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اخبار
تصویب لوایح « »FATFباعث فشار
بیشتر بیگانگان به ایران میشود

عضو فراکس��یون والی��ی مجلس گفت:
معتق��دم ک��ه در ای��ن ش��رایط کنونی
نبایس��تی به دنبال به تصویب رس��اندن
این کنوانسیونها باشیم؛ چراکه پیوستن
به ای��ن معاهدات باعث خواهد ش��د که
فش��ار بیگانگان به کشورمان بیشتر شود
و بهانهه��ای دیگری را به وجود خواهند
آورد .محمداسماعیل سعیدی در گفتوگو
ب��ا خانه ملت اظهار ک��رد :برخی از افراد
داخل کش��ورمی گفتند که اگر این لوایح
چهارگان��ه به تصویب برس��ند ،با نرمش
آمریکاییها روبهرو خواهیم شد و لذا باید
گفت که اینگونه نخواهد بود چراکه اگر
لوایح اف ای تی اف به تصویب برس��ند
آمریکاییه��ا به دنبال بهانههای دیگری
خواهند بود چراکه اینه��ا با آرمانهای
انقالب اسالمی ایران مشکل دارند .وی
به تروریست خواندن سپاه از سوی ترامپ
اش��اره و اظهار کرد :تروریس��ت خواندن
س��پاه از سوی ترامپ نش��ان داده است
که اینها به هیچ چیزی پایبند نیس��تند
اما ایران حداقل در به تصویب رس��اندن
لوایح چهارگانه که از س��وی مجلس به
تصویب رس��یدند و در ح��ال طی کردن
مراحل بعدی بودند نش��ان داد که پایبند
به عهد خود است.
اروپاییها در اجرای تعهداتشان بسیار
عقب هستند

وزیر امور خارجه بر لزوم پایبندی اروپا به
تعهداتش پ��س از خروج آمریکا از برجام
تأکی��د کرد .به گزارش گ��روه بینالملل
خبرگزاری تسنیم ،محمدجواد ظریف در
حاشیه مراسم رونمایی از سایت دیپلماسی
اقتصادی با اشاره به اینکه اروپاییها بعد
از خروج آمریکا از برجام تعهدات متعددی
را مطرح کردند افزود :برای شروع اجرای
آن تعهدات نیاز بود که اینس��تکس را راه
بیندازند و این یک اقدام مقدماتی است.
ما معتقدیم که حاال باید اروپاییها برای
مدت زی��ادی تالش و فعالی��ت کنند تا
تعهداتش��ان را انجام دهند .وی با تأکید
بر اینکه اروپاییها در اجرای تعهداتشان
بس��یار عقب هس��تند تصریح کرد :آنها
نباید این ط��ور تصور کنند که جمهوری
اس�لامی ایران منتظر آنه��ا میماند .ما
روابط بسیار خوبی با همسایگانمان داریم
و س��ازوکارهای مشابهی را با بسیاری از
کش��ورها راهاندازی کردیم که دارد عمل
میکند .من نمیدانم اروپاییها برای یک
سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند.
دولت خودگردان برای اجرای
«معامله قرن» تشکیل شده است

جنب��ش حم��اس ب��ا ص��دور بیانی��های
ب��ه تش��کیل کابین��ه جدید تش��کیالت
خودگردان فلسطین بدون حصول توافق
ملی در این خصوص واکنش نشان داد .به
گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از مرکز
اطالعرسانی فلس��طین ،جنبش حماس
با صدور بیانیهای در واکنش به تش��کیل
دولت جداییطلب تشکیالت خودگردان
فلس��طین تأکید کرد که تش��کیل چنین
دولت��ی زمینه جدایی کرانه باختری و نوار
غ��زه و اجرای «معامله ق��رن» را فراهم
خواه��د ک��رد .در این بیانیه تأکید ش��ده
است که این دولت غیرقانونی و نامشروع
بوده و برخالف قانون اساس��ی فلسطین
و اجماع ملی فلس��طینیان تش��کیل شده
اس��ت .در این بیانیه همچنین آمده است
که هدف از تش��کیل این دولت ،برآورده
ک��ردن اه��داف و خواس��تههای جنبش
فتح اس��ت .حم��اس خواس��تار برگزاری
انتخابات ریاس��ت تشکیالت خودگردان،
مجل��س قانونگذاری و ش��ورای ملی و
برگزاری نشس��ت ملی ب��ه منظور توافق
بر س��ر استراتژیهای ملی برای مقابله با
چالشهای پیشروی مسئله فلسطین شد.
دولت جداییطلب جنبش فتح به نخست
وزیری «محمد آشتیه» شامگاه روز شنبه
مقابل «محمود عباس» رئیس تشکیالت
خودگردان فلسطین سوگند یاد کرد.

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب «در کمین گل سرخ» منتشر میشود
هشتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع گرامیداشت یاد
و خاطره امیر سپهبد شهید علی صیادشیرازی و انتشار تقریظ حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای بر کتاب «در کمین گل س��رخ» از س��وی
مؤسس ه پژوهشی ـ فرهنگی انقالب اس�لامی برگزار خواهد شد.به
گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آيتاهللالعظمی سيدعلی خامنهای ،در آستان ه فرارسیدن
روز ارتش جمهوری اسالمی ایران ،هشتمین پاسداشت ادبیات جهاد
و مقاومت با موضوع گرامیداش��ت یاد و خاطرهی امیر س��پهد شهید

اخبار

علی صیادشیرازی و انتشار تقریظ حضرت آیتاهلل خامنهای بر کتاب
«در کمین گل سرخ» از سوی مؤسسهی پژوهشی فرهنگی انقالب
اسالمی برگزار خواهد ش��د.این مراسم روز سهشنبه  ۲۷فروردینماه
 ۱۳۹۸از ساعت  ۱۰.۳۰صبح در قطعهی  ۲۹گلزار شهدای بهشتزهرا
س�لاماهللعلیها تهران و در جوار مزار ش��هید صیاد شیرازی با حضور
عموم عالقمندان ،جمعی از همرزمان این ش��هید و فعاالن حوزهی
ادبیات و هنر دفاع مقدس برپا میشود.پیش از این ،دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیتاهلل خامنهای در هفت ویژهبرنامهی پاسداشت ادبیات

مردم دیاله عراق  ۷۵هزار دالر به
سیلزدگان ایران کمک کردند

جهاد و مقاومت ،ضمن انتشار یادداشتهای رهبر انقالب بر کتابهایی
در موضوع فرهنگ جهاد و مقاومت ،به تجلیل از راویان ،نویسندگان و
دستاندرکاران این آثار پرداخته بود.

زیادهخواهی دوباره غربیها این بار از زبان سفیر فرانسه در آمریکا؛

ایران بعد از برجام هم حق غنیسازی ندارد

گروه سیاسی :منتقدان برجام از ابتدا به دو نکته اصرار
داش��تند اولین مسئله ،بدعهدی طرف مقابل بود که
با خ��روج غیرقانونی آمریکا از این توافقنامه و انجام
ندادن تعهدات از جان��ب اروپاییها صورت گرفت و
دومین مسئله ،عدم قبول حق غنیسازی ایران توسط
طرف مقابل بود که این امر نیز با صحبتهای اخیر
سفیر فرانسه در آمریکا در حال اثبات است« ،جرارد
آرود» ،س��فیر فرانس��ه در آمریکا ش��امگاه شنبه در
حساب کاربریاش در توئیتر مدعی شد ایران بعد از
انقضای برجام ،مجاز به غنیسازی اورانیوم نخواهد
بود .دیپلمات فرانس��وی در حس��اب کاربریاش در
توئیتر نوشت« :اینکه گفته شود ایران بعد از انقضای
برجام مجاز به غنیسازی اورانیوم خواهد بود اشتباه
اس��ت[ .ایران] باید به موجب 'پیمان منع اش��اعه' و
پروتکل الحاقی و تحت نظارتهای شدید ثابت کند
که فعالیتهای هس��تهایاش صلحآمیز هستند ».او
در ادامه نوش��ت« :همانگونه که سال  ۲۰۰۲گفتیم
ک��ه طبق پیمان منع اش��اعه ،غنیس��ازی اورانیوم
بدون داش��تن ی��ک برنام ه غیرنظام��ی باورپذیر در
زمینه هستهای غیرقانونی اس��ت ،قادر خواهیم بود
در س��ال  ۲۰۲۵هم در صورت لزوم واکنش نش��ان
دهیم .آن موقع تحریمهایی اعمال شدند .تحریمها
میتوانند مجدداً اعمال ش��وند .بع��د از برجام ،هیچ
بند «زوالپذیری» وجود ن��دارد ».وی تصریح کرد:
«روسیه ،اورانیوم غنیشده نیروگاه هستهای بوشهر
را تأمین میکند .بنابراین هیچ دلیل قابل درکی وجود
نخواهد داشت ایران بعد از برجام ،اقدام به غنیسازی
وسیع اورانیوم کند».
غربیه�ا از ابت�دا به دنبال از بی�ن بردن صنعت

هستهای ایران بودند

سید حسین نقویحس��ینی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «عصر
ایرانیان» با اشاره به صحبتهای اخیر سفیر فرانسه
در واش��نگتن اظهار کرد :از قبل نیز مش��خص بود
که غربیها در ی��ک برنامه هماهنگ با یکدیگر به
دنبال تعطیلی کامل توان هس��تهای ایران هستند و
بحث نگرانیها تنها بهانهای برای فش��ار به ایران و

اروپای عهدشکن


تحمیل خواستههای نامشروع خود بود .وی بیان کرد:
پیش از برجام هم بارها گفته ش��د که طرف مقابل
قطع�� ًا بدعهدی خواهد ک��رد و فرقی نیز بین اروپا و
آمریکا در این زمینه وجود ندارد ،این امر نیز به وضوح
مشاهده شد و بعد از خروج آمریکا از برجام ،اروپا نیز
با عدم انجام تعهدات خود عم ً
ال از برجام خارج شده
است .نقویحس��ینی تصریح کرد :غربیها هیچگاه
نمیخواهند ایران و دیگر کشورهای مستقل به توان
باالیی برسد و محدود کردن ایران در زمینه هستهای
نیز در این راس��تا صورت گرفت ،صحبتهای اخیر
س��فیر فرانسه در آمریکا نیز نشان داد که آنها از ابتدا
فقط به دنبال نابود کردن صنعت هستهای ما بودند و
برجام نیز با همین هدف شکل گرفت.
مواضع س�فیر فرانس�ه نقض برجام و قطعنامه

 2231است

سید عباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه کشورمان
در واکنش به توییت س��فیر فرانسه در آمریکا پیامی
توییتری منتش��ر کرد .در این توییت آمده است :اگر
توییتهای جرارد آرود بیانگر موضع فرانسه باشد ،ما
با نقض عم��د ه ماهیت و هدف برج��ام و قطعنامه
 2231مواجه هس��تیم .پاریس باید س��ریع ًا در این
رابطه شفافس��ازی کنده و یا ما مطابق با آن اقدام
خواهیم کرد.

احضار س�فیر جدید فرانسه در تهران به وزارت

امور خارجه

«فیلیپ تیه بو» س��فیر جدید جمهوری فرانس��ه در
تهران توس��ط س��ید حسین س��اداتمیدانی رئیس
دبیرخانه س��تاد پیگی��ری اجرای برجام ب��ه وزارت
امور خارجه احضار ش��د .در این جلسه طرف ایرانی
با اش��اره به توئیتهای منتسب به سفیر فرانسه در
واشنگتن که محتوای آنها از نظر کشورمان به هیچ
عنوان قابل پذیرش نیس��ت ،خواستار توضیح دولت
فرانسه ش��ده و اعالم کرد در صورتی که اظهارات
مزب��ور مورد تائید دولت فرانس��ه بوده و بیان کننده
مواضع رسمی این کشور باشد ،این امر در مخالفت
آشکار با اهداف و مفاد برجام خواهد بود و چنانچه به
نحوی رضایتبخش به این مسئله رسیدگی نشده
و موضوع فیصله نیابد ،جمهوری اس�لامی موضوع
را بر اس��اس سازوکارهای پیش بینی شده در برجام
پیگی��ری نموده و حق خود ب��رای هرگونه واکنش
مقتضی را محفوظ میداند .در واکنش ،سفیر فرانسه
در ته��ران ضمن اب��راز بیاطالع��ی از توئیتهای
منتسب به س��فیر کشورش در واش��نگتن ،بر اراده
سیاسی این دولت بر اجرای کامل مفاد برجام تأکید
ک��رده و اعالم کرد مرات��ب را بالفاصله به پاریس
گزارش خواهد داد.

کش��ورهای اروپای��ی بعد از خروج آمری��کا از توافق
هس��تهای برج��ام وع��ده دادهاند با تضمی��ن منافع
اقتص��ادی ای��ران ،این تواف��ق را حفظ کنن��د .این
کشورها ،علیرغم ایستادگیهای لفظی و سیاسی در
برابر اقدام آمریکا تاکنون موفقیتی در اقدامات عملی
وعدهداده شده برای حفظ این توافق کسب نکردهاند.
اتحادیه اروپا همچنین علیرغم مخالفت با تصمیم
آمریکا در زمینه برجام با سایر ادعاهای این کشور در
زمین ه فعالیتهای موشکی و منطقهای ایران همسو
شده اس��ت« .برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام،
تیرماه سال  ۱۳۹۴میان ایران و پنج کشور عضو دائم
شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا ،فرانسه ،انگلیس،
روسیه و چین) به عالوه آلمان (موسوم به گروه )۵+۱
حاصل شد .دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی
شدن این توافق ،کارشکنیها در اجرای آن و تالش
برای کاس��تن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز
ک��رد .با روی کار آمدن «دونال��د ترامپ» به عنوان
رئیسجمهور آمریکا این کارش��کنیها شدت گرفت
و او بارها تهدید کرد کش��ورش را از توافق هستهای
خارج خواهد کرد .ترامپ سرانجام سهشنبه  ۸می (۱۸
اردیبهشتماه) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج
کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران
پس از دورههای زمان��ی  ۹۰و  ۱۸۰روزه امضا کرد.
او شامگاه  ۱۵مردادماه با امضای فرمانی رسم ًا دستور
اجرای اولین بسته تحریمها علیه ایران را صادر کرد.
دومین بس��ته تحریمها که بخشهای کشتیرانی،
مالی و ان��رژی ایران را هدف ق��رار میدهند هم از
روز  ۱۴آبانماه از س��ر گرفته شدهاند .دولت ترامپ،
در این بس��ته تحریمها از تالشهای اولیه برای به
صفر رساندن صادرات نفت ایران عقبنشینی کرده
و برای  ۸کش��ور معافیت از تحریمهای نفتی صادر
ک��رد .تصمیم ترامپ برای اعم��ال مجدد تحریمها
علیه ایران با مخالفتهای زیادی در سراس��ر جهان
رو به شده است و غیر از رژیم صهیونیستی و برخی
کش��ورهای عربی ،جامعه جهانی به مخالفت با آن
برخاستهاند.

مردم اس��تان دیاله در شرق عراق بیش
از  ۹۰میلی��ون دین��ار (مع��ادل  ۷۵هزار
دالر) به سیلزدگان ایران کمک کردند.
به گزارش ایرنا ،س��ید جب��ار المعموری،
از اتحادیه علمای مس��لمان و مس��ئول
کمپین «قدرشناسی» از ایران در استان
دیاله در ش��رق عراق از جمعآوری بیش
از  ۹۰میلی��ون دین��ار (ه��ر  ۱۲۰۰دینار
معادل یک دالر) کمک به س��یلزدگان
ایرانی خبر داد .المعموری گفت که این
کمکهای نقدی طی کمتر از یک هفته
فعالیت این کمپین جمعآوریش��ده و از
این نظر استان دیاله در صدر استانهایی
اس��ت که کمپین در آن اجراشده است.
اح��زاب ،گروههای مختل��ف مردمی و
نیروه��ای الحش��د الش��عبی و مقاومت
اس�لامی در ع��راق ب��ا جم��عآوری و
س��اماندهی کمکهای مردمی و اعزام
آن ب��ه مناطق س��یلزده ای��ران در امر
کمکرس��انی ب��ه س��یلزدگان ایرانی
فعاالنه مشارکت کردهاند.
مطمئنیم آمریکا نمیتواند ما را تحریم
کند

وزی��ر دفاع هن��د تأکید ک��رد از اعمال
تحریمهای آمری��کا علیه دهلینو بابت
خرید یک سامانه موشکی ساخت روسیه
جلوگی��ری خواهی��م کرد .ب��ه گزارش
فارس ،هند میگوید مطمئن اس��ت که
از اعمال تحریمهای آمریکا علیه خود به
دلیل خرید سامانه موشکی «اس»400-
س��اخت روس��یه جلوگیری خواهد کرد.
به نوش��ته وبگاه ش��بکه خبری «پرس.
تی.وی» «نیرماال سیثارامان» وزیر دفاع
هند یکشنبه در مصاحبه با «خبرگزاری
فرانس��ه» تأکی��د کرد که کش��ورش به
س�لاحهای ساخت روس��یه نیاز دارد تا
ق��درت خود را حفظ کند .وزیر دفاع هند
در مصاحب��ه خود با خبرگزاری فرانس��ه
گف��ت که دهلینو دالیل خ��ود را برای
خرید این س��امانه موشکی به واشنگتن
ارائه ک��رده و انتظار دارد آمریکا آنها را
بپذی��رد و از اعم��ال تحریمها علیه هند
اجتن��اب ورزد« .در م��ورد اس 400-ما
به خوبی توضیح دادهایم و موارد مطرح
شده شنیده و درک شده است و آنها از
دیدگاه طرح شده قدردانی کردهاند».
مردم عراق میتوانند نظامیان
آمریکایی را اخراج کنند

حسن بیگی :وقت ُکرنش و امتیازدهی نیست

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارج��ی مجلس گفت :اف��رادی که هنوز
به دنبال تصویب  CFTو پالرمو هستند،
ب��ه دنب��ال خوشرقصی ب��رای آمریکا و
اروپا خواهند بود .ابوالفضل حسنبیگی در
گفتگو با مهر ،در خصوص بررس��ی لوایح
چهارگانه در مجمع تش��خیص مصلحت
نظام ،با توجه به قرار دادن سپاه پاسداران
در لیس��ت گروههای تروریستی از سوی
آمریکا ،گفت :لوای��ح مربوط به FATF
شامل دو کنوانس��یون  CFTو پالرمو به
دلیل اختالفنظر مجلس و شورای نگهبان
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال
شده است .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس افزود :اکثریت
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
نیز مخال��ف این دو الیحه هس��تند .این

خوش رقصی موافقان « »FATFبرای آمریکا

لوایح نوع��ی باج دادن ب��ه اروپا و آمریکا
و کوتاه آمدن در برابر اس��رائیل و ُکرنش
در برابر خواس��تههای ناحق اروپا و آمریکا
است .حسن بیگی تصریح کرد :افرادی که
هنوز به دنبال تصویب  CFTو «پالرمو»
هستند ،به دنبال خوشرقصی برای آمریکا
و اروپا خواهند بود.

ایرادات ش�ورای نگهبان به  CFTو
«پالرمو» کام ً
ال دقیق و درست بود

وی افزود :ایرادات شورای نگهبان به این
دو الیحه کام ً
ال دقیق و درست بود ،شورای
نگهبان بر اساس وظیفه قانونی و حقوقی
خود ،ایرادات دقیقی را از مصوبه مجلس در
مورد این دو الیحه گرفت .وی در خصوص
اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن نام س��پاه
پاسداران در لیست گروههای تروریستی،
اظهار داش��ت :طی ماههای گذش��ته و در

پی اقدامات ایاالت متحده آمریکا مبنی بر
قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در فهرست گروههای تروریستی ،وحدت
و همدلی میان مردم و مسئوالن افزایش
یافته است .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس تأکید کرد :آمریکا
و اسرائیل به زانو درآمدهاند و حضور سپاه
در کنار حماس ،جهاد اسالمی ،حزباهلل،
مقاوم��ت عراق و س��وریه ،عام��ل اقتدار
جمه��وری اس�لامی ای��ران در منطقه و
در برابر رژیم صهیونیس��تی است .حسن
بیگ��ی گفت :آمریکا و اس��رائیل میدانند
که س��پاه پاس��داران دارای قدرت نظامی
قوی اس��ت و در بخش تجهیزات پهپاد،
موش��کی و نظامی در منطقه بدون رقیب
اس��ت .وی با بیان اینکه نگاه مستضعفان
جهان به جمهوری اس�لامی است ،تأکید

کرد :سپاه پاسداران پشت و پناه مسلمانان
است؛ آمریکا شکست خورده ،امروز زمان
مناسبی برای ُکرنش و امتیازدهی نیست.
عضو کمیس��یون امنیت ملی خاطرنشان
ک��رد :جه��ان چندقطبی ش��ده اس��ت و
جمهوری اس�لامی باید به عنوان یکی از
قدرتهای بزرگ جهانی ایفای نقش کند.
حسن بیگی گفت :امروز غربگرایانی که
خواستار مذاکره با آمریکا بودند ،فهمیدهاند
که آمریکا دروغگو است.

نقض توافق «برجام» در زمینه انتقال
دانش هستهای به ایران

وی گفت :آمریکا و اروپا در بُعد تحقیقات
هستهای علیرغم توافقات انجام شده در
برجام ،با ایران همکاری نکردند و مانع از
حضور چین نیز شدند .این نماینده مجلس
در تش��ریح عواملی که موجب شد آمریکا

پ��ای میز مذاکره با ایران قرار گیرد ،گفت:
رهبری بیبدیل آیت اهلل خامنه ای ،حضور
ملت ایران در صحن��ه مقاومت ،مقاومت
جمهوری اس�لامی ایران در برابر غرب و
همچنین تقویت بنیه دفاعی و موش��کی
نیروهای مسلح و اصرار ملت ایران در حفظ
حقوق هستهای موجب شد آمریکا مجبور
ش��ود پای می��ز مذاکره با ایران بنش��یند.
حسنبیگی اظهار داشت :آمریکا و غرب به
دنبال این بودند که با مذاکرات هس��تهای
و برجام بتوانند از جمهوری اسالمی زمان
بخرند اما جمهوری اس�لامی زرنگتر از
آنها بود زیرا شیطان بر همه مسلط است؛
ج��ز مؤمنان .وی ادامه داد :در قلب رآکتور
هس��تهای اراک ب ِ ُتن نریختهایم ،بلکه در
چارچ��وب برجام ،اقداماتی را در راس��تای
توافقات انجام دادهایم.

رحیمپور ازغدی در دانشگاه سبزوار:

بیشترینعقبنشینیدربرابردشمنانطیدورهفعلیصورتگرفت

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :تحریمهای
فعلی علیه کشور ما بیسابقه است؛ چراکه بیشترین
میزان عقبنش��ینیها طی نظام جمهوری اسالمی
در این س��الهای اخیر انجا م شده است .به گزارش
دانشجو ،حسن رحیمپور ازغدی در جمع دانشجویان
دانش��گاه س��بزوار با بیان اینکه دو مانع اصلی برای
اقتصاد تولیدی داریم که نخس��تین مانع بروکراسی

کش��ور اس��ت ،گفت :فرهنگ کار ،اش��تغالزایی و
مصرف باید در س��طح کشور ترویج پیدا کند و مانع
بیرونی نیز نظام س��رمایهداری است که میخواهند
سرمایههای کشورها به غارت و استعمار را دربیاورند.
وی افزود :اگر در مواردی که نتوانند سرمایه ملتها را
به غارت دربیاورند ،اقدام به تحریم ،کنترل ،سرکوب
و حذف میکنند و اگر در درون کش��ور درست عمل
شود ،فشارهای بیرونی کمر ما را نمیشکند؛ هرچند
صدماتی را وارد میکند؛ اما دش��منان نمیتوانند بر
اقتصاد ملت ما س��لطه پیدا کنند .عضو شورای عالی
انق�لاب فرهنگی ادامه داد :در دوران قبل از انقالب،
غربیها بر سرمایههای ملت ما سلطه گری داشتهاند
اما با ظهور انقالب  ۱۳۵۷دست کشورهای استعماری
و غارتگر از کش��ور ما قطع ش��د .وی با بیان اینکه

کشور ما در سه مقطع شامل اوایل دهه  ،۷۰اواخر دهه
 ۷۰و سالهای اخیر در مقابل مواضع و خواستههای
دشمن عقبنشینی کرده است ،گفت :دولتها در این
مقاطع با شعارهای مصلحتاندیشی ،برقراری ارتباط
و همکاری با غرب از مواضع خود عقبنشینی کردند؛
بهطوریکه توهینها ،تهدیدها و تحریمهای دشمنان
علیه انقالب و کشور ما افزایشیافته است.
نخستین عقبنشینی جمهوری اسالمی در زمان
هاشمی رخ داد

رحیمپ��ور ازغدی گفت :بعد از جن��گ تحمیلی و در
دوران ریاس��ت جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی
شعار تنشزدایی و تعدیل اقتصادی مطرح شد که آنها
حکم دستگیری رئیسجمهور وقت را صادر کردند و
این اتفاق به دلیل نخس��تین عقبنشینی جمهوری

اسالمی رخ داد و حتی تحریمها علیه کشور ما بیشتر از
گذشته شده است .عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
ادام��ه داد :اواخر دهه  ۷۰و پس از ریاس��ت جمهوری
مرحوم هاشمی رفسنجانی شعار ملتها و تمدنها را
دادند و حتی جمهوری اسالمی در ماجرای افغانستان
با آمریکاییها همکاری جدی کرد؛ بهطوریکه بوش،
رئیسجمهور وقت آمریکا ،جمهوری اس�لامی را به
حمله اتمی تهدید ک��رد و به دنیا اعالم کرد که ملت
ایران تروریس��ت و محور اصلی ش��رارت است .وی
خاطرنشان کرد :در مقطع سوم یا همان سالهای اخیر
در خصوص مسائل هس��تهای و غیرهستهای دولت
فعلی در خصوص ش��عار انرژی هستهای حق مسلم
ماست ،عقبنشینی کرد و دستور به توقف فعالیتهای
هستهای جمهوری اسالمی داده شد.

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی
مجلس گف��ت :ملت ع��راق در جریان
مب��ارزات اس��تقالل ع��راق در س��ال
 ،۱۹۲۰در مبارزه با انگلیس��یها نش��ان
دادن��د که میتوان اش��غالگران را اخراج
کرد ،معتقدم بازه��م عراقیها میتوانند
اش��غالگران آمریکای��ی را اخ��راج کنند.
س��ید محمدجواد ابطحی در گفتوگو با
خانه ملت در خصوص اینکه مقام معظم
رهبری فرمودند ،نظامیان آمریکایی باید
از عراق خارج شوند ،اظهار داشت :مقام
معظم رهبری در جریان س��فر نخست
وزیر ع��راق به ای��ران مطالب مهمی را
بیان داش��تند که از جمله این بیانات آن
بود که باید ملت عراق مواظب باش��د و
تصمیم��ات دولتمردان عراق��ی بر این
باش��د که نظامیان آمریکای��ی از عراق
خارج شوند .وی با بیان اینکه یک طرف
موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق
قانونگذاری اس��ت ،بیان کرد :مجلس
عراق بای��د حضور نظامی��ان آمریکایی
در ع��راق را ممنوع کن��د .پارلمان عراق
بای��د دولت را ملزم کند ت��ا از در اختیار
قراردادن پایگاههای نظامی این کشور به
آمریکاییها امتناع کند ،خود مردم عراق
نیز باید مراقب باشند .مردم این کشور اگر
در صحنه باشند ،اجازه نمیدهند حضور
نظامیان آمریکاییها تداوم یابد ،متأسفانه
دشمن سعی میکند با تفرقهافکنی بین
گروههای مختلف و تشدید قومیگرایی
نگذارد مردم در صحنه باشد ،در حالی که
اگر مردم در صحنه باش��ند آمریکاییها
قطع ًا احساس ناامنی میکنند از اینکه در
کشور عراق حضور دارند.

