
رئیس جمه�ور مي گويد: »ب�ا اروپا ب�ه توافق 
نرسیديم، گام س�وم را برمی داريم.«، »ايران 
اولین گام را برداشت و ظرف اين اقدام، دو ماه 
نیز فرصت داد. در همان دوره با چین، روسیه و 
اروپايي ها صحبت كرديم اما به نتیجه مطلوب 
نرسیديم. هر چند كه آنها توصیه مي كردند گام 
دوم را برنداريم اما چون در عمل آنها كار مهمي 
انجام نداده بودند، گام دوم را برداشتیم. بعد از 
گام دوم ب�از هم گفت وگو و مذاك�ره كرديم.«

اين سخنان را دكتر روحاني روز گذشته در جلسه 
هيئت دولت عنوان كرد تا نشان دهد طرف های 
اروپايي به رغم وع��ده و وعيدهاي خود، در عمل 
هيچ اقدام مؤثری در اجراي تعهدات برجامي خود 

پس از خروج امريكا از اين توافق انجام نداده اند.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر رياس��ت 
جمهوري، روحانی در عين ح��ال روند مذاكرات 
ميان ايران با طرف هاي برجام را »رو به جلو« خواند 
و با بيان اينكه به رغم حل بخش مهمي از اختالفات 
در مذاكرات با اروپا، هنوز ب��ه نقطه توافق نهايي 
نرسيده ايم، تصريح كرد: در همين چارچوب ايران 
گام سوم كاهش تعهدات برجامي خود را برخواهد 
داشت و جزئيات اين گام سوم را طي امروز و فردا 

اعالم و بر مبناي آن عمل خواهد كرد.«
روحاني با تش��ريح روند مذاكرات اظهار داشت: 
مثاًل اگر در 20 مس��ئله اختالف داش��تيم، اين 
اختالفات اكنون در س��ه مس��ئله است و بخش 
عمده آنها حل ش��ده اند اما هنوز به نقطه نهايي 
نرس��يده ايم و بعيد مي دانم طي امروز و فردا نيز 
بتوانيم به توافق نهايي برسيم؛ در نتيجه گام سوم 
را برخواهيم داشت و جزئيات اين گام سوم را طي 
امروز و فردا اعالم و بر مبناي آن عمل مي كنيم. 
رئيس جمهور البته به همين سه مسئله اختالفي 
هم اشاره نكرد كه سطح و كيفيت اين اختالفات 

چيست و چگونه است؟
او صبر راهبردي و اقدام اي��ران را در برابر خروج 
امريكا از برجام، هوشمندانه خواند و اظهار داشت: 
ايران اولين گام را برداشت و ظرف اين اقدام، دو 
ماه نيز فرصت داد. در همان دوره با چين، روسيه 
و اروپايي ها صحبت كرديم اما به نتيجه مطلوب 

نرسيديم. هر چند كه آنها توصيه مي كردند گام 
دوم را برنداريم اما چون در عمل آنها كار مهمي 
انجام نداده بودند، گام دوم را برداشتيم. بعد از گام 

دوم باز هم گفت وگو و مذاكره كرديم.
    االن كالم همديگر را خوب مي فهمیم

روحان��ي به اين نكته اش��اره كرد ك��ه »طي اين 
دوره يك گام هايي با هم برداشتيم. خيلي فاصله 
داشتيم در تلفن هاي روز اول بين ما خيلي فاصله 
بود اما االن كالم همديگر را خوب مي فهميم. آنها 
مي دانند ما چه مي خواهيم و ما هم مي دانيم آنها 
چه مي خواهند و كاماًل مفهوم است. در بسياري 
از م��وارد به هم نزدي��ك ش��ده ايم و در برخي از 
موارد هم هنوز اختالف نظر داريم و به گام نهايي 

نرسيده ايم«.
اشاره روحاني ظاهراً به روند گفت وگو هاي خود و 
همتاي فرانسوي اش است كه از 14 تيرماه 97 كليد 
خورد كه طي اين 14 ماه عالوه بر فرستاده های ويژه 
بين دو طرف تاكنون 9 ب��ار تلفني با هم گفت وگو 

كرده اند. گفت وگوهايي كه به تصريح رئيس جمهور 
تاكنون به نتيجه اي منجر نشده است. نكته اي كه 
همواره مورد نقد دلسوزان و منتقدان قرار گرفته و 
معتقدند، طرف های اروپايي اگ��ر نگوييم در پازل 
امريكا بازي مي كنن��د، اراده اي عملي براي اجراي 
تعهدات برجامي ندارند و با مذاك��ره درماني تنها 
از طرف ايراني وقت مي خرند. با اين وصف روحاني 
ديروز از تعيين يك چارچوب پن��ج ماهه تا پايان 
سال ميالدي با فرانس��وي ها خبر داد و گفت: آنها 
مي گويند با اروپايي ها و چين و ديگران و خود امريكا 
حرف مي زنيم و هماهنگ مي كنيم و بحث مي كنيم. 
حرف ما با فرانس��ه در اين زمينه و به نمايندگي از 

طرف اتحاديه اروپا و سه كشور بود.
    گام سوم  باطن مهمي دارد

روحاني با اشاره به گام س��وم ايران، خاطرنشان 
ك��رد: ظاهر اين گام س��وم، خيل��ي تكان دهنده 
نيست ولي باطن آن فوق العاده مهم است و به نظر 
من اين گام، مهم ترين گامي است كه برمي داريم 

و آثارش بسيار فوق العاده خواهد بود و ان شاءاهلل 
با اين گام سوم، س��ازمان انرژي اتمي از اين روند 
سرعت معمولي خارج و فعاليتش شتاب مي گيرد 
يعني با دس��توري كه امروز يا فردا صادر خواهد 
شد سازمان انرژي اتمي براي رسيدن به اهدافش 
ش��تاب فوق العاده اي مي گيرد. رئيس جمهور با 
بيان اينكه دو ماه ديگ��ر فرصت مي دهيم، افزود: 
ضمن اينك��ه گام س��وم را برمي داريم، صحبت 
مي كنيم و اگر به توافق رسيديم باز هم راه براي 

مذاكره، منطق و توافق وجود دارد.
    سه گروه عامل خروج امريكا از برجام

دكتر روحاني در بخشي از سخنان خود تندروهاي 
درون امريكا، رژيم نژادپرست صهيونيستي و برخي 
س��ران ارتجاع در منطقه را به عنوان سه گروهي نام 
برد كه نمي خواهند بي��ن ايران و امري��كا رابطه اي 
عادالنه، صحيح و درس��ت برقرار باش��د. »در درون 
امريكا تندروهايي شامل صهيونيست ها، نئوكان ها و 
نژادپرست ها هستند كه خواهان رابطه اي صحيح ميان 
ايران و امريكا نيستند و هر وقت مي خواهيم در اين 

رابطه، جلو برويم يك جايي آن را به هم مي زنند.«
رئيس جمهور از رژيم نژادپرس��ت صهيونيستي  
و برخي مرتجعين منطقه نيز به عنوان دومين و 
سومين گروه هاي مخالف نام برد و گفت: آنها اگر 
بفهمند كه ممكن اس��ت يك روزي بين ايران و 
امريكا رابطه عادالنه اي برقرار شود مي دانند مرگ 
دائمي آنهاست چرا كه اينها همانند كف روي آب 

هستند و نابود و محو مي شوند.
رئيس جمهور افزود: ه��ر وقت مي خواهيم كاري 
انجام دهيم اين سه گروه كه متأسفانه بر كاخ سفيد 
هم مسلط شده اند، نمي گذارند. علت اينكه امريكا از 
برجام خارج شد، تسلط اين سه گروه بر كاخ سفيد 
است. آنها از برجام خارج شدند و مشكالتي براي 
خود، ما و دنيا ايجاد كردند و البته ما گام هايمان را 

حساب شده، صحيح و استوار برداشتيم.
دكتر روحاني در اين تحليل كوشيده است هيئت 
حاكمه امري��كا را به دو جريان تن��درو و ميانه رو 
تقسيم كند كه به زعم او تندروهاي كنوني حاكم 
بر كاخ سفيد عامل سنگ اندازي در مسير برجام 
هستند، حال آنكه پس از توافق برجام كه توسط 
رئيس جمهور »مودب« و ميان��ه رو امريكا امضا 
شد، تحريم هاي گس��ترده تری عليه ايران اعمال 
شد تا سطح خصومت و دشمني خود با جمهوري 

اسالمي را بيش از پيش به اثبات برساند.
    گويا نمي توانیم با مردم تفاهم كنیم

دكتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با 
بيان اينكه بيشترين فشار دشمنان امروز به بخش 
اقتصاد تحميل شده اس��ت، گفت: مردم ما بسيار 
مقاوم و صبور هس��تند اما مي خواهند مسئوالن 
كشور بيش از گذش��ته با ابتكارات جديد گره ها را 
بگشايند و مشكالت را حل كنند. »ما بايد بتوانيم با 
عملكردمان گره از مشكالت مردم باز كرده و زندگي 
مردم را آسان كنيم اما متأسفانه امروز گويا زبان هاي 
ما گره دارد و نمي توانيم با مردم تفاهم كنيم، مردم 
زبان ما را درست لمس نمي كنند و ما هم شرايط 
مردم را به طور كامل درك نمي كنيم. گاهي مردم 
چيزي مي گويند ولي ما چيز ديگري مي شنويم.« 
روحاني افزود: اگر امروز ما بتوانيم حرف خود را به 
نسل هاي سوم و چهارم منتقل و تفاهم كنيم، موفق 
خواهيم شد. متأسفانه امروز بين نسل اول و دوم با 
نسل هاي سوم و چهارم فاصله بزرگي ايجاد شده 
است. رئيس جمهور تأكيد كرد: نشستن ما روي اين 
صندلي مسئوليت زماني مشروع است كه درست 
بفهميم مردم از ما چه مي خواهند و با شهامت عمل 

كنيم آنچه را كه مردم مي خواهند.

روابط عمومي نیروي دريايي سپاه اعالم كرد 
 توقيف ۷ فروند كشتي صيادي ترال 

با خدمه خارجي
رواب�ط عمومي نی�روي درياي�ي س�پاه در اطالعی�ه اي از توقیف 
هفت فروند كش�تي صی�ادي ت�رال در منطقه جاس�ك خبر داد. 
به گزارش سپاه نيوز، روابط عمومي نيروي دريايي سپاه در اطالعيه اي 
از توقيف هفت فروند كشتي صيادي ترال توسط يگان شناوري پايگاه 

امامت نيروي دريايي سپاه در منطقه جاسك خبر داد. 
در اين اطالعيه آمده است: هفت فروند شناور صيادي ترال كه 24خدمه 
آن خارجي هستند ، شامگاه سه ش��نبه به دليل رعايت نكردن فاصله 
مجاز از س��احل براي صيادي و تخلف صيد آبزيان، توسط شناورهاي 
نيروي دريايي سپاه توقيف و به منظور ادامه روند رسيدگي به پرونده 

تخلف، تحويل مقامات قضايي شدند. 
در اين اطالعيه با بيان اينكه ش��ناورهاي توقيف ش��ده 222 تن انواع 
آبزيان را صيد كرده اند ، تأكيد ش��ده اس��ت: نيروي دريايي س��پاه با 
راه اندازي بسيج دريايي و گشت هاي شناوري با هرگونه تخلف در حوزه 
صيادي كه معيشت و زندگي مردم منطقه را با چالش و مشكل مواجه 

كند، با جديت برخورد مي كند.  

بادامچيان: دولت اصالح طلب اعتدالي 
نتوانسته رضايت مردم را به  دست آورد

دبیركل حزب مؤتلفه اس�المي گفت: دولت اصالح طلب اعتدالي 
نتوانسته رضايت مردم را به  دست بیاورد، چون اين دولت، دولِت 
تمام ملت نیست، در حالي كه انقالب ما انقالبي تمام مردمي است. 
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در گفت وگو با فارس، 
با بيان اينكه دولت كنوني دولت ارزش گرايان و اصولگرايان نيست و به 
قول خودشان دولت اصالح طلبان اعتدالي است، اظهار داشت: اين سؤال 
را بايد پرسيد كه آيا اين دولت اصالح طلبان اعتدالي توانسته رضايت 
مردم را به دست بياورد؟ كه در جواب بايد بگوييم نه اين طور نيست؛ 
چون در كشور از هر كسي بپرس��ي كه از اين دولت راضي هستي، در 

جواب مي گويد نه؛ رضايتي ندارم. 
وي افزود: دولت اصالح طلب اعتدالي نتوانسته رضايت مردم را به دست 
بياورد، چون اين دولت، دولِت تمام ملت نيست و انقالب ما انقالبي تمام 
مردمي اس��ت. امام مي گفت مردم ولي نعمت ما هس��تند و اين آقايان 
كه سر كار آمده اند، مانند دولت اصالحات كه چند هزار مدير را با اين 
عنوان كه شما پيام دوم خرداد را نفهميديد بيرون ريخت، عمل مي كند 
كه البته نتيجه آن ش��د ك��ه در پايان دولت اصالحات م��ردم به آقاي 
احمدي نژاد رأی دادند. احمدي نژاد هم همين مشكل را پيدا كرد و فقط 

تيپ خودش را سركار گذاشت و دولِت تمام مردمي نشد.
 بادامچيان با بيان اينكه دولت رجايي دولتي تمام مردمي بود، تصريح 
كرد: تفكر كنوني ليبرالي است و تفكر اصالح طلبان انقالبي نيست و اين 
باعث شده كه نمي توانند مش��كالت را حل كنند و هر روز بر مشكالت 

افزوده مي شود. 
دبيركل حزب مؤتلفه اس��المي با بيان اينكه مش��كل ارز آنقدر سخت 
نيست و مي شود حل كرد، گفت: آيا دولت حاضر است كه از نگاه ديگران 
استفاده كند؟ هرچند مي گويد و ما هم برايش پيشنهاداتي مي نويسيم 
ولي گوش نمي دهند. دولتي كه مربوط به يك جناح از يك ملت است، 
آيا مي تواند در حل مشكالت ملت موفق باش��د و آيا مي تواند از بسيج 

استفاده كند؟

اقدامات الزم پيش از برخورد با مفسدان
مبارزه با مفسدان و فس��اد كه از دوره رياست جديد قوه قضائيه شتاب 
بيش��تری گرفته با تأييد عمومی مردم مواجه شده و يكی از انتظارات 

جامعه به حساب می آيد كه شدت بخشی به آن را نيز طلب می كند. 
با وجود اين برخی از چهره های سياسی و جناحی اين مبارزه را برنتافته 
و با ادعا  هايی چون اينكه با بگير و ببند نمی توان با فساد مبارزه كرد يا 
بايد ريشه ای با آن برخورد كرد و گلوگاه   ها و منافذ شكل گيری فساد را 
بست، تصور و شائبه سياسی در برخورد  ها وجود دارد و... اين اقدامات 
مثبت قوه قضائيه را زير سؤال برده و حتی آن را مداخله در امور اجرايی 

تلقی كرده و به ترديدآفرينی پيرامون آن می پردازند. 
واقعيت اين است كه دستگيری مفسدان، محاكمه و برخورد قضايی با 
آنان آخرين مرحله و از س��ر ناچاری بوده و حتماً اصل بر پيشگيری و 
ممانعت از شكل گيری فساد و معاف كردن كشور از هزينه های سنگين 
شكل گيری و مبارزه با آن است. اما وقتی ميزان فساد و فراوانی مفسدان 
از حدی باالتر رفت كه جامعه با توجه به هزينه   ها و خس��ارت های آن 
خواستار مبارزه بود و عدم مبارزه قاطع موجب پديد آمدن اين ترديد 
شد كه شايد فساد شكل سيستمی پيدا كرده و مفسدان دارای حامی 
و پش��تيبان از درون نظام و خود بخش��ی از نظام به حساب می آيند، 
پاسخگويی به اين درخواست و مهم تر از آن ترديد پديد آمده، چاره ای 
جز مبارزه باقی نمی گذارد. حال آنكه پيش از آن اگر چند اقدام اساسی 
انجام   می ش��د، نيازی به اين مبارزه به مثابه جراح��ی پردرد و تحمل 

جراحات ناشی از آن نبود. اقداماتی چون:
1- تهي��ه ضواب��ط و پيش بينی قوانين ش��فاف برای انج��ام وظايف و 

مسئوليت   ها در سيستم اداری كشور به ويژه در بخش های اقتصادی. 
2- شفاف سازی وظايف و ضوابط و نحوه و ميزان دريافتی های قانونی برای 

انجام وظايف و مسئوليت های قانونی دست اندركاران و كارگزاران آن. 
3- انجام نظارت های مؤثر و دقيق بر عملكرد و نحوه انجام وظايف و دقت 

و جديت بيشتر در مواردی كه زمينه فساد و سوءاستفاده باالتر است. 
4- ايجاد سازوكارهای دريافت شكايات و گزارشات از عملكرد كاركنان 
و دست اندركاران و مس��ئوالنی كه در معرض وسوس��ه   ها و خطاهای 

مفسده انگيز هستند. 
5- حاكميت شايسته ساالری در ادارات و دستگاه های اجرايی و دولتی 
و كاهش زمينه های شكل گيری باند  ها و شبكه های فساد و سوءاستفاده 

از پست   ها و جايگاه های دولتی. 
6- پيش بينی سازوكار پاداش و تنبيه مناسب برای تجليل و تكريم نيروهای 

خدوم و وظيفه شناس و تنبه دادن به عناصر خاطی و فرصت طلب. 
7- پيش بينی س��امانه های پايش و ارزيابی محسوس و نامحسوس و 
گنجاندن شاخص های سالمت، پاكدستی و خدمت صادقانه در مسير 

انتصابات و ترفيعات سازمان   ها و دستگاه های دولتی. 
8- تقوي��ت فرهن��گ س��ازمانی و وج��دان كاری كاركن��ان ب��ه نفع 

وظيفه شناسی و انجام دقيق مسئوليت ها. 
9- اصالت دادن به شايسته س��االری و س��المت در انتصاب مديران و 

مسئوالن و رعايت شاخص های شايسته ساالری در گزينش ها. 
مجموعه اقدامات و تدابير فوق كه غالب آنها بر عهده قوه مجريه و دولت 
است، اگر پياده شود فساد پيش نمی آيد يا ميزان آن در حدی نخواهد بود 
كه نيازمند بگير و ببند قاطع و آشكار باشد. اتفاقاً چون اين قبيل اقدامات 
و وظايف به سايه افتاده و به درستی انجام نمی شود، به فرصت طلبان و 
طمع ورزان مجال جوالن داده و زمينه ساز فساد می گردد. اما اگر مفسدان 
نيز به حال خود ر  ها شوند، مشوق تداوم روند فساد و تقويت آن خواهد 
بود و لذا مبارزه با مفسدان و مجازات آنان امری الزم برای بازدارندگی و 
توقف روند فساد محسوب می شود كه گرچه نمی تواند هزينه های فساد 
شكل  گرفته را جبران كند اما روند افزايش هزينه   ها را متوقف و چنانچه با 

قاطعيت همراه باشد حتی، به بازدارندگی نيز كمك می كند. 

عضو فراكسیون نمايندگان واليي: 
اروپا بدون امريكا قدمي برنمي دارد

عضو فراكس�یون نمايندگان واليي مجلس گف�ت: اروپا برخالف 
ادعاهايش عمالً خارج از اراده امريكا قدمي برنمي دارد و بر اين اساس 
نبايد انتظاري غیراز كاهش تعهدات برجامي از ايران داشته باشند. 
محمدحسين فرهنگي در گفت وگو با مهر، با اشاره به لزوم اجراي گام 
سوم كاهش تعهدات برجامي و تكميل رويكرد مقاومت و اقدام متقابل 
ايران، اظهار داشت: اقدامات ايران در راستاي كاهش تعهدات برجامي بر 
اساس مفاد اين توافق نامه است و در برجام پيش بيني شده است كه در 
صورتي كه هر يك از كشورها در اجراي تعهداتشان كوتاهي كنند، ديگر 

كشورهاي عضو برجام مي توانند تعهدات خود را كاهش دهند. 
وي ادامه داد: از ابتداي برجام، عماًل گامي از سوي طرف مقابل برداشته 
نشد بلكه آنان شرايط سخت گيرانه اي را عليه ايران دنبال كردند و بر اين 
اساس كاماًل طبيعي است كه آنان نبايد انتظاري غيراز كاهش تعهدات 

برجامي از ايران داشته باشند. 
عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس تصريح كرد: طرف مقابل 
تاكنون فرصت كافي براي اجراي برجام داشته و از اين پس هم خواهد 
داشت و هر زماني هم كه آنان به تعهداتشان بازگردند، ايران مي تواند در 
اين تصميم خود مبني بر كاهش تعهدات تجديدنظر كند. فرهنگي با 
بيان اينكه اقدامات جمهوري اسالمي براي كاهش تعهدات در چارچوب 
همان برجامي اس��ت كه طرف مقابل براي اعم��ال نظرات خودش به 
جمهوري اس��المي تحميل كرد، گفت: ما در مقاب��ل دولت زورگوي 
امريكا هستيم و اروپا هم برخالف ادعاهايش عماًل خارج از اراده امريكا 
قدمي برنمي دارد. وي ادامه داد: در شرايطي كه در معامالت عادي كه 
بين مردم در جريان است طرفي كه ضرر مي بيند، تقاضاي ضرر و زيان 
مي كند، چگونه اس��ت كه هيچ يك از كش��ورهاي مقابل ما در برجام 
پاسخگوي آسيب هايي كه به اقتصاد كشورمان وارد كرده اند، نيستند؟

فرهنگي خاطرنشان كرد: بنابراين در اين شرايط جمهوري اسالمي حق 
دارد كه بدبينانه به مواضع و اقدامات طرف مقابل نگاه كند. 

 نماي نزديك

    درباره توان نظامي و دفاعي هرگز مذاكره نمي كنیم
به هيچ وجه در مذاكرات با اروپايي ها، آنچه مربوط به توان نظامي و دفاعي كشورمان است، نه با 
فرانسه و نه با هيچ كشور ديگري مذاكره نمي كنيم. محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در 
گفت وگو با خبرنگاران در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص نتايج مذاكرات 
عراقچي در پاريس و نقش آن در گام سوم كاهش تعهدات برجامي ايران، افزود: اگر تا آخر اين هفته 
به توافق قطعي با اروپايي ها و مذاكرات با رئيس جمهور فرانسه نرسيم، گام سوم برداشته خواهد 
شد.  واعظي در پاسخ به سؤالی درباره تحريم سازمان فضايي ايران از سوي امريكا، گفت: تحريم هاي 
امريكا هيچ تأثيری در فعاليت هاي ما ندارد و طي اين چهار و پنج ماه گذشته تحريم ها باعث شده 
كه در داخل كشور هم در بخش تحقيقات و هم در بخش نوآوري و صنعت پيشرفت هاي بسيار 
خوبي داشته باشيم.  رئيس دفتر رئيس جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص اينكه گفته مي شود 
طرف هاي اروپايي در مذاكرات بازگشت قبل از برداشتن گام هاي كاهش تعهدات و محدود كردن 
فعاليت هاي توان موشكي و همچنين موضوعات منطقه اي را مورد اشاره قرار داده اند، گفت: اين 
چيز هايي كه مطرح مي شود گمانه زنی هايی است كه رسانه هاي خارجي مطرح مي كنند، ما به 
هيچ وجه در مذاكرات بحث موشكي نداريم، به هيچ وجه آنچه مربوط به توان نظامي و دفاعي ما 
هست نداريم، نه با فرانسه و نه با هيچ كشور ديگر نداريم، و مذاكره نمي كنيم. وي افزود: مذاكرات ما 

مشخصاً در ارتباط با برجام و حقوقي كه در برجام به طور كلي وجود دارد، است.

رئیس ستادكل نیروهاي مسلح:
 حسابگري ارتش امريكا  

ترامپ را از حمله به ايران منصرف كرد
ارت�ش امري�كا رئیس جمه�ور را از 
حمله ب�ه اي�ران منصرف ك�رد؛ براي 
ترامپ روش�ن كردند كه اگ�ر به ايران 
حمل�ه كنی�م چ�ه اتفاق�ي مي افت�د. 
به گزارش س��پاه نيوز، س��ردار سرلشكر 
پاس��دار محمد باقري، رئيس س��تاد كل 
نيروهاي مسلح در جريان بازديد از مركز 

آموزش رزم مقدماتي شهيد مدرس نيروي زميني سپاه در جمع پرسنل 
وظيفه نخبه اين مركز آموزشي در پاسخ به سؤاالت آنان طي سخناني 
با بيان اينكه ما در منطقه نا امن جهان به سر مي بريم، اما كشور ما جزو 
امن ترين كشورهاي جهان اس��ت گفت: اين امنيت مرهون تالش ها و 
مجاهدت هاي شبانه روزی فرزندان ملت ايران است و اينكه دشمنان 
ما جرئت تهاجم و اقدامي عليه ما را ندارند اتفاقي نيست و بازدارندگي 

ايجاد شده است. 
وي افزود: وقتي كه پهپاد فوق پيشرفته متجاوز امريكايي زده شده، رئيس 
جمهور امريكا تا آستانه تصميم رفت و اين حسابگري را ارتش امريكا براي 
او شفاف كرد در يك جلسه اي براي رئيس جمهور امريكا برآورد اطالعاتي 
دادند كه درصورت حمله به اي��ران در فضا چه اتفاقي مي افتد، در تنگه 
هرمز و كش��ور هايي كه ايران به عنوان بازواني در جبهه مقاومت ايجاد 
كرده چه اتفاقي مي افتد و در حوزه موشكي ايران چه اتفاقي مي افتد. دو 
جلسه دو سه ساعته اين آقا نشسته و  گوش داده و به اين نتيجه رسيده 
كه نمي توان به ايران حمله كرد و اين يك دروغ بزرگ است كه به خاطر 

جان چند صد نفر از حمله به ايران منصرف شده است. 
    جوانان موتورمحركه جامعه ايران

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح حركت جوامع را همواره متكي به منابع 
انساني و جوانان كش��ورها دانس��ت و اظهار كرد: تأثيرگذارترين عامل 
پيشرفت هر كش��ور منابع انساني اس��ت. در اين بين جوانان به عنوان 
موتور محرك جامعه جاي��گاه ويژه اي دارند. در يك مس��ابقه اي كه در 
طول زمان در حال اتفاق بين كش��ورها است ممكن است كه جامعه ما 
نسبت به گذشته رشد هم داشته باشد اما اگر سرعت رشد كم باشد دچار 
عقب ماندگي مي شويم. در جمهوري اسالمي كه پايه آن با توجه بر جوان 
گذاشته شده به منابع جوان كشور بايد بيش از اين توجه شود و اين اتكا 

به جوانان بايد ادامه پيدا كند. 
سرلش��كر باق��ري ادام��ه داد: نف��س اينك��ه ب��ا توجه مق��ام معظم 
رهبري)مدظله العالي( و دستور ايشان ش��كل خاصي از سربازي براي 
نخبگان تهيه شده نشان از اهميت اين قشر جامعه است. در اين شكل 
از س��ربازي عزيزان ما در ش��ركت هاي دانش بنيان و مراكز پژوهشي 
نيروهاي مسلح و كشوري وارد مي شوند كه داراي سود دو طرفه است. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: پس از انقالب همه شئون 
كشور به دست نسل جديدي افتاد و متوسط سني هيئت وزيران بعد از 
دولت نهضت آزادي در حدود 30 سال بود و در سپاه هم همينطور بود. 
دوره برون رفت از مش��كالت و جنگ تحميلي و آغاز سازندگي توسط 
همين جوانان اتفاق افتاد و در نتيجه ما در مقاطعي تجربه كرديم كه اگر 
كار را به دست جوانان بسپاريم چه اتفاقي مي افتد. البته االن بعد از 40 
سال ديگر كسي نمي پذيرد كه ما با آزمون و خطا جلو برويم و بايد از تجربه 
مسن ترها در كنار نشاط جواني استفاده كنيم. رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح خاطرنشان كرد: دو فراز بيانيه گام دوم به عنوان يك سند راهبردي 
و اساسي توجه به مقوله علم و جوانان است. ضرورت توجه به علم به عنوان 
عامل كسب رتبه هاي برتر قدرت جهاني و جوانان به عنوان موتور متحرك 

اين آن مورد تأكيد قرار گرفته است. 
    جبهه مقاومت روز به روز در حال پیشرفت است

سرلش��كر باقري ادامه داد: در وضعيت منطقه اي جبهه مقاومت روز 
به روز در جهت تضعيف قدرت رژيم صهيونيس��تي و امريكا در حال 
پيش��رفت اس��ت. در موضوع س��وريه پول و توطئه و نامردي دنيا با 
تروريست ها بوده تا جبهه مقاومت از بين برود اما چنين نشد. در عراق 
هم امريكا عراق را بلعيده بود و جبهه مقاومت عراق را از حلقوم امريكا 
بيرون كشيده است. يمن امروز به جايي رس��يده است كه به صورت 
خودكفا از خودش��ان دفاع مي كنند و از همه هواپيماهاي به روز دنيا 
يك فروند ساقط كرده اند. البته دانش انقالب اسالمي و پشتيباني هاي 
معنوي ما پشت س��ر آنها است. كش��وري كه در محاصره است و دارو 
نمي توان به آنجا برد چگونه موش��ك 9 متري مي توان به آن فرستاد. 

اينها توهماتي است كه برخي دارند. 
    موازي كاري در ارتش و سپاه نداريم

باقري درباره روند تقسيم مأموريت های سپاه و ارتش گفت: در طي دو 
دهه گذش��ته بحث هاي فراواني در اين حوزه انجام شد. اما تقريباً كار 
موازي در ارتش و س��پاه نداريم. در برخي مواقع ما نياز به دو سازمان 
داشتيم و اين به دليل شدت تهديد بوده است. رئيس ستادكل نيروهاي 
مسلح در پاسخ به سؤالي پيرامون امكان ورود نيروهاي مسلح به موضوع 
زيرساخت هاي شبكه اي گفت: نيروهاي مسلح مسئوليت مستقيمي در 
اين  حوزه ندارند اما با توجه به شناخت و مطالعه ای كه داريم، قطعاً توان 
ايجاد اينترنت ملي و تكميل شبكه ملي اطالعات در كشور را داريم، 70 
درصد پهناي باند ما در اختيار خارجي هاست و خودمان در را بازكرده ايم 

تا آنها بيايند افكار عمومي   جوانان را مديريت كنند.

 روحاني:
 گام سوم را برمی داريم چون با اروپا توافق نشد

شن
رو
يه
سا

    اصالحطلب��اندنب��الح��لمش��كلبا
صهيونيستها؟!

فريدون مجلسي، ديپلمات پيشين و از حاميان برجام، براي 
حل مشكل ميان ايران و امريكا پاي اسرائيل را وسط كشيده 
است. او طي يادداشتي در روزنامه شرق نوشته: »اينكه امريكا 
از ايران چه مي خواهد روشن است، همان چيزي كه 40 سال 
است دليل تنش هاي امريكا و جمهوري اسالمي است؛ يعني 
حمايت امريكا از اس��رائيل در مقابل سياس��ت ايران درباره 
اشغالگري اسرائيل. بايد ديد آيا ديپلماسي ايران دراين باره به 
تغييري مي رسد؟... آنها منظور جمهوري اسالمي از گام هاي 
بعدي كاهش تعهدات برجامي را تالش براي گسترش برنامه 
هسته اي غيرنظامي براي تهديد اس��رائيل تلقي مي كنند يا 
چنين تعبير مي كنن��د كه ايران مي خواهد زم��ان بخرد تا از 
موضع قوي تري وارد مذاكره ش��ود. اكنون بر مقامات كشور 
مسجل است كه براي ازميان برداشتن بهانه ها و ازميان برداشتن 
التهاب جنگ و فرصتي براي بهره من��دي از منابع ملي در راه 
اشتغال دس��تيابي به قدرت واقعي در سايه توسعه اقتصادي، 
مي توان  ابزار ديپلماتيك را در باالترين سطح به كار گرفت و 
فضا را تغيير داد«.  از نظر بس��ياري از اصالح طلبان، ايران در 
جريان روندي كه »مذاكرات هسته اي« ناميده مي شود، بايد 
همه خواس��ته ها و دغدغه هاي امريكا را در هر موضوعي اعم 
از اسرائيل، مسائل منطقه اي، سيستم موشكي، حقوق بشر، 
هسته اي و ... حل كند، تا بتوانيم بگوييم ما اهل مذاكره بوديم! با 
همين رويكرد آنها از هر نوع مذاكره ميان ايران و امريكا حمايت 
و حتي بر آن اصرار مي كنند. از مذاكره هاي قبلي با امريكا در 
شش سال گذشته چه سودي نصيب ايران شده كه حاال خواب 

حل شدن مشكل با صهيونيست ها را مي بينند؟!
احمد شيرزاد، از فعاالن سياسي اصالح طلب هم در مصاحبه 
با روزنامه آرمان گفته: »برخي يادش��ان مي رود كه سياست 
خارجي يعني صرفاً سياس��ت خارجي و به معناي ارزش ها، 

اصول و مقدسات نيست. بنابراين ما نبايد هيچ چيزي را در 
سياس��ت خارجي تبديل به امري مقدس كنيم كه نشود از 
آن عدول كرد. مش��كلي كه در آن بحث 10 سال هسته اي 
داشتيم اين بود كه تكنولوژي هس��ته اي وسيله است و في 
نفسه قداستي ندارد. اگر به ما قدرتي بدهد خوب است، اما اگر 

باعث ضعف ما شود قطعا به درد ما نخواهد خورد«. 

    روزنامهاصالحطلبخواستارافزايش
روابطاقتصاديباسوريهشد

روزنامه اصالح طلب آفتاب يزد خواس��تار افزايش مشاركت 
اقتصادي ايران در بازار سوريه ش��د. اين روزنامه در تيتر يك 
خود، با تيتر »سهم ايران از بازار سوريه چقدر است« به تحليل 
آماري اين موضوع پرداخت و نوشت: »سوريه پس از خروج 
داعش نيازمند سازندگي است. با توجه به رابطه نزديك ايران با 
اين كشور و حمايت هاي ما از سوريه در دوران جنگ سخت اين 
كشور با داعش، بازار آن مي تواند محملي براي سرمايه گذاري 
ايران باشد. ساخت و ساز در اين كش��ور پس از تخريب هاي 
داعش و ايجاد رابطه تجاري و اقتصادي مس��تحكم مي تواند 
نياز هر دو كش��ور را تأمين كند... آمار ها نشان مي دهد سهم 
ايران از بازار سوريه تنها 3 درصد است. ظرفيت هاي اقتصادي 

دو كشور مي گويد مي توان اين سهم را افزايش داد. «
در ادامه مطلب آمده: »در چند سال اخير كه دولت و ملت سوريه 
با تروريسم بين المللي مواجه شده اند، روابط و تعامالت دو كشور 
ايران- سوريه عمدتاً از جنبه منافع و مصالح مشترك سياسي- 
امنيتي پررنگ تر ديده مي شود، با اين حال بررسي هاي آماري 
نشان مي دهد در گذشته هاي دور و نزديك روابط دو كشور عالوه 
بر سياست، در زمينه هاي اقتصادي بسيار پررنگ تر از وضعيت 
فعلي بوده است، به طوري كه ميزان صادرات ايران به سوريه در 
سال 89 بيش از نيم ميليارد دالر )516 ميليون دالر( بوده كه اين 
ميزان با كاهش 66 درصدي در سال 96 به 172 ميليون دالر و 

در نيمه اول سال جاري به 92 ميليون دالر رسيده است. بررسي ها 
نش��ان مي دهد برخالف س��ير نزولي مبادالت دوجانبه ايران- 
سوريه، در اين مدت سهم تركيه از بازار سوريه از حدود 9درصد 
در سال 2010 به بيش از 24 درصد در سال 2017 رسيده است. 
همچنين بررسي هاي آماري نشان مي دهد، ايران با سهم حدود 
3 درصدي از بازار سوريه، پس از كشور هاي تركيه، چين، امارات، 
مصر، لبنان، كره جنوبي و روسيه در رتبه هشتم قرار دارد. قابل 
ذكر اس��ت كه طرح اين نكات از اين منظر داراي اهميت است 
كه طي هفت سال اخير كه سوريه به نوعي با جنگ و تروريسم 
و همچنين تحريم هاي غربي ها و امريكا مواجه بوده، اين كشور 
بخش عمده مصارف وارداتي خود را از كشور هاي منطقه تأمين 
كرده است كه در اين بين تجار ايراني عالوه  بر اينكه نتوانسته اند 
سهم شايسته اي در بازار اين كشور به دست آورند، جايگاه قبلي 
خود را نيز )جايگاه سال 89( طي سال هاي اخير از دست داده اند، 
به  طوري كه در  حال  حاضر ميزان صادرات تركيه به سوريه تقريباً 

هشت  برابر صادرات ايران به سوريه است. «

    بيبيسي،بيصداقت
رسانه ملكه كه مدت هاست خصومت در مواجهه با جمهوري 
اسالمي ايران را برخالف رويكردهاي گذشته عريان كرده است، 
در خبري ضمن دستكاري گزارش سازمان ملل، ايران را در كنار 
امريكا، انگليس و فرانسه مسئول جنايات جنگي در يمن معرفي 
كرد.  مستندات بي بي سي فارس��ي، سه گزارش سازمان ملل 
در مورد جنايات جنگي در يمن اس��ت. در اين سه گزارش كه 
واشنگتن پست و سرويس خارجي بي بي سي به آن پرداخته اند، 
طبق گزارش سازمان ملل كشورهاي امريكا، انگليس و فرانسه 
ممكن است مسئول جنايات جنگي در يمن شناخته شوند. اما بي 
بي سي فارسي در اقدامي شيطنت آميز، غيرحرفه اي و خصمانه 
براي مقصر جلوه دادن ايران گزارش سازمان ملل را هم دستكاري 
كرده و نام جمهوري اسالمي ايران را به اين ليست افزوده است !
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