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سیدحسین نقوی حسینی

جنگ روانی دشمن

در اینکه آمریکاییها دش��من قس��مخورده و دیرینه ملت ایران هس��تند
و متح��دان اروپای��ی و منطقهای آنه��ا ازجمله قبیله س��عودی و رژیم
صهیونیستی نیز در این کینهتوزی با کاخ سفید اشتراک نظر دارند ،تردیدی
نیست .شدت و حدت این دشمنیها تا جایی است که برخی خوشبینهای
وطنی پس از نقض عهدها و خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها،
بر این واقعیت غیرقابلانکار صحه گذاش��تهاند و حتی مس��ئولین پیشین
آمریکایی مثل «جان کری» نیز نسبت به «سیاستهای آکنده از اتهام و
تهاجم» آمریکا انتقاد کردهاند.
این دش��منیها از روز نخس��ت تشکیل ش��جره طیبه انقالب اسالمی تا
به ام��روز ،علیالدوام س��اری و جاری بوده و به روشه��ای مختلفی آن
را عملیات��ی کردهاند .تهدید ،تحریم ،تفرقهافکنی ،نفوذ ،زیر پاگذاش��تن
توافقات بینالمللی ،عهدش��کنی ،تهاجم نظامی و  ...بخشی از مصادیق
خصومت کدخدا با ایران اسالمی است اما در میان همه این موارد ،اعمال
«تحریمهای وحش��یانه اقتصادی» یا بهاصطالح طراح��ان این پروژه،
«تحریمهای فلجکننده» ،موضوعی است که نظام سلطه حساب ویژهای
روی آن بازکرده و گمان میبرد که از این طریق قادر اس��ت خللی در عزم
مردم و ملت ایران به وجود بیاورد.
بر این مبنا ،وزارت خزانهداری آمریکا یا به تعبیر رهبر حکیم انقالب« ،اتاق
جنگ» کاخ سفید در نظر دارد که از رهگذر جنگ اقتصادی ،مردم انقالبی
ایران را از پیمودن راه روش��نی که در پیشگرفتهاند ،خس��ته کرده ،آنها
را در جهت اهدافش��ان به صحنه بیاورند و در مقابل حاکمیت قرار دهند.
بهعنوانمثال ،وقتی اغتشاشات س��ال گذشته کلید خورد ،رئیسجمهور
آمریکا در همان س��اعات اولیه با دستپاچگی چندین توئیت در حمایت از
مطالبات معترضین به رش��ته تحریر درآورد و پ��س از فروکش کردن آن
غائله ،قانونگذاران س��نا و کنگره ،در خصوص وضع تحریمهای جدید و
پیگیری خواستههای عواملشان که به نام مردم دست به آشوبزده بودند،
داد سخن دادند.
ترامپ و همفکرانش که در کوککردن س��از «ایران ستیزی» و «ایران
هراس��ی» یدطوالیی دارند ،بهویژه از زمستان سال گذشته ،لباس میش
به تن کردهاند و هر از گاهی در مقابل دوربینها و مجامع خبری ،ژس��ت
دلسوزی برای ملت استکبارستیز ایران میگیرند و فریاد «وا مردما» سر
میدهند! این در حالی است که مسبب تحریمهای بینالمللی خود نانجیب
آنها هس��تند اما در تالشاند که کلیت نظام را سببساز تحریمها نشان
دهند و مردم را پیادهنظام و هواخواه کاخ سفید معرفی کنند ،همچنان که
ترامپ چندی پیش ،طی مصاحبهای با برنامه «فاکس اند فرندز» مدعی
شد« :ایرانیها عادت داشتند که فریاد "مرگ بر آمریکا" سر دهند .آنها
االن این شعار را سر نمیدهند»!
نکته اینجاس��ت که بعضی گراهای اش��تباه داخلی به خارج از مرزها ،در
ش��کلگیری چنین توهماتی در میان کلیدداران حال و گذشته کاخ سفید
مؤثر بوده است .برخی بدون توجه به مسئولیتهای اساسی خود ،در برابر
مشکالت اظهار عجز کرده و بهگونهای سخن میگویند که باطلالسحر
همه تحریمها در کف دشمن است.
پای استدالل آنها چون ذخایر کشور رو به اتمام است ،باید به هر ترتیبی
بهتالفی خ��روج آمریکا از برجام ،با طرفهای بدعه��د اروپایی به توافق
برسیم تا از این وضعیت نجات یابیم !! نه دشمن ،بلکه هر شنوندهای آنچه
از این اظهارات مشعشع دریافت میکند ،پیام عجز و ناتوانی است و چنین
رویکردی از قضا ،بازی در پازل جنگ روانی دشمن محسوب میشود.
به نوشته روزنامه لبنانی «االخبار»« ،سیاست کنونی دولت فعلی آمریکا
تا به امروز بر اص��ل کاهش تواناییها و ظرفیته��ای اقتصادی ایران و
محاص��ره آن باهدف ایجاد تعدیل در سیاس��تهای خارجیاش متمرکز
بوده اس��ت .دولت ترامپ تا زمان عقبنشینی ایران در برابر خواستههای
آمریکا از هر وس��یلهای برای فش��ار بر جمهوری اسالمی استفاده خواهد
کرد ».بنابراین ،ش��بههای در این واقعیت وجود ن��دارد که هدف غایی از
جنجال بازگشت تحریمهای یکجانبه و غیر مشروع آمریکا علیه ایران
اس�لامی ،افزون بر ایجاد تقابل موهوم مردم با نظام ،تش��کیک در میان
مسئولین نسبت به چشمانداز آرمانهای نظام و تغییر در محاسبات آنان
را تعقیب میکند که هوشیاری همه ارکان انقالب اسالمی را در برابر این
سناریو میطلبد.
حال که نقشه راه دشمن عیان شده ،باید پرسید که پادزهر تحریمها چیست
و باید به کدام س��و حرکت کرد ؟ چه اتفاقی رخداده که ایران اس�لامی در
کوران جنگ تحمیلی با انبوه مش��کالتی که درص��دی از آنها در حال
حاضر وجود ندارند ،گردنههای دش��وار آن دوران را پشت سر گذاشت اما
در بره��ه فعلی ،با وجود ظرفیتهای فراوان برای قرار گرفتن در س��لک
 12اقتصاد برتر دنیا ،به درجه مطلوب نرسیده است ؟! پاسخ این است که
متأسفانه برخی از مس��ئولین امروز ،همان آدمهای دهه  60نیستند که با
قطع آخرین کور س��وهای امید از بیگانگان ،کمر همت را ببندند ،فارغ از
تجملگرایی ،اندوختههایمان را به میدان بیاورند و از ظرفیت نسل جوان
و غیور انقالبی استفاده کنند.
این قدر که بعضی از مسئولین به غرب اعتماد دارند ،چنانچه اندکی از آن
را متوجه ظرفیتهای داخلی میکردیم ،امروز هیچ مش��کل الینحلی در
کشور نداشتیم .گرچه تبعات گرفتار آمدن در جنگ روانی و نقشه دشمن
را در گذش��ته پیشبینی کرده بودیم ،اما ام��روز ،روز وحدت و یکپارچگی
است و نباید بر طبل تفرقه کوبید و انتقام گرفت ،بلکه زمان محکم کردن
صفوف داخلی در برابر دشمنان خارجی و عزم پوالدین برای تحقق اقتصاد
مقاومتی به دور از شعارزدگی است.

خبرکوتاه
کولیوند:

طرح  ۱۵۵مادهای
قانون جامع انتخابات نهایی شد

محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ،از آماده
ش��دن طرح «قانون جامع انتخابات» در کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور خبر داد و اظهار داشت :علیرغم چندبار اعالم به دولت از سال ۹۲
تاکنون ،متأس��فانه الیحه جامع انتخابات از طرف دولت به کمیس��یون
نیامده و تقریب ًا میتوان گفت بعید است که دولت الیحهای به مجلس به
مجلس ارائه دهد.
وی در گفتوگ��و ب��ا مه��ر ،ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح جام��ع انتخابات
 ۱۵۵ماده دارد ،افزود :این طرح در پی جلس��ه هفته گذشته با کارشناسان
وزارت کشور و شورای نگهبان در کمیس��یون نهایی شده و این هفته به
وزارت کش��ور ارائه میشود تا بررس��ی کرده و نظراتشان را اعمال کنند و
آن را در قالب الیحه به کمیس��یون ارائه دهند ،چرا که چنین طرحی حتم ًا
بار مالی دارد و لذا باید به صورت الیحه از طرف دولت به مجلس بیاید.
رییس کمیس��یون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به چندینبار اتمام
حجت با دولت برای ارائه الیحه جام��ع انتخابات و با بیان اینکه چارهای
جز ارائه الیحه نیست ،تصریح کرد :باید نظام انتخاباتی کشور به صورت
کلی تغییر یابد ،لذا باید این موضوع بدون بار مالی به مجلس تقدیم شود.

مایک پمپئو از شروط ضد ایرانی واشنگتن سخن به میان آورد

غلطهای زیادی آمریکا برای توافق جدید با ایران!
وزی�ر ام�ور خارج�ه آمری�کا روز گذش�ته
خواهان مذاکره مجدد با تهران شد و ضمن
تهدیده�ای تک�راری درخص�وص اعمال
تحریمهای تاریخی ،خواستههایی از ایران
مطرح کرد.

«مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور طی سخنانی
ضدایران��ی ،مدعی ش��د :برجام نتوانس��ت امنیت
مردم آمریکا را تامین کن��د اما دیگر رهبران ایران
نمیتوانند ثروت داشته باشند .وی ادامه داد :دیگر
نمیتوانیم تحمل کنیم موشکی بر بلندای جوالن
بیفتد .پمپئو ادعا کرد :برجام فقط سرنوشت حتمی
ایران یعنی کسب بمب اتمی را به تاخیر میاندازد.
ایران پولهای به دس��ت آمده از برج��ام نه برای
کش��ورش بلکه برای جنگافروزی استفاده کرد.
ایران به حوثیها س�لاح داد و در حمالت موشکی
به ریاض مشارکت داش��ت .وی همچنین مدعی
شد :رهبران ارش��د القاعده در تهران حضور دارند.
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از ادعاهایش
علیه کش��ورمان ،افزود :برجام باعث جلوگیری از
طمعورزی منطقهای ایران نشد .ما فشار بیسابقه
مالی را ب��ر ایران وارد میکنیم ،تحریمهایی که در
تاریخ بیسابقه خواهد بود .وی ادامه داد :با اقدامات
خبیثانه ایران و وکالیش در منطقه مقابله میکنیم.
پمپئو ضمن تهدید ایران ،مدعی شد :همانطور که
ترامپ گفت اگر ای��ران فعالیتهای اتمیاش را از
سر بگیرد با اقدامات سختی روبهرو خواهد شد .وی
همچنین گفت :اگر ایران رفت��ار خود را تغییر دهد
آماده هس��تیم برنامههای جدیدی را در برابر ایران
در پیش بگیریم .ایران باید تاسیس��ات آب سنگین
خود را متوقف کند ،ایران باید جلوی توسعه موشک
بالستیک را بگیرد .ایران باید شهروندان آمریکایی
را آزاد کند .ایران باید حمایت از حوثیهای حزباهلل
لبنان حماس و جهاد اس�لامی و گروههای مسلح
در منطق��ه را متوق��ف کند ،به مح��ض انجام این
اقدامات ،از اقتصاد ایران حمایت خواهیم کرد .وی
ادامه داد :از هر کشوری که در مقابل ایران بایستد
نیز استقبال میکنیم.
وزیر خارجه آمریکا در ادعاهای تکراری درخصوص
تحریمهای تاریخی علیه تهران ،مدعی ش��د که
این کش��ور درصدد اعمال فش��ارهای حداکثری
تحریمی علیه ایران اس��ت ،تحریمهایی که شدید
ترین تحریمها خواهد بود .وی سپس ادعا کرد که
آمریکا به حمایت خود از «حقوق بشر و مردم ایران»
ادامه خواهد داد .پمپئو سپس به برخی اغتشاشات
در ایران اش��اره و از این اغتشاش��ات حمایت کرد.
وی همچنی��ن گفت ک��ه هدف ما از ی��ک توافق
جدید با ایران ،حفاظت از مردم آمریکا خواهد بود؛
توافقی که از دستیابی ایران به سالح اتمی ممانعت
خواهد کرد.
مقابل فشار آمریکا نمیتوانیم بایستیم!
علوه بر تهدیدات مقامات آمریکایی ،شرکتهای
هواپیمایی این کش��ور که در راس��تای لغو پارهای

از تحریمه��ا با ایران قرارداد همکاری داش��تند به
ن��اگاه با نیمه کاره گذاش��تن قرارداده��ای خود از
ادامه همکاری س��رباز زدند .در ای��ن میان ،برخی
از ش��رکتهای اروپایی نیز بر طبل رفتن از ایران
کوفتند ،اما در عی��ن حال مقامات اروپایی بر تداوم
گفتوگوها ت��ا حفظ نهایی برجام اص��رار دارند تا
اروپا یکی به نعل زده باش��د یکی به میخ .در ادامه
این روند« ،ادو ویگت» عضو کمیس��یون قضایی
و آزادیه��ای مدنی پارلمان اروپ��ا و عضو هیأت
هم��کاری ب��ا ای��ران در گفتوگو با مه��ر ،گفت:
رییسجمهور آمریکا سیاستهای سرسختانهای
علیه ش��رکتهای اروپایی اتخاذ کرده تا جایی که
حتی آنها را در صورت همکاری اقتصادی با ایران
به محرومیت از فعالیت تج��اری در آمریکا تهدید
کرده اس��ت .این بهوضوح بیانیه جنگ اقتصادی
برای اروپاییها اس��ت و به عقی��ده من تا ماههای

طی نامهای اعالم شد

حمایت علمای اهلسنت کشور
از مواضع رهبر انقالب درباره برجام

در پی خروج آمریکا از برجام و انتقال س��فارت آمریکا به قدس ش��ریف یکصد تن از علمای برجسته اهل
سنت کشور در نامهای به مقام معظم رهبری ضمن حمایت از مواضع ایشان در سخنرانی روز بعد از خروج
آمریکا از برجام ،این عمل استکبار را بهانهای بیش ندانسته و هدف مستکبران عالم را از بین بردن هویت
بیدارگر و آرمانخواه نظام جمهوری اسالمی ایران دانستند .در بخشی از این نامه آمده است :واضح است
برجام و امثال برجام بهانهای بیش نیستند و تیر خصومت مستکبران ،سینه هویت بیدارگر و آرمانخواه این
نظام را هدف قرار داده و مسئولین نظام باید با بصیرت کامل و با اقتدار و از موضع حکمت ،عزت و قدرت در
این موضوع ورود نمایند چراکه علیرغم بدعهدی شیطان بزرگ ،به فضل الهی و بفرموده حضرتعالی با عزم
تهای فراوان داخلی هیچ ضرری متوجه ملت بزرگ ایران نخواهد شد.
یها و ظرفی 
ملی و تکیه بر توانمند 

امیر حیدری:

جنگی آغاز شود
طومار دشمن را درهم میپیچیم
فرمانده نی�روی زمینی ارت�ش گفت :اگر
جنگ�ی ص�ورت گی�رد نیروه�ای مس�لح
جمهوری اسالمی ایران با تمام توانمندی
هایی که دارند و به لطف خدا طومار دشمن
را در هم خواهند پیچید.

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش
در دیدار با فرماندهان ،معاونین و کارکنان س��تاد
این نیرو ،گفت :دش��منان نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران ،این روزها پروژه بزرگنمایی خروج
ترام��پ از برجام را کلید زدند تا یاس و نا امیدی را
در جامع��ه رواج دهند .حیدری با بی��ان اینکه ما
باید با هوش��یاری در جریان توطئههای دش��من
قرار بگیری��م ،افزود :ملت با بصیرت ما باید بدانند
که حضور ترام��پ در برجام هیچ منفعتی برای ما
نداشت و اینکه از برجام خارج شده است نیز هیچ
گونه ضرری به ما نخواهد رسید.
دش�من به دنبال ناامیدس�ازی مردم
از نظام
فرمانده نی��روی زمینی ارتش تصریح کرد :هدف
دشمن نا امید سازی مردم از نظام است و عدهای
ماموریت دارند با س��یاه نمایی فعالیت های روبه
رشد کش��ور را به صورت منفی بیان کنند .دشمن

آتی اجرایی شده و شرکتهای اروپایی در بایکوت
برنامهریزی ش��ده آمری��کا قرار خواهن��د گرفت.
وی درباره اقدام��ات اروپاییه��ا در برابر تصمیم
آمریکا مبنی بر خروج از توافق هستهای ایران هم
اظهار داشت :این شانسی برای اروپاییها است تا
مستقل از قدرت امپریالیستی آمریکا بتوانند برای
یافتن راه حل مناس��ب برای یک هدف بینالمللی
تصمیمگیری کنن��د .من گمان میکن��م که این
امیدواری محقق نش��ده و جامه عمل نمیپوش��د.
دلیل من هم این اس��ت که بطور مثال انگلیس به
فعالیت ناو هواپیمابر آمریکا در کشورهای اروپایی
کمک کرده و همواره همسو با اجرای سیاستهای
جاه طلبی و امپریالیستی آمریکا است .فرانسه نیز در
کنار انگلیس ،آمریکا را در حمله هوایی به س��وریه
همراهی کرد .آلمان نیز کشور قدرتمندی در برابر
آمریکا نبوده و در نهایت به آنچه که مطلوب آمریکا

در صدد اس��ت با ایجاد جنگ روان��ی ملت ما را از
آرمان های انقالب اس�لامی دور کند ،همه آحاد
جامعه باید در مقابل این دسیس��ه هوشیار باشند
به ویژه ما نظامیها هیچ وقت نباید از توطئههای
دشمن غافل ش��ویم .وی ایجاد رعب و وحشت را از
دیگر گزینههای دشمن خواند و اشاره کرد :یکی از
مهمترینمولفهرعبووحشتشایعهجنگنظامی
استکهدشمنسعیداردازاینطریقترسرادردل
مردمجاریکندغافلازاینکهبنیانگذارنظاممقدس
جمهوری اس�لامی ایران حضرت امام خمینی(ره)
فرمودند «جنگ موهبت الهی اس��ت» پس جنگ
برای ما ترس و نا امیدی نیست ،اگر جنگی صورت
گیرد نیروهای مسلح جمهوری اس�لامی ایران با
تمام توانمندی هایی که دارند و به لطف خدا طومار
دش��من را در هم خواهند پیچید .به گزارش مهر،
حی��دری در ادامه اظهار داش��ت :براب��ر منویات
مق��ام معظم رهب��ری مبنی بر چابک س��ازی در
نیروی زمینی ،تغییرات اساس��ی در س��اختار این
نیرو صورت گرفته است .امروز یگانهای نیروی
زمین��ی ارتش با برخ��ورداری از نیروی انس��انی
کارآمد و تجهیزات مدرن ت��وان مقابله با هر نوع
عملیات روز دنیا را دارند و با هدایت های داهیانه
فرماندهی معظم کل قوا به یک نیروی تاثیر گذار
در سطح نیروهای مسلح رسیده است.

اس��ت تن میدهد« .گونتر فرهویگن» کمیسیونر
اتحادی��ه اروپ��ا در امور صنع��ت و کارآفرینی طی
س��الهای  ۲۰۰۴ت��ا  ،۲۰۱۰نیز گف��ت :پرداخت
ت ش��رکتهای اروپایی در صورت تحریم
خسار 
آنها توس��ط آمریکا به دلیل ارتباط با ایران ،خارج از
توانمندیهای این اتحادیه اس��ت .وی افزود :اگر
اتحادیه اروپا واقعا به پرداخت همه خسارتها قول
بدهد ،میتوانم به شما قول بدهم که (اجرای) چنین
قولی بس��یار فراتر از توانمندیهای مالی اتحادیه
اروپا اس��ت .فرهویگن همچنی��ن تصریح کرد :در
نتیجه واقعا متاس��فم که بگویم ،سیاس��ت آمریکا
در ب��ه گروگان گرفتن دیگر ملتها و ش��رکتها،
در نهایت میتواند پیروز ش��ود« .استفن لندمن»
نظریهپ��رداز آمریکایی هم با بی��ان اینکه آمریکا
میخواهد اس��تقالل ای��ران را از آن بگیرد ،گفت:
علت خصومت آمریکا با ایران بنیادی بوده و رویه
آن تغییر نخواهد کرد .وی درباره تضمینهای اروپا
به ایران ،افزود :تضمینهای بدون سیاس��تهای
موثر و ثابت حامی آنها بیمعنی هستند .اروپا اغلب
تابع منافع آمریکا بوده حتی اگر اقدامی برای منافع
خودش مضر باشد .سوال اینجاست که آیا این بار
در مورد ایران متفاوت عمل خواهد کرد؟ به باور من
با توجه به فش��ار سنگینی که واشنگتن میتواند بر
اروپ��ا اعمال کند جواب مثبت دادن به این س��وال
دشوار است.
روزنام��ه آلمانی «ولت آم زونت��اگ» هم به نقل از
یک دیپلمات اروپایی مدعی شد که فرانسه ،آلمان،
انگلس��تان ،روس��یه و چین در ح��ال رایزنی برای
دستیابی به توافقی هستند که مشابه برنامه جامع
اقدام مشترک اس��ت ،اما ابعاد تازهای به آن افزوده
ش��ده تا «دونال��د ترامپ» رییسجمه��ور آمریکا
را به مان��دن در این توافق و ادام��ه رفع تحریمها
ترغیب کند.
مذاکره فراتر از برجام ممنوع است
البت��ه ای��ن موض��وع با واکن��ش قاط��ع مقامات
کش��ورمان روبرو شد .سیدعباس عراقچی معاون
سیاس��ی وزارت امور خارجه با بیان اینکه درباره
هیچ موضوعی فرات��ر از برجام مذاکره نمیکنیم،
انتشار اخبار مربوط به ارائه بسته پیشنهادی جدید
به ایران را بیربط و انحرافی با هدف فضاس��ازی
منف��ی خواند .بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت
خارجه کش��ورمان نیز با بیان اینک��ه درباره هیچ
موضوعی فراتر از برجام مذاکره نمیکنیم ،انتشار
اخبار مربوط به ارائه بس��ته پیش��نهادی جدید به
ای��ران را بیربط و انحرافی و با هدف فضاس��ازی
منفی خوان��د .وی افزود :چنانچه س��ایر طرفها
بتوانند حق��وق مصرح ایران در برج��ام را رعایت
و بطور کامل بدان عم��ل کنند در این توافق باقی
میماند و دیگر مسائل مطروحه بیپایه ،انحرافی
و غیرقابل اعتناست .آنچه مهم است اینکه آیا دیگر
طرفها میتوانند به تعهدات خود ذیل برجام عمل
کنند یا خیر که این موضوع طی مذاکرات فشرده
آتی مشخص خواهد شد.

معاون اول رییسجمهوری:

تالش دولت
بر زدودن فقر از جامعه متمرکز است
اس�حاق جهانگیری با بی�ان اینکه تالش
دولت بر زدودن فقر از جامعه متمرکز است،
گفت :دولت ب�ه دنبال بزرگ کردن اقتصاد
کشور برای ارتقاء درآمد و رفاه مردم است.

مع��اون اول رییسجمه��وری در جلس��ه س��تاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اش��اره به گزارش
دبیرخانه س��تاد از برنامههای تدوین ش��ده برای
کاه��ش فقر ،گف��ت :در جامعه اس�لامی ایران،
مش��اهده چهره خش��ن فقر و اینکه افرادی س��ر
گرس��نه بر بالین بگذارند غیر قابل تحمل است و
مهمترین خدمتی که م��ا باید در این زمینه انجام
شها ب��رای زدودن چهره
دهیم تمرکز همه تال 
خشن فقر از جامعه است .وی افزود :سال گذشته
تصمیم گرفتیم که ب��رای مقابله با فقر به افرادی
که درآمد آنها پایینتر از س��قف تعیین شده باشد
بتوانند مابهالتفاوت درآمد خود را از دولت دریافت
کنن��د و برای ای��ن منظور ۷۰۰۰میلی��ارد تومان
درنظر گرفته شد.
ضرورت تأمین مسکن افراد کمدرآمد
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تامین مسکن و
ایجاد اشتغال برای مددجویان و اقشار کم درآمد
جامعه ،تصریح کرد :در موضوع آموزش این افراد

بای��د به این نکته توجه ش��ود که در رش��تههایی
تحصیل کنند که بتوانن��د پس از فارغالتحصیلی
و یا گذراندن دورههای آم��وزش فنی و حرفهای
وارد بازار کار شده و خودشان به افرادی کارآفرین
تبدیل شوند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،جهانگیری
در ادامه سخنان خود با اشاره به بد عهدی آمریکا
و خروج این کش��ور از برجام اظهار داشت :با این
اتفاق شرایط جدیدی پیش روی کشور قرار دارد
که الزم است در این شرایط از دستگاه دیپلماسی
ب��ه طور کام��ل حمایت ش��ود ت��ا دیپلماتهای
کش��ورمان بتوانند از مواضع جمهوری اسالمی
ایران دفاع کنند.
معاون اول رییسجمهوری ادامه داد :در ش��رایط
جدید دیپلماس��ی اقتصادی مهمترین ابزار برای
مقابله ب��ا فش��ارهای اقتص��ادی و تحریمهای
ظالمانه آمریکاس��ت و وزارت ام��ور خارجه باید
برای بسط روابط اقتصادی با کشورهای همسایه
و کش��ورهای هدف و نیز کشورهایی که در همه
شرایط س��عی کردهاند روابط خود را با جمهوری
اسالمی ایران حفظ و توسعه بدهند اقدامات الزم
را انج��ام دهد و از ظرفیت دیپلماس��ی عمومی و
بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی برای توسعه
روابط اقتصادی استفاده کند.

روحانی در دیدار صمیمی با خانواده دولت:

راه نجات ما مقاومت و ایستادگی است

رییسجمه�وری ب�ا بی�ان اینک�ه امروز
در ش�رایط سیاس�ی جهان�ی در دوران
ویژهای قرار داریم ،گفت :بیتردید از این
مشکالت عبور خواهیم کرد.
حجتاالسالم حس��ن روحانی رییسجمهوری با
بیان اینکه س��ال گذشته در چنین ایامی ملت ایران
حماس��های بزرگ در انتخابات آفرید ،اظهارداشت:
به خاطر حضور و اش��تیاق مردم در ساختن اتفاقات
شکوهمند در  29اردیبهشت  96باید شکر نعمت به
جا آوریم .رییسجمهور با بیان اینکه از سال گذشته
تاکنون با فراز و نش��یب ها و مشکالت فراوانی در
داخل کشور و منطقه روبرو بودهایم ،از اعضای دولت
و خانوادههای آنان به خاطر تالش در مس��یر اداره
امور کشور تقدیر و تشکر کرد.
روحانی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که ثروت

منطقه و سیس��تم تروریس��م دولتی صهیونیستی
بعن��وان یکی از خبیثترین رژیمه��ای تاریخ و نیز
بزرگتری��ن قدرت اقتص��ادی و نظامی جهان علیه
ملت ایران هس��تند ،افزود :ملت ایران در برابر همه
این فش��ارها مقتدرانه روی پای خود ایستاده است.
رییسجمهوری افزود :استقالل و فراز و نشیبی که
میگذرانیم ی��ک بخش بزرگ از ب��ار آن بر دوش
دولت و بخشهای مختلف سیاس��ی ،اقتصادی و
فرهنگی دولت است.
روحانی با بیان اینکه ماه رمضان به ما نشان میدهد
که همه ایام س��ال با هم یکس��ان نیس��تند ،گفت:
مشخص است در مقاطعی تاریخی ،کار و تالش و
فعالیت انسان با ش��رایط عادی تفاوت دارد و امروز
یک ماه رمضان پیش رو ما اس��ت که در آن هر چند
زیبایی س��حر و افطار و فیض و رحمت الهی وجود
دارد ،اما گرسنگی و تش��نگی نیز به عنوان عبادتی

بزرگ و انسان ساز هست.
رییسجمه��وری با بی��ان اینکه امروز در ش��رایط
سیاس��ی جهانی در دوران ویژهای ق��رار داریم که
باوجود سختیها و مشکالت فراوان برای ایستادگی
در برابر آنها اجر باالیی در پیش��گاه خداوند و تاریخ
خواهیم داشت  ،گفت :ما به روزهای افتخار آفرینی
خود در ایام حساس تاریخی غرور و افتخار میکنیم
و امروز بیتردید از این مشکالت عبور خواهیم کرد.
از مشکالت عبور خواهیم کرد
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاستجمهوری،
روحانی تاکید کرد :اینطور نیست که آمریکا و دیگر
قدرتهای حامی آن بتوانند ملت ایران را به زانو در
آورند بلکه ما ایس��تادهایم و میتوانیم مس��یر را به
خوبی طی کنیم .رییسجمهوری یکی از مصادیق
روش��ن صبر را در ماه رمضان دانس��ت و گفت :راه

نجات ما صبر ،مقاومت و ایستادگی است .روحانی
با اش��اره به اینکه همه دولته��ا در دوران فعالیت
خود با مشکالتی مواجه بودهاند و مشکالت دولت
یازدهم و دوازدهم بیش��تر از همگان بوده اس��ت،
گفت :این فش��ارها هم میتواند انس��ان را خسته
کند و هم میتواند باعث افزای��ش صبر ،توانایی و
اجر انسان شود.
رییسجمهوری با بیان اینک��ه ماه رمضان تحمل
و قدرت روحی م��ا را افزایش میدهد ،گفت :امروز
سرچش��مه امیدها در نظ��ام مقام معظ��م رهبری
هستند و در دس��تگاههای اجرایی باید قبل از همه
مسئوالن دولتی امیدآفرین و منشاء نشاط و امید در
جامعه باشند .روحانی با تقدیر از صبر و تالشهای
خانواده اعض��ای دولت در حمایت از مس��ئوالن،
افزود :خانوادهها باید زمینه را برای آرامش مسووالن
در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم فراهم کنند.

گزیده ها

تصمیمی مبنی بر پیوستن
به  FATFاتخاذ نشده است

مرکز ارتباطات و اطالع رسانی
دبیرخانه شورای عالی امنیت
مل��ی ب��ا ص��دور اطالعیهای
اظه��ارات منتس��ب ب��ه علی
ش��مخانی در جلسه غیرعلنی
یکش��نبه مجل��س ش��ورای
اس�لامی را تکذیب ک��رد .در
بخش��ی از این اطالعیه آمده است :دبیر شورای عالی امنیت ملی در
جلسه غیر علنی روز یکشنبه سیام اردیبهشت تاکید کرده که نحوه
مواجهه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی با این لوایح واجد
هیچگونه جنبه و الزام امنیتی نبوده وصرفا به تشخیص آنها مربوط
اس��ت .به گزارش خبرگزاریه��ا ،این اطالعیه ب��ا تکذیب برخی
اظهارنظرها که حضور شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر
مساعد دفتر رهبر معظم انقالب نسبت به  FATFمرتبط کردهاند،
میافزاید :هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسالمی
ایران به  FATFاتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه
به ضرورتهای امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح میشود.

حضور ایران در سوریه
به درخواست دولت رسمی آنهاست

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
امور خارجه در نشست خبری خود
درخصوص همکاریهای ایران با
دول��ت س��وریه ،گفت :کس��ی
نمیتواند ایران را مجبور به انجام
کاری کن��د چراک��ه جمه��وری
اسالمی سیاس��تهای مستقل
خود را دارد .قاس��می تصریح کرد :حضور ما در سوریه به درخواست
دولت آن کش��ور بوده و هدف ما نیز تنها مبارزه با تروریسم است و تا
زمانی که خطر تروریسم باش��د و دولت آن کشور بخواهد ،ایران به
کمکهای خود ادامه میدهد .وی افزود :آنهایی باید از سوریه خارج
شوند که بدون اجازه دولت آن کشور وارد سوریه شدهاند .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،قاسمی همچنین درباره کشتار مردم مظلوم
فلسطین گفت :این اقدام محکوم است و امیدوارم روزی این ظلم به
پایان برسد و مردم فلسطین آزادی خود را به دست آورند.

تصویب اساسنامه جدید
جامعه روحانیت مبارز

حجتاالس�لام غالمرض��ا
مصباح��ی مقدم س��خنگوی
جامع��ه روحانی��ت مب��ارز از
تصویب اساس��نامه جدید این
تش��کل خبر داد .وی با تبیین
وظای��ف هش��تگانه جامع��ه
روحانیت مبارز طبق اساسنامه
جدید ،سازماندهی روحانیت شیعه و رشد و اعتالی آن برای صیانت
از نظام اسالمی ،مبارزه با انحرافات ،تحکیم مبانی انقالب و دفاع همه
جانبه از دستاوردها و حمایت همه جانبه از اندیشه سیاسی  -اجتماعی
امام راحل و رهبر معظم انقالب و اصل مترقی والیت فقیه را بخشی
از این وظایف دانست .س��خنگوی جامعه روحانیت مبارز ،گسترش
فرهنگ و اخالق اس�لامی در جامعه و مقابله با انحرافات فکری ،از
طریق تبیین و تبلیغ اندیشه اسالمی و نظارت بر عملکرد مسئوالن
نظام و فعالیت حوزههای علمیه و روحانیان را از دیگر وظایف جامعه
روحانیت مبارز برش��مرد .به گزارش خبرگزاریها ،مصباحی مقدم
همچنین با اش��اره به ارکان نه گانه این جامعه طبق اساسنامه جدید
آن را شامل هیأت مؤسس ،شورای مرکزی ،مجمع عمومی ،شورای
استان ،شورای شهر ،شورای منطقه ،دبیرکل ،کمیته سیاسی و شورای
داوری برشمرد.

تکذیب شهادت مستشاران ایرانی
در فرودگاه حماه

ی��ک منب��ع نظام��ی در
«ات��اق عملی��ات متح��دان
س��وریه» ،خب��ر ش��هادت
مستشاران ایرانی در فرودگاه
حم��اه در دو روز گذش��ته ،را
تکذیب کرد .به گزارش گروه
«االعالم الحربی» در سوریه،
این منبع نظامی گفت :بعد از آنکه اخباری در برخی سایتهای خبری
منتشر شد درباره انفجار در فرودگاه نظامی حماه در روز جمعه گذشته
 15می  -2018و در آن گفته شد که تعدادی از مستشاران نظامیایرانی به شهادت رسیدند ،به اطالع میرساند که این خبر کامال کذب
است .این منبع که هویتش فاش نش��د ،توضیح داد :این خبر کذب
است و هیچ مستشار نظامی در فرودگاه نظامی حماه نزد ما نیست و
همچنین هیچ انبار و مقر نظامی ایرانی و غیرایرانی در این فرودگاه
وجود ندارد .به گزارش فارس ،طبق اعالم رسانهها و مرکز موسوم به
«دیدبان حقوق بشر سوریه» نزدیک به معارضان ،جمعه گذشته چند
انفجار فرودگاه نظامی حماه را به لرزه درآورد.

طرح عربستان و امارات
برای مقابله با جمهوری اسالمی

در حالی که تحرکات ضد ایرانی
و هماهن��گ آمری��کا ،رژی��م
صهیونیس��تی ،عربس��تان
سعودی و امارات متحده عربی
ادامه دارد ،یک تحلیلگر ارشد در
اندیش��کده «بنیاد کشورهای
عربی خلیج(فارس)» واقع در
واشنگتن یادداشتی با عنوان «طرح جایگزین عربی برای مهار ایران»
منتش��ر کرد« .حس��ین أیبش» نویس��نده ای��ن یادداش��ت که در
«بلومبرگ» منتشر شده ،مطلب خود را با تاکید بر «استقبال گرم»
رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی از خروج
آمریکا از برجام شروع کرد.
در بخشی از این یادداشت آمده است :کشورهای عربی خلیجفارس
میخواهند با آمریکا کار کرده و ترکیه و روس��یه را ترغیب کنند که
یک ایران توانمند و تهاجمی ،به نفع منافعشان نیست .این یادداشت
میافزاید :در حالی که کش��ورهای خلیجفارس خواهان یک جنگ
تمام عیار با ایران نیستند اما نشانههایی از تشویق کشورهای عربی
و آمریکا اقلیتهای قومی ایران از قبیل بلوچها ،عربها و ُکردها به
شورش و قیام وجود دارد.
هدف ،تغییر رژیم نیس��ت چرا که چنین چیزی در حال حاضر ،یک
احتمال جدی نیست .آنچه آنها میخواهند آن است که برای فشار بر
ایران به منظور تغییر رفت��ار ،جاهطلبیها و مهار توانایی آن برای بی
ثبات کردن همسایگانش و همچنین گسترش نفوذش ،یک کارزار
مهار و کنترل پایدار وجود داشته باشد.

