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روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

درمکتب امام

مردم را راضی کنید

كوشش كنيد كه با بندگان خدا جورى رفتار كنيد كه امامان شما
رفتار مىكردند ،پيغمبر شما رفتار مىكرد و ساير انبيا رفتار مىكردند.
گمان نكنيد كه حاال فالن نخستوزير است ،فالن وزير كشور است،
فالن رئيسجمهور اســت -،فالن رئيس مجلس است -فالن استاندار
اســت ،فالن بخشدار است ،فرماندار است ،گمان نكنيد كه اينها يك
چيزى است .آن كه همه چيز است به دست آوردن رضاى خداست،
و آن به اين است كه رضاى مخلوق خدا را به دست بياوريد .با مردم
كه شما سرو كار داريد اين مردم را بايد رضايشان را به دست بياوريد.
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راه رسیدن بهکمال

مخالفت رسمی وزارت خارجه عراق
با تحریمهای آمریکا علیه ایران

وزارت خارجه عراق با صدور بیانیهای مخالفت خود با تحریمهای
آمریکا علیه ایران را اعالم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه عراق درباره تحریمهای آمریکا علیه ایران آمده است:
عراق مخالف اصل تحمیل تحریم علیه هر کشــوری است و مواضع درخشان
ایــران در حمایت از عراق در زمان بحرانها را به یاد دارد.در حالی که وزارت
خارجه عراق از مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت از عراق در نبرد علیه
تروریسم قدردانی میکند ،از جامعه جهانی میخواهد که برای بازداشتن آمریکا
از ادامه تحریمها علیه ایران ،فشار بیاورد.در ادامه این بیانیه آمده؛ ما معتقدیم
که پیامدهای منفی تحریمهای آمریکا علیه ایران برای عراق و کل منطقه از
لحاظ اقتصادی و اجتماعی زیاد است ،زیرا ایران کشور همسایه مهمی است.

رئیسجمهور ،برقــراری صلح و امنیت
کامل در منطقه شبه جزیره کره را خواست
جمهوری اســامی ایران دانست و با بیان
اینکه تحوالت شبه جزیره کره برای تهران
حائز اهمیت است ،تصریح کرد :اراده تهران
بر توسعه و گسترش مناسبات و همکاریهای
همهجانبه بینالمللی از جمله با پیونگ یانگ
است.
حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار «ری
یونگ هو» وزیر امور خارجه کره شمالی بااشاره به
روابط دوستانه و صمیمانه تهران – پیونگ یانگ
در طول دهههای گذشته ،گفت :ایران و کره شمالی
در بسیاری از مقاطع حساس بینالمللی و مجامع
جهانی دیدگاههای مشــترکی داشته و همواره از
یکدیگر حمایت کردهاند.
رئیسجمهور بااشاره به خروج یک جانبه آمریکا

از برجام به عنوان توافقی بینالمللی ،تصریح کرد:
عملکرد دولت آمریکا در این ســالها به گونهای
بوده که امروز آمریکا به عنوان کشوری نامطمئن
و غیرقابل اعتماد در جهان شناخته میشود که به

هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست.
وی خاطــر نشــان کرد :در شــرایط کنونی،
کشورهای دوست باید با توسعه روابط و گسترش
مناسبات و همکاریها در مجامع بینالمللی درکنار

یکدیگر قرار داشته باشند.
«ری یونگ هو» وزیر امور خارجه کره شمالی
نیز بااشــاره به روابط دوســتانه و صمیمی تهران
 پیونگ یانگ و مواضع و دیدگاههای مشــترکدو کشــور درباره مســایل گوناگون منطقهای و
بینالمللی ،گفت :سیاســت راهبردی کره شمالی
توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران و مقابله با
یکجانبهگرایی است.
وزیر امور خارجه کره شمالی خروج آمریکا از
برجام و تالش برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران
را اقدامی نادرســت و برخالف موازین بینالمللی
دانســت و ضمن ارائه گزارشــی از مذاکرات کره
شــمالی با آمریکا در ســنگاپور و تحوالت شــبه
جزیره کره به رئیسجمهور کشورمان ،توسعه روابط
مقامات عالی رتبه دو کشور را در گسترش مناسبات
و همکاریهای فی مابین حائز اهمیت عنوان کرد.

مجلس به استیضاح وزیر کار و رفاه رأی مثبت داد

محسنی بندپی» رئیسسازمان بهزیستیاشاره کرد و
گفت که او در این سازمان به ریخت و پاش پرداخته
و پولهایی را که باید خرج محرومان شود در راههای
دیگر هزینه شده است.
در ادامه محمــود نگهبان ،نماینده مردم خواف
و رشتخوار در جایگاه قرار گرفت و گفت :با عملکرد
ضعیف وزیر کار ،نه تنها آسیبهای اجتماعی کاهش
نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است .مدیریت شما
باعث شــده سهم تعاونیها در اقتصاد به بیش از ۲۰
درصد کاهش یابد؛  ۳۰درصد تعاونیها تعطیل شدند.
محورهای استیضاح
حسن ســلیمانی ،نماینده کنگاور در موافقت با
اســتیضاح گفت :به خاطر شــان و حیثیت مجلس
صحبت میکنم .مدت هاست در افکار عمومی اعالم
میشود نمایندگان از وزیر مطالباتی دارند و به خاطر
عدم وصول این مطالبات استیضاح انجام شده است.
در مجلس اسامی تمامی نمایندگانی که از شما مطالبه
داشتند را اعالم کنید وگرنه ادعای شما دروغ است.
سلیمانی ،عضو کمیســیون برنامه و بودجه در
تشریح محورهای استیضاح گفت :از هم گیسختگی
این وزارتخانه عریض و طویل ،عدم توجه عملی در به
کارگیری جوانان ،عدم تحقق سهم  ۲۵درصدی بخش
تعاون در اقتصاد ،عدم تدوین سند کار ،اوضاع معیشتی
و رفاهی بازنشســتگان ،اوضاع مدیریت اقتصادی در
شســتا ،عدم اجرای قانون درخصوص بازنشستگان
صندوق بیمه روســتاییان ،اوضاع معیشــتی وخیم
کارگران و افزایش نرخ بیکاری از مهمترین محورهای
استیضاح شماست که باید به آن پاسخ دهید.
خجسته ،نماینده همدان نیز گفت :بازنشستگان
ما در شرایط سخت و بُغرنجی قرار دارند ،آقای ربیعی
چه برنامهای برای آنها دارید؟ آیا طبق برنامه ششــم
توسعه حقوق و مزایای کارگران تعیین تکلیف شده
و آیا حقوق آنها متناسب با تورم افزایش یافته است؟
دفاع وزیر کار از عملکرد خود
علی ربیعی ،وزیر کار در فرصتی که به او اختصاص
داشت به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت :ما باید

به سمت ایجاد شفافیت حرکت کنیم و نشان دهیم
که فسادستیز هستیم .هر وقت کارها سیاسی و شلوغ
شد ،بدانید که نمیخواهند شفافیت صورت بگیرد.
وی افزود :در شــرایط آتی ســه ،چهــار برنامه
دارم.اشتغال مجموعه حرکت نظام است .من در این
برنامه دارم مسئولیت پذیری میکنم.اشتغال روستایی
افتخار نظام است؛ با پول پاشی نظام ایجاد نمیشود.
وزیــر کار گفت :من باید برنامه زندگی  ۵دهک
را دنبال کنم .همین که قیمتها برای اقالم و ســبد
هزینه ،به قیمت  ۴هزار تثبیت شود ،این ایده وزارتخانه
بوده اســت .من  ۵۰بنگاه را برای فروش گذاشــته
ام .پتروشــیمیها تا آخر هفته بعد در پتروشــیمی
خلیجفارس ادغام میشود؛ کدام وزیر در جهت خروج
از بنــگاه داری حرکت کرد؟ چرا وقتی بابک زنجانی
 ۵۰تا شرکت داشت ،فریاد نزدید؟
وی اظهار داشت :هیچ دورهای مثل امروز کارگر
و کارفرما اینقدر به هم نزدیک نبودند .ما اصول امام
را داریم و زیر ســایه رهبری با سه عنصر عقالنیت و
سخت کوشی و مدارا میتوانیم حرکت کنیم .ما نباید
از هم بپاشیم .اگر بخواهیم از بحرانی که ترامپ برای ما
ایجاد کرده ،عبور کنیم ،باید یکدیگر را تقویت کنیم؛
زدن دولت و استیضاح مشکلی را از مردم رفع نمیکند.
ربیعی همراه کارگران بوده است
مسعود پزشکیان ،نایبرئیسمجلس و نماینده
مردم تبریز در مجلس در مخالفت با استیضاح وزیر
کار گفت :جو راه انداختند که اگر به اســتیضاح رأی
ندهید ،حیثیت مجلس زیر سؤال میرود؛ باید به حق
رأی داد .اگر کســی پول گرفته است باید از مجلس
اخراج شــود؛ این حرفها انصاف نیست و کسی باج
نگرفته اســت .نایبرئیسمجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه من به ربیعی رأیاعتماد میدهم و دنبال
دنیا و پول نبودم و نیســتم ،گفــت :آقای تقیزاده
پیش بنده آمد و گفت «پســر من ،پسر آقای ربیعی
را نمیشناســد»؛ برخی تهمت میزنند که این دو با
هم در دوبی فالن شرکت را زدهاند ،تهمت را نباید از
پشت تریبون بیان کرد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی
اظهار داشــت :من وزیر بودم ،در دولت آقای خاتمی
و احمدینژاد اعتصابات کارگری زیاد بود .پنج سالی
اســت که آقای ربیعی وزیر شده ،مشکل کارگران را
حل کرده است.
عبدالحمیــد خدری نماینده مردم بوشــهر در
مجلس نیز در شمار مخالفان استیضاح ربیعی به ایراد
سخن پرداخت و گفت :اگر من از رادیو اظهارات شما را
گوش میکردم برداشت من این میشد که استیضاح
رئیسجمهور مطرح اســت نه یــک وزیر ،زیرا همه
مشکالت کشور را به یک وزیر گره زدهاید.
وی خطاب به خادمی گفت :شــما فرمودید ما
وزیر میخواهیم ،کارگر نمیخواهیم اما من میگویم
ما وزیری میخواهیم که کارگر بوده و در ِد کارگران
را لمس کند .اگر امروز ربیعی در نشستهای کارگری
حضور مییابد به این دلیل است که کارگر بوده است.

خاطرات شهید ،معرفی اختراعات علمی موسسه
شهید معلم از حاشــیه های دیگر این مراسم
خواهد بود .این مراســم امروز  18مردادماه از
ســاعت  21الی  22:30در حســینیه حضرت
ولیعصر (ع) واقع در خیابان نواب ،خیابان هالل
احمر ،خیابان شــهید قدمی روبروی مســجد
امام جعفر صادق(ع) برگزار خواهد شد.

مالحظات حرفهای ،رســانهای نمیشود ،ولی
آثار و نتایج بیرونی ایــن اقدامات میتواند و
باید قابل دیدن باشد که متاسفانه کمتر دیده
میشود .مسئوالن محترم وزارت اطالعات به
خوبی میدانند که اعالم حاکمیت ،بخش قابل
مالحظهای از اعمال حاکمیت اســت و از این
روی ،عالوه بــر مقابله پنهان وزارت اطالعات
با مفسدان اقتصادی ،باید مردم نیز این حضور
پنهان را احساس کنند تا تصور نشود که این
عرصه به حال خود رها شده است.
از خــدای مهربان برای عزیزانمــان در وزارت
اطالعات توفیق روزافزون در خدمت به اسالم و انقالب
و مردم شریف ایران اسالمی را مسئلت میکنیم.

سرویس سیاسی-
دیروز جلسه اســتیضاح علی ربیعی در
مجلس برگزار شد و پس از اظهارات موافقان
و مخالفان در نهایت نماینــدگان با  129رأي
مثبت به طرح استيضاح وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي ،اعتمادشان را از ربيعي برداشتند.
دیروز مجلس جلسهای پرالتهاب را سپری کرد.
جلسهای که به استیضاح وزیر کار اختصاص داشت.
علی ربیعی به مجلس آمد تا از خود در برابر نمایندگان
موافق استیضاح دفاع کند.
پس از آغاز جلســه اســامی نمایندگان موافق
استیضاح علی ربیعی قرائت شد تا به نوبت برای ارائه
مباحث خود پشت تریبون قرار بگیرند .هیئترئیسه
مجلس نام مســعود گودرزی ،نماینده ممسنی را به
عنوان نخستین سخنران اعالم کردند اما از این نماینده
خبری نشد و پس از آن هیئترئیسه نام یارمحمدی،
نماینــده زابل را برای حضور در جایگاه اعالم کردند
که او نیز حضور نداشت.
در این لحظات نماینــدگان اصالحطلب حامی
دولــت که کتاب آیین نامه داخلی مجلس را بر روی
دست بلند کرده بودند با فریادهای خود قصد داشتند
تذکری را بیان کنند .این نمایندگان در مقابل جایگاه
هیئترئیسه تجمع کردند.
در ادامــه ناگهان چند نماینــده فریاد زدند که
استیضاح کنندگان استیضاح خود را پس گرفتند که
رئیسمجلــس علی الریجانی در واکنش به اظهارات
آنها گفت :اگر پس گرفتهاند استیضاح منتفی است.
این بحثها باعث شد تا الریجانی با به صدا درآوردن
زنگ مجلس تنفس اعالم کند.
قصد داشتند جلسه استیضاح را
منتفی کنند
محسن کوهکن نماینده لنجان و عضو فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران
توضیحاتی درخصوص علت متوقف شــدن جلسه و
اختالل پیش آمده در روند استیضاح وزیر تعاون ارائه
کرد .وی با بیان اینکه این اتفاق را در  ۱۰دوره اخیر
پس
مجلس ســراغ نداریم ،اظهار داشــت :گاهی در ِ
پرده و در لفافه حرفهایی زده میشود و تحریکاتی
صورت میگیرد که اجــازه نمیدهد یک امر قانونی
مسیر خودش را طی کند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح
کرد :امروز به محض اینکه اســتیضاح در دستور قرار
گرفت ،متاســفانه عدهای از همــکاران ما در حضور
وزیر و معاونان وی اقداماتی کردند که باعث تحریک

مجلس شد و شروع به «دو-دو» گفتن کردند و علتش
هم این بود که وقتی اســم آقای مسعود گودرزی به
عنوان اولین ســخنران اعالم شــد ،ذهن عدهای به
ســمت آقای عباس گودرزی نماینده بروجرد رفت،
در حالی که ایشــان استیضاح را امضا نکرده بود .لذا
همان کسانی که «دو-دو» میکردند فریاد زدند که
گودرزی صحبت نمیکند!
کوهکن با بیان اینکه من خودم استیضاح را امضا
نکــردهام ،در عین حال تصریح کرد :اما وظیفه دارم
که از حقوق نمایندگان استیضاحکننده دفاع کنم .ما
با دولت دشمنی نداریم اما این جلسه باید به صورت
منطقی برگزار و برای آن رایگیری شود.
وی افزود :متاســفانه عدهای وکیلالدوله تالش
کردند تا با ایجاد یک ج ِو ســنگین در مجلس ،مانع
از برگزاری استیضاح شوند و کسانی که استیضاح را
امضا کردهاند ،حاضر به صحبت کردن نشــوند؛ این
بســیار اتفاق بدی است .ما سؤال از رئیسجمهور را
هم در پیش رو داریم ،آن سؤاالت هم باید با طمأنینه
و آرامش مطرح شود و سؤال کنندگان به حاشیه نروند
و رئیسجمهــور نیز با اخالق جواب دهد و قطعا تراز
ریاست جمهوری نیز همین است که به حاشیه نرود
و با اخالق پاسخ بگوید.
آغاز جلسه استیضاح پس از تنفس!
پــس از یک مدت  50دقیقهای تنفس جلســه
اســتیضاح علی ربیعــی ،وزیر کار آغاز شــد و علی
رستمیان ،نماینده سلسله و دلفان به عنوان نخستین
نماینده موافق اســتیضاح در جایگاه سخنرانی قرار
گرفت .رســتمیان در ســخنان خود به «انوشیروان

هیئــت وزیــران الیحــه مطبوعات و
خبرگزاریها را با توجه به تحوالت گســترده
در فضای رســانهای و لزوم رفع کاستیهای
قانون مطبوعات مصوب  ۱۳۶۴در دستور کار
خود قرار داد.
هیئــت وزیران در جلســه دیروز چهارشــنبه
(17مرداد) به ریاســت حجتاالسالم حسنروحانی
رئیسجمهــور ،الیحه مطبوعات و خبرگزاریها را با
توجه به تحوالت گسترده در فضای رسانهای و لزوم
رفع کاســتیهای قانون مطبوعات مصوب  1364در
دستور کار خود قرار داد .الیحه مذکور با هدف انسجام
و یکپارچگی قوانین و مقررات رسانهای و تأمین آزادی
مسئوالنه رسانهها خصوصا جهت مقابله با فساد و ایجاد
شفافیت تهیه شده است.

موافقت دولت با افزایش اعتبار برای تکمیل
تونل خوانسار به بوئین و میاندشت
همچنیــن دولت به منظور تکمیل طرح احداث
تونل خوانسار به بوئین و میاندشت ،با پیشنهاد وزارت
راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی
بر افزایش اعتبار به مبلغ  50میلیارد ریال برای طرح
مذکور موافقت کرد.
تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیانده
در سال مالی 1395
هیئــت دولــت در ادامه ،به بررســی وضعیت
شــرکتهای دولتی زیانده در ســال مالی 1395
پرداخت و درخصوص ضرورت تداوم برخی از آنها و
قرار گرفتن برخی دیگر در فهرست واگذاری یا انحالل
تصمیمگیری کرد.

سیامین سالگرد شــهید «علیرضا
قدمی» در موسسه شــهید معلم برگزار
میشود.
سی امین سالگرد شــهادت «حاج علیرضا
قدمی» و اولین ســال تاســیس شــهید معلم
برگزار می شود .در این مراسم از سایت موسسه
شهید قدیمی رونمایی می شود و پخش مستند

بقیه از صفحه۲
ضمنا خاطرنشــان میســازد تــاش بیوقفه
سربازان گمنام امام زمان(عج) برای مقابله بیامان با
تروریستها و ...گوشهای دیگر از فعالیتهای وزارت
اطالعات اســت که شــرح آن در این مقال نگنجد.
همچنین ،ضمن حفظ اشراف کامل اطالعاتی در حوزه
ضد جاسوسی و مقابله با نفوذ و با بهرهمندی از قواعد
حرفهای اقدامات شــایان توجهی در این حوزه انجام
شده است که در صورت لزوم به اطالع خواهد رسید.
 -2همانطور که جنابعالی مطلعید نوسانات و عدم
تعادل در نرخ ارز ،تابع عوامل و متغیرهای مختلف و
متنوع (داخلی و خارجی) است که به دالیل مشکالت
ســاختاری و انضباطی حاکم بر اقتصاد کشور هر از

گاهی بروز کرده و آثار مخرب خود را بر اقتصاد ملی
برجا میگذارد کما اینکه این بیماری مزمن و نقیصه
اساســی ،همواره در پایههای اقتصادی کشور وجود
داشــته و حداقل  3بــار ( 1391 ،1373و اکنون) با
این تالطم مواجه بودهایم .از نظر کارشناسان متعهد و
متخصص اطالعاتی علل اصلی و پایهای ظهور هر سه
بار ،عدم تعادل در نظام ارزی بوده است که البته سهم
و نقش عوامل و متغیرهای دیگر از جمله ضدانقالب و
سرویسهای دشمن را نیز نباید نادیده گرفت.
 -3از روزنامه با ســابقه کیهان انتظار میرود با
درایت سیاسی و به دور از شائبههای سیاسی مسائل
را پیگیری نماید و مانند همیشــه به حفظ اقتدار و
وحدت کشور بیاندیشد.

کیهان :با تشکر از پاســخ وزارت محترم
اطالعات و ضمن تاکید چندباره بر خدمات ارزنده
و سرنوشتساز سربازان گمنام امام زمان(عج)
که بر کسی پوشیده نیست ،اشاره به این نکته را
نیز ضروری میدانیم که علیرغم تالش بیوقفه
آن وزارت محترم ،متاســفانه میان توطئههای
سازمانیافته تروریستهای اقتصادی و برخورد
با عوامل توطئه ،توازن الزم دیده نمیشود.
بهعنوان مثال ،در حالی که تروریستهای
اقتصادی عرصه معیشت مردم را بر آنان تنگ
کردهاند ،خبر چندانی از مقابله با آنها به چشم
نمیخورد ،البته این نکته قابل درک است که
بســیاری از اقدامات آن وزارت محترم بنابر

بررسی الیحه مطبوعات و خبرگزاریها
در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت

عکس :محمد علی شیخ زاده

يك كودك در ابتدا ادراک چندانی ندارد ،اما هرچه بزرگتر میشود ،درک او نیز
کاملتر میشود و همراه با رشد فكري ،تمايل به رقابت با ديگران نيز پيدا ميكند؛
تمايلي كه به صورتهای مختلفی در وی بروز و ظهور مييابد.
تالش برای موفقیت در رقابت با دیگران و کســب برتري بیشــتر ،ناشــی از
کمالطلبی انسان است .میل به  کمال از جمله الطاف الهی است که سبب میشود
انسان به دنبال تکامل و پیشرفت باشد و به وضع فعلی خود بسنده نكند.
امروزه غالب زمينههايي که مردم در آنها به دنبال تکامل و پیشرفت هستند،
امور مادی از قبيل مســکن ،وسيله نقليه ،شغل ،جايگاه اجتماعی و نظاير آن است
که زمینه زندگی راحتتر و رفاه بیشتر را فراهم میکند؛ اما سؤالی که جا دارد در
مورد آن بينديشــيم این است که باالترین کمال ،چیست؟ آیا واقعاً کمال محدود
به خوردن ،پوشــیدن ،شغل ،موقعيت اجتماعي و بهرهمندي از لذت بیشتر است و
باالتر از آن کمالی وجود ندارد؟
دعوت انبیا به کسب کماالت فرامادی
تاریخ نشــان داده که كســاني بودهاند که هدف اصلیشان ،امور مادی نبوده
و نه فقط آســایش و راحتی ،بلکه حتی جان خود را فداي عاملي برتر از اين امور
میکردند .نمیتوان گفت رفتار اين افراد غيرعاقالنه بوده اســت؛ اتفاقاً آنها کسانی
بودند که تحلیلها ،سخنان ،نوآوریها و ابتکاراتشان نشان میدهد که افراد باهوشي
بودهاند و از سر جهالت و نفهمی حاضر به تحمل رنج شکنجه و جان دادن نشدهاند.
این مسئله حاكي از آن است كه آنها درک کردهاند که اموری باالتر از مادیات و
لذائذ مادی نیز وجود دارد و اهميت آنها بهقدری است که ارزش دارد مادیات را فدای
آن امور کرد و براي رسيدن به آنها دردها و رنجها را بهجان خرید .در واقع چنين
كساني اعتقاد دارند که موجوديت انسان با مرگ به پایان نمیرسد؛ بلکه عالم دیگری
وجود دارد كه زندگی در آن تا ابد جریان دارد و میتوانند به سعادت ابدی برسند.
در دوران دفاع مقدس نوجوانان بسیاری به پدران و مادران خود اصرار میکردند
که گواهي کنند كه سن آنها بیش از چیزی است که در شناسنامه آمده ،تا بتوانند
شناســنامهای بگیرند که مجوز حضور آنها در جبهه باشد .آیا آنها نمیفهمیدند ،یا
به کمالی باالتر از مادیات رسیده بودند؟
 124هزار پیامبر آمدند تا این مســئله را در ذهن مردم زنده کنند که کمال
واقعی ،لذتهای زودگذر دنیا نیست و مردم را به تفكر در این زمینه وادارند .اگر همه
زندگی اين دنيا فقط به خاطر برخورداري از لذت بیشتر است ،تفاوت انسان با حیوان
در چیست؟ حیوانات هم به دنبال لذت بیشتر و سیر کردن شكم خود هستند؛ پس
آمدن این همه پیامبر و تحمل ســختیها جهت دعوت مردم برای چه هدفي بود؟
آری ،برخی از مردم که نمیفهمیدند ،پيامبران را شاعر و مجنون معرفي ميكردند.
بهترین جوانان اين کشور برای چه هدفي در طول  8سال دفاع مقدس ،عاشقانه
بــه میدان جنگ رفتند؟ آنها دیوانه نبودند؛ بلکه چیــزی را درک کرده بودند که
بسیاری از مردم از آن غافلند.
جا دارد انسان با خود بیندیشد كه فرستاده شدن این همه پیامبر از سوي خدا،
تحمل انواع رنجها و شكنجهها توسط اولیای الهی و جانفشاني همه شهدا برای چه
بود؟ مبادا واقعیتی فراتر از مادیات وجود داشــته باشــد و ما از آن غافل باشیم! آیا
اگر کمالی با ارزشی واالتر از ماديات وجود داشته باشد و ما آن را نشناخته باشیم و
نهایت هدف خود را چیزی قرار دهیم که هدف حیوانات نیز است ،ضرر نکردهایم؟
هنر دین ،این است که به مردم بگوید شما محدود به همین بدن مادی نیستید؛
بلکه بدن ،ابزاری است برای رسیدن به کمالی که باالتر از درك مالئکه است؛ رسیدن
به جایی که انسان خليفه خدا شود و بر عالم خدایی کند.
حضرت معصومه(س) که برکات متعدد وجودشان روزانه جلوهگر است و مردم
از کرامات ایشان بهرهمند میشوند ،یک نمونه از انسانهایی است که به کمال رسیده
و به واسطه آنها ،امتی از برکات فراوان برخوردار میشوند .شهدا نیز کسانی هستند
که مانند ما در این دنیا زندگی میکردند ،اما به جایی رســیدند که کراماتشان در
گوشه گوشه اين سرزمين نقل محافل است.
انبیا و اولیا؛ الگوهای رسیدن به کمال
حال باید به خودمان نگاه کنیم و با خود بیندیشیم كه آیا مانند حیوانی هستیم
که در طول زندگی اين دنيا فقط به فكر آباد كردن آخور خود اســت؟ آیا شایسته
است که نهایت هدفمان خوردن ،پوشیدن و کسب لذتهای مختلف باشد و سرانجام
در نتيجه برخي كارهايمان از حیوان هم پستتر شده و مستوجب عقوبت باشیم،
یا میخواهیم به کمالی برسیم که شبیه خدا شویم؟
برای رسیدن به کمال باید انبیا و اولیای الهی را الگوی خود قرار دهیم؛ كسي
مثل حضرت علی(ع) كه با زحمات فراوان چاههای متعددی را حفر کرد ،اما هنوز
عرقش خشــک نشــده ،آن را وقف فقرا میکرد؛ كسي كه حتی بعد از رسیدن به
خالفت ،غذایش نان جویی بود که با دست تکه نمیشد! نه اینکه ایشان راههاي لذت
بردن را بلد نباشد؛ به فرمايش خود ایشان در نهجالبالغه ،خوب میدانست كه چگونه
بهترین غذاها را براي خود فراهم كند؛ اما نمیگذاشت هوای نفس بر او غلبه کند.
امیرالمؤمنین(ع) در زمانی که حکومت چندین کشــور را به دســت داشت،
متواضعانــه با یتیمان بــازی میکرد؛ حال ،امروز ما كــه در روی این زمین و زیر
این آســمان به عنوان پیروان علی(ع) شناخته ميشويم ،چه اندازه به آن حضرت
شباهت داريم؟
حزباهلل لبنان ،ثمره درخت انقالب
روزگاری در این کشور شیعه ،آنچه در مدارس تدریس میشد ،همه در جهت
رســیدن به مادیات بود و آنچه در جامعه تبلیغ میشد ،امور مادی بود؛ اما خداوند
یکی از بزرگترین نعمتهايش را به ما عنايت فرمود و يكي از بهترین بندگانش ،از
سالله حضرت علی(ع) را رهبر ما قرار داد که بدون در اختيار داشتن هیچ امكانات
ظاهری ،حکومت چند هزار ســاله ســلطنتی را پایان داد و نظام اسالمی را در این
کشــور برقرار کرد که شــعاع نورش به کشورهای دیگر نيز تابیده است و حزباهلل
لبنان یکی از شــاخههای درخت پرثمر انقالب است .سیدحسن نصراهلل که یکی از
معروفترین و محبوبترین شخصیتهای جهان عرب و جهان اسالم است ،طلبهاي
بــود كه در حوزه علميه قم تحصيل ميكرد ،در دوران دفاع مقدس به جبهه رفت
و به فرمان امام راحل(ره) ،همراه با شهيد موسوی ،دبيركل فقيد حزباهلل و برخی
دیگر به لبنان رفتند؛ همان گروه ضعیف آن زمان ،امروز به جایی رسیده که نقش
عظیمی در منطقه و حتی دنیا ایفا میکند.
باید در مورد حیات اصلی انسانی بیشتر بیندیشیم و سعی کنیم کمال واقعی
خود را بشناسیم و اگر معتقدیم كه شیعه علی(ع)هستیم ،بكوشيم كه شباهتي به
ايشان پيدا كنيم؛ در این زمان نیز با الگو گرفتن از امام خمینی(ره) و خلف صالح
ایشــان رهبر معظم انقالب ،در جهت رضای الهی و کســب کمال واقعی و حیات
ابدی تالش كنيم.
   سخنرانی آيتاهلل مصباح يزدي(دام ظله)
در دیدار با جمعی از دانشآموزان و جوانان نخبه؛ قم؛ 97/4/9
* زالل بصیرت روزهای پنجشنبه منتشر میشود.

آمریکای نامطمئن و غیرقابل اعتماد
به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست

موسسه شهید قدمی به استقبال سیامین سالگرد شهید معلم میرود

پاسخ وزارت اطالعات به یادداشت کیهان

برخی اعضای شورای شهر در اقدامی عجیب به
محل دفــن ملکالمتکلمین رفتند و برای او فاتحه
خواندند! شــورای شهر و شــهرداری تهران پیشتر
نیز طرحی برای مرمت و بازســازی منزل و مقبره
ملکالمتکلمیــن را تصویب کرده بودند .طرحی که
حاکی از فقدان کمتریــن آگاهی تاریخی در میان
مدیران شهری تهران بود.
چهرهسازی از «میرزا نصراهلل بهشتی اصفهانی»
معروف به «ملک المتکلمین» توســط شهرداری و
شورای شهر تهران در حالی صورت میگیرد که این
چهره سیاه تاریخ معاصر به دلیل اظهار عقاید ضاله
از سوی علمای اصفهان به جرم بابیگری تکفیر شد
و مجبور به ترک اصفهان گردید و به شیراز رفت .در
شیراز نیز به دلیل فساد عقیدتی مطرود و مجبور شد
به تهران مهاجرت کند .وی در تهران نیز مشهور به
بابیگری بود و از وابستگان فرقه ضاله بابیه به شمار
میآمد« .ملکالمتکلمین» در سال  1318به همراه
یکی از دوستانش و با کمک منشی کنسول روسیه
کتابی به نام «رویای صادقه» در روسیه چاپ و سپس
در ایران توزیع میکند که سراسر طعنه و توهین به
علمای برجسته ایران نظیر مرحوم آیتاهلل آقانجفی
اصفهانی است .فساد اعتقادی «ملکالمتکلمین» در
آن زمان به حدی آشــکار بود که برخی منابع او را
بهایی دانستند .مهدی بامداد در کتاب «شرح حال

نکته

در شورای شهر تهران یک نفر هم تاریخ نمیخواند!

رجال ایران» مینویسد« :ملکالمتکلمین ابتدا بابی
شد و سپس به ازلی تغییر مسلک داد ».و در «روزنامه
خاطرات عینالسلطنه» با صراحت از وابستگی وی به
فرقه ضاله بهائیت صحبت شده است .ملکالمتکلمین
نقش مخربی در نهضت مشروطه داشت تا آنجا که
صدای جریانهای غربگرا و غیرمذهبی را هم درآورد.
عینالسلطنه یکی از چهرههای عصر مشروطه درباره
او مینویسد« :تمام نیت و همتش معطوف اغتشاش
اســت .بیشــتر مردم از حرکاتش بری شــدهاند و
مجموعه رفتارهای او منشــأ آشوب و اغتشاش در
کشور اســت ».او به همراه دیگر جریانهای بابی و
ازلی به سازماندهی آشوبها و اغتشاشات در روزگار
مشروطه میپرداخت .آشوبهایی که با به بنبست
رساندن شرایط سیاسی کشور موجباتاشغال ایران
توسط روســیه و انگلیس را فراهم کردند .شاید به
همین دلیل بود که «اردشــیر جی» افسر بلندپایه

اطالعاتــی انگلیس در ایــران از ملکالمتکلمین به
عنوانی یکی از «دوســتان خوب» خودش در ایران
یاد میکنــد« .ملکالمتکلمین» ضمن عضویت در
حزب تندرو سوسیال دموکرات ایران از اعضای فعال
لژ فراماسونری بیداری نیز به حساب میآمد .دوست
صمیمیاش مجداالسالم کرمانی درباره خصوصیات
اخالقی «ملکالمتکلمین» میگوید« :طمع فوقالعاده
و میل به جمع اموال در مزاج او رسوخی تمام داشت.
گذشته از آن در عهد خود ،پایدار نبود؛ بلکه خیلی
ابنالوقت و از اهل این دوره بود .هرگز نمیتوانست
از پول چشــم بپوشد و هرگز حاضر نمیشد درباره
دوســتان خود استقامت ورزد؛ بلکه مکرر دیده شد
که برای جزیی وجهی [مبلغ ناچیزی] ،از دوســتان
خود اغماض میکرد ».به همین دلیل از یک طرف
با عناصر مشــروطهخواه مراوده داشــت و از طرف
دیگر برای شــاهزادههای قاجار نظیر ظلالسلطان و

ساالرالدوله کارپردازی میکرد .وی حتی لحظاتی قبل
از مرگش به محمدعلیشاه نیز پیشنهاد همکاری داد
و التماس کرد تا او را نکشند.
متأسفانه سرانه مطالعه در کشورمان پایین است
اما انتظار نداشتیم در مجموعه شورای شهر و مدیران
شهری تهران نیز اندکی مطالعه و تورق تاریخ معاصر
ایران صورت نگرفته باشد تا به سراغ این چهره فاسد،
وابسته و آشوبطلب تاریخ معاصر رفته و شهرداری
تهران نیز اقدام به ســاخت مقبــره و بارگاه برایش
کند! اعضای شورای شهر تهران در حالی بر سر قبر
ملکالمتکلمین و فرزندش مهدی ملکزاده نشسته و
برایشان طلب رحمت و مغفرت کردهاند که ملکزاده
رسما بابی و از پیروان علیمحمد باب بود.
متأسفانه فقدان آگاهی و سواد تاریخی و فرهنگی
در مجموعه مدیریت شهری تهران از جمله شورای
شهر و شهرداری به وضوح نمایان است .پیش از این
مجموعه پوسترهایی در شهر تهران از طرف شهرداری
نصب شد که به بهانه تجلیل از زنان در کنار برخی
افراد موجه ،به چهرهســازی از عناصر رژیم پهلوی
میپرداخت .شهرداری در روزهای اخیر نیز اقدام به
برپایی نمایشگاه برای یکی دیگر از عناصر بدسابقه
طاغوتی کرد که مورد تمجید و تحسین رادیو دولتی
آلمان قرار گرفت.
محمد هاشمی

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

فرار به جلوی عامالن مشکالت امروز
با ارائه راهکارهای خیالی!
سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیرهای شــرق به بیانیه جدید گروهی از مدعیان اصالحات پرداخته و نوشت :بهزاد نبوي ،محمد
سالمتي ،محسن آرمين ،مصطفي تاجزاده ،فيضاهلل عربسرخي ،محمد کيانوشراد ،عبداهلل ناصري ،جواد امام،
صادق نوروزي ،علي باقري و ...با صدور بيانيهاي ضمن مروري بر وضع موجود به ارائه راهکارهايي براي برونرفت
کشور از شرايط موجود پرداختند.
بر اســاس گزارش شــرق در بخشهايي از متن اين بيانيه با طرح اين سؤال که «چه بايد کرد؟» خاطرنشان
شــده اســت :امروز کشور و جامعه با مشکالتي مواجه است ،که هيچ دولت و حزب و جريان و جناح و جبههاي
بهتنهايي قادر به حل آنها نيست .حل مشکالت ملي نيازمند نگاه و رويکرد ملي است و نميتوان با رويکردهاي
حزبي و جناحي به توفيق در اين مسير اميد بست .در اين ميان آنچه موجب اميدواري است همگرايي و وحدت
نظر بخش وسيعي از نيروهاي سياسي و اجتماعي از اصالحطلبان گرفته تا اعتداليون و اصولگرايان معتدل (که
بخش وســيعي از اين طيف را تشــکيل ميدهند) و تا همه نيروهاي منتقد معتقد به استقالل ،تماميت ارضي
کشــور و روشهاي مســالمتآميز و قانوني در ارزيابي وضعيت بحراني کنوني و ضرورت گفتوگو و همبستگي
ملي براي عبور از آن است.
در ادامه این بیانیه تصریح شــده اســت :ازاينرو در صورت رهايي از مجامالت و بدهبســتانهاي موجود در
سطح مناسبات قدرت ميتوان به همگرايي و وحدت نظر نيروهاي سياسي و اجتماعي بر سر راههاي برونرفت
از وضعيت بحرانخيز کنوني اميدوار بود .يکي از لوازم چنين رويکردي ،نگاه به آينده بهجاي ماندن در گذشته و
منازعه و مناقشه بر سر شناسايي و محاکمه مقصر و نيز اجتناب اکيد از درگيريهاي جنجالبرانگيز جناحي و
گروهي است که نتيجه آن عمدهشدن مسائل فرعي و غفلت از مشکالت اصلي جامعه و کشور است.
نگاهی به اسامی امضا کنندگان این بیانیه نشان میدهد که برخی از آنان در فتنه  88به اتهام تالش برای
براندازی دستگیر و محاکمه شده بودند .سخن گفتن امثال بهزاد نبوی و تاجزاده از روشهای قانونی و مسالمت
جویانه با توجه به آنچه که این افراد در سال  88به دنبال آن بودند مضحک به نظر میرسد.
نکته دوم اینکه مدعیان اصالحات که بدنه دولت کنونی را تشکیل میدهند بیشترین ضربات را به این دولت
وارد کرده و امروز در مقامی نیســتند که بتوانند برای آینده و حل مشــکالت راهکار و آن هم راهکارهای خیالی
ارائه دهند  ،آنان خود دلیل مشکالت بوده و دولت محترم بایستی با کنار گذاشتن این قبیل افراد در جهت حل
ریشهای مشکالت با راهکارهای اقتصادی و نه باندی و گروهی بکوشد.

دفاع تمام قد مدعیان اصالحات از مفسدان اقتصادی و مدیران بیانگیزه

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت« :تندروها معتقدند که...اگر قوه قضائیه مفســدان اقتصادی را اعدام کند مشکل
فساد اقتصادی در ایران حل میشود .آدرساشتباه دیگری که از طرف اصولگرایان به مردم داده میشود این است که
اگر آقای روحانی تیم اقتصادی خود را زودتر تقویت میکرد و مدیران بیانگیزه را کنار میگذاشــت ما با بحرانهای
امروز مواجه نمیشــدیم .بدون شــک این یک آدرس بسیار غلط است که اتفاقا از روی آگاهی و به صورت تعمدی به
جامعه داده میشــود».چندی پیش هم روزنامه زنجیرهای آفتاب یزد در مطلبی مشــابه نوشته بود«:با اعدام مشکالت
اقتصادی حل نمیشود»!
گفتنی اســت روزنامه زنجیرهای آفتاب یزد-مرداد  -۹۶در مصاحبه اختصاصی با شهرام جزایری ،مفسد اقتصادی
نام آشنای دوره اصالحات ،وی را «برند اقتصاد ایران» و «صاحب نظر بخشهای مختلف اقتصادی» نامیده و برای حل
مشکالت اقتصادی کشور نسخه شهرام جزایری را توصیه کرد!
روزنامه زنجیرهای آرمان نیز -مردادماه  -۹۵یک مصاحبه اختصاصی با شهرام جزایری ترتیب داد و عکس وی را در
صفحه اول منتشر کرد .جزایری در این مصاحبه گفت« :مفسدخواندن من توهم رسانهای است و در مقابل فسادهای چند
سال اخیر ،مصلح اقتصادی هستم»! جزایری در بخشی از این مصاحبه گفت« :ماهی  ۵۰۰میلیون تومان خرج میکنم»!
مدعیان اصالحات در عوض کردن جای «ارتشا» و «اختالس» و «کارچاقکنی» با «کارآفرینی» تبحر خاصی دارند و
صراحتاً مینویسند مدیران نجومی به همراه مفسدان کالن اقتصادی ،کارآفرینان شایسته و نابغهای در حد «استیو جابز»
(مخترع ،بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانهای  )appleهستند که باید تیمار شوند و حقوقهای هنگفت بگیرند.
مدعیان اصالحات همچنین دفاع تمام قد از حقوقهای نامشروع مدیران نجومی را هم در کارنامه خود دارند.گویا
بلندگوهای مفسدان کالن اقتصادی از مجازات دانه درشتها دلواپس شدهاند.

مقصر منتقدانند یا آنها که به آمریکا اعتماد کردند؟

خسارت محض برجام را گردن منتقدان انداختن ،ترفند حامیان دولت و مدعیان اصالحطلبی برای ردگمکنی
و فرار از پذیرش مسئولیت توافق یکطرفه هستهای است که حاال متأسفانه وزیر محترم امور خارجه هم صراحتا
در گفتوگویی که دیروز ارگان دولت منتشــر کرد ،به جرگه آنان پیوســته است .محمد جواد ظریف به روزنامه
ایران میگوید« :من خیلی از تخریبهایی که صورت میگیرد نگرانی ندارم .جایی ناراحت میشــوم که اقدامات
این افراد به منافع ملی ضربه میزند .مث ً
ال به مدت دو سالونیم اجازه ندادند که کشور از مواهب برجام آنطور که
باید استفاده کند ...برخی با سیاهنمایی مردم را ناامید کردند و این مهمترین عامل عدم اطمینان به آینده است».
بی دســتاوردی برجام نه تقصیر «منتقدان» بلکه اتفاقا ناشــی از بیتوجهی بــه توصیهها و نقدهای فنی و
کارشناســی «منتقدان» و اعتماد بیجا به آمریکا بود که خود آقای ظریف بهاشــتباه بودن آن اعتراف کرد و گفت
که مسئولیت آن را قبول میکند.
وزیر امور خارجه روز دوشنبه  ۲۹آذرماه  1395در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با
صراحت گفت که «من اعتراف میکنم کهاشتباه کردم و به حرف جان کری اعتماد کردم ،اگر استراتژی خودم
را دنبال میکردم ،اکنون با مشکل مواجه نمیشدم ،میپذیرم کهاشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول میکنم ،ما
با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم ،به جان کری بعد از نقض عهد اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا
را داشــت ،گفتم که شــما کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است...اشتباه ما این بود که
استراتژی خودمان را بر این گذاشتیم که تنها با دولت آمریکا مذاکره کردیم ».وزیر امور خارجه خودش براشتباه
بودن اعتماد به جان کری ،وزیر امور خارجه وقت آمریکا اعتراف میکند و میگوید مسئولیت آن را قبول میکنم؛
آن وقــت امــروز منتقدان را هدف میگیرد؟ آن هم منتقدانی که در طــول مذاکرات ،تاکید میکردند که دولت
ایران میبایست قبل از امضای توافق ،قواعد بدیهی همچون «توازن تعهدات»« ،همزمانی اجرای تعهدات»« ،اخذ
تضمین از طرف مقابل» و «پیشبینی برگشــتپذیری امتیازات واگذار شــده در صورت نقض عهد» را به جهت
حفظ منافع ملی و عزت مردم کشورمان رعایت کند اما برخی مقامات ارشد دولت یازدهم و رسانههای به ظاهر
حامی دولت نه تنها از این انتقادات کارشناسی استقبال نکرده بلکه با فحاشی به منتقدان ،آنها را به جهنم حواله
دادند .از سوی دیگر ،برخی از مقامات ارشد دولت تاکید داشتند که آمریکا پرستیژ و اعتبار بینالمللی خود را به
واسطه یک توافق خدشهدار نمیکند!
اسب زین شده را داده و افسار پاره تحویل گرفتند ،برخی خط قرمزها را نتوانستند رعایت کنند ،امتیازات نقد
دادند وعدههای نسیه گرفتند ،تضمین هم نگرفتند ،از نقضکنندگان هم شکایتی داشته باشیم به نتیجه نمیرسیم،
به شروط رهبری ،مجلس و شورای عالی امنیت ملی عمل نکردند و جالب است که مقصر را منتقدان معرفی میکنند!
مردم را آنها ناامید کردند که غرق بودند در غوغای آنچه فتحالفتوح و آفتاب تابان و معجزه قرن مینامیدند.
مدعیان اصالحات با تیترهایی نظیر «تحریمها به تاریخ پیوست»« ،کلید تدبیر قفل تحریمها را گشود»« ،فتحالفتوح
دیپلماسی ایران»« ،غروب تحریم ،ساحل توافق»« ،مهر تدبیر بر پیشانی تحریم»« ،صبح بدون تحریم»« ،فروپاشی
تحریــم»« ،اینک بدون تحریم»« ،تحریم رفت»« ،پیروزی ،بدون جنگ»« ،گلطالیی ظریف به  »5+1و ...توافق
خســارت بار یکطرفه را نســخه معجزه آسا جا زدند ،در فحاشــی به منتقدان هم گلو پاره میکردند و امروز که
راهکارشان عقیم مانده و تیر خالص به شقیقه برجام نشسته ،فرار به جلو میکنند و میگویند منتقدان مقصراند.
آقای ظریف اینکه آلمانها به هواپیمای شما بنزین ندادند هم تقصیر منتقدان است؟

پای مدعیان اصالحات در تله رفراندوم ترامپ

روزنامه همدلی صفحه سیاست خود را به اظهار نظر دو تن از فعاالن اصالحطلب در حمایت از طرح برگزاری
توگوی تلویزیونی قرارداد و به نقل از غالمحســین کرباسچی از مفسدین
رفراندوم از ســوی رئیسجمهور در گف 
اقتصادی نوشت  « :همان طور که آقای روحانی گفته ،انجام این کار ناممکن نیست .اگر دولت به این نتیجه برسد
و روند آن را بتواند طی کند ،حتما امکانپذیر خواهد بود .همهپرســی میتواند در مقابل جوسازیها برای کشور
مثبت باشــد ..اگر دولت و مجموعه حاکم به درســتی عمل کنند و مردم به این مسئله باور داشته باشند که نظر
آنها اثرگذار است ،حتما میتواند بر جامعه تاثیر مثبت داشته باشد».
این روزنامه در ادامه همچنین به نقل از احمد مازنی نماینده اصالحطلب مجلس نوشت« :با طرح این موضوع
موافقم .در مواردی که ممکن اســت موضوعی به جدل بکشــد و بهراحتی قابلحل نباشد ،رجوع به آرای عمومی
ضروری است .به همین جهت ،توجه و تاکید ایشان بر این موضوع را تحسین میکنم».
گفتنی است دولت در ماجرای نقض عهد برجام ،باید از دولت آمریکا طلبکار میبود اما وقتی موضوع رفراندوم
درباره مذاکره با ترامپ عهدنشــناس و بیاعتقاد نســبت به تعهدات پیش کشیده میشود ،پالس تسلیم طلبی و
انفعال مطلق را با وجود پیمان شکنی آمریکا ارسال میکند.
تیم ترامپ بدین ترتیب برای اقدام نامشــروع خود ،مشروعیت دست و پا کرده؛ مفهوم مطالبه رفراندوم برای
مذاکره ،این است که آمریکا مسیر درستی را طی کرده و گرنه ارسال چنان پالسی ،تدارک مقدمات ریشخند نسبت
به خویش است .معنای این سیگنال پر خسارت ،این است که؛ ما بیصفتی شما را به رسمیت میشناسیم ،شما کار
درستی کردید که تعهدات خود را زیر پا گذاشتید و با ادامه فشار و بدعهدی میتوانید امتیازات بیشتری را بستانید!
این دقیقا نیاز دیکته شده آمریکا بود که توسط نفوذیها به فضای رسانهای پمپاژ شد .متاسفانه آقای روحانی
در وضعیت سوء مدیریت اقتصادی دولت و به خیال مشغول سازی منتقدانی که هر روز بیشتر میشوند ،در تله
«جریان نفوذ و دستکاری» پا گذاشته.او حتی اگر کمترین سودی در مسکوت گذاشتن نقض مطلق برجام و مذاکره
مجدد در بازی مار و پله یکطرفه آمریکاییها تصور میکرد ،پیشاپیش ،خود را بازنده و مغلوب کرد .وقتی اجازه
دهید تا به دروغ و خیانت ،چنین القا شود که مردم خواستار مذاکره و قول و قرار مجدد و واگذاری امتیازات جدید
با دولتی ذاتا عهدنشناس هستند ،در واقع معنایش بستن دست دولت خود مقابل دشمن است.
چنین موجود دســت بســته ای ،فقط مناسب قربانی کردن است و هیچ دلیلی نداردکه پای میز مذاکره با او
بنشــینند و چانه زنی کنند .البته کسانی هم بدشــان نمیآید دولت روحانی فقط ،به عنوان دیکته نویس طرف
آمریکایی عمل کند .به هر حال جا دارد در داخل دولت بررسی شود که کدام مشاوران نفوذی ،روحانی را به تله
سازمان سیا هل دادهاند تا از او یک بازنده بزرگ بسازند؟

مخالفت چین
با تحریمهای آمریکا علیه ایران

چین اعالم کرد که همکاری تجاری با ایران هیچ
یک از قطعنامههای شورای امنیت را نقض نمیکند،
سوریه نیز از سرگیری تحریمهای اقتصادی آمریکا
علیه ایران را به شدت محکوم کرد.
به گزارش فــارس ،وزارت خارجه چین اعالم کرد که
همکاری تجاری با ایران هیچ یک از قطعنامههای شــورای
امنیت را نقض نمیکند.
به نوشته خبرگزاری رویترز ،وزارت خارجه چین درباره
تحریمهای آمریکا علیــه ایران اعالم کرد که پکن مخالف
تحریمهای یکجانبه است.
با وجود فشار آمریکا به دیگر کشورها شامل چین و کره
برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ،چند روز پیش از

این دولت چین رسما اعالم کرد که درخواست آمریکا برای
تحریم واردات نفت از ایران را نمیپذیرد.
از سوی دیگر ،یک منبع در وزارت خارجه سوریه گفت
که جمهوری عربی سوریه از سرگیری تحریمهای اقتصادی
آمریکا علیه ایران را به شدت محکوم می کند.
این منبع تأکیــد کرد که طبق حقوق بینالمللی این
اقدامات یکجانبه و غیرقانونی صورت گرفته است تا تأکیدی
بر گرایش سلطهطلبانه سیاســتهای دولت آمریکا باشد.
جمهوری عربی ســوریه در مقابله با سیاستهای خصمانه
دولت آمریکا ،با جمهوری اســامی ایران ابراز همبستگی
میکند و دمشق اطمینان دارد رهبری ،دولت و ملت ایران
خواهند توانست بر آثار این اقدامات فائق آیند.

