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  راكت هاي رئيسي با موفقيت به اهداف اصابت كرد
يك فعال رسانه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره 
مبارزه حجت االسالم رئيسي با شبكه فساد داخلي نوشت: 
راكت هاي رئيسی با موفقيت به مواضع شبكه فساد داخلي 
اصابت كرده است و ما شاهد شروع گاليه هاي مفسدان هستيم. بترسيد از 

روزي كه موشك هاي رئيسي روي اهداف بزرگ تر قفل كند. 
........................................................................................................................

  گزارش توئيتري ظريف از نتايج سفر مسكو
»محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه ايران روز دوشنبه در پيامي در 
توئيتر به نتايج سفر خود به مسكو اشاره كرد. وي در اين پيام توئيتري 
نوشت: در مس��كو با »رضا اردكانيان« وزير انرژي ايران براي مذاكره با 
همتايانمان »سرگئي الوروف« و »الكساندر نواك« بوديم. ظريف در 
ادامه نوشت: تمركز گفت وگوها بر روابط دوجانبه، موضوعات منطقه اي، 
امنيت خليج فارس و تحوالت اخير درباره برنامه جامع اقدام مشترك 
بود. وزير امور خارجه ايران در اين پيام توئيتري خود به سه مصاحبه و 

ديدار با كارشناسان ايراني در مسكو نيز اشاره كرد. 
........................................................................................................................

  رهبر انقالب: هيئِت سكوالر نداريم!
همزمان با ايام عزاداري س��رور و ساالر شهيدان صفحه 
منتس��ب به دفتر حفظ و نش��ر آثار حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي بخشي از بيانات رهبر معظم انقالب را در پستي 
درباره سياست هاي حاكم در هيئت هاي عزاداري منتشر 
كرد. در متن اين پس��ت به نقل از رهبر معظم انقالب اسالمي آمده است: 
هيئت ها نمي توانند سكوالر باشند، هيئِت امام حسيِن سكوالر ما نداريم! 
هركس عالقه مند به امام حسين است، يعني عالقه مند به اسالم سياسي 
است، اسالم مجاهد است، اسالم مقاتله است، اسالم خون دادن است، اسالم 
جان دادن است، معناي اعتقاد به امام حسين)ع( اين است. اينكه آدم در يك 
مجلس روضه يا هيئت عزاداري مراقب باشد كه مبادا وارد مباحث اسالم 
سياسي بشود، اين غلط است، البته معناي اين حرف اين نيست كه هر حادثه  
سياسي در كشور اتفاق ميفتد، ما بايد حتماً در مجلس روضه آن را با يك 
گرايش خاصي- حاال يا اين طرف يا آن طرف- بي��ان كنيم و احياناً با يك 
چيزهايي هم همراه باشد، نه، اما فكر انقالب، فكر اسالم، خط مباركي كه 
امام )رضوان اهلل عليه( در اين مملكت ترسيم كردند و باقي گذاشتند، اينها 

بايستي در مجموعه ها و مانند اينها حضور داشته باشد. 
........................................................................................................................
  چند نكته درباره آينده مذاكرات ايران و غرب در باب برجام

مه��دي محم��دي تحليلگر مس��ائل سياس��ي طي 
يادداش��تي در كانال تلگرامي خود نوشت: اطالعات 
موجود نش��ان مي دهد هدف فرانسه از مذاكراتي كه 
ايران را در آن درگير كرده، يافتن راهي براي پايبندي 

غرب به برجام نيست.هدف سه چيز است:
 اول- جلوگيري از برداشته شدن گام س��وم كاهش تعهدات از سوي 
ايران كه بايد روز 15ش��هريور انجام ش��ود و اگر مقدور بود، به عقب 

بازگرداندن دو گام پيشين. 
دوم- نشاندن ايران پاي ميز مذاكرات يك توافق جديد به جاي برجام 
كه برنامه هاي دفاع��ي و منطقه اي ايران را در بر بگيرد و س��قف هاي 
زماني تعهدات برجامي ايران را بردارد. س��وم- نشاندن ايران پاي ميز 

مذاكره مستقيم، سطح باال و فراهسته اي با امريكا. 
نقش سوم در واقع مهم ترين كاري است كه اكنون فرانسه در حال انجام آن 
است. از حدود يك سال قبل كه اروپايي ها يك تالش ظاهراً مستقل براي 
حفظ برجام را آغاز كردند هم هدف همين بود كه نهايتاً همه چيز به مذاكره 
مستقيم ايران و امريكا گره بخورد. اكنون اروپا به نقش واقعي خود، يعني 
داللي مذاكره ايران و امريكا بازگشته است. دولت ايران بايد به دقت چهار 

نكته را در مواجهه با اين صحنه در نظر بگيرد:
1- يك خط اعتب��اري 15ميليارد يورويي ك��ه تازه قرار اس��ت از طريق 
اينس��تكس صرفاً براي معامالت غيرتحريمي هزينه ش��ود، به هيچ وجه 

جايگزين تعهدات برجامي اروپا نيست. 
2- هيچ توافقي با اروپا، نمي تواند مانع پاسخ مستقل ايران به راهبرد فشار 
حداكثري امريكا شود. داستان ايران و امريكا در منطقه، سواي چيزي است 
كه در مذاكرات با اروپا مي گذرد و ايران بايد اين نكته را به اروپا تفهيم كند كه 
مذاكره با آن، به معناي توقف كمپين تحميل هزينه ايران به امريكا نيست. 
3- آغاز هر نوع مذاكرات فراهس��ته اي به معناي رساندن امريكا به همان 
چيزي است كه مي خواهد. اين مذاكرات برداشتن تحريم ها را موكول به 
توافقي چنان جامع مي كند كه دست پيدا كردن به آن عماًل محال است. 

4- ترامپ مذاكره با ايران را براي سياس��ت داخلي خود مي خواهد نه 
براي حل مش��كل تحريم ها. پس از آنكه ترام��پ عكس دلخواهش را 
گرفت، اساس��اً دليلي براي برداش��تن تحريم ها نخواهد داشت. براي 
گرفتن امتياز بايد نياز طرف مقابل را گروگان گرفت نه اينكه پيشاپيش 
آن را برآورده كرد. ما به تعبير آقاي ظري��ف، به جاي هتل هاي وين و 
ژنو، زير كولر منزلمان هم كه خوابيده باشيم و به جاي فروشگاه هاي 
نيويورك، از مغازه سر كوچه مان هم كه خريد كرده باشيم، اين مقدار 

را از منطق معامله فهميده ايم.

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي:
 اشتباه دولت گره زدن هدفگذاري های خود

به برجام بود
يكي از اش�تباهات دولت اي�ن بود ك�ه بس�ياري از هدفگذاري هاي 
خ�ود را ب�ه بح�ث برج�ام گ�ره زده ب�ود ك�ه ب�ا خ�روج ترام�پ 
از اي�ن توافقنام�ه چ�ون توج�ه كمت�ري در ش�ش س�ال اخي�ر 
ب�ه بح�ث تولي�د داخ�ل داش�ت، ضرب�ه س�نگيني خ�ورد.

به گزارش ف��ارس، حميدرضا فوالدگر رئيس كميس��يون ويژه حمايت از 
توليدملي در مجلس و عضو شوراي مركزي جامعه اسالمي مهندسين در 
نشست شوراي مركزي اين تشكل با موضوع نقد عملكرد دولت دوازدهم به 
بررسي عملكرد دولت و چالش هاي پيش رو در دو سال باقي مانده از دولت 
تدبير پرداخت و اظهار داشت: در دوره 92 تا 96 سياست اقتصادي دولت 
مهار تورم و ثبات دادن به موضوع اقتصادي و بحث برجام در حوزه اقتصادي 
بود. وي افزود: سياس��ت هاي انقباضي دولت به ركود دامن زد، لذا در حل 
مشكالت اقتصادي و رونق توليد خيلي موفق نبود. ديگر عدم موفقيت دولت 
اين بود كه به رغم ثبات نسبي كه در حوزه اقتصاد ايجاد كرد، به دليل وجود 
ژنرال هاي متعدد در دولت، وحدت رويه اقتصادي را شاهد نبوديم، لذا در 
دوره 96 تا 98 شاهد تصميمات شتاب زده اي بوديم كه همواره مورد نقد 

همين دولتمردان در زمان احمدي نژاد بود. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: اشتباه ديگر 
دولت اين بود كه بسياري از اين هدفگذاري هاي خود را به بحث برجام گره 
زده بود كه با خروج ترامپ از اين توافقنامه چون توجه كمتري در شش سال 
اخير به بحث توليد داخل داشت، ضربه سنگيني خورد. اگر دولت به توليد 
داخل توجه بيشتري مي كرد مي توانس��ت اقتصاد ايران را مقاوم تر سازد. 
در همين دوران تحريم توانمندي هاي خارق العاده اي را در توليد از سوي 
شركت هاي دانش بنيان شاهد هستيم. رئيس كميسيون ويژه حمايت از 
توليد ملي در مجلس بيان داشت: عملكرد بانك مركزي و تصميمات اتخاذ 
شده در سال 97 اصاًل مناس��ب نبود و به ضرر بازار ارز و توليد كشور شد. 
مداخله دولت در سال هاي 96-95، 32ميليارد دالر بود كه توانست قيمت 
ارز را ثابت نگه دارد اما اين فنر در سال 97 رها شد و بعد با تصميم اشتباه 
دالر 4هزارو200توماني، فشار تقاضا و ثبت سفارش ها بيشتر شد و منابع 
ارزي كش��ور هدر رفت. فوالدگر گفت: موضوع اشتغال هم چون خيلي به 
بحث برجام گره خورده بود به خاطر اين اتفاقات، خيلي ارتقا پيدا نكرد و از 

جمله موارد ناموفق عملكرد دولت بود.

و  باثبات تري��ن 

محمد   اسماعیلی
اصلي تري��ن ابزار    تحلیل

غ��رب و ب��ه ويژه 
امريكايي ها براي مقابله فعال با جمهوري اسالمي 
ايران »تحريم« بوده اس��ت؛ ابزاري كه به زعم 
مقامات ارشد كشورهاي غربي و تئوريسين هاي 
آنها ايران را پاي ميز مذاكرات هسته اي كشاند و 
با به كارگيري همين ابزار مي توان اين كشور را 
ملزم به پذيرش خواسته هاي موشكي و منطقه اي 
كرد و ايران را در نهايت به يك كشور استاندارد 

تبديل كرد. 
اينكه دونالد ترامپ بع��د از روي كارآمدن در كاخ 
سفيد نخست از توافق هس��ته اي خارج شد و فوراً 
تحريم ه��اي گس��ترده اي را در دوره ه��اي زماني 
مختلف عليه كشورمان وضع كرد ناشي از همين 
ديدگاه اس��ت كمااينكه باراك اوباما در نخستين 
گفت وگوي رسانه اي خود بعد از امضاي برجام ابراز 
كرد تحريم ها ايران را پاي ميز مذاكره كش��اند كه 
تأييدكننده همين نوع تفكر در بين سياستمداران 

غربي است. 
ده ها موسس��ه تحقيقاتي و رسانه معتبر غربي نيز 
همانند دولتمردان و سياستمداران خود معتقدند با 
تشديد فشارهاي اقتصادي و معيشتي عليه جامعه 
ايران در قال��ب وضع بس��ته هاي جديد تحريمي 
مي توانند رفتار ايران در عرصه بين الملل و منطقه 
را وارد فازی غير از آنچه طي 40 س��ال اخير بوده، 
كنند. نكته مه��م در اين ميان آن اس��ت كه بايد 
جس��ت وجو و بررس��ي كرد كه نقش يك جريان 
سياس��ي در داخل كش��ور و رهبران و رسانه هاي 
منسوب به آن در شكل گيري و البته پايدار شدن 
چنين تفكري در غ��رب چه ميزان بوده اس��ت و 
اينكه هيالري كلينتون در كتاب خاطرات خود به 
صراحت، موضع گيري دو تن از نامزدهاي انتخاباتي 
كشور در جريان انتخابات سال 92 مبني بر اظهار 
»ضعف و ناتواني در برابر تحريم هاي غرب و لزوم 
مذاكره مس��تقيم با امريكا براي كاهش فشارهاي 
اقتص��ادي« را عامل مؤثر بر تش��ديد فش��ارهاي 
اقتصادي دانس��ت و تن ندادن به توافق در دولت 

گذشته را نيز بايد مورد حالجي قرار داد. 
    توصيه هاي مؤسس�ه مطالع�ات امنيتي 

»امريكای نو« براي مهار ايران 
اخيراً انديش��كده مطالعات امنيتي »امريكاي نو« 
در راستاي اتخاذ سياست پيش رونده و محدودساز 
با هدف مهار جمهوري اسالمي ايران آورده است 

كه براي سياستگذاري مناس��ب عليه ايران، بايد 
برخورد سياس��ت هاي مختلف اي��االت متحده و 
اولويت هاي گوناگون آن را با يكديگر در حوزه هاي 
تحريم، مقابله با تروريسم، مقابله با اشاعه هسته اي 
و مانند آن مديري��ت كرد. اين مركز در راس��تاي 
اين پيش��نهاد 12 توصيه راهب��ردي را براي مهار 
ايران مطرح مي كند كه بخش ه��اي مهمي از آن 
با محوريت افزايش تحريم هاي ضدايراني اس��ت: 
»از سياس��ت هاي مختلف به وي��ژه تحريم براي 
بيشينه سازي فشار بر ايران از طريق برجسته سازي 
فعاليت هاي غيرقانوني غيرهس��ته اي ايران بهره 
بگيريد« و در بخش ديگري از پيش��نهادات خود 
مي آورد: »تأثي��رات منفي تحريم ه��اي يكجانبه 
اياالت متحده ب��ر اقتصاد امري��كا را تا حد ممكن 
كاهش داده و به فكر ايجاد و حفظ يك پايه اساسي 

و بلندمدت براي تحريم ايران باشيد.«
همچنين انديشكده امريكايي مطالعات راهبردي و 
بين المللي »CSIS« در گزارشي تحليلي پيرامون 

ق��درت منطقه اي اي��ران ضمن اذع��ان به قدرت 
جمهوري اس��المي ايران در منطقه غرب آسيا به 
ارائه پيشنهاداتي براي محدود كردن و اضمحالل 
ق��درت و نفوذ منطق��ه اي ايران مي پ��ردازد: »در 
حال حاضر اقتص��اد ايران داراي التهاباتي اس��ت 
كه مي تواني��م با ي��ادآوري هزينه ه��اي اقدامات 
منطقه اي و خطرات مالي و جاني اين اقدامات براي 
مردم ايران، ادامه فعاليت هاي منطقه اي ايران در 
منطقه را با هزينه هاي سياسي در داخل اين كشور 

مواجه كنيم.«
    تضعيف نظام اقتصادي ايران، يك اولويت 

تمام عيار
انديشكده صهيونيستي بگين س��ادات نيز اخيراً 
در تحلي��ل روابط عربي-عبري ب��ر مبناي معامله 
قرن هم��كاري بين امريكا، رژيم صهيونيس��تي و 
شوراي همكاري خليج فارس در راستاي اقدامات 
مقابله اي با جمهوري اس��المي اي��ران را اينگونه 

دسته بندي مي كند: 

1- منزوي و محكوم كردن ايران در مجامع بين المللي 
2- همكاري هاي اطالعاتي و امنيتي 

3- رديابي، پيگي��ري و همكار ي هاي اقتصادي با 
هدف تضعيف نظام اقتصادي ايران 

4- فعاليت هاي رژيم صهيونيس��تي در سوريه به 
منظور تضعيف ايران

ي��ا انديش��كده امريكايي پيترس��ون در بررس��ي 
التهابات سيستم بانكي كشور و ارزيابي مؤلفه هاي 
التهاب آفرين در اقتصاد كش��ور را اينگونه تشريح 
مي كند: »تحريم هاي اعمال شده از سوي امريكا در 
سال 2018 آسيب پذيري اقتصادي ايران را تشديد 
كرده اند اما مشكالت، ناشي از نقش دولت، فساد و 
عدم توانايي بانك مرك��زي در تنظيم و نظارت بر 

سيستم است.«
    تحريم ها موقعيت اصالح طلبان را به خطر 

انداخته است 
چندي پيش بود كه كميته اقتصاد و امنيت مجمع 
پارلمان��ي ناتو در گزارش��ي درب��اره بهره گيري از 

ابزار تحريم ه��اي اقتصادي در سياس��ت خارجي 
ضمن بررس��ي اثرمندي اين تحريم ه��ا در پيش  
بردن سياس��ت هاي امريكا در منطقه با بررس��ي 
تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اس��المي ايران 
آورده اس��ت: »تحريم هاي امريكا عامل مؤثري بر 
تغيير محاسبات ايران بوده اس��ت اما اين عامل با 
وجود بازيگران داخلي مؤثر واقع ش��ده  اس��ت به 
گونه اي كه با تصميم سازي در اتخاذ سياست هاي 
داخلي بس��تر الزم براي اثرمند شدن تحريم ها را 
فراهم كرده اند.« اين كميت��ه همچنين در ادامه 
يكي از آثار منفي اصرار بر ابزار تحريم براي فشار بر 
ايران و در نتيجه تغيير رفتار كشورمان را اينگونه 
بيان مي كند: »يكي از خطرات پي��ش رو در روند 
بهره گيري از ابزار تحريم ها عليه جمهوري اسالمي 
ايران اين اس��ت كه اصالح طلبان در كشور مقصر 
وضعيت سخت ش��ناخته ش��وند. در اين صورت 
نيروهاي انقالبي كه خود از عوامل اصلي دور زدن 
تحريم ها هستند، روي كار خواهند آمد كه اين امر 
خطر جدي در مقابل سياس��ت هاي امريكا در اين 

كشور و منطقه خواهد بود.«
جالب اين است كه در هفته اخير مركز مطالعات 
امنيت  مل��ي رژيم صهيونيس��تي در گزارش��ي 
تحليلي درباره التهاب��ات اقتصادي و مؤلفه هاي 
اثرگذار در اعتراضات اجتماعي ايران آورده است: 
»با وجود التهاب��ات اقتصادي به نظر مي رس��د 
جمهوري اس��المي ايران قادر به ايستادگي در 
برابر تحريم هاي امريكاست و حتي امكان بهبود 
تدريجي اقتصاد اين كش��ور در س��ال آينده نيز 
وجود دارد. با اين شرايط بهبود اقتصادي تنها از 
طريق »اقتصاد مقاومتي« كه برآمده از استراتژي 
رهبري ايران اس��ت، امكانپذي��ر خواهد بود كه 
عمدتاً شامل كاهش وابستگي ايران به نهادهاي 
خارجي و امتن��اع از قبول خواس��ته هاي دولت 

امريكاست.«
گزارش اين مركز رژيم صهيونيستي در حالي است 
كه جماعتي در داخل كشور از ديرباز تاكنون تالش 
داشته اند راه برون رفت كشور از مشكالت كنوني 
را توسعه وابس��ته گرايي و تعديل مواضع ايران و 
چشم پوشي از بس��ياري از منافع كشور در حوزه 
سياس��ت خارجه عنوان كنند و در آوردگاه هاي 
انتخاباتي اين س��يگنال را به غرب فرس��تاده اند 
كه اس��تمرار تحريم ها مي تواند رويكرد حاكميت 
سياسي كشور را در برابر بسياري از مباحث مورد 

مناقشه تغيير دهد.

انديشه توسعه وابسته گرا غرب را به تحريم ايران امیدوار کرد
برخالف جريانی در داخل، حتی دشمنان نيز راه نجات ايران را اقتصاد مقاومتی می دانند

عالءالدين بروجردي:
 تضمين فروش نفت

تنها شرط برجامي تهران نيست
رفع تحري�م از فروش نف�ت ايران حق ما ب�وده و وظيفه 
غربي هاس�ت زيرا آنها بايد تعهدات خود را عملي كنند. 
عالءالدين بروج��ردي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به 
اظهارات اخير عباس عراقچي مبني بر اينكه ش��رط اجراي 
كامل تعهدات برجامي از س��وي ايران، تضمين فروش نفت 
ايران است، اظهار داشت: ديوار بي اعتمادي بين ايران و امريكا 
بسيار بلند است و به حرف هاي ترامپ نمي توان اعتماد كرد. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه رفع 
تحريم از فروش نفت ايران حق ما بوده و وظيفه غربي هاست زيرا آنها بايد به تعهدات خود 
عمل كنند، بيان كرد: براي اجراي كامل تعهدات برجامي ايران، تنها شرط تهران تضمين 

فروش نفت ايران نيست. 
وي افزود: بايد محور اساس��ي اقتصاد خود را از نفت و خام فروش��ي نفت به اقتصاد ملي و 
داخلي سوق دهيم و در يك زمانبندي طراحي ش��ده از خام فروشي دست برداريم تا آثار 

مثبت دوري از خام فروشي براي ملت ايران ملموس باشد. 
بروجردي ادامه داد: متأس��فانه در مورد معادن نيز خام فروش��ي رايج است، برخي از 
كشورها به صورت خام سنگ را از ايران خريداري مي كنند و در درون كشتي هايشان، 
كارخانه اي را نصب كرده اند و همين جا س��نگ ها را فرآوري مي كنن��د و به چند برابر 
قيمت به ايران مي فروشند، با اين شرايط بايد بر اساس توانمندي داخلي اقتصاد خود 
را مقاوم كنيم. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ماكرون 
هيچ اراده اي از خود ندارد و از امريكا تبعيت مي كند و نمي توانيم به عملكرد فرانسوي ها 
اميدوار باشيم، گفت: جزئيات گام س��وم كاهش تعهدات برجامي نيز توسط مسئوالن 

مربوطه اعالم مي شود.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اجراي گام 
سوم كاهش تعهدات ايران در برجام گفت: براي تهران 
پذيرفتني نيس�ت كه اروپا در راس�تاي تحريم هاي 

امريكا عليه ايران همراهي كند. 
اسداهلل عباسي در گفت وگو با فارس، در باره اجراي گام 
س��وم كاهش تعهدات ايران در برجام گفت: متأس��فانه 
اروپايي ها بعد از خروج امريكا از برجام با آنكه تعهداتي را 
به جمهوري اسالمي مبني بر اجراي برخي وظايف داده بودند، اما اين قول آنها عملي 
نشد. اروپايي ها قرار بود ضمن خريد نفت از ايران و ارائه خدمات پولي و بانكي جبران 
خروج امريكا را از برجام كنند، اما نه تنها همراهي با جمهوري اسالمي نداشتند، بلكه 

متأسفانه بيشتر با تحريم هاي امريكا عليه ايران همراهي كردند. 
وي تصريح كرد: مشاركت اروپايي ها با امريكا در اجراي تحريم ها و تاثيرگذاري بيشتر 
آنها براي تهران پذيرفتني نيست و نمي توانيم بپذيريم اتحاديه اروپا هم در عدم خريد 
نفت از ايران و عدم فروش دارو و برخي تحريم هاي ديگر همراهي داشت كه اين موضوع 
هم موجب گاليه هاي تهران شده است. عباسي گفت: ما مي بينيم طرف مقابل كينه و 
دشمني زيادي را عليه جمهوري اسالمي به كار گرفته است و به ظاهر اعالم كرده كه 
تغيير رويه داده اما ما در مقام عمل چنين چيزي را نديده ايم. اجراي گام هاي اول و دوم 
كاهش تعهدات ايران در برجام فرصت ايران به اروپا بود تا در زمينه اجراي تعهداتش در 

قبال جمهوري اسالمي بازنگري كند. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس اظهار داش��ت: اگر اروپايي ها تعهداتشان را عملياتي 
كنند ما مي توانيم به تعهدات قبلي خود بازگرديم، اما وقتي ما اميدي به طرف مقابل 

نداريم، قطعاً بايد گام هاي سوم و بعدي را هم برداريم.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:

 همراهي اروپا با امريكا 
ما را مصمم به اجراي گام  سوم كرده است

در داخل كش�ور، برخ�ی ه��ا با علم ب�ه اينكه 
»ترام�پ« كس�ي نيس�ت ك�ه ب�ا مذاك��ره 
عق�ب نش�ين�ي كن�د و منافع ملت ايران را در 
نظ�ر بگي��رد، مج�دداً دم از مذاك�ره مي زنند. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با مه��ر، با انتقاد از 
اظهارات اخير رئيس جمهور در خصوص مذاكره با امريكا، 
گفت: امروز همه اذعان دارند كه رويكرد مقاومت توانست 
در ماجراي پهپاد و كشتي، عامل پيروزي ملت ايران شود. مردم به اين نتيجه رسيده اند 

كه بايد صبر كنند تا نظام از اين مرحله عبور كند. 
حاجي بابايي تأكيد كرد: در آستانه گام سوم، جمهوري اسالمي در شرايطي قرار دارد 
كه امريكا ناچار به عقب نشيني و پذيرش حقوق ايران خواهد شد اما در همين شرايط 
موضوع مذاكره مطرح مي شود كه نش��ان مي دهد تفكري در كشور ما وجود دارد كه 

نمي خواهد ملت ايران از راه مقاومت به پيروزي نهايي دست يابد. 
حاجي بابايي با بيان اينكه ما مخالف مذاكره نيستيم، اظهار داشت: در برهه اي از زمان 
با امريكا مذاكره كرديم و امريكا عقب نشيني كرد، االن هم اگر امريكا به تعهدات خود 

بازگردد ممكن است جمهوري اسالمي به اين نتيجه برسد كه مذاكرات را ادامه دهد.
 وي اظهار داشت: در داخل كش��ور، غرب گرايان با علم به اينكه »ترامپ« كسي 
نيست كه با مذاكره عقب نشيني كند و منافع ملت ايران را در نظر بگيرد، مجدداً دم 
از مذاكره مي زنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه ملت ايران 
بارها اروپاييان را آزموده اند، خاطرنش��ان كرد: دولت از اروپا چيزي را مي خواهد 
كه مي داند اروپا قادر به اجراي آن نيست. اروپا نمي تواند مقابل امريكا بايستد و از 

منافع اقتصادي خود عبور كند.

حاجي بابايي:

 برخی ها براي شكست مقاومت 
نقشه مذاكره مي كشند

   چهره ها

همين كه مقابل دشمن سينه سپر مي كنيم و دشمن درد سيلي 
ما را روي صورت خود احساس  مي كند، براي ما كافي است. 
به گزارش تسنيم ، سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده 
كل ارتش جمهوري اس��المي اي��ران در تقدي��ر از تعدادي از 
رزمن��دگان ارتش ك��ه در مأموريت ه��اي اخي��ر اطالعاتي و 
عملياتي حوزه هاي پدافند هوايي، دريايي و زميني تاثيرگذار 
بودند، بر ش��رايط مطلوب و امنيت و آرامش حاكم بر مرزهاي 
ميهن اس��المي، در س��ايه مجاهدت هاي مخلصانه و بي رياي 

رزمندگان تأكيد كرد. 
فرمان��ده كل ارتش گفت: فرمان��ده معظم كل ق��وا در تدابير 
ابالغي مبني بر ارزش��مندي تالش هاي خام��وش در جهت 
صيانت از نظام جمهوري اس��المي، فرمودند: »هرجا باش��يم 
چه آنجا نامي و عنواني داشته باشد يا نداشته باشد يا كسي ما 
را بشناسد يا اهميت كار ما را كسي بفهمد يا نفهمد، چون در 

جهت اقامه نظام جمهوري اسالمي و نظام اسالمي و حكم الهي 
اس��ت، ارزش واالي خودش را خواهد داشت و اين آن چيزي 
است كه هر كس��ي را در هر جايي كه هست تسلي مي دهد«، 
»بعضي كارهاي سنگين را كسي هم نمي فهمد. هيچ جا هم به 
حساب نمي آيد، پشت هيچ بلندگويي هم از آنها تقدير صورت 
نمي گيرد، اما خداي متعال واقف و ناظر هست و اين خود يك 

موهبت بزرگ الهي است.«
سرلشكر موس��وي در ادامه با تأكيد بر اينكه شرايط مطلوب 
و امنيت و آرامش حاكم بر مرزهاي ميهن اس��المي در سايه 
مجاهدت هاي مخلصانه و بي رياي رزمندگان به دس��ت آمده 
اس��ت، افزود: برخي اقدام��ات اخير ارتش ب��ه داليل خاص 
امنيتي و مالحظات اطالعاتي منعكس نش��د كه براي حفظ 
مصالح نظام، اين روند در برخي اقدامات مهم و محرمانه ادامه 

خواهد داشت. 

وي ضم��ن قدردان��ي از آح��اد رزمن��دگان ارت��ش ك��ه در 
مأموريت ه��اي اخير و همچني��ن تأمين امني��ت و صيانت از 
مرزهاي زميني، هوايي و درياي��ي به دور از تبليغات و در عين 
حال مقتدرانه تالش مي كنند، تصريح كرد: اگر چه رسانه ها در 

تبيين و تبليغ خدمات بخش هاي مختل��ف مؤثرند، ليكن در 
صورتي كه بس��ياري از اقدامات و خدمات به هر دليلي مطرح 
نشود يا امكان و ميل به رسانه اي كردن آنها وجود نداشته باشد، 
در صورتي كه براي خدا و صادقانه باشد، خداوند به بهترين نحو 
جبران خواهد كرد. راز محبوبي��ت و مقبوليت برخي اقدامات 
نيز در همين خدمت صادقانه و خالصان��ه و به دور از تبليغات 
است. همين كه مقابل دشمن سينه س��پر مي كنيم و دشمن 
درد س��يلي ما را روي صورت خود احس��اس  مي كند، براي ما 

كافي است. 
فرمانده كل ارت��ش خطاب به تع��دادي از كاركن��ان مؤثر در 
مأموريت هاي ابالغي و موفق اخير، افزود: شما در همين وقايع 
زلزله و سيل شاهد بوديد ثمره  كار براي خدا چه دستاوردهايي 
داش��ت و چگونه همان نيات پاك، ارتش را در چش��م ولي امر 

مسلمين و مردم عزيزتر كرد.

فرمانده كل ارتش:

دشمن درد سيلي ما را روي صورت خود احساس  مي كند

دفاعی


