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دکتر ابراهیم کارخانهای

عبوراز پیچ تحریم ها

اجتماعدشمنشکنبسیجیانکههفتهگذشته،پیام اقتدارومقاومتهمیشگی
جمهوری اسالمی ایران را به جهان بهویژه به سران کاخ سفید مخابره کرد و
بار دیگر چشمها را بهس��وی اتحاد و یکپارچگی مردم در مقابله با بدخواهان
بینالمللی دوخت ،از این منظر که سرنوش��ت آخرین هماورد انقالب با نظام
س��لطه را ترسیم کرد ،سکانسی بسیار حساس و مهم از نمایش پر غرور ایران
اسالمی به شمار میآید .دراینباره گفتنیهایی هست.
 .1دولتهای اس��تکباری آمریکا در طول چهار دهه گذشته همه شیوههای
تهاجمیعلیهایراناسالمیاعمازسیاسی،نظامی،فرهنگیو...رابهبوتهآزمون
آورده و تجربه کردهاند اما بدون به دس��ت آوردن آنچه مطلوبشان بود ،دست
از پا درازتر عقبنشینی کردهاند .یانکیها زمانی توهم داشتند که با شبیخون
فرهنگی،مسیرانقالبراکهپیشازآنباهجمهنظامینتوانستهبودندمنحرف
کنند ،میتوانند از ریل آرمانها و اهداف کالنش خارج سازند .در این مرحله ،با
تمام ابزارهای نوین تبلیغاتی کوشیدند که در قالب «جنگ نرم» ،نسل جدید
انقالب را نسبت به ارزشهای جمهوری اسالمی بیگانه کرده و در ادامه با خود
همراه س��ازند .در این نبرد ،برخی ریزشها به وجود آمد ولی در مقابل ،رویش
انبوهنیرویهایپایکاروتازهنفسانقالبیخوابرابرطراحاناینتوطئهحرام
کرد،چراکهباپایانیافتنجنگتحمیلی،گروهها،تشکلهاونهادهایفراوانی
پدی��د آمدند که با الهام از روحیه جهادی رزمندگان ،کار و تالش همهجانبه در
همه عرصهها را مجدانه و سرس��ختانه سرلوحه کار خود قرار دادند .امروز هم
شاهدیمکهسفیرانانقالبچهدرداخلوچهدرخارجازفعاالنفرهنگیمؤمن
و حزباللهی گرفته تا مستشاران نظامی ایران در منطقه ،از حضور جوانانی موج
میزند که در دهههای 60و 70متولدشدهاند.
 .2ش��یوه قبلی «تهاجم فرهنگی» ،اکنون به «جنگ روانی» تغییر ش��کل
داده است .دش��منان در نقشههای شومی که در تاریکخانههای خود طراحی
میکنند ،آتش تهیهای س��نگین با استفاده از شانتاژ رسانهای به راه میاندازند
که آخرین نمونه آن در حال حاضر ،در «جنگ اقتصادی» کام ً
ال بارز و نمایان
است .بهبیاندیگر ،دشمن ،شبیه سربازی بهشدت زخمی و مجروح که آخرین
کورس��وی امید خود را در پرتاب نارنجکی زنگزده میبیند ،افتانوخیزان به
سمت تحریمهای اقتصادی پیش میرود و در این خیال باطل به سر میبرد که
شایدبابکارگیریآخرینحربهخود،بتواندلطمهایبهایندرختتناورواردآورد.
 .3در اینکه بینی آمری��کا در این آخرین هماورد به خاک مالیده خواهد ش��د،
کوچکترینتردیدینیستاماایناتفاقمستلزمآناستکههمهارکاننظام،
تحت سیاس��تهای کالن اقتصادی که شاهبیت آن در راهبردهای «اقتصاد
مقاومتی» خالصهشده است ،تمام ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه کشور را
بالفعلکنند.عالوهبرتجربههاییکهجمهوریاسالمیدرمقاطعگذشتهتحریم
بهدست آوردهو اکنون میتواند آنها رادربرهه فعلیبکاربندد،بایدتوجهداشت
که ایران اس�لامی از مزیتها و توانمندیهای باالیی برخوردار است و اساس ًا
کشوریدرکشوقوستحریمهاکمرخممیکندکهازتواناییهاوظرفیتهای
داخلی محروم باش��د .ذخایر و تواناییهای ایران اسالمی چه از منظر معادن و
منابع غنی راهبردی و چه از منظر نیروی توانمند انسانی و جوانان پرانگیزه به
حدی است که در صورت برخورداری از یک نقشه راه مدون و زمانبندیشده،
بهراحتی میتوان آخرین سیلی را بر صورت استکبار نواخت.
 .4درست اس��ت که تحریمها میتوانند موانعی بر س��ر راه کشور ایجاد کنند
و مشکالتی را موجب ش��وند ،اما گره زدن معضالت اقتصادی و معیشتی به
تحریمها ،آدرس غلط دادن به حریف و پاک کردن صورتمسئله است .حسب
ارزیابیهای دقیق ،اثرگذاری تحریمها در تنگناهای فعلی ایجادشده حداکثر
 20الی  30درصد اس��ت و الباقی ،به سوء مدیریتها بازمیگردد .اتفاق ًا دشمن
همین را میخواه��د .میخواهد تمام تقصیرها را متوج��ه تحریمها کند و با
بوقچیهایرسانهایدرداخلوخارجبهمردماینگونهالقاکندکهسیاستهای
استکبارستیزانه انقالب است که باعث مشکالت اقتصادی شده و درنتیجه،
فلشخروجازاوضاعفعلیرابهسمتمذاکرهومصالحهبازرساالرانبینالمللی
معرفینماید.خب،اگرواقع ًامشکل،استقاللخواهیوپافشاریبرارزشهاست
و راهحل ،باال بردن دس��تها در مقابل واشنگتن است ،چرا برخی از وادادگان
منطق��های و فرا منطقهای که رفیق گرمابه و گلس��تان رئیسجمهور آمریکا
هستند،هنوزباانواعواقساممشکالتامنیتی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگیو...
دستبهگریباناندوروزینیستکهتوسطکلیددارانکاخسفیدتحقیرنشوند؟
 .5اگ��ر هم به فرض محال ،تحریمها را تنها عامل مش��کالت بدانیم ،بازهم
این روش راه بهجایی نخواهد برد .آمریکاییها بهقدری از این س�لاح نخنما
ش��ده اس��تفاده کردهاند که حتی صدای متحدانش را هم درآورده است ،چه
رسد به کشورهای همپیمان جمهوری اسالمی .رئیسجمهور پیشین آمریکا
پس از توافق هستهای اذعان کرده بود که ما میدانستیم تحریمها اثر خود را
ازدستدادهاند چراکه باید همپیمانانمان و مؤسسات مالی مهم را هم تحریم
میکردیم .از طرفی ،جنگ تجاری آمریکا با چین و روسیه بهعنوان دو قدرت
جهانی و کش��ورهای اروپایی ،هژمونی و تأثیرگذاری این روش را بهشدت به
چالشکشیدهوبرهمینسیاقاستکهبایدگفتفشارهایاقتصادیواشنگتن
علیه ایران اسالمی بهزودی اثربخشی خود را در سراسر جهان از دست خواهند
داد .تصریح رهبر معظم انقالب به شکنندهتر بودن تحریمهای اقتصادی در
مقایسهبااقتصادملینیزناظربههمینسازوکارمعیوباست،چونتحریمهای
اقتصادی همه کشورها را عصبانی کرده و عنقریب است که یک موج جهانی
در مخالفت با فشارهای کاخ سفید در این حوزه به راه افتد.
 .6در همه کشورهایی که آمریکا موفق شده به تهدیداتش در آنها جامه عمل
بپوشاند ،با تهدید نظامی ،نفوذ و دخالت در امور داخلی و سیاسی ،آرامش و ثبات
را از آنها سلب کند ،یک ویژگی مشترک و بارز به چشم میخورد و آن ،عبارت
اس��ت از فقدان رهبری مقتدر ،شجاع و هوشمند .در جمهوری اسالمی اما در
رأس هرم نظام اسالمی ،فردی به رصد و راهبری کشور همت گمارده است که
به اعتراف مقامات بلندپایه آمریکایی ،با یک سخنرانی طرحهایی که با صرف
وقتهای طوالنی و هزینههای گزاف تهیهشده است را نقش بر آب میسازد.
و باالخره اینکه جمهوری اسالمی تا وارد آوردن ضربه به آخرین خیمه دشمن،
یک گام بیشتر فاصله ندارد و زمانی که ملت رشید و با بصیرت ایران اسالمی
درنبرد اقتصادی شتر توطئههای حریف را پی کند ،شکستی تلخ و سنگین به
بدخواهانقسمخوردهوزخمخوردهواردخواهدآورد؛شکستیکهبهسستشدن
بنیانهای حاکمیت آمریکا منجر میشود ،انشاءاهلل.

خبرکوتاه
سخنگوی وزارت امور خارجه:

درندگی از خصایص صهیونیستهاست

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسشی
درباره گس��تاخی کینهتوزانه و وقاحت بیش��رمانه رییس رژیم نامش��روع
صهیونیستی نسبت به مردم ایران ،اظهار داشت :سران کجاندیش ،بدخوی و
اهریمنصفت صهیونیستی ،عنان اختیار سخن از کف داده و این بار با وقاحت
و خیرهس��ری و صراحت افزونتر و با توهینی بیش��رمانه ضمیر اهریمنی
ضدایرانی خود را آش��کار کردند و باز هم نشان دادند که چگونه با موجودیت
و واقعیتی به نام ایران و ایرانی��ان در تضاد و تعارضاند و در نفرتی زهرآگین
و بیپایان میس��وزند .به گزارش مهر ،وی افزود :بیشرمانهتر آن که سران
رژیم��ی که درندگی ،تج��اوز ،حقارت ،موذیگری ،نیرن��گ و حیلهگری از
خصایص بارز آنان است ،ملتی کهن ،دیرپای ،با فرهنگ و شجاع را که ناجی
قوم یهود بود را چنین خطاب و تاکید کند که باید به آنان گرسنگی داد.

کارشناسان در گفتوگو با «حمایت»:

اقتصاد کشور
نباید معطل اروپا بماند

پس از  18اردیبهشت که آمریکا
فرزانه دیانتی
از برجام خارج ش�د ،یک میدان
جدی�د ب�رای اروپ�ا ب�از ش�د.
گروه سیاسی
اروپاییها نسبت به برجام اعالم
وفاداری کردند و از ایران خواستند به تعهداتش در برجام
پایبن�د بماند اما گذش�ت زمان نس�بت به نتای�ج برجام
اروپایی نگرانیهای�ی را به وج�ود آورده کما اینکه مقام
معظم رهبری معطل نگهداشتن و گره زدن حل مشکالت
به برجام را خطای بزرگ دانس�تهاند .همین امر بهانهای
بود تا «حمایت» با کارشناس�ان این ح�وزه به گفتوگو
بنشیند.
دکتر حسن عابدینی کارشناس مسائل بینالملل و قائممقام خبرگزاری
صداوس��یما درخصوص تجربه ایران در برج��ام به «حمایت» ،گفت:
برجام گفتوگوی 15سالهای بود که در ابتدا میان جمهوری اسالمی
ایران و سه کشور اروپایی صورت گرفت و بعد از آن سه کشور آمریکا،
چین و روس��یه ب��ه آن پیوس��تند .بنابراین جمهوری اس�لامی ایران
تجربه دوس��اله در چهارچوب گفتوگو با کش��ورهای اروپایی بر سر
موضوع فعالیتهای صلحآمیز هس��تهای داشته است .تجربه دوساله
س��الهای  82تا  84نشان داد که کشورهای اروپایی چندان استقالل
تصمیمگیری یا اراده تصمیمگی��ری از خود را ندارند و به همین دلیل
بود که سه کشور دیگر به مذاکرات پیوستند .در حال حاضر نیز به نظر
میرس��د کماکان وضعیت بر همان منوال است .وی افزود :نکته دوم
اینکه راهبرد کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال فعالیتهای صلحآمیز
ایران تفاوت ماهوی ندارد .در آن مقطع س��ه کشور اروپایی انگلیس،
فرانس��ه و آلمان چهار راهبرد را در قبال فعالیتهای هس��تهای ایران
دنبال میکردند که ش��امل توقف ،عقبگرد ،برچیدن و ویران کردن
سانتریفیوژها و اورانیومهای غنیشده بود همانطورکه «باراک اوباما:
رییسجمهور پیش��ین آمریکا هنگام خداحافظی از قدرت بهصراحت
گفت اگر توان آن را داشتم تمام پیچ و مهرههای فعالیت هستهای ایران
را متوقف میکردم .در مقطعی حتی حاضر نبودند ایران تعداد محدودی
سانتریفیوژ برای کارهای آموزش��ی در دانشگاهها داشته باشد .با این
دیدگاهسوال اینجاس��ت که آیا اروپا میتواند خارج از چهارچوبی که
آمریکا میخواهد در قبال ایران حرکت کند؟ این کارش��ناس مسائل
بینالملل عنوان کرد :دو سوی آتالنتیک یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا
ازلحاظ سیاس��ی ،امنیتی ،فرهنگی و دیپلماتیک بهقدری درهمتنیده
هستند که امکان تصور انشقاق میان این دو بسیاربسیار دشوار است.
همچنین میزان گردش تجاری و تراز بازرگانی اتحادیه اروپا با آمریکا
چند صد میلیارد دالر اس��ت درصورتیکه این میزان گردش با ایران
کمتر از  20میلیارد دالر اس��ت بنابراین به جهت اقتصادی هم بعید به
نظر میرس��د اروپا منافع همکاری با آمریکا را رها کند و به جمهوری
اسالمی گرایش پیدا کنند.
عابدینی با توجه به سلطهطلبی آمریکا گفت :آمریکا با بهرهگیری از
قدرت قهریه و ابزار مربوط به تحریمه��ا که در نهادهای بینالمللی
دارد بهقدری کش��ورهای اروپایی را ترسانده که بعید به نظر میرسد
اروپا سیاس��ت مستقلی را در پیش گیرد و سیاستهای آمریکا را کنار
بگذارد چراکه پیشازاین زمانی که برگزیت اتفاق نیفتاده بود انگلیس
نقش اس��ب تروای آمریکا در اتحادیه اروپا را ایف��ا میکرد و در حال
حاضر نیز فرانسه این نقش را ایفا میکند .وی با توجه به ایفای حقوق
ایران در عرصه بینالمللی تصریح کرد :ایران به جهت منطقی و حقوق
بینالملل انتظار دارد اعضای توافقنامه بینالمللی که بین چند کشور
صورت گرفته و در چهارچوب قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان
ملل تبدیل به مصوبهای شده که پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل
را دارد ،نس��بت به آن متعهد باشند .حال که در این چهارچوب یکی از
اعضای دائم ش��ورای امنیت به این توافق پشت پا زده است اگر اروپا
بهتنهایی میتواند به تعهداتش پایبند باشد ایران نیز آمادگی عمل به
تعهدات خود را دارد .ایران مذاک��رات را تا زمان حصول نتیجه دنبال
میکند و اگر احساس کند برجام از جهت منافع ملی دستاوردی ندارد
حتم ًا از آن خارج خواهد ش��د .عابدینی بابیان اینکه راهبرد هر کشور
مس��تقلی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان اس��ت ،گفت :باید

استکبار تحمل ۴۰ساله شدن
نظام اسالمی را ندارد
جنتی با بیان اینکه استکبار تحمل دیدن  ۴۰ساله
شدن نظام اسالمی را ندارد ،گفت :به فضل الهی
ایران عزتمند نقش��هها و خواب ش��وم دشمنان
اس�لام در عراق ،س��وریه و لبنان را بر آب کرده
اس��ت .وی با اش��اره به اینکه اگرچه استکبار در
ده سال گذش��ته در توهم براندازی نظام اسالمی

تصویب سیاستهای الزم
برای مقابله با احتکار

ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی ،سیاس��تهای الزم برای
هماهنگی در عرض��ه کاال و مقابله با احت��کار و اختفای کاالها را
تصویب کرد .در جلسه روز گذش��ته این شورا که با حضور آیتاهلل
صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه ،حجتاالس�لام حسن
روحانی رییسجمهوری و عل��ی الریجانی رییس مجلس برگزار
شد؛ پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و قضایی برای اطمینان از
عرضه مناس��ب کاالها و هماهنگی در مقابل��ه با احتکار و اختفای
به نحوی که موجب ش��فافیت ،تسریع و تس��هیل بیشتر در فرایند
تامین و توزیع کاال و همچنین دسترسی مناسب مردم به کاالهای
مورد نیازشان ش��ود؛ بررسی و سیاستهای اجرایی و طرح تقسیم
کار و هماهنگی نهادهای ذیربط ،تصویب ش��د .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری ،همچنین پیشنهاد سازمان برنامه
و بودجه در خصوص تامین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت
برای حمایت از خانوادههای کمدرآمد نیز در جلس��ه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت و مقرر
ش��د با تصویب طرح عملیاتی آن در جلس��ات آینده دولت طرح به
اجرا گذارده شود.

کاری به زیان مملکت
در مجلس تصویب نشود
بدانیم حتی اگر  5+1هم به نتیجه میرس��ید اینکه کشورهای غربی
برای ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادی در ایران سرمایهگذاری کنند
انتظار بیهودهای بود چراکه ما هرچقدر با کش��ورهای غربی همس��و
شویم بیشتر از کشوری مثل مصر نخواهیم شد .مصر رژیم وابستهای
است که بهعنوان کمربند امنیتی رژیم صهیونیستی عمل میکند اما
به دلیل اینکه کشور اسالمی است اروپا حاضر به سرمایهگذاری زیر
بنایی و جدی در این کش��ور نشده اس��ت .وی تاکید کرد که اختالف
ایران و آمریکا اختالف ماهوی اس��ت و ربطی به موضوع هستهای،
موشکی یا نفوذ منطقهای ندارد چراکه این اختالف در ماهیت انقالب
اسالمی و ماهیت اس��تقاللطلبانه مردم ایران نهفته است .بنابراین
بسیار سخت است باور کنیم اگر از دستاوردهایمان عقبنشینی کنیم
آمریکاییها دست از دشمنی خواهند کشید .باید گفت حد یقفی برای
دشمنی آمریکا بر ضد ایران وجود ندارد و این خصومت مستمر در هر
شرایطی مستمر خواهد بود.
اروپا تنها به دنبال ماندن ایران در برجام است
اما حمیدرضا ترقی ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی معتقد
اس��ت که ماندن اروپا در برجام فرصتس��وزیای بیش نیست .وی
گفت :تالش اروپاییها برای حفظ برجام عمدت ًا بیش��تر برای ماندن
ایران بر برجام بوده نه ماندن خودش��ان .تالش اروپاییها بر این بوده
که ایران تعهداتش را علیرغم عدم انجام تعهدات س��ایر کش��ورها و
آمریکا همچنان ادامه دهد و با فرصتس��وزی سعی میکند پایداری
ایران بر برجام را تا زمان اعمال تحریمهای آمریکا بیفزاید .ترقی افزود:
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند امید به اروپا واهی اس��ت
چراکه وابستگی مالی اروپا به آمریکا اجتنابناپذیر و تعامالت مالیشان
تقریب ًا ده برابر با ایران اس��ت .یقین ًا اروپا از مب��ادالت اقتصادیاش با
آمریکا نخواهند گذشت .شاهد این موضوع لغو قراردادهای کشورهای
اروپایی با ایران و بستن نمایندگیهای آنان در ایران است و اینکه اروپا
بتوان��د درزمینه مبادالت بانکی کانالی با ایران ایجاد کنند هنوز در حد
حرف باقیمانده و عملی مشاهده نشده است.
این فعال سیاس��ی بابیان اینکه اروپاییها حرفهای آمریکا را تکرار
میکنن��د ،ادامه داد :اروپاییها حرفهای آمری��کا را تکرار میکنند و
نسبت به توان موشکی ،نفوذ ایران و تأثیرگذاریاش در منطقه ایران
موض��ع هماهنگی را اتخ��اذ کردهاند بنابراین مواض��ع اروپا با آمریکا
هماهنگ اس��ت با این تفاوت که دیرتر از آمریکا میخواهند از برجام
خارج ش��وند .ترقی درخصوص چرایی این فرصتسوزی عنوان کرد:
اروپا برای تغییر پاالیش��گاههای نفت خود به فرم��ول نفتی دیگر به
زمان نیاز دارد همچنین اروپا قرارداد نفتی خرید نفت ایران از روس��یه
را منعقد نکرده که این خود مستلزم زمان بیشتری است .بنابراین اروپا

شرایط اقتصادی فعلی کشور
حاصل سوءمدیریت است

آی��تاهلل احمد جنت��ی دبیر ش��ورای نگهبان در
همایش روس��ا و سرپرس��تان دفاتر نظ��ارت بر
انتخابات استانهای ش��ورای نگهبان ،با عرض
تسلیت ایام سوگواری س��االر شهیدان و اسارت
آلاهلل ،اظهار داشت :قبل از کار تشکیالتی ما باید
رابط��ه خود با خدا را بهتر کنیم و بدانیم در محضر
خدا هس��تیم و به فرموده امام راحل عالم محضر
خداست و در محضر خدا گناه نکنیم .وی در ادامه
به مراحل مختلف ش��کلگیری انقالب اسالمی
بدس��ت امام خمینی (ره) اش��اره ک��رد و گفت :اگر
نب��ود حمایت خداوند متع��ال چگونه این انقالب
با همه عداوته��ای طاغوت و حمایت بیگانگان
به پیروزی میرس��ید .دبیر ش��ورای نگهبان با بر
ش��مردن چالشهای انقالب اس�لامی در طول
چهل سال گذش��ته از جمله ،واقعه طبس ،جنگ
تحمیلی هشت ساله و تحریمهای گوناگون و دیگر
نقشههای شوم استکبار جهانی افزود :اگر این نظام
اسالمی به خداوند متعال متکی نبود ،به گفته خود
دشمنان  ۶ماه هم دوام نمیآورد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت

گزیده ها

آیت اهلل جنتی:

دبیر ش�ورای نگهبان شرایط اقتصادی
فعلی کشور بویژه نوس�ان ارز و سکه را
حاصل س�وءمدیریت و ضعف مدیریت
دانست.

خبر

بوده است گفت :امروز صبرشان تمام شده است و
علنی پیگیر متالشی کردن اقتدار ما هستند .دبیر
ش��ورای نگهبان با بر شمردن مشکالت از جمله
گرانی ،بیکاری ،تعطیلی کارخانجات تولیدی گفت:
مهمترین حربه دشمن تزریق نا امیدی و یاس در
جامعه اس��ت و ما نباید اجازه دهیم دشمن در این
مورد موفق شود .جنتی با بیان اینکه با دید مادی،
انقالب ما همان چند سال اول باید نابود شده بود
گفت :اما از منظر خداباوران اگر خدا حامی باش��د
چالشهای صد برابر بیش��تر از این هم نمیتواند
در برابر نصرت الهی موفق شود.
وی با تاکید بر برخورد با فس��اد س��ازمان یافته و
سواس��تفاده برخی مس��ئوالن که موجب کسب
ثروتهای نجومی آنان ش��ده است اضافه کرد:
اگر در ای��ن زمینه کوتاهی کنیم باید منتظر نزول
عذاب الهی باشیم.
دبیر ش��ورای نگهبان در ادامه شرایط اقتصادی
فعلی کش��ور بویژه نوسان ارز و س��که را حاصل
س��وءمدیریت و ضعف مدیریت دانست .جنتی با
تاکید بر ضرورت گفتوگوی مس��ئوالن با مردم
در زمینه برنامههای خود ،گفت :رویه فعلی اداره
کشور به صورتی اس��ت که برخی مردم احساس
میکنند کشور رها شده است.
وی با اش��اره به برگزاری انتخاب��ات مجلس در
سال آینده تاکید کرد :در ضمن اینکه باید قداست
شورای نگهبان حفظ ش��ود ،نباید در مسیر تایید
صالحیت هیچگونه نقطه ضعفی وجود داش��ته
باش��د و مطابقت همه مراحل ب��ا قانون ضروری
است و هرگز در این زمینه خدا را فراموش نکنید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،جنتی با بر شمردن
برخی تدابیر داهیانه مق��ام معظم رهبری ،وجود
ایش��ان را نعمت بزرگ خداوند متعال دانست و بر
قدردانی از این نعمت اللهی تاکید کرد.

درهرصورتی به دنبال منافع خود اس��ت ضم��ن اینکه معطل کردن
ایران با برجام فشار را برای تغییر رفتارش در عرصه بینالمللی اضافه
خواهد کرد .این کارشناس سیاس��ی بابیان اینکه مقام معظم رهبری
س��ناریو بعد از برجام را بارها ترس��یم کردهاند ،گفت :سیاست خارجی
نباید تنها به غرب گرایش داشته باشد و توجهی به ظرفیتهای شرق
نکند .روسیه ،چین و هند کشورهایی هستند که مقابل آمریکا قد علم
کردهاند و ظرفیتهای بسیار مهم و قابل اتکایی برای سرمایهگذاری
دارند که به همین دلیل باید سیاستمان در عرصه بینالمللی را به سمت
شرق گرایش دهیم .این نکته را بارها مقام معظم رهبری توصیه کردند
و کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند.
از هر فرصتی برای خدمت باید بهره برد
همچنین نوذر شفیعی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس نهم ،عرصه روابط بینالملل را عرصه رقابت بین کش��ورها و
چانهزنی و فشار میداند .وی معتقد است پایبندی  4+1بر برجام یک
مبارزه اس��ت که اقتضای نظ��ام بینالملل و نمایش اقتدار کش��ورها
است .این اس��تاد دانشگاه افزود :ش��اید تالش اروپا بهاندازه انتظار ما
از این کش��ورها نیس��ت چراکه مذاکرات ما در ش��رایط تنگنا در حال
شکلگیری است و اساس ًا ش��رایط مناسبی برای تعامالت بینالمللی
نیست و نتیجت ًا توقعات ما از برجام حاصل نخواهد شد .شفیعی با گالیه
از اقتصاد وابس��ته به نفت ایران ،عنوان کرد :اقتصاد وابس��ته به نفت
همواره متأثر از تحریمها است و این مشکل بزرگ اقتصاد ما است که
بعد از انقالب اس�لامی از ظرفیتهای نفتی خود در جهت راهاندازی
صنایع مختلف اس��تفاده نکردی��م .همچنین ما در س��اختار مدیریت
کش��ور نیازمند نگاه س��اختاری عمیق و بدون تعارف هستیم تا مانع
فساد اقتصادی و اداری شویم .این کارشناس مسائل بینالملل نادیده
گرفتن ظرفیتهای خارجی را اش��تباه مح��ض عنوان کرد کمااینکه
نادیده گرفتن ظرفیتهای داخلی اشتباه بزرگی است .وی معتقد است
هر کشور مترقی و پیشرفته از هر ظرفیتی برای خدمترسانی به ملتش
استفاده میکند .حشمتاهلل فالحتپیشه رییس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس نیز بر این باور است از هر مجال دیپلماتیک
باید برای پیشبرد سیاستها و منافع خود استفاده کنیم .وی افزود :ایران
برخالف کشورهایی که مورد هجمه آمریکا قرار میگیرند یک کشور
همکار است و با اروپا به دید مش��ارکتجویانه نگاه میکند و میداند
ایران میتواند مانع سرازیر شدن تهدیدهای منطقهای به سمت اروپا
ش��ود و بخشی از دغدغههای آنها را حل کند درواقع اروپا منافع خود
را در این رابطه میداند .فالحتپیشه عنوان کرد که منطق دیپلماسی
نش��ان میدهد تا جایی که امکان دارد کش��ورها باید از ظرفیتهای
گفتوگو استفاده کنند.

اعتراف مشاور سابق ترامپ:

آمریکا سه بر صفر در عراق
به ایران باخت
«ولی�د ف�ارس» انتخاب نخس�توزیر،
رییسجمه�ور و رییس مجلس در عراق
را معادل باخت سه بر صفر آمریکا از ایران
قلمداد کرد.
مشاور سیاس��ت خارجی س��ابق «دونالد ترامپ»
رییسجمهور آمریکا در صفحه ش��خصی خود در
فضای مجازی خود با بازنش��ر س��رمقاله القدس
العربی با عنوان «انتخاب روسای سهگانه در عراق؛
بُرد سه بر صفر ایران بر آمریکا» ،نوشت :همانطور
که من در طول چند هفته گذشته استدالل و بحث
ک��ردم و بخاطر آن هدف انتقاد ی��ک چهارم افراد
رادیکال قرار گرفتم ،هر سه موقعیت اصلی دولت
عراق در حال حاضر در اردوگاه طرفدار ایران است.
این چیزی است که روزنامه عربی القدس آن را تایید
کرده است .یک کسی در دی سی(واشنگتن) باید
به آن پاس��خ دهد .پیش از این نیز «مارکو روبیو»
سناتور جمهوریخواه آمریکا و از مخالفان سرسخت
ایران در پیامی اعالم کرد :اینکه گفته میش��ود در
انتخاب رییسجمهور و نخستوزیر جدید عراق،
نه ایران برنده شده و نه آمریکا ،اشتباه است .برنده
واقعی ایران اس��ت .وی در ادامه مدعی شد :قاسم
سلیمانی فرمانده سپاه قدس شخص ًا چنین اتفاقات
و تحوالتی را رقم زده ،تحوالتی بزرگ و دردسرساز.
«دیوید ایگناتیوس» روزنامهنگار و تحلیلگر ارشد
آمریکایی ه��م درباره اثرات معکوس اس��تراتژی
«دونالد ترامپ» در قبال ایران هشدار داد و نوشت:
اینطور به نظر میرس��د که ترامپ متقاعد شده که
او برای موفقیت در سیاست خارجی فرمولی یافته
است :در برابر دشمنانت قلدری کن ،آنها را تحریم
کن و تحت فشار قرار بده و س��پس از آنها تملق و
چاپلوسی کن و با آنها به توافق برس .وی افزود :البته
ُقلدری ترامپ علیه ایران ،میتواند اثرات معکوس

داشته باشد« .بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم
منحوس صهیونیس��تی نیز در دیدار با وزیر خارجه
آلمان در فلسطین اشغالی ،خواستار ایستادن جامعه
بینالملل در براب��ر آنچه ک��ه «تجاوزگری ایران
در س��وریه و لبنان» خوانده ،ش��ده است« .محمد
بنسلمان» ولیعهد سعودی هم در ادامه گزافهگویی
محور عبری-عربی-غربی علیه کش��ورمان ،ادعا
کرد که کش��ورش با کمک اعضای اوپک و حتی
کشورهای خارج از اوپک ،به خواسته آمریکا عمل
کرد و کاهش نفت صادراتی ایران را جبران کرد.
آمریکا غیرقابلاعتماد است
محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه کش��ورمان
در گفتوگ��و ب��ا ش��بکه خب��ری الجزی��ره برای
دیدار با «دونال��د ترامپ» رییسجمه��ور آمریکا
دارید ی��ا خیر ،گفت :ما در واقع مش��تاق به دیدار با
رییسجمهورآمریکا نیستیم ،زیرا آمریکا ،شریک
قابل اعتمادی ب��رای مذاکره نیس��ت .وی افزود:
آنها همیش��ه میگفتند ما به دنبال معاهده با ایران
هستیم ،اما همین تازگی از معاهدهای که با آمریکا
داریم خارج ش��دند ،چون دادگاه الهه به ضرر آنها
رأی داد .ظریف ،درباره اینک��ه آیا ایران قصد دارد
برای مدت نامعل��وم در برجام باق��ی بماند ،گفت:
ایران به اروپاییها زمان داده؛ چون آنها از ما زمان
خواستند تا خروج آمریکا از توافق هستهای را جبران
کنند .این به معنی آن است که ایران الزم است سود
اقتصادی این توافق را دریاف��ت کند .وی در ادامه
گفت :آنها بیانیههای سیاس��ی بس��یار قدرتمندی
صادر کردهاند و بعد درباره راهحلهای عملی توضیح
دادهاند ،حاال ما نیاز داریم ببینیم که آن راهکارهای
عملی اجرا میشوند .مرحله بعد این خواهد بود که
ببینیم آیا بخش خصوصی از آن راهکارهای عملی
استقبال میکند یا خیر.

در پ��ی ق��رار گرفت��ن الیحه
«الحاق ایران به کنوانس��یون
مقابل��ه ب��ا تأمی��ن مال��ی
تروریس��م( »)FATFدر
دس��تور کار روز یکشنبه مورخ
 1397/07/15مجلس شورای
اسالمی ،جامعه مدرسین حوزه
علمیه ق��م طی نامهای از رییس و نمایندگان خانه ملت خواس��ت،
ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام
تقلید ،مراقبت کنند کاری به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری
اسالمی در مجلس به تصویب نرسد .در بخشی از متن این نامه که
به امضای آیتاهلل محمد یزدی ریاست شورای عالی جامعه مدرسین
حوزه رسیده ،آمده است :با توجه به رهنمودها و تذکرات مقام معظم
رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانیهای اعضای محترم
جامعه مدرسین ،متذکر میشویم کاری نشود که ضمن مخالفت با
مقامات ذکر شده به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسالمی
و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به حساب آید.

حفظ سپاه از
اولویتهای انقالب است

علی الریجانی رییس مجلس
روز گذشته در دیدار با عبداهلل
حاجیصادق��ی نماین��ده
ولیفقیه در سپاه ،ضمن تأکید
بر اهمیت جایگاه واالی سپاه،
حفظ این نهاد را از اولویتهای
همه دوس��تان و یاران انقالب
اسالمی دانس��ت و مراقبت از عظمت سپاه را در گرو رفتار سنجیده
در همه امور و اطاعت کام��ل از تدابیر فرمانده معظم کل قوا و وارد
نش��دن به امور خرد و به خصوص به گروهها و جناحهای سیاس��ی
درون نظام که موجب خدشه وارد شدن به موقعیت برجسته و ممتاز
سپاه خواهد شد ،برش��مرد .وی بهرهگیری از آثار شهید مطهری و
س��ایر بزرگان حوزه اندیشه اس�لامی را برای افزایش بنیه دینی و
اخالقی پاسداران ،امری مطلوب دانست .به گزارش خانه ملت ،در
این دیدار ،نماینده ولیفقیه در سپاه هم گزارشی از برنامههای جدید
نمایندگی ولیفقیه در س��پاه پاسداران انقالب اسالمی برای ارتقاء
سطح آگاهی دینی پاسداران و بسیجیان ارائه کرد.

آمریکا و صهیونیستها به دنبال
تفرقهافکنی میان تهران -بغداد

ایرج مسجدی سفیر ایران در
بغ��داد  ،در نشس��ت کمیت��ه
هماهنگی زیارت اربعین که در
کربال برگزار شد ،گفت :دالیل
زیادی وجود دارد که نشان می
دهد آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و برخی کش��ورهای منطقه با
جدیت در تالش هستند تا میان ایران و عراق اختالف ایجاد و تفرقه
افکنی کنند .وی افزود :این مس��اله نیازمند آگاهی بیش��تر از سوی
مسئولین و زائرین اس��ت .مسجدی گفت :ایجاد اختالفات میان دو
کشور ایران و عراق ،ایجاد فشار بر دولت و سازمان های عراق ،ایجاد
نارضایتی های عمومی و بزرگ نمایی کردن مسائل کوچک یکی از
روش هایی است که در این راستا به کار گرفتهاند .ما باید بیدار و آگاه
باشیم و در دام اختالف میان مردم ایران و عراق به خصوص در مراسم
میلیونیزیارتاربعیننیفتیم.بهگزارشایسنا،سفیرکشورماندربغدادبا
بیاناینکهشعارزیارتاربعینامسال«االمامالحسینیجمعنا»خواهدبود
تا باردیگر بر وحدتوهمبستگی زائرینو مسئوالن تاکید کنیم ،گفت:
تمامترتیباتزیارتاربعینامسالچیدهشدهاستتامراسمیپرشکوهتر
از سالهای گذشته داشته باشیم.

البغدادی از حمله موشکی ایران
جان سالم بهدر برد

«جابرالمعموری»ازفرماندهان
نیروهای بسیج مردمی عراق
در گفتوگ��و ب��ا خبرگزاری
«بغ��داد الی��وم» ،گفت :حمله
موش��کی چند روز پیش ایران
علیه داعش در ش��رق سوریه
یک جلس��ه مهم این گروه که
قرار بود بین اعضای ش��ورای جنگ این گروه برگزار شود را هدف
قرار گرفت .ابوبکر البغدادی در راه حرکت به سمت این نشست بود.
وی افزود :نزدیک بود البغدادی در این حمله موش��کی کشته شود،
اما با توجه اینکه چند دقیقه دیر به جلس��ه رسید ،از آن جان سالم به
در ب��رد .به گزارش فارس ،پیش از این پایگاه خبری «اإلباء» عراق
گزارش داده بود «ابو علی المش��هدانی» مسئول امنیت داعش در
منطقه موصل عراق در حمله موش��کی ایران کش��ته ش��ده است.
المعموری گفته المشهدانی معاون البغدادی بود و یکی از گزینهها
برای جانشینی سرکرده گروه تروریستی داعش به شمار میرفت.

