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عضو پارلمان اروپا خواستار قرار گرفتن نام »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 
در لیست ســیاه شده اند. البته نه اقدام غرب علیه سپاه تازگی دارد و نه 
پارلمان اروپا یک نهاد مؤثر بین المللی به حساب می آید در عین حال به نظر 
می آید هدف سنای آمریکا و پارلمان اروپا تحریم عناصر و نهادهای وابسته 
به سپاه نباشد چه اینکه چنین هدف گذاری نمی تواند تأثیرات مهمی بر سپاه 
بر جای گذارد. سپاه اساسًا در داخل کشور شکل گرفته و مراودات مالی و 
صنعتی آن در داخل تنظیم شده و تحریم آن نمی تواند این چرخه داخلی را 
از سپاه بگیرد. در خصوص علت اقدامات ضد سپاه نکات زیر اهمیت دارند:
1- از منظر زمانی، تحریم های ضد ســپاه، سنا و پارلمان اروپا معنا دار 
به حساب می آید. در این روزها ما با دو تحول مهم مرتبط با ایران و سپاه 
مواجه هستیم یکی از آن ها موفقیت های بزرگ سپاه در ماه ها و هفته های 
گذشــته است که شامل پاکسازی حلب و آزادسازی آن طی یک عملیات 
پیچیده، شکست دادن طرح ترکی - سعودی تکفیری اشغال استان حماء 
که برای کاســتن از اثرات آزادی حلب صورت گرفت، مقابله سپاه با طرح 
کمربند امنیتی آمریکا در طول مرزهای شرقی سوریه که با هدف امنیت 
بخشی به رژیم صهیونیســتی صورت گرفت، حمله موشکی به دیرالزور 
سوریه که مستلزم هماهنگی کامل دولت های سوریه و عراق بود والحاق 
نیروهای حشدالشــعبی عراق به نیروهای ارتش سوریه در منطقه مرزی 
»البوکمال« می شود. این تحرک ویژه حکایت از این دارد که سپاه پاسداران 
و نیروهای منطقه ای مرتبط با آن پس از فراغت از جنگ علیه تروریست های 
تحت الحمایه در عراق، بنا دارند سال 2017 را به سال پایان بحران سوریه 
تبدیل نمایند و وضعیت را به حالت عادی درآورند. اگر این اتفاق بیفتد در 
واقع همه سرمایه گذاری هایی که برای تغییر نظام سوریه و تضعیف محور 
مقاومت از سوی غرب و کشورهای عربی و ترکیه طی 7 سال گذشته تدارک 
دیده شده است، از بین می رود و عالوه بر آن برتری نظامی، امنیتی و سیاسی 

محور مقاومت به اثبات رسیده و راه تحرک بیشتر آن هموار می گردد.
دومین موضوع کلیدی، آغاز شــکل گیری دولت دوم دکتر روحانی 
است. از منظر غرب، همکاری دولت و سپاه در ایران می تواند خنثی کننده 
فشارهای خارجی به سپاه و ایران شود. چه اینکه غرب نمی تواند روابط با 
یک دولت رسمی را به دو بخش آری و هرگز تبدیل کند بر این اساس اگر 
دولت همانگونه که تاکنون اینطور بوده است، حمایت از سپاه را به عنوان 
جزیی از خویش - دولت به عنوان کارگزاری نظام سیاسی- غیر قابل معامله 
بداند در این صورت نمی توان هم از منافع سرشار رابطه با ایران برخوردار 
بود و هم بخشی از حاکمیت جمهوری اسالمی را انکار کرد. از سوی دیگر 
همانگونه که از دوران دولت اول مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکنون 
شاهد بوده ایم، سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت انسانی خالق خود و 
دســتاوردهای بزرگ صنعتی و امکانات عظیم و تجربه و تعهدی که در به 
نتیجه رســاندن پروژه ها تحت هر شرایطی دارد، دولت را از بحران هایی 
که غربی ها علیه آن پدید می آورند می رهاند. بنابراین کاماًل واضح اســت 
که برای تضعیف توأمان دولت جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی غربی ها بخش فعال تر و ضمانت بخش نظام که سپاه است را زیر 
سؤال ببرند و مشروعیت فعالیت هایی که می نماید را نفی نمایند که البته 
با توجه به اینکه ســپاه بخشی از نظام سیاسی است، غرب از نظر حقوق 
بین الملل قادر نیست در عین به رسمیت شناختن یک نظام، مشروعیت 

بخشی از آن را انکار نماید.
2- شکاف در سیستم سیاسی ایران یکی از اهداف و شگردهای شناخته 
شــده به حساب می آید و از ابتدای انقالب نیز دنبال شده است. در اینجا 
بــا توجه به نزدیک بودن زمان آغاز به کار دولت دوم روحانی و بطور کلی 
شکل گیری دولت جدید در ایران، غرب در صدد ارسال این پیام به دولت و 
ملت ایران است که اگر می خواهید از مواهب رابطه با دنیا! برخوردار باشید و 
با تهدیدات جدید مواجه نشوید باید از سپاه فاصله بگیرید. البته همانطور 
که این شــگرد تازگی ندارد، حساسیت سازی علیه سپاه نیز تازگی ندارد 
وقتی ردپای این اقدامات را پی می گیریم به سال 1386، 2007 می رسیم 
که تحریم اعضای ســپاه در دستور کار کنگره آمریکا قرار گرفت و در هر 
سال گسترش یافته است. اما تردیدی نیست که اقدام سنا و پارلمان اروپا 

در این مقطع معنادار است و به تغییرات داخل ایران گره خورده است.
امــا همانطور که از تجربه ما در دوره اول آقای روحانی برمی آید و نیز 
این تجربه با دوران 8 ساله آقای خاتمی هم قابل تطبیق است، غرب اساسًا 
کاری به سلیقه دولت ها ندارد و از آنجا که هر سنخ آن را - ولو بعضی از آن ها 
دارای مطلوبیت هایی هم برای غرب باشند- دولت نظام جمهوری اسالمی 
می داند و از ســوی رهبری نظام قابل مدیریت به حساب می آورد، به هیچ 
وجه به موفقیت دولت در ایران کمک نمی کند. این دولت که تار و پودش 
از انقالب اسالمی است اگر به فرض محال دولتی از اعضای جبهه ملی هم 
در جمهوری اسالمی ایران بر سر کار آید علیرغم همنوایی کامل غرب و 
جبهه ملی- که هم اینک جز نامی از آن در تاریخ سیاسی ایران باقی نمانده 
است- آمریکا و اروپا به موفقیت اقتصادی و... آن کمک نمی کنند چون در 
نهایت چنین موفقیتی را موفقیت جمهوری اسالمی به حساب می آورند. 
پس کاماًل معلوم است که تالش غرب برای جداسازی حساب دولت ایران 
از سپاه با هدف نهایی تسلط بر ایران صورت می گیرد که از بین رفتن دولت 
ایران هم در ذیل آن خواهد بود و کیست که نداند مهمترین ارکان قدرت 
کشورهایی که امروزه در دنیا حرفی برای گفتن دارند قدرت ناشی از نفوذ 
ملی و توانمندی دفاعی نیروهایی است که تأمین کننده محیط فعالیت دولت 
می باشند. نفوذ ملی یک نظام سیاسی ارتباط مستقیم به افتخارات آن نظام 
دارد و این حس افتخارآمیز بودن نظام با دستاوردهای امنیتی و نظامی سپاه 
گره خورده است کما اینکه دیدیم حمله موشکی سپاه به تروریست های 
تکفیری در دیرالزور هر ایرانی را شادمان کرد و به محوری در وحدت ملی 
تبدیل گردید. پس اگر غرب بخواهــد که قطعًا می خواهد دولت ایران را 

تضعیف کند باید موجبات افتخار آن را از او سلب نماید.
3- اگرچه غرب با تحلیل دقیق از عوامل قدرت جمهوری اســالمی، 
تضعیف ســپاه  را مدت هاست در دستور کار خود قرار داده است اما همه 
می دانند که اثربخشــی واقعی تضعیف سپاه به تضعیف آن در داخل گره 
خورده است. براین اساس غربی ها در دوره هایی که رخنه ای در داخل نظام 
سیاسی علیه سپاه وجود نداشته است،  در حد تبلیغات سیاسی علیه سپاه 
ورود کرده اند و در زمان هایی که زبانی دوگانه در ایران در ارتباط با مسایل 
دولت و سپاه وجود داشته از حد تبلیغات سیاسی پا را فراتر گذاشته و به 

اقدام هایی از نوع تحریم سپاه روی آورده اند.
در همین جا می توان به عمق و اندازه ضرر بگومگوهایی که در داخل 
کشور بین دولت و سپاه پدید می آید پی برد. همه می دانیم که بطور واقعی 
نه دولت در کار تضعیف سپاه است و نه سپاه در کار تضعیف دولت. چه اینکه 
دولت و سپاه در ایران در نهایت به نقطه ای وصل هستند که اختالفاتشان را 
هر چند جدی هم باشد که نیست، حل می کند کما اینکه در سایر مواردی 
که نوعی کژتابی رفتاری نظیر امضای سند 2030 از سوی دولت روی می دهد 
و تلخ هم هست در نهایت با دستور رهبری رفع می شود بنابراین اختالف 
دولت با سپاه بطور واقعی سپاه را فلج نمی کند و از اثرگذاری آن نمی کاهد 
ولی این کژتابی با سپاه که رکن اصلی امنیت ملی جمهوری اسالمی و اقتدار 
ملی ایران است، طمع غرب را در پی می آورد و کشور را بطور عمومی که 
بخش بزرگ آن دولت است با چالش مواجه می گرداند. سخنانی که در این 
یک ســال علیه سپاه و دستاوردهای مهمی از جمهوری اسالمی که سپاه 
در کانون آن قرار داشــت، زده شد، کم نیستند. وقتی از درون حلقه اول 
دولت محیط عمل منطقه ای و اقتدار ایران به »زمین سوخته« تعبیر می شود 
و تالش ایران برای اقتداربخشــی به ملت هایی که از یک سو در معرض 
اشغالگری غربی ها و از سوی دیگر در معرض حمله گروه های تروریستی 
تکفیری وابسته هســتند، اقدامی بی نتیجه و پرهزینه معرفی می گردد، 
دشمن گمان می کند در درون ایران درباره درستی سیاست های منطقه ای 
خود تردید به وجود آمده و زمان آن است که با اعمال فشار بر بخشی که 
بار این سیاســت ها را بر دوش دارد، این تردید را به یقین تبدیل کنیم و 
ایران را از منطقه برانیم و مشکل الینحل خود در مواجهه با نفوذ و قدرت 

معنوی ایران را حل کنیم.
وقتی در کشور بدون آنکه دلیل و ضرورتی وجود داشته باشد، یک مسئول 
ارشد دولت متلکی را نثار سپاه می کند و سپاه را وادار به واکنش می نماید، 
غرب گمان می کند راهی برای ایجاد تقابل بین بخش سیاسی و امورجاری و 

بخش امنیتی و امور راهبردی پدید آمده و باید از آن استفاده کرد.

غلط زیادی!مسئله »سپاه« نیست

سعداهلل زارعی

* صرف به تعلیق درآوردن سند آموزش 2030 به رغم مخالفت های اصولی صورت 
گرفته کفایت نمی کند. باید آن کسانی که برای اجرای این سند به بیگانگان امضاء 
داده اند و تعهداتی را پذیرفته اند برکنار شوند و مسئوالن به صورت رسمی خروج 

این سند را از دستور کار به یونسکو مکاتبه نمایند.
5766---0912 و طباطبائی و 4470---0912

* مگر ما می گذاریم سند 2030 در کشوری که تمام نقاط آن از خون شهدا رنگین 
شــده، اجرا شود؟ باید با تالش دلسوزان و قاریان و مربیان قرآن کریم، این کتاب 

محفوظ از تحریف به فرهنگ جهانی تبدیل شود!
مجید قریشوندی- اهواز
* همانگونه که در جواب به عملیات تروریستی دشمنان، آن عملیات پرتاب موشک 
صورت گرفت و بیگانگان حساب کار خود را کردند درخصوص نتیجه ندادن برجام و 
در جواب تحریم های جدید آمریکا نظام باید وارد غنی سازی باالی 20 درصد بشود. 

خالصه از این الک دفاعی باید بیرون بیاییم تا مشکل حل شود.
عشقی
* رئیس جمهور اظهار می دارد که نیمی از اقتصاد توســط دولت تفنگداران اداره 
می شــود! و این دستان دولت بی تفنگ را بسته است و نمی توان اصل 44 را اجرا 
کرد! این درحالی است که قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، به کرات اعالم کرده 
که آن بخشــی از اقتصاد را به عهده دارد که بخش خصوصی رغبت اجرای آن را 
ندارد. از دولت درخواســت می شود آن بخشی در دست دولت است را فعال اجرا 
کند نصف دیگر پیش کش! چرا این قدر حاشیه سازی! چند روز دیگر می گویند عمر 

دولت دوازدهم به سر رسید و کار حاشیه سازی دولت به سر نرسید!
0915---1639

* آقای روحانی دست مریزاد! در نطق شب جمعه خود پاداش خوبی به مدافعان 
جان برکف کشور یعنی قهرمانان سپاه دادید!

نیک طبا
* آقای رئیس جمهور در چهار ســال گذشته هرچه مشکالت بود به گردن دولت 
قبل انداخت. در این چهار سال هم شروع کرده سپاه را مقصر جلوه بدهد. از قرار 

معلوم ایشان کار خود را در ایجاد تنش در جامعه تعریف کرده اند!
0914---9590

* این کارهایی که دولت انجام می دهد نشــان از آن دارد که آقای رئیس جمهور 
برای توجیه ناتوانی خود در اداره کشــور به دنبال مقصرتراشــی است. تا دیروز به 
جامعه القاء کردند که چرخیدن سانتریفیوژهای هسته ای نمی گذارد زندگی مردم 
بچرخد. با برجام چرخیدن چرخ ســانتریفیوژها متوقف شد حال موضوع دولت با 

تفنگ را مطرح کرده اند.
0912---3104

* آیا این اصطکاکی که آقای رئیس جمهور با ســپاه و نیروهای انقالبی به وجود 
آورده، یعنی اینکه مردم از دولت ایشان انتظار کار نداشته باشند؟

0919---4850
* بعضــی از روزنامه های زنجیره ای به عمد با نوع تیترهایی که چاپ کرده بودند 
عظمت راهپیمایی روز قدس در کشــور را تحت الشعاع حاشیه بوجود آمده برای 

رئیس جمهور قرار دادند.
0917---8003

* اگر کسی به رئیس جمهور توهین کند دستگیر می شود و این کامال درست است 
ولی آیا اگر رئیس جمهور بارها به بخش عظیمی از ملت توهین کند و حق والیت 

ائمه اطهار را زیر سوال ببرد اشکالی ندارد؟
شیخی
* تعدادی اندک خودســر یا سازمان دهی شده در مراسم راهپیمایی روز قدس به 
رئیس جمهور توهین کرده اند. روزنامه های زنجیره ای این حاشیه را تیتر یک روزنامه 
کرده و عظمت روز جهانی قدس را تحت  الشــعاع این حادثه قرار داده اند. می توان 
نتیجه گرفت که هر دو جماعت درک تشخیص امر اصلی از فرعی را ندارند و مورد 

استفاده دشمنان واقع شده اند، البته اگر هر دو جماعت یکی نباشند.
علیمردانی
* آقای مجید انصاری گفتند که انتقاد از دولت باید با رعایت اخالق و قانون باشد! 
کامال صحیح است. البد دادن نسبت هایی مثل بی سواد، بی  شناسنامه، مزدور، باید به 
جهنم بروند و... کامال اخالق مندانه و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است!
نیکنام- قم
* از دولت محترم درخواســت می شــود با عبرت گرفتن از 4 سال گذشته که به 
جای مدیریت جهادی، کابینه ســالمندان را تشــکیل داد و همه بی تدبیری ها و 
بی مسئولیتی ها را به دولت قبل منتسب کرد، در این 4 سال دوم با تشکیل کابینه 
جوان تر به رفع دغدغه های مردم در رفع مشکالت اشتغال، تورم، رکود، مسکن و 
رسیدگی به تخلفات دولت یازدهم در حقوق های حرام نجومی، غارت بیت المال، 
ویژه خواری و متخلفین انتخابات دوازدهم و... بپردازد و از حاشیه سازی های کاذب 

و راه رفتن روی اعصاب مردم جدا پرهیز کند.
عباسی
* آقای رئیس جمهور در مورد دو میلیارد دالر پول غارت شده ایران توسط آمریکا 
گفتند نمی گذاریــم این پول راحت از حلقوم آنها پایین برود. بگویند تا حال چه 

اقدامی کرده اند؟
0915---3033

* دروغ پردازی شبکه های ماهواره ای و کانال های فضای مجازی ضد انقالب و اعالم 
خبر غیرصحیح در خصوص ورشکســتگی یکی از موسسات مالی- اعتباری کشور 
موجب شــد مردم به صورت بی سابقه برای گرفتن ســرمایه خود هجوم بیاورند. 
غرض اینکه برای معضل این شبکه های ماهواره ای و مجازی باید تدبیری اندیشید.
0921---2601

* آموزش و پرورش به جای اجرای سند خفت بار 2030 از اسناد منتشر شده توسط 
دانشجویان پیرو خط امام از النه جاسوسی آمریکا را در کتب درسی مقاطع مختلف 
بگنجاند تا دانش آموزان با واقعیت خیانت های شیطان بزرگ علیه ملت آگاه شوند.
0913---9220

* چرا کســانی که به خاطر لغو کنســرت با تمام وجود عجز و البه و ابراز نگرانی 
می کردند در موضوع عدم پرداخت مطالبات سیزده ماهه ما فرهنگیان هیچ احساس 

مسئولیت نمی کنند؟!
یک فرهنگی از همدان
* مطابق قانون آموزش و پرورش از ساعات تدریس معلمان باالی 20 سال سابقه 
چند ساعت کم می شود ولی این کاهش ساعت کار تدریس برای ما معلمان مقطع 
دبستان در طول روزهای هفته تقسیم شده و عمال ما معلمان را از زندگی انداخته 
است. چرا که در یک روز بین چند ساعت تدریس یک ساعت استراحت به عنوان 
کاهش ســاعت کار در نظر گرفته شــده و برای ما هیچ استفاده ای ندارد. خالصه 

تمام روزهای هفته باید در مدرسه باشیم.
الیاسی
* چطور هیئت دولت راضی شد با البی برخی ها از کاهش تعرفه جراحی که بیشترین 
فشــار را به هزینه ها وارد می کند جلوگیری کند و در عوض 25 درصد از شاغالن 
در رشته مظلوم بیهوشی که راهی جز کار در بیمارستان ندارند و قادر به گرفتن 
زیرمیزی هم نیستند کم کنند؟! در بسیاری از جراحی ها برخالف کتاب استاندارد 
بین المللی سهم بیهوشی به یک چهارم جراح هم نمی رسد. اما از همان هم کم کردند.
0920---1638

* با توجه به تأکید رهبر معظم انقالب در به کارگیری نیروی کار از رشته های علوم 
پایه هیچ اقدامی صورت نگرفت. مســئوالن باید نسبت به بیانات رهبری عمیق تر 

بیندیشند و در اجرای آن شتاب بیشتری کنند.
0613---7654

* از قرار معلوم شب هنگام روی حرکت اتوبوس های درون شهری نظارت و کنترلی 
وجود ندارد چرا که اتوبوس های خط ناصرخسرو- ابوذر شب که می شود در ایستگاه 
رضاقلی واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی توقف ندارند. مجبور می شویم با 

چند برابر هزینه و با تاکسی یا ماشین کرایه ای خود را به منزل برسانیم.
آذری
* بــرای تعویض شناســنامه و کارت ملی باید مبلغی حــدود 300 هزار تومان 
پرداخت کرد! رشد نجومی هزینه های تعویض مدارک شناسایی به اقشار متوسط 
و ضعیف جامعه که جمعیتی حداکثری هستند فشار می آورد. اگر می گویند تورم 
تک رقمی است چرا در افزایش هزینه های سال جاری چند برابر آن محاسبه و از 

مردم دریافت می شود؟
9471---0937 و 0610---0919
* از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می شود وعده داده شده در ایام 

تبلیغات انتخاباتی )افزایش مستمری کم درآمدها( را اجرائی کنند!
0918---2753

رئیس سیا: نفوذ ایران در خاورمیانه
بسیار بیشتر از 7 سال گذشته است

رئیس ســازمان ســیا می گوید نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا بیش از 7 
سال گذشته است.

مایک پومپئو گفت: ایران امروز در سراسر خاورمیانه حضور دارد و خطری 
برای آمریکاست. 

وی در گفت وگویی با شــبکه خبری MSNBC گفت: »امروز نفوذ ایران 
بسیار زیاد شده و نفوذ آنها فراتر از 6 یا 7 سال گذشته است. خواه نفوذ آنها بر 
دولت بغداد باشد و خواه بر افزایش قدرت حزب اهلل لبنان. آنها در کنار حوثی ها 
در یمن و شیعیان عراق که هم اکنون در امتداد مرز سوریه می جنگند هستند و 

به طور قطع در کنار نیروهای شیعه ای که در سوریه درگیرند.«
رئیس سیا افزود: »ایران همه جا در سراسر خاورمیانه حضور دارد.«

همزمان »یوســی کوهن«، رئیس سرویس  جاسوسی موساد با ادعای اینکه 
ایران مشغول ایجاد حزب اهلل دوم در جوالن سوریه است، گفت: اسرائیل نمی تواند 

به تنهایی با تهدیدات ایران مقابله کند.
به گزارش پایگاه عبری »کان«، یوســی کوهن هفته گذشــته در جلسه ای 
محرمانه با هیئت آمریکایی گفته است: ایران در حالی مشغول گسترش منطقه 
نفوذ خود اســت که جامعه جهانی نســبت به آن بی تفاوت است و فقط آمریکا 

می تواند جلوی آن را بگیرد.
مشکل از شعر نبود

شــعر حماســی و نقادانه ای که دکتر میثم مطیعی قبل از نماز عید سعید 
فطر خواند، هرچند با استقبال انبوه نمازگزاران روبرو شد، اما ناخرسندی و در 
مواردی نیز اعتراض شدید برخی محافل رسانه ای و سیاسی را به دنبال داشت.
این محافل افراطی  بعضاً نزدیک به دولت،  پس از انتشار اشعار خوانده شده 
از سوی میثم مطیعی، اقدام به هیاهو و فحاشی وسیع علیه وی در فضای مجازی 
کردند و توضیح ندادند که کدام قسمت از اشعار خوانده شده توسط وی، به این 

جماعت برخورده است؟ آنجا که می گوید:
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
پینه دست کم از پینه پیشانی نیست
کارگر، گرچه عرق، آب وضویش باشد

عرق شرم مبادا که به رویش باشد
آه از آن دست پر از پینه که حسرت بکشد

پدری کز زن و فرزند خجالت بکشد
یا در ادامه که خطاب به مسئوالن سیره امیر مؤمنان)ع( را یادآور شد و گفت:

ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم
پی اقدام تو هستند هنوز این مردم
چند روزی تو مقامی به امانت داری
منصبت را نکند طعمه خودپنداری

راه می جویی اگر، شیوه موالست دلیل
قصه آهن تفتیده و دستان عقیل

پلک بر هم مگذارید که فرصت رفته ست
پلک بر هم زدنی فرصت خدمت رفته ست

مطیعی در ادامه این ابیات را خواند:
سیلی از کوخ نشین، کاخ نشین خواهد خورد

و زمین خوار سرانجام زمین خواهد خورد
بیست سی »چیست که تعلیم جهان، از دل ماست«

هان که جمهوری اسالمی ایران اینجاست
اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری ست
قرص خواب است ولی چاره ما بیداری ست

او در ادامه گریزی هم به خصومت های دشمن زد و گفت: 
تا ابد سستی تسلیم مبادا با ما 

وحشت از حربه تحریم مبادا با ما
باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت 

جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت
ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا

تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا
عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست

بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست
هر چه می شد برد از کیسه ما برد که برد

»برد برد« این بود آری همه را برد که برد
کارزار است، قدم قاطع و محکم بردار
سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار!

نه به دل راه بده واهمه از اخم عدو
نه دلت غنج رود باز به لبخندی از او

دل به لبخندش اگر باخته ای، باخته ای
گر ز اخمش سپر انداخته ای باخته ای!

مطیعی در پایان نیز ابیاتی در تقدیر از شــجاعت ســپاه در تأدیب داعش و 
سرزنش رقص شمشیر رژیم های مرتجع با ترامپ خواند.

خسارت سنگین
18 ماه نیمه تعطیلی دولت

نیمــه تعطیل بودن دولت، فعــاالن اقتصادی را در حالت تعلیق و انتظار قرار 
داده است.

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان »اقتصاد در تعطیلی بین الدولتین«! نوشت: 
در هر اقتصادی عالئم و رفتارهای دولت باعث می شود تا فعاالن اقتصادی مسیر آتی 
خود را تعیین کنند اما نگاهی به مراکز تصمیم ساز در این باره نشان می دهد دولت 
و شــوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار به نوعی به تعطیلی بین الدولتین 
رفته اند؛ تعطیلی ای که شاید ناشی از اعالم زودهنگام تغییرات عمده در کابینه بود 
و پیش بینی می شود این روند تا شهریور ماه و روی کارآمدن دولت دوازدهم دوام دار 
باشد. این روزها در شرایطی به سر می بریم که دیگر نه از تبلیغات کارکرد بازار آزاد 
در بازار پولی سخنی به میان آمده است و نه ابراز تمایلی به دخالت بانک های دولتی 
و خصوصی در تعیین نرخ سود شده! محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های 
خصوصی نیز تعیین تکلیف نرخ سود را به شورای پول و اعتبار سپرده است. وی 
با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده افزوده 
است: نظرات بانک ها در نهایت می تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار برود چرا که تصمیم گیری در خصوص تعیین نرخ سود با این 
دو نهاد است، بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته، این در 
حالی اســت که بانک های خصوصی با توجه به اعالم بانک مرکزی مبنی بر آغاز 

بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.
بی انگیزگــی برای کارهــای جدید تنها محصور به بانک هــا و نهادهایی که 
منابع شــان در بخش مسکن و ساخت و ساز محبوس است، نیست بلکه نهادهای 
اقتصادی- دولتی و به خصوص نهادهای تصمیم ساز معموالً در بین زمان پس از 
انتخابات ریاســت جمهوری تا تشکیل دولت که اصطالحاً به آن »بین دو دولت« 
می گویند، کاًل تعطیل می شــوند چون تکلیف مسئوالن روشن نیست و انگیزه ای 
برای ارائه برنامه یا طرح های جدی ندارند، لذا تعطیلی شورای پول و اعتبار را نیز 

در همین چارچوب باید ارزیابی کرد.
گزارش روزنامه جوان در حالی است که دولت عماًل از پاییز گذشته به خاطر 
سرگرمی جدی برخی دولتمردان به انتخابات، نیمه تعطیل بوده است. همچنین 
پیش بینی می شــود دولت جدید نیز که شهریور ماه تشکیل می شود، 6 ماه باقی 
مانده تا پایان سال را به آزمون و خطا و آشنایی با شرایط سپری کند که مجموعاً 

فرصتی یک و نیم ساله را مستهلک می کند.
روحانی باید تجدیدنظرکند

اولویت بندی اقتصادی دولت اشتباه بود
کارشناسان اقتصادی می گویند دولت در زمینه اقتصادی موفق نبوده است و 

باید رویه و اعضای تیم اقتصادی آن تغییر کند.
محمدقلی یوســفی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ضمن تأکید بر تغییرات 
جدی در کابینه و تیم اقتصادی گفت: نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود این 
است که معموال تصمیمات در هیئت دولت گرفته می شود و با اجازه رئیس جمهور 
اجرایی می شود. بنابراین نمی توان مقصر مشکالت اقتصادی را یک یا چند نفر از 

تیم دولت دانست.
وی تصریح کرد: مشکالت با جابه جایی یا جایگزینی افراد حل نمی شود. زیرا 
آنچه باعث بحران و ایجاد معضل های اقتصادی موجود شــده است، سیاست های 
کالن دولت است. به عنوان مثال در دولت سیاست های پولی و مالی کامال بازدارنده 

بود و همین مسئله باعث شد بخش های مولد آسیب های جدی ببیند.
این اقتصاددان افزود: البته ممکن است االن این آسیب ها نمایان نشده باشد یا 
حداقل عمق آنها مشخص نباشد اما قطعا در آینده نه چندان دور شاهد آن خواهیم 
بود که سیاست های فعلی تا چه حد بخش های مختلف را آسیب پذیر کرده و حتی 
خود به آنها لطمه زده اســت. بنابراین به نظر من اگر دولت به دنبال این اســت 

که مشکالت موجود در حوزه اقتصاد را رفع کند، باید سیاست ها را تغییر دهد.
او با اشــاره به عملکرد تیم سیاســت خارجی دولت، گفت: دولت درخصوص 

سیاست های پولی و مالی و سایر بخش ها عملکرد مناسبی نداشته است. شاید 
الزم باشــد همه تیم اقتصادی تغییر کند اما هر تصمیمی گرفته می شود نباید 

مانع از اقدام رئیس جمهور شد.
وی ادامــه داد: آقای روحانی بایــد یک بازنگری و ارزیابی دقیق، منطقی و 
تخصصی از گذشته و عملکرد دولت یازدهم داشته باشد تا بتواند مانع از تکرار 

اشتباهات گذشته شود و گام های رو به جلو بردارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: گام مهم این است که تمرکز را از 
تورم و رشد اقتصادی و واردات به مسئله رکود تورمی منتقل کنند. زیرا مشکل 
فعلی و جدی اقتصاد ایران همین موضوع رکود تورمی است. بنابراین اگر آقای 
روحانی قصد تغییر در کابینه و تیم اقتصادی را دارد باید ســعی کند به دنبال 

تخصصی شدن و متمرکز عمل کردن باشد.
همچنین محمود جامساز از کارشناسان اقتصادی گفت: دولت دوازدهم در 
حالی چند ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می کند که بســیاری معتقد هســتند، 
وعده های انتخاباتی آقای روحانی عملی نشــده است. به خصوص وعده هایی که 
در مورد مســائل معیشــتی  مطرح کرده بودند، تا حدود  زیادی عملی نشد و 
همچنان اکثریت جامعه از طبقات حقوق بگیر تا صاحبان درآمدهای کم و ثابت، 

در شرایط فعلی تحت فشار قرار دارند.
وی ادامه داد: عالوه بر اقتصاد معیشتی، مسئله رفاه و تامین اجتماعی نیز 
از دیگر چالش های عمده دولت دوازدهم و جامعه خواهد بود. متاسفانه با وجود 
قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی همچنان با چالش هایی نظیر بازنشســتگی، 
بیکاری، از کارافتادگی، آسیب های اجتماعی و انواع فقر، نابرابری های اجتماعی 

و... مواجه هستیم.
دست اندرکاران فتنه

بیانیه دادند اما نیامدند
مرور خبرها حاکی از آن اســت که سران مجمع روحانیون با وجود صدور 
بیانیه دعوت به شــرکت در راهپیمایی روز جهانی قــدس، در این راهپیمایی 

ضدصهیونیستی شرکت نکردند.
برخی سران مجمع روحانیون در فتنه سال 1388 سردمدار جریان ضدانقالب 
شدند. این طیف ائتالفی جدید هر چند ادعای اعتراض به تقلب در انتخابات را 
داشتند اما به تدریج هویت واقعی خود را به نمایش گذاشتند و برحذف اسالم 
از »جمهوری اسالمی« تاکید کردند. آشوب گران قبل از اینکه به ایستگاه هتاکی 
به امام خمینی)ره( و سپس ساحت مقدس امام حسین علیه السالم برسند، در 
روز قدس سال 88، شعار ارائه شده از سوی وزارت خارجه اسرائیل ) نه غزه نه 
لبنان جانم فدای ایران( را تکرار کردند و به حاشیه سازی در راهپیمایی عظیم 

روز قدس پرداختند.
همین رویکرد اسرائیل پسند، موجب لو رفتن ماهیت واقعی دست اندرکاران 
فتنه و آشوب سال 88 شد و موجب انزوای سران فتنه و از جمله کسانی مانند 
خاتمی شد. این طیف با عنایت به روشن شدن عمق انزجار ملت ایران از رژیم 
اشــغالگر قدس، طی یکی دو سال اخیر سعی کردند ضمن رد گم کنی خود را 
مدافع آرمان فلسطین و طرفدار برگزاری راهپیمایی روز قدس نشان دهند چنان 
که مجمع روحانیون در بیانیه ای مفصل، ضمن تاکید بر اهمیت راهپیمایی این 

روز، جمالت صریح حضرت امام درباره روز قدس را بازخوانی کرد.
در عین حال، هیچ نشانه ای از حضور سران و اعضای اصلی مجمع روحانیون 
و ســایر احزاب سابقاً چپ مدعی خط امام)ره( در راهپیمایی عظیم روز قدس 

دیده نشده است.
پاسخ فوتبالی کی روش
به ادعای لغو تحریم ها

در حالی که برخی مدیران دولتی ادعا کردند تحریم های عمده پس از برجام 
لغو شده اند، سرمربی تیم ملی فوتبال تصریح کرد تحریم ها حتی درباره این تیم 

ورزشی هم لغو نشده است.
کارلوس کی روش در مصاحبه با هفته نامه اکسپرس گفت: »ما محدودیت های 
مالی و اجرایی زیادی در تیم ملی ایران داریم که به دلیل تحریم هایی است که 
علیه ایران وضع شده است که به عقیده من بی عدالتی محض است. فدراسیون 
فوتبال ایران حتی نمی تواند پاداش حضورش در مسابقات جام جهانی را دریافت 
کند، نمی تواند پول مستقیمی به دست آورد و همه این ها به خاطر تحریم هاست.«
یادآور می شــود آقای روحانی روز 23 تیــر 94 به هنگام اعالم خبر توافق 
)برجام( و قبل از آن تصریح کرده بود: تمام تحریم های هسته ای و مالی و حتی 

موشکی و تسلیحاتی در روز اجرای توافق برداشته خواهد شد.
آقــای روحانی پیش از این و بــه دنبال اظهارنظر دکتر صالحی، درباره دبه 
آمریکا و لغو نشدن تحریم ها مدعی شده بود صالحی متخصص این کار نیست. 
حاال باید دید ایشــان درباره گواهی مستند سرمربی تیم ملی فوتبال که اتفاقاً 

چندی قبل به همراه تیم ملی با روحانی دیدار داشت، چه نظری دارد.

وزیر خارجه کشــورمان 
اینکــه هیئت  بــا بیــان 
فقط  برجام  مذاکره کننــده 
بود،  مــردم  اراده  ترجمان 
گفــت: مردم برجــام را به 
نتیجه رساندند و شش کشور 
قدرتمند را به پای میز مذاکره 
کشاندند و ما آرامش خود را 

مدیون این مردم هستیم.
به گزارش فارس، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
که در آلمان حضور دارد، شامگاه 
دوشنبه در اجتماع ایرانیان مقیم 
آلمان در برلین طی ســخنانی 
اظهار داشــت: آیا ما چیزی جز 
پشــتیبانی، مقاومــت و حضور 
مردم در صحنه داشــته ایم؟ این 
مردم بدون ابزار دفاعی توانستند 
در برابر دشمن خشن و تخریبگر 
مقاومت کننــد و نهایتا صدام و 

حامیان او را ناکام گذاشتند. 
وی بــا بیان اینکــه هیئت 
فقط  نیز  برجــام  مذاکره کننده 
بــود،  مــردم  اراده  ترجمــان 
خاطرنشــان کرد: مردم برجام را 
به نتیجه رساندند و شش کشور 
قدرتمنــد را به پای میز مذاکره 
کشاندند. در غیر این صورت آنها 

نمی خواســتند ایران حتی یک 
سانتریفیوژ هم داشته باشد. 

رئیس دســتگاه دیپلماســی 
افزود: اگر ما به روزمرگی بگذرانیم 
طرف مقابل بیکار نمی نشــیند. 
فرصــت روابط پایدار بــا اروپا و 
اقتصادی  عمیق  روابط  خصوصا 
بــا آلمان پدید آمده اســت. اگر 
فرصت هــا را از دســت بدهیم 
کســانی آنها را تبدیل به تهدید 
برای ما می کننــد. ما به عنوان 
پشتوانه ترین  با  و  قدرتمندترین 
کشور منطقه معتقدیم که فقط 
در یک منطقه امن و توسعه یافته 
است که امنیت و پیشرفت ایران 
تامین می شود. کسانی که تالش 
می کنند که بــه قیمت حذف و 
ناامنی دیگران امنیت کسب کنند 
جز ناامنی و ذلت کسب نکرده اند.

ظریف افزود: باید سرمایه های 
ایرانیان داخل و خارج کشــور را 
جذب کنیم و هیچ ســرمایه ای 
بــه انــدازه این در پیشــرفت و 
توسعه کشــور موثر نیست. در 
سال تولید و اشتغال باید قسمتی 
از چرخه ارزش افزوده باشــیم و 
برای بازارهای جهانی تولید کنیم 
و اشتغال یک میلیون و دویست 

هزار نفر در سال را محقق کنیم. 
این وظیفه همکاران ما در وزارت 

امور خارجه است.
وزیر امور خارجه در حالی از 
به نتیجه رســیدن برجام سخن 
گفتــه اســت کــه تحریم های 
ضدایرانی نه تنها پس از اجرایی 
شدن آن برداشته نشده است که 
این تحریم هــا افزایش نیز یافته 
اســت ، اخیرا نیــز رای گیری 
برای تحریم جدید علیه ایران به 
بهانه »برنامه موشکی و حمایت 
از گروه های تروریســتی و نقض 
حقوق بشر« در ســنای آمریکا 
انجام شــد که براســاس آن و با 
رای بــاال تحریم هــای جدیدی 
علیه ایران تصویب شود.ســنای 
آمریکا طــرح تحریم های جدید 
ضــد ایران و روســیه را با نود و 
هشت رای موافق و دو رای مخالف 

تصویب کرد.
از ســوی دیگــر ظریف در 
حالی از فرصــت روابط پایدار با 
کشورهای غربی و به ویژه آلمان 
سخن می گوید که آمد و رفت های 
به  اروپایی  اقتصادی  هیئت های 
ایران در ســال های گذشته هیچ 
نتیجه و عایدی برای ملت ایران 

نداشته است.
برخــی در منطقــه تصــور 

می کنند امنیت خریدنی است
وزیر امور خارجه کشــورمان 
همچنین روز دوشنبه در نشست 
خارجی  روابط  شــورای  ساالنه 
اروپا طی سخنانی گفت : اتحادیه 
اروپا نمی تواند به هزینه دیگران 
پیروز باشد. ایران این را به خوبی 
می دانــد. باید ایــن تصور را که 
می توان به قیمــت ناامن کردن 
دیگران، امنیت به دست آورد را 

کنار گذاشت.
وزیر امور خارجه بدون اشاره 
به نتایج تقریبا هیچ برجام برای 
ایران با بیان اینکــه اروپا نقش 
مهمی در حصول توافق هسته ای 
ایفا کرده، گفت: دلیل این امر این 
بود که اتحادیه اروپا از اتخاذ روش 
حاصل جمع صفر خودداری کرد.
ظریف در بخــش دیگری از 
ســخنان خود گفــت: »امنیت 
خریدنی نیست. سیاست خارجی 
کاال نیست. توافق تسلیحاتی، به 
معنی شراکت نیست. یک اختالل 
شناختی در منطقه ما وجود دارد 
که تصور می کند می توان امنیت 

را از خارج وارد کرد.«

همزمان با ســفر وزیر 
کشــورمان  خارجه  امور 
اروپا  پارلمان  آلمــان،  به 
ایرانی  بیانیــه ای ضد  در 
خواســتار قرارگرفتن نام 
سپاه در فهرست سیاه شد.
شماری از اعضای پارلمان 
اروپا با انتشار بیانیه ای، ضمن 
محکوم کــردن آن چه نقض 
ایران خواندند،  در  حقوق بشر 
انقــالب  پاســداران  ســپاه 
اسالمی را به دست داشتن در 
بحران های منطقه متهم کرده 
و خواستار قرار گرفتن نام سپاه 

در فهرست سیاه شدند.
به گزارش فارس، این بیانیه 
سراســر ضد ایرانی به موارد 
اعدام در ایران به عنوان عاملی 
در راســتای نقض حقوق بشر 
اشاره و همچنین دولت کنونی 
را متهم کرده اســت که در 4 
سال نخســت فعالیت، شمار 

اعدام ها بسیار باال بوده است.
گفتنی است این اقدام ضد 
ایرانی پارلمان اروپا همزمان با 
وزیر  سفر محمدجواد ظریف 
امور خارجه به آلمان صورت 

گرفته است.
ظریف در جمــع ایرانیان 
مقیم آلمان در برلین گفته بود: 
فرصت روابط پایدار با اروپا و 
خصوصا روابط عمیق اقتصادی 

با آلمان  پدید آمده است.
اکنــون حدود 2 ســال از 
آغاز اجرای تعهدات 1+5 ذیل 
آمریکائی ها  می گذرد.  برجام 
پــس از برجام تا بــه امروز با 
نقض توافق بیش از 80 طرح 
و بیانیه علیــه ایران تصویب 
کرده اند. غارت 2میلیارد دالری 
اموال ایران، اجرای ســفت و 
سخت قانون محدودیت ویزا، 
و  تحریم سوئیفت  اســتمرار 
ســنگ اندازی و ایجاد هراس 
در ارتبــاط ایران با بانک های 
تحریم های  تصویب  خارجی، 

جدیــد ضد ایرانــی و تمدید 
قانون آیسا تنها بخشی از این 
عهدشکنی است. با وجود این 
مقامات  آشــکار،  عهدشکنی 
آمریکا مدعی شدند که نه تنها 
تعهدات خــود را کامل انجام 
داده اند بلکه به مواردی فراتر 

از آن نیز عمل کرده اند.
علی رغــم کارنامه ســیاه 
آمریــکا در اجــرای تعهدات 
نقض عهدهای  و  بین المللــی 
مکــرر در تعهــدات مختلف، 
روزنامه هــای زنجیــره ای در 
ســال های گذشــته تاکیــد 
می کردنــد که بایــد به قول 
برجام  اجرای  در  آمریکایی ها 
اعتماد کرد.برای نمونه، روزنامه 
زنجیره ای شرق-دی ماه 94- 
در تیتر یک نوشت:»اطمینان 
تهران از اجرای برجام، امضای 

کری تضمین است«. 
رسوایی  تشــت  وقتی  اما 
برجــام از بام افتــاد، مقامات 
دولــت یازدهم و روزنامه های 
زنجیره ای تاکید کردند:»آمریکا 
بدعهــدی می کند امــا ما با 
جامعه جهانی توافق کرده ایم 
و آمریکا نمی تواند آن را نقض 
کند«. در روزهــای اخیر نیز 
به  رســانه های  و  دولتمردان 
ظاهر حامی دولت از تضمین 
اروپای »آقا اجازه«- به تعبیر 
مقامات ارشد دولت یازدهم- 
سخن می گویند. این در حالی 
است که اتحادیه اروپا مدعی 
است که آمریکا تاکنون برجام 

را نقض نکرده است.
»فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا- 
بهمن 95- به صراحت و البته 
با گســتاخی اعــالم کرد که 
»تحریم هــای اروپا در برخی 
موارد شــدید تر از تحریم های 
آمریکا اســت«. این اظهارنظر 
یکی از مصادیق شباهت رفتار 
برخی از کشورهای اروپایی و 

بدون اشاره به تحریم های جدید سنا علیه ایران 

ظریف : برجام به نتیجه رسیده است!

آمریکا در مواجهه با ایران است. 
این رفتار خصمانه ســابقه ای 
طوالنی دارد و پس از امضای 
برجام -  برخالف فضاســازی 
گسترده روزنامه های زنجیره ای 
و رسانه های مدعی اصالحات - 
نه تنها کاهش نیافت بلکه ابعاد 

گسترده تری نیز پیدا کرد.
در حالــی که ایــن رفتار 
خصمانــه علیه ملــت ایران 
روز به روز ابعاد گسترده تری به 
خــود می گیرد، اما عده ای در 
داخل کشور -  بدون توجه به 
منافع ملی -  با تغییر صورت 

مسئله همچنان به دنبال نشان 
دادن آدرس غلــط بــه افکار 

عمومی هستند.
دو گروه »ســهل اندیش« 
و »ماموریــت دار بــرای بزک 
غرب« که دیروز - بدون توجه 
به توانمندی هــای داخلی -  
آدرس حل مشــکالت را در 
آغوش گرفتن کدخدا معرفی 
کرده بود، امروز نیز -  همچنان 
بدون توجه به توانمندی های 
داخلی -  نســخه در آغوش 
گرفتــن فرزندخوانده آمریکا 

یعنی اروپا را پیچیده است.

همزمان با سفر ظریف به آلمان

پارلمان اروپا در بیانیه ای ضد ایرانی
خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سیاه شد

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: بعد از ســنای آمریکا که با 98 رأی موافق از 100 رأی 
سناتورها، سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار داد، 265 عضو 
از 736 عضو پارلمان اروپا هم خواستار قرار دادن سپاه در لیست 

سیاه شده اند!
گفت: سپاه پاسداران، تجارت خارجی و روابط مالی با کشورهای دیگر 

ندارد که این تحریم ها علیه آن مؤثر باشد.
گفتم: با حضور مستشاری سپاه در حمایت از جبهه مقاومت 
منطقه هم که سال هاست آمریکا و اروپا مخالف بوده و هستند و 

هیچ کاری از دستشان برنیآمده است.
گفت: و بارها به ناتوانی خود در مقابل سپاه هم اعتراف کرده اند.

گفتم: روباهی کراک و شیشه مصرف کرده بود و راه افتاده بود 
توی جنگل و عربده می کشید که پلنگ تیکه پاره می کنم! شکم 
ببر جر می دهم! و... ناگهان چشمش به یک شیر افتاد و گفت؛ البته 

بعضی وقت ها هم غلط زیادی می کنم! 


