
  گزارش

چرا جنگ نخواهد شد؟
» تأكيد مي كنيم جنگ نخواهد شد و مذاكره نخواهيم كرد... البته آنها 
)امريکايی ها(مس��ئله جنگ را صريحاً مطرح نمي كنند اما درصددند با 
اشاره و كنايه، »شبح جنگ« را ايجاد و بزرگ كنند تا ملت ايران يا ترسوها 

را بترسانند. «
اين عبارت بخشي از سخنان مرداد ماه سال گذشته رهبر معظم انقالب 
در ديدار اقشار مختلف مردم است كه در ديدار رمضاني ارديبهشت ماه 
امسال با مسئوالن و كارگزاران نظام با ادبياتي ديگر تکرار شد. » ... البته 
جنگي نخواهد شد بلکه برخورد، برخورد اراده هاست و در اين زمينه، اراده 

ملت ايران و نظام اسالمي قوي تر از دشمن است. «
اما چرا جنگ نخواهد ش��د؟ موانع و محدوديت هاي امريکا براي تدارك 
جنگ نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران چيست؟ اين يادداشت خواهد 

كوشيد، به اين سؤال يا سؤاالت مشابه پاسخ بدهد. 
بسياري از كس��اني كه گزينه مذاكره با امريکا را براي پيشگيري از يك 
جنگ نظامي عليه ايران پيشنهاد و بلکه تبليغ و ترويج مي كنند، ترس 
خود را پشت نوع آرايشي كه امريکا در منطقه گرفته، پنهان مي كنند. اما 
آيا آرايشي كه اكنون امريکايی ها در منطقه به خود گرفته اند، تصوير يك 
جنگ و حمله گسترده را به نمايش مي گذارد يا به عکس جنبه دفاعي و 

كاهش آسيب پذيری دارد؟
در منطقه خليج فارس اكنون هيچ شناور عمده امريکايي وجود ندارد و 
حتي آنها ناوهاي ترابري خود را هم از تنگه هرمز خارج كرده اند. از اين رو 
برخالف تصور مدعيان وقوع جنگ كه ورود ناو امريکايي آبراهام لينکلن را 
نشانه اي براي اثبات ادعاي خود مي دانند، استقرار اين ناو در درياي عرب 

بيش از آنکه رويکردي تهاجمي داشته باشد، بيشتر جنبه دفاعي دارد. 
توان بازدارندگي و موش�كي ايران: در سوي ديگر ماجرا جمهوري 
اسالمي ايران طي 40 سال گذشته و به مدد بهره گيري از توان بومي خود 
در حوزه دفاع، به سطحي از بازدارندگي خصوصاً در حوزه موشك های برد 
بلند رسيده است كه اگر دشمن بخواهد كوچك ترين اقدامي عليه ايران 
تدارك ببيند، پيش از هر تهاجمي بايد به فکر دفاع از خود باشد. شايد بر 
اساس همين برآوردهاست كه مسئوالن كاخ سفيد علناً اذعان مي كنند 
كه ما دنبال جنگ نيستيم. اما همان گونه كه رهبر معظم انقالب تصريح 
كرده اند، آنها مي خواهند شبح جنگ را بزرگ كنند تا ترسوها را بترسانند 
و از دل اين تهديدهاي توخالي مذاكره را تحميل و بلکه به قيمت گزاف 

به ما بفروشند. 
بنابراين آنچه اين روزها در شبکه هاي خبري همسو با دشمن مشاهده 
مي شود و بعضاً در برخي رسانه هاي داخلي دنبال مي شود، بيش از آنکه 
ناشي از قدرت امريکا باشد، متأثر از جنگ رواني و پروپاگانداي رسانه اي 

آنهاست. 
واگرايي در مثلت تصميم: عالوه بر اينها تجربه نشان مي دهد هرگاه در 
امريکا تصميم به آغاز جنگي گرفته شده، سه ضلع وزارت خارجه، وزارت 
دفاع و سازمان سيا در شکل گيري اين تصميم مؤثر بوده و در هماهنگي 
كامل بوده اند. حال آنکه در شرايط كنوني اضالع اين مثلث نه تنها كمترين 
هماهنگي با هم ندارند، بلکه در اوج اختالف و واگرايي هستند. وقتي كه 
جيمز ماتيس نظامي بازنشسته و كاركشته به اعتراض وزارت دفاع را ترك 
مي كند و تحليل هاي سازمان سيا مغاير آن رويکردي است كه در وزارت 
خارجه دنبال مي شود، نشان مي دهد كه انسجام در تصميم گيری در بين 

اضالع اين مثلث به نازل ترين سطح خود رسيده است. 
ارتش امريكا، فرسوده و خسته: فرسودگي و خستگي ارتش امريکا در 
هوا، دريا و زمين را نيز مي توان به تمام داليلي كه گشودن جبهه اي ديگر 

از جنگ امريکا را منتفي مي كند، اضافه كرد. 
ارتش امريکا در شرايط كنوني در وضعيتي به سر مي برد كه در هيچ 
يك از ادوار تاريخي گرفتار آن نبوده است. ارتشي كه 18 سال درگير 
جنگ بوده و طوالنی ترين جنگ را تجربه كرده است. فرمانده نيروي 
دريايي اين كشور در جايي گفته است: 20 سال است كه همواره يك 
سوم توان من در دريا و در حال مأموريت س��پري مي شود! او از اين 
مأموريت به مأموريت يك شركت كش��تی رانی تعبير مي كند تا يك 
نيروي دريايي راهبردي ي��ك ابرقدرت. مأموريت ه��ا در اين نيرو از 
ش��ش ماه به 9 ماه افزايش يافته و اين طوالني بودن مأموريت يعني 
فرسودگي، خس��تگي و كاهش انگيزه جنگندگي و حتي دفاع. كما 
اينکه گوشه اي از اين خستگي و فرس��ودگي توأم با ترس سال 94 و 
در جريان تجاوز 10 تفنگدار نظامي امريکا در نزديکي جزيره فارسي 
كه توسط دالورمردان نيروي دريايي سپاه دستگير شدند، به خوبي 

نمايان بود. 
يك مؤسس��ه امريکايي ك��ه داده های اطالعات��ي او هم��واره يکي از 
ش��اخص هاي تعيين كننده براي بودجه نظامي امريکاست، بر اساس 
تحقيقاتی ك��ه انجام داده مي گوي��د: 50 درصد ني��روي هوايي امريکا 
آمادگي عمليات ندارد. براي نخستين بار ميانگين عمر هواپيماهاي اين 
كشور به 27 سال رسيده و در كنار آن از كمبود خلبان و نيروي انساني 
نيز رنج مي برد. عالوه بر اين هيچ گاه در تاريخ امريکا مشاهده نشده كه 
اين كشور در سه حوزه كاماًل متفاوت و متمايز با هم درگير بوده باشد. 
امريکا با روسيه در يك رقابت و بلکه مقابله پنهان نظامي به سر مي برد، 
در درياي جنوبي چين ه��م با چين در حال درگيري اس��ت و حاال در 
منطقه غرب آسيا و خليج فارس. همين تنوع و گستردگي كه به تناسب 
آن مأموريت های متفاوت براي ني��روي دريايي، هوايي و زميني امريکا 

تحميل مي كند، ماشين جنگي اين كشور را به تحليل برده است. 
اختالفات سياسي در هيئت حاكمه امريكا: درگيري هاي سياسي 
و كاهش محبوبيت رئيس جمهور امريکا را نيز مي توان به همه اين موارد 
اضافه كرد. تقريباً هفته اي نيست كه مجلس سنا و نمايندگان امريکا، 
ترامپ را به خاطر اقدامات و تصميمات نابخردانه اي كه مرتکب مي شود، 
به »استيضاح« تهديد نکند. خصوصاً آنکه كمتر از دو سال ديگر انتخابات 
رياست جمهوري امريکا خواهد رسيد و ترامپ نمي خواهد رئيس جمهور 

يك دوره اي لقب بگيرد. 
اياالت متحده امريکا اكنون در چنين شرايطي به سر مي برد؛ كشوري كه 
در حوزه هاي مختلف سياسي، نظامي و اقتصادي دچار اختالف، واگرايي 
و تنش است. آيا توان و تحمل گشودن جبهه ديگري از جنگ براي خود 
آن هم مقابل كش��وري قدرتمند كه عمق نفوذ استراتژيکش منطقه را 
درنورديده و تا دور دست ها فرا رفته و به الگويي براي ملت های منطقه 
عليه استکبار تبديل شده است، دارد؟ بنابراين جنگ دشمن با ايران نه در 
حوزه نظامي كه در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و نفوذ اطالعاتي تعريف 
شده است. البته اين تحليل مانع از آن نمي ش��ود كه نيروهاي مسلح، 
تهاجم نظامي دشمن را براي هميشه پايان يافته تلقي كنند، چنانکه   
رهبر معظم انقالب ارديبهشت ماه گذشته در ديدار معلمان و فرهنگيان 
به اين نکته اشاره و تصريح كردند: علی الظاهر در زمينه نظامي آرايش 

جنگي ندارد كه البته نظاميان ما حواسشان جمع است. 

رحيم زيادعلي

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح: 

مهياي برچيدن بساط هر متجاوز و طمعكاري هستيم

رئي�س س�تاد كل نيروه�اي مس�لح، الگوي 
مقاومت و حماس�ه آزادس�ازي خرمش�هر را 
تنها نس�خه مقابله با نظام س�لطه و استكبار 
در جنگ و نبرد اراده ها دانس�ت و تأكيد كرد: 
فرآين�د ق�درت س�ازي را مش�ق مي كنيم و 
دس�ت به ماش�ه با قاطعيت مهي�اي برچيدن 
بس�اط ه�ر متج�اوز و طمع�كاري هس�تيم. 
به گزارش سپاه نيوز، به مناسبت فرا رسيدن سوم 
خرداد ماه »روز ملي مقاومت، ايثار و پيروزي« و 
همچنين سالروز حماس��ه آزادسازي خرمشهر، 
سردار سرلش��کر پاس��دار محمد باقري، رئيس 
ستاد كل نيروهاي مس��لح در پيامي با تأكيد بر 
اينکه برآيند قدرت سازي را مشق كرده و دست 
به ماش��ه با قاطعيت مهياي برچيدن بساط هر 
متجاوز و طمعکاري عليه ايران اسالمي هستيم، 
تصريح كرد: شرايط نوين مقابله با نظام طاغوتي 
و فرعوني امريکا آحاد ايرانيان را به عرصه جهاد، 
هوشياري، هوشمندي و توليد اقتدار بيشتر فرا 

مي خواند. 
در پيام سرلش��کر محمد باقري آمده است: سوم 
خردادماه سالروز آزادس��ازي خرمشهر قهرمان 
»روز ملي مقاومت، ايثار و پي��روزي« در حافظه 
تاريخي انقالب اسالمي و ملت عظيم الشأن ايران، 

يادآورحماس��ه اي عظيم، ماندگار و شگفت انگيز 
در تاريخ اين سرزمين اس��ت كه در سايه الطاف 
و امداد الهي و ايس��تادگي، پايداري و رش��ادت 

تربيت يافتگان مکتب واليت فقيه رقم خورد. 
اينك با گذشت 37 س��ال از آن واقعه سترگ و 
فراموش ناش��دني كه فراتر از يك حادثه، منشأ 
تحوالت شگرف و سرنوشت س��از در روند جنگ 
تحميل��ي و مقاوم��ت ملت اي��ران براب��ر جبهه 
بين الملل��ی ضد انقالب اس��المي ق��رار گرفت، 
يادآوري برخ��ي حقايق و واقعي��ات صحنه اين 
پيروزي بزرگ ب��راي امروز كش��ور به ويژه براي 
نسل جوان جامعه اسالمي كه عهده دار رسالت و 
مسئوليت هاي خطير و راهبردي در آينده پيش 

رو است، الهام بخش و آموزنده است. 
       مقاوم�ت فرزن�دان ملت، تهدي�د را به 

فرصت تبديل كرد
در صدر فهرست و جدول دستاوردها و پيامدهاي 
»فتح خرمش��هر« و س��ربلندي مل��ت ايران در 
هشت سال دفاع مقدس، اين حقيقت نورافشاني 
مي كند كه با اراده الهي و مقاومت ايراني و ايثار 
و فداكاري هاي فرزندان ملت و رزمندگان دالور 
اس��الم، جنگ تحميلي به عنوان يك »تهديد« 
بزرگ به»فرص��ت« طاليي و راهب��ردي تبديل 

شد تا ايران اس��المي با اين تجربه بزرگ مهياي 
مص��اف هوش��مندانه و موف��ق با س��ياهه اي از 
بحران ه��ا و فتنه هاي دوران»پس��اجنگ« كه با 
طراحي، برنامه ريزي و فرماندهي كاخ س��فيد و 
متحدان رژيم پليد و جنگ اف��روز امريکا گرديد 
كه فتنه ه��اي 78، 88 و 9۶، جنگ هاي نيابتي، 
تروريس��م تکفيري و فتنه داع��ش در زمره آنها 

قرار دارد. 
اينك در شرايطي كه به زعم س��کاندارحکيم و 
فرزانه انقالب و عمود خيمه نظام اسالمي، تقابل و 
رويارويي جمهوري اسالمي ايران و دولت خبيث 
امريکا، صحنه »برخورد اراده ها« است، يادآوري 
حماسه خرمشهر به دوستان و دشمنان انقالب 
مي تواند حاوي پيام معناداري باشد كه ترجمان 
آن اراده قوی تر و خدامح��ور ايران عزيز برابر هر 
منازعه و آتش افروزی احتمالي است كه پاسخي 
س��خت، كوبنده و نابودكننده را براي هر دشمن 

خيره سر و ماجراجويي را به دنبال دارد. 
      الگوي مقاوم�ت، تنها نس�خه مقابله با 

زياده خواهی  های استكبار
شرايط نوين جاري در حوزه داخلي و بين المللي 
از جمل��ه در مي��دان مقابله با ش��يطان بزرگ و 
نظام طاغوتي و فرعوني امريکا مي تواند از جمله 

خرمشهر هاي ديگري باش��د كه آحاد ايرانيان را 
به عرصه جهاد، هوش��ياري، هوشمندي و توليد 

اقتدار بيشتر فرا مي خواند. 
در اين وضعيت حس��اس كه دشمن، سردرگم و 
مستأصل، مقهور اراده نافذ و غالب ايران انقالبي 
و آرمان گراي��ی توأم ب��ا واقع بين��ی مردمان آن 
است و در پي اس��تفاده از ظرفيت هاي رسانه اي 
خود با بزرگ نمايی خطر »جنگ موهوم« براي 
خالي كردن دل ملت و تس��ليم كشور، لحظه اي 
را از دس��ت نمي دهد، زنجيره اي از واكنش هاي 
قدرتمندان��ه ب��ه »جن��گ روان��ي« دش��من و 
نمايش»عزم راسخ« در بهره گيري از »منظومه 
بازدارندگي دفاعي« براي مقابله با نيت ش��وم و 
اقدام تجاوزگرانه دشمن كه گزينه هاي حداقلي و 
آغازين آن با اقدام اخير شوراي عالي امنيت ملي 
كشور رقم خورده اس��ت مي تواند عربده كشي و 
هيبت ظاهري خص��م را خام��وش و رو به افول 
بودن ق��درت امري��کا و متح��دان آن را بيش از 

گذشته نمايان سازد. 
بي ش��ك مقط��ع زمان��ي ج��اري از مهم ترين 
ايس��تگاه ها براي عب��ور از پيچ ب��زرگ تاريخي 
و دروازه ورود ب��ه كرانه ه��اي تم��دن نوي��ن 
اس��المي اس��ت كه الگوي حماس��ه آزادسازی 
خرمش��هر و »مقاومت« را تنها نس��خه مقابله با 
زياده خواهی های نظام سلطه و استکبار جهاني 
در »جنگ و نبرد اراده ه��ا« مي داند كه به ياري 
خداوند، آحاد ملت و مس��ئوالن دس��تگاه هاي 
مختلف به وي��ژه دول��ت محترم و س��کانداران 
سياست خارجي كشور كه خود را در يك آزمون 
و قضاوت ب��زرگ تاريخي يافته ان��د تحت تدابير 
و رهنموده��اي حکيمانه مق��ام معظم رهبري 
)مدظله العال��ي(، مهندس��ي»آرايش جنگي« 
مقتدر و متناسب با الزامات نبرد اقتصادي و نيز 
مواجهه پيروزمندانه با ديگ��ر توطئه هاي امروز 
جبهه دشمن را با به كارگيري اراده راسخ و عزم 
مستحکم و پوالدين، شکست قطعي دشمن در 
اين نبرد پيچيده را مقدر كنند و اطمينان داشته 
باش��ند »نيروهاي مسلح« ش��جاع، با كفايت و 
قدرتمند كش��ور در خ��ط مقدم اي��ن رويارويي 
مق��دس و تاريخ س��از، لحظه اي از مک��ر و حيله 
دش��منان به ويژه دولت منفور امري��کا و رئيس 
جمهور متوهم و ماجراجوي آن غفلت نخواهند 
كرد. ما در مکت��ب دفاع مق��دس آموخته ايم با 
تأسي به آيه شريفه »و اعدوا لهم ما استطعتم من 
قوه« همواره بايد فرايند قدرت س��ازي را مشق 
كنيم و دست بر ماش��ه، مهياي برچيدن بساط 
هر متجاوز و طمع كاري با قاطعيت و س��رعتي 

غيرقابل باور باشيم. 

ژه
وی

 ابتكاربرايرهایيازش��بحجنگدنبال 
كليدميگردد!

روزنامه ابتکار،  روز پنج شنبه در سرمقاله خود باز هم شبح 
جنگ را پر رنگ كرد و نوشت: »همزمان با تشديد تحريم هاي 
اياالت متحده امريکا عليه ايران مبني بر قرار دادن نام سپاه 
پاس��داران در ليس��ت گروه هاي تروريس��تي، عدم تمديد 
معافيت خريداران نفت و همچنين تحريم صنايع مادر ايران، 
تحركات نظامي اين كشور در منطقه خاورميانه بيش از هر 
زمان ديگري موجب نگراني جامعه جهاني نسبت به بروز يك 

درگيري مستقيم ميان تهران و واشنگتن شده است«. 
ابتکار در ادامه البته نيت خود را از نوش��تن اين س��رمقاله 
آشکار كرده و نوشته اس��ت: »ترامپ در گفتمان فعلي خود 
و ژس��ت عدم تمايل به جنگ نيز قابل اعتماد نيست و الزم 
اس��ت در اين ش��رايط ايران به دنبال پادزه��ر و يا كليدي 
باشد تا با تکيه بر راهبرد صبر اس��تراتژيك كه در تاكتيك 
مي توان��د صورت هاي مختلف��ي به خود بگيرد، نس��بت به 
تغيير محاسبات اس��تراتژيك كاخ سفيد گام بردارد«. البته 
نويسنده توضيح نداده است پادزهر يا كليدي كه او دنبال آن 
است، چيست و مختصات آن كدام است. اين در حالي است 
كه مقامات و انديش��کده های امريکايي ب��ه صراحت اذعان 
كرده اند كه گزينه جنگ عليه ايران روي ميز نيست. اينکه 
اصالح طلبان با طرح ادعاهاي دروغين تالش مي كنند به زعم 
آنها سايه جنگ را از سر ملت دور سازند و به همين منظور 
زمينه اجراي برجام هاي بعدي را هموار كنند، مس��ئله اي 

است كه در مواضع دو پهلو و آميخته با ترس آنها در مواجهه 
با هيئت حاكمه امريکا ديده مي شود. 


 منتقدانمانعمواهببرجامشدند!

در حالي كه به اذعان بسياري از مسئوالن دولتي دستاوردهاي 
برجام براي جمهوري اسالمي ايران صفر و تقريباً هيچ بوده 
است، روزنامه آرمان روز پنج شنبه در گفت وگويي با غالمرضا 
انصاري كوش��يد اين ناكامی ها را به گ��ردن منتقدان دولت 

بيندازد. 
اين در حالي اس��ت كه روحاني ش��هريور 93 و در چهارمين 
نشست خبري خود گفته بود: »دولت و رئيس جمهور مسئول 
مذاكرات است و امروز هم گفتم كه من مسئوليت تمام كارها 
را برعهده مي گيرم«. ظري��ف نيز تابس��تان 94 با اطمينان 
خاطر گفته بود كه رئيس جمهور بعدي امريکا به هيچ عنوان 
نمي تواند برجام را پاره كند و اگر هم چنين كند، هيچ كشوري 

در دنيا در تحريم ايران با او همراه نمي شود!
اما غالمرضا انصاري فعال سياس��ي اصالح طلب در مصاحبه 
با روزنامه آرمان گفت: »رس��يدن به اي��ن توافق بين المللي 
برد-برد )برجام( كاري بسيار بزرگ در عرصه جهاني و نقطه 
عطف ديپلماسي انقالب اسالمي بود. ما اين قدر خوب عمل 
كرديم كه با منطق، مدارا، تخصص و ديپلماسي روبه روي چند 
قدرت بين المللي ايستاديم، حق خود يعني حق غني سازي را 
گرفتيم و امتيازات بسياري را از آنها گرفتيم، اما به ياد داريم 
كه بعد از اين اتفاق چه شد و چه مشکالتي براي دولت ايجاد 

شد…مواضع تند توسط برخي رسانه ها اتخاذ شد و با خروج 
غيرقانوني امريکا هم اين حمالت علي��ه دولتي كه باالترين 
تضمين حقوقي را از شوراي امنيت سازمان ملل متحد گرفته 
بود، افزايش يافت... . بايد حواسمان باشد كه بسياري از منافع 
برجام را به دليل ناآگاهي و يا حمالت مغرضانه از دست داديم. 
رئيس جمهور مي توانست و مي تواند اين مسائل را بيان كند و 
به مردم بگويد كه در بسياري از زمينه ها ضعف از دولت نبوده 
بلکه از جرياني بوده كه روز اول اجازه نمي داد دولت كار كند 
و مدام در مسير دولت منتخب مردم سنگ اندازي مي كرد«. 
پيشتر علي مطهري عضو فراكسيون اميد مجلس هم گفته بود: 

»منتقدان برجام نگذاشتند اقتصاد ايران شکوفا شود«!
دولت روحاني موظف بود كه در اجراي برجام ش��روط ابالغ 
شده از سوي رهبر معظم انقالب، ش��وراي عالي امنيت ملي 
و مجلس ش��وراي اس��المي را به صورت دقيق رعايت كند. 
اما دولت در اجراي اين ش��روط بس��يار مهم دچار تقصير و 

قصورهاي فراوان شد. 
منتقدان برجام پيش از اين بارها و با استناد به سابقه امريکا 
در اجراي توافقات بين المللي، تأكيد ك��رده بودند به دليل 
اينکه در برجام از طرف مقابل تضميني گرفته نش��ده است 
و اج��راي تعهدات همزمان و متوازن نيس��ت، اي��ن روند به 
»اقدامات يکطرفه از س��وي ايران« ختم شده و دستاوردي 
براي كش��ورمان در پي نخواهد داش��ت. ام��ا دولتمردان و 
اصالح طلبان مانند امروز و بدون هيچ پاس��خ كارشناس��ي، 

منتقدان را آماج فحاشي قرار دادند. 

زاكاني: هيچ رئيس جمهوري 
به اندازه روحاني اختيارات ويژه نداشته است

عضو ش�وراي مرك�زي جمعي�ت رهپوي�ان با بي�ان اينك�ه هيچ 
رئيس جمه�وري ب�ه ان�دازه روحان�ي اختي�ارات ويژه نداش�ته 
اس�ت، گفت: اي�ن ي�ك موضوع نخ نماس�ت ك�ه وقتي ش�عارها 
محق�ق نمي ش�ود، چني�ن موضوع�ي را مط�رح مي كنن�د. 
عليرضا زاكان��ي در گفت وگ��و با مهر ضمن اش��اره ب��ه گاليه مندي 
اخي��ر رئيس جمهور مبني بر نداش��تن اختيارات كاف��ي، گفت: هيچ 
رئيس جمهوري به اندازه آقاي روحاني اختيارات نداش��ته است. اين 
يك امر نخ نما است كه وقتي رؤساي جمهور توانايي الزم براي تحقق 
شعارهاي شان را ندارند و نمي توانند مسيرشان را دنبال كنند در دوره 
دوم موضوع عدم اختي��ارات را مطرح مي كنند. وي اف��زود: حال اگر 
رئيس جمهور اختيارات نداشته چرا در دور اول اين موضوع را متوجه 

نشد و چرا در دور دوم باز هم وارد كارزار انتخابات شد؟
عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقالب اسالمي خاطرنشان كرد: 
اختياراتي كه امروز رئيس جمهور دارد با توجه به همين جلسه سران 
سه قوا و اختيارات ويژه اي كه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به 

وي داده شده، هيچ رئيس جمهوري تا به امروز نداشته است. 

علي ربيعي سخنگوي دولت شد
دولت دوازدهم س�خنگوي خ�ود را بعد از حدود يك س�ال خالي 
بودن اين تريبون با اهميت شناخت و علي ربيعي بعد از محمدباقر 
نوبخت، دومين سخنگوي دولت تدبير و اميد شد. اين براي اولين 
بار است كه يكي از اهالي ارتباطات و رسانه براي اين سمت انتخاب 
مي ش�ود. بايد در روزهاي آتي، منتظر اولين نشست سخنگو بود. 
به گزارش ايسنا، ربيعي كه چهار بار در پنج سال دولت تدبير و اميد به 
مجالس نهم و دهم رفت )دو بار براي رأي اعتماد و دو بار براي جلسه 
اس��تيضاح( بار چهارم در 17 مرداد سال گذش��ته در جلسه جنجالي 
مجلس، از وزارت رفاه كنار رفت. از آن روز چند بار خبر سخنگويي اين 
فعال سياسي- اجتماعي و استاد ارتباطات اعالم شده اما به هر حال اين 
ماجرا تا امروز به طول انجاميد اما گويا در جلسه اواخر هفته با رئيس 

جمهور، حسن روحاني و ربيعي به توافق در اين باره دست يافتند. 
خبر انتصاب ربيعي به عنوان سخنگوي دولت هنوز به صورت رسمي 
از سوي دولت تأييد نشده است و منابع خبري به نقل از » منابع آگاه« 
اين خبر را مخابره كردند. با اين حال روز گذشته محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور در توئيتي نوشت: »همان گونه كه چهارشنبه در 
جمع خبرنگاران دولت گفتم، مراحل مقدماتي تعيين سخنگوي دولت 
انجام شد و ديروز آقاي دكتر ربيعي با رئيس جمهور ديدار و برنامه خود 
را تقديم ايشان كرد. ان شاءاهلل مراحل نهايي كار و صدور حکم ايشان 

هم در هفته آتي انجام خواهد شد.«

سليمي: برجام دستپخت دولت است
با توجه به فرمايش اخير مق�ام معظم رهبري مبن�ي بر اينكه من 
به برجام به آن صورتي كه عمل و محقق ش�د، اعتقادي نداش�تم 
و بارها به رئيس جمهور و وزير خارجه تذكرات�ي را اعالم كرده ام، 
مش�خص ش�د كه برجام آش دس�تپخت دولت اس�ت ن�ه نظام. 
حجت االسالم عليرضا سليمي، نماينده مردم محالت در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، گفت: از روز اول كه برجام تصويب شد 
كاماًل مشخص بود كه مورد تأييد مقام معظم رهبري نبوده است. وي 
افزود: رهبر انقالب 29 شرط و خط قرمز را براي مسئوالن دولتي تبيين 
و ترسيم كردند اما دولت و تيم مذاكره كننده از خطوط قرمز عبور كرده 

و شرايط اعالمي توسط مقام معظم رهبري را ناديده گرفتند. 
نماينده مردم محالت در مجلس ش��وراي اس��المي تصريح كرد: در 
س��ال هاي قبل هرگاه از برجام انتقاد مي كرديم بالفاصله حمله ها به 
ما آغاز مي شد كه اين تصميم نظام اس��ت و مقام معظم رهبري با آن 
موافق است. اين در حالي است كه ما خون دل مي خورديم و چاره اي 
جز س��کوت در مقابل اين هجمه ها نداشتيم. وي خاطرنشان كرد: در 
ديدار اخير مقام معظم رهبري با دانشجويان ايشان با صراحت فرمودند 
من به برجام به آن صورتي كه عمل و محقق ش��د اعتقادي نداشتم و 
بارها به رئيس جمهور و وزير خارجه اين مطلب را گفتم و موارد زيادي 

را هم تذكر دادم. 
نماينده مردم محالت در مجلس ش��وراي اس��المي تصري��ح كرد: با 
فرمايش هاي اخير رهبر انقالب كاماًل روشن شد برجام آش دستپخت 
دولت است نه نظام. وي اظهار داشت: آقاي روحاني رئيس جمهور به 
صراحت در سال هاي گذشته اعالم كردند كه مسئوالن برجام متوجه 
شخص خودشان است حال اين سؤال مطرح اس��ت كه آيا اكنون كه 
برجام نه تنها ناجي نبود بلکه خود منشأ برخي محدوديت ها و فشارها 
به ملت ايران ش��ده آيا باز مس��ئوليت اين امر را مي پذيرند؟ سليمي 
گفت: آقاي رئيس جمهور وقت��ي اعالم كردند كه مس��ئوليت برجام 
متوجه خودش��ان اس��ت آيا حاضرند به خاطر عب��ور از خطوط قرمز 
از مردم ايران عذرخواهي كنند؟ آقاي روحاني به خاطر ش��ش س��ال 
معطل نگه داشتن كشور و گره زدن مشکالت به آن سوي مرزها حاضر 
به پوزش هس��تند؟ نماينده مردم محالت در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: آيا آقاي روحاني حاضر است به خاطر سختي هايي كه به سبب 
برجام امروز به ملت تحميل شده اعالم شرمندگي كند؟ و آيا حاضرند 
س��که هاي هديه اي را كه به تيم مذاكره كننده داده شد، پس گرفته و 
به بيت المال برگردانند؟ اين در حالي است كه برخي از اين افراد 75 

سکه طال گرفته اند. 

رمضان شريف: 
معامله قرن نمي تواند آرمان فلسطين را 

نابود كند
ط�رح  ب�ا  داد،  نخواه�د  اج�ازه  هرگ�ز  اس�المي  ام�ت    
صهيونيس�تي  رژي�م  س�فارت  انتق�ال  و  ق�رن  معامل�ه 
ش�ود.  ناب�ود  فلس�طين  آرم�ان  بيت المق�دس،  ب�ه 
به گزارش فارس، رمضان شريف، رئيس ستاد انتفاضه و قدس شوراي 
هماهنگي تبليغات اس��المي، پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران با 
اشاره به مقاومت مردم فلس��طين در مقابل رژيم صهيونيستي گفت: 
رئيس جمه��ور نادان امريکا ب��ا طرح معامله ق��رن، مي خواهد آرمان 
فلسطين را نابود كند؛ كاري كه در 70 سال گذشته نتوانستند انجام 

دهند. 
 وي با بيان اينکه بعد از پيروزي انقالب، ملّت فلسطين زنده شده است 
و امروز ملّت فلس��طين ملّت قبل از پيروزي انقالب اس��المي نيست، 
خطاب به دشمنان گفت: شما با طرح معامله قرن و انتقال سفارت رژيم 
صهيونيس��تي به بيت المقدس و با به رسميت ش��ناختن بلندي هاي 
جوالن نمي توانيد آرمان فلسطين را نابود كنيد و امت اسالمي هرگز 
به شما اين اجازه را نخواهند داد. شريف ادامه داد: امروز دست شما از 
هر زمان خالی تر است و پايه هاي رژيم صهيونيستي مضمحل تر از هر 
روز ديگري اس��ت. امروز نه تنها در رويارويي تبليغاتي و سياسي بلکه 
در عرصه نظامي شما هماورد ملّت فلس��طين نيستيد. چه كسي فکر 
مي كرد عمليات نظامي را در غزه ش��روع كنيد و بعد با التماس تالش 
كنيد آتش بس برقرار شود. وي افزود: از روز قدس سال گذشته تا امروز 
بيش از 58 جمعه متوالي اس��ت كه مردم عزيز فلسطين در رويارويي 
رژيم صهيونيستي تحت عنوان راهپيمايي بازگشت در مرزهاي رژيم 
اش��غالگر حضور مي يابند و فرياد مي زنند كه خواس��تار بازگش��ت به 

سرزمين خود هستند. 
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      خبر

امام جمعه موقت تهران ضمن انتقاد از اينكه حرف مردم نزد 
رؤساي قوا شنوايي ندارد، از آنها خواست براي ارتباط مستقيم 
با مردم و ش�نيدن س�خن آنها نمايندگان�ي را معرفي كنند. 
به گزارش ف��ارس، آي��ت اهلل محمدعلي موح��دي كرماني، امام 
جمعه موقت تهران در نماز جمعه گفت: در ماه رمضان سفره هاي 
متعددي به نام افطاري برپا مي شود، اما تا چه زماني بايد در كنار 
سفره ها اعيان و اشراف باشند درحالي كه بايد فقرا را به سفره هاي 
خود دعوت كنيم، ضمن اينکه بايد مس��ئوالن و مقامات در كنار 

مردم در سفره هاي افطار بنشينند و تفاوتي بين آنها نباشد.
 وي افزود                                                                                                                                                                                                                   : بيت المال بايد به همه برسد نه اينکه به عده اي خاص، 
اين درحالي اس��ت كه اميرالمؤمنين علي)ع( حساسيت ويژه اي 
درباره بيت المال داش��تند. امام جمعه موقت تهران تصريح                                                                                                                                                                                                                             كرد                 : 
دريافت ماليات حق دولت اس��ت، اما هر چيزي حس��اب و كتاب 
دارد و نباي��د از افراد بدبخ��ت ماليات بگيريم، ام��ا از ثروتمندان 
نه. آيت اهلل موحدي كرماني افزود                                                                                                                                                                                                                   : از كس��ي كه از امکانات نظام 

استفاده حداكثري كرده است بايد ماليات بيشتري گرفت. وي با 

انتقاد از ترويج فرهنگ غربي در كشور گفت: متأسفانه نه تنها با 
اين فرهنگ غيربومي مقابله نمي كنيم، بلکه فرش قرمز براي ورود 
فرهنگ غربي در ايران اسالمي برپا كرده ايم، ضمن اينکه متأسفانه 
جهاد فرهنگي هم در برابر اين موضوع نداريم. اين در حالي است 

كه فرهنگ رايج در فضاي مجازي واقعاً جاي تأسف دارد. 
خطيب جمعه تهران همچنين از مسئوالن قوا خواست افرادي را 
براي ارتباط مستقيم با مردم معرفي كنند و از اينکه اين حرف در 
بين مسئوالن شنوايي ندارد و بارها در تريبون نماز جمعه تهران 

به آن اشاره كرده است، انتقاد كرد. 
آيت اهلل موحدي كرماني اظهار داش��ت: بهتر است قواي مجريه، 
مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام با تعيين افرادي 
خاص و اطالع رساني عمومي مشکالت مردم را مستقيماً بشنوند 

و دولتي ها از زبان مردم درد دل آنها را جويا شوند. 
امام جمع��ه موقت ته��ران در ادامه اظه��ار داش��ت: رئيس قوه 
قضائيه ك��ه تازه نفس، انقالبي و واليي اس��ت، س��فارش كرده و 
از وي مي خواهم با افرادي كه به اقتصاد كش��ور آس��يب زده اند و 

زمين خواران و رانت خواران و عوامل تولي��د و توزيع مواد مخدر 
و غارتگران جنگل ها و محيط زيس��ت و عوامل قاچاق مشروبات 
الکلي و آب هاي زيرزميني برخوردي قاط��ع و انقالبي كند. وي 
با گراميداش��ت س��وم خرداد و فتح خرمش��هر آن را حماسه اي 
معجزه آسا دانست كه فصل زريني را در تاريخ انقالب اسالمي به 

وجود آورده است. 
وي تصريح                                                                                                                                                                                                                             كرد                 : وقت��ي ملت ايران ايمان را ب��ا عمل صالح ادغام 
كند و ايثار و مقاومت و ايستادگي داشته باشد، قطعاً در برابر همه 
چيز پيروز اس��ت. امام جمعه موقت تهران با اشاره به راهپيمايي 
روز قدس كه قرار است به صورت سراسري در جمعه هفته آينده 
برگزار ش��ود، گفت: روز قدس نماد وحدت و ارادت امت اسالمي 
و روز حمايت از ملتي اس��ت كه با خون خود به دفاع از قبله اول 
مسلمانان برخاسته است. وي ادامه داد: روز قدس متعلق به يك 
ملت و مخصوص به قطعه اي از جغرافياي گيتي نيست، بلکه روز 
تقابل و پيروزي حق بر باطل و پيروزي مظلومان بر ظالمان و روز 

ستيز مستضعفان عليه مستکبران است. 

خطيب جمعه تهران: 

رؤساي قوا افرادي را براي شنيدن حرف مردم معرفي كنند

      ايرنا: كيوان خسروي، سخنگوي شورايعالی امنيت ملي: سفر مقامات 
مسئول كشورهاي مختلف كه به ايران افزايش يافته است، عمدتاً از امريکا 
نمايندگي دارند. برخي رسانه اي مي شود و پاره اي از سفرها نيز محرمانه 
مي ماند. بر اساس سياست اصولي جمهوري اسالمي ايران، بدون استثنا، 
پيام اقتدار، منطق، مقاومت و ايستادگي ملت ايران به آنان ابالغ شده است. 
به صراحت گفته ايم تا رفتارها عوض نشود، تا حقوق كشور تأمين نشود، تا 
از لفاظي به اقدام عملي تغيير مسير ندهند، راه همين است. به هيچ وجه 

مذاكره اي در كار نخواهد بود. 
     مهر: ارتش جمهوري اس��المي ايران همزمان با سوم خرداد سالروز 
آزادسازي خرمشهر در بيانيه اي آزادسازي خرمشهر را اوج اقتدار ملي و 

محصول مقاومت، همبستگي و پيروزي در تقابل اراده ها دانست. 

حسين زهره وند| تسنيم


