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محکمبایستیددرمقابلهمهقدرتها
اگر بخواهید به همه مشکالت پیروز بشوید باید همه محکم بایستید در مقابل 

همه قدرت ها. باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همه مشــکالت. باید ارزشهای 

انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید؛ و استقالل خودتان را همه جور؛ استقالل 

فرهنگی، اســتقالل اقتصادی، استقالل اجتامعی همه اینها را باید شام محکم نگاه 

دارید. و این در ســایه]...[ توجه به مکتب اســالم و اتکال به خدای بزرگ و با هم 

همپیامن شدن و همه قرشها برادر دانسنت یکدیگر است.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

پرسشدربارهجاسوسعضوتیمهستهای
ریختنآببهآسیابدشمناست!
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سرویسسیاسیـ
روزنامه آفتاب یزد دیروز در گزارشــی نوشت: »عبدالرسول دری اصفهانی این روزها بدجور سوژه شده، 
به خصوص سوژه جناح محافظه کار... آنچه این روزها در جریان اتهام دری اصفهانی در برخی از رسانه ها و 
اســتفاده جناحی از این خبر پیش آمده بی تردید نمونه بارزی از آب به آســیاب دشمن ریختن است. اقدام 
روزنامه های زنجیره ای اصولگرا در به تصویرکشیدن یک عکس و تیترهای خفت بار برای منافع ملی، نشان 
می دهــد جریانی پرغــرض در پس پرده به دور از حفظ هرگونه جناب انصــاف، اخالق و رعایت عرف های 
سیاسی، مغالطه و سفسطه از یک پرونده را سرلوحه کار قرار داده است تا از این طریق تا می توانند دولت و 
شخص حسن روحانی را در جریان برجام بکوبند و در آستانه خروج دونالد ترامپ از برجام در زمین دونالد 

ترامپ بازی کنند«.
ماجرای حضور یک جاســوس در تیم مذاکره کننده یکی از علت های دستاورد تقریبا هیچ برجام است. 

قصور و تقصیرهایی که به »هسته ای رفت و تحریم ها ماند« منتهی شد.
دری اصفهانی به جرم جاسوسی دستگیر و محکومیتش قطعی شده آن وقت روزنامه زنجیره ای مدعی 
اصالح طلبی مدعی سفسطه و مغالطه اصولگرایان شده و از آن انتقاد کرده و نوشته پرداختن و سؤال کردن 
درباره جاســوس عضو تیم هســته ای، ریختن آب به آسیاب دشمن اســت! اتفاقا سفسطه شیوه این رسانه 
مدعی اصالحات است که با وجود اثبات جرم و خیانت این جاسوس، دنبال به حاشیه بردن اصل ماجراست.

در روزهای گذشته، حجت االسالم محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه توضیحات جدیدی درباره مجازات 
عبدالرسول دری اصفهانی از اعضای فنی تیم مذاکره کننده هسته ای که به اتهام جاسوسی بازداشت و به ۵ 
ســال حبس قطعی محکوم شده است، ارائه کرد. وی گفت: »آقای عبدالرسول دری اصفهانی، فرزند حسین 
دارای تابعیت دوگانه در کانادا و ایران اســت. وی با ۲ سرویس اطالعاتی ارتباط داشته است. حجت االسالم 
محسنی اژه ای تاکید کرد: ایشان یک پرونده فساد مالی هم دارد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است.«

دم زدن از »انصاف«، »اخالق« و »رعایت عرف های سیاسی« به قیافه روزنامه های زنجیره ای و مدعیان 
اصالحات زار می زند.

این جماعت در اوج عهدشکنی های آمریکا در توافق و در حالی که دولت اوبامای مودب! و باهوش!- تعبیری 
که مقامات ارشد دولت یازدهم به کار بردند- به صورت مکرر برجام را نقض کرده بود، به صف شده و تاکید 
کردند که »امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است« و »مقامات آمریکایی قول داده اند که به برجام عمل 
کنند.« چندی پیش مدیر مسئول یکی از روزنامه های زنجیره ای در یک مصاحبه اذعان کرد که برای قبوالندن 
برجام به مردم، مجبور به اغراق و بزک توافق بودیم! این اعتراف تنها یک نمونه از بازی کردن روزنامه های 

زنجیره ای در پازل دشمن و بازی با منافع ملی و اصالت دادن به غرض های حزبی و جناحی است.
آفتاب یزد در گافی عجیب در تیتر گزارش، نام جاســوس هســته ای را »دری نجف آبادی« عنوان کرد! 
آفتاب یزد این روزنامه مدعی اصالح طلبی هنوز نام عضو تیم مذاکره کننده هســته ای را نمی داند و در عین 

حال ژست کارشناسی هم به خود می گیرد!

ادامهسریالفرافکنیوفرارازپذیرشمسئولیتدستاوردتقریباهیچ
روزنامه ایران دیروز در یادداشتی با عنوان »گناه برجام چیست؟« نوشت: »گذشته از اینکه منتقدان و مخالفان- که 
خود یا دولت مورد حمایت آنها  چند سال تجربه گفت و گوهای بی حاصل را در کارنامه دارند- تا کنون هیچ بدیل قابل 
توجهی در مقابل برجام ارائه نداده اند، نکته قابل توجه ضرورت»هم افزایی« برای استفاده از ظرفیت های برجام است. 
از ابتدا هم روشــن بود که توافق هســته ای شــرط الزم برای بهبود اوضاع کشور بخصوص در حوزه اقتصادی است و نه 
شــرط کافی. به گفته بســیاری از کارشناسان بعد از انعقاد توافق، نوبت به هنر مدیریت داخلی است که چقدر بتواند از 

ظرفیت های گشوده شده بهره ببرد.«
نویسنده مدعی است که منتقدان تاکنون بدیل قابل توجهی در مقابل برجام ارائه نداده اند! و ظاهرا فراموش کرده 
است که اعتماد بر توانمندی های درونی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی نه فقط به عنوان بدیل برجام بلکه به عنوان 
آدرس اصلی و حقیقت بنیادین پیشرفت و توسعه کشور همواره مورد تأکید منتقدان برجام و دلسوزان منافع و آینده 

کشور بوده است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »حال سؤال اینجاست که آیا بخش ها و نهادهای مختلف خارج از قوه 
مجریه در این مسیر حرکت کرده اند و نسبت به استفاده از این ظرفیت ها اهتمام داشته اند یا برجام را نیز همانند بسیاری 

از پدیده های دیگر به یک ماجرای سیاسی و جناحی بدل کردند.«
نویسنده طوری نوشته که گویی دولت توافقی مدبرانه و قهرمانانه با 1+۵ داشته و از همه ظرفیت های آن به احسن 
وجه برای پیشــبرد منافع ملی بهره برده اســت و تنها بخش های غیردولتی اند که غافل و مقصرند! البته دوام ارادت و 

تمجید از دولت برای مجیزگویانش اهمیت وافری دارد.

منتقدانبرجاممقصرخسارتمحض!
ایران افزود: »نا گفته پیداست وقتی برخی مسئوالن، توافق هسته ای را »تیر زهرآگین« می دانند و برخی آن را  تالش 
4 ساله بی فایده می خوانند، انتظارها برای ایجاد همگرایی و هم افزایی در جهت تأمین بیشتر منافع ملی حاصل نشده است.«
وزیر امور خارجه همین چند روز پیش در نشست وزیران امور خارجه 1+۵ گفت که »هنوز نمی توانیم در انگلیس 
یک حساب بانکی باز کنیم.« عراقچی نیز تصریح کرد که تحریم ها روی کاغذ برداشته شده است. همچنین در شرایط 
حاضر نه تنها تحریم ها برداشــته نشــده بلکه افزوده شده است و نتیجه توافق هسته ای غول بیکاری و رکود و گرانی و 
افزایش فشار و تهدید بوده است در حالی که به تصریح رئیس جمهور قرار بود پس از اجرایی شدن برجام تمامی تحریم ها 
بالمره برداشــته و گشــایش اقتصادی آغاز شود. حال از مدعیان اصالحات و حامیان دولت عجب نیست که برای فرار از 
پاسخگویی و پذیرش مسئولیت خسارت محض برجام، با سفسطه منتقدان برجام را که هشدارهایشان مو به مو مجقق 
شــده، مقصر جلوه دهند. حول محور خســارت محض و اهرم اصلی زیاده خواهی می توان همگرایی و هم افزایی کرد؟ یا 

باید هرچه سریع تر عکس العمل های پیش بینی شده در قانون را اجرا کرد؟

بههردریمیزنندتاخسارتمحضراتوجیهکنند!
این روزنامه ادامه داد: »برخی نه تنها در این مسیر حرکت نکرده که اتفاقاً در جهت عکس گام برداشته اند و بیراه 
نیست که یکی از کارشناسان مسائل بین المللی معتقدند ترامپ در اعالم سیاست های خود علیه ایران گوشه چشمی به 
محافل تندرو و مخالف برجام دارد و امیدوار است با تحریک مخالفان داخلی، ایران به دست خود از برجام خارج شود. 
بنابر این معلوم نیست گناه برجام به عنوان یک تصمیم نظام در این میان چیست که اجماع جهانی علیه ایران را امروز 

متوجه تندروهای کاخ سفید کرده است.«
ایران مشابه گزاره های مطرح شده در پاراگراف فوق را طی گفت وگویی نیز منتشر کرد. یک کارشناس به ایران 
گفت: »آمریکا ماهیت گروه ها، منشــأ اختالفات داخلی ایران و فشــار به دولت و گرانیگاه هایی را که می تواند فشار 
مضاعفی به دولت وارد کند نیز می شناسد. بنابراین ساده اندیشی است که فکر کنیم ترامپ با این موضعگیری، سنگین تر 
شــدن کفه به نفع مخالفین ایرانی برجام را مد نظر نداشــته باشد. بنابراین یکی از امیدهای اصلی رئیس جمهوری 
آمریکا، این اســت که در داخل ایران، گروه های تندرو به دولت ایران فشــار بیاورند و شرایطی ایجاد شود که خود 

ایران برجام را نقض کند.«
حامیان دولت برای سرپوش گذاشتن بر ضرر مطلق برجام می کوشند با مغالطه منتقدان دلسوز توافق هسته ای را 
همسوی آمریکا و اسرائیل وانمود کنند. در شرایطی که برجام ابزار مهم ترامپ برای ادامه سیاست های خباثت آمیز علیه 
ایران است و رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل برای رایزنی جهت حفظ توافق هسته ای به آمریکا سفر می کند، 

چنین ادعایی مضحک و بی اساس به حساب می آید. 

لفظپردازیوآدرسغلط!
وی با اشــاره به اینکه تحریم هایی که اینک از ســوی آمریکا اتفاق می افتد، مرتبط با مذاکرات هسته ای نیست بلکه 
ریشه در مشکل دیرینه ایران و آمریکا دارد، افزود: »در واقع ما دو پرونده داریم پرونده هسته ای و پرونده مشکالتی که 
از آغاز انقالب با آمریکا داریم. تحریم های مورد مذاکره هم معطوف به پرونده اول بود. پس مذاکره و برجام محمل کاماًل 

منطقی و قابل دفاعی دارد. ولی متأسفانه این مسئله هنوز در داخل حل نشده است.«
گذشته از تالش این کارشناس برای آدرس غلط و توجیه و انحراف اذهان، نتیجه این مطلب به وضوح آن است که 
چه مذاکره کنیم، چه نکنیم، به دلیل ماهیت انقالب تحریم می شویم. حال دولت محترم باید پاسخ دهد که بر اساس 
چه منطقی ثمرات و پیشــرفت های هســته  ای را با امید به برداشته شدن تحریم ها تعطیل کرده اند؟ همین تحریم های 

هسته ای که به ادعای این شخص رفع شدن آنها علت مذاکرات بوده، برداشته شده؟

خوراکراچهکسیفراهمکرد؟!
مصاحبه شونده در بخش دیگری از این گفت وگو اظهار داشت: »صرف انجام این آزمایش ها بر مبنای حق دفاعی ایران 
است و هیچ ممنوعیتی برای آن وجود ندارد اما طبیعی است که اگر در کنار آزمایش این موشک ها مدیریت و نظارتی 

بر حواشی آن نشود و سخنانی بیان شود که خوراک رسانه های غربی را فراهم کند، کار دشوار می شود.«
خوراک رســانه  های غربی را چه کسانی جز مقامات ارشــد دولت فراهم کردند؟ وقتی رئیس جمهور پیش از انجام 
مذاکرات هســته ای با بیان اینکه »خزانه خالی اســت« دست طرف ایرانی را برای چانه زنی و مقاومت بر دستاوردهای 
هسته ای می بندد، وقتی واکنش ظریف به تحریم های جدید و نقض آشکار برجام تنها پیام توییتری و اظهارنظر منفعالنه 

ایمیلی است، ژست نقد و توصیه به منتقدان برجام را می گیرید!؟

انتقادروزنامهزنجیرهایازحاشیهسازیدولت
روزنامه زنجیره ای بهار روز گذشته در گزارش تیتر یک با عنوان »جوانان بیکارند« به سخنان حاشیه ای و کنایه آمیز 
رئیس جمهور به قوه قضائیه و پاسخ صریح رئیس دستگاه قضا واکنش نشان داد و نوشت: »همین چند روز پیش بود که 
یکی از مقامات دولتی از آمار وحشتناک 60 درصد بیکاری در برخی از استان ها خبر داد. این آمار تکان دهنده که البته 
برای همگان هم ملموس است نشان از عمق بحران بیکاری، به خصوص در قشر جوان جامعه دارد و می توان گفت که 

آن کسی که بیکار است نه رئیس جمهور محترم است و نه ریاست محترم قوه قضائیه.«

کماکاندرهوایانتخابات!
ایــن روزنامه زنجیره ای در ادامه همچنین طعنه ای به وعده وعید های عمل نشــده دولت در زمینه اشــتغال زد و 
نوشــت: »بیکاران واقعی ما مردم هســتیم. مردمی که به امید یافتن کاری برای گذران زندگی شان به هر دری می زنند 
 امــا با وجود تمامی برنامه های رنگارنگ دولت برای ایجاد اشــتغال خبری از کار نیســت.آری آقایــان، بیکاران واقعی 

ما هستیم نه شما!«
روزنامه اصالح طلب بهار در همین زمینه طی یادداشت دیگری به کارکردهای تبلیغاتی حاشیه سازی های رئیس دولت 
پرداخت و با اشــاره غیر صریح به اینکه دولت هنوز در حال و هوای انتخابات اســت، نوشت: »زمانی که دولت ها در عمل 
نسبت به شعارهای سیاسی انتخاباتی شان سهل انگاری های مدیریتی داشته باشند، به یقین نمایش های گفتاری و کالمی 

جای نتایج ملموس سیاسی را پر خواهد نمود.«

مجمع تقریب
پادزهر سناریوی سیا

سیدروحاهللامینآبادی
رهبر معظم انقالب 19 مهر ماه سال 1369 همزمان با انجام مقدمات 
برای تاسیس »مجمع التقریب بین المذاهب االسالمیه « طی حکمی 
مرحوم آیت اهلل واعظ زاده خراسانی را به عنوان نخستین دبیرکل این 
مجموعه منصوب کردند،)1( ایده تقریب بین مذاهب اسالمی از نخستین 
روزهای پیروزی انقالب اســالمی از ســوی بنیانگذار انقالب اسالمی 

پیگیری و با برگزاری هفته وحدت تداوم یافت.
در سال های گذشته به خوبی فلسفه و لزوم »وحدت میان مسلمانان 
« و » تقریب بین مذاهب اسالمی « احساس می شود ، جهان اسالم دچار 
فتنه بزرگی شده است که یک سوی آن دشمنان همیشگی این امت 
قرار دارند با ابزارهایی نظیر داعش قرار دارند و سوی دیگر مسلمانانی 
که فارغ از شیعه و یا سنی بودن قربانی گروه های تکفیری و تروریستی 

مورد حمایت غرب شده اند.
کافی اســت به این نکته بسیار مهم از سر دقت توجه کنیم؛ »چرا 
بیشترین قربانیان گروه های تروریستی به ظاهر مسلمان، خود مسلمانان 

هستند؟« 
پیش زمینه وحدت میان مسلمانان ،نشستن علمای اسالم اعم از 
شیعه و سنی از همه فرق اسالمی دور یک میز و تاکید بر این واقعیت 
است که مشــکل امروز جهان اسالم شیعه بودن من ایرانی ساکن در 
تهران و دیگر شــهرها و یا ســنی بودن برادران دیگر در کردســتان، 
سیستان و بلوچســتان و دیگر شهرهای جهان اسالم نیست، مشکل 
اســتعمارگرانی هستند که می خواهند از اختالفات فقهی و کالمی به 

سود خود بهره ببرند.
تا به حال از خود پرسیده ایم که چرا غرب به ویژه کشورهایی چون 
آمریکا و انگلیس که نفرت پراکنی مذهبی را ممنوع می دانند و در این 
رابطه قوانین سختگیرانه ای نیز اعمال می کنند هیچ مشکلی با فعالیت 
شبکه های ماهواره ای و...ضد تشیع و ضد اهل سنت در کشورهایشان 
ندارند؟! کافی است فعالیت برخی از این شبکه های به اصطالح دینی 
را کــه مرکز آنها در آمریکا و انگلیس قرار دارد پیگیری کنید ، نفرت 
پراکنی مذهبی در این شبکه ها موج می زند و مدیران این شبکه ها به 
اذعان خود این افراد تحت حمایت ســرویس های جاسوسی و امنیتی 

غرب قرار دارند!
ایــن مختصر خود به خوبی اهداف اســتعمارگران از تفرقه میان 
مسلمانان نشان می دهد ، در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی نیز آمریکا 
بر روی تفاوت های مذهبی و قومیتی طبیعی در کشور سرمایه گذاری 
فراوانــی کرده بود ، تالش برای تجزیه بخش هایی از کشــور از جمله 
کردستان ، خوزستان و...در این راستا می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

دوسناریوبرایآشوب!
اسناد النه جاسوسی به عیان نشان می دهد که آمریکا بر روی چند 
مسئله سرمایه گذاری شــایانی کرده بود؛ ایجاد و تشدید شکاف های 

قومی-مذهبی و اختالف افکنی میان گروه های مختلف.
در یکي از اسناد النه جاسوسی که مهر »خیلي محرمانه« بر روی 
آن حک شده است یکي از دیپلمات هاي آمریکایي به نام »جان گریوز« 
در گزارشــی به مرکز می نویسد : » هیچ یک از گروه ها اعم از رهبران 
سنتي نیروهاي مسلح، مدیران و تکنیسین هاي غربزده، سیاستمداران 
لیبرال دموکرات، آرمان گرایان شــبه نظامي و باالخره افراطیون چپ 
گرا که شامل کمونیست ها نیز مي شوند، نمي توانند به نحو آشکار براي 
به دست گرفتن قدرت اقدام نمایند چون همیشه این خطر هست که 
بنیادگرایان اســالمي که از حمایت بي دریغ توده ها برخوردارند، آنها 
را نیســت و نابود سازند. مع ذالک بنیادگرایان اسالمي نیز آسیب پذیر 
هســتند. به نظر من حداقل دو سناریو وجود دارد که مي توان آشوب 

به پا کرد و باعث سقوط نهایي آنان شد.
ســناریوي اول: نیروهاي رو به تفرق ناشي از نارضایتي هاي نژادي 
و منطقه اي، که اگر به نحو نامناســبي با آنها برخورد شود، مي توانند 
سبب بسته شدن حوزه هاي نفتي و رکود در اقتصاد سنتي شده و یا 
ناسیونالیسم آن قدر بي اثر شود که توده هاي مردم از عدم استعداد و 

توانایي رهبران اسالمي خود ناراضي و ناامید شوند.
سناریوي دوم: ایجاد اختالف در میان محصلین مدارس و دانشجویان 
دانشگاه ها نیز مي تواند منجر به بروز نارضایتي عمومي و یا خشونت شده 
و ســبب به وجود آمدن همان دوره هاي چهل روزه شهادت طلبي اي 

شود که منتهي به سقوط شاه گردید.«)۲( 
در ســند دیگری آمده است : » اگر کردها، آذربایجاني ها، اعراب و 
سایر گروه هاي قومي تالش هاي خود را هماهنگ کنند )اغتشاش هم 
زمان( و در جهت مشترک سرنگوني دولت کنوني با یکدیگر همکاري 
و از یکدیگر حمایت کنند، به عقیده ما آنها امکان موفقیت دارند.« )3(

جالب آنکه در پنجم اوت1980 برابر با چهاردهم مرداد13۵9 چند 
هفته پس از شکســت کودتای نوژه ، در نشســت سران عرب در شهر 
طایف که صدام نیز در این نشســت حضور داشت )4( ، راه هاي مقابله 
با جمهوري اســالمي ایران مورد گفت وگوي حاضران قرار گرفت. در 
این جلسه خصوصي به توصیه آمریکا، عربستان براي مقابله با انقالب 
اسالمي و جلوگیري از آن طرحي را پیشنهاد کرد که اساس آن ایجاد 
اغتشــاش در نقاطي از ایران بود که ســاکنان آن را بیشتر اهل سنت 

تشکیل مي دادند.
رژیم بعث صدام در این جلسه ضمن تأکید بر موافقت خود با این 
طرح قول می دهد همه امکانات خود را در اختیار آن برنامه قرار دهد، 
هیئت اردني نیز می گوید: » براي شکست جمهوري اسالمي ایران باید 
در داخل این کشور دست به عمل زد و نقشه ایجاد اختالف بین شیعه 
و ســني مي تواند مورد استفاده قرار گیرد تا ثبات امنیت داخلي را به 

هم بریزد.« )۵(
درگیری هــای مذهبی و قومی در جهان اســالم به ویژه در طول 
دهه های گذشــته ارتباط نزدیکی با سناریوهای مرموز جاسوسان سیا 
داشته و دارد، سفارت آمریکا در هر کشوری که نظام آن با معیارهای 
آمریکا منطبق نباشد چند سناریوی همزمان را پیش می برد ، نخست 
ایجاد اختالف میان گروه های مختلف قومی و مذهبی و از سوی دیگر 

تمرکز برخواسته های گروه های صنفی.
درگیری های سال های نخست پیروزی انقالب اسالمی در مناطق 
کرد ، بلوچ و عرب نشــین ایران اســالمی بایستی در این راستا مورد 
ارزیابــی قرار گیرد ، خالصه کالم اینکه اســتعمارگران قدیم و جدید 
همواره بر روی اختالفات و یا بهتر بگوئیم تفاوت های طبیعی قومی و 
مذهبی برای ریشه کن کردن حرکت های اصیل ضد سلطه امید بسته و 
سرمایه گذاری کرده اند ، بر اندیشمندان و متفکران اسالمی است که در 
مقابل چنین توطئه هایی که این روزها بخشی از جهان اسالم را طعمه 
کینه جویی اراذل و اوباش مورد حمایت آمریکا کرده اســت مقاومت 

کنند و راه  را بر پیروزی چنین توطئه گرانی ببندند.
پینوشتهادردفترروزنامهموجوداست.

نگاه

یکرسانهآمریکاییدرگزارشینوشته
باعث کشور این رئیسجمهور رفتارهای
شدهتمامیایرانیهادربارهعدماعتمادبه

واشنگتنمتحدباشند.
آسوشــیتدپرس در گزارشــی نوشت: در 
حالی که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
توافق هسته ای با ایران را تهدید می کند، ایرانیان 
احساس می کنند که نه تنها تاکنون بهره ای از 
این توافق نبرده بلکه شــک آنها به آمریکا نیز 

شدت یافته است.
این خبرگــزاری در گفت و گوی میدانی با 
اهالی تهران نوشت: پیر و جوان، دانشجو، معلم 
و زن و مرد تقریبا نگرانی یکســانی داشتند. به 
عبارت دیگر هشتاد میلیون ایرانی هنوز به منافع 
حاصل از توافق سال ۲01۵ نرسیده اند و تورم و 
بیکاری کماکان در سطح باال باقی مانده است.

به نوشــته ایــن خبرگزاری، آنهــا عنوان 
می کنند که تهدیدهای ترامپ علیه ایران تائید 
ســخنان رهبران این کشور اســت که از سال 
1979 میالدی هشدار داده به آمریکا نمی  توان 

اعتماد کرد.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس، نوشــته این 
تهدیدها طرفداران طیف های مختلف سیاسی 
در ایران را متحد کرده است.»غالم رضا حائری« 
دانشجوی ۲1 ساله معماری در این زمینه گفت: 
من که هیچ نفعی از این توافق ندیده ام. آیا ترامپ 

قصد دارد هیچ را به هیچ اضافه کند؟!
»بهرام صفری«  39 ساله و معلم دبیرستان 
گفت که در ابتــدا از حامیان توافق بوده اما به 
تدریج و با توجه به حمالت ترامپ نســبت به 

آن ناامید شد.
وی با  اشاره به ســخنان آیت اهلل خامنه ای  
رهبــر معظم انقالب ایران گفت:حین مذاکرات 
هسته ای از ســخنان رهبری متعجب بودم اما 
اینک می فهمم که حق با اوست. آمریکایی ها به 

امضای خود هم پایبند نیستند.
»زهرا لواسانی« کارمند بانک خصوصی در 

ایران نیز با  اشاره به عدم حضور بانک های خارجی 
در ایران گفت: من انتظار ندارم که اقدام جدید 

ترامپ منتهی به تغییر قابل توجهی شود.
»مهدی عابدی« شهروند سی ساله تهرانی 
نیز می گوید با وجــود این چالش ها ایران قادر 
است با تحریم های بیشتر آمریکا دست و پنجه 

نرم کند.
وی در این بــاره گفت: جامعه جهانی تنها 
به آمریکا ختم نمی شود. ایران هنوز قادر است 
تعامل با دیگر کشــورها  را ادامه دهد. ما چهل 
سال است با آمریکا مشکل داریم و با وجود این 

کشمکش ها پابرجا مانده ایم.
»مهدی شاکری«، شهروند 4۲ ساله که در 
کار واردات و فروش قطعات خودرو فعال است، 
گفت: اقدام های ایران چون آزمایش های موشکی 
و مواردی دیگر احتماال آمریکا را تحریک کرده 
اســت. ایران می تواند با ترامپ با احتیاط وارد 
عمل شود زیرا او رئیس جمهوری افراط گرا است 
و بسیاری از اقدام هایش منطقی نیست. شاید اگر 
ایران ترامپ را به خود حساس نکرده بود، امروز 

در چنین وضعیتی قرار نداشتیم.
حمایتمقامصهیونیستازبرجام

»عاموس یادلین«  رئیس ســابق ســازمان 
اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی در یادداشتی 
خطاب به »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
از وی خواسته  است تا فعال از برجام خارج نشود.
یادلین تاکید کرد کــه باید برای تمدید و 

ارتقای برجام تالش کرد.
یادلین که ریاست اندیشکده مطالعات امنیت 
داخلی رژیم صهیونیســتی را بر عهده دارد، این 
یادداشت را به صورت مشترک با »آونر گولوو« 
 عضو ســابق شــورای امنیت داخلی این رژیم 

نوشته است.
در این یادداشــت آمده اســت: ارتقاء این 
توافق هدفی اســت که بایــد قاطعانه در میان 
مدت و درازمدت دنبال شــود، اما صرفا پس از 
ایجاد شرایط الزم برای افزایش فشار بین المللی 

بر ایران به منظور وادار کردن این کشــور برای 
پذیرش محدودیت های پیشنهادی.

رئیس  سابق سازمان اطالعات نظامی رژیم 
صهیونیستی در ادامه توضیح می دهد که آنچه 
آمریکا باید انجام دهد این است که متحدان خود 
را برای تصویب قطعنامه های جدید سازمان ملل 
علیه آزمایش های موشکی و آنچه که فعالیت های 

تروریستی در خاورمیانه خوانده، بسیج کند.
اقداممتقابلمیکنیم

محمدجــواد ظریف وزیر امــور خارجه در 
واکنش به تصمیم دولت ترامپ برای قرار دادن 
ســپاه پاسداران در فهرســت تروریستی، سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی را یک افتخار برای 
کشــور و ضامن دفاع از کشــور و تداوم انقالب 
و دفاع از مرزهای کشــور خواند.ظریف با بیان 
اینکه نقش سپاه در جنگ تحمیلی نقش بسیار 
درخشــانی بود، افــزود: آمریکایی ها با چنین 
اقداماتی، بیشتر خودشان را منزوی تر می کنند و 
در چشم مردم ایران منفورتر می شوند.وی تصریح 
کرد: در صورتی که چنین اشتباه راهبردی توسط 
مقامات آمریکایی صورت بگیرد، حتما جمهوری 

اسالمی اقدام متقابل انجام خواهد داد.
وزیر امــور خارجه در مقاله ای در نشــریه 
آمریکایــی آتالنتیک با بیــان اینکه توانمندی 
نظامی ایران قرار نیست موضوع هرگونه مذاکره 
دیگر و یا چانه زنی قرار گیرد، گفت: هیچ کشوری 
نباید از توانمندی موشــکی و قدرت نظامی ما 
هراس داشته باشــد، مگر آنکه خیال حمله به 
ســرزمین ما و یا اقدام تروریستی علیه ما را در 

سر پرورانده باشد.
صبرایرانحدیدارد

انگلیسی»گاردین« طی یادداشتی  روزنامه 
به بررســی تصمیم احتمالــی »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برای تروریستی اعالم کردن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی پرداخته و نوشت 
این اقدام سپاه را متوقف نمی کند ولی تجارت با 

ایران را با مشکل مواجه می کند.

در ابتدای این یادداشت با  اشاره به واکنش 
فرمانده سپاه پاســداران به احتمال تروریستی 
اعالم شــدن، آمده است: این مسئله نشان داد 

که صبر ایران نیز حدی دارد.
گاردیــن به نقــل از »اندرو کلــر« یکی از 
معاونین پیشــین بخش مربوط به تحریم ها در 
وزارت خارجه آمریکا نوشــت: عدم تایید توافق 
هسته ای ایران از سوی ترامپ، »گل به خودی« 
است و تروریســتی اعالم کردن سپاه نیز برای 

برجام بی فایده و زیان آور است.
تاریخانقضا

به گــزارش فارس، »ریچــارد نفیو« عضو 
ســابق تیم مذاکره کننده هســته ای آمریکا در 
یادداشتی در اندیشکده »بروکینگز« تصریح کرد 
محدودیت های مندرج در بند T توافق هسته ای 

برای ایران تاریخ انقضا ندارند.
بند T برجام فعالیت هایی را که می تواند در 
طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای 
موثر باشد، منع می کند. در این بند به مواردی 
همچون اســتفاده از مدل های کامپیوتری که 
بمب هسته ای را شبیه سازی می کند یا طراحی 
سیستم های چند نقطه ای، انهدام انفجاری  اشاره 

شده است.
نقشآیپک

روزنامه صهیونیســتی جروزالم پســت در 
گزارشــی نوشت: البی »آیپک« نقشی فعال در 
ترسیم راهبرد جامع رئیس جمهوری آمریکا در 
قبال ایران ایفا کرده است؛ راهبردی که قرار است 

طی هفته جاری اعالم شود.
بزرگ ترین سازمان مدافع رژیم صهیونیستی 
در آمریکا به طور خــاص درباره این راهبرد به 
دونالد ترامپ مشــاوره نداد بلکه آیپک در حال 
البی کردن بــرای ترســیم و طرح ریزی مفاد 
وسیع تر درخصوص سیاســت آمریکا در قبال 
ایران است؛ سیاستی که در آن توافق هسته ای 
)برجام( تنها یک بخش از رویکرد گسترده تر در 

قبال جمهوری اسالمی است.

آسوشیتدپرس:

تهدیدهای ترامپ
 ایرانیان را درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا متحد كرد

سخنگویدولتدرخصوصحملونقل
زائراناربعینگفت:کاریکهدولتمیتواند
انجامدهدایناستکهبااختصاصردیف
بودجهایدروزارتکشــورشرایطحمل
ونقلمســافرانوزائرانشریفعتبات

عالیاترافراهمکند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، دیروز 
در نشست خبری خود با بیان اینکه عزم دولت 
بر این اســت که برای تخصیــص بودجه های 
جاری محدودتر عمــل کند، گفت: اگر چنین 
عمــل نکنیم بــرای تامین بودجــه عمرانی با 
مشکل مواجه می شویم و تعهدات دولت بر این 
است.  قرار بر این نداریم همان طور که حقوق 
بازنشستگان را می دهیم حقوق آن کارخانه ای 
که قبال دولتی بوده و االن خصوصی شده است 
را بدهیم، البته ما وظیفه داریم که مشــکالت 

آنان را حل کنیم.
وی تصریح کرد: ما دوست داریم که بیکاری 
را رفع کنیم اما نه این گونه که بیاییم و در بخش 
دولتی که اشباع شده باز هم استخدام های بدون 

برنامه داشته باشیم.
ســخنگوی دولت با بیان اینکــه دولت با 
کاهش ارزش ریال در برابر دالر متضرر خواهد 
شد، اظهار کرد: ما با کاهش ارزش ریال در برابر 
دالر به صورت غیرمنطقی مخالفیم و سیاست 
دولت این است که نرخ ارز شناور کنترل شود 
و این را هم بدانیم که دولت از تضعیف پول ملی 
متضرر می شود و فکر نکنیم که دولت با تبدیل 
دالر به ریال از آنجایی که ریال بیشتری به دست 
می آورد پس به دنبال این است که ارزش پول 

ملی را کاهش دهد.
وی افزود: دولت، سیاســت مهــار تورم را 

برعهده دارد و از این خرسندیم که اعالم کنیم 
که دولت کوشید قدرت خرید مردم را کنترل 
کند که کمتر نشود و این یک تهمت بی اساس و 
بی ربط به دولت است که بگوییم دولت به دنبال 

کاهش ارزش پول ملی است.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره جاسوسی 
دری اصفهانی گفت: مباحث جاسوسی از وظایف 
وزارت اطالعات اســت. همانگونه که شهادت و 
گزارش وزارت اطالعات را نسبت به فرزند یکی 
از روسای قوا قبول کردیم این را هم  اجازه دهیم 
وزارت اطالعات به عنوان  گزارش نهاد اطالعاتی 

برای ما داشته باشد.
نوبخت با اشاره به بازداشت مهدی جهانگیری؛ 
برادر معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: شاهد 
خویشتن داری!! از سوی آقای جهانگیری بودیم. 
 ایشان گفت که این امر ارتباطی به دولت ندارد.

نوبخت در خصوص توان دفاعی کشور، با بیان 
اینکه قدرت موشــکی ایران به هیچ وجه قابل 

مذاکره نیست، تصریح کرد: چنانچه برای افزایش 
توان دفاعی کشور، تشخیص بدهیم که ورود پیدا 

کنیم، این کار را انجام می دهیم.
وی افزود: فقط ترامپ و برخی همفکرهای 
او هستند که بر خروج از برجام پافشاری دارند.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات 
دولت در برابر موضوع همه پرســی اســتقالل 
کردستان عراق اظهار کرد: در خصوص اتفاقاتی 
کــه در عراق و در بخشــی از آن بــا نام اقلیم 
کردستان پیش آمده موضع جمهوری اسالمی 
ایران یکپارچگی عراق است و عاقالنه هم همین 
اســت که کشوری که بخشی از سرزمینش در 
اشغال تروریست ها قرار دارد یکپارچه بماند تا 
توان خود را به سمت مقابله با تروریست ها ببرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت عراق از ما 
درخواست کرد همانطور که در برابر تروریست ها 
بــه آنها کمک کردیم در حفــظ یکپارچگی و 
تمامیــت ارضی عراق هم به آنها کمک کنیم و 

خوشبختانه دولت ترکیه هم همین نظر را دارد و 
سفر اخیر آقای اردوغان به ایران هم در راستای 

همین موضوع بود.
نوبخت با اشــاره به اینکه مردم کردستان 
ایران ســرمایه ما و یکی از با شرف ترین اقوام 
ایرانی هســتند اظهار کرد: ما همچنین مردم 
شریف عراق در اقلیم کردستان را دوست داریم 
و هیچگاه راضی نمی شویم سیاست هایمان به 
مردم ایــن منطقه صدمه بزند و از دولت عراق 
هــم می خواهیم که طوری عمل کند که مردم 
این منطقه آسیب نبینند و البته ما نیز مطابق 
با سیاســت های دولت عراق بــا آنان همراهی 
می کنیم و من نیز نمی توانم اطالعات بیشتری 
درباره نشست ســه جانبه ایران،  ترکیه و عراق 
درباره اقلیم کردستان در حال حاضر ارائه کنم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که 
اقدامات دولت برای تسهیل انتقال زائران مراسم 
اربعین به عراق چگونه بوده اســت، اظهار کرد: 
مســئولیت انتقال زائرین توسط اتوبوس هایی 
انجام می شــود که متعلق به بخش خصوصی 
هســتند و آنان را به مرزها منتقل می کنند که 
ما از آنان تشــکر می کنیم، اما آنان می گویند 
که اگر بخواهیم زائران را به مرز ببریم، باید در 
مسیر برگشت خالی بازگردیم و این گونه ضرر 
می کنیم که در این مســئله باید با عقالنیت با 
بخش خصوصی و قشر زحمتکش جامعه مواجه 
شویم نه اینکه به آنان بگوییم شما ضرر کنید تا 

بخشی از مردم به زیارت مشرف شوند.
وی ادامه داد: کاری که دولت می تواند انجام 
دهد این است که با اختصاص ردیف بودجه ای 
در وزارت کشــور شرایط حمل و نقل مسافران 

و زائران شریف عتبات عالیات را فراهم کند.

سخنگویدولتخبرداد

اختصاصردیفبودجهایتوسطدولتبرایحملونقلزائراناربعین

بقیهازصفحه2
حمایــت و تــالش بــرای تقویــت جریــان 
تجدیدنظرطلب یا همان غربگراهای داخلی مختص 
به طیف دموکرات یا دولت قبلی آمریکا نیست و به 
دولت ترامپ نیز سرایت کرده تا جایی که از زمان 
روی کارآمدن دولت ترامــپ تاکنون چندین تن 
از مقامات وی به صراحــت از لزوم تقویت جریان 
هواخواه خود در داخل ایران سخن به میان آورده اند؛ 
به عنوان نمونه زمانی که تد پو یکی از سناتورهای 
آمریکایی در نشست اســتماع مجلس سنا درباره 
بودجه وزارت امور خارجه از رکس تیلرســون وزیر 
امور خارجه این کشور پرسشی را مطرح می کند که 
آیا دولت ترامپ از »فلســفه تغییر رژیم در ایران« 
حمایت می کند، تیلرسون در بیان می کند سیاست 
دولت ترامپ درباره  ایران در حال تدوین است و ما 
بــا حمایت از عناصر داخلی در ایران از تغییر رژیم 

این کشور به شکل مسالمت آمیز حمایت می کنیم !
اهمیت این عناصر داخلی یا شبکه اقتصادی - 
رســانه ای همکار غرب در داخل کشور از آنجاست 
که این جریان که تا دیروز با دادن آدرس های غلط 
به افکار عمومی و با بزک کردن آمریکا، کلید حل 
مشکالت را در تعامل گسترده با غرب نشان دهد، 
اکنون و پس از نقض عهدهای مکرر آمریکا و عدم 
دستیابی ایران به منافع حداقلی در برجام در پهنه 
گســترده ای از رسانه های داخلی با هراس افکنی و 
مهندســی ترس، ایجاد فضای رعب و وحشت در 
جامعه و القای تفسیرها و ادعاهای مراکز استراتژیک 
آمریکایی مبنی بر قریب الوقوع بودن جنگ درصورت 
بر هم خــوردن برجام، به دنبال زمینه چینی برای 
مذاکرات مجدد با آمریکا هســتند تا این بار قدرت 

موشکی و منطقه ای ایران قربانی شود.
به واقع آمریکا به این جریان امید بسته تا بتواند 

با کمک آنها دوران جدیدی از فشــار را دوباره آغاز 
و کشــور را به موافقان سازش و امتیازدهی بیشتر 
و مخالف آن دو پاره کند. جریانی که آمریکا طمع 
کرده که دوباره تالش خواهند کرد تسلیم را تئوریزه 
کنند و آنها مهم ترین سرمایه های ترامپ در ایرانند. 

ضرورتاتحادوقاطعیت
حال در شرایطی که دولت و ملت ایران از یکسو 
شــاهد باقی ماندن تحریم ها بر ســر اقتصاد و امور 
مالی و بانکی ایران هســتند و از سوی دیگر نظاره 
گر نقض های مکرر برجام توســط طرف غربی، به 
خصوص آمریکایی ها در پایبندی به توافق هسته ای 
هستند و همزمان رئیس جمهور آمریکا با عصبانیت 
از نفوذ منطقه ای ایران سخن می گوید و تالش دارد 
با استفاده از اهرم برجام و تحریم های جدید و با ابزار 
سرمایه های داخلی خود، ایران را به مذاکره مجدد 
مجبور سازد، در چنین شرایطی، بیش از هر زمان 

دیگری فضای داخلی کشور به وحدت مسئوالن و 
مواضع قاطع آنان نیاز دارد، آنگونه که سردار سرلشگر 
جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
برابر آنان موضع گرفت و به آنها هشدار داد در صورت 
تروریستی خواندن سپاه، باید پایگاه های خود را از 
تیررس موشک های سهمگین ایران دور کنند و به 
موازات آن، وزیر امور خارجه کشورمان در حمایتی 
تحســین برانگیز از سپاه، از پاسخ تند ایران در برابر 
اقدامات ماجراجویانه آمریکایی ها خبر داد. بی شک 
اتخاذ این مواضع دشمنان را در موضع انفعال قرار 
می دهد و مسئوالن کشور می بایست ضمن پرهیز از 
بیان مواضع تفرقه انگیز داخلی با هماهنگی بیشتری 
در برابر توطئه جدید دشــمنان، وحدت و  اشتراک 
نظر خود را به نمایش بگذارند که تجربه های مکرر 
نشان داده دشــمن در برابر موضع محکم و قاطع 

عقب خواهد نشست.

گزارشتحلیلیکیهانازراهبردجدیدآمریکا

ترامپ پوسته برجام را حفظ و تحریم ها را تشدید می كند

نمایندهمجلسخبــرگانرهبریبا
بیــاناینکهخبــرگانمیتواندمطالبه
انقالبیگریراازقوایســهگانهداشته
باشد،هدفازتشکیلهیئتاندیشهورز
راپایش،محتواسازیوراهبردنویسیبرای

بهرهمندیازظرفیتنظامدانست.
آیــت اهلل عباس کعبــی، نماینــده مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت 
وگو با رســا، با اشــاره به مطالبه رهبر انقالب 
از خبرگان برای تشــکیل هیئت اندیشه ورز، 
گفت: فلسفه تشکیل هیئت اندیشه ورز مجلس 

خبرگان رهبری دیدبانی کالن راهبردی انقالب 
اسالمی است.

وی با بیان اینکه رهبری فرمودند خبرگان 
می تواند مطالبه انقالبی گری را از قوای سه گانه 
و دستگاه های نظام در چارچوب تحقق اهداف و 
وظایف انقالب داشته باشد، ابراز داشت: هدف از 
تشکیل هیئت اندیشه ورز، پایش، محتواسازی 
و راهبرد نویســی برای بهره مندی از ظرفیت 
نظام مقــدس جمهوری اســالمی و گفتمان 
انقالب اسالمی جهت تحقق اهداف، وظایف و 

مأموریت های کالن انقالب است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبری خاطرنشــان کرد: نظام اسالمی برای 
تحقــق این کار ظرفیت هــای خوبی دارد که 
وجود رهبری اندیشمند، حکیم و دارای اشراف 
عالی بــر کالن نظام، قانون اساســی مترقی، 
تجربه 4 دهه پیروزی انقالب اســالمی، وجود 
اندیشمندان و متفکران بزرگ در نظام، مطالعات 
راهبردی گسترده در سطوح عملیاتی، برنامه ای 
و راهبــردی و وجود نیروهای مؤمن و انقالبی 

متفکر و اندیشمند از جمله آنها هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار 

داشــت: عزم و اراده در مجلس خبرگان برای 
شکل گیری هیئت اندیشه ورز بسیار باال است، 
رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص 
و نایب رئیس خبرگان و شــخصیت های بزرگی 
همانند آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه 
که عضو خبرگان هستند و اعضای هیئت رئیسه 
در حال رایزنی هستند که برای تشکیل هیئت 
اندیشــه ورز چه ساختاری در نظر گرفته شود 
تا شاهد تحقق مطالبات رهبری باشیم، جلسات 
کاری برای تشــکیل هیئت اندیشه ورز شکل 
گرفته و ان شاءاهلل با جدیت ادامه خواهد داشت.

آیتاهللکعبی:

خبرگاندرچارچوبتحققاهدافنظامانقالبیگریراازقوایسهگانهمطالبهکند


