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رئيس جمهور امريكا هفته گذشته با تكرار تهديدات خود عليه مردم ايران 
و ادعاي اينكه ايران به سمت توليد بمب اتمي مي رود ، تالش كرد موضوع 
ايران را كماكان به عنوان مهم ترين مسئله در دستور كار دستگاه سياست 
خارجي امريكا نگه دارد. به گزارش صداي امريكا، جمعه گذشته ترامپ كه 
در جريان برگزاري يك جشن در كاخ سفيد سخن مي گفت به رغم مواضع 
هفته هاي قبل كه به بزرگنمايي نفوذ ايران در منطقه اختصاص داشت، 
اين بار با تأكيد بر تهديد هسته اي ايران مدعي شد كه امريكا نمي تواند به 
حكومتي كه مهم ترين حامي تروريسم در جهان است، شعار مرگ بر امريكا 
سر مي دهد، و اس��رائيل را تهديد مي كند، اجازه دهد به سالح هسته اي 
دست پيدا كند. . رئيس جمهور امريكا اضافه كرد كه او پس از خروج از برجام 
اقدام به وضع »شديدترين تحريم ها« عليه ايران كرده است، تحريم هايي 
كه به گفته او »كمتر كشوري در جهان شاهد اعمال چنين تحريم هايي 

بوده است. «
طي دو سال اخير و از زمان روي كار آمدن ترامپ ، كاخ سفيد همه شگردها 
و راهكارهاي ممكن براي تسليم مردم ايران را بكار گرفته است. اين روش ها 
كه گستره اي از تهديدات نظامي، جنگ رسانه اي و تحريم هاي اقتصادي را 
شامل مي شود ، در نوع خود همان گونه كه ترامپ به آن اذعان كرده است   
كم نظير است. اما با توجه به اينكه از افراطي ترين چهره هاي امريكايي براي 
كابينه كه برخي از آنها به سگ ديوانه در اين كشور معروف هستند بهره 
گرفته است ، اما كاخ سفيد در اين ميانه خود را بازنده مي بيند و به تعبير 
روزنامه امريكايي واشنگتن پست، اين ها تفكرات فانتزي و خيالي دولت 

ترامپ درباره تأثيرگذاري تحريم ها بوده اند.
اين روزنامه امريكايي هفته گذشته در اين زمينه مي نويسد: اين ايده كه 
امريكا با عدم انجام تعهدات برجامي، اي��ران را پاي ميز مذاكره بازگرداند 
صرفاً يك توهم و خيال است. به نظر مي رسد ترامپ به اشتباه فكر مي كرد 
كه تحريم ها ابزاري شبه جادويي و چندمنظوره هستند: هم ايران را مجبور 
به توافق هس��ته اي بهتر خواهند كرد و هم سبب مي ش��وند تا آن كشور 
محدوديت ها بر برنامه موشكي خود و بازرسي نامحدود بازرسان را بپذيرد. 
همچنين ازنظر او تحريم ها باعث مي شدند تا ايران مجبور شود به حمايت 
خود از گروه هاي منطقه اي پايان دهد و حتي ممكن است كاري كند كه 
مردم ايران به دليل فشار ناش��ي از وضعيت دشوار اقتصادي به خيابان ها 
ريخته و كليت نظام سياسي ايران س��قوط كند. اين ها تفكرات فانتزي و 

خيالي دولت ترامپ درباره تأثيرگذاري تحريم ها بوده اند. 
به رغم تصور كاخ سفيد ، تشديد فشارها و ايستادگي مردم ايران در برابر آن، 
نه تنها موقعيت ايران را در جهان تضعيف نكرده ، بلكه قدرت و نفوذ امريكا 
را در جهان كاهش داده است كه آخرين مصداق آن ناكامي كاخ سفيد و 
متحدان اروپايي اش در محكوم كردن ايران در شوراي امنيت سازمان ملل 
به دليل آزمايش اخير موشكي است. امريكا پيش ازاين چهار بار موضوع 
موشك هاي ايران را در شوراي امنيت مطرح كرده بود، اما هر بار به دربسته 
خورده بود. بااين حال اين بار جلسه به درخواست اروپايي ها تشكيل شده 
بود نه امريكا، به همين دليل انتظار مي رفت حداقل بيانيه اي در محكوميت 

آزمايش موشكي ايران صادر شود اما اين اتفاق رخ نداد. 
در اين زمينه به نكاتي چند مي توان اشاره كرد: 

صف بندي امريكا عليه ايران و ناكامي در شكست اراده مردم ايران ، اعتبار 
امريكا در جهان را به شدت مخدوش ساخته است

ايس��تادگي ايران به الگويي در جهان تبديل ش��ده، به گونه اي كه حتي 
اروپايي ها با الگو گيري از مدل رفتاري ايران تالش دارند به سلطه 70 ساله 

امريكا بر اروپا خاتمه دهند. 
ايستادگي ايران، استراتژي هاي منطقه اي امريكا را يك به يك به شكست 
رسانده ، به گونه اي كه امريكا اكنون خود را در برابر نيروهاي جبهه مقاومت 
در تمام پرونده های منطقه؛ در لبنان، عراق، سوريه، يمن، افغانستان، و... 

شكست خورده مي بيند. 
قدرت ايران بر تمامي محاسبات امريكايي ها سايه انداخته است . به گونه اي 
كه قادر به انكار آن نيستند،  اين امر را هم در نوع تحركات نظامي آنها در 
خليج فارس مي توان ديد و هم فروپاشي نقطه اتكاي منطقه اي آنها براي 
مهار ايران. اخيراً »ليندسي گراهام« سناتور امريكايي كه پيش از افشاي 
قتل روزنامه نگار »جمال خاشقجي« از حاميان عربستان سعودي به شمار 
مي رفت، روز يك ش��نبه با تأكيد مجدد بر لزوم قطع حمايت از حاكمان 
رياض گفت: اگر امريكا نبود، آنها ظرف يك هفته بايد در عربستان به فارسي 

حرف مي زدند. 
 ترامپ و پمپئو در مواجهه ب��ا ايران همه تخم مرغ هاي خود را در س��بد 
عربس��تان قرار داده بودند و اميد بيهوده اي به اين داشتند كه سعود ي ها 
جايگزين امريكا در مهار ايران شوند. روند تحوالت اخير در منطقه نه تنها 
آنها را به ناتوي عربي نرساند، بلكه شوراي متزلزل موسوم به شوراي همكاري 

خليج فارس را نيز در معرض فروپاشي قرارداد . 
ناتواني در س��ازمان دهي منافقين و سلطنت طلبان و اپوزيسيون داخلي 
به عنوان تنها نقطه اتكاي كاخ سفيد براي برهم زدن اوضاع داخلي ايران، 
ضعف ، كاخ سفيد در بحران آفريني در داخل ايران را آشكار كرده است . 
اخيراً يكي از كارشناسان مؤسسه بروكينز در يادداشتي كه نشنال اينترست 
منتشر كرد، نوش��ت »اين واقعيت كه چهره هاي مطرِح گروه مشكوكي 
مانند مجاهدين خلق)منافقين( نقش برجسته اي در سياست ترامپ در 
قبال ايران دارند، )از هم اكنون( نش��ان دهنده ورشكستگي اين سياست 
است«. وي كه بر اس��اس اسناد منتشرشده، س��ازمان مجاهدين را يك 
»گروه تروريستي« و »فرقه« مي داند، در شگفت است كه برخي مقامات 
كاخ سفيد به گونه اي سازمان مجاهدين را تشويق و تحسين مي كنند كه 
گويي »يك جايگزين دموكراتيك براي نظام سياسي كنوني ايران« است 
درحالي كه »قطعاً اين چنين نيست«. انديشكده امريكايي »استراتفور« هم 
با انتشار سند پيش بيني  راهبردي امريكا در مورد تحريم ايران مي نويسد 
»كارزار تحريمي تحت رهبري اياالت متحده ب��ه ايران لطمه مي زند، اما 
باوجود مشكالت اقتصادي، به فروپاشي حكومت ايران منجر نمي شود. 
اياالت متحده اميدوار است با افزايش تحريم ها، ايران را به بازگشت به ميز 
مذاكره وادار كند. اين اتفاق نخواهد افتاد؛ هرچند كه ايران به مناقش��ات 
سياسي داخلي شناخته شده، اما جناح هاي سياسي در اين كشور ثبات 

نظام سياسي را بر سياست بازي ارجح قرار خواهند داد. «
مجموعه گزاره هاي فوق و واقعيت هاي صحنه دست خالي امريكا را در برابر 
ايران آشكار مي كند ، اما اين به معني تمام شدن ماجرا نيست ، بلكه با توجه 
به ماهيت سلطه طلبانه كاخ سفيد مي تواند به تشديد ماجرا و ورود دشمن 
به عرصه سناريوهاي ديگر بيانجامد كه ديروز مقام معظم رهبري در ديدار با 
خانواده شهدا نسبت به آن هشدار دادند ايشان با اشاره به بيداري ملت ايران، 
مسئوالن را به تالش بيشتر توصيه كردند و افزودند: اگرچه نقشه  دشمن لو 
رفته است اما همه بايد هوشياري خود را حفظ كنند زيرا امريكا، دشمني 
خبيث و حيله گر است و ممكن است قصد فريب داشته باشد تا براي سال 

۹7، جنجال كند اما مثالً براي سال ۹۸ نقشه اي بكشد. 
 رهبر معظم انقالب اسالمي صهيونيست ها و مرتجعين منطقه را شريك 
امريكا در توطئه و دشمني با ملت ايران دانستند و تأكيد كردند: البته ما 
قوي تر از آنها هستيم زيرا تاكنون نتوانسته اند در مقابل جمهوري اسالمي 
هيچ غلطي بكنند و ازاين پس هم نخواهند توانست. ايشان درعين حال 
تأكيد كردند: نبايد لحظه اي غافل شد و همه بايد بيدار و هوشيار باشند. 
توصيه  من به ملت ايران به ويژه جوانان و مجموعه هاي گوناگون كشور اعم از 
همه  صنوف و جريان هاي سياسي اين است كه مراقب باشند ميدان را براي 
دشمن آماده نكنند زيرا اگر غافل شويم، همان دشمن ضعيف، زهر خود را 
خواهد ريخت. تالش براي تقويت اقتصاد كشور و توليد داخلي توصيه ديگر 
رهبر انقالب بود ايشان، مسئوالن را به افزايش تالش ها و فريب ظاهرسازي 
و زبان بازي دشمن را نخوردن، توصيه مؤكد كرده و افزودند: دشمن انواع 
ترفندها را به كار مي برد و مسئوالن بايد مراقب باشند، دشمن خبيثي كه از 

در بيرون شده است، از پنجره داخل نشود. 

عباس حاجي نجاري

نقشه امريكا براي مردم لو رفته است

حضرت آي�ت اهلل خامنه اي، رهب�ر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در ديدار جمعي از خانواده های 
شهيدان دفاع مقدس و مدافع حرم و دفاع از مرزها 
و امنيت، بازآفريني روحيه ش�جاعت و شهادت 
در نس�ل جوان مؤمِن انقالبي ام�روز را »معجزه 
انقالب« برش�مردند و با دعوت مردم و جوانان و 
همچنين مسئوالن به بيداري و هوشياري در مقابل 
توطئه هاي جبهه اس�تکبار و در رأس آن امريکا، 
گفتند: همه بايد تالش خود را براي تقويت اقتصاد 
كش�ور و توليد ملي مضاعف كنند و مس�ئوالن 
نيز بايد مراقب باش�ند ت�ا فريب ظاهرس�ازي و 
زبان ب�ازی دش�من را نخورند و دش�من خبيثي 
كه از در بيرون شده اس�ت، از پنجره وارد نشود. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به كالم امام بزرگوار مبني 
بر اينكه »ملتي كه شهادت دارد، اسارت ندارد«، تأكيد 
كردند: ملتي كه به اس��تقبال خطر رفتن در راه خدا 
و شهادت در راه او را، س��عادت و يك موفقيت بزرگ 
مي داند، هيچ نيرويي توانايي ايس��تادگي در مقابل 
آن را ن��دارد و آن مل��ت همواره برنده اس��ت و پيش 

خواهد رفت. 
     بازآفريني روحيه فوالدين جوانان نسل اول 

معجزه نظام است
حضرت آيت اهلل خامنه اي ملت ايران را نمونه بارز اين 
تفكر دانستند و افزودند: اينكه ملت ايران در طول ۴0 
سال گذشته در راه بسيار پرخطر و پرزحمت خود در 
مقابل همه قدرتمندان ظالم ايستاد و آنها نتوانستند 
هيچ غلطي بكنند به دليل اعتقاد به ش��هادت و اين 
سرنوشت افتخارآميز است. ايشان استمرار اين تفكر 
و روحيه در جوانان انقالبي را نشانه رويش هاي چند 
برابري انقالب در مقابل ريزش ها خواندند و خاطرنشان 
كردند: امروز جوان مؤم��ن و انقالبي با همان روحيه 

جوانان اول انقالب و روحيه شهيدان همت و خرازي 
و ديگر بزرگان به وس��ط ميدان مي آيد و با احساس 
مسئوليت و شجاعت همچون ستون انقالب، در مقابل 
دشمن مي ايستد و به استقبال شهادت مي رود، و اين 
معجزه نظام جمهوري اسالمي است كه توانسته اين 

روحيه فوالدين را بازآفريني كند و استمرار دهد. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه اگر اين شهادت ها 
و شجاعت ها و صبر خانواده های شهدا نبود، مستكبران 
عالَم و امريكاي جنايتكار همچون دوران طاغوت بر 
كشور مسلط مي ش��دند، گفتند: ملت ايران قدردان 
شهدا و خانواده های آنان است كه نمونه هاي آن را در 
حضور پرشكوه مردم در تشييع شهداي مدافع حرم و 

دفاع از امنيت و مرزها شاهد بوده و هستيم. 
    رئيس جمهور كنوني نمايانگر چهره واقعي 

امريکا
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: برخالف 
تحليل هاي بي ربط برخي افراد كج فهم و دلبسته به 
غرب، جمهوري اس��المي نيرومند و توانا است و اين 
قدرت به  واس��طه معنويت و فكر و تالش انسان های 
فداكار و ايمان جوانان و خانواده های ش��هدا به دست 

آمده است. 
ايش��ان با تأكيد بر اينكه دش��منان سرشناس ايران 
اسالمي، غرق در فس��اد اخالقي و سياسي هستند، 
افزودند: اگ��ر مي خواهيد چه��ره واقع��ي امريكا را 
بشناس��يد، به رئيس جمهور و دولتم��ردان كنوني 
امريكا بنگريد زيرا اين افراد، چهره زشت و نفرت انگيز 
هميشگي دولتمردان امريكا را اكنون به  صورت صريح 

و آشكار نمايان كرده اند. 
رهبر انقالب اس��المي با اشاره به ايس��تادگي ملت 
ايران در مقابل چنين دش��مني، خاطرنشان كردند: 
امريكايي ها در طول اين سال ها، همواره به دنبال اين 
بودند كه همانند قبل از انقالب بار ديگر بر ايران مسلط 

شوند و همان شرايطي را كه براي برخي كشورهاي 
ضعيف منطقه به وجود آورده اند و آنها را گاو شيرده 
خود ناميده اند، براي ايران عزيز، بزرگ و پرافتخار نيز 
به وجود آورند اما به اين هدف نرسيدند و از اين به بعد 

هم قطعاً نخواهند رسيد. 
    برخالف خواست دشمن، تابستان امسال از 

بهترين ها بود
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه امام بزرگوار، 
امريكا را »شيطان بزرگ« خواندند، افزودند: امام)ره( 
با اين نام گذاری، در واقع هم��ه موحدان و ملت های 
با انصاف جه��ان را در مقابل امريكا بس��يج كردند و 
توفيقات زيادي هم در اين راه به دست آمده و بيشتر 
هم خواهد شد اما دش��من تالش دارد تا ملت ايران 
را از مسير پيشرفت و ايستادگي در مقابل قدرت ها، 

منصرف كند. 
ايشان با اش��اره به تحركات و اقدامات دو سال اخير 
امريكايي ها به ويژه وض��ع تحريم هاي همه جانبه و 
كمك به دش��منان گوناگون ايران، نقشه هاي آنها 
را لو رفت��ه خواندند و تأكيد كردن��د: هدف آنها اين 
بود كه به وس��يله تحريم و اقدامات ضد امنيتي، در 
كشور دو دستگي، اختالف و جنگ گروه ها به وجود 
آورند و عده اي را ب��ه خيابان ها بكش��انند و نام آن 
را هم »تابس��تان داغ« گذاش��ته بودند اما به كوري 
چشم دش��منان، تابستان امس��ال يكي از بهترين 

تابستان ها بود. 
رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به اظهارات 
مقامات امريكايي مبني بر اينكه جمهوري اسالمي 
»چهل س��الگي« خود را نخواهد ديد، گفتند: ملت 
ايران با اس��تحكام تمام ايستاده اس��ت و به توفيق 
الهي در ۲۲ بهمن، چهلمين سالگرد انقالب اسالمي 
را با شكوه بسيار بيش��تر از س��ال های قبل برگزار 

خواهد كرد. 

   همه مراقب باشند 
ميدان براي دشمن آماده نکنند

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به بيداري ملت 
ايران، مسئوالن را به تالش بيش��تر توصيه كردند و 
افزودند: اگرچه نقشه دش��من لو رفته است اما همه 
بايد هوشياري خود را حفظ كنند زيرا امريكا، دشمني 
خبيث و حيله گر اس��ت و ممكن اس��ت قصد فريب 
داشته باشد تا براي س��ال ۹7، جنجال كند اما مثاًل 

براي سال ۹۸ نقشه اي بكشد.
 ايشان، صهيونيست ها و مرتجعين منطقه را شريك 
امريكا در توطئه و دش��مني با ملت ايران دانستند و 
تأكيد كردند: البته ما قوی تر از آنها هستيم زيرا تاكنون 
نتوانسته اند در مقابل جمهوري اسالمي، هيچ غلطي 

بكنند و از اين پس هم نخواهند توانست. 
رهبر انقالب اسالمي در عين حال تأكيد كردند: نبايد 
لحظه اي غافل شد و همه بايد بيدار و هوشيار باشند. 
توصيه من به ملت ايران به ويژه جوانان و مجموعه هاي 
گوناگون كش��ور اعم از همه صن��وف و جريان های 
سياسي اين است كه مراقب باش��ند ميدان را براي 
دشمن آماده نكنند زيرا اگر غافل شويم، همان دشمن 

ضعيف، زهر خود را خواهد ريخت. 
    مهم ترين وظيفه مردم و مسئوالن

 تقويت اقتصاد است
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: امروز، مهم ترين 
وظيفه مردم و مس��ئوالن، در كنار هوشياري، تالش 
براي تقويت اقتصاد كشور و توليد داخلي است. ايشان، 
مسئوالن را به افزايش تالش ها و فريب ظاهرسازي 
و زبان بازی دشمن را نخوردن، توصيه مؤكد كردند: 
دشمن انواع ترفندها را به كار مي برد و مسئوالن بايد 
مراقب باشند، دش��من خبيثي كه از در بيرون شده 

است، از پنجره داخل نشود. 
رهبر انقالب اس��المي با اش��اره ب��ه تأكيداتي كه به 
مسئوالن در خصوص مسائل اقتصادي و حل مشكالت 
مردم كرده اند، افزودند: اگر مسئوالن به موضوع تقويت 
توليد داخلي توجه جدي كنند، مشكالت اقتصادي 

مردم كم خواهد شد. 
    سياست آل سعود در يمن و بحرين

 ابلهانه است
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به دست دوستي آل سعود با دشمنان اسالم 
و جنايت آنها در يمن، امريكا را شريك اين جنايت ها 
خواندند و خاطرنشان كردند: سعودي ها تصور مي كردند 
مي توانند ظرف چند روز يا چند هفته، بر يمن مسلط 
شوند اما اكنون حدود چهار سال است كه نتوانستند 
كاري از پيش ببرند و هرچه زمان بگذرد، ضربه اي كه به 

آنها وارد خواهد شد، سخت تر خواهد بود. 
ايشان سياست آل سعود در يمن و بحرين را، سياستي 
ابلهانه دانستند و تأكيد كردند: خادم حرمين شريفين 
بايد »اش��داُء علي الكفار« باشد، نه اش��داء در مقابل 

مؤمنان و در مقابل مردم يمن و مردم بحرين. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه ملت ايران بايد 
با بصيرت كامل، اوضاع را زير نظر داشته باشد و موضع 
خود را مستحكم نگه دارد، افزودند: امروز در اين دنياي 
طوفاني كه طوفان آن به اروپا و فرانس��ه نيز رسيده 
است، ملت ايران به بركت اسالم در كشتي امن محبت 
اهل بيت عليهم السالم قرار گرفته و پيروزي متعلق به 

اين ملت است. 

آقاي روحاني! 
برجام را براي مردم ترجمه كنيد

رئيس جمهور اين روزها بيشتر از هر زماني آشفته، عصباني و تند مزاج 
است و داليل اين عصبانيت را بيش از هر كسي خود او مي داند. 

وعده های انتخاباتي يكي پس از ديگري رنگ باخته، اصالح طلبان براي 
عبور از او مستندسازي مي كنند؛ فضاي مجازي صحنه افشاگری های 
مردان اصالحات و اعتدال عليه همديگر ش��ده است، نابسامانی ها در 
دولتي كه قرار بود با »تدبير« او بسامان شود، افزوده شده ؛ برجامي كه 
همه امور به زلف او بسته شده بود، به محاق رفته و اروپا نيز فقط بيانيه 

درماني مي كند. 
دكت��ر روحاني كه دوش��نبه اي��ن هفته ب��ه وزارت راه و شهرس��ازي 
پس��ا آخوندي رفته بود در نشس��ت با وزي��ر، معاونان و مدي��ران اين 
وزارتخانه، بار ديگر مخالفان پيوس��تن ايرانFATF را مورد انتقاد قرار 
داد: » كسي كه شعار مي دهد هزينه اش را هم پرداخت كند ؛ نمي شود 
كه يك نفر در نهاد يا ارگاني ش��عار بدهد و آثار شعارش را براي مردم 

ترجمه نكند، بايد ترجمه كنيم. «
اشاره روحاني به هزينه و فايده های پيوستن ايران به كنوانسيون هاي 
بين المللی بود: » يك نفر نمي گويد اگر FATF باشد يعني ۲0 درصد 
ارزان تر، اگر FATF نباشد يعني ۲0 درصد گران تر. « سپس پيشنهاد 
مي دهد كسي كه شعار مي دهد هزينه اش را هم پرداخت كند، نمي شود 
آثار ش��عارش را براي مردم ترجمه نكند، بايد ترجمه كنيم. اين بخش 
از س��خنان رئيس جمهور طي چن��د روز اخير مورد نقد بس��ياري از 
صاحبنظران قرار گرفت كه براي دوري از اطاله كالم از آن مي گذريم. 

رئيس جمهور پس از FATF به موضوع برجام رسيد و درباره بود و نبود آن 
چند پرسش مطرح كرد: » برجام باشد يا نباشد؟ اين را ترجمه كنيم. برجام 
باشد يعني چه، برجام نباشد يعني چه؛ اين را ترجمه كنيم كه بودنش 
چقدر سود دارد، نبودنش چقدر سود دارد، اين را از مردم بپرسيم كه اگر 
مي خواهيد زندگي كنيد، زندگي گران مي خواهيد يا زندگي ارزان؛ اگر 

فرمودند زندگي گران مي خواهيم ما همه اين شعارها را قبول داريم. «
گرچه روزگاري محمود س��ريع القلم مشاور س��ابق روحاني مراجعه و 
نظرخواهي رسانه ملي از مردم را به تمس��خر گرفت و در توهيني كم 
سابقه، تربيت مردم ايران را بس��يار پايين دانست و گفت: صدا و سيما 
مي رود از يك لبو فروش مي پرس��د نظر ش��ما درباره برنامه هسته اي 
چيست؟ اما رجوع روحاني به مردم براي پرسش از آنها در باره برجام را 
مي توان گامي رو به جلو توصيف كرد. البته بديهي است آنچه تاكنون 
مردم از برجام عايدشان شده، تحميل هزينه ها و افزايش چند برابري 

قيمت ها بوده است. اين را مي توان از جيب ملت به خوبي درك كرد. 
به هر حال اكنون بايد پيشنهاد دكتر روحاني را به فال نيك گرفت و از او 
خواست برجامي كه بيش از دو سال سرنوشت كشور را به گروگان گرفت 
و بسياري از »دولتمردان« و »نه منتقدان« دستاورد آن را »تقريباً هيچ« 
و »نزديك به صفر« ارزيابي مي كنند، پي��ش از مردم ، خود به قضاوت 
بنشيند و در مقام رئيس جمهور بگويد از برجام چه سودي برديم. اعالم 
ضررهايش پيشكش. البته توصيف و قضاوت از آنچه هست، نه آنچه كه 

بايد باشد. گزاره اول واقعيت برجام است و دومي رؤياي برجام . 
رئيس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود اين پرسش را مطرح 
كرده كه: » مگر مي شود در دنياي امروز ما با بانك هاي دنيا كار نكنيم؟ 
بعد يك كسي مي آيد و از گوشه اي كه نمي دانيم اين تفكر از كجا است 
مردم را تحريك مي كند كه اگر اين قرارداد يا كنوانسيون امضا شود و 
يا با اين گروه مالي كار كنيم اسالم از دست مي رود. كجا اسالم از دست 

مي رود؟ كاش تو اسالم را مي فهميدي! «
آقاي روحان��ي! به مردم اعالم كنيد، چه كس��ي، ارگاني ي��ا نهادي از 
شما خواسته اس��ت با بانك های دنيا كار نكنيد؟ چرا بايد عدم تمايل 
بانك های دنيا و فشار و تهديد امريكايی ها را به حساب منتقدان داخلي 

گذاشت؟ 
طي ماه هاي گذشته بسياري از كارشناسان و منتقدان از جمله مراجع 
عظام تقليد، مراتب نگراني خود نس��بت به تبعات پيوستن جمهوري 
اس��المي به كنوانس��يون هاي بين الملل��ی را ك��ه » در اتاق های فكر 
قدرت های بزرگ و براي تأمين منافع و مصالح آنها پخت و پز مي شود « 
اعالم كرده اند. اينكه رئيس جمهور آنها را با اين عبارت تخريب و تخطئه 
كند كه » اگر اين قرارداد يا كنوانسيون امضا شود و يا با اين گروه مالي 
كار كنيم اس��الم از دست مي رود. كجا اس��الم از دست مي رود؟ كاش 
تو اسالم را مي فهميدي!«، با كدام منطق س��ازگار است؟ خوب است 
رئيس جمهور محترم به جاي تخطئه منتقدان، بيش از اين اجازه ندهد 
اروپايی ها با خريد زمان در اجراي تعهدات برجامي و ايجاد كانال مالي، 

سرنوشت كشور را به تصميمات موهوم خود گره بزنند. 

فرمانده نيروي زميني ارتش: 
دشمن حركت احمقانه كند

طومار عمر سربازانش را در هم مي پيچيم
ب�ه دلي�ل ق�درت بازدارندگ�ي ك�ه در عرصه ه�اي مختل�ف 
دفاع�ي داري�م، دش�من هي�چ وق�ت ب�ه خ�ود اج�ازه نخواهد 
داد حركت�ي احمقان�ه انج�ام دهد؛ زيرا مطلع اس�ت اگر دس�ت 
به چني�ن اقدام�ي بزن�د، در ه�ر مقياس�ي، در كس�ري از زمان 
طوم�ار عم�ر ننگي�ن س�ربازانش را در ه�م خواهي�م پيچي�د. 
به گزارش ايس��نا، اميركيوم��رث حيدري در مراس��م تكريم و معارفه 
فرمانده ق��رارگاه منطقه اي جنوب ش��رق نزاجا با گراميداش��ت ياد و 
خاطره بيش از 6 هزار شهيد استان كرمان گفت: امروز نظام اسالمي با 
تبعيت از راه نوراني واليت و با حركت آهسته و پيوسته در پشت سر ولي 
امر مسلمين موفق شده مشت هاي كوبنده اي بر دهان استكبار زده و 
ارزش هاي الهي و انقالبي نظام را پررنگ تر از روزهاي اول انقالب حفظ 
كند و راهبرد و استراتژي بلندپروازانه خود را در جايي كه بايد تسري 
بدهد و عمر عميقي به نظام اسالمي بدهد و رمز تمام توفيقات تبعيت 

از واليت است.
 وي افزود: اگر ما نيز از وجود ولي امر مسلمين در رهبري و در تبعيت 
محروم مي بوديم مسير انقالب ما نيز در سال اول عوض مي شد، اما امروز 
ميوه هاي درخت انقالب ما رهايي مردم عراق، سوريه و ان شاءاهلل رهايي 
مردم يمن و بحرين خواهد بود. حيدري تصريح كرد: امروز مأموريت ما 
به ويژه كساني كه لباس سربازي را به تن داريم اين است كه با بذل جان 
تا آخرين قطره خون پاي انقالب بايستيم و راه شهيدان را ادامه خواهيم 

داد و اين اقتدار را پاسداري خواهيم كرد. 
فرمانده نيروي زميني ارتش در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: 
امروز نيروي زميني ارتش در بين نيروهاي مسلح كشور ما از آن نيروي 
زميني س��نتي گذش��ته كه در ذهن آحاد جامعه بوده، با هدايت هاي 
رهبر معظم انقالب عبور كرده و به عن��وان نيرويي متحرك، مهاجم، 
پرقدرت، س��اختار جديدي را تجربه كرده است. حيدري تصريح كرد: 
اين كار آغاز ش��ده و امروز كلي��ه يگان هاي نيروي زمين��ي تبديل به 
يگان هاي متحرك و هجومي ش��ده، تيپ هاي واكنش سريع به وجود 
آمده، يگان هاي تخصصي زرهي با ساختار جديد شكل گرفته و تبديل 
به نيروي متحرك، مقتدر و مهاجم و اثرگ��ذار در عرصه امنيت و دفاع 
از كيان اسالمي شده اس��ت. وي افزود: به دليل قدرت بازدارندگي كه 
در عرصه هاي مختلف دفاعي داريم، دش��من هيچ وقت به خود اجازه 
نخواهد داد كه حركتي احمقانه انجام دهد زيرا مطلع است اگر دست به 
چنين اقدامي بزند، در هر مقياسي، در كسري از زمان طومار عمر ننگين 

سربازانش را در هم خواهيم پيچيد. 

ژه
وی

 حملهبهرسانهملی 
اینباربهبهانهبودجه

روزنامه آرمان از سريال سازي تلويزيون انتقاد كرده تا رسيده 
به اينكه چرا تا اين حد بودجه صداوسيما زياد است و بيننده 
ن��دارد و در نهايت حرف آخرش را زده كه چرا صداوس��يما از 
دولت انتقاد مي كن��د! و همه اينها يعني كل��ي در و ديوار كه 
روزنامه اصالح طلب آرمان خودش را به آنها زده تا برس��د به 
آنكه صداوسيما چون از دولت انتقاد مي كند، مخاطبانش را 
از دست داده است. آرمان در تيتر اول خود پس از كلي عدد و 
رقم خام و بي مقايسه با رسانه هاي مشابه كه اثبات كند بودجه 
صداوسيما زياد است، و بدون آوردن نظر كارشناسي در مورد 
بودجه مورد نياز صداوسيما مي نويسد: »بازپخش مكرر تعدادي 
از سريال هاي تلويزيوني در سرتاسر س��ال، باعث بروز برخي 
انتقادات طي مدت اخير نس��بت به عملكرد صداوسيما شده 
است؛ انتقاداتي كه باعث شده تا رسانه ملي روز به روز مخاطبان 
خود را بيشتر از دست بدهد و در رقابت با ديگر رسانه ها عقب 
بماند. « بازپخش سريال ها البته مربوط به شبكه آي فيلم است 
كه از اس��اس براي همين بازپخش تأسيس شد و شبكه هاي 
اصلي سريال س��ازي خود را طبق روال دارند، اما ماجرا اصاًل 
سريال نيست و نويسنده آرمان يكي دو سطر بعد لو مي دهد كه 
ماجراي اصلي سريال نيست: »طي سال هاي اخير اين سازمان 
ملي اغلب منافع همه گروه ها و جناح هاي كشور را دنبال نكرده 
و به جاي جذب مخاطب بيش��تر، معموالً دستيابي به اهداف 
سياسي را مدنظر دارد. همچنين به نظر مي رسد گاه تخريب 
دولت، بيش از رضايت مخاطبان براي مديران اين سازمان در 

اولويت قرار گرفته اس��ت. « در بند بعدي از افزايش بي رويه 
شبكه هاي صداوسيما انتقاد مي شود، اما باز هم در سطري بي 
ربط ماجرا معلوم مي شود: »تا زماني كه سو گيري هاي سياسي و 
اصرار بر سختگيري هاي گاهي بي مورد در هر شبكه  و تلويزيوني 
وجود داشته باشد نمي توان به افزايش مخاطب اميد داشت.«

رويكرد اصالح طلبان و حاميان دولت در مورد صداوسيما همواره 
دو مؤلفه اساسي دارد؛ اول آنكه مخاطبانش را از دست داده و كسي 
ديگر تلويزيون نمي بيند؛ دوم آنكه چرا صداوسيما از دولت انتقاد 
مي كند و تريبون را در اختيار حاميان دولت قرار نمي دهد. شايد 
اگر كمي اين دوستان فكر كنند تناقض اين دو گزاره را دريابند؛ 
نگراني از انتقاد در رسانه اي كه معتقدند بيننده اي ندارد و گله از 
تريبون نداشتن در رس��انه اي كه بيننده ندارد! البته صداوسيما 
بارها طبق آمار ساعات حضور موافقان دولت را اعالم كرده است كه 

بيشتر از مخالفان بوده اما عالقه ندارند با منطق پيش بروند. 

 چهکسانیدنبالاجرایخطبهخطمعاهده
پاریسهستند

سخنان روز گذشته حس��ن روحاني در مورد معاهده پاريس 
ترديدهايي را در م��ورد موافق يا مخالف ب��ودن دولت با اين 
معاهده به وجود آورده اس��ت. روحاني روز گذشته در جلسه 
هيئت دولت گفت: »ما گاهي گرفتار يكس��ري مقاله شديم 
و رفتيم پش��ت س��ر آن مقاله ها و ملت خودمان را به دردسر 
انداختيم؛ آنها هم خودشان هيچ مراعات نمي كنند؛ مگر آنها 
اين مس��ئله و بحث هاي مربوط به گازه��اي گلخانه اي را كه 
مي گويند، خودشان مراعات مي كنند؟! اين همه آلودگي در 

دنيا انجام مي گيرد اما به خودمان كه مي رسيم، مي خواهيم 
خط به خط را اجرا كنيم، فكر مي كنيم اينها آيات قرآني است 
در حالي كه چنين نيست و اينها توصيه هايي است كه در دنيا 
شده و ما هم بايد به آن توصيه ها توجه كنيم ولي زندگي مردم 
براي ما اصل اس��ت. « چه كس��اني دنبال اجراي خط به خط 
معاهده پاريس بودند؟ اخيراً چند وزير دولت از جمله وزير نفت، 
وزير خارجه و حتي رئيس سازمان محيط زيست در نامه هاي 
جداگانه خطاب به مجلس درخواس��ت ك��رده بودند، هرچه 
سريع تر اليحه پيوستن ايران به معاهده پاريس تصويب شود. 
يك بار هم البته در مجلس بررسي و تصويب شد، اما شوراي 
نگهبان به آن ايرادات اساس��ي گرفت و حاال در كميس��يون 
كشاورزي مانده است. حال خطاب روحاني با چه كساني است 

و باالخره دولت موافق است يا مخالف؟!
محمد ايماني روزنامه نگار در م��ورد همين جمالت روحاني 
مي نويسد: »بر عهده رئيس جمهور اس��ت كه يك تيم ويژه 
را مأمور پيگيري اين موضوع ضد امنيت��ي كند تا براي افكار 
عمومي معلوم كنند ماج��راي نفوذ امنيت��ي و اقتصادي در 
پوشش بهانه هاي زيست محيطی تا كجا عمق دارد كه عناصر 
دوتابعيتي تا ح��د معاون رئيس جمهور در س��ازمان محيط 
زيست پست گرفتند؟ طبق برآوردها در طول تاريخ از انقالب 
صنعتي تا به امروز ۸0 درصد گازه��اي گلخانه اي كه در جو 
زمين رها شده، تنها حاصل فعاليت ۲۵ درصد جمعيت دنيا 
)كشور هاي غربي و پيشرفته( است. در حقيقت امروز همان ها 
با بهانه جويی، در صددند ترمز توسعه و پيشرفت كشورهايي 

مانند ايران را بكشند. «

رحيم زيادعلي

      خبر

رئيس دفتر رئيس جمهوری گفت: اروپايي ها به ما اعالم كردند كه 
سازوكار ويژه مالي حداكثر دو تا س�ه هفته آينده اجرا مي شود. 
به گزارش ايرنا، محمود واعظي روز گذشته پس از پايان جلسه هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا درباره برق��راري خط مالي ايران و اروپ��ا افزود: رهبران 
كش��ورهاي اروپايي، وزراي خارجه و مقامات اقتص��ادي آنها درهمه 
تماس هايي كه با سفرا و مقامات ايراني و وزير امور خارجه دارند، ترديدي 
در برقراري س��ازوكار ويژه مالي ندارند و مكاني��زم آن را نيز طراحي 

مي كنند. وي يادآور ش��د: آنها به ما اعالم كردند كه حداكثر دو تا سه 
هفته ديگر اين سازوكار اجرايي مي شود. رئيس دفتر رئيس جمهوري 
تصريح كرد: اروپايي ها مذاكرات و مشكالت خود و فشارهاي امريكا را 
به ما منتقل كردند. ما تاكنون اراده اي براي عقب انداختن اين موضوع 
به صورت عمدي مشاهده نكرده ايم. واعظي همچنين درباره آزمايش 
موشكي ايران و اينكه آيا در چنين سطحي در شوراي عالي امنيت ملي 
اين آزمايش ها و رزمايش ها تصميم گيری مي شود و چرا وزارت امور 
خارجه و دولت درگير پاسخگويي مي شوند، گفت: اگر خالف قطعنامه 

و آنچه ما اعتقاد داريم، انجام شود در مراجع قانوني بحث مي شود. آنچه 
انجام شده از نظر ما هيچ مغايريتي با قطعنامه ۲۲31 ندارد. اين حق 

ايران است و در آزمايشي كه انجام شد، هيچ مشكلي وجود ندارد. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري همچنين در پاسخ به سؤالی درمورد ابراز 
نگراني ها نس��بت به لوايح مرتبط با FATF اظهار داشت: ارائه چهار 
اليحه به مجلس به معناي آن نيست كه بخواهيم عضو FATF شويم. 
اينكه برخي افراد، چهار اليحه را به عضويت در اين نهاد گره مي زنند، 

خطا است.

رئيس دفتر رئيس جمهور: 

سازوكارويژهماليتا3هفتهآيندهاجراميشود


