
تیر کاخ سفید به سنگ خورد
جنجال س��ازی اخیر امریکایی ه��ا در پی اصابت یک گلوله موش��ک 
کاتیوشا به یک مایلی سفارتخانه این کشور در بغداد و درپی آن مواضع 
هشدارگونه ترامپ و سایر تندروهای کاخ سفید علیه ایران با این اتهام 
که نیروهای نیابتی ایران عامل این شلیک بوده اند، در عین اینکه بیانگر 
بخشی از عملیات روانی کاخ سفید علیه مردم ایران و با هدف به تسلیم 
کشاندن نظام اس��المی و تماس با ش��ماره  تلفن اعالمی ترامپ برای 
مذاکره بود، اما نش��ان از ش��کنندگی و افول یک به اصطالح ابرقدرت 
مدعی جهانی دارد که نظام محاس��باتی اش در پی ایستادگی و اقتدار 

مردم ایران برهم ریخته است.
آنچه در روند تحوالت اخیر منطقه و نوع مواجهه هیئت حاکمه امریکا 
با مردم ایران در دو سال اخیر می توان اجماالً به آن اشاره کرد این است 
که ترامپ بعد از ناکامی در پیشبرد اهدافش در جنگ اقتصادی علیه 
ایران در سال گذش��ته و اعالم و اعمال چند مرحله تحریم های اولیه و 
ثانویه، آنگاه که نتوانست آرزوی دیرینه کاخ سفید در تسلیم مردم ایران 
را محقق کند، در س��ال جدید ضمن تشدید تحریم ها در چند مرحله، 
تهدید نظامی را هم به آن پیوست کرد و با اعالم اعزام ناو هواپیمابر به 
منطقه و به کارگیری تعابیری نظیر اینکه »اگر ایران درگیری می خواهد 
این پایان رسمی ایران خواهد بود« یا اینکه »اگر آنها دست به اقدامی 
بزنند با واکنش بسیار قدرتمند ما مواجه خواهند شد« کوشید به زعم 
خود جو نظامی کاذبی را بر معادالت منطقه حاک��م کند، تا به نتیجه 
مطلوب برسد اما به رغم این تصور نتیجه برعکس شد و تیر کاخ سفید 

به سنگ خورد.
نش��ریه امریکایی امریکن کانس��رواتیو در روزهای اخی��ر در تحلیلی 
با اشاره به اینکه سیاس��ت امریکا ورشکسته اس��ت و ما مردم ایران را 
مقاوم تر می کنیم، می نویسد نتیجه سیاست های دولت ترامپ تشدید 
مقاومت مردم ایران است. این سیاس��ت  ها موجب افزایش دشمنی و 
مقاومت ملی ایران در مقابل امریکا می شود. تندروهای دولت امریکا از 
نابودی حکومت ایران ناامید هستند، اما در روش سخت و سنگینی که 
در پیش گرفته اند به حکومت ایران قدرت سیاسی فراوانی داده اند. این 
نشریه امریکایی در ادامه نتیجه می گیرد که سیاست ما در مقابل ایران 
ورشکسته است، اما مقامات ما هنوز هم می توانند ادعا کنند که در کنار 

مردمی ایستاده اند که آنها را تهدید می کنند!
مجموعه تحوالت روزهای اخیر که با ضرب االجل ایران به اتحادیه اروپا 
آغاز و با ماجرای حرکت ناو امریکایی و حادثه بغداد و واکنش های ناشی 
از آن تداوم یافت، در عین ارتق��ای وضعیت و موقعیت ایران در منطقه 
واجد فرصت  هایی برای ایران اس��ت که با یک برخورد هوش��مندانه و 

همه جانبه پیروزی و موفقیت نهایی ایران را آسان تر می کند. 
1- اتمام حجت ایران به اروپایی  ها و آغ��از گام های عملی برای احقاق 
حقوق مردم ایران نقطه پایانی بر برآورد دش��منان بود که ایران کاری 
انجام نخواهد داد، این وضعیت نظام محاسباتی کشورهای مقابل ایران 

را بر هم ریخت.
2- ماجرای تهدید نظامی ایران و اع��الم حرکت ناو امریکایی، پیش از 
آنکه برای امریکایی  ها آورده ای داشته باشد، به دلیل ایستادگی و اقتدار 
ایران، تراز ایران در مواجهه با تهدیدات و تحوالت منطقه ای را ارتقا داد 
و سبب شد که رقبای منطقه ای در برآورد  ها و اتکای شان به قدرت های 

بیرونی تجدیدنظر کنند. 
3- واکنش شتابزده امریکایی  ها نسبت به اصابت یک گلوله مشکوک 
کاتیوشا در یک مایلی سفارتخانه این کشور در بغداد و مواضع متشتتی 
که طی چند روز اخیر پیرامون این ماجرا اتخاذ کردند، نشانگر اوج تزلزل 
روحی نظامیان و سیاس��تمداران امریکا و آسیب پذیری آنها نسبت به 

حوادث اینگونه است. 
4- روند مذکور وضعی��ت و موقعیت نیروهای مقاوم��ت در منطقه را 
مستحکم تر کرده و نشان داد که حضور و آمادگی آنها نقش مهمی در 
روند آینده تحوالت منطقه و تنظیم آرایش سیاسی و معادالت آینده 

منطقه دارد. 
5- تغییر رفتار و مواضع اروپایی ها، چینی  ها و روس  ها و شکست سفر 
دوره ای پمپئو و ناتوانی در جلب حمایت آنها به نفع سیاست های ترامپ 
در مواجهه با ایران آغازگر دور جدیدی از تحوالت در عرصه بین المللی 
و معطوف به ایران اس��ت که با یک دیپلماسی هوش��مندانه می تواند 

آورده های ذی قیمتی را برای ایران در پی داشته باشد. 
6- هدف گذاری اصلی دش��من در ورود به فاز تهدی��د نظامی و معتبر 
نشان دادن آن اثرگذاری بر فضای داخلی کشور بود که در این سناریو 
دشمن نیز ناکام ماند و نشان داد که برخالف تصور امریکایی ها، صراحت 
دشمنی دشمنان در تقویت عزم ملی برای ایستادگی و مقاومت مردم و 
افزایش آستانه تحمل آنها در برابر مشکالت و افزایش انسجام و وحدت 
ملی نقش مستقیم دارد و این همان باز آرایی روحیات مردم در دوران 

دفاع مقدس است، که پیروزی ایران را در پی داشت. 

عباس حاجی نجاری

روحاني: ملت ايران مقابل قلدرها تعظیم نخواهد کرد

فشار ممكن اس�ت شرايط س�خت ايجاد كند، 
اما ملت ايران در براب�ر قلدرها تعظيم نمي كند. 
به گ��زارش ایرنا، دکت��ر روحاني، رئی��س جمهور 
کش��ورمان روز گذش��ته در آیین بهره ب��رداري از 
طرح هاي توس��عه منابع آب و خاک نواحي مرزي 
استان آذربایجان غربي افزود: با تصورات خام خود 
فکر کردند مي توانند عظمت ایران را در هم بشکنند و 
ما در روزهاي سخت و تحریم هر روز شاهد شکوفایي 
در این سرزمینیم. وي اظهار کرد: این همان پاسخ 
قاطع ما به کاخ سفید است و افتتاح هاي اخیر و بعدي 
ما در استان هاي ایران این پاسخ صریح و قاطع ما در 
برابر آنهایي است که فکر مي کنند مي توانند ملت 
بزرگ ایران را در برابر فشارهاي خودشان خم کنند. 
رئیس جمهوري ادامه داد: ملت ایران همیش��ه پر 
افتخار و سربلند بوده و امروز نیز این چنین هستند و 
آنها که لحظه اي ما را تهدید مي کنند، دو ساعت طول 

نمي کشد که پشیمان مي شوند. 
وي گفت: کاخ سفید اعالم مي کند که مردم ایران 
باید از حمله ما بترسند و دو ساعت بعد فشار پنتاگون 
باعث مي شود رئیس جمهوري امریکا اعالم کند که 
ما قصد تحریم و حمله نداری��م و این همان قدرت 
ملت ایران است. روحاني اضافه کرد: این ملت متحد 
و یکپارچه ما در طول سال مخصوصاً در ماه رمضان 
با ایمان با اخالص هستند؛ روزه خالص ترین عبادت 

خداست و در روزه ریایي نیست. 
    نمی توانند مردم ايران را بشكنند

رئیس جمهور افزود: ایمان و اخالص مردم ما همان 
قدرت بزرگي است که ملت ما را در برابر بزرگ ترین 
قدرت هاي جهان سر افراز کرده است؛ البته توطئه 
دشمنان به زندگي مردم ما فشار وارد کرده، ولي این 
مردم را نمي تواند بش��کند. وي ادامه داد: در دوران 
انقالب افرادي داشتیم که شالق مي خوردند و حرف 
زشت مي شنیدند، ولي به اصطالح زندان نمي بریدند؛ 
حاال هم شاید ملت در فشار قرار گیرد ولي سر تسلیم 
در برابر قلدرمآبان ف��رود نمي آورد. روحاني تصریح 
کرد: در زمینه آب و خاک تالش ها باعث خوداتکایي 

و اشتغال شده و امروز ما دو سد را افتتاح کردیم؛ در 
طول این شش سال 50 سد افتتاح شده است و باز 
هم در دو سال آینده س��دهاي دیگري هم افتتاح 
خواهد شد و تا دو سال دیگر سدهاي ما به بیشتر از 

60 سد مي رسد. 
رئیس جمهوري با اشاره به اینکه در حاضر امنیت 
مناطق مرزي کشور و در کنار آن آذربایجان غربي 
موجب توس��عه و آباداني کشور ش��ده است، اظهار 
کرد: خوشحالم که این سفرها در حال حاضر براي 
امنیت منطقه نیس��ت، بلکه براي توسعه و آباداني 
این سرزمین است. وي اظهار داشت: ما در سال هاي 
گذشته عمده سفرهایي که به مناطق مختلف انجام 
مي دادیم براي توسعه امنیت مناطق بود و یکي از این 
سفرها در سال 1360 توسط کمیسیون دفاع مجلس 
شوراي اسالمي به منطقه پیرانشهر و سردشت انجام 
شد که اکنون این سفرها تبدیل به آباداني و امنیت 

براي مردم شده است. 

روحاني اضافه کرد: مناطق مرزي ما یادآور روزهاي 
ایثار و فداکاري است؛ سفرهاي فراواني به پیرانشهر 
و سردشت با آقاي هاشمي داشیم و امنیت و آباداني 
و توسعه و پیش��رفت ایران اسالمي در برهه کنوني 
مدیون شهدا و ایثارگران است. وي ادامه داد: از لحاظ 
سیاسي افتتاح طرح هاي عمراني از پلدشت شروع و 
تا سردشت ادامه دارد. رئیس جمهوري بیان کرد: این 
افتتاح ها از مناطق آذري نشین در خوي و ماکو آغاز و 
تا مناطق کردزبان پیرانشهر و سردشت گسترده شده 
که نشان دهنده وحدت و اتحاد ایرانیان عزیز در این 
کشور است که لهجه و زبان و گویش مطرح نیست، 

بلکه پیشرفت و آباداني این منطقه مهم است. 
رئیس جمهوري گفت: از ابتداي دولت یازدهم هر 
هفته 30 روستاي کشور داراي شبکه آب آشامیدني 
سالم مي ش��ود که بیش از 9 هزار و 500 روستا در 
طول دولت یازدهم به شبکه آب متصل و آب سالم در 
اختیار مردم قرار گرفته است. روحاني افزود: در طول 

دولت یازدهم هر هفته هشت روستاي ما برق دار شده 
است و 10 روس��تاي ما هر روز به شبکه گازرساني 
متصل مي ش��ود. وي اظهار داش��ت: 3 هزار روستا 
در سال به شبکه گازرس��اني متصل مي شود و این 
نشان دهنده گازرساني به 10 روستا در هر روز است. 
روحاني تأکید کرد: این اقدامات جزو عملکردهاي 
عظیمي اس��ت که در طول دولت صورت گرفته و 
اقدامات دولت باید براي مردم بازگو شود. وي بیان 
کرد: چهار سال است که ما در گندم خودکفا شده ایم 
و امسال نیز به لطف خداوند خودکفایي ما ادامه دارد. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در خوزستان با وجود 
سیل و خسارت هاي فراوان 150 هزار هکتار گندم زار 
از بین رفته است، گفت: احساس دولتمردان این بود 
که کاهش تولید گندم را در کشور شاهد باشیم که 
طبق آمار اعالم شده مقدار برداشت گندم در مزارع 

خوزستان بیشتر از سال گذشته است. 
رئیس جمهوري گفت: برخي از اعالم آمار مي ترسند، 
زیرا در این صورت نمي توانند علیه دولت تبلیغ کنند 
و اعالم آمارهاي پیشرفت و آباداني برایشان سخت 
است. روحاني بیان کرد: دولت صدا و سیما ندارد که 
تبلیغ کند؛ تنها یک روزنامه و یک خبرگزاري دارد 
و آن خبرگزاري هم خود را متعلق به نظام مي داند. 
وي با اشاره به اینکه دولت جزئي از مردم است، اظهار 
داشت: مسئوالن نظام مفتخر هستند که خادم مردم 
بوده و براي مردم تالش مي کنن��د. وي ادامه داد: ما 
ادعا نداریم که کشور بي نقص است؛ نقص داریم و 
مردم ما در سختي و مشکالت و جنگ اقتصادي و 

تحریم هستند. 
رئیس جمهور اضاف��ه کرد: اما روحی��ه فداکاري 
و اتحاد م��ردم براي م��ا افتخار بزرگي اس��ت و از 
خداوند متعال قدرت روزاف��زون را براي زبان هاي 
شما خواس��تاریم تا کش��ور را هر روز قدرتمندتر 
کنیم. وي اف��زود: این به معن��اي کارآمدي نظام 
است، خوشحالیم که این نوع سدها با دستور من 
شروع و با حضور من آغاز شد و بسیار خرسندم که 
سد سردشت در دولت دوازدهم آغاز و افتتاح شد. 
روحاني ادامه داد: این همان تالش هایي است که 
دشمنان نمي توانند ببینند و ما نیز در تبیین این 
کار بزرگ موفق نبودیم و اطالع رس��انی آن کافي 
نیست. وي یادآوري کرد: یعني روزنامه ها، رسانه ها 
و صدا و سیماي ما نتوانسته اند به خوبي خبررساني 

و اطالع رسانی کنند. 
    درياچه اروميه را دولت احيا كرد

رئیس جمهوري گفت: در کش��ور 56 سد افتتاح 
شده و احیاي دریاچه ارومیه کار بزرگي است که 
یکي از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم اس��ت. 
روحاني تأکید کرد: اگر دریاچه ارومیه احیا نشده 
بود، مردم منطقه کوچ کرده بودن��د و گرد و غبار 
نمک منطقه را فرا گرفته و کشاورزي نابود مي شد. 
وي افزود: اکنون حجم آب دریاچه ارومیه به بیش 
از 5 میلیارد متر مکعب رسیده و این دریاچه زنده 
است؛ اینها همه افتخاراتي است که در سایه همت 

و تالش خودمان انجام شده است. 
رئیس جمهوري تأکید کرد: امس��ال نعمت آب و 
افزایش آب پشت سدها بسیار موجب خرسندي 
است در حالي که پارس��ال 24 تا 25 میلیارد متر 
مکعب آب بود و امسال این رقم به 40 تا 41 میلیارد 
متر مکعب رسیده اس��ت و اکنون روزي است که 
خداوند نعمتش را براي ما نازل کرده است؛ امروز 
باید ما نیز معیش��ت و زندگي مردم را هر چه بهتر 

سامان دهیم. 

ژه  
 وی

    كانتينرهاي شركت اسرائيلي
 در تهران چه مي كند؟!

 تصویري از یک کانتینر در ایستگاه راه آهن اسالمشهر در استان 
تهران خبر ساز شده اس��ت. این کانتینر مطابق آرمي که روي 
آن است، مربوط به ش��رکت حمل و نقل دریایي زیم، یکي از 
شرکت هاي بزرگ حمل و نقل دریایي بین المللي است. مشکل 
و سؤال اما آنجاست که این شرکت براي رژیم صهیونیستي است 
و روشن نیست کانتینر شرکت در ایران چه مي کند! شرکت زیم 
شرکت کوچکي نیست و یقیناً افرادي که کارشان مرتبط با حمل 
و نقل بین المللي است، این شرکت را با عنوان )ZIM( و با هفت 
ستاره  داود روي اسم آن مي شناسند. حال سؤال این است که 
این کانتینر در ایران چه مي کند؟ در این سال ها بارها کانتینرهاي 
این شرکت اسرائیلي در بنادر مختلف و با فعالیت حامیان صلح 

متوقف شده است. 

    افطاري حوزویان یا سياسيون معمم؟!
دوشنبه شب حسن روحاني، رئیس جمهور میزبان تعدادي از 
روحانیون بود و گفته شد که دیدار با شخصیت هاي حوزوي بوده 
است. اما نگاهي به ترکیب افراد حاضر در این دیدار کم تعداد 
نشان مي دهد که در واقع شخصیت هاي سیاسي معمم به این 
نشست دعوت شدند و نه حوزویان. یعني شخصیت سیاسي 
مهمانان بر وجه حوزوي آنها غلبه دارد و بهتر بود دفتر رئیس 

جمهور این افراد را براي جلسه دیدار فعاالن سیاسي با رئیس 
جمهور که چند روز پیش برگزار شد، دعوت مي کرد.  سیدرضا 
تقوي و مصباحي مقدم هم در افطاري فعاالن سیاسي حاضر 
بودند و هم در جلسه شخصیت هاي حوزوي و این دعوت مجدد، 
سؤال ایجاد مي کند که آیا در حوزه براي دیدار با رئیس جمهور 
قحط الرجال اس��ت؟ واهمه از دعوت بوده یا دعوت شده اند و 
نیامده اند؟! از سویي دعوت از چهره هایي مانند هادي غفاري، 
موسوي الري، محس��ن غرویان، تیمور علي عسگري، مجید 
انصاري، اشرفي اصفهاني و... که جداي از شهرت آنها به فعالیت 
سیاسي، برخي از آنها جزو فعاالن فتنه 88 نیز بودند و برخي 
دیگر هم تاکنون در حمایت از دولت چیزي کم نگذاشته اند، 
جاي بسي تأمل و ایجادکننده این سؤال است که فارغ از جایگاه 

مدعوین، اصالً این افراد باید مهمان رئیس جمهور شوند؟!

    زیباكالم: اگر به ۹۶ برگردیم
 بيشتر براي روحاني تبليغ مي كنم!

صادق زیباکالم، در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفته: »دولت 
روحاني در دو سال اخیر اشتباهات بسیاري داشته است. دولت 
او کم سوءمدیریت و سوءتدبیر نداش��ته است. دولت روحاني 
به کرات تصمیمات نادرس��ت در حوزه اقتصادي اتخاذ کرده 
است«. او در عین حال همچنان از دولت روحاني دفاع مي کند: 
»اگر باز هم زمان به عقب یعني به همان انتخابات اردیبهشت 

96 بازگردد از حسن روحاني حمایت مي کنم. حتي نسبت به 
انتخابات ریاست جمهوري اخیر بیشتر هم فعالیت خواهم کرد 
تا روحاني مجدداً پیروز شود و مردم با مشارکت بیشتري در پاي 
صندوق هاي رأي حضور پیدا کنند، چنانکه رأي روحاني حتي از 
24 میلیون هم باالتر برود…اگر باز هم زمان به عقب بازگردد در 
تصمیمم هیچ تغییري نسبت به حمایت از حسن روحاني ایجاد 
نخواهد شد، چرا که در بسیاري از موارد، پیشرفت یعني اینکه 

به عقب بازنگردیم«. 
زیباکالم بارها اظهارنظرات ضعیف سیاسي یا متناقض با مواضع 
خود داشته است. این بار هم او متناقض با سخنان قبلي اش حرف 
زده است. چه آنکه پیش از این او گفته بود که »به خاطر دفاع از 
روحاني شرمنده ایم…ما نمي توانیم از مسئولیت اجتماعي خود 
در قبال انتخاب روحاني شانه خالي کنیم«. زیباکالم همچنین 
در اظهارنظري دیگر گفته بود که: »اصالح طلبان در انتخابات 
سال 1400 شانس بسیار ضعیفي براي پیروزي دارند زیرا دولت 
روحاني که با عقبه اصالح طلبان روي کار آمد، به شدت عملکرد 
نامطلوبي داشته است. مردم به دلیل نارضایتي از دولت روحاني 

به اصالح طلبان اقبال نشان نمي دهند«. 
متأسفانه براي اصالح طلبان و از جمله صادق زیباکالم صرفاً 
این مهم بود که رقیب شکست بخورد و دیگر اعتنایي نداشتند 
که آیا کسي که مورد حمایت آنهاس��ت، توانایي اداره کشور را 

دارد یا خیر. 

علوي: نسبت دادن مشكالت به ناکارآمدي 
نظام خواست امريكاست 

وزي�ر اطالع�ات گف�ت: نس�بت دادن مش�كالت ب�ه ناكارآمدي 
دول�ت و نظ�ام خواس�ت دش�منان ب�ه وي�ژه امري�كا اس�ت. 
به گزارش فارس،  حجت االسالم سید محمود علوي وزیر اطالعات روز 
گذشته در جلسه شوراي اداري استان کرمانشاه در »سرسراي شهداي 
دولت استانداري«، نسبت دادن وجود مشکالت به ناکارآمدي دولت و 
نظام را خواست دشمنان به ویژه امریکا دانس��ت و افزود: باید در مقام 
توصیه افکار عمومي مردم را با اقدامات عامل اصلي دشمني استکبار علیه 

نظام آگاه کرد و در مقام عمل با تدبیر امور بر مشکالت غلبه نمود.  
وي با اشاره به شرایطي که دش��منان علیه کشورمان و حتي منع پرواز 
از کشورهاي همس��ایه و محدودیت واردات و صادرات ایجاد مي کنند، 
گفت: مسئوالن و رسانه ها این گونه بیان کنند که دشمنان درصدد به زانو 
درآوردن کشور هستند و مردم وارد میدان مي شوند و از این پیچ تاریخي 

به سالمت عبور مي کنند.   
وزیر اطالعات در ادامه س��خنان خود در جلسه ش��وراي اداري استان 
کرمانشاه با اشاره به شرایط دوران حکومت امیرالمؤمنین علي )ع( گفت: 
بروز مشکالت آن دوران نتیجه سنگ اندازي ها و دسیسه هاي دشمنان 
بود اما غفلت و بي بصیرتي مردم موجب شکست رهبر بي بدیلي همچون 
امیرالمومنین)ع( ش��د و آن حضرت از بي وفایي و نافرماني کوفیان به 

ستوه آمد. 
عل��وي همراهي نکردن م��ردم را یک��ي از عوامل مش��کالت حکومت 
امیرالمومنین)ع( و امام حسن مجتبي)ع( دانست و افزود: به تعبیر مقام 
معظم رهبري)مدظله العالي ( امام مجتبي باتوجه به ش��رایط جامعه 
قهرمانانه ترین نرمش تاریخ را براي حفظ و بقاء اسالم از خود نشان داد. 

  گزارش

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام  تأكيد كرد
ملت ايران به دنبال تعامل سازنده است 

نه بازنده
نماين�ده رهبر انق�الب در ش�ورايعالي امنيت ملي با بي�ان اينكه 
ملت ايران به دنبال تعامل س�ازنده اس�ت، نه بازن�ده، گفت: ملت 
نمي پذيرد كه دش�من هر آنچه در توان دارد عليه او به كار گيرد. 
به گزارش مهر، سعید جلیلي در نشس��تي با حضور استادان بسیجي 
دانشگاه هاي تهران، اظهار کرد: بیش از 30 سال از پایان دفاع مقدس 
مي گذرد و امروز دش��منان ما عنوان مي کنند دیگ��ر به دنبال جنگ 
نظامي با ایران نیستند. علت آن اس��ت که ملت ایران با یک تحلیل و 
فهم صحیح در هشت سال دفاع مقدس مقاومتي از خود بروز داد که 
به دشمنان فهماند، گزینه نظامي راه حلي براي آنها نخواهد بود و 30 
سال اس��ت که جرئت حمله را از آنان گرفته است. وي در ادامه افزود: 
مقاومتي که ملت در زمان خودش و به شکل صحیح از خود بروز داد، 
کشور را از تعرض نظامي در امان نگاه داشت و آن را بیمه کرد. این الگو 

و هوشمندي باید در جنگ اقتصادي نیز تکرار شود. 
جلیلي خاطرنش��ان کرد: البته در کنار مقاومت مردم ایران، دش��من 
نیز فهمیده اس��ت که اگر در باور ملت و تحلیل هاي صحیح او اخالل 
ایجاد کند، دیگر به جنگ نظامي نیاز ندارد. وي در ادامه سخنانش با 
اش��اره به اظهارات اخیر مقامات امریکا تصریح کرد: در یکي دو هفته 
اخیر امریکایي ها مکرر عنوان مي کنند ک��ه ما خواهان جنگ با ایران 
نیستیم؛ دشمني که صراحتاً مي گوید راهبرد او فشار حداکثري است 
و تحریم هاي بي س��ابقه را اعمال مي کند و همچنی��ن ملت ایران را 
تروریست مي نامد، آیا این رفتارها غیراز جنگ با یک ملت است؟! هر 

تحریم امریکا یک رفتار جنگي است که باید هزینه آن را بپردازد. 
نماینده رهبر انقالب در ش��ورایعالي امنیت ملي در ادامه س��خنانش 
تش��ریح کرد: امریکایي ها در راهبرد فش��ار حداکث��ري، زمانی که به 
نقطه حداکثري این فشارها برس��ند به دنبال امتیازگیري هستند و 
براي نقد کردن این فش��ارها در این نقطه از مذاکره و گفت وگو سخن 
مي گویند. امریکا هرچه را مي تواند علیه ملت ما انجام دهد با راهبرد 
فشار حداکثري به کار مي گیرد و آنچه را که از سر عجز نمي تواند انجام 
دهد وس��یله اي براي جلوگیري از پاسخ مش��روع ایران به رفتارهاي 
خصمانه خود قرار مي دهد اما این رفتاره��ا از جانب ملت ایران بدون 

پاسخ نخواهد ماند. 
وي اظهار داش��ت: ملت ایران به دنبال تعامل سازنده است، نه بازنده. 
ملت نمي پذیرد که دش��من هر آنچه در توان دارد علیه او به کار گیرد 
و پاسخ متناسبي دریافت نکند. مردم ایران در 40 سال گذشته نشان 
داده اند از حقوق، منافع، آرمان ها و ارزش هاي خود بدون امریکا و حتي 

در مبارزه با امریکا به خوبي دفاع خواهند کرد. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
 لوايح FATF از دستور کار مجمع

 خارج نشده است
عضو مجمع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام گف�ت: CFT و پالرمو از 
دس�تور كار مجم�ع خ�ارج نش�ده و س�خنان مط�رح ش�ده 
گمانه زنی ه�ای بيخ�ود اس�ت. اي�ن لواي�ح در كميس�يون ها 
مط�رح ب�وده و دس�تورات الزم ني�ز ب�ه آنها داده ش�ده اس�ت. 
آیت اهلل جواد مجتهد شبس��تري در گفت وگو با مهر در مورد دستور 
جلسه روز آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث زمان بندی 
مصوبات را در دستور کار داریم. دس��تور دو جلسه گذشته نیز به این 
موضوع اختصاص داش��ت و این جلس��ه هم ادامه همان صحبت ها را 

بررسي خواهیم کرد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنش��ان کرد: باید در مورد 
مصوباتي که به مجمع ارجاع مي ش��ود و اختالفاتي که بین ش��وراي 
نگهبان و مجلس شوراي اسالمي اس��ت، نظر ما باید داراي زمانبندي 
باشد. این موضوع در جزئیات هنوز نیاز به بررسي دارد و باید زمانبندي 
به اقتضا مسائل مربوط باشد. وي همچنین ضمن اشاره به برخي ادعاها 
در مورد رد نهایي لوایح چهارگانه توس��ط مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: CFT و پالرمو از دس��تور کار مجمع خارج نش��ده است. 
س��خنان برخي را دیده ام که اینها تنها گمانه زنی های بیخود اس��ت. 
این لوایح در کمیس��یون ها مطرح است و دس��توراتي را نیز که الزم 
بود، به کمیس��یون ها داده ش��ده و آنها هنوز در حال بررسي هستند. 
مجتهد شبس��تري در ادامه افزود: البته بنده نظر خود را در مورد این 
لوایح گفته ام و تابع نظر اکثریت هس��تم. البته تا به آنجایي که اطالع 
دارم نظر اکثریت هم بر رد اینها است ولي فعاًل مطرح نشده و تا زماني 
که در جلس��ه به صورت رسمي مطرح نش��ود، نمي توان اعالم نتیجه 

نهایي کرد. 

مشاور رئيس جمهور: 
 پاسخ ما به امريكا

 نه جنگ و نه تحريم است
و  دادي�م  م�ا  ك�ه  گف�ت: جواب�ي  رئيس جمه�ور  مش�اور 
اقدامات�ي ك�ه سياس�ت خارج�ه و سياس�ت دفاع�ي م�ا 
انج�ام مي دهند اين اس�ت ك�ه امريكا را ب�ه ش�رايطي ببريم كه 
نتوان�د ما را از جن�گ بترس�اند و نتواند ب�ه تحريم ادام�ه بدهد. 
حسام الدین آش��نا، مش��اور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسي هاي 
استراتژیک ریاس��ت جمهوري در گفت و گو با تسنیم، درباره وضعیت 
فعلي منطقه، مطرح ش��دن بحث جنگ توسط امریکایي ها و از طرف 
دیگر عنوان نمودن مذاکره از سوي آنها و برنامه دولت در این رویارویي، 
گفت: چیزي که به جمهوري اسالمي ایران مربوط مي شود این است 
که ما دو مس��ئله را با هم مي خواهیم؛ یکي اینکه اجازه نمي دهیم در 
این منطقه جنگ بشود و دوم اجازه نمي دهیم که تحت تحریم بمانیم. 
وي افزود: پاسخ ما به ایاالت متحده، »نه به جنگ و نه به تحریم« است. 
ایاالت متحده از ترس جنگ مي خواهد ما را با پذیرش شرایط تحریم 
وادار به مذاکره کند. جوابي که ما دادیم و اقداماتي که سیاست خارجه 
و سیاست دفاعي ما انجام مي دهند این است که امریکا را به شرایطي 
ببریم که نتواند ما را از جنگ بترساند و نتواند به تحریم ادامه بدهد و 

این همان پیچیدگي اي است که ما با آن مواجهیم. 
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: براي اینکه این مسئله را حل کنیم 
هیچ چاره اي جز تقویت وحدت دروني نداریم. امریکا تنها در صورتي 
موفق مي شود که امید پیدا کند فشارهایي که در منطقه و فشارهایي 
که به اقتصاد ما وارد مي کند موجب یک آشفتگي اجتماعي بشود و اگر 

این اتفاق نیفتد تمام تالش هاي امریکا بي اثر خواهد بود. 
آشنا همچنین درپاس��خ به این سؤال که علت مش��کالت و وضعیت 
کنوني کش��ور مربوط ب��ه تحریم و ی��ا ناکارآمدي داخلي مي ش��ود، 
خاطرنشان کرد: همیشه تناس��بي بین فش��ارهاي خارجي و میزان 
توانمندي ما در پاسخ به مش��کالت خارجي و داخلي خودمان وجود 
دارد. ما حتماً مش��کالت داخلي، مش��کالت مدیریتي و مشکالت در 
کارآمدي داریم ولي بحث این است که وقتي تحریم فشار مي آورد، آیا 
امکان بازنگري در سیاست ها و بازنگري در توانمندي خود را داریم یا 
نداریم؟ وي گفت: این مسئله کلیدي است که اتفاقاً مي شود اقدامات 
سخت و تصمیمات بنیادین را در ش��رایطي گرفت که مردم احساس 
مي کنند که چاره اي جز تصمیمات سخت نیست، پس مي توانیم این 
تهدید را با گرفتن تصمیماتي که مردم احساس مي کنند کارایي نظام 

مي تواند در شرایط سخت افزایش پیدا کند، به فرصت تبدیل کنیم. 

88498443سرويس  سياسي
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 نماي نزديك

    آغاز بهره برداري از سد مخزني كرم آباد پلدشت
 عملیات آبگیري و بهره برداري از سد مخرني و شبکه آبیاري و زهکشي کرم آباد در شهرستان 
پلدشت به عنوان یکي از طرح هاي عظیم توسعه منابع آب و خاک وزارت نیرو در شمال غرب 

کشور با دستور رئیس جمهور آغاز شد. 
با بهره برداری از طرح کرم آباد عالوه بر اینکه 250 هزار تن انواع محصوالت کشاورزي به تولید 
کشور اضافه مي شود براي 15 هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم 
خواهد شد. سد کرم آباد از جمله سدهاي ساخته شده خارج از بستر رودخانه در آذربایجان غربي 
است که براي آبگیري آن، 20 کیلومتر خط انتقال آب از سد ارس و سه ایستگاه پمپاژ احداث 
شده است. استفاده از حق آبه قانوني جمهوري اسالمي ایران، توسعه آبیاري نوین، ایجاد اشتغال، 
درآمدزایي و بهبود وضعیت اقتصادي براي بهره برداران از مهم ترین نتایج اجراي کامل این طرح 
محسوب مي شود. همچنین امکان ذخیره و تنظیم آب، امکان برداشت آب با سناریوهاي مختلف 
از لحاظ نوع مصرف به ویژه در حوزه صنعت و توزیع ماهیانه برداشت با تمهیدات الزم از جمله 

اهداف احداث این سد در شمال آذربایجان غربي به شمار مي رود. 
سد انحرافي »بویالپوش« خوي و بخشي از شبکه آبیاري آن نیز روز گذشته با حضور روحاني و 

برخي از اعضاي هیئت دولت به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید. 

      خبر

سفير اسبق ايران در روماني و مجارستان با بيان اينكه پايبندي 
يكجانبه به برجام بدون دريافت مابه ازاي آن منطقي نيس�ت، 
يادآور ش�د: اتحاديه اروپ�ا بايد بداند ك�ه ايران ح�ق دارد از 
منافع برج�ام بهره من�د ش�ود و در مقابل بدعه�دي، چاره اي 
جز كاس�تن از تعهدات خ�ود و توق�ف در اجراي آنه�ا ندارد. 
علي اکبر فرازي در گفت وگو با ایرنا، در خصوص رویکرد اتحادیه اروپا 
نسبت به توافق هسته اي پس از کاهش تعهدات برجامي ایران گفت: 
بعد از خروج امریکا از توافق هسته ای، طبیعي بود که ایران توقع داشته 

باشد سایر اعضاي برجام بیشتر از گذشته اراده خود را براي حفظ توافق 
هسته اي نشان دهند.  این کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه در یک 
سال گذشته شاهد اقدامات سینوسي از سوي اتحادیه اروپا بوده ایم، 
تصریح کرد: هرچند آنها خط مستقیمي را در گفتارهاي خود مبني بر 
حمایت از ایران دنبال مي کنند و به کرات از ایران مي خواهند در توافق 
هس��ته اي باقي بماند ولي در مقام عمل، اقدام عملي جدي از سوي 
آنها انجام نشده است. وي با اشاره به تأخیر اتحادیه اروپا در راه اندازی 
س��ازوکار اینس��تکس اظهار داش��ت: مدت زیادي هم از راه اندازی 

اینستکس مي گذرد ولي گذشت زمان نشان داد که این اقدام نتوانسته 
توقعات ایران را برآورده کند، چرا که اگر قرار باشد مشکالت مربوط به 
نقل و انتقاالت مالي، بانکي و بیمه اي باقي بماند، اینستکس در سطح 
کاغذ خواهد بود و اروپا براي حفظ برجام باید اقدامات جدی تری را 
انجام دهد. فرازي افزود: اروپا همانطور که در مسئله تعرفه ها و جنگ 
تجاري در مقابل امریکا قرار گرفته، باید استقالل رأی و نظر خود را در 
مسئله برجام هم به رخ ایاالت متحده بکشد و نشان دهد امنیت خود را 

به راحتي دستخوش سیاست هاي یک کشور و یک فرد نمي کند. 

يك ديپلمات ارشد:  پايبندي يكجانبه به برجام منطقي نيست

      تسنيم: هیئت اندیشه ورز بس��یج حقوقدانان نامه اي را با 2 هزار و 
800 امضا به رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن راه کارهایي را براي مبارزه 
با فساد ارائه داده و گفته است: واکنش سریع و الینقطع و آمادگي براي 

پرداخت هزینه و روحیه انقالبي و شجاعت از لوازم آن است. 
      ايرنا: س��ؤال ملي تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي از 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه؛ محمد جواد آذري جهرمي، وزیر 
ارتباطات و فناوري اطالعات و رضا رحماني، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

اعالم وصول شد. 


