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شناور خارجی با ۷۰۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق توقیف شد

یک فروند کش��تی خارجی حامل س��وخت قاچاق در 
اطراف جزیره فارس��ی توس��ط رزمندگان منطقه دوم 

نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی س��پاه اعالم 
کرد: طی عملیات رصد و کنترل تردد های ش��ناوری 
در خلی��ج ف��ارس به منظور کش��ف و مقابله با قاچاق 
سازمان یافته گشت های شناوری منطقه دوم نیروی 
دریای��ی س��پاه در خلیج ف��ارس با اش��راف اطالعاتی 
عملیاتی و اطمینان از قاچاق س��وخت توسط یکی از 
کش��تی های خارجی، در اقدام��ی غافلگیرکننده این 
کش��تی را ک��ه حامل ۷۰۰ هزار لیتر س��وخت قاچاق 
بود پس از هماهنگی و حکم مراجع قضایی در اطراف 

جزیره فارسی توقیف کردند.
ش��ناور حامل سوخت قاچاق توقیف ش��ده به بوشهر 
انتقال پیدا کرده و س��وخت قاچاق این ش��ناور نیز با 
هماهنگ��ی مس��ئولین قضایی به ش��رکت ملی پخش 

فراورده های نفتی استان بوشهر تحویل داده شد.
یگان های ش��ناوری منطقه دوم نیروی دریایی س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المی طبق روال جاری با اشراف 
اطالعات��ی همه جانبه در راه صیانت از منافع ملی و با 
تمام توان در حال انجام وظیفه و پاسداری می باشد و 

لحظه ای از این امر خطیر درنگ نخواهند کرد.

دفاع از بغداد، دفاع از تهران است
خبرگزاری میزان- دس��تیار و مشاور عالی فرماندهی 
معظ��م کل ق��وا، ایران و ع��راق را مکم��ل فرهنگی، 
اقتص��ادی و دفاعی یکدیگر توصیف کرد و گفت: دفاع 
از عراق، دفاع از ایران بوده و دفاع از بغداد، مثل دفاع 

از تهران است.
سرلشکر پاسدار »سید یحیی صفوی« در دیدار با »نصر 
ری« س��خنگوی مقاومت اسالمی نَُجباء و هیئت  الِشمَّ
همراه، با اش��اره به رابطه هیبریدی کشورهای حامی 
مقاوم��ت، اظهار داش��ت: در ص��ورت درگیری نظامی 
بین ای��ران و امریکا، جنگ به این دو کش��ور محدود 
نخواهد بود و فراگیر می ش��ود. وی افزود: به دشمنان 
و معاندان هش��دار می دهم که قدرت موش��کی ایران 
تح��ت امر فرماندهی کل قوا اس��ت. صفوی همچنین 
به رسمیت ش��ناختن الحشد الشعبی در قانون اساسی 
عراق را ضروری دانس��ت و تصریح کرد: عراق کشوری 
مقدس و صاحب تمدن با ملتی مؤمن و ش��جاع است 

که باید یکپارچگی و استقالل آن حفظ شود.
آنطور که پایگاه اطالع رس��انی مقاومت نجباء گزارش 
داده اس��ت، مش��اور عالی فرمانده کل ق��وا گفت: قدر 
آیت اهلل سیستانی در عراق باید دانسته شود. مرجعیت 
نق��ش مهم و تأثیرگذاری در پیروزی ها و فتوحات این 

کشور داشته است.
سرلش��کر س��ید یحیی صفوی ایران و ع��راق را مکمل 
فرهنگی، اقتصادی و دفاعی یکدیگر توصیف کرد و گفت: 
دفاع از عراق، دفاع از ایران بوده و دفاع از بغداد، مثل دفاع 
از تهران است. سرنوشت این دو کشور به هم گره خورده 
و در واقع، پیروزی عراقی ها، پیروزی ایرانی هاس��ت. وی 
هشدار داد: صهیونیست ها از تجمیع قدرت ایران و عراق 
می ترس��ند. رژیم صهیونیستی همچنین به دنبال فاصله 

انداختن بین عراقی ها و کرده است.
دس��تیار ویژه مقام معظم رهبری در پایان با اشاره به 
پیش بین��ی ام��ام خمینی )ره(، خطاب به س��خنگوی 
مقاومت اس��المی نَُجباء تصریح کرد: خداوند در آینده 
به شما نقش بزرگی خواهد داد که همانا عبور از کربال 

برای رسیدن به قدس است.

 هنوز خسارتی به کشاورزان سیل زده 
ایالمی پرداخت نشده است

نماینده مردم ایالم در مجلس گفت: پس از گذشت 4 
ماه از سیل هنوز خسارتی به کشاورزان خسارت دیده 
از س��یل در ایالم پرداخت نش��ده و از هفته گذش��ته 

پرداخت وام کم بهره به آنها شروع شده است.
ج��الل میرزای��ی با اش��اره را آخری��ن وضعیت مردم 
س��یل زده در حوزه انتخابیه اش گفت: از هفته گذشته 
به تدریج پرداخت وام های کم بهره به کش��اورزان آغاز 
ش��ده، اما مبلغی که به عنوان بالعوض قرار اس��ت به 
کش��اورزان )ب��ه ازای ه��ر هکتار زمین کش��اورزی 3 
میلی��ون توم��ان و ب��ه ازای هر هکتار ب��اغ 5 میلیون 

تومان(  پرداخت شود هنوز پرداخت نشده است.
نماینده م��ردم ایالم اظهار داش��ت: در حوزه انتخابیه 
بنده یک روس��تا بر اثر س��یل کامال تخریب ش��ده که 
با همکاری سپاه و دیگر نهادها جانمایی و قطعه بندی 
ب��رای انتقال این روس��تا به مکان دیگر انجام ش��ده و 
مشکلی که برای راه ارتباطی مکان جدید وجود داشته 
نیز با همت س��پاه استان برطرف و راه ارتباطی آن باز 
شده است و قول هایی نیز داده شده که در روند ساخت 
واحدهای مسکونی روستا همکاری الزم با مردم صورت 

گیرد و کمک هایی را نیز به آنها داشته باشند.
نماین��ده مردم ایالم در مجلس ش��ورای اس��المی در 
پایان گفت: واقعیت این است که با توجه به هزینه های 
موجود 85 میلیون وامی که بنیاد مس��کن مجموعا به 
ص��ورت کم بهره و بالع��وض به واحدهای مس��کونی 
خس��ارت دیده پرداخت می کند، پاسخگوی نیاز مردم 

برای بازسازی و ترمیم نیست.  فارس

اخبار

جرأت اقدام نظامی علیه ایران را ندارند
رئی��س مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارت��ش گفت: قدرت و توان نظامی 
نیروهای مسلح ما به گونه ای است که استکبار جهانی جرأت نمی کند از گزینه 

نظامی علیه ما استفاده کند.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان با اشاره به حوادث اخیر در تنگه هرمز و دریای 
عمان و همچنین انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا و توقیف نفتکش متخلف انگلیسی 
اظهار داش��ت: ش��اید در ن��گاه اول، وقایعی که در منطقه خلیج ف��ارس در حال روی 
دادن است، نشان از احتمال یک درگیری نظامی داشته باشد اما وقتی که عمق وقایع را 
می بینیم، این احتمال بسیار کمرنگ می شود. امیر پوردستان افزود: خلیج فارس مثل یک 

زاغه مهمات است که با انفجار یک ترقه می تواند یک فاجعه عظیم در آن رخ دهد.
پوردستان گفت: روند و اوضاع فعلی نشان می دهد که دیپلماسی ما قطعا کار خودش را 

خواهد کرد و ما را به نتیجه مورد نظر خواهد رساند.  مهر

حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس مترادف با افزایش 
ناامنی در است

جانش��ین قرارگاه ثاراهلل با بیان اینکه کشورهایی که از هزاران کیلومتر دورتر به 
خلی��ج فارس آمده اند، حق اظهارنظر درب��اره تأمین امنیت این منطقه را ندارد، 
گف��ت: حضور نیروهای فرا منطقه ای در خلیج ف��ارس، مترادف افزایش ناامنی، 

بحران و تنش در منطقه است. 
س��ردار اسماعیل کوثری با اشاره به نشست وزرای جنگ کشورهای عضو ناتو که قرار است 
در آینده نزدیک در بحرین برگزار ش��ود، گفت: مسئولیت تامین امنیت خلیج فارس بر عهده 
کشورهای منطقه است به خصوص ایران که در سرتاسر نوار شمالی خلیج فارس و دریای عمان 
دارای مرز و ساحل است. جانشین قرارگاه ثاراهلل افزود: جمهوری اسالمی ایران ثابت کرده است با 
بهره گیری از قدرت بازدارندگی دفاعی خود، قادر است بدون حضور حتی یک نیروی فرامنطقه ای، 

امنیت منطقه حساس و راهبردی خلیج فارس و دریای عمان را برقرار کند.  میزان

نیروی زمینی ارتش هر تهدیدی را در نطفه خفه می کند
فرمان��ده نیروی زمینی ارتش گفت: نی��روی زمینی ارتش همچون دیگر نیروهای 
مسلح در اوج آمادگی است و در صورت بروز تهدید آن را در نطفه خفه می کند.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره 
مالک اش��تر در جمع خبرنگاران افزود: همه نیروهای مس��لح در رکاب ولی امر 

مسلمین در بهترین شرایط ممکن آمادگی رزمی قرار دارند.
وی افزود: نیروهای مس��لح امروز این آمادگی  را دارند که به هر تهدیدی در کمترین 
زمان ممکن قاطع ترین پاس��خ را دهند. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تغییراتی در 
ماهیت نیروی زمینی ایجاد کرده و آن را به نیرویی چابک پا در رکاب والیت  و گوش به 
فرمان تبدیل شده است و آمادگی نیروهای ما در بیشترین حد قرار دارد. در این مراسم 
تعدادی از فرماندهان نیروی زمینی که در راستای فرمایش های مقام معظم رهبری گام 

برداشته اند و از خود روحیه ایثار نشان داده اند تجلیل شد.  تسنیم

س��خنگوی دولت درب��اره تحریم ظریف توس��ط آمریکا گفت: 
اینکه ادعای مذاکره کنند اما وزیر خارجه آن مملکت را تحریم 

کنند مضحک است.
علی ربیعی در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران درباره اقدام 
اخی��ر آمریکا در تحریم محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه  
گفت: تحریم ظریف تهاجم به یک ش��خص نیس��ت تهاجم به 

یک ملت و بنیان است.
وی افزود: این تهاجم چنان ناش��یانه و نس��نجیده اس��ت که 
جامعه ما را پش��ت س��ر ظریف قرار داد و متحد شدیم. آمریکا 
هن��وز از اعتی��اد کودتاگرایی رهایی نیافت��ه و این خصلت در 

هیئت حاکمه آمریکا جاری است.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: این اقدام آمریکا اتفاق بی سابقه 
در تاریخ دیپلماس��ی جهان اس��ت. اینکه ادعای مذاکره کنند 
اما وزیر خارجه آن مملکت را تحریم کنند مضحک اس��ت. در 
دیدار یک  س��ناتور از او  دعوت می کنند که به مالقات بیایید و 
بالفاصله او را تحریم می کنند. ظریف مسئول سیاست خارجی 
و  مس��ئول دیپلماسی عمومی و هر نو ع دیپلماسی است و  همه 

مسیرهای دیپلماسی از مسیر ایشان می گذرد.
»نش��ریه آمریکایی نیویورکر اعالم ک��رده بود که وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی طی ماه گذشته برای دیدار با رئیس جمهور 

ایاالت متحده در کاخ سفید دعوت شده است.«
ربیع��ی درباره اظه��ارات معاون حقوقی ق��وه قضاییه مبنی بر 
اینکه مس��ئوالنی ک��ه فرزندانش��ان خارج از کش��ور تحصیل 
می کنند اس��تعفا دهند، گفت: دیدگاه ش��خصی ایشان بوده، 
هرچی��زی به قانون تبدیل ش��ود ما موظف به اج��رای قانون 

هس��تیم و  ما تبعی��ت می کنیم اما آنچه که بای��د مورد توجه 
قرار گیرد بحث رانت اس��ت. هرکسی از هر فرصتی به صورت 
رانت برای تحصیل در خارج استفاده کرده محکوم است بنظرم 

هرکسی هم  را می شناسید اعالم کنید و  قابلیت پیگرد دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  فرصت یک ماهه وزارت 
کار برای شناس��ایی دهک های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: 
حذف دهک های شناس��ایی ش��ده چراغ خاموش نیست. االن 
اگر کسی در تور شناسایی قرار بگیرد حذف خواهد شد. حذف 
انبوه در سال های قبل صورت گرفته است. حذف  سرپرست ها 
االن اگر شناسایی شود صورت می گیرد. ربیعی همچنین اعالم 

کرد که در کاالی اساسی سال 98 هیچ گونه کسری نداریم.
وی در ادام��ه در مورد آخرین آمار واگذاری ارز دولتی نیز گفت: 
هفتاد درصد این ارز را وزارت جهاد کشاورزی، 23درصد وزارت 
بهداشت، 6 درصد صمت و 1درصد را وزارت ارشاد گرفته است.

س��خنگوی دولت خبر داد که امروز آقای ظریف یک مصاحبه 
مطبوعاتی دارد که در مورد درخواست مذاکره ترامپ از ایران 
توضیح می دهد، ما قائل به مذاکره برای عکس یادگاری نیستیم، 
این نوع مذاکره برای دیده ش��دن قابل قبول نیس��ت و ما اسیر 
مسائل انتخاباتی و چشم و هم چشمی های آمریکایی نخواهیم 
شد. برای ما خانه پوشالی فرقی نمی کند، چه دموکرات ها چه 

جمهوری خواه��ان و هر کس��ی که در آن خانه اس��ت برای ما 
فرق��ی نمی کند، برخی اتفاقات را از س��وی کش��ورهای بزرگ 

می بینیم که بیشتر شبیه داستان های بچه گانه است.
ربیعی تصریح کرد: روسیه و چین تبعیتی از تحریم های آمریکا 
را نخواستند بپذیرند، آمریکایی ها خیلی روی شرکت های چین 
و روس��یه فشار آوردند، ما از کشورهایی که در مقابل تحریم ها 
مقاومت کردند تش��کر می کنیم، ایراِن بزرگ در انزوای آمریکا 

گرفتار نخواهد شد.
وی همچنین در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد جلسه 
اصولگرایان و اصالح طلبان با وزیر کش��ور گفت: آقای رحمانی 
فضل��ی از مدت ها قبل ب��ا هر دو گروه به صورت مجزا جلس��ه 
داشتند، دولت از حضور حداکثری در انتخابات حمایت می کند. 
ای��ن دولت بدون مداخله در انتخاب��ات، حمایت از انتخابات پر 
ش��ور را در دس��تور کار قرار دارد. وزیر کشور مأموریت دارد تا 

مردم با تنوع بیشتری در انتخابات شرکت کنند.
سخنگوی دولت پیرامون حذف چهار صفر از پول ملی که هفته 
گشذته در جلس��ه دولت مطرح و تصویب شده بود، گفت: در 
مورد این طرح همواره موافق و مخالف داش��ته و در دولت های 
قبل هم این ایده مطرح بوده، آقای همتی فردا در این باره یک 
نشس��ت خبری دارد، بحث ما انطباق ب��ا واقعیت های جامعه 

اس��ت. اگر به امالکی ها بروید یک توم��ن آنها یک چیز دیگه 
است اما واقعیت در جامعه کسی ریال را به کار نمی برد، آسانی 
در بیان و نوشتن پول ملی، صرفه جویی در هزینه چاپ پول در 
درازم��دت بوده و کاهش ذخیره ارزهای خارجی از کمک های 
این طرح اس��ت. البته اگر مالحظاتی نباشد آثار منفی خواهد 

داشت، ربطی به کاهش و افزایش تورم ندارد.
ربیعی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود درباره اختالف نظر 
بی��ن دول��ت و مجلس و ارجاع آن به هیئ��ت حل اختالف قوا 
خاطر نشان کرد: هیئت رفع اختالف بین قوا در مورد گزارش 
س��الیانه دولت به مجلس تش��کیل ش��ده اس��ت، نمایندگان 
دول��ت آقای امی��ری و خانم جنیدی و از ط��رف رهبر انقالب 
حجت االسالم ابوترابی بودند که طبق گزارشی که به ما دادند 
ایش��ان حرف ها را به خوبی گوش کرده اند و هنوز جلس��ه نظر 
خود را نگفته اس��ت اما دیدگاه ه��ای نمایندگان دولت متقاعد 
کنن��ده بوده اس��ت. وی همچنین در این نشس��ت خبری به 
تصمیم دولت درباره در برخورد قضایی با متخلفان ارزی گفت: 
از وزیر بهداش��ت متشکرم که کمیته ذیربط را در این موضوع 
تش��کیل دادند و طب��ق آخرین آمار برای تجهیزات پزش��کی 
از ی��ک میلی��ارد و 424 میلی��ون دالر، ارز اختصاص یافته در 
س��ال 9۷ فقط 226 میلیون دالر آن  در حال بررسی است و 

بررسی های آن کامل نشده است.  
ربیع��ی درباره ارز اختصاص یافته به دارو گفت: یک میلیارد و 
سیصد میلیون دالر برای واردات بوده و 55۰ میلیون دار برای 
واردات کارخانه های تولیدی که بعد از تجهیزات پزش��کی، ارز 

دارو هم دنبال خواهد شد.  تسنیم

از سرداران سپاه تا ظریف

شخصیتهایایرانیکهتاکنوندرلیستتحریمآمریکاقرارگرفتهاند
دشمنی آمریکایی ها با جمهوری اسالمی، از ابتدای 
شکل گیری انقالب آغاز شده و در هر دوره، شدت 

بیشتری به خود گرفته است.
آمریکایی ه��ا در این دوره 4۰ س��اله، از هر ابزاری 
برای فش��ار ب��ر ملت و رس��یدن ب��ه مقاصد خود 
اس��تفاده کردند، ابتدا با تجاوز مس��لحانه از سوی 
دست نشانده هایشان در منطقه، جنگ را به ملت 
ایران تحمیل کردند، اما وقتی دیدند در میدان نبرد 
زورش��ان به رزمندگان نمی رسد، روی به تحریم ها 
و فشار های اقتصادی آوردند؛ در این مسیر، گاهی 
با تهدید و ترس��اندن دولت های اروپایی، آن ها را با 

خود همراه می کردند.
تحریم های اقتصادی علیه کش��ورها، س��ازمان ها، 
صنایع و گاهی افراد مختلف یکی از پرکاربردترین 
ابزاری است که کشور آمریکا با کمک هم پیمانانش 
به دش��منان خود فشار وارد می کنند و کشور های 

زیادی را به تسلیم خود در می آورد.
 تحری��م مقامات ایرانی، فش��ار اقتص��ادی یا بازی 
رس��انه ای؟آمریکایی ها با این خیال که می توانند 
ب��ا این روش به مقابله با ایران بپردازند، دس��ت به 

تحریم های بزرگی علیه کشورمان زدند.
 ممنوعیت واردات نفت، مسدود شدن دارایی های 
ای��ران، ممنوعیت صادرات به ای��ران و ممنوعیت 
واردات از ای��ران، تحری��م معامل��ه ب��ا بخش های 
کشتی رانی و کشتی س��ازی ایران و عامالن بنادر، 
تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، 
تحریم ش��رکت ملی نفت کش ای��ران، تحریم های 
مرتب��ط ب��ا ارائه خدم��ات پیام رس��انی مخصوص 
مالی ب��ه بانک مرکزی ایران و دیگری موسس��ات 
مالی ای��ران، تحریم های مربوط ب��ه ارائه خدمات 
پذیره نویس��ی، بیمه یا بیم��ه اتکایی و تحریم های 
مربوط به بخش انرژی ایران بخشی از تحریم های 

ظالمانه علیه ایران است.
 تحری��م مقامات ایرانی، فش��ار اقتص��ادی یا بازی 
رسانه ای؟به عالوه تحریم های مرتبط با غذا و دارو، 
نهاد های نظامی؛ و نهاد های علمی تنها بخش��ی از 
تحریم هایی است که آمریکا و کشور های همپیمان 

آن در س��ال های اخی��ر ب��ا بهانه های��ی همچون 
جلوگیری از ساخت س��الح هسته ای، همراهی و 
همکاری با تروریسم، نقض جدی حقوق بشر، عدم 
پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام یا س��ایر 
معاهدات و همکاری با س��پاه پاسداران علیه ملت 

ایران اعمال کرده اند.
آمریکایی ه��ا ب��ه دنب��ال اعم��ال این تحری��م ها، 
ارگان هایی همچون س��پاه پاسداران، وزارت دفاع و 
پش��تیبانی نیرو های مسلح، قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء، بان��ک ملی، بانک ملت و تع��داد زیادی از 
مراکز اقتصادی، تجاری، عمرانی، بهداشتی و درمانی 
و... را در فهرس��ت تحریم های خود قرار دادند، ولی 
برخالف آنچه انتظار داشتند با رشد و پیشرفت این 

صنایع با شکستی بزرگ مواجه شدند.
آمری��کا که ب��ا تحری��م صنای��ع و س��ازمان های 
ایران��ی نتوانس��ته ب��ود ب��ه اهداف ش��وم خود در 
کش��ورمان دس��ت پیدا کند، در گامی دیگر دست 
ب��ه تحریم های جدی��دی زدن��د؛ تحریم هایی که 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی افراد و ش��خصیت ها را با 

محدودیت های��ی مواجه می ک��رد و اختالالتی در 
فعالی��ت آن ها در مجامع تجاری بین المللی ایجاد 
می کرد، اما این بار هم به کاهدان زده بودند؛ آن ها 
نه تنها نتوانستند خللی در حوزه صنعت، تجارت، 
اقتصاد و سایر بخش های کش��ورمان ایجاد کنند، 
بلکه باعث بروز پیش��رفت های چشمگیری در این 
عرصه ها در کش��ور شدند؛ شکس��ت پروژه تحریم 
ش��خصیت ها، یکی دیگر از فضاحت هایی بود که 

دولت آمریکا را هر روز رسواتر می کرد.
 ک��دام ش��خصیت های ایرانی تاکنون در لیس��ت 
تحریم های آمریکایی قرار گرفتند؟شکس��ت پروژه 
تحریم ه��ا ک��ه راه به جایی نب��رده ب��ود، این بار 
آمریکایی ه��ا را به اقدامی جدید وادار کرد، اقدامی 
که به ظاهر از جنس تحریم ها، ولی در حقیقت به 
یک نمایش رس��انه ای شباهت داشت؛ نمایشی که 
ب��ه جای دنبال کردن اهداف اقتصادی، س��عی در 

جلب توجه اذهان عمومی داشت.
قرار دادن نام اش��خاصی همچون سردار سرلشکر 
پاس��دار محمدعلی جعفری، فرمانده س��ابق سپاه 

پاسداران، حجت االس��الم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای دادستان س��ابق کل کشور، حیدر 
مصلحی وزیر اطالعات دولت دهم، سردار سرلشکر 
پاس��دار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران و سردار نقدی رئیس وقت سازمان بسیج 
مس��تضعفین جزء اولین اقداماتی بود که آمریکا و 
کش��ور های متح��د ب��ا آن، با اع��الم آن ها جنگی 
رسانه ای را در پوشش فش��ار اقتصادی علیه ملت 

ایران آغاز کرد.
احس��اس شکست در مذاکرات برجام، ضربه بزرگ 
دیگری بود که آمریکایی ها در این مدت از ایرانی ها 
دریافت کردند، به همین دلیل آن ها پس از خروج 
از این توافق در جهت تشدید جنگ رسانه ای علیه 
ملت ایران، در سوم تیر 98 نام مقام معظم رهبری 
)مدظل��ه العال��ی( و دفتر ایش��ان را در فهرس��ت 
تحریم های خود قرار دادند تا شاید توانسته باشند 
هجمه ای را علیه ملت ایران آغاز کرده باش��ند؛ اما 

باز هم با دری بسته رو به رو شدند.
س��ردار امیرعل��ی حاجی زاده، فرمان��ده یگان هوا 

فضای س��پاه پاس��داران، س��ردار محم��د پاکپور، 
فرمان��ده نی��روی زمینی س��پاه و س��ردار علیرضا 
تنگس��یری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
و چندت��ن دیگر از فرماندهان س��پاه پاس��داران، 
شخصیت های دیگری بودند که نامشان در لیست 

تحریم های سوم تیر 98 قرار گرفته بود.
 تحری��م مقامات ایرانی، فش��ار اقتص��ادی یا بازی 
رس��انه ای؟کار های احمقان��ه آمریکایی ها که بعد 
از روی کار آمدن دونالد ترامپ ش��دت بیش��تری 
به خود گرفته اس��ت، هر روز بیش��تر از گذش��ته، 
یانکی ه��ا را مضحکه خاص و ع��ام می کند؛ آن ها 
که م��دام از مذاکره و برقراری روابط دوس��تانه با 
ایران دم می زنن��د، در یکی از جدیدترین حرکات 
احمقانه خود، با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی، 
محدودیت هایی برای تردد وزیر خارجه کشورمان 
که برای شرکت در جلسات مجمع سازمان ملل به 
این کشور سفر کرده بود را اعمال کردند و ظریف 
هم در لیس��ت بلند تحریم های آمریکا قرار گرفت. 
جالب اینجاست که ظریف وظیفه مذاکره مستقیم 
با مقامات آمریکایی را بر عهده داش��ت و از طرفی 
آن ه��ا دم از مذاکره می زنند و در اقدامی مضحک، 

طرف مذاکره کننده را تحریم می کنند.
تحریم مقامات ایرانی، فشار اقتصادی یا بازی رسانه 
ای؟تحریم ش��خصیت های برجس��ته و چهره های 
سیاسی کشوری مانند ایران، آمیخته به رفتار های 
احمقانه آمریکایی ها بیش از آنکه گامی در راستای 
دشمنی با ایران باشد، به نمایشی خنده دار شباهت 
دارد که قصد آن صرفا جلب توجه و بازی رسانه ای 
اس��ت و نتیجه آن آشنایی بیش��تر مردم جهان با 
چهره دیگر آمریکاست؛ حال باید از رئیس جمهور 
تاجر مسلک آمریکا پرسید که چگونه می شود دم از 
مذاک��ره زد، اما طرف مذاکره کننده را تحریم کرد؛ 
ظاهرا برخالف اوباما ک��ه به گفته خود گزینه های 
زیادی روی میز داشت، دونالد ترامپ هیچ گزینه ای 
به ج��ز دور زدن قوانین بین المللی روی میز ندارد 
 و همچنان مس��یر اش��تباه خ��ود را ادامه می دهد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان

دبیرکل ح��زب مؤتلفه اس��المی تحریم ظریف را 
یک درس عبرت آموز برای سیاستمداران دانست، 
گفت: پس از 6 س��ال که دول��ت در پی مذاکره و 
اجرای سیاس��ت برد � برد ب��وده، حاال مدیر اصلی 

مذاکرات توسط ایاالت متحده تحریم می شود.
اس��داهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی 
در پایان نشس��ت هفتگی حزب، گف��ت: اقدامات 
قاطعان��ه ق��وه قضائی��ه در ص��دور اح��کام قطعی 
مفسدان و اختالس کنندگان، امید جدیدی را در 
مردم پدید آورده اس��ت. انتظار ملت این است که 
این اقدامات، شجاعانه و با دقت و سرعت، موجبات 
پیش��گیری از فساد و سوء استفاده و تجاوز به بیت 
المال و تضییع حقوق حقه مردم را به خوبی فراهم 
بیاورد و عدالت و امنیت اجتماعی را به نحو کامل 

تأمین کند.
وی تأکی��د ک��رد: از دولت خواس��تاریم که نهایت 
کم��ک و همراهی را با قوه قضائیه در این زمینه به 
عمل آورد تا دیگر شاهد گم شدن ارزها و مشخص 

نشدن نوع مصرف ارز اختصاصی نباشیم.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی از نمایندگان محترم 
مجلس خواس��ت که به طور ویژه ب��ا قوانین مورد 

نیاز برای قوه قضائیه در جهت س��رعت در برخورد 
قاطعانه با فساد و مفسدین، نقش خود را در ایجاد 
فضای س��المت و پاکی محیط ه��ای اجتماعی و 

اداری ایفا کنند.
بادامچیان اظهار داشت: مردم خواستار هماهنگی، 
همراهی و همفکری در بران��دازی ناهنجاری های 
اقتص��ادی و اجتماعی توس��ط س��ه ق��وه و همه 

مسئوالن هستند.
وی با اش��اره به دیدار جمعی از اعضای گروههای 
جهادی با مقام معظم رهبری تأکید کرد: گفتمان 
جهادی باید به صورت یک گفتمان مس��لط برای 
حل مشکالت کش��ور درآید و دولت موظف است 
تمام تش��ریفات زاید و دس��ت و پا گیر به ویژه در 
ام��ور اقتصادی را حذف کن��د و این امر تحول در 

سیاست ها و نوع مدیریت دولتی را می طلبد.
دبی��رکل حزب مؤتلف��ه اس��المی در ادامه ضمن 
محکوم کردن تحریم های آمریکا درباره شخصیت 

ها و مس��ئوالن ایران از جمل��ه محمدجواد ظریف 
تأکید کرد: امروزه افتضاح دولت آمریکا، ترامپ را 
به س��طح نازلی از ابتذال و حقارت رسانده تا آنجا 
ک��ه از یک طرف خواهان مذاکره اس��ت و از طرف 
دیگر وزیر خارجه ایران را تحریم می کند. آن هم 
وزیر خارج��ه ای که طرف اصلی مذاکرات برجام با 
دولت آمریکا و همراهان آمریکا و امضاء کنندگان 
تعهدات ایران بوده اس��ت. این روش غلط و به دور 
از عقالنی��ت و منطق، آبرویی ب��رای دولت ترامپ 

باقی نگذاشته است.
وی تحری��م ظریف را ی��ک درس عبرت آموز برای 
سیاستمداران دانس��ت که به آمریکا و دولت های 
همدس��ت او هیچ اعتمادی نمی توان داش��ت، زیرا 
پس از 6 س��ال که دولت در پ��ی مذاکره و اجرای 
سیاس��ت برد � برد بوده اس��ت، ح��اال مدیر اصلی 

مذاکرات توسط ایاالت متحده تحریم می کند.
بادامچیان گفت: اگ��ر تا به حال افرادی در دولت، 

نگاه متمرکز به غرب داشته اند، این تجربه مفیدی 
اس��ت که نگاه خ��ود را بصورت گس��ترده به همه 
کش��ورهای جهان داشته باش��ند و بیش از همه با 
کشورهایی ارتباط برقرار کنند که با ما در معرض 
دش��منی ها، تحریم ه��ا و تعرفه ه��ای اقتصادی 
توس��ط آمریکا و غرب می باش��ند و نگاه به شرق 

و کشورهای دیگر را فعال کند.
دبی��رکل ح��زب موتلفه اس��المی تصری��ح کرد: 
تحری��م دکتر ظریف درس��ی بزرگ برای س��اده 
اندیش��انی اس��ت که تصور می کنند با مذاکرات 
در براب��ر زورگویان می توانند امتیازاتی بدس��ت 
آورند. آنها بهتر اس��ت با اتکاء به ملت ها و دولت 
ه��ای دوس��ت در صحنه بین الملل ب��ه موفقیت 

دس��ت یابند.
وی سفر آقای »سانگ تائو« وزیر بین الملل حزب 
کمونیس��ت چی��ن به ته��ران را فرصتی مناس��ب 
دانس��ت که موجبات گسترده تر ش��دن و تحکیم 

بیش��تر رواب��ط دو ملت ب��زرگ و دو قدرت عظیم 
چین و ایران اسالمی را فراهم می آورد.

بادامچیان با ارزیابی مثبت از این س��فر افزود: در 
دیدار صمیمانه و مذاکره با ایش��ان، تحکیم روابط 
دو کش��ور و دو ح��زب در جهت مناف��ع متقابل و 
هم��کاری ه��ای همه جانب��ه را مورد دق��ت قرار 

دادیم.
دبیرکل ح��زب موتلفه اس��المی تأکی��د کرد: در 
جنگ تجاری بین آمریکا و چین، به علت استقالل 
تصمیم گیری مس��تقل چینی ها، آنها دست برتر 
را در این نبرد اقتصادی دارند و روز به روز در این 
نبرد شکست های سنگینی نصیب آمریکا می شود 
زی��را دیگر کش��ورها حق را به چی��ن می دهند و 

ارتباطات خود را با این کشور ادامه می دهند.
وی درب��اره طرح ح��ذف 4 صفر از پ��ول ملی نیز 
گفت: دی��دگاه های متفاوت��ی در این مورد وجود 
دارد ک��ه در حزب درباره آن کار کارشناس��ی می 
ش��ود و ب��ه هرح��ال امیدواریم این ط��رح هم به 
سرنوش��ت طرح های دیگری که به جای مواهب، 
 مش��کالت را بیش��تر ک��رده اس��ت، دچار نش��ود.

 حزب مؤتلفه

بادامچیان:

تحریم ظریف عبرتی برای طرفداران ساده اندیش مذاکره با غرب است

در نشست خبری

سخنگوی دولت  دعوت کاخ سفید از ظریف را تایید کرد


