تالش امريكايي ها طي ماه هاي اخير در جهت سرمايه گذاري روي 
رفتار و گفتار »مقامات دولتي و برخي از كارگزاران نظام« و سپس 
»افكار عمومي داخل كشور« اين نتيجه را براي غرب به همراه 
داش��ت كه به كارگيري ابزارهاي مختلف براي فروپاشي نظام 
اسالمي عماًل غيرقابل تحقق است، با اين حال اعمال تحريم هاي 
جديدي كه اين كشور روز گذشته عليه برخي مقامات جمهوري 
اسالمي ايران وضع كرد نشان داد غربي ها از اثرگذاري روي افكار 
عمومي عليه جمهوري اسالمي ايران نااميد شده اند و تنها براي 
جبران شكست تحقيرآميز خود در سرنگوني پهپاد در تنگه هرمز 

و خالي نبودن عريضه تصميم به چنين تحريمي گرفته اند. 
   حناي امريكايي ها در تحريم ايران ديگر رنگي ندارد 

حجت االس��الم مجتبي ذوالنور رئيس كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به دور جديد 
تحريم هاي امريكا، گفت: تشديد تحريم هاي امريكا عليه ايران 
يك امر طبيعي است، امريكا نس��بت به ما خصومت و دشمني 
جدي دارد، تا االن هم كه اگر كاري نكرده، نتوانس��ته است، نه 
اينكه نخواسته، همه تالشش را به كار گرفته و از اين به بعد هم 

همين جور خواهد بود. 
وي با بيان اينكه تحريم هاي اخير امريكا، جديد نيس��ت، اظهار 
داشت: اين تحريم ها از گذشته نيز بوده است، اينها در چند مرحله 
سپاه را جزئي و كلي تحريم كردند، مثاًل گوشه ديگري را بگيرد 
و تحريم كند، مضحك است، حتي كل سپاه را به عنوان سازمان 
تروريس��تي تحريم كرده و معنايي ندارد كه دوباره تحريم كند. 
امريكايي ها شب گذشته وزير امور خارجه ما را تحريم كردند. وي 
يك مقام رسمي ديپلماتيك است و باالترين جايگاه ديپلماسي 
را در كشور ما دارد و بر اس��اس هيچ قانون و روابط بين المللي، 

نمي توانند اين كار را بكنند. 
حجت االس��الم ذوالنور با تأكيد بر اينكه مس��ير اين تحريم ها 
تأثيري در اراده ملت ايران ندارد و امريكايي ها بايد بدانند كه با 
اين تحريم ها ايستادگي مردم ايران بيشتر از گذشته خواهد شد، 
گفت: اين تحريم ها نش��ان دهنده اوج استيصال امريكايي ها در 

تحريم جمهوري اسالمي ايران است. 
وي اضافه كرد: اين تحريم هاي امريكا تك��راري، بي خاصيت و 

بي ثمر است. امريكايي ها هيمنه و اقتدارشان پياپي و مسلسل وار 
شكسته شده است. امريكايي ها بايد بدانند با اين تحريم ها راهي 
براي مذاكره با جمهوري اسالمي ايران باز نخواهند كرد، زماني 
مي توانند با جمهوري اس��المي ايران مذاكره كنند كه از موضع 

احترام با مردم ايران صحبت كنند. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي مجلس با تأكيد بر اينكه حناي 
امريكايي ها در تحريم ايران ديگر رنگي ندارد، گفت: با توجه به 
اينكه تحريم ها بي اثر بوده، به تحريم افراد روي آورده اند كه نشان 

مي دهد خودشان هم به بي اثر بودن تحريم ها پي برده اند. 
حجت االسالم ذوالنور در پاسخ به اين سؤال كه آيا تحريم هاي 
امريكا جمهوري اس��المي ايران را پاي ميز مذاك��ره مي آورد، 
افزود: ميز مذاكره تحريم ها را برنمي دارد بلكه امتياز بيشتري به 
دشمن خواهد داد، چون آنها نمي خواهند با ما تفاهم كنند بلكه 

مي خواهند ما را محدود كنند. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي مجلس اضافه ك��رد: مذاكره در 
ش��رايطي صورت مي گيرد كه امريكا از خر شيطان پياده شود، 
از موضع احترام با ملت ايران برخورد كند، گذشته سياه شان را 
جبران و تطهير و با نگاه به مناف��ع متقابل با ملت ايران صحبت 
كنند. هر چقدر امريكايي ها از موضع قل��دري و زورگويي ورود 

كنند، قطعاً تنفر مردم ما از آنها بيشتر خواهد شد. 
   كشورهاي منطقه از خروج نیروهاي امريكايي

 استقبال كنند
محمدج��واد جمالي نايب رئي��س كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه 

كش��ورهاي منطقه بايد از خروج نيروهاي امريكايي از منطقه 
اس��تقبال كنند، گفت: ما همواره تأكيد كرده ايم كه آمادگي 
داريم امنيت خليج فارس را تأمين كني��م و براي اين كار هم 
دست دوستي به كشورهاي همسايه و منطقه دراز كرده ايم تا 
اينكه همه كشورها امنيت منطقه را تأمين كنند، البته اين به 
شرطي اس��ت كه امريكا براي گسترش افراطي گري همكاري 

نكرده و پول ندهد.  
وي با اشاره به اظهار نظر اخير رئيس جمهور امريكا كه گفته »چرا 
ما بايد از كشتي هاي ديگران در خليج فارس و تنگه هرمز حمايت 
و پشتيباني كنيم؟ ما حتي نياز به حضور در آنجا نداريم«، گفت: 
صحبت هاي ترامپ در دل خ��ود، تهديدهاي مال��ي و امنيتي 
دارد. او به چين و ژاپن به عنوان كشورهايي كه با ايران مراودات 
اقتصادي دارند حمله كرده و مي خواهد آس��يب بزند كه به نظر 
مي رسد اين در ادامه س��ناريوی الفجيره و درياي عمان است؛ 

سناريوهايي كه جامعه بين المللي را هم قانع نكرد. 
وي افزود: آنها مي خواهند با اين اقدام��ات فضاي بين المللي را 
عليه ايران مخدوش كنند، جالب آن است كه به محض رخ دادن 
اتفاقي ايران را متهم مي كنند. اينها هم��ه به خاطر باج خواهي 
است. نمونه آن را در اين چند روز ديديم كه بعد از سقوط پهپاد با 

بن سلمان تماس گرفته و درخواست پول كردند. 
   تحريم هاي جديد مقامات ايران 
نشانه استیصال و ذلت امريكاست

سيدحسين نقوي حسيني نيز با اشاره به تحريم اخير وزير خارجه 
و برخي از فرماندهان سپاه و مقام معظم رهبري از سوي امريكا 

گفت: تحريم هاي جديد امريكا عليه مقامات و ش��خصيت هاي 
كش��ورمان به ويژه ش��خصيت هاي نظامي و س��پاه پاسداران 

نشان دهنده  استيضاح، ناكامي، ذلت امريكا و ترامپ است. 
وي تأكيد كرد: اين تحريم ها نشان مي دهد مقاومت جمهوري 
اسالمي ايران براي پاسخ باعث استيصال امريكا شده است. آنها 
از يك طرف مذاكره  بدون پيش شرط را مطرح می كنند، واسطه 
مي فرس��تند و از طرف ديگر پهپاد ضدجاسوسي به كشورمان 
می فرستند و بعد تحريم هاي جديد اعمال مي كنند. اينها همه 
نشان دهنده  ناكامي هاي پي در پي ترامپ در مقابل ايران است 

كه باعث سردرگمي و استيصال امريكا شده است. 
نقوي حس��يني تأكيد كرد: اين تحريم ها نشان دهنده  حقانيت 
مواضع انقالبي مقام معظم رهبري مقابل امريكاس��ت و اينكه 
دولت امريكا قابل مذاكره و اعتماد نيست و چيزي به نام مذاكره 

نمي تواند در اين شرايط در دستور كار قرار بگيرد. 
    ابزارهاي ايران 

براي مقابله با فرسايشي شدن تنش با امريكا
همچنين حشمت اهلل فالحت پيشه با اشاره به تحريم هاي اخير 
مقامات ايراني توسط امريكا گفت: امريكايي ها سه نوع سناريو و 
ديپلماسي را در قبال ايران تعريف كردند كه شامل ديپلماسي 
رسمي، ديپلماسي مديريت تنش و ديپلماسي عمومي مي شوند 
كه نوع رفتارهاي امريكا ناشي از نوسانات بين اين سه ديپلماسي 
است. وي توضيح داد: در ديپلماسي مديريت تنش، هدف آنها 
درگيري با نهادهاي قدرت اس��ت، البته بيشتر به دنبال جنگ 
رواني هستند و به جنگ عملي نرسيده اند، چون آمادگي براي 
جنگ عملي ندارند. در ديپلماسي مديريت تنش بيشتر طرف 

امريكايي ها سپاه بوده است. 
فالحت پيشه ادامه داد: در ديپلماس��ي رسمي ايران و امريكا 
راهبردي ندارند و ما ش��اهد واكنش هاي رسمي وزير خارجه 
به اقدام��ات امريكا بوده ايم. در ديپلماس��ي عمومي هم فقط 
ظريف مانده بود كه آنها مي خواهند اي��ن باب را هم ببندند، 
البته براي مقابله با اين ديپلماسي امريكا هم اقدامات وزارت 
خارجه و مراجع باالتر تأثيرگذار اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه 
»امريكايي ها نش��ان داده اند راهبردي ب��راي مذاكره با ايران 
ندارند«، افزود: آنها در دو قالب ديگر يعني ديپلماسي عمومي 
و ديپلماسي تنش اقداماتشان را انجام مي دهند و مي خواهند 

با نهادهاي قدرت دربيفتند. 
فالحت پيش��ه با اين توضيح كه »در ايران ديپلماسي پارلماني 
آنچنان وجود ندارد«، گفت: از بعد رسانه اي هم رسانه هاي ايران 
به قدرت رسانه هاي امريكا نمي رسند، پس فقط ظريف بود كه 
مقابل دوگانه امريكايي ها مي ايستاد و ديپلماسي كشور را دنبال 

مي كرد و موفقيت هايي هم به دست آورد.

تحريم سیاسی براي جبران شكست نظامی
چرا امريكايي ها براي جبران شكست هاي پیاپي در مواجهه با ايران تحريم هاي جديد اعمال كردند؟

گزارش  2
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