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دکتر ابراهیم کارخانهای

سنجش تضمین اروپایی ها

علیرغم اینکه اروپا از بدو خروج آمریکا از برجام و حتی پیش از آن ،وانمود کرده
است که حامی برجام و خواستار تداوم آن است ،اما شواهد متعددی از عدم تقید
غرب به مطالبات مشروع و قانونی ایران اسالمی حکایت دارد و آخرین آنها،
ابراز تأس��ف و یأس رئیسجمهور از بسته پیشنهادی اروپا به کشورمان است.
اظهارات ضدونقیض مقامات این اتحادیه نیز این گمانه را به پش��توانه تجربه
مذاکره ایران با اروپا در دهه 80اضافه میکند که اساس ًا کشورهای غربی نهتنها
از خروج آمریکا از برجام ناراحت نیستند ،بلکه آن را فرصتی برای ملزم نمودن
جمهوری اسالمی به تعهدات فرابرجامیو ارائهوعدههای نسیه تلقی میکنند.
بهعنواننمونه،وقتی«بوریسجانسون»،وزیرامورخارجهانگلیس،برجامرابه
دستبندیبردستانایرانتشبیهکردیا«آنگالمرکل»،صدراعظمآلمان،برجام
را ناقص و نیازمند تکمیل توصیف نمود و از سوی دیگر« ،فدریکا موگرینی»،
مسئول سیاست خارجی اروپا با وقاحت تمام مدعی شد که «تنها کشوری که
میتواندتوافقهستهایرانابودکندایراناست»!اینشکبهیقینتبدیلشدکه
اروپاییها دغدغههای ایران دنبال ننموده چراکه هرگز موضع شفاف و روشنی
در خصوص تضمین منافع ایران اتخاذ نکردهاند.
وجه دیگر ریاکاری اروپا درباره حفظ توافق هستهای به حوزه اختیارات آنها
بازمیگردد ،چراکه اروپا در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که بتواند ادعای
حفظ منافع ایران را داشته باشد ،کما اینکه تاکنون نیز با قاطعیت چنین ادعایی
نکرده و حسب اظهارنظر رئیسجمهور کشورمان ،بسته پیشنهادی بروکسل،
دربرگیرندههمهخواستههایایراننیست.اروپاحداکثرمیتواندمتعهدشودکه
راههاییجهتبهحداقلرساندنآسیباقتصادیبهایرانکهآمریکاخواهانآن
است بیابد ،اما این وعده که بتواند ایران را مطمئن سازد بهاندازه حضور آمریکا و
عملبهتعهداتشازبرجاممنتفعخواهدشد،فراترازقدرتوظرفیتکشورهایی
اروپاییاست.عالوهبراین،رفعبرخیازتحریمهابهآمریکابازمیگرددوباتوجه
بااینکهاروپاازحیثتواناقتصادیبهشدتتحتنفوذبانکها،شرکتووزارت
خزانهداری آمریکایی قراردارد ،نمیتواند قولصدرصدی جبرانخساراتوارده
بهایرانازناحیهکارشکنیهایواشنگتنرابدهد.بنابرایناروپاییهابدوناینکه
توانالزمراداشتهباشند،برایایرانچکبالمحلکشیدهاند،آنهمچکیکهبر
اساس گزارشها ،حداقل مطالبات ایران را هم پوشش نمیدهد.
از س��وی دیگر ،اروپا روشن نکرده است که شروط رهبر حکیم انقالب را به چه
طریقوباچهروشهاییبهانجامخواهدرساند.حکمتطرحاینمطالبات،اثبات
ناکارآمدی اروپا در حفظ برجام بود و درست به همین علت است که کشورهای
غربی از پاس��خ به این درخواستهای روشن ،طفره میروند .از باب مثال ،قرار
بود که اتحادیه اروپا قطعنامهای علیه آمریکا با موضوع نقض قطعنامه 2231به
شورای امنیت ببرد و از این طریق ،عزم خود را برای مقابله با تحریمهای پیش
روی آمریکا نشان دهد؛ درحالیکه این اتفاق نیفتاد .با این حساب ،نمیتوان به
وعده وعیدهای آنان برای تضمین منافع ایران هم اعتنا کرد ،چراکه او ًال در حد
و اندازهای نیستند که بخواهند منافع خود را بهواسطه مخالفت با تحریمهای
آمریکا به خطر اندازند ،ثانی ًا همین انفعال ثابت میکند که در پش��ت پرده ،زد و
بندهایی باهدف فشار بیشتر بر ایران صورت گرفته است .یا بنا بود اروپا تضمین
دهد که امکان برقراری تراکنش بین بانکهای داخلی و خارجی را فراهم آورد.
این اتفاق زمانی روی خواهد داد که اروپا به شرکتها و بانکهای فعال در این
اتحادیه اطمینان بدهد که خطری بهواسطه فعالیتشان در ایران ،متوجه آنها
نخواهد ب��ود ،درحالیکه تجار اروپایی اگر هم بخواهند ،نمیتوانند به تضمین
دولتمردانشانتکیهکنند،زیراازنظرآنها،تحریمهایوزارتخزانهداریآمریکا
قوانین بینالمللی تلقی میشوند .نشانه درستی این گزاره آن است که بسیاری
از ش��رکتهایی اروپایی پس از برونرفت آمریکا از توافق هستهای ،علیرغم
اینکه بعض ًا امتیازات سنگینی بابت حضورش��ان در ایران دریافت کرده بودند،
یکی پس از دیگری از ایران خارج ش��دند .جدای از بدعهدیهای مکرری که
آمریکا و اروپا در تضمین منافع اقتصادی جمهوری اسالمی داشتهاند ،گاوبندی
واشنگتن–بروکسلبرایتحتفشارقراردادنایراندرموضوعاتمنطقهایو
موشکینیزبهکراتدیدهشدهاست.تروئیکایاروپاییحتیدرمقطعیکهترامپ
آمادهخروج از برجام میشد ،به رئیسجمهور آمریکاپیشنهاد دادکهدر ازای ادامه
حضور واشنگتن در توافق هستهای ،ایران را ملزم به بازنگری در سیاستهای
منطقهای و موشکی کنند که وزیر خارجه فرانسه هم یک سفر اختصاصی با این
دستور کار زیاده خواهانه به تهران انجام داد .بااینکه جمهوری اسالمی از ناحیه
رفتار دوگانه و مشکوک اروپا در توافق هستهای تاکنون بسیار خسارات فراوانی
رامتحملشدهامابهجایاینکهمامدعیباشیم،آنهاهستندکهعدولازخطوط
قرمز نظام را رسم ًا پیشنیاز حضور نیمبند خود در برجام ذکر کردهاند ! حتی طرح
این دو موضوع نیز فاقد وجاهت است ،زیرا نمیتوانند به کشورهای متخاصم
و مرتجع منطقه صدها میلیارد دالر س�لاح بفروشند ،از رژیم صهیونیستی که
تسلیحاتاتمیدراختیارداردحمایتکنندودرمقابلازایرانبخواهندکهسالح
خود را زمین گذاشته و دستهای خود را باال ببرد.
بهرهبرداریازشکافآمریکاواروپادرکشاکشجنگتعرفهاییامخالفتصوری
برخی مقامهای اروپایی با خروج کاخ سفید از برجام هم راه بهجایی نخواهد برد،
چراکه آمریکا نمیتواند به این جنگ که ترکشهای آن به صنایع این کشور هم
اصابت میکند ادامه دهد  -همچنان که هفته گذشته وزیر اقتصاد آلمان اعالم
ک��رد آمریکا احتما ًال تعرفه واردات فوالد از آلمان را حذف میکند – و از طرفی،
آمریکاواروپادرخصوصمقابلهبانفوذمنطقهای وبرترینظامیایرانبهوحدت
نظرراهبردیدستیافتهاند.ازاینرو،گرچهارتباطاتبروکسلوواشنگتنبهظاهر
تیرهوتار شده اما به جهت نیاز متقابل این دو به یکدیگر ،دیر یا زود این اختالفات
پایانیافته و به پلی برای ترمیم شکافهای گذشته تبدیل خواهد شد .و باالخره
اینکه طبق فرمایش رهبر معظم انقالب« :ما با این س��ه کشور دعوا نداریم اما
اعتماد نداریم .مسئل ه ما مسئله دعوا کردن و اختالف ایجاد کردن نیست؛ مسئله
اعتمادنداشتناست؛مابهاینکشورهااعتمادنداریمواینهممتکیاستبهیک
سابقهای» ( 2خرداد .)97با توجه به جو حاکم بر مذاکرات ایران و اروپا ،اعالم نظر
اخیر رئیسجمهور کشورمان در مورد بسته پیشنهادی اروپا و قرار گرفتن برجام
در بخش مراقبتهای ویژه« ،اگر اروپاییها در پاسخگویی به این مطالبات تعلل
کردند،حقمابرایآغازکردنفعالیتهایتعطیلشدههستهایمحفوظاست»
و از مسئولین انتظار میرود که گامهای بعدی را قاطعانه و با توجه به ظرفیتهای
درونی ،طراحی و در دستور کار قرار دهند.

خبرکوتاه

احضار سفرای فرانسه و بلژیک
و کاردار آلمان به وزارت امور خارجه

بهرام قاسمی س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد :سفرای
فرانس��ه و بلژیک و کاردار آلمان به وزارت امور خارجه احضار ش��دند .وی با
اعالم این خبر اظهار کرد :در پی دستگیری یکی از دیپلماتهای کشورمان
در کشور آلمان که به درخواست پلیس فرانسه صورت گرفته است ،سفرای
فرانسه ،بلژیک و کاردار آلمان(در غیاب سفیر) به وزارت امور خارجه فراخوانده
شدند .سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر
فرانسهوکاردارآلمانمراتباعتراضشدیدجمهوریاسالمیایراننسبتبه
دستگیری دیپلمات ایرانی را اعالم و با تأکید بر مصونیت دیپلماتها براساس
کنوانسیون وین ،خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات کشورمان
شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین
گفت :پنجشنبه گذشته با احضار سفیر فرانسه در تهران حمایت این کشور از
فعالیتهای گروهک تروریستی منافقین را شدیدا مورد اعتراض قرار دادیم.

طی نامهای صورت گرفت

سجمهوری درباره بازار سکه و ارز
دستور رهبر انقالب به ریی 
مناب��ع آگاه از نامه مهم رهبر معظم انقالب به رییسجمهوری در خصوص مس��ائل بوجود آمده در بازار
سکه و ارز خبر داده اند.
خبرگزاری مهر نوشت :براساس این گزارش رهبر معظم انقالب در این نامه که خطاب به رییسجمهوری

نوشته شده است ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماههای اخیر
و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده اس��ت ،دستور فرمودند؛ ضمن رسیدگی به موضوع گزارش
دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.

موگرینی خواستارمذاکرات بیشتر با ایران پیرامون حفظ برجام شد

لزوم هوشیاری در برابر وقتکشی اروپاییها
روحانی در تماس تلفنی با مرکل :بسته پیشنهادی اروپا مأیوسکننده بود

پس از دو ماه گمانهزنی درخصوص بسته پیشنهادی اروپا برای
ادامه برجام به کشورمان و ارسال آن به تهران ،رییسجمهوری
بسته پیشنهادی اروپاییها به ایران درباره ادامه همکاریها در
برجام را مأیوسکننده خواند.

سهشنبه شب 18اردیبهشت ماه سال جاری «دونالد ترامپ» رییسجمهور
آمریکا در اظهاراتی خروج این کش��ور از برجام را اعالم و پس از آن سندی
را برای بازگرداندن تحریمهای هس��تهای علیه ایران امضا کرد و گفت که
باالترین سطح تحریمهای اقتصادی را اعمال خواهیم کرد و عنوان شد که
این تحریمها بعد از دورههای  90و  180روزه اعمال خواهد شد .در این بین
اعضای اروپایی برجام با درخواست از کشورمان برای ماندن در این توافق،
وعده دادند که در بستهای پیشنهادی ،طوری اقدام کنند که منافع تهران در
برجامحاصلشود.بستهپیشنهادیاتحادیهاروپابهایرانپسازخروجآمریکا
از برجام و بعد از حدود دو ماه ارائه شد که ظاهرا نتوانسته انتظارات جمهوری
اسالمی ایران را برآورده کند و با انتقاد رییسجمهوری کشورمان روبرو شد.
در همینرابطه ،حجتاالسالم حسن روحانی رییسجمهوری در تماس
تلفنی با «آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان ،با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا
از برج��ام و فرصت محدودی که در اختیار اروپا قرار گرفت تا مواضع خود را
به طور روشن و صریح درباره چگونگی ادامه برجام اعالم کنند ،گفت :پس
از خروج آمریکا از برجام مشکالتی در زمینه اقتصادی ،روابط بانکی و نفتی
ایجاد شده و شرکتهای سرمایهگذار در ایران برای ادامه فعالیتشان دچار
تردید شدند .وی با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی در ارتباط
باچگونگیعملبهتعهداتوهمکاریهایشاندربرجام،آنرامایوسکننده
عنوان کرد و افزود :متاسفانه در بسته پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و
شیوه مشخصی برای ادامه همکاریها وجود نداشت و یک سری تعهدات
کلی در حد بیانیههای سابق اتحادیه اروپا عنوان شده بود .مرکل نیز در این
گفتوگوی تلفنی ،با اشاره به اینکه در بسته پیشنهادی به ایران موضوعات
کلیواصولیمورداشارهقرارگرفتهودرزمینهجزئیاتبایدگفتگوهاادامهپیدا
کند ،گفت :آنچه اهمیت دارد ایناست که میدانیم و یقین داریم میخواهیم
دربرجامبمانیمومعتقدیمبایدباآرامشادامهروندگفتوگوهابهانجامبرسد.
ضرورت تامین خواستههای ایران برای ادامه برجام
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،روحانی همچنین در تماس
تلفنی «امانوئل ماکرون» رییسجمهور فرانسه با وی ،تالش فرانسه در روند
حفظبرجامدرماههایگذشتهرامثبتدانستواظهارداشت:بستهپیشنهادی
اروپا درباره ادامه روند همکاریها در برجام دربرگیرنده همه خواستههای ما
نیست و امیدواریم روند مذاکرات وزرای  5کشور در وین ،بتواند خواستههای
ایران را برای ادامه همکاری در برجام تامین کند .رییسجمهوری با اشاره به
فعالیت های اقتصادی و روابط بانکی و مشکالت به وجود آمده برای برخی
ش��رکت های اروپایی در پروژه های ایران ،بواسطه خروج یکجانبه آمریکا
از برج��ام ،گفت :انتظار م��ا از اروپا ارائه یک برنامه عملیاتی روش��ن و دارای
زمانبندیاستتابتواندنقشیجبرانکنندهدرقبالخروجآمریکاداشتهباشد.
رییسجمهور فرانسه هم با بیان اینکه اروپا برای حفظ برجام به تالشهای
خود ادامه میدهد ،تأکید کرد :نشست وزرای  5کشور در وین میتواند توازن
خوبیمیانموضوعاتسیاسیواقتصادیبرایادامهروندهمکاریایجادکند.
اروپا تضمین عملی بدهد
محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه کش��ورمان نیز در ب��دو ورود به
فرودگاه وین ،گفت :انتظار میرود بسته پیشنهادی ،تعهدات مجموعه
کشورهای باقیمانده در برجام شامل تعهداتی باشد که حقوق مردم ایران
از این توافق در س��ایر زمینهها ازجمله اقتصادی ،سیاسی و هستهای را
تضمین کند .حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی ایران در مذاکرات
هستهای هم در این رابطه گفت :انتظار میرود کشورهای اروپایی بسته
پیشنهادی خود را به گونهای که تضمین کننده منافع جمهوری اسالمی

ایران از برجام بدون حضور آمریکا باشد ،ارائه کنند.
همه خسارات قابل جبران نیست!
علیرغم مواضع اتخاذ شده از سوی اعضای باقی مانده در برجام« ،هایکو
ماس»وزیرخارجهآلمانگفت:میکوشیمایرانرامتقاعدکنیمکهلغوبرجام
بهاقتصاداینکشوربیشترضربهخواهدزد .ویهمچنینمدعیشد:اتحادیه
اروپانمیتواندهمهخساراتیکهباخروجشرکتهایخارجیازایرانبهوجود
میآید را به طور کامل جبران کند .محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و
قضاییمجلسهمدرگفتوگوبافارسازتوقیفبخشیازداراییهایارزی
کشورمان در آلمان خبر داد .وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام ،گفت :پس
از خروج آمریکا اعتماد به اروپاییها کاری غلط به نظر میآمد که این اقدام
آلمانیها در بلوکه کردن داراییهای ایران این موضوع را به اثبات رس��اند.
پس از تأخیر دو ماهه اروپادر ارائه بسته خود به تهران« ،ژان ایو لودریان» وزیر
خارجهفرانسهروزگذشتهگفت:بعیداستکهکشورهایاروپاییبتوانندپیش
از نوامبر در زمینه بسته اقتصادی به منظور حفظ توافق هستهای به توافق
برسند .وی همچنین افزود :ایران با به تهدیدها در زمینه اینکه ،پایبندی به
تعهدات هستهای خود را متوقف میکند ،پایان دهد.
باید بیشتر مذاکره کنیم!
پ��س از نشس��ت روز گذش��ته وزرای خارج��ه  4+1و ظری��ف در وین،

«فدریکاموگرینی» مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا بر مذاکرات
بیشتر تا رسیدن به نقطه اشتراک تأکید کرد .وی همچنین در قرائت بیانیه
پایانی این نشست گفت :تمام طرفهای برجام بر لزوم ادامه اجرای این
توافق و پایبندی به تعهداتش��ان تاکید و تواف��ق کردند که صادرات نفت
و گاز و تولیدات پتروش��یمی ایران باید ادامه یابد و بعالوه نشس��تهای
کمیسیون مشترک ،ازجمله در س��طح وزیران ادامه داشته باشد .در ادامه
تکنندگان توافق کردند تا به پیشرفتها(برای
این بیانیه آمده است :شرک 
حفظ برجام) تحت بازبینی دقیق ادامه دهند و کمیسیون مشترک ،ازجمله
در سطح وزیران کماکان تش��کیل جلسه دهد تا تالشهای مشترک به
پیش رانده شود .موگرینی افزود :طرفهای توافق بر لزوم ادامه صادرات
نفت و گاز و تولیدات پتروش��یمی ایران تاکید کرد ه و خواستار ترغیب به
سرمایهگذاری در ایران شدهاند.
کوتاه سخن اینکه؛ با توجه به پیشینه اروپا در عدم استقالل رأی در مجامع
بینالمللی و وابس��تگی به واشنگتن ،تأخیرات و بسته ضعیف پیشنهادی
اروپا ،س��رآغاز خلف وعدههایی است که باید از همین ابتدا ،قویا در مقابل
آن ایستاد .تاریخ رابطه اروپا و ایران نشان میدهد ،تروئیکای اروپایی در
سالهای نهچندان دور خلف وعده سنگینی داشته و به پیمان سعدآباد ،به
بهانه فشار آمریکا ،عمل نکرده و ایران را که پیشدستانه تعهدات خود در
آن معاهده را عملی کرده بود ،مجبور به الغای این معاهده کرد؛ فضایی که
برحسب تجربه تاریخی ،باید مراقب بود تکرار نشود.

وزیر امور خارجه پس از نشست وین:

تعهدات بسته مطرح شده علنی نیست

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از نشس��ت کمیسیون مشترک وزرای خارجه کش��ورهای طرف برجام در جمع خبرنگاران گفت :در
این جلسه بر این تاکید کردیم که باید مردم ایران منافع برجام را ببینند .این را همه اعضای باقیمانده برجام تاکید کردند .آنچه به عنوان تعهد
و اقدامات مطرح ش��ده که الزاما همهاش علنی اعالم نشده باید عملی شود تا ببینیم منافعش را میبریم یا خیر .وی افزود :ما در روزهای پیش
بس��تهای را در تهران دریافت کردیم که رییسجمهوری گفت تعهدات اروپا کافی نیس��ت .وزیر امور خارجه ادامه داد :تا االن کسی نتوانسته
مشکل خروج آمریکا از برجام را حل کند و این هنوز مسئله باقی مانده است لذا ایران حق اجرای اقداماتی را برای خود دارد .ظریف بیان داشت:
تصمیم داریم تعهدات اروپا و نحوه عملیاتی شدن تعهداتشان را به تهران منتقل کنیم و مسئوالن راجع به ادامه موضوع تصمیم میگیرند .وی
افزود :اگر اروپاییها نتوانند تعهداتشان را درست اقدام کنند ما اقدام میکنیم .وزیر امور خارجه همچنین گفت :اروپا آماده حمایت از شرکتها
و هموارکردن مسیر تبادالت بانکی است و این پیام مهمی برای جامعه اقتصادی است که با اطمینان به آینده کار کنند.

کشور به برنامه تهاجمی در اقتصاد نیاز دارد

خطیب نمازجمعه تهران ،ضمن تشکر از سرلشکر
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
به دلیل نوشتن نامه به رییسجمهوری ،گفت :این
نامه در انسجام ملت خیلی موثر بود و دشمن از چنین
حرکاتی میترسد و حساب میکند و میگوید اینها با

هم هستند .بدون تردید این اقدام یک اقدام اساسی،
علمی ،نقلی ،دینی و عقلی است .وی در ادامه ضمن
تاکید بر برخورد مس��تحکم و جدی با مش��کالت
اقتصادی تصریح کرد :قوه قضاییه ،مجلس و دولت
همه به این مس��اله توجه دارند که برنامهریزی باید
برای حل مشکالت یک برنامهریزی تهاجمی باشد.
ما االندرجنگسردوجنگاقتصادیهستیم،دفاع
هم نمیکنیم .هجوم ب��ر ما آوردند پس باید تهاجم
داشته باش��یم نه اینکه صبر کنیم .امامی کاشانی با
بیان اینکه کش��ور امروز به برنامه تهاجمی نیاز دارد
تاکیدکرد:دستمردمنقدینگیزیاداستدررسانهها

و اخبار نیز حدود نقدینگی اعالم شده که چقدر زیاد
است .این را باید به تولید هدایت کرد و راه تولید را باز
کرد .وی افزود :برای دولت ،برای قانونگذار وظیفه
است که ثروت در کشور رها نباشد و به سمت تولید
برود که تولی��د پولی حالل ب��رای صاحبش دارد و
اشتغال ایجاد میکند .امامی کاشانی اظهار داشت:
ملت اگر میخواهند ایستاده باشند باید اقتصادشان
درست باشد .باید برنامهریزی کرد و با آدمهای قوی،
دلسوز،برنامهریزوپیگیرباتهاجمحرکتکرد.دشمن
االن با تمام توان به سمت ما حرکت میکند و ما نیز
باید با تمام توان در مقابل دشمن بایستیم.

ب��ه گ��زارش خبرگزاریها ،وی همچنی��ن درباره
ض��رورت حمای��ت از کاالی ایران��ی گفت :چطور
وقت��ی پ��ای تلویزیون نشس��تهاید و برندهش��دن
فوتبالیستهایکشوررامیبینید،خوشحالمیشوید
و به خیابانها میآیید؛ این ناشی از فطرت و وجدان
است؛«حبالوطن من االیمان» .خطیب نمازجمعه
تهران ادامه داد :به آنهایی که قاچاق میکنندوجنس
خارجی وارد کشور میکنند ،میگویم آیا حس ایرانی
و وجدان ندارید؟ البته تولیدکنندگان هم سعی کنند
جنس خوب تولید کنند و کیفی��ت را باال ببرند .باید
افتخار کنید به خریدن و فروختن جنس ایرانی.

استفاده از تنگه هرمز برای همه یا هیچکس
سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل س��پاه
پاس��داران در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت
اس��تان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل
و ش��هدای انقالب اسالمی  ،دفاع مقدس ،مدافعان
حرم و شهدای جبهه مقاومت اسالمی ،نقش مردم
در حل معضالت و مشکالت فراروی کشور را مهم
و بی بدیل توصیف و اظهار داشت :تفکر مقابله موفق
با بحرانهای بزرگ بدون حضور مردم میسر نیست
و هیچگاه نباید تفکر نگاه به مردم را مزاحم پیشبرد
برنامهها و سیاستهای کش��ور دانست ،همانگونه
که باور و نگاه به مردم در جنگ تحمیلی توانس��ت
دستاوردی بزرگ را برابر صفآرایی دنیای استکبار
برای ما رقم بزند .فرمانده کل سپاه ،تجارب ارزشمند

حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمهوری به پیش��نهاد
رییس س��ازمان ملی استاندارد
ای��ران و در حکمی ،محمدرضا
نعمتزاده ،حسین محمدنبی،
مسعود برومند و مظفر اعوانی را
ب��رای یک دوره چهارس��اله به
عنوان اعضای شورای عالی استاندارد منصوب کرد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیریاستجمهوری،دربخشیازمتنحکمرییسجمهوری
آمدهاست:جنابآقایمهندسمحمدرضانعمتزاده،جنابآقایدکتر
حسینمحمدنبی،جنابآقایدکترمسعودبرومند،جنابآقایمهندس
مظفر اعوانی؛ در اجرای بند  12ماده  34قانون تقویت و توس��عه نظام
اس��تاندارد مصوب  1396.07.11مجلس ش��ورای اسالمی ،نظر به
شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رییس محترم
سازمان ملی استاندارد ایران ،به موجب این حکم برای مدت چهار سال
به عنوان «عضو شورای عالی استاندارد» منصوب میشوید .این حکم
میافزاید:توفیقشمارادرانجامشایستهوظایفمحولهبارعایتاصول
قانونمداری،اعتدالگراییومنشوراخالقیدولتتدبیروامیدازخداوند
متعال مسالت دارم.

دوران دفاع مقدس را چراغ راهنمای امروز و فردای
ما برای حل مش��کالت بزرگ جامعه و بحرانهای
ملی توصیف و تصریح کرد :الگوی تفکر انقالبی و
مردم پایه دفاع مقدس ملت ایران امروز در جغرافیای
مقاومت اس�لامی الگ��وی رزمندگان ق��رار گرفته
و پیروزیهای بزرگ و تاریخس��از علیه تروریس��م
تکفیری و جنگهای نیابتی را رقم زده است.
وی تفکر انقالبی و مردم محور را عامل پیروزی در
صحنه های جنگ و نبرد سخت با دشمنان دانست
و گفت :این دستاورد بزرگ دفاع مقدس ،تجربهای
اس��ت که برای همه دورانه��ا و بحرانهای ملی
در کش��ور میتواند حالل مش��کالت و عامل عبور
از چالشهای ب��زرگ قرار گیرد .جعف��ری در ادامه
خاطرنشان کرد :حل مشکالت کشوردر زمینههای
مختل��ف حتی در عرصه اقتصاد ،آس��انتر از جنگ
است ،اما باید با نگاه ایس��تادگی و مقاومت در برابر
دش��من و اعتقاد به حل مس��ائل و مشکالت کشور
به وس��یله مردم ،پای در میدان مبارزه گذاش��ت تا

به فضل الهی همانگون��ه که دوران دفاع مقدس به
دورانی باشکوه و اقتدارآفرین برای نظام اسالمی و
ملت ایران تبدیل شد ،در عرصه جنگ اقتصادی نیز
بتوانیم بر توطئه و خباثت دشمنان فائق آییم.

هزینه مقاومت در برابر دشمن
کمتر از هزینه سازش
جعفری در ادامه تصریح کرد :فشارها و دشمنیهای
دش��منان از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون همواره
وجود داش��ته و بدیهی اس��ت که انقالب اسالمی به
عنوان پرچمدار مقابله با ظلم و یاری گر مظلومان ،با
فشارهایهمهجانبهدشمنمواجهشود،اماراهمقابلهبا
این توطئهها نگاه به درون و برخورداری از باورانقالبی
استکهباحلآنمشکالتنیزحلخواهدشد.ویدر
ادامه تصریح کرد :رویکرد ایستادگی و مقاومت بدون
نگاه به بیرون ،با تکیه به مردم مبنای پیروزی نظام و
ملت ایران طی چهار دهه اخیر به ویژه در صحنههای
سخت و دش��وار بوده است و تاکید میکند که هزینه

محس��ن رضایی دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام طی
پیامی در صفحه شخصی خود
در فضای مجازی ،به مناسبت
سی و ششمین سالگرد ربودن
دیپلماتهای ایرانی ،نوشت:
حاج احمد متوسلیان به همراه
س��ید محسن موسوی ،کاظم اخوان و تقی رس��تگار مقدم در اواخر
خرداد ماه سال ۶١در مأموریتی سیاسی -نظامی ،راهی سوریه شدند
تا راههای کمک به مردم لبنان علیه تهدیدات رژیم صهیونیستی را
بررسی کنند .فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس ادامه داد:
ماجرای ربوده شدن این افراد هنوز در هالهای از ابهام است و هرچند
سندی در باره شهادت یا حیات آنها وجود ندارد ،ولی ما به بازگشت
آنها امیدواریم .تالشهای سیدحسن نصراهلل ،ایران وسوریه هم در
ای��ن زمینه چه به صورت علن��ی وچه پنهان ادام��ه دارد .ما از آنان
بیخبری��م ،ام��ا مکت��ب دف��اع مردم��ی ک��ه آنها ب��ه خصوص
سردارسرافرازسپاه ،احمد متوس��لیان پایههای آن را گذاشتند ،روح
تازهای در کالبد بیداری اسالمی درمنطقه دمیده است.

تولید شناورهای الیروب و نجات
از سال آینده

دریادار امیر رس��تگاری رئیس
سازمان صنایع دریایی وزارت
دفاع در گفتوگو با شبکه خبر
س��یما ،با ارائ��ه گزارش��ی از
دستاوردهای سازمان صنایع
دریایی ،اظهار داش��ت :سعی
خواهیم کرد با صنعت دریایی
کش��ور تعامل مطلوبی داش��ته باش��یم و در پیش��روی آن صنعت
کمکهای ارزندهای را به دولت محترم ارائه دهیم که در این راستا
در ح��وزه ش��ناورهای غیر نظامی با س��ازمان بن��ادر و دریانوردی
قراردادهایی را منعقد کردهایم و ساخت شناورها آغاز شده است .وی
با بیان اینکه سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از سال آینده تعدادی
از شناورهای الیروب ،جستجو و نجات و شناورهای مختلف را تولید
خواهد کرد ،افزود :در حوزه گردشگری نیز در حال انعقاد قراردادهایی
با منطقه آزاد انزلی برای س��اخت ش��ناورهای گردشگری هستیم.
رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با اشاره به افتتاح خط تولید
دیزل ملی  ۱۳۰۰اسب بخار توسط یک شرکت دانشبنیان با حضور
س��ه وزی��ر دف��اع ،راه و صنع��ت و مع��اون علم��ی و فن��اوری
ریاس��تجمهوری ،تصریح کرد :موتورهای دیزل به عنوان یکی از
مولفهها و شاخصههای خوداتکایی و استقالل صنعتی هر کشوری
که صاحب این صنعت میشود به شمار میرود.

اهتمام دولت بر شکستن
دیوار تحریم است

سرلشکر جعفری تأکید کرد

فرمانده کل سپاه پاس�داران گفت :میتوان
به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز
ب�رای هم�ه و یا ب�رای هیچ کس چ�ه معنا و
مفهومی می تواند داشته باشد!

چهار عضو شورای عالی استاندارد
منصوب شدند

ادامه تالش محور مقاومت
برای دیپلماتهای ربوده شده

خطیب نمازجمعه تهران:

آیتاهلل مح ّمد امامی کاشانی با تقدیر از نامه
سرلشکر سلیمانی به رییسجمهوری ،آن
را کاری عقالنی دانس�ت و گفت :دش�من از
چنینحرکاتیمیترسدزیراکشوربهبرنامه
تهاجمی در اقتصاد نیاز دارد.

گزیده ها

مقاومت برابر دش��من به مراتب پایینت��ر از هزینه
سازش است .فرمانده کل سپاه با اشاره به پیشرفتها
و اقتدار امروز جمهوری اس�لامی ای��ران در عرصه
دفاعی و امنیتی یادآور شد :حاکم بودن مبنای فکری
و دیدگاه مدیریتی اعتقاد به مردم و نگاه انقالبی سبب
شده اس��ت که در حوزه امنیت و دفاع از شرایط بسیار
مطلوبی برخوردار باشیم .به گزارش سپاهنیوز ،جعفری
با اش��اره به مواضع قاطعانه رییسجمهوری در برابر
ش��یطنت اخیر آمریکاییها در طراحی تحریمهای
جدید نفتی علیه ایران و ابراز امیدواری نسبت به عملی
شدن آن در صورت لزوم و تاکید بر همراه بودن آحاد
مردم ومسئولیننظامدراینزمینه،تصریحکرد:یقینا،
درشرایطمحتملباعملیشدنمواضعاخیرمسئولین
اجرایی کشور که در حال پیش گرفتن رویکرد و نگاه
انقالبیدرصحنهنبردامروزبادشمنبهویژهآمریکای
مکار و جنایتکار هستند ،میتوان به دشمنان فهماند
کهاستفادهازتنگههرمزبرایهمهویابرایهیچکس
چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد!

محمدباقر نوبخت سخنگوی
دولت در مراسم اختتامیه اولین
جش��نواره مل��ی مطبوع��ات
محلی ،سراسری ،پایگاههای
خب��ری و خبرگزاریه��ا در
منطق��ه آزاد انزلی ،با بیان این
ک��ه در مقطع��ی متف��اوت از
گذشته هس��تیم ،اظهار داش��ت :از وجدان عمومی دعوت می کنم
داوری کنند در این عرصهای که امروز کشور ما در تهدید قرار داده،
آیا قصوری از سوی مسئوالن شده است؟ وی دولت دوازدهم را ادامه
دولت یازدهم دانس��ت و گفت :از سال  ۱۳۹۲نخستین گامها برای
رفع محدودیتها علیه ملت و تحریمهای ظالمانه برداشته شد و در
واقع دولت ،برای شکستن دیوار تحریم ،حصر اقتصادی و رفع اتهام
از ملت ایران اهتمام ورزید .به گزارش فارس ،س��خنگوی دولت ،با
بیان این که باید تکلیفمان را در شرایط امروز بدانیم ،افزود :دولت
و ملت ایران ،در برابر زیادهخواهیها ،اس��توار ایستاده و اگر مذاکره
مجدد با افرادی بدعهد پذیرفته شود ،تاریخ ما را نخواهد بخشید.

تکذیب مقدمهچینی
خروج نیروهای ایرانی از سوریه

کرملینروزگذشتهاخباریمبنی
برمقدمهچینیبرایتوافقمیان
« و ال د یمی��ر پو تی��ن »
رییسجمهور روسیه و «دونالد
ترامپ» رییسجمهور آمریکا
درخصوص خ��روج نیروهای
ایرانی از سوریه را تکذیب کرد.
پیشترپایگاهخبریبلومبرگآمریکامدعیشدهبودکهوالدیمیرپوتین
و دونالد ترامپ در نشست هلسنکی احتماال بر سر خروج نیروهای مورد
حمایت ایران از اراضی س��وریه به اتفاق نظر برسند .به گزارش ایسنا،
دسترس این پایگاه خبری
بلومبرگ گزارش داده بود که اطالعات در
ِ
حکایت از این دارد که مساله نقش ایران در سوریه محور اصلی دیدار
آتی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در  ۱۶ژوئیه خواهد شد .در همین
رابطه« ،دیمیتری پسکوف» س��خنگوی کرملین هم اعالم کرد که
غیرمنطقی است که درباره حضور ایران در سوریه بدون اینکه ایران هم
در نشست حضور داشته باشد ،صحبت شود .وی افزود :حضور ایران در
سوریه ،موضوع دیدار پوتین و ترامپ نیست.

