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با  که افتخار داش��ته باش��د.  انقالب توج��ه ب��ه س��وابقی ک��ه از ج�اده 
مذاکرات اف��راد و طیف های مختلف برای مذاکره 
در نظام جمهوری اس��امی ثبت شده است سخت 
نیس��ت بفهمیم، نه مذاکره کردن و عکس گرفتن 
افتخ��ار دارد و نه باالبردن س��طح آنهایی که دور 
ی��ک میز م��ی نش��ینند و می خندن��د، منکر این 
ماجرا نیس��تیم که نشاندن دش��من پای یک میز 
هن��ر می خواه��د اما باید به قیم��ت و اهداف این 
نشست هم توجه شود. مهم است که از نشستها و 
خندیدنها و عکس گرفتنهای متوالی نتیجه ای در 
راس��تای منافع عمومی کشورت حاصل شود. مهم 
است که چند سال که از عکسها و لبخندها و قدم 
زدنها گذش��تیم بتوانیم به اف��کار عمومی خروجی 
هن��ر کش��اندن رقیب پ��ای میز مذاکره را نش��ان 
دهیم نه اینکه تازه ش��روع کنیم ب��ه گفتن اینکه 
فان کش��ور دغل باز است و ...خب اگر قرار بود با 
دوس��ت نشس��ته و همه چیز خوب باشد که اصا 
کار ب��ه مذاک��ره نمی کش��ید! اما انگار در کش��ور 
هس��تند افرادی که نفس مذاکره کردن برایش��ان 
هدف و غایت همه چیز اس��ت و تاش دارند تا به 
ه��ر قیمت��ی بر آلب��وم عکس��های خ��ود در کنار 
ش��خصیتهای دوس��ت و دش��من بیفزاین��د. انگار 
برایش��ان مهم است که با وجود همه نارواهایی که 
در مذاک��رات قبلی دیده اند و هم��ه ناروهایی که 
خورده اند بگویند با همه در صلح و آشتی هستند 
حت��ی اگ��ر به قیم��ت ب��اج دادن به غیر باش��د!! 
متاس��فیم که هنوز هم هس��تند اف��رادی که نمی 
دانند مذاکره کردن هنر نیس��ت گرفتن حق مردم 
هدف اس��ت و افتخار دارد وگرنه اگ��ر قرار بر این 
باش��د که چوب حراج به حقمان و منافع عمومی 
بزنی��م هر دش��منی با ه��ر میزان دلخ��وری برای 
گرفتن سهمش از سفره کشور حاضر است ساعتها 
صف بیاستد، باید حق گوی و باج ندادن و گرفتن 
مطالبات مردم��ی را تمرین کنیم نه به هر قیمتی 

نشستن پای میز مذاکره.
البته بعد از برجام و رفتاری که این کشور در قبال 
تعهد صورت گرفته داش��ت و به هیچ یک از وعده 
های��ش چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ وفا 
نکرد، خوشبختانه نوع ادبیات برخی ها تغییر یافته 

و متوجه هدف از مذاکره شده اند. 
در عی��ن حال مقامات ارش��د کش��ور بارها و بارها 
تاکید کردند که با امریکا خصوصا امریکای ترامپ 
مذاکره ای ندارند و قرار هم نیس��ت که بخواهند با 
فش��ارهای دشمن عقب نشینی کنند، این مهم در 

س��خنان رهبر معظم انقاب و بنیانگذار جمهوری 
اسامی از بدو پیروزی انقاب جاری بود و بارها و 

بارها در سخنرانی هایشان تاکید شده است.
در همین راس��تا  رئیس جمهوری هم با تاکید به 
اینکه مقابل زورگویی امریکا کوتاه نمی آئیم گفته 
اس��ت:»اگر دست از ظلم و عهد ش��کنی بردارند، 
همواره اهل منطق و مذاکره ایم.« حجت االس��ام 
حس��ن روحانی با بیان اینکه م��ردم مقاوم و عزیز 
کش��ور هم امروز کامًا به این نظر رس��یده اند که 
در برابر زورگو نمی توان تسلیم شد و باید در برابر 
زورگویی ایس��تاد، تصریح کرد: »ما همیش��ه برای 
مذاک��ره آماده ایم، همین س��اعت و همین لحظه 
ش��ما از زورگویی و تحریم دس��ت بردارید و پای 
منطق و عقل برگردید ما آماده ایم. ما اهل منطق و 
عقانیت هستیم و به عهد خود وفاداریم، اما وقتی 
ش��ما به عهد خود عم��ل نمی کنید، ما راه دیگری 
پیش روی خود نداریم و در این مس��یر مردم عزیز 
با هم��ه قدرت در حمایت از مس��ئوالن خود پای 
کار هس��تند و از 18 اردیبهش��ت در مقابل فشار 
دشمنان از تصمیم مسئوالن خود حمایت کرده و 
بیشتر دولت را حمایت می کنند.« و او هم به نوعی 
برای نشس��تن پای میز مذاکره حق ملت را طلب 
کرد تا ب��ه امریکا بفهماند که جمهوری اس��امی 
ایران بعد از س��الها خویشتن داری و متعهد بودن 
حاال برای نشس��تن دور ی��ک میزانجام تعهد ملی 
از امری��کا را مطالبه می کند چرا که این کش��ور و 
مسئوالنش قابل اعتماد برای حرف زدن و امضای 
توافق نیستند و اگر قبل از مذکره اقدام عملی ای 
را در جهت آزاد س��ازی حقوق مل��ت  مان و رفع 

تحریمه��ا انام ندهند بعد از امض��ای قرارداد حتی 
اگر قرارداد جهانی ثبت ش��ده در سازمان ملل هم 

باشد زیر بار تعهداتشان نمی روند.
اما با همه اینها واکنش پمپئو به پیش شرط ایران 
ب��رای مذاکره ب��ا آمریکا هم خواندی اس��ت! وزیر 
ام��ور خارجه آمریکا به اظه��ارات رئیس جمهوری 
ایران در خصوص پیش ش��رط تهران برای مذاکره 
با آمریکا واکنش نش��ان داد.سی ان ای نوشت که 
»مایک پمپئ��و« وزیر خارجه آمری��کا با تاکید بر 
اینکه دونالد ترامپ تصمیم نهایی در مورد مذاکره 
با ایران را خواهد گرفت، عنوان داشت که سخنان 
اخیر رئیس جمهوری ایران همان پیشنهادی است 

که او به جان کری و باراک اوباما ارائه کرده بود.
وزیر خارجه ایاالت متحده، در مصاحبه ای تلفنی با 
روزنامه واشنگتن پست گفته است: »رئیس جمهوری 
ترامپ اس��ت که در نهایت تصمیم خواهد گرفت. 
اما این همان مس��یر نازلی است که دولت پیشین 
رفته و به توافق اتمی با ایران منجر ش��د. در حالی 
ک��ه در این دولت، ه��م رئیس جمهوری و هم من 

معتقد هستیم آن توافق فاجعه بار بود.«
ای��ن اظهارت پمپئو در حالی اس��ت که ش��خص 
دونالد ترامپ از آمادگ��ی خود برای مذاکره بدون 
پیش شرط با ایران سخن گفته است البته سخنی 
که در عمل نشان داده است امکان تحقق ان بسیار 
پایین اس��ت چرا که هر بار ترام��پ از مذاکره بی 
قید و ش��رط س��خن می گوید یک نفر از اعضای 
کابینه دقایقی بعد ش��روط امریکا برای مذاکره را 

بیان می کند.
اما نباید از این امر چشم پوشی کرد که در روزهای 

گذشته توقف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران 
در جبل الط��ارق از س��وی نیروی دریای��ی بریتانیا 
نگرانی ه��ا را بر متعه��د نبودن غرب ب��ه توافقات 
افزایش داه اس��ت هر چند که س��ه کشور اروپایی 
امضا ءکنن��ده برجام به جای تذک��ر به انگلیس در 
بیانیه ای ضمن هشدار درباره باال رفتن تنش ها در 
خلیج فارس و از بین رفتن برجام خواس��تار یافتن 

راه هایی بر گفت وگو و کاهش تنش ها شدند.
در این بیانیه که روز یکشنبه از سوی دفتر امانوئل 
ماکرون صادر ش��د، کش��ورهای فرانس��ه، آلمان و 
بریتانیا گفتند که زمان آن رسیده است که طرفین 
مس��ئوالنه عمل کنن��د، راهی ب��رای جلوگیری از 
افزایش تنش ها بیابند و به س��مت گفت وگو پیش 

بروند.
طی س��ه هفت��ه گذش��ته امانوئ��ل بون، مش��اور 
دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه دو بار به ایران 
س��فر کرده است و احتمال دارد ش��خص امانوئل 

ماکرون نیز به تهران سفر کند.
اقای ب��ون چهارش��نبه، دهم ژوئیه ب��ا حضور در 
تهران، پیغام کتبی امانوئل ماکرون را تسلیم حسن 
روحانی ایران کرد. رئی��س جمهوری ایران نیز در 
این ماقات ضمن تاکید بر اینکه کشورش کاما راه 
دیپلماس��ی و مذاکره را باز نگهداشته است، گفت: 
»هدف اصلی جمهوری اسامی ایران این است که 
تعهدات قید شده در برجام از سوی طرفین آن به 
طور کامل اجرا شود و چنانچه طرفین به تعهدات 
خ��ود عمل کنند، ایران ه��م گام های جدیدی در 

تکمیل تعهدات خود بر خواهد داشت.«
حال بای��د منتظر ماند و دید امری��کا به برجام بر 
می گردد، تحریمها را لغو می کند و همه تعهدات 
قبل��ی را انجام م��ی دهد که بخواهیم ب��ا او مانند 
کشورهای دیگر رفتار کنیم یا همچنان می خواهد 
نظام سرمایه داری، اس��تبدادی و ورگویی خود را 
حف��ظ کند و اروپا در این مس��یر متعهد اس��ت یا 
همچنان می خواهد سیاست چماق و هویج را پی 

گیرد  و کاری نکند.
ب��ی نتیجه ب��ودن مذاک��ره با آمری��کا زمانی 
آشکارتر می شود که وزرای خارجه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا دیروز در بروکس��ل گردهم آمدند تا 
در جلسه ای با موضوع اصلی توافق هسته ای ایران، 
گام ه��ای بعدی خود برای واکنش نش��ان دادن به 
کاهش تعهدات برجامی تهران – که آنهم در پاسخ 
ب��ه خروج یکجانبه آمری��کا از توافق و بازگرداندن 
تحریم های یکجانبه و ظالمانه بود – تعیین کنند.

دیپلمات های عالی رتبه س��ه کش��ور اروپایی 
امضاکننده برجام )فرانسه، انگلیس و آلمان( پیش 
از ورود به این نشس��ت در گفت وگو با خبرنگاران 
از لزوم پایبن��دی ایران به تمام تعهدات خود ذیل 
تواف��ق هس��ته ای و عدم گزین��ش انتخابی اجرای 
بنده��ای برجام صحبت کردند ام��ا چیزی درباره 
اقدامات غیرقانونی واشنگتن و تنش زایی های اخیر 

با تهران به زبان نیاوردند.

ای��ران نیز پس از یک س��ال صبوری و فرصت 
دادن به اروپا برای ایس��تادن مقابل آمریکا و عدم 
اجرای تحریم های یکجانبه واشنگتن علیه تهران، 
در تاری��خ 18 اردیبهش��ت 1۳۹8 از توقف برخی 
اقدام��ات ذیل برج��ام خبر داده و به کش��ورهای 
باقیمان��ده در توافق هس��ته ای ۶۰ روز فرصت داد 
ت��ا تعهدات خود را اجرا کنن��د. با پایان این مهلت 
ش��صت روزه و تداوم انفع��ال اروپا در برابر آمریکا، 
ای��ران نی��ز در تاریخ 1۶ تیر اعام ک��رد نه تنها از 
س��قف ۳۰۰ کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنی ش��ده 
عبور کرده بلکه سطح غنی سازی را از ۳.۶7 درصد 

به 4.5 درصد افزایش داده است.  
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نوزدهمی��ن کنفران��س هرتزلی��ا هفته گذش��ته در حالی در 
اس��رائیل برگزار ش��د که این کنفرانس به ظاهر غیر رس��می 
یکبار دیگر آخرین محاسبات، ارزیابی های مقامات امنیتی و 

سیاسی رِژم صهیونیستی را نمایان و یادآوری کرد.
الف: س��ال ۹۳ بود که رهبر معظ��م انقاب در مواضعی علنی 
از لزوم تسلیح مردم ساکن کرانه باختری در فلسطین همانند 
نوار غزه س��خن گفتن��د. در آن ایام ای��ن موضع گیری علنی، 
غیرمنتظره و کم س��ابقه توصیف شد. موضعی که برخی از این 
منظر که وضعی��ت اجتماعی کرانه باختری متفاوت با نوارغزه 
اس��ت، در نتیج��ه بخش بودن آن تردید کردن��د. پس از چند 
سال از این فرمان هوشمندانه رهبری، رؤوفین ریولین رئیس 

رژیم صهیونیس��تی در س��خنانی در کنفرانس اخیر هرتزلیا از 
احتم��ال انتقال مقاومت و نبرد از نوار غ��زه به کرانه باختری 
اب��راز نگرانی کرده و اظهار داش��ت: باید گف��ت آنچه امروز در 
نوار غزه جریان دارد، ممکن اس��ت ب��ه کرانه باختری منتقل 
ش��ود. در همین حال، ژنرال گادی آیزنکات رئیس سابق ستاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی هم در این کنفرانس گفت: 
دو میلیون انس��ان در نوار غزه و دو میلیون و هش��تصد هزار 
نفر در کران��ه باختری زندگی می کنند و همگی آنها، حمات 
مسلحانه)مقاومت مسلحانه( را شیوه و راه اساسی برای تحقق 
حقوق سیاس��ی، دینی و اجتماعی خ��ود قلمداد می کنند که 
س��بب شده است اس��رائیل با یک چالش بسیار پیچیده روبرو 
ش��ود. این ارزیابی جامعه امنیتی اس��رائیل نشان می دهد که 
مواضع چند س��ال قبل رهبر معظم عاوه بر هدفگذاری برای 
وارد کردن یک ش��وک امنیتی به رژیم صهیونیس��تی؛ تا چه 
حد قابل توجه ای بر س��نجش و پایش دقیق افکار عمومی در 
کرانه باختری اس��توار بوده اس��ت. همچنانک��ه ژنرال عاموس 
گلعاد رئیس اداره سیاس��ی و امنیتی سابق وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی نیز گفته اس��ت: تشکیات خودگردان فلسطین 
دیگر به عنوان یک قدرت و مجموعه پابرجا نیست، آنچه وجود 

دارد جزیره حماس و جزیره فتح است، امروز اگر انتخاباتی در 
کرانه باختری برگزار ش��ود، قطعا حماس پیروز خواهد ش��د، 
فروپاش��ی امنیتی در کرانه باختری بزرگترین خطر نسبت به 
نوارغزه است، حماس به فلسطینیان ثابت کرد که بهترین راه 
برای تعامل با اس��رائیل، قدرت)مقاومت( است. درجمع بندی 
بند »الف« می توان گفت که با استناد به همین اظهارات اخیر 
مسئولین امنیتی سطح اول جامعه اطاعاتی و نظامی اسرائیل، 
فرمان اس��تراتژیک چند سال قبل رهبری درباره تسلیح کرانه 
باختری، هرچه بیشتر و کامل تر اجرایی شود، نابودی اسرائیل 

و آزادی فلسطین سرعت فوق العاده ای خواهد گرفت.
ب: ام��ا رهب��ر معظم انقاب طی چند س��ال اخی��ر چندین 
ب��ار از موج تازه بیداری اس��امی در منطقه س��خن گفته اند. 
موضع��ی که برخی در داخل  بع��د از فروکش برخی التهابات 
بیداری اسامی در منطقه، با برآوردهای سطحی و استناد به 
وضعیت به ظاهر آرام سیاس��ی در برخی کش��ورهای منطقه 
تاش غیرمس��تقیم کردند، ت��ا بر این پیش بین��ی نیز خللی 
وارد کنند. اما ارزیابی های اطاعاتی منتش��ر شده نوزدهمین 
کنفرانس امنیتی هیچ صراحت و تضمینی بر ثبات کشورهای 
منطق��ه حتی برای چند ماه آینده هم ن��دارد. ژنرال عاموس 

گلعاد رئیس اداره سیاسی و امنیتی سابق وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی و رئیس کنفرانس هرتزلیا در سال جاری میادی 
گفته اس��ت: ما روابط شگفت آوری را با بسیاری از کشورهای 
عربی برق��رار کردیم، ولی بدون فلس��طینیان هیچ صلحی با 
آنها وجود نخواهد داش��ت، کش��ورهای عربی به آنها خیانت 
نخواهند کرد و دستگاه های امنیتی اسرائیل ممکن است در 
پی��ش بینی حوادث قابل انتظ��ار و قابل پیش بینی در جهان 
عرب موفق نباش��ند واینکه این کش��ورها تا چه زمانی باثبات 
باقی خواهند ماند. این در حالیس��ت که س��رویس اطاعاتی 
اس��رائیل اشراف قابل تاملی بر کشورهای عربی و به خصوص 
ب��ر وضعیت حاکم��ان این کش��ور ها دارد و ب��ه همین دلیل 
ارزیابی های آنها بس��یار قابل تامل است. آنهم ارزیابی های که 
به صراحت از عدم ثبات و وقوع هر لحظه طوفان براندازی در 
این کشورها حکایت دارد. براندازی که بی شک با شاخص های 

بیداری اسامی بیشتری همراه خواهد بود.
*پی نوشت: نوزدهمین کنفرانس امنیتی هرتزلیا نشان داد که 
جامعه امنیتی اس��رائیل نیز به نوعی با نظر رهبر آینده انقاب 
درباره آینده منطقه - نابودی اسرائیل، آزادی فلسطین و تحقق 

گسترده بیداری اسامی- هم نظر هستند.  جهان نیوز

یادداشت

محمود آصفی 

سال 1۳۹8 در کنار تمام فراز و نشیب هایش سالی است که 
حائز اهمیت فراوانی برای آینده کشور است.

نمایندگان مجلس دهم از پایان سال پیش تا همین اواخر به 
دنب��ال اصاح یا بهتر بگویم نرم ک��ردن قانون به نفع خود یا 

طایفه سیاسی شان بودند 

...قصه انتخابات در شهر های بزرگ چون تهران ، اصفهان ، تبریز 
، مش��هد و... کمی متفاوت تر از شهرستان هایی است که هنوز 
بافت طایفه ای خود را حفظ کرده اند و پیچیدن یک نسخه واحد 

برای تمام این مناطق و حوزه های انتخابیه کاری اشتباه است.
انتخابات ها تجلی دموکراس��ی در سراس��ر دنیا هستند و کشور 
عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست اما باید اعتراف کرد در 
کشور ما علیرغم ده دوره تجربه انتخابات مجلس شورای اسامی 
هن��وز عموم ما مردم در انتخاب ه��ای خود ماک های اصلی را 
مورد توجه قرار نمی دهیم.نبود قانون یا قاعده ای مشخص برای 
پیگیری مسئولیت های مدنی کاندیدا ها در قبال شعارها و وعده 
های خود یک نقص بزرگ اس��ت که در این سالها با وجود تذکر 

حقوق دانان بزرگ کشور مورد توجه قانون گذاران نبوده است.
بعضا در شهرس��تان ها دیده می شود که کاندیدا ها با مطرح 

نمودن ش��عار ها و وعده های ناشدنی موجب ایجاد توقعات نا 
بجا در ما مردم می شوند و این توقعات وقتی پس از انتخاب 
به جهت نبود اختیار و امکان آن منتخب پاسخ مثبت دریافت 
نمی کند موجب نارضایتی عمومی می شود.س��و اس��تفاده از 
ع��دم آگاهی ما مردم در بس��یاری از دوره ها موجب انتخاب 
نمایندگانی ش��ده است که عملکردشان بعضا موجب خجالت 

زدگی ساکنین حوزه انتخابیه شده است. 
باید ما مردم درک کنیم ! مجلس و نمایندگان آن قرار نیست 
در ی��ک مهمانی طایفه ای نماینده طایفه ما باش��ند ، قانون 
گذاری صحیح ، معقول و بر اس��اس نظرات کارشناسی و دور 
اندیشانه و نظارت بر حسن اجرای این قوانین و قواعد وظیفه 
اصلی نمایندگانی اس��ت که بعضا برای دریافت بلیط دور دوم 
و سوم نمایندگی خود از مردم حوزه انتخابیه وارد بازی های 

رسانه ای و پوپولیستی منطقه ای می شوند !
آس��فالت کردن جاده دسترس��ی های منطقه و... این دست 
امور وظیفه نمایندگان نیس��ت ! نماین��دگان صرفا باید ناظر 
بر عدالت توزیع باش��ند نه مجری طرح ها !اصل تفکیک قوا ، 
وظایف نماینده مجلس را از فرماندار و اس��تاندار بعنوان عالی 
ترین مقام اجرایی استان و شهرستان مجزا می سازد و تداخل 

این اختیارات و وظایف موجب هرج و مرج است !
اما س��خن آخر این یادداش��ت با برداران و خواهرانی اس��ت 
که قصد دارند ان ش��اهلل با نیت خدم��ت به مردم وارد عرصه 
انتخابات شوند :خواهر و برادر ارجمندم ؛ پیش از کاندیداتوری 
و سخنرانی های تبلیغی لطفا قانون اساسی ، قوانین باالدستی 
توس��عه ای و... را مطالعه فرمائید تا با دادن وعده های نا بجا 

موجب صدمه زدن به جایگاه قانونگذاری نشوید !

نگاه 

سوءقصدی در کار نبود
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر سوءقصد 
به وی گفت: بنده این موضوع را تکذیب می کنم و صرفاً موضوع سرقت بوده است.
حجت االس��ام احمد س��الک درباره س��وء قصد به خودش گفت: این خبر جو 
س��ازی اس��ت و چنین مس��ئله ای به هیچ وجه مطرح نبود.البته سینه ما آماج 
گلوله های منافقین اس��ت اما شایعاتی که شب گذش��ته در این باره پخش شد، 

واقعیت ندارد.
وی گفت: در حال مصاحبه تلویزیونی بودم که صدای دو شلیک را شنیدم. قضیه از این 
قرار بود که چهار موتور سوار با دو موتور در صحنه بودند و طبق شواهد عینی به محافظ 
بنده که در ماش��ین نشس��ته بود، حمله کردند و از آنجایی که کیف بنده هم در ماشین 
بود. بافاصله حراست مجلس و مأموران نیروی انتظامی در صحنه حادثه حاضر شدند تا 
این لحظه جمع بندی آنان این است که موضوع سرقت بوده و البته همچنان این مسئله 

در حال بررسی است. مهر

برگزاری رزمایش پدافند هسته ای 
جانش��ین فرمانده سپاه تهران گفت: در آبان ماه امسال رزمایش پدافند غیرعامل 

هسته ای در اطراف نیروگاه تحقیقاتی تهران برگزار می شود.
 س��ردار سیروس صابری  در حاش��یه افتتاح کانون بسیج رسانه ثامن االئمه )ع( 
با اش��اره به تهدیدات دش��منان در حوزه های مختلف علیه ایران اسامی، گفت: 
دشمن برای ضربه زدن به این خاک و بوم تمام تاش خود را به کار بسته است 

اما تمام این توطئه ها تاکنون ناکام بوده است.
وی با بیان اینکه دش��من بعد از ناکامی در جنگ س��خت به جنگ نرم روی آورده است، 
تصریح کرد: دشمنان در ش��بیخون فرهنگی نیز شکست خورده اند و جمهوری اسامی 
بار دیگر پیروز این عرضه بوده است و نشانه بارز این امر ظهور و بروز افرادی مانند شهید 
حججی ها هس��تند. وی با بیان اینکه دشمنان س��عی دارند تا مردم را نسبت با آینده و 
نظام مأیوس کنند، خاطرنش��ان کرد: مقام معظم رهبری همواره به روش��ن بودن آینده 

تأکید دارند. مهر

ایران برای خرید اس ۴۰۰ هنوز پاسخی به روس ها نداده است
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( گفت: در خصوص خرید 
س��امانه دفاع موشکی اس 4۰۰ هنوز از س��وی جمهوری اسامی ایران تصمیم 

نهایی اتخاد نشده است و ما پاسخی به طرف روس نداده ایم.
س��ردار علی شادمانی اظهار کرد: ما برای دفاع از منافع کشور و انقاب اسامی، 
هر آنچه را که الزم داشته باشیم تهیه می کنیم و ترجیح می دهیم که در اولویت 

نخست، نیازهای مان را در داخل تامین کنیم. وی افزود: چنانچه نتوانیم در داخل 
نیاز های دفاعی خود را تهیه کنیم یا اینکه مس��یر تهیه برای ما طوالنی باش��د، آنگاه از 

کشور های هم پیمان و دوست این تجهیزات می گیریم.
وی گفت: در خصوص خرید س��امانه دفاع موش��کی اس 4۰۰ هنوز از س��وی جمهوری 
اس��امی ایران تصمیم نهایی اتخاد نش��ده اس��ت و ما پاس��خی به طرف روس نداده ایم. 
طبیعی اس��ت که اگر تصمیمی در این حوزه گرفته ش��ود حتما اقدام خواهیم کرد، ولی 

هنوز تصمیمی گرفته نشده است. میزان

رد یک شایعه
م���ع���اون س��ی��اس��ی س��پ��اه گ��ف��ت: 
آم��ری��ک��ای��ی ه��ا ص��اح��ی��ت م��ذاک��ره 
پایبند  تعهداتشان  به  و  نداشته 
پاسدار  سرتیپ  س��ردار  نیستند. 
سپاه  سیاسی  معاون  جوانی  یداهلل 
پ��اس��داران ان��ق��اب اس��ام��ی، در 
واکنش به ادعای یک فعال رسانه ای 
به نقل از دفتر سیاسی سپاه مبنی 
مستقیم  مذاکره  ای��ران  اینکه  بر 
ضمن  است،  پذیرفته  را  آمریکا  با 
جمهوری  گفت:  شایعه،  این  تکذیب 
با  م��ذاک��ره ای  هیچ  ای��ران  اسامی 

مقامات آمریکا نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه دشمن سعی دارد 
از طریق عملیات روانی و جنگ نرم 
بر افکار عمومی تاثیر بگذارد، ادامه 
داد: دشمن می خواهد بی اعتمادی 
وج��ود  ب��ه  جامعه  الی��ه ه��ای  در  را 

بیاورد.
بر  تاکید  با  سپاه  سیاسی  معاون 
مذاکره  صاحیت  آمریکایی ها  اینکه 
پایبند  تعهداتشان  به  و  نداشته  را 
در  ام��روز  ک��رد:  اضافه  نیستند، 
دستگاه های مختلف در موضوع عدم 

مذاکره اتفاق نظر وجود دارد.
سردار جوانی با بیان اینکه شایعات 
اجتماعی  شبکه های  در  شده  مطرح 
اصالت، پایه و اساس ندارد، یادآور 
شبکه  در  شده  مطرح  مطالب  شد: 
روانی  عملیات  جنبه  اجتماعی  های 
داشته و مطرح کنندگان این مطالب 

سرخوردگان سیاسی هستند.

نمای نزدیک

غیرقابل اعتمادند
خب این روزها در کشور صحبت، صحبت اروپایی ها و 
پیشنهادهای اروپایی است. من توصیه ام این است که 
به اروپایی ها هم اعتماد نکنید. در مورد آمریکا هم من 
از دو، سه سال پیش که این بحثهای مذاکرات مربوط 
به هسته ای برقرار بود دائماً، هم خصوصی به مسئولین 
میگفتم، هم در جلس��ات عمومی -در س��خنرانی ها- 
مک��ّرر گفتم که من اعتمادی به اینه��ا ندارم. به اینها 
اعتماد نکنید؛ به اینها اطمینان ]نکنید[؛ به حرفشان، 
به قولشان، به امضایشان، به لبخندشان اعتماد نکنید، 
اینها مورد اعتماد نیستند. خب، حاال نتیجه این شده 
که خود مسئولینی که آن روز مذاکره میکردند، امروز 
دارند میگویند آمریکا غیر قابل اعتماد اس��ت! خب، از 
اّول بایس��تی این غیر قابل اعتماد بودن را تش��خیص 
میدادن��د و حرکت میکردند. ام��روز هم دارم راجع به 
اروپا میگویم »غیر قابل اعتمادند«؛ نمیگویم درباره ی 
مس��ائل مورد ابتاء و مانند اینها ارتباط نداشته باشید 
با اینها؛ نه، بحث س��ِر این اس��ت که به اینها با چشم 

بدبینی نگاه کنید؛ اینها به هیچ چیز پابند نیستند.
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مخاطب شمایید

از دستگاه پوز چه خبر؟
آقا قبول نیس��ت. وزیر نفت به ش��کل آشکاری مواضغ 
خودش را به همه نشان می دهد و وقتی ما می خواهیم 
مواضع خودمان را نشان بدهیم صدای همه در می آید. 
اصا چه معنایی دارد که ایشان مواضع خودش را توی 
چشم ملت فرو کند و بی رودبایستی به اهالی مطبوعات 
بگوی��د »جیره خوار« و ما درباره دس��تگاه های »پوز« 
توی دفتر کار ایش��ان حرفی نزنیم. مرگ خوب اس��ت 
اما فقط برای همسایه؟! اصا هم از این خبرها نیست. 
ما خودمان تنهایی از پس ایش��ان برمی آییم و نیازی 
به کمک مطبوعات دیگر نداریم. از قدیم و ندیم گفته 
 اند مواضع پیرمرد را فقط پیرزن خنثی می کند و بس!
برادر زنگنه: هر وقت اس��م بابک زنجانی را می آورم، دو 

هفته در مطبوعات به ما حمله می شود.
ننج�ون: اتفاقا وقتی اس�م باب�ک زنجانی را به 
زبان م�ی آورید یک نوع »همذات پنداری« خاصی 

هم توی چهره تان موج می زند مهندس جان!
ب��رادر زنگنه: تعدادی مطبوع��ات جیره خوار از  بابک 

زنجانی حمایت می کنند.
ننجون: م�ا جیره خواریم آق�ای وزیر اما جیره 
خودمان را به ش�کل زیرمیزی از اس�تکبار جهانی 
دریافت می کنیم و توی دفتر کار خودمان دستگاه 
»پوز« نتمی گذاریم که ارباب رجوع را تلکه کنیم.برادر 
 زنگنه: من نمی توانم اس�م بابک زنجانی را رها کنم.
ننج�ون: اص�ال قدیمی ها م�ی گویند پیم�ان عقد 
وزیرنف�ت وق�ت و امثال بابک زنجان�ی یک چیزی 
توی مایه های عقد پس�رعمو و دختر عموس�ت که 

در آسمان ها بسته اند.
ب��ردار زنگن��ه: برن��ِد نفت خ��واری مختص اوس��ت و 

نمی توانم از آن بگذرم.
ننجون: تا جایی که ما خبر داریم پش�ت سر هر 
نف�ت خوار موف�ق یک رانت خوار نف�ت فروش هم 

ایستاده است.
برادر زنگنه: البته عده ای االن به ما فحش می دهند.

ننج�ون: اتفاقا ما همین االن دایی جان ناپلئون 
را دیدیم که داش�ت از کنار دفتر روزنامه سیاس�ت 

روز رد می شد و به زمین و زمان فحش می داد.
برادر زنگنه: نمی گذاریم نفت کشور را ببرند، بخورند و 

پول آن را پس ندهند.
ننج�ون: مگر کش�ک اس�ت. اینهم�ه آدم دور 
س�فره نشس�ته اند چه معنی دارد یکی بیاد و تک 

خوری کند؟
ب��رادر زنگن��ه: وزارت نفت دو هزار میلی��ارد تومان از 

اموال بابک زنجانی را دریافت کرده است.
ننجون: این پول خردها را اعالم عمومی نکنید.

مردم جگرشان برای شما کباب می شود.
برادر زنگنه: بابک زنجانی مرتب می گوید که می خواهد 

پول بدهد و اموالش را پس بگیرد.
ننج�ون: دس�تگاه پ�وز را نش�ان بدهید کارت 

بکشد و خالص!

ننجون

همه اش دروغ است!
ویلیام پری وزیر دفاع س��ابق امریکا به توئیت 
نوزده��م تیرماه ترامپ ک��ه در آن ادعا کرده 
بود، ایران مخفیانه در حال غنی س��ازی بوده، پاس��خ 

داد و نوشت: »اینها همه اش دروغ است.«

سیاست مجازی

اعترافات امنیتی، صهیونیستی
به قدرت تحلیلی رهبر ایران

سال انتخابات

نق�دی بر ش�روط رئی�س جمه�ور ب�رای مذاک�ره ب�ا آ مریکا

توجیه با کدام  مذاکره 


