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درمکتب امام

مگربهپدرپیرشماسختنمیگذرد؟
فرزندان انقالبی ام،  ای کسانی که لحظه ای حارض نیستید که از غرور مقدستان 

دســت بردارید، شام بدانید که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت 

به شــام می گذرد. می دانم که به شــام ســخت می گذرد؛ ولی مگر به پدر پیر شام 

ســخت منی گذرد؟ می دانم که  شهادت شــیرین تر از عسل در پیش شامست؛ مگر 

برای این خادمتان اینگونه نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض 

و کینه انقالبی تان را در سینه ها نگه دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ 

و بدانید که پیروزی از آن شامست.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

توهین عجیب بزک کنندگان آمریکا؛
مواضع ظریف اینها نیست، به او دیکته شده!

سرویسسیاسیـ
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در آخرین شــماره هفته گذشــته در گزارشی با عنوان »دلواپسی ظریف« 
و با درج تصویر کاریکاتوری از وی به انتقاد شــدید از مواضع وزیر امور خارجه در ســفر به آمریکا پرداخت و 
برآشــفتگی و اوقات تلخی خود از این مواضع را نمایان کرد. این در حالی اســت که همین روزنامه در تاریخ 
24 تیرماه ســال 94 یعنی فردای توافق هسته ای موسوم به برجام، ظریف را در شکل و شمایل امیرکبیر به 
تصویر کشید و پس از تعریف و تمجید فراوان از وی، نوشت: »البته قصد نداریم بگوییم ظریف همان امیرکبیر 
اســت اما شــاید بد نباشد برای درک بزرگی وی دست به چنین مقایسه ای بزنیم. فقط یک مقایسه کوچک 
برای درک یک نکته بزرگ! همین. لطفا به احترام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و به پاس 

زحماتش بایستید و کاله از سر بردارید!«
در گزارش آفتاب یزد که گزاره های ضد و نقیض در آن خودنمایی می کند، آمده است: »وزیری که برای 
برجام، تمام حیثیتش را گذاشــت و تا آخرین نفس پای توافق هســته ای ایستاد، ظاهرا آب و هوای ایاالت 
متحده به جای آنکه ادبیات او را با دولت این کشور همسان تر و همخوان تر بکند، برعکس، خوی ضد آمریکایی 
وی را تشدید کرده است. او در این چند روز در مصاحبه هایش سخنان تند و تهدیدآمیزی به زبان آورده. با 
صراحت، ترامپ را نه تنها به نقض کننده روح برجام بلکه ناقض متن آن نیز معرفی می کند و در گفتگو با سی 
ان ان، می گوید: »آژانس، از زمان اجرایی شــدن برجام فکر می کنم هفت بار تایید کرده که ایران این توافق 
را وفادارانه و تمام و کمال اجرا کرده است. متاسفانه، همین را درباره ایاالت متحده نمی توانیم بگوییم«... او 
اما با نشریه نشنال اینترست هم مصاحبه ای کرده و گفته که حتی گزینه خروج از برجام را روی میز داریم.«

آفتاب یزد پس از بیان مواضع ظریف در آمریکا، بدون کوچکترین اشاره ای به وضع تحریم های جدید علیه 
ایران، به دفاع از عملکرد ترامپ در قبال برجام پرداخت و نوشت: »انتقادهای صریح و همین طور تهدیدهای 
کوبنده ظریف در حالی مطرح می شــود که از ســوی دیگر دولت ترامپ علیرغم همه تهدیدها و بیان اینکه 
تحریم های غیرهســته ای را تداوم می دهد و ســختگیری های زیادی را در قبال نظارت بر تعهدات ایران در 

بحث برجام انجام می دهد، برای بار دوم معترف شد که ایران به تمام تعهدات هسته ای وفادار بوده است.«
جار زدن شــعار دانستن حق مردم اســت و در همین حال پوشاندن حقایق از مردم امری متداول برای 
مدعیان اصالحات است. حامیان برجام به مردم نمی گویندکه دولت ترامپ در حالی پایبندی ایران به برجام 
را تایید کرد که روز سه شنبه هفته قبل همزمان 18 شرکت و فرد ایرانی و مرتبط با قدرت دفاعی و موشکی 

ایران را نیز مورد تحریم قرار داد!
در بخش دیگری از این گزارش به نقل از یک کارشــناس مسائل بین الملل توهینی عجیب و قابل تامل 
به ظریف شده است؛ »اظهارات ظریف نشان می دهد که موضع گیری او، پیش تر در ایران از سوی نظام اتخاذ 

و به ایشان ابالغ شده است.«
یک کارشناس حقوق بین الملل دیگر نیز با بیان اینکه دلیل اصلی صحبت های ظریف آن هم در برهه ای 
که آمریکا برجام را تایید کرده است را باید از خود او پرسید، به آفتاب یزد گفت: »این موضع گیری، می تواند 
به دلیل اعالم قبلی به او و ماموریتی که به وی داده شده باشد ... طبیعتا حرف های ظریف نیز به منزله این 
نیست که صبر ایران تمام شده و قرار است برجام به زمین گذاشته شود، اساسا چنین چیزی به سود هیچ یک از 
کشورهای مذاکره کننده برجام نیست، بلکه وزیر این بار از موضع قدرت، پاسخی به تهدیدهای آمریکا داده است. 
هرچند اینکه این موضع گیری به دلیل اعالم قبلی مقامات عالی کشور به ظریف بوده یا نه، مشخص نیست؟«

مدعیان اصالحات از ذوق زدگی توافق هسته ای آنقدر به بزک برجام پرداختند و در رودخانه گل آلود آن 
شنا کردند که اعتراف صریح وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای مبنی بر نقض متن و روح 
برجام را تاب نمی آورند و با غیب گویی و دادن آدرس غلط، ضمن تحریف افکار عمومی، آن را دیکته شــده 

از سوی نظام می خوانند و اینگونه به وزیر امور خارجه کشور توهین می کنند!
با این حال، آفتاب یزد در پایان و در گزاره هایی متناقض با ادعاهایش در ابتدا و میانه گزارش، نوشــت: 
»می توان از گفته ها ی متفاوت ظریف طی این چند روز اینطور استنباط کرد که ظریف هم این بار دلواپس 
است اما دلواپسی او با دلواپسی مخالفین دولت فرق دارد ... او در سخنان اخیر خود با آینده نگری و با کالمی 
قاطع اوال راه را بر اقدام ها ی غیر معقول آمریکا بســته اســت، از ســویی دیگر اروپا را نهیب می زند که مبادا 
کوته نظری ها ی گاه و بی گاه ترامپ را تکرارکند و از سویی به مخالفین داخلی اش ثابت می کند که اگر الزم 

و صالح ایران باشد خیلی بیشتر از فریادهای به ظاهر دلسوزانه آنها، می تواند بر سر آمریکا فریاد بکشد.«
رحماجارهایراباورکنیمیاانکارسهمخواهیرا؟

روزنامه آرمان در یادداشــتی به انکار موضوع سهم خواهی اصالح طلبان از روحانی پرداخت و البته باز در 
همین حال با ادبیات خاصی ضمن دنبال کردن مسیر سهم خواهی، نوشت: »جریان اصالحات از همه ظرفیت 
و توان خود جهت گشودن مسیر و راه دولت و همکاری با رئیس جمهور در چینش کابینه آتی بهره می برد. 
جریان اصالحات اگر پیشــنهادات خود را به دولت ارائه می دهد، به  دنبال تحمیل نظرات خود نیســت و اگر 
فراکسیون امید طی روزهای اخیر مطرح کرد که رئیس جمهور می تواند در چینش کابینه از همفکری مجلس 
نیز بهره مند شود، صرفا به دلیل یاری و همفکری با رئیس جمهور است تا از این طریق بتواند به دولت آتی در 

چینش کابینه ای توانمند و دغدغه مند برای حل مشکالت کشور و مردم کمک کند.«
در ادامه این یادداشــت آمده است: »از سویی اصالح طلبان از همان انتخابات 92 که برای نخستین بار از 
روحانی حمایت کردند، بارها اعالم کرده اند که ما از دولت هیچ انتظاری جز حل مشکالت کشور و بازگشت 
آرامش و نشــاط به جامعه نداریم و حمایت از دولت اعتدالگرای حســن روحانــی تنها و تنها به  دلیل حل 

مشکالت جامعه است.«
آرمان افزود: »حتی در انتخابات اخیر نیز اصالح طلبان بدون هیچ چشمداشــت سیاســی، سهم خواهی 
جناحی و حزبی از روحانی حمایت کردند. آنها در ازای حمایت خود از رئیس جمهور، تنها یک خواسته دارند 
و آن روی کارآمدن وزرایی همسو و همراه با روحانی است که بتوانند او را در جهت تحقق اهداف و برنامه های 
دولت و مطالبات جامعه یاری کنند. به همین دلیل رئیس جمهور نباید برخالف شعارها و وعده های خود گام 
بردارد تا مبادا کابینه ای ناهمسو دولت را از رسیدن به اهداف دور کرده و به دلسردی مردم ایران بینجامد.«

این روزنامه همچنین نوشــت: »بنابراین نباید این اســتنباط به  وجود آید که جریان اصالحات به دنبال 
سهم خواهی است، بلکه اقدامات دولت در دور آتی می تواند در آینده جریان اصالحات، راه اصالح طلبی و تداوم 
اعتماد مردم به آنها اثرگذار باشــد. از سویی نباید فراموش کرد که جریان اصالحات نقش مهمی در افزایش 

مشارکت مردم در انتخابات اخیر ایفا کرد.«
انکار سهم خواهی اصالح طلبان از روحانی در حالی است که این طیف بارها سهم خواهی خود از روحانی 
را علنی کرده و با تأکید بر اینکه روحانی نمی تواند خود را وامدار اصالح طلبان نداند، سهم خواهی را حق خود 
دانســته اند! حتی اصالح طلبانی مانند اصغرزاده و عبداله ناصری با صراحت گفته اند که دولت، رحم اجاره ای 
اصالح طلبان اســت. مهدی آیتی، فعال اصالح طلب نیز در گفت  وگو با آرمان در پاســخ این سؤال که »تصور 
می شود رویکرد اصالحات سهم خواهی از دولت است« با صراحت گفت: »اصالح طلبان اگر سهم خواهی کردند 
حق آنهاست چون در جبهه اصلی حمایت از روحانی بودند...به نظر من سهم خواهی اصالح طلبان از دولت 

روحانی درست است.«
رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی هم طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته بود: »کسانی 

که عامل پیروزی یک فرد هستند باید سهمی در اداره امور داشته باشند.«
وی در یادداشــت خود با اشاره به اینکه در عرصه سیاست و ائتالف ها همیشه سهم خواهی وجود دارد و 
پشــت کردن به ســایر »هم ائتالفی ها« اشتباه است، تصریح کرده بود: »این درست نیست که از شخصیتی 
حمایت شود اما او به هیچ وجه خود را وامدار نداند. از این رو قبل از آنکه اصالح طلبان به تصمیم برسند آقای 
روحانی باید جلساتی را با شخصیت های بزرگ اصالح طلب برگزار کند و حلقه افراد نزدیک به او با اصالح طلبان 

جلساتی داشته باشند تا به یک توافق و تعامل مشخص و مکتوب برسند«.
ســایت حامی دولت انتخاب درباره اظهارات عارف پس از دیدار وی با روحانی نوشــته بود: »او)عارف( 
حاال پس از انتخابات تصور می کند روحانی مدیون او و شورای کذایی اصالح طلبان است )و نه پیکره عظیم 
اصالح طلبی( و به دنبال سهم  خواهی هایی هست که بار دیگر، نزاع و اختالف را برمی انگیزد و ناراحتی مردم 
را موجب می شــود. نکته  جالب اینجاســت که هرگاه او »انتظارات خود از روحانی« در مورد کابینه آینده را 

مطرح می کند، تاکید می کند که به دنبال »سهم خواهی نیستم!«
شمارابهقرآن؛شهرداررادیگرمثللیستامیدانتخابنکنید!

افشــای روش باجگیرانه و کاســب کارانه مدعیان اصالحات در بستن لیســت امید شورای شهر تهران و 
درخواست دومیلیارد تومانی از متقاضیان حضور در این لیست، افرادی از همین طیف را نگران ادامه همین 

روش آلوده در انتخاب شهردار تهران کرده است! 
آرمان در یادداشــتی خطاب به اعضای لیست امید شورای شهر پنجم تأکید کرد: »دوستان! در انتخاب 

شهردار لطفا مناسبات و روابطي که در چینش لیست کاندیداها تاثیرگذار بود را کنار بگذارید!«
در این یادداشت آمده است: »منتخبان شوراي شهر را به عنوان موکلي که به اکثریت لیست تعییني از طرف 
شوراي سیاست گذاري اصالح طلبان رأي دادم به قرآن سوگند مي دهم، به مردم خدمت کنید. نمي خواهم از 
واژه خیانت استفاده کنم و مطمئن هستم که دوستان تهیه و تنظیم کننده لیست معروف به لیست امید قصد 
خدمت داشتند. هرچند با صحبت هاي آقاي دکتر شکوري راد با روزنامه ایران معلوم و مشخص شد که در تهیه 
لیست و اسامي آن مجبور شدند بزرگان تاثیرگذار اصالح طلب که مورد اعتماد و وثوق مردم هستند را »مجاب« 
کنند که براي جلوگیري از شکست در انتخابات شوراي شهر از لیست تهیه شده حمایت کنند. اما دوستان! 

در انتخاب شهردار لطفا مناسبات و روابطي که در چینش لیست کاندیداها تاثیرگذار بود را کنار بگذارید.«
برجامموفقنمیشودچونایرانضداسرائیلاست!

روزنامه شــرق در حالی که به همراه دیگر روزنامه های اصالح طلب در ســال های گذشته به بزک برجام 
پرداخته اند، روز چهارشنبه در نوشتاری به سیاست های ایران ستیزانه ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخت و 

نوشت که ضدیت ایران با اسرائیل و حمایت از مقاومت باعث دشمنی ها شده است.
در بخشــی از این یادداشت که در شماره چهارشنبه شرق منتشر شده آمده است: »ترامپ در جوي که 
پیش از انتخابات آمریکا با مداخله البي هاي اسرائیل و عربستان ایجاد شده بود، برهم زدن برجام را به عنوان 
یکي از کارت هاي برنده خود براي جلب آراي مردم آن کشور به کار برد. اکنون آن جو تغییري نکرده است. 
ممکن اســت کنگره و مطبوعات آمریکا برخي کارهاي نامتعارف این رئیس جمهور ویژه را نپسندند یا حتي 

موضوع استیضاح یا عدم کفایت او را مطرح کنند، اما درباره سیاست ایران ستیزي با او همراه اند.«
نویسنده در ادامه به دالیل دشمنی آمریکا با ایران پرداخت و نوشت: »مسئله و بهانه اصلي این خصومت، 
نگراني اسرائیل و آمریکا از تداوم سیاست هاي تهدیدآ میز نسبت به اسرائیل است. با اینکه وزیر خارجه ایران 
چندبار اعالم کرده که ایران در اقدام نظا مي  علیه هیچ کشوري پیش قدم نخواهد شد، این بهانه مطرح است 
که ایران، اسرائیل را یک کشور   نمي داند. همچنین ادامه حمایت ایران از گروه هاي مقاومت فلسطیني به این 

نگراني دامن   مي زند.«

در جعفری محمدعلی سرلشــکر
همایشفرماندهانسپاهضمنتاکیدبر
ایرانقابلمذاکره اینکهتوانموشکی
نیست،تصریحکرد:ماازتوانموشکی
همانگونــهدفاعمیکنیــمکهمردان
غیرتمندازناموسخوددفاعمیکنند.

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه در همایش فرماندهان نیروی 
زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد 
با تاکید بر اینکه توانمندی موشــکی به هیچ 
عنوان قابل معامله و حتی مذاکره نیســت، 
اظهار داشــت: ما از توان موشکی همانگونه 
دفاع می کنیم که مردان غیرتمند از ناموس 

خود دفاع می کنند.
وی افزود: توان موشکی ایران در هوا، دریا 
و زمین به ســرعت در حال رشد است و این 

برای ما یک اصل مسلم است.
به گزارش ســپاه نیوز، سرلشکر جعفری 
جایگاه و اهمیت توانمندی موشکی در ایجاد 
قدرت بازدارندگی را مهم برشمرد و خاطرنشان 
کرد: موشــک های نقطه زنی که در عملیات 
اخیر موشــکی علیه تروریست های تکفیری 

کیلومترها دورتر از مرزهای کشــور با دقت و 
موفقیت به اهداف اصابت کرد، در حال توسعه 

کمی است.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دامنه نفوذ 
معنوی انقالب اسالمی آنقدر گسترده شده که 
ما در اکثر نقاط جهان خود را همجوار با منافع 
آمریکا می بینیم ، گفت: این توانمندی امروز ما 
را به یک قدرت بزرگ منطقه ای و حتی جهانی 
تبدیــل کرده که برگرفتــه از قدرت معنوی 
انقالب اســالمی و توان تسلیحاتی نیروهای 

مسلح و غرش موشک های سپاه است.
وی در ادامــه تصریح کــرد: اگر آمریکا 
بخواهد موضوع تحریم دفاعی و تحریم سپاه را 
دنبال کند قبل از آن باید پایگاه های منطقه ای 
خود را تا عمق هزار کیلومتر در اطراف ایران 
جمع آوری کرده و بداند اشتباه محاسباتی خود 

را با هزینه باالیی باید تصحیح کند.
سرلشکر جعفری هدف دشمن از اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه سپاه و توان دفاعی 
ایران را  قرار دادن مردم مقابل هم و در برابر 
منافع ملی عنوان و تاکید کرد: اما غافل از اینکه 
ایستادگی در مسیر توان دفاعی نقطه ای است 

که حتی بقیه شکاف های موجود در جامعه را  
هم پوشش می دهد.

فرمانده کل ســپاه با بیــان اینکه امروز 
دشمن وقوع جنگ را برای خود مضر می داند، 
یادآور شــد: همه  اقدامــات نظامی و جنگ 
افروزانه دشمنان در منطقه تاکنون برای آنها 
نتیجه عکس داده و به همین جهت شــروع 

جنگ دیگر را به ضرر خود می دانند.
فرمانده کل ســپاه در پایان با تاکید بر 
اینکه ملت ایران بدانند با ایســتادگی خود 
در برابــر تهدید های همه جانبه دشــمنان، 
گزینه نظامی را از دســتور کار آمریکا خارج 
کرده اند، گفت: اکنون مردم ما خود را برای 
تداوم ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی 
که آمریکا چند ســالی اســت  علیه ما آغاز 
کرده، آماده کرده و به فریبکاری های دشمن 
در قالب توافق برجام به خوبی پی برده اند و 
نقض آشکار آن را در قالب تحریم های جدید  
s722 علیه توان دفاعی و موشکی سپاه  به 
وضوح مشاهده می کنند و بی صبرانه در انتظار 
مســئولین سیاست  مقتدرانه  موضع گیری 

خارجی کشور هستند.

واکنشنشریهآمریکایی
نشــریه آمریکایی »نیوزویک« نوشت که 
فرمانده کل سپاه ایران به تحریم های جدید 
دولت ترامپ مرتبط با برنامه موشــکی ایران 
واکنش نشان داد و از آن به شدت انتقاد کرد.

نیوزویک نوشــت: سرلشگر »محمد علی 
جعفری« روز چهارشــنبه از آمریکا خواست 
تــا همــه پایگاه های نظامی خــود تا فاصله 
1000 کیلومتری مرزهای ایران، مسافتی که 
شامل بیشتر عملیات آمریکا در خاورمیانه و 

افغانستان می شود را برچیند.
به نوشــته این نشریه، این اظهار نظر در 
واکنــش به تصمیم کاخ ســفید برای اعمال 
تحریم های بیشــتر اقتصادی بر ایران درست 
یک روز بعد از تایید پیروی این کشور از توافق 

هسته ای سال 2015 صورت گرفت.
نیوزویــک ادامــه داد: در حالی کــه مقر 
فرماندهــی آمریکا اطالعاتی خــاص درباره 
پایگاه هــای فعال خــود در مناطق تنش دار 
فراهم نکرده، اما پیش بینی می شود که بیش 
از 50 هــزار نظامی آمریــکا در خاورمیانه و 

افغانستان باشند.

فرمانــدهقــرارگاهخاتماالنبیاءبا
تشریحاقداماتاینقرارگاهدراجرای
طرحهایخط2مترواهواز،توســعه
خوزستان، ُجفیر منطقه کشــاورزی
حفاری65کیلومترتونلمترووتکمیل
فازهای2و3ســتارهخلیجفارسدر
آیندهنزدیکگفت:اینقرارگاهضمنآن
کهاصراربهاجرایهیچطرحینداشته
بیشترینطرحهارابرایدولتیازدهم

اجراکردهاست.
 سردار عبداهلل عبداللهی در حاشیه بازدید 
از پروژه های عمرانی اســتان خوزستان در 
گفت  وگو با فارس، اظهار داشت: ضروری است 
پروژه های عمرانی شهری به سرعت اجرا شود، 
این مناسب نیست که مردم خوزستان گرما 
را تحمل کنند و بابت پروژه های شهری نیز 

در ترافیک بمانند.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
با اشــاره به واردات روزانه 12 میلیون لیتر 
بنزیــن تا پیــش از راه اندازی فاز نخســت 

پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، گفت:  در 
ستاره خلیج فارس تولید بنزین را در کشور 
به خودکفایی رســاندیم حتــی وزیر نفت و 
آقای معاون اول هم اعتقادی نداشتند که این 
پروژه جمع می شود اما قرارگاه این پروژه را به 
سرعت تکمیل کرد؛ قرارگاه خاتم توانست فاز 
نخست آن را در دولت یازدهم به اتمام برساند 
و نیــاز ایران به واردات بنزین را منتفی کند 
زیرا در فاز نخست، قادر به تولید 12 میلیون 

لیتر بنزین یورو 4 هستیم.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
گفت: در پنج ماه گذشــته شاهد تولید 1/2 
میلیارد لیتر فرآورده توســط فاز نخســت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هستیم گفت: 
فازهای دوم و ســوم این پاالیشــگاه هم به 

زودی آماده بهره برداری می شوند.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
گفت: قــرارگاه خاتم باالتریــن عملکرد و 
بیشترین رکوردها را در دولت یازدهم داشته 
است و همانطور که وعده دادیم 60 پروژه را 

در سال 95 تکمیل کردیم که دولت می تواند 
روی این پروژه های عمرانی مانور بدهد.

وی بیــان کرد: 183 پــروژه عمرانی و 
صنعتی در دوران فعالیت دولت یازدهم توسط 
قرارگاه انجام شــد، حمل و نقل، نفت و گاز، 
سدســازی، صنعت و معدن و IT از جمله 
حوزه های فعالیت قرارگاه محسوب می شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء با 
تأکید بر اینکه ســپاه بر اساس وظیفه ذاتی 
خود به پیشــرفت و آبادانی کشــور کمک 
می کند، افزود:  مناســب اســت که عنوان 
شــود قرارگاه بازوی توانمند دولت ها و نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
ســردار عبداللهی به برخی از گفته های 
دولت مــردان دربــاره قــرارگاه انتقاد کرد 
و گفــت: مــن همزمــان در دولــت آقای 
هاشمی رفسنجانی، دولت اصالحات، دولت 
احمدی نژاد و دولت یازدهم فعالیت عمرانی 
کرده ام و هیچ گاه دنبال بحث های سیاســی 
نیستم و بیشتر به موضوعات عمرانی و توسعه 

کشور فکر می کنم؛ در طول دوران چهار دولت 
گذشته، همواره با اصرار دولت ها وارد میدان 
شده ایم و هیچ وقت اصراری بر ورود به یک 

طرح نداشته ایم.
قرارگاه

رقیببخشخصوصینیست
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
گفت: قطعاً هر پروژه ای که بخش خصوصی 
تــوان ورود به آن را داشــته باشــد اجازه 
می دهیم آن بخش وارد کار شــود و با آنها 
همراه هستیم اما کار در این کشور یک نقطه 
اتصال می خواهد که این نقطه اتصال باید رابط 
بین مردم و دولت باشد؛ امروز قرارگاه خاتم 
پیمانکاران بخش خصوصی را به کار می گیرد 
و با آنها همراه اســت و قطعاً معتقدیم این 
پیمانکاران باید به کار گرفته شوند اما قطعاً 

جا را برای خارجی ها تنگ کرده ایم.
گفتنی است قرارگاه خاتم در حال حاضر 
بابت اجرای پروژه هــا رقم 23 هزار میلیارد 

تومان از دولت طلب دارد.

فرماندهنیرویقدسســپاهگفت:
تمامیتارضیواستقاللوعزتخودمان
رامدیونشهداهســتیمواگرشهدا
نبودندوازخانوادهخودنمیگذشــتند

امروزعزتکشورماپایدارنبود.
به گزارش تسنیم، سرلشکر قاسم سلیمانی 
عصر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای کن 
اظهار داشت: ما دینی نسبت به شهدا داریم 
که ریشه در بن اعتقادات ما دارد و ما نسبت 
بــه درک این جایگاه بنا به قول حضرت امام 

عاجز هستیم.
وی افزود: اگر چه نســبت به این جایگاه 
معرفت نداریم اما به چگونگی حصول به این 
جایگاه معرفت داریم. کسی نمی تواند بگوید 
که نسبت به چگونه رسیدن به مقام شهادت 
معرفــت ندارد و هر انســانی می تواند به این 

فرماندهسپاه:

آمریکا قبل از تحریم سپاه
 پایگاه هایش را از اطراف ایران جمع كند

سردارعبداللهی:

قرارگاهخاتمبیشترینطرحهارابرایدولتیازدهماجراکرد
اصراربهاجرایهیچطرحینداشتهایم

درمراسمیادوارهشهدایکن

سردارسلیمانی:تمامیتارضی،استقاللوعزتخودمانرامدیونشهداهستیم

فرماندهنیرویزمینیسپاه:
سراغ عقبه تروریست ها

 در خارج از مرزهای ایران می رویم
فرماندهنیرویزمینیسپاهگفت:مرحلهبیرونراندناشرار
وتروریستهاازمرزهایجمهوریاسالمیایرانتنهاهدفما
نیست؛بلکهراهبردامروزمارفتنبهسراغعقبههاومحلهای

تجمعگروهکهایتروریستیاست.
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در 
روز پایانی همایش بصیرت افزایی و تربیت تعالی فرماندهان و مسئولین 
این نیرو که در مشهد مقدس برگزار شد، با تشریح اوضاع کنونی منطقه 
غرب آسیا اظهار داشت: آیا پشتیبانی از جنبش ها و گروه هایی همچون 
حزب اهلل لبنان که دفاع از کشور خود را اصل قرارداده اند و یا حماس و 
جهاد اســالمی که به دنبال آزادسازی کشور اشغال شده خود از چنگال 

رژیم صهیونیستی هستند، حمایت و پشتیبانی از تروریسم است؟
وی بــا انتقــاد از حمایــت برخی کشــورهای مرتجــع منطقه از 
تروریست های تکفیری گفت: آیا برخی از کشورهای مرتجع منطقه و در 
راس آن عربســتان و ارباب مستکبر آن که با ایجاد، ترغیب و پشتیبانی 
مالی و تجهیزاتی از اشرار و گروهک های تروریستی، تکفیری و .... مانند 
داعش، جبهه النصره ، جیش الظلم و صدها گروهک تروریستی دیگر که 
علیه دولت قانونی کشور خود اقدامات تروریستی انجام می دهند؛ نمونه 

بارز تروریسم نمی باشند؟
وی بــا تاکید بر حفظ، انســجام و یکپارچگی کشــور عراق عنوان 
داشت: حفظ، انسجام و یکپارچگی عراق یک اصل می باشد و هیچ یک 

از کشورهای منطقه و همسایه عراق تجزیه این کشور را نمی پذیرند.
وی اضافه کرد: مرحله بیرون راندن اشــرار و تروریست ها از مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران تنها هدف ما نیست؛ بلکه راهبرد امروز ما رفتن 
به سراغ عقبه ها و محل های تجمع و سازماندهی گروهک های تروریستی 
است و این مهم را با قدرت و صالبت هر چه تمام تر دنبال می کنیم که 
بحمــداهلل به همین منظور نیز تجهیزات، امکانــات و الزامات آن را در 

قرارگاه ها و یگان های نیروی زمینی سپاه فراهم نموده ایم.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه با اشاره به لزوم ارتقای سطح آمادگی 
یگان هــای نیرو افزود: آمادگی در دو بعد اســت؛ یــک بعد آن ارتقای 
آمادگی هــای معنــوی، اعتقادی و انگیزشــی و بعد دیگــر آن ارتقای 
آمادگی های رزم یگان می باشــد که باید همه رزمندگان نیروی زمینی 
ســپاه در هر دو بعد اشاره شده، در ســطح عالی بدرخشند و الزمه آن 
نیز زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس است تا نیروهای جوان و تازه 
نفسی که به یگان ورود پیدا می کنند از این فرهنگ ناب الهام گرفته و 
آن را همواره توشه و سرمشق خود در ادامه خدمت در این نهاد مقدس 

و ارزشی قرار دهند.

دســتیارویژهرئیسمجلسدر
اموربینالمللدرجریانسفرخودبه
سوریهبابشاراسدرئیسجمهوراین

کشوردیداروگفتوگوکرد.
 حسین امیرعبداللهیان در دیدار با بشار 
اسد، پیروزی های مردم سوریه در حلب را 
به وی تبریک گفت. در این دیدار بشار اسد 
با ابالغ سالم های گرم خود به مقام معظم 
رهبــری، رئیس جمهــور، رئیس مجلس 
شورای اسالمی و مردم ایران، جمهوری 
اسالمی ایران را شریک راهبردی سوریه 

خواند.
بشار اسد از نقش مستشاران نظامی 
کشورمان در کمک به مبارزه با تروریسم 
تمجید کرد و افزود: مردم سوریه و تاریخ 
هیچگاه حمایت های موثر ایران اسالمی از 
سوریه در حساس ترین شرایط را فراموش 

نخواهند کرد.
رئیس جمهــور ســوریه با اشــاره به 
مذاکرات سیاسی قزاقستان افزود: تهران، 
مسکو و دمشــق همواره بر پیگیری راه 
حل سیاســی ســوریه تاکید داشته اند و 
اکنون زمان آن فرا رسیده که گروه های 
معتقد به راه حل سیاسی مذاکرات واقعی 

را رقم بزنند.
به گزارش ایسنا، بشار اسد افزود: در 
هر مذاکره و توافق سیاســی، باید حقوق 
و نظرات مردم ســوریه به عنوان صاحبان 
اصلی کشــور مدنظر قرار گیــرد. اجازه 
نخواهیم داد به تمامیت ارضی و وحدت 

ملی کشور آســیبی وارد آید و مبارزه با 
تروریسم بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

امیرعبداللهیــان نیــز در این دیدار 
ضمن ابالغ درودهای مقامات کشورمان 
و رئیس مجلس شورای اسالمی و تبریک 
پیروزی سوریه در حلب، خطاب به بشار 
اسد گفت: در نتیجه مقاومت ارتش و مردم 
سوریه و نقش مهم جنابعالی در رهبری 
کشور، تروریست ها به پایان راه رسیده اند 

و حامیان آنها نیز مأیوس شده اند.
دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل افزود: جمهوری اسالمی ایران با 
صدای بلند به حمایت خود از سوریه ادامه 
خواهد داد. تهران همزمان با نقش آفرینی 
فعال در عرصه کمک به حل سیاسی، در 
مســیر مبارزه با تروریسم به کمک های 

مستشاری خود ادامه می دهد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه 
بزودی تحرکات کنونی تروریســت ها در 
عراق و سوریه پایان یابد، بر ضرورت تالش 
جهانی برای جذب کمک های بین المللی 
در امر بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان 
جنگ تروریستی شش ساله به کشورشان 
تاکیــد کرد و افــزود: اکنــون زمان آن 
فرارسیده است که کشورهای اسالمی و 
عربی نگاه خود را متوجه موضوع فلسطین 
و قدس به عنوان اولویت اول جهان اسالم و 
منطقه نمایند و به آتش فتنه و درگیری 
طائفی و مذهبــی در منطقه پایان داده 

شود.

دیدار امیرعبداللهیان با بشار اسد در دمشق

گزارشخبریتحلیلیکیهان

روحانی هم نقض برجام را تایید كرد
بقیه از صفحه2

تیغسانسوراصالحطلبانبرصراحتلهجه
ظریف

این صراحت لهجه از دیپلمات برجسته کشور این روزها 
به مذاق اصالح طلبان خــوش نیامده، چرا که ثابت می کند 
منتقدان دلسوز کشور دالیل محکمی از پیش برای بد عهدی 
و عدم پایبندی آمریکایی ها به برجام ارائه کرده بودند و حاال 

ظریف هم به صف دلواپسان برجام پیوسته است.
این در حالی است که طیف اصالح طلب در طول 4 سال 
گذشته در موضوع برجام و بسیاری از موضوعات کشور سعی 
در دو قطبی سازی داشته و عنوان آن را » اعتدال- تندروی« 

گذاشته اند.
روزنامه آفتاب یزد به ســخنان ظریف در صفحه اصلی 
خود اشــاره کرده بود اما نه اینکه از آن تمجید کند بلکه به 
نقد صحبت های وزیر امور خارجه پرداخته بود، این روزنامه 
نوشــت: »انتقادهای صریح و همین طور تهدیدهای کوبنده 
ظریف در حالی مطرح می شود که از سوی دیگر دولت ترامپ 
علیرغم همه تهدیدها و بیان اینکه تحریم های غیرهسته ای 
را تداوم می دهد و سختگیری های زیادی را در قبال نظارت 
بر تعهدات ایران در بحث برجام انجام می دهد، برای بار دوم 
معترف شــد که ایران به تمام تعهدات هسته ای وفادار بوده 
است. از سوی دیگر نیز فریدون مجلسی کارشناس اصالح طلب 
مســائل بین الملل این اظهارات را ابالغ رسمی نظام می داند 
که ظریف در آن نقشــی نداشته و وی را به صورت تلویحی 
از این اظهــارات تبرئه می کند و می گوید: »اظهارات ظریف 
نشــان می دهد که موضع گیری او، پیش تر در ایران از سوی 

نظام اتخاذ و به ایشان ابالغ شده است«.
روزنامه شرق نیز  که در این سالها بارها سنگ برجام را به 
سینه می زد، سخنان ظریف را در تیتری کوچک دنبال می کند 
آن هم نه انتقاد ظریف به برجام را بلکه تقابل ایران عربستان.
روزنامه اعتماد هم همچون دیگر رسانه های اصالح طلب 
تقابل ایران و عربستان را در حرف های ظریف تیتر می کند و 
روزنامه بهار نیز باز برچسب تندروی به دلسوزان نظام می زند .

جالــب آنجاســت روزنامه صــدای اصالحــات که نام 
اصالح طلبان را نیز یدک می کشــد اصال به سخنان ظریف 

اشاره ای نکرده است.

رفتار دو گانه اصالح طلبان و رسانه های آنها نشان می دهد 
حتی اگر ظریف که در طول 4 سال گذشته از وی و عملکردش 
به خصوص در برجام دفاع صد در صدی می کردند سخنی در 
رابطه با بد عهدی آمریکایی ها و یا انتقادی به آمریکایی ها بکند 

مورد بایکوت خبری قرار می گیرد.
رسانههایغربیازرفتارآمریکادرقبال

برجامچهمیگویند؟
اندیشکده انگلیســی »مطالعات راهبردی« درباره رفتار 
مقامات آمریکایی در قبال برجام نوشــت : در حالی که بحث 
توافق هسته ای با ایران با موارد دیگر این کشور چون آزمایش 
موشک های بالستیک، رفتارهای منطقه ای یا مسائل مربوط 
با حقوق بشر متفاوت هستند اما به نظر دولت ترامپ به طور 
فزاینده در مسیر مواجهه با ایران بر آمده و برجام را برای این 

کار به گروگان گرفته است.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در این باره گزارش داد : مقامات 
ارشــدی چون »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه آمریکا و 
»جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا نگران تأثیر روابط آمریکا 
با همپیمانان اروپایی این کشــور در صورتی است که ترامپ 
به صورت یکجانبه از برجام کناره گیری کند به ویژه آنکه وی 
چندی پیش اعالم کرد که از توافق بین المللی تغییرات آب 

و هوایی کناره گیری می کند.
این گزارش ادامه داد، اما برخی مشاوران ترامپ می گویند 
که اگر ایران را تحریک کنند که از برجام کناره گیری کند، آن 

هنگام آمریکا در موضع قدرتمندتری قرار می گیرد.
واکنشچینوروسیهبهتحریمهایجدید

آمریکاعلیهایران
»سرگئی ریابکوف«، معاون وزیر خارجه روسیه از اقدام 
دولت آمریکا در اعمال تحریم های جدید علیه ایران انتقاد کرد.
حساب توئیتری رسمی سفارت روسیه در آفریقای جنوبی به 
نقل از »ریابکوف« نوشت: »اقدام آمریکا در توسعه تحریم ها 
علیه ایران با مفاد برجام )توافق هسته ای ایران و گروه 5+1( 

مغایرت دارند.«
همچنیــن میخائیل اولیانوف رئیــس  دپارتمان کنترل 
تســلیحات و منع تکثیر وزارت خارجه روســیه تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران در ارتباط با برنامه موشکی تهران را 

محکوم کرد و آن را بی اساس خواند.

وی تاکید کرد که این تحریم ها فقط باعث تضعیف توافق 
هسته ای میان ایران و گروه 1+5 خواهد شد.

اولیانوف به ریانووســتی گفت: توافق هسته ای)قطعنامه 
2231( از ایران »می خواهد« که از آزمایش موشکی خودداری 

کند؛ اما این یک »درخواست« است نه یک »تعهد«.
وی افزود: اعمال تحریم برای عدم اجرای این درخواست 
مضحک اســت، ایران در چارچوب توافق گامهایی برداشته 
است و در مسیر خیلی خوبی قرار دارد، دیگر طرفهای غربی 
و شرقی نیز به تعهدات خود پایبند هستند اما آمریکا تعهدات 

خود را خیلی بد انجام داده است.
از سوی دیگر خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد که بعد 
از آنکه آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران تصویب کرد، 
سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است همه طرفین برای 

حفظ و پیشبرد برجام مسئول هستند. 
ســخنگوی وزارت خارجه چین افــزود »همکاری موثر 

بین المللی بر اساس اعتماد دوجانبه خواهد بود«. 
وی تصریح کرد : حکم »صالحیت گســترده دادگاه« به 
افزایش اعتماد دوجانبه و یا حل مسائل بین المللی از طریق 

همکاری نمی انجامد.
لزومبازنگریوتغییراتجدی
درسیاستهادرآستانهتشکیل

دولتدوازدهم
تردیدی نیســت که آمریکای ترامــپ با آمریکای اوباما 
بــرای ایران هیچ تفاوتی ندارد. هر دوی آنها به دنبال حذف 
و براندازی ایران بودند و هستند اما روش های گاها مختلفی 
را در پیــش می گیرند. ولی تجربــه برجام و مذاکره با غرب 
به خصوص آمریکا، امتحانی ســخت و پرهزینه برای ملت و 
کشورمان بود و درس عبرتی برای کسانی است که سال های 
سال است، مرغ شان یک پا داشته و مذاکره مستقیم با آمریکا را 
چاره ساز مشکالت سیاست خارجی ایران و در نتیجه گشایش 

اقتصادی می دانستند.
از این  رو در آستانه تشکیل دولت دوازدهم به نظر می رسد 
مسیر و روندها می بایست تغییر کند و به جبران اشتباهات 
پرداخت. راه حل بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در 
همان سیاست های اقتصاد مقاومتی است، هرچند 4 سال این 

سیاست ها اسیر بازی مذاکره و رفع صوری تحریم ها ماند.

مقام نایل شود.
فرمانده نیروی قدس ســپاه ادامه داد: ما 
تمامیت ارضی و استقالل و عزت خودمان را 
مدیون شهدا هستیم و اگر شهدا نبودند و از 
خانواده خود نمی گذشتند امروز عزت کشور 

ما پایدار نبود.

سرلشکر سلیمانی تصریح کرد:  دوران دفاع 
مقدس یک الگویی است برای همه دوره های 
انقالب و این دوران تجربه موفقی برای همه 
دوران ها است. ما برای حفظ استقالل کشور 

نیازمند برپای آن دوران هستیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم جامعه 
خودمــان را کــه مهمترین نگرانــی در آن 
تربیت جامعه اســت را راهنمایی کنیم باید 
به ویژگی های دفاع مقدس برگردیم. یکی از 

ویژگی های جنگ حاکمیت دین بر آن بود.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه یکی 

دیگر از ویژگی های دفاع مقدس فضای مدیریتی 
حاکم بر آن بود گفت: اگر جامعه ای می خواهد 
منزه بشــود اولین چیزی که در آن تاثیر دارد 
مدیران جامعه هســتند. اگر بر رفتار مدیران 
اصول اعتقادات بصورت عملی استوار بود آنها 
موفق می شوند. اگر در رفتار مسئول اعتقادات 

محوریت داشت این اثر تربیتی بزرگی دارد.
وی ادامــه داد: در جنگ عارف ترین عرفا 
تربیت شــدند این امر بــه  دلیل حجم باالی 
دینــداری بود که حضرت امــام تاثیر زیادی 

در آن داشت.

عراقچیدرپایانجلسهکمیسیونبرجام:

آمریکا باید مسئول نقض برجام 
شناخته شود

معاونوزیرامورخارجهاعالمکرد:بخشمهمیازجلسهبحث
برداشتهشدنتحریمهابودکهمواردبدعهدییانقضبرجامتوسط

طرفآمریکاییراشرحدادیم.
به گزارش میزان، سید عباس عراقچی در پایان جلسه کمیسیون برجام 
اعالم کرد: بخش مهمی از جلســه امروز بحث برداشته شدن تحریم ها بود 

که موارد بدعهدی یا نقض برجام توسط طرف آمریکایی را شرح دادیم.
وی در ادامه تصریح کرد: اعالم کردیم که در مورد بدعهدی آمریکا قانع 
نشده ایم، آمریکا باید مسئول شناخته شود و ایران حق هرگونه واکنشی را 

محفوظ نگاه می دارد.
عراقچی گفت: تحوالت نوسازی اراک در کمیسیون برجام بررسی شد 

و هیئت چینی توضیح مفصلی داد.
رئیس ستاد پیگیری برجام ابراز داشت: همه طرف ها از پایبندی ایران 

به برجام قدردانی کردند.
هشتمین نشست کمیسیون برجام درحالی به پایان رسید که سید عباس 
عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه کشورمان از سوی ایران 

در این نشست شرکت داشتند.
همچنین از سوی گروه 1+5 هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا سرپرستی این هیئت را برعهده داشته است.


