
  گزارش 

مقاومت عزت آفرین است
ايستادگي مردم ايران در برابر امريكا در سال هاي اخير در مقايسه 
با سازش و تسليم كشورهاي زير سلطه و به تعبير ترامپ گاوهاي 
شيرده اگرچه به ما آموخت كه هزينه سازش و تسليم بسيار بيشتر 
از هزينه مقاومت اس��ت كه نتيجه آن را در سرنوش��ت بسياري از 
كش��ورهاي منطقه مي توان ديد، اما روند تح��والت روزهاي اخير 
آورده ديگري براي مردم ايران داشت و آن اينكه مقاومت عالوه بر 

كم هزينه تر بودن »عزت آفرين« نيز هست. 
ابعاد اين دستاورد را مي توان در ماجراي كشتي توقيف شده ايران 
توسط رژيم خبيث انگليس و با دس��تور كاخ سفيد ديد كه عالوه 
بر تحقير اين دوقدرت مطرح جهاني اعتبار وعظمت مردم ايران را 
يكبار ديگر و پس از اسقاط پهپاد متجاوز امريكايي در جهان ارتقا 

ودر معرض ديد جهانيان قرار داد 
درك اين ماجرا چندان دشوار نيس��ت كه اگر ايران پس از توقيف 
كش��تي گريس ۱ توس��ط انگليس س��كوت و قرار بود از مجاري 
ديپلماتيك ماجرا را پيگيري كند اكنون ع��الوه بر گريس ۱ بايد 
شاهد بوديم كه چندين كش��تي ديگر ايران به بهانه هاي واهي در 
ديگر تنگه ها و آبراه ها و حتي ش��ايد در خود خليج فارس توقيف 
شده بود. اما زماني كه امريكا و متحدانش اراده ايران را در مقاومت 
و ايستادگي و آمادگي براي تحميل هزينه مضاعف به دشمن و به 
ويژه بعد از توقيف كشتي متخلف انگليس��ي ديدند ، نه تنها عقب 
نشستند بلكه ناچار شدند بسياري از رويه هاي جاري ومحاسبات 

خود را نيز تغيير دهند، ازجمله: 
۱-ماجراي شكست مأموريت جان بولتن در سفر به انگليس براي 
همراه سازي اين كشور در به عهده گرفتن مسئوليت ائتالف نظامي 
در خليج فارس و تنگه هرمز، تحقير امريكا را در پي داشت. بي بي 
سي در گزارشي پيش از سفر بولتن به انگليس نوشته بود كه ايران 

محور ديدارهاي جان بولتون در لندن است. 
در اين گزارش آمده بود: جان بولتون، مش��اور امنيت ملي رئيس 
جمهور امريكا، براي دي��دار و گفت وگو با مقامات عالي رتبه دولت 
بوريس جانسون و با هدف »همگام كردن لندن در فشار عليه ايران 
و موضوع تأمين امنيت كشتيراني در خليج فارس« به اين شهر سفر 
كرده است. اما ساعاتي پس از سفر راديو فردا گزارش داد كه پس 
از ديدار بولتن با بوريس جانسون، نخست وزير جديد بريتانيا، قرار 

مي شود كه موضوع ايران به بعد از پرونده برگزيت موكول شود!
2- در پي عدم استقبال كشورها از پيوستن به ائتالف امريكايي در 
خليج فارس رسانه هاي بين المللی از آن به عنوان توانايي ايران براي 
انزواي امريكا ياد مي كنند. پايگاه خبري امريكايي فارين پاليسي در 
گزارشي ضمن تأكيد بر پاسخ سرد كشورها براي پيوستن به ائتالف 
دريايي خليج فارس تأكيد كرد كه امريكا در عرصه بين المللي تنها 
شده است و كشورها در بسياري از موارد امريكا را ناديده مي گيرند. 
اين گزارش تصريح كرد: در واقع كشورهاي ديگر جهان به راه خود 
مي روند، زيرا آشكار شده اس��ت كه دولت ترامپ تنها منافع خود 
را در نظر مي گيرد و هيچ عالقه اي به در نظ��ر گرفتن منافع ديگر 
كش��ورها ندارد. اينديپندنت با تأكيد بر اينكه ايران توانسته است 
تا حد زيادي امريكا را در عرصه بين المللي منزوي كند، افزود: اما 
اياالت متحده به دنبال آن اس��ت تا بتواند هر طور كه شده از اين 

انزوا خارج شود. 
3- داليل كش��ورهاي اروپايي و برخي كش��ورهاي عضو شوراي 
همكاري خليج فارس در مخالفت با پيوس��تن به ائتالف، ناشي از 
ناتواني آنها از برآورد پيامدهاي واكنش احتمالي ايران است. آنها 
وقتي اراده ايران را در دفاع قاطعان��ه از منافع امنيت ملي خود در 
منطقه ديدند ، صراحتاً به امريكايی ها اعالم كردند كه نمي خواهند 

مسئله منطقه پيچيده تر از اين شود. 
نش��ريه امريكايي »واش��نگتن فري بيكن« به نقل از يك منبع در 
س��فارت امريكا در برلين نوش��ت كه »ريچاد گرنل س��فير امريكا 
در برلين و ديپلمات هاي بلندپاي��ه امريكايي، دولت آلمان را براي 
پيوستن به اين ائتالف تحت فشار گذاشته اند اما اين تالش حاصلي 

در پي نداشته است«. 
4- رس��وايي امريكا در تداوم توقيف گري��س۱ ومخالفت انگليس 
با ادام��ه آن وپس از آن ع��دم تمكين دولت محل��ي جبل الطارق 
به حكم فرمايش��ي دادگاه امريكايي شكس��ت ديگر كاخ سفيد از 
مقاومت مردم ايران بود. مقام هاي جبل الطارق درخواست مجدد 
امريكا براي توقيف گري��س ۱ را رد واعالم كردند كه نمي توانند به 
درخواست امريكا براي توقيف گريس ۱، نفتكش حامل نفت ايران 
عمل كنند. وزير خارجه امريكا كه تالش هاي كشورش براي توقيف 
»گريس ۱« كه اكنون به آدريان دريا تغيير نام داده واكنون با پرچم 
ايران در حال تردد اسّت، بي ثمر مانده است، در مصاحبه با شبكه 
»فاكس نيوز« درباره آزادي اين نفتكش ابراز تأسف كرد. تنها كاري 
كه از دستش برآمد اين بود كه كش��ورها را تهديد كند كه به اين 

كشتي سرويس ندهند.
4- مقاومت ايران در برابر سناريويي ترامپ در پيشبرد اهدافش از 
طريق ميانجيگري  ها ، به تحقير ميانجي ها توسط ترامپ انجاميد 
. روزنامه امريكايي ديلي بيس��ت در اين زمينه مي نويسد: گفته اند 
دولت ترامپ با ارس��ال پيام هاي متناقض درباره ش��رايط مذاكره 
با ايران طرف هايي ك��ه ميانجي رد و بدل كردن پي��ام بين تهران 
و واشنگتن هس��تند را به ستوه آورده اس��ت. دو مقام فعلي دولت 
امريكا و ي��ك منبع آگاه ديگر مي گويند تضارب آرا)س��ردرگمي( 
در داخل دولت ترامپ باعث ايجاد اختالل در روند اين تالش هاي 
ديپلماتيك شده اس��ت . وزير خارجه فرانسه در واكنش به توئيت 
ترامپ كه نوشته بود »هيچ كس اجازه ندارد به هيچ طريق و شكلي 
ما را نمايندگي كند«، در بياني��ه اي تصريح كرد كه »پاريس براي 
برقراري صلح و ثبات در منطقه و كاهش تنش ها با تهران، نيازي به 

اجازه واشنگتن ندارد. «
5-اما مقاومت م��ردم ايران بيش از همه خود ترامپ را س��ردرگم 
ومس��تأصل كرده اس��ت. به گزارش رويت��رز، ترامپ پنج ش��نبه 
گذشته در جمع هوادارانش مي گويد: كه آنها )ايرانی ها(مردمان با 
»غروري« هستند و من اين را مي دانم. ترامپ درباره ترديدها درباره 
نتايج فشارها عليه ايران نيز گفت: ش��ايد مسيري را كه با ايران در 

پيش گرفته ايم كارايي داشته باشد و شايد هم كارا نباشد!
 اين روزها كه موضوع مقاومت ويا ديپلماس��ي وتأثير آن در برهم 
خوردن نظام محاسباتي وآرايش دشمن در منطقه، به سؤال اساسي 
والبته نقل محافل ورسانه ها تبديل شده است ، شايد روشن ترين 
پاسخ را بتوان در آخرين موضع رئيس جمهور امريكا يافت، آنجا كه 
به »غرور« ايرانيان اعتراف مي كند ودر عين حال دچار اين توهم 
است كه نظام جمهوري اسالمي در به در به دنبال مذاكره است وبا 
اذعان به ترديدها درباره نتايج فش��ارها عليه ايران مي گويد: شايد 
مسيري را كه با ايران در پيش گرفته ايم كارايي داشته باشد و شايد 

هم كارا نباشد!
24 ارديبهش��ت ماه امس��ال رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
مسئوالن و كارگزاران نظام، با اشاره به اقدامات خبيثانه امريكا در 
تشديد فشارها و تحريم ها عليه مردم ايران، براي »تغيير محاسبات 
و تسليم ش��دن مس��ئوالن« و نيز »فاصله گرفتن مردم از نظام« 
يادآور شدند كه در مواجهه با دش��من دو راه بيشتر وجود ندارد يا 
عقب نشيني ما و پيشروي متقابل آنها و يا مقاومت و ايستادگي كه 
تجربه ما در جمهوري اسالمي نشان مي دهد هر جا در مقابل دشمن 

مقاومت كرديم، جواب گرفتيم. 

عباس حاجي نجاري

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح: 

ایران فریب دعوت به مذاكره دشمن را نخواهد خورد
جمهوري اسالمي ايران تحت رهبري مقام عظماي 
واليت با وحدت، اراده  پوالدي�ن و مقاومت فعال، 
مسير تمدن س�ازي اس�المي را با درك عميق و 
بصيرت كاف�ي ادام�ه مي دهد و هي�چ گاه فريب 
دعوت به مذاكره و پليس خوب و بد را نمي خورد. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار محمد 
باقري، رئيس س��تاد كل نيرو هاي مسلح در مراسم 
تجليل از خانواده های معظم ش��هدا و اعطاي نشان 
فرمانده معظم كل ق��وا به جمع��ي از مدافعان حرم 
و مجاهدان جبه��ه مقاومت كه در محل س��تاد كل 
نيرو هاي مسلح برگزار شد، اظهار داشت: با وجود تمامي 
توطئه ها، دسيسه ها، جنگ تحميلي و ايجاد ناامني ها 
بحمداهلل امروز انقالب اسالمي در اوج قدرت و صالبت 
است و ثمرات آن در اوج اقتدار به ويژه در ماه هاي اخير 
نمايان شده و هرچه از قدمت انقالب اسالمي مي گذرد، 
جمهوري اسالمي در عرصه هاي مختلف منطقه اي و 
جهاني بالنده تر و مقتدرتر از گذشته به سوي اهداف و 

آرمان هاي خود گام برمي دارد. 
     جبهه مقاومت راه قدس را خواهد گشود

وي با اش��اره به نقش بي بديل جمهوري اسالمي در 
مقابله با توطئه هاي دشمنان و حركت به سوي قله هاي 
رفيع پيشرفت و شكوفايي گفت: جمهوري اسالمي 
امروز به ياري خداوند و به بركت خون شهدا و رهبري 
بي نظير امام راحل )ره( و رهبر معظم انقالب و فرمانده 
كل قوا حضرت امام خامنه اي )مدظله العالی( روز به روز 
بر قدرت و توان خود افزوده و جبهه ها و سنگر هاي كفر 
و الحاد را بيش از گذشته تسخير كرده و تحت تسلط و 
اراده خود درآورده است؛ به گونه اي كه انقالب ما امروز 
مس��ير الهي خود را با قدرت بيشتري طي مي كند و 
اميدواريم كه اين تالش ها زمينه ساز ظهور حضرت 
مهدي )عج( باشد.  رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح 
با بيان اينكه دفاع مقدس نماد مقاومت و دفاع ملت 
ايران برابر تجاوز خارجي اس��ت، خاطرنشان كرد: در 
دفاع مقدس، اس��تكبار جهاني با تمام قوا عليه ملت 
ايران حمله ور شد تا انقالب اسالمي را به زانو درآورد، 
اما همان طور كه دفاع مقدس زمينه ساز بازگشايي راه 
كربال شد، ان شاءاهلل تالش هاي امروز جبهه مقاومت 
نيز بسترساز بازگش��ايي مسير قدس براي مسلمين 

جهان خواهد شد. 
     ايران فريب دعوت به مذاكره را نمي خورد

عضو شورای عالی امنيت ملي تصميم و صبر راهبردي 
جمهوري اسالمي ايران در ماجراي برجام و روند فعلي 
را برخاسته از حكمت، هوشمندي و صالبت دانست و با 
اشاره به حوادث اخير در منطقه و جلوه گري هاي جديد 
اقتدار نيرو هاي مسلح كشور در مواجهه با تهديدات 
منطقه اي و جهاني گفت: اين رخداد ها ازجمله انهدام 
هواپيماي بدون سرنشين متجاوز جاسوس امريكايي و 

توقيف نفتكش متخلف انگليسي و در نهايت آزادسازي 
نفتكش كشورمان در جبل الطارق، نشان دهنده اين 
واقعيت است كه انقالب اسالمي با اقتدار به مسير خود 
براي دستيابي به آرمان هاي وااليش ادامه مي دهد. وي 
در ادامه تصريح كرد: امروز جمهوري اس��المي ايران 
تحت رهبري مقام عظم��اي واليت و فرماندهي كل 
قوا با وحدت، يكپارچگي، همدلي، هماهنگي، اراده 
پوالدين و مقاومت فعال و پويا، مس��ير تمدن سازي 
اسالمي را با درك عميق و بصيرت كافي ادامه مي دهد 
و هيچ گاه فريب دعوت به مذاكره و پليس خوب و بد 

را نمي خورد. 
     شكس�ت امريكا ب�راي ائتالف س�ازی در 

منطقه
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح با تأكيد بر اينكه امروز 
تالش امريكا در حوزه ائتالف سازي و توطئه افكني هاي 
جديد در خليج فارس شكس��ت خورده است، گفت: 

دشمنان، گروه هاي تكفيري و تروريست هايي كه به 
هيچ اصول اخالقي و اعتقادي و انساني پايبند نيستند 
را ايجاد و به جان جهان اسالم انداختند و اميد بسته 
بودند تا به اين واسطه، ايران اسالمي را محاصره كرده و 

اقتدار انقالب اسالمي در منطقه را از بين ببرند. 
سرلش��كر باق��ري تصريح ك��رد: بخش��ي از توطئه 
امريكايي ها عليه حريم اهل بيت )ع( بود و همان طوري 
كه بار ها شاهد بوديم امريكايي ها نيرو ها و فرماندهان 
محاصره شده داعش و جبهه النصره را با بالگردهاي شان 
از مهلكه نجات دادند و يا اينكه از طريق ارسال بسته هاي 
غذا، مهمات و امكانات از آنان حمايت كردند. استكبار 
جهاني نه تنها اين گروه ها را ايجاد كرد، بلكه از آنان به 
لحاظ سياسي، تسليحاتي و اطالعاتي حمايت كرد تا 
بتوانند به زعم خود به نظام اسالمي و جبهه مقاومت 
آسيب برسانند. وي در خصوص نقش بي بديل گفتمان 
انقالب اسالمي و تأثير آن در بيداري ملت هاي منطقه 

نيز گفت: امروز كشور سوريه با بيش از هشت سال دفاع 
توانست بخش اعظم سرزمين هاي خود را به بركت 
خون شهدا آزاد كند و براي آزادي كامل نيز گام هاي 

پاياني را برمي دارد. 
     سرپنجه هاي مقاومت پيروز در جبهه مقابله 

با استكبار
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح ادامه داد: امروز كشور 
عراق هم به ط��ور كامل از لوث وج��ود تكفيري ها و 
مزدوران استكبار جهاني پاك سازی شده است و دولت 

قانوني در اين كشور در حال استقرار است. 
سرلش��كر باقري اضافه كرد: ح��زب اهلل لبنان نيز در 
اين كش��ور همراهان زيادي دارد و در حال پيشبرد 
اهداف جبهه مقاومت برابر زياده خواهان و مزدوران 
صهيونيستي اس��ت. وي گفت: عربستان سعودي با 
حمايت اس��تكبار جهاني بيش از پنج سال است كه 
كشور يمن را مورد تهاجم و بمباران هوايي قرار داده 
اس��ت، اما اقتدار انصاراهلل و س��ربلندي مردم يمن، 
روسياهي متجاوزان و عيان شدن نشانه هاي شكست 

عربستان را رقم زده است. 
سرلشكر باقري افزود: اين حمالت ائتالف سعودي، 
امريكايي و صهيونيس��تي كار را ت��ا جايي پيش برد 
كه س��ايه فقر و قحطي بر ملت مظلوم يمن افكنده 
شد اما امروز رزمندگان انصاراهلل و جبهه مقاومت به 
دانش ساخت تس��ليحات راهبردي دست يافته اند و 
با پهپاد ها و موشك هاي خود برابر دشمنان مقاومت 
ايستادگي مي كنند. رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح 
حمايت الهي، هدايت رهبر معظم انقالب اس��المي، 
مرجعيت ش��يعه، بركت خون ش��هدا، ايثار و تفكر 
مقاومت رزمندگان، فرماندهي بي بديل سرلش��كر 
سليماني و ساير فرماندهان جبهه مقاومت را موجب 
پيروزي هاي امت اسالمي در عرصه منطقه اي قلمداد 
كرد. وي در ادامه با اشاره به برگزاري مراسم تجليل و 
اعطاي نشان گفت: اين مراسم به امر فرمانده معظم كل 
قوا براي اهداي نشان و تجليل از خانواده های شهداي 
مدافع حرم و فرماندهان نيرو هاي مسلح و قدرداني از 

مجاهدان جبهه مقاومت تشكيل شده است. 
سرلشكر باقري اعطاي نش��ان ها را موهبتي الهي و 
نماد موفقيت، س��ربلندي، فداكاري، ايثار، شجاعت، 
واليت مداري و تكليف شناسي توصيف و خاطرنشان 
كرد: برخي از اين عزيزان هم در دوران دفاع مقدس 
با دشمنان جنگيده و به درجه جانبازي نائل شدند و 
هم با حضور مستش��اري خود، برابر دشمن تكفيري 
ايستادند و با شكست آنان از حريم واليت و اهل بيت 
)ع( دفاع كردند. اين نشان ها مسئوليت ها را سنگين تر 
مي كند و تجليل شوندگان بيش از گذشته به الگو هاي 
مرجع نيرو هاي مسلح و دلسوزان انقالب و نظام تبديل 

مي شوند. 

ژه
وی

 فرجاماعتمادبهامریكا 
ازمليشدننفتتابرجام

روزنامه ايران ارگان دولت در پرونده اي كه به مناسبت 28 
مرداد س��الروز كودتاي امريكايي عليه دولت قانوني مصدق 
باز كرد، كوش��يده اس��ت تلويحا گفت وگو با دموكرات ها و 
امضاي برجام را ادامه سياس��ت دكتر مصدق در مواجهه با 
امريكايی ها ارزياب��ي كند كه به زعم اين روزنامه سياس��ت 

درستي بوده است!
نويسنده يادداشت آورده است: »دكتر محمد مصدق كوشيد 
تا از اختالف ميان قدرت ها در موضوع ملي شدن صنعت نفت 
ايران، حداكث��ر بهره را ببرد. او تضادهاي حاكم بر س��اختار 
سياسي امريكا را مي شناخت و مي دانست كه دموكرات ها، 
بهتر با كش��ورهاي جهان س��وم كنار مي آيند، در حالي كه 
جمهوريخواهان، اهل مدارا و ديپلماسي نيستند؛ موضوعي 
كه مي توان امروز هم در سياست  خارجي اياالت متحده تحت 
حاكميت جمهوريخواهان، به عينه مشاهده كرد؛ سياستي 
كه هيچ راهكار منطقي را برنمي تابد و به دنبال افزايش تنش 

و بهره برداري از آن در سطح بين المللي است. «
خوش بينی به دموكرات ها و بدبيني به جمهوريخواهان در 
حالي اس��ت كه از فرداي امضاي برج��ام تحريم هاي امريكا 
در زمان دولت اوباماي دموكرات نه تنها برداش��ته نشد كه 
به بهانه هاي مختلف، تحريم هاي جديدي به آن افزوده شد. 
اشتباه محاسباتي مصدق نيز از زماني آغاز شد كه او، منافع 

امريكا را كه آن زمان يك ابرقدرت نوظهور محسوب مي شد، 
همراستا با منافع ايران در مقابله با انگليس و شوروي مي ديد. 
از همين رو براي پيروزي در مقابل انگليس، به امريكا اعتماد 
كرد. اعتمادي كه چندان دوام نداشت و به كودتاي 28 مرداد 
با حمايت امريكايي ها منجر شد. مصدق از سلسله جنبان هاي 
جبهه ملي بود اما عجيب تر اينكه س��ه دهه بعد وقتي اسناد 
النه جاسوسي امريكا منتشر شد معلوم گرديد برخي اعضاي 
جبهه ملي با امريكايي ها سر و سر دارند و در واقع با طراحان 

كودتاي 28 مرداد 32، همكار و شريك شده اند. 

 شورايشهر،محصول»فيلترینگاميد«!
نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس در مصاحبه با روزنامه 
آفتاب يزد تأكيد كرده است كه شوراي شهر تهران محصول 
فراكس��يون اميد و »فيلترينگ اميد« است. فيلترينگي كه 
نيروهاي حداكثري اصالح طلب را وارد ش��وراي شهر كرد. 
فيلترينگي كه در آن نظارت اس��تصوابي ش��وراي نگهبان 

وجود نداشت. 
اظهارات محمدعلي وكيلي در حالي است كه شوراي شهر 
تهران بدون نظارت ش��وراي نگهبان و ب��ا حمايت پر رنگ 
اصالحات و با ش��عار »تكرار مي كنم« تشكيل شد و نتيجه 
اين شد كه فعاالن اصالح طلب آن را مايه آبروريزي، مصداق 
پوپوليسم و ناآشنا به امور ش��هري معرفي كردند. شوراي 
شهري كه طي دو سال آز آغاز به كار آن جز سياسی كاری و 
بازي اسم و فاميل هيچ كاِر ديگري انجام نشده است. ضمن 

اينكه يكي از شاهكارهاي شوراي شهر اصالح طلب تهران، 
انتخاب نجفي به عنوان ش��هردار پايتخت بود. انتخابي كه 
بي توجه به تذكرات نهادهاي امنيتي مبني بر اينكه نجفي 
ش��رايط الزم براي حضور در ش��هرداري ته��ران را ندارد، 
صورت گرفت و در نهايت ش��هردار اص��الح طلب تهران به 
دليل حواشي گسترده در زندگي شخصي اش به هيچ عنوان 
كارنامه قابل قبولي در شهرداري به جا نگذاشت، مدتي پس 
از كناره گيري از شهرداري، در اقدامي جنايتكارانه همسر 

دوم خود را با اسلحه غيرمجاز به قتل رساند. 
فضاحت اصالح طلب��ان در ش��ورا و اداره ش��هر تهران به 
اين دوره ختم نمي ش��ود و آنه��ا در دوره اول چنان دچار 
افراط و سياس��ي كاري ش��دند كه خود دس��ت به انحالل 
آن زدند. ش��ورايي كه بين دو حزب كارگزاران سازندگي و 
مشاركت تقسيم شده بود و در نهايت جنگ قدرت اين دو 
حزب با نفوذ، كار را به انحالل ش��وراي شهر كشاند. بعدها 
محمد عطريانفر عضو شوراي ش��هر منحل شده تهران در 
اظهارنظري درباره چرايي اي��ن انحالل تعبيري به كاربرده 
بود با اين مضمون كه »شوراي ش��هر مانند آكواريومي بود 
متشكل از نهنگ هاي بزرگ )اصالح طلبان(. اين آكواريوم 
تحمل و گنجايش نهنگ ها را نداشت در نتيجه شكست و از 
هم فرو پاشيد. « اكنون بايد ديد آيا مدني ترين نهاد مردمي 
شهر تهران باز هم قرار است آكواريوم سياست هاي اصالح 
طلبان به زعم وكيلي »حداكثري« ش��ود يا به ريل خدمت 

باز خواهند گشت؟

شمخاني: برجام را نباید امضا مي كردیم
دبي�ر ش�وراي عال�ي امني�ت مل�ي 
اي�ران در مصاحب�ه اي اع�الم ك�رد: 
نباي�د برج�ام را امض�ا مي كردي�م. 
به گزارش مهر، علي شمخاني، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي اي��ران در مصاحبه اي با 
شبكه امريكايي »ان بي س��ي نيوز« گفت: 
»ما نبايد توافق هس��ته اي دوران رياست 

جمهوري باراك اوباما )برجام( را امضا مي كرديم.« ش��مخاني در اين 
مصاحبه گفته برخي از مردم در ايران احس��اس مي كردند كه امضاي 
توافق هسته اي سال 2۰۱5 ميالدي اش��تباه بود. وي در پاسخ به اين 
سؤال كه »آيا شما نيز يكي از اين افراد هستيد«، گفت: »بله؛ من تابع 
ديدگاه هاي مردم هستم؛ مردم ايران.« شمخاني امريكا را »متجاوز و 
منشأ اصلي تنش ها در منطقه« خواند و به اين كشور هشدار داد »عاقالنه 
عمل كند«. اين مقام ارشد ايران در ادامه افزود: »كارزار فشار حداكثري 
دولت ترامپ )رئيس جمهوري امريكا، ( ايران را به زانو درنخواهد آورد و 
نيز نمي تواند تهران را به ميز مذاكره هسته اي برگرداند. هدف تحريم ها، 
مذاكره نيست؛ بلكه وادار كردن ما به تسليم است. مادامی كه امريكا اين 

رويكرد را در پيش بگيرد، ايران هرگز به دنبال مذاكره نخواهد بود. «
شمخاني در ادامه افزود: »ما مذاكرات موفقي در مسئله برجام داشتيم. 
چرا امريكا از آن خارج شد؟ در خيابان  هاي تهران قدم بزنيد. خواهيد 
ديد كه مردم ما چقدر بانشاط هستند و متوجه خواهيد شد امريكا به 
آنچه مي خواست، نرسيده اس��ت.« وي در ادامه اضافه كرد: »ايران به 
دنبال سالح  هاي هسته  اي نيست زيرا اين سالح  ها در اسالم حرام است 
و هرگز براي طرف هايي كه آن را در اختيار دارند، مانند اسرائيل، امنيتي 
را ايجاد نكرده است. معتقدم كسي كه به دنبال نابودي اسرائيل است 
همان كشوري است كه واقعيت  هاي ميداني را نمي بيند. آنها قدس را 
به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت مي شناسند. آنها به دنبال پروژه 
معامله قرن هستند.« اين مقام ارشد ايران هشدار داد: »در صورت وقوع 
جنگ، امريكا و متح��دان منطقه  اي آن در وضعيت وحش��تناكي قرار 
خواهند گرفت. ترديدي نيست كه وجهه مخدوش امريكا بيش از پيش 
در منطقه و دنيا از بين خواهد رفت. اساساً چرا آنها تهديد به آغاز جنگ 

عليه ما مي كنند؟«

مذاكرات ایران و فرانسه نتيجه نداده است
گام سوم كاهش تعهدات درحال طراحي است

س�خنگوي وزارت ام�ور خارج�ه در 
خص�وص رون�د مذاك�رات ب�ا ط�رف 
اروپاي�ي پيرام�ون برج�ام ب�ا توجه به 
نزديك ش�دن به پايان مهلت ايران در 
گام دوم، گفت: مذاك�رات و رايزني هاي 
در خص�وص تعه�دات اروپ�ا در برجام 
تا اين لحظه به نتيجه نرس�يده اس�ت. 

به گزارش مهر، سيد عباس موس��وي در نشست خبري روز دوشنبه 
خود گفت: امروز مصادف با كودتای 28 مرداد است كه از آن زمان تا 
به امروز دشمني ها و دسيسه هاي امريكايي ها عليه ملت ايران همواره 
وجود داش��ته و دارد، با وجود اين مقاومت ملت م��ا وجود دارد و آنها 

همچنان ملت ايران را نشناخته اند. 
وي در ادامه با اشاره به تالش هاي ديپلماتيك جمهوري اسالمي ايران 
براي گفت وگو در سطح منطقه و جهان گفت: باب گفت وگو از سوي 
ايران همواره باز است و ايران همواره به دنبال گسترش همكاري هايي 
دوجانبه و منطقه اي براي كاهش تنش هاي موجود است؛ ما به دنبال 

صلح و آرامش هستيم. 
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به اقدامات رئيس جمهور فرانسه 
اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران از راه حل هاي دوستانه استقبال 
مي كند و در همين جهت تماس هايي از س��وي آقاي مكرون با آقاي 
روحاني گرفته ش��د و هيئت هايي به دو كشور س��فر كردند. احتمال 
سفر آقاي روحاني به فرانس��ه نيز وجود دارد كه اگر قطعي شد اعالم 
مي كنيم. آقاي ظريف نيز سفرهايي به چين، ژاپن و ديگر كشورهاي 
شرق آسيا خواهند داشت و در اين سفر ها در خصوص مسائل دوجانبه 

و مسائل روز مذاكره خواهند كرد. 
وي در خصوص روند مذاكرات با طرف اروپايي پيرامون برجام با توجه 
به نزديك ش��دن به پايان مهلت اي��ران در گام دوم، گفت: مذاكرات و 
رايزني هاي در خصوص تعهدات اروپا در برجام تا اين لحظه به نتيجه 
نرسيده است. موسوي ادامه داد: البته زمان كمي تا پايان فرصت ايران 
به اروپا در گام دوم وجود دارد و ما منتظريم تا ببينيم رايزني ها به كجا 
مي رسد، همان گونه كه گفتم تماس هاي از سوي آقاي مكرون با آقاي 
روحاني صورت گرفته است اما هنوز به نتيجه نرسيده است، گام سوم 
هم متناسب با اقدامات طرف مقابل در حال طراحي است. سخنگوي 
وزارت امور خارجه گفت: از طريق مجاري رسمي در خصوص »آدريان 
دريا« هش��دارهاي الزم را به امريكا داديم تا اقدام اشتباه انجام ندهند 

چراكه با عواقب بدي روبه رو مي شوند. 

الريجاني در ديدار مقام كره اي:
هدف امریکا  صلح با كره شمالی نيست 

رئي�س مجلس ش�وراي اس�المي ب�ا بي�ان اينك�ه كره ش�مالي 
در براب�ر درخواس�ت هاي يك طرف�ه امريكايی ها، هوش�مندانه 
تصميم گرف�ت و عمل كرد، گف�ت: هدف امريكايي ه�ا انجام يك 
معامله صحي�ح با كره ش�مالي نيس�ت، بلك�ه آنه�ا مي خواهند 
اي�ن كش�ور را خل�ع س�الح ك�رده و تح�ت فش�ار ق�رار دهند. 
به گزارش خبرگزاري خان��ه ملت، دكتر الريجان��ي در ديدار با پاك 
چول مين معاون رئيس مجمع عالي خلق كره شمالي و رئيس گروه 
دوستي پارلماني كره شمالي و ايران با بيان اينكه كره شمالي در برابر 
درخواس��ت هاي يك طرفه امريكايی ها، هوشمندانه تصميم گرفت و 
عمل كرد، افزود: هدف امريكايي ها انج��ام يك معامله صحيح با كره 
شمالي نيست، بلكه آنها مي خواهند اين كشور را خلع سالح كرده و 
تحت فش��ار قرار دهند. وي با تأكيد بر اينكه امريكا خوي استكباري 
دارد، ادامه داد: رهبر كره ش��مالي در جريان مذاكرات با امريكايي ها 

خوب عمل كرد و اجازه نداد آنها به هدف خود دست يابند. 
الريجاني ب��ا بي��ان اينكه ك��ره ش��مالي در حوزه ه��اي مختلف به 
پيشرفت هاي خوبي دست يافته است، تأكيد كرد: استقالل اقتصادي 
يكي از نكات مهم براي هر كشور بوده كه كره شمالي اين هدف را دنبال 
مي كند. پاك چول مين، معاون رئيس مجمع عالي خلق كره شمالي 
نيز در اين ديدار با بيان اينكه ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي در 
حوزه هاي مختلف به ويژه اقتصادي و نظامي، پيشرفت چشمگيري 
داشته است، گفت: جمهوري اسالمي ايران با رهبري حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در برابر زياده خواهی های امريكا ايستادگي كرده است. وي 
با اشاره به اينكه كش��ورهايي مانند ايران و كره شمالي تحت فشار و 
تحريم هاي سخت امريكايي ها قرار دارند، افزود: ايران و كره شمالي 
بايد همكاري هاي خود را در تمام��ي حوزه ها به ويژه حوزه اقتصادي 

توسعه دهند. 
معاون رئيس مجمع عالي خلق كره ش��مالي با بيان اينكه امريكايي ها 
در جريان مذاكره با كره شمالي درخواست هاي غيرمنطقي و يك طرفه 
دارند، اظهار داشت: امريكايي ها در مذاكرات خود با كره شمالي با طرح 
موضوع تحريم ها مانع تراش��ی مي كنند و كره ش��مالي به دنبال ايجاد 

اقتصادي مستقل است. 
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      قضائی

مصمم هس�تيم با همه افراد حتي يقه سفيدها 
كه فكر مي كنند خط قرمز هستند و مي توانند 
قانون را ب�ا اس�تفاده از روابط و نف�وذ خود دور 
بزنند، برخ�ورد كنيم. ما در برخورد با مفاس�د، 
هيچ خط قرمزي جز اجراي قانون نمي شناسيم.

به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه، 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي 
قوه قضائيه با تبريك فرا رسيدن عيد سعيد غدير خم، 
تصريح كرد: خداوند با اعطاي واليت اميرالمؤمنين 
)ع( و فرزندان بزرگوار ايشان بر بشريت منت نهاد 
و واليت عطيه اي الهي ب��راي همه بندگان و عوالم 

هستي است. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه امروز خدا را شاكريم 
كه جلوه واليت را در نظام مقدس جمهوري اسالمي 
داريم، واليت فقيه و حاكميت فقه و آموزه هاي دين را 
از بركات غدير دانست و ادامه داد: در اين جلوه، آنچه 
از خوبی ها و بركات مي بينيم ناشي از بركات واليت 
است بنابراين با همه عربده كشی ها و ظلم و تعدي 

دشمنان، تمام ترفندها، مكرها و حيله های شان نقش 
بر آب است چون اين نظام، جلوه واليت علوي است. 
اگر امروز نهيب ولي فقيه عادل در رأس نظام اسالمي 
و اقتدار جمهوري اسالمي، دشمن را مستأصل كرده 
است، همگي از بركات واليت علوي در نظام است كه 
بايد شكرگزار آن باشيم و شكرگزاري نيز تنها در گرو 

واليت پذيری است. 
 آيت اهلل رئيسي، رفع توقيف نفتكش »گريس-۱« با 
حكم ديوان عالي جبل الطارق را نمونه اي از شكست 
دش��من در روزهاي اخير دانست و تأكيد كرد: اين 
ميزان از توقيف، صرفاً با آزادسازي جبران نمي شود 
بلكه بايد با پيگيري هاي حقوقي، خسارت دريافت 
شود تا درس عبرتي باشد براي همه آنها كه بر خالف 
موازين بين المللی اقدام مي كنند.  رئيس قوه قضائيه 
با بيان اينكه اولين ركن واليت علوي براي ما اجراي 
عدالت اس��ت، وضع قانون عادالن��ه، اجراي بدون 
تبعيض قانون و صدور حكم عادالنه را از مصاديق 
اجراي عدالت در سه قوه دانست و اظهار كرد: امروز 

مهم ترين پيام غدير، اجراي عدالت در پرتو آموزه هاي 
دين و شريعت اس��ت و ما ترديد نداريم كه مردان 
و زنان صالح در جاي جاي اين كشور با تمسك به 
قوانين اسالمي و اراده های پوالدين، همواره مصمم 

به اجراي عدالت هستند. 
 آيت اهلل رئيسي خاطرنشان كرد: اجراي عدالت بايد 
به گونه اي باشد كه مردم آن را احساس كنند. اينكه 
برخي مي گويند به هر حال يك ط��رف از اجراي 
عدالت قضايي، ناراضي خواهد ب��ود، حرف كامل 
و دقيقي نيس��ت زيرا عدالت، امري فطري است و 
كساني هم كه به ظاهر از يك حكم ناراضي باشند، 
در خلوت خود از اجراي عدالت احس��اس رضايت 
مي كنند.  رئيس قوه قضائيه با بي��ان اينكه امروز 
براي ما مهم ترين آموزه غدير، اجراي عدالت است، 
به عزم دستگاه قضايي براي برخورد با همه مظاهر 
فساد و تبعيض اشاره و تصريح كرد: مصمم هستيم 
كه با همه افراد حتي يقه سفيدها كه فكر مي كنند 
خط قرمز هستند و مي توانند قانون را با استفاده از 

روابط و نفوذ خود دور بزنن��د، برخورد كنيم. ما در 
برخورد با مفاسد، هيچ خط قرمزي جز اجراي قانون 
نمي شناسيم.  آيت اهلل رئيسي گفت: همكاران بنده 
در دستگاه قضايي و همه مجريان قانون بدانند كه 
اجراي عدالت، رضاي خدا و مردم را در پي خواهد 
داشت و ناراضي بودن عده اي قليل، به هيچ عنوان 

تعيين كننده و اثربخش نيست. 
  بر اس��اس اين گزارش، در جلسه شوراي عالي قوه 
قضائيه، دستورالعملي به تصويب رسيد كه بر اساس 
آن كليه دادگاه ها و دادس��راها مكلف شدند برخي 
پرونده ها را پيش از طرح در محاكم، الزاماً به شوراي 
حل اختالف جهت برقراري صلح و س��ازش ارجاع 
دهند.  بر اس��اس اين دس��تورالعمل كه به امضاي 
رئيس قوه قضائيه رسيد، ارجاع پرونده های مربوط 
به تمامي جرايم قابل گذشت، جنبه خصوصي جرايم 
واجد دو جنبه عمومي و خصوصي و كليه اختالفات و 
دعاوي خانوادگي و ديگر دعاوي مدني به شوراي حل 

اختالف با لحاظ شرايطي، الزامي شد. 

رئیسي:  هیچ یقه سفیدی خط قرمز  قضا  نیست 
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