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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* این انقالب حسینی بیمه نفس های خسته و مجاهدت های شاگردان عهدبسته 
با زینب کبری است. آنها واژه های کوتاه اما پرآه صبر را عاشقانه هجی کردند.

0917---8122
* از سپاهیان اسالم که مقتدرانه پایگاه تروریست های جیره خوار آمریکایی را هدف 

قرار دادند تشکر می کنم و به آنها خداقوت می گویم.
8823---0918 و نیک ملک
* نماینده مجلسی که همنوا با تروریست ها و حامیان شان به حمله موشکی کشورمان 
معترض شده است برخالف امنیت ملی کشور سخن گفته است، لذا برخورد قاطع 
با چنین نمایندگانی باید صورت پذیرد. عموم مردم واکنش مثبتی به سیلی سپاه 

بر تروریست ها داشتند.
031---0883

* دلیل اینکه هیچ کدام از روزنامه های مدعی اصالحات یا بهتر بگویم زنجیره ای به 
حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر گروهک تروریستی دموکرات اشاره نکرده اند 

و با سکوت از کنار این خبر مهم گذشتند چیست؟
سوری
* برخالف حال بد عده ای معلوم الحال از حمله موشکی سپاه به تجمع تروریست ها 
با هر که از آشنایان صحبت می کردم از سیلی موشکی سپاه پاسداران به تروریست ها 

تمجید می کردند.
0911---3959

* اوضاع کنونی محصول دســتاورد دولت و مجلس پیرو آن اســت، متعجبم که 
مسببان این اوضاع به کیهان و نهادهای انقالبی اتهام می زنند؟!

0919---3767
* آقای علی مطهری شــما منتخب مردم هســتید و مشــکالت امــروز نتیجه 
تصمیم گیری های شــما و همفکرانتان اســت. کاش شهامت پذیرفتن اشتباهات 

را داشتید.
آرانی- آران و بیدگل
* وقتی وندی شرمن با دو قطره اشک ساختگی توانسته دیپلمات های تیم هسته ای 
ما را خام کرده و امتیاز بگیرد تصور کنید با لبخند و قدم زدن چه کار کرده است.
0911---0049

* چطور برای نقل سخن مقامات کشور یمن که از رسانه ها به طور رسمی منتشر 
شــده، کیهان توقیف می شود اما برای مســئله امنیت ملی و ایجاد تفرقه بین دو 
ملت ایران و عراق توسط دو روزنامه شرق و شهروند هیچ خبری از توقیف نیست؟!
0933---1609

* شــهرداری تهران در آستانه ماه عزای سیدالشهدا)ع( و یاران باوفایش با نصب 
بنری با مضمون »زنان چهره شهر را تغییر می دهند« و نمایش رنگ های مختلف 
روی رنگ سیاه خط ضربدر زده است تا ضمن مخالفت با حجاب، یک اهانت هم 
به عزای امام حســین)ع( کرده باشــد. باید عزاداران حسینی)ع( به این مخالفان 

تعظیم شعائر الهی تو دهنی بزنند.
9946---0910 و 7686---0912
* رئیــس دولتی که اظهار مــی دارد وزرایش بهترینند لطفا به عملکرد وزیر راه و 
شهرسازی چه وقتی که در دهه 70 وزیر بود و چه طی این 5 سال اخیر که با رکودی 
که در مسکن و ساخت و ساز ایجاد کرد و هزاران نفر را بیکار و باعث رشد نجومی 
قیمت مسکن شد، بنگرند و حوادث ریلی، جاده ای، هوایی و... را مالحظه کنند و 

بعد به قضاوت بنشینند! اگر امثال ایشان بهترین هستند وای به حال بدترین ها!
نوربخش
* در این دولت یک عده توان و دستاوردهای هسته ای را در برجام از بین بردند. 

تحریم ها هم بیشتر شد. این خالصه عملکرد پنج ساله این دولت است.
0919---4613

* حرکت اخاللگران بازار ارز و ســکه عمل براندازانه است. دولتی که می گفت ارز 
4200 به همه درخواست کنندگان واردات و مسافران می رسد حاال فقط به تماشا 
نشســته که ارز به قریب 15 هزار تومان رســیده است و متأسفانه گویا خود را به 

خواب زده است. آیا دستگاههای نظارتی مسئولیتی در این قضایا ندارند؟!
0912---8853

* ناتوانی و ناکارآمدی دولت به جایی رسیده که فالن مسئول دولتی مصاحبه کرده 
و می گوید خودروسازان اجازه کاهش قیمت را نمی دهند. آنچه مردم می دانند این 

است که دست دولتی ها با این شرکت های دولتی در یک کاسه است.
0914---9590

* اعتماد عمومی، بزرگ ترین سرمایه نظام است. اگر می خواهید این سرمایه حفظ 
شود، باید دانه درشت هایی چون حسین فریدون و مهدی جهانگیری ها محاکمه و 
مجازات شــوند نه اینکه در جلسات رسمی برصدر بنشینند و دانشگاه را برایشان 

قرق کنند.
عبدالحسین شاهی
* دولت حقوق ما بازنشستگان را با ریال پرداخت می کند ولی خرید که می کنیم 
کاالها با دالر قیمت گذاری می شــوند. با این وضع برای همیشه باید زیرخط فقر 

دست و پا بزنیم تا لحظه مرگمان برسد.
0913---3648

* باغ های اطراف شــیراز را در پوشش سفره خانه های سنتی به محل برپایی انواع 
ابتــذال مثل رقص و... تبدیل کرده اند. واقعیت این اســت که این مراکز در حال 
نزدیک شدن به مفاسد کاباره های رژیم منفور و ملعون پهلوی است. چرا مسئوالن 

بی تفاوت شده اند؟
0917---8003

* دولــت بنا به هر دلیلی جلوی تبــادل پول باالی 50 میلیون تومان را گرفته و 
مردم به پول های اینترنتی روی آورده اند. اگر پول تلگرام یعنی گرام جای ریال در 
اقتصاد را بگیرد اقتصاد کشور به طور کل زمین خواهد خورد. دولت و دولتمردان 

بایداین هشدار را جدی بگیرند و نگذارند چنین اتفاقی بیفتد.
بیگ زاده

* اداره ارشــاد شهرستان ســراب اقدام به برگزاری تورهای مختلط برای جوانان 
می کند، تصاویر این اردوها نشان می دهد که معیارهای اخالقی نادیده گرفته شده 
است. تداوم چنین تورهایی که مستقیم باور جوانان را نشانه گرفته است نشان از 

تعمدی بودن چنین اقدامات ضدفرهنگی است.
0936---2842

* چندین روســتای هرسین استان کرمانشاه مرتب بدون اعالم قبلی با قطع آب 
مواجه می شوند. چرا؟ حداقل با اعالم قبلی آب را قطع کنید.

0918---9641
* به خاطر عجله خود را به سختی به داخل یک قطار مترو در یکی از ایستگاه های 
خط 7 انداختم دیدم قســمت خانم هاست تالش کردم خود را از مانع وسط بین 
آقایان و خانم ها به قسمت آقایان برسانم نشد. در ایستگاه بعدی پیاده شدم. پس 
از پیاده شــدن مأموری که در کنار مترو قرار داشــت دستم را گرفت که چرا وارد 
واگن خانم ها شــده ای؟ من 60 ساله پس از توضیح دیدم رها نمی کند گفتم پس 
دستبند بزن که فرار نکنم! هر روز باید به خاطر مشاهده صحنه های زشت کشف 
حجاب، ورود خانم های جوان هرزه به قســمت آقایان و اختالط های زشت آنها با 
جنس مخالف شــکنجه روحی شویم و شــاهد کمترین تذکری از سوی مأموران 

نیستیم. چرا ماموران وظایف خود را گم کرده اند؟
0912---3305

* تکرار زورگیری در کوچه شــانزدهم خیابان بیهقی باعث وحشت اهالی هنگام 
تردد در این کوچه شــده اســت. در طی یک هفته چندین زورگیری اتفاق افتاده 
اســت از رئیس پلیس پایتخت خواهش می کنم اقدام پیشگیرانه ای قبل از وقوع 

اتفاق دیگری در این منطقه انجام دهند.
021---5951

* رئیس جمهور در مجلس بیان کردند که دولت چیزی را گران نکرده ولی قبض 
برق ما به 250 هزار تومان و آب ما به 50 هزار تومان افزایش یافته است، یعنی 
رشد پنج برابری هنوز قبض گازمان صادر نشده تا رشد آن را هم بنویسم! یعنی 
یک کارمند بازنشســته با حداقل حقوق، بایــد 40-30 درصد حقوقش را فقط 

برای قبوض کنار بگذارد.
0938---3991
* روســتای »روکش« از توابع بخش مرکزی قاین فاقد شبکه آبرسانی است! از 
طریق استانداری، فرمانداری، بخشداری و... پیگیری شد ولی تا به حال بی نتیجه 

بوده است. چرا؟
0915---5255

18 میلیارد دالر ارز را بردند که بردند
شما سرگرم عفو عمومی باشید!

عضو فراکســیون امید می گوید مشخص نیست کسانی که ارز 4200 تومانی 
یا سکه خریدند کجا رفتند.

فاطمه ذوالقدر به ایلنا گفت: فرایند پیش فروش سکه و همین طور ارز در خأل 
وجود مدیریت درست، زمینه را برای سوءاستفاده و فساد اقتصادی فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این فسادها به موقع شناخته می شد قطعا ما شاهد این 
روزها نبودیم و گسترده هم نمی شد؛ چرا باید زمانی بگذرد و بعد کاری صورت بگیرد؟

وی ادامه داد: قیمت سکه و ارز واقعی نیست. سوءاستفاده هایی صورت گرفته 
است که متاسفانه اینگونه رفتارها ازسوی برخی جاها هم حمایت می شوند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که چرا علیرغم دستور رئیس جمهور درخصوص انتشار لیست، کسانی که ارز 
4هــزار و 200 تومانی دریافت کرده اند این کار را انجام نمی دهند، گفت: بارها در 
مجلس ما در نطق ها و تذکراتمان گفتیم که اعالم کنند چه کسانی از ارز دولتی 
استفاده کرده اند؟ چه کسانی 10 الی 20 هزار سکه خریده اند؟ چه کسانی مسئول 

این نابسامانی هستند؟ اما متاسفانه اقدامی صورت نمی گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: درست است که افراد در چارچوب آنچه که اعالم شده 
است عمل کرده اند و ارز و سکه خریده اند؛ اما مشخص نیست افرادی که ارز 4هزار 

و 200 تومانی دریافت کرده اند و یا سکه خریده اند کجا رفته و چه کرده اند؟
اظهارات این نماینده درحالی اســت که فراکسیون امید به عنوان آلت دست 
پدرخوانده های افراطیون مدعی اصالح طلبی و طبق دستور آنها، موضوع سوءمدیریت 
اقتصادی و تولید رانت برای رانت جویان را به حاشیه انداخته و سرگرمی هایی مانند 
طرح عفو عمومی، کنسرت، رفع حصر سران فتنه و یا حمله به نظارت استصوابی 
را دنبال می کنند. بنابراین درســت این اســت که این نماینده درباره حال و روز 

فراکسیون متبوع و امریه های  بیرون از مجلس روشنگری کند.
توجیهات محسن هاشمی

 درباره مواضع ضد روحانی کارگزاران
عضو مرکزیت کارگزاران می گوید مسئله اصلی اقتصادی در دولت،  ناهماهنگی 

تیم روحانی است.
محسن هاشمی در گفت وگو با روزنامه ایران درباره بیانیه چندی پیش این حزب 
که با واکنش حزب اعتدال و توسعه مواجه شد، اظهار داشت: آنچه اتفاق افتاد، تبادل 
بیانیه از سوی این دو حزب نبود. بلکه ابتدا حزب کارگزاران بیانیه ای صادر کرد که 
اتفاقاً متن بسیار متینی هم بود، اما برداشت های غلطی از آن صورت گرفت. از سوی 
مقابل، نه خود حزب اعتدال و توسعه، بلکه کمیته سیاسی شاخه جوانان این حزب 
هم پاسخ داد که این طور به نظر رسید خود حزب نخواست به این بیانیه پاسخ دهد.
وی می افزاید: باید به متن بیانیه مراجعه کرد و دید آیا منظور از بیانیه، تضعیف 

آقای روحانی است یا تقویت آقای روحانی.
آنچه من برداشت کردم، تقویت آقای روحانی در این بیانیه منظور بود. باالخره 
اتفاقاتی در کشــور افتاده است و مشــکالت اقتصادی پیش آمده است که حزب 
کارگزاران سازندگی هم به نوبه خود سعی کرده است برای عبور از این مشکالت، 
نظر داده و راهکار ارائه کند. بنابراین این مســئله نباید به عنوان درگیری حزبی یا 

عبور از آقای روحانی تعبیر شود.
محسن هاشمی در عین حال گفت: مسئله اصلی در تیم دولت، هماهنگی است. 
اگر تیم با هم هماهنگ نباشد، دچار مشکل خواهیم شد که اتفاقاً من معتقدم مسئله 

اصلی دولت آقای روحانی، نبود هماهنگی است.
تالش محسن هاشمی برای تعدیل مواضع کارگزاران علیه دولت در حالی است 
که اخیراً سعید لیالز عضو مرکزیت این حزب در مصاحبه با یورو نیوز تصریح کرد: 
اگر حتی چوب خشک جای روحانی بود، تاکنون با اختیاراتی که دولت از رهبری 

گرفته، کاری برای اقتصاد کرده بود.
در بیانیه 10 روز پیش کارگزاران نیز تصریح شده بود: »پاسخهای روحانی، نه 
مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن 
است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. 
مدافعان اقتصاد اسالمی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند. دولت روحانی دولتی 
سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می توان در سیاست ارزی دولت دید. دولت 
می توانســت به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب مالیم رو به باال، 
بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی 4 ساله واقعی 

کند و مانع از شوک دی ماه 96 شود.
کاربست ساز و کارهای اقتضایی که منجر به تغییرات پی درپی در سیاست های 
ارزی دولت در بهار ســال 97 شد، متأسفانه زمینه رانت جویی و بستر ویژه خواری 
اخاللگران اقتصادی را فراهم ســاخت که الجرم موجب ســردرگمی بازار و ابهام و 

سرگشتگی فعاالن اقتصادی کشور شد.

متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه،  در دولت دوم روحانی اصالحی 
صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان 
بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می شد. فقدان 
استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکراتهای بی انگیزه بدل ساخته است که دولت 
را نه به عنوان »مغز متفکر توسعه ملی« که به عنوان یک »اداره کاغذی« تحلیل 

می کنند و تقلیل می دهند.
دولت خون تازه می خواهد. باید به قوای تازه نفس که آماده شرایط جدیدند مجال 
داد. مردان »بزم« را در شرایط »رزم« نمی توان به کار گرفت. شمشیرهای مرصع را 
باید به دیوار آویخت و با سالح آخته، هوشمندانه به مقابله با شرایط جدید رفت.«

عبدی: دولت با تغییر عملکرد
به مردم امید بدهد نه با حرف

عباس عبدی معتقد اســت دولتی که در داخل خود درگیر است نمی تواند به 
مردم امید بدهد.

وی در گفت وگو با روزنامه اعتماد درباره سخنان جهانگیری و روحانی در این 
زمینه تصریح کرد:

بخشي از اعتماد ناشي از کارایي و بخش دیگر از صداقت حاصل مي شود. این 
دو رکن اساسي اعتماد است. زماني که من فرد صادق و کارآمدي را مشاهده کنم، 
به او اعتماد خواهم کرد. بنابراین اگر دولت مي خواهد مردم امیدوار باشند، راهي 
جز برخورد صادقانه با مردم ندارد. مقصود من از دولت کل ارکان حاکمیت است.
درکنار برخورد صادقانه، دولت باید نشان دهد کارایي الزم را دارا بوده و مي تواند 
از موانع و بحران هاي موجود عبور کند. دولتي که نزدیک به دو ماه بدون سخنگو 
است، دولتي که چند وزارتخانه آن با سرپرست اداره مي شود،  دولتي که در شرایط 
حساس کنوني سفیرش در کشور مهمي چون چین مشخص نیست، مردم به چه 
چیزي باید امیدوار باشــند؟ اگر دولت وظایف مرتبط با خود را به درســتي انجام 
دهد، مردم امیدوار خواهند شــد. بنابراین اینکه مدام گفته شــود مردم باید امید 
داشته باشند، کافي نیست. دولت اگر کار خود را درست انجام دهد، مردم با درک 

و بینش واقعي خود به ادامه راه امیدوار خواهند شد.
وی می افزاید: امیدوار کردن مردم با ســخنراني وظیفه دولت نیست. ممکن 
است این وظیفه در میان امثال من، شما و سایر رسانه ها احساس شود، اما واقعیت 

آن است که عملکرد و نه سخن دولت ریشه این امیدواري است.
متاســفانه ما شاهد اختالفات گســترده در دولت هستیم. در کدام دولت این 
حجم از اختالفات وجود داشت؟ وزیر بهداشت علیه یک وزیر دیگر صحبت مي کند 
وزیر راه علیه دیگري اســت. این داســتان در اکثر موارد ادامه دارد. آیا این دولت 
امید دارد که حاال قصد تزریق امید به جامعه را دارد؟ این دولت نیاز به یک سري 
تغییرات اساســي در درون خود دارد. حداقل انتظار ما از دولت آن است که ابتدا 

خود را اصالح کرده و سپس به مردم امید دهد.
مولفه بعدي اثبات کارآمدي دولت است. راه اثبات کارآمدي و کارایي نیز روشن 
است. سیاست هاي متناقض، صدور روزانه بخشنامه هاي مختلف و عدم پایبندي به 
قول و قرار هاي مطرح شده فقدان مدیر براي کارهاي مهم با کارایي و کارآمدي در 
تضاد اســت. حداقل کاري که دولت در شرایط فعلي باید انجام دهد آن است که 

اقتصاد را به یک گروه کارشناس و متخصص واگذار کند.
دولت چگونه به خود حق مي دهد روزانه درباره مسائل اقتصادي اظهارنظر کرده 
و تصمیمات پشت پرده اي بگیرد که عوارض آن منجر به وضعیت فعلي اقتصادي 
شــود؟ و در عین حال هیچ کارشناسي این رفتارها را تایید نکند؟ الزمه زنده نگه 
داشتن امید، صداقت، مبارزه با مشکالتي مانند فساد و ناکارآمدي و تشکیل یک 
مجموعه مدیران پرتحرک و مســئولیت پذیر است. متاسفانه دولت کنوني توانایي 
کار کردن ندارد. این مدیران براي شرایط نرمال و عادي شاید دولت مناسبي باشند 

اما براي شرایط کنوني مناسب نیستند.
سردرگمی فعاالن اقتصادی

در قبال بسته های پر از خالی دولت
یک روزنامه حامی دولت نوشــت، تکلیف صنعت کشــور با وجود بسته های 

فراوان دولت نامعلوم است.
آرمان از قول رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران نوشت: اخیرا ارائه 
بســته برای حمایت از صنایع بسیار رایج شده است. در همین راستا، شاهدیم که 
از ســوی تعداد زیادی از مسئوالن بسته های مختلفی پیشنهاد و ابالغ شده است. 
خود وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهاداتی را برای حمایت از صنایع کوچک 
و متوسط ارائه کرده و ظاهرا هفته آینده بسته حمایت از تولید می آید. همچنین 

پیشنهاد شده است که واحدهای تولیدی شش ماه تا یک سال از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده معاف باشند. این موضوع سبب شده که من به شخصه امیدی به 

کارآیی این بسته ها نداشته باشم. 
فروردین امسال بود که به دنبال التهابات ارزی اعالم شد که نرخ ارز تک رقمی 
است و خرید و فروش ارز به نرخی غیراز رقم 4200 تومان قاچاق محسوب می شود 
و بعد از آن بود که اتفاقات زیادی را در بازار شاهد بودیم. اما بعد از مدتی تصمیمات 
تغییر کرد و االن چند نرخ در بازار وجود دارد. در حال حاضر صنعت کشور بسیار 
گرفتار است و اصال تکلیف خودش را نمی داند. یعنی فعاالن این بخش نه می توانند 
مواد اولیه خودشان را تامین کنند و نه اینکه کارشان پیشرفتی داشته است. یعنی 
فعالیت صنایع ما به اصطالح قفل شده است. ابالغیه های متعددی در مورد فعالیت 

صنایع و تخصیص ارز به آنها صادر شد که کمکی به اوضاع آنها نکرد. 
موضوع دیگری که وجود دارد این است که به صادرکنندگان اعالم شده است که 
می توانند ارزشان را از سامانه نیما دریافت کنند،  این در حالیست که ما نمی توانیم 
این کار را انجام دهیم، چراکه بانک مربوط نمی تواند پول را حواله کند. یعنی همانطور 
که اشاره کردم باید تاکید کنم که همه چیز قفل شده است. متاسفانه ارزهای ارزان 
قیمت تنها به عده  خاصی تعلق می گیرد که همین موضوع انگیزه فعاالن اقتصادی 
کشور را که بطور شفاف فعالیت می کنند، برای ادامه فعالیتشان در کشور کاهش 
می دهد. آنچه که بدیهی است، این است که تصمیمات غیرعلمی، غیرتخصصی و 
بی توجه به تجربیات گذشته روند عادی فعالیت صنایع ما را با اشکال مواجه کرده 
است. متاسفانه تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند، تنها به نفع عده ای خاص 
اســت و آنها نیز از این موقعیت های ویژه سوءاستفاده می کنند و دود این موضوع 
تنها به چشم فعاالن قدیمی و کارآزموده صنعت کشور می رود. همچنین با اقداماتی 
که اخیرا در حوزه اقتصاد انجام شده است، میلیاردها سرمایه از کشور خارج شده 
اســت و کســی هم نمی داند مقصد نهایی این سرمایه ها کجاست و در چه جایی 

مصرف می شود و در این میان، صنعت کشور مغفول مانده است.
نشریه آمریکایی: متوهم نباشیم
ایران، سوریه را ترک نمی کند

یک هفته نامه آمریکایی تصریح کرد در حالی که ایران در روزهای سخت جنگ 
سوریه حضور داشته، اکنون دلیلی ندارد در روزهای پیروزی سوریه را ترک کند.

نشنال اینترست نوشت: از آغاز جنگ در سوریه، ایران به عنوان حامی دولت 
بشار اسد ظاهر شده است و اکنون که باالخره پایان جنگ نزدیک به نظر می رسد، 
ایــاالت متحده انتظار دارد که ایران نفوذ خــود را در منطقه و به ویژه حضور در 
سوریه کاهش دهد. اما ایران از کمک به ثبات دولت های دوست هدفی بزرگ تر را 

دنبال می کند که به سادگی از آن نخواهد گذشت.
درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با اینکه ایران بایستی 
نیروهای خود را از سوریه خارج کند،  اتفاق جدیدی نیست. ترامپ در سخنرانی خود 
در هشت ماه مه در رابطه با خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای ایران، مذاکره بر 
سر توافق جدیدی را خواستار شد که ایران در آن با محدودسازی همیشگی برنامه 
غنی سازی اورانیوم و متوقف کردن برنامه توسعه موشکی خود موافقت کند. اما به 
همین مســئله اکتفا نکرد و گفت ایران بایستی رفتارهای نادرستش در منطقه را 
نیز کاهش دهد که اشاره ای بود به اینکه ایران از سوریه خارج شود و به تالش ها 

برای افزایش نفوذش در خاورمیانه پایان دهد.
خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، 
تاکنون آن تأثیرگذاری ای که ایاالت متحده خواستار آن بوده را نداشته، بلکه رهبری 

ایران احتمال مذاکره مجدد توافق را به کل منتفی دانسته است.
نمونه مشهود بی توجهی ایران به خواسته های رئیس جمهوری آمریکا را می توان 
به همین مســئله حضور ایران در سوریه اشاره کرد که همراه با پشتیبانی نظامی 
روسیه، سبب شده است بشار اسد کنترل بر بیشتر مناطق در سوریه را بازپس بگیرد.
اکنون که دولت بشار اسد مجدداً قدرت خود را به دست آورده، ایران به دنبال 
دریافت جایزه خود برای کمک به دمشق در بدترین شرایط است. در حقیقت، دولت 
بشار اسد بسیاری از موفقیت های خود را به آموزش های نظامی و مشاوره های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران و توانایی مبارزه نیروهای حزب اهلل لبنان مدیون است. 
ایران نمی خواهد موقعیت استراتژیک خود را در سوریه که تکمیل کننده نفوذ در 

عراق و حمایت از حزب اهلل در لبنان است را از دست بدهد.
این یک اســتراتژی برای ایجاد »هالل شــیعه« در قلب جهان عرب نیســت. 
کمک های تهران به ثبات دولت های دوست در عراق، سوریه و لبنان از تمایل برای 
مقابله با اقدامات عربســتان سعودی ناشی می شود. از این رو، انتظار اینکه ایران از 
حضور در سوریه دست بکشد رویایی متوهمانه است. در چنین شرایطی، تالش های 
آمریکا برای متقاعد کردن روسیه به ترغیب ایران به خروج از سوریه بیهوده خواهد 
بود. روســیه به هیچ وجه نمی تواند ایران را وادار به ترک سوریه کند. این واقعیتی 
است که آمریکا باید یاد بگیرد با آن کنار بیاید و در تعیین استراتژی خود در نظر 
بگیرد؛ چرا که تالش برای دستیابی به یک توهم، سیاست خارجی موفقی نخواهد بود.

گفت و شنود

باز هم كه...!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: یادت هست تیم هسته ای کشورمان با افتخار اعالم کرده 
بودند یک میلیــارد و 700 میلیون دالری که از آمریکا گرفته اند 
نتیجه تالش فالن مشــاور اقتصادی تیم بوده اســت که االن در 

زندان به سر می برد؟
گفت: روزنامه های زنجیره ای هم چه قشقرقی راه  انداختند که فتح الفتوح 

شده است! و کار کارستانی صورت گرفته است!
گفتم: ولی حاال با انتشار کتاب خاطرات جان کری معلوم شده 
که در آن قضیه هم مثل برجام کاله گشادی سر ایران رفته است!

گفت: چی شده؟!
گفتم: جان کری نوشته است اگر آن مبلغ را به ایران نمی دادیم 
مجبور بودیم مطابق قانون 10 میلیارد دالر بدهیم! یعنی تقریبا باید 

6 برابر آن را می دادند!
گفت: با این حساب، مثل اینکه گول خوردن هایمان تمامی ندارد!

گفتم: یارو پوست موز دید، گفت؛  ای بابا! بازهم که باید زمین 
بخورم!

جعفر بلوری

بارها در همین ستون هشدار دادیم که دولت اگر به انتقادهای 
دلســوزانه منتقدان توجه نکند و در مقابل، به وعده های آن چند 
کشــور بدعهد توجه کند با مشــکالت جدی روبرو خواهد شد. 
نوشــتیم، اگر دولت علی رغم مشکالت، باز)یا از سر لج یا هر چیز 
دیگر( بر ادامه این راه اصرار ورزد، به نقطه ای خواهد رسید که توان 
پاسخگویی به مردم را نخواهد داشت و برای فرار از این وضع چاره ای 
جز»حاشیه سازی« نخواهد یافت. حتی نوشتیم، با دست فرمانی که 
حرکت می کند، به نقطه ای خواهد رسید که، »حاشیه سازی« برایش 
»از نان شب هم واجب تر خواهد شد.« تمام این هشدارهای دلسوزانه 
به صورت مکتوب موجود و قابل جســت و جو است. دولت و آن 
جریانی که مدعی اصالح طلبی است حاال به پایان خط رسیده اند، 

به مردم پاسخگو نیستند و مدام در حال حاشیه سازی اند.
دولتی که با وعده های »اقتصادی« روی کار آمده در »اقتصاد« 
زمین گیر شده است. یا قادر به پاسخگویی نیست یا به سؤال های 
اقتصادی، پاسخ های سیاســی می دهد! وقتی آقای رئیس جمهور 
می گوید: »هیچ کس نباید تصور کند که تخریب دولت برای آنها در 
انتخابات سال آینده یا سال 1400 رأی می آورد.«)دیروز در جلسه 
هیئت دولت( یعنی دولــت انتقادها به وضعیت اقتصادی مردم را 
»سیاسی« می داند و تالش می کند انتقادها را تخریب و »انتخاباتی« 

نشان دهد.
وضعیت بازار سکه، ارز، خودرو، مسکن و...  گویای شکست راهی 
است که دولت در اقتصاد انتخاب کرده و از ظاهر امر پیداست، قصد 
تغییر مسیر را هم ندارد اما در عوض آن جریان های سیاسی که مرتب 
به دولت و مــردم آدرس غلط می دهند، تا دلتان بخواهد در حال 
حاشیه سازی و دوقطبی بازی اند...»دولت در سایه« یا »نمی گذارند 
کار کنیم« از آن حاشیه های دوقطبی سازی است که، برخی از این 

جریان ها، این روزها زیاد آویزان آن می شوند.
 پاســخ دولت به این وضع تاکنــون چگونه بوده؟ جریان های 
سیاسی که دولت را به چنین روزی کشانده اند چه پاسخی می دهند؟ 
ادامه این وضع، دولت را به چه نقطه ای خواهد رســاند؟ مذاکره 
مجدد با آمریکا آیا نقطه ای بعدی است؟ اصال آیا دولت سایه واقعا 

وجود دارد؟ 
در پاسخ سؤال اول باید گفت، یا گفته شده، بدعهدی را آمریکا 
کرده، چرا از ما انتقاد می کنید! یا اینگه گفته اند، این وضع موقتی 
اســت و از آن عبور خواهیم کرد، یا هم این طور القاء کرده اند که، 
کســانی در این کشور نمی گذارند دولت موفق شود. برخی از این 
پاسخ ها با حاشیه سازی همراه بوده است. حالت سوم )نمی گذارند( 
به شدت مورد عالقه همان جریان های سیاسی است که، دولت را به 
این وضع انداخته اند! تمام پاسخ هایی که این طیف به سؤال اول)چرا 
اینطور شد؟( داده اند در نهایت به »عدم مسئولیت پذیری« منتهی و 
تقصیرها به گردن »دیگری« انداخته شده است. درست مثل 4 سال 
اول همین دولت که همه تقصیرها به گردن دولت قبل افتاد! همه 
این پاسخ ها و واکنش ها سال ها پیش پیش بینی شده بود، در همین 
ستون. گفته بودیم، دشمن بدعهد است، زیر تعهداتش می زند. تیتر 

یک زده بودیم که »هسته ای می رود تحریم ها می ماند«.
حرکت های انتحاری که برخی وکیل الدوله ها در مجلس می کنند، 
مجوزی که به آن سریال قبیح و مروج فساد داده می شود، سروصدای 
عجیبی که به خاطر یک پیشنهاد تکراری برای نرفتن رئیس جمهور 
به نیویورک می شود، بازتاب عجیب و غیرعادی که به گریه کردن یک 
رقاصه می دهند، طرح های غیراقتصادی و نامربوطی که در چنین 
شــرایط اقتصادی از سوی دولت تصویب و از سوی رسانه هایشان 
به طور گسترده پوشش داده می شود، مقاله های شیطانی که علیه 
کشــورهای همســایه و زوار اهل بیت )ع( می نویسند و به فتنه 
خطرناک بصره منتهی می کننــد، مصاحبه های جهت داری که از 
»دولت در سایه« و »دولت با تفنگ و بی تفنگ« همه روزه منتشر 
می کنند و...همه، پاســخ هایی هســتند برای پاسخ ندادن! برای 
سرگرم کردن مردم، برای غبارآلود کردن فضا جهت دیده نشدن 
آن افتضاح ها، درســت مثل کاری که نارنجک دودزا می کند! این 
چگونگی پاسخگویی جریان های سیاسی نزدیک به دولت در قبال 

مطالبات اقتصادی مردم است!
از موضع گیری های هفته های گذشته این جریان های واداده آلوده 
می توان پاسخ سؤال سوم را »حدس« زد. نقطه بعدی که این جریان 
احتماال قصد دارد دولت را وارد آن کند و یک پیروزی استراتژیک و 
مهم نصیب ترامپ نماید، می تواند ترغیب و تشویق رئیس دولت به 
مذاکره با ترامپ باشد. این خط خبری به وضوح در رسانه هایشان 
دیده می شود. هر چه باشد، پیاده نظام های آمریکا هستند و ترامپ 
هم پیش از این گفته، منتظر تماس تلفنی شان است!  اشتراک نظر 
عجیبی بین دولت ترامپ و این طیف درباره ایران وجود دارد. هم 
وقتی پای »سیاه نمایی« علیه کشورمان کشیده می شود، هم وقتی 
بحث مذاکره مجدد مطرح می گردد! به اظهارات اخیر آن به اصطالح 
نماینده مردم در مجلس رجوع کنید. همینطور به کف و سوتی که 
روزنامه های اصالح طلب برای این نطق زدند، نطقی که بی شباهت 
به نطق ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا نبود! هر دو، تا می توانستند 
علیه حافظان امنیت مردم حرف زدند و کف و سوت شنیدند. آنجا 

البی های صهیونیست کف و سوت زدند اینجا....
اما درباره دولت در سایه. ما هم معتقدیم به احتمال زیاد »دولت 
سایه« وجود دارد. دولتی که باعث می شود، دولت مستقر نتواند کار 
کند. دولتی که دولت بیرون از ســایه را به این روز کشانده است. 
وقتی می گویند باید پارلمان در سایه داشته باشیم، چرا دولت در 
سایه نداشته باشند؟! مگر تئوریسین همین جریان سیاسی از لزوم 

تشکیل پارلمان در سایه نگفت؟
می گویند پزشــک برای درمان بیمار ابتدا بیماری را تشخیص 
می دهد و عامل بروز بیمــاری را رفع می کند. به طور قطع یکی از 
عوامل اصلی بیماری اقتصاد ما برخی از همین جریان های سیاسی 
سکوالرند که با مشورت های غلط یک شبه چیزی بالغ بر 18 میلیارد 
دالر باارزش را به باد دادند. این رقم که برخی آن را بســیار باالتر 
می دانند، در شرایطی دود شد و هوا رفت که کشور به شدت به آن 
نیاز دارد و دشمن دقیقا روی آن متمرکز شده است. دولت محترم 
بارها اعالم کرده، دشمن در خروج ارز از کشور نقش مستقیم دارد 
و به دنبال ضربه زدن به کشور از همین راه است. همین دولت در 
ســایه که به بدنه دولت قطعا نفوذ کرده با مشورت ها و آدرس های 
غلط راه حل سیر کردن عطش دالر و سکه را، ریختن سرمایه های 
کشور به بازار معرفی کرد. جالب اینکه، در ایجاد این عطش کاذب 

نیز نقش مستقیم را داشت.
 کار به جایی رسید که رهبر معظم انقالب طی نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور »ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص 
واگذاری ارز و سکه در ماههای اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی 
ایجاد کرده است« دستور دادند: »ضمن رسیدگی به موضوع گزارش 

دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.«
این نکته مهم را هم تکرار می کنیم که پیش از هر چیز، دولت 
می بایست نقشــه راهی را هم که همان دولت یا پارلمان در سایه 
برای اقتصاد کشــور طراحی کرده، تغییر دهد در غیراین صورت 
اگر راه همان راه و نقشه همان نقشه باشد، با تغییر مجری طرح، به 
همان نقطه ای که اکنون در آنیم باز خواهیم گشت. راه حل ما این 
است که دولت بهبود شرایط را با تغییر نقشه راه و پاکسازی برخی 
حلقه های سیاسی که به بدنه دولت نفوذ کرده اند، شروع کند. که اگر 
چنین نکند، همین جریان چه بسا، شرایط را طوری طراحی کنند که 
رئیس جمهور محترم مهرماه کامال اتفاقی! با ترامپ روبرو شود و...از 
آن طرف هم، فتیله قیمت ها را کمی پایین بکشند تا چنین القاء شود 
که، مذاکره با ترامپ اوضاع اقتصادی را بهتر می کند! همان راهی که 
پیش از این با اوباما رفتند و به یک مکالمه تلفنی کشاندند و نتیجه 

آن وضعی شد که اکنون در آنیم.

دولت سایه وجود دارد
اما كجا؟!

یادداشت روز
گزارش خبری تحلیلی کیهان

جان كری: ترامپ با خروج از برجام
جایی برای مذاكره نگذاشته است

مجلس  نماینــده  یــک 
به حســن  نمایندگان  نامه  از 
روحانی بــرای عزل وزیر راه و 
شهرســازی خبر داد و گفت: 
آقای آخوندی دغدغه چندانی 
برای رفع مشکل مسکن مردم 
به دنبــال عزل وی  لذا  ندارد 
هستیم و درصورت عدم عزل، 

استیضاحش می کنیم.
آزادی خواه  احد  حجت االسالم 
در گفت وگــو با خبرنگار فارس، در 
نامــه نمایندگان به  بیان جزئیات 
رئیس جمهور درباره لزوم تغییر در 
تیــم اقتصادی دولت گفت: جمعی 
از نمایندگان نامه ای تدوین کرده اند 
مبنی بر اینکه رئیس جمهور در تیم 
اقتصادی دولت تغییراتی ایجاد کند.

وی اضافــه کرد: مــا در زمان 
سؤال از رئیس جمهور پیام همدلی 
و همراهی بــا دولت را به جامعه و 
شخص آقای روحانی ارسال کردیم 
و حال انتظــار داریم که دولت نیز 
صدای مــردم و نمایندگان ملت را 
شــنیده و افراد ضعیف و ناکارآمد 
در تیم اقتصادی خود را تغییر دهد. 
فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس، یکی از دغدغه ها و مشکالت 
جدی مردم را بحث مسکن توصیف 
کرد و افزود: متأسفانه آقای آخوندی 

به عنوان وزیــر راه، تحرکات الزم 
را بــرای رفــع دغدغه هــای مردم 
در حــوزه مســکن نــدارد، حتی 
ایشــان در نشســتی که به یکی از 
کمیسیون های مجلس آمد، در میان 
تعجب نمایندگان مســئولیت خود 
درباره قیمت مسکن را نپذیرفت و 
همین باعث شد نمایندگان به این 
جمع بندی برسند که آقای آخوندی 
اهتمامی برای مدیریت بازار مسکن 
که یکی از مطالبــات جدی مردم 

است، ندارد. 
آزادی خواه با اشــاره به دغدغه 
جدی نمایندگان برای بهبود وضعیت 
مســکن در کشور گفت: با توجه به 
تمامی مباحث ذکرشده، جمعی از 
نمایندگان استیضاح وزیر راه را کلید 
زده اند، اما ما بر آن شــدیم پیش از 
برگزاری جلســه استیضاح، از آقای 
رئیس جمهــور بخواهیم که وزیری 
همچون آقای آخوندی را که توجهی 

به مطالبات ملت ندارد عزل کند. 
نماینده مردم مالیر در مجلس 
در پایــان گفت وگوی خــود، عزم 
نمایندگان برای استیضاح آخوندی را 
جدی دانست و تأکید کرد: عملکرد 
وزیر راه طوری بوده که اگر استیضاح 
به صحن بیاید به احتمال فراوان رأی 

خواهد آورد.

نامه نمایندگان به رئیس جمهور

»آخوندی« دغدغه ای برای مسکن مردم ندارد
اگر عزلش نکنید استیضاح می كنیم

سرویس سیاسی-
آمریکا  اسبق  خارجه  وزیر 
که خروج  اســت  تاکید کرده 
برای  از برجــام جایی  آمریکا 
مذاکره باقی نگذاشــته است. 
اما همزمان بــا این اظهارنظر، 
روزنامه های زنجیره ای در اقدامی 
تأمل برانگیز در پوشــش سفر 
روحانی بــه نیویورک، موضوع 
دیدار احتمالی وی با ترامپ و در 
حقیقت مسئله مذاکره با آمریکا 

را مطرح کرده اند! 
»جــان کری« وزیــر خارجه 
اسبق آمریکا در مصاحبه  با شبکه 
منتقدان  از  خبری »ســی ان ان« 
توافق هســته ای در داخل ایران و 
مخالفان مذاکره با آمریکا به عنوان 
»گروه های تندرو« اسم برد و گفت: 
»[ترامپ[ با خروج از برجام، موضع 
تندروها در داخل ایران را تقویت 
کرده است. او کسانی را در داخل 
ایران قدرتمند کرده که می گفتند 
نمی تــوان با آمریکا مذاکره کرد و 
نمی توان به آنها اعتماد کرد، چون 
آنها شیطان بزرگ هستند. حدس 
بزنید چه اتفاقی افتــاده؟ دونالد 
ترامــپ کاری کرده که حرف آنها 

درست از آب درآمده است.«
وزیــر خارجه اســبق آمریکا 
همچنین در نشستي در موسسه 
کارنگي در واشنگتن در پاسخ به 
خبرنگار شــبکه پی بی اس آمریکا 
با  اشاره به خروج آمریکا از برجام 
گفت:»از نظر سیاسی حضور دوباره 
ایران بر سر میز مذاکره با آمریکا 

ناممکن است«.
کــری افزود:»منتقدان برجام 
در ایران آمریکا را غیرقابل اعتماد 
می خواندند و ترامپ ثابت کرد که 

آنها درست می گفتند«.
جان کری در این اظهارنظرها 
تاکید کرده است که خروج آمریکا 
از برجام جایی برای مذاکره باقی 
نگذاشته است؛ اما همزمان با این 
زنجیره ای  روزنامه های  اظهارنظر، 
در اقدامــی قابل تأمل درخصوص 
حضور رئیس جمهــور در مجمع 
عمومی ســازمان ملل به هیاهو و 

جنجال پرداخته اند.

روزنامه هــای زنجیــره ای در 
شماره دیروز با تیترهایی همچون 
»روحانی فرصــت نیویورک را از 
دســت ندهد«، »میــان ماندن و 
رفتن«، »رفتن یا نرفتن مســئله 
این نیســت«، »روحانــی برود یا 
نــرود«، حضور روحانی در مجمع 
ســازمان ملل را مهم ترین مسئله 

کشور جا زده اند.
در همیــن رابطــه روزنامــه 
زنجیــره ای آرمــان در مطلبــی 
نوشــت:»حضور آقای روحانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل جدای 
از سخنرانی و اعالم مواضع ایران 
در مورد مسائل مختلف منطقه ای 
و بین المللی و دفاع از عزت ایران؛ 
احتــرام به جایگاه ســازمان ملل 
متحد به عنوان نهادی رســمی و 
بین المللی است؛ لذا عدم عزیمت 
اجالس  ایــن  به  رئیس جمهــور 

فراهم کننده عزت نیست«.
نیز  اعتماد  زنجیره ای  روزنامه 
در گزارشــی نوشــت: »مخالفان 
حضــور روحانــي در نیویورک...
عــالوه  بر احتمال دیــدار ترامپ 
و روحانــي احتمــاال از متني که 
قرار اســت در سازمان ملل قرائت 
شود نیز نگران هســتند. در غیر 
این صورت ضرورتي نداشــت که 
از رئیس جمهــور بخواهند فرصت 
حضور در یک مجمع جهاني را از 

دست بدهد«.
روزنامه زنجیــره ای ابتکار نیز 
نوشت:»نخســتین  مطلبــی  در 
مسئله این اســت که با توجه به 
ریاســت آمریکا در شورای امنیت 
سازمان ملل آیا حضور ایران در این 
نشست الزم است یا خیر؟...برخی 
از تحلیلگران معتقدند با توجه به 
مسئله ریاســت آمریکا بر شورای 
امنیت این فرصت برای ایران وجود 
دارد که با حضور در این نشســت 
روند را بر مبنای قطعنامه 2231 
شــورای امنیت و موضوع خروج 
آمریکا از برجام تغییر دهد... مسئله 
دوم اما حضــور روحانی به عنوان 
سخنران در مجمع عمومی سازمان 
ملل است. مسئله ای که با توجه به 
گمانه زنی های غیررسمی از احتمال 

دیدار حســن روحانی و ترامپ در 
مجمع عمومــی، جنبه  تبلیغاتی 

مهمی به خود گرفته است«.
مذاکره با آمریکا

همان طور که مالحظه کردید، 
روزنامه های زنجیره ای در پوشش 
سفر روحانی به نیویورک، موضوع 
دیدار احتمالی وی با ترامپ و در 
حقیقت مسئله مذاکره با آمریکا را 

مطرح کرده اند.
در حقیقــت موضــوع حضور 
روحانی در مجمع عمومی سازمان 
ملــل از نگاه مدعیــان اصالحات 
نــه فرصتــی جهت برشــمردن 
بلکه  آمریــکا،  عهدشــکنی های 
مقدمه ای برای هیاهوی رسانه ای 
این جماعت برای کوبیدن بر طبل 

مذاکره با آمریکا است.
مدعیــان اصالحات که اکنون 
بــرای مذاکره با ترامپ ســر از پا 
نمی شناســند، همــان جماعتی 
هســتند که در توجیه شکست و 
ناکامی برجام، تقصیرها را گردن 
ترامــپ می انداختند و او را دیوانه 
و تافتــه ای جدا بافته از حاکمیت 
آمریکا معرفی می کردند و هنگامی 
که ترامپ از برجام خارج شد، تیتر 

زدند که »مزاحم رفت«!
در برهــه ای که حتی مقامات 
آمریکایــی نیــز بر عهدشــکنی 
دولــت خود و تاثیر آن بر افزایش 
بی اعتمادی مردم ایران به واشنگتن 
اذعان دارنــد، مدعیان اصالحات 
کاسه داغ تر از آش شده و به جای 
دفــاع از عزت مردم ایران و منافع 
ملی به تریبون کاخ سفید در ایران 

تغییر کاربری داده اند.
کدخدا اوباما، کدخدا ترامپ

در دولت یازدهم و در مذاکرات 
هســته ای ایــران و 1+5، مذاکره 
مستقیم مقامات ایرانی با مقامات 
آمریکایی تا جایی پیش رفت که 
پیــاده روی 15 دقیقه ای ظریف و 
کری در ژنــو، مکالمه تلفنی 15 
دقیقه ای روحانی با اوباما و دست 
دادن ظریــف و اوبامــا در صحن 
سازمان ملل نیز به آن اضافه شد. 
روحانــی پــس از مکالمه تلفنی 
با رئیس جمهور وقــت آمریکا در 

اظهارنظری عجیب گفت که اوباما 
را فردی مؤدب! و باهوش! می بیند.

پــس از این ارتباطــات ویژه، 
روحانــی »حمیــد ابوطالبی« را 
به عنوان نماینده ایران در سازمان 
ملل معرفی کرد. اما پاســخ دولت 
اوبامای باهوش! و مؤدب! بســیار 
دردناک بود؛ دولت اوباما در اقدامی 
گستاخانه سفیر ویژه و مخصوص 
روحانــی را تروریســت نامید و با 
وجود همه تالش ها حاضر نشــد 

برای ابوطالبی ویزا صادر کند!
روحانــی- آبــان 96- گفتــه 
بود:»داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ 
می گویند تعهدی که قبال بســتیم، 
فعال قرص و محکم نباشــد، درباره 
موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با 
زبان و عمل می گوید که اهل مذاکره 
و تعهد نیست اما به برخی کشورهای 
شرق آسیا )کره شمالی( می گوید بیا 
با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه اند که با 
شما مذاکره کنند؟ شما به مذاکره اي 
که به تایید ســازمان ملل رسیده، 

پایبند نیستید«.
روحانی همچنین- مرداد 97- 
با  اشــاره به عهدشــکنی آمریکا 
در برجــام -البتــه در موضعــی 
انفعالی- گفته بود: »با روند خوبی 
داشــتیم مذاکره می کردیم و اگر 
می خواســتید همدیگر را ببینیم 
چــرا پل را خــراب کردید؟ و اگر 
راســت می گویید بیایید پل را دو 

مرتبه درست کنید«!
برای مدعیان اصالحات تفاوتی 
ندارد که »اوبامای دموکرات باهوش 
و مودب« در آمریکا بر سر کار است 
یا »ترامپ جمهوری خواه دیوانه و 
مزاحم«؛ طیف اصالح طلب مدعی 
اســت که باید راه طی شده و به 
بن بست خورده اعتماد به شیطان 
بــزرگ را دوباره و چندباره تجربه 
کنیــم و طبعا با همــان فرمول 
شیطان پسند، امتیازات نقد جدید 
- این بار در حــوزه امنیت ملی و 
توان بازدارندگی- بدهیم و مشتی 
وعده جدید بگیریم؛ در حالی که 
تمام وعده های قبلی دروغ از آب 

درآمده یا برعکس عمل شده اند.
بقیه در صفحه10

به  این هفته تهران  نماز جمعه 
امامت حجت االسالم کاظم صدیقی 
در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراســم نماز جمعه 
این هفته از ســاعت 11:40 در دانشگاه 
تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 
ســردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه 

محمد رسول اهلل)ص( به مناسبت »هفته 
احیــاء امر به معــروف و نهی از منکر« 
و پیرحســین کولیوند مشــاور وزیر و 
اورژانس کشور به  سرپرست ســازمان 
مناســبت »26 شهریور، روز اورژانس و 
فوریت های پزشکی« همراه خواهد بود. 
حجت االسالم کاظم صدیقی نیز به ایراد 

خطبه ها خواهند پرداخت. 

اقامه نماز جمعه تهران
 به امامت حجت االسالم صدیقی


