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  ربيعي: آزادي نفتكش »گريس1« بدون هيچ تعهدي بود
علي ربيعي سخنگوي دولت در صفحه شخصي خود 
در توئيتر نوش��ت: نفتكش گريس۱ به رغم تالش ها، 
فشارها و كارش��كني هاي امريكا- كه همچنان ادامه 
دارد- از توقيف غيرقانوني خارج و آزاد شد و شكست ديگري براي كاخ 
س��فيد به ثبت رس��يد. اين پيروزي بدون هيچ تعهدي ثم��ره اقتدار، 

ديپلماسي فعال و كوتاه نيامدن از حقوق ملت است. 
........................................................................................................................

  چرا منافع امريكا به خطر مي افتد
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
در كانال تلگرامي خود نوشت: دادگاهي در امريكا به 
خواست دولت، خواستار توقيف نفتكش ايراني پس از 
آزادي از چنگ دزدان دريايي انگليس شده است اما 
آنها البد مي دانند چرا انگليسي ها مجبور شدند تحقير آزادي نفتكش 
ايران را به جان بخرند و مجبور نباش��ند دزدكي در خليج فارس تردد 
كنند. ايران نشان داده براي تالفي و نشان دادن ضرب شست، كمترين 
مالحظه و تعارفي ندارد. ترامپ به ياد دارد كه در هر كدام اين ماجراها 
چقدر تحقير شد و ترجيح داد براي ندادن هزينه حيثيتي بيشتر، عقب 
نشيني كند. ايران در همين يك ماه اخير با توقيف نفتكش انگليس آن 
هم جلوی چش��مان ناو جنگي آن، هزين��ه چند براب��ري بيمه را به 
بريتانياي صغير تحميل كرد. تنگه هرمز زير پنجه جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت و كش��تي هاي انگليس مجبور ش��دند تا مدت ها از تنگه 

نگذرند يا پرچم كشوري ديگر را نصب كنند. 
ايران براي اعمال محدوديت متقابل بر س��ر راه ترانزيت تجاري و نفتي 
حريف در تنگه هرمز، موشك هاي قدرتمند و قايق هاي جنگي پرحجم را 
دارد اما بدون آنها و فقط با چند مين و اژدر و پهپاد سرگردان هم مي شود 
روزگار را براي اقتصاد ركود زده امريكا سياه كرد. نفت 250دالري، در 
تحمل هيچ كس در غرب نيست. اگر كارشكني بر سر صادرات نفت ايران 
ادامه يابد، آنگاه حتماً منافع و حيثيت امريكا نه فقط در خليج فارس بلكه 
در خليج عدن، درياي سرخ و آب هاي بين المللي به خطر خواهد افتاد. 
فرزندان مقاومت براي چنان ضرب شستي لحظه شماري مي كنند و اين 

براي ترامپ در انتخابات آتي بسيار گران تمام مي شود. 
........................................................................................................................

  حرف حساب در دنياي امروز 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقالب 
فرهنگي پس��ت جالب و كنايه آميزي را درخصوص 
سياست مقابله با كشورهاي استكبار گري چون امريكا 
و انگليس در صفحه اينستاگرامش به اشتراك گذاشت. 
ضرغامي در اين خصوص نوشت: هر چه س��عي مي كنم، اين نوه ها را با 
فرهنگ گفت وگو و مذاكره و ديپلماسي آشنا كنم، آخرش يه راست ميرن 
سراغ تفنگ و كلت و اسباب بازي هاي جنگي! يه كلكسيون هم از انواعش 
رو دارن و بعضي موقع با گلوله هاي پالستيكي به سر و صورت ما مي زنن. 

چيزي هم نميشه گفت! به مادر، پدرشون برمي خوره!
مش��كل از خود من هم هس��ت كه وقتي س��فر ميرم، باز هم از همين 
دست اسباب بازي ها براش��ون مي خرم. پالس��تيكي و ارزون. چندي 
پيش يكي از بزرگان با اس��تناد به آيه »فقوال له ق��وال لينا لعله يتذكر 
اؤ يخش��ي« )طه- 44( فرموده بود، همانطور كه خداوند به موس��ي و 
هارون مي گويد كه با فرعون به زبان »لين« و نرم سخن بگوييد، پس ما 
هم بايد با طرف هاي مذاكره مثل امريكا همينگونه سخن بگوييم و از 

درشت گويي بپرهيزيم! 
اشكال اين مطابقت قرآني با امريكاي امروز، در اين است كه بحث 
ما متفاوت از ارشاد و هدايت است. آنان ثابت كرده اند كه جز زبان 
زور، زبان ديگري را به رسميت نمي شناسند. هرجا عمل متقابل 
ديدند سر خط آمدند و هر جا عقب نشيني و ضعف و مذاكره صرف 
ديدند، ده ها گام پيشروي كردند. متأسفانه حرف حساب در دنياي 
امروز، اگر از پش��توانه قدرت مقابله برخوردار نباش��د، خريداري 
ندارد. هشدار رهبر انقالب در حادثه منا، سرنگون كردن پهپاد هاي 
متجاوز امريكايي و توقيف نفتكش انگليسي از اقدامات مقتدرانه و 

موفق در همزباني با آنهاست!

نماينده ارامنه شمال در مجلس:
 برخورد قاطع با مفسدان 

موجب ارتقاي جايگاه قوه قضائيه شد
برخورد قاط�ع قوه قضائي�ه با رانت خ�واران و مفس�دان موجب 
ارتقاي جايگاه قوه قضائيه در جامعه و مس�رت مردم ش�ده است. 
كارن خانلري نماينده ارامنه شمال در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، درباره اقدام قاطع آيت اهلل رئيسي رئيس دستگاه قضا در برخورد 
با اخاللگران و مفسدان اقتصادي و افزايش اميد مردم در اين زمينه گفت: 
قوه قضائيه آخرين اميد مردم براي حل مشكالت آنهاست. وي افزود: وقتي 
قوه قضائيه از عملكرد خوبي در برخورد با اخاللگران و مفسدان اقتصادي 
برخوردار باشد و بتواند در بي عدالتي ها و قانون شكني ها و تخلفات ورود 
قاطع داشته و از آنها جلوگيري كند، اين امر موجب افزايش اميد در جامعه 
خواهد شد. وقتي خانه كسي تصاحب شده و حقش پايمال شده است با 
اقدامات قاطع قوه قضائيه حق به او بازگردانده مي شود كه منجر به بهبود 
رضايت مردم خواهد شد. نماينده ارامنه ش��مال در مجلس خاطرنشان 
كرد: قوه قضائيه در چند ماهه اخير اقدامات بسيار خوبی در راه مجازات 
متخلفين اقتصادي و رانت خواران داشته است و در صورت استمرار اين 
روند بسياري از مشكالت جامعه يا حل ش��ده يا در شرف حل شدن قرار 
خواهد گرفت و در نهايت منجر ب��ه افزايش اميد خواهد ش��د. خانلري 
خاطرنشان كرد: اظهارت آيت اهلل رئيسي مبني بر جلوگيري از تخلفات 
درون قوه قضائيه و برخورد قاطع با مفسدان در دستگاه قضا نشان دهنده 
آن است كه اين قوه نظارت را از خود شروع كرده و همين موضوع منجر به 

تقويت جايگاه اين قوه در بين مردم خواهد شد. 
........................................................................................................................

هشدار جانشين فرمانده  سپاه:
دشمنان از امتحانات قبلي درس بگيرند

توصي�ه م�ا ب�ه دش�منان اين اس�ت ك�ه حتي فك�ر و انديش�ه 
توطئ�ه و حمل�ه علي�ه اي�ران را ب�ه مخيل�ه خ�ود راه ندهن�د 
ك�ه دچ�ار پش�يماني س�ختي مي ش�وند. دش�من درح�ال 
تس�ت  كردن ايران ب�وده و باي�د از امتحانات خ�ود درس بگيرد. 
سردار علي فدوي در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينكه اقتدار سپاه در 
منطقه تنگه هرمز افزايش داشته است، اظهار داشت: وضعيت سپاه در 
پاس��داري از تنگه هرمز با توجه به اتفاقات اخير قوي تر و بااقتدارتر از 

گذشته شده و دنيا نيز به اين موضوع اذعان دارد. 
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران خطاب به دشمنان ايران اسالمي 
افزود: توصيه ما به دش��منان اين است كه حتي فكر و انديشه توطئه و 
حمله عليه جمهوري اسالمي ايران را به مخيله خود راه ندهند كه دچار 
پشيماني سختي مي شوند. دشمن 40سال است كه در حال تست  كردن 
جمهوري اسالمي ايران بوده و بايد از اين امتحانات خود درس بگيرد. 

سردار فدوي تأكيد كرد: وضعيت س��پاه در تمامي عرصه هاي دفاع از 
انقالب اسالمي بسيار عالي و روبه جلو اس��ت و در همه زمينه هايي كه 
مردم در آن دچار مشكل هستند ورود جدي خواهيم داشت. ملت ايران 
منتظر خبرهاي بسيار خوبي در آينده نزديك باشند. ملت ايران همانند 
گذشته كه پاي كار نظام و انقالب اسالمي بودند در ادامه نيز با استقامت 

و واليتمداري اتفاقات خوبي را رقم خواهند زد.

امريكايي  ه�ا از يك طرف مي گوين�د كه »ما آم�اده مذاكره 
هستيم« و واسطه مي فرستند، از طرف ديگر وزير خارجه ما 

را تحريم مي كنند. 
به گزارش تسنيم، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني ديروز مجلس در نطق پيش از دستور خود در سخناني 
گفت: امريكا از فرط توهم دچار تناقض گويي هاي ابلهانه شده  است. 
امريكايي  ها از يك طرف مي گويند كه »ما آماده مذاكره هستيم« و 
واسطه مي فرستند، از طرف ديگر وزير خارجه ما را تحريم مي كنند. 
رئيس مجلس ادامه داد: در روزهاي گذش��ته ايس��تادگي و صالبت 
ملت ايران جلوه اي از جلوات خود را نشان داد و انگليسي ها فهميدند 

كه شرايط امروزي ايران شرايط گذشته نيست كه با دسيسه بتوانند 
قدرت نمايي كنند و مجبور شدند از سرقت دريايي خود دست بردارند. 
وي با يادآوري اينكه انگليس��ي ها در گذش��ته با هماهنگي امريكا، 
كودتاي 28مرداد را س��ازمان داده بودند تا حكومت ملي مصدق را 
سرنگون كنند و دولت دست نشانده پهلوي را براي چند دهه بر ايران 
مسلط كنند، اظهار داشت: شرايط آن روز را با قدرت و هيمنه امروز 
ايران مقايسه كنيد كه در يك اقدام ايذايي و دزدانه مجبور شدند از 
اقدام خود عقب نشيني كنند. اين قدرت را انقالب اسالمي به رهبري 
امام)ره( و رهبري داهيانه حضرت آيت اهلل خامنه اي )مدظلّه العالي( و 

ايستادگي ملت فراهم كرد.

الريجاني تصريح كرد: امريكا كه آن روز با كمك ايادي خود توانست 
كودتا در ايران راه بيندازد، امروز با استيصال كامل آخرين تيرهاي 
شكس��ته خود را رها مي كند. براي اين كشور كه ادعاي ابرقدرتی 
مي كند، خجالت آور اس��ت كه وزير خارجه ايران، وزارت اطالعات 
و صداوس��يما را تحريم مي كند، مثاًل اين اقدامات قدرت ش��ما را 
نشان مي دهد يا بيچارگي و درماندگي شما را نشانگر است؟ ملت 
امريكا متأس��فانه گرفتار رهبران »ُدن كيش��وتي« ش��ده اند كه با 
توهمات و خياالت صحنه بين المللي را براي ارضاي خود ترسيم 
مي كنند. الريجاني اضافه كرد: به تازگي آقاي »جان هوك« مسئول 
تحريم هاي ايران در امريكا، اظهار نظري درباره كودتاي 28مرداد 

كرده است كه نشان مي دهد چقدر با تاريخ بيگانه هستند، او گفته 
اس��ت اصاًل امريكا در اين كودتا نقش نداشت و رهبران سياسي- 
مذهبي ايران حكومت ملي را س��رنگون كردن��د، آن قدر موضوع 
روش��ن بود كه فراموش كرد ه اند وزير خارجه اسبق امريكا درباره 

كودتاي 28مرداد از ملت ايران عذرخواهي كرد. 
الريجاني در ادامه با بيان اينكه حادث��ه غدير كه نقطه عطف در 
تاريخ اسالم است، توسط ۱۱0صحابي روايت شده است، اظهار 
داش��ت: اميدواريم مس��لمانان در مكتب علوي كه پيامبر)ص( 
فرمود: »اَنَا َمِديَنُة الِْعلِْم َو َعلِي بَابَُها«، راه رستگاري را يافته و عزت 

خويش را بازيابند.

رئيس مجلس شوراي اسالمي:

رفتار امريكا درماندگی اش را نشان می دهد نه ابر قدرتی اش را

»اقتصاد كشور را به بسته  اروپايي موكول نكنيد« 
اين عبارت يك��ي از درخواس��ت هاي رهبر معظم 
انقالب اسالمي از دولت تدبير و اميد تنها سه ماه بعد 
از خروج اياالت متحده امريكا از توافق هس��ته اي و 

دور جديد وعده هاي اروپا بود. 
رهبري در ديدار با اعض��اي هيئت دولت در تيرماه 
س��ال 97 طي س��خناني مي فرماين��د: »كار را در 
محدوده مقدورات كش��ور با جديت دنبال بكنيد، 
منتظر اين و آن نباشيد. ما يك روز مشكل اقتصادي 
كش��ور را موكول كرديم ب��ه برجام، ]ام��ا[ برجام 
نتوانست مشكل اقتصادي كشور ما را برطرف كند 
و به ما كمك قابل توجهي بكند و نتيجه اين ش��د 
كه مردم نسبت به برجام ش��رطي شدند كه وقتي 
آن بابا ]رئيس جمهور امري��كا[ مي خواهد از برجام 
خارج بشود، تا مدتي كه او مي گويد خارج مي شوم، 
ما همين طور دچار تالط��م در بازار خواهيم بود، ما 
شرطي شده ايم ديگر، مردم را ما شرطي كرده ايم.«

معظم له در آن ديدار از شرطي كردن مردم توسط 
دولتمردان انتقاد می كنن��د و از اعضاي قوه مجريه 
مي خواهند تا بدون توجه به وعده هاي پوچ غرب، بر 
ظرفيت هاي دروني كشور تكيه زده و اقدامات جدي 
و عملي براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور بردارند. 
  توصيه ه�اي راهبردي و ش�كل گيري يك 

باور مشترك
 توصيه هاي معظم له در ادامه پنج سال هشدارهايي 
بود كه درباره »غيرقابل اعتماد بودن امريكا و اروپا« 
در عمل به تعه��دات پذيرفته ش��ده آنها می دادند 
و در تمام طول مذاكرات فش��رده هس��ته اي مورد 
توجه قرار نگرف��ت و هر بار به جامع��ه اينگونه القا 
مي شد كه امتيازدهي هس��ته اي به غرب مي تواند 
گره كور مش��كالت كش��ور را باز كند اما امروز بعد 
از گذشت ش��ش س��ال از آغاز مذاكرات هسته اي 
در فرم جديد، اكثريت جامعه به اين باور مشترك 
رسيده اند كه نبايد با اروپا در فصل جديد وعده هاي 
پوچ آنها اعتماد كرد و بايد اقدامات اساسي تر براي 
ملزم كردن آنها به اجراي تعهدات برجامي در پيش 

گرفت. 
حال اين پرس��ش مطرح اس��ت كه از تير ماه سال 
گذش��ته تاكنون دولت چه اقدامات��ي براي مرتفع 
كردن مشكالت كشور به ويژه در حوزه اقتصادي و 
معيشتي برداشته است و آيا اوضاع اقتصادي مردم 
بهبود پيدا كرده يا نسبت به س��ال قبل بدتر شده 
است؟ يا اينكه دولت طي يك سال اخير توانسته با 
قاطعيت و به دور از شعارزدگي كشورهاي اروپايي 

را ملزم كند تا به تعهدات صريح برجامي خود پايبند 
باش��ند و حتي كف خواس��ته هاي طرف ايراني را 

برآورده كنند يا خير؟
    وعده هاي پوچ

پاسخ به اين سؤاالت دشوار و پيچيده نيست و كافي 
است نگاهي به آمار رسمي كشور در حوزه بيكاري، 
تورم، رك��ود و گراني بيندازيم تا پ��ي ببريم كه آيا 
دولت در توجه به توان و ظرفيت هاي داخلي براي 
رفع مشكالت اقتصادي كشور و كاهش دغدغه هاي 
مردمي در اين باره موفق بوده است يا خير. همچنين 
مي توان نگاهي گذرا به مجموعه وعده هاي گسترده 
و تبليغاتي اروپا براي تأمين منافع جمهوري اسالمي 
ايران كرد و به وضوح به اين نتيجه رس��يد كه اروپا 
حت��ي كمترين و س��اده ترين وعده خ��ود كه كف 
خواس��ته هاي ايران را نيز تأمين نمي كند اجرايي 
نك��رده و آن راه ان��دازي كانال مال��ي تحت عنوان 
اينستكس است. اروپايي ها در تمام ۱/5سال اخير 
به طرف ايراني اي��ن تضمين را داده ان��د كه اجازه 

نخواهند داد منافع ايران در برجام تضييع شود اما در 
عين حال هيچ اقدام جدي و صحيحي براي چنين 

مسئله اي نكرده اند. 
امروز و در شرايطي كه شش سال از وعده هاي پوچ 
مانند »ضرورت چرخش همزم��ان چرخ اقتصاد و 
س��انتريفيوژ« مي گذرد و جامعه پذيرفته است كه 
با تعديل مواضع در برابر غرب نه تنها كش��ور روي 
آرامش و پيشرفت را به خود نمي بيند بلكه موانع و 
چالش هاي گسترده تري را نيز تجربه خواهد كرد، 
جماعتي تالش مي كنند اهداف برجام كه در قالب 
شعارهاي انتخاباتي در سال های 92 و 96 سر داده 
مي شد را تغيير داده و در چرخشي قابل تأمل هدف 
برجام را مباحثي غي��ر از بهبود اوض��اع اقتصادي 

عنوان كنند!
به عنوان نمونه وزير امور خارجه كشور هفته گذشته 
در گفت وگوي��ي بي��ان مي كند: »اي��ن واقعيت به 
اين معني نيس��ت كه هدف از برجام اقتصادي بود. 
اصاًل اين طور نيس��ت. مذاكرات ما درب��اره برجام 

تا فروردين 94 )يعني س��ه ماه قبل از توافق نهايي 
برجام( صرفاً هس��ته اي و امنيتي بود... بحث هاي 
هسته اي، امنيتي و خارج ش��دن از شوراي امنيت 
بحث هاي اصلي ما بود و اينكه كس��ي بگويد هدف 
برجام اقتصادي بود با واقعي��ات و خطوط قرمزي 
كه براي ما ترس��يم شده بود، نمي س��ازد، بنابراين 
اين دو موض��وع را باي��د از هم جدا كني��م. اهداف 
برجام اس��تراتژيك بود، آن اهداف به دست آمده و 
قابل بازگشت هم نيست. اجماع جهاني عليه ايران 
شكسته و قطعنامه هاي شوراي امنيت هم لغو شده 
است. درست است كه قطعنامه ها مي توانند برگردند 
اما ما هم مي توانيم برنامه هسته اي خود را به شكل 

قوي تري شروع كنيم.«
حال در ش��رايطي ك��ه عالي ترين مقام دس��تگاه 
ديپلماس��ي كش��ور عنوان مي كند ه��دف برجام 
اقتصادي نبوده است و اروپايي ها كماكان هيچ گونه 
اراده اي براي اجراي تعهدات خ��ود ندارند، رئيس 
دفتر رئيس جمه��ور در اظهارنظ��ري تأمل برانگيز 

بيان مي كند كه مذاكره با اروپا جدي تر شده است! 
آن هم بعد از آنكه اروپايي ها ساده ترين گام را براي 
تأمين منافع ايران در برجام برنداش��ته اند. اينگونه 
اظهارات نش��ان مي دهد دولتمردان كمافي السابق 
عالقه مند هس��تند تا برجام را با كيفيت موجود و 
برخالف ش��عارهاي پرطمطراق انتخاباتي خود كه 
»هدف برجام بهبود اوضاع اقتصادي نيست!« زنده 

نگه دارند. 
    شرطي كردن مردم اين بار درباره اروپا

رهبر معظم انقالب در ديدار مورد اش��اره خود با 
دولتمردان و در ادامه سخنان خود مي فرمايند: 
»... حاال هم »بس��ته  اروپايي« م��ردم را درباره 
بس��ته اروپايي ش��رطي نكنيد، البته اروپايي ها 
مجبورند، ناچارند، چشمش��ان چهارتا! بايستي 
بگويند چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع 
كنند - كه اسمش همان بس��ته است- اما اين را 
جزو موضوعات اصلي كش��ور قرار ندهيد، بسته 
اروپايي بيايد، نيايد. ما كارهايي در كشور داريم، 
مقدوراتي در كشور داريم، اين مقدورات بايستي 
تحقق پيدا كند، دنبال اين مقدورات برويد، گره 
نزنيد بهبود اقتصاد كشور را به چيزي كه از اختيار 

ما خارج است.«
اگر چه ۱9روز تا پايان ضرب االجل دولت به طرف 
اروپايي براي اجراي تعهدات آنها زمان باقي است و 
به نظر مي رسد اراده اي براي تغيير محاسابات اروپا 
در دولت وجود ندارد اما بايد همچنان اين مسئله را 
مورد تأكيد قرار داد كه هدف از امضا و اجراي توافق 
هسته اي تحقق شعارهايي مانند »چرخش همزمان 
چرخ سانتريفيوژ و چرخ اقتصاد كشور« و »بهبود 
آني در وضعيت معيش��تي مردم « بود، كمااينكه 
رهبرمعظ��م انق��الب در يكي از ديدارهاي س��ال 
گذشته به صراحت مي فرمايند: »... يا گفته مي شود 
مثاًل بين اروپا و امريكا ش��كاف به  وجود آمد، خب 
بله، ممكن است يك شكاف ظاهري  كم اهميتي هم 
بينشان ]به  وجود آمده[، لكن ما براي اين مذاكره 
نكرديم. ما مگر مذاكره كرديم كه بين امريكا و اروپا 
شكرآب به  وجود بيايد؟ ما مذاكره كرديم كه تحريم 
برطرف بشود، ش��روع مذاكره براي اين بود، ادامه 

مذاكره براي اين بود و اين بايد تأمين بشود.«
چنانچه از روز  امضای برجام در تير ماه س��ال 94 
تاكنون محاسبه كنيم اروپايی ها 50 ماه است كه 
هيچ كدام از تعهدات خ��ود را اجرايی نكرده اند و  با 
وعده های پوچ خود كماكان طرف ايرانی را اميدوار 

به برجام نگه داشته اند!

فرهن�گ ايث�ار و ش�هادت و س�رخم نك�ردن در براب�ر 
زورگوه�ا آن چي�زي اس�ت ك�ه كش�ور م�ا را حف�ظ ك�رد 
و باع�ث ش�د در براب�ر هم�ه س�ختي ها پي�ش بروي�م. 
به گزارش مهر، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه صبح ديروز در 
كنگره و همايش ملي الماس هاي درخشان، اظهار داشت: امسال 
روز 26مرداد در زمان نماديني ميان دو عيد واقع شده بود، سرافرازان 
آزاده ما نماد اين دو عيد واليت و سرسپردگي هستند. وي خطاب به 
آزادگان گفت: شما براي اطاعت از واليت امر فقيه، همه چيز خود را 

داديد و گواراياتان باد آنچه را به دست آورديد. 
ظريف افزود: همه ما وامدار شهيدان، ايثارگران و آزادگان هستيم. 
فرهنگ ايثار و شهادت و سرخم نكردن در برابر زورگوها آن چيزي 
است كه كش��ور ما را حفظ كرد و در برابر همه سختي ها باعث شد 

پيش برويم و شما بهترين نمونه آن هستيد. 
وزير امور خارجه تصريح كرد: همه مردم ما از اين چشمه جوشاني 

كه از امام حسين)ع( به ارث برده اند بهره مند هستند و كشور را در 
برابر همه فشارها و تجاوزات بيمه كردند. مثال بارز آن شما آزادگان 
عزيز هستيد و باالتر از همه، شهدا هستند. ما اين موضوع را به عنوان 

يك اصل در قدرت جمهوري اسالمي ايران مي دانيم. 
وزير ام��ور خارجه گف��ت: در دنياي كنوني، فقط ق��درت نظامي، 
اطالعاتي و سياسي نيس��ت. فرهنگ، باور، ايثار، از خود گذشتگي 
و توانمندي ايستادگي عامل و ش��اخصه بزرگ قدرت است. ما به 
لطف خدا و به بركت مقاومت مردم در حوزه هاي مختلف پيشرفت 
كرده ايم و مديون مقاومت مردم هستيم، چراكه اين پيشرفت ها از 
بيرون به ما وارد نشده است. ظريف گفت: پيشرفت هاي كشور ما به 
رغم مانع تراشي هاي خارجي بود، توفيقات ما نه به خاطر وابستگي به 
بيگانگان بلكه به رغم تحريم هاي ظالمانه و فشارهاي بيگانگان بوده 
است. مردم ما مبناي قدرت ما هستند و هر چه داريم از مردم داريم. 
اينكه امام راحل گفتند مردم ولي نعمت ما هستند به واقع اين طور 

است و خانواده شهيدان و ايثارگران 
نمونه اي��ن مردم هس��تند. مردم به 
خاطر تحمل سختي ها و ايستادگي 
اس��ت كه ولي نعمت ما هستند و هر 
چه داريم از آنهاست. اين يك عامل 
بزرگ قدرت است. وي ادامه داد: اگر 
امروز امريكا با همه ادعاي ابرقدرتي 
خود نمي تواند در برابر اين مردم كاري كند به خاطر فرهنگي است 
كه شماها نماد آن فرهنگ هستيد. اگر بخواهيم سربلندي، عزت و 
شرف امروز را داشته باشيم بايد هميشه به خاطر داشته باشيم كه ما 

مديون چه كساني هستيم. 
وزير امور خارجه بيان كرد: حتماً توسعه علمي، توانمندي نظامي، 
اقتصادي و سياسي ما مهم اس��ت اما وابستگي ما به مردم نيز مهم 
اس��ت و همه چيز ما از مردم اس��ت. ما به  عنوان خدمتگزاران اين 

مردم موظف هستيم كه در پس مقاومت شما مردم پنهان نشويم 
و هزينه اي به شما تحميل نكنيم. وي گفت: وظيفه ما اين است كه 
قدردان مقاومت شما باشيم و باري و فشاري از روي زندگي مردم 
بزرگ ايران برداريم. اگر باور داريم كه به خاطر همين مردم است كه 
ما سربلنديم بايد هزينه هاي معيشت مردم را كاهش دهيم. ظريف 
در پايان با بيان اينكه مردم صاحب اختيار ما هس��تند و ما صاحب 
اختيار مردم نيستيم، خاطرنشان كرد: رهبري فرمودند رأي مردم 
حق الناس اس��ت، يعني مردم هس��تند كه براي ما تعيين تكليف 
مي كنند. بايد اين واقعيت را پذيرفت و تجلي اين واقعيت جانبازان، 
شهدا و ايثارگران هستند. گفتني است صبح شنبه در سالگرد ورود 
آزادگان به كشور و در كنگره ملي و همايش سراسري الماس هاي 
درخشان، حجت االسالم سيد محمدعلي شهيدي رئيس بنياد شهيد 
و امور ايثارگران از محمدجواد ظريف وزير امور خارجه به نمايندگي 

از خانواده هاي شهدا، ايثارگران و آزادگان تقدير كرد.

وزير امور خارجه:

فرهنگ ايثار و شهادت كشور ما را در برابر زورگويي ها حفظ كرده است

گزارش 2  

50 ماهگی وعده های پوچ اروپا
15 ماه از هشدار رهبری مبنی بر اينكه »اقتصاد كشور را به بسته  اروپايي موكول نكنيد« گذشت

محمد  اسماعیلی
   تحلیل

   کوتاه
حاجي دليگاني اعالم كرد

شكايت نمايندگان از دولت به اصل ۹۰
ق�رار ب�ود دول�ت در م�ورد 1۴ميلي�ارد دالر واردات كاالهاي 
اساس�ي ب�ه مجلس گ�زارش ده�د ك�ه انج�ام نش�د، از اين 
رو نماين�دگان ب�ه كميس�يون اص�ل ۹۰ ش�كايت كرده ان�د. 
به گزارش مهر، در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسالمي، 
حسينعلي حاجي دليگاني در جريان بررسي ماده 2 طرح اصالح 
موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
خيلي از افرادي كه از رئيس جمهور انتقاد مي كنند يا دهانشان بسته 
شده يا بازداشت مي شوند. برخي اوقات برخي افراد از وزارتخانه اي 
انتقاد مي كنند كه با شكايت آنها مواجه مي شوند. وزارت اطالعات 
اخيراً از يكي از منتقدان ش��كايت كرده و وي بازداش��ت شده كه 
اين رويه اي غلط اس��ت. نماينده مردم شاهين ش��هر در مجلس 

خاطرنشان كرد: دولت قرار بوده اس��ت در مورد ۱4ميليارد دالر 
واردات كاالهاي اساس��ي به مجلس گزارش دهد كه اين موضوع 
محقق نشده اس��ت، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در اين 
باره به كميسيون اصل 90 مجلس ش��كايت كرده اند. وي اظهار 
داشت: در مورد پيشنهاد استفاده از روش هاي الكترونيكي براي 
توزيع كاالهاي اساسي هم مجلس اقدام كرده بود كه هيچ اتفاقي 
از سوي دولت رخ نداده اس��ت. حاجي دليگاني با بيان اينكه طرح 
شفاف س��ازي آرا را براي بررسي بيشتر به كميس��يون آيين نامه 
داخلي داديم، ولي تاكنون تعيين تكليف نشده است، گفت: به  رغم 
اينكه بيش از يك سال از اين پيشنهاد مي گذرد اما هيچ گزارشي از 

سوي اين كميسيون منتشر نشده است.

معاون هماهنگ كننده سپاه:

فضاي مجازي اردوهاي جهادي را به مردم شناساند
معاون هماهنگ كننده س�پاه پاس�داران گف�ت: فضاي 
مجازي توانست اردوهاي جهادي را در بين جوانان و مردم 

به خوبي بشناساند. 
سردار محمدرضا نقدي معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران در 
گفت وگو با راه دانا، در خصوص نقش فض��اي مجازي در عملكرد 
اردوهاي جهادي اظهار داشت: بايد در فضاي مجازي مسائل مثبت 
تربيتي، رشد دهنده و تعالي بخش را به شكل جذاب منعكس كنيم. 
وي افزود: بايد افراد مسلط به تكنيك هاي فضاي مجازي با حضور در 
اردوهاي جهاي و زندگي در بين بچه هاي جهادي لحظه هاي ناب را 
شكار كنند. يك خبرنگار با حضور چند ساعته در اردوهاي جهادي 
نمي تواند براي صفحات مجازي صحنه هاي نابي را ش��كار كند كه 

جوانان براي حضور در اردوهاي جهادي ترغيب شوند. 
سردار نقدي ادامه داد: وقتي شب و روز با جهادگران زندگي كرديد 
و در همه صحنه هاي مختلف كنار آنها بوديد، آن وقت است كه شما 
مي توانيد به عنوان يك فعال فض��اي مجازي صحنه هاي ناب كه 

بتواند جذاب باشد را به دست آوريد. 
معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران در خصوص اهميت نقش 
فضاي مجازي در شناساندن اردوهاي جهادي به جوانان اظهار 
داشت: فضاي مجازي توانست بحمداهلل اردوهاي جهادي را در 
بين جوانان و مردم به خوبي بشناساند و حاال ديگر دستگاه هاي 
كشور كه بايد از ظرفيت هاي اردوهاي جهادي استفاده كنند به 

اين مهم بپردازند.

   خبر


