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مخاطب شماييد!

اگر برجام را پاره کردند، ما آتش میزنیم
برجام موافقانی دارد و مخالفانی؛ به نظر من، هم 
موافقان و هم مخالفان، هر دو در بیان نظرات خودشان 
مبالغه میکنند؛ اغراق گویی میکنند؛ هم موافقانی که 
از برجام تمجید میکنند سخنانشان اغراق گونه است، 
هم مخالفانی که انتقاد میکنند مبالغه میکنند و گاهی 

اغراق میکنند. به نظر من هیچ کدام جا ندارد.
 بله، برجام یک نقاط مثبتی دارد، یک نقاط منفی ای 
دارد؛ یک محّسناتی دارد، یک معایبی دارد؛ محّسناتش 
همان چیزهایی است که ما را وادار کرد و ترغیب کرد 
ک��ه به این مذاکرات رو بیاوری��م؛ البتّه میدانید این 
مذاکرات قبل از ش��روع دولت یازدهم آغاز ش��د که 
به خاطر همین ُمرِغّبات بود؛ یعنی جنبه های محّسناتی 
به نظر انسان میرس��ید که البتّه همه ی آن محّسنات 
تأمین نش��د، یعنی خیلی هایش تأمین نش��د لکن حاال 
باالخ��ره یک محّس��ناتی بود و انس��ان حس میکرد که 
ممکن اس��ت این فواید وجود داش��ته باش��د. شروع 
ش��د این مذاک��رات؛ بعد ه��م که خب، زم��ان دولت 
جناب آقای روحانی طبعاً گس��ترش بیشتری و فّعالیّت 

بیشتری پیدا کرد؛ محّسنات اینها است.
 معای��ب چیس��ت؟ معایب همان چیزی اس��ت که 
همیش��ه از آن بیمن��اک بودیم و تک��رار میکردیم و 
میگفتیم؛ میگفتی��م: آقا، اینها بدعهدن��د، بدذاتند، 
دبّه دربی��ار هس��تند، زی��ر قولش��ان میزنن��د، عمل 
نمیکنن��د؛ معایب هم اینها اس��ت. خلل وُفَرجی وجود 
دارد در برج��ام که این معایب میتوانند خودش��ان را 
نشان بدهند و اگر این خلل وُفَرج بسته میشد، البتّه 
معایب کمتر میشد یا منتفی میشد. من آنچه راجع به 
برجام عرض میکنم، مطلقاً ناظر به این برادران عزیز 
ما که در مذاکرات ش��رکت داشتند نیست؛ اینها کار 
خودش��ان را کردند، سعی خودش��ان را کردند، واقعاً 
جّدوجهد کردند. خب ما ش��اهد بودی��م و میدیدیم؛ 
رفتند، ماندند -به نظرم پارس��ال ماه رمضان بود که 
مّدت��ی از ماه رمض��ان را اینها در آنج��ا بودند- خب، 
سختی داشت، واقعاً سختی داشت و زحمت کشیدند 
به آنها من ]اش��کال نمیکنم [. از کارش��ان ان شاءاهلل 
خدای متعال راضی باش��د، ما هم دعایشان کردیم و 
دعایشان میکنیم؛ نگاه من به طرف مقابل است؛ به آن 
کسانی است که طرف مذاکره ی ما بودند. اّما در مورد 
خ��ود برجام؛ خود س��ند -همان طور که عرض کردم- 
یک خلل وُفَرج��ی دارد، یک زوایای پرابهامی دارد که 
اینها موجب شده است که دشمن بتواند سوءاستفاده 
کند، طرف مقابل بتواند از آنها سوءاس��تفاده کند. ما 
البتّ��ه برج��ام را ابتدائاً نقض نخواهی��م کرد؛ این را 
همه بدانند! ما نقض نمیکنیم برجام را لکن اگر طرف 
مقاب��ل نقض کن��د که حاال همین طور این کس��انی که 
نامزد ریاست جمهوری آمریکایند، مدام دارند تهدید 
میکنند که م��ا می آییم پاره میکنی��م، نقض میکنیم، 

اینها اگر پاره کردند، ما آتش میزنیم.
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استانداران ۴ استان تعیین شدند
س��خنگوی وزارت کشور از انتخاب ۴ اس��تاندار دیگر در 

جلسه دیروز هیئت وزیران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور، سیدسلمان 
س��امانی اظهار کرد: گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای 
تصدی مسئولیت استانداری های آذربایجان غربی، کردستان، 
گلس��تان و مرکزی معرفی و با تصویب هیأت وزیران برای این 

مسئولیت انتخاب شدند.
وی افزود: بر این اساس، محمدمهدی شهریاری به عنوان 
اس��تاندار آذربایج��ان غربی، بهمن مرادنیا به عنوان اس��تاندار 
کردستان، س��یدمناف هاشمی به عنوان اس��تاندار گلستان و 

سیدعلی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی تعیین شدند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان ها ادامه داد: با 
تعیین ۴ استاندار جدید در جلسه دیروز هیأت وزیران، از ابتدای 

دولت دوازدهم تاکنون استانداران ۱۷ استان تغییر کردند.
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دادس��تان کل کشور گفت: در 
زمان انتخابات با تخلفات زیادی ميـــــزان

روبه رو بودیم که بنده در بطن 
آنها بودم. حال که خواستیم برخورد کنیم گفتند که 
برخورد سیاس��ی است؛ این حرفها ناظر بر یک دولت 

خاص نیست و در تمام دولت ها وجود دارد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری گفت: نظام 
بانکی ما دچار مشکل است و دلیل آن وام های کالن 
و سود های زیاد است و در حال حاضر بیش از ۱2 تا 
۱3 پرونده انتظامی در حوزه انتظامی بانک مرکزی 
داریم و این مشکل به یک چاه بی انتها تبدیل شده 
اس��ت. وی افزود: عقالنیت حکومت بر این است که 
کار بای��د به مردم س��پرده ش��ود و دولت فقط باید 
نظارت کند. دولت باید اس��تراتژی اقتصاد مقاومتی 
را تهیه، نظارت و مساعدت کند و از رئیس سازمان 
بازرس��ی می خواهیم نظارت سیس��تمی را افزایش 
دهد و اگر قانون اش��کال دارد ب��ه مجلس بروید و 
قان��ون را تغییر دهید. امروز گذاش��تن چند بازرس 
در هر سازمانی جواب نمی دهد و باید وارد سیستم 

بانک ها شد و از سیستم های روز استفاده کرد.
دادس��تان کل کشور گفت: باید با فساد مقابله 
کرد و بخش��ی از فس��اد طبیعی است؛ همه در راه 
راس��ت حرکت نمی کنند؛ اما اینکه فس��اد به این 
گونه باشد، درست نیست. دستگاه قضا می  خواهد 
با فس��اد مقابله کند با مسایلی مواجه می شود که 
با هیچ عقلی سازگار نسیت. وی گفت: قوه قضاییه 
می خواه��د با یک جریانی مقابل��ه کند، می گویند 
قوه قضاییه سیاس��ی عمل می کن��د، هر زمانی که 
قوه قضاییه میخواهد در هر کاری وارد ش��ود یک 
ُمهر سیاس��ی زیر آن می زدند. در زمان انتخابات با 
تخلفات زیادی روبه رو بودیم که بنده در بطن آنها 

بودم. حال که خواس��تیم برخورد کنیم گفتند که 
برخورد سیاس��ی اس��ت؛ این حرف ها ناظر بر یک 
دولت خاص نیست و در تمام دولت ها وجود دارد.

حجت االس��الم والمس��لمین منتظری تصریح 
کرد: در یک واگذاری، یک اختالس کالن شد، در 
زمان ورود به پرونده ،قوه قضاییه به برخی مهره ها 
می رسد، بعد می گویند:" قوه قضاییه سیاسی عمل 
می کند. قوه قضاییه یک جناح است که می خواهد 
جن��اح مقابل را زمین بزند". این حرف ها درس��ت 
نیس��ت. خطاب بنده به این افراد این است که آیا 

تضعیف قوه قضاییه به نفع کشور است؟
دادستان کل کشور افزود: اگر منشور امیرالمومنین 
را در بخش های مختلف اجرایی، قضایی، قانون گذاری 
و حتی نیروی مس��لح حاکم کنیم، قطعا زندگی ما 
خیلی بهتر از این خواهد بود. در ارتباط با بکارگیری 
کارگزاران، حضرت علی)ع( به مالک دستور می دهند 
کارگ��زاران را ب��ا آزمون و امتح��ان بکارگیر و آنها را 
براساس تمایالت ش��خصی به کار نگیرد. پستی که 
امروز به من و ش��ما داده شده از روسای قوا گرفته تا 

وزرا و روسای ادارات، امانت است.
وی تاکی��د کرد: قطعا و مس��لما یکی از عوامل 
آسایش مردم، داشتن سیستم اداری سالم است. این 
مسئله هم در قوه مجریه، قوه قضاییه و مقننه صدق 
دارد. اگر خدای ناکرده قرار باشد عدم سالمت خود 
را نشان بدهد، مردم چکار کنند؟ چند درصد از مردم 
از دس��تگاه های حاکمیت رضایت دارند؟ نمی گویم 
۱00 درصد باید رضایت داشته باشند، چون مقدور 

نیست. 50 درصد نارضایتی به دستگاه های قضایی 
طبیعی است، چون وقتی کسی در دادگاه ها محکوم 
می شود خود را ناراضی نشان می دهد اما این مقدار 
نارضایتی در دستگاه اجرایی یعنی در جایی مشکلی 
وجود دارد. در کشور ما حاکمیت اسالم و قرآن است 
و پس��ندیده نیس��ت کار مردم را در ادارات به فردا 

بیندازند و این خیانت به مردم است.
حجت االس��الم و المسلمین منتظری تصریح 
کرد: سیس��تم بانکی ما سیس��تم ناسالمی است و 
دلی��ل آن این همه اختالس ها و س��و برداش��ت ها 
و پرداخت تس��هیالت به نورچش��می هاست. اگر 
سیستم بانکی ما درس��ت بود، نباید شاهد چنین 
وضع��ی می بودیم. همین االن بیش از ۱2 الی ۱3 

پرونده در هیئت انتظامی بانک مرکزی داریم.
وی بی��ان ک��رد: درخصوصی س��ازی ب��ا اموال 
بیت المال چه کردند؟ از شرکت آذراب و هپکو گرفته 
تا پتروش��یمی کرمانشاه. باید یک فکری کرد. امروز 
باید از نظارت سیس��تماتیک بیش��تر استفاده کرد. 
قطعا مقدور نیست که در کنار هر پروژه ای از یک یا 
دو ناظر استفاده کنیم و باید از فناوری های نوین در 

بخش های مختلف بانکی و گمرکی استفاده کرد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری تاکید کرد: 
قوه  قضاییه ه��م که می خواهد به پرونده های مهم 
و مهره هایی که ب��ه برخی جاها اتصال دارند ورود 
کند، یک آق��ای بزرگواری می گوید ق��وه قضاییه 
بیکار است و احضار می کند و آقای بزرگوار دیگری 
می گوید قوه قضاییه برخورد سیاس��ی می کند. در 

انتخابات تخلفات بسیاری داشتیم و برخی مقامات 
در ام��ر انتخابات تخلف صریح داش��تند و حاال که 
پرونده تشکیل ش��ده و می خواهیم برخورد کنیم 
می گویند برخورد ش��ما سیاسی است. این مسئله 
هم ش��امل دولت س��ابق و هم دولت فعلی است. 
در بحث مس��ائل مالی قوه قضاییه ورود می کند و 
به یک مهره هایی می رس��د که وابستگی هایی دارد 
و می گویند قوه قضاییه برخورد سیاس��ی می کند. 

آخر بی انصاف ها این چه حرفی است می زنید؟
دادستان کل کشور گفت: اینکه نماینده ای هر 
روز تریبون��ی پیدا کند و ق��وه قضاییه را بکوبد به 
نفع کیس��ت؟ همین نماینده اگر پرونده ای داشت 
به قوه قضاییه مراجعه می کرد یا نمی کرد؟ دیدیم 
که مراجعه کرد. بنابراین اجازه بدهید قوه قضاییه 
با آرامش به پرونده ها رس��یدگی کن��د. اقتدار قوه 
قضایی��ه باید حفظ ش��ود و اگ��ر ای��رادی دارید، 
منطق��ی، عقلی و حقوقی مط��رح کنید. آدم دلش 
از اینجا می س��وزد که اصال اطالع��ی از محتویات 
پرون��ده ندارد و اظهارنظر ماه��وی می کند. تو که 
از محتوی��ات پرونده اطالع ن��داری چرا اظهارنظر 
می کن��ی و به خ��ودت اجازه می ده��ی یک تیری 
بیندازی و این ممکن اس��ت به س��ینه قوه قضاییه 
بخورد. فکر می کنید قوه قضاییه تضعیف ش��ود به 

نفع مردم است؟ واهلل این طور نیست.
وی افزود: هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضاییه 
در درون خود عوامل نظارتی ندارد و اگر یک قاضی 
مشکلی داشته باشد برخورد می شود. شما ببینید 

در همین س��ال 95 چه تعداد قاضی منفصل شد. 
اینه��ا را نمی بینند و اینگونه به قوه قضاییه هجمه 
می کنند و اظهار دلس��وزی هم می کنند. از سوی 
دیگر کش��ورهای استکباری از این مسایل استفاده 

کرد و نظام را تضعیف می کنند.
حجت االس��الم والمس��لمین منتظری با بیان 
اینکه س��پاه پاس��داران از دیگر نهادهایی است که 
دش��من به دنبال تضعیف آن اس��ت، گفت: س��پاه 
پاسداران از میان مردم برخاسته و ایثارهای فراوانی 
در عرصه های مختلف داشته است. اگر حضور سپاه 
قدس در عراق و س��وریه نبود، می توانس��تند دماغ 
داع��ش را به خ��اک بمالند؟ و این همه پیش��رفت 
داشته باشند؟ سردار سلیمانی نمادی از سپاه در دفع 
تروریست در منطقه است و بعد می خواهند اینها را 
در گروه های تروریس��تی قرار دهند. واقعا خنده دار 
است. سپاه تروریست شود و آن وقت نتانیاهو و این 

کشور جعلی نماد آزادی خواهی است؟
وی افزود: حرکت دش��من حساب شده است. 
چرا می خواهند س��پاه را در دنیا تروریستی نشان 
دهن��د؟ من و ش��ما باید مراقب باش��یم و دیگر به 
دش��من کمک نکنیم. دادس��تان کل کشور تاکید 
کرد: همین امروز تیتر برخی روزنامه ها را دیدم که 
موجب تاسف است آن هم در روزی که دشمن به 
دنبال تروریست معرفی کردن سپاه است. این جز 
عامل دشمن بودن است؟ فکر می کنید اگر سپاه و 

قوه قضاییه تضعیف شود نان تان در روغن است؟
دادس��تان کل کش��ور ادامه داد: تا یک زمانی 
نظام به افرادی که کرم صفتانه کار می کنند مهلت 
می دهد، قبل تر از اینها کسانی آمدند که به جایی 
نرس��یدند و اینه��ا هم به جایی نمی رس��ند و باید 

بدانند که به جایی هم نخواهند رسید.

و به مجلس   معرفی وزرای علوم و نیر
تا فرجه قانونی

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در همین فرجه 
قانونی آقای رئیس جمهور وزرا را معرفی خواهند کرد.

به گزارش تس��نیم، حس��ینعلی امیری درخصوص 
عدم انتش��ار حک��م معاون��ت پارلمان��ی اش و اینکه آیا 
رئیس جمهور برای وی حکم زده اس��ت یا خیر؟ گفت: 
فع��ال در معاونت پارلمانی در دولت ش��رکت و خدمت 
می کنم و قطعا بدون مجوز نمی توان در جلسات هیئت 

دولت شرکت کرد و حتما حکمی وجود دارد.
وی با اظهار بی اطالعی از جزئیات جلسه وزیر امور 
خارج��ه با نمایندگان مجلس گف��ت: البته به طور کلی 
وزرای دول��ت در مجلس حضور پی��دا می کنند و اتفاق 
فوق العاده ای نیس��ت. معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
بخش دیگری از سخنان خود درخصوص تبدیل سازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری به وزارتخانه گفت: دولت 
با توج��ه به کارهای کارشناس��ی و بررس��ی های انجام 
ش��ده، موافق این کار نیس��ت. نمایندگان دولت نیز در 
کمیسیون مربوطه در مجلس نظرات کارشناسی خود را 

در این زمینه مستند و مستدل مطرح خواهند کرد.
امیری درخصوص احتمال نظام پارلمانی در کش��ور 
اظه��ار کرد: در دنیا از نظر اش��کال حقوق��ی دولت ها یا 
حاکمی��ت، چهار مدل ریاس��تی، نیمه ریاس��تی و نیمه 
پارلمانی، هیئت مدیره ای و پارلمانی وجود دارد.در کشور 
م��ا مدل پارلمانی حاکم نیس��ت؛ چراکه رئیس جمهور با 
رای مستقیم مردم انتخاب می شود و اگر قرار باشد شکل 
حقوق��ی دولت تغیی��ر پیدا کند، باید در قانون اساس��ی 
تغییر ایجاد ش��ود که ما معتقدیم در شرایط فعلی چون 
رئیس جمه��ور با رای مس��تقیم مردم انتخاب می ش��ود، 
دموکراس��ی و تضمی��ن رای م��ردم و دخال��ت مردم در 

سرنوشت سیاسی کشورشان بیشتر تضمین شده است.
وی در رابطه با وضعیت معرفی دو وزیر باقیمانده نیز 
گفت: نمایندگان مجلس از امروز به مدت یک هفته برای 
سرکشی به حوزه های انتخابیه خود می روند، بنابراین باید 
ت��ا دو هفته آینده کمی صبر کنیم البته براس��اس قانون 
اساس��ی رئیس جمهور اختیار دارد که وزارتخانه هایی که 
وزی��ر ندارد را با سرپرس��ت اداره کند ک��ه اکنون این دو 
وزارتخانه نیز با سرپرس��ت اداره می شوند. طبق آیین نامه 
داخلی مجل��س نیز به ه��ر دلیلی وزارتخان��ه ای وزیری 
نداش��ت، رئیس جمهور می تواند سرپرست منصوب کند، 
بنابراین سقف زمانی که قانون اساسی در نظر گرفته سه 
ماه است و ما نیز در همین فرجه قانونی قرار داریم و اگر 
کمی تامل کنید در همین فرجه قانونی آقای رئیس جمهور 

وزرا را معرفی خواهند کرد.

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

درست است که برجام آفتاب 
تابان نبود و س��یب و گالبی دستــــاورد

هم نداد؛ درس��ت اس��ت که 
برجام مانند غول چراغ جادو همه آرزوها و کارهای 
عقب مانده مس��ئوالن را یکجا ب��رآورده نکرد اما با 
همه پستی و بلندی و دوست و دشمنی که داشت 
یک نکت��ه مهم را ب��رای یکبار دیگر به دش��منان 

جمهوری اسالمی ایران نشان داد. 
امریکا امروز می خواهد برجام را به سمتی ببرد 
که برس��د به قراردادن نام نیروهای دفاعی و نظامی 
ایران در لیست تروریس��ت های بین المللی و آنها را 
تحریم کند و االن از نام س��پاه آغاز کرده اس��ت اما 
این بار اقدام امریکا ب��رای موافقان و مخالفان برجام 
بهانه جدید برای اتحاد و همدلی مقابل استکبار شده 
اس��ت و نش��ان می دهد که هر تصمیمی که امریکا 
مقابل آن بگیرد از تهران یک صدا شنیده می شود. 

ای��ن روزها ترام��پ مدام تهدید ب��ه خروج از 
برجام به بهانه قرار دادن نام نیروهای نظامی ایران 
در لیس��ت تروریس��تی دارد را مطرح می کند، اما 
ان��گار یادش رفته که مقام معظ��م رهبری در 25 
خ��رداد 95 در مقابل این صحبت ها صراحتا اعالم 
کردن��د که »البّته برج��ام را ابتدائاً نقض نخواهیم 
کرد؛ این را همه بدانند! ما نقض نمی کنیم برجام را 
لکن اگر طرف مقابل نقض کند که حاال همین طور 
این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکایند، 
م��دام دارن��د تهدید می کنند که م��ا می آییم پاره 
می کنی��م، نقض می کنیم، اینها اگر پاره کردند، ما 
آت��ش می زنیم.« ترامپ بای��د بداند که اگر آن روز 
صحبت های مقام معظ��م رهبری را جدی نگرفت 
اینبار این س��خنان را از زبان س��رداران و امیران و 
دیپلمات های ارش��د ایران می تواند عملیاتی لمس 
کن��د چراکه ایران همواره مقابل اس��تکبار جهانی 

متحد بوده و یک صدا داشته است.

رئیسجمهوری:
سپاهدرقلبمردمایراناست

شاید برخی اظهارنظرهای نسنجیده انتخاباتی 
این توه��م را در ذهن امریکایی ه��ا ایجاد کرد که 
برخی مقام��ات دولتی و رئیس جمهوری با س��پاه 

دچار تضاد فکری بوده و به نابودی آن رضا هستند 
اما رئیس جمهوری کش��ور که یکب��ار در زمان رژه 
نیروهای مس��لح در 3۱ ش��هریورماه درباره س��پاه 
نظرش را بیان کرده ب��ود تا کج فهم های امریکایی 
بدانند که از ایران واحد یک صدا ش��نیده می شود 
باری دیگر، روز گذشته هم در هیات دولت روحانی 
اینطور گفت: سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی 
نیس��ت، بلکه  سپاه پاسداران در دل این مردم بوده 
و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده 

است.
حجت االسالم حسن روحانی گفت: سپاه نه تنها 
محب��وب مردم ای��ران، بلکه محبوب م��ردم عراق، 
کردها، لبنان و س��وریه هم هستگر آمریکا بخواهد 
خطای بعدی را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران 
اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطا اس��ت؛ سپاه 
پاس��داران تنها یک واحد نظامی نیست، بلکه  سپاه 
پاس��داران در دل این مردم بوده و در همه روزهای 

خطر از منافع ملی ما دفاع کرده است.
رئیس جمهور اظه��ار داش��ت: آمریکایی ها به 
 دلی��ل آنکه می خواس��تند داعش را 20 س��ال در 
این منطقه نگه دارند و از این ابزار اس��تفاده کنند، 
حق دارند از س��پاه عصبانی باشند، چراکه سپاه با 
برنامه ریزی و حمایت خودش از ملت عراق، سوریه 

و لبنان، داعش را ذلیل کرده است.
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه ارتش، س��پاه، 
بس��یج جدای از مل��ت نبوده و هم��واره کنار ملت 
هستند، گفت: هیچ گونه اختالفی بین جناح های ما 
برای مقابله با توطئه دش��منان وجود ندارد و همه 
یکپارچه و در صف واحد هستیم؛ هیچ گونه تزلزلی 
در کشور ما به وجود نخواهد آمد و مردم مقاوم ایران 

در برابر توطئه ها ایستادگی خواهند کرد.

اگرسپاهنبود،داعشکنترلنمیشد
در همین راس��تا عضو کمیس��یون حقوقی و 
قضایی مجلس نیز گفته که اگر سپاه نبود و داعش 
کنترل نمی شد، امروز این آمریکا و اروپا بودند که 

تاوان تروریست پروری را می دادند.
روح اهلل حض��رت پور با اش��اره به گمانه زنی ها 
درخصوص احتمال قرار گرفتن س��پاه پاس��داران 
در لیس��ت گروهک های تروریستی از جانب دولت 
آمریکا، گف��ت: رئیس جمهور آمری��کا که در نطق 
س��ازمان ملل خ��ود را مدافع مردم ای��ران معرفی 
ک��رده بود، حاال چه ش��ده که می خواهد تش��کلی 
ک��ه از درون ملت ایران رش��د کرده را در لیس��ت 

سازمان های تروریستی قرار دهد؟
نماین��ده م��ردم ارومی��ه در مجلس ش��ورای 
اس��المی، افزود: مشخص اس��ت که آمریکا باید با 

س��پاهی که همه برنامه ه��ای خرابکاران��ه ایاالت 
متح��ده و رژی��م صهیونیس��تی را در منطق��ه به 
ه��م زده مورد غض��ب قرار دهد، ام��ا آن ها جاهل 
هستند و نمی دانند اگر سپاه نبود و داعش کنترل 
نمی ش��د، امروز این آمریکا و اروپا بودند که تاوان 
تروریست پروری را می دادند. وی ادامه داد:چگونه 
می شود، سپاه پاسداران که در برابر تروریست های 
منطقه ای ایس��تادگی می کند تروریس��ت خوانده 
می ش��ود، آن��گاه کش��ورها و دولت ه��ای حام��ی 

تروریسم مدافع حقوق بشر می شوند.
حضرت پور با ابراز خرس��ندی از روابط حسنه 
دولت و س��پاه، یادآور ش��د: ای��ن همگرایی و این 
اتحاد آمریکایی ها را به شدت عصبانی کرده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: نفوذ باالی سپاه در میان مردم 
لبنان، س��وریه، ع��راق و برخی دیگر از کش��ورهای 

خاورمیانه نظام خصم را نگران کرده است.

توسعهداعشهدفمغرضانهآمریکا
برایتحریمسپاهپاسداران

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجل��س به خانه ملت گف��ت: احتمال قرار گرفتن 
نام س��پاه در لیس��ت گروه های تروریستی توسط 
آمریکایی ها با هدف توس��عه داعش و جلوگیری از 

مبارزه سپاه با جریان های انحرافی است.
یحیی کمالی پور درخصوص اس��تراتژی جدید 
ایاالت متحده در قبال جمهوری اس��المی ایران و 
احتمال قرار گرفتن نام س��پاه در لیست گروه های 
تروریس��تی از س��وی دولت آمریکا با اعمال قانون 

کاتس��ا، گف��ت: آمریکا دچار س��ردرگمی در حوزه 
عملکردی ش��ده ک��ه در قالب ه��ای مختلف بروز 

می دهد.
نماینده مردم جیرف��ت و عنبرآباد در مجلس 
ش��ورای اس��المی، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��ر پایه اصول و اس��تقالل خ��ود از ارکانی 
برخوردار اس��ت که به حوزه داخلی کشور مربوط 
است. س��پاه پاس��داران نیرویی از بطن حاکمیت 
جمه��وری اس��المی ایران ب��وده ل��ذا آمریکا حق 
دخالت در امور نهاد داخلی و افزودن آن به لیست 

سازمان های تروریستی را ندارد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه تبعی��ت از این اقدامات 
آمریکا ب��ه نفع مردم منطقه و جهان نیز نیس��ت، 
افزود: سپاه پاسداران بر اساس تدبیر و قانون درون 
حاکمیت ش��کل گرفته تا به امور دفاعی و اقدامات 
مش��اوره ای و همکاری به درخواس��ت کشورهای 

همسایه و... بپردازد.
کمالی پور ادام��ه داد: مبارزه نیروهای س��پاه 
پاس��داران در قالب مستش��ار یا نیروی نظامی در 
خارج از مرزهای کشور هم برای مقابله با نیروهای 
داعشی است که حاکمیت دنیا را با افراطی گری ها 
به مخاطره انداخته اند، بنابراین س��پاه پاس��داران 
اقدامی خ��الف قوانین انجام نداده که در لیس��ت 

سازمان های تروریستی قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس یادآور شد: تصمیم آمریکا مغرضانه و ناشی 
از اف��کار آمریکایی ها خواهد بود زی��را آنها معتقد 
به رش��د و توسعه داعش هستند، در حقیقت گناه 
جمهوری اس��المی ایران و سپاه پاسداران از منظر 

آمریکا مبارزه با جریان های انحرافی است.

آمریکابایدهزینهاشتباهاتشرابپردازد
در همین زمینه نیز معاون سیاس��ی کل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه آمریکا 
باید هزینه اشتباهاتش را بپردازد، گفت: اشتباهات 
محاس��باتی ترام��پ موجب افزایش قدرت س��پاه 

می شود.
اظه��ارات  درخص��وص  س��نایی راد  رس��ول 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قرار دادن نام س��پاه 
در لیست حامیان تروریست ها، اظهار داشت: آنچه 
را که ترام��پ بر زبان می آورد، می ت��وان به نوعی 
واکنش عصبی نس��بت به تحوالت منطقه دانست؛ 
به عبارت دیگر این اظهارات بازتاب دهنده شرایط 
سختی است که آمریکایی ها در آن قرار گرفته اند؛ 
چون نه تن ها به اهداف منطقه ای خود نرس��یدند، 

بلکه متحمل شکست های پیاپی نیز شدند.
س��ردار س��نایی راد ادام��ه داد: در واق��ع این 
اظهارات نش��ان می دهد پروژه جنگ نیابتی را که 
آن ها با همکاری گروه های تروریستی و تکفیری در 
منطقه علیه مقاوم��ت آغاز کردند، امروز نتیجه ای 
نداده تا حدی که برخالف رویه اوباما که از حضور 
مس��تقیم در منازعات منطقه ای خودداری می کرد 
از دوره ترامپ، آمریکایی ها به نفع دشمن مقاومت 

ورود پیدا کردند.
معاون سیاس��ی کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی همچنین تصریح کرد: براین اساس به نظر 
می آید که روند قدرت یابی جمهوری اسالمی ایران 
و شکست های پیاپی آمریکا در منطقه موجب اتخاذ 
چنین مواضعی از سوی آمریکایی ها شده که البته 

در مغایرت آشکار با موازین بین المللی قرار دارد.
الزم به یادآوری اس��ت که قانون کاتسا چهارم 
مرداد96 در مجل��س نمایندگان آمریکا تصویب و 
۱۱ مرداد ماه توس��ط ترامپ امضا ش��د. بر اساس 
این قانون دولت آمریکا موظف است ظرف 90 روز 
ای��ن تحریم ها را علیه ایران اعمال کند. حال طبق 
برخ��ی گمانه زنی ها ترامپ قصد دارد کل مجموعه 
س��پاه پاس��داران را هدف ق��رار داده و ب��ه عنوان 
بخش��ی از راهبرد جدید خود درباره ایران، س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی را به عنوان یک "سازمان 
تروریس��تی" معرفی کند. چیزی ک��ه اگر اجرایی 
ش��ود به جز هش��داری هایی که س��ردار جعفری، 
ظریف، روحانی و بسیاری از مقامات کشور داده اند 
مردم مظلوم جهان را نیز پای کار مبارزه با امریکا 
و خش��ونت های این کش��ور در مقابل سازندگی و 
خدمت نیروهای خدوم می کشاند و شرایط را برای 

امریکا سخت و این کشور را منزوی تر می کند.

وقتیموافقانومخالفانبرجامهمدلوهمصدامیشوند؛

ایستادگی ایران در مقابل تصمیمات نامعقول

دادستانکلکشور:

قوهقضایيهدرهرکاریواردشودیکُمهرسياسیزیرآنمیزنند

جانش��ین فرمان��ده کل ارت��ش گف��ت: 
اسـام کشورهای منطقه بدون حضور بیگانگان ارتش

می توانند با گفت وگو و تعامل مس��ائل و 
مش��کالت و اختالف س��لیقه ها را مط��رح و برادرانه و مومنانه 
ح��ل و فصل کنند و همچنین این توانمندی را دارند که بدون 

حضور بیگانگان امنیت را در منطقه برقرار کنند.
امیر س��رتیپ احمدرضا پوردس��تان گفت: آرزو می کنم که 
این س��فر منش��ا همکاری ها و تعامالت گس��ترده و عمیق بین 
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران و کشور دوست و برادر 
عمان باشد.وقتی به گذشته نگاه می کنیم مشاهده می کنیم که 
جمهوری اسالمی ایران و کشور عمان طی قرون و اعصار همواره 

در کنار یکدیگر بودند و روابط نزدیکی با هم داشته اند.
امیر پوردس��تان تاکید کرد: این اشتراکات سبب شده است 
تا ما ایرانیان کشور عمان را خانه برادر خودمان بدانیم، وقتی که 
ناوگروه های ما برای دریانوردی حرکت می کنند خیلی عالقمندند 
تا در یکی از بنادر کشور شما مدتی را توقف کنند چون از مردم 

و نظامی های شما محبت و وفاداری زیادی دیده اند.
جانشین فرمانده کل ارتش افزود: ما عالقمندیم تا با وجود 
این مش��ترکات س��طح روابط را به خصوص در حوزه نظامی که 

مسئولیت ما نیز محسوب می شود عمیق تر و گسترده تر شود.
وی با اش��اره به پیش��ینه تاریخی انقالب اس��المی و روند 
تحوالت ناشی از جنگ تحمیلی افزود: نیروهای مسلح ما قابلیت 
و توانمن��دی خوبی را در طول 38 س��ال بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی به دست آوردند. ما از جنگ 8 ساله و تحریم های اقتصادی 
درس ه��ای زیادی گرفتیم که مهمترین آن درس اعتماد بنفس 
و خودباوری بود ما به این باور رس��یدیم که می توانیم روی پای 
خودمان بایستیم و در مقابل کشورهای استکباری سر خم نکنیم 
و نیازهایمان را در داخل کشور تولید کنیم و بحمداهلل امروز به 
مرحله ای رس��یدیم که توان دفاعی ما در دش��منان بازدارندگی 

ایجاد می کند و و جرات حمله را از آنها می گیرد.
امیر پوردس��تان با بیان اینکه دکترین ما دفاعی و مبتنی بر 
بازدارندگی اس��ت افزود: این دکترین به این معنا است که اگر ما 
قدرت نظامی خود را توسعه می دهیم برای تجاوز و تعدی نیست.

امیر پوردس��تان تصریح ک��رد: کش��ورهای منطقه بدون 
حض��ور بیگان��گان می توانند ب��ا گفت وگو و تعامل مس��ائل و 
مش��کالت و اختالف س��لیقه ها را مط��رح و برادرانه و مومنانه 
ح��ل و فصل کنند و همچنین این توانمندی را دارند که بدون 

حضور بیگانگان امنیت را در منطقه برقرار کنند.

جانشينفرماندهکلارتش:

کشورهایمنطقهبدونحضوربيگانگانامنيترابرقرارمیکنند
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 

پیش بینی ک��رد که ترامپ پی��ش از آغاز تریبــــون
بازی جدید با ملت ایران شکست می خورد.

محسن رضایی گفت: تصمیم گیری در زمینه های سیاست 
خارجی و تهدیدات اخیر ترامپ برعهده دولت و ش��ورای عالی 
امنیت ملی اس��ت. وی افزود: شخصا مطمئن هستم ترامپ در 
برابر ملت ایران شکست خواهد خورد چراکه رفتار های او نشان 
می دهد که ملت ایران را نمی شناس��د و توانایی های ما را دقیقاً 

محاسبه نکرده است.
رضایی اضافه کرد: ایران و ملت ایران فشار ها و تحریم های 

زیادی تحمل کرده و پشت سر گذاشته است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضع اقتصادی 
کش��ور نیز گفت: نماگر ه��ای اقتصادی به وضعی��ت داخلی و 
سیاس��ت های داخلی و خارجی حساس است به گونه ای که با 

امنیت و ثبات داخلی رشد اقتصادی را تجربه می کنیم.
وی افزود: نماگر های اقتصادی همچون ش��اخص بورس و 
نرخ ارز با تحریم ه��ای خارجی تاثیر می پذیرند، اما ملت ایران 
پی��ش از این تحریم ها و فش��ار های س��نگین ت��ری را تحمل 
کرده ان��د به گونه ای که اقتصاد ای��ران در برابر تحریم به وضع 

تعادل رسیده است.
رضای��ی اضافه کرد: دولت ها باید برای تثبیت نرخ ارز بیش 
از این تدبیر کنند، اما در ۴ دولت گذشته نیز همواره شاهد بوده 
ایم که نرخ ارز در ۴ سال نخست ثابت و در ۴ سال دوم بی ثبات 

بوده است که این هیچ ارتباطی با ترامپ و تهدیداتش ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرب االجل های 
ترامپ ب��ه ایران نیز گف��ت: نمونه ای��ن ضرب االجل ها درباره 
کره ش��مالی قابل مش��اهده اس��ت. وی در ادامه افزود: ترامپ 
لشگرکشی بس��یار عظیمی با مدرن ترین ناو ها و هزینه روزانه 
میلیون ها دالر به دریای چین و آس��یای جنوب ش��رقی کرده 
است، اما کره ش��مالی با جمعیت و تاثیرگذاری اندک توانسته 
اس��ت ترامپ را زمی��ن گیر کند که این نش��انه ای از رویا های 

غیرواقعی ترامپ در زمینه ضرب االجل هاست.
رضایی درباره تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نیز گفت: 
اقتص��اد بین الملل ظرفیت صدور تحریم های جدید را ندارد و به 
همین س��بب بازرگانان آمریکا و س��رمایه گذاران اروپا و آسیا از 
تهدید برای تحریم های جدید ایران ناراحتند و عماًل این تحریم ها 
قبل از آنکه علیه ایران باشد علیه اقتصاد جهانی و سرمایه گذاران 

بین المللی است. این اقدامات تنها شعاری بیش نیست.

دبيرمجمعتشخيصمصلحتنظام:

ترامپدربرابرملتایرانشکستخواهدخورد


