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سهمپردرآمدهاازيارانهها

توحيد عزيزي در توئيتي نوشته است:  
گزارش اخير سازمان برنامه مجدداً نشان مي دهد سهم  

اقش��ار پردرآمد در كش��ور از تمامي يارانه ها به مراتب 
بيشتر از دهك هاي پايين درآمدي است. در واقع سهم 
قوي ترين ثروتمن��دان از يارانه عمومي هفت برابر فقيرترين فقراس��ت؛ 

نسبتي كه بايد معكوس باشد. 
----------------------------------------------------------

عجيباماواقعي؛وارداتآبپنيروُمبلازامريكا!
اكانت نود اقتصادي در توئيتي نوشته است:

 با وجود هشدار رهبري 50 درصد اقالم وارداتي از امريكا مصرفي است. دولت 
پاسخ دهد چرا بايد از كش��ور تحريم كننده ايران، مكمل هاي غذايي آب پنير و 

مبل خانگي وارد كنيم. 
----------------------------------------------------------

باچهروييدمازمذاكرهميزنيد؟
كيوان ساعدي در توئيتي در خصوص درخواست امريكايي ها در مورد مذاكره 

مجدد نوشته است: 
ش��ما به پيمان چندجانبه و تأييد ش��ده در س��ازمان ملل پايبن��د نمانده ايد. 
در طول تاريخ ب��ه معاهدات بين الملل��ي و توافقات دوجانبه ه��م لگد زده ايد. 
ش��روط دوازده گانه هم نفي كامل استقالل ايران اس��ت. با چه تضميني دنبال 

مذاكره ايد؟ 
----------------------------------------------------------

تستهوشرابهنظارتشوراينگهباناضافهكنيد!
يك فعال رس��انه اي درباره اظهارات اخير فاطمه ذوالق��در نماينده اصالح طلب 

مجلس شوراي اسالمي در توئيتي مي نويسد:
 فاطمه ذوالقدر گفته جو مردانه غالب بر مجلس منجر به رد طرح پيش��نهادي 
سهميه حداقلي براي زنان در انتخابات مجلس شد. جو مردانه يعني چي؟ يعني 
تعدادشون بيشتره؟ زن ستيز ترين؟ ش��وراي نگهبان بايد تست هوش را هم به 

نظارت استصوابي اضافه كند. 
----------------------------------------------------------

واكنشزاكانيبهانتصابجديدفرماندهسپاهپاسداران
به مناسبت انتصاب سردار سالمي به فرماندهي كل سپاه پاسداران از سوي رهبر 
معظم انقالب، عليرضا زاكاني مسئول مركز انديشه و همفكري راهبردي سازمان 
بسيج مستضعفين و نماينده پيشين مجلس شوراي اسالمي با انتشار توئيتي در 

صفحه شخصي خود نوشت: 
تاسيس سپاه پاسداران از الطاف خفيه الهي و برگرفته از عمق بصيرت امام)ره( 
بود تا حافظي شود بر دين و ميهن و نجات بخشي گردد براي ملت هاي مظلوم 
و دربند. آمدن سرلشكر س��المي و رفتن سرلش��كر جعفري حكايت اين بيان 
زيباست: عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شكر كه اين آمد و صد حيف 

كه آن رفت«.
----------------------------------------------------------

كففروشنفتبهزيريكميليونبشكهنخواهدرسيد
حشمت اهلل فالحت پيشه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 

شوراي اسالمي در مطلبي در صفحه توئيتر خود نوشت:
كف فروش نفت ايران را مناسبات دوجانبه تعيين مي كند نه بلوف هاي سياسي 
ترامپ و پمپئو. هيچ گاه ف��روش نفت ما به كمتر از يك ميليون بش��كه در روز 

نخواهد رسيد.

عضوكميسيونامنيتملي:

 سرلشکر سالمي از فرماندهان 
مسلط بر موضوعات امنيتي سپاه است

عضوكميسليونامنيتمليمجلسگفت:سرلشلكرسلاميبهعنوان
فرماندهجديدسپاهازفرماندهانخوشنامومسلطبرموضوعاتامنيتي

سپاهپاسداراناست.
محمد ابراهيم رضايي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره ب��ه انتصاب فرمانده 
جديد سپاه پاس��داران انقالب اس��المي گفت: دو س��ال از پايان حكم سردار 
جعفري گذشته بود، بنابراين اين تغيير درست و طبق روال انجام گرفته است، 
سرلشكر سالمي به عنوان قائم مقام فرمانده كل به همه امور و موضوعات سپاه 

اِشراف كامل دارند. 
نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: با انتصاب سرلشكر 
سالمي همان سياست هاي گذشته در سپاه پاس��داران ادامه پيدا خواهد كرد، 
ايشان با سوابق خوبي كه دارند بر موضوعات امنيتي و استراتژيك كاماًل مسلط 

هستند. 
وي با بيان اينكه سرلشكر س��المي از گزينه هاي عالي مورد نظر رهبري براي 
فرمانده سپاه پاسداران بودند، گفت: سرلشكر س��المي از فرماندهان خوشنام 
و باتجربه سپاه پاسداران هستند، اميدواريم در دوران تصدي وي شاهد كسب 

موفقيت هاي بيشتر سپاه باشيم. 
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: تروريستي 
خواندن سپاه از سوي دولت امريكا هيچ تاثيري بر روند مديريتي و سازوكار 
سپاه نخواهد داش��ت، پس از اين هم سپاه بر اس��اس منطق و راهبردهاي 
تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري و مس��تقل از مواضع امريكا به كار 

خود ادامه مي دهد. 
----------------------------------------------------------

وزيردفاع:

ترامپ امنيت بين المللي را با خطر جدي 
مواجه كرده است

اميرحاتمليگفلت:ترامپبلازيرپاگذاشلتناصلولانسلانيوقواعد
بينالمللليامنيلتجهانرابلامخاطلراتجلديمواجهكردهاسلت.
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، امير سرتيپ حاتمي   وزير دفاع و پشتيباني 
نيرو هاي مسلح جمهوري اسالمي ايران كه براي شركت در هشتمين كنفرانس 
ساالنه امنيت بين المللي به ميزباني وزارت دفاع فدراسيون روسيه به اين كشور 
سفر كرده در فرودگاه ونوكوواي مسكو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي 
درباره  اهميت اجالس امنيتي مسكو كه با حضور هيئت هاي 80 كشور جهان 
برگزار مي شود، اظهار داشت: اين س��فر بنا به دعوت وزير محترم دفاع روسيه 
 انجام شده  و در مجمع عمومي آن ان شاءاهلل سخنراني خواهيم داشت. وي در 
تشريح برنامه هاي خود در اين سفر افزود: در اين سفر حول موضوعات مختلف، 
موضوعات دو جانبه، منطقه اي و بين المللي نيز  با س��اير مقامات روسيه و  وزير 
دفاع روسيه مذاكراتي خواهيم داشت.  وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران با بيان 
اينكه در حاشيه اين كنفرانس با  وزراي دفاع ش��ركت كننده نيز ديدار و گفت 
وگو خواهم داشت، تصريح كرد:  در اين ديدارها، حول مسائل دو جانبه منطقه و 

بين المللي گفت وگو خواهيم كرد. 
امير س��رتيپ حاتمي در تش��ريح اهميت كنفرانس امنيتي مسكو خاطرنشان 
كرد: اين اجالس يك فرصت مغتنم و مناس��بي اس��ت كه مقامات و مسئوالن 
و سياستمداران كش��ورهاي مختلف به ويژه در حوزه دفاعي و امنيتي، مسائل 
مختلف امنيتي ام��روز جهان را با هم طرح  و نظراتش��ان را بيان كنند و نظرات 

ديگران را نيز بشنوند. 
وي با بيان ا ينكه  امروز با مسائل مختلف امنيتي در جهان مواجه هستيم، ادامه 
داد:  امروز مهم ترين موضوع ترامپيس��م در جهان اس��ت كه  يك ويژگي شبيه 
نازيس��م دارد و با ويژگي هايي مثل خودخواهي، ظلم و زيرپا گذاش��تن اصول 
انساني و قواعد بين المللي امنيت جهان را با مخاطرات جدي مواجه كرده است . 
وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران تأكيد كر د: در چنين كنفرانس هايي درباره 
ابعاد اين خطرات گفت وگو مي شود و حاصل آن پيدا كردن راهكارهاي مشترك 

و رسيدن به دنياي امن تر خواهد بود. 

نماينلدگانمجللسشلوراياسلاميماده
يكطرحاقلداممتقابلدربرابراعامسلپاه
پاسدارانانقاباسلاميبهعنوانسازمان
تروريسلتيتوسلطاياالتمتحدهامريكارا

تصويبكردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
ديروز در جريان بررس��ي اقدام متقاب��ل در برابر 
اعالم سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروريستي 
توسط اياالت متحده امريكا مصوباتي را به تصويب 

رساندند كه به شرح زير است:
مطابق با ماده يك اين طرح به منظور اقدام متقابل 
در برابر تصميم يا اقدام اي��االت متحده امريكا در 
تضعيف صلح و امنيت منطق��ه اي و بين المللي و 
از آنجا كه اين رژيم برخالف اصول مس��لم حقوق 
بين الملل، سپاه پاس��داران انقالب اسالمي را كه 
مطابق اصل ۱50 قانون اساس��ي به عنوان يكي از 
اركان حاكميتي دفاعي ايران ش��ناخته مي شود، 
س��ازمان تروريس��تي خارجي اعالم نموده است، 
به موجب اين قان��ون فرماندهي مرك��زي امريكا 
)سنتكام( نيروها و س��ازمان ها يا نهادهاي تحت 
اختيار اين فرماندهي، تروريست اعالم مي شوند و 
هر گونه كمك اعم از نظامي، اطالعاتي، مالي، فني، 
آموزشي، خدماتي و تداركاتي به اين نيروها جهت 
تقابل با سپاه پاسداران انقالب اسالمي و جمهوري 
اس��المي اي��ران هم��كاري در اقدام تروريس��تي 

محسوب مي شود. 
دولتموظفبهاقداممتقابلوقاطع

باامريكاشد
نمايندگان مجلس همچنين ماده 2 و 3 اين طرح 
را به تصويب رس��اندند. طبق م��اده 2 طرح، دولت 
جمهوري اسالمي ايران موظف است در چارچوب 
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در برابر اقدامات 
تروريستي نيروهاي امريكايي كه منافع جمهوري 
اس��المي ايران را به مخاطره مي اندازن��د، اقدامات 
متقابل و قاطع بر اس��اس اين قانون به عمل آورد. 
طبق ماده 3 طرح، دولت جمهوري اسالمي ايران و 
نيروهاي مسلح موظفند در زمان مقتضي با اقدامات 
ضروري و هوش��مندانه به گون��ه اي عمل كنند كه 
نيروهاي امريكايي نتوانند از هر گونه توان و امكانات 
عليه منافع جمهوري اسالمي ايران استفاده كنند. 
وزارتخارجلهمكللفبلهتلاشبراي

تعطيليپايگاههايامريكادرمنطقهشد
مطابق ماده 5 كه تصويب شد، دولت موظف است از 
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي همكاري مي كنند و از اين جهت در 
معرض آس��يب قرار مي گيرند، با تشخيص دستگاه 
مربوطه، حمايت هاي حقوقي مقتضي به عمل آورد. 

بر مبناي ماده 6 وزارت امور خارجه و ساير دستگاه ها 
موظفند با استفاده از ظرفيت هاي حقوقي، سياسي و 
ديپلماسي دفاعي، براي تعطيلي پايگاه هاي امريكايي 

در منطقه تالش نموده و بهره مندي نيروهاي امريكايي 
از تأسيسات، تجهيزات، منابع مالي و ساير كمك هاي 

احتمالي كشورهاي منطقه را خاتمه دهند. 

حاميانتصميمامريكامجرم
شناختهميشوند

بر اساس ماده ۷ اين طرح كليه كشورهايي كه به هر 

نحوي از تصميم امريكا مبني بر اعالم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي به عنوان سازمان تروريستي تبعيت 

يا حمايت كنند، مشمول عمل متقابل مي گردند. 
در ماده 8 اين طرح آمده است: كليه اشخاص حقيقي 
و حقوقي كه به هر نحو از تصميم و اقدامات اياالت 
متحده امريكا تبعيت نموده و به استناد تحريم هاي 
خانگي يك جانبه يا بين الملل��ي از ارائه خدمات به 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، اشخاص حقيقي 
و حقوقي شاغل وابسته يا مرتبط به آن خودداري 
نمايند مجرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه 5 

تا 8 قانون مجازات اسالمي مي شوند. 
دولتموظفبهاقدامحقوقيعليهامريكا

درمراجعبينالملليشد
نمايندگان مجلس، م��اده ۹ اين ط��رح را هم به 
تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت جمهوري 
اسالمي ايران موظف است ضمن اعتراض و اقدام 
حقوقي به تصميم غيرقانوني اياالت متحده امريكا 
در تروريست ناميدن سپاه در مراجع بين المللي از 
طريق مراودات دوجانبه و چندجانبه با كش��ورها 
و رايزني ب��ا مجام��ع و س��ازمان هاي بين المللي 
از حداكث��ر توان خود ب��راي بي اثر ك��ردن اقدام 
امريكا در نقض مصونيت حاكميتي اركان دفاعي 

جمهوري ساالمي ايران استفاده كند. 
وزارتاطاعلاتموظلفبهشناسلايي

حامياناقدامامريكادربارهسپاهشد
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات طرح 
اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي به عنوان سازمان تروريستي توسط اياالت 
متح��ده امري��كا م��واد ۱0، ۱۱، ۱2، ۱3 و ۱۴ را 
تصويب كردن��د. طبق ماده ۱0 س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور مكلف اس��ت منابع مورد نياز براي 
اجراي اي��ن قانون را س��االنه در بودجه س��نواتي 
دس��تگاه هاي مج��ري اي��ن قان��ون پيش بيني و 

تخصيص ۱00درصد را صادر كند. 
طبق ماده ۱۱ دولت و كليه دستگاه هاي مشمول 
اين قانون موظف هستند كه هر چهار ماه يك بار 
گزارش عملكرد خود را به كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي براي طرح در مجلس شوراي 
اس��المي ارائه كنند. بر اس��اس م��اده ۱2 وزارت 
اطالعات و ساير دس��تگاه هاي اطالعاتي موظفند 
اس��امي كس��اني را كه در اين تصميم مشاركت 
داشته اند شناسايي و به قوه قضائيه معرفي كنند تا 

اقدام قانون مقتضي به عمل  آيد. 
طبق م��اده ۱3 كليه تكاليف مرتب��ط با نيروهاي 
مسلح مقرر در اين قانون بر اساس تدابير فرماندهي 
كل قوا قابل اجرا مي باشد. بر اساس ماده ۱۴ اين 

قانون از زمان تنظيم نهايي الزم االجراست.

دولت موظف به اقدام متقابل و قاطع عليه امريکا شد
»سنتكام«باتصويبمجلسشورایاسامیرسماًيكگروهتروريستیاست

ايلرانتخللفاملريلكادر   خبر
ازرسليلدن جللوگيللري
كمكهلاينقلديبلهسليلزدگانراپيگيلريميكنلد.
به گزارش صدا و سيما، لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور 
گفت: جمهوري اس��المي ايران با طرح دادخواس��تي در دادگاه 
دادگس��تري بين المللي، تخلف امريكا در جلوگيري از رس��يدن 
كمك هاي نقدي به آس��يب ديدگان س��يل را پيگيري مي كند. 
وي با اش��اره به اظهارات رئيس هالل احمر ك��ه اعالم كرد اين 

نهاد نتوانس��ته اس��ت هيچ كمك نقدي را براي كمك به سيل 
زدگان از طريق بانك��ي دريافت كند، افزود: اين نش��ان دهنده 
تخلف ب��زرگ امريكا به ويژه در حوزه هاي حقوق بش��ر و حقوق 

بشردوستانه است. 
معاون حقوقي رئيس جمهور با اش��اره به اينكه بر اساس دستور 
موقت دادگاه دادگستري بين المللي، امريكا نمي تواند در مسائل 
مربوط به غذا، دارو و تجهيزات پزشكي، اقالم كشاورزي و قطعات 
و خدمات هوايي و تمامی عمليات بانكي مربوط به آنها مانع تراشي 

كند، تصريح ك��رد: اين اقدام امريكا عالوه ب��ر اينكه نقض قواعد 
حقوق بين الملل است به صورت آشكارا هم دستور موقت دادگاه 
دادگس��تري بين المللي را نقض كرده كه براي هر كدام از اينها 

جداگانه اقدامات الزم به عمل آمده است. 
جنيدي با اعالم اينكه خس��ارات مربوط به اين اق��دام امريكا در 
دادخواس��ت كلي در دادگاه دادگستري بين المللي مطرح است، 
گفت: بخش هاي قابل توجه��ي از اين اقدام امري��كا هم مبناي 
دعواي مس��ئوليت مدني اس��ت كه آن را مي توان با ساماندهي 

آسيب ديدگان در گروه هاي مش��خص به صورت مستقل مطرح 
ك��رد. معاون حقوق��ي رئيس جمه��ور تصريح كرد: فرات��ر از آن 
مانع تراش��ي امريكا در اين زمينه نقض دس��تور موق��ت دادگاه 

دادگستري بين المللي است كه قباًل صادر شده است. 
وي افزود: كارشكني امريكا در جلوگيري از دستيابي سيل زدگان 
به كمك هاي نق��دي از طريق معاونت حقوق��ي رئيس جمهور و 
بخش اجرايي ويژه اي به ص��ورت جداگان��ه در مجامع حقوقي 

بين المللي در حال پيگيري است.

معاونحقوقيرئيسجمهور:

ايرانتخلفامريكارادردادگاهالههپيگيريميكند

فعاليتهاييكجريانسياسيدرداخلايرانوموضعگيري
شلخصيتهايبرجسلتهآندربلارهميلزانتاثيرگلذاري
تحريمهلايبينالمللليومهمتلرازآنعملكلردآنهلادر
عرصهاجراييوقانونگذاريدركشلورهمچنلانبارقههايي
ازاميلدرابلرايغلربوبهويلژهمقاملاتامريكايليبراي
تغييررفتارايرانومذاكراتجديدزندهنگهداشلتهاسلت.

اظهارات روز گذش��ته برايان هوك مبني بر اينك��ه »از مذاكرات 
جديد في مابين ايران و امريكا استقبال مي شود« با استقبال محافل 
جريان غرب گراي داخلي روبه رو شده است و منجر به آن شده كه 
رسانه هاي اين طيف بار ديگر از ضرورت آغاز مذاكرات جديد با غرب 

با الگوگيري از برجام سخن به ميان بياورند. 
برايان هوك در جديدترين اظهارات خود مي گويد: »امريكا آماده 
مذاكره با ايران براي يك توافق جديد و بهتر به جاي برجام است. 
اگر آنها مي خواهن��د به ميز مذاكره بازگردند، اين خوب اس��ت. 
اميدوار هستيم اين توافق جديد با ايران را در قالب يك پيمان در 

سنای امريكا به تصويب برسانيم.«
مسئول كارگروه ايران در دولت امريكا پيش از اين و اواخر پاييز سال 
گذشته با طرح اين ادعا كه واشنگتن با اعمال تحريم ها در پي تغيير 
حكومت ايران نيس��ت و مي خواهد رفتار ايران را تغيير دهد و اين 
كشور را پاي ميز مذاكره بكشاند، در پاسخ به اين پرسش كه شما 
در واقع در پي تغيير حكومت ايران هستيد، آيا اينطور است؟ بيان 
مي كند: »اين طور نيست. آينده حكومت ايران در دست مردم اين 
كشور است. ما مي خواهيم رفتار رژيم ايران و سياست هاي آن تغيير 
كند، در جهتي كه تهديد كمتري عليه صلح و امنيت باشد. براي 
ايراني ها سطحي از زندگي فراهم شود كه شايستگي آن را دارند. 
بزرگ ترين مانع در راه تحويل اقالم بشردوستانه به ايران، خود رژيم 
حاكم بر ايران اس��ت. اين رژيم، پول ها را خ��رج ماجراجويي هاي 

خارجي و حمايت از متحدان منطقه اي اش مي كند. «
ذوقزدگيغربباورانداخلی

استقبال توأم با ذوق زدگي جريان غرب گراي داخلي از پيشنهادات 

طرف غربي براي مذاكرات مشابه با برجام در حالي است كه ايران 
طي سه سال گذشته انواع و اقسام تعهدات مندرج در برجام را به 
صورت تمام و كمال اجرايي كرده است اما در عين حال طرف هاي 
غربي نه تنها هيچ اقدامي در جهت اج��راي تعهدات خود صورت 
نداده اند بلكه درخواست هاي جديدي را نيز در جهت محدودسازي 
فعاليت هاي موشكي و منطقه اي ايران به عنوان پيش شرط ادامه 
همكاري با ايران مطرح كرده ان��د! تمام زياده خواهي هاي غرب در 
طول سه سال اخير توسط شخصيت ها و رسانه هاي اين جريان با 
اين هدف مورد سانسور قرار گرفته است كه الگوي برجام به عنوان 
بهترين و ايده آل ترين الگوي اداره كشور مورد خدشه قرار نگرفته و 

همچنان مسير مذاكرات يك طرفه با غرب باز باقي بماند. 
جريان مورد اشاره حراست از برجام را مهم تر و حياتي تر از حراست از 
اصول و مباني نظام و دفاع از منافع ملي دانسته است و چنانچه براي 

دفاع از حقوق ابتدايي جامعه ايراني در تقابل با غرب متمركز مي شد 
امروز سفره مردم، سايه سنگين بيكاري، گراني و تورم و مشكالت 

عديده مالي و اقتصادي را به شدت احساس نمي كرد. 
راهكارادارههمچنانمذاكرهاست!

نكته قابل توجه اينكه جريان غرب گ��راي داخلي بدون توجه به 
هزينه هاي بسيار گسترده برجام براي كشور و جامعه ايراني تالش 
مي كند راهكار مقابله با خروج امريكا از برجام و افزايش تحريم هاي 
ضدايراني اين كشور در جهت به صفر رساندن فروش نفت ايران 
را نه »مقابله به مثل در قالب توقف اجراي تعهدات برجامي« بلكه 
»اميد به انتخابات آتي رياست جمهوري امريكا« عنوان كند! وندي 
شرمن مسئول ارشد دولت اوباما در مذاكرات هسته اي كه به برجام 
منتهي شد، معتقد است ايران با وجود فش��ارها با ترامپ مذاكره 

نمي كند و منتظر انتخابات 2020 مي ماند. 

برآورد اينچنين امريكايي از دولت دوازدهم مي تواند منجر به تشديد 
هرچه بيش��تر تحريم هاي ضدايراني ش��ود آن هم در شرايطي كه 
مقامات ارشد قوه مجريه كش��ورمان نيز تاكنون عكس العمل هاي 
س��نجيده و عقالني نس��بت به اقدامات ضدايراني امريكا در طول 
حداقل دو سال اخير )كه دونالد ترامپ در امريكا روي كار آمده است( 
نداشته اند و همواره تالش شده است در مقابل زبان تهديد و تحريم 
طرف مقابل رويه اغماض دنبال ش��ود. وندي ش��رمن معاون وزير 
خارجه در دولت اوباما در همين باره در توئيتر نوش��ت: »زماني كه 
اروپا در سال هاي ابتدايي دهه2000 مذاكره با ايران را آغاز كرد، ايران 
۱6۴سانتريفيوژ داشت. ايران در سال 20۱3 پس از تحريم ها، ۱۹هزار 
سانتريفيوژ داشت.« وي در ادامه با تأكيد بر اينكه تحريم ها تاثيري 
بر رفتار تهران ندارد و ادامه داد: »تحريم ها مي توانند انتخاب ها را به 
عنوان مثال به مذاكره محدود كنند اما بعيد به نظر مي رس��د ايران 
با دونالد ترامپ مذاكره كند. تهران به احتمال زياد منتظر انتخابات 

2020 مي ماند. مقاومت اسم رمز اين كار است.«
انتخابات؛نقطهآغازاميدامريكاييها

انتخابات امريكا به هم��ان ميزان كه به قول وندي ش��رمن براي 
طرف ايراني و اقدامات برجامي داراي اهميت است به همان ميزان 
نيز انتخابات گذشته و آينده رياس��ت جمهوري ايران براي طرف 
غربي مهم و اساس��ي اس��ت و به همان ميزان روي كارآمدن يك 
طيف خاص در ايران براي امريكايي ه��ا مي تواند اميدواركننده و 
نشاط بخش باشد. آنچنان كه پيداست امريكايي ها برآورد دقيق و 
قابل اعتنايي نسبت به روحيات و تفكرات جريان غرب گرا در داخل 
كشور داشته و يقين دارند كه تشديد فشارهاي بين المللي عليه 
كشورمان هيچ گاه كاسه صبر اين طيف را براي دفاع از منافع ملي 
لبريز نكرده و آنها همچنان رويه خويشتنداري بي پايان را به عنوان 
تنهاترين گزينه در عرصه ديپلماسي انتخاب خواهند كرد و چنين 
برآوردي باعث شده كه يكي از مهم ترين راهبردهاي اياالت متحده 
در تقابل با ايران »تقويت جريان غرب گرا و كمك به انتخاب آنها در 

انتخابات داخلي كشور« حتي در انتخابات پيش رو باشد.

»امريكایبیاعتبار«هنوزغربباورانداخلايرانراباوردارد
گزارش 2  |  محمد  اسماعیلی

نماينلدگانمجللسطليبيانيلهايازانتصلابسرلشلكرسلامي
حمايلتوازتاشهلايپرثملرسرلشلكرجعفلريتشلكركردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طي بيانيه اي از انتصاب 
سردار سرلش��كر پاسدار حس��ين س��المي حمايت و از تالش هاي پرثمر و 

صادقانه سردار سرلشكر محمدعلي جعفري تشكر كردند. 
متن اين بيانيه به شرح زير است: 

رهبر معظم انقالب اسالمي طي حكمي سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي 
را به فرماندهي كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي منصوب نمودند. حسين 
سالمي فردي انقالبي، جهادي و با سوابق بسيار روش��ن و مورد اعتماد رهبر 
انقالب مي باشند و انتصاب ايشان در آستانه دوم ارديبهشت ماه، سالروز تشكيل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به فرمان امام خميني قدس سره الشريف نشان 
از جايگاه ويژه سپاه پاس��داران به عنوان نهاد پاسدار حريم اسالم و جمهوري 
اسالمي مي باشد. اين انتصاب پيامي روش��ن براي امريكا و استكبار جهاني و 

همچنين براي جهان اسالم دارد كه بيانگر ادامه راه نوراني امام)ره( در مبارزه 
بي امان با مستكبران و حمايت بي دريغ از مقاومت اسالمي است. 

به حول و قوه الهي اين انتخاب ضريب اقتدار نهاد مقدس سپاه را افزايش داده 
و محبوبيت آن را در اذهان عمومي ارتقا خواهد بخشيد و خدمت رساني اين 

نهاد به اسالم و مردم عزيز ايران اسالمي را دوچندان خواهد نمود. 
ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ضمن تشكر و قدرداني از مقام معظم 
رهبري براي اين انتخاب شايسته، به برادر عزيز و ارجمند سردار سرلشكر 
پاسدار حسين سالمي تبريك و تهنيت عرض نموده و توفيق روزافزون براي 
ايشان از خداوند متعال مسئلت نموده و پشتيباني خود را از سپاه پاسداران و 
فرمانده شجاع و انقالبي آن اعالم مي نماييم. همچنين بر خود الزم مي دانيم 
از تالش هاي پرثمر و صادقانه سردار سرلشكر محمدعلي جعفري در دوره 
مسئوليت خويش كه همراه با موفقيت هاي ارزنده و خدمت به مردم در سايه 

اطاعت از رهبري بود، تشكر و قدرداني مي نماييم.

بيانيهنمايندگان

انتصاب سردار سالمي پيامي روشن براي امريكا و استكبار جهاني دارد

نمای  نزدیک

   گزارش  یک


