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دشمنانمنطقهنقشسازندهایراندرمنطقهراهدفگرفتهاند
دس��تیار ویژه رئی��س مجلس در ام��ور بین الملل در دیدار با س��فیر عراق با 
اش��اره به اقدامات خصمانه و راه اندازی جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، آن را 
اثبات کننده اقتدار جمهوری اس��امی ایران خواند و افزود: دشمنان منطقه نقش 

سازنده و نفوذ مثبت ایران در منطقه را هدف گرفته اند.
حس��ین امیرعبداللهیان با اش��اره ب��ه اقدامات خصمان��ه و راه اندازی جنگ 

اقتصادی آمریکا علیه ایران، آن را اثبات کننده اقتدار جمهوری اسامی ایران خواند 
و افزود: دشمنان منطقه نقش سازنده و نفوذ مثبت ایران در منطقه را هدف گرفته اند.

س��فیر ع��راق در تهران نی��ز در این دیدار ب��ا قدردانی از حمایت و پش��تیبانی های 
جمهوری اس��امی ایران از عراق گفت: ایران همواره در شرایط سخت از هیچ کمکی به 
دولت و ملت عراق دریغ نکرده است. دولت عراق اجازه دخالت هیچ کشوری، در تعامات 

دوستانه و برادرانه در مست مسلمان ایران و عراق را نخواهد داد.  خانه ملت

وفن باز میکر
انتقادازبیتوجهیمسئوالنبهمشکالتمعیشتیمردم

دبیر ش��ورای نگهبان با انتقاد از نابس��امانی های اقتصادی به ویژه نوس��انات 
اخیر در بازار ارز و س��که گفت: بی اعتنایی دولتمردان به مس��ائل معیشتی مردم 

به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
آیت اهلل احمد جنتی با اظهار نگرانی و تأسف شدید از اوضاع اقتصادی نابسامان 

کش��ور گفت: رئیس جمهور و دولت بی درنگ در این زمینه اقدامات الزم را صورت 
دهن��د. وی با بیان اینکه مش��کات و نوس��انات ارز هر روز مایحتاج م��ردم را گران تر 

می کند، افزود: دولت تدبیر و امید باید همه تدابیر الزم جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی را 
فراهم آورد، حتی اگر در این زمینه الزم باشد باید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند.

آیت اهلل جنتی با تأکید بر ضروری بودن گفت وگوی رئیس جمهور با مردم، گفت: باید 
جامعه را امیدوار به آینده کرد. ما یقیناً با عنایت حق تعالی و تاش خالصانه مس��ئوالن 

می توانیم از این مرحله تاریخی عبور کنیم.  تسنیم

دیدگاه
راههایمنتهیبهآمریکابازگشتبهعقباست

عض��و مجلس خبرگان رهبری گفت: همه راه های منتهی به آمریکا، راه های 
بازگشت به عقب و نابودی اقتصاد ایرانی است. همه مشکات کشورهای مستقل 

و غیرمتعهد از تسلیم در برابر آمریکا ناشی می شود.
آی��ت اهلل عباس کعبی گفت: ترامپ و آمریکایی ها قصد دارند س��ناریویی که 

برای کره ش��مالی پیاده کردند را برای ایران به اجرا بگذارند؛ آن ها می خواهند با 
تهدید و تحریم، ایران را وادار به تسلیم کنند.

وی افزود: برای دیپلماس��ی ترامپ، دیپلماسی مقاومت جواب می دهد نه دیپلماسی 
تس��لیم؛ دیپلماسی عزت و مقاومت راهی است که ملت ایران با هدایت حضرت امام)ره( 
و رهبری فرزانه انقاب پیش گرفته اس��ت؛ این دیپلماسی باعث رشد، تعالی و پیشرفت 
شده و خواهد شد. آمریکا در مقابل دیپلماسی عزت و مقاومت شکست می خورد؛ برنامه 

تحریم آمریکا هم نمی تواند ملت ایران را خسته کند.  مهر

خبرگان

آمریکاجززور،هیچمنطقیندارد
یک جمله هم راجع به این تهدیدهای آمریکا عرض 
بکنیم. مرتباً تهدید میکنند؛ تهدید به این زبان: همه ی 
گزینه ها روی میز اس��ت! یعن��ی حّتی گزینه ی جنگ. 
این، تهدید به جنگ است با این زبان. خب، این تهدید 
به جنگ، به ضرر آمریکاس��ت؛ خود جنگ، ده برابر به 
ضرر آمریکاست. چرا این تهدیدها به ضرر آمریکاست؟ 
به خاطر اینکه خود این تهدیدها نش��ان دهنده ی عجز 
آمریکا از مقابله ی منطقی و مقابله ی گفتمانی اس��ت؛ 
ی��ک گفتمان��ی در مقابل گفتمان جمهوری اس��امی 
ندارن��د؛ نمیتوانند در میدان مقابله ی فکری و منطقی، 
برای خودش��ان غلبه ای ایجاد کنند؛ مجبور میش��وند 
توس��ل به زور و تش��بث به زور بکنن��د. این معنایش 
این اس��ت که آمریکا ج��ز زور، هیچ منطقی ندارد؛ جز 
خونریزی، هیچ راهی برای پیش��برد خ��ود ندارد. این، 
اعتبار آمریکا را بیش از آنچه که تاکنون شکسته است، 
در چشم ملتها و در چشم ملت خودش خواهد شکست؛ 
این همان چیزی اس��ت که سرنوشت رژیمها را معین 
میکن��د. آن رژیمی، آن نظامی که اعتبارش در چش��م 
مردم خودش بش��کند، سرنوش��تش معلوم است؛ مثل 
رژیم شوروی سابق. اتفاقاً بعضی از صاحب نظران غربی 
همی��ن چند روز قبل گفتند که ام��روز وضع آمریکا و 
غرب شبیه وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دهه ی 
۸۰ میادی اس��ت که منجر به سقوط شد. یعنی وقتی 
ی��ک رژیمی، ی��ک نظامی از لحاظ گفتم��ان، از لحاظ 
منطق، در چش��م مردم خودش س��اقط بش��ود، دیگر 
امیدی به بقای این رژیم نیست. لذا هرچه تهدید کنند، 
به ضررشان است. البته آنها و دیگران بدانند - میدانند 
ه��م - که ما هم در برابر تهدید ب��ه جنگ و تهدید به 
تحریم نفتی، تهدیدهائی داریم که در وقت خودش، آن 

وقتی که الزم باشد، ان شاءاهللهَّ اعمال خواهد شد.

خطبه های نماز جمعه تهران
14 بهمن 90

مخاطب شمایید

هدیهراپسبگیرید
وحید یامین پور فعال رسانه ای نوشت: دوستان 
پیشنهاد می کنند که آقای ظریف و همکارانش 
به عنوان قهرمان مذاکرات هس��ته ای نفری 5۰ تا 1۰۰ 
س��که پ��اداش گرفتند اکن��ون که به برک��ت برجام و 
مدیریت ژنرال های کارکش��ته س��که از م��رز 4 و نیم 
میلیون هم گذشته پیشنهاد می کنیم جهت همدردی 

با مردم سکه  ها را به خزانه کشور بازگردانند.

بدونشرطیعنیبدوناعمالتحریم
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری و استاد 
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق 
در راس��تای صحبت های ترامپ برای مذاکره بدون قید و 
ش��رط با ایران و با اش��اره به توییت محمودجواد ظریف 
وزیر خارجه کشورمان، نوشت: به نظر می رسد محمدجواد 
ظریف، می گوید که عبور شما از برجام با ادعای مذاکرات 
بدون شرط منافات دارد. شما با اعام بازگشت تحریم ها 
جنگ��ی اقتص��ادی را علیه ما آغاز کردی��د، این جنگ را 
متوق��ف کنید، آنگاه درخواس��ت مذاکره کنی��د. "بدون 

پیش شرط" یعنی "بدون اعمال تحریم".

سیاست مجازی

« آگهى مناقصه عمومى خريد و اجراى
 رنگ و نقوش برجسته ترافيكى و نگهدارى »

موضوع مناقصه: خريد و اجراى رنگ و نقوش برجسته ترافيكى و نگهدارى
1) مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به ميزان 200/000/000 ريال مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به 

حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
2)مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  ده درصد  مبلغ قرارداد مي باشد.

3)نحوه تامين اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال   1397  شهردارى يزد تامين اعتبار مى شود. 
مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ  1397/05/11مى باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا 
پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 1397/05/28 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11 صبح  روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى 

شهردارى يزد مفتوح مي شود.
محل انجام كار: شهر يزد                                 

  محل دريافت اسناد: تمامى متقاضيان  مى بايست قبل از واريز وجه جهت خريد اسناد، با مراجعه به سايت yazd.ir فرم پيش خريد اسناد را دريافت و 
مطالعه نمايند.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 600/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد 
مناقصه مندرج است. 

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك 
شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

درصورت عدم رعايت اين بند و واريز وجه، شهردارى نسبت به استرداد اين وجه هيچ گونه مسئوليتى ندارد. 
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهردارى يزد موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت شهرداريهاى مراكز استانها مى باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى يزد 

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى 4/م/97
مخابرات منطقه مركزى

مديريت مخابرات منطقه مركزى در نظر دارد تعداد 96 سلول باترى 2 ولت 1000 و 2000 و 3000 آمپرى را از طريق مناقصه عمومى خريدارى كند. 
از توليد كنندگان  ،فروشندگان و كليه فعاالن در اين زمينه دعوت مى شود جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت شركت مخابرات به نشانى  لذا 
 WWW.TCIMARKAZI.IR  مراجعه و پس از تكميل اسناد مذكور پاكتهاى پيشنهادى خود را حداكثر تا ساعت 14 مورخ 97/5/27 به واحد خريد 

تحويل نمايند.
نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكى قابل تمديد داراى حداقل سه ماه اعتبار در وجه شركت مخابرات ايران – منطقه مركزى و يا چك 

تضمينى بانكى.
مبلغ سپرده شركت در مناقصه 110/000/000 ريال 

تاريخ بازگشائى پاكات  قيمت: پس از ارزيابى فنى و مالى
 مكان دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات (پاكتهاى مناقصه) : اراك خيابان دانشگاه سه راه خانه سازى قنات انتهاى خيابان شقايق ساختمان

 شماره 1 مخابرات طبقه همكف واحد خريد
به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

تلفن تماس: 08633255100

مديريت مخابرات منطقه مركزى 

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در حالی که مواضع انقابی و  مطالبه گرانه رئیس جمهور در دست بـه نقد
اتریش درباره هشدار به جهان درخصوص صادرات 
نفت ایران نقل محافل بود و همه را به وجد آورده 
ب��ود و پس از آن روحانی در دیدار با س��فرا گفت 
ک��ه تنه��ا تنگ��ه هرم��ز نیس��ت ک��ه در صورت 
محدودی��ت صادرات نفت از س��وی ایران بس��ته 
می ش��ود و جمهوری اس��امی تنگه های بیشتری 
دارد، باز هم از این لحن مس��رور شدیم و ملتی را 
پش��ت رئیس جمه��وری که بعد از دیپلماس��ی به 
سراغ مطالبه گری به زبان انقابی رفته بود دیدیم 
ام��ا از لحن سه ش��نبه عص��ر او در مقابل س��فیر 

انگلیس دوباره یاد نرمش بیش از اندازه افتادیم 
همان نرمش��ی که تعلی��ق داوطلبانه و اجرای 
خودخواس��ته پروتکل الحاقی را برایمان به ارمغان 
آورد ک��ه در انتها ما را تا ذیل فصل هفت منش��ور 
ملل متحد پیش برد و در برابر افکار عمومی جهان 
ناکام جلوه داد. همان نرمش��ی که بتن ش��د و در 
راکت��ور اراک ریخت تا بدون هیچ گامی از س��وی 
طرف مقابل تعهدات برجامی یکی بعد از دیگری به 
گواه آژانس انرژی اتمی انجام شود و به سادگی این 
موافقت نامه که قطعنامه س��ازمان ملل را به عنوان 
ضمانت اجرایی داش��ت! توس��ط ترامپ لغو شود!!! 
ان��گار در یک لحظه صاعقه ای ف��رود آمد و یادمان 
انداخت که مقام معظم رهبری چه نرمش��ی را در 
مقابل دشمن توصیه کردند و حتی با بازی کشتی 
مثال زدند!!! یادمان افتاد که قرار بود تنها در جایی 
نرم��ش کنیم ک��ه بتوانیم حریف را ب��ا این نرمش 
ضربه فنی کنیم، نه اینکه نرمش��ی به خرج دهیم 

که خودمان را در آستانه ضربه فنی قرار دهد.
اما مگر رئیس جمهوری چه گفت؟! باید بگوییم 
ک��ه روحان��ی در دیدار با س��فیر انگلیس که برای 
تقدیم اس��توارنامه آمده بود، ماقات ها و مذاکرات 
مسووالن دو کشور در مسائل دوجانبه و بین المللی 
را س��ازنده توصیف کرد و افزود: »امروز در مقطع 
تاریخی بسیار مهمی در رابطه با برجام قرار داریم 
و بیان ش��فاف موضع اروپا نس��بت به اقداماتی که 
باید برای جبران خروج غیرقانونی آمریکا از برجام 
انج��ام دهد، برای ملت ایران بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت.جمهوری اس��امی ای��ران هرگز ب��ه دنبال 
تن��ش در منطقه نبوده و نمی خواهد مش��کلی در 
آب راه های جهانی ایجاد ش��ود، اما هیچ گاه از حق 
خود در صادرات نفت نیز، به راحتی نمی گذرد.« 

سخنان رئیس جمهور درباره تعامات دو جانبه 
و بین المللی با انگلیس آن هم در زمانی که جانسون 
وزیر خارجه انگلیس بعد از خروج غیرقانونی امریکا 
از برج��ام به ج��ای حمایت از جمهوری اس��امی 
بافاصله پشت ماکرون قرار گرفت و خواستار تغییر 
رفتار جمهوری اس��امی و مذاکره موش��کی شد!! 
قابل تامل است، خصوصا اینکه انگلستان در حوزه 
اقتصادی هم در مسیری که امریکا قرار داشت گام 
گذاشت و حتی بانکهای انگلیسی تحریم ها را پیش 
از دیگر کشورهای اروپایی برگرداند و انقدر مواضع 
انگلی��س با امریکا همراس��تا بود که ترامپ رس��نا 
مسیر دو کشور در مقابله با ایران را یکسان توصیف 
ک��رد! آن وقت رئیس جمهور در دیدار با س��فیر به 
جای گایه گذاری و مطالبه گری و خواستار تغییر 
رفتار ش��دن!! از مراودات دو جانبه ای می گوید که 

عما وجود خارجی ندارد.

هر چن��د که در ادامه روحانی با انتقاد از عدم 
اجرای کامل برجام در بخش های تجاری و اقتصادی 
و روابط بانکی از س��وی برخی از اعضا، اظهار کرد 
که »جمهوری اس��امی ایران همواره برای توسعه 
مناسبات و حسن رابطه با کشورهای اروپایی آماده 
اس��ت و اکنون پس از خ��روج غیرقانونی آمریکا از 
برجام، در فرصت محدود باقی مانده توپ در زمین 
اروپ��ا قرار دارد.« اما این س��خنان در کنار اش��اره 
به باز ب��ودن آبراه های بین المللی آن هم در مقابل 
سفیر کشوری که رس��ما از تحریم های جمهوری 
اس��امی و تحریم های نفتی حمایت کرده و حتی 
مراودات بانکی را انجام نمی دهد باعث می شود که 
مردم نگران عبرت نگرفتن از نرمش هایی بش��وند 

که درست و به جا رخ نداده است.
آقای روحانی خوشبختانه تجارب بسیاری در 
ناکام ماندن نرمشهای غیر موجه در مقابل دشمنان 
داشتند، از بستن قرارداد 59۸ تا تعلیق داوطلبانه 
فعالیتهای هسته ای در س��ال۸2، انجام داوطلبانه 
پروت��کل الحاقی ت��ا موارد اینچنین��ی تجاربی که 
انتظار داشتیم که در ادامه در مناسبات بین المللی 
بسیار به کار آید و به نوعی عبرتی شود برای انجام 

نرمش قهرمانانه و درست اما انگار...
هر چن��د که االن برای نتیجه گرفتن و تحلیل 
نرمش��ی که به خرج داده شده اس��ت زود است اما 
نوسانات مسئوالن سیاسی و بین المللی خصوصا در 
مقابل کس��انی که بارها خصومت خ��ود را به ملت 
جمهوری اس��امی ثابت کرده آاند باعث شده است 
نس��بت به عبرت گرفتن از اقداماتی که انتهای آن 
نش��ان دهد نرمش اضافه با دش��من صورت گرفته 

است، هشدار دهیم.

از این هش��دار هم خوش��حالیم و هم ناراحت. 
خوش��حالیم چون به کسی هش��دار می دهیم که 
خودش تا بن دندان نتیجه تساهل بسیار با دشمن 
و باور کردن ادعاهای پوچ او را حس کرده اس��ت و 
می تواند از این تجارب پلی بسازد برای رسیدن به 
پیروزی های بین المللی و ناراحتیم چون به کس��ی 
هش��دار می دهیم که خودش باید هشدارها را قبل 
از ه��ر هش��داری حس کند و او باش��د که نگذارد 
کارمان به مرز هشدار برسد. در نهایت باید بگوییم 
که امیدواریم که این هش��دارها و این تس��امح  ها 
درست در جایی صورت گیرد که باید و درست در 
جایی انجام شود که بتواند منافع ملی مان را حفظ 
کرده و برای مردم جز دس��تاورد ش��یرین انقاب 

چیزی را به ارمغان نیاورد.
بر همین اس��اس اس��ت که فارغ از نگاه حزبی 
و جناح��ی به رئیس جمهوری محترم می  گوییم که 
لح��ن صحبت ش��ما در اتریش و دیدار با س��فرا را 
پسندیدیم چون حس کردیم که فارغ از دیدگاه های 
جناح��ی و مس��ایل انتخاباتی اس��ت و چون حس 
کردیم که حرف دل مردم و پیگیری مطالبات مردم 
است که در نهایت برای کشور و منافع ملی دستاورد 
عظیمی می تواند داشته باش��د، پس امیدواریم که 
رئیس جمهور از مس��یری که انتخ��اب کرده نتیجه 
گیرد تا از مسیرش الگویی برای نفوذ به قلب دشمن 
و استیفای حقمان بسازیم نه عبرتی برای آیندگان.

در ای��ن مس��یر ه��م رئیس جمه��وری و تیم 
دیپلماس��ی کش��ورمان باید بدانند ک��ه مردم برای 
تصمصات آنها که منافع ملی را درپی داش��ته باشد 
آماده جانفش��انی هس��تند. رئیس جمهوری و تیم 
هسته ای باید بدانند که همانطور که مردم از مواضع 
انقاب��ی آنها و صحبت هایی که در ابتدای مذاکرات 
بیان شد مبنی بر اینکه هم چرخ سانتریفیوژ بگردد 
و ه��م چرخ زندگی مردم حمای��ت کردند و به آنها 
رای دادن��د، اگ��ر  نتوانند حق مطل��وب جمهوری 
اس��امی ایران را از دش��منان مطالبه کنند از آنها 
بازخواس��ت کرده و آنها را در مقابل قصوری که در 

جهت رس��یدگی به حق مسلم ایران صورت گرفته 
است مقصر می دانند.

اما دولت باید بدان��د اگر همانطور که تیم ملی 
فوتبال در جام جهانی جانفش��انی کرد اگر عملکرد 
خوبی داش��ته باشد حتی اگر در نهایت نتواند همه 
خواسته های مردم را تامین کند و بخشی از مسیر 
را ه��م خطا کند باز تاش و حرکتی که خالصانه و 
براساس خدمت به مردم انجام داده است از اذهان 
عمومی پاک نخواهد ش��د و مردم همان حس��ی را 
دارند که در مقابل حذف شدن ایران از جام جهانی 
داش��تند و خواهند گفت که راضی هس��تیم چون 
دولت تمام تاش��ش را برای اس��تیفای حق ملت 
انجام داده است. ش��اید همین یک مثال که اتفاقا 
رهبر معظم انقاب نیز در دیدار با مسئوالن به آن 
اشاره کردند برای انرژی دادن به دولت کفایت کند 
خصوصا اینکه یادآوری کنیم مردم از جناح  بازی ها 
و رژه اشرافی گری و دردشان را نفهمیدند، بیزارند.

در نهای��ت الزم به ی��ادآوری اس��ت که بگوییم 
عقب نش��ینی های گذشته که منجر به از دست رفتن 
حق ملت ش��ده است باید سرلوحه امروز قرار بگیرد و 
حتی اگر تیم فعلی همان روشی که قدیم انجام شده 
را تنها بلد است، می تواند با عذرخواهی از مردم ابتکار 
عمل استیفای حق ملت را در مقابل داللی به نام ترامپ 

به تیم دیگری بسپارد و همچنان محبوب بماند.
دولت باید ب��اور کند که خداحافظی قهرمانانه 
تیم استیفاکننده مطالبات ملت و مشاوره دادن به 
تیمی که زبان ترامپ را بهتر بداند نیز محبوبیتش 
را افزون می کند نس��بت به ادامه مس��یر با روندی 
ک��ه حق ملت ایران و مطالبات جمهوری اس��امی 
را تامی��ن نکند. در نهایت اینطور باید نوش��ت که 
مطلوب استیفای حق از دشمنان است و قطعا برای 
مدرم همکاری برای رس��یدن به حقوق شان مهمتر 

از لجبازی جناحی برای اثبات خود خواهد بود.
با همه این ش��رایط امیدواریم که مسئوالن در 
جمهوری اس��امی به خواسته مردم توجه بیشتری 
کرده و محتاط تر درباره حق مردم تصمصم بگیرند.

از موضع انقالبی مان کوتاه نیایید؛ لطفا!

عبرتعقبنشینی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی  ن ا ر ا ســد در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهور پا
آمریکا که ادعای درخواست مذاکره بدون پیش شرط با ایران را 
کرده بود، اعام کرد: آقای ترامپ، ایران کره شمالی نیست که 

به درخواست ماقات شما پاسخ مثبت بدهد.
سرلش��کر محمدعلی عزیز جعفری طی پیامی در پاسخ 
ب��ه اظهارات اخیر دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا برای 
مذاکره با ایران، با اش��اره به اینکه مسئولین نظام جمهوری 
اس��امی ایران هم س��ناریوهای عوام فریبانه شما را بخوبی 
می شناسند و آن را بارها تجربه نموده اند، افزود: بدانید مردم 
ایران، دین و ایمان شان را با اسام احیا شده توسط حضرت 
امام خمینی)ره( تقویت کرده اند و با ملت های س��لطه پذیر 
تفاوت ه��ای فراوانی دارند و هرگز به مس��ئولین خود اجازه 

مذاکره و ماقات با شیطان بزرگ را نمی دهند.
سردار جعفری ادامه داد: اما شما یک رئیس جمهور غیر 
حرفه ای در عرصه سیاست بوده که در عوض سیاست مداری 
و سیاست ورزی، همان راه و رسم گذشته ی تجارت مبتذل 
خود را دنبال کرده و با الفبای مبارزه و آزادیخواهی ملت ها 
بکلی بیگانه اید. روس��ای جمهور سابق آمریکا که یا نظامی 
بودن��د یا سیاس��ی، خیلی بهتر از ش��ما می دانس��تند و یا 
آموختند که ایران و ایرانی قابل تهدید نیست و در برابر هر 

نوع تهدید و فشار بیگانگان متحد و یک دل می شوند.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران خطاب به رئیس جمهور 
آمری��کا با بیان اینکه از کارشناس��ان و متفکرین با تجربه و 
منصف کشورتان بپرسید اصوالً این بازی های ناشیانه شما را 
قبول دارند و یا به نتیجه ای که شما در انتظار آن نشسته اید 
معتقدند؟ گفت: اطاعات و دانس��ته های آشکار و پنهان ما 

این را تایید نمی کند.
وی افزود: ش��ما ای��ن آرزو را به گ��ور خواهید برد که 
مقامات جمهوری اس��امی ایران از شما درخواست ماقات 
کنند یا اجازه ماقات با شما را از ملت شان دریافت نمایند. 
هرگ��ز چنی��ن روزی را نخواهی��د دید. همچن��ان در کاخ 
سیاه تان بنشینید و در توهم ماقات با مقامات ایرانی بمانید 
و بدانید این یک آرزویی اس��ت که تا پایان دوران ریاس��ت 
جمهوری تان با ش��ما هم��راه خواهد ماند و حتی روس��ای 

جمهوری بعدی آمریکا هم آن را نخواهند دید.
س��ردار جعف��ری در پای��ان تاکید کرد: دول��ت و ملت 
بزرگوار ایران پش��ت به پشت هم داده و با اتکا به وعده های 
اله��ی، رهبری عظیم الش��ان، منابع داخل��ی و ذخایر عظیم 
خدادادی و تحمل تحریم های ظالمانه و غیرانسانی شما، تا 
پیروزی نهایی و شکست قطعی آن نظام سلطه و استکباری 

ایستادگی و مقاومت خواهند کرد.  تسنیم

پاسخ فرمانده کل سپاه به ترامپ:
آرزویتان درباره ایران را به گور می برید

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت:  می توانی��م مدت زمان افزایش ظرفیت سخنــــگو
غنی س��ازی برای رسیدن به 19۰ هزار سو را از 1۰ سال به 

5 سال کاهش دهیم.
بهروز کمالوندی در رابطه با تغییر ماهیت رآکتور اراک 
گف��ت: طراحی تفصیلی هم در طول یک س��ال و نیم انجام 
ش��ده که پ��س از تایید چی��ن، طراحی نهای��ی نیز صورت 
خواهد گرفت که این امر مستلزم زمان بیشتری است؛ البته 
ای��ران منتظر تایید جزئیات اس��ت وگرنه تایید کلی قبا از 

سوی کشور چین دریافت شده است.
کمالوندی درخصوص دس��تور اکید رهبر انقاب مبنی 
ب��ر تحق��ق 19۰ هزار س��و در چارچوب برج��ام بیان کرد: 
دس��تور رهبر انقاب درباره UF6 و UF4 و س��الن مونتاژ 
در ح��ال اجراس��ت. دو مورد اول نیازمند اطاع رس��انی به 
آژانس بود و بافاصله انجام ش��د و درخصوص سالن، گرچه 
نیازی به اطاع رس��انی نبود، ام��ا ما این کار انجام دادیم تا 
به ملت ایران و جامعه بین الملل نش��ان دهیم که ایران این 
پ��روژه را با جدیت پیگیری می کن��د. گرچه این کار خاف 
قوانی��ن برجام نبود، اما به دلیل اینک��ه ظرفیت تولید ما را 
درخصوص س��انتریوفیوژها افزایش می داد، نهایی نشد. سه 
س��ال کار روی این پروژه، در مرحله پایانی، یعنی در دو ماه 

آخر متوقف شد و ایران این زمان را به انجام مرحله دیگری 
از برجام که قرار بود در س��ال هشتم اجرای آن انجام شود، 
اختصاص داد و این نش��ان دهن��ده جدیت ما برای افزایش 

ظرفیت غنی سازی است.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه 19۰ 
هزار س��و حداقل نیاز کش��ور اس��ت، گفت: برنام��ه افزایش 
ظرفیت غنی س��ازی تا 25۰ هزار س��و برای ظرف 15 سال 
به آژانس ارائه ش��ده بود، اما با توجه به روند فعلی، می توان 
امی��دوار بود که در بدترین حال��ت ممکن ما این ظرفیت را 
به 36 هزار س��و در طول دو سال برسانیم، و با توجه به این 
س��رعت افزایش، می توان گفت چیزی حدود 3 سال بعد از 

آن، این میزان یه 19۰ هزار سو می رسد.
وی گفت: مس��ائل قاب��ل توجه دیگ��ری از جمله تولید 
اورانی��وم کافی، اکتش��اف و اس��تخراج و همچنین مس��ئله 
تکنولوژی س��وخت نیز وج��ود دارد؛ چراک��ه ظرفیت تولید 
ش��ده باید بتواند تبدیل به سوخت شود. سال ها زمان می برد 
ت��ا بتوانیم ای��ن تکنولوژی را تکمیل ک��رده و با اطمینان در 
نیروگاه ها قرار دهیم. ما برنامه بلندمدتی در دستور کار داریم، 
اما می توانیم با فشرده س��ازی، مدت زم��ان افزایش ظرفیت 
غنی سازی برای رسیدن به 19۰ هزار سو را از 1۰ سال به 5 

سال کاهش دهیم.  باشگاه خبرنگاران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
دستور رهبر انقالب درباره UF6 و UF4 در حال اجراست


