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تالش های ماکرون تنها با لغو تحریم های 
آمریکا نتیجه می دهد

رئیس جمهور اعالم کرد که تالش های امانوئل مکرون 
رئیس  جمهور فرانس��ه در صورتی موثر است که دونالد 
ترامپ تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی 
ای��ران پس از خروج از برجام را بردارد که در آن زمان،  

امکان مذاکره در قالب ١+٥ وجود دارد.
حجت االس��الم حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز 
س��ه ش��نبه به وقت نیویورک و در دیدار مدیران ارشد 
رس��انه های آمریکا، گفت: تداوم تحریم هایی که تحت 
عنوان فش��ار حداکثری اجرا شده است، به مثابه پیش 
شرط های عملی آمریکا برای مذاکره است، در حالیکه 
از نظ��ر ما برای مذاک��ره، ابتدا هر پیش ش��رطی باید 

برداشته شود.
رئیس جمهور افزود: خجالت آور است که مبنای اتهام 
زدن به ایران در مورد حمله به آرامکو، صرفا این اس��ت 
ک��ه نمی خواهند قبول کنن��د ارتش یمن توان نظامی 
حمل��ه موش��کی و پهپ��ادی را دارد. این یعن��ی اتهام 
زنندگان به ایران هیچ برآورد واقعی از پیش��رفت های 
نظامی یمنی ها ندارند، چشمان خود را بسته اند و صرفا 

به گمانه زنی بسنده کرده اند.
روحانی ادام��ه داد: ضعف راداری و پدافندی تجهیزات 
عظی��م آمریکایی در مس��یر ادعایی این موش��ک ها و 
پهپادها قابل انکار نیس��ت و یمنی ه��ا در واقع آمریکا 
را تحقی��ر کرده ان��د و به تامین کنندگان تس��لیحات 

عربستان  هشدار داده اند.

خبر

کارت ایثار رزمندگان سند ملی در بستر دولت الکترونیک
وزی��ر دفاع پس از رونمای��ی از کارت ایثار رزمندگان اظه��ار کرد: این کارت به 
عنوان یک س��ند ملی ایثار در بس��تر دول��ت الکترونیک متصل خواهد ش��د و 

ایثارگران از تسهیالتی که در آنجا پیش بینی شده بهره مند خواهند شد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی اظهار کرد: این کارت به عنوان یک سند ملی ایثار در 
بس��تر دولت الکترونیک متصل خواهد ش��د و ایثارگران از تسهیالتی که در آنجا 

پیش بینی شده بهره مند خواهند شد.
وی گفت: پیش از این کارت های متعددی از س��وی یگان های نیرو های مختلف نظامی 
برای رزمندگان صادر ش��ده بود، اما بر اس��اس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شدیم تا 

با اجرای سند ملی ایثار، کارت ایثار رزمندگان را صادر نماییم.
وزیر دفاع اظهار کرد: با اعطای کارت ایثار، رزمندگانی که بیش از ۴٥ روز سابقه حضور 

در دوران دفاع مقدس دارند، شناسایی می شوند.  میزان

نگاه برخی مسئوالن برای اداره کشور به خارج است
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: متاس��فانه برخی مس��ئوالن نگاه شان برای 

اداره کشور به خارج است.
آیت اهلل علیرضا اسالمیان نماینده مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس 
خبرگان در هفتمین اجالس رس��می خبرگان اظهار داش��ت: روشن است که تا 
ما صد در صد دنباله رو دش��منان نباش��یم و در مقوله جهانی شدن غرق نشویم 
دش��منان قانع نمی ش��وند و اگر ما در یک موضوع از آنها تبعیت کنیم باید در همه 
شئون از آنها تبعیت کنیم. اسالمیان در ادامه به مشکالت اقتصادی که مردم اشاره کرد 

و افزود: شایسته نیست که ما از کنار مشکالت مردم بی تفاوت عبور کنیم.
وی وضعی��ت فرهنگ��ی جامعه، به وی��ژه موضوع حجاب و نیز وضعی��ت حاکم بر فضای 
مجازی را از موارد مهم مورد توجه خواند و خواستار نظارت و برخورد جدی با معضالت 

موجود در این عرصه ها شد.  فارس

ایران توان دفاع از خود و پاسخ به دشمن را دارد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: از آنجایی که ایران توان دفاع از 

خود و پاسخ به دشمن را دارد، آنان جرات تجاوز به کشورمان را ندارند.
محمد علی پورمختار با اش��اره به آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: جنگ تحمیلی 
دس��تاوردهای بس��یار زیادی برای کشورمان داش��ت و باعث شد که از گذشته 

درس بگیریم و تقویت بنیه دفاعی را در اولویت خود قرار دهیم.
پورمخت��ار ب��ا تأکید بر اینکه ظرفیت های نظامی ایران باعث ش��ده که کش��ورهایی 
چون آمریکا جرات تجاوز به ایران را نداشته باشند، گفت: کشورهایی چون آمریکا بارها 
تهدید کردند که گزینه نظامی با ایران روی میز است و تصمیم داشتند که به کشورمان 
حمله کنند اما پس از مش��اهده توان دفاعی ایران، به این واقعیت رسیدند که جمهوری 
اس��المی نه تنها توان دفاع از خود را دارد، بلکه توان پاس��خ  به دشمن در هر سطحی را 

داراست.  مهر

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: سال گذشته ١۸ میلیارد 
دالر با نرخ ارز دولتی به جیب دالل ها ریخته ش��د و اکنون به 
س��مت فرانسه و اروپایی ها، دست گدایی دراز کرده اند و آن ها 
هم دولت ما را سر کار می گذارند. آیت اهلل احمد جنتی، رئیس 
مجلس خبرگان رهبری، در هفتمین اجالسیه مجلس خبرگان 
رهبری در دور پنجم، با بیان اینکه سالی که در آن قرار داریم، 
با هیچ س��الی قابل قیاس نیس��ت، تصریح ک��رد: موفقیت ها و 
پیروزی هایی نصیب انقالب شده است که سابقه نداشته است. 
وی ب��ا تاکید بر اهمیت رون��ق تولید گفت: غارتگرها  از داخل 
و خارج کش��ور ت��الش می کنند تا تولید رون��ق نگیرد و مردم 
در فقر و فالکت باش��ند و در اثر تنگدس��تی، ش��ورش کنند. 
رئی��س مجلس خبرگان ادامه داد: هدف دش��من این اس��ت 
ت��ا با عدم رون��ق تولید، نظام تضعیف ش��ود و مردم تبدیل به 
عامل دش��من شوند. اگر تولید رونق داشته باشد نقشه دشمن 
خنثی می شود. جنتی با بیان اینکه برخی بانکدارها و پولدارها 
نمی گذارند تولید رونق بگیرد، گفت: سال گذشته ١۸ میلیارد 
دالر با نرخ ارز دولتی به جیب دالل ها ریخته ش��د و اکنون به 
س��مت فرانسه و اروپایی ها، دست گدایی دراز کرده اند و آن ها 
ه��م دولت ما را س��ر کار می گذارند. رئی��س مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به سیاست فشار حداکثری دشمن گفت: فشار 
حداکثری به دنبال تس��لیم ایران اس��ت و برخی افراد نادان و 
غاف��ل هم به فکر این هس��تند که مذاک��ره کنند، درحالی که 
آن ها ه��م همین را می خواهن��د.  وی اف��زود: مذاکره از نظر 
آمریکایی ه��ا  یعنی هرچه آن ها می گوین��د قبول کنیم. آن ها 

قدم به قدم جلو می آیند و به موشکی و حضور ایران در منطقه 
می رسند.

دبیر ش��ورای نگهبان با اش��اره به انتخاب��ات یازدهمین دوره 
مجل��س ش��ورای اس��المی، گفت: خ��ط قرمز ما اس��تفاده از 
پول های کثیف برای رس��یدن به قدرت است. یعنی حاکمیت 

پول و ثروت؛ ثروت برای قدرت و قدرت برای ثروت. 
جنت��ی تصریح کرد: تا جای��ی که بتوانیم و خ��دا کمک کند 

نمی گذاریم کس��ی با پول کثیف وارد قدرت ش��ود. کسی هم 
توقع نداش��ته باشد افراد واجد شرایط را رد کنیم یا کسی که 
ش��رایط ندارد را تایید کنیم. وی با بیان اینکه شورای نگهبان 
تحت تأثیر جریان های سیاس��ی ق��رار نمی گیرد، گفت: از نظر 
شورای نگهبان، راه برای کسانی که اسالم، والیت فقیه و قانون 
را قبول دارند، باز اس��ت، اّما برای دارندگان قدرت و ثروت، راه 

بسته است.

رئیس مجلس خبرگان، به اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: 
رونق اربعین هرس��ال بیش��تر می ش��ود و نه تنها از ش��هرهای 
مختلف ایران بلکه از کش��ورهای دیگر ه��م در اربعین حضور 
پیدا می کنند. وی ادامه داد: حماس��ه اربعین، عظمت اسالم و 

انقالب و وحدت دو ملت ایران و عراق را نشان می دهد.
احم��د جنتی ب��ا بیان اینک��ه جوانان در عرصه ه��ای مختلف 
مشغول به کار هستند، اظهار داشت: مدیران ضعیف وقتی کنار 

می روند، متأسفانه دوباره سر کار می آیند.
جنتی با انتقاد از مدیریت اجرایی کشور گفت: بی تعارف، من 
ب��ه مدیران فعلی هیچ امیدی ن��دارم. امیدواریم مدیران جوان 
و انقالبی جایگزین این افراد ش��وند تا از این خفت و گرفتاری 
که دچارش شده ایم رها شویم. رییس مجلس خبرگان با بیان 
اینک��ه دفاع مقدس پیرامون فرهنگ عاش��ورا ش��کل گرفت و 
رزمندگان ما اسالم را زنده کردند، خاطرنشان کرد: مردم ایران 
در ابتدای نهضت در مقابل دشمن خود که برای حذف انقالب 
اسالمی ایستاده بود، مقاومت کرد. جنتی درس دفاع مقدس را 
خداشناس��ی دانست و گفت: دشمن مطمئن بود ظرف یک ماه 
انقالب اس��المی از بین خواهد رفت اما خدا راضی به این کار 

نشد که انقالب به دست اشقیای بعثی شکست بخورد.
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: اگر جنگ هش��ت ساله نبود ما به 
ای��ن زودی قدرت نظامی پیدا نمی کردیم. این جنگ، اس��حله 
سازی را به ما یاد داد و موشک هایی که دشمن از آن وحشت 
دارد و تکنول��وژی پهپ��اد را به ما داد انقالب اس��المی قدرت 

گرفت.  فارس

رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد در دستور اصلی کار 
ما است و تا حصول نتیجه آن را دنبال می کنیم.

آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در حاش��یه نشست مجلس 
خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران درباره جزئیات جلس��ه 
گفت: در این جلسه با دعوت کمیسیون سیاسی و اجتماعی 
و هیئت رئیس��ه مجلس خبرگان حضور پیدا کردم که البته 
نظر من این بود یک مق��دار زمان بگذرد تا بتوانیم گزارش 
عملک��رد و اقدامات را به طور کامل ارائ��ه دهیم، اما به هر 
حال از بنده دعوت کردند و من نیز اجابت کردم و گزارشی 

از اقدامات ارائه دادم.
وی ب��ا بیان اینکه امروز اراده جدی نظام مبارزه با فس��اد 
اس��ت، گفت: مصمم هستیم هم با مفسد و هم با فساد هر 
دو مبارزه کنیم، مفس��د باید به مجازات فسادش برسد چه 
کس��انی که دس��ت به فساد زدند و چه کس��انی که چشم 
از فس��اد پوش��یدند حتما هر دو باید مورد رس��یدگی قرار 

گیرن��د.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: همه باید بدانند که سفره رانت 
خواری و رانت دادن و ساز و کار رانتی هر سه باید برچیده 
ش��ود که به هیچ عنوان زیبنده نظام اقتصادی نیست و ساز 
و کارها باید متناسب با این وضعیت و شرایط باشد به نحوی 

که نظام اسالمی به هیچ عنوان فساد را نمی پذیرد.
رئیس��ی با بیان اینکه مردم آنچه از م��ا می خواهند اجرای 
عدالت است، گفت: اینجا اعالم کردم هر پرونده ای که روی 
میز قاضی باشد رسیدگی خواهد شد و باید پرونده هایی که 
به هر دلیل دغدغه مردم ش��ده اس��ت، مورد رسیدگی قرار 
گیرد و ممکن اس��ت یک کسی، نماینده ای یا رسانه ای این 
موضوع را اعالم کرده و تبدیل به دغدغه مردم ش��ده است، 

این را نمی شود زیر میز گذاشت.
وی اف��زود: بن��ا داریم هر پرونده ای که در دس��تگاه قضایی 
وجود دارد و مورد دغدغه مردم اس��ت هم مورد رس��یدگی 
عادالنه و منصفانه قرار گیرد و هم مردم در جریان رسیدگی 

قرار بگیرند و ان شاءاهلل این کار را دنبال خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نکته اساسی در این خصوص 
اصالح بس��ترهای فسادزاست، گفت:: بس��ترهای فسادزایی 
داریم و حتما باید این ها اصالح ش��ود. نظام دو نرخی ارز و 
قیمت ها، حتما )فسادزاست( و در آن تولید پرونده می شود 
و برخ��ی پرونده های اقتصادی را که اکن��ون می بینید این 
پرونده ه��ا محص��ول دو نرخی بودن نرخ ارز اس��ت و وقتی 
می گویی��م در ارز دو نرخ وجود دارد یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی 
و یک نرخ ارز آزاد، طبیعی اس��ت در این قضیه پرونده هایی 

تولید می شود.
رئیس��ی افزود: باید یکس��ری از س��اختارها را حتما دولت 

اصالح کند که ما شاهد تولید چنین پرونده هایی نباشیم.
وی گفت: همیش��ه تاکید کردیم که اص��الح نظام بانکی و 
اصالح نظام مالیاتی یک ضرورت اس��ت، مگر می ش��ود یک 
کارمن��د که هنوز حقوقش پرداخت نش��ده ابت��دا مالیاتش 
حذف ش��ود، اما یک کس��ی که درآمد میلیاردی دارد، فرار 
مالیاتی کند، قابل قبول نیست و با عدالت نمی سازد و حتما 

باید این وضع اصالح شود.
رئیس ق��وه قضائیه تاکید کرد: اصالح نظام های فس��ادزا و 
بس��ترهای فس��ادزا از اولویت های جدی است که هم مورد 
پیگیری و مطالبه ماس��ت و حتما باید دس��ت اندرکاران و 
مس��ئوالن این را با حساس��یت دنبال کنند که خاطر مردم  

جمع باشد.
رئیسی گفت: برخی فکر می کنند این یک حرکت مقطعی و 
زمانی است و یک مدتی که بگذرد سرد می شود، اما به شما 
اطمینان می دهم این روند هرگز س��رد نخواهد ش��د و تا ما 
باش��یم بنای ما این است و تا این نظام مقدس باشد که ان 
شاءاهلل این نظام پابرجاس��ت و ما هم اگر نباشیم بنای این 

نظام و بنای همه مسئوالن باید مبارزه با فساد باشد.
وی تاکی��د ک��رد: این ی��ک حرکت مقطع��ی نخواهد بود و 
هم��واره این موضوع مبارزه با فس��اد در دس��تور اصلی کار 
ماس��ت و ان ش��اءاهلل کار را تا حصول نتیجه دنبال خواهیم 

کرد.  مهر

رئیسی در جمع خبرنگاران:
مبارزه با فساد را تا حصول نتیجه دنبال می کنیم

انتق��اد تن��د الریجانی از س��خنان چند هفت��ه قبل یکی از 
وعاظ، اضافه ش��دن ش��رط تایید اطالعات سپاه به شروط 
دریاف��ت تابعیت فرزندان زن��ان ایرانی و م��ردان خارجی، 
مخالفت مجلس با حذف تعطیلی هش��تم ربیع االول، ارجاع 
طرح استانی شدن انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها از 

مهمترین اخبار جلیسه روز گذشته مجلس بود.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی 
برگزار شد که در این جلسه طرح یک فوریتی اصالح موادی 
از قان��ون انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی، الیحه اصالح 
قانون تعیین تکلی��ف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایران��ی با مردان خارجی، طرح یک فوریتی اصالح تعطیالت 

رسمی و ... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
علی الریجانی در این جلسه با انتقاد از سخنان اخیر یکی از 
وعاظ گفت:این چه وضعی اس��ت که به یک یا چند نماینده 
اتهاماتی دروغ می زنند و چند س��ایت خبر آنها را منتش��ر 
کرده و بعد معلوم می ش��ود که اولین منتش��ر کننده سایت 
ضد انقالب بوده اس��ت. آیا ش��ما قبول ندارید و در روایات 
ندیده اید که آبروی مومن حرمت کعبه را دارد؟ در پیش��گاه 

خدا چه می گویید؟ 
وی تاکید کرد: صاحبان تریبون ها و رس��انه ها فهم درستی 
از شرایط س��خت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد 

نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است.
س��خنگوی فراکس��یون مس��تقلین مجلس نی��ز گفت که 
براساس گزارش های ارائه شده از سوی وزیر دفاع در جلسه 
این فراکس��یون، ای��ران یکی از قدرت ه��ای برتر منطقه در 

عرصه دفاعی است.
بررس��ی طرح یک فوریتی اصالح تعطیالت رسمی در دستور 
کار جلس��ه علنی قرار داشت و نمایندگان با ١١۷ رأی موافق، 
۶۲ مخال��ف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر با 
حذف تعطیلی هشتم ربیع االول به مناسبت شهادت امام حسن 

عسکری )ع( و آغاز امامت امام زمان )عج( مخالفت کردند.

در جلسه روز گذشته نمایندگان با ١۳۹ رای موافق، ۲۶ رای 
مخالف و ١۲ رای ممتنع از مجموع ۲١۴ نماینده حاضر، طرحی 
را تصویب کردند که به موجب آن استعمال دخانیات در قهوه 
خانه ها و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و 
پایانه های مسافربری مشمول جزای نقدی نمی شود. در ادامه 
کار نمایندگان، طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
نیز که در آن اس��تانی ش��دن انتخابات پیش بینی شده بوده 

مجددا به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
علیرضا محجوب، رئیس فراکس��یون کارگری مجلس هم با 
تاکی��د بر لزوم پرداخت حقوق مع��وق کارگران هفت تپه و 
هپکو گفت: امیدوارم مسئوالن با پایان دادن به کم توجهی 
خ��ود ب��ه وضعیت کارگ��ران کاری کنند که آنه��ا به محل 
کارش��ان برگردند. وی تاکید کرد:هر چه س��ریعتر وضعیت 

کارگران هپکو و هفت تپه روشن شود.
در همین رابطه سیدمهدی مقدسی هم در تذکری شفاهی 
گفت:حقوق کارگ��ران هپکو و آذرآب باید پرداخت ش��ود. 
بیش از این واحده��ای تولیدی و کارگران را معطل نکنید.
پرهیز از تصمیمات جزیره ای و انتخاب تیم اقتصادی دولت 

مورد انتظار ما است.
در جریان رفع ایراد ش��ورای نگهبان از الیحه تعیین تکلیف 
تابعی��ت فرزن��دان حاص��ل از ازدواج زنان ایران��ی با مردان 
خارجی تبصره ۲ ماده واحده این الیحه اصالح ش��د که بر 
اس��اس آن تایید اطالعات سپاه به ش��روط دریافت تابعیت 

فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه شد.
همچنی��ن نماین��دگان مجلس ب��رای تامین نظر ش��ورای 
نگهب��ان طرح اصالح قانون اح��زاب، اصالحیه الیحه الحاق 
ایران به کنوانس��یون ایمنی مدیریت س��وخت مصرف شده 
و طرح اصالح تعیین تکلیف کارشناس��ان بیمه کش��اورزی 
تصویب کردند. در جلسه علنی روز گذشته سواالتی از وزیر 
بهداش��ت درباره ی عدم مقابله با رانت در دارو و وزیر راه و 
شهرس��ازی درباره  نبود برنامه ریزی برای کنترل قیمت در 

بازار مسکن اعالم وصول شد.  ایسنا

رویدادهای مهم جلسه علنی روز گذشته مجلس
ربیع االول تعطیل رسمی شد

رئیس ستادکل نیروهای مس��لح گفت: بارها به 
دش��من اعالم کردیم که اگر تج��اوزی به ایران 
اس��المی صورت گیرد همان رفتاری که با پهپاد 
آمریکایی و نفتکش انگلیس��ی صورت گرفت در 
انتظار آنها اس��ت و نتیجه تجاوز به این کش��ور 

اسارت و شکست خواهد بود.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مس��لح با حضور در جلسه علنی مجلس شورای 
اس��المی طی س��خنانی گفت: کش��ور ما همان 
کشوری است که با وجود آنکه کارنامه تجاوزی 
در آن نس��بت به دیگ��ران نب��ود و همین طور 
شناخته می ش��ود، در دو جنگ جهانی با وجود 
اعالم بی طرفی مورد تجاوز قرار گرفت و نیمی از 
جمعیت خود را از دست داد  و ریالی هم غرامت 

دریافت نکرد.
وی اف��زود: بع��د از انقالب همین کش��ور به نحو 
دیگری عمل کرد. اس��تکبار جهان��ی با تمام قوا 
پش��ت کش��وری ایس��تاد که انگیزه هایی برای 
تج��اوز به ایران داش��ت و جنگ هشت س��اله را 
ب��ه ما تحمیل کرد. در طول دوران دفاع مقدس 
در مقابل ما کش��وری وجود داشت که در طول 
یک س��ال و نی��م بعد از انق��الب، ارتش خود را 

تجهیز و بعد از آن به کش��ور ما حمله کرد. این 
حمله طوری طراحی شده بود که اگر طبق روال 
جنگ های دنیا پیش می رفت ما می بایست طی 
دو ماه شکس��ت می خوردیم و در معرض تجزیه 

قرار می گرفتیم.
س��ردار باق��ری ادام��ه داد: تع��داد زی��ادی از 
خلبانان اس��یر عراقی می گفتند "برای حمله به 
نفتکش های ایرانی در خلیج فارس ما از آسمان 
عربس��تان اس��تفاده می کنیم". تمامی قدرتهای 
جهانی س��الح های پیش��رفته خود را در اختیار 
عراق ق��رار می دادند. عراق در ش��رایطی جنگ 
را پای��ان داد که ۷۰۰ تان��ک و ۶۰۰ هواپیما در 
اختیار داشت. کشورهایی مانند فرانسه به عراق 
س��الح می دادند و آلمان هم سالح شیمیایی در 
اختیارش��ان قرار داده بود. همین کشورهایی که 
به تعهدات برجامی خود عمل نمی کنند پشت سر 

یک جنایتکار مانند صدام ایستادند.

وی تصریح کرد: در سوی دیگر این جنگ، ملت 
ای��ران قرار داش��ت که به ط��ور غافلگیرانه دچار 
چنین تهاجم بزرگی شد. این ملت بزرگ دست 
در دس��ت هم و به رهبری حضرت امام و توسط 
نیروهای مس��لح خود صحنه را تغییر دادند. این 
ملت دشمن را از کشور بیرون کرد و  با سربلندی 

دفاع مقدس را پایان داد.
رییس ستادکل نیروهای مس��لح ادامه داد: عزت 
و س��ربلندی ای��ن ملت و ن��ام ایران را ام��روز با 
وضعیت خفتی مقایس��ه کنیم ک��ه جبهه مقابل 
ما با آن روبه رو ش��ده است. این جنگ با توجه به 
هزینه هایی که داشت اما گنجینه بی نظیری است 
که باید مورد تحقیق قرار گیرد و باید برای قرن ها 
مایه مباهات برای نس��ل های آینده کش��ور باشد. 
دفاع مقدس دانشگاه بزرگی بود و در ابعاد مختلف 

نتایج گوناگونی را برای ملت ایران فراهم آورد.
س��ردار باقری تصریح کرد: دفاع مقدس وحدت 

ملی برای حل مش��کالت را به نمایش گذاشت و 
ابعاد ارزشمندی مانند استقالل و خوداتکایی را 

فراروی ملت ایران قرار داد.
وی ب��ا ابراز اینکه برکات دف��اع مقدس تا امروز 
پا برجا بوده اس��ت، گفت: اگر امروز بازدارندگی 
دفاع��ی وج��ود دارد ریش��ه آن در دفاع مقدس 
اس��ت و اگ��ر هرگز تج��اوزی به ای��ران صورت 
نمی گیرد، دلیل آن تجربه تاریخی اس��ت که در 

ذهن دشمن وجود دارد.
سرلشکر باقری افزود: اگر در سطح منطقه محور 
مقاومت را قابل مقایس��ه با گذشته نمی بینیم و 
ملت س��وریه و عراق مقابل تروریس��م ایستادند 
و کشورش��ان را حف��ظ کردن��د، از دفاع مقدس 
ملت ایران الگو گرفتند. اگر مردم یمن با دس��ت 
خالی برای چهارمین سال مقابل تجاوز عربستان 
ایستادگی کردند و امروز به جایی رسیدند که به 
سالح هایی دس��ت پیدا کرده اند که هواپیماهای 

راهبردی دشمنشان را ساقط می کنند و دشمن 
را به این نتیجه رس��انده که جز ف��رار از باتالق 

یمن راهی ندارد، از برکات دفاع مقدس است.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح اف��زود: امروز 
دش��منان که از جنگ با ایران می ترسند، مسیر 
تروریسم اقتصادی را در پیش گرفته اند و راه حل 
برون رفت از این بحران این است که حرکت هایی 

مانند اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم.
وی تأکید کرد: بارها به دشمن اعالم کردیم که 
اگر تجاوزی به این کش��ور ص��ورت گیرد همان 
رفتاری که با پهپاد آمریکایی و نفتکش انگلیسی 
صورت گرفت در انتظار آنها است و نتیجه تجاوز 

به این کشور اسارت و شکست خواهد بود.
باقری گفت: به کشورهای همسایه می گوییم؛ با 
شما دشمنی نداریم و کشورهایی مانند عربستان 
و امارات کشورهای اسالمی هستند که راه را گم 
کرده اند و بای��د کنار ایران قرار بگیرند تا امنیت 
منطقه حفظ شود. اگر ما امروز در ایران صنعت 
دفاع��ی مس��تقل داریم این ها متعل��ق به جهان 
اس��الم اس��ت و همه بدانند ک��ه امنیت منطقه 
 با همکاری کش��ورهای منطقه تأمین می ش��ود.

  تسنیم

خودفروشی اروپایی برای مشتی دالر
ادامه از صفحه اول

برای خود محفوظ می دارد و غرب نمی تواند همچنان 
سیاس��ت بی تعهدی بدون هزین��ه را اجرا کند و باید 
هزینه آن را بپردازد.شرط لغو گام های تعلیق تعهدات 
برجامی از سوی ایران، اجرای تمام تعهدات طرف های 
مقاب��ل و لغو تمام تحریم هاس��ت و اروپا اگر به دنبال 
اجرای برجام اس��ت باید تعهدات خود و امریکا را اجرا 
سازد و از ش��عارهای به ظاهر حمایت از برجام دست 
بردارد. مروری بر روند تحوالت نش��ان می دهد ریشه 
خشم اروپا از شکست فشار حداکثری و دستاوردهای 
آشکار مقاومت فعال است که موجب رسوایی غرب در 

جهان شده است.
اما از نکات قابل توجه و ادعای س��ه کش��ور مس��ئله 
بازگش��ایی ادعای تکراری مذاکره موشکی است حال 
آنک��ه چنانک��ه در بیانی��ه وزارت خارج��ه جمهوری 
اسالمی ایران نیز آمده توان موشکی ایران هرگز قابل 
مذاکره نیست و اروپا نمی تواند به هیچ بهانه ای چنین 
خواس��ته ای را مطرح س��ازد بویژه اینکه توان موشکی 
ایران برای امنیت منطقه است و این غرب است که با 
تبدیل منطقه به ابنار باروت مخل امنیت اس��ت. اروپا 
اگر به دنبال امنیت منطقه اس��ت از فروش میلیاردها 
دالر تسلیحات به کش��ورهای عربی خودداری و برای 
حذف بمب هس��ته ای رژیم صهیونیس��تی اقدام کند 
ای��ران بارها برای امنی��ت منطقه ط��رح داده و نمود 
آن را در س��وریه، عراق و یمن می توان مش��اهده کرد 
و غ��رب اگ��ر واقعا به دنب��ال امنیت منطق��ه بود می 
توانست از اقدامات ایران اس��تقبال کند نه آنکه علیه 
ان اقدام و به تشدید بحران بپردازد. اروپا اگر به دنبال 
امنیت منطقه بود از نشس��ت های س��وچی و استانه 
درباره س��وریه حمایت می کرد ن��ه آنکه با حمایت از 
تروریست ها علیه آن اقدام کند. جهانیان اذعان دارند 
اگر حضور منطقه ای ایران نبود اکنون تروریست ها به 
اروپ��ا رفته بودند لذا اروپا به ج��ای ادعای واهی علیه 

ایران باید قدردان مبارزه ایران با تروریسم باشد.
ب��ا توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گف��ت که بیانیه 
اروپا نش��ان می دهد ک��ه آنها همچن��ان در توهمات 
گذش��ته مبنی بر برچیدن حقوق هسته ای ، موشکی 
و منطقه ای ایران هس��تند و این ب��ی صداقتی آنها را 
درباره حمایت از مذاکره  آش��کارتر می سازد. ادعاهای 
س��ه کش��ور اروپایی همان ادعاهای آمریکاس��ت که 
نش��انگر همسو بودن مواضع طرفین است که حقانیت 
ب��ی اعتمادی ایران ب��ه اروپا را نش��ان می دهد. روند 
رفتاری غرب نش��ان می دهد که آنها با اصل سیاس��ت 
فشار حداکثری برآنند تا دولتمردان ایران را که اکنون 
در نیویورک قرار دارند دچار اش��تباه محاسباتی لزوم 
مذاک��ره با اروپا و آمریکا س��ازند حال آنک��ه ورود به 
هرگونه مذاکره ای در این شرایط در کنار تحقیر سازی 
ملت ایران و نظام اسالمی، دستاوردهای مقاومت فعال 
را که غرب را به تغییر مواضع وادار س��اخته را از میان 
برده و تش��دید کننده توهم دستاورد فشار حداکثری 
خواهد بود که زمینه س��از افزایش تحریم ها و فشارها 
علیه ایران می ش��ود. بر این اساس هیات ایرانی حاضر 
در نیویورک به ریاست رئیس جمهوری محترم، اکنون 
نقش��ی مهم در مقابله با این ترفندهای غرب دارند که 
عدم گرفتار آمدن در بازی مذاکره تحمیلی و تاکید بر 
اصل مقاوم��ت فعال محور نقش آفرینی آنها در حفظ 
ع��زت و کرامت ملت ایران و نظام اس��المی در صحنه 

بین الملل خواهد بود.
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