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   چهره ها

خرازي: اميدواريم اشتباهات گذشته را مجدداً تكرار نكنيم
سيد كمال خرازي كه اكنون رياست شوراي راهبردي روابط 
خارجي را بر عهده دارد، معتقد اس�ت: در اصول سياس�ت 
خارجي ايران از ابتداي انقالب تا به امروز تغيير زيادي به وجود 
نيامده است، فراز و نش�يب به داليل مختلف وجود داشته 
اس�ت اما در كليت در اصول خودمان ايس�تادگي كرده ايم. 
به گزارش ايسنا، كمال خرازي همواره به فعاليت هاي فرهنگي و 
علمي مبادرت ورزيده و در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران 
نيز مسئوليت ستاد تبليغات جنگ را عهده دار بوده است. او پس 
از آن طي سال هاي 68 تا 76 مسئوليت نمايندگي دائم ايران در 

سازمان ملل را به عهده داشت. 
 اين ديپلمات با س��ابقه كش��ورمان در دوره رياست جمهوري 
سيدمحمد خاتمي نيز طي دو دوره به  عنوان وزير امور خارجه 
دولت اصالحات مشغول به كار بود، البته در اين سال ها به عنوان 
دبير ستاد توسعه علوم شناختي معاونت علمي و فناوري رياست 

جمهوري فعاليت داشت. 
سيد كمال خرازي به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اس��المي در ارزيابي خود از سياس��ت جمهوري اسالمي ايران، 
اظهار كرد: در اصول تغيير زيادي در سياس��ت هاي جمهوري 
اسالمي ايران پديد نيامده، ما بر اساس اصل استقالل خودمان 
و بر اساس اصل حمايت از ملت ها، اصل ثبات كشور و همچنين 
براساس احياي ارزش هاي اسالمي همچنان پابرجا بوديم، فراز و 
نشيب به داليل مختلف داشته ايم اما در كليت بر اصول خودمان 

ايستادگي كرده ايم. 
وي تصريح كرد: ريشه مشكالت مان هم با كشورهايي مثل امريكا 
همين است كه آنها نمي خواهند موجوديت جمهوري اسالمي 
ايران را برتابند و بعضي از آنها به صراحت مي گويند مي خواهيم 

تغيير رژيم انج��ام دهيم. بعضي ها 
نيز با پرده اين را صحبت مي كنند، 
بنابراين بس��ياري از مش��كالت ما 
ناش��ي از اس��تقالل طلبي ماست، 
اينكه ب��ر ارزش هاي خ��ود پا برجا 
هس��تيم، از مس��تضعفين جهان 
حمايت مي كنيم، اينها بر اس��اس 
قانون اساس��ي وظيفه ماس��ت و آنها نمي خواهند اين ارزش ها 

را برتابند.  
رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي كشورمان در پاسخ به 
اين سؤال كه اكنون با وجود گذشت 40 سال از انقالب، در اين 
سال ها چه اشتباهاتي رخ داده و شما به  عنوان كسي كه سال ها 
مسئول بوديد اين اش��تباهات را در چه مواردي مي دانيد كه با 
شناخت  آنها بتوان اش��تباهات را س��ريع تر حل و اصالح كرد؟ 
گفت: اشتباهات، طبيعت هر انساني است و نظام ها هم مجموعه 
انسان ها هستند، اما شاخص هايي داريم كه بايد ببينيم آيا به آن 

شاخص ها به درستي عمل شده يا خير؟ 
اين ديپلمات ارشد كشورمان اظهار كرد: قانون اساسي كشور اين 
شاخص ها را در اختيار ما مي گذارد، بايد ببينيم چقدر نسبت به 
قانون اساسي وفادار بوده ايم. آيا همه ابعاد قانون اساسي را اجرا 

كرده ايم يا خير و اينها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. 
اصل فرمايش شما درست است كه بايد ما خود ارزيابي كنيم و 
ببينيم چه اشكاالتي داشته ايم، چه خطاهايي را مرتكب شده ايم 
و در آينده چگونه مي شود از اين خطاها برحذر بود و اين تقريبا 
وظيفه هر انساني است. اميدوار هم هستيم ما اشتباهات گذشته 

را مجدداً تكرار نكنيم.

سروري: SPV از ابتدا بازي بود
دبي�ركل جمعي�ت رهپوي�ان گف�ت: spv از ابتدا ب�ازي ای 
بيش نبود، زي�را اروپاييان براي اج�راي آن اراده اي ندارند. 
پرويز س��روري دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اس��المي در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واكنش به اعالم وزارت 
خارجه فرانسه مبني بر اينكه ايران بايد تمام فعاليت هاي مرتبط 
با موش��ك هاي بالس��تيك خود را متوقف كند، گفت: از ابتدا تا 
خروج امريكا از برجام، همواره نكته اي را متذكر مي شدم كه اروپا 
از امريكا جدا نيست و اساساً اروپاييان قادر به مخالفت با امريكا 
نيستند، اما احساس مي شود برنامه هماهنگي ميان امريكا و اروپا 

در حال شكل گيري است. 
وي در ادامه اظهار كرد: امريكا تا جايي كه مي توانس��ت وقت را 
هدر داد و برجام را اج��را نكرد و در نهايت از برجام خارج ش��د، 
همچنين آنها نتوانستند به وعده هاي خود عمل كنند و اقتصاد 

ايران را ضعيف كردند. 
دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي با اشاره به نقش اروپا 
در تصميمات امريكا بيان كرد: بعد از خروج امريكا از برجام، اروپا 
نقش پليس خوب و امريكا نقش پليس بد را ايفاكرد، اروپا به علت 
بدهي هاي س��نگين به امريكا توانايي مقابله با آن را ندارد، زيرا 

امريكا در اقتصاد اروپا حرف اول را مطرح مي كند. 
وي در ادامه گف��ت: اروپا باتوجه به ش��رايط فعلي خود، طبيعتاً 
منافعش را از دس��ت نخواهد داد، اين مس��ئله از ابتدا هم قابل 
پيش بيني بود، اما متأس��فانه ب��ا خوش خيالي و س��اده لوحي 

مسئوالن ما فرصت هاي زيادي را در برجام از دست داديم. 
س��روري افزود: امروزه فرانس��ويان در حالي كه بايد پاسخگو 
باش��ند به مدت هش��ت هفته مردم خود را تحت ش��كنجه و 
كشتار قرار داده اند و به جاي پاس��خ به دنيا، موضع طلبكارانه 

ب��ا جمه��وري اس��المي دارند، 
اصرار آنان اين اس��ت ك��ه ايران 
موش��ك هاي بالس��تيك خود را 

متوقف كند. 
وي همچنين با اش��اره به س��فر 
ترام��پ ب��ه فرانس��ه و تحقي��ر 
رئيس جمه��ور آن كش��ور خاطر 
نشان كرد: پس از تحقير رئيس جمهور فرانسه از سوي ترامپ، 
اين كشور عكس العملي از خود نشان نداد و اين امر حكايت از 

وابستگي بسيار زياد اروپا به امريكا دارد. 
اگر ما نيز اين س��اده لوحي ها را كنار بگذاريم خط رشدي به 
سوي بالندگي خواهيم داش��ت، اما تا زماني كه اقتصاد ايران 
درگير خوش خيالي هاي بيهوده باش��د، وضعيت ما تغييري 

نخواهد كرد. 
س��روري تصريح كرد: معتقدم spv از ابت��دا بازي ای بيش 
نبود، زيرا اروپايي ها از طرفي spv را مطرح و از س��وي ديگر 
در مذاكرات دائماً اعالم كردند كه اقتصاد ما مربوط به بخش 
 Spv خصوصي است و دولت ها در آن اختيار ندارند. به نظرم
اجرا نخواهد شد، زيرا اروپاييان براي اجراي آن اراده اي ندارند 
و اين موضوع فقط براي اميدوار كردن و س��كون قرار دادن 
كشور ايران بود، حتي اگر خواس��تار برقراري رابطه مالي با 
ايران هم باش��ند باتوجه به تهديدات امريكا، اين طرح انجام 

نخواهد شد. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: اروپا در مسير تعبيه شده امريكا در 
حال حركت است و خروج امريكا از برجام به علت فشار بر ايران 

براي پذيرفتن مذاكرات هسته اي و حقوق بشر بوده است.

    سفير ايران به جمع رسواكنندگان ترامپ پيوست
حميد بعيدي نژاد جمعه شب در پيامي توئيتري 
كليپي از سخنان دونالد ترامپ مربوط به 15 سال 
پيش را منتشر كرد كه در آن از مقابله با هرگونه 

ديوار سخن مي گفت. 
سفير ايران در توضيح اين كليپ نوشت: »دونالد ترامپ: هيچ گاه تسليم 
نشويد. اگر با يك ديوار بتني روبه رو ش��ديد، به هر روشي شده؛ چه از 
درون آن، چه از باالي آن و چه از راه دور زدن آن، به هر حال از آن عبور 

كنيد و خود را به آن طرف ديوار برسانيد.«
بعيدي نژاد افزود: »حاال آقاي ترامپ بايد اميدوار باشد كه مردم پشت 

ديوار مرز مكزيك، اين كليپ را نبينند.«
........................................................................................................................

    ادبيات »زور نزنيد« شايسته يك وزير نيست
وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات به ادع��اي يك كارب��ر مبني بر 

»كاخ نشيني وزير ارتباطات« واكنش نشان داده بود. 
سيدپويان حس��ين پور يكي از فعاالن ش��بكه اجتماعي توئيتر درباره 
اس��تفاده وزير جوان از ادبيات »زور نزنيد«، نوش��ت: جناب جهرمي، 
ادبيات زور نزنيد شايسته وزير دولت جمهوري اسالمي نيست. با كمال 
احترام و صد البته مش��فقانه عارضم كه اين آش��فتگي و رفتار عصبي 
مديريت يك ش��ركت عصبي هم س��خت خواهد بود، چه رسد به يك 

وزارتخانه و باالتر. 
........................................................................................................................

    كنايه مهدي محمدي به آذري جهرمي
مهدي محمدي كارش��ناس مسائل هسته اي و سياس��ي در توئيتر در 
پيامي كنايه آميز در رابطه با عملكرد آذري جهرمي در وزارت ارتباطات 
نوشت: وقتي كسي مسئول ارتباطات كشور است، تلويحاً از زير ساخت 
كنترل افكار عمومي ايران كه توسط دشمن در كشور پهن شده دفاع 
مي كند، طبيعي است پنج سال كشور را بابت مسئله پيام رسان ها سركار 

بگذارد و كسب و كارهاي داخلي در اين حوزه هم يكسره نابود   شود. 
........................................................................................................................

   پولي كردن تهران براي انتخابات
فرشاد مهدي پور مدير مسئول روزنامه صبح نو در توئيتر درباره پولي 
كردن تونل هاي تهران نوشت: شهرداري مي خواهد تونل هاي نيايش، 
رسالت، شهداي غزه و امير كبير و اتوبان صدر را مشمول عوارض كند، 
رقم عوارض هم 3هزار تومان. كارگ��زاران و اصالح طلبان مي خواهند 
تهران گران شود تا فقط طبقه متوسط شهري بتواند در آن زندگي كند، 

شايد چرا چون تصور مي كند سبد رأيشان تضمين مي شود. 
........................................................................................................................
   پهلوي مقبوليت حفظ قدرت سياسي خودش را هم نداشت

علي خضريان فعال رسانه اي نوش��ت: برخي در پاسخ به دستاوردهاي 
نظام جمهوري اس��المي نسبت به دس��تاوردهاي نظام پهلوی مدعي 
هستند اگر پهلوي هم بود مي توانست بخشی يا بيشتر از اين دستاوردها 
را كسب كند در حالي كه بايد گفت پهلوي آنقدر مقبوليت براي حفظ 
قدرت سياسي خودش را هم در ايران نداشت چه برسد به اينكه كاري 

از پيش ببرد و دستاوردي داشته باشد.

روز جمع�ه ب�ود كه 
مايك پمپئ�و  وزير    گزارش

خارجه امريكا از دور جديد اقدامات امريكا- اروپا 
عليه جامع�ه ايران�ي رونمايي كرد و نش�ان داد 
گستره فعاليت هاي ضدايراني غربي ها هيچ حد و 
مرزي را نمي شناس�د و به بهانه ه�اي مختلف از 
هسته اي، موشكي و تروريسم گرفته تا منطقه اي 
و حمايت از گروه هاي مردمي، تحريم هاي عليه 
كشورمان بايد اعمال شود و جالب اين است كه 
مقامات غربي وقاحت را به حدي رس�انده اند كه 
ادعا مي كنند وضع چني�ن تحريم هايي با هدف 
كم�ك ب�ه م�ردم اي�ران ص�ورت مي گي�رد!

 اينكه نبايد تفاوتي ميان نوع و ميزان دش��مني 
دولتمردان جمهوريخواه يا دموكرات امريكايي 
قائل ش��د در جاي خود قابل بررس��ي است اما 
پرسش اساس��ي اين مسئله اس��ت كه چرا يك 
رويكرد واحد و قاطعانه نبايد در مواجهه با امريكا 
و كش��ورهاي اروپايي توسط دس��تگاه سياست 
خارجه اتخاذ ش��ود و تنه��ا به بياني��ه و توئيت 
دلخوش بود؟ پمپئو روز جمعه با تأكيد بر اينكه، 
امريكا ماه آينده ميزبان نشس��تي درباره ايران 
خواهد ب��ود، در گفت وگو با فاكس ني��وز با بيان 
اينكه »ما ده ها كش��ور را از سرتاسر جهان گرد 
هم خواهيم آورد« عنوان كرد كه اين نشس��ت 
در روزهاي 13 و 14 فوريه )24 و 25 بهمن( در 
لهستان برگزار خواهد شد. به گفته وزير خارجه 
امريكا، »كش��ورها در كنار هم خواهند آمد تا بر 
ثبات خاورميانه، صلح و آزادي و امنيت در منطقه 
تمركز كنند كه ش��امل اين عنصر مهم است كه 
اطمينان حاصل كنيم ايران يك ]نقش آفرين[ 

بي ثبات كننده نباشد.« 
پمپئو  افزود كه در اين نشس��ت كش��ورهايي از 
آس��يا، آفريقا و نيم كره غربي، همچنين اروپا و 
خاورميانه ش��ركت خواهند ك��رد. هدف امريكا 
از برگزاري نشس��ت لهس��تان عليه ايران حول 
مفاهيم��ي مانن��د »منزوي س��ازي بين المللي 
ايران«، »اجماع سازي عليه توان موشكي ايران«، 
 »ايجاد تصوير اجم��اع بين المللي عليه ايران در 
اذهان عمومي م��ردم ايران« و »افزايش فش��ار 
بر متحدان منطقه اي ايران« مي باشد و در واقع 
تالش دارد ايران هراسي را كه پيش از اين بارها 
از سوي كشورهاي غربي با شكست روبه رو شده 
است احيا و فش��ارها عليه ايران جهت پذيرش 
مذاكرات موشكي و منطقه اي را با هدف تن دادن 

به اين گزاره تقويت كند. 
در همين باره »فرانك ويزنر« معاون وزير خارجه 
پيشين امريكا در امور امنيت بين المللي و عضو تيم 
مذاكره هسته اي امريكا گفت: »برقراري گردهمايي 
در لهستان، در راستاي ادامه راهبرد سياسي عليه 

ايران است. اين موضوع تنها امكان هرگونه توافق 
را با ايران بر سر مس��ائل منطقه، دشوارتر مي كند. 
دولت ترامپ مدت هاس��ت ب��ا بريتانيا، فرانس��ه و 
آلمان و همين ط��ور ديگر امضاكنن��دگان برجام 
مسئله دارد. مشكالت ما هنوز ادامه دارد و من فكر 
نمي كنم آنها چندان عالقه اي به اين گردهمايي كه 

پمپئو گفته است داشته باشند.« 
وي ادامه مي دهد: »مسئله اصلي در برجام، چگونگي 
اعالم تصميم خروج اس��ت كه شوكه كننده بود، نه 
نفس اين تصميم. اينكه اين تصميم از طريق توئيتر 
و بدون طي ك��ردن روند گفت وگوه��اي داخلي با 

مشاوران گرفته شد، مسئله ساز بوده است.«
   واكنش شمخاني به اجالس ضدايراني 

در لهستان 
دريابان علي شمخاني دبير 
شوراي عالي امنيت ملي 
در حاش��يه مراسم ختم 
والده فرمانده كل ارتش و 
در جمع خبرن��گاران، در 
واكن��ش ب��ه برگ��زاري 
اجالسي ضد ايراني در لهستان كه روز جمعه توسط 
وزير خارجه اياالت متحده امريكا مطرح شد، گفت: 

تبديل »تحريم با حداكثر فشار« به »سمينار و كنگره« 
به معناي باختن قافيه است چراكه آدمي كه مي گويد 
تحريم با حداكثر فش��ار، وقتي به س��مينار و كنگره 
مي رسد مفهومش اين است كه قافيه را باخته است. 

    واكن�ش عراقچ�ي و ظري�ف ب�ه برگزاري 
همايش ضدايراني در لهستان

محمدجواد ظري��ف در پيامي توئيت��ري به برنامه 
اياالت متحده براي ميزباني نشستي ضدايراني كه 
قرار است ماه آينده ميالدي در كشور لهستان برگزار 

شود، واكنش نشان داد. 
ظريف نوش��ت: »ي��ادآوري ب��ه ميزبان و ش��ركت 
كنندگان كنفرانس ضد ايراني: كساني كه در آخرين 
نمايش ضدايراني توسط امريكا شركت كرده بودند 
يا مرده اند يا بي آبرو شده اند يا به حاشيه رانده شده اند 
و ايران از هميشه قوي تر است.« وزير خارجه ايران 
در ادامه نوش��ت: »دول��ت لهس��تان نمي تواند اين 
شرمندگي را پاك كند: در حالي كه ايران لهستاني ها 
را در جنگ جهاني دوم نجات داد، اين كشور اكنون 

ميزبان سيرك مذبوحانه ضد ايراني شده است.« 
همچنين عباس عراقچي معاون سياسي وزير امور 
خارجه كش��ورمان در صفحه توئيتر خ��ود با كنايه 
به ميزباني لهستان براي نشست ضد ايراني نوشت: 

18۹2 لهس��تاني از 1۹42 تاكن��ون در قبرس��تان 
لهستاني ها در قلب تهران آرميده اند. 

وي افزود: بيش از 100هزار لهستاني پس از آزادي 
از اردوگاه ه��اي كار اجباري اس��تالين از راه ايران 
بازگش��تند. عراقچي اضافه كرد: قبرس��تان ها در 
ايران بعداز 30 س��ال قابل جايگزيني هس��تند اما 
مردم تهران 77 سال اس��ت كه احترام ميهمانان 

خود را نگه داشته اند.
   ايران با لهستان برخورد قاطع كند

حشمت اهلل فالحت پيشه 
رئيس كميسيون امنيت 
ملي ني��ز در گفت وگو با 
ايس��نا در واكن��ش ب��ه 
اظهارات اخير وزير امور 
خارجه امري��كا مبني بر 
برگ��زاري اجالس ض��د ايراني در لهس��تان گفت: 
برگزاري اجالس ضد ايراني در لهستان اقدام انفعالي 
امريكاس��ت. پمپئو وزير خارجه امريكا افسر ارشد 
اطالعاتي است كه وظيفه اش پوشاندن شكست هاي 
امريكا در حوزه عملي در قالب يكسري جنگ هاي 
رواني است كه اين سياس��ت را در قبال جمهوري 

اسالمي ايران در پيش گرفته است. 

وي توضيح داد: در حال حاضر امريكايي ها با رسوايي 
منطقه را ترك مي كنند، خودشان هم اذعان دارند 
كه در ش��كل دادن داعش نقش اصلي داشتند و در 
بيرون راندن داعش و شكس��ت آن برخي كشورها 
همچون ايران و روس��يه موفق عمل كردند. امريكا 
در ش��رايطي كه موضوع خروج از منطقه را مطرح 
مي كند و جايي در منطقه ندارد، برگزاري اجالس در 
لهستان را بيان كرده كه اين يك جنگ رواني است، 
چون امريكا جايي در عمق استراتژيك ايران و منطقه 
ندارد و تنها براي جبران شكست هاي عملياتي اش 

اين موارد را بيان كرده است. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در ادامه تأكيد كرد: در چنين 
شرايطي مي توان در قالب ديپلماسي عمومي پاسخ 
داد، چون امريكا بسياري از معاهدات بين المللي از 
جمله برجام را بر هم زد و اقدام غيرقانوني انجام داد 

كه اين در حوزه بين المللي مشهود است. 
ايران بايد سياست هاي همسو با جامعه بين الملل 
را دنبال كن��د و راهبردهاي متناس��ب با ثبات در 
منطقه را در پيش بگيرد. فالحت پيشه با تأكيد بر 
اينكه اجالس لهستان مي تواند به صحنه شكست 
امريكايي ها تبديل شود، اظهار كرد: قطعاً برگزاري 
اين اجالس از سوي سياستمداران اروپايي و محافل 
سياسي و رسانه اي امريكا مورد انتقاد قرار خواهد 
گرفت، چون امريكا با چنين اقداماتي تنها بي ثباتي 

در منطقه را دامن مي زند. 
وي در واكنش به ميزباني لهس��تان براي برگزاري 
اجالس ضد ايراني، گفت: لهس��تان از كشورهاي 
اروپاي��ي و مح��ل اقدام��ات اطالعات��ي و امنيتي 
امريكا در زمان جنگ س��رد بود و بعد از آن هم به 
پايگاهي تبديل شد كه امريكا از ضعف هاي چنين 
كش��ورهايي در عرصه بين المللي ب��راي برگزاري 

چنين همايش هايي استفاده مي كند. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت كه الزم است 
ايران برخورد قاطع با لهس��تان داش��ته باشد و اين 

برخورد فراتر از گاليه ساده صورت گيرد. 
   استمرار دشمنی های غرب عليه جامعه ايرانی

آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار بگيرد اين 
مسئله است كه كشورهاي غربي از امريكا گرفته 
تا كش��ورهاي اروپايي اعم از فرانس��ه، انگليس و 
آلمان تا ساير كش��ورهاي اين قاره اراده اي براي 
عادي سازي روابط سياس��ي، تجاري و اقتصادي 
خود با ايران نداشته اند و همچنان رويه دشمني 
خود با مل��ت ايران را حف��ظ كرده ان��د و هر روز 
بر حجم و گس��تره آن مي افزاين��د و اينكه تصور 
ش��ود با امتيازدهي كيفيت دشمني آنها كاهش 
پيدا مي كند ساده لوحي است و با واقعيت روابط 

بين المللي آنها با ايران همخواني ندارد.

 يك عضو كميس�يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
حرف ه�اي اخير وزير ام�ور خارج�ه امريكا مبني ب�ر اعمال 
تحريم هاي ايران براي بهبود زندگي مردم را از اس�اس كذب 
دانس�ت و گفت: اي�ن حرف ها ب�راي فريب مردم اي�ران زده 
مي شود، حال آنكه فايده اي ندارد و تير آنها به سنگ مي خورد. 
ابوالفض��ل حس��ن بيگ��ي در گفت وگ��و ب��ا ايس��نا، در واكنش 
به صحبت هاي اخي��ر وزير ام��ور خارجه امريكا مبن��ي بر اينكه 
مي خواهيم با تحريم ها، زندگي مردم اي��ران را بهتر كنيم، گفت: 
امريكا در طول يك قرن گذشته با در پيش گرفتن سياست چماق 
و هويج به دنبال فريب افكار عمومي و كسب منافع خود بوده و از هر 
ظلمي به هر كشوري فروگذار نكرده است. اين كشور براي رسيدن 
به اهدافش به جم��الت و كلمات پن��اه آورده و در لواي آن ظلم و 

تجاوز به كشورها را تحميل مي كند. 

وي يادآور ش��د: امريكا به نام استفاده از بمب هاي شيميايي عليه 
عراق جنگ به راه انداخت و با همين جمله به دنبال مجوز از سازمان 
ملل براي ظلم در حق مردم عراق بود، حال آنكه خود دولتمردان 
امريكا مي دانند كه مي توانستند بدون جنگ صدام را بركنار كنند.  
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: 
اكنون بخش قاب��ل توجهي از نفت عراق در قبال آزادس��ازي اين 
كشور به يغما مي رود. همين روند را در كويت دنبال كردند و براي 
آزادي كويت از دست صدام قرارداد ۹۹ ساله بستند. امروز هم در 
تمامي زمينه ها مقابل ايران شكس��ت خورده اند و مي خواهند با 

استفاده از كلماتي شكست خود را جبران كنند. 
 حس��ن بيگي افزود: آنها با اس��تفاده از جمالت��ي همچون وضع 
تحريم ها براي بهبود زندگي مردم ايران به گمان خود مي خواهند 
از مردم حمايت كنند. حال اينكه اين ادعاها كذب محض و ابزاري 

در دست امريكاست. همه مي دانند كاهش درآمد نفتي بزرگ ترين 
ظلم در حق مردم ايران اس��ت كه امريكا اين سياست را در پيش 

گرفته است. 
وي افزود: در طول 40 سال گذش��ته مردم ايران به دنبال آزادي، 

آس��ايش و بهبود وضعيت اقتصادي بودند. اگر اعتراضي هم شده 
وقتي بفهمند كه امريكا از آن اعتراض سوءاستفاده مي كند به دليل 
منافع ملي آن خط را دنبال نمي كنند، لذا بهتر است كه مقامات 
امريكا بدانند همچون گذش��ته تيرشان به س��نگ خورده و الزم 

نيست از عبارات جديد براي ايران استفاده كنند. 
حسن بيگي همچنين تالش هاي اخير ضد ايراني دولتمردان امريكا را 
در راستاي خنثي كردن اتحاد امنيتي بين ايران، تركيه، افغانستان، 
پاكستان، روسيه، چين و هند دانست و توضيح داد: آنها براي خنثي 
كردن اين اتحاد به دنبال فشار بيشتر به مردم ايران هستند تا مردم را 
به خيابان ها آورده و بعد از آن تحت عنوان دفاع از اقليت معترض در 
خيابان ها از سازمان ملل قطعنامه بگيرند. حال اينكه مردم در گذشته 
ثابت كردند كه در خط دشمن بازي نمي كنند، البته مسئوالن هم 

وظيفه پيگيري مطالبات مردم را دارند. 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

 اقدامات امريكا براي فريب مردم ايران فايده اي ندارد

امریکا از تحریم  حداکثری به سمینار در سیرک لهستان رسید

واكنش هادي غفاري به واعظي

اصالح طلبان مردم را برای رأي به روحانی 
متقاعد کردند 

سياس�ي  فع�ال  غف�اري  ه�ادي 
اصالح طل�ب در واكنش ب�ه اظهارات 
رئي�س دفت�ر روحان�ي مي گوي�د: 
ب�ه  روحان�ي  آرای  درص�د   ۹۰
فعالي�ت اصالح طلب�ان مرب�وط بود. 
حجت االسالم هادي غفاري عضو مجمع 
نيروهاي خط ام��ام)ره( در گفت وگو با 
تسنيم، درباره اظهارات اخير محمود واعظي رئيس دفتر روحاني كه 
گفته بود با اصالح طلبان در انتخابات ۹6 ائتالف نداشتيم، اظهار داشت: 
ما منتي بر كس��ي نمي گذاريم اما ۹0 درصد آرای روحاني به فعاليت 

اصالح طلبان مربوط بود. 
اين فعال سياس��ي اصالح طلب خاطرنش��ان كرد: من خودم به عنوان 
يك اصالح طلب قديمي به بيش از 20 شهرستان براي تبليغ روحاني 
سفر كردم.  وي با بيان اينكه موج انتخابات به نفع روحاني نبود، گفت: 
اصالح طلبان اين موج را به نفع وي تغيير دادند، به خصوص در ش��مال 
كشور و خوزستان و سيستان و بلوچستان، مردم را متقاعد كرديم كه به 

حسن روحاني رأي دهند و اين ناشي از تالش اصالح طلبان بود. 
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور بار ديگر اظهارات قبلي خود 
درباره عدم ائتالف روحاني با اصالح طلبان در انتخابات ۹2 و ۹6 را كه با 

واكنش تند چهره هاي اصالح طلب همراه شد تكرار كرده است. 
رئيس دفتر روحاني درباره اظهارات سعيد حجاريان در رابطه با ائتالف 
اصالح طلبان با روحاني گفته است: ائتالف در ذهن برخي اين معني را 
مي دهد كه هر فرد و هر گروهي كه از كسي حمايت كرده به معني ائتالف 
آن گروه با جريان پيروز بوده است، نه! ما مي گوييم اينها همراهان بودند 
و با ما كار كردند.  واعظي ادامه مي دهد: ائتالف در ادبيات سياس��ي به 
اين معني است كه ما بنشينيم قول و قرار بگذاريم كه دولت را چطوري 
تش��كيل بدهيم، چند نفر از اين طرف و چند نفر از آن طرف در دولت 
باشند. چه مقدار س��هم وزير و چه مقدار سهم اس��تاندار دارند، پس ما 
چنين ائتالفي با هيچ گروهي از جمله اصالح طلبان نداشتيم. اظهارات 

واعظي واكنش برخي چهره هاي اصالح طلب را در پي داشت. 
........................................................................................................................

امير خانزادي خبر داد

»فاتح« ۹ بهمن به ناوگان نيروي دريايي 
ارتش ملحق مي شود

فرمانده نيروي دريايي ارتش از الحاق 
زيردريايي »فاتح« به ناوگان اين نيرو 
در نهم بهمن ماه س�ال جاري خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، امير دريادار حس��ين 
خان��زادي فرمان��ده ني��روي درياي��ي 
ارتش)نداج��ا( صبح ديروز در حاش��يه 
مراسم ختم والده فرمانده كل ارتش در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش��ي درباره الحاق زيردريايي فاتح 
به ناوگان اين نيرو گفت: اين زيردريايي نهم بهمن ماه س��ال جاري به 

ناوگان نداجا ملحق مي شود. 
وي همچنين درباره زمان اعزام ناوگروه نيروي دريايي ارتش به اقيانوس 
اطلس با بيان اينكه ان ش��اءاهلل به زودي اين مأموريت آغاز مي ش��ود، 
خاطر نش��ان كرد: هرجايي كه مملكت اراده كند نداجا حضور داشته 
باشد، اينكه كدام اقيانوس باشد، مهم نيست چراكه در همه درياهاي 
آزاد امكان حضور براي همه ملت ها وج��ود دارد و هر ملتي كه قدرت 
دريانوردي داشته باشد، مي تواند در درياهاي آزاد حضور داشته باشد. 

فرمانده نداجا همچنين درباره آخرين وضعيت ناوشكن دماوند اظهار 
كرد: هفته پيش از روند بازسازي ناوشكن دماوند بازديد كرديم، تاكنون 
كار سازه تمام شده و اقدامات مربوط به روسازه نيز در حال اتمام است. 

اميدواريم تا پايان سال »دماوند« در آب باشد.

   بهارستان


