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 دروغ پراكني آمدنيوز عليه يك نماينده مجلس
احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مجلس در توئيتر خود با اشاره 
به خبر دروغ آمدنيوز درباره تجمع معلم هاي حق التدريس��ي 
پشت در دفتر وي نوشت: در هفت سال نمايندگي سعي كرده ام 
هر روز جمعه ها مالقات مردمي داشته باشم، ماه رمضان مالقات بعد از افطار است. 
تعدادي معلم حق التدريس طبق روال جمعه آمده بودند كه وقتي مطلع ش��دم 
خودم را به دفتر رساندم. مشكل آنها را با وزير و معاونش در ميان گذاشتم، در حالي 

كه آمد نيوز خبري كامالً دروغ را منتشر كرده است. 
 پاسخ به تهديدات امريكا 

سيدعباس موسوي س��خنگوي وزارت امور خارجه ايران در توئيتي در خصوص 
اقدامات اخير اياالت متحده امريكا نوشت: پيام مردم ايران اين است كه ما تسليم 
فشار غيرقانوني و نامشروع نخواهيم شد. اين تاكتيك ۴۰سال است ناكام مانده 
است. زورگويان پير و جوان جايي نخواهند داشت. اياالت متحده امريكا به جاي 

تهديد، بايد به تعهداتش ذيل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت عمل كند. 
 ظريف در جواب ترامپ چه گفت

ظريف در يك پيام توئيتري خطاب به رئيس جمهور امريكا نوشت: وقتي تيم بي 
 يك حرف مي زند و دونالد ترامپ حرف ديگري، كامالً مشخص است كه چه كسي 
نمي داند چه فكري بايد بكند. ما در ايران چندين هزار سال است كه مي دانيم چه 
فكري بايد بكنيم و در مورد امريكا نيز از سال ۱95۳ اين را مي دانيم. در برهه كنوني 

اين حتماً اتفاق خوبي است. 
 چرا جنگ نمي شود و پاسخ به 3 سؤال ديگر!

كميل خجسته مدير عامل تبيان در صفحه اينستاگرامي خود 
نوشت: وقتي از يك كنش سياسي حرف مي زنيم در واقع به دو 
عنصر ديگر كه درون آن كنش سياسي است توجه كرده ايم؛ اول 
كنشگري كه آن رفتار را انجام مي دهد و دوم اراده و تصميمي كه 
پش��ت آن كنش وجود دارد. اين دو را بايد از هم جدا كرد چراكه لزوماً نبايد يك 
كنشگر اراده خود را انجام دهد. گاهي افراد، بازيگر اراده و تصميم ديگري هستند. 
مثل ارتش پهلوي كه به نيابت از امريكا وارد جنگ ظفار عمان شد يا مصر دوران 

مبارك كه غزه را به خاطر اسرائيل محاصره كرد. 
اجازه دهيد براي »پاس��خ به س��ؤال چرا جنگ نمي ش��ود؟« خود را درون اتاق 
تصميم گيري امريكايي ها فرض كنيم و از طرف آنها تالش كنيم تصميم بگيريم. 

فرض هم مي كنيم امريكا اراده اش بر حمله است. 
آنها به دو نحو مي توانند به ايران حمله نظام��ي كنند. تجربه امريكا بعد از ويتنام 
۱955 م، عراق ۲۰۰۲ م و افغانستان ۲۰۰۱ م اين است كه نيروهاي نيابتي خود را 
گسيل كنند. چه اينكه هم اوباما و هم ترامپ شعارهاي انتخاباتي شان خروج از اين 
مناطق بود. مهره هاي مهم امريكا در منطقه عربستان، امارات و اسرائيل هستند. 

خب آنها را به سمت ايران حركت دهيم؟ عربستان و امارات همين االن درگير 
پهپادهاي يمني هس��تند، كما اينكه بعد از س��فر طوالني مدت بن سلمان به 
امريكا وقتي وليعهد در س��ال 9۷ با نقش��ه حمله به ايران به سعودي برگشت 
موشك هاي يمني آسمان رياض را خراش دادند و آن زمان عمليات متوقف شد؛ 
عملياتي كه رهبر انقالب در ديدار كارگران همان سال خبر آن را دادند. موشك 
و پهپاد يعني تهديد نفت سعودي و امارات و خارج شدن كنترل قيمت انرژي 
توسط امريكا. از طرف ديگر از نيروهاي نظامي س��عودي و امارات حرفه اي تر 
و باانگيزه تر كه با همين تسليحات س��عودي تجهيز مي شدند نيروهاي داعش 
بودند؛ نيرويي كه توانست دو كشور بزرگ و مهم را تقريباً اشغال كند اما نتيجه 
آن بعد از ورود نيروهاي مقاومت اين ش��د كه نه  تنها سرزمين ها را پس دادند 
بلكه در آن كشورها ارتش مقاومت به  صورت رسمي شكل گرفت و امروز عراق 
و سوريه جزو بازيگران مهم مقاومت هستند، آنچنان كه پمپئو براي پيغام  دادن 
به ايران راهش را به عراق كج مي كند. حاال حكمت تهديد ضمني رهبر ايران در 
سخنراني اول سال شان مشخص مي شود، آنجا كه عاقبت سرزمين سعودي را 
در دست مجاهدان مقاومت دانستند. امارات كه خانه شيشه اي است و وضعيت 

او به مراتب در اين ورطه آسيب پذيرتر از سعودي است. 
اما اسرائيل در نقطه اي قرار دارد كه كمتر از يك هفته است در نبردي كه دو روز 
بيشتر طول نكشيد، شرايط تحميلي آتش بس رقيبش را پذيرفت. يك كم آن ورتر 
از حماس اين حزب اهلل لبنان است كه با تجهيزات چسبيده به سرزمين هاي اشغالي 
مراقب هر حركت آنهاست. اين را اضافه كنيد به تهديد سيدحسن كه اگر جنگي 
در بگيرد اسرائيل از درون پاس��خ مي بيند. كنار اينها داغ تجربه حمله به پايگاه 
ايراني تي فور در سوريه براي اسرائيل همچنان زنده است؛ موشكي كه آنها شليك 
كردند بيشتر از 6۰پاسخ در ۱۰نقطه جوالن اشغالي داشت كه يكي از آنها مركز 
محرمانه موساد بود. جداي از اين، اسرائيلي ها بعيد است پروژه تجزيه كردستان 
عراق را فراموش كرده باشند؛ پروژه اي كه نهايتش تكريت با چاه هاي نفتش دست 

حشدالشعبي مقاومت افتاد. 
پس امريكايي ها براي حركت دادن مهره هاي نيابتي ش��ان با دو مش��كل روبه رو 
هس��تند؛ اول اينكه هر كدام درگير يك يا چند بازيگر محور مقاومت هستند و 
دوم اينكه تجربه نشان داده هر جا وارد شده اند آنجا را واگذار كرده اند. اين بار اگر 
از سرزمين خودشان وارد شوند، تجربه مي گويد آنها را واگذار خواهند كرد. پس 

مهره هاي نيابتي كنار مي روند. 
اگر خود امريكا مستقيم وارد شود؟ جدا از تجربه عراق و افغانستان و... هر چقدر 
تجهيزات امريكايي به ما نزديك تر باشد، تنوع موشك هاي نقطه زن عمليات كننده 
و پهپادها و قايق هاي تجهيزشده عاشورا هم بيشتر مي شود. امريكا نمي خواهد 
دوربين ها صحنه غرق ش��دن ناو هواپيماب��رش را مخابره كنن��د چراكه قدرت 
پوشالي اش افشا مي ش��ود. اس��رائيل با آن همه تبليغات روي سپر موشكي اش 
نتوانست جلوي موشك هاي حماس را بگيرد، ديگر ناوهاي عظيم الجثه امريكايي 
يك هدف ثابت بزرگ براي نيروهاي ايراني تلقي مي شوند، البته هر تحرك نيروي 
امريكايي از درون سرزمين هاي نيابتي هم حكم سرزمين امريكا را پيدا خواهد كرد 
و باز چرخه نيابتي ها به حركت درمي آيد. پس جنگ نمي شود چون وقتي از زاويه 
امريكا به صحنه نگاه مي كني، مي بيني كه با آغاز جنگ احتمال از دس��ت دادن 
حضورش در منطقه بسيار باال مي رود، درست مانند اتفاقي كه در سوريه افتاد و با 

وجود خرج ۷تريليون دالر عاقبت پرچم مقاومت بر زمين خورد. 

فرمانده ارتش: حفظ و ارتقای آمادگي
 يگان هاي ارتش اجتناب ناپذير است

فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: 
در ش�رايط كنوني حفظ و ارتقای هوش�ياري و 
آمادگي يگان هاي ارتش ضرورتي اجتناب ناپذير 
بوده و در مقابل تهديدات دشمن بازدارنده است. 
به گزارش رواب��ط عمومي ارتش، امير سرلش��كر 
موس��وي فرمانده قرارگاه ذوالفق��ار ارتش پس از 
ارائه گ��زارش فرمانده��ان از وضعي��ت و آمادگي 
نيروهاي ارتش مس��تقر در مناطق مختلف، گفت: 

ام��روز بحمداهلل تمام��ي يگان ه��اي ارتش از آمادگ��ي كامل روح��ي و رزمي 
برخوردارند و چنانچه دشمن مرتكب خطاي محاسباتي و راهبردي شود، پاسخ 

پشيمان كننده اي دريافت خواهد كرد. 
سرلشكر موسوي خطاب به فرماندهان عالي رتبه ارتش، گفت: در شرايط كنوني 
حفظ و ارتقای هوشياري و آمادگي يگان هاي ارتش ضرورتي اجتناب ناپذير بوده 

و در مقابل تهديدات دشمن بازدارنده است. 
وي تصريح كرد: نيروهاي مسلح با اتكا به ايمان راسخ و برخورداري از تجربيات 
سال هاي اخير و آموزش هاي نوين به قابليت هاي مهم و قابل مالحظه اي دست 
يافته اند و ملت غيور و ش��ريف ايران مطمئن باشند رزمندگان ارتش تا آخرين 

قطره خون از امنيت و منافع ملي جمهوري اسالمي ايران دفاع خواهند كرد. 
در اين جلسه فرمانده كل ارتش ضمن صدور دستورات الزم براي تداوم و ارتقاي 
توان رزم در مناطق و همچنين استمرار بازديدهاي ميداني فرماندهان از مناطق 
حساس و انجام تمرينات الزم در حوزه مأموريتي، افزود: ارتش جمهوري اسالمي 
ايران همواره بايد آمادگي خود را در هر شرايطي حفظ كند و ما به عنوان سربازان 

نظام بايد هميشه آماده باشيم. 

چهرهها

عضو ش�وراي عالي انق�الب فرهنگي با 
انتقاد از  برگزار نش�دن جلس�ات شورا 
گف�ت: رئيس جمهور به دلي�ل لجبازي 
جلسات بزرگ ترين نهاد سياستگذاري 
فرهنگي كش�ور را تش�كيل نمي دهد. 
به گزارش ف��ارس، عزت اهلل ضرغامي عضو 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در مراسم 
افطاري انجمن اس��المي فارغ التحصيالن 

ايتاليا كه جمعه شب برگزار ش��د، با بيان اينكه شوراي 
عالي انقالب فرهنگ��ي مدتي بي صاحب اس��ت، گفت: 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي كه باي��د حداقل يك 
هفته در ميان جلس��ه تش��كيل دهد و بزرگ ترين نهاد 
سياستگذاري فرهنگي كشور اس��ت، متأسفانه در اين 

دولت كاًل بي صاحب است. 
وي اف��زود: جلس��ات گاه يك م��اه، دو ماه، س��ه ماه و 
حتي چه��ار م��اه تش��كيل نمي ش��ود و هر چق��در به 
رئيس جلسه تذكر داده مي ش��ود كه اين جلسات مهم 
اس��ت، رئيس جمهور مي گويد من به دليل اينكه از دو 
نفر)عزت اهلل ضرغامي و حسن رحيم پورازغدي( خوشم 
نمي آيد و اينها در جلسه تند و صريح صحبت مي كنند 
جلسات را تشكيل نمي دهم.  ضرغامي اظهار داشت: فعاًل 
به دليل لج و لجبازي اين جلس��ات تش��كيل نمي شود، 
مشخص نيست صاحب اين شورا چه كسي است؟ البته 
اخيراً رهبر معظم انقالب تذكر جدي فرمودند كه طبق 
آيين نامه اگر رئيس جمهور نخواهد جلسه را تشكيل دهد، 

نايب رئيس بايد جلسه را برگزار كند. 
ضرغام��ي ادام��ه داد: اگ��ر رئيس جمهور 
مشكلي داشته باشد، گرفتار باشد، مريض 
باشد و نتواند جلسه را تش��كيل دهد، بايد 
نايب رئيس اول كه رئيس مجلس شوراي 
اس��المي اس��ت، آن را برگزار كند. چه در 
زمان رياست جمهوري آيت اهلل خامنه اي، 
مرحوم هاشمي رفس��نجاني، آقاي خاتمي 
و آقاي احمدي نژاد اين رويه متداول بود و در اين دولت 
عجيب و غريب است و تقريباً در ۳5سال گذشته چنين 
اتفاقي نيفتاده اس��ت كه جلس��ات به اين مدت طوالني 
برگزار نش��ود.  وي ادامه داد: آقاي روحاني يك اخالقي 
دارد و تا به حال نشده كه يك بار جلسه را بر عهده نايب 
رئيس )چه اول چه دوم( بگذارد، حتي من در يك جلسه 
اعتراض كردم كه وقتي شما گرفتاريد جلسه را بر عهده 
نايب رئيس بگذاريد و ما ني��ز قبول مي كنيم كه هر چيز 
در جلسه تصويب شد، ش��ما بازنگري بكنيد و اگر دلتان 
خواست مصوب كنيد.  عضور شوراي عالي انقالب فرهنگي 
خاطر نشان كرد: مدت هاست جلسات شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي برگزار نمي شود، 
در زمانه اي كه اين حوزه به صورت ن��ور در دنيا حركت 
مي كند و هر ساعت فعاليت و اتفاقات جديدي در حوزه 

سايبري رخ مي دهد. 
متأسفانه در كش��ور ما پنج سال اس��ت به دليل همين 

مديريت پراشكال مرتب در اين حوزه درجا مي زنيم. 

سخنگوي شوراي نگهبان رسماً جزئيات ايرادات شوراي 
نگهبان به طرح استاني ش�دن انتخابات را اعالم كرد. 
به گزارش فارس، عباس��علي كدخداي��ي عضو حقوقدان و 
سخنگوي ش��وراي نگهبان در گفت وگوي تلويزيوني، در 
خصوص طرح اصالح قان��ون انتخابات مجل��س كه اخيراً 
از س��وي قوه مقننه مصوب شده اس��ت، گفت: اشكاالت و 
ايراداتي از نظر شرعي و قانون اساس��ي به آن وارد است و 
موارد متعددي از اين موضوعات را داشته ايم. متن مصوبه 

مجلس شوراي اسالمي در برخي موضوعات گويا نبوده و مقصود قانونگذار 
روشن نيست و در موارد متعدد هم مورد ابهام بوده است. 

وي تصريح                                                                                                                                                                                                                             كرد                 : بيش از ۱۰مورد ابهام در خصوص مصوبه اخير مجلس 
در موضوع قانون انتخابات داشتيم كه چهار مورد آن خالف آيين شرع از 
سوي فقهاي شوراي نگهبان تشخيص داده شده است، البته مواردي هم 
خالف قانون اساسي بود.  كدخدايي گفت: نفس استاني شدن انتخابات 
از سوي شوراي نگهبان ايرادي ندارد، اما روش هايي كه براي آن در نظر 
گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است. ايرادات شوراي نگهبان 

درباره استاني شدن انتخابات به كاهش مشاركت مردم بازمي گردد. 
عضو حقوقدان ش��وراي نگهبان اظهار داش��ت: حقوق نامزدها چون به 
حوزه هاي فرعي و اصلي تقسيم شده است، بر اساس قانون انتخابات كه 
مصوب مجلس است، رعايت نخواهد شد. اگر بخواهيم عدالت انتخاباتي را 
كه در سياست هاي كلي مقام معظم رهبري تصريح دارد بررسي كنيم، با 

طرح قانون انتخابات اين سياست ها تأمين و رعايت نشده است. 
كدخدايي تصريح                                                                                                                                                                                                                             كرد                 : ايراد ديگر اين طرح مربوط به حقوق شهروندان 
اس��ت و مربوط به ممنوعيت مطلق فعاليت كارمن��دان دولت حتي در 
ساعات غيراداري اس��ت. در حالي  كه مديران زيادي در اين بخش براي 

انتخابات فعاليت مي كنند كه طبق قانون فعاليت آنان در 
ساعات اداري ممنوع است اما اينكه فعاليت همه كاركنان 
دولت به  طور مطلق حتي در ساعات غيراداري ممنوع شود، 
محل ايراد است.  كدخدايي در خصوص رعايت اقليت هاي 
ديني در كش��ور گفت: ابهاماتي در خصوص اصالح قانون 
انتخابات مصوبه مجلس وجود دارد كه از طرق و روش هاي 
مختلف ثبت نام آنها را در برخي موارد مستثني كرده است 
كه بر همين اساس اشكال و ابهامي وجود دارد كه مي تواند 

ناقض حقوق اقليت هاي ديني باشد. 
عضو حقوقدان و سخنگوي ش��وراي نگهبان اظهار داشت: در اصالحيه 
مذكور مجلس بارها به گروه هاي سياسي و جبهه اشاره شده كه احكام 
آنها برابر نبوده و به صورت مشخص بيان نشده است، اين در حالي است 

كه بايد به خوبي و روشن باشد تا در مقام اجرا به اشكال برنخوريم. 
كدخدايي گفت: در ماده ۳۷ اصالحيه قانون انتخابات هم به نقد نامزدها 
اشاره و بيان شده است كه هرگونه نقدي از سوي رسانه ها ممنوع است در 
حالي  كه بايد اين نقد مشخص و روشن شود كه نقد مطلق منظور آنهاست 
يا انتقاد به برخي اقدامات كه اين امر هم ناقض حقوق نامزدهاست چراكه 

مي توان عملكردها را مورد نقد قرار داد. 
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اظهار داشت: آنچه قطعي است آن 
است كه تا اواس��ط خردادماه فرصت اس��تعفاي نامزدها براي حضور در 
انتخابات وجود دارد. اگر اصالح قانون انتخابات نهايي نشود، انتخابات بر 
اساس قانون قبلي اجرايي خواهد شد، هرچند از مجلس انتظار داشتيم در 
ماه  ها و سال هاي قبل اين اصالح را انجام مي دادند اما به هر دليل اين امر 
صورت نگرفته است. اختيارات شوراي نگهبان محدود است و ديگر زماني 

براي بررسي اليحه جديدي در خصوص قانون انتخابات وجود ندارد. 

ضرغامي: جلسات شوراي عالي انقالب فرهنگي
 به دليل لجبازي برگزار نمي شود

سخنگوي شوراي نگهبان اعالم كرد

جزئيات ايرادات شوراي نگهبان  به طرح استاني شدن انتخابات

»ح�اال جالب هم اين اس�ت كه مدام ه�م تكرار 
مي كنند ك�ه ما پايبن�د برجاميم. اص�اًل معناي 
پايبندي آلمان و فرانس�ه و انگلي�س به برجام 
چيس�ت؟ يك�ي از اينه�ا س�ؤال كند كه ش�ما 
پايبنديد، يعني چ�ه كار مي كنيد؟ ش�ماها چه 
تعهدي در مقاب�ل برجام داريد؟ ب�ه كدام تعهد 
عمل مي كني�د؟ همين طور م�دام مي گويند ما 
متعهدي�م، ما پايبندي�م. يعني چ�ه پايبنديد؟ 
خب اين ]جور[ اس�ت، بنابراين ب�ه بيرون نبايد 
نگاه كرد. ب�راي اص�الح كار باي�د درون را نگاه 
كرد. اصل اينجاس�ت.« اين بخشي از گاليه هاي 
اخير رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اخير 
خود با كارگزاران نظ�ام از وعده هاي پوچ و ناظر 
ب�ر آين�ده اروپايي ه�ا در زمينه اج�راي توافق 
هسته اي است. پيش از اين نيز معظم له بارها از 
رفتارهاي ضدايراني اروپايي ه�ا انتقاد و از تيم 
مذاكره كنن�ده و قوه مجريه درخواس�ت كرده 
بودن�د در براب�ر عدم اج�راي تعهدات توس�ط 
كشورهاي غربي و از جمله اروپايي ها رفتارهاي 
قاط�ع و ب�ه دور از خوش بين�ي ص�ورت دهند.

 رويكرد خوش بينانه به غرب كه از آغاز دوران رياست 
جمهوري دولت يازدهم در عرصه سياست خارجه 
نقش آفريني مي كرد تا هفته هاي اخير ادامه داشته 
است و حتي بعد از دوران خروج امريكا از برجام نيز 
اقداماتي مؤثر و قابل توجه كه بتوان به واس��طه آن 
كشورهاي اروپايي ها را ملزم به تغيير رويه كند نيز از 

سوي مسئوالن داخلي شاهد نبوده ايم. 
رهبر انق��الب مي فرمايند: »براي اص��الح امور هم 
چشم به خارج از كشور نداش��ته باشيد، ديگران به 
ما كمكي نخواهند كرد ]بلكه[ ضربه مي زنند، خارج 
به ما ضربه ]مي زند[. اروپا را مالحظه مي كنيد؟ اين 
كشورهاي اروپايي كه ديگر امريكا نبودند، ما با اينها 
كه دعوايي نداشتيم، ما كه با اينها اختالف نداشتيم، 
با بعضي ش��ان به اصطالح روابط خوِب دوستانه هم 
داشتيم. مالحظه مي كنيد چه جوري برخورد كردند 

در همين قضيه  برجام و تعهداتشان و مانند اينها.«
 كپي اروپا از دست امريكا

اروپايي ها همانند امريكا از شروع دور جديد مذاكرات 
هسته اي در دولت يازدهم نيز همانند مذاكرات سال 
8۲ با دولت اصالحات، عمده تري��ن اهداف خود را 
»تعطيلي صنعت هس��ته اي«، »تضعيف جمهوري 
اسالمي ايران«، »استانداردسازي رفتار ايران با از بين 
بردن عناصر قدرت در ايران« و »اميدوار نگه داشتن 
ايران با وعده هاي غيرقابل اج��را« مورد توجه قرار 
داده و طي شش سال گذشته هيچ كدام از تعهدات 
برجام��ي را اجرايي نكرده ان��د. در مقابل رفتارهاي 
ضدايراني اروپ��ا، تيم مذاكره كننده كش��ورمان تا 
چند هفته اخير رويه مدارا با اروپا را به عنوان يكي 

از اولويت هاي اصلي خود مورد توج��ه قرار داد و با 
اغماض در قبال كوتاهي هاي اين اتحاديه، در دوران 
پسابرجام هدف را در گزاره هايي مانند ايجاد شكاف 
ميان اروپا- امريكا عنوان مي كرد آن هم در حالي كه 
اين اغماض آنقدر گسترده شد كه مسئوليت و تعهد 
اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اين اتحاديه مندرج 
در متن برجام مورد غفل��ت واقع و منافع جمهوري 

اسالمي ايران در اين بخش نيز دچار تخطئه شد. 
 اروپايي ه�ا جرئ�ت عمليات�ي ك�ردن 

وعده هايشان را ندارند 
محس��ن مهرعليزاده، فعال سياس��ي اصالح طلب 
در گفت وگويي به ارزيابي مهل��ت دو ماهه ايران به 
اتحاديه اروپا پرداخته و مي گويد: اين اقدام حداقل 
كاري بود كه جمهوري اس��المي ايران مي توانست 
انجام دهد، چراكه اروپايي ها در اين قضيه در ظاهر 
مي خواهند با ايران همكاري داشته باشند، ولي در 

عمل قدمي بر نمي دارند و اين نوعي معطل كردن و 
وقت كشي است. 

وي ادامه داد: اگر ما به عملكرد اروپايي ها خوش بين 
هم باشيم بايد بگوييم كه جرئت عمل ندارند، ولي 
اگر بدبين باش��يم بايد بگوييم كه اروپايي ها هم در 
زمين طرف مقابل بازي مي كنند. مهرعليزاده درباره 
پيام عدم فروش آب سنگين و اورانيوم به اروپايي ها 
گفت: به رغم اينكه اروپايي ها موضع تقريباً مخالفي 
را در اين موضوع گرفتند، ولي واقعيت اين است كه 
اقدام اخير ايران بيانگر آن بود كه ما نمي توانيم تا ابد 

پايبند مفاد برجام باشيم. 
وي ادامه داد: زماني يك پيمان نامه معتبر است كه 
تمام طرف ها به آن پايبند باش��ند، اروپايي ها بهتر 
است يك فكري براي برجام كنند در غير اين صورت 
ما همان راهي را كه پيش گرفته ايم ادامه مي دهيم. 
مهرعليزاده درباره آينده برجام خاطرنش��ان كرد: 

با توجه ب��ه اينكه اروپايي ها اكن��ون موضع مخالف 
با موضع ايران گرفته اند، اگر آنه��ا همراهي نكنند 
شايد برجامي در آينده نباش��د، اما همچنان ايران 
پايبند اس��ت كه حتي المقدور پاي امضاي خود در 
يك معاهده بين المللي كه آن را امضا كرده اس��ت، 

بايستد. 
 ايران به اندازه كافي به اروپايي ها فرصت داد 
حميد بعيدي نژاد بامداد شنبه در گفت وگو با شبكه 
راديويي بي. بي. سي جهاني نيز گفت: ما گام هايمان 
را با احتياط برداشتيم و اينك تمام مردم ايران پشت 
موضع دولت هس��تند. بيش از يك س��ال است كه 
امريكا از برجام خارج شده و به اندازه كافي به شركاي 
اروپايي فرصت داده شد تا مشكالت را برطرف كنند، 
اما آنها موف��ق نبوده اند و ايران نتوانس��ته از منافع 

اقتصادي و تجاري برجام بهره مند شود. 
وي تصريح كرد: مردم ايران بر اين باور هستند كه 

دولت تمام تالش خود را انجام داده و يك سال هم 
به طرف ه��اي باقي مانده در برج��ام فرصت داده تا 
مشكالت را حل  و فصل كنند اما اينك به اين نتيجه 
رس��يده ايم كه اگر اقدام مناسبي را صورت ندهيم، 

برجام از بين مي رود. 
سفير كشورمان در لندن گفت: اگر امريكا به دنبال 
اقدامات غيرضروري و تحريك آميز بيشتري است ما 
مصمم هستيم با اين كشور روبه رو شويم. ما به دنبال 
شروع درگيري نيستيم، اما به شما اطمينان مي دهم 
آحاد ملت آماده هستند تا در مقابل امريكا ايستادگي 

كنند و هزينه مقاومت را بپردازند. 
وي يادآور ش��د كه ايران همواره ب��ه دنبال صلح و 
ثبات در خاورميانه ب��وده، اما اياالت متحده، ضمن 
خروج از برجام اقدام��ات تحريك آميز غيرضروري 
صورت داده، از جمله اينكه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي را در فهرست گروه هاي تروريستي خارجي 
قرار داده است.  بعيدي نژاد درباره مهلت دوماهه اي 
كه ايران براي طرف هاي باقي مانده در برجام تعيين 
كرده گفت: م��ا گام هايي را برداش��ته ايم كه اگر در 
اين مدت مشكالت برطرف نش��ود، اقدامات بعدي 
را آغاز خواهيم كرد.  وي با تأكيد بر اينكه اين گام ها 
در چارچوب برجام خواهد بود، افزود: در اين مقطع 
تصميم نداريم از توافق هس��ته اي خارج شويم، هر 
چند اين مسئله يكي از گزينه هايي است كه ممكن 
اس��ت آن را مدنظر ق��رار دهيم، ام��ا در اين مقطع 
تصميم گرفتيم تا از پارامتر ه��اي برجام به عنوان 
ابزاري براي تش��ويق بيشتر ش��ركايمان در جهت 

اجراي تعهداتشان استفاده كنيم. 
سفير كشورمان در پاسخ به سؤالي درباره فشار هاي 
اقتصادي ايران اظهار كرد: كش��ور دوران سختي را 
س��پري مي كند، اما با توجه به منابع موجود داخل 

كشور مي توان عملكرد بهتري داشت. 
بعيدي نژاد در اين  باره به منابع سرشار كشور اشاره 
كرد كه هنوز روي آنها س��رمايه گذاري نشده و در 
وضعيت بكري قرار دارند و افزود: ما كاهش وابستگي 
به ص��ادرات نفت را آغ��از كرده ايم و ب��ه دنبال آن 
هستيم تا نفت را به كاال تبديل كنيم و آن را گران تر 

بفروشيم. 
اگر چه دولت شرايط جديدي را براي ملزم كردن 
اروپا به تعهدات برجامي پيش روي آنها قرار داده 
اس��ت اما نبايد ترديد داشت كه اينگونه شرايط 
نيز نمي توانند كشورهاي اروپايي را از هدف شان 
كه همان »تضعيف جمهوري اسالمي ايران در 
عرصه هاي مختلف نظامي، هسته اي و سياسي« 
است بازدارد و چنانچه پيش از اين با اروپايي ها 
برخورد قاطع ت��ري صورت مي گرف��ت، قطعا 
هزينه هايي كه امروز جامعه ايراني با آن به دليل 
اجراي ناقص برجام دست و پنجه نرم مي كند را 

تجربه نمي كرد.

جفت پوچ هاي اروپا
به  رغم هشدارهاي رهبري 6 سال به اروپا خوش بين  بوديم

مذاك�ره  جري�ان  در  اصالح طلب�ان  و  غرب گراي�ان 
ع�دم  دارن�د  ت�الش  ل�ذا  نداش�ته اند،  دس�تاوردي 
وق�وع جن�گ را ب�ه عن�وان دس�تاورد خ�ود ب�ه م�ردم 
بفروش�ند و جاي�گاه خ�ود را در ق�درت حف�ظ كنن�د. 
سيداميرحسين قاضي زاده هاش��مي، عضو هيئت رئيسه مجلس 
در گفت وگو با مهر در خصوص تالش اصالح طلبان و غرب گرايان 
مبني ب��ر القاي مذاك��ره مجدد با امري��كا به دولتم��ردان گفت: 
غرب گرايان پيشنهاد مذاكره با امريكايي ها را مطرح مي كنند اما 
سؤال ما اين است كه مگر طي شش سال گذشته با امريكا مذاكره 
نكرده ايم، نتيجه چه بود؟ امريكايي ها در دوره اوباما بيان كردند كه 
ما مي خواهيم دست از دشمني تاريخي برداريم و وزير امور خارجه 

امريكا به نحوي از كودتا در زمان مصدق عذرخواهي كرد. 
نماينده مردم مش��هد در مجلس شوراي اس��المي در مورد علل 
خروج امريكا از برجام گفت: خوي اس��تكباري، نف��اق در رفتار و 
تقاضا براي تسلط بر جهان از علل و عوامل خروج امريكا از برجام 
بود اما برجام قاعده راهبردي و دست اندازي بود كه امريكا در دامن 
ايران انداخت تا باب مذاكره را باز نگه دارد و به بهانه برجام مذاكره 

با ايران را ادامه دهد. 

رئيس فراكسيون در مورد اقدام پيشدستانه عليه تهديدات امريكا 
ادامه داد: شرايط به گونه اي از نظر سياسي براي امريكا فراهم بود 
كه رئيس جمهور ايران اعالم كرد، برجام مقدمه اي براي برجام هاي 
بعدي است و در واقع براي برجام هاي بعدي چراغ سبز به امريكا 
نش��ان داد، حتي دولت ايران خود را آماده مي كرد كه در س��طح 
رئيس جمهور با امريكا مذاكره كند، با اين شرايط بايد تحليل كرد 

چرا امريكا زير ميز مذاكرات زد؟
عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: در واقع امريكا تحت عنوان 
برجام، قراردادي را نوش��ت كه منافع آن نصيب اروپايي ها شد و 
هيچ منفعت اقتصادي ش��امل حال امريكايي ها نشد، زيرا امريكا 
تحريم هاي اوليه را حفظ كرده بود، البته مقصر اصلي اين موضوع 
خود امريكايي ها بودند كه با لجاجت و خوي استكباري تحريم هاي 
اوليه را حفظ كرده بودند. ايراني ها به جاي رنو و پژو حاضر بودند با 
جنرال موتور كار كنند يا شركت هاي نفتي امريكايي وارد ميادين 

نفتي ايران شود. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس گفت: امريكايي ها به دنبال س��لطه 
اقتصادي بر ايران هستند، در اين صورت مي توانند در عرصه هاي 
فرهنگي، سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي و س��اير حوزه ها ايران 

را مديريت كنند. امريكا تاوان اش��تباه خود در حفظ تحريم هاي 
اوليه را مي دهد و تا زماني كه اين سد را نشكند، نمي تواند روابط 

اقتصادي با ايران داشته باشد. 
رئيس فراكسيون اقدام پيشدستانه عليه تهديدات امريكا تصريح 
كرد: رفتار ترامپ در ارائه شماره تلفن، رفتاري مستكبرانه است. ما 
به دنبال منفعتي در امريكا نيستيم كه با اين كشور تماس بگيريم، 
منافع ترامپ در انتخابات آينده رياس��ت جمهوري به ايران گره 
خورده است. امريكا دقيقاً نمي داند چه چيزي مي خواهد و چگونه 

بايد آن را به دست آورد.  قاضي زاده هاش��مي گفت: امريكا اعالم 
كرده من به دنبال جنگ نيس��تم و مي خواهم از نيروي نظامي به 
عنوان پشتيباني ديپلماس��ي و قرار گرفتن ايران پاي ميز مذاكره 
استفاده كنم اما غرب گرايان داخلي در افكار عمومي اين طور تبليغ 

مي كنند كه امريكا به دنبال جنگ است. 
عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: غرب گرايان و اصالح طلبان 
كه در داخل كش��ور به دنبال ايجاد دوگانه جنگ و صلح هستند، 
در جريان مذاكره دستاوردي نداش��تند، لذا تالش دارند صلح يا 
عدم وقوع جنگ را به عنوان دس��تاورد خود به مردم بفروش��ند و 
اينگونه جايگاه خود در قدرت را حفظ كنند. صلح در واقع دستاورد 
انقالب اسالمي به پشتوانه شهدا، نيروهاي مسلح و دستاوردهاي 
دفاعي به دست آمده اس��ت اما غرب گرايان تالش دارند آن را به 

عنوان دستاورد خود در انتخابات به مردم بفروشند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: باب مذاكره با افراد بدعهدي كه 
تمام تعهدات بين المللي خود را زير پا گذاش��ته اند، بسته است. با 
اين رفتارها كسي حاضر به مذاكره با امريكا نيست، براي مذاكره با 
ايران ابتدا بايد دولت امريكا به برجام بازگردد و تعهدات بين المللي 

خود را اجرايي كند. 

قاضي زاده هاشمي:  اصالح طلبان مي خواهند عدم وقوع جنگ را به مردم بفروشند
بهارستان

گزارش


