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اروپایی ها در یک سال گذشته به دنبال فرصت سوزی بودند
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: اروپایی ها در یک سال گذشته به مطالبات 

به حق جمهوری اسالمی ایران توجه نکرده و به دنبال فرصت سوزی بودند.
حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی درباره مهلت ۶۰ روزه شورای عالی امنیت 
ملی به اتحادیه اروپا اظهار کرد: دولتمردان پس از یک سال فرصت دادن به اروپایی ها 

به این جمع بندی رسیدند که آن ها در راستای تحقق برجام اقدامی صورت ندادند. وی 
با اشاره به دیدار مهم سال گذشته مسئولین با مقام معظم رهبری یادآور شد: رهبر معظم 

انقالب در آن دیدار نکات بس��یار مهمی در رابطه با اروپایی ها شفاف و روشن بیان کردند که 
آن ها اگر می خواهند نسبت به برجام حسن ظن نشان دهند چه اقداماتی را باید انجام دهند.

وی با بیان اینکه اروپایی ها در یک س��ال گذشته به مطالبات به حق جمهوری اسالمی 
ایران توجه نکرده و به دنبال فرصت سوزی بودند، ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی بهترین 

اقدام را در برابر اروپایی ها انجام داد، البته برخی انتظار داشتند که شدت عمل بیشتر باشد.

پاسداران
آمادگی کامل برای دفاع از مرزها و منافع کشور وجود دارد

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران گفت: آمادگی کامل 
برای دفاع از مرزها و منافع کشور در برابر هر تهدیدی وجود دارد.

دریادار حسین خانزادی گفت: اعزام ناوگروه هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس موضوع 
تازه ای نیست و مستکبران بسیار مذبوحانه تالش می کنند سایه و شبهه جنگ را ایجاد 

و بزرگ نشان دهند. دلیلی برای اهمیت دادن به این ناوگروه وجود ندارد، حضور آنها در 
منطقه نمایشی، بی فایده و فریبکارانه است. وی با بیان اینکه شاهد حضور این شیاطین در 

طول 4۰ سال عمر انقالب در اطراف مرزهای کشور بوده ایم، خاطرنشان کرد: 29 فروردین ۶7 را 
هیچ گاه فراموش نمی کنیم، ناوشکن سهند، سبالن و ناو موشک انداز جوشن مورد اصابت و حمله 

ددمنشانه آمریکایی ها قرار گرفت که منتظریم بدهی شان را به ما بپردازند.
خانزادی تاکید کرد: حضور آمریکایی ها در این منطقه به پایان خود رس��یده و باید 

منطقه را ترک کنند.

ارتش اسالم
آمریکا توان جنگ نظامی در هیچ سطحی را ندارد

عضو ش��ورای مرکزی هدف آمریکا از طرح تئوری جنگ و صلح این اس��ت 
که با افزایش فشارها بر مسئوالن تصمیم گیر، آنها را دچار اشتباهات محاسباتی 

کرده و زمینه مذاکره مجدد را فراهم کند.
حمیدرضا ترقی گفت: براس��اس گفته کارشناسان نظامی، با توجه به شرایط 

کنونی آمریکا و همچنین قدرت بازدارندگی کشورمان، آمریکا توان جنگ نظامی 
با ایران در هیچ سطحی را ندارد. وی تصریح کرد: در همین راستا نوعی هماهنگی و 

هم گرایی میان اپوزیسیون خارج از کشور و عوامل سیا با جریان های غربگرای داخلی به 
وجود آمده که این تئوری در طی چند روز گذشته به وضوح بروز و ظهور داشته است.

ترقی خاطرنش��ان کرد: ه��دف از طرح تئوری جنگ و صلح این اس��ت که با تحریک 
افکار عمومی و متعاقب آن افزایش فشارها بر مسئوالن تصمیم گیر، آنها را دچار اشتباهات 

محاسباتی کرده و زمینه تن دادن به مذاکره با ترامپ را فراهم کنند. 

احزاب

سیاست های امریکا شکست خورد
اگر ش��ما تبلیغ��ات اینها ]دس��تگاههای تبلیغی 
دش��من[ را نگاه کنید، می بینید که در مورد کش��ور 
عزی��ز و ملت بزرگ و قهرمان و درعین حال مظلوم ما، 
بر روی چند نقط��ه متمرکزند: اّول، اختالف و دوئیت 
و تفرقه اس��ت؛ همان داس��تان قدیمی »تفرقه بینداز، 
حکومت کن«؛ همان درد و بالی عمده ای که از قدیم 
در ج��ان ملتها می افتاده اس��ت. درصدند تفرقه ایجاد 
کنند، یا اگ��ر هرچه تالش کردند دیدن��د نمی توانند 

تفرقه ایجاد کنند، شایعه ی تفرقه بیندازند.
ش��ما مالحظه کنی��د، همین کنفرانس اس��المی 
بحم��داهلَلّ و به عّزت الهی، موجب عّزت امت اس��المی 
و ملت عزیز ایران ش��د؛ »من کان یرید العّزة فللَّه العزة 
جمیعاً« هرکس عزت می خواهد، سراغ خدا برود؛ خدا 
ب��ه او ع��زت خواهد داد. در ای��ن کنفرانس، این آیه ی 
ش��ریفه خودش را نش��ان داد و دس��ت قدرت الهی و 
ع��زت الهی، مل��ت ای��ران و دولت ایران و مس��ؤوالن 
کش��ور و دس��ت اندرکاران را در دنیا مثل خورشیدی 
روشنی بخش و بامشکوة و منور جلوه داد. علی رغم میل 
امریکا، به وسیله ی این اجالس باشکوهی که در این جا 
تشکیل ش��د، همه ی سیاستهای امریکا در مورد ایران 
شکس��ت خورد. دیدند که این اجالس، نشان دهنده ی 
وحدت، یکپارچگی، مدیریّت قوی، همکاری صمیمانه 
بین مسؤوالن کشور و مسؤوالن و مردم است و قدرت 
و توانای��ی انجام کارهای ب��زرگ و پیچیده و مرّکب را 
دیدن��د. حاال چه کار باید بکنند؟ ش��روع به س��اختن 

شایعات و ایجاد اختالف کردند.

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون
3 دی 76

مخاطب شمایید

آگهى مزایده عمومى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

ول
ت ا
نوب

جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد بر اساس 
مجوز کمیسیون فروش شماره 0018-98-99 مورخ 97/1/27 تعداد دو دستگاه خودرو سوارى 

با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى و با شرایط ذیل به فروش برساند : 

شرایط مزایده :
– مهلت بازدید از خودروها از تاریخ 98/2/24 لغایت 98/3/4 (به استثناء روزهاى تعطیل) و 

از ساعت 8 الى 13 میباشد.
– جهت بازدید خودروها به اداره ماشین آالت استان واقع در یاسوج – خیابان راهداران مراجعه 

شود.
–سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15000000 ریال به ازاء خودرو پژو 405 و مبلغ 10000000 ریال 

به ازاء خودرو پراید و بصورت ضمانت نامه بانکى میباشد.
 ، انتقال سند   ، نوبت)  بر درج آگهى روزنامه(4  به مزایده مشتمل  –کلیه هزینه هاى مربوط 

مالیات و عوارض شماره گذارى و کارشناسى خودروها بر عهده برنده مزایده میباشد.
–مبلغى معادل 9 درصد مازاد بر مبلغ قیمت پیشنهادى به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از 

برنده مزایده دریافت میگردد.
–پاکت فیزیکى ضمانتنامه شرکت در مزایده از تاریخ 98/2/24 لغایت 98/3/4 به بایگانى فنى 

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان (آقاى خضوعى) تحویل داده شود.
به  الکترونیکى دولت  تدارکات  به سامانه  و پیشنهاد قیمت  بیشتر  اطالعات  –جهت دریافت 

آدرس setadiran.ir مراجعه شود.
–زمان بازگشایى پیشنهادات و اعالم برنده مزایده مورخ 98/3/5 میباشد.

–برنده مزایده باید ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز وجه مزایده اقدام نماید . در غیر اینصورت 
سپرده وى به نفع دولت ضبط و نفرات دوم و سوم در نوبت واگذارى قرار خواهند گرفت.

–اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است. 
آگهى نوبت اول : 98/02/24     
آگهى نوبت دوم :98/02/25

وضعیت خودروشماره شاسىشماره موتورنوع سوخترنگمدلتیپسیستمنوع خودروردیف

قابل شماره گذارى1248406935614224795بنزیننقره اى405GLXI8I1384پژوسوارى1

قابل شماره گذارى00693286S1412283244949بنزیننوك مدادىGTXI1383پرایدسوارى2

آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى مناقصه گران (مناقصه یک مرحله اى)

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى گلستان

شرکت آب منطقه اى گلستان در نظر دارد اجراى پروژه «تکمیل خط انتقال از مخازن گرمابدشت به زون هاى 3 و 4 گرگان و تکمیل مخزن 
20000 مترمکعبى گرمابدشت» با مشخصات ذیل را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار اسناد ارزیابى در سامانه: از زمان چاپ دوم آگهى روزنامه مى باشد. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآیند ارزیابى 
کیفى و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. مناقصه گران براى دریافت اطالعات بیشتر مناقصه مى توانند 
با شماره تلفن هاى 32627868-017 (داخلى: 2210) مدیر طرح یا با شماره تلفن 32627882-017 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: بعد از درج آگهى نوبت دوم به مدت 5 روز 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: بعد از درج آگهى نوبت دوم به مدت 14 روز

زمان بازگشایى پاکت هاى ارزیابى کیفى: در اسناد درج خواهد شد.
«الزم به یادآورى است که بارگذارى اسناد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم بر روى سایت www.setadiran.ir انجام مى گیرد.»

«هزینه درج آگهى ، بر عهده نفر برنده مناقصه مى باشد.»
شناسه آگهى: 465704

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه اى گلستان (سهامى خاص)

برآورد اولیه (ریال)موضوع مناقصهکارفرما
مدت 
محل اجراپایه رشتهاجرا

مسئول فنى 
دستگاه مناقصه 

گزار

شرکت آب 
منطقه اى 
گلستان

تکمیل خط انتقال از 
مخازن گرمابدشت به زون 
هاى 3 و 4 گرگان و تکمیل 
مخزن 20000 مترمرکعبى 

گرمابدشت

استان گلستان 4آب18 ماه122/669/378/918
، شهرستان 
گرگان

معاونت طرح و 
توسعه

تمدید آگهی فراخوان سرمایه گذارى عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

دوم
ت 
نوب

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- مجتمع آموزشى درمانى امام على(ع) 
 موضوع : ساخت،تجهیز ،بهره بردارى و انتقال پارکینگ     

محل دریافت اوراق: دبیرخانه مرکزى دانشگاه (همکف)با ارائه معرفى نامه از طرف شرکت با مهر امضاء و اخذ رسید 
مدارك مربوطه را تحویل گیرند 

مهلت دریافت اوراق: به مدت 7 روز از تاریخ 98/02/25 لغایت 98/02/31 
مهلت قبول پیشنهادات (تحویل پاکات):  به مدت 11 روز از تاریخ  98/03/01 لغایت   98/03/11 

محل تحویل پاکات فراخوان دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) مى باشد. 
میزان سپرده تضمین شرکت در فراخوان : 1/353/500/000 ریال به صورت

فیش واریزي به حساب جارى 44245780/69 نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد 8837/7 یا ارایه ضمانت نامه 
بانکى بنام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز که مدت ضمانت نامه نبایدکمتر از 3 ماه باشد.

تذکر1: جهت دریافت اوراق فراخوان، ارائه فیش واریزى به مبلغ 300/000 ریال به حساب جارى 218126426 نزد بانک 
رفاه شعبه بهارکرج کد 972 به نام دانشگاه علوم پزشکى البرز و معرفى نامه شرکت الزامى مى باشد.

تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبى بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهاى تابعه آن، متقاضى حق 
شرکت در فراخوان را نخواهد داشت.

 پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده فراخوان مى باشد   
 کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

نشانی سازمان : بلوار طالقانى شمالى – باالتر از میدان طالقانى – شهرك ادارى – ساختمان مرکزى 
ساعت کارى دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 16 مى باشد.

 شماره تماس:  026-32563369
شناسه آگهى : 462378

ادامه از صفحه اول
جنگ روانی آمریکایی ها

اما در همین راستا کارشناس مسائل بین الملل 
معتقد اس��ت ک��ه آوردن ناو جنگ��ی و صحبت از 
جنگ یک بلوف توسط امریکایی هاست و می گوید: 
اگر صحبت از آوردن ناو می شود فقط بحث روانی 
اس��ت وگرنه به طور واقعی و از نظر تاکتیکی، اگر 
قصد جنگ داشته باشند باید از خلیج فارس خارج 

شوند زیرا در تیررس موشک های ما هستند.
حسین شیخ االسالم درباره تهدید آمریکایی ها 
درخص��وص جن��گ نظام��ی و حضور ن��او آنها در 
خلیج فارس و همچنین مطرح نمودن بحث مذاکره 
توس��ط مقامات آمریکایی، گفت: اگر آمریکایی ها 
بخواهن��د بجنگن��د بای��د ناوهای خودش��ان را از 
خلیج ف��ارس بیرون ببرند، به این علت که این یک 
سیبل برای ماست و می توانیم به طور موثر آنها را 
زیر رگبار موش��ک های خود ق��رار دهیم. پس اگر 
صحب��ت از آوردن ناو می ش��ود فق��ط بحث روانی 
اس��ت وگرنه به طور واقعی و از نظر تاکتیکی، اگر 
قصد جنگ داشته باشند باید از خلیج فارس خارج 

شوند زیرا در تیررس موشک های ما هستند.
وی اف��زود: این گواه این اس��ت که آمریکایی ها 
نمی خواهند جنگ را شروع کنند، حداقل نمی خواهند 
االن ای��ن کار را انج��ام دهن��د و ه��ر وق��ت حضور 
نظامی شان را از خلیج فارس و از  تیررس موشک های 
ما دور کردند، آن وقت می شود تصور جنگ داشت و 
این قضیه جنگ روانی است تا داخل ایران و در اقتصاد 
ما ایجاد تشنج کنند. آمریکایی ها توان جنگیدن با ما 
ندارند چون نیروهای زیادی در منطقه مستقر دارند 
و ترام��پ و هر رئیس جمهور دیگری در دنیا که دوره 
اولش است می خواهد کاری کند که دور دوم انتخاب 
ش��ود و از ش��عارهای انتخاباتی ترامپ ای��ن بود که 

سربازهای آمریکایی را به خانه هایشان برمی گرداند.
شیخ االسالم اظهار کرد: طبق رسم و رسومات 
آمریکا، باید رئیس جمهورش��ان برای هر آمریکایی 
که در جنگ کش��ته شود نامه ای برای خانواده اش 

بنویسد و ترامپ اعالم کرده که بدترین امضا برای 
من این است که برای خانواده کشته شدگان امضا 
کن��م. او با این تبلیغات س��رکار آمد و تالش دارد 
نیروهایش را از افغانستان خارج و یا کم کند. علت 
اصلی این اس��ت که ترامپ می داند اگر قرار ش��ود 
جنازه های سربازهایش را در واشنگتن تشییع کند 
حتما انتخاب نخواهد شد و او می داند که ما حتما 
به هر تجاوزی پاس��خ خواهیم داد و حتما او کشته 

خواهد داد و این کشته ها را باید برگرداند.
وی ادام��ه داد: تجربه س��اقط  ش��دن کارتر و 
یکی از علت های ع��دم انتخاب او در دور دوم این 
ب��ود که آن موق��ع حماقت طب��س را انجام داد و 
هشت جنازه س��وخته س��ربازهای آمریکایی را با 
هزار خواهش و تمنا و واس��طه ق��راردادن تحویل 
گرفت و در حالی که ناچار بود آنها را در واشنگتن 
تش��ییع کرد و این اثر خیلی بدی در مردم آمریکا 
گذاش��ت و کارتر مجددا انتخاب نش��د. این تجربه 
جلوی چشم ترامپ اس��ت و اقدامات آمریکایی ها 
اقدامات سیاس��ی و روانی است و آنها می خواهند 

ایران را مجبور کنند تا مذاکره کند.

تهدید واقعی یا جنگ روانی
نگاه��ی به حض��ور ن��اوگان نظام��ی آمریکا در 
خلیج فارس به خوبی نشان می دهد که حداقل در یک 
دهه اخیر ناوهای هواپیمابر آمریکایی به جز مواردی 

معدود حضوری مستمر در خلیج فارس داشته  اند. 
ام��ا در همین تغییرات معمولی با صحبت های 
مس��ئولین امریکا تالش ش��ده تا توهم جنگ برای 
ایران برجسته س��ازی ش��ود در همین راستا جان 

بولت��ون مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید گفت که 
دولت ترامپ در حال اس��تقرار یک گروه از ناوهای 
جنگی و بمب افکن ها در منطقه خاورمیانه است که 
این اقدامات در واکنش به "نشانه ها و هشدارهای" 
ایران خواهد بود و واشنگتن قصد دارد با این اقدام 
نشان دهد که با نیروی بی رحمانه ای در برابر هرگونه 
حمله ای واکنش نش��ان خواهد داد. ایاالت متحده 
به دنبال جنگ با ایران نیست ولی کاماًل برای پاسخ 
دادن به هرگونه حمله ای از س��وی نیروهای ایرانی 

یا نیروهای نیابتی آنها آماده هستیم. 
از سوی دیگر برخی رسانه های آمریکایی مانند 
وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شده اند که 
دلیل اعزام این ناوگروه به خلیج فارس مطلع شدن 
آمریکایی ها از قصد حمله ایران به مواضع نیروهای 

آمریکایی در عراق و سوریه است. 
همچنین این رس��انه در گ��زارش خود مدعی 
شده اس��ت که ایران قصد دارد با تحریک نیروهای 
تحت حمای��ت خود در یمن حمالت��ی را در تنگه 
باب المندب علی��ه منافع آمریکا ترتیب دهد. اما آیا 
اعزام این ناو ب��ه خلیج فارس جنبه تهدیدآمیز و بر 
آغاز فاز جدیدی از آمریکا درباره ایران داللت دارد؟ 
از اواس��ط ده��ه ۶۰ و در اثن��ای دفاع مقدس 
آمریکا ناوگان خود را به صورت جدی برای حمایت 
از ارتش ص��دام در جنگ با ایران وارد خلیج فارس 
ک��رد. نگاهی به س��ابقه حضور ن��اوگان آمریکا در 
خلیج فارس نش��ان می دهد که در طول ۳۰ س��ال 
گذشته ناوگان نیروی دریایی ارتش آمریکا حضور 
مس��تمری در خلیج ف��ارس داش��ته و در این بین 
ناوه��ای هواپیمابر آن نیز جز م��واردی معدود که 

برای تعمیر و اورهال به آمریکا اعزام شده اند از این 
حضور مستمر مستثنی نبوده اند. ازسرگیری فعالیت 
ناوگان پنجم ارتش ایاالت متحده در بحرین از سال 
۱99۵ خود گویای این امر است، چه اینکه حضور 
نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس از س��ال 
2۰۰۱ به بعد به دلیل جنگ های عراق و افغانستان 

پررنگ تر هم شده است. 
در یک دهه گذش��ته همواره ناوهای هواپیمابر 
آمریکای��ی در خلیج ف��ارس حض��ور داش��ته اند و 
طوالنی ترین غیبت این ناوها مربوط به سال ۱۳97 
اس��ت که طی آن پس از خروج ناو تئودور روزولت 
در 29 فروردین سال 97 از خلیج فارس، تا دی ماه 
همان سال هیچ ناو هواپیمابری به خلیج فارس اعزام 
نش��د تا اینکه در اول دی ماه سال 97 ناو هواپیمابر 
جان س��ی اس��تینس همزمان با رزمای��ش نیروی 

زمینی سپاه در خلیج فارس وارد این منطقه شد. 
این یعنی در طول ۱۰ سال گذشته طوالنی ترین 
عدم  حضور ناوهای هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس 
تنه��ا ۱۰ م��اه ب��وده اس��ت و به غی��ر از آن ناوهای 
هواپیمابر آمریکایی حضور مستمری در خلیج فارس 
داشته اند. حاال قرار است این ناو مانند سایر ناوهای 
هواپیمابر آمریکایی که طی سالیان گذشته همواره 
در منطقه خلیج فارس تردد داشته  اند به خلیج فارس 
بیاید. این حضور البته از دید نیروهای ایرانی پنهان 
نمانده است و س��خنگوی شورای عالی امنیت ملی 
گفته اس��ت که براساس رصد دقیق نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 
2۱ روز قب��ل )2۶ فروردی��ن( وارد دریای مدیترانه 
ش��ده است و بیانیه بولتون اس��تفاده ناشیانه از یک 

رویداد سوخته برای جنگ روانی است. 
با توضیحات یاد ش��ده باشد پرسید که مقصود 
امریکایی ها از این عملیات روانی چیست؟! برای یافتن 
پاس��خ الزم است به چند سال قبل برگردیم. همان 
زمان هایی که دولتی ها علی الخصوص اصالحاتی ها 
از برداشتن س��ایه جنگ با مذاکره و امضای توافق 
می گفتد، رئیس جمهوری هم رس��ما یکی از نتایج 

برجام را برداش��تن سایه جنگ!! دانست. او در دهم 
فروردین 9۶ در سخنرانی خود با بیان اینکه برجام 
س��ایه جنگ و تهدید و تحریم ظالمانه را از کش��ور 
برداش��ت و فضای کار و تعامل با جهان را  مساعدتر 
کرد، گفت:»باید از فضای پسابرجام در مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی به خوبی استفاده شود. « البته این 
تنها باری نبود که از برداشتن سایه جنگ با مذاکره 
سخنی از میان دولتی ها و اطرافیان رئیس جمهوری 
بیان می ش��د. اما یادمان نرفته ک��ه همان زمان ها 
افرادی بودند که این فرضیه وجود س��ایه جنگ را 
باور نداشتند، مثال معاون سابق شورای عالی امنیت 
در سال 9۶ و 97 در دو مصاحبه تفضیلی با روزنامه 
سیاس��ت روز، آنجا که همه از برداشته شدن سایه 
جنگ می گفتند، چه گفت؛ علی باقری گفت: »من 
می  گویم، ه��ر جریان و تفکری که حامی تس��لیم 
موش��کی جمهوری اسالمی باشد، قطعاً جنگ  طلب 
اس��ت، چراکه با از بین بردن توانمندی دفاعی ملی 
ایران، دش��من برای تهاجم به ملت ایران تحریض و 
تشویق خواهد شد. خواست ملت ایران از غربگرایان 
این نیست که انقالبی باشند، بلکه از آنها می خواهند 
الاقل ایرانی باش��ید« همان موقع او گفت که ما بر 
س��ر توهم س��ایه جنگ بحث داریم نه سایه واقعی 
جن��گ. رهبری هم بر همین نکته تاکید داش��ته و 

فرمودند که سایه جنگی در کار نبود.
اصال اگر دقیق تر بررس��ی کنیم ش��اید همان 
حرف ها و عملکرد باعث ش��ده که ترامپ فکر کند 
با ایجاد سایه جنگ می تواند به مذاکره امید داشته 
باش��د و برای همین سایه جنگ را علنی تر کرده و 
ش��ماره فرستاده تا همین دولتی که از توهم سایه 
جن��گ به مذاکره پناه برد حاال با دیدن ناو جنگی 
به ترام��پ تلفن بزند! اما باید ی��ادآوری کنیم که 
اگر مقاومتمان را از توهم جنگی خیالی بش��کنیم 
و تس��لیم شویم و یا حتی از جنگی واقعی بترسیم 
و دروازه ها را باز کنیم پایانی تلخی جز س��الخی و 
کشتار دس��ته جمعی برایمان متصور نیست. مانند 

تسلیم لیبی و تسلیم یاران مختار سقفی.

عملیات روانی دشمن برای تسلیم آغاز شده است؛

امید ترامپ به تدبیر ترسوها
مقاومتبشکندسالخیمیشویم


