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یایی مشترک ایران و چین در تنگه هرمز  رزمایش در
برگزار شد 

رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و ارتش جمهوری خلق چین در محدوده آب های ش��رق 

تنگه هرمز تا دریای عمان برگزار شد.
ب��ه گزارش فارس، تمرین مش��ترک نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اس��المی ای��ران و ارتش جمهوری خل��ق چین در 
محدوده آب های شرق تنگه هرمز تا دریای عمان برگزار شد.

در این تمرین مش��ترک 700 نفر از کارکنان نیروی دریایی 
ارتش با ناوش��کن های الوند و البرز و یک فروند بالگرد و 700 نفر 

از کارکنان ناوگروه چینی حضور داش��تند. 2 ناوش��کن، یک ناو 
پشتیبانی و یک بالگرد نیروی دریایی ارتش چین در این تمرین 
حضور داش��تند. در این تمرین مشترک تبادل اطالعات، عملیات 
نقل و انتقاالت عمودی و نشست و برخاست بالگرد صورت گرفت.

داعش برای ما مانند سگی وحشی است که به 
راحتی به حسابش می رسیم 

فرمان��ده کل ارتش با بیان اینکه به طور قطع هیچ 
خط��ری مرزهای غربی م��ا را تهدی��د نمی کند، گفت: 
داعش برای ما مانند س��گی وحش��ی است و نه تنها به 
راحتی حساب آنها را خواهیم رسید، بلکه جواب اربابان 

آنها را هم می دهیم.
به گزارش ف��ارس، امیر سرلش��کر عطااهلل صالحی 
صب��ح دیروز در مرزهای غربی کش��ور به ویژه مرز نفت 
ش��هر حاضر شد و اقتدار نیروهای واکنش سریع نیروی 
زمینی ارتش را ارزیابی کرد. وی تاکید کرد: اینجا فقط 
برای دفاع حضور نداریم بلکه برای شکار هم مستقریم.
صالحی آمادگی نیروهای مستقر در مرزهای غربی 
جمهوری اس��المی ایران را بس��یار مقتدران��ه خواند و 
تاکید کرد: برای امنیت مرزها باید شکرگزار خدا باشیم 
و نماد عملی این ش��کرگزاری حض��ور جوانان پای کار 
ارتش جمهوری اس��المی ایران در نوار مرزهاس��ت که 
به دستور رهبرش��ان لبیک گفتند و مردم در شهرها و 

خانه های خود کاماًل آرام باشند.
همچنین درپی شایعاتی مبنی بر حضور گروهک های 
تروریس��تی در مرزه��ای غربی ای��ران و انتش��ار آن در 
صفحه های مجازی، سرلشکر صالحی تاکید کرد: تا ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در نوار مرزی غرب کشور حضور 
جدی دارد هیچ تروریس��تی به خود جرأت نزدیک شدن 
به مرزهای ایران اسالمی را نخواهد داد و با هر تحرکی در 

طول شبانه روز به شدت برخورد خواهیم کرد.

 باید شرایط تنبیه گارد مرزبانی عربستان 
فراهم شود

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس گفت: براس��اس اطالعات اولیه ای که ما داریم، 
ماهی گی��ران ایرانی به طرف مقابل اع��الم کرده اند که 
ماهی گیر هس��تند و هنگامی که در حال برگشت بودند 

به سمت آنها تیراندازی شده است.
به گزارش میزان، ابوالفضل حس��ن بیکی با اشاره به 
مفقود ش��دن یک قایق ماهی گیری و کش��ته شدن یک 
صیاد ایرانی توسط گارد مرزبانی عربستان گذشته، اظهار 
کرد: هنوز اینکه دو قایق ماهی گیری صیادان بوش��هری 
وارد آبهای سرزمینی عربستان شده اند یا نه، تایید نشده 
است اما حتی اگر به دلیل گم کردن مسیر یا قرارگیری 
در جبر دریا، وارد آب های س��رزمینی کشور مقابل شده 
باش��ند، آنها طبق کنوانس��یون های بین الملل��ی باید با 
بلندگ��و اخطار و تذکر بدهند که از آب های س��رزمینی 

خارج شوید نه اینکه به سمت آنها تیراندازی کنند.
حس��ن بیکی ادام��ه داد: از این دس��ت م��وارد که 
قایق ه��ا و لنج ه��ای کوچ��ک ماهی گیری کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس و حت��ی قایق ه��ای ماهی گیری 
کره و ژاپن، به اش��تباه وارد آب های سرزمینی ما شده 
باشند، روزانه ده ها مورد اتفاق می افند اما ما با همه این 
موارد طبق قوانی��ن موجود بین المللی رفتار می کنیم و 
ب��ه آنها اخطارهای الزم را می دهی��م. وی با بیان اینکه 
سعودی ها تحقیقا می دانند که تیراندازی به سمت قایق 
ماهی گیری، یک جرم بین المللی اس��ت، گفت: سربازان 
عربستانی این روزها به دلیل شکست های پیاپی نظامی 
و سیاسی ش��ان در منطقه، به حدی وحشت زده شده اند 
ک��ه با حال��ت دیوانگی و جنون، به س��مت هر ش��ی و 

وسیله ای که می بینند تیراندازی می کنند.

ت دوم
نوب

                   آگـهـى مـنـاقـصـه
 

«سال اقتصاد مقاومتى ، توليد و اشتغال گرامى باد»

شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه ٢ استان گلستان

اداره کل غله وخدمات بازرگاني استان گلستان 

عمليات حمل ونقل وجابجايي گندم –برنج –شکر خام –دانه هاي روغني وساير کاالهاي تکليفي در سطح استان گلستان

اداره کل غله وخدمات بازرگاني استان گلستان در نظر دارد عمليات حمل ونقل گندم –برنج –شکر خام –دانه هاي روغني وساير کاالهاي تکليفي شامل :روغن اماده 

مصرف ،قند،شکر را در سطح استان گلستان (به مقدار چهارصد هزار تن وبا مبلغ قرارداد ٩٨/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ومبلغ تضمين ٣/٢٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال واريز به شماره حساب 

٢١٧٦٠٦٥٠٠١٠٠٩ ويا ضمانتنامه بانکي با فرمت جديد) 

بر اساس حمل تناژوشيوه پرداخت تن کيلومتر براي مدت يکسال از تاريخ انعقاد قراردادبه پيمانکار واجد شرايط که داراي  مجوز فعاليت وصدور بارنامه در استان گلستان 

ميباشند واگذار نمايد .لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد تا جهت دريافت فرم شرايط مناقصه به ادرس :گرگان-بلوار شهيد شکاري ،اداره کل غله 

وخدمات بازرگاني استان گلستان ويا با شماره تلفن :٠١٧٣٢٢٥١٥٠٨ تماس حاصل فرمايند

١-تاريخ برگزاري مناقصه :ساعت ١٠ صبح روز يکشنبه مورخه٩٦/٤/٤

٢-تاريخ قبول پيشنهادات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه ٩٦/٤/٣

شناسه آگهي ٤٩٤٥٩

این روزها به زمان تش��کیل 
دو گــزارش 

گروه سياست
کابین��ه دوم روحانی نزدیک 
ک��ه  کابین��ه ای  می ش��ویم. 
انتظار می رود، چابک ت��ر، کارآمدتر و توانمندتر از 
وعده ه��ای  تحق��ق  مس��یر  در  فعل��ی  دول��ت 

رئیس جمهور پیش رود. 
ام��ا نکته ای که مدنظر کارشناس��ان و فعاالن 
سیاسی است این است که رئیس جمهور در تعیین 
کابینه حزبی و جناحی چینش نکند و شایستگی ها 
را مدنظر قرار دهد. با این حال به نظر می رسد که 
اصالح طلبان در این باره به قولی با دست پس زده 

و با پا پیش می کشند. 
در گذش��ته ش��اهد بودیم ک��ه کابینه دولت 
روحان��ی همواره یک��ی از جدی تری��ن نقاط مورد 

انتقاد جریان اصالح طلبی بود. 
البته این راز را هیچ گاه کس��ی متوجه نش��د 
که اصالح طلبان به چه دلیل��ی این همه انتقادات 
رنگارن��گ را از کابینه روحانی مط��رح می کنند و 
حتی منتظر بودند تا باخت احتمالی رئیس جمهور 

را نیز به گردن همین کابینه بیندازند؟! 
اما حاال روز به روز با اظهارنظرهای اصالح طلبانه 
به نظر می رس��د که کابنیه جدید رئیس جمهور در 
دولت دوازدهم ش��رایط تازه ای برای شرط گذاری و 

تعیین تکلیف های این گروه به وجود آورده است. 
شاهد بودیم که اصالح طلبان طی روزهای پسا 
انتخابات دائماً از این گفته اند که هیچ شرطی برای 
روحانی ندارند و سهم خواه کابینه نیستند. از جمله 
اینکه حسن رسولی، مشاور عارف و عضو بنیاد امید 
ایرانیان می گوید »اصالح طلبان دنبال سهم خواهی 
نیس��تند. اگر به دنبال سهم خواهی بودند سال 96 
حمایت ش��ان را از آقای روحانی مشروط به تحقق 

شروطی می کردند.«
از س��وی دیگر منتجب نیا، عضو حزب اعتماد 
ملی هم تاکید داشت: اصالح طلب ها و حامیان ایشان 
و حت��ی اصولگرایان معتدل در صف نایس��تادند که 
سهمش��ان را بگیرند، آنها به وظیفه خودشان عمل 
کردند و رئیس جمهوری هم باید به وظیفه خودش 
عمل کند. اما می بینیم که صحبت ها و رفتار های آنها 

مصداق تعیین تکلیف برای حسن روحانی است.
تا آنجا که این مطالبات و سهم خواهی ها واکنش 
مش��اور رئیس جمهور را برانگیخت و وی در پیامی 
توییتری نوشت: » کاسبان به اصطالح اصالح طلبی 
که باج خواهی رس��انه ای و سیاسی از رئیس جمهور 
را آغاز کرده اند، بدانند روحانی خاتمی نیس��ت؛ نه 
تع��ارف می کند ن��ه مأخوذ به حیا می ش��ود.« این 
سخنان تند آش��نا بیانگر سهم خواهی اصالح طلبان 

برای به دست آوردن کابینه بود. 
از س��وی دیگر محمود واعظی وزیر ارتباطات 

و فناروی اطالعات هم در واکنش به س��هم خواهی 
برخی اصالح طلبان از روحانی برای حضور در کابینه 
دوازده��م، گفت: »م��ن اصاًل موافق س��هم خواهی 
و س��هم طلبی نیس��تم و نبای��د این گون��ه باش��د. 
سهم خواهی از روحانی در چینش کابینه اصاًل تفکر 
درستی نیست، مردم در 29 اردیبهشت 2۴ میلیون 
رأی به آقای روحانی دادند و از رئیس جمهور انتظار 
دارن��د ب��ه وعده هایش عمل کند، بنابراین دس��ت 

رئیس جمهور در چینش کابینه باید باز باشد.«
وی افزود: »اگر قرار باشد رئیس جمهور کابینه 
تحمیلی داش��ته باشد که نمی تواند به وعده هایش 
عمل کند. دست رئیس جمهور برای چینش کابینه 

باز خواهد بود.«

شرطی برای روحانی نداریم
اصالح طلبان اگرچه بر این باورند که حمایت از 
روحانی تنها وظیفه آنها بوده است اما شاهد هستیم 

که آنها تلویحا خواسته هایی را مطرح می کنند. 
از جمل��ه اینک��ه داری��وش قنب��ری، از فعاالن 
اصالح طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
اخیراً طی یادداشتی در یکی از روزنامه های همسو 
ب��ا این حزب نوش��ت: این روزها و بع��د از پیروزی 
قاطع رئیس جمهور در انتخابات برخی این گونه القا 
می کنند که فصل حساب است و حسن روحانی باید 
س��هم اصالح طلبان را از کابینه خ��ود نقدا بپردازد. 
حال اینکه حمایت از آقای روحانی بدون پیش شرط 
بوده اس��ت و اصالح طلبان تنها در جهت حمایت از 

منافع ملی از آقای روحانی مجددا حمایت کردند.
ام��ا وی در ادام��ه ب��ا تعیی��ن تکلی��ف برای 
رئیس جمه��ور در این ب��اره می افزای��د: اصولگرایان 
هیچ گونه س��همی از کابینه آق��ای روحانی ندارند. 
اس��تفاده از مدی��ران اصالح طلب ک��ه دل در گرو 
اندیش��ه اعتدالی آقای روحانی دارن��د، می تواند به 
تثبیت بیش��تر اندیش��ه اصالح��ی و اعتدالی آقای 

روحانی در دولت آینده وی کمک کند.
جالب آن اس��ت ک��ه وی در تناقضی آش��کار 
می گوی��د: اصالح طلبان هیچ گونه س��هم خواهی از 
کابین��ه آقای روحانی ندارن��د، اما توقع دارند حال 
که آبروی جریان اصالحات و اندیشه اصالح طلبی 
را پای آقای روحانی گذاشته اند، رئیس جمهور نیز 

مسیر اصالحات واقعی را برای جامعه مهیا کند.
همچینی��ن عل��ی صوفی عض��و ش��ورایعالی 

سیاست گذاری اصالح طلبان نیز دیگر چهره جریان 
خاص اس��ت که علی رغم تظاه��ر اصالح طلبان به 
عدم تعیین تکلیف برای رئیس جمهور روحانی طی 
یادداشتی در یکی از روزنامه های سراسری خواستار 

تغییردر وزارتخانه های اقتصادی دولت شده است.

تعیین وزارتخانه های مدنظر
جالب آنجاس��ت ک��ه اصالح طلب��ان علی رغم 
اظهار بی میلی از همین حاال وزارتخانه های مدنظر 
خ��ود را هم تعیین کرده ان��د و در مورد آنها اظهار 

نظر می کنند. 
از جمله این اظهارنظرها س��خنان تندی است 
که عبداهلل ناصری عضو شورایعالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان به تازگی علیه عبدالرضا رحمانی فضلی 

وزیر کشور بر زبان راند.
او به س��ایت جماران گفت:  وزارت کش��ور هم 
از جمل��ه مهمترین وزارتخانه هایی اس��ت که باید 
در آن تغییراتی صورت بگیرد. هم در س��ال 92 و 
هم در سال 96، توسعه سیاسی و گسترش جامعه 
مدنی از مهم ترین ش��عارهای آق��ای روحانی بوده 
اس��ت. متاس��فانه انتخاب آقای رحمانی فضلی به 

عنوان وزیر کشور بی توجهی به این شعار است!
ناص��ری اف��زوده اس��ت: ام��ا انتخاب��ات 29 
اردیبهشت 96 این نکته را برای همگان اثبات کرد 
که ایش��ان حتی از توانایی الزم برای برگزاری یک 

انتخابات بی مسئله برخوردار نیستند.
او س��مت انتق��ادات خ��ود را در ادامه متوجه 
کلی��ت کابین��ه رئیس جمهور روحان��ی هم کرد و 
تغیی��ر در وزارتخانه های اقتص��ادی، آموزش عالی 
و فرهنگ��ی و اجتماع��ی را از مهم تری��ن تغییرات 

احتمالی دولت دوازدهم دانست.
جال��ب آنکه چن��د روز پس از ای��ن اظهارات 
وزارت کش��ور در بیانی��ه ای رس��می نس��بت ب��ه 

صحبت های ناصری واکنش نشان داد.
در بخش��ی از بیانی��ه وزارت کش��ور که البته 
بدون خطاب قرار دادن اصالح طلبان منتش��ر شد! 
آمده اس��ت: »آرزو یا ت��الش برخی جریان ها برای 
تأثیرگ��ذاری در رون��د ش��کل گیری کابینه امری 
طبیع��ی و مباح اس��ت لکن دروغگویی و انتش��ار 
مطالب خ��الف واقع برای به نتیجه رس��اندن این 
تالش ه��ا، رفت��اری غیراخالق��ی،  غیراس��المی و 
غیرس��ازنده است که با ش��أن نیروهای سیاسی و 

بعالوه با رس��الت حقیقی رس��انه های بالنده ایران 
اسالمی،  ناهمخوان است.«

از س��وی دیگر مرتضی مبلغ معاون سیاس��ی 
وزیر کش��ور در دولت اصالحات نیز معتقد اس��ت: 
»وزارتخانه های��ی که باید در راس��تای برنامه های 
رئیس جمه��ور تغییر کند، وزارت کش��ور، علوم و 
وزارتخانه ه��ای اقتصادی اس��ت، در وزارتخانه های 
اقتصادی باید ترکیب منس��جم تری ایجاد شود تا 
کاره��ا بهتر پیش برود. در دیگ��ر وزارتخانه ها هم 
متناسب با شرایط جدید جامعه می توان تغییراتی 
داد تا کابینه ای در تراز روحانی و مطالبات جامعه 
تش��کیل شود که نیروهای کارآمد و توانا و به ویژه 

شجاع روی کار بیایند.«

انتقاد از رقیب 
س��هم خواهی اصالح طلب��ان در حالی صورت 
می گی��رد ک��ه اصالح طلبان در ای��ام انتخابات 96 
بارها اعالم کردند که رئیس جمهور کاندید رسمی 
آنها نیست و سرانجام پس از مشورت های نهایی و 
از س��ر ناچاری حکم به حمایت از روحانی دادند و 
حتی شاهد بودیم که در ایام انتخابات چرخش هایی 
از سوی این جریان به سمت جهانگیری نیز صورت 
گرف��ت.  آنها صراحتاً بی��ان می کردند که به دلیل 
اجبار به روحانی رأی خواهند داد و روحانی را هم 

یک اصالح طلب نمی دانند.
جالب آنکه اصالح طلبان برای اینکه دامنشان 
ب��ه قدر کاف��ی از کم کاری ه��ا و ضعف های دولت 
یازدهم بری باش��د، حت��ی از اقدامات دموکراتیک 
مس��ئولیت آور در انتخابات هم خودداری کردند و 
فی المثل نه تنها اعالم کردند که برای آقای روحانی 
س��تاد انتخاباتی تشکیل نمی دهند بلکه حتی یک 
خط بیانیه رس��می امضا شده و اختصاصی هم در 

حمایت از روحانی صادر نکردند.
اظهارات اشاره شده و بیانیه وزارت کشور البته 
همچنان با تکذیب های عجیب و غریب چهره های 
س��تادی اصالحات مواجه است و آنها تأکید دارند 
که بیان کنند هیچ ش��رط و ش��روطی برای دولت 

روحانی و کابینه جدیدش نگذاشته اند!
جالب آنجاست که بعد از این رفتار، اصولگرایان 
را مته��م به س��هم خواهی از کابینه نموده و آنها را 
متهم می کنند که با این اتهام تالش دارند تا سهم 

خود را در کابینه حفظ کنند. 

محمد عطریانفر، از حزب کارگزاران س��ازندگی 
ب��ه تازگی در اش��اره به همین مباحث گفته اس��ت:  
»اصالح طلب��ان هیچ بار اضافی ای ب��ر دوش روحانی 
نخواهند بود و او در هر س��طحی دس��ت به تغییرات 
بزند، م��ورد قبول اصالح طلبان اس��ت. اظهاراتی هم 
که درباره سهم خواهی اصالح طلبان مطرح می شود، 
ناشی از فتنه انگیزی هایی است که از ناحیه تندروهای 
اصولگ��را دام��ن زده می ش��ود. توطئه ای اس��ت که 
می خواهند پیوند عمیق جریان اعتدال و اصالح طلب را 
به هم بزنند. اصالح طلبان هیچ توقعی فراتر از تشخیص 
روحانی ندارند و جمع بندی روحانی در تجدید ساختار 

دولت مورد احترام اصالح طلبان خواهد بود.«

آماده باش
به نظر می رس��د ای��ن س��خنان و انتقادهای 
پی در پ��ی به کابین��ه دولت یازده��م، آژیر خطری 
ب��رای روحانی اس��ت تا این ب��ار مانند س��ال 92، 
حامی��ان اصلی خود را به فراموش��ی نس��پارد و با 
توجه به تغییر نظر این جریان سیاسی در بحبوحه 
انتخاب��ات و حمایت ۱00 درصدی از رئیس تدبیر 
و امی��د، این حدس که روحانی ضمانت اجرایی به 

اصالح طلبان داده، دور از ذهن نیست.
اصالح طلب��ان منتق��د ام��روز تنها ب��ه دنبال 
گرفتن س��هم بیش��تر در دولت دوازدهم هستند و 
می خواهند اداره امور کش��ور را مستقیم در دست 
بگیرند تا بتوانند دوباره دولت اصالحات را تشکیل 
دهند البته باید منتظر ماند و عملکرد رئیس جمهور 
منتخ��ب دوازده��م را در براب��ر وعده های��ش ب��ه 
اصالح طلبان دید، شاید اتفاق های 92 تکرار شده و 
بازهم اصالح طلبان سهمی از دولت نداشته باشند!

اینک��ه اصالح طلبان حاضرند هر کاری کنند تا 
خود در مس��ند قدرت باقی بمانند اما رقیب آنها در 
کشور رأی نیاورد و در زمان انتخابات از ضعف های 
کابینه دولت حرفی به میان نیاورند، نشان می دهد 
برای این جریان سیاس��ی جز ق��درت چیزی مهم 
نیست و ادعای دفاع از حقوق مردم در مقابل سکوت 
و انتق��اد نکردن، هیچ گونه توجیه��ی ندارد. ناگفته 
نماند که سخنان اخیر آشنا و واعظی نشان می دهد 
ک��ه روحانی از اکنون در فکر فراموش��ی وعده های 
خود به حامیان اصالح طلب اس��ت و چون سال 92 

آنان سهم زیادی از دولت دوازدهم نمی برند!
در نهایت باید توجه داشت که مردم عملکرد ۴ 
ساله کابینه دولت یازدهم را دیده اند و اکنون انتظار 
دارند ک��ه وزرایی کارآمد ف��ارغ از جناح بندی های 
سیاسی کشور را مدیریت کنند. مردم به سهم خواهی 
گروه ها توجه ندارند و تنها خواسته آنها از دولت این 
است که هر چه زودتر به وعده هایی که در این دوره 

به مردم داده است عمل کند. 

شمخانی خبر داد
 بررسی تحریم های اخیر آمریکا

در جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام 
دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی گفت: در 

جلس��ه اخیر هیئت نظارت بر اجرای برجام درحـــاشیه
مصوبه مجلس س��نای آمریکا به دقت مورد 
بررس��ی قرار گرفت وتصمیمات الزم در خصوص انجام اقدامات و 

فعالیت های متقابل اتخاذ شد.
 علی ش��مخانی انجام اینگون��ه اقدامات از س��وی آمریکا را 

فارغ از نسبت حقوقی آن با برجام، رفتاری خصمانه و غیرقانونی 
علیه جمهوری اس��المی ایران عنوان کرد و افزود: تداوم مس��یر 
غیرس��ازنده دولت قبلی ایاالت متحده آمریکا بر علیه ایران نشان 
می دهد که حکام این کش��ور بدون توجه به هنجارهای پذیرفته 
شده بین المللی بدنبال بهانه جویی برای افزایش تنش و بی ثباتی 
در منطقه هس��تند. وی ادام��ه داد: افراط گرایان آمریکا و داعش 
دو روی یک س��که اند که با هدف مشترک و ابزارهای متفاوت به 
دنبال تاثیرگذاری منفی بر محیط داخلی کشور و امنیتی نمودن 

شرایط جمهوری اسالمی ایران هستند.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی اظهارات س��تیزه جویانه وزیر 
ام��ور خارجه آمریکا را مصداق بارز توح��ش مدرن عنوان کرد و 

اظهار داش��ت: متاس��فانه امروز در منطقه و در عرصه بین الملل 
افراد و کش��ورهایی صحبت از ثب��ات و امنیت می کنند که خود 

ریشه و ثمره ناامنی، شرارت و توسعه تروریسم هستند.
شمخانی با اشاره به اقداماتی که از سوی مجلس شورای اسالمی 
به منظ��ور مقابله با مصوبه اخیر کنگره آمریکا دنبال خواهد ش��د 
اظهار داش��ت: یکی از تاثیرگذارترین اقدامات برای بسیج مجموعه 
ظرفیت های کشور در مسیر برخورد با اقدامات ستیزه جویانه آمریکا، 
اتخاذ سازوکارهای قانونی تکلیف آور است که در این راستا مجلس 

شورای اسالمی اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، عنوان 
کرد: تجربه شکس��ت خورده تحمیل جنگ، تحریم های همه جانبه و 

اقدامات تروریستی گسترده بر علیه ایران نشان داد که انسجام غیرقابل 
خدشه کشور ما که بر پایه حمایت و مشروعیت مردمی استوار است با 

اقداماتی از این دست، در معرض آسییب قرار نخواهد گرفت.
وی هدف دشمن از تحریم ها را تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد 
کش��ور و آس��یب پذیر نمودن جامعه در برابر فشارهای اقتصادی 
عن��وان کرد و اظهار داش��ت: اقتصاد مقاومتی و تحکیم س��اخت 
درونی قدرت نظام، فارغ از وجود یا فقدان تحریم، راهبرد محوری 
کشور برای مدیریت تغییرات اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.

ش��مخانی با تاکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی در فضای 
پس از انتخابات عنوان داش��ت؛ با عب��ور از انتخابات، اکنون باید 

رقابت ها به فراموشی سپرده شود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی 
معظم کل قوا گفت: آمریکایی ها تریبــــون

در صحنه میدان نبرد، خصوصا 
در حوزه کمک های مستشاری ایران در عراق و سوریه 
توان عملیاتی و اطالعاتی سپاه را بخوبی درک کرده اند 

و شکست های سختی از ایران متحمل شده اند.
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��کر سیدیحیی 
صفوی به منظور تش��ریح عملیات های دفاع مقدس و 
آشنایی با جنگ تحمیلی در جمع پرسنل و نیروهای 
تحت آموزش آموزشگاه شهید مدرس نیروی زمینی 
س��پاه در جمع مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با 
تشریح شرایط سیاسی و امنیتی منطقه جنوب غرب 
آس��یا و راهبرد جمهوری اس��المی ایران گفت: برای 
آنکه جنگی به سراغمان نیاید باید آمادگی های خود 
را افزایش دهیم و هزینه های حفظ آمادگی به مراتب 

کمتر از هزینه های اداره جنگ است.
وی ادامه داد: راهبرد نظام جمهوری اسالمی ایران 
تهاجم و آغازگری جنگ نیست و ایران بدنیال برقراری 
صلح و ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس و منطقه 

غرب آسیا با مشارکت کشورهای منطقه است.
وی افزود: براس��اس همین راهب��رد و به صورت 

واقع��ی جمهوری اس��المی ای��ران یک مب��ارزه ضد 
تروریستی را آغاز کرده است.

دستیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
در خصوص اهداف راهبرد آمریکا در افزایش تنش در 
منطقه جنوب غرب آسیا و نقش بازیگران منطقه ای 
آن گفت: عربس��تان س��عودی و برخی از کشورهای 
عربی منطقه بازیچه دست ایاالت متحده آمریکا قرار 
گرفته اند و تنش های از پیش طراحی شده در منطقه 
صرفا به بهره برداری آمریکا از منابع کشورهای عربی 
- اسالمی در جهت خرید تسلیحاتی و افزایش رقابت 

تسلیح توسط این کشورها منجر خواهد شد.
وی در تشریح شرایط سیاسی حکومت عربستان 
س��عودی گفت: ساختار حکومت در عربستان سعودی 
بصورت قبیله ای است و این کشور فاقد پارلمان و قانون 
اساسی بوده و اصوال مردم در تعیین سرنوشت خویش 
حقوقی نداشته و مشارکت های مردمی در امور سیاسی 
حتی در پایین ترین سطح خود وجود ندارد و این کشور 

در درون خود با چالش های فراوانی روبه رو است.
وی افزود: متاس��فانه برخی از کش��ورهای عربی 
از جمله عربس��تان س��عودی سیاس��ت های کالن و 
استراتژیک و راهبرد اصولی و صحیحی در بهره برداری 

از تس��لیحات خریداری شده ندارند و صرفا به فراگیر 
ش��دن تنش ه��ای منطق��ه ای دامن می زنن��د و این 
تنش ها موجب هدر رفتن منابع کش��ورهای اسالمی 
و خصوص��ا باع��ث رواج اختالف در بی��ن دولت های 
اسالمی می گردد و منابعی که بایستی صرف وحدت، 
پیشرفت و توس��عه کشورهای اس��المی گردد باعث 

کشتار ملت های مسلمان می شود.
وی افزود: دور جدید بازار سیاه فروش تسلیحات 
به قطر در حالی اس��ت که آمریکا از محدودیت های 
اعمال ش��ده توس��ط کش��ورهای عربی در برابر قطر 
حمایت آش��کاری کرده اس��ت و آمری��کا در فروش 
تسلیحات دست چندم خود به این کشورها اصطالحا 

به دنبال دوشیدن کشورهای منطقه است.
صفوی با اش��اره به اهداف آمری��کا در دامن زدن 
به اختالف مابین کش��ورهای عرب��ی گفت: قطری ها 
بی��ن 300 ت��ا ۴00 میلیارد دالر ذخی��ره ارزی دارند 
و آمریکایی ها نیز براس��اس منافع ملی خود به دنبال 
ص��دور خدمات امنیتی به قط��ر و در نتیجه تصاحب 
بخش عمده ای از ذخایر ارزی این کش��ور هس��تند و 
تنش های ایجاد شده نیز در راستای فروش و تضمین 
امنیت این کشورها به ازای منابع مالی دریافتی است.

سهم خواهی اصالح طلبان از رئیس جمهور در تعیین کابینه

یک بام و دو هوای اصالح طلبان 

بروجردی: 
ارزشی برای سخنان »تیلرسون« قائل نیستیم

رئیس کمیسیون امنیت   ملی و سیاست  خارجی مجلس 
با بیان اینکه ارزش��ی برای س��خنان وزیر خارجه آمریکا پارلمــــان

قائل نیس��تیم گفت: مس��ئوالن آمریکایی یاوه  گویی های 
خود را تکرار می کنند.

به گزارش تس��نیم، عال ءالدین بروجردی با اش��اره به س��خنان اخیر رکس 
تیلرس��ون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه از عناصر داخلی که به دنبال 
تغییر نظام ایران هستند، حمایت می کنیم، گفت: در 38 سال گذشته دولتمردان 
آمریکا همواره این یاوه گویی های خود را تکرار کرده اند. وی با بیان اینکه آمریکا 
همواره در طی 38 سال گذشته از سازمان منفور مجاهدین خلق، ضدانقالب و 
داعش حمایت کرده، افزود: آمریکا سال هاست که تمامی توان نظامی، اقتصادی 

و سیاسی خود را در منطقه علیه جمهوری اسالمی ایران به کار گرفته است.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تاکی��د بر اینکه آمریکا در تمامی 
عرصه ها از جمهوری اس��المی ایران شکس��ت خورده، تصریح کرد: مسئوالن 
آمریکای��ی معترفند که در عراق، س��وریه و در س��ایر بحران ه��ای منطقه ای 

شکست خورده اند و عامل شکست خود را جمهوری اسالمی ایران می دانند.
بروجردی تاکید کرد: مقابله جمهوری اسالمی ایران با رژیم صهیونیستی 
به عنوان اهرم آمریکا در منطقه بسیار جدی است و از همه امکانات خود برای 

مقابله با توطئه آمریکا استفاده خواهیم کرد.

سردار جزایری:
یست هاست ور یکا "پدرخوانده تر آمر

سخنگوی ارش��د نیروهای مس��لح گفت: هیئت حاکمه 
ن آمریکا رژیمی سلطه طلب است و اگر رویه خود را تغییر گفتمــــا

ندهد، آنها را مجبور به تغییر رویه می کنیم.
به گزارش تس��نیم، س��ردار س��ید مس��عود جزایری اظهار داشت: هیئت 
حاکمه آمریکا رژیمی سلطه طلب، زیاده خواه، زورگیر و باج گیر است که ریشه 

اصلی خصومت ها با ما نیز براساس این موارد شکل می گیرد.
وی افزود: ملت ایران از س��ال های آغازین پیروزی انقالب با دشمنی های 

آنها با انقالب و نظام دستگاه های مؤثر از جمله سپاه پاسداران آشنا هست.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: البته آمریکا باید رویه خود را 
تغییر دهد و ما آمریکایی ها را مجبور خواهیم کرد که این کار را انجام دهند.

سردار جزایری خاطرنشان کرد: افکار عمومی، پدرخوانده تروریسم را آمریکا 
و صهیونیس��م جهانی می داند و این یک طنز تاریخی است که آمریکایی های 
تروریست، سپاه پاس��داران انقالبی و مردمی را که از ابتدای شکل گیری یکی 
از مأموریت هایش مبارزه با تروریس��م اس��ت، چون از مردم فلسطین، عراق و 
س��وریه حمایت می کن��د و از طرفی در برخورد با تروریس��ت های داخلی نیز 
تردید ندارد، حامی تروریس��م می خواند. نکته عجیب دیگر آن است که مردم 
دنی��ا اعترافات رئیس جمهور فعلی آمریکا درب��اره رئیس جمهور قبلی مبنی بر 

ایجاد داعش و کمک آنها فراموش نکردند.

سرلشکر صفوی:

آمریکایی ها در عراق و سوریه توان عملیاتی و اطالعاتی سپاه را درک کردند


