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متاسفانه برای بستن دهان منتقدان
ضعف قانونی داریم!
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سرویس سیاسیـ 
روزنامه قانون در گفت وگویی با مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی از اینکه برای بستن دهان منتقدان و برخورد 

با آنان قانونی وجود ندارد، انتقاد کرد.
این روزنامه در سوالی از مدیر مسئول جمهوری اسالمی پرسيده است: » وظيفه کدام نهاد است که با این تندروي ها 
مقابله کند؟« و به دنبال پاســخ مدیر مسئول جمهوری اســالمی مبنی بر اینکه: »هيچ نهادي چنين وظيفه اي ندارد، 
چون مخالفت حق کســاني است که سياســتي را نمي پسندند« نوشته است: »مي توان گفت که با ضعف قانون در این 

رابطه مواجه هستيم.«
گفتنی است مدعيان اصالحات و روزنامه های زنجيره ای همواره عليرغم ادعاهای دهان پرکنی چون آزادی بيان و 
زنده باد مخالف من، به دنبال زنده به گور کردن منتقدان بوده اند. آنان که زمانی اردوکشــی های خيابانی برای ابطال و 
مقابله با رای مردم را مجاز می دیدند و آن را حق طبيعی و قانونی خود برای اعتراض می دانســتند، این روزها هرگونه 
نقد و انتقادی را با مشت آهنين پاسخ می دهند و به دنبال آن هستند که قانونی تدوین شود که به آنان که این روزها 

در ساختار دولت راه یافته اند اجازه دهد تا منتقدین را حذف کنند!

کابینه نعل و میخی!
روزنامه زنجيره ای بهار روز گذشــته در اقدامی عجيب و قابل تامل معرفی منصور غالمی از چهرهای اصالح طلب 
دانشگاهی به عنوان گزینه وزیر پيشنهادی وزارت علوم را بهانه ای برای حمله به روحانی قرار داد و در یادداشتی نوشت: 
»مرور خبرهای بلند و کوتاه سياســت ایران این روزها حکایت تلخ و غریبی اســت به این مضمون که بهار تدبير و اميد 
در سياست ایران خزانی از وعده های بی سرانجام را تجربه می کند. ... نوع سياست ورزی حسن روحانی اما این روزها نه 
تنها راهی به سوی آن آرمان ها نمی برد بلکه هر ساعت و لحظه از آنچه برایش تالش کردیم دورتر می شود. کابينه نعل 
و ميخی، کنار گذاشتن مهره هایی که تا لحظه آخر برای پيروزی جانانه جنگيدند، سرسنگينی با رقيبی که از در رفاقت 
آبرو خرید در مناظره های انتخاباتی، انتخاب و انتصاباتی که دل ها خون کرد، حصارهایی که نه تنها برداشته نشد، بلکه 
فردای جلسه با جامعه ای، عضو مجمعی بر محدودیت هایش افزوده شد، سپنتایی که پشت حصار حقوق شهروندی جا 
مانــد، همــه و همه حکایت از آن دارد که با همه تلخی هایش بار دیگر خری برای سياســتمداری در ایران از پلی عبور 
کرده و الجرم و بر اســاس تجربه های زیســت سياسی، پل دیگر ارزش پيشين را ندارد و به حال خود رها شود ضرری 

هم در پی نخواهد داشت.«
این روزنامه زنجيره ای در ادامه نوشت: »اگر حسن روحانی نمی تواند وزیری دست کم نامی برای وزارتخانه ای چون 
علوم معرفی کند، نشــان می دهد که یا ایران در قحط الرجالی فاجعه بار به ســر می برد، یا حســن روحانی نخواسته یا 
خوشــبينانه نتوانسته! گزینه ای الیق برای وزارت دانشگاه بياید. این هر دو دليل هرکدام صادق باشند، تفاوتی در اصل 

سندروم نخواهد داشت.«
این روزنامه اصالح طلب در حالی گزینه پيشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت علوم را نا الیق می خواند که وی 
به صراحت خود را اصالح طلب و ادامه دهنده راه فرجی دانا دانســته و یکی از افتخارات خود را نداشــتن مســئوليت در 

دولت های نهم و دهم می داند.

اصرار بر توهم »ایجاد شکاف میان اروپا و آمریکا«!
روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: »اروپایی ها سال هاست که حساب خود را با آمریکا جدا کردند به ویژه زمانی که 
ترامپ، اتحادیه اروپا را تهدید به انحالل ناتو و عدم حمایت نظامی کرد این اتحادیه تصميم گرفت ســرمایه خود را در 
جهت افزایش قدرت نظامی خود هزینه کند. زیرا اروپا طی سال های گذشته متوجه شد که آمریکا منافع ملی و اقتصادی 
خود را به حمایت امنيتی از اروپا ترجيح می دهد به همين دليل اروپا در تالش اســت مســير خود را از آمریکا جدا کند 
که موضع و رویکرد این اتحادیه در برجام و قراردادهای کالن اروپایی ها با ایران در پسا برجام نمونه بارز و روشنی برای 

اثبات این مهم است«.
کارشناسان معتقدند که به لحاظ راهبردی، منافع بلندمدت کشورهای اروپایی طرف برجام بيش از ایران به آمریکا 

گره خورده است و لفاظی های آنها در دفاع از برجام، خيلی زود رنگ می بازد.
روزنامه زنجيره ای آفتاب یزد نيز- شهریور 96 - در مطلبی نوشت: »باید پذیرفت در مجموع آنچه در آمریکا دنبال 
می شــود در اروپا با ادبياتی دیگر بدان توجه می شــود و آنچه آشکارا آمریکا از آن می گوید، اروپا در نهان و با هزینه های 
بيشتری از ایران می خواهد. در نهایت اگر اروپا قرار بر انتخاب بين ایران و آمریکا داشته باشد حتی در عصر ترامپ نيز 
اروپا و آمریکا چسبندگی بيشتری با یکدیگر دارند... از لحاظ عملی مؤسسات و بانک های اروپایی قطعا آمریکا را به ایران 
ترجيح می دهند، دیدیم چند روز پيش مجلس جمهوری چک قانون منع فروش مواد برای نيروگاه هسته ای به ایران را 

تمدید کرد این نشان از نفوذ آمریکایی ها در غرب حتی در زمان ترامپ دارد.«
همچنين روزنامه شرق- شهریور 96 - در مصاحبه با داوود هرميداس باوند، استاد روابط بين الملل نوشت: »این نکته 
را باید در نظر داشت که همراهی نسبی اتحادیه اروپا با ما در هر وضعيتی ادامه پيدا نمی کند. بنابراین اگر آمریکا بخواهد 
تحریم های یک جانبه مضاعف خود را عليه ما فعال کند، بسياری از شرکت های اروپایی ترجيح می دهند که خودشان را 

به دردسر نيندازند. آنها می آیند، مذاکره و تفاهم می کنند اما در مرحله اجرا متوقف می شوند.«

رئیس جمهور گفت از محیط زیست برو!
روزنامه شــرق دیروز در مقدمه گفت وگویی با ابتکار، رئيس سابق سازمان محيط زیست نوشته است: »استقبال از 
ابتکار در مسئوليت جدیدش در بدو ورود چندان گرم نبود، سایه سنگين شهين دخت موالوردی در معاونت امور زنان و 
خانواده و همچنين فرض بر دور بودن ابتکار از این فضا باعث می شد همه تالش ها برای منصرف کردن ابتکار از معاونت 
امور زنان و خانواده صورت بگيرد. با همه اینها ابتکار آمده است. صریح می گوید دنبال حاشيه نيست، می گوید اصال قرار 

نيست فرمان موالوردی را در این معاونت عوض کند.«
شــرق در ادامه مقدمه خود بر این گفت وگو آورده اســت: »ابتکار برای ادامه راهی که از دولت یازدهم آغاز شــده 
بود، چهار سال زمان دارد. چهار سال برای اینکه زنان او را به عنوان یک معاون دغدغه مند بپذیرند، زمان کمی نيست. 
واکنش  او به بيشتر اتفاقات درباره زنان به سکوت گذشت، اما او می گوید حواسش هست و می خواهد این راه را دور از 

دغدغه به پایان برساند.«
ابتکار در این گفت و گو اظهار داشته است: »آقای روحانی گفتند شما قرار است در محيط  زیست نباشيد، من 
هم گفتم خدا را شکر« با این وجود که ابتکار می گوید از تغيير خود در ریاست سازمان محيط زیست استقبال 
کــرده بــود، در ادامه و بالفاصله درباره حضور خود در معاونت امور زنان و خانواده می گوید: »من هم اول خيلی 
شــوکه شــدم، چون اصال فکر نمی کردم. در همان جلسه اول سکوت کردم و ایشان گفتند نتيجه؟ گفتم اجازه 
بدهيد فکر کنم، چون من راجع  به این موضوع هيچ فکری نکردم و ایشان اشاره کردند که شما سابقه دارید در 
این حوزه. گفتم بله، من هم سابقه دارم و هم حوزه ای بوده که مورد عالقه من بوده و هيچ وقت هم به آن مفهوم 
رهایش نکردم. ولی اجازه بدهيد راجع  به این موضوع فکر و بررســی کنم که تقریبا یک هفته ای طول کشــيد تا 

به یک جمع بندی رسيدم.«
عملکرد ابتکار در ســازمان محيط زیســت اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت که خود او نيز به بخشی از این 
اعتراضات در گفت و گو با شرق پرداخته است. او که در چهار ساله مسئوليت خود در این سازمان نتوانسته است موفقيتی 
کســب کند این بار چهار ســال دیگر در حوزه ای مجزا که خود نيز انتظارش را نداشت تجربه کسب می کند و مشخص 
نيســت در پایان چهار ســاله دوم معاونت امور زنان و خانواده را چگونه و با چه وضعيتی به آیندگان محول خواهد کرد. 
گســترش اعتراضات جامعه زنان به دولت دوازدهم علی رغم ادعاها و وعده های فراوان رئيس جمهور در دوره تبليغات 

انتخاباتی، پيش و پس از آن نوید بخش آینده خوبی برای ابتکار نيست.

جریانی که امضای کری را تضمین می دانست 
خود را به خواب زده است!

روزنامه همدلی گفت وگویی را با یکی از کارشناسان اصالح طلب حامی دولت منتشر کرده که وی معتقد است ایران 
هشت سال فرصت ریاست جمهوری اوباما در آمریکا را از دست داده است. وی در پاسخ به این پرسش که برخی ناظران 
می گویند که درد ترامپ، نه توان موشکی ایران است، نه سياست های منطقه ای ایران و نه اجرای حقوق بشر در ایران 
برایش اهميتی ندارد، درد ترامپ پول است و اگر آمریکا در پروژه های پرسود ایران سهيم شود، داستان استراتژی جدید 
آمریکا هم به بایگانی ســپرده خواهد شد، می گوید: »بله؛ ترامپ یک کاسب کار حرفه ای است اما معامله گری او همانند 
اوباما نيست، نرخ های معامالت ترامپ باالست. بعيد است اگر ایران وارد پروسه معامله با ترامپ شود، چيز زیادی گيرش 
بياید. ... ما هشــت ســال فرصت اوباما را از دست دادیم و همواره تردید کردیم. اوبامایی که نودموکرات بود و می شد با 

فرمول برد-برد با آن وارد مذاکره و معامله شد«.
چنين ادعایی سخيف و ساده لوحانه از سوی این کارشناس حامی دولت در حالی مطرح می شود که بر اساس فرمول 
برد-برد مذاکره با دولت اوباما، دستاورد دولت در ازای دادن امتيازات نقد فراوان تقریبا هيچ بوده و بعد از گذشت حدود 
دو سال از اجرای برجام به گفته وزیر خارجه ما حتی امکان باز کردن یک حساب بانکی در انگليس را نداریم. خسارت 
مطلق برجام واضح و روشــن اســت اما حاميان دولت و مدعيان اصالحات برای فرار از پذیرش مسئوليت آن و انحراف 

افکار عمومی آدرس های غلط می دهند.
این کارشــناس حامی دولت در ادامه بدون اشــاره به تجربه مذاکره 4 ساله دولت تدبير و اميد با آمریکا و معامله 
دســتاوردهای ارزشمند هسته ای و پذیرش سنگين ترین و شدیدترین نظام های بازرسی در مقابل مشتی وعده نسيه 
می گویــد: »البته عامل دومی برای امکان پذیر نبودن مذاکــره – و به تعبيری معامله – با ترامپ وجود دارد، نظامی 
که گفته است با آمریکا معامله نمی کنيم، اگر برای رهایی از فشار وارد معامله اقتصادی با ترامپ شود، دچار خدشه 
گفتمانی خواهد شد. به این معنا که چنين رخدادی پرسش بزرگی، نه تنها در افکار عمومی داخلی، که در ميان افکار 
عمومی ملت های منطقه و جهان در باب باورهای نظام جمهوری اســالمی ایران پدید خواهد آورد و این به معنای 

ایجاد بحرانی معنایی است.«
ایران تا به حال مذاکرات دوره ای و طوالنی با غرب و آمریکا داشــته اســت که در برجام به عنوان آخرین نمونه آن، 
با اعتماد بی اســاس روحانی و تيم مذاکره کننده به آمریکا و بی توجهی مســئوالن ارشــد دولت یازدهم به هشدارهای 
کارشناســان و منتقدان، دســتاوردهای هسته ای تقدیم دشمن شد و در عوض به تحریم ها افزوده شد. در حالی که این 
جماعت امضای کری را تضمين می دانســتند و تأکيد می کردند که آمریکا به واســطه یک توافق اعتبار بين المللی خود 
را خدشه دار نمی کند. با این حال مدعيان اصالحات که از ناکامی خود در اعتماد به آمریکا عصبانی هستند، خود را به 

خواب زده اند و با فرافکنی می خواهند نظام را مقصر جلوه دهند.

مرا را به خیر تو امید نیست شر مرسان!
روزنامه ایران دیروز مصاحبه ای را با یکی از مدعيان اصالحات درباره طرح به اصطالح گفت وگوی ملی منتشر کرد.
عضو فراکسيون اميد درباره آنچه ـ مسائل سال 88ـ خوانده به ایران گفته است: چهره های تمام جناح ها معتقدند 
 کــه بایــد از آن حوادث عبور کنيم... برخی می گویند آنها که بحــث گفت وگوی ملی را مطرح می کنند باید اول بيایند

 و توبه کنند.
در بخش دیگری از این گفت وگو آمده اســت: آقای دکتر الریجانی می تواند نقش مؤثری در شــکل گيری چنين 
گفت وگویی در پارلمان و حتی بيرون از آن داشته باشد و ما ملتمسانه از ایشان می خواهيم که مقدمه برداشتن گام های 

عملی در این خصوص را فراهم کند.
جریانی که ســال 88 باطن ناپاک و چرک آلود خود را با تهمت تقلب به نظام، آشــوب و اغتشاش، تحميل خسارات 
سنگين به کشور و همدستی با دشمن برای براندازی نظام آشکار کرد، امروز با پر رویی طرح جدید می دهد و می گوید 
باید از آن حوادث عبور کنيم! البته نيازی هم به التماس به آقای الریجانی برای پيگيری این طرح نيست، همين که به 

کشور خسارت نزنيد، کار بزرگی کرده اید. گفت: مرا را به خير تو اميد نيست شر مرسان!

تبریز- خبرنگار کيهان:
ترامپ بینش راهبردی به مســائل جهانی 
ندارد و با استفاده از اصطالح غلط برای خلیج 

فارس، دچار خطای استراتژیک شده است.
دستيار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا، در تبریز 
گفت: قدرت آمریکا، رو به خاموشــی اســت. دوران 
عربده کشــی آن به پایان رسيده و توأم با خاموشی 
قــدرت آمریــکا، وجهه و نفوذ منطقــه ای و جهانی 
ایران، رو به افزایش است.سرلشکر »یحيی صفوی« 
در اختتاميه جشنواره فضای مجازی و رسانه کنگره 
شهدای دانشجویی آذربایجان شرقی تصریح ساخت: 

ناقوس نابودی اسرائيل به صدا درآمده است.
وی با تأکيد بر این که پس از ســخنان ترامپ، 

مقابله با آمریکایی ها به یک گفتمان و تفاهم ملی در 
ایران تبدیل شده گفت: سپاه، از ارکان قدرت و دفاع 
ملی کشور محســوب می شود و آمریکایی ها قادر به 
درک درست و دقيق تحوالت ایران در منطقه نيستند. 
وی اظهار داشت: آمریکایی ها دچار عقب ماندگی ذهنی 
می باشند و ترامپ اگر می خواهد قدرت سپاه را محک 
بزند، برود از نظاميان خود بپرســد. نظاميان آمریکا، 
قدرت سپاه پاسداران را در خليج فارس، سوریه و عراق 
دیده اند و انشاءاهلل مانند گذشته، باز هم از ما شکست 
خواهند خورد و ضروریســت همواره آماده و هوشيار 
باشيم و از توطئه های آمریکا و اسرائيل غفلت نکنيم. 
آمریکا بداند و مطمئن باشــد قدرت موشکی ایران و 
مسائل سوریه و عراق که به امنيت ایران ارتباط پيدا 

می کند، قابل معامله نيستند.
وی در خصوص تحوالت کردستان عراق و نقش 
اسرائيل در شکل گيری آن گفت: توطئه تجزیه عراق 
شکســت خورد. عوامل جاه طلبی که بــه آمریکا و 
اسرائيل وابسته هستند و می خواستند از خود قهرمان 
بسازند، متوجه شده اند که یکپارچکی عراق باید حفظ 
شود. همه فهميدند که ایران مسئله تجزیه کشورهای 

اسالمی منطقه را نمی پذیرد و قبول نخواهد کرد.
سرلشــکر صفوی همچنين رمز پيروزی ایران 
اسالمی را اســتمرار دفاع مقدس و فرهنگ جهاد و 
شهادت دانســت و با اشاره به این که نسل های دوم 
و ســوم ما اکنون در جبهه مقاومت اسالمی به دفاع 
استراتژیک کشــور، عمق بخشيده اند و روحيه عالی 

شــهادت طلبی جوانان ما در دفاع از عتبات عاليات 
عراق و حرم حضرت زینب)س( در سوریه و سرکوب 
تروریسم تکفيری نشان داد که جوان ایرانی، در حال 

رشد و تکامل معنوی است.
صفوی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: باید 
در فضای مجازی به مصاف دشمن برویم. ترویج علوم 
و معارف دینی و معارف دفاع مقدس در این فضا کاماًل 
الزم است و باید در این راستا، فرهنگ دفاع مقدس 
را نهادینه نمود و فضای مجازی را می بایست به یکی 
از مهم ترین ارکان های دفاع، تبدیل کنيم. وی افزود: 
هدف دشــمن در این فضا، اســتحاله فکری است و 
دانشــجویان نباید اجازه دهند سواره نظام جنگ نرم 

آمریکا قلب مردم ما را فتح کند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا:

رئیس جمهور آمریکا بینش راهبردی به مسائل جهانی را ندارد

با تصویب مجلس در جرائم موضوع تبصره 
ماده 36 قانون مجازات اسالمی، انتشار جریان 
محاکمه جرائم اقتصادی با ذکر نام متهمان به 

تشخیص دادگاه مجاز است.
بــه گزارش فارس، نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی کليات و جزئيات طــرح الحاق یک تبصره 
بــه ماده 353 قانــون آئين دادرســی کيفری را در 
نشســت علنی امروز یکشــنبه 30 مهر پارلمان به 

تصویب رساندند.
براساس این طرح که دارای یک ماده واحده است 
متــن ذیل با عنوان تبصره 3 به ماده 353 این قانون 

مصوب 4 اسفند 1392 الحاق می شود:
تبصــره 3- در جرائم موضــوع تبصره ماده 36 
قانون مجازات اسالمی مصوب اول اردیبهشت 1392، 
جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به 
صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه 

با ذکر نام متهمين به تشخيص دادگاه مجاز است.
براســاس این گــزارش، موضــوع جرائم ماده 
مذکور مربــوط به جرائم اقتصادی از قبيل اختالس 

و کالهبرداری است.
توضیحات نوبخت 

درخصوص مبانی بودجه ریزی سال آتی
جلسه غيرعلنی دیروز مجلس با حضور محمدباقر 

نوبخت رئيس سازمان بودجه برگزار شد.
علی الریجانی رئيس مجلس شورای اسالمی در 
آغاز جلســه علنی دیروز  گفت: مجلس صبح جلسه 
غيرعلنی داشــت و وضعيت بودجه کشــور مسائلی 
مطرح شــد.وی افزود: در  این جلســه شرایطی که 
امســال در بودجه با آن مواجه هستيم مورد بررسی 
قرار گرفت و مهمتر اینکه سال آینده نظام بودجه ریزی 
کشور براساس چه مبانی باید باشد که آقای نوبخت 
توضيحاتی را در این باره ارائه کردند و کميســيون 
بودجــه و نماینــدگان مجلس هم نظــرات خود را 

مطرح کردند.
رئيس مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: 
مباحث در مجموع نشان می داد که بر روی مولفه  های 
اصلــی یک نوع وفاق وجود دارد که اميدواریم دولت 
ســریع تر الیحه بودجه را در اسرع وقت ارائه کند تا 

مسير تصویب آن در مجلس انجام شود.
توافق با دولت جهت بودجه ریزی سال 97 

براساس عملکرد
بهروز نعمتی سخنگوی هيئت رئيسه مجلس نيز  
با حضور در جمع خبرنگاران جزیيات نشست غيرعلنی 

صبح مجلس با محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه 
و بودجه را تشریح کرد.

وی در این باره گفــت: با توجه به دغدغه هایی 
که در کشــور وجــود دارد تصميم گرفتيم وضعيت 
بودجه ریــزی را بــا حضور رئيس ســازمان برنامه و 

بودجه بررسی کنيم.
نعمتی افزود: براساس پيمانی که در این جلسه 
بين مجلس و دولت بسته شد، قرار شد بودجه ریزی 

97 براساس عملکرد باشد.
وی ادامــه داد: در این جلســه تصميم گرفتيم 
پروژه هــای عمرانی مختلف نيمــه تمام را به بخش 

خصوصی و عمومی در بحث بودجه واگذار کنيم.
ســخنگوی هيئت رئيســه مجلــس در ادامه 
گفت: همچنين در این جلســه مقرر شد ردیف های 
غيرضرور در بودجه سال آینده در موضوعاتی همچون 
هدفمندی یارانه ها، ســهام عدالت و نرخ ارز و غيره 
حذف شود و تفویض اختيار به استان ها در موضوعاتی 

همچون سرمایه گذاری ها و هدفمندی بيشتر شود.
وی تصریح کرد: ما باید تالش کنيم از بودجه ریزی 
فرسوده پرهيز کنيم و نظام بودجه ریزی جدیدی را 

داشته باشيم.
بنا داریم بودجه ها را از این پس 

به صورت استانی توزیع کنیم
حجت االســالم احد آزادیخواه نماینده مالیر نيز 
در گفت و گو با فارس با اشــاره به جلســه غيرعلنی 
مجلس، گفت: در جلسه یکشنبه محمدباقر نوبخت 
رئيس ســازمان بودجه گزارشــی را در مورد بودجه 

ســال 97 و اشکاالتی که در نظام بودجه ریزی وجود 
دارد، ارائه کرد.

وی افزود: نوبخت در این جلسه درباره مشکالتی 
که ممکن اســت در بحــث بودجه ریزی پيش بياید 
همچون کاهــش قيمت نفــت،  محدودیت  منابع و 

مشکالت موجود توضيحاتی را ارائه داد. 
نماینده مالیر اظهار داشت: رئيس سازمان بودجه 
گفت که در مورد برجام اگر آمریکایی ها از آن خارج 
شوند ما نسخه متناسبی را خواهيم داشت که مشکلی 
در بودجه ریزی کشور اتفاق نيفتد و خروج آمریکا از 

برجام ما را غافلگير نخواهد کرد.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: نوبخت همچنين عنوان 
کرد که ما در نظر داریم تا از این پس بودجه ها را به 
صورت استانی تقسيم کنيم و به جای اینکه اعتبارات 
را در اختيار وزارتخانه ها قرار دهيم آن را مستقيم در 
اختيار شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها بگذاریم 

تا خودشان اعتبارات را توزیع کنند.
نقد نمایندگان در رابطه با گزارش های 

اقتصادی کشور شنیده شد
محمدرضا تابش نماینده اردکان نيز در تشریح 
نشست غيرعلنی مجلس اظهار داشت: از آنجایی که 
در آســتانه تنظيم بودجه ســال 97 و تقدیم آن به 
مجلس هستيم و از طرفی هم طرف برای تغيير نظام 
بودجه ریزی، مجلس طرحی را - با نظرات مشورتی 
مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات- تهيه کرده است 
لذا در این رابطه نوبخت به صورت مفصل صحبت کرد.

تابش بر همين اساس اضافه کرد: در ادامه جلسه 

غيرعلنی گزارش های اقتصادی کشور نيز ارائه و نقدها 
و نظرات نمایندگان نيز در این رابطه،  مطرح شد.

نطق های میان دستور نمایندگان
شکور پورحسين نماینده پارس آباد در نطق ميان 
دستور خود گفت: مسئوالن محترم اگر حالل مسائل 
کشور نيستيد برای کشور مشکل سازی نکنيد. بحران 

درست نکنيد و برای نظام هزینه نتراشيد.
سيدمحمد جواد ابطحی نماینده خمينی شهر نيز 
در نطق گفت : نظام بانکی عامل رشد بی رویه نقدینگی، 
ترویج و رشد ربا، کاهش ارزش پول، باال رفتن قيمت 

ارزهای خارجی، باال رفتن قيمت ها است.
در جلســه علنی دیروز همچنين ســوال ملی 
سيدفرید موسوی نماینده تهران از رحمانی فضلی با 
موضوع ساز و کار انتخاب و نحوه نظارت بر عملکرد 

شرکت بيمه زائران اربعين اعالم وصول شد.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری نيز در تذکری 
به وزیر دادگستری خواســتار رسيدگی به وضعيت 

حقوق و دستمزد شورای حل اختالف شد.
نایب رئيس مجلس نيز در جلســه علنی دیروز 
یاد و خاطره شهدای حمله هوایی رژیم بعثی به شهر 

مسجدسليمان را گرامی داشت.
یکشنبه آینده جلسه رأی اعتماد به وزرای 

پیشنهادی نیرو و علوم 
نامه حجت االسالم حسن روحانی رئيس جمهور 
جهت معرفی وزرای پيشنهادی نيرو و علوم، تحقيقات 
و فناوری در نشست علنی دیروز توسط علی الریجانی 
اعالم وصول و قرائت شد.براساس این گزارش رئيس 
مجلس در این باره اظهار داشــت: نامه رئيس جمهور 
خطاب به این جانب نوشــته شده و قيد کرده است 
که طبق آئين نامه داخلی باید در صحن مجلس قرائت 

شود که شرح آن به شرح ذیل است:
احتراماً در اجرای اصل 133 قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ایران به پيوست شرح حال 
و برنامه هــای جناب آقای دکتر رضا اردکانيان و 
جنــاب آقای دکتر منصور غالمی برای اخذ رأی 
اعتماد به ترتيب برای وزارتخانه های نيرو و علوم، 
تحقيقات و فناوری به مجلس شــورای اسالمی 

معرفی می گردند.
رئيس مجلس ادامه داد: بنده گفته ام که برنامه ها 
و سوابق وزرای پيشنهادی نيرو و علوم را تکثير کرده 

و در اختيار نمایندگان مجلس قرار دهند.
الریجانی گفت: جلسه رأی اعتماد روز یکشنبه 

هفته آینده 7 آبان برگزار می شود.

با تصویب نمایندگان مجلس

انتشار و ذكر نام متهمان اقتصادی مجاز شد

بقيه از صفحه 2
اقتصاد مقاومتی هم که...!

از چند ســال قبل، رهبر انقــالب بر اقتصاد 
مقاومتــی و تکيه بر توان داخلی تاکيد داشــت. 
امر مهمی که می توانســت کشــور را در برابر این 
همه دشــمنی ها در عرصه اقتصــاد بيمه کند. اما 

دولتمردان، هيچ قدمی در آن راه برنداشتند و صرفا 
بــر روی کارهای روزمره خود،نام اقتصاد مقاومتی 

را چسباندند!
معاون اول رئيس جمهور، پروژه راه آهن قزوین- 
رشت را که چندین دهه قبل مطالعه آن انجام شده 
و در دولت قبل هم بخش زیادی از آن اجرا شده بود 

را به جای اقتصاد مقاومتی جا می زند! و همزمان، 
ســيل کاالهای وارداتی، کشور را در بر می گيرد و 
کار را به جایی می رســاند که صنایع یکی پس از 

دیگری نابود می شود!
واردات از اروپا اوج می گيرد اما روزنامه دولت 
تيتر می زند که صادرات افزایش یافته! صادرات چه 

چيــز!؟ نفت! نفتی که نمی توانيم پولش را بگيریم 
و طبيعی اســت که هيچ کشــوری از نفت مفت 

بدش نمی آید!
بــازی دولت بــا حاشــيه ها و بی توجهی به 
توصيه هــا، فرجام تيره ای را برای اقتصاد ملی رقم 

خواهد زد، کاش فکری می شد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

9 روز تا اجرای »مادر تحریم ها«
مردم از راهکارهای دولت می پرسند

با شرکت در نشست  آمریکا  وزیر خارجه 
شــورای هماهنگی ریاض و بغــداد، در حالی 
خواستار تشکیل جبهه واحد عربستان - عراق 
علیه ایران شد که ناظران سیاسی، نزدیک کردن 
عراق و سعودی از سوی آمریکا علیه ایران را 

ناشی از توهم آمریکائی ها می دانند.
»رکس تيلرسون« وزیر خارجه آمریکا که برای 
دیدار و گفت و گو با مقام های سعودی به ریاض سفر 
کرده است روز گذشته مورد استقبال »ملک سلمان 
بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی قرار گفت. 

تيلرسون در تور منطقه ای خود که از عربستان 
سعودی آغاز شده است و شش روز به طول می انجامد 
قرار است از کشورهای قطر، پاکستان،  هند و سوئيس 

نيز دیدن کند.
وزیر خارجه آمریکا همچنين در مراسم افتتاحيه 
شورای هماهنگی سعودی-عراقی شرکت که با هدف 
بهبود روابط عربستان سعودی و عراق تشکيل شده 

شرکت کرد. 
دور کردن عراق از ایران ماموریت تیلرسون در ریاض

»رکــس تيلرســون« در این مراســم، با مهم 

توصيف کردن روابط ميــان بغداد و ریاض، رهبری 
حيدر العبادی نخســت وزیر عراق در این کشــور را 
ســتودنی خوانــد و در ادامه از هــدف دولت دونالد 
ترامپ رئيس جمهور این کشور در ایجاد اتحاد ميان 
ریاض و بغداد با هدف تشکيل جبهه ای واحد در برابر 

تهران سخن گفت.
وی اقدام دو کشــور عراق و عربستان در تشکيل 
شــورای هماهنگی ریاض و بغداد را »پتانسيل بزرگی 
برای همکاری های ميان دو کشور« توصيف و تأکيد کرد: 
اینگونه اقدامات نشانگر آغازی بر اميدواری ما برای ادامه 
تالش های ملموس تر دو کشور در راستای بهبود روابط 
و تعميق همکاری ها در گستره ای از مسائل دوجانبه به 
شمار می آید.وزیر خارجه آمریکا با ژستی عوامفریبانه 
گفت: گسترش روابط شما دو کشور در تحکيم امنيت 
جمعی و شکوفائی منطقه مهم بوده و منافع زیادی نيز 
در آن قرار دارد. اميدوارم که تشکيل این شورا مقدمه ای 

برای تقویت روابط ميان دو کشور باشد.
وزیر خارجه آمریــکا همچنين به عمليات ضد 
تروریستی ارتش عراق اشاره کرد و گفت: عمليات های 

الحویجه و تلعفر بسيار سریع پيش رفت. 

محور سعودی – عراقی
 در برابر نفوذ ایران توهم است 

»هربــرت مک مســتر« مشــاور امنيــت ملی 
رئيس جمهور آمریکا روز پنج شــنبه در نشستی در 
اندیشــکده »بنيــاد دفاع از دموکراســی ها«، گفت 
واشــنگتن به دنبال »عراقی یکپارچه« است که »با 

ایران همسو نباشد.«
در حالی که محافل رسانه ای از آغاز گام نخست 
واشنگتن برای اجرای راهبرد جدید منطقه ای دولت 
ترامپ عليه ایران مبنی بر خنثی ســازی آنچه نفوذ 
بی ثبات کننــده ایران و مهار رویکرد تهاجمی آن در 
منطقه می نامند و نقطه آغاز این راهبرد را کشور عراق 
عنوان می کنند ، هوشيار زیباری که به مدت 10 سال 
وزیر خارجه عراق بوده است در توئيتی نوشته است 
»به هم نزدیک کردن عراق و سعودی از سوی آمریکا 

عليه ایران یک توهم است«.
 ســابقه شکســت مفتضحانــه ائتالف 

سعودی- آمریکائی علیه ایران
پيش از این نيز دونالد ترامپ در ســفر دو روزه 
خود به ریاض که به تعبير تحليلگران »گاوهای شيرده 

را به خوبی دوشــيده است«، راهی منطقه شده بود 
تا عالوه بر قراردادهای تســليحاتی سنگين به ارزش 
110 ميليارد دالر، با راه اندازی شــوی ضدایرانی در 
نشســت عربی-غربی بــرای دغدغه هــا و آرزوهای 
مشترک آمریکا- سعودی چاره اندیشی کند. مقامات 
دو کشــور بنا داشتند با شکل دهی به یک اجماع، بر 
نقش منطقه ای ایران متمرکز و تهران را در ســيبل 
اتهامات قرار دهند اما با وجود اینکه عربستان سعودی 
کل توان مالی خود را در ميان گذاشــت و آمریکا و 
اسرائيل کل البی گری و توان سياسی خود را در ميان 
گذاشتند اما پس از شام آخر همه رهبران کشورهایی 
که در ریاض گرد هم آمده بودند به کشورهای خود 
بازگشتند تا سياست های خاص خود را دنبال کنند.

در حالــی که عربســتان و آمریکا تالش کردند 
در این اجالس ایران را به عنوان دشــمن واحد همه 
کشــورهای اسالمی به جای اســرائيل معرفی کنند 
اکثریت مطلق کشــورهای اســالمی، البته آنهایی 
را کــه می توان به عنوان کشــور معرفی کرد، بدون 
اســتثنا به ملک سلمان و محمد بن سلمان و ترامپ 

پوزخند زدند.

سفر تیلرسون به منطقه
با رؤیای ایجاد ائتالف علیه ایران

ساواک:ازسعودیقولگرفتیم
فرزندخمینیراشدیدامجازاتکند!

سیدروح اهلل امین آبادی 
یکم آبان ماه 1356 به ناگهان 
خبری از نجــف مخابره و به زودی 
وضعيت ایران را متحول و اوضاع را 
بر رژیم طاغوت سخت و نگران کننده 
کــرد ، » پهلــوی « گمان می کرد 
با از ســر راه برداشــتن فرزند امام 
خمينی)ره( که اســناد ساواک او را 
جایگزین رهبر نهضــت در ایران و 
ميان مردم قلمداد می کرد می تواند 
به مبارزین و شــخص رهبر انقالب 
هشدار دهد ، هشداری که اگر پيام 
آن دریافت می شــد از فروغ نهضت 
روز به روز کاســته شده و در نهایت 
چون بسياری از قيام ها و انقالب های تاریخ به پایان می رسيد بی آنکه نتيجه ای در 

بر داشته باشد.
نگاهی به اسناد ساواک نشان می دهد رژیم از همان سال 1342 روی »آیت اهلل 
مصطفی خمينی« حساسيتی خاص داشته است. در یکی از اسناد ساواک به تاریخ 
19 تير ماه 1342 آمده اســت: »بعد از دستگيری و بازداشت آیت اهلل خمينی پسر 
وی به نام سيد مصطفی که معمم نيز می باشد امور جاریه را انجام می دهد...«)1( و 
یا در یک سند دیگر به تاریخ 22 تير همين سال تصریح شده است: »طبق اطالع 
واصله اخيرا پسر آیت اهلل خمينی با افراد منتفذ و مخالف دولت در تماس می باشد 
چون مشاراليه می تواند با پدرش مالقات نماید از این لحاظ رابط بين پدرش و افراد 

مخالف دولت است.« )2(
در یک ســند محرمانه دیگر به تاریخ 28 مرداد 1342 صریحا مامور ســاواک 
گزارش کرده اســت: »در شهرستان قم پسر آیت اهلل خمينی که معمم می باشد به 
جای وی نشســته و دستورهای او را به مورد اجرا می گذارد و اعالميه هایی تهيه و 

برای روحانيون می فرستند.«)3( 
در یک ســند دیگر که به متن بازجویی از آیت اهلل مصطفی خمينی اختصاص 
دارد این شهيد در پاسخ به بازجوی ساواک به شدت از کاپيتوالسيون که اعتراض 
به آن باعث دستگيری و تبعيد امام به ترکيه شد انتقاد می کند و در پاسخ به بازجو 
که ایشان را به تحریک مردم متهم کرده بود می گوید: »این عنوان که من عده ای 
را دور خود جمع کرده بودم که تشــنجاتی در بازار روی دهد صحيح نيســت زیرا 
مردم خودشان جمع شده بودند و طبعاً هرجا که من می رفتم خودشان بدنبال من 

تا منزل آقای آملی آمدند« )4(
در یکی از اسناد ساواک اتهامات ایشان پس از دستگيری و تبعيد امام این گونه 
برشــمرده شده است : »   طبق محتویات پرونده نامبرده متهم است باینکه پس از 
دستگيری پدرش )آقای خمينی(... با جمع آوری اشخاص و مراجعه به منزل آقایان 
روحانيون و تحریک بازاریان درقم ایجاد تشنج می نمود که بوسيله مامورین انتظامی 

دستگير و در ساعت 21:00 روز مزبور به زندان قزل قلعه تحویل می گردد. «)5(
آیت اهلل مصطفی خمينی در روز تبعيد امام بازداشــت و زندانی شــد و پس از 
چنــدی در 13 دیماه 1343 به ترکيه نزد پدر تبعيد گردید.)6( در یکی از اســناد 
ســاواک پيرامون این موضوع آمده اســت : » نامبرده... اظهار داشــته است که در 
صورت امکان ترتيبی داده شــود تا بتوانم به نزد پدر خود به ترکيه عزیمت نمایم. 
به مشاراليه گفته شد که در این باره کتبا تقاضا نماید و کوشش خواهد شد که در 

صورت امکان موافقت مقامات باال جلب شود...«
متعاقب تقاضای او، ساواک استان مرکزی به » تيمسار ریاست ساواک اداره کل 
سوم  « اعالم می کند: »پيرو تصميماتی که در حضور تيمسار قائم مقام درباره نامبرده 
باال بعمل آمد قسمت دوم یعنی اعزام نامبرده به ترکيه مورد تصویب واقع شد« )7(
آیت اهلل مصطفی خمينی سرانجام »در تاریخ 13 دی 1343 جهت عزیمت به 
ترکيه... به وسيله ساواک قم به تهران وارد و شب را در باشگاه نخست وزیری استراحت 
نموده و در ساعت 30 /5 روز 14 /43/10 با هواپيما به طرف استانبول پرواز نمود.«)8(
وی در ترکيه و سپس عراق به شدت از سوی ساواک تحت کنترل بود تا حدی 
که به دنبال عزیمت ایشان برای سفر حج ساواک دستور می دهد: »با توجه به اینکه 
امکان دارد در کشــور مزبور مبادرت به فعاليتهایی عليه مصالح کشور شاهنشاهی 
بنماید لذا با ایفاد دو قطعه عکس مشــاراليه به پيوســت خواهشمند است دستور 
فرمائيد به نمایندگی آن اداره کل در کشور عربستان سعودی اعالم گردد که اعمال 
و رفتار شخص مورد بحث و همراهان وی را به نحو مقتضی تحت نظر قرار داده و 

نتيجه را به این اداره کل اعالم فرمایند.«)9(
مقامات ســعودی نيز متعاقب پيگيری و اعالم رژیم قول می دهند که شــدیدا 
حرکات و اقدامات فرزند امام را کنترل کرده و اجازه هيچ گونه فعاليتی به ایشــان 
ندهند : » در مالقاتی که جناب آقای سفير کبير شاهنشاهی در جده با امير مکه 
و مدینــه به عمل آورده اند موضوع را با نامبردگان در ميان گذارده و آنان اطمينان 
داده اند که به هيچ وجه به چنين افرادی اجازه نخواهند داد که فعاليتی عليه مصالح 
ایران بنمایند و چون هرگونه تحریک یا اهانتی به مقامات عاليه ایران به منزله اهانت 
به شــخص ملک فيصل و عربستان ســعودی تلقی خواهد شد اینگونه  اشخاص به 

شدیدترین وضعی مجازات خواهند گردید.  «)10(
تاثيرات شهيد در سفر زیارتی حج بر روی مسلمانان اهل سنت تا بدان حدی 
بود که ساواک در گزارشی پيرامون یکی از حجاج سنی اعالم می کند : »  طبق اطالع 
واصله نامبرده باال که از ایرانيان سنی مذهب مقيم هندوستان است در سال جاری 
با ســيد مصطفی خمينی... در مکه تماس گرفتــه و آمادگی خود را جهت اجرای 
منویات آیت اهلل خمينی و تهيه نشریاتی در هند و توزیع آن به هر نقطه ای منجمله 

سفارتخانه های خارجی به نفع آیت اهلل خمينی اعالم داشته است.«)11(
در تبعيد عراق رژیم این کشــور تالش فراوانی داشــت امام خمينی)ره( را به 
نفــع خود مصادره کند و از این رو شــهيد آیــت اهلل مصطفی خمينی را به حضور 
احمد حسن البکر می برند، در یکی از اسناد ساواک پيرامون این رویداد آمده است: 
»مصطفی را پيش احمد حسن البکر می برند احمد حسن البکر...اظهار ميدارد که ما 
چندین بار از پدر شما خواستيم که به نفع دولت عراق و بر عليه کشور شاهنشاهی 
ایران اقداماتی معمول دارد و هر بار از این امر شــانه خالی کرده اند شما از پدرتان 
بخواهيد که در تأمين نظر ما اقدام نماید مصطفی اظهار ميدارد که من اجازه ندارم 
که از طرف پدرم به شما قولی بدهم و تصور می کنم حرف ایشان همان حرف اولی 

باشد و سپس از پيش احمد حسن البکر مرخص می شود.« )12(
تالش های رژیم عراق برای مصادره امام تا به جایی ادامه می یابد که فرزند 
ایشان را دستگير می کنند : » آقا مصطفی فرزند خمينی به وسيله مقامات عراقی 
دســتگير و پس از 24 ســاعت آزاد گردید و در خالل این مدت از او خواســته 
شده که پدرش را وادار نماید اعالميه ای عليه دولت ایران صادر و بستگی خود 
را به دولت عراق اعالم نماید و در ازای این عمل به وی قول داده اند که آیت اهلل 
حکيــم را از عراق اخراج و ترتيب جانشــينی خمينــی را به جای آقای حکيم 
بدهند. آقای خمينی پاســخ داده است که آقای حکيم بزرگ ماست و این کار 

را نمی تواند انجام دهد«)13(
با نزدیک شدن به پيروزی انقالب رژیم هر روز بيشتر از دیروز نسبت به آیت اهلل 
مصطفی خمينی نگران می شــود، در یکی از گزارشات ساواک به تاریخ 12 اسفند 
1351 آمده اســت: »تمام طرفداران خمينی اطراف پســرش جمع شده اند. « )14(، 
سرانجام یک آبان ماه 1356 و بنا به گزارش ساواک: »هنگامی که خانواده خمينی 

وارد اطاق مصطفی پسر بزرگ ]امام[ خمينی شده با جسد او روبرو می شوند«)15( 
روابط رژیم شاه با حکومت بعث عراق در این روزها علی رغم گذشته به شدت 
حسنه بوده و صدام نایب رئيس جمهوری وقت عراق نيز اردیبهشت 1354 به ایران 
مســافرت کرده بود، حکومت بعث تصميم داشــت تا به بهانه مشکوک بودن فوت 
آیت اهلل مصطفی خمينی تنی چند از اعضای بيت امام را دستگير کرده و ماجرا را 
لوث نماید و از این رو امام خمينی)ره( چنين اجازه ای نداده و دستور دفن شهيد را 
صادر می کنند، چند روز پس از این رویداد نيز امام خمينی شهادت فرزند برومندشان 

را از »الطاف خفيه الهی«)16( ناميدند.
 رژیم که تصور می کرد »فقدان شخصيت سيد مصطفی خمينی که اميد آینده  
انقالب اسالمی بود، می تواند امام خمينی را دچار شکست روحی و نهایتاً آسيب پذیر 
 کنــد « ناگهــان در برابر صالبت امام که در کمال آرامش این رخداد را لطف خفی 
الهی دانست، قرار گرفت. در این بين نيروهای مردمی و مذهبی با الهام از پيام امام 
خمينی به خوبی موقعيت را درک کردند و مهم ترین استفاده را از فرصت نمودند. 
تظاهرات پی در پی، جلســات زنجيره ای و ســخنرانی های کوبنده رژیم را به ستوه 
آورد. در ادامه پس از درگذشت سيد مصطفی، اعتراضات مردمی به شکل تحصن، 
راهپيمایی، تظاهرات و اعتصابات شدت یافت و هر روز بر گستره و سرعت آن افزوده 
شد. این اعتراضات پی در پی، موجب گسترش بحران برای رژیم شده و در نهایت به 

سقوط پهلوی منتهی گردید. )17(
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پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

به مناسبت سالگرد شهادت آیت اهلل مصطفی خمینی 

بقيه از صفحه 2
مرحوم هاشــمی در خاطرات 10 اردیبهشت 1369 
می نویسد »شــب در حالی که مشغول نوشتن خاطرات 
بودم، به اخبار فارسی صدای آمریکا گوش می دادم، خبر 
داد که دومین گروگان آمریکایی آزاد شــد. اظهاراتی 
شده که نشان می دهد، دولت آمریکا می خواهد امتیازی 
ندهد«. محمدجواد ظریف در کتاب »آقای سفیر« درباره 
همین بدعهدی می نویسد»آمریکایی ها پیغام داده بودند 
اگر شــما به آزادی گروگان ها کمک کنید، ما حسن نیت 
خواهیم داشت، که به  معنای آزاد کردن دارایی های ایران 

و از این گونه کارها بود. اما به قولشان عمل نکردند«.
14- دولت اصالحات به واسطه برخی قول و قرارهای 
پنهان، به آمریکا در مقابله با طالبان کمک کرد اما به جای 
تشکر و دست خوش، اتهام عضویت در محور شرارت را 
دریافت کرد. در همان روزگار - سال های 82 تا 84- توافق 
سعدآباد و پاریس و بروکسل میان ایران و 3 کشور اروپایی 
امضا شد که با وجود انجام تعهدات از سوی ایران، تعهدات 

طرف اروپایی کامالً زیرپا نهاده شد و پس از 2 سال انتظار 
فهمیدیم وضع واژگان مجعولی نظیر »تعلیق داوطلبانه« 
و »راســتی آزمایی« بازی با کلمات برای کشیدن ترمز 
پیشــرفت ایران بدون لغو کوچک ترین تحریم ها بوده و 
تازه طرف غربی طلبکارتر شــده است. در طول دوره ای 
40 ســاله می توان فهرســتی طوالنی از بدعهدی های 
شرکت های اروپایی از جمله زیمنس، یورودیف، توتال، 

رنو و... فراهم کرد.
15- رهبر حکیم انقالب با وجود یقین به ســرانجام 
مذاکره با شیطان بزرگ، به واسطه بدفهمی برخی مسئوالن 
و از باب تجربه ملی، مجال مذاکره و توافق را برای دولت 
فراهم کردند، همچنان که بیشــترین حمایت را از تیم 
مذاکره کننده به جا آوردند. هر کس نداند، آقای روحانی و 
برخی اعضای تیم مذاکره کننده بیش از همه به اهمیت این 
پشتیبانی- با وجود بی اعتمادی مطلق به آمریکا- واقفند. 
در عین حال ایشان 24 شهریور94 فرمودند »دشمنان ما 
مکرر می گویند شما کشور قدرتمند و بانفوذ و اثرگذاری 

هستید [اما]... این مسئله انقالب و روحیه انقالبی را کنار 
بگذارید و دنبال نکنید! اگر روحیه و عملکرد انقالبی نبود، 
این نفوذ هم وجود نداشت. معنایش این است که انقالب 
را بگذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما 
را ببلعیم. این را صریحاً به افرادی از جمهوری اســالمی 
می گویند و توجه نمی شــود به معنا و مفهوم واقعی این 
حــرف... معنای این حرف این اســت که قدرت و عمق 

راهبردی خود را از دست بدهید«.
16- بازی دوباره در میــدان اروپا بدون اینکه گارد 
اروپایی ها ذره ای تفاوت کرده باشد و عبرت نیاموختن از 
تجربیات تلخ قبلی، فقط با تعطیلی خرد و وسوسه پذیری 
قابل توجیه است. اینکه مثال بشود اقتدار بازدارنده نظامی 
و نفوذ امنیت آفرین منطقه ای را با وعده برخی معامالت 
اقتصادی تاخت بزنیم، بوی تبدیل خطا به خط را می دهد 
و خیانت محض است. هر کس وارد چنین حریمی  شود، 
باید برخورد خائن را با او کرد و نه کسی که وسط تهدید 

دشمن، خواب رفته است.

یادداشت روز آینده پیش بینی پذیر برجام


