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شوکران مذاکره 

مهدی فضائلی

از جمله موضوعات پرسابقه در بین مسائل سیاسی پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، موضوع مذاکره با آمریکاست.طی این 
سال ها و بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی همواره عده ای 
س��ینه  چاک مذاک��ره با آمریکا بوده و آن را حالل مش��کالت 
کش��ور قلمداد می کنند. تبارشناس��ی جریان مدافع مذاکره با 

آمریکا تصویر خوبی به ما ارائه نمی دهد. این جریان یک یا چند 
مورد از ویژگی هایی چون غرب زدگی، مرعوب بودن، وابستگی، 
س��اده لوحی، نفهمی، بی غیرتی و غیرانقالبی را در سابقه خود 

داشته است.
ابتدا باید این مساله به درستی فهمیده شود که مذاکره یا 
عدم مذاکره هیچ کدام اصالت ندارد و تنها منافع و امنیت ملی 
است که اصیل است. به عبارت دیگر، مذاکره ابزاری است که 
گاهی ممکن اس��ت به کمک آن بتوان منافع و یا امنیت ملی 
را تامی��ن یا تقویت کرد ولی گاهی هم ابزار و راه های دیگری 
برای تامی��ن و تقویت امنیت ملی یا منافع ملی وجود دارد و 

اتفاقا" مذاکره مضر خواهد بود.
جمهوری اسالمی ایران به خصوص براساس تجربه چهل 
س��اله خود دریافته اس��ت که موثرترین راهکار و خط مشی 
ب��رای صیانت از منافع ملی و تامین امنیت ملی در مواجهه با 

شیطان بزرگ، "مقاومت" است و نه "مذاکره".
"مذاکره" با دولت مستکبر آمریکا برای ما نقش شوکران را 
خواهد داش��ت. شوکران ظاهری زیبا و لطیف دارد اما در واقع 
همان َس��می است که از یک راه خاص یا راه های مختلف وارد 
سیستم بدن موجود زنده میشود و باعث اختالل یا توقف فعل 
و انفعاالت حیاتی انس��ان یا هر موج��ود زنده به طور موقت یا 

دائم می گردد.
عالوه ب��ر تجارب مختل��ف ایرانی و غیرایرانی خس��ارت 
ب��ار مذاکره با آمریکا و آخرین نمون��ه آن یعنی برجام، اصرار 
مستمر و فشار سنگین دشمن برای انجام مذاکره کافی است 
که هر انس��ان غافلی را هوشیار س��ازد و این پرسش را پاسخ 
دهد که این همه سماجت و اصرار کشوری به ظاهر قدرتمند 

برای مذاکره چه دلیلی دارد؟!
اصرار دش��منی مثل آمریکا برای مذاکره ب��ا ایران از دو 

حالت خارج نیست. یا او در موضع ضعف قرار دارد)مثل اآلن( 
و از این طریق می خواهد خود را احیا و بازسازی کند و یا در 
موضع قوت است و از طریق مذاکره می خواهد موجب اختالل 
ی��ا توقف در فعل و انفعاالت حیاتی ما گردد؛ در هر دو حالت 

عقل سلیم حکم می کند با چنین دشمنی مذاکره نکنیم.
ضمن اینکه موضوعات مورد عالقه آمریکا برای مذاکره با ایران 
براساس شروط دوازده گانه پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا درست 
همان مواردی است که تامین کننده منافع و امنیت ملی ماست 

مانند قدرت دفاعی، عمق راهبردی و پیشرفت های هسته ای.
شروطی که در صورت تحقق هر یک از آنها، آسیب فراوانی به 
اقتدار ایران عزیز وارد می شود و پس از آن باید شاهد فشارهایی 
به مراتب بیش��تر با توان ایس��تادگی به مراتب کمتر باشیم. لذا 
غیرت و ش��عور هیچ ایرانی اجازه نمی دهد "شوکران مذاکره" را 

بنوشیم؛ آن هم در شرایط رو به افول آمریکا!  فارس

یادداشت

ارتقای آمادگی یگان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است
فرمانده کل ارتش جمهوری اس��المی ایران گفت: در ش��رایط کنونی حفظ و 
ارتق��ای هوش��یاری و آمادگی یگان های ارتش ضرورت��ی اجتناب ناپذیر بوده و در 

مقابل تهدیدات دشمن بازدارنده است.
امی��ر سرلش��کر س��یدعبدالرحیم موس��وی با حض��ور در ق��رارگاه راهبردی 

ذوالفق��ار افزود: ام��روز بحمدهلل تمامی یگان های ارت��ش از آمادگی کامل روحی و 
رزمی برخوردارند و چنانچه دش��من مرتکب خطای محاسباتی و راهبردی شود پاسخ 

پشیمان کننده ای دریافت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نیروهای مسلح با اتکا به ایمان راسخ و برخورداری از تجربیات ساله ای 
اخیر و آموزش های نوین به قابلیت های مهم و قابل مالحظه ای دست یافته اند و ملت غیور 
و شریف ایران مطمئن باشند رزمندگان ارتش با حضور ایثارگرانه خود در صحنه، تا آخرین 

قطره خون از امنیت و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران دفاع خواهند کرد.

ارتش اسالم
گره زدن همه مشکالت کشور با تحریم غلط است

مرجع تقلید شیعیان گفت: گره زدن همه مشکالت با تحریم غلط است، با مدیریت، 
نظارت و همچنین مصرف صحیح کاالها می توان بخشی از مشکالت راحل کرد.

آیت اهلل حس��ین نوری همدانی اظهار داش��ت: انقالب اس��المی تا به امروز از 
خطرات فراوانی عبور کرده و بدون ش��ک با توکل ب��ه خدا و تبعیت از رهبری و 

وحدت مردم و خودباوری مسئوالن مشکالت موجود حل می شود. وی افزود: امروز 
تمام قدرت آمریکا به میدان آمده تا ملت ایران را شکست دهد، ولی با عنایت خداوند 

این آرزو را به گور خواهد برد. مش��کل دشمن این بوده که ملت کهن و باسابقه و متدین 
ایران را نشناخته است، دشمن نمی داند مردم ما با معنویت پیشرفت کرده است .

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: دشمن بداند در رأس این نظام یک رهبر 
مقتدر و شجاع قرار دارد که با معنویت، توکل و توسل تا به امروز توانسته تمام نقشه های 

آن ها را پیش بینی کند و آن ها را شکست دهد.

نظرگاه
جلسات شورایعالی انقالب فرهنگی به دلیل لج بازی برگزار نمی شود

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات شورا گفت: 
رئیس جمهور به دلیل لج بازی جلس��ات بزرگ ترین نهاد سیاست گذاری فرهنگی 

کشور را تشکیل نمی دهد.
عزت اهلل ضرغامی با بیان اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی مدتی بی صاحب است، 

گفت: این شورا که باید حداقل یک هفته در میان جلسه تشکیل دهد و بزرگ ترین نهاد 
سیاست گذاری فرهنگی کشور است، متأسفانه در این دولت کالً بی صاحب است.

وی افزود: جلسات گاهاً یک ماه ، دو ماه، سه ماه و حتی چهار ماه تشکیل نمی شود و هر 
چقدربه رئیس جلسه تذکر داده می شود که این جلسات مهم است رئیس جمهور می گوید 
من به دلیل اینکه از دو نفر )عزت اهلل ضرغامی و حسن رحیم پور ازغدی( خوشم نمی آید و 
این ها در جلسه تند و صریح صحبت می کنند جلسات را تشکیل نمی دهم.فعاًل به دلیل لج و 

لجبازی این جلسات تشکیل نمی شود، مشخص نیست صاحب این شورا چه کسی است؟

دست به نقد
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جنگی بنا نیست انجام بگیرد
گزینه ی قطعی ملّت ایران مقاومت در مقابل آمریکا 
اس��ت و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد 
ش��د به عقب نش��ینی. و بحث مقاومت هم بحث برخورد 
نظامی نیست؛ این که حاال بعضی هم مسئله ی جنگ را 
در روزنامه و در فضای مجازی و مانند اینها مطرح میکنند 
حرف بیخودی اس��ت. جنگی بنا نیست انجام بگیرد و به 
توفیق الهی انجام هم نخواهد گرفت. نه ما دنبال جنگیم، 
آنها هم به صرفه ش��ان نیس��ت که دنبال جنگ باشند و 
میدانند که به صرفه شان نیست. ما هم که خب اهل ابتدا 
به کارِ نظامی نیستیم هیچ وقت نبودیم، االن هم نیستیم 
این برخورد، برخورد اراده ها است؛ این رویارویی، رویارویی 
اراده ها است؛ و اراده ی ما از آنها قوی تر است. ما عالوه ی بر 
اراده ی قوی، توّکل به خدا را هم داریم. ... بنابراین ان شاء اهلل 
آینده، آینده ی خوبی اس��ت و سختی ها هم آن چنان که 
بعضی ها تصویر میکنند و توصیف میکنند، نیست و نخواهد 
بود. ان شاء اهلل دولت خودمان، مسئولین کشور با هّمت، با 
قدرت، با اراده ی قوی، با مدیریّتها و -همین  طور که اشاره 
کردن��د- با تدبیره��ای نو و تازه به مواجه��ه ی با حوادث 

خواهند رفت و پیروز خواهند شد.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
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مخاطب شمایید

 تیم »ب« یک حرف می زند
و ترامپ حرف دیگر

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نوش��ت: در 
شرایطی که تیم »ب« یک حرف می زند و دونالد 
ترام��پ چیز دیگ��ری می گوید، واضح اس��ت این ایاالت 
متحده اس��ت که نمی داند چه فکری کن��د. ما ایرانی ها 
حقیقتاً هزاران سال است که تکلیف خودمان را می دانیم، 
و از سال ۱۹۵۳ هم تکلیف مان را در قبال ایاالت متحده 

می دانیم. در این مقطع، این اتفاق واقعاً خوبی است.

دستور وزیر کشور برای استفاده از زنان 
در معاونت استانداری ها

سیدس��لمان سامانی س��خنگوی وزارت کشور 
نوش��ت: انتصاب زنان در سمت های مدیریتی 
وزارت کشور در دولت تدبیر و امید ٢٧ درصد و جوانان 
٦٧ درصد رشد داشته است. امروز با دستور وزیر کشور 
مقرر شد که در ساختار جدید استانداری ها برای سمت 
"معاون توس��عه مدیریت و منابع" حتی االمکان از زنان 

توانمند و شایسته استفاده شود.

کل کل توییتری آذری جهرمی و ترامپ!
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
ب��ه نظر می رس��ه ترامپ از س��ایه خ��ودش هم 
می ترسه! فاکس  و دوستان )برنامه مورد عالقه ترامپ( باید 
برنامه های اموزشی درباره ی مشاوران دیوانه )بنن، بولتون، 
کوشنر، میلر و...( براش درست کنه. همه می دونند اخبار 

جعلی از کجا میاد! #عروسک  خیمه  شب بازی

 سوالی که یک چهره ضد ایرانی
در مورد رهبر معظم انقالب پرسید

عطااهلل مهاجرانی وزیر ارش��اد دوره اصالحات 
نوش��ت:  برای س��میناری کویت رفته بودم. با 
دکت��ر عبداهلل نفیس��ی در خان��ه اش دیدار ک��ردم. او 
موضعی ضد ایران، ضد ش��یعه، ضد انقالب اس��المی و 
حزب اهلل دارد! پرس��ید رمز نفس بلند آیت اهلل خامنه ای 
در موضع گیری های اس��تراتژیک منطق��ه ای و جهانی 

چیست، از کجاست!؟
گفتم: افق دید روشن، تحلیل دقیق و ایمان ناب.

 برای ساختن  آینده بهتر، باید قدر
میراث فرهنگی گذشتگان را بیشتر دانست
علی اصغ��ر مونس��ان رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری نوشت:  امروزه  موزه در 
کن��ار کارکرده��ای متن��وع )فرهنگ��ی - اجتماعی - 
اقتصادی(، به مثابه رس��انه ای پویا، دستاوردهای دیروز 
ملت ه��ا را به امروز و فردا پیون��د می زند و بعنوان زبان 
ارتباط��ی فرامل��ی، موجب تفاه��م میان اق��وام و ملل 
می ش��ود. برای س��اختن  آینده بهتر، بای��د قدر  میراث 

فرهنگی گذشتگان را بیشتر دانست.

 مشکالت مالی صداوسیما خودساخته
و ناشی از عدم محاسبه درست است

حسام الدین آش��نا عضو ناظر دولت در شورای 
نظارت بر صداوس��یما نوش��ت:   قص��ه پرغصه 
شورای نظارت را باید به تفصیل تعریف کرد اما بدانید 
مشکالت مالی صداوس��یما مانند بسیاری شرکت های 
دولت��ی دیگر خودس��اخته و ناش��ی از عدم محاس��به 
درس��ت نس��بت می��ان درآمدها ب��ا هزین��ه  و فایده 
عملکردهاس��ت. اگر صداوسیما با همه دولت ها مشکل 

دارد احتمال بدهید مساله دیگری در میان باشد.

سیاست مجازی

 مهدی جهان تیغی

طی ساعات و روزهای گذشته  اخبار پرسمــــان آمریکایی  متعدد  منابع 
و مطالبی را منتش��ر کرده اند که همگی حاکیست 
که کاخ س��فید و به خصوص شخص ترامپ نسبت 
ب��ه جنگ با ایران دچار یک عقب نش��ینی بس��یار 
معناداری شده است. حتی کار به جایی رسیده که 
افرادی همانند بولتون که تنها چند جمله ای علنی 
س��خن از جنگ با ایران را بی��ان کرده، در معرض 
اخراج ق��رار ق��رار گرفته اند. این اتف��اق چگونه به 
یکب��اره در کاخ س��فید رخ داده؟ ط��ی روزه��ای 
گذش��ته در الیه های پنهان سیاسی و نظامی بین 
ایران و آمریکا چه پیام های غیرمس��تقیم و یا حتی 
مس��تقیمی رد و ب��دل گش��ته، که این��ک منابع 
آمریکایی در اقدامی قاب��ل تامل مرتبا عالئم گریز 

آمریکا از جنگ را مطرح می کنند.
در این باره بیشتر بخوانید:

الف( در وهله اول می توان دالیل سیاس��ی برای 
این عقب نش��ینی مطرح ک��رد. ترامپ باید چند ماه 
دیگر وارد کارزار انتخاباتی ش��ود و ب��رای او که مدام 
از جنگ های گذش��ته و پرونده ه��ای همچون عراق، 
افغانستان، لیبی و حتی س��وریه انتقاد کرده، سخن 
از جنگ با ایران »س��م تبلیغاتی« محسوب می شود. 
ضم��ن اینکه او در انتخابات قبل به مردم آمریکا قول 
داده که وارد جنگ دیگری نخواهد شد. این مساله به 
خودی خود، دلیل محکمی برای عقب نشینی از جنگ 
با ایران محسوب می شود ولی در این مقطع همه دلیل 

و یا به تعبیر دیگر دقیق ترین دلیل نیست.
ب( آنچه که دیگر تقریبا مسلم است، این است 
که حتی طرح گزینه جن��گ علیه ایران، اینک به 
یک عامل آشکار اختالف در کاخ سفید تبدیل شده 
است. این مساله به خوبی نشان می دهد که گزینه 
تقابل نظامی با ایران حتی برای تیم یکدست شده 
کاخ سفید - ترامپ تاکنون افراد سیاسی و امنیتی 
متعددی را از اطرافیانش به علت اختالف س��لیقه 

برکنار کرده اس��ت - چقدر س��نگین است. ایران 
لقمه قابل هضمی حتی برای احمق ترین س��اکنان 
کاخ سفید نیست. بدیهی است که ترامپ برای بهم 
نریخت��ن وحدت مقامات کاخ س��فید نیز فراموش 
کردن جنگ با ایران را ساده ترین و سریع ترین راه 
حل بداند. ضمن اینکه منابع آمریکایی نیز گزارش 
دادند که ترامپ دوست ندارد که اینگونه در افکار 
عمومی تصور شود که دیگرانی همچون بولتون او 

را اداره و مدیریت می کنند.
ج( اما یک دلیل سیاسی دیگر نیز می توان در 

اینجا اضافه کرد. ترامپ اعالم جنگ و فشار بر ایران 
را ب��رای مذاکره می خواهد و ن��ه جنگیدن نظامی. 
بدیهی است که طرح این گزینه فقط تاجایی به کار 
می رود که اتفاقا گزینه جنگ تقویت نش��ود! ضمن 
اینک��ه ترامپ اگر کمی عاقل نیز باش��د، به خوبی 
تاکنون متوجه شده است که طرح گزینه جنگ در 
برابر ای��ران، گزینه مذاکره را از روی میز حاکمیت 
در ایران دورتر کرده اس��ت. ترامپ تنها تا انتخابات 
دور جدید ریاست جمهوریش فرصت دارد تا کانال 
دیپلماتیکی با ایران پیدا کند. بنابراین طرح و تکرار 

گزین��ه جنگ در برابر ایران فق��ط زمان را برای او 
هدر می دهد. عقب نشینی ترامپ از جنگ با ایران، 
آخرین تالش های ناش��یانه وی برای گشودن باب 

مذکره با دولت ایران نیز محسوب می شود.
د( طرح گزینه جنگ علیه ایران، نه تنها ایران 
به مذاکره نزدیک نکرد، بلکه جنبه عملیات روانی 
آن علی��ه اف��کار عمومی در ایران نی��ز خیلی زود 
عالئم شکست خوردنش را نشان داد. آنهم به دلیل 
اینکه یک جریان آرامش بخش در درون نظام مرتبا 
م��ردم را در این س��ال ها برای عدم ش��روع جنگ 

اطمینان داده و افکار عمومی نیز منطق س��خنان 
او را عمیقا باور دارن��د. در این میان اصرار عیجب 
برخی اصالح طلبان برای طرح احتمال جنگ ایران 
و آمریکا و تکمیل پازل سیاست های افرادی چون 

جان بولتون نیز فراموش نشدنی بود.
ه( اما دالیل سیاس��ی گفته شده، همانطور که 
در ابت��دا نیز تاکید ش��ده، کامل تری��ن دلیل برای 
عقب نشینی ترامپ از تقابل نظامی با ایران نیست. 
او در چن��د روز اخی��ر با محاس��باتی دیگری روبه 
رو ش��ده اس��ت. اولین فرضیه - که بخش��ی از آن 
رسانه ای نیز ش��ده - این است که جریان امنیتی 
و اطالعاتی در کاخ سفید و ایضا فرماندهان ارتش 
آمریکا با جدی شدن طرح گزینه جنگ علیه ایران 
از طرف برخی چهره های نزدیک به ترامپ همانند 
بولتون، احتماال مجبور ش��دند، محاسبات صریح و 
برآورده��ای اطالعاتی خود را ش��فاف تر به اطالع 
ترامپ برسانند. این همان فرضیه قدیمی است که 
می گوید سال هاست در آمریکا و اسرائیل، نظامی ها 
برخالف سیاسیون هیچ تمایلی برای تقابل نظامی 
ب��ا ای��ران ندارند و به صرفه نبودن هر س��طحی از 
جنگ با ایران چندین س��ال هس��ت که پایه ثابت 
محاسبات راهبردی ارتش تروریست آمریکا است.

و( برخی ش��واهد نش��ان می دهد که ایران در 
چن��د روز گذش��ته عالئمی از خود ب��روز داده که 
ترامپ را وادار به اندیش��یدن مجدد درباره افزایش 
تنش نظامی با ایران کرده است. اینکه ایران دقیقا 
چه پیام های را صادر کرده، برای محافل رسانه ای 
داخلی و خارجی چندان مشخص نیست. اما برخی 
منابع غربی گفته ان��د که مقامات نظامی و امنیتی 
آمریکا، آرایش و تحرکات امنیتی ایران در منطقه 
را را ارزیابی و گزارش آن را به کاخ س��فید ارسال 
کرده اند. این منابع غربی تصریح دارند که پیام های 
ایران در چند روز گذش��ته آنق��در صریح بوده که 
جای تردیدی برای سیاس��یون آمریکا نگذاش��ته 
اس��ت و حتی برآورد میزان آسیب پذیری آمریکا و 
متحدنیش را در منطقه در صورت مواجه سخت با 

ایران را نیز به روز کرده است!  جهان نیوز

عضو هی��ات رئیس��ه مجلس  گفت: غربگرایان و اصالح طلبان دیـــــدگاه
درجریان مذاکره دستاوردی نداشتند لذا تالش دارند 
عدم وقوع جنگ را به عنوان دس��تاورد خود به مردم 

بفروشند و جایگاه خود در قدرت را حفظ کنند.
سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاشمی درخصوص 
تالش اصالح طلب��ان و غرب گرایان مبن��ی بر القای 
مذاکره مجدد با آمریکا به دولتمردان گفت: غرب گرایان 
پیشنهاد مذاکره با آمریکایی ها را مطرح می کنند اما 
سوال ما این است که مگر شش سال گذشته با آمریکا 
مذاکره نکردیم، نتیجه چه بود؟ آمریکایی ها در دوره 
اوباما بیان کردند که ما می خواهیم دست از دشمنی 
تاریخی برداریم و وزیر امور خارجه آمریکا به نحوی از 

کودتا در زمان مصدق عذرخواهی کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
در م��ورد علل خروج آمری��کا از برجام گفت: خوی 
اس��تکباری، نف��اق در رفتار، تقاضا برای تس��لط بر 
جهان از علل و عوامل خروج آمریکا از برجام بود اما 
برجام قاعده راهبردی و دست اندازی بود که آمریکا 
در دامن ایران انداخت تا باب مذاکره را باز نگه دارد 

و به بهانه برجام مذاکره با ایران را ادامه دهد.
رئیس فراکس��یون اقدام پیش دس��تانه علیه 
تهدیدات آمریکا ادامه داد: شرایط به گونه ای از نظر 
سیاس��ی برای آمریکا فراهم بود که رئیس جمهور 
ایران اعالم کرد، برجام مقدمه ای برای برجام های 
بعدی است و در واقع برای برجام های بعدی چراغ 
سبز به آمریکا نشان داد. حتی دولت ایران خود را 
آماده می کرد که در سطح رئیس جمهور با آمریکا 
مذاک��ره کند، با این ش��رایط باید تحلیل کرد چرا 
آمری��کا زیر میز مذاک��رات زد؟ وی تاکید کرد: در 
واقع آمریکا تحت عنوان برجام، قراردادی را نوشت 
که منافع آن نصیب اروپایی ها ش��د و هیچ منفعت 
اقتصادی شامل حال آمریکایی ها نشد زیرا آمریکا 

تحریم های اولیه را حفظ کرده بود.

برجام قراردادی بود که منافع اقتصادی آن 
برای اروپا بود و سر آمریکا بی کاله مانده بود

وی افزود: آمریکا طی ده س��ال گذشته ایران را 

ش��دیداً تحت فشار قرار داد و در مقابل شرکت های 
مختلف اروپایی از اقتص��اد ایران منفعت بردند. در 
برجام نیز، آمریکا علناً مش��اهده کرد که همیش��ه 
منافع اقتصادی ایران شامل حال اروپایی ها می شود 
البته مقصر اصلی این موضوع خود آمریکایی ها بودند 
که با لجاجت و خوی استکباری تحریم های اولیه را 
حفظ کرده بودند. ایرانی ها به جای رنو و پژو حاضر 
بودند ب��ا جنرال موتور کار کنند و یا ش��رکت های 

نفتی آمریکایی وارد میادین نفتی ایران شود.
قاضی زاده هاش��می تاکید ک��رد: ترامپ فردی 
کاسب کار است و همه چیز را با دالر حساب می کند. 
آمریکایی ها قراردادی بستند که منافع آن شامل حال 
اروپایی ها می شود. در واقع در برجام، آمریکا به لحاظ 

اقتصادی هزینه داد و اروپا منفعت برد.
نماینده مردم مش��هد در مجلس گفت: آمریکا 
ب��رای خروج از برجام از عربس��تان میلیاردها دالر 
پول گرفت و پش��تیبانی البی رژیم صهیونیستی را 
به دست آورد اما زیر قراردادی می زد که دستاورد 
سیاسی و اس��تراتژیک برای آنها داشته و توانسته 
ای��ران را در فض��ای نرمالیزاس��یون وارد کن��د اما 

نتوانست تسلط اقتصادی بر ایران داشته باشد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: آمریکایی ها 
به دنبال س��لطه اقتصادی بر ایران هس��تند در این 
صورت می توانند در عرصه های فرهنگی، سیاس��ی، 
اقتصادی و اجتماعی، سایر حوزه ها ایران را مدیریت 
کنند. آمریکا تاوان اشتباه خود در حفظ تحریم های 
اولیه را می دهد و تا زمانی که این س��د را نش��کند 

نمی تواند روابط اقتصادی با ایران داشته باشد.

منافع ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
به ایران گره خورده است

رئیس فراکس��یون اق��دام پیش دس��تانه علیه 
تهدی��دات آمریکا تصریح کرد: رفتار ترامپ در ارائه 
شماره تلفن، رفتاری مستکبرانه است. ما به دنبال 

منفعتی در آمریکا نیس��تیم که با این کشور تماس 
بگیری��م، منافع ترامپ در انتخابات آینده ریاس��ت 
جمهوری به ایران گره خورده اس��ت. آمریکا دقیقاً 
نمی دان��د چه چیزی می خواه��د و چگونه باید آن 
را به دس��ت آورد. قاضی زاده هاشمی گفت: آمریکا 
اعالم کرده من به دنبال جنگ نیستم و می خواهم 
از نیروی نظامی به عنوان پش��تیبانی دیپلماسی و 
قرار گرفتن ایران پای میز مذاکره استفاده کنم اما 
غرب گرایان داخلی در افکار عمومی این طور تبلیغ 

می کنند که آمریکا به دنبال جنگ است.

غرب گرایان می خواهند عدم وقوع جنگ را 
در انتخابات به مردم بفروشند

وی تصریح ک��رد: غرب گرایان و اصالح طلبان 
که در داخل کش��ور به دنبال ایجاد دوگانه جنگ 
و صل��ح هس��تند، در جریان مذاکره دس��تاوردی 
نداش��تند لذا تالش دارند صلح یا عدم وقوع جنگ 
را ب��ه عنوان دس��تاورد خود به مردم بفروش��ند و 
اینگونه جایگاه خود در قدرت را حفظ کنند. صلح 
در واقع دستاورد انقالب اسالمی به پشتوانه شهدا، 
نیروهای مس��لح و دس��تاوردهای دفاعی به دست 

آمده اس��ت اما غرب گرای��ان تالش دارند آن 
را به عنوان دس��تاورد خود در انتخابات به 
مردم بفروش��ند و خود را در محور جامعه 

قرار دهند.
عض��و ش��ورای مرک��زی فراکس��یون 
نماین��دگان والی��ی مجلس تصری��ح کرد: 

هیچ کس اجازه نخواه��د داد از منافع 
ملت ایران صدمه ببیند و هیچ کس 
از آرمان های انقالب و امام دست 
نخواهد کش��ید. این ملت آماده 
مب��ارزه و دف��اع از خود اس��ت. 
سرلشکر سالمی در مجلس اعالم 
کردند ما دنبال جنگ نیس��تیم 

اما از جنگ هم نمی ترسیم زیرا شهادت طلبی ملت 
ایران به معنای جنگ طلبی نیست.

قاض��ی زاده هاش��می تاکید کرد: مل��ت ایران 
هیچ گاه در ط��ول تاریخ آغازکنن��ده جنگ نبوده 
اس��ت. ملت ایران دارای قدرت استراتژیک است، 
آمریکا در سطحی نیست که جنگ را به ما تحمیل 
کند و ایران به دنبال جنگ نیست اما آمادگی الزم 
را داری��م که اگر جنگی اتفاق افت��اد نه تنها دفاع 
بلکه دشمن را شکست دهیم و منافع آمریکا را در 

کل جهان نابود خواهیم کرد.

باب مذاکره ای که منجر به تسلیم شود 
بسته است

عضو هیأت رئیس��ه مجلس ب��ا تاکید بر اینکه 
باب مذاکره ای که منجر به تسلیم شود بسته است 
گفت: باب مذاکره با افراد بدعهدی که تمام تعهدات 
بین المللی خود را زیر پا گذاشته اند، بسته است. با 
این رفتارها کسی حاضر به مذاکره با آمریکا نیست 
برای مذاکره با ایران ابتدا باید دولت آمریکا به برجام 
بازگ��ردد و تعهدات بین المللی خود را اجرایی کند. 
بعد می تواند ادعای ی��ک گفت وگوی جدید کند. 
وی اف��زود: آمریکا دو بمب ات��م در جهان 
منفجر کرده است اما ۵۰ سال است که با 
تهدید حمله اتمی بسیاری از کشورها را 
وادار به تسلیم کرده است. غربگرایان نیز 
چنین کاری می کنند، با استفاده از تجربه 
جنگ تحمیلی و القای ترس 
مانع  همیش��ه  جن��گ  از 
از رش��د و ترقی کش��ور 

شده اند.
قاضی زاده هاشمی 
غرب گرای��ان  گف��ت: 
ب��ا ق��رار دادن افراد 
پُست های  در  ناالیق 

مدیریت��ی و ع��دم توجه به نیروه��ای داخلی این 
مشکالت را برای ملت ایران ایجاد کردند.

رئی��س فراکس��یون اقدام پیش دس��تانه علیه 
تهدی��دات آمریکا تصری��ح ک��رد: آمریکایی ها در 
موقعیتی نیستند که حمله موشکی به ایران داشته 
باشند. در بیان این موضوعات افراد تندرویی مانند 
بولتون احتیاط می کنن��د و نام جنگ را نمی برند. 
آمریکا مثل بچه زورگو و پررو اس��ت که با پشتوانه 
ن��او لینکن به دنب��ال قرار دادن ایران پش��ت میز 
مذاکرات اس��ت اما ملت ایران به این روش پش��ت 
میز مذاکرات نمی رود. کس��ی ک��ه می خواهد با ما 
مذاکره کند باید به تعهدات قبلی خود عمل کند.

 آمریکایی ها به دنبال
تغییر نظام محاسباتی مدیران هستند

عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: غرب گرایان 
ب��ا تبلیغ جنگ، آدم های نات��وان خود را روی کار 
آورده و مش��کالت اقتصادی که ناشی از مدیریت 
آنهاست را پوشش دادند چون توانایی برای اصالح 
ام��ور ندارند. امنیتی که زاییده رفتار آنها نیس��ت 
را می فروش��ند. این امنیت با مجاهدت شهیدان به 
دس��ت آمده اس��ت که دولت به دنبال فروش این 

امنیت به عنوان دستاورد خود است.
عضو ش��ورای مرک��زی فراکس��یون نمایندگان 
والیی مجلس گفت: ملت ایران ملتی منسجم است و 
آرزوهایی بزرگ و اراده قوی برای دستیابی به اهداف 
خود دارد. ش��اید ام��روز مردم از ش��رایط اقتصادی 
ناراضی باشند اما انسجام کاملی بین ملت ایران وجود 
دارد. ملت ایران خواس��تار تسلیم نیستند و هرگونه 
رفتاری که منجر به تسلیم شود را محکوم می کنند.

وی ادام��ه داد: تاری��خ آمریکا نش��ان داده که 
نتوانس��ته اند در برابر ملت های مقاوم پیروز شوند. 
اگ��ر ملت ها مقاوم��ت کرده و محوریت ش��جاعی 
داش��ته باش��ند فش��ارهای آمریکایی ها بی نتیجه 
خواه��د ماند، تجربه ویتنام و ک��ره این موضوع را 
ثابت می کن��د. آمریکایی ها به دنب��ال تغییر نظام 
محاس��باتی مدیران و محوریت کشور هستند تا به 

اهداف خود دست یابند.  مهر

چرا منابع آمریکایی آشکارا از فرار جنگی ترامپ سخن می گویند؟

ایران چگونه جایگاه بولتون را متزلزل کرد؟
چه پیام پنهانی ترامپ را اینقدر از جنگ با ایران دور کرد؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:
اصالح طلبان می خواهند عدم وقوع جنگ را در انتخابات به مردم بفروشند


