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   شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ 
اول رمضان ۱۴۳۸ - شماره 2۱۶۳۳

جنجالی که طی چهار روز گذشته در میان مقامات و رسانه های سعودی، 
مصر، بحرین و امارات علیه قطر راه افتاده است در واقع ماهیت سفر ترامپ 
به عربستان و نیز ماهیت اجالسی که در روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش 
در ریاض برگزار شــد برمال کرد. چه کسی است که نداند قطر از نظر وزن 
سیاسی و سابقه در موضوعات  بنیادی در نقطه مقابل آمریکا و عربستان 
قرار ندارد تا حجم تبلیغات عظیمی که این روزها از سوی مقامات کشورهای 
یاد شده متوجه آن شده است، توجیهی داشته باشد. اما اظهارات امیرقطر 
که در آن گفته شده بود تشدید تنش منطقه ای علیه ایران دور از عقالنیت 
است، از آنجا که اولین نشانه های شکاف در ائتالف ضدایرانی را برمال کرد 
اهمیت ویژه دارد و این راز حمله گسترده به قطر می باشد. در این خصوص 

گفتنی هایی وجود دارد:
1- از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، ادبیات مقامات سعودی علیه 
ایران به نحو محسوس و  روبه تزایدی تندتر شده است. در این بین مقامات 
سعودی و به خصوص محمدبن سلمان ولیعهد و وزیردفاع و عادل الجبیر وزیر 
خارجه سعی کرده اند تا از سیطره مطلق صهیونیست ها بر دونالد ترامپ و 
اعضای دولت او استفاده کرده و آمریکا را به در پیش گرفتن سیاست های 
تندتر علیه ایران متقاعد نمایند. یک هفته پیش از سفر رئیس جمهور آمریکا 
به ریاض، محمدبن سلمان در مصاحبه با شبکه ام بی سی اظهار امیدواری کرد 
که مقامات واشنگتن »متوقف کردن ایران« را در کانون سیاست های خود 
در منطقه قرار دهند. پاسخ های اولیه مقامات آمریکایی به وضوح از پذیرش 
درخواست سعودی ها حکایت می کنند. جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا که 
دو هفته پیش از ترامپ به ریاض آمده بود پس از نشست با مسئوالن ارشد 
سعودی گفت آمریکا به هر نقطه ای از منطقه که چشم می دوزد ایران را در 
مرکزیت و مسئول مشکالت آن می شناسد. عادل الجبیر ضمن استقبال از 
موضع متیس گفت عربستان در صف مقدم کشورهایی ایستاده که با نفوذ 
ایران در منطقه مقابله می کند. با این وصف این ســوال مطرح می شود که 
آیا باید شاهد شکل گیری تنش های جدیدی علیه ایران با محوریت آمریکا 
و رژیم سعودی باشیم. رژیم سعودی در این میان دو نقش را برعهده دارد؛ 
تحریک مقامات آمریکایی و پرداخت هزینه های هنگفتی که در مبارزه با 
نفوذ ایران الزم اســت. یک خبر بیان کننده آن است که رژیم سعودی نه 
تنها هزینه تنش نظامی علیه ایران را پذیرفته است بلکه برای تحریک هر 
چه بیشتر آمریکا، پرداخت  همه هزینه های ارتش آمریکا در غرب آسیا را 

متقبل شده است.
2- قراردادهای جدید رژیم ســعودی با آمریکا در جریان سفر اخیر 
ترامپ بین 150 تا 400 میلیارد دالر برآورد شــده و بخش اعظم آنهم در 
خرید جنگ افزارهای آمریکا هزینه می شود. خرید جنگ افزار آمریکایی 
از ســوی مقامات سعودی امر تازه ای نیست و طی دهه های گذشته هم از 
مرز 10 میلیارد دالر در سال عبور کرده است اما خرید یک جای نزدیک به 
100میلیارد دالر جنگ افزار کامال تازگی دارد. این خرید عالوه بر آنکه بخش 
قابل مالحظه ای از کسری بودجه آمریکا را جبران می کنند و کارخانجات 
تولید سالح در آمریکا را جان تازه ای می بخشد، تحریک جنگ  در منطقه 
نیز در پی  می آورد. پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، یک نظرسنجی 
بیان کننده آن بود که نزدیک به 70 درصد شهروندان آمریکایی با فروش 
ســالح های مدرن به رژیم سعودی مخالف بودند و فقط حدود 12درصد از 
آنان با روابط رو به گسترش نظامی واشنگتن و ریاض  موافق بودند و البته 
جمعی هم از اظهارنظر موافق یا مخالف اجتناب کرده بودند. توافق علنی 
آمریکا و سعودی در مورد خرید بیش از 100 میلیارد دالر جنگ افزار که با 
قراردادهایی به ارزش نزدیک به 300 میلیارد دالر دیگر توام گردید، برای 
جامعه آمریکایی یک شوک مثبت اقتصادی به حساب می آید و طبعا از تعداد 
مخالفان روابط نظامی واشنگتن- ریاض می کاهد. خود این مسئله در واقع 
به این معناست که اکثریت مردم آمریکا از تحرک نظامی بیشتر آمریکا در 

منطقه و حتی ایجاد درگیری های تازه استقبال می کنند.
پیش از این برخی از تحلیلگران ارشــد نظامی معتقد بودند از آنجا 
که ترامپ و تیم او عالقه دارند که »بســیاری از امور را خود بیازمایند«، 
باید در انتظار حوادثی علیه ایران باشــیم. روند اقدامات نظامی و سرعت 
تصمیم گیری های ترامپ در این حوزه به این گمانه زنی ها اعتبار بیشتری 
بخشیده است. البته کامال واضح است که اگر رژیم آمریکا با میدان داری 
منطقه ای ســعودی درصدد زخم زدن به ایران باشند، زخم های بزرگتری 
را دریافت خواهند کرد چرا که اســتراتژی دفاعی ایران اگر چه بر مبنای 
استقبال از جنگ تنظیم نشده است اما در بردارنده »پاسخ قاطع« خواهد 

بود.
3- از اظهارات مقامات آمریکا برمی آید که »بازسازی اعتبار« و »بازتولید 
اقتدار« آمریکا را در دستور کار قرار داده اند و باز از سخنان آنان پیداست 
که مهمترین عامل ضعف اعتبار و کاهش اقتدار خود را ایران می دانند. وقتی 
متیس وزیر دفاع می گوید به هر نقطه ای چشم می دوزد، تصویر بزرگ ایران 
را می بیند از آن می فهمیم که از منظر مقامات آمریکایی بازسازی اعتبار 
و بــاز تولید اقتدار آمریکا با تضعیف موقعیت منطقه ای ایران گره خورده 
و این دقیقًا همان نقطه مشــکل در حل مسئله آمریکا می باشد. دو هفته 
پیش یک تاجر ایرانی که با یک سناتور ارشد آمریکایی رفت و آمد دارد از 
قول او نقل می کند که متیس مرا به اطاقش دعوت کرد من با تعجب دیدم 
او نقشه بزرگی از ایران را پشت سر خود نصب کرده است وقتی پرسیدم 
این چیست پاسخ داد بزرگترین مشکل ما در پیشبرد سیاست خارجی و 
پس از آن گفت تا این حل نشــود قادر به حل هیچ معادله ای در سیاست 
خارجی نخواهیم بود. پس کاماًل طبیعی است که یک سخنگوی کاخ سفید 
در آســتانه سفر ترامپ به ریاض هدف اصلی این سفر را مقابله با ایران و 

هماهنگ کردن کشورهای عربی در مقابله با ایران اعالم کند.
4- اظهارات تند علیه ایران که روندی فزاینده در بین مقامات اصلی 
سعودی پیدا کرده، بدون شک بیان کننده مشکالت عمده ای است که این 
کشور علیرغم آنهمه بذل و بخشش با آن درگیر است. رژیم عربستان 27 
ماه است که درگیر جنگ با مردم مظلوم و تنگدست یمن شده و علیرغم 
آنهمه اقدامات نتوانســته است بر یمنی های مظلوم فایق آید. بعضی از 
مقامات ســعودی وانمود کرده اند که از آنجا که به کارگیری سالح های 
جدیدی که در سفر ترامپ توافق شده قادر به تصرف بندر بزرگ الحدیده 
در سواحل دریای سرخ است، به زودی بر مشکلی که انصارالله یمن پدید 
آورده اند غلبه می کند اما همزمان با آن یک مقام سعودی با اشاره به بیانیه 
ضد ایرانی اجالس هفته پیش ریاض گفت این توافقات و اظهارات نشان 
داد که عربســتان مایل است با مشکل اصلی خود یعنی ایران که جنگ 
یمن یکی از تبعات آن است مواجه شود و مقامات آمریکایی و بعضی از 
دولت های منطقه ای قول داده اند که در این رویارویی به سعودی کمک 
نمایند. سیاســت هماهنگ سازی دیگران برای غلبه بر »مشکل ایران« 
تاکنون راه به جایی نبرده است عربستان در همراه سازی جدی مصر، ترکیه 
و پاکستان موفقیتی نداشته و بعید به نظر می رسد این سه کشور در شرایط 
پیش رو نیز کار عمده ای به نفع عربستان انجام دهند. عصبانیت شدید 
مقامات ســعودی از اظهارات نه چندان صریح امیر قطر که بالفاصله هم 
پس گرفته شد، نشان می دهد که عربستان بشدت از فروپاشی زودهنگام 

ائتالف جدید ضد ایرانی هراس دارد.
5- اظهارات مقامات قطر و بخصوص آنچه »شــیخ تمیم« گفت از یک 
سو بیانگر اختالف نظرهای جدی بین کشورهایی که اوایل هفته پیش تحت 
عنوان »همکاری برای مهار ایران« در ریاض گردهم آمدند می باشد و از سوی 
دیگر نشان می دهد که خطر اقدامات نظامی به گونه ای که بیش از همه به 
»کشورهای کوچک« آسیب بزند وجود دارد. کنار هم قرار گرفتن سی سی 
و ملک سلمان که پس از یک دوره قهر صورت گرفته است، مقامات قطر و 
بالتبع ترکیه را ناراحت کرده است چرا که در فرمول عربستان- آمریکا ذیل 
عنوان تأسیس »مرکز جهانی مبارزه با افراط گرایی«، اخوانی ها جایگاهی 
ندارند و از فردای آن روز به موازات فشــار بر ایران، فشــارهایی متوجه 
دوستان اخوانی منطقه شامل دولت های قطر و ترکیه و جنبش های حماس 
در فلسطین و اخوان المسلمین در مصر خواهد شد و این موضوعی است 
که نتیجه آن خواه ناخواه گرایش به حل مسئله با ایران را در منطقه تقویت 
می کند. در واقع مقامات عربستان به گمان اینکه قادر خواهند بود منطقه و 
جهان اسالم را در یک جبهه ضدایرانی قرار دهند، بخش عمده ای از منطقه 

را به سمت همکاری بیشتر با ایران سوق داده اند.
این مهم نیست که سرنوشت قطر در این منازعه چه می شود، قطر آن 
طرف بماند هم اتفاقی نمی افتد مهم این اســت که درگیر شدن عربستان 
و قطر در عرصه های سیاسی و رسانه ای از ناتوانی عربستان از شکل دهی 
عملیاتی به ائتالفی ضد ایرانی خبر می دهد. این درگیری بیان کننده آن است 
که عربستان اگر پیش از درگیر شدن با ایران بتواند همراهی کشورهایی 
نظیر مصر و امارات و بحرین را در کنار خود داشــته باشد، بعد از درگیر 
شدن با ایران کاماًل تنها خواهد شد. حال سؤال این است که آیا پشتگرمی 

آمریکایی ها برای پذیرش ریسک اقدام علیه ایران کفایت می کند؟

تصادفرمزگشایی از تبلیغات علیه قطر

سعداهلل زارعی

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* در عربستان اجالس ضد ایرانی شکل می گیرد اما آقای عراقچی از پایبندی ترامپ 
نسبت به تعهدات آمریکا در برجام سخن می گوید! اکنون ترامپ دیوانه در منطقه به 
تحریک و فروش سالح به برخی کشورهای عربی، در جهت مقابله با ایران اسالمی 
مشغول است! در برجام ناپختگی باعث شد به جان کری اعتماد کنند و حاصل آن 
توافقی شــد که حتی آمریکا خود را ملزم به اجرای آن نمی داند، زیرا نقد تحویل 

گرفت تا وعده مبهم و نسیه اش را امروز و فردا کند.
021---9180

* روزنامه های زنجیــره ای هیچ واکنش و عکس العملی در برابر حوادث بحرین و 
مردم مظلوم این کشــور و ددمنشی آل خلیفه از خود نشان نمی دهند. آیا از امام 
راحل)ره( و شهدا شرم نمی کنند؟! وزارت ارشاد هم به این مزدورنامه از بیت المال 
یارانه پرداخت می کند! ولی وزارت امور خارجه چرا تحرکی از خود نشان نمی دهد؟!
علیمردانی
* آقای ظریف! ربایش حضرت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم به دست رژیم آمریکایی 
صهیونیستی آنقدر برای شما بی اهمیت بود که ارزش موضع گیری صریح و روشن 
نداشــت و تنها سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم موضع کرد. در حالی که برای 
حادثه تروریستی منچستر بیانیه صادر کردید! این است معنای یک بام و دو هوا! 

این نیز بگذرد!
طباطبائی- قم
* این روشــی که آقای رئیس جمهور در پیش گرفته یعنی یک روز به مخالفین 
و منتقدین خود توهین می کند و روز بعد دســت به توجیه می زند، اعصاب برای 
ما مردم نگذاشــته است. کدام مسئول عاقل نیروهای دفاعی کشور را این گونه در 

مقابل دشمنان تضعیف می کند؟
مشایخی
* آری نباید به گذشته بازگشت، این جمله را آقای روحانی بدان سبب بیان کرد که 
در گذشته، موارد تلخ بسیاری رخ داد از برجام گرفته... تا اجالسی که بیشتر شبیه 
یک بنگاه معامالتی و ایران هراســی بود و سرچشمه همه این رفتارها در عملکرد 
مسئوالن خودمان است. دیپلماسی منفعالنه، بازخوردی این گونه هم خواهد داشت!
0936---1700

* روزنامه ایران نوشــته کسانی که به آقای رئیســی رأی داده اند حاشیه نشینان 
شــهرها و افراد بی سواد کشور بوده اند. متأسفانه این جماعت توهین و به مسخره 
گرفتن ملت را از آقای رئیس جمهور یاد گرفته اند و شخصیت درونی خودبرتربین 

و متکبر خود را معرفی می کنند.
شیرمحمدی
* آقای رئیس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود منکر امضای سند آموزشی 2030 
شد درحالی که امضای معاون اول ایشان پای ابالغیه اجرای این سند وجود دارد! 
بر فرض که مردم از این خبط آشــکار دولت چشم پوشی کنند، ایشان درخصوص 
قانون بانکی و خودتحریمی FATF که چند روز دیگر زمان اجرای آن فرا خواهد 

رسید و خارجی ها پاسخ می خواهند چه توجیهی آماده کرده است؟
قاجار
* از دکه روزنامه فروشــی نزدیک ایستگاه مترو شهید کالهدوز روزنامه کیهان را 
درخواست کردم از زیر روزنامه های دیگر بیرون کشید و به بنده داد. علت این کار 
را ســؤال کردم گفت بعضی ها تهدیدم کرده اند که این روزنامه را یا نفروشــم یا از 
دید مراجعین پنهان بکنم. همین عده در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
تا توانستند مردم را از رأی دادن به سید بزرگوار آقای رئیسی ترساندند و متأسفانه 

از کار زشت خود نتیجه گرفتند. اما این گونه نخواهد ماند.
سلطانی
* 16 میلیــون رأی دهنده ای که با کمال ادب و متانت با نتیجه انتخابات برخورد 
کردند در جریان تبلیغات انتخاباتی در ادعاهای حامیان دولت، جنگ طلب و اهل 
خشونت نامیده می شدند! بنده به نمایندگی از این 16 میلیون نفر عرض می کنم 
درد ما اقتصاد بیمار بود و فقر، بیکاری و رکودی که همچنان حاکم بر اقتصاد ماند. 
انتخابات دوازدهم تمام شد اما آنانی که سعی در تخریب چهره جریان انقالبی را 

داشتند بدانند که زمان برمالکننده بسیاری از موارد پنهان است.
021---0394

* این انتخابات نشــان داد بعضی ها برای کســب قدرت، جز خودشان، هیچ خط 
قرمزی قائل نیســتند... اما نیروهای انقالبی مثل بی فرهنگ های خودفروخته ای 
نیستند که در دامن غرب پرورش یافته بودند و کشور را آماج آشوب و فتنه قرار 
دادند. ولی در عین حال نیروهای انقالبی از مطالبه به حق خود دست برنمی دارند!
0915---5218

* طرفداران دولت در تبلیغات ریاست جمهوری با سفر به روستاها، آقای رئیسی را 
طوری ناجوانمردانه معرفی کردند که گویی قرار است این فرد در صورت پیروزی 
تفکری شبیه تکفیری ها را اجرایی کند! آنان صحبت هایی از قبیل:  اعدام های زیاد، 
ســختگیری بر بانوان در مورد حجاب و... را مطرح کردند!  البته در آینده با اثبات 
چهره واقعی »فرشته نجات« دوران تبلیغات، رنگ می بازد ولی عقوبت اخروی این 

تبلیغات زشت گریبان ها را رها نخواهد کرد.
021---1354

* دولت نباید از نجابت حامیان آقای رئیسی سوءاستفاده کند اینکه این جماعت 
آرامش مردم خود را دوست دارند و اهل آشوب نیستند نباید باعث شود اعتراض های 
صورت گرفته به مهندســی انتخابات بی پاسخ بماند. باید از حداکثر ظرفیت های 

قانونی برای احقاق حق استفاده شود.
1052---0912 و 0078---0935

* دولت و دولتی ها در این انتخابات هرچه توانســتند با شگردهای مختلف برای 
پیروز شدن آقای روحانی انتخابات را مهندسی کردند. شورای محترم نگهبان باید 
بدون هیچ مصلحت اندیشی به این تخلفات رسیدگی کند تا اعتماد ملت به سالمت 

این انتخابات جلب بشود.
0914---2672

* قرار اســت تا سه شنبه هفته آینده شورای محترم نگهبان نظر خود را در مورد 
صحت انتخابات اعالم کند. خدا کند اعضای محترم این شــورا به حقوق پایمال 
شده شهروندانی که بیشتر از حامیان آقای رئیسی بوده و دولت با عدم ارسال تعرفه 

به مناطق آنان رای شان را دریافت نکرده رسیدگی کنند و حق به حق دار برسد.
0912---4662

* عدم رای گیری در مناطقی که آرای آقای رئیسی زیاد بوده به بهانه تمام شدن برگه 
تعرفه و یا رای گیری یا تعرفه های فاقد مهر در بعضی از صندوق ها از جمله فعالیت ها 
برای مهندسی انتخابات بود. آنها به آرزوی خود رسیدند ولی بدانند رأی شان ناپاک است.
0914---6059

* وقتی صحت انتخابات را شــورای محترم نگهبــان تأیید می کند و ده روز هم 
فرصت رسیدگی به شکایت های رسیده وجود دارد پس به چه حقی وزارت کشور 

رئیس جمهور را مشخص کرده و تبریک هم می گوید.
0921---7084

* در یکی از یادداشــت های کیهان به قلم آقای ســعداهلل زارعی خواندم که چرا 
رهبر معظم انقالب اســالمی، این همه از حق النــاس بودن رای مردم می گویند! 
تازه دارم تفسیرش را می فهمم. حاال که دولت در امانت داری، نمره خیلی پایینی 

کسب کرده است.
0914---0639

* به تخلفات گسترده استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهداران و... در انتخابات 
کی رسیدگی می شود؟! مطالبه بخش عمده جامعه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 

بدون هیچ گونه اغماض است.
0155---0919 و 9654---0937
* تعدادی جوان از روستای کسما از دیار شهید میرزا کوچک خان جنگلی هستیم. 
در ایام تبلیغات انتخاباتی به خاطر احساس وظیفه با اندوخته و امکانات محدود خود 
برای حمایت از آقای رئیسی فعالیت کردیم. دوست داشتیم ایشان رای بیاورند ولی 

نشد. امیدواریم اگر کم  کار کرده ایم خداوند و ایشان ما را ببخشند.
0911---2431

* در مورد اوضاع و احوال این روزها فقط می توان گفت گاهی هزار دوره دعا بی اجابت 
است و برعکس، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود. مهم این است که به وظیفه 
خود آشنا باشیم و به آن عمل نماییم. افتخار ما باید کسب رضایت خداوند باشد.
0912---8397

خبر ویژه
مجادله در فراکسیون امید

بر سر انتخابات هیئت رئیسه مجلس
ســخنگوی فراکسیون امید با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون 
امید از تصمیم اعضا گفت: تعامل  ما با سایر نمایندگان لیست امید در مورد 
هیئت رئیســه ادامه دارد، اما اگر این تفاهم حاصل نشــود فراکسیون امید 
لیست مستقلی برای ریاست و اعضای هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد کرد.
به گزارش امیدنامه، بهرام پارسایی گفت: جلسه مجمع عمومی فراکسیون 
امید بعدازظهر چهارشنبه، تشکیل شد و تبادل نظری بین اعضا درباره انتخابات 
هیئت رئیســه مجلس صورت گرفت. با توجه به اینکه ما تازه انتخابات 29 
اردیبهشت را پشت سر گذاشته ایم انتظار این است که در این ترکیب تغییر 

ایجاد و جایگاه فراکسیون امید در هیئت رئیسه تقویت شود.
وی افزود: ما راه گفت وگو و تعامل با ســایر نمایندگان لیســت امید را 
نبسته ایم و قرار است با این نمایندگان تحت عنوان مستقلین مذاکراتی صورت 
گیرد. اما اگر این توافق حاصل نشود و آنها بخواهند با اصولگرایان تعامل کنند 
در این صورت فراکســیون امید لیست مستقلی از کاندیدای ریاست و سایر 

ارکان هیئت رئیسه را ارائه خواهد کرد.
پارسایی یادآور شد: متاسفانه در جریان رقابت های انتخابات هیئت رئیسه 
شاهد اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان بودیم که از آنها می خواهیم با درایت 
و منطق بیشــتری در این زمینه اظهارنظر کنند و به خاطر مســئولیت یک 
ساله در مجلس اخالقیات را زیر پا نگذارند، جو را متشنج نکنند و اظهارات 

خالف واقع نداشته باشند.
روحانی ساختارشکنی کرد

چون نمی توانست با برجام رای بیاورد
یک رسانه آمریکایی نوشت برجام نمی توانست دوباره روحانی را به ریاست 
برساند و او مجبور شد هم وعده های بیشتری بدهد و هم ساختارشکنی کند.
پایگاه اینترنتی آتالنتیک در تحلیلی مربوط به انتخابات ایران نوشــت: 
اهمیت انتخابات نه در پیروزی روحانی بلکه در شیوه هایی است که وی برای 
دست یافتن به پیروزی مورد استفاده قرار داد. پیروزی هیچ یک از دو نامزد 
عمده از پیش قطعی نبود و انتخابات ریاست جمهوری ایران در زمان حساسی 

انجام شد که منطقه  در خون و آتش است.
آتالنتیک نوشت: در ابتدا تصور نمی رفت روحانی بتواند میلیون ها ایرانی را 
به حرکت آورد، بنابراین وی مجبور بود برای رسیدن به پیروزی آن هم یک 
پیروزی بزرگ، تهاجمی برخورد کند. او روی موضوعاتی تمرکز کرد که از نظر 
سیاسی تابو و خط قرمز محسوب می شدند. او یک مانور سیاسی گستاخانه را 

انجام داد. با نهادهای روحانی و نیروهای امنیتی درگیر شد.
این پایگاه اینترنتی اضافه کرد: رقبای محافظه کار روحانی کمپینی بهتر 

از آنچه همه انتظار داشتند، به صحنه آمدند و مدیریت کردند. 
آنها مدیریت اقتصادی روحانی را زیر سوال برده و روی این نکته متمرکز 
شدند که او نتوانسته است از مزیت های ادعایی امضای برجام به نفع اقتصاد 

کشور بهره ببرد.
آتالنتیک افزود: روحانی ســعی کرد نظر کســانی را جلب کند که فکر 
می کردند چه رای بدهند و چه رای ندهند هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. 
بنابراین، این روحانی بود که باید تغییر می کرد. برجام نمی توانســت دوباره 
او را به مقام ریاســت جمهوری برساند. پس باید وعده های بیشتری می داد 
مانند لغو تحریم های بیشــتر علیه ایران. او حتی به انتقاد از اعدام های 38 

ساله متوسل شد.
این وبسایت آمریکایی در پایان نوشت: شکی نیست روحانی در سال های 
آینده از سوی روحانیون و سپاه پاسداران مواجه خواهد شد اما مجبور است 
ریسک کند تا با استفاده از »تشویق و پاداش«های آمریکا و متحدان آن به 

گفته های خود عمل کند.
خرده فرمایشات افراطیون

برای عزل و نصب در دولت شروع شد
در حالی که هنوز نتایج انتخابات ریاســت جمهوری از ســوی شورای 
نگهبان تأیید نشده، سهم خواهی اصالح طلبان از روحانی آغاز شد. افراطیون 
مدعی اصالح طلبی در گذشته، دولت روحانی را »رحم اجاره ای« خود معرفی 

کرده بودند.
مرتضی حاجی وزیر دولت اصالحــات در گفت وگو با ایلنا از موضع باال 
گفت: در دولت بعد جایی برای کسانی که برنامه های روحانی را باور ندارند 

وجود ندارد.
وی گفت: برای مدیریت و تحقق برنامه ها نیاز اســت از جوانان در کنار 
مدیران مجرب استفاده شوند. بسیاری از اعضای فعلی همچون وزرای خارجه، 
نفت و کشــاورزی کارایی خود را ثابت کرده اند اما بخش هایی حتماً نیاز به 
تجدیدنظر دارد. طبیعی اســت کسانی که برنامه های آتی را باور ندارند و به 

عنوان رفع تکلیف به آن نگاه می کنند مناسب این سمت نیستند.
وی گفت: طبیعی اســت که انتظار داشته باشیم گرایشات اصالح طلبانه 
در کابینــه آینده پررنگ باشــد چون حامیان اصلــی و فعال رئیس جمهور 

اصالح طلب بودند.
حاجی در خصوص تغییر اســتاندارانی که گفته می شود تعلق خاطری به 
دولــت روحانی ندارند، گفت: در ســطح مدیران خــارج از دولت هم باید این 
تغییرات صورت بگیرد. در اســتان ها این که کسی غیر از این باشد حتماً باید 

کنار گذاشته شود.
ترکیب قدرت سخت و نرم

از ایران بازیگری پیچیده در جهان ساخته است
ایران یک بازیگر بزرگ و پیچیده در جهان است که از قدرت سخت و نرم 
همزمان بهره می برد. ایران نه تنها یک کشــور مدرن است بلکه در عین حال 
وارث یک تمدن باســتانی نیز هســت. در حالی که خاورمیانه و آسیا در قرن 
بیستم شاهد تولد تعداد زیادی کشور مصنوعی بوده است ایران حس هویتی 

به قدمت بیش از دو هزار سال دارد.
مقاله مذکور با اشاره به پیشینه باشکوه ایران تاکید کرد: هر چند ایران امروز 
تنها ســایه ای از وسعت و قدرت آن کشور کهن است اما هنوز حس قدرتمند 
تاریخ غرورآمیز در کشــور جاری اســت. هنوز هم مفهوم ایران زمین که یک 
مفهوم و گفتمان فرهنگی تاریخی اســت بخش مهمی از اظهارات رهبرمعظم 

ایران)آیت اهلل( علی خامنه ای را تشکیل می دهد.
دقیقا به همین خاطر اســت که علی سعیدی در سپاه پاسداران از انتقال 

خطوط جبهه از شلمچه به سواحل مدیترانه سخن گفته است.
هر چند انقالب اســالمی ایران باعث ظهور اولین حکومت مذهبی شیعه 
در جهان مدرن شد اما تصور اینکه اهمیت یا جذابیت آن تنها در همین نکته 
نهفته است دست کم گرفتن نفوذ مستمر گذشته ایران در زمان پیش از اسالم 

و همچنین نقش ایران در گسترش اسالم خواهد بود.
هر چند آنهایی که از بیرون نگاه می کنند به غلط تصور می کنند که نفوذ 
ایران به تنها پانزده تا بیست درصد از جهان اسالم که شیعه است محدود می شود 

واقعیت آن است که تاثیر اسالم در جهان بسیار بیشتر است.
مقامات ایران خود را صرفا نمایندگان و محافظت کنندگان از مذهب شیعه 

نمی دانند آنها می گویند درونمایه وجودی تمام مسلمانان هستند.
زبان فارســی نیز نقش عمده ای در قدرت نرم ایران دارد به طوری که در 
حالی زبان های عربی یا ترکی در مناطق خاصی صحبت می شود گستره نفوذ 
زبان فارســی از کوههای کردستان تا بازارهای کشورهای آسیای مرکزی و تا 

شبه قاره هند زبان مشترک مردم است.
قدرت نرم ایران هم بر نقاط مشترک با هدف خود متمرکز می شود و هم 

از ابزار متنوعی برای دست یابی به هدف خود استفاده می کند.
ایران همیشــه از کمک های خیریه به عنوان وسیله تاثیرگذاری بر مردم 

کشورهای دیگر استفاده کرده است.
عالوه بر ســازمان های غیردولتی، حکومت ایران شــرکت های بازرگانی و 
صنعتی بزرگی تاســیس کرده است که به گسترش نفوذ آن در جهان کمک 
می کنند. سپاه پاسداران شرکت های بزرگ متعددی دارد که در سراسر جهان 

کار می کنند.
ایران همچنین با گســترش شبکه آموزش های دانشگاهی مانند دانشگاه 
آزاد و پیام نور، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری که در آن از هنرمندان 
و نویســندگان کشــورهای دیگر پذیرایی می کند و همچنین ســاخت موزه، 
فعالیت های بانکداری، دیپلماسی رسانه ای قوی از طریق ایجاد شبکه های رادیویی 
و تلویزیونی، استفاده از  مدل بسیج برای جلب جوانان  از طریق ارائه برنامه های 
تفریحی و فرهنگی در کنار آموزش های نظامی در کشورهای دیگر. مقاله مذکور 
نتیجه گیری کرد که رهبران ایران رویکرد چند وجهی به مقوله قدرت نرم دارند. 

آنها برای دست یابی به اهداف خود استراتژی های متعددی دارند.
جمهوری اسالمی ایران یک بازیگر جدی و پیچیده در صحنه جهان است.

دســت کم گرفتن آن به معنای افتادن در دام و خودزنی اســت پس باید 
در حین مقابله با قدرت ســخت ایران به شیوه های پیچیده و عمیق آن برای 

افزایش قدرت نرم توجه بیشتری کرد.
گزارش آنکتاد از کاهش

سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی
در حالی که مســئوالن دولت یازدهم ادعای افزایش جذب سرمایه گذاری 
خارجی را مطرح کرده اند، ســازمان آنکتاد)وابســته به سازمان ملل متحد( از 

سقوط سرمایه گذاری خارجی در سه سال اخیر خبر داده است.
به گزارش مشــرق، بر اســاس آمار رســمی که آنکتاد درباره روند جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران منتشر کرده، در سه سالی که دولت روحانی 
بر سر کار آمده، سال به سال آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران کاهش 

پیدا کرده است.

ســازمان آنکتاد، رکورد ایران در جذب ســرمایه گذاری خارجی را سال 
2012 )1391( اعالم کرده که در آن سال رقم سرمایه گذاری خارجی به 4 
میلیارد و 662 میلیارد دالر رسید. به عبارتی در آخرین سال عملکرد دولت 

دهم، رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی ایران زده شد.
اما در دولت روحانی، به طور مرتب روند جذب ســرمایه گذاری خارجی 

کاهش یافت و نسبت به دولت قبل کمتر از نصف شد.
آمارهای آنکتاد نشان می دهد در سال 2015 رقم جذب سرمایه گذاری 

خارجی به 2 میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است.
شرق: دولت در برنامه

و هماهنگی تیم اقتصادی فقیر است
با اتمام انتخابات و گذشتن اصالح طلبان از پل پیروزی، اعتراف به آشفتگی 

کابینه و ناکارآمدی آن رونق گرفته است.
روزنامه شرق در این زمینه با 4 سال سکوت و الپوشانی می نویسد: تیم 
اقتصادی کابینه یازدهم، صدای واحد نداشت. هفت صندلی به شکل مستقیم 
در هیئت وزیران اقتصادی است و کرسی های دیگر هم به شکل غیرمستقیم 
درگیر اقتصادند؛ حسن روحانی دیگر مردان نزدیک به خودش را هم از میان 
افراد اقتصادی برگزید؛ معاون اولش، رئیس دفترش، ســخنگوی دولتش و 
دو نفــر از معاونانش هم افــرادی بودند که پیش از حضور در دولت تدبیر و 
امید،  ســابقه ای اقتصادی داشتند. این به خودی خود نشان از اهمیت این 
حوزه برای رئیس جمهوری یازدهم ایران بود. شاید همین تعداد باالی مردان 
اقتصادی بود که قدرت صدای واحد را در این حوزه از دولت گرفت. محصول 
این چندصدایی، فقیر ماندن قوه مجریه در داشتن برنامه منسجم اقتصادی 
شــد؛ نکته ای که هم اقتصاددانان اصالح طلــب آن را تذکر می دهند و هم 
جناح مقابل به آن می تازند. به گواه اقتصاددانان منتقد، باید هر چه سریع تر 
به صدایی واحد برسد که از دل آن برنامه ای منسجم، راهبردی و توسعه ای 

بیرون بیاید؛ نکته ای که ممکن است پاشنه آشیل دولت شود.
شرق به نقل از حسن راغفر می نویسد: حوزه اقتصاد به راستی پاشنه آشیل 
دولت بود؛ حوزه ای که حتی به گواه هم طیفان دولت، نقد بسیار به آن وارد 
بود. مخالفان هم برای جلب آرای عمومی بر این بخش دست گذاشتند؛ هر 
چنــد عملکرد مردم در این انتخابات، بازهم رای دادن به آقای روحانی بود، 
اما این کنش الزاما به معنای تایید سیاســت های اقتصادی دولت یا رضایت 

از شرایط اقتصادی نبود.
راغفر می افزاید:  گروه ها و دهک های پایین معیشتی مغفول مانده اند. به 
نظر می رســد جناح اصالح طلب نیاز دارد تا از امروز به فکر چهار سال دیگر 
باشد و مشق هایش را برای شب آخر نگذارد؛ آنها اگر در این چهار سال پیش 
رو نتوانند با تغییر درســت سیاست های اقتصادی شان تغییری محسوس در 
سطح زندگی و معیشت مردم ایجاد کنند، چهار سال دیگر شکستی سخت 
از رقیب خواهند خورد. با این حســاب نیاز به تغییر سیاست های اقتصادی 
دولت، نیازی جدی اســت. از این منظر، تغییر سیاست ها به قطع، به تغییر 
سیاســت گذاران نیاز دارد؛  یعنی این سیاســت ها زمانی اصالح  و کاربردی 
می شود که مردان سیاست گذار اقتصادی تغییر کرده باشند. در چنین شرایطی 
باید گفت نگاهی به مــردان اقتصادی کابینه دولت تدبیر و امید حکایت از 

اغتشاش آرای آنها دارد.
محمدقلی یوسفی دیگر کارشناس اقتصادی حامی دولت هم گفته است: 
با همه آنچه در مدح برجام گفته شــد، باید توضیح داده شــود متاسفانه از 
نظر اقتصادی دولت یازدهم عملکرد خوبی را به نمایش نگذاشته است. افراد 
اقتصادی که در راس سیاست گذاری و تصمیم گیری برای اقتصاد هستند، درک 
درستی از مصائب  اقتصاد کشور نداشته اند؛ آنها مشکل را اشتباه دریافته اند و به 
همین دلیل از این شاخه به آن شاخه پریدن را در نوع سیاست گذاری های شان 
می توان دید. به نظر می رســید آنها بیشــتر در تالش بــرای برقرار کردن 

سیاست هایی هستند که نهادهای بین المللی توصیه می کنند. 
وی تصریح کرد: به نظر می رسد بزرگ ترین ضعف دولت در تصمیم سازی 
اقتصادی، دســتکاری سیاست های پولی بوده اســت. متاسفانه دولت آقای 
روحانی به جای آنکه در اقتصاد تیمی منضبط داشــته باشد، خط مشخصی 

را در سیاست های اقتصادی اش دنبال نکرده است.
در ســطح اقتصاد کالن، پرواضح است که ایجاد اشتغال، باید مهم ترین 
برنامه دولت باشــد. منابع باید از بخش های مولد خارج و هرچه سریع تر به 
تولید واریز شود. در همین راستا، مهم ترین اولویت اقتصاد، صنعت و کشاورزی 
اســت. این دولت به افرادی نیاز دارد که هم به کار و هدفی که قرار اســت 
انجام دهند، معتقد باشند؛ هم سرنوشت ایران برای شان مهم باشد؛ هم دانش 
این کار را داشته باشند. و در نهایت همه با هم در یک جهت حرکت کنند.

می خواهم صادقانه بگویم، مباحثی مانند تورم و رکود گرچه شاخص هایی 
مهم در اقتصاد هستند؛ اما شاخص هایی در عین حال فریبنده هم هستند. 
این شاخص ها و آثارش بر زندگی مردم به میزان زیادی مبهم است. اینها را 
می شود به هر شکلی نشان داد؛ اما باید تاکید شود اگر سیاست های اقتصادی 
دولت اصالح نشــود، موضوع بی کاری مانند یک بمب ساعتی عمل خواهد 

کرد که در آینده ای نه چندان دور به یک بحران اجتماعی تبدیل می شود.

سرویس سیاسی-
ســنای آمریکا، طــرح تحریم های 
جدید ضدایرانی را که به دلیل انتخابات 
انداخته بود،  ریاست جمهوری به تعویق 
رســما کلید زد و کمیته روابط خارجی 
این مجلس، طرح مذکــور را با اکثریت 

آرا تصویب کرد.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس 
سنای آمریکا از دو حزب جمهوری خواه 
و دموکــرات روز پنجشــنبه )25 می؛ 
4 خرداد( طرحــی که خواســتار اعمال 
تحریم های جامع غیرهسته ای علیه ایران 

است را به تصویب رساندند.
پیش نویــس این طرح موســوم به 
با اقدامات بی ثبات کننده  »قانون مقابله 
ایران- 2017« روز 23 مارس سال جاری 
میالدی به کمیته روابط خارجی مجلس 

سنا ارائه شده است.
نکتــه حائز اهمیــت در مورد زمان 
تصویــب این طرح، آن اســت که طرح 
مذکور یک ماه و نیــم قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران و دقیقا با هدف 
عدم تاثیر بر نتیجــه انتخابات ایران، از 
دستور کار ســنا خارج شد اما بالفاصله 
بــا انتخاب مجدد روحانی مجددا به رای 
گذاشته شد تا اولین هدیه سنا به رئیس 
جمهور ایران یک طرح تحریمی جدید با 

نقض رسمی برجام باشد!
سناتور »باب کورکر«، رئیس کمیته 
روابط خارجی سنا و تهیه کننده اصلی این 
طرح، فروردین ماه سال جاری اعالم کرد 
رأی گیری درباره این طرح به دلیل آنکه 
ممکن است بر انتخابات ایران اثر بگذارد 

به تأخیر افتاده است.
بــاب کورکر در رابطــه با این طرح 
گفته است:»دیگر نمی توانیم اجازه دهیم 
که توافقنامه هسته ای با ایران، سیاست 
ایاالت متحــده در خاورمیانــه را به ما 
دیکته کند. طرح تحریم های جدید، گام 
اول مهمی در این راستاست که باالخره 
ایران را نســبت به اقدامات غیرهسته ای 

ثبات زدایش پاسخگو نگه داریم«.
گفتنی اســت این طــرح با هدف 
تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران، تفرقه افکنی 
در جامعه ایران، نابودی موشک های ایران 
و عقب نشینی ایران از عمق راهبردی خود 
در منطقه طراحی و تصویب شده است.

اعضای کمیته روابط خارجی مجلس 
سنا روز پنجشنبه با 18 رأی موافق و 3 
رأی مخالــف »قانون مقابلــه با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران 2017« را به تصویب 

رساندند.
این طرح اکنون برای تبدیل شــدن 
به قانون بایستی ابتدا در یک رأی گیری 
دیگر به تأیید صحن عمومی سنا برسد و 

پس از آن در مجلس نمایندگان آمریکا 
نیز تصویب شود.

این طرح در صورت تبدیل شدن به 
قانون، تحریم های گسترده ای را به بهانه 
فعالیت های موشکی، اقدامات منطقه ای 
و ادعای نقض حقوق بشــر، علیه ایران 

وضع می کند.
طرح جدید سناتورها که در صورت 
تبدیل شــدن بــه قانــون، تحریم های 
غیرهسته ای علیه ایران را افزایش می دهد، 

به طور کلی سه محور اصلی دارد:
1- تحریم های موشــک بالستیک: 
که اشــخاص دخیل در برنامه موشکی 
بالستیک ایران و کسانی که با آنها داد و 
ستد دارند را هدف تحریم قرار می دهد.

2- تحریم هــای جدید تروریســم: 
تحریم هایی مرتبط با تروریســم را علیه 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی اعمال 
می کنــد و بــه طور مشــخص قوانینی 
علیه افرادی تدوین می کند که در حال 
حاضر به بهانــه حمایت ادعایی ایران از 

»تروریسم« تحریم هستند.
این قانــون رئیس جمهور آمریکا را 
ملــزم می کند به فاصله حداکثر 90 روز 
بعد از اجرایی شدن، تحریم هایی را علیه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اشخاص 
خارجی که جــزو مقام هــا، مأموران یا 
وابستگان این سازمان هستند، اعمال کند.

3- اجــرای تحریــم تســلیحاتی: 
رئیس جمهور آمریکا را ملزم می ســازد 
تا دارایــی افراد و نهادهــای درگیر در 
فعالیت هــای خاص مرتبط بــا تأمین، 
فروش و یا انتقال تسلیحات منع شده و 
مواد مرتبط به یا از ایران را توقیف کند.

به طور مشــخص، طرح خواســتار 
اعمال تحریم علیه افرادی اســت که در 
فروش، تامین قطعه، تعمیر و انتقال تانک، 
خودروی زرهی، تسلیحات با کالیبر باال، 
هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، 
کشتی، موشک و سامانه های موشکی به 

ایران، نقش آفرین باشند.
اذعان مقامات غربی 
به نقض صریح برجام 

بــه گــزارش فــارس، بــا آنکــه 
تهیه کننــدگان طرح ادعــا می کنند که 
لحن پیش نویس به نحوی اســت که در 
اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 
اما کارشناســان  ایجاد نمی کند،  خللی 
مســائل تحریمی حتی در آمریکا درباره 
مغایر بودن آن با این توافق هشدار داده اند.

به عنوان مثال، »آدام زوبین« معاون 
وزیر خزانه داری سابق آمریکا چندی پیش 
در نامــه ای خطاب به نمایندگان کنگره 
هشــدار داد که این پیش نویس، توافق 
هسته ای با ایران)برجام( را تضعیف کرده 

و در روابط آمریــکا با متحدانش اخالل 
ایجاد خواهد کرد.

زوبیــن تاکید کرد که این تحریم ها 
با توجه به اینکه دســت کم مغایر با روح 
برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( است، 
موجب واکنش های وحشتناکی در داخل 

ایران و متحدان ما خواهد شد.
مقام پیشــین دولت اوباما پیشنهاد 
کرده بررسی این طرح از دستور کار خارج 
شود و یا در آن دو تغییر زیر اعمال شود:

- حذف ماده ای که خواستار تحریم 
تمامی افرادی اســت که رئیس جمهور 
آمریــکا آنها را از حیث کمک های مادی 
به برنامه موشک بالستیک ایران خطرناک 

تشخیص می دهد.
- حــذف مــاده ای که بــرای رفع 
تحریم هــای مربوط به برنامه موشــکی 

ایران شرایط جدید قرار می دهد.
نکته قابل توجه اینجاست که مقامات 
امنیتی دولت ســابق آمریکا نســبت به 
نقــض برجام در صــورت تصویب طرح 
جامــع تحریم های غیرهســته ای ایران 

هشدار دادند.
طبق نــص صریح برجــام، ایاالت 
متحده حق تصویب تحریم جدید علیه 
ایران را ندارد. چنان که مطابق با بند 26 
برجام حتی وضع قانون تحریم جدید و 
نه حتی اجرای آن به معنی نقض برجام 

می باشد.
بررسی مجوزهای فروش بوئینگ 

و ایرباس
»استیون منوشین« وزیر خزانه داری 
آمریــکا گفت کــه مجوزهــای فروش 
هواپیماهــای بوئینگ و ایرباس به ایران 

تحت بررسی است.
منوشــین تاکید کرد: واشنگتن از 
تمامی اختیاراتش برای وضع تحریم های 

بیشتر علیه ایران استفاده خواهد کرد.
وزیر خزانه داری آمریکا تحریم ها را 
ابزاری ســودمند خواند و مدعی شد که 
تحریم ها ایران را پای میز مذاکره آورده 
اســت. وی گفت: »البته ما می توانستیم 
با آنها به توافق بهتــری در میز مذاکره 
دســت پیدا کنیم. ما از هر چیزی که در 
اختیار داریم برای وضع تحریم های بیشتر 
علیه ایران، سوریه و کره شمالی استفاده 
خواهیم کرد تــا از زندگی مردم آمریکا 

محافظت کنیم«.
واکنش آمریکا به وعده رفع تحریم های 

غیرهسته ای
گفتنی اســت که افزایش فشارها بر 
روی ایران پس از انتخاب مجدد روحانی 
در حالی اســت که در روزهای گذشته 
»جان کری« وزیر خارجه ســابق آمریکا 
در صفحات اجتماعی اعالم کرده بود:»باید 

پیامدهــای رویارویی بدون مذاکره را در 
نظر داشته باشیم«. اما ظاهرا وعده های 
انتخاباتی روحانــی مبنی بر رفع تمامی 
تحریم های غیرمرتبط با هسته ای، آمریکا 
را برای تحریم بیشتر، ترغیب نموده است.
کارشناسان مسائل بین الملل بر این 
باورند که برجام از نظــر آمریکایی ها با 
اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات 
آمریــکا روی کاغذ باقــی خواهد ماند و 
نیازی به پاره شــدن نــدارد و اگر دولت 
ایران انتظار وعده نسیه جدیدی! از سوی 
آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد.
سیاست انفعالی دولت یازدهم مبنی 
بر »حفظ برجام به هر قیمتی« در مقابل 
»نقض مکــرر برجام« از ســوی طرف 
مقابل موجب شده اســت تا فشار علیه 
ایران و افزایش تحریم ها و تهدید منافع 
ملی وارد فاز گسترده تری شود. هسته ای 
رفت و تحریم ها ماند. حال ادامه این روند 
خسارت بار می تواند دیگر مولفه های قدرت 

ایران را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
لزوم واکنش متقابل فراتر از فشار ایمیلی 

و پیام توئیتری!
هفته گذشــته »عبــاس عراقچی« 
معاون وزیر امور خارجه و رئیس ســتاد 
پیگیری اجرای برجــام در اظهارنظری 
عجیب در حالی که بر پایبندی ترامپ به 
برجــام تاکید کرد، از تمدید تحریم های 

ضد ایرانی در آینده نزدیک خبر داد!
آمریکا تاکنون بــه دفعات برجام را 
نقض کرده اســت اما دولــت یازدهم به 
واکنش هــای منفعالنه از جمله فشــار 
ایمیلی، پیام توئیتری و گالیه محترمانه 
و در نهایت توجیه عهدشکنی های طرف 

مقابل روی آورده است.
این واکنش های منفعالنه در حالی 
است که مطابق بند سوم مصوبه مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با الزامات اجرای 
برجام آمده اســت:»دولت موظف است 
هرگونه عدم پایبندی طــرف مقابل در 
زمینــه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن 
تحریم های لغوشــده و یــا وضع تحریم 
تحــت هر عنوان دیگــر را به دقت رصد 
کنــد و اقدامــات متقابــل را در جهت 
احقاق حقوق ملت ایــران انجام دهد و 
همکاری داوطلبانــه را متوقف نماید و 
توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز 
جمهوری اســالمی ایران را سامان دهد 
به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت 
غنی سازی کشور به یکصد و نودهزار سو 
افزایش یابد. شــورای  عالی امنیت ملی 
مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. 
دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود 
را برای این منظور جهت تصویب به شورا 

ارائه نماید«.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خیال آمریکا از انتخابات راحت شد
تحریم های جدید از راه رسید

رئیس جمهور به منظور زیارت 
حرم مطهر کریمه اهل بیت)ع( 
و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
به  تقلید  با مراجع عظام  دیدار 

قم سفر کرد.
حسن روحانی عصر پنجشنبه در 
بدو ورود به قم از ســوی استاندار و 
جمعی از مقامات ارشد محلی استان 

قم مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس جمهور پــس از ورود به 
قم، بالفاصله به حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( مشرف شد و 
همراه با زائران و مجاوران آســتان 
مقدســه کریمه اهل بیت)ع(، این 

بارگاه نورانی را زیارت کرد.
روحانــی همچنین با حضور بر 
مزار علما، مراجع و شخصیت هایی که 
در حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
مدفون هستند ضمن قرائت فاتحه 

یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.
ایسنا، رئیس جمهور  به گزارش 
همچنیــن در ادامــه ســفر کوتاه 
خود به قم، بــا حضرات آیات عظام 
»وحیــد  نــی«،  یگا »صافی گلپا
و  زنجانی«  »شــبیری  خراسانی«، 
»مکارم شیرازی« در فضایی صمیمی 

دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس جمهــور را در این ســفر  
محمــد نهاوندیــان رئیــس دفتر 
رئیس جمهور، مجید انصاری معاون 
حقوقی رئیس جمهور و حجت االسالم 
علوی وزیر اطالعات همراهی کردند.
به دیانت مردم اهمیت دهید

آیت اهلل شــبیری زنجانی عصر 
پنجشــنبه در دیــدار بــا روحانی 
رئیس جمهوری تاکید کرد: با توجه 
به این که شــما اهل حوزه هستید 
انتظار ما این اســت که دیانت افراد 
را در درجه اول اهمیت قرار دهید.

آیت اهلل شــبیری زنجانی افزود : 
افــرادی در داخل و خارج کشــور 
هستند که به شــکل های مختلف 
می خواهند به اعتقادات افراد ضربه 
بزنند، باید اهتمام داشــت که جلو 

سم پاشی های آن ها گرفته شود.
بــه گزارش ایرنا، وی با اشــاره 
به نظرهای مختلفــی که در ایران 
وجود دارد، اداره کشــور را مشکل 
دانســت و گفت: وظیفه سنگینی 
بر عهده شماســت، امــا باید توجه 
داشــت که اهل سلوک معتقدند از 
برترین عباداتی که در مسیر تقرب 
 به خداوند موثر اســت، خدمت به 

مردم است.

در سفر به قم صورت گرفت
دیدار رئیس جمهور 

با  تعدادی از علما و مراجع تقلید

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

اِئِــَن َو ِقَياِمي ِفيِه ِقَياَم  اللَُّهمَّ اْجَعــْل ِصَياِمي ِفيِه ِصَياَم الصَّ

الَْقاِئِــَن َو نَبِّْهِني ِفيِه َعْن نَْوَمِة الَْغاِفلَِن َو َهْب ِل ُجرِْمي ِفيِه يَا 

إِلََه الَْعالَِمَن َو اْعُف َعنِّي يَا َعاِفيا َعِن الُْمْجرِِمَن
»خدایا! در ایــن روز روزه ام را چون روزه داران حقیقی و 
عبادتم را چون عبادت پرستندگان واقعی قرار ده. در این روز 
از خواب غفلت بیدارم کن و گناهانم را ببخش ای پروردگار 

جهانیان و از من در گذر ای آن که آمرزنده گنهکارانی!«

گفت: آقای روحانی گفته اســت 4 میلیون نفر نتوانسته اند در انتخابات 
شرکت کنند!

گفتم: اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور است و اگر عده ای 
نتوانسته اند رأی بدهند به خاطر مدیریت غلط این وزارتخانه بوده 
اســت و به علت نفرســتادن تعرفه به مراکز رأی گیری این اتفاق 

افتاده است.
گفت: ولی معاون وزیر کشور می گوید 3 میلیون نفر نتوانسته اند شرکت کنند.

گفتم: باز هم سوءمدیریت دولت را نشان می دهد.
گفت: البته وزیر کشور گفته است یک میلیون نفر نتوانسته اند.

گفتم: افســر راهنمایی، راننده ای را متوقف کرده و گفت 130 
کیلومتر سرعت می رفتی. راننده متخلف گفت؛ قربان!  110 کیلومتر 
بود. افســر گفت در این خیابان 110 کیلومتر هم غیرقانونی است و 
راننده گفت؛ ببخشید 80 کیلومتر می رفتم...نه! 60 کیلومتر...! نه٬نه 
40 کیلومتر و... افســر راهنمایی گفت؛ مواظب باش! اینطوری که 
داری ســرعت کم می کنی، ممکن است کسی از عقب با ماشینت 

تصادف کند!


