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درمکتب امام

راه و رسم استقالل را زنده نگه دارید
مبادا اساتید و معلمینی که به وسیله معارشت ها و مسافرت به جهان به اصطالح 

متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعامر رهیده اند، تحقیر و رسزنش منایند 

و خدای ناکرده از پیرشفت و استعداد خارجی ها بت برتاشند و روحیه پیروی و تقلید 

و گداصفتی را در ضمیر جوانان تزریق منایند. به جای اینکه گفته شود که دیگران 

کجا رفتند و ما کجا هستیم به هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه 

و رسم استقالل را زنده نگه دارند.
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سرویس سیاسی-
»وانمود ســازی« نوعی شگرد رسانه ای اســت. شگردی ناهنجار و غیراخالقی اما توسط رسانه ها به کار گرفته 
می شود. وانمودسازی نوعی دروغگویی رسانه ای است. یکی از اقسام این وانمودسازی )خالف گویی( شیوه ای است 
که رسانه به گونه ای حرف می زند که راه فراری هم برای خود بگذارد اما مفهومی که در نهایت در ذهن مخاطب 

می نشیند همان چیزی است که »خالف واقع گفتن« و »فریب« نامیده می شود.
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: »ترامپ چون یك دلواپس از این توافق بیزار است، فضاي مجازي در آستانه 
فیلتر و توقیف و محدودیت است و معلوم نیست چه دستي از کجا و کي دکمه فیلتر تلگرام را خواهد فشرد. مرجع 

این ضمایر مجهول در عرصه اقتصاد هم نقش آفرینند.«

دروغگوییبهسبکزنجیرهایها
مساوی قرار دادن ترامپ با منتقدان داخلی برجام یکی از آن دروغ هاست. اینکه ممکن است ترامپ هم اشکاالتی 
را بــه برجــام وارد بداند کجا و آنچه منتقدان داخلی می گویند کجا؟! این دو در نهایت فاصله از هم قرار دارند چرا 
که اولی می گوید منافع آمریکا باید بیشتر از آنچه هست در برجام لحاظ و حقوق ملت ایران بیشتر تضییع می شد. 
حرف منتقدان داخلی اما این است که چرا آن همه دستاورد )که طبق قوانین جهانی حق هر ملتی است( را نقد 
دادیم و وعده های نسیه گرفتیم. اکنون نیز همه اذعان دارند که غرب زیر میز زده، یعنی همان چیزی که منتقدان 

برجام در داخل می گفتند. 
نکته دیگر اینکه ترامپ یك کاسب است. او از اول سخن پاره کردن برجام را زد اما تاکنون این کار را نکرده، او 
در هر نوبت با ایجاد این تشویش در بازار اقتصادی ایران اثر منفی می گذارد. روزنامه های زنجیره ای و اصالح طلبان 
هم خواه، ناخواه عروسك هایی شده اند که آنچه ترامپ می خواهد را بازی می کنند. یعنی در هر نوبت این تشنج را 

با روزنامه هایشان به بازار منتقل می کنند.
نکته دیگر این است که نسبت »فضای مجازی« و تلگرام مانند نسبت یك ساختمان با یك آجر است. فضای 
مجازی به کل فضایی گفته می شود که فرد از طریق اینترنت به آن وارد می شود. یعنی این فضا اعم از وبالگ ها، 
سایت ها، انواع رسانه هایی نظیر همین رسانه های تعاملی نوظهور، بازی های تحت شبکه و... است. یك پیام رسان 
مانند تلگرام خود در میان صدها پیام رسان )داخلی و خارجی( جزیی از خانواده رسان های تعاملی )اینتراکتیو( را 
شکل می دهد و مجموع این پیام رسان های تعاملی خود جزیی از فضای مجازی هستند. حاال روزنامه زنجیره ای 
اعتماد در مسیر القای »ترس و واهمه« به مدد دروغگویی چنین وانمود می کند که فضای مجازی در آستانه فیلتر 
شــدن اســت! در حالی که صدها پیام رسان داخلی و خارجی وجود دارد چرا یك پیام رسان خارجی تا این اندازه 
برای طیف موســوم به اصالح طلب مهم اســت که به راحتی اخالق و شرافت کار روزنامه نگاری را زیر پا گذاشته 
مسیر ترساندن مردم را پیش می گیرند؟ این در حالی است که پیش از این نیز مردم در مقاطعی مثال از پیام رسان 

واتس آپ به وایبر کوچ کرده اند و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

آرزوبهدلملتماند!
این آرزو به دل ملت مانده است که برای یك بار هم که شده دولت و طیف موسوم به اصالح طلب از سال 92 

تا اکنون در موردی نتایج را به گردن بگیرد و برای جبرانش تالش کند. 
چهارسال یك ریز و مستمر عبارت »تقصیر دولت قبل« را از دولتمردان و روزنامه های حامی آنها )روزنامه های 
زنجیره ای( شنیدیم. حتی حقوق های نجومی را که این دولت پرداخت کرده بود هم به گردن دولت قبل انداختند. 
اکنون هم که موضوع ارز و گرانی آن مطرح شده در کمال جسارت به تحمیق ملت مشغول هستند، به این صورت 
که وقتی نتایج ملموس بی تدبیری و کم کاری هایشــان نمایان می شود زمین و زمان را به هم می دوزند تا عنوان 
کنند که مقصر دیگری است! در توهم زنجیره ای ها همیشه هم سایه ها ی مرموزی هستند که آرام و بی صدا می آیند 
و جلوی به ثمر نشســتن برجام را می گیرند! در مســیر خدمت دولت به مردم سنگ اندازی می کنند! دالر را گران 
می کنند! و حتی ساعت پایتخت را دست کاری می کنند تا ایشان نتوانند صبح سر وقت بیدار شوند و برای خدمت 

به خلق خدا بشتابند! این مسیر تا کجا ادامه خواهد یافت؟!
در یادداشت دیروز اعتماد آمده: »سازندگان این بحران چه کساني هستند و در چنین زمیني ما باید درکجا 
بایستیم؟ آیا ما فقط نظاره گر این بحران سازي ها خواهیم بود.« ضمن آنکه دیروز روزنامه های زنجیره ای برای نجات 
دولت مطلوب خود از بحرانی که در اقتصاد ایجاد کرده و به حاشیه بردن سقوط ارزش پول ملی و باال رفتن تصاعدی 

نرخ ارز دست به حاشیه سازی و طرح مسائل توهم گونه زده اند!
روزنامه زنجیره ای شــرق در این راستا موضوع »رئیس جمهور نظامی« را مطرح و درباره آن طی گزارشی 
نوشــته است: »این آرزوي دیرینه جماعتي از سیاســت ورزان ایراني بعد از انقالب است؛ جماعتي که پیشینه 
و ریشــه اش به جریان راست سیاســت در ایران بازمي گردد. یك »رضاخان حزب اللهي« یا »رضاخان مصلح« 
یــا رئیس جمهوري نظامي. انگار در پس زمینه ذهنــي جمعي از اصولگرایان همواره نوعي از اقتدارگرایي مدل 

رضاخان تقدیس شده است.«
 مدعیان اصالحات اگرچه آســمان و ریســمان به هم می بافند اما گهگاه خود اذعان دارند که کشــور بر اثر

سوء مدیریت اقتصادی ناشی از عملکرد دولت دچار بحران های عدیده ای است. روزنامه های زنجیره ای و مدعیان 
اصالحات به جای آنکه پاسخگوی این سوء مدیریت ها باشند به دنبال حاشیه سازی هستند، از زنجیره ای ها باید 
پرسید که در شرایط کنونی که رئیس جمهور قانونی مستقر بوده و انتخاباتی در پیش نیست طرح چنین مباحثی 
به چه نیتی صورت می گیرد، جز اینکه دولت را از پاســخگویی به آنچه وظیفه اوســت و انجام نداده است برهاند؟! 

هرگاه زمان انتخابات فرا رسید به مدد عملیات های رسانه ای-روانی شروع به ترساندن مردم کنید!

تنفسمصنوعیبهبرجام
روزنامه ایران دیروز در گفت وگویی، وضعیت پسابرجام را روشن، عالی، مطلوب و خوشایند وانمود کرد. در این 
مصاحبه آمده اســت: »دســتاوردهای برجام هم در فرامتن و هم در متن، تمام ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی و 
فنی را دربر می گیرد و نباید دستاوردهای آن را به تحریم ها آن هم در شرایطی که بخش زیادی از آنها لغو شده، 
محدود کرد. این در حالی است که بر پایه توافق هسته ای بیش از 900 مورد تحریم، کامال لغو شده و حدود 200 
مورد همچنان مانده اســت. منتهی منتقدان، تحریم های مربوط به بانك، تجارت و بیمه را برجسته می کنند و به 

آسانی از لغو تحریم نفت، پتروشیمی و صنعت فلزات می گذرند.«
توصیفاتی که در این مصاحبه به کار رفته کامال در تضاد با نقطه نظرات مسئوالن دولت درباره برجام و پسابرجام 

است. به موارد زیر توجه کنید:
ـ اکنون بعد از گذشت یك سال از اجرای برجام هنوز برای جذب فاینانس موفق نشده ایم. )جهانگیری،معاون 

اول دولت(
ـ 8 ماه پس از اجرای برجام، به خاطر مجازات های آمریکا، هیچ یك از بانك های بزرگ اروپایی کار با ایران را 

شروع نکرده است. )ظریف، وزیر امور خارجه( 
ـ هنوز نمی توانیم در انگلستان یك حساب بانکی باز کنیم. )ظریف(

 ـ برجــام، تاکنــون »تقریبــاً هیــچ« دســتاورد اقتصــادی بــرای تهــران در بــر نداشــته اســت. 
)سیف، رئیس بانك مرکزی(

- حداقل از نظر علمی 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می توانم بگویم . هم اکنون و پس از پیش آمدن 
قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند . 
به قول دانشگاهی ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است. )صالحی، رئیس سازمان 

انرژی اتمی(
- تحریم ها روی کاغذ برداشته شده اما هنوز عمال همه آنها برداشته نشده که مقداری به دلیل شرایط است 
و مقداری به دلیل شــیطنت آنها و ایرادات زیادی هســت که ما هم اعتراضات مفصلی به طرف مقابل کرده ایم. 

)عراقچی، رئیس  ستاد پیگیری برجام(
ـ ایران برجام را داســتانی موفق نمی داند چراکه ایران از آن بهره مند نشــده و تحریم ها برداشته نشده است. 
دلیل ســاده اســت، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می کند و آمریکا دلیل این مسئله است که 
برجام برای ایران موفق نبوده اســت. حتی متن و کلمات برجام نقض شــده اند. )عراقچی، در اندیشکده سلطنتی 

چتم هاوس در انگلیس(
الزم اســت خاطرنشان شود که اکنون با وجود افزایش فروش نفت، امکان بازگشت پول آن به کشور به دلیل 
عدم انجام مبادالت در سوییفت وجود ندارد. فعاالن اقتصادی نیز معتقدند که اگرچه سوییفت باز است اما مبادالت 

بانکی در آن انجام نمی شود و روابط کارگزاری ایران با دنیا برقرار نیست.
در بخش دیگری از این گفت وگو آمده اســت: »ما به ازای محدودیت های ایران در تعداد ســانتریفیوژ و درصد 

غنی سازی و ذخایر هم مشروعیت بخشی به فعالیت های هسته ای اش بوده است.«
این روند بر وفق کدام منطق و عقالنیت اســت که با وجود چنین بدعهدی از طرف غربی باز بعضی ســخن از 
برجام های دیگر نظیر برجام منطقه ای می کنند؟! به عبارتی باید گفت از دســتاوردهای خویش چشم پوشیدیم و 

نقد دادیم و تعهد نسیه گرفتیم، تعهدی که با گذشت بیش از دو سال هنوز جامه عمل نپوشیده است. 

زمزمهبرجاممنطقهای!
روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت: »سوم اردیبهشت مقارن با 19 آوریل قرار است وزیر امورخارجه کشورمان 
در شورای روابط خارجی آمریکا در مورد خاورمیانه و برنامه هسته  ای ایران سخنرانی کند... به نظر می رسد اتحادیه 
اروپا از ایران خواسته تا نقطه نظرات خود را در این مؤسسه آمریکایی مطرح کند و مشخص نیست که آیا همان 
نقطه نظرات گذشــته طرح خواهد شــد یا نگاه دیگری مطرح می شود. از این رو ایران در سیاست منطقه ای خود 
باید دســت به اقدامات عملی بزند... این ســخنرانی چند روز قبل از ســفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و 
 آنگال مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا برای صحبت با ترامپ صورت می گیرد. بنابراین اروپایی ها خواسته اند که 
نقطه نظرات ایران در آنجا مطرح شود. از این جهت این سخنرانی باید با دقت کامل صورت گرفته و در بردارنده 

نکته های مهم و توضیح دهنده سیاست های ایران باشد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه گفت:» در آســتانه 12 مــی که تصمیم گیری ترامپ برای تمدید یا خروج از 
برجام انجام خواهد شد، کشورمان در لحظه حساسی قرار دارد و آمریکا فشار های زیادی برای رسیدن به اهدافش 
وارد می کند. عالوه  بر روشنگری درباره یمن، مسئله دیگر سوریه است که تبدیل به گره ای بین المللی شده است... 
نکته این اســت که عالم سیاســت بین الملل، عالم موازنه امتیازات است و اگر قرار است یکی از طرفین انتظاری و 

خواسته ای داشته باشد، باید امتیازی برابر با آن رد و بدل شود«.
مدعیان اصالحات در رویکردی ضد منافع ملی، اصرار دارند که باید یك طرفه امتیاز بدهیم و به هیچ عنوان 
انتظار امتیازگیری نداشته باشیم. در حالی که تجربه پرهزینه برجام پیش روی همگان قرار دارد، مدعیان اصالحات 

زمزمه برجام منطقه ای را سر داده اند.

به نپذیرفتن  دادستان کل کشــور 
استعفای شهردار تهران و بازار متالطم 

ارز واکنش نشان داد.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل 
کشور،حجت االسالم جعفر منتظری دیروز در 
دیدار نوروزی با قضات و کارکنان دادستانی 
کل کشور، با اشاره به نامگذاری امسال به نام 
سال حمایت از کاالی داخلی، گفت: اقتصاد 
مقاومتی، اشــتغال، حمایت از سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، مبارزه با قاچاق کاال و ارز،که 
این روزها به بلیه ای تبدیل شده و مشکالت 
و امور بانکی در دل شعار امسال نهفته است.

منتظری بــا تاکید بر اینکه دشــمن به 
صورت علنی و از طریق نفوذ و ورود در افکار 
و اندیشه ها سعی در ناکارآمد جلوه دادن امور 
دارد، به برخی مشــکالت و ناکارآمدی های 
اقتصادی  اشــاره کرد و افزود: دادستان کل 
کشور مطابق قانون در هفت مجمع و شورای 
عمدتا اقتصادی عضو است و این حضور قانونی 

طبعا پیام خاص خود را دارد.
وی با  اشاره به مشکالت اقتصادی موجود 
از جمله مشــکالت ارزی تصریــح کرد: تیم 
اقتصادی دولت کارایی الزم را ندارد و احتیاج 

به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد.
دادســتان کل کشــور با تاکید بر اینکه 
وعده هــای رئیس  جمهور محتــرم در دوره 
انتخابات فراموش نشــده و همه آنها ثبت و 
ضبط شــده است، ادامه داد: سه ماه نگذشته 
اســت که رئیس جمهور محترم راجع به ارز 
گفت که مردم نگران نباشــند اما مسئله این 
است که در طول یکسال ارز ۵0 درصد افزایش 

یافته است.
منتظری گفت: در ایــام تعطیالت چند 

روزی در عتبات عالیات بودم و بسیار شنیدم 
که مردم تعجب می کردندکه ارزش پولی ما 
در مقابل پول کشوری مثل عراق با آن همه 

مشکالت این همه کاهش یافته است.
وی با  اشــاره به رسیدن قیمت دالر به 6 
هزار تومان، اظهارداشت: نمی دانم دولتمردان 
چه توضیحی دارند، قطعا سیاست دولت که 
ایــن نبوده و دولتمــردان وعده های دیگری 

داده بودند.
دادستان کل کشور افزود: وقتی احتمال 
داده می شــود دســت هایی در بین است که 
ارز را و اقتصــاد کشــور را و ارزش پول مارا 
در معرض آسیب قرار دهد آیا عقل و منطق 
حکــم نمی کند که ارزیابــی کنیم و ببینیم 
کجای کار  اشــکال دارد؟ چرا باید اجازه داده 
شــود که عده ای سودجو که معلوم نیست از 
کجا آمده اند، در میدان فردوســی و چهارراه 
استانبول و سبزه میدان بازار ارز را در اختیار 

بگیرند.

منتظری با طرح این پرســش که چرا هر 
آدمی از راه رسیده صرافی غیرمجاز باز کرده 
است، گفت: مگر ما کم از دست موسسات مالی 
غیرمجاز کشیدیم و دچار مشکل شدیم، حاال 

نوبت مشکالت صرافی های غیرمجاز است؟!
وی تصریح کــرد: تیم اقتصادی دولت از 
قوه قضائیه، دادســتانی کل و نیروی انتظامی 
در برخورد با زالو صفتانی که به دنبال ســود 
جویی هســتند کمك بخواهد تا دست هایی 
که پشــت سر قضیه هســتند و می خواهند 
ضمن سودجویی مردم را به تردید بیندازند و 
بی اعتماد کنند، نتوانند به مقصود خود برسند.
دادســتان کل کشــور با تاکید بر اینکه 
ریاست محترم جمهور و تیم اقتصادی دولت 
بدانند که قصد ما نه تضعیف، نه تخریب و نه 
ناهماهنگی اســت، افزود: ما هم می خواهیم 
کمــك کنیم و اعالم می کنیــم که دولت و 
بخش اقتصادی او خودشــان موانع را بیابند 
و در برخورد هم از قوه قضائیه مطالبه کنند. 

منتظری با  اشــاره به تاکید مقام معظم 
رهبری در مقابله با کاالی قاچاق گفت: تصمیم 
جدی ما در دادســتانی کل و دادستانی های 
سراسر کشور پیگیری مجدانه و مقابله با کاالی 
قاچاق است که امسال آن را عملی می کنیم.

وی از دادستان های سراسر کشور خواست 
در راستای حمایت از کاالی داخلی و اشتغال و 
به منظور پیگیری دالیل تعطیلی کارخانه ها 
مدیران این واحدهای تعطیل شــده و دارای 
مشــکل را دعوت و علت تعطیلی را بررسی 
کنند تا چنانچه به گونه ای است که با تصمیم 
قضایی یا شــبه قضایی می شود مشکلشان را 

حل کرد،اقدام الزم انجام شود.
دادســتان کل کشور در ادامه به موضوع 
شهردار تهران اشــاره کرد و گفت:از شورای 
شــهر تهران می خواهیم که سیاست بازی را 
تمــام کند.چه معنایــی دارد که وقتی خود 
شهردار می گوید توان کار سنگین ندارم و در 
جلســه رسمی می گوید که ادامه کارم با این 
شرایط خیانت است شما رای گیری می کنید 
و می گویید که نه، شــما هم بیمار نیستی و 
هم توان کار ســنگینی همچون شــهرداری 

تهران را داری.
وی با اعالم اینکه تبعات و خســارت های 
چنین تصمیمی بر عهده شورای شهر تهران 
خواهد بود افزود: همه عالم می دانند که این 
عدم پذیرش استعفای شهردار تهران سیاسی 
است و راه آن هم این است که آقای شهردار 
مجددا استعفای خود را تقدیم و مهلتی مقرر 
کنــد و بگوید پس از آن تاریخ دیگر عهده دار 
کار شهرداری نخواهم بود و اطمینان داشته 
باشد که کسی نمی تواند او را از این بابت تحت 

تعقیب قرار دهد.

دادستان کل کشور:

تیم اقتصادی دولت كارایی الزم را ندارد

چند روز پس از آنکه در یک نامه هتاکانه 
رفتارهــای جمهوری اســالمی در منطقه 
همنوا با نتانیاهو و بن سلمان »سلطه جویی 
منطقه ای« توصیف شد سعید جلیلی نماینده 
مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی تاکید کرد: کسانی که جمهوری اسالمی 
را متهم به سلطه جویی منطقه ای می کنند 
اســتغفار و از خانواده شهدای مدافع حرم 

عذرخواهی کنند.
به گزارش رجانیوز، عصر یکشنبه دکتر جلیلی 
در جمع تعدادی از دانشجویان با  اشاره به برخی 
اتفاقات اخیر گفت: کینه توزی های امروز دشمن 
حاصل تنومندی درخت انقالب اســالمی است و 
اســتکبار می خواهد ناکامی های خود در مواجهه 
چهل ســاله با انقالب اســالمی را بــا اتهام های 

مختلف بپوشاند.
 وی تاکید کرد: دشــمنان به صراحت بیان 
می کنند که نمی توانند محبوبیت و اقتدار جمهوری 
اســالمی در منطقه را تحمــل کنند و عصبانی 
هســتند که در دهه 90 جوانان ما با همان شور 
دهه 60 مصمم به مبارزه با مزدوران آنها هستند 

و جان خود را هم در این راه فدا می کنند.
 نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی 
امنیت ملی گفت: برای دشمنان قابل تحمل نیست 

که شهدای مدافع حرم به عنوان جوانان دهه 90، 
همان پرچم عزت و آزادی خواهی ملت ها را مانند 

جوانان دهه 60 به اهتزاز در آورده اند.
 جلیلــی تصریح کــرد: اســتکبار از اینکه 

سرمایه های ارزشــمند انقالب امروز تکثیر شده 
و جوانــان مدافع حرم مانع جدی در برابر تحجر 
و خشــونت داعش هستند عصبانی است. آنها از 
اینکه جوانان ما با پیروی از والیت مدافع امنیت، 

آزادی و آزاد فکری در منطقه هســتند نگرانند و 
به همین دلیل دنبــال اتهامات واهی به انقالب 

اسالمی هستند.
وی افــزود: اگر نتانیاهو، ترامــپ، ترزامی و 
بن سلمان ما را به »سلطه جویی منطقه ای« متهم 
می کنند برای آن اســت که دفاع رهبری و مردم 
ما از مردم مظلوم فلســطین را »ســلطه جویی 
منطقــه ای« می نامند. آنها دفاع از کشــورهای 
منطقه را در برابر اشغالگری آمریکا »سلطه جویی 
منطقه ای« می دانند، آنها مبــارزه با پیاده نظام 
آمریکا و رژیم صهیونیستی چون داعش را »سلطه 

جویی منطقه ای« می خوانند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی 
امنیت ملــی ادامه داد: کســانی که جمهوری 
اســالمی را همنوا با آمریکا و اســالم آمریکایی 
متهم به »سلطه جویی منطقه ای« می کنند آیا 
نباید از این تحلیل خود احساس شرم کنند؟ آیا 
تحلیل های همسو با آمریکا و اسالم آمریکایی را 
می توان بیــان صادقانه از توصیف وضع موجود 

تلقی کرد؟
جلیلی در پایان تصریح کرد: کسانی که چنین 
جمالتی را بیان می کنند باید در پیشــگاه شهدا 
اســتغفار کنند و از خانواده محترم شهدای حرم 

عذرخواهی کنند.

سعید جلیلی:

کسانی که جمهوری اسالمی را متهم به »سلطه جویی منطقه ای« می کنند
استغفار و از خانواده شهدای مدافع حرم عذرخواهی کنند

بقیه از صفحه 2 
علی اکبرصالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
نیز-شهریور 9۵- گفته بود:»در بعد تحریم و مسائل 
دیگر سیاسي، آمریکایي ها از شیوه نادرستي استفاده 
مي کنند، اگر ما وقتي برجــام را تنظیم مي کردیم 
دقت بیشــتري مي کردیم این فرصت براي آمریکا 
پیــش نمي آمد کــه از این قابلیت تفســیر بودن 

سوءاستفاده کند«.
ســؤالی که در افکار عمومی ایجاد می شود این 
است که اگر ایران بر سر آمریکا کاله گذاشته است، 
پس چطور به اذعان آقای ظریف هنوز نمی توانیم یك 
حساب در بانك های انگلیس باز کنیم و چطور آلمان 
در اقدامی توهین آمیز از ترس تحریم های آمریکا، از 
سوخت رسانی به هواپیمای حامل ظریف خودداری 
می کند و این چه کاله گذاشتنی است که رئیس ستاد 
پیگیری اجرای برجام-عراقچی- به صراحت اذعان 
می کند که ایران برجام را داســتانی موفق نمی دانم 
چرا که از آن بهره مند نشــده و تحریم ها برداشــته 

نشده است.
ساختمان برجام یا جنازه؟!

رئیس جمهور افزود: تازه پس از گذشت 1۵ ماه 
می گویند که فهمیده ایم که این توافق به نفع ما نیست 
که البته این ادعای آنها دقیق و درست نیست چرا که 

از ابتدا به دنبال نفع دو طرف و برد – برد بوده ایم.
به گزارش مهر، روحانی با بیان اینکه ساختمان 
برجام آن قدر محکم بوده کــه در این 1۵ ماه انواع 
فشارها با ریشترهای مختلف را تحمل کرده، تأکید 
کرد: ساختمان برجام همچنان پابرجاست و این یکی 
از نکات مهمی است که ملت ما و نمایندگان ملت ما 
در مذاکرات خود با قدرت های بزرگ جهان همواره 

مدنظر داشته اند.
در حال حاضر و به اذعان مقامات ارشــد دولت 
و رســانه های زنجیره ای، برجام بیشــتر از آنکه به 
ساختمان شبیه باشد، به جنازه ای متعفن شبیه است.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه- اردیبهشت 
96- تصریح کرد:»آیا آمریکا آماده است به متن برجام 
پایبند باشد، روحش به کنار. تاکنون واشنگتن هر دو 

را زیر پا گذاشته است«.
در هفته های گذشته روزنامه زنجیره ای آفتاب 
یزد در مطلبی نوشته بود:»دولت ماه ها پس از توافق 
هسته ای، به هوای چیدن میوه های برجام نشست و 
بر پایه این دلخوشی، برنامه ها و سیاست های کاری 
خود-دوران پســابرجام- را نوشت اما ماحصل این 
انتظار، فرصت ســوزی، از دست رفتن منابع موجود 
به هوای گشــایش برجــام و در نهایت کاهش صبر 

اجتماعی با استمرار فشارهای اقتصادی بود«.
روزنامه زنجیــره ای قانون نیز- مهــر 96- در 
گزارشی نوشته بود:»پیش بینی مقام معظم رهبری 

مبنی بر اینکه آمریکا به هیچ عهدی پایبند نیست، 
اینــك در حالی بــه حقیقت می پیونــدد که تیم 
مذاکره کننده ظریف می پنداشتند همه راه ها را برای 
تقلب و عهد شکنی بسته اند و به اصطالح، مو الی درز 
برجام نمی رود...حال، در چنین شرایطی چه باید کرد؟ 
آیا همان گونه که ظریف می گفت ایران دوباره و بسیار 
سریع می تواند در صورت خلف وعده طرف مقابل به 
غنی سازی برگردد؟ چگونه می توان راکتورهای مملو 
از ســیمان و برنامه های رها شده هسته ای را دوباره 

به کار انداخت؟«.
روزنامه زنجیره ای آرمان نیز در روزهای گذشته 
در مطلبی نوشــته بود:»آنچه مدنظــر دولتمردان 
درخصوص نتایج برجام بود به دست نیامد زیرا تاثیرات 
برجام بر اقتصاد کشور به هیچ وجه احساس نشد«.

برجام بدون آمریکا!
رئیس جمهور با بیان اینکه در همه حالت برای 
برجــام فکر کرده و برنامه ریــزی داریم و در صورت 
لطمه خوردن به آن برای فناوری و زندگی مردم، هیچ 
مشکلی پیش نخواهد آمد، گفت: برجام باشد یا نباشد ، 
برجام با آمریکا و  یا بدون آمریکا، ما برای هر شرایطی 
آماده ایم و برنامه داریم. آنها فکر می کنند با تبلیغات 
خود، ملت ایران از استقالل، آزادی و حاکمیت ملی 
خود پشــیمان می شود، اما این ملت، هرگز از مسیر 

انقالب و راه حق دست برنخواهد داشت.
وی تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایران هرگز 
آغازگر نقض پیمان نیســت، اما دشمنان این ملت 
حتماً بدانند که از این کار پشــیمان خواهند شد و 
می بینند که در طول کمتر از یك هفته آثار و نتایج 

آن متجلی خواهد شد.
روحانــی در اظهارنظری تأمــل برانگیز تاکید 
 کرده اســت که  مــا برای برجام بــدون آمریکا نیز 

برنامه داریم!
در روزهای گذشــته »نیکی هیلــی« نماینده 
آمریکا در سازمان ملل در نشستی در دانشگاه دوک 
گفته بود:»ایران در برجام می ماند، حتی اگر ما از آن 

خارج شویم«.
همچنین در روزهای گذشته، علی اکبر صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود که:»ما در مذاکرات 

با آمریکا مذاکره می کردیم نه مجموعه ۵+1«.
روحانی نیز در ســال 92 تاکیــد کرده بود که 
»اروپایی ها آقا اجازه هســتند. آمریکا کدخداست و 

بستن با کدخدا راحت تر است«.
گفتنی است نشریه فارن پالیسی-شهریور 96- 
نوشته بود: »پایبندی ایران و اروپا به برجام علی رغم 
خروج آمریکا از برجام نادرست است. زیرا در اتحادیه 
اروپا هیچ زیر بنای قانونی برای اینکه دولت ها بتوانند 

این اقدام را عملی کنند وجود ندارد«.
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد-شــهریور 96- در 

مطلبی نوشــته بود:»بدون آمریــکا هرچند به نظر 
می رســد در هر صورت وضعیت ایران بدتر از قبل از 
تحقق برجام نخواهد شــد و تبادالت اقتصادی بهتر 
می شود، اما شرکت های بزرگ تر اروپایی بدون آمریکا 
همکاری با ایران نخواهند داشت. این یعنی اینکه عماًل 

بدون آمریکا برجام معنایی نخواهد داشت«.
اعضای ارشد دولت روحانی مدعی اند که به زبان 
دیپلماسی مسلط هستند.اما متاسفانه اصول بدیهی 
دیپلماسی از جمله اظهارنظر از موضع قدرت و اقدام 

متقابل، هیچ جایگاهی در دیپلماسی دولت ندارد. 
با تأمل در اظهارنظر روحانی درخصوص ماندن 
در برجام بدون آمریکا و اظهارنظر هیلی، به روشنی 
به پاســخ این سؤال می رسیم که چرا در پسابرجام، 
روز به روز تحریم ها افزایش پیدا کرد و طرف مقابل 

نیز گستاخ تر شد.
روحانی پیش از این نیز با تعبیر ضد امنیت ملی و 
نادرست »خزانه خالی« در آستانه مذاکرات هسته ای، 
کشور را در موضع ضعف و غربی ها را در جایگاه مدعی 
قرار داد. ظریف نیز- آذر 92- در اظهارنظری خالف 
واقع و مغایر منافع ملی گفت:»آمریکا می تواند با یك 

بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!«.
به جرأت می توان گفت که اینگونه اظهارنظرهای 
غلط به دشمن گرای تحریم و فشار می دهد. اینکه تا 
می توانید تحریم ها را افزایش داده و ما را تحت فشار 
قرار دهید و خیالتان راحت باشد که ما هیچ واکنش 

متقابلی انجام نمی دهیم.
 متاســفانه دولــت آقــای روحانی با ژســت 
»تنش زدایی« و »تعامل« با امتناع از اقدام متقابل، 
موجب شــد تا در پســابرجام، تحریم ها با قوانینی 
همچون آیسا و کاتســا 2017)مادر تحریم ها( زیر 
ساخت گســترده تری پیدا کند و گستاخی طرف 

مقابل نیز افزایش یابد.
فلسفه اصلی اقدام متقابل، تاثیرگذاری بر رفتار 
طرف مقابــل و وادار کردن آن به عقب نشــینی و 
یــا حداقل منصرف کــردن آن از زیاده خواهی های 
بیشتر است. متاسفانه پس از امضای برجام هیچ گاه 
این رویکرد از ســوی مقامات ارشــد دولت روحانی 

مشاهده نشد.
امتناع دولت از اجرای قانون

متاســفانه برخالف فضاسازی رسانه ای حامیان 
دولت، در پســابرجام هم تحریم ها افزایش یافت و 
هم گستاخی آمریکا و هم پیمانانش گسترش یافت.

پــس از امضا و اجــرای برجــام، دولت آقای 
روحانی در واکنش به گســتاخی های مکرر آمریکا، 
به فشــار ایمیلی، پیام توئیتــری، نامه نگاری،گالیه 
محترمانه،انتقاد لفظی و حتی توجیه عهدشکنی اقدام 
کرد.حال آنکه تنها پاسخ عملی و قاطع به گستاخی 
آمریکا عمل به 29 شرط اجرای برجام بوده و هست.

الزم به ذکر اســت که نحوه اقدام متقابل علیه 
آمریکا در ماده 3 »قانون اقدام متناســب و متقابل 
دولت جمهوری اســالمی ایران در اجرای برجام« 
مصوب مهر ماه سال 1394 مجلس شورای اسالمی 
به روشنی مشخص شده اســت. در این ماده آمده 
است: »دولت موظف است هرگونه »عدم پایبندی« 
طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن 
تحریم های لغوشــده و یــا »وضع تحریم تحت هر 
عنوان دیگر« را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل 
در جهــت احقاق حقوق ملت ایــران انجام دهد و 
همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع 
برنامه هســته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران 
را ســامان دهد به طوری که ظرف مدت دو ســال 
ظرفیت غنی ســازی کشور به یکصد و نود هزار سو 

افزایش یابد«.
متاسفانه دولت هیچگاه قانون فوق را اجرا نکرد.
روحانی با بیان اینکه راه ما مشــخص است و به 
فکر تهدید کسی نیستیم، تصریح کرد: روابطمان با 
همسایگان دوستانه خواهد بود. آنهایی که سخنان 
نادرست می زنند خواهند فهمید که این حرف ها به 
نفع آنها نخواهد بود.سالح و موشك ما دفاعی است، 
برای دفاع از کشور هر نوع سالحی که الزم باشد را 
می ســازیم تا بتوانیم در این منطقه و جهان نا امن 

امنیت مان را حفظ کنیم.
نقطه های خیالی!

افزایــش  افسارگســیخته و حیرت انگیز نرخ 
دالر در روزهــای اخیر حتی صدای حامیان دولت 
را نیز درآورده اســت. در همین رابطه، »حســین 
راغفر« کارشــناس اقتصادی حامــی دولت گفته 
است:»نوســانات نرخ ارز و سیر صعودی آن نشانه 
ونزوئالیی شدن اقتصاد اســت و برخی مسئوالن 

اقتصادی در آن سهم دارند«.
افزایش افسارگسیخته نرخ دالر و کاهش پی در پی 
ارزش پول ملی در حالی است که دولت روحانی مدعی 
بود در ســایه برجام، مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم حل خواهد شد. روحانی مدعی بود که »آنچنان 
گشایشی برای مردم درست می کند که اصال نیازی 
به یارانه نداشته باشند«! در همه این سال ها، دولت با 
پافشاری متعصبانه روی دستاورد های نداشته برجام، 
همــه توجه خود از ظرفیت های داخلی را به غرب و 
گشــایش از آن سو معطوف کرد و از توان داخلی به 

معنی واقعی غفلت کرد.
متاسفانه علیرغم تجربه پرهزینه برجام، دولت 
همچنــان در پی »اجرای برجام بــه هر قیمت« و 
چشــم دوختن به نقطه های خیالی و بی توجهی به 
ظرفیت های عظیم داخلی اســت. رویکردی که به 
افزایش تحریم ها و گســترش مشــکالت اقتصادی 

منجر خواهد شد.

سکوت دولت در روز ركوردشکنی دالر
روحانی: برجام برد-برد بود!

نایب رئیس  کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس 
طرحی را آماده کردند که در صورت تبلیغ و 
ترویج کاالهای خارجی در نهادهای دولتی و 

حکومتی با آنها برخورد شود.
به گــزارش خبرگــزاری فارس از مشــهد، 
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر اظهار داشــت: با 
توجه به اینکه ســال 97 به عنوان ســال حمایت 
از کاالی ایرانی نامگذاری شــده، اما دستگاه ها و 
نهادهای مختلف از جمله رســانه ملی در راستای 
تحقق این شعار اقدامات و رویکرد مناسبی را اتخاذ 

نکرده است.
وی بیان کرد: منش نامناســبی در راســتای 
ترویج برندهای خارجی به عنوان جوایز در برنامه ها 
و مسابقات تلویزیونی اتخاذ شده است که به هیچ 
وجه قابل قبول نیســت، چراکــه مخاطب را در 

راستای تهیه و استفاده از برندهای خارجی تشویق 
و ترغیب می کند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با  اشاره به اینکه تبلیغ کاالهای خارجی در 
رسانه ملی هیچ گونه توجیه و منطقی ندارد، متذکر 
شــد: براســاس این طرح در صورتی که نهادهای 
دولتی در راستای ترویج کاالهای خارجی وارد عمل 
شوند، عمل مجرمانه ای را انجام دادند، از این رو با 

آنها برخورد می شود.
وی تصریح کرد: امیدوارم نهادهای اجرایی که 
بودجه آنها از طریق درآمدهای عمومی و بیت المال 
تهیه می شــود، در راستای حمایت از تولید ملی و 
کاالهای ایرانی اقدامات الزم را انجام دهند، چراکه 
اســتفاده از کاالهای خارجی و استفاده از آنها در 
نهادهای دولتی بدون شك به ضرر اقتصاد کشور و 

در نتیجه مردم ایران است.

پژمانفر خبر داد

طرح مجلس برای ممنوعیت تبلیغ كاالی خارجی 
در نهادهای دولتی

انتقاد آیت اهلل نوری همدانی از وضعیت بازار ارز 
مکررمیگویندمشکلدالرراحلمیکنیم

ولیخبرینیست
استاد برجسته درس خارج حوزه گفت: مکرر می گویند که 
مشــکل دالر را حل می کنیم و مردم نگران نباشند ولی خبری 
نیست؛ مردم مغالطه و وعده های دروغ را می فهمند؛ دولتمردان 

سعی کنند که مشکالت را برطرف کنند.
این مرجع تقلید در دیدار ســقائیان نژاد شهردار و مدیران شهر قم، 
وی  اشــرف عبادات را خدمت به مردم دانست و افزود: امروز مسئله ارز 
مهم است و دولت باید این مشکالت را حل کند؛ ارز که باال رفت همه 

چیز گران می شود.
وی تصریح کرد: به ما می گویند ســیاه نمایی نکنید؛ ما چیز سفید 
را ســیاه نمی کنیم چراکه اقتصاد ما ســیاه اســت و دولت و مسئوالن 

نتوانسته اند کاری در این زمینه انجام دهند.
استاد برجسته درس خارج حوزه با بیان اینکه سال 96 رهبر انقالب 
در سخنرانی خود در مشهد بر تقویت تولید و  اشتغال تاکید کردند، گفت: 
فردای آن روز دولتمردان بیانیه دادند که مشکل را حل می کنیم اما یك 
سال گذشته و کاری نشده و همه چیز آمار و ارقام و جلسه و مسافرت 

است و مردم چیزی جز گرانی و بیکاری ندیده اند.
ایــن مرجع تقلید با تاکید بر اینکه مجددا رهبر انقالب امســال بر 
حمایت از تولید و  اشتغال تاکید کردند، بیان داشت: ما مسائل سیاه را 
بیان می کنیم و این سیاه نمایی نیست؛ مکرر می گویند که مشکل دالر 
را حل می کنیم و مردم نگران نباشند ولی خبری نیست؛ مردم مغالطه 
و وعده های دروغ را می فهمند؛ دولتمردان ســعی کنند که مشکالت را 

برطرف کنند.
بــه گزارش فارس، آیت اهلل نوری همدانی با تاکید بر حساســیت و 
اهمیت کار مدیریت شهری، اظهار داشت: با توجه به همفکری و اتحاد 
و انسجامی که در مجموعه شهرداری برقرار است، یکی از نعمت ها همین 

است که موجب توفیق می شود.
وی با بیان اینکه مدیریت شــهری توانسته در سایه وحدت در قم 
تحول ایجاد کند، تصریح کرد: اقدامات شــهرداری در این دوره بسیار 
خوب و وسیع بوده و ذوق، تحول و سابقه مدیریت شهری کمك کرده 

و توانسته اید تحولی در این شهر ایجاد کنید.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه با بیان اینکه شهر قم ام القرای 
جهان اسالم است، گفت: در جایگاه خود از اقدامات مجموعه مدیریت 
شهری تقدیر کرده و اقدامات در حوزه زیباسازی، ترافیك و حمل ونقل 

را تحولی در شهر می دانیم.
آیت اهلل نوری همدانی با  اشاره به اهمیت رفتار صحیح با مردم اظهار 
داشت: مردم خون دادند تا این نظام اسالمی به وجود آمد؛ در مراجعه 

مردم، استقبال از آنها و رفتار و گفتار صحیح با آنها بسیار مهم است.
ایــن مرجع تقلید با بیان اینکه امام صادق)ع( اخالق را خالصه در 
برخورد، گفتار و رفتار می دانند، تصریح کرد: کار مســئوالن از این نظر 

مهم است و در برخورد با مردم باید این موارد را رعایت کنید.
کمالوندی اعالم کرد

امکاناحیایغنیسازی۲0درصدی
ظرفدوروز

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ایران می تواند ظرف دو 
روز غنی سازی 2۰ درصدی را احیاء کند. آقای صالحی گفتند ۴ 

روز که صد درصدی باشد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه دیدار علی 
الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی با رئیس دومای روسیه، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که رئیس سازمان انرژی هسته ای روز 
گذشــته اعالم کردند که در صورت نیاز ظرف چهار روز غنی سازی 20 
درصد احیاء خواهد شــد آیا امکان این اقدام وجود دارد؟ گفت: بله ما 
حتی در طی دو روز نیز می توانیم این کار را انجام دهیم. آقای صالحی 

گفتند 4 روز که صد درصدی باشد.
به گزارش مهر، وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عده ای معتقدند 20 
سال طول می کشد که ایران مجدد به غنی سازی 20 درصدی بازگردد، اظهار 
داشت: این حرف ها گزافه گویی است؛ در فردو بیش از 1600 ماشین داشتیم 
که فعال هستند، بدون اینکه به آنها گاز تزریق شود، مثل خودرویی است که 
کافی است آن را به حرکت درآوریم. بنابراین زمانی که ما بیش از 1600 ماشین 

داریم و تصمیم به تولید بگیریم باید مخزن ها وصل و فعالیت ها آغاز شود.
کمالوندی افزود: در فردو دو بال داشــتیم که به یك بال آن اصاًل 
دست نزدیم و در یك بال دیگر فقط غنی سازی 20 درصد انجام دادیم. 

االن هم می توانیم در همان بال غنی سازی انجام دهیم.
سرلشکر رشید در بازدید از مناطق نیروی دریایی ارتش 

در سواحل مکران:
استقرارنیرویدریاییدرسواحلمکران

تصمیمیهوشمندانهوبجا
ازسویفرماندهیمعظمکلقوابود

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( در رأس یک هیئت عالی 
رتبه نظامی به همراه فرمانده نیروی دریایی ارتش از یگان های این نیرو 

مستقر در سواحل مکران بازدید کرد.
سرلشکر غالمعلی رشید، طی این بازدید و در جمع کارکنان این مناطق با 
بیان این که تدابیر فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( همواره راه گشا بوده 
است، ابراز داشت: استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران تصمیمی هوشمندانه 
و بجا بود که فرماندهی معظم کل قوا اتخاذ فرمودند و در همین راستا دولتمردان 
ما این نکته را باید درک کنند که نگاه به دریا و روی آوردن به این مقوله موجب 

پیشرفت کشور خواهد بود.
وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( توجه به نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را از اولویت ها می دانند بنابراین در مسیر 

مرتفع ساختن مشکالت این نیرو الزم است تالش های زیادی انجام شود.
به گزارش تسنیم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( حضور نیروی 
دریایی ارتش در سواحل مکران را نشان از شهامت این نیروی راهبردی دانست 
و گفت: ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( و وزارت دفاع باید 
تمام و کمال از حضور نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران حمایت و پشتیبانی 
کنند. اگر ما نظامیان، دکترین نظامی خود را تدابیر فرمانده معظم کل قوا قرار 
دهیم و به طور دقیق به آن عمل کنیم همه، اعم از ارتش و سپاه به هماهنگی 

100 درصد می رسیم.
سرلشکر رشید با اشاره به تهدیدهای دشمن، خاطرنشان کرد: ما اگر امروز 
می خواهیم صلح و ثبات و امنیت ایران اسالمی در نا امن ترین نقطه جهان پا 
برجا باشــد، الزمه اش حفظ هوشیاری و ارتقاء آمادگی نظامی و امنیتی است، 
پس در این راســتا باید تهدیدهای دشــمن را جدی بگیرید و با برخورداری از 
اشراف اطالعاتی، اجتناب از غافلگیری و توسعه و تعمیق قدرت دفاعی آمادگی 

صد در صدی خود را حفظ کنید.
فرمانــده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( در مدت حضور در مناطق دوم 
و سوم نداجا از یگان های مختلف این مناطق شامل پایگاه دریایی مکران، کوه 

مبارک و پسابندر بازدید کرد.


