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ایمان و استقامت رمز پیروزی
نهضت براى خدا، ايمان به خدا، پيروز كرد پيغمبر اكرم را. مأيوس نشــدن و 
استقامت كردن در راه خدا، پيروزى را نصيب پيغمبر كرد. اصحاب رسول اكرم در 
صدر اسالم قدرت ايمان داشتند، و با قدرت ايمان به پيش رفتند؛ به طورى كه با 
جمعيت بسيار كم و با نداشتن ابزار جنگ، بر دو امپراتورى بزرگ آن روز دنيا- روم 
و ايران- غلبه كردند. نهضت كردند، و براى خدا نهضت كردند، و استقامت كردند.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

 کلید واژه »اختیارات محدود«
 ترفندی برای فرار از پاسخگویی

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان با اشــاره به اظهارات اخير روحانی درباره اختيارات محدود دولت در مطلبی نوشــت: »آقاى روحانی به 
نکته اى اقرار كرده كه می شد در همان ماه هاى اول كار به آن اشاره كرد، نه اينکه بعد از 6 سال مطرح شود. آيا طرح اين 
مسئله با چنين كلمات و چنين سياقی به معناى آن نيست كه مردم خيالشان از پاسخ به وعده ها آسوده باشد؟ نکته نهايی 
اينکه، طرح چنين سخنانی قبل از اينکه راهی به دهی باشد، می تواند به آسانی برهم زننده ساختارهايی باشد كه از قضا 

رياست جمهورى هم در آن تعريف می شود.«
در سال 92 و در جريان رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى، روحانی قسم جالله خورد كه »اگر مشکالت اين كشور 
راه حل نداشت من كانديدا نمی شدم«. اما حاال عليرغم سپرى شدن 6 سال از عمر دولت، روحانی در اظهارنظرى تأمل برانگيز 

گفته است كه اختيارات دولت در حوزه هاى مختلف از جمله اقتصاد و سياست خارجی محدود است.
متاسفانه دولت در زنگ حساب و موسم پاسخگويی، با ادعاهايی همچون »اختيارات محدود« و »كارشکنی در روند 
اقدامات دولت«، از ارائه گزارش عملکرد شانه خالی می كند. گفتنی است طبق بودجه مصوب سال 1397، رقم كل بودجه 
كشور حدود 1200 هزار ميليارد تومان است كه جدول مشهور به 17 كه مؤسسات خاص غير دولتی را شامل می شود طبيعتاً 
سهمی از اين بودجه دارند. گرچه جريان اصالح طلب و حاميان دولت اين نهاد ها را به دريافت بخش قابل توجهی از اين 
بودجه متهم می كنند، اما همه ارگان هاى نظامی تحت عنوان نيروهاى مسلح تنها حدود 4 درصد از ميزان بودجه هر سال 
را به خود اختصاص می دهند. عالوه بر اين، بايد به اين نکته نيز اشاره شود كه از 1200 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب 

سال جارى، سهم نهادها و شركت هاى زير نظر و وابسته به دولت، بيش از 800 هزار ميليارد تومان می باشد.
آمریکا تسلیم شد و به اینستکس رضایت داد!

روزنامه شرق ديروز در يادداشتی نوشت: »فضاى اين روزها كه هر لحظه خبرى جديد از اعالم شماره تلفن تا عبور ناو 
آمريکايی از كانال سوئز و استقرار بمب افکن B52 در قطر روى تلکس خبرگزارى ها می رود... شايد به واسطه وجود همين 

فضاى مه آلود بروز آثارى از نوعی تغيير موضع آمريکاى ترامپ]![ در قبال ايران مغفول واقع شد.«
سپس نويسنده، رضايت آمريکا به اينستکس و شماره تلفن دادن ترامپ را سيگنال مثبت آمريکا می داند. وى، آنچه 
را تغيير رويه آمريکا ناميده به فال نيک می گيرد و می نويسد: »اين تغيير زيرپوستی را می توان در جايگزينی ديپلماسی 
قدرت اجبار با ديپلماسی اجبار در همين آشفته بازار اخبار نگران كننده سراغ گرفت.« سوال آنکه چرا عده اى قلم به دست 
و سرسپرده غرب به بزک آمريکا مشغول هستند؟ چنانکه در اين يادداشت نيز خوانديد نويسنده مدعی شده ترامپ تغيير 
مســير داده و در ادامه، اين تغيير »زيرپوســتی« را امکانی می داند كه ترامپ براى برون رفت از بحران فراهم كرده است: 
»توضيح آنکه ابزار قدرت اجبار صرفاً تنبيهی است، در حالی كه ديپلماسی اجبار تشويق و تنبيه را در هم می آميزد و راه 
را براى برون رفت از شرايط حاد و بحران باز می گذارد و به سياسيون اين امکان را می دهد كه وجهه شان حفظ شود و به 
كلی از آثار و تبعات سوءتسليم و سرافکندگی رهايی يابند.« نخست آنکه اگر نويسنده اندكی هم به اخبار مراجعه می كرد 
حتماً می ديد كه در اين اواخر حتی پمپئو و بولتون هم صريحاً گفته اند كه اقدام سخت يا نبرد نظامی )نه به صورت محدود 
و نه گســترده( در برنامه آنها نيســت. اين نکته گوياى آن است كه تغيير روشی از سوى آمريکا رخ نداده است. دوم آنکه 
آنجا كه نويسنده يادداشت و به تبع آن روزنامه شرق مدعی شده اند »از تبعات سوءتسليم رهايی يابند« اگر مقصود آمريکا 
باشد كه يعنی نويسنده اين تغيير زيرپوستی را تسليم شدن آمريکا می داند، تنها می توان به اين حد از ساده لوحی تأسف 
خورد. اروپا و آمريکا در نقشــه اى دقيق چنان پيش می روند كه اوالً با زمان خريدن از طرفی و فشــارهاى اقتصادى آمريکا 
از سويی ديگر اقتصاد ايران را ضعيف كنند و همچنين كار را به جايی برسانند كه اگر اينستکس روزى شروع به كار كرد 
در داخل ايران )به سبب بسترسازى كسانی از قبيل نويسنده اين يادداشت و رسانه هايی مانند شرق( همه دست و جيغ و 

هورا بکشيم كه بله آمريکا تسليم شد.
تا دیروز می گفتند »اختیار« نداریم حاال »خبر« هم ندارند!

روزنامه ايران، گفت وگويی را با دبير كل كارگزاران منتشر كرده است. ارگان دولت در اين مصاحبه از كرباسچی درباره 
واكنش انتقادى رسانه هاى انقالبی به تيتر و عکس روى جلد نشريه صدا پرسيده است. برآيند پاسخی كه وى داده، تأييد و 
اعتراف به دو قطبی سازى مدعيان اصالح طلبی است؛ كرباسچی گفته است: »ممکن است كه كسی اطالعاتی داشته باشد 
كه ما اصالح طلبان آن را نداشته باشيم و براساس اين اطالعات، اعتماد به  نفس فوق العاده اى در آنان باشد و مطمئن باشند 
كه آب از آب تکان نمی خورد و يا اينکه امکان دارد از شرايط زندگی مردم و مشکالتی كه آنان دارند، خبر نداشته باشند. 
اما اصالح طلبان و يا سياسيونی كه با مردم سروكار دارند می دانند كه آنان گرفتار هستند و نگرانی شان هم بابت معيشت 
آنان اســت. آقايان تندرو اگر اشــتراک مساعی كنند و آن اطالعات اعتماد به  نفس آور را هم در اختيار مردم بگذارند شايد 
نگرانی هاى ما هم رفع شــود.« حتی انديشــکده هاى خارجی به دست برتر و موقعيت فتح جمهورى اسالمی و توخالی و 
تئاترى بودن تهديدات آمريکا تصريح دارند. امروز ثابت شد كه خروج دولت از روند انفعال، دشمن را به عقب نشينی بيشتر 
می دارد. ترامپ قبالً سيگنال مذاكره می فرستاد و ژست ديپلماسی می گرفت، به تازگی شماره تلفن هم داده است. فهم اينکه 
ترامپ جز مذاكره در برابر اقتدار مثل زدنی ايران اسالمی راهی ندارد، موضوعی نيست كه فهم آن سخت باشد. آن هم در 
شرايطی كه هزينه كرد هفت تريليون دالرى اش در غرب آسيا دود هوا شده و مجبور است در تاريکی به منطقه بيايد. آنچه 
آقاى كرباسچی می گويد ممکن است اصالح طلبان از آن خبر نداشته باشند، همين مطالب روشن و آشکار است. تا ديروز 
می گفتند اختيار نداريم، حاال خبر هم ندارند! نمی دانند يا می دانند و باز دو قطبی مذاكره ـ جنگ را با اسم رمز معيشت 
مردم می سازند؟ بازى در زمين دشمن از روى ساده لوحی است يا خيانت؟ همين طيف دنبال گفت وگوى ملی هم هست!

بنزین به خاطر انتخابات گران نشد؛ بماند بعد از اسفند 98!
روزنامه مردم ساالرى در سرمقاله خود با عنوان »راه دشوار واقعی كردن قيمت سوخت« نوشته است: »اين بار هم اگرچه 
نمايندگان محترم مجلس با هدف جلوگيرى از افزايش فشار بيشتر به اقشار آسيب پذير و جلوگيرى از التهاب جامعه چنين 
تصميمی را با هماهنگی دولت تصويب كردند... هرچند كه تاريخ انقضاى اين تصميم حاكی از رفع مسئوليت مجلسيان و 

واگذارى تصميم به دوره بعدى نمايندگان مجلس است اما بايد گفت عالج كار در اين نيست و...«
در ادامه اين مطلب آمده است: »سؤال قابل طرح اين است كه آيا تا به  حال شركت هاى ايران خودرو يا سايپا پيشاپيش 
اعالم كرده اند كه از يک تاريخ مشخص در آينده قيمت خودروهاى توليدى خود را افزايش خواهند داد؟ آيا هرگز از قصابی ها 
يا ديگر صنايع غذايی و مصرفی چنين مطلبی شنيده شده كه از تاريخ مشخصی در آينده قيمت مواد و محصوالت خود را 
افزايش خواهند داد؟ آنچه تاكنون مردم شاهد آن بوده اند اين است كه در موارد فوق الذكر هميشه در برابر كار انجام شده 
قرارگرفته اند. بدين صورت كه به طور مثال وقتی براى خريد يا ثبت نام خودروى جديد می خواستند اقدام كنند يا وقتی به 
مغازه ها براى خريد مايحتاج ازجمله گوشت مراجعه می كردند از موضوع افزايش قيمت اجناس يا كاالى مورد درخواست 
خود مطلع می شده اند. در رابطه با قيمت بنزين و ديگر فرآورده هاى نفتی هم يک راه حل پيشنهادى براى تغيير نرخ اين 
است كه افزايش قيمت به صورت پلکانی و طی برنامه ريزى مشخص )مثاًل در چند دوره سه ماهه هر بار 10 درصد به نرخ 

افزوده شود( اعالم شود.«
در بخش ديگرى نيز آمده است: »در پايان بايد گفت كه همان گونه كه دولت و مجلس خيال مردم را از عدم افزايش 
نرخ فرآورده ها تا پايان انتخابات مجلس )اسفند 98( دلگرم كردند، جا دارد برنامه هاى الزم براى همگامی اين ثروت ملی 
بــا نرخ هــاى جهانی را نيز با همکارى وزارت نفت تدوين و اعالم كنند تا مردم از هم اكنون آمادگی الزم جهت همراهی با 
تصميم هاى درست دولت را داشته و اجراى برنامه هاى منطقی و ضرورى آزادسازى نرخ فرآورده ها با درک صحيح و منطقی 
و همراهی رسانه ها به نتيجه مطلوب برسد.« ذكر اين نکته ضرورى است كه انتخابات مجلس يازدهم در اسفند سال جارى 
برگزار خواهد شد. ازاين رو بسيارى از كارشناسان و تحليلگران سياسی معتقدند، تعلل دولت روحانی براى اصالح قيمت و 
اجراى سهميه بندى بنزين در هماهنگی كامل با طيف مدعيان اصالحات بوده و صرفاً به دليل مسائل »انتخاباتی« است نه به 
خاطر كارشناسی اقتصادى و امنيتی و جلوگيرى از قاچاق و هدر رفت مقادير زيادى از ثروت كشور و ...؛ آن ها به اين تحليل 
رسيده اند كه گرانی بنزين در شرايط كنونی، شانس پيروزى در انتخابات مجلس شوراى اسالمی )اسفند 98( را از آن ها می گيرد.

صفحه11
چهارشنبه۲۵اردیبهشت1۳۹۸
۹رمضان1۴۴۰-شماره۲۲1۸۶

رد پای چپ های آمریکایی از اغتشاش در نیشکر هفت تپه تا تجمع ضد حجاب

 روز گذشته، جمعی از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی، با برگزارى تجمعی در اين دانشگاه، خواستار مقابله با عوامل اغتشاش سازمان يافته شدند.

بقیه از صفحه2
ايشان با تأكيد بر اينکه عالوه بر دولت، مردم 
نيز بايد براى حل مسائل اقتصادى، نقش آفرينی 
كنند، گفتند: مردم با خريد محصوالت داخلی و 
استمرار حمايت از كاالى ايرانی، پرهيز از اسراف، 
توجه نکردن به شــايعات در فضــاى مجازى و 
زياده روى نکردن در خريــد، می توانند به رونق 

توليد كمک كنند.
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه اى در ادامه 
سخنان خود، در تبيين طراحی آمريکايی ها در 
شــرايط فعلی گفتند: آنها تمام تالش خود را به 
كار گرفته اند تا با فشارهاى شديد اقتصادى، اوالً 
نظام محاسباتی مسئوالن را به گونه اى تغيير دهند 
تا آنان مجبور به تســليم شوند و ثانياً مردم را در 

مقابل نظام قرار دهند.
ايشــان با تأكيد بر اينکه طراحی و محاسبه 
آمريکا همانند محاسبات چهل سال گذشته غلط 
اســت و به نتيجه هم نخواهند رسيد، افزودند: 
آمريکايی ها اين بار نيز قطعاً شکســت خواهند 

خورد و در اين موضوع ترديدى نيست.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان كردند: 

سردمداران آمريکا به دليل 
بغــض و كينــه اى كه به 
جمهورى اســالمی ايران 
و  دارنــد، كور شــده اند 
نمی توانند درست محاسبه 

كنند.
آيــت اهلل  حضــرت 
العظمی خامنه اى با  اشاره 
از  بســيارى  مخالفت  به 
آمريکا  صاحبنظــران در 
با شــيوه برخورد با ايران 
مقاومــت  گروه هــاى  و 
كنونی  مسئوالن  گفتند: 
آمريکا واقعاً درک درستی 
نسبت به مسائل گوناگون 
و همچنيــن جمهــورى 

اسالمی ندارند.
ايشــان با تأكيد بر اينکه هيچکس نبايد از 
هيبت ظاهرى، تشرها و هياهوهاى آمريکا بترسد، 
افزودند: ابرقدرت ها معموالً كار خود را با تشــر و 
هياهو پيش می برند و هرگونه جا زدن در مقابل 

اين تهديدها خطا است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان كردند: عالوه 
بر آمريکا، از ثروت قارون هاى منطقه خليج فارس 
نيز نبايد ترسيد زيرا هيچ غلطی نمی توانند بکنند.
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه اى خاطرنشان 
كردند: آمريکا در ســال 1357 و قبل از پيروزى 
انقالب اسالمی بسيار قدرتمندتر از شرايط فعلی 
بود و كارتر رئيس جمهور آن زمان، هم عقل و هم 
قدرت بيشــترى از رئيس جمهور كنونی آمريکا 
داشت و محمدرضا پهلوى نيز به عنوان مأمور آنها 
بر همه امور مسلط و كاماًل تابع بود اما ملت ايران 
توانســت با دست خالی همان آمريکا را شکست 
دهــد، ضمن آنکه جوان هاى انقالبی امروز كمتر 
از ســال 57 نيستند و عمق  انديشه انقالبی آنها 

نيز بيشتر است.
ايشــان با تأكيد بر اينکه دشمنی آمريکا با 
جمهورى اسالمی بيشــتر نشده بلکه نسبت به 
چهل ســال گذشته، آشــکارتر و صريح تر شده 
است افزودند: بايد بدانيم، كسی كه با صداى بلند 
تهديــد می كند، قدرت و توانايــی او به اندازه آن 

صداى بلند نيست.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان كردند: 
دولت فعلی آمريکا عالوه بر دشــمنی صريح تر با 
نظام اسالمی بيش از هر دولت ديگر اين كشور، 
در خدمت مصالح رژيم صهيونيســتی است و به 
عبارتی بسيارى از سياست هاى آمريکا در دست 

صهيونيستها است.
حضــرت آيــت اهلل العظمی خامنــه اى با 
 اشــاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی آمريکا از 
جمله رئيس جمهور اين كشــور مبنی بر اينکه 
سياست هاى ما موجب تغيير در ايران شده است، 
گفتند: بله، تغيير در ايران ايجاد شده اما اين تغيير 
به اين صورت بوده است كه نفرت مردم از آمريکا، 

ده برابر شده است.
ايشــان »دســت نيافتنی تر شــدن منافع 
جمهورى اســالمی«، »افزايش همت جوانان« و 
»افزايش آمادگی نيروهاى نظامی و امنيتی« را از 
ديگر تغييرات در ايران برشمردند و تأكيد كردند: 
سخنان مقامات آمريکايی نشانگر ميزان دورى آنها 

از واقعيات و محاسبات  اشتباه و غلط آنها است.
رهبر انقالب اســالمی ســخنان مقام هاى 
آمريکايی درباره ايران را نشــان دهنده حماقت 
باالى آنها دانستند و افزودند: رئيس جمهور آمريکا 
می گويد از وقتی كه من آمده ام، هر جمعه در ايران 
راهپيمايی عليه نظام برگزار می شود بايد به اين 
فرد گفت، اوالً روز جمعه نيست بلکه شنبه است 

و ثانياً تهران نيست بلکه پاريس است.
رهبر انقالب با  اشــاره به مشکالت درونی و 
بزرگ آمريکا در زمينه هاى اجتماعی و اقتصادى 
افزودنــد: اين نکته البته غالباً مــورد توجه قرار 
نمی گيرد اما مشکالت مهم اجتماعی و تناقض و 
آشفتگی در دولت آمريکا، واقعيتی است كه وضع 

ضعيف دشمن را نشان می دهد.
ايشان با استناد به گزارش هاى رسمی مراكز 
دولتی آمريکا، »وجود 41 
دچار  آمريکايی  ميليــون 
گرسنگی و ناامنی غذايی«، 
»نامشــروع بــودن چهل 
درصد نوزادان«، »وجود 2 
ميليون و 200 هزار زندانی 
)كه باالترين ميزان جهانی 
به نسبت جمعيت است(«، 
»بيشترين آمار مصرف مواد 
مخدر« و »وقوع 31 درصد 
تيراندازى هاى جمعی دنيا 
در آمريــکا« را از جملــه 
واقعيات اين كشور خواندند 
و افزودند: برخی ها، آمريکا 
را خيلی بزرگ و پرهيبت و 
خطرناک جلوه ندهند البته 
نبايد از دشــمنِی دشمن 
غفلت بشود اما حقيقت آن است كه آمريکا گرفتار 

مشکالت مختلف است.
ايشــان افزودند: عالوه بر اين گرفتارى هاى 
درونی، سياست هاى غلط آمريکا از لحاظ سياسی 
و امنيتی عموماً به ضرر اين كشــور تمام شده و 
در منطقه ما، اروپا و مواجهه با برخی قدرت هاى 
آسيايی، آنها را دچار مشکالت بيشتر كرده است، 
ضمن اينکه روند هزينه هاى 7 هزار ميليارد دالرى 
و بی نتيجه آنهــا در منطقه، همچنان ادامه دارد 

اگرچه دستشان در كيسه سعودى ها نيز هست.
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه اى با  اشــاره 
به هشدار برخی صاحبنظران آمريکايی مبنی بر 
اينکه فشار بر جمهورى اسالمی به جهش اقتصادى 
ايران منجر خواهد شد، گفتند: آمريکا در مواجهه 
با ملت ايران و استحکام روزافزون نظام اسالمی 

قطعاً شکست خواهد خورد.
ايشان با  اشاره به برخی كه می گويند مذاكره 
با آمريکا چه عيبی دارد، تأكيد كردند: مذاكره با 
آمريکا تا وقتی به تعبير حضرت امام آدم نشــده 
سّم است ضمن اينکه مذاكره با دولت فعلی اين 

كشور سّم مضاعف است.
رهبر انقالب در تبيين اين واقعيت افزودند: 
معناى حقيقی مذاكره، معامله و بده بستان است 
و آنهــا دقيقاً در اين معاملــه، دنبال نقاط قوت 

ايران هستند.
ايشان افزودند: می گويند بياييد درباره موشک 
مذاكره كنيم، معناى حقيقی اين حرف اين است 
كه شما بايد بُرد و دقت موشک هايتان را كم كنيد 
تا اگر روزى شما را هدف قرار  داديم، نتوانيد جواب 
بدهيد. اما بديهی اســت كه كسی در ايران اين 
حرف را نمی پذيرد؛ بنابراين همين سر و صداها 

ادامه خواهد يافت.
حضرت آيت اهلل العظمــی خامنه اى تاكيد 
كردند: اين مسئله بحث دين و انقالب نيست، بلکه 
هيچ ايرانی غيرتمند و با شعورى حاضر نيست با 
طرفی كه می خواهد نقاط قوت كشور را از دست 

او درآورد، معامله كند.

ايشان در مثال ديگرى در زمينه اهداف واقعی 
دشمن در بحث مذاكره افزودند: عمق راهبردى 
سياســی و امنيتی براى هر كشورى مسئله اى 
حياتی است، براى ما نيز عمق راهبردى در منطقه 
خيلی مهم اســت، آنها از اين مسئله ناراحتند و 
می خواهند بر سر عمق راهبردى بسيار خوب ايران 

با آنها معامله كنيم؛ آيا كسی می پذيرد؟
رهبر انقــالب تأكيد كردند: براســاس اين 
واقعيات اصل مذاكره با آمريکا حتی با كسی كه 
آدم حسابی باشد غلط است و مذاكره با اينها كه به 
هيچ چيز از جمله اخالق و قانون و عرف بين المللی 
پايبند نيستند، مسخره است و مطلقاً معنا ندارد.

حضرت آيت اهلل العظمی خامنه اى افزودند: 
البته در عقالى ما كســی دنبال مذاكره نيست، 
مردم هم كه دنبال مذاكره نيستند، فقط برخی 

گوشه كنار حرفی می زنند.
رهبر انقالب با  اشاره به نامه هاى رئيس جمهور 
قبلی آمريکا به ايشان افزودند: اوباما كه ظاهرش 
خيلی اتو كشيده تر از اينها بود يک نامه فدايت شوم 
براى ما نوشــت و بنده بعد از مدتی جوابی به او 
دادم، بالفاصله نامه دوم را نوشــت، می خواستم 

جواب بدهم كه فتنه 88 
پيش آمد و او با فراموش 
كردن همه آن حرف ها و 
ابراز ارادت ها، با خوشحالی 
به حمايت و دفاع از فتنه 

و فتنه گرها شتافت.
رهبر انقالب با  اشاره 
به اينکــه آمريکا مجبور 
به عقب نشينی در مقابل 
مقاومت ملت ايران خواهد 
شد افزودند: بحث مقاومت، 
بحــث برخــورد نظامی 
نيســت و اينکه برخی در 
يا فضاى مجازى  روزنامه 
مســئله جنگ را مطرح 
و  بيخود  می كنند، حرف 

غلطی است.
ايشان تأكيد كردند: بنا نيست جنگی انجام 
بگيرد و انجام هم نخواهد گرفت، چرا كه ما ابتدا 
به ساكن هيچگاه دنبال جنگ نيستيم و آنها هم 

می دانند كه جنگ به صرفه شان نيست.
رهبر انقالب در پايان سخنانشان خاطرنشان 
كردند: رويارويی كنونی، برخورد اراده هاست و چون 
ما اراده اى قوى تر داريم و به خدا توكل می كنيم، 

ان شاءاهلل آينده خوبی در انتظار ملت است.
ايشان تأكيد كردند: جمهورى اسالمی ايران 
به فضل الهی، در پرتو ايستادگی، هوشيارى و اراده 
ملت و مديريت ها و تدابير جديدى كه رئيس جمهور 
محترم  اشاره كردند پيروز اين ميدان خواهد بود.

پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقاى 
روحانی رئيس جمهور گفت: سال 97 سال سختی 
براى مردم كشورمان بويژه از لحاظ فشار بر معيشت 

و زندگی مردم و كاهش درآمدهاى دولت بود.
رئيس جمهور به افتتاح طرح هاى بزرگ در 
ســال هاى گذشته از جمله افتتاح 15 فاز پارس 
جنوبی  اشاره كرد و گفت: در اين مدت بزرگترين 
پااليشگاه ميعانات گازى كه در خاورميانه بی نظير 
است، افتتاح شــد كه موجب توليد دو برابرى و 

خودكفايی در توليد بنزين شد.
آقاى روحانی از افتتاح بزرگترين طرح هاى 
مربــوط به ارتباطــات، راه و راه آهن و همچنين 
اتصال چهار استان به راه آهن سراسرى خبر داد و 
با يادآورى بهبود تراز تجارى محصوالت كشاورزى 
به بارش باران هاى بی سابقه اخير  اشاره كرد و گفت: 
عــالوه بر افزايش خريد تضمينی گندم، افزايش 
توليد دانه هاى روغنی و خودكفايی در توليد گندم، 
در زمينه كشت گلخانه اى از 8 هزار و 800 هکتار 
به 15 هزار هکتار رسيده ايم و در آينده به 20 هزار 

هکتار خواهيم رسيد.
آقاى روحانی به افزايش ســه تا پنج برابرى 
پرداختی مستمرى بگيران كميته امداد و بهزيستی 
 اشاره كرد و افزود: در زلزله كرمانشاه در مدت 14 
ماه، سه و نيم ميليون متر مربع ساختمان سازى 

شده كه اين كارى بسيار بزرگ است.

رئيس جمهور با تاكيد بــر نياز به وحدت و 
اتحاد در كشورگفت:كارى كه ملت و مسئوالن در 
ماجراى سيل انجام دادند بی نظير بود و به وحدتی 
شبيه آنچه كه در ماجراى سيل شاهد بوديم نياز 
داريم چرا كه آن اتحاد توانست يک تهديد را به 

يک فرصت بزرگ تبديل كند.
آقاى روحانی با بيان اينکه مردم در فشــار 
هســتند و بايد به معيشت آنان توجه ويژه كرد، 
افــزود: اگر بتوانيم در كاالهــاى وارداتی نظارت 
بيشــترى كنيم می توانيم مشکالت مردم را در 
زمينه معيشــت كمتر و بــر تحريم غلبه كنيم. 
رئيس جمهور با بيان اينکه با متحد بودن می توانيم 
از معضالت عبور كنيم، معيار دوســتی در درون 
نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسی برشمرد و 
افزود: اگر هر كسی به قانون اساسی پايبند باشد 
و همه ظرفيت هاى قانون اساسی بکار گرفته شود 

می توانيم از مشکالت عبور كنيم.
رئيس جمهور با  اشــاره بــه تصميم آمريکا 
بــراى متوقف كردن صادرات نفت ايران و اخالل 
در صادرات غيرنفتی، و فشــار روانی و تبليغی، 
افــزود: با ايثار و وحدت مردم و با ســازماندهی، 
برنامه ريزى، مديريت بهتر 
و هماهنگی بيشتر و تمركز 
در اداره كشور می توانيم از 

اين معضالت عبور كنيم.
بيان  با  رئيس جمهور 
بدون  اداره كشــور  اينکه 
تغيير در ســاختار بودجه 
و اقتصاد امکانپذير نيست 
گفــت: ايــن كار تنها در 
بايد  نيست،  دولت  اختيار 
اختيارات متمركز و درک 
مجلس و دولت از شرايط 
كشــور و منطقه و جهان 

يکسان شود.
آقاى روحانی با  اشاره 
به اينکه می توانيم به جاى 
درآمد نفتی درآمد غيرنفتی 
را جايگزين كنيم، گفت: آمريکايی ها با محاسبات 
 اشــتباه و غلط فکر می كردند ظــرف چند ماه 
می توانند ملت بزرگ ايــران را به زانو در آورند و 
تاريخ هايی را براى اين موضوع تعيين كردند اما 
ملت ايران با استقامت، ايستادگی و مقاومت روزها 
و ســاعات زرينی را در تاريخ جمهورى اسالمی 

ايران خلق كرد.
وى با بيان اينکه ملت، رهبرى، دولت و مجلس 
موجب ناكامی دشمن شدند ادامه داد: امروز هم 
دشــمن در پی زور و تزوير است، صبح ناوگانش 
را می فرستد و شب شماره تلفن می دهد. البته ما 
شماره تلفن هاى زيادى از آنها داريم و هر تاريخی 
كه آنها در آن روز جنايتی عليه ملت ايران انجام 

داده اند شماره تلفن واقعی آنهاست.
رئيس جمهور ادامه داد: اختالف ما و شما در 
ظلم و تجاوز نسبت به ملت ها و ملت ايران است، 
توبه كنيد و برگرديد، راه باز است شايد مردم ايران 

از ظلم و جنايت تاريخی شما بگذرند.
آقاى روحانی با بيان اينکه دنيا به بردبارى ملت 
ايران پی برده است، افزود: بعد از تخلف آمريکا از 
توافق هسته اى به دوستانمان و اتحاديه اروپا كه 
هر دو از ما مهلت خواسته بودند تا به وظايفشان 

عمل كنند به اندازه كافی فرصت داديم.
رئيس جمهور با بيان اينکه امروز بايد از مسير 
حقوقی اســتفاده كنيم و اين را دولت و شوراى 
عالی امنيت و نظام با رهنمود رهبرى آغاز كرده، 
گفت: اين مسيرى است كه اقدام و اعالم كرديم.

وى افزود: برخی به اشتباه می گويند كه 60 
روز مهلــت داديم تا 60 روز ديگر عمل كنند در 
حالی كه ما از روز 18 ارديبهشت عمل كرديم و 
2 تعهد را كنار گذاشــتيم و 2 تعهد ديگر را نيز 

بعد از 60 روز كنار خواهيم گذاشت.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينکه با مشــاركت 
مردم، مدارا با يکديگــر و مقاومت می توانيم به 
پيروزى برســيم، گفت: امــروز در يک آزمايش 
بزرگ الهی قرار گرفته ايم و بی ترديد با ايستادگی 

و مقاومت از اين مرحله عبور خواهيم كرد.

سرویس سیاسی-
تحــركات اخير ضددينی برخی جريانــات مدعی چپ گرايی در 
دانشگاه كه با سکوت مسئوالن وزارت علوم همراه است، پرسش هايی 

را درباره ماهيت و اهداف اين جريانات مشکوک پيش می كشد.
فعاليت هاى جنبش دانشــجويی در فضاى دانشگاهی كشورمان 
كه ســابقه اى ديرين و طوالنی دارد هرازگاهی بنا به شرايط سياسی- 
اجتماعی و يا با نزديک شــدن به حوادث و رويدادهاى سياسی، رنگ 
و بويی ديگر می گيرد؛ گاهی دانشــجويان در حمايت از حقوق مسلم 
هسته اى اين مرز و بوم در نطنز و فردو ديوار انسانی تشکيل می دهند و 
گاهی هم با حضور جهادى در مناطق سيل زده در صحنه هاى اجتماعی 
نقش آفرينی می كنند. البته و متأســفانه گاهی هم عده اى دانشــجو 
ناخواسته و يا نادانسته در دام دشمنان و يا احزاب و جريانات سياسی 

داخلی قرار گرفته و دست به اعتراض و اعتصاب می زدند.
ظهر روز دوشنبه، دانشگاه تهران فضايی پرالتهاب و ناآرام را تجربه 
كرد. جمعی از دانشــجويان )كه البته اغلب آنها دانشجو نما بودند( با 
ادعاى مخالفت با اجراى قانون حجاب در فضاى علمی دانشگاه دست 
به اغتشــاش و التهاب زدند. البته دانشجويان انقالبی نيز در برابر اين 
حرمت شکنی آنان در ماه مبارک رمضان ساكت ننشستند و با خواندن 
اذان جمعی و شعارهاى ضدآمريکايی، خواستار بيرون رفتن دانشجونماها 
و برخورد مسئوالن با هنجارشکنان شدند. همچنين روز گذشته، جمعی 
از دانشــجويان دانشگاه عالمه طباطبايی، با برگزارى تجمعی در اين 

دانشگاه خواستار مقابله با عوامل اغتشاش سازمان يافته شدند.
اكنون و فارغ از حواشــی ادامه دار التهابات ديروز دانشگاه تهران، 
جنس شــعارها و تيپ تحــركات اعتراضی در ايــن ماجرا، ضرورت 
تبارشناســی اين حرمت شــکنی و بررسی ابعاد و پشــت پرده آن را 

دوچندان می كند.
عدم فضای امنیتی و نظارتی

 در دانشگاه تهران
قبل از هر چيز ذكر اين نکته ضرورى است كه دانشگاه تهران در 
مقايسه با ساير دانشگاه ها كه ضوابط معين و قانونمندترى را براى مسائل 
فرهنگی و انضباطی تعريف می كنند، در اين رابطه و به ويژه در مورد 
پوشش، استعمال دخانيات و يا در كنترل و ورود افراد به دانشگاه، به 
حدى بدون دستورالعمل و بدون ضوابط قانونی بوده است كه در آغاز 
سال تحصيلی )مهرماه 97(، حدود 118 نفر از اساتيد دانشگاه تهران 
در نامه اى به محمود نيلی احمدآبادى رئيس دانشگاه، نسبت به شيوع 
بدحجابی، مصرف سيگار و دخانيات و عدم رعايت احکام اسالمی در 

اين دانشگاه اعتراض می كنند!
اكنون پس از گذشــت چند ماه از اعتراض اساتيد، چندهفته اى 
می شود كه دانشگاه تهران آن هم به بهانه ماه مبارک رمضان، برنامه ريزى 
جديدى را آغاز كرده اســت؛ البته آن طور كه مجيد سرسنگی، معاون 

فرهنگی دانشگاه تهران گفته است: »هرساله به مناسبت ماه مبارک 
رمضــان و با هــدف حفظ حرمت اين ماه و براســاس مطالبه بخش 
عظيمی از دانشجويان، اعضاى هيئت علمی و كاركنان دانشگاه سعی 
می شــود به گونه اى برنامه ريزى شود كه مظاهر روزه خوارى در سطح 

دانشگاه ديده نشود.«
جالب توجه آنکه معاون فرهنگی دانشــگاه تهران هم بر اين نکته 
صحه گذاشته و گفته است: »هيچ آئين نامه و يا بخشنامه جديدى در 
حوزه برخورد با نوع پوشش و يا روزه خوارى در سال جارى به دانشگاه 
اعالم نشده است و دانشگاه ها كماكان براساس مصوبات قبلی آموزش 

عالی و شوراى عالی انقالب فرهنگی انجام وظيفه می كنند.«
شايد از همين رو بود كه نصراهلل پژمان فر، نماينده مردم مشهد در 

مجلس روز گذشته در گفت وگو با فارس با بيان 
اينکه »مسئوالن دانشگاه تهران در بی حرمتی به 
ارزش هاى اسالمی مقصر هستند« گفت: »بايد با 
كسانی كه اين پرده درى را انجام دادند برخورد 
قاطع و جدى صورت گيرد ضمن اينکه بايد در 
ارتباط با اين مسائل شوراى عالی انقالب فرهنگی 
كه مدتی است تعطيل است تشکيل جلسه دهد 

و به اين مشکل رسيدگی كند.«
دانشــگاه هاروارد: پوشش شلوار جین 
در همه انواع آن در محّوطه دانشــگاه 

ممنوع است
واقعيت امر اين است كه هر دانشگاهی براى 
حفظ آرامش فضاى دانشــجويان جهت كسب 
تحصيل و دانش، قوانين و قواعدى را براســاس 

سيستم آموزشی كشور خود تدوين می كند.
»قوانين  درخصوص  تســنيم  خبرگزارى 

انضباطی دانشگاه هاى معتبر جهان« گزارشی را منتشر كرده و نوشته 
كه »پوشش نامتعارف در دانشگاه هاى معتبر دنيا چه مجازاتی دارد؟« 
گزارشی از خط و مشی و ضوابط مراكز علمی و آكادميک كشورهاى 
انگليس و آمريکا از دانشــگاه هاى آكســفورد، بريســتول، آلورنيا تا 
دانشــگاه هاى تگزاس و هاروارد كه با خواندن آن متوجه خواهيد شد 
داعيه داران آزادى و حقوق بشر، چقدر با رويکردى كامالً قانونی و شديد 

به وضع قوانين پرداخته اند.
مثالً در قوانين انضباط دانشگاه تگزاس آمده: »استفاده از زيورآالت 
ناخن و ناخن مصنوعی ممنوع اســت« يا آنکه »طول دامن نبايد از 3 
اينچ باالى زانو كوتاه تر بوده و نبايد بيش ازحد تنگ باشد/ پاشنه كفش 
نبايد از سه اينچ بلندتر باشند« در قوانين انضباطی دانشگاه آكسفورد 
هم آمده است: »مو بايد رنگ طبيعی داشته باشد، همچنين خال كوبی 
مجاز نيســت« يا »لباس زنان نبايد پشت باز يا بدون آستين، تنگ و 

باالى زانو باشد.«.
مورد جالب تر آنکه در قوانين دانشگاه هاروارد آمده است: »پوشش 

شلوار جين در همه انواع آن در محّوطه دانشگاه ممنوع است.«
و اين موارد در حالی است كه خيلی از دانشجويان ما نمی دانند در 
مقايسه با دانشگاه هاى برجسته آمريکا و انگلستان، دانشگاه هاى ايران 

درخصوص قوانين انضباطی آزادانه تر رفتار می كنند.
»شیطنت سیاسی« 

با تابلوی اعتراض اجتماعی به حجاب
گزارش هاى خبرى حاكی از آن اســت گرچه ناآرامی هاى اخير 
دانشــگاه تهران در پی فراخوان دانشجويان دانشــکده هنر بوده اما 
دانشجويانی كه خود را منتسب به طيف موسوم به چپ! می دانند و با 

دست نوشته هاى قرمزرنگ )نماد اعتراضی چپ ماركسيستی( خواستار 
عدم اجراى هرگونه قانون درخصوص وضعيت پوشــش در دانشــگاه 
شده اند، در ابتدا با توزيع شب نامه و بيانيه، مسائل صنفی و دانشجويی 

را بهانه قرار داده ولی درنهايت درصدد شيطنت سياسی بوده اند.
درواقع مسئله آنها به هيچ وجه حجاب نبوده بلکه انگيزه آنها صرفاً 
ايجاد غائله، فتنه گرى و بهره بردارى سياسی بوده است چه آنکه توجه 

به نکات زير گواه بر ادعاست:
1- بنا به اظهارات فعالين دانشجويی و گزارش هاى خبرى مربوطه، 
فضاى دانشــگاه تهران حداقل در طول حدود 5 ســال رياست نيلی 
احمدآبادى كه نوعی سياست فرهنگی رهاشده را در دستور كار خود 
داشــته به هيچ وجه امنيتی و پليسی )فضايی كه بهانه اغلب تجمعات 
صنفی جريانات طيف مدرن تحکيم وحدت در گذشته بود( نبوده است.
 2- در ناآرامی هاى دانشگاه تهران، پاى موضوعات ديگرى همچون 

آزادى برخی زندانيان سياسی نيز به تجمع باز شد. اين گروه درحالی كه 
تصاويرى بدون حجاب از برخی زندانيان سياســی و به ويژه خبرنگار 
مجرم روزنامه اصالح طلب را در دست داشتند، دانشگاه تهران را متهم 
بــه پول گردانی، بيکارى و بيگارى می كردند. جالب توجه آنکه همين 
طيف موســوم به چپ، هفته گذشته به بهانه حمايت از اين خبرنگار 
بازداشتی، برنامه انجمن علمی-دانشجويی ارتباطات دانشکده دانشگاه 

تهران را به اغتشاش كشاندند.
3- نکته ديگر شــعارهاى راديکالی و سياسی تجمع كنندگان و 
تيپ حضور آنها )دست نوشــته هاى قرمزرنگ( است كه حاكی از رد 
پاى چپ نماهاى به ظاهر ماركسيست مسلک است نه صرفاً معترضان 
صنفی!. تحريک و تشويق كانال اطالع رسانی جريان چپ ماركسيستی 

دانشــجويان دانشگاه تهران به اغتشــاش و همچنين كانال تلگرامی 
منتسب به فعاالن شــوراى صنفی و بيانيه انجمن اسالمی دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران در اعتراض به اقدامات اخير مسئوالن دانشگاه، 
شائبه آغاز اغتشاشات دانشگاهی و شيطنت سياسی را تقويت می كند.

4- و درنهايت حمايت چهره هاى راديکالی جريانات مدعی اصالحات 
از دانشجويان معترض و پوشش خبرى و همنوايی اپوزيسيون و معاندين 

با آن هاست كه نبايد ازنظر دور داشت.
ادعای »چپ« بودن و 2 پارادوکس!

 خشونت طلبی معترضان و حمایت آمریکایی ها از چپ ها!
1. از ميان تصاوير مربوط به وقايع روز دوشنبه دانشگاه تهران كه 
همچنان در شــبکه هاى اجتماعی دست به دست می شود تصويرى از 
لگدپراكنی يکی از معترضان منتسب به طيف چپ به يک دانشجوى 
محجبــه بود كه بيــش از همه خودنمايی می كرد بــه حدى كه در 

اينستاگرام و توييتر از سوى كاربران واكنش هاى بسيارى را به همراه 
داشت.

تصاوير ديگرى هم بود كه چهره واقعی معترضان را نشان می داد؛ 
دخترانی با صورت هاى پوشيده كه عليه قانون! و دانشجويان انقالبی 
جيغ می زدند و درواقع ماســک قانون گرايی و انسان دوستی و حقوق 

بشرى خود را برداشته بودند!
ذكر اين نکته ضرورى است كه اخبار موثق رسيده به كيهان حاكی 
از آن است كه عده اى از خشونت طلبان و دختران ماسک زده كه دانشجو 
نبوده اند از بيرون دانشگاه و به صورت سازمان يافته و هدايت شده خود را 
به دانشگاه رسانده بودند؛ واقعيتی كه بايستی فراروى متوليان دستگاه 

امنيتی قرار گيرد.
2. از سوى ديگر، نکته جالب توجه حمايت 
مهره ها و شبکه هاى آمريکايی از »چپ« ها بود! 
بســيارى از كاربران شبکه هاى اجتماعی اين 
سؤال را پرسيده بودند كه نسبت آمريکايی ها 
با چپ هايی كه خود را نماد مبارزه با آمريکا و 

امپرياليسم می دانستند، چيست؟
گفتنی اســت »چپ« در ادبيات سياسی 
معاصــر معموالً به معنی سوســيال ليبرال يا 
سوسياليست و در برابر امپرياليسم آمريکايی به 
كار می رود حال آنکه در اين ماجرا گروهی كه 
خود را »چپ« می خواندند از سوى چهره ها و 

رسانه هاى آمريکايی حمايت شدند.
يکــی از كاربران ســؤال جالبی را مطرح 
كرده و نوشته بود: »نمی دانم آن خانم فرارى و 
ضدانقالبی كه اخيراً با پمپئو هم ديدار داشته چرا 
از چپ ها حمايت كرده است؟ اصالً می دانند چپ 
چيست؟ اين ها چپکی هم نيستند!« يا يکی ديگر نوشته بود »چپ هاى 
الکــی! چپ هاى آمريکايی!« يا ديگــرى كه توييت كرده بود: »از كی 

تابه حال عناصر آمريکايی از چپ ها حمايت می كند؟«
از اغتشاش »هفت تپه« 

تا التهاب آفرینی در دانشگاه تهران
بايد يادآور شــويم در جريان اعتراضات كارگران كشت و صنعت 
نيشــکر هفت تپه كه بخشی از آن معلول سياست هاى دولت برجامی 
بود، همين چپ نماها و شــبه ماركسيســت ها با موج سوارى بر روى 
نارضايتی هاى صنفی به پوشــش اخبار مربوطــه پرداختند و برخی 
معترضــان فريب خــورده را قهرمان و اســطوره معرفــی كردند و با 
شــيطنت هاى رسانه اى، جمهورى اســالمی را به سركوب معترضان 

متهم كردند.
دى ماه سال پيش بود كه صداوسيما با پخش گزارشی تحت عنوان 

»طراحی سوخته« به انتشار اوراق بازجويی تعدادى از دستگيرشدگان 
اعتراضات كارگرى خوزستان و »اعترافات« آنها عليه خودشان پرداخت 
و از وابستگی برخی اغتشاشگران به گروه هاى كمونيستی و برانداز خارج 

از كشور و سياسی بودن ماجرا پرده برداشت.
اكنون نيز رد پاى همان ماجرا در ناآرامی هاى دانشگاه تهران ديده 
می شــود. تالش كور مدعيان چپ نما و شبکه هاى شبه ماركسيست 
براى »صنفی« جلوه دادن ناآرامی ها و پاســکارى رسانه هاى خارجی 
با معترضان در هر دو ماجراى اغتشاش هفت تپه و تجمع ضدحجاب 
دانشگاه تهران نشان از رد پاى جريانی دارد كه قصد توليد نارضايتی هاى 
اجتماعی و دانشــجويی در داخل كشور و بهره بردارى سياسی از آن 

اعتراضات دارد.
پای »مدعیان اصالحات« هم در میان است!

چندى است كه رسانه هاى اصالح طلب در يادداشت ها و گزارش هاى 
خود به موضوع حجاب و عفاف پرداخته )به طور مثال؛ احضار پيامکی 
عامالن كشف حجاب( و در همنوايی با شبکه هاى اپوزيسيون در مورد 
پنجه كشــيدن بر صورت آموزه هاى دينی مخدوش سازى حجاب و 
امربه معروف و نهی از منکر را در دستور كار خود قرار داده اند. از طرفی 
نوع واكنش برخی چهره هاى اصالح طلب و حمايت آنان از دانشجويان 
معترض گوياى اين واقعيت است كه آنها نيز بدشان نمی آيد دانشگاه 
به باشگاه سياسی احزاب سياسی تبديل شود تا آنکه بتوانند دانشجويان 

را بلندگوى حرف ها و مواضع خود كنند.
اسحاق جهانگيرى بی آنکه به حرمت شکنی در ماه مبارک رمضان 
واكنشی نشان دهد، توييت كرده است كه: »دو هفته پيش ... با جمعی 
از دانشجويان عزيز دومين نشست صميمانه را داشتم، سخنان صريح 
و انتقادى شان را شنيديم. به همه مديران، استادان و دانشجويان توصيه 
می كنم كه از اين ضرورت در هيچ موردى غفلت نکنند. به دانشجو در 

هر سطحی بايد حرمت گذاشت و حرف و اعتراضش را شنيد«
علی شکورى راد، دبيركل حزب اتحاد ملت ايران به جاى محکوم 
كردن اعتراضات در توييتر خود نوشت: »دانشجو،  دانشجوست. می بيند،  
نظر می دهد،  دورهم جمع می شوند، شعار می دهند،  اعتراض می كنند 
و بعد پراكنده می شــوند و می روند... اگر دانشجويان ديگرى مخالف 
آنها باشــند آنها هم در زمان يا جاى ديگرى می توانند همين كار را 
بکنند. حمله و درگيرى كار دانشجو نيست. دانشگاه تهران جاى اين 

كارها نيست.«
از طرفــی هم برخی از تحليلگران معتقدند در ناآرامی دانشــگاه 
تهران ردپاى مشــاركتی ها و افراطی هاى اصالح طلب ديده می شود. 
صادق كوشکی، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران در رابطه با ماجراى 
روز گذشته اين دانشگاه در گفت وگو با فارس گفت: اين سناريو از سوى 
اعضاى جبهه منحله مشاركت و بخش افراطی اصالحات چيده شد، آنها 
می خواهند با اين اقدامات احساسات طرف مقابل خود را تحريک كنند.

و  اروپایی ها، مشــکل  با  ما   *
به  آنها  اما  دعوایی نداشــتیم 
تعهدات خود عمل  از  هیچ یک 
نکردنــد و نمی کنند و در عین 
حال مدام ادعا می کنند که ما به 

برجام پایبند هستیم.
* این مســئله بحــث دین و 
انقالب نیست، بلکه هیچ ایرانی 
غیرتمند و با  شــعوری حاضر 
می خواهد  که  طرفی  با  نیست 
نقاط قوت کشور را از دست او 

درآورد، معامله کند.

* بایــد با قاچــاق، داللی ها، 
ارزاق  خریدهــای خیانتکارانه  
بدون هراس  احتکار،  و  عمومی 
از جنجال ها، برخورد قاطع شود 
و همه باید از دولت در این عرصه 

حمایت کنند.
* پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
که بــه همت ســپاه احداث و 
یک سوم  راه اندازی شد، حدود 
بنزین  کنونی  مسرفانه  مصرف 
را تأمین می کند که بسیار مهم 

است. بقیه از صفحه2
10- کدام مشورت باعث شد تا دولتمرد ما 22 مهر 92 در دانشگاه تهران 
بگوید »خزانه خالی است« و بدین ترتیب تیم مذاکره کننده را از قدرت چانه زنی 
خلع کند؟ جنگ مذاکرات، آغاز نشده مغلوبه شد اما بعدها معلوم شد مدیران 
نجومی در همین دوره، حقوق و پاداش هایی از 30 تا 730 میلیون می گرفته اند! 
دشمن شبیه این اظهارات را به احساس ضعف و ناتوانی حمل کرده؛ چنانکه 
سایت رادیو فرانسه 19 مهر 92 نوشت »ارزیابی غرب از وضعیت دولت روحانی، 
تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق 
ملی می بیند. بر پایه این جمع بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده 

را دشوارتر می کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد«!
11- درست زمانی که توماس فریدمن )تحلیلگر ارشد دموکرات  و مشاور 
دولت اوباما ( به روزنامه ملیت ترکیه می گفت »آمریکا دیگر حتی به اندازه 
یک بند انگشت توان مداخله نظامی در خاورمیانه ندارد؛ ما در عراق ضامن 
نارنجک را کشیدیم و خود را روی آن انداختیم. همه ترکش های جنگ به ما 
اصابت کرد«، مشورت های غلط با محوریت »هراس از شبح جنگ«، به برخی 
مدیران و رسانه های ما تزریق شد. طبیعتا تصور مبتنی بر »خزانه خالی« و 
»جنگ پیش رو«، موجب کج چیده شدن بنای برجام شد. نکته قابل تامل اینکه 
اوباما 21 دی 95 در نطق خداحافظی در شیکاگو گفت »اگر 8 سال پیش به شما 
گفته بودم می توانیم برنامه هسته ای ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل 
کنیم، احتماال می گفتید بیش از حد بلندپروازانه است. اما با توافق توانستیم«. 
توماس فریدمن هم 12 تیر ماه 94 )10 روز قبل از اعالم توافق( در نیویورک 
تایمز نوشت »توافق پیش رو یک توافق بِد - خوب است و به اوباما این امکان 
را می دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک 
غالف خالی از اسلحه می توان به دست آورد«. متاسفانه قرائن نشان می دهد 

همان مشورت ها و اصرار مشکوک بر جنگ هراسی ادامه دارد. 
12- برخی مجموعه های اجرایی به دالیل مختلف، مجال تحرک عناصر 
معارض را در حوزه های مختلف فراهم می کنند، اما وقتی عوارض و خسارات 
آن پدیدار شد و دولت را در حوزه تدبیر و کفایت ناتوان کرد، همان مدیران، 
مســئولیت را متوجه فقدان اختیارات، قانون اساسی و یا سایر دستگاه ها 
می کنند. و حال آنکه به اعتبارهــدر دادن فرصت ها و جلب تهدیدها باید 
پاسخگو باشــند. گویا هّم و غّم برخی مدیران همچنان، ادامه دوقطبی های 
غفلت آفرین در داخل، به جای تغییر گارد در مقابل دشــمن است. ادعای 
»اختیارات نداریم« یا مسامحه در مقابل برخی تحرکات علیه احکام اسالمی، 
و بستر سازی برای رفتارهای هنجار شکنانه و ساختارشکنانه، از چنین اراده 
معیوب حکایت می کند. مسئولیت دنیوی و اخروی این رویکردها هر جا که 
باشــد، بر دوش دولتمردانی سنگینی می کند که سوگند خورده اند پاسدار 
مذهب  رسمی ، جمهوری  اسالمی  و قانون  اساسی  باشند، خود را وقف  خدمت  
به  مردم  و اعتالی  کشور و ترویج  دین  و اخالق  کنند، و در حراست  از مرزها و 
استقالل  سیاسی  و اقتصادی  و فرهنگی  کشور از هیچ  اقدامی  دریغ نورزند. این 

مسئولیت بسیار سنگینی است؛ اگر حجاب ها و غفلت ها بگذارند.

شلیک از پشت؛ بدون گلوله

یادداشت روز

رایزنی ظریف در دهلی نو
درباره انرژی و بندر چابهار

وزیر خارجه کشورمان گفت با همتای هندی خود درباره اقدامات اخیر 
ایران در رابطه با برجام، مباحث مربوط به انرژی، بندر چابهار و اوضاع منطقه 

از جمله افغانستان گفت وگو کرده است. 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در دومين مقصد سفرش پس از تركمنستان، 
دوشنبه شب وارد هندوستان شد.وزير امور خارجه اظهار داشت: هند يکی از شركاى 
نزديک ايران است در حوزه هاى مختلف با اين كشور ارتباطات بسيار گسترده داريم 
و ارتباطات اقتصادى گســترده داشتيم، سيستم مالی ويژه اى بين ما و هندوستان 
طراحی شده بود و اين سيستم براى همکارى هاى دوجانبه استفاده می شده و می شود.

دیدار با همتای هندی
وزير امور خارجه پس از ديدار و گفت وگو با »سوشما سواراج« همتاى هندى خود 
در تشريح گفت وگوهاى انجام شده، عنوان كرد: جلسه بسيار خوبی بود و درباره آخرين 
تحوالت در بحث برجام و اقدامات ايران توضيحات كافی داده و مواضع ايران تبيين شد.

وى افزود: درباره مسائل منطقه و خطراتی كه سياست هاى افراد تندرو در داخل 
حکومت آمريکا و در منطقه تالش دارند تحميل كنند و نگرانی هايی كه از اقدامات 
و خرابکارى هاى مشکوكی كه در منطقه ما اتفاق می افتد و ما قبال پيش بينی كرده 
بوديم كه اين گونه اقدامات را صورت خواهند داد كه به تنش دامن بزنند، بحث شد.
ظريف بيان كرد: درباره مباحث مربوط به انرژى، استفاده از چابهار و روابط دوجانبه 
بســيار خوب بين ايران و هند صحبت شــد و همچنين درباره ميزان باالى تجارت 

بين دو كشور و تالش ايران و هند براى تداوم اين ميزان صحبت و گفت وگو شد.

رهبر انقالب در جمع کارگزاران نظام مطرح فرمودند

مذاكره با آمریکا سم است
هیچ ایرانی با شعوری دنبال مذاكره نیست


