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اگردشمنازتوانمانخبرداشتهرگزتهدیدنمیکرد
فرمان��ده کل ارتش گفت: دش��من از توانمندی و آمادگ��ی روحی، رزمی و 

همدلی و اتحاد نیروهای مسلح و مردم ما بی خبر است.
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی افزود: با اوج گرفتن قدرت نظام مقدس 
جمهوری اس��امی ایران در منطقه و پیچیدگی تهدیدات علیه کش��ورمان، ارتقای 

آموزش های متناسب با تهدیدات در دستور کار ارتش قرار گرفته است. وی گفت: امروز 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران به پشتوانه مردم آگاه و تدابیر فرماندهی معظم کل 

قوا آماده تر از هر زمان دیگر با تجربیات ارزشمند سال های دفاع مقدس و جنگ های نیابتی 
برای مقابله با تمام تهدیدات ایستاده و پاسخ هر تهدیدی را قاطعانه خواهد داد.

وی خطاب به فرماندهان گفت: آموزش ها باید دقیق تر، عمیق تر و جدی تر و متناسب 
ب��ا تهدیدات تدوین و تمرین ش��وند، چراکه همین دانش��جویان هس��تند که به عنوان 

فرماندهان آینده کشور باید با تهدیدات دشمن مقابله کنند.  باشگاه خبرنگاران

ارتش اسالم
مذاکرهمجددباآمریکاتوأمباذلتوخواریخواهدبود

نایب رئیس مجلس شورای اسامی گفت: مذاکره مجدد با آمریکا توأم با ذلت 
و خواری خواهد بود، اگر آمریکا از برجام خارج نشده و تحریم ها را تشدید نکرده 

بود، ایرادی نداشت با آمریکا وارد مذاکره شویم.
عل��ی مطهری گف��ت: در وضعیت فعلی با تهدیدهایی ک��ه ترامپ علیه ایران 

داشته است، مناسب نیست که ما وارد مذاکره با آمریکا شویم. وی ادامه داد: مذاکره 
مجدد با آمریکا توأم با ذلت و خواری خواهد بود، اگر آمریکا از برجام خارج نشده بود و 

تحریم ها را تشدید نکرده بود، ایرادی نداشت با آمریکا وارد مذاکره شویم.
نایب رئیس مجلس شورای اسامی افزود: اصل مذاکره در شرایط مناسب و عادالنه 
می تواند مفید باشد، البته مذاکره غیر از رابطه است، ما ممکن است رابطه برقرار کنیم؛ 
برای اینکه تسهیاتی برای اتباع ایرانی در آمریکا و سایر کشورها ایجاد شود؛ اما مذاکره 

بدین  معناست که بخواهیم در مورد مسائل مختلفی توافق کنیم.  مهر

پارلمان
بازماندنتنگههرمزوابستهبهمنافعایراناست

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نداجا تاکنون آزادی تردد در تنگه هرمز 
را تامین کرده و با قدرت هم به این کار ادامه خواهد داد اما باز ماندن تنگه هرمز 

وابسته به منافع ایران است.
دریادار حسین خانزادی افزود: در آذرماه شاهد یک رزمایش بزرگ نیروی دریایی 

هستیم و در پایان سال هم رزمایش بزرگ نیروهای مسلح برگزار می شود که نیروی دریایی 
ارتش هم در آن حضور خواهد داشت. ناوشکن سهند در حال طی کردن آخرین تست ها و 

آزمایش های خود است و پس از طی کردن این مراحل به ناوگان نداجا ملحق می شود.
وی گفت: کارکرد تنگه ها به ش��دت وابس��ته ب��ه باز بودن آنها اس��ت؛ تحریم ها بر 
کارکرده��ا به ش��دت اثرگذار اس��ت و تحریم هایی ک��ه علیه ایران ص��ورت می گیرد بر 
کارکردهای تنگه هرمز اثرگذار اس��ت. در محیط بین اللمل خروجی یک تصمیم مابسته 

به یک بازیگر نیست و تنگه هرمز بخشی از منافع جمهوری اسامی است.  تسنیم

امنیت و اقتدار

مذاکرهباآمریکا
من نمیگویم با دنیا قطع رابطه کنید، این اصًا نظر 
بنده نیست. از اّوِل انقاب، بنده جزو آن آدمهایی بودم 
که اصرار داشتم بر ارتباط -ارتباط با اطراف دنیا- االن 
هم همان عقیده را دارم، لکن بحِث من این است که ما 
پای قدرتمند و طبیعِی خودمان را با عصای بیگانه عوض 
نکنیم. اینکه به جای اینکه روی پای خودمان بِایستیم و 
به پای خودمان تکیه کنیم، به عصای بیگانه تکیه کنیم، 
خطا اس��ت. ]البّته مذاکره[ در ارتباطات جهانی عیبی 
ندارد؛ اش��کالی که من نس��بت به مذاکرات هس��ته ای 
داش��تم و دارم و مکّرر با خوِد مس��ئولین در جلس��ات 
خصوصی در خلوت و جلوت مطرح کردم، همین است: 
من میگویم اشکالی نداش��ت ما مذاکره کنیم، مذاکره 
اش��کالی نداش��ت منتها در این مذاکره بایستی دّقت و 
مراقبت الزم انجام میگرفت تا این جور نباشد که طرِف 
مقابل، هر غلطی خواس��ت بکند، نقض برجام محسوب 
نش��ود ]اّما[ ما اگر یک مختصر تکان��ی بخوریم، نقض 
برجام محس��وب بشود! این خطا است، این نباید اتّفاق 
می افت��اد؛ ای��ن به خاطر عدم اتّ��کاء و اعتنای به قدرت 
داخلی به  وجود می آید، ]به خاطر[ اتّکاء به طرف مقابل 

و عنصر خارجی، این حالت به  وجود می آید.

 بیانات در دیدار رئیس
و اعضای مجلس خبرگان رهبری
30 شهریور 96

مخاطب شمایید

همگانمنتظرتصمیماتانقالبی
سردار سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده 
کل س��پاه پاس��داران انق��اب اس��امی طی 
دلنوش��ته ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری 
کش��ورمان نوش��ت: حمایت های بی نظیر و گس��ترده 
دلس��وزان انق��اب در هفته اخی��ر از جنابعالی، نباید 
مان��ع اقدام��ات انقابی ش��ما در کنت��رل قیمت ها و 
جلوگیری از افزایش سرس��ام آور قیمت ارز و سکه، در 
ش��رایط جنگ اقتصادی با دش��منان بشود. چرا با آن 
قهر و غضبی که در ش��ما سراغ داریم و در رقابت های 
انتخابات��ی و یا با مخالفین خود بعضا به کار می بردید، 
با نارس��ایی ها و س��وءمدیریت های بخ��ش اقتصادی 
دول��ت برخورد نمی کنید!؟ اتخ��اذ تصمیمات مهم در 
شرایط س��خت امروز کش��ور برای مقابله با فشارهای 
اقتصادی دش��منان نیازب��ه ع��زم و اراده ای انقابی و 
قاطعی��ت در برخ��ورد ب��ا کم تحرک��ی و ضعف برخی 
مدیران دارد تا مردم به مدیریت همراه با تدبیر دولت 

شما امیدوار شوند. 
این دلنوش��ته در پایان تاکید می کند: هماهنگی 
بی��ن بخش های مخلت��ف دولت نیز از جمل��ه الزامات 
عبور از بحران فعلی در کش��ور اس��ت. مطمئن باشید 
هم��ه توان نیروهای انقاب و دعای خیر مردم مومن و 
انقابی ایران اس��امی، پشت سر شماست و بی صبرانه 
هم��گان، منتظ��ر تصمیم��ات انقاب��ی رئیس جمهور 
منتخبش��ان هس��تند تا از ای��ن درگاه ن��ور امیدی به 
دل های با ایمانش��ان بتابد و قض��اوت کلی آنها، تاش 
مجدان��ه و موثر دولت برای عب��ور از بحران اقتصادی 
همراه با دلسوزی برای اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.

سیاست مجازی

آگهى مناقصه عمومى 

شهردارى كمال شهر در نظر دارد بر اساس متمم بودجه سال 97 پروژه ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه متقاضيان 
دعوت مى گردد با رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خريد اسناد تجديد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: كرج، كمال شهر،  

بلوار شهردارى ، شهردارى كمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 

- ارائه سپرده شركت در مناقصه به يكى از روشهاى ذيل:
الف) ضمانت نامه بانكى ترجيحاً از يكى از بانكهاى استان البرز يا تهران كه به مدت 90 روز كارى اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانك ملى 
ج) چك تضمين شده بانكى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانك ملى به نام شهردارى كمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى كمال شهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

4- شركت كنندگان مى بايست جهت خريد اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فيش از شهردارى كمال شهر و واريز مبلغ 500/000 ريال اقدام نمايند. الزم به ذكر مى باشد مبلغ واريزى 
جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرايطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شركت الزامى مى باشد.

7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد با 
نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خريد اسناد از مورخ 97/5/17 لغايت 97/5/27 مى باشد بديهى است پيشنهادات مناقصه گران مى بايست در پاكت ممهور به مهر شركت تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 
مورخ 97/5/28 به دبيرخانه شهردارى كمال شهر تحويل داده شود.

9- كليه پيشنهادات شركت كنندگان راس ساعت 15 روز يك شنبه مورخ 97/5/28 در كميسيون عالى معامالت بازگشايى مى گردد.
10-  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

مهرداد ترابيان شهردار كمال شهر11- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

ت اول
نوب

شهردارى كمالشهر

مبلغ سپرده شركت در مبلغ پروژه (ريال)شرح  عمليات
مدت ميزان تهاترمناقصه (ريال)

رتبه درخواستىقرارداد

 حداقل رتبه 5 ابنيه از سازمان مديريت6ماه80درصد15/000/000/000750/000/000تكميل پروژه چند منظوره ميعاد 26
 و برنامه ريزى

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397 ، پروژه هاى ذيل را از طريق مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد.

- داوطلبان مى توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامين مراجعه و 

اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهردارى تسليم و رسيد دريافت نمايند. (تلفن تماس: 7-36242525 داخلى -366-364) 

- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

- هزينه درج آگهى و كارشناسى به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

- ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود مى باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/3 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/5/10

دهقان – شهردار ورامين

ت دوم
نوب

قيمت بر اساساعتبار (ريال)رديف بودجه مصوب سال 1397پروژه

فهرست بهاى ابنيه سال 2/500/000/00097رديف 107پياده رو سازى خيابان شهيد زواره

خريد و حمل هر تن مخلوط3/000/000/000رديف 122خريد و حمل مخلوط

فهرست بهاى ابنيه سال 1/000/000/00097رديف 112احداث پارك محله اى جنب مسجد امام رضا (ع) شهرك فجر

هر مترمربع پخش آسفالت1/750/000/000رديف 71لكه گيرى و روكش آسفالت به صورت پخش دستى معابر سطح شهر (ناحيه 1 و 2)

هر مترمربع پخش آسفالت1/750/000/000رديف 71لكه گيرى و روكش آسفالت به صورت پخش دستى معابر سطح شهر (ناحيه 3و4)

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

بام��داد س��ه ش��نبه دونال��د  ترامپ در سلسلسه صحبتهای دست بـه نقد
مدعی ش��د که حاضر اس��ت بدون قید و شرط با 
س��ران جمهوری اس��امی مذاکره کند، در ادامه 
صحبتهای ترامپ رئیس جمهوری امریکا پمپئو نیز 
اشاره ای تلویحی به فشار اقتصادی کرده و اینطور 
وانمود کرده که انگار جمهوری اس��امی برای بقا 
چ��اره ای برای مذاک��ره ندارد!!!! ام��ا در جمهوری 
اس��امی هیچکدام از مسئولین و حتی آنهایی که 
تمای��ل ب��ه غ��رب دارن��د از چنین پیش��نهادی 
خوشحال نش��دند چراکه نگاهی به سابقه اقدامات 
ضد ایران��ی و اس��امی ترامپ ثاب��ت می کند که 
رئیس جمه��وری نامتعادل امری��کا نمی تواند نیت 
خ��ری در پس این س��خنی که با رفتارش بس��یار 
متفاوت است داشته باش��د. ترامپ درابتدای روی 
کار آمدنش قانون مهاجرتی منع سفر به جمهوری 
اس��امی و چند کشور را اجرایی کرد و در کنارلغو 
التاری ها ب��ا خروج از تعهد بین المللی برجام عما 
ثاب��ت کرد که قاب��ل اعتماد برای مذاکره نیس��ت 
حتی اگر در لفظ اینطور بیان کند که بدون قید و 

شرط این عمل را انجام خواهد داد.

بازیباافکارعمومی
اما در همین راس��تا عضو کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س اهداف آمریکا از 
مطرح کردن پیش��نهاد مذاکره با ایران را تش��ریح 
ک��رده اس��ت. مجتب��ی ذوالن��وری ، در خصوص 
دعوت ترام��پ از ایران برای انجام مذاکرات جدید 
ب��ا آمری��کا، اینطور به افکار نی��وز گفته که ترامپ 

بعد از توئیتی که علیه رئیس جمهور ایران منتش��ر 
کرد، با واکنش گس��ترده محافل سیاسی دنیا روبه 
رو شد و از س��خنان روسای سایر کشورها، وزرای 
خارجه کش��ورهای مختلف و حتی از درون هیات 
حاکم��ه آمریکا دریافت که ای��ن ادبیات کمکی به 
حل مشکات نمی کند، بلکه جامعه جهانی را علیه 

آمریکا متشکل می کند.
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اسامی بیان کرد: اکنون 
اگر ترامپ صحبت از مذاکره را مطرح می کند، در 
حقیقت یک در نیرنگ و فریب است، جمله ای که 
ترام��پ گفته مبنی بر این اس��ت که آمریکا آماده 
مذاکره اساسی و اصلی با ایران است، این در حالی 
است که پیش از بیان این موضع، ترامپ گفته که 
برجام قراردادی وحشتناک است. وی افزود: با این 
2 سخن ترامپ مشخص می شود که رئیس جمهور 
آمریکا ب��رای تحقق 3 هدف، برای مذاکره با ایران 

اعام آمادگی کرده است.
ذوالنوری ادامه داد: هدف اول آن ها این است که 
محدودیت های برجامی را بدون تاریخ کنند و بدون 
انقضا باش��د، این در حالی است که محدودیت های 

ایران در برجام از 8 سال تا 25 سال است.
نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��امی 
ایران با بیان اینکه هدف دوم آن ها این است که نفوذ 
منطقه ای ایران را به برجام ربط بدهند و بر آن مسیر 
مانع ایجاد کنند، گفت: هدف سوم آمریکایی ها این 
است که توان موشکی و دفاعی ایران را هم به برجام 
ربط دهند و آن را محدود کنند. عضو فراکس��یون 
نمایندگان والیی مجلس شورای اسامی ایران بیان 
کرد: با این شرایط ورود آمریکایی ها به این موضوع، 

فریب کارانه و زیاده خواهانه است.

امریکاییهاهمپیشنهادترامپراقبولندارند
ش��اید مهم ترین بخش اظهارات روز دوشنبه 
ترامپ ک��ه مورد توجه رس��انه های آمریکایی قرار 
گرف��ت، پیش��نهاد او برای دیدار »ب��دون هرگونه 
پیش ش��رط« با س��ران ایران ب��ود؛ رویکردی که 
س��اعتی بعد »مای��ک پمپئو« وزیر ام��ور خارجه 

آمریکا آن را زیر سوال برد.
پمپئ��و در گفت وگ��و ب��ا ش��بکه تلویزیون��ی 
»س��ی ان بی سی« باز هم ش��رط هایی برای دیدار 
سیاس��تمداران ایران و آمریکا گذاشت و گفت: اگر 
ایرانی ها تعهد نش��ان بدهند که می توانند تغییرات 
اساس��ی در رفتار با مردمانش��ان داش��ته باش��ند، 
رفتارهای س��وء خود را کاهش داده و وارد توافقی 
واقعی در حوزه منع گس��ترش تسلیحات هسته ای 

شوند، آنگاه می توان برای گفت وگو آماده شد.
ای��ن اظه��ارات از دی��د رس��انه هایی چ��ون 
»بلومبرگ« و »آسوش��یتدپرس« به عقب نش��ینی 
ضمنی کاخ س��فید و ارسال سیگنال های متناقض 

تعبیر شد.
اما این س��خن ترامپ به قدری خنده دار و دور 
از عقل و عمل اس��ت که حتی در درون کنگره هم 
کس��ی ان را باور ندارد، »ج��ان گارمندی« نماینده 
مجلس آمریکا ازحزب دموکرات درگفت وگو با شبکه 
تلویزیونی»سی ان ان« در این باره گفت که اختاف ها 

باایران را»بحران خودساخته« ترامپ می داند.
وی در این رابطه تصریح کرد: رئیس جمهوری 
احتم��اال خ��ودش را زرن��گ می پن��دارد و گمان 
می کن��د که می توان��د بدون هرگون��ه گفت وگوی 

قبلی، نشستی با رهبران ایران تدارک ببیند.
این نماینده با انتقاد از خروج آمریکا از برجام، 
آن را مس��بب ایجاد مش��کات جدی دیپلماتیک 
دانس��ت وافزود: ما پیش از این توافق هسته ای را 
داشتیم ]...[ که نظارت  شدیدی روی فعالیت های 
ای��ران ایجاد کرده ب��ود. اکنون ای��ن   نظارت ها به 

شدت مختل شده است.
»باب منندز«س��ناتور ارشد دموکرات ازجمله 
مقام هایی بود که به این موضوع توجه نش��ان داد 
و اظه��ارات ترامپ را به »یک نس��خه ضررآفرین 
دیگ��ر« تعبیر کرد. منندز به خبرنگاران گفت: این 
هم مانند کره ش��مالی اس��ت؛ بدون پیش شرط و 
بدون آمادگی. نتیجه چه ش��د؟ سخنان ترامپ اما 
موافقانی هم داش��ت. »باب کورکر«رئیس کمیته 
روابط خارجی س��نای آمریکا و »داین فاینستاین« 
سناتور قدیمی دموکرات از جمله افرادی بودند که 

در گفت وگو با رسانه ها، موضع ترامپ را ستودند.
در همی��ن رابط��ه، »ت��ام روگان« تحلیلگ��ر 
عل��وم سیاس��ی در یادداش��تی در تارنمای خبری 
»واشنگتن اگزمینر«نوش��ت: رئیس جمهور ترامپ 
به خاطر اعام آمادگی برای دیدار با همتای ایرانی 
خود مستحق تشویق اس��ت. وی گفت که معتقد 
اس��ت »اگر ترامپ مهره ها را خوب بچیند، ممکن 

است بتواند به توافق جدیدی با ایران برسد«.
از  یک��ی  ام��ا  ایران��ی  مقام ه��ای  می��ان  در 
نخس��تین واکنش ها را »حمید ابوطالبی« مش��اور 

رئیس جمهوری داشت.
ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: کسانی 
ک��ه به گفت وگو ب��ه عنوان روش ح��ل اختافات 
در جوام��ع متم��دن ب��اور دارند، باید ب��ه ابزار آن 

ه��م ملتزم باش��ند. احترام به ملت ب��زرگ ایران، 
کاهش خصومت ها و بازگش��ت آمری��کا به برجام، 

هموارکننده مسیر سنگاخ کنونی است.
وی ادامه داد: گفت وگوی تلفنی روسای جمهور 
دو کشور در س��ازمان ملل متحد در 1392 بر این 
باور استوار بود که می توان با التزام به ابزار گفت وگو، 
در مسیر اعتمادسازی گام برداشت. برجام دستاورد 

التزام به گفت وگو است؛ باید آن را پذیرفت.

لزمحفظهوشیاری
اما در نهایت می توان اینطور صحبتهای ترامپ 
را جمع بندی کرد که مذاکره بی قید و شرط مدنظر 
او در حالی که مهمترین س��ند توافق بین المللی را 
پاره کرده و قانونمنع مهاجرتی وضع کرده اس��ت 
تنها یک ش��وی بین المللی است که در کنار نفوذ 
اقتص��ادی ب��ه داخل و ایج��اد بل��وا و بزرگنمایی 
مشکات داخلی مانند دو سناریویی که می خواهد 
خوش خیالی ه��ای ما را خام و افکار عمومی جهان 
را فری��ب دهد دنبال می ش��ود در حالی که چنین 
س��خنی تنها یک بازی روانی اس��ت ک��ه در کنار 
اخال اقتصادی تعبیه ش��ده تا جمهوری اسامی 

را وادار به مذاکره کند!! 
مذاک��ره ای ک��ه حتی اگره��م اتف��اق بیفتد 
نمی توان��د ضمانت اجرایی داش��ته باش��د چراکه 
برجام��ی که قطعنامه س��ازمان مل��ل را به عنوان 
ضمانت اجرا داش��ت نتوانس��ت ترامپ را بر اجرای 
قان��ع کند قطع��ا مذاکره ب��ا او نمی تواند عاقانه و 
م��ورد تایید قرار بگی��رد چراکه مس��لمانان مثلی 
دارند که می گویند:»یک مومن از یک سوراخ دوبار 
گزیده نمی شود« در کنار این شعر معروفی هم در 
زبان فارسی است که می گوید: »آزموده را آزمودن 
خطاست.« وگرنه جمهوری اسامی براساس قانون 
اساس��ی برای مذاکره با همه کش��ورهای رس��می 
جهان مش��کلی ندارد مگر آنک��ه دیگران بخواهند 
ن��گاه باالت��ر داش��ته و ب��ر مبن��ای امتیازگیری و 

استعمار پای میز بنشینند.

نفوذ اقتصادی با چاشنی انحراف افکار عمومی؛

حرفی که با عمل ترامپ فرسنگ ها فاصله دارد

عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه  ب ا حــــز گفت: اصاح طلبان می خواهند خود را ا
از ناکارآمدی دولت در بخش اقتصاد کنار بکشند تا ناکامی 

روحانی گریبان آنها را نگیرد.
حمیدرضا ترقی اظه��ار کرد: اصاح طلبان به دنبال آن 
هس��تند که خاتمی بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای بابت 
همراهی با فتنه از حصِر سیاس��ی خارج شود، در حالی که 
چنین امری امکان پذیر نیس��ت و فردی که خس��ارت های 
بس��یاری به کش��ور زده، نباید بدون عذرخواهی و پذیرفتن 

اشتباهات به صحنه سیاسی کشور بازگردد.
وی افزود: اصاح طلبان می خواهند خود را از ناکارآمدی 
دول��ت در بخ��ش اقتصاد کنار بکش��ند تا ناکام��ی روحانی 
گریب��ان آنها را نگیرد، همانطور ک��ه اصولگرایان از عملکرد 
احمدی نژاد متضرر شدند؛ اما باید بدانند که عملکرد مثبت 
و منفی دولت به پای اصاح طلبان نیز نوشته می شود و آنها 
به دلیل حمایتی که از روحانی داشته و دارند نمی توانند راه 

سیاسی خود را از او جدا کنند.
ترقی تصریح کرد: اصاح طلبان تحرکاتی برای انتخابات 
مجلس دارند تا بتوانند سرمایه اجتماعی خود را احیا کنند، 
چراکه جایگاه آنها به دلیل ناکامی دولت روحانی در تحقق 

وعده ها تحت الشعاع قرار گرفته است.

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسامی خاطرنشان 
ک��رد: به دلیل محصور بودن س��ران اصاح طلب، این جریان 
مجبور است تا تحت پوشش افرادی که با دولت سمپات دارند 
وارد میدان شود، چراکه محوریت سران فتنه برای آنها هزینه بر 

است و نمی توانند حول آن حرکت رسمی داشته باشند.
وی ادامه داد: اصاح طلبان به دنبال راهکاری هس��تند 
تا به واس��طه آن جریان فتنه را عادی جلوه داده و آن را به 

فراموشی بسپارند تا مقدمات رفع حصر فراهم شود.
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسامی گفت: یکی 
از مهم ترین اشتباهات استراتژیک اصاح طلبان این است که 
خود را با سیاس��ت های کان نظام تطبی��ق نمی دهند و به 
اپوزیس��یون تکیه کرده اند، قاعدتا وقتی گفتمان یک جریان 
منطبق بر سیاست های نظام نباشد، دوام و بقا نخواهد داشت 
و نمی تواند به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود. در جریان 
اصاحات از گفتمان هایی استفاده می شود که با اپوزیسیون 
و اصاح طلبان ساختارشکن مرتبط است و جریان اصاحات 
که به نظر می رس��د جامعه شناسی و دشمن شناسی خوبی 

ندارد، ناخودآگاه در پازل دشمنان بازی می کند.
وی ادامه داد: خاستگاه برخی از اشخاص مطرح اصاح طلب 
سازمان مجاهدین خلق بوده که تشکیات آن آهنین و مبتنی 

بر سیاست های استبدادی است.  باشگاه خبرنگاران

ترقی:
اصالح طلبان نمی خواهند ناکامی روحانی گریبانشان را بگیرد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام  گفت: هنر نسل قبل بی اثر کردن گزینه دیـــــدگاه
نظام��ی بود، هنر نس��ل ام��روز باید بی اثر کردن فش��ارهای 

اقتصادی باشد.
سعید جلیلی گفت: نسل ما توفیق داشت تا عینی شدن 
بس��یاری از فرازهای دعای ندب��ه را ببیند. یکی از جنبه های 
مهم این دعا این اس��ت که در کنار آن چه انس��ان در قالب 
دع��ا با خدای خ��ودش بیان می کند، این دع��ا یک محوری 
است برای جمع شدن مؤمنین. این بسیار ارزشمند است که 
مردمی این توفیق را پیدا کنند که آموزه های بلند معرفتی را 
به صحنه عمل بیاورند. وی افزود: ش��ما افرادی را دیدید که 
عمًا وارد صحنه شدند و اجازه ندادند که حقی که با انقاب 

اسامی بر پا شد، کسانی بتوانند آن را ضایع بکنند. 
جلیلی گفت: امام بزرگوار که با کس��ی تعارف نداشت اما 
وقتی ب��ا رزمندگان دیدار می کرد ی��ک دفعه می گفت »این 
چهره ه��ای نورانی« چ��را این را می گفت؟ اینه��ا چرا به این 
جایگاه رسیدند. چرا طبق همین آموزه ها امروز می گوییم اینها 
کسانی هس��تند که در باره آنها گفته می شود »هم جیرانی« 
اینها کسانی هستند که در آن دنیا همسایگان من هستند. مگر 

اینها کی هستند. چه کرده اند که به این جایگاه رسیده اند.
وی اف��زود: این را توجه داش��ته باش��ید که چه چیزی 

اینها را به این مقام رس��انده اس��ت. این اس��ت که در زمان 
خود وظیفه خود را به خوبی تشخیص دادند و به آن وظیفه 
به خوبی عمل کردند. یعنی اگر قرار بود که فعالیتی صورت 
بگیرد، قرار بود که نیازی باش��د برای این که یک مش��کلی 
از کش��ور و از انقاب حل بشود، اینها دیگر دریغ نداشتند، 

جبهه یکی از این وظایف بود.
جلی��ل در ادامه افزود: این که اظهارات ما نیس��ت، این 
را دش��منان شما، سخت ترین دش��منان شما بیان می کنند 
ک��ه ما در این چهل س��ال هر آن چه در توان داش��تیم به 
کار بردیم اما موفق نش��دیم. این که عین اظهارات مقامات 

رسمی آمریکا است.
عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گف��ت: امروز 
می بینی��د که یک��ی از موضوعات اصلی آنها این اس��ت که 
چرا ایران که ما می خواس��تیم سه روزه اهواز را بگیریم. بعد 
چن��د روزه انقاب را از پا در بیاوریم، چرا ایران در مرزهای 
مدیترانه نفوذ دارد؟ می گویند ما می خواهیم تمام تاش مان 
را بکنیم که ایران در منطقه نفوذ و اقتدار نداشته باشد. آیا 
آنها در مقابله با ما س��اح های کمی داشتند؟ آیا آنها برای 
مقابله با ما محدودیت های سیاسی داشتند؟ امروز همه دنیا 
می داند که اینها که به چیزی قائل نیستند. مگر اینها نگران 

مثًا فان مقررات بین المللی هستند؟  تسنیم

جلیلی:
هنر نسل امروز باید بی اثر کردن فشارهای اقتصادی باشد


