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تالش��های اصالح طلبان و اعتدالیون برای مذاکره با امریکا 
هر روز ابعاد تازه تری پیدا می کند و حاال به نظر می رس��د 
که آنها در صدد هس��تند تا مذاکره را جایگزین پاسخگویی 

به مردم کنند. 
این گروه که با آغاز انتخابات در امریکا، موج س��واری را بر 
روی تحوالت این انتخابات آغاز کرده، در ابتدای کار تالش 
کرد تا وانمود کند اگر بایدن و دموکرات ها جایگزین ترامپ 
جمهوری خواه ش��وند، اوضاع ایران متفاوت خواهد ش��د و 

مشکالت اقتصادی به حداقل خواهد رسید. 
ح��اال بعد از پیروزی بایدن این تفکر تالش حداکثری خود 
را ب��رای مذاکره با امریکا قرار داده اس��ت و می خواهد جام 
زهر س��وم را ب��ه کام مردم ایران بری��زد و اینگونه بار دیگر 

مشکالت جدیدتری را به مردم تحمیل کند.
رفتاره��ای تبلیغاتی آنان تا آنجا رس��یده اس��ت که به نظر 
می رس��د آنان در تالش هستند تا با فشار حداکثری مردم 
را وادار به پذیرش نظرات خود کرده و مش��کالت تازه ای را 

پیش پای مسئولین کشور قرار دهند. 

 تزریق قطره چکانی جام زهر 
در این بازی قدرت حاال اصالح طلبان و اعتدالیون بار دیگر 
پیشنهاد نوشیدن جام زهری دیگر ارائه کرده اند.  بر اساس 
گزارش های رس��یده جمعی از اصالح طلبان در حال جمع 
آوری امض��ا ب��رای یک بیانیه جمعی هس��تند که در آن با 
خ��وش خیالی محض، مدعی بازگش��ت آمریکا به برجام و 

رفع تحریم ها شده اند! 
در بیانی��ه این گروه ناکارآمد آمده اس��ت: به  نظر ما امروز 
ایران در شرایطی است که جریان های سیاسی، در استفاده 
از فرصت به دس��ت آمده هم صدا ش��وند و زمینه ساز تسریع 
بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام و مش��وق بازگش��ت ایران به 

تعهدات برجامی )در صورت لغو تحریم ها( شوند.
عناصر مرکزی حزب منحله مش��ارکت و س��ازمان منحله 
مجاهدی��ن انقالب که معم��وال در این افراط��ی گری ها و 
تندروی ها پیش��قدم هس��تند از عوامل پیگیر برای تهیه و 
جم��ع آوری امضای این نامه هس��تند و از حاکمیت نظام 
جمهوری اسالمی خواسته اند از این فرصت استفاده کنند. 
ب��ه یاد داریم در مجلس شش��م نیز جمع��ی از نمایندگان 
افراطی خواس��تار نوش��یدن جام زهر توس��ط رهبر معظم 

انقالب در زمینه رابطه ایران و آمریکا شده بودند!
۱27نفر از نمایندگان این مجلس، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت 
۱۳۸۱ در نامه ای به رهبر معظم انقالب نوش��تند؛ اگر جام 
زهری باید نوش��ید، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، 
استقالل و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید 

نوشیده شود.
جالب آنجاس��ت که این نامه قبل از آنکه به دست رهبری 
برسد، در بی بی س��ی و وی. او. ای منتشر شد که اعتراض 
مجید انص��اری را برانگیخ��ت. وی گفته ب��ود: نمایندگان 
}مجلس شش��م{ به این سؤال پاس��خ دهند که نامه اخیر 
آن ها چرا قبل از اینکه به دس��ت رهبر معظم انقالب برسد، 

سر از اینترنت و سایت های ضدانقالب درآورد؟!
ناصر ایمانی کارش��ناس مسائل سیاس��ی در این باره گفت 
: اصالح طلب��ان در حال��ی که باید در بزنگاه های حس��اس 
پاسخگوی عملکرد خودشان باش��ند، چنین موضوعاتی را 
مطرح می کنند تا پاس��خی به مردم ندهند. در واقع این ها 
در این مقطع می خواهند فش��ارها را به رهبری زیاد کنند 
تا بگویند آن کس��ی که موجب مانع مذاکره ایران با آمریکا 
می شود، رهبری است و اگر مذاکره با آمریکا صورت بگیرد، 
تمام مشکالت اقتصادی کشور حل خواهد شد این درحالی 
است که بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکالت را ناشی از 
سوء مدیریت می دانند و نباید همه مشکالت را به تحریم ها 

ارتباط داد. 
 امریکا به دنبال چیست؟ 

ام��ا این روزها همه حتی مخالفان نظ��ام هم می دانند که 
دولت امریکا از روی ندامت و یا دلس��وزی برای مردم ایران 
رقبتی به انجام مذاکره ندارد، بلکه بایدن در صدد اس��ت تا 

از این مذاکرات بهره جویی کرده و سیاست فشار حداکثری 
ترامپ را با استفاده از روش های اوباما دنبال کند . 

فؤاد ایزدی کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در این 
زمینه گفت: به دنبال انتخابات آمریکا دولت ایران یک پیام 
قوی مذاکره برای آنها فرستاده است. یعنی وقتی اعالم شد 
»فرصتی برای مذاکره پیش آمده که نباید بس��وزد« این به 
آن معناس��ت که ایران برای مذاک��ره آمادگی جدی دارد و 
در نتیجه اروپایی ها نیز از این فرصت برای فش��ار بر ایران 

استفاده می کنند. 
وی ادامه داد: اروپایی ها نمی خواهند از آمریکا عقب بمانند، 
همان طور که دیدیم ش��روع به دادن بیانیه های بی مورد 
علی��ه ایران کرده ان��د. آژانس بین المللی ان��رژی اتمی نیز 
همین رویه را دنبال می کند، در واقع آمریکا، اروپا و آژانس 

در حال آماده کردن خود برای مذاکره 
ای اس��ت که دولت ایران پالسش را به 

آنها داده است.

 تاکیدات رهبری 
این مواضع درحالی عنوان ش��ده است 
که مقام معظم رهبری بارها بر اش��تباه 
بودن مذاکره با دولت امریکا در شرایط 

فعلی تاکید کرده اند . 
از سوی دیگر امریکایی ها نشان داده اند 
که قابل اعتماد نیستند. زمانی که ایران 
و گ��روه ۱+5 ب��ا هم بر س��ر برجام به 
توافق رس��یدند، ایران تمام شروطی را 
که پذیرفته بود انجام داد اما این امریکا 
ب��ود که از برجام خارج ش��د و توافق را 

زیر پا گذاشت.
ناص��ر ایمانی در این باره گفت: کس��ی 
صرف��اً موضوع مذاکره ک��ردن را مطرح 
کن��د، به نوعی عوام فریب��ی می کند ؛ 
چون مذاکره لفظ بسیار جذاب و مورد 

پس��ندی دارد و ط��رح کنن��دگان آن در صددن��د تا افکار 
عموم��ی را تح��ت تأثیر قرار داده و با ای��ن روش به نتیجه 
برسند، بنابراین طرح موضوع مذاکره با امریکا ناشی از یک 
نقش��ه راه صحیح و عملی نیس��ت، بلکه تنها از سر خوش 

خیالی به آمریکا نشأت می گیرد.

 مذاکره در چه مورد؟
یکی از اصالح طلبان به مردم نمی گوید که چرا آنها  می خواهند 

برای افکار عمومی روش��ن کنند که دقیقاً در این مذاکرات 
قرار است چه مباحثی روشن شود؟ 

 ناصر ایمانی، تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی در این باره گفته؛ 
باید از کس��انی که پیش��نهاد مذاکره را مط��رح می کنند، 
خواس��ت ک��ه دلیل طرح ای��ن موضوع را به طور ش��فاف و 

صریح بیان کنند. 
وی با اش��اره به اینکه مذاکره و گفت و گو امر بدی نیست، 
اظهار داشت: باید از حامیان مذاکره پرسید در شرایط فعلی 
آن هم با دولتی که قباًل آزمون خودش را پس داده اس��ت، 
چ��ه موضوعاتی را قرار اس��ت در دس��تور کار مذاکره قرار 

دهیم؟ 
همانگون��ه که کارشناس��ان تاکید دارند ب��رای عموم مردم 
روش��ن است که امریکایی ها که پیش از این با همین روش 
برای عقب انداختن برنامه های هسته ای 
کشورمان به نتیجه رسیده اند، حال به 
دنب��ال حل دیگر مس��ائل م��ورد نظر 

خودشان به این طریق هستند. 
ایمان��ی در ای��ن باره تصری��ح کرد: در 
واق��ع آمریکایی ه��ا می خواهند درباره 
و  منطق��ه ای  فعالیت ه��ای  مس��ائل 
برنامه موش��کی با ایران مذاکره کنند. 
حت��ی در این بین، بح��ث فعالیت های 
هس��ته ای کشورمان هم مطرح نیست؛ 
چون بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مراکز هس��ته ای حضور دارند 
و می دانند که فعالیت هس��ته ای ما به 

سمت سالح اتمی نمی رود.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در چنی��ن 
شرایطی آمریکا حاضر به مذاکره بدون 
پیش ش��رط نیست تاکید کرد: مذاکره 
با این کش��ور چیزی جز کوتاه آمدن از 

مواضع و نقاط قوتمان  نیست. 

 امتیاز دهی به جای امتیاز گیری
زمزمه های بازگشت به برجام از سوی این افراطیون می تواند 
نوع��ی از امیدواری کاذب نس��بت به ای��ن توافق برجام در 
جامع��ه ایجاد کند که برای کش��ور ایج��اد هزینه کرده و 

سرخوردگی در زمینه رفع تحریمها به وجود آورد. 
در این میان نباید از نظر دور داش��ت که ارس��ال پیام های 
اشتباه و اظهارات برخاسته از ضعف، می تواند مانند گذشته 
خس��ارت بار باش��د و به جای ایس��تادن ای��ران در موضع 

امتیازگی��ری، ش��رایط امتیاز دهی را فراه��م کند. منفعت 
طلبی ه��ای اصالح طلبان برای دس��ت یابی به قدرت بارها 
صدمات بس��یاری را بر مردم کشورمان وارد کرده است که 

نمونه آن انتخابات سال ۸۸ و ماجراهای بعد از آن بود. 
در آن سال فضای روابط ایران و آمریکا، به گونه ای شده بود 
که تیم حاکم بر کاخ س��فید متقاعد شده بود که باید حق 
هس��ته ای ایران را بپذیرد. اما از فردای انتخابات سال ۸۸ و 
رفتارهای رادیکال و ساختارشکنانه بخشی از اصالح طلبان 
تندرو در برابر نتایج انتخابات و ایجاد اغتشاش موجب شد 
ت��ا فضای امتیازگیری به نفع ایران کاماًل معکوس ش��ده و 

آمریکا به فکر امتیازگیری باشد. 
با مش��اهده فضای آش��فته داخلی کش��ور در آن سال که 
دس��تپخت اصالح طلبان تندرو بود، اوبام��ا تحریم هایی را 
وضع کرد که با تحریمهای روس��ای جمه��ور قبلی امریکا 
متف��اوت بود و مس��تقیماً  معیش��ت مردم ای��ران را هدف 
گرفت��ه بود. از س��وی دیگ��ر اعتدالیون نیز ک��ه با حمایت 
اص��الح طلبان وارد جریان قدرت ش��دند، ب��ا ادعای خزانه 
خالی در س��ال 92 آب به آس��یب دش��من ریختند. مردم 
ب��ه یاد دارند که رئیس جمهور در س��خنان فیلم تبلیغاتی 
خود گفت: چرخ سانتریفیوژ بچرخد قشنگ است اما چرخ 
زندگی مردم هم باید بچرخد!" این جمله نش��ان داد که او 
قصد دارد مش��کالت را تنها از طریق مذاکره و به سرانجام 
رس��اندن پرونده هس��ته ای حل کند. این رویکرد به امریکا 
این پیام را داد که بلکه مقامات ایران مستأصل شده و برای 

امضای هر توافقی حاضر هستند.
این جمالت زیاد به گوش مردم رسیده است از جمله اینکه 
روحانی در همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملی 
گاز مدعی شد در شرایطی کار خود را آغاز کرده که با یک 

خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری ها مواجه است!
ای��ن اظهار نظرها بود که  موجب ش��د تا ط��رف مقابل از 
فضای امتیاز دادن دور شده و به امتیاز گرفتن هرچه بیشتر 

متمایل شود و دولت را نیازمند هرگونه توافقی بداند.
تیترهای روزنامه های اصالح طلب نیز فردای امضای برجام 
پیام��ی برای دولت مردان امریکایی بود که خوش خیالی و 
اعتماد به دش��من در کش��ور افزایش یافت��ه و کار تا جایی 
پیش رفت که دولت، امضای جان کری پای س��ند مذاکره 
را تضمی��ن انجام آن عنوان کرد. در این میان اعتماد بیش 
از اندازه اصالح طلبان و اعتدالیون به دش��من فضا را برای 
اجرای نقش��ه های آنها مهیا س��اخت. بعد از امضای برجام، 
اعتماد حداکثری به دولتمردان امریکا موجب ش��د تا آنها 
ه��ر گونه بدعهدی را در پیش گیرن��د چرا که پیش از این 
دی��ده بودند آنچه ب��رای دولت و تیم مذاک��ره کننده مهم 
اس��ت، نفِس انجام توافق اس��ت نه محتوای آن پس به هر 

شکلی که دوست داشتند با برجام رفتار کردند.
در حقیق��ت خوش خیال��ی و تمرکز چندس��اله سیاس��ت 
خارج��ه بر امض��ای برجام و الپوش��انی عجی��ب و غریب 
بدعهدی های آمریکا موجب ش��د تا رفت��ه رفته عماًل تمام 
وعده ه��ا و امیدهایی که با امضای برجام به وجود آمده بود 
به سراب تبدیل شود. اما اصالح طلبان کار را به اینجا ختم 
نکردند بعد از پیروزی ترامپ و خط و نش��ان کشیدن های 
توخالی وی برای ایران برخی اصالح طلبان داخل کش��ور، 
با دوقطبی سازی از جنگ و مذاکره تالش کردند تا فضا را 
به س��مت مذاکره با ترامپ متمایل کنند. این رفتار موجب 
امیدواری ترامپ به اجرای سیاست فشار حداکثری خود در 

مقابل ایران و خروج امریکا از برجام شد. 
حاال نیز با روی کار آمدن  بایدن و در حالی که مس��ئوالن 
کش��ور اعالم کردند نتیج��ه این انتخاب��ات اهمیتی ندارد، 
اصالح طلبان با ش��وق و ذوق مجدداً طرح مذاکره با امریکا 

را به میان آورده اند. 
رفتار اصالح طلبان در ش��رایط فعلی به گونه ای پالسهایی 
از ضعف، استیصال و تضعیف توان ملی را به امریکا مخابره 
می کند و به نظر می رسد که بار دیگر به جای آنکه دولت 
به فکر تدوین یک نقش��ه راه صحیح براساس حفط منافع 

ملی باشد، به دنبال مذاکره با امریکا باشد.

  امیرعبداللهیان:
  

باقدرتازسوریهدفاعمیکنیم
گیر پترس��ون نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل متحد در سوریه با حسین 
امیرعبداللهی��ان دس��تیار ویژه رئیس و مدیرکل بی��ن الملل مجلس دیدار و 
گفت وگو کرد. امیرعبداللهیان در این دیدار گفت: جمهوری اسالمی ایران از 
تالش های سازمان ملل و اقداماتی که به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی 
و بازگش��ت امنیت پایدار به سوریه کمک نماید، استقبال می کند.   وی افزود: 
آنچه که حلقه مفقوده در شرایط امروز سوریه است، وجود بی اعتمادی است، 
زیرا مثال فردی که تا چند وقت پیش رهبر جریانی تروریس��تی بوده، س��الح 
حمل می کرده و اقدامات تروریس��تی انجام می داده اس��ت اکنون اصرار دارد که با پوشیدن کت و 

شلوار و زدن کراوات به عنوان طرف مذاکره دعوت شود.
  دس��تیار ویژه رئیس و مدیرکل بین الملل مجلس اضافه کرد: متاس��فانه برخی گروه های خطرناک  
تروریستی تالش می کنند با تغییر نام از لیست سیاه تروریستی سازمان ملل متحد خارج شوند لذا 
اتخاذ رویکرد بی طرفانه سازمان ملل متحد و عدم مشاهده استانداردهای دوگانه مورد توجه جدی 
جمهوری اس��المی ایران است. امیرعبداللهیان در خاتمه گفت: ایران همچنان با قدرت از سوریه و 
امنیت این کشور مهم در منطقه دفاع می کند. تهران همچنین از تالش های سازنده سازمان ملل 
متحد در کمک به سوریه حمایت و بر قضاوت بیطرفانه در قبال سوریه تاکید می نماید. پترسون نیز 
در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ده سال گذشته به منظور استقرار صلح و امنیت 
در سوریه اظهار داشت: روند سیاسی در مسیر نسبتا خوبی قرار گرفته است اما همچنان وجود جو 
بی اعتمادی میان گروه های مختلف در سوریه مانع پیشرفت روند سیاسی است.   وی ضمن قدردانی 
از اقدامات س��ازنده ایران در مبارزه با تروریسم در س��وریه، با اشاره به حمایت های بشردوستانه و 
حمایت جمهوری اس��المی ایران از بازگشت مهاجرین و آوارگان سوری به خانه هایشان، گفت: ما 

باید در موضوع سوریه، وضعیت حقوق بشر و  آوارگان را بسیار جدی بگیریم.  تسنیم   

امام علی )ع(: شما به پروای از خدا فرمان یافته اید، و برای نیکوکاری و 
فرمانبرداری از خدا آفریده شده اید.

باید با توانمندسازی تولیدات را به 
سمت تمدن سازی جهت بدهیم

بس��یج  س��ازمان  رئی��س 
مس��تضعفین با بی��ان اینکه 
همه می دانیم دش��من هویت 
ملی ما را هدف گرفته است، 
توانمندس��ازی  با  باید  گفت: 
س��مت  ب��ه  را  تولی��دات 

تمدن سازی جهت بدهیم. 
سردار سلیمانی  با بیان اینکه همه می دانیم دشمن 
هوی��ت ملی ما را هدف گرفته اس��ت، گفت: هویت 
ما یک هویت اس��المی و دراز مدت و تاریخی است 
و ریش��ه در خداپرستی چند ده هزار ساله در ملت 
ایران دارد. رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین بیان 
داشت: ما ملتی هستیم که میراث دار یک فرهنگ 
اصی��ل و ن��اب بوده ک��ه در دوران های��ی از تاریخ 

توانسته است اقداماتی را رقم بزند.
س��ردار س��لیمانی با بی��ان اینکه ام��روز می بینیم 
کش��ورهایی که از خارج جغرافیای سیاس��ی ایران 
هس��تند خودش��ان را جزو تمدن ایرانی اس��المی 
می دانند، تصریح کرد: با پیروزی انقالب اسالمی بار 
دیگر شرایطی فراهم شده که ما تمدن سازی کرده 

و ملت ایران پیش قراول این کار مهم شود.
وی خاطر نش��ان کرد: بیانی��ه گام دوم رهبر معظم 
انقالب اس��المی برای نیل به همین مقصود اس��ت.

کاری که بسیج ش��روع کرده تا همت شما عزیزان 
کار را انجام دهد باید با توانمند سازی این تولیدات 

را به سمت تمدن سازی جهت بدهیم.
وی با اش��اره به گس��تردگی هنر و به وجود آمدن 
اب��زار جدید در دنیا، بیان داش��ت: م��ا باید از این 
فن��اوری ها به صورت صد در صد اس��تفاده کرده و 
از جهت سرمایه گذاری ما باید کمک کنیم. رئیس 
سازمان بسیج مس��تضعفین در ادامه گفت: رسالت 
س��نگینی در انجام این مهم داریم و باید شرایط را 
ط��وری فراهم کنیم تا جایی که اس��تعدادی وجود 
دارد میدان در اختیارش قرار داده ش��ده و به تولید 

محصول برسد.  فارس

وزیر دفاع در گردهمایی ویدئو کنفرانسی 
بسیجیان وزارت دفاع خبر داد

رونمایی و الحاق ناوشکن تمام ایرانی 
»دنا« در آینده نزدیک

وزی��ر دفاع گف��ت: در آینده نزدیک ناوش��کن تمام 
ایران��ی دنا را که ب��ه لحاظ امکان��ات و تجهیزات و 
عملک��رد متفاوت از ناوش��کن های هم نس��ل خود 
اس��ت؛ رونمای��ی و تحوی��ل نی��روی دریایی ارتش 

خواهیم داد. 
امیر س��رتیپ حاتمی در مراس��م بزرگداشت هفته 
بس��یج که به ص��ورت ویدئ��و کنفران��س و ارتباط 
تصویری با حدود ۸0 مرکز وزارت دفاع در سراس��ر 
کشور برگزار ش��د گفت: ما پیرو فرماندهی هستیم 
که در مناس��بت ه��ای  مختلف از جمل��ه عزاداری 
سید و ساالر ش��هیدان حضرت ابا عبدالحسین)ع(، 
ضمن بکارگیری تمامی اصول بهداش��تی و رعایت  
پروتکل ها، برنامه های خود را بصورت دقیق پیش 
م��ی بردند. امیر حاتم��ی در ادامه با درود فراوان به 
ارواح طیبه ش��هدا، امام شهدا و بسیجیان شهیدی 
که در س��نگر ه��ای مختلف جمهوری اس��المی از 
دفاع مقدس تا امداد رس��انی و خدمات رس��انی به 
آحاد جامعه نقش آفرینی کرده اند گفت: تش��کیل 
بسیج مستضعفین یک ابتکار بی بدیل از جانب امام 
راحل عظیم الشأن بود که مبتنی بر اندیشه انقالب 
و اسالم شکل گرفت. وزیر دفاع ادامه داد: امام )ره( 
زمانی دس��تور بسیج مس��تضعفین را صادر کرد که 
ماجرای النه جاسوسی در س��یزدهم آبان ماه سال 
۱۳5۸ رخ داد و پس از آن بود که امام عظیم الشان 
در پنجم آذر س��ال ۱۳5۸ با دستور تشکیل بسیج 
مس��تضعفین یک قدرت نمایی ب��زرگ را در مقابل 
آمریکایی ها طراحی کرد و با دستور تشکیل بسیج 
عماًل تهدیدات آمریکایی ها را به فرصت تبدیل کرد 
به گونه ای که ش��یطان بزرگ آمریکا با این تصمیم 
تاریخی  به قدرت نرم جمهوری اس��المی ایران پی 
برد. امیر س��رتیپ حاتمی با بیان نقش آفرینی های 
گسترده بس��یج  در تمامی آوردگاه های جمهوری 
اسالمی با اش��اره به تعریف  فرمانده معظم کل قوا 
از بس��یج و بسیجی گفت: بس��یج صرفاً عضویت در 
س��ازمانی با این عنوان نیس��ت؛ و هر ی��ک از احاد 
جامعه چنانچه با احس��اس مسئولیت و ایمان راسخ 
اقدامی را در راستای ارزشهای اسالم و انقالب انجام 
دهند بسیجی هستند و به معنای واقعی کلمه بسیج 
یعنی آمادگی و حضور در سنگری که اسالم و قرآن 

به آن نیاز دارد.
وی با بیان اینکه پس از گذش��ت 4 دهه از پیروزی 
ش��کوهمند انقالب اسالمی، ش��جره طیبه بسیج به 
درخ��ت تنومندی تبدیل ش��ده اس��ت گفت: امروز 
در عرص��ه های مختل��ف مجاهدت، ایث��ار، از خود 
گذشتگی، امداد رسانی به محرومان، کمک به حوزه 
درمان و مقابله با ویروس کرونا شاهد اقدامات بسیج 
هس��تیم و انش��اءاهلل ثمره ی این  تفکر و اندیش��ه 
مقدس روز به روز پربارتر خواهد ش��د. وزیر دفاع با 
بیان اینکه در حوزه دفاع با س��خت ترین و خصمانه 
ترین تحریم ها علیه جمهوری اسالمی مواجه بودیم 
گف��ت: در همین دوران، موثرتری��ن و کارآمد ترین 
تجهیزات دفاعی را طراحی، تولید و تحویل نیروهای 
مسلح دادیم و این دستاوردها یادآور فرمایش نورانی 
امام راحل است که می فرماید اگر تفکر بسیجی در 
کشور طنین انداز ش��ود دشمن نخواهد توانست به 

اهداف شوم خود دست یابد.  ایسنا 

خبر

و  خ��وش خ��ی��ال��ی  حقیقت  در 
سیاست  چ��ن��دس��ال��ه  ت��م��رک��ز 
خ��ارج��ه ب��ر ام��ض��ای ب��رج��ام و 
غریب  و  ع��ج��ی��ب  الپ��وش��ان��ی 
موجب  آمریکا  بدعهدی های 
ش��د ت��ا رف��ت��ه رف��ت��ه ع��م��اً تمام 
وع���ده ه���ا و ام��ی��ده��ای��ی ک��ه با 
آمده  وج��ود  به  برجام  امضای 
بود به سراب تبدیل شود. اما 
اینجا  به  را  کار  اص��اح طلبان 
پیروزی  از  بعد  نکردند  ختم 
ب��رخ��ی اص���اح طلبان  ت��رام��پ 
داخل کشور، با دوقطبی سازی 
از جنگ و مذاکره تاش کردند 
تا فضا را به سمت مذاکره با 

ترامپ متمایل کنند. 
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