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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ای کاسبان برجام که امروز به دنبال قهرمان سازی هستید! اگر آمریکای جنایتکار 
موفق می شد برجام های 2 و 3 که رئیس جمهور نوید آن را می دادند به ایران تحمیل 
کنــد از آقای ظریف به عنوان قهرمان صلح جهان و برنده جایزه نوبل یاد می کرد. 
اخم آمریکا به خاطر این است که با تصمیمات مدبرانه والیت بیش از این نتوانستند 

به اهداف خود برسند.
نیک طبع
* مواضع انقالبی و کامال متفاوت با گذشته آقای ظریف جای بحث زیادی دارد. ولی 
فقط امیدواریم ایشان واقعا به خباثت و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا پی برده باشد.
0918---9401
* آقای ظریف! روز دوشــنبه پیام خیلی خوبی برای جریان سلطه ارسال کردید. 

اگرچه خیلی دیرهنگام بود اما امیدوارم مقطعی نباشد بلکه در عمل ثابت کنید.
طباطبایی
* تحریم شــدن یا نشدن آقای ظریف تفاوت چندانی در پیامدهای تلخ مذاکرات 
برجام برای ما ندارد. 6 ســال دیگر هم با طرف های مقابل بنشینیم مذاکره کنیم، 
آن سیب و گالبی که آقای روحانی وعده رسیدنش را می داد، به عمل نمی آید. االن 

فقط یک درخت خشکیده به عنوان نماد برجام باقی مانده است!
یک جانباز
* آقای ظریف دســتمزد چند ســال لبخند خودش و اعتماد به لبخندها و بغض 
کردن های فریبکارانه مقامات شیطان بزرگ و قدم زدن با آنها را با تحریم شدنش 

دریافت کرد.
021---5896

* مشکل آقای ظریف و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان این است 
که در برجام خود را نیازمند کشورهای غربی نشان دادند. االن هم که ایشان از سوی 

آمریکا تحریم شده مجددا چراغ سبز برای مذاکره نشان می دهد!
0914---9590
* آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان در حالی که با برجام آن قدر به آمریکایی ها 
امتیاز داده دچار تحریم از سوی آنها شده است. این تحریم شدن جای افتخار ندارد 

بلکه فقط باید از آن عبرت گرفت.
0916---6043

* بیچارگی مدعیان اصالحات به جایی رسیده که نتیجه ندادن برجام را به گردن 
منتقدین برجام می اندازند. تقصیر مردم چیست که آمریکا این آقایان را سرکار گذاشته 

است؟ اگر قدری عقل داشتند نباید به دشمن اعتماد می کردند.
0933---2977
* از دولتی که به جای استفاده از ظرفیت های داخل کشور به کدخدا امید بسته بود 
و 6 سال است که الشه برجام را بغل گرفته آبی برای ملت گرم نخواهد شد. مردم 

باید از حاال در فکر روی کار آوردن یک دولت جوان و انقالبی باشند.
0912---6568

* همان فســادی را که تعدادی از مدیران در جریان عرضه گوشــت انجام دادند 
امروز در بازار کاغذ هم عده ای مرتکب می شــوند. در یک کالم ریشه گرانی کاغذ 

در عملکرد دولت است.
0918---4070
* پخش زنده مصاحبه مطبوعاتی شبکه خبر چرا قبل از ساعت 14 تاریخ 98/5/14 
به محض اینکه خبرنگار کیهان قصد سوال از آقای ظریف را داشت قطع شد و پس 
از طرح سوال کیهان، هنگام طرح سوال روزنامه همشهری مجددا ادامه یافت؟! مگر 
کیهان جز حق چیزی می گوید و می نویســد؟ مگر در همین چند ســال حقانیت 

دیدگاه های کیهان اثبات نشد؟
یک فیلمساز
*  اگر سپاه و دیگر نهادهای انقالبی با پشتوانه مردمی نبودند اصالح طلبان از زمان 
فتنه های دهه هفتاد و هشتاد تا حاال دو دستی کشور را تقدیم بیگانگان کرده بودند 
و رسید هم نمی گرفتند. بنابراین ناراحتی دشمنان از ملت ایران و دشمنی  آنان با 

نهادهای انقالبی بی جهت نیست.
0911---8495

* جا دارد صدا و سیما سریال برجام و خروج شیطان بزرگ و بدعهدی ها و خباثت های 
کشورهای اروپایی را تهیه و پخش نماید. البته اگر نگرانی قطع بودجه خود از سوی 

ریاست جمهوری را ندارد.
2435----0910 و 2482-----0910
*  دولت به جای حذف 4 صفر از پول ملی کشور که سودی به حال اقتصاد جامعه 
نخواهد داشت جلوی تعطیلی  کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور توسط بانک ها 
را بگیــرد. جریمه دیرکردهایی که بانک ها از صاحبان کارخانه ها دریافت می کنند 

بیشتر آنان را زمین گیر و یا روانه کار داللی کرده است.
0914---8897
*  دولتمردان اگر توان اقدام دارند لطف کنند قیمت کاالها را به نصف کاهش دهند 
تا مردم قدری آرامش پیدا کنند. حذف 4 صفر کاری ندارد و در واقع نهادینه کردن 

تورم کمرشکن فعلی است.
مهندس باقری
*  مجلس باید برای مجازات کاپیتان کشتی های حامل کاال یا نفت قاچاق قوانین 
سخت و سنگین مانند حبس طوالنی مدت وضع بکند. احکام فعلی قدرت بازدارندگی 

از فساد قاچاق را ندارند.
0918----3121
* تشــویق والدین به فرزندآوری می تواند در افزایش جمعیت بسیار موثر باشد اما 
نباید تشویق ها مقطعی باشد بلکه باید به گونه ای باشد که والدین به آینده فرزندشان 

امیدوار شوند.
031----0883

*  اگر روابط عمومی ها همین مطالب انتقادی چاپ شده در کیهان و روزنامه های 
انقالبی را یادداشت کنند و به گوش مسئوالن برسانند و آنها درصدد حل مشکالت 

اعالمی مردم  برآیند بسیاری از مشکالت حل شدنی است.
شکیبا
*  غربی ها فقط صنعت هسته ای ایران را تعطیل نکردند بلکه سعی دارند تمام رشد 
علمی کشورمان را تعطیل کنند و با کش  دادن ماجرای پوچ برجام بر این باورند که 
می توانند در ایجاد زیرساخت های علمی و تحقیقاتی کشور وقفه جدی ایجاد کنند.
ساکی- اندیمشک
*  ســریال »بوی باران« گویا امنیت کشور را نشانه گرفته است. نیروهای خودسر،  
خودشــان دستگیر می کنند خودشان حکم اعدام صادر می کنند و...؟! واقعا هدف 

سازندگان این سریال و پخش آن چیست؟
021 ----0189

*  با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسالمی،  کم کم سر و کله برخی افراد 
تشنه قدرت و میز و صندلی هم پیدا شده و وعده های توخالی می دهند. اما ان شاءا... 
مردم با توجه به تجربه 6 ســال اخیر افرادی را انتخاب خواهند کرد که پیرو خط 
امام و رهبری، جهادی و بهادهنده به جوانان و به دنبال رفع مشکالت اقتصادی در 

برنامه های خود باشند.
0914---7334
*  جناب آقای رئیسی! دست مریزاد، مطمئنا دعای ایران یکپارچه بدرقه راه شماست 

و برای موفقیت تصمیمات و تالش های جهادگونه شما دعا خواهند کرد.
دوالبی
*  به سید بزرگوار آقای رئیسی عرض می کنم که با حضور شما در راس قوه   قضائیه 
نسیم دل انگیز اجرای عدالت علوی وزیدن گرفته و دگرباره دل های دوستداران انقالب 
اسالمی شاد و خرسند گردیده است. از جنابعالی درخواست می شود همه کسانی را 
که با فساد مالی و باندبازی، فامیل بازی و فامیل ساالری، بیت المال را غارت کرده اند 

به سزای اعمال خائنانه و ننگین شان برسانید.
نوربخش- مشهد مقدس
*  ضمن تشکر از اقدامات ریاست محترم قوه  قضائیه در برخورد با دانه درشت ها و 
نیز عملیات قهرمانانه سپاه پاسداران که اقتدار نظام را افزایش داد. از دستگاه قضایی 
درخواست می شود با عوامل گرانی که بسیاری را به روز سیاه نشانده برخورد قهرآمیزی 
نمایند و چند نفر را در مألعام اعدام و چند نفر از سرکردگان وضع امروز را شالق بزنند 
تا درس عبرتی برای دیگران باشد. برای تهیه 4 قلم دارو در مراکز مختلف فقط 100 
هزار تومان پول پیک موتوری دادم و برای یک »آنژیوکت« حدود دو میلیون و پانصد 
هزار تومان هزینه کردم. در حالی که کل درآمد ماهانه ما به سه میلیون نمی رسد.
یک هم وطن از تهران
* خدا را شــکر در ســن 68 سالگی با تدبیر دولت و با افزایش بی سابقه به حقوق 
قشر ضعیف دریافتی ام از چهارصد هزار تومان به پانصد هزار تومان رسید! قرار بود 
حقوق های زیر یک میلیون 36 درصد اضافه شود! ولی بجز فروردین و اردیبهشت 

با 25 درصد اضافه پرداخت شد!
0901---3295
* قیمت هر بسته قرص اسویکس 75 از دو هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده 
از طرف دیگر داروخانه ها دفترچه بیمه را قبول نکرده و آزاد حساب می کنند. پس 

خاصیت دفترچه های بیمه که صادر می شود چیست؟
0911---8834

ضرورت محاکمه مدیران متخلف 
در واگذاری 18 میلیارد دالر ارز

قوه قضائیه نقش برخی مدیران در حیف و میل 18 میلیارد دالر از ذخایر ارزی را 
پیگیری کند. روزنامه رسالت با اشاره به مختومه شدن 978 پرونده فساد اقتصادی نوشت: 
اخبار خوشایندي هر هفته توسط رئیس و سخنگوي قوه قضائیه منتشر مي شود که حکایت 

از یک برخورد دقیق و سیستمي با فساد دارد.
با بازخواني 978 حکم قطعي در مورد پرونده هاي فســاد معلوم مي شود از اعدام تا 
حبس ابد، از جریمه هاي سنگین تا بازگشت پول هاي غارت رفته به بیت المال، از بي آبرویي 
تا مصادره اموال در انتظار کساني است که دست درازي به بیت المال مسلمین کرده اند و 

حقوق اقتصادي ملت را نادیده گرفته اند.
در میان محکومین قطعي فساد تعدادي از فرزندان و وابستگان مسئولین و کساني 
که از قدرت سوءاســتفاده کرده اند نیز دیده مي شود، این رویکرد نشان مي دهد دستگاه 

قضا در برخورد با فساد هیچ مرزي را نمي شناسد.
       ضروري ترین اقدام از سوي دستگاه، رصد مفسدان است که به بهانه تحریم، سفره 
مردم را هر روز کوچک تر مي کنند و بر زخم مردم نمک بي تدبیري مي پاشــند. برخي 

از مسئوالن باید مسئولیت عواقب تصمیم گیري  هاي خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.
اخیرا همتي رئیس کل بانک مرکزي طي نامه اي اســامي متخلفان ارز دولتي را به 
رئیس جمهور اعالم کرده اســت. اسامي افرادي که با تأیید دستگاه هاي دولتي اقدام به 
ثبت ســفارش و دریافت ارز 4200 توماني از بانک مرکزي کرده اند اما کاالي مورد نظر 
را وارد کشور نکرده اند. رئیس جمهور هم طي نامه اي از وزیران صمت، جهاد کشاورزي، 
بهداشــت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي فورا پاسخ خواسته آگهي است چرا دستگاه هاي 

دولتي و شرکت هاي دولتي چنین تخلفي کرده اند؟
دستگاه قضا نسبت به این خبر نباید بي تفاوت باشد. قوه قضائیه بنابر وظایف ذاتي 
خود باید وفق اصل 174 قانون اساسي به این امور رسیدگي کند. قوه قضائیه نسبت به 
حســن جریان امور و اجراي صحیح قوانین طبق این اصل مسئولیت ذاتي دارد.مجلس 

شوراي اسالمي از باب مسئولیت نظارتي خود باید در این امر پاسخگو باشد.
خود دولت از طریق تعزیرات و نیز سازمان حسابرسي پاسخگو باشد و چه خوب بود 
رئیس جمهور از طریق ســازمان حسابرسي این امر را تعقیب مي کرد و طبق ماده 151 
قانون تجارت متخلفین و مجرمین را براي تعقیب به دستگاه قضا معرفي مي کرد. نامه 
همتي به رئیس جمهور بخشــي از حکایت غارت ارزي است که به مقیاس 18 میلیارد 
دالر به دلیل یک تصمیم سازي غلط در دولت صورت گرفته است. دولت، مجلس و قوه 

قضائیه نباید این سرنخ را رها کنند.
باالخره دستاورد نزدیک به صفر یا فتح الفتوح؟! 

بهــزاد نبوی در گفت وگو با خبر آن الین ادعا کرد: دولت روحانی بهترین کاری که 
یک دولت بعد از انقالب می توانســت بکند، یعنی امضای برجام را انجام داده است، که 
واقعاً یک کار تحســین برانگیز است، ولی وقتی دوستان تندروی خودمان در داخل، هم 
صدا با آقای ترامپ نمی خواهند بگذارند نتیجه ای از برجام به دســت آید، آقای روحانی 
چه کاره است؟! در دیداری که در ماه رمضان با ایشان داشتیم، آقای روحانی از حاضرین 
در جلسه پرسیدند که دولت چه نقشی در سیاست خارجی، اقتصاد، مسائل فرهنگی و... 
دارد؟ در دوره  آقای خاتمی، گرچه فشار روی آن دولت زیاد بود، ولی حداقل کنترل اقتصاد 

در دست دولت بود. متأسفانه در حال حاضر کنترل اقتصاد هم در دست دولت نیست.
عضو سازمان )منحله( مجاهدین انقالب همچنین مدعی شد: شصت درصد ثروت 
ملی کشور در دست چند نهاد است که آنها می توانند حتی با نرخ ارز بازی کنند. امروز 
می بینیم بدون هیچ دلیلی قیمت ارزهای خارجی پایین و باال می رود، به نظر من این ها 

تصمیم گیری های قدرت های اقتصادی است، که دولت در آن نقش چندانی ندارد.
گفتنی اســت، برجام را بهترین کار یک دولت پس از انقالب خواندن، جدیدترین 
چرب زبانی مدعیان اصالح طلبی برای توافق یکطرفه  هسته ای است. پیش از این هم این 
طیف برجام را نشانه تســلیم همه قدرت های بزرگ جهان در مقابل ایران، بزرگ ترین 
دستاورد تاریخ ایران، معجزه قرن، فتح الفتوح و آفتاب تابان خوانده بودند. توافقی که به 
تصریح عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هســته ای، دستاورد نزدیک صفر داشته و یک 
حساب بانکی برای ایران باز نکرده از دیدگاه بهزاد نبوی بهترین کاری است که یک دولت 
بعد از انقالب می توانست بکند! مطلب دیگر اینکه بی دستاوردی توافق هسته ای را گردن 
منتقدان انداختن در حالی اســت که سینه چاکان برجام در طول مذاکرات و پس از آن 
درباره دســتاوردهای آن بلوف زده اند و گنده گویی کرده اند اما منتقدان با نظرات فنی و 
کارشناسی معتقد بودند که امضای توافق بدون گرفتن تضمین، عدم توازن تعهدات، عدم 
همزمانی اجرای تعهدات و بدون پیش بینی مکانیسم شکایت و برگشت پذیری، منجر به 
خسارت محض می شود. قباًل هم بارها نوشتیم که مدعیان اصالحات اگر حرفشان راست 
است، بگویند چه کسی، کی، چگونه و با چه کیفیتی سبب اختالل در اجرای برجام و 

نتیجه آن شده است؟ طیف دروغ پرداز البته که پاسخی به این سؤال ندارد.
اما ادعای نقش حداقلی دولت در اقتصاد کشور و این جمله که »شصت درصد ثروت 
ملی کشور در دست چند نهاد است« در شرایطی است که بر اساس پژوهش های انجام 
شده و اعالم صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، دولت با در اختیار داشتن سهم 70 تا 
85 درصدی از کیک اقتصاد کشور، یکه تاز این عرصه است و مجموع حد و اندازه نهادهای  
اشــاره شده، کمتر از 9 درصد دارایی های دولت است. در این میان مدعیان اصالحات و 
حامیان دولت برای فرار از مســئولیت پذیری و پاسخگویی و کتمان وعده های بر زمین 
مانده و سوءمدیریت دولت در حل نابسامانی های اقتصادی به چنین ترفندها و ادعاهای 

مضحک و نخ نما شده ای دست می یازند.

روزنامه های زنجیره ای هم پاسخ ظریف به 
سؤال کیهان را قانع کننده ندانستند!

روزنامه های زنجیره ای پاســخ وزیر خارجه به خبرنگار کیهان را به صورت گسترده 
پوشش داده  اما در اقدامی  تأمل برانگیز، سؤال خبرنگار کیهان از ظریف را سانسور کردند. 

گویا این سؤال، مدعیان اصالحات را نیز حسابی عصبی کرده است.
یکی از شعارهای پرتکرار و دهان پرکن مدعیان اصالحات این بوده است: »دانستن 

حق مردم است«؛ اما متأسفانه این طیف هیچ گاه به این شعار عمل نمی کنند.
صبح دوشنبه - 14 مرداد -  نشست خبری »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه 
با رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد. خبرنگار کیهان در این نشست از وزیر خارجه 
پرسید: »جناب آقای ظریف، شما 12 بهمن 97 در توئیتی نوشتید که توافق با آمریکا به 
اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد. همچنین در هفته های گذشته گفتید که اگر به 
4 سال قبل برگردم، باز هم برجام را امضا می کنم. سؤال اینجاست که چرا باید توافقی 

که ارزش جوهر روی کاغذ را هم ندارد، دوباره امضا کرد؟«
نکته قابل توجه اینجاست که ظریف در پاسخ طوالنی خود به مسائلی پرداخت که 
نه فقط پاسخ سؤال کیهان نبود، بلکه - با عرض پوزش -  ادعاهای بی اساس دیگری بود 
که روزنامه کیهان در شماره دیروز در گزارشی با عنوان »مگر سؤال کیهان چه بود که 

ظریف را عصبانی کرد؟!« به تشریح آن پرداخت.
روزنامه های زنجیره ای دیروز به طور وسیع به پوشش نشست خبری ظریف و پاسخ 
وزیر خارجه به خبرنگار کیهان پرداختند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که این رسانه های 
مدعی اصالحات به هیچ عنوان به سؤال کیهان از ظریف نپرداخته و آن را سانسور کردند.

 جالب اینجاست که روزنامه ایران - ارگان رسانه ای دولت -  و روزنامه زنجیره ای اعتماد 
- به مدیرمســئولی الیاس حضرتی، عضو فراکســیون امید مجلس - در شــرایطی که 
خبرنگاران شان در نشست مذکور از وزیر سؤال پرسیده بودند، اما پاسخ وزیر خارجه به 

خبرنگار کیهان را به عنوان تیتر اصلی شماره دیروز انتخاب کردند. 
جالب تر اینجاست که این دو روزنامه همانند دیگر رسانه های مدعی اصالحات، به 
هیچ عنوان در گزارش تفصیلی خود به سؤال کیهان  اشاره نکرده و آن را سانسور کردند.

کیهان در نشســت خبری وزیر خارجه به اظهارات متناقض وی  اشاره کرد، اما هم 
آقای ظریف با عصبانیت به سؤال پاسخ داد و هم رسانه های اصالح طلب تیغ سانسور بر 

آن کشیدند. گویا این سؤال، مدعیان اصالحات را نیز حسابی عصبی کرده است.
این حرکت روزنامه های زنجیره ای به وضوح حکایت از آن دارد که آنها نیز پاســخ 
ظریف به ســوال خبرنگار کیهان را قانع کننده ندانســته و برای حفظ آبرو این سوال را 

سانسور کرده اند.
دغدغه مردم تورم است

نه حذف 4 صفر
در شرایطی که ارزش پول ملی طی یک سال اخیر به دلیل سیاست های  اشتباه دولت 
به یک سوم کاهش یافته است رئیس جمهور مدعی است برای همراهی با مردم چهار صفر 

را از پول ملی حذف می کند!
آقای روحانی، دیروز با حضور در وزارت امور خارجه با  اشاره به مصوبه هیئت دولت 
در تبدیل ریال به تومان گفت: استدالل من درباره مصوبه اخیر دولت و تبدیل پول ملی 
از ریال به تومان این بود که ما باید با زبان مردم حرف بزنیم. امروز در گفت و گوی مردم 

ریال جایگاهی ندارد و بیشتر در بانک ها و مکاتبات رسمی ریال نوشته می شود. 
استدالل آقای رئیس جمهور برای تبدیل ریال به تومان شاید در ظاهر همراهی با مردم 
تلقی شود اما به نظر می رسد که در پوشش این اظهارات سیاست های  اشتباه اقتصادی 
دولت در کاهش شــدید ارزش پول ملی مخفی شده است. به عبارتی وقتی در یکسال 
اخیر، 300 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است سخن از حذف چهار صفر مفهومی 
ندارد، زیرا اگر قرار به همراهی با مردم باشد دولت می بایست دالیل کاهش شدید پول 
ملی را برای مردم توضیح دهد.  از طرف دیگر، در یکسال گذشته تورم، رکوردشکنی های 
شدیدی داشته و حرکت خود را طبق آمارهای رسمی به سمت 50 درصد شتاب داده 
است؛ حتی پیش بینی می شود دولت تدبیر و امید اگر با همین روند پیش برود در ماههای 

آتی خاطره تورم 50 درصدی دوره سازندگی مجددا برای مردم زنده شود. 
گفتنی اســت رئیس جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی در سال 92، مالک تورم را 
جیب مردم می دانست اما حاال که تورم به ارقام خیره کننده ای رسیده، به جیب مردم که 
هیچ، حتی به نرخ های رسمی تورم هم  اشاره ای نمی شود! ایشان باید توجه داشته باشند 

که مشکل امروز مردم تورم های باالست، نه حذف چهار صفر!
بی بی سی از عصبانیت دست به تحریف زد 

رسانه دولتی انگلیس، در انعکاس بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار زوج های جوان، 
دست به تحریف و شیطنت رسانه ای زد و سعی کرد رهبر معظم انقالب را در مورد غرب، 
کم اطالع نشــان دهد. این شبکه با القای این گزاره نادرست، نوشت: »بنا بر آمار رسمی 
دولت آمریکا، متوسط تعداد اعضای خانوار در آمریکا در سال 2018 میالدی 3/4 بوده 
اســت. یعنی هر خانواده 1/9 فرزند دارد. در ایران حدود 60 سال پیش هر زن در طول 

دوران باروری اش هفت فرزند داشت اما این عدد حاال به حدود 1/7 رسیده است.«
شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی عالوه بر این، با القای اینکه معظم له صرفاً به دلیل 
مقابله با آمریکا، خواهان فرزندآوری شده اند، در تیتر خود نوشت: »آیت اهلل خامنه ای با 

اشاره به »آمار آمریکا« خواهان افزایش جمعیت ایران شد.«
و این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار زوج های جوان که در فروردین ماه 
سال جاری انجام شده و خبر آن دو روز پیش در پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
معظم له منتشر شد، در »نکوهش کم فرزندی« فرموده اند: »به هرحال افزایش فرزند باید 
به صورت یک فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای غربیـ  مثالً در آمریکا 
ـ خانواده ای پانزده تا بّچه دارند، بیست تا بّچه دارند و از این قبیل، تشویق ]هم[ می شوند 
و هیچ کس مذّمتشان نمی کند. اّما نوبت به کشور ما که می رسد، این طرف قضّیه تشویق 

می شود، ]یعنی[ کم فرزندی و مانند اینها.«
تحریف آشکار و البته ناشیانه رسانه روباه پیر به وضوح از اهمیت توصیه رهبر معظم 

انقالب و نگرانی دشمنان از این توصیه راهگشا حکایت می کند.

گفت و شنود

تزریق !
گفت : برخی از مدعیان اصالحات هنوز هم زیر لب زمزمه می کنند 

که برویم با آمریکا مذاکره کنیم !
گفتم : یعنی اینهمه خسارت و آنهمه بدعهدی و دروغگویی 

آمریکا این عده را سر عقل نیاورده است ؟!
گفت : چه عرض کنم ؟!  اگر عقل داشتند که از فاجعه برجام و توطئه 

تحریم ها و راه اندازی داعش علیه ایران و ... عبرت گرفته بودند!
گفتم : یارو رفت که آمپول پنی سیلین تزریق کنه، دکتر برای 
اطالع از حساسیت یارو پرســید؛ قبال هم پنی سیلین تزریق 
کرده ای ؟ جواب داد؛ بله. ولی بعد از تزریق دچار تشــنج شد  و 
نزدیک بود قبض رو بگیره و بره که با هزار زحمت نجاتش دادند 
و پرسیدند؛ مگه نگفتی که قبال هم پنی سیلین تزریق کرده ای ؟ 

گفت؛ آره، اون دفعه هم مثل حاال نزدیک بود بمیرم !

سعداهلل زارعی 

صفحه 2
چهار  شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ 
۵ ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره 222۵۳

عربســتان ســعودی در اداره جنگ یمن و در برون رفت از آن دچار بحران 
اساسی است. حدود 52 ماه پیش، رهبر معظم انقالب اسالمی با قاطعیت از شکست 
متجاوزین به یمن و به طور خاص از شکست خفت بار عربستان سعودی خبر داده 
بودند و این در حالی بود که در آن زمان همه عالئم به نفع سعودی بود. هواپیماهای 
بسیار پیشرفته آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی کوچه و بازارها را بمباران می کردند 
و شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2216 که 25 فروردین 94 یعنی سه هفته 
پس از آغاز تجاوز سعودی به یک عضو آن صادر شد، طرف مظلوم و مورد تهاجم را 
به شدت محکوم کرد و خواستار سلب حیات او شد! کشورهای اسالمی چشم های 
خود را بستند و با زبانشان به حمایت از متجاوز روی آوردند و کشورهای عربی به 
جز یکی - دو استثنا، در کنار رژیم متجاوز قرار گرفتند و در ریختن خون برادران 

عرب خود شریک شدند! 
در این میان جمهوری اسالمی متجاوزان را مثل همیشه محکوم کرد و تالش 
خود را به توقف این جنگ معطوف نمود اما با این وجود به دلیل محاصره هوایی و 
دریایی یمن و عدم اتصال زمینی، ایران نیز کار زیادی نمی توانست انجام دهد. در 
اینجا یک ملت فقیر بود که در معرض دو جنگ قرار گرفته بود، جنگ رژیم سعودی 
و مؤتلفین آن و جنگ »برادران« که آلت دست واقع و بعضاً به امید موقعیتی کنار 
سعودی ها و اماراتی ها قرار گرفته بودند. اما این باز برای غلبه بر مردم یمن کفایت 
نمی کرد بر این اساس سعودی ها و اماراتی ها، وارد مذاکره رسمی با کشورهای مختلف 
از جمله مصر، پاکستان، افغانستان، ترکیه، موریتانی، اریتره و سودان شده و از آنان 
خواستند که یگان هایی را برای کمک به ارتش های سعودی و امارات در نظر بگیرند 
که البته در اکثر این موارد با پاسخ منفی مواجه گردیدند. در این میان سه کشور 
مصر، پاکستان و ترکیه اگرچه انصاراهلل را محکوم کردند اما به مشارکت در جنگ 
رژیم سعودی نیز تن ندادند. پس از این بود که دولت سعودی به خصوص در مذاکره 
با دولت های پاکستان و افغانستان از آنان خواست، جهت اعزام نیروهای غیرنظامی 
خود در قبال دریافت مبالغی پول با ارتش عربستان همکاری نمایند. براساس برخی 
اخبار دولت نواز شریف در پاکستان قبول کرد که در مقابل دریافت روزانه 9 دالر، به 
ازای اعزام هر نفر، افراد را به جنگ علیه یمن گسیل کند و البته عالوه  بر آن یک 
خانه مجلل در ریاض نیز از دولت سعودی دریافت کرد. کما اینکه چنین فرمولی 
در کابل نیز مورد بحث قرار گرفت، ولی در نهایت تعداد افغانی و پاکستانی هایی 

که در قالب گروه های مزدور به عربستان گسیل شدند از 30 هزار نفر کمتر بود. 
عربســتان پس از آنکه قطعنامه 2216 را از سازمان ملل گرفت، که در حکم 
مجوز ادامه جنگ بود، شورای همکاری خلیج فارس را به کمک گرفت و در نهایت 
توانست از همه آنان از جمله قطر، کویت و عمان قول همکاری بگیرد. از آن طرف 
بر مبنای بین المللی معرفی کردن جنگ، سعودی درصدد برآمد کشورهای آمریکا، 
انگلیس و فرانسه را نیز ولو به شکل نمادین وارد عرصه نماید و این در حالی بود که 
از یک سو این سه کشور غربی تجربه چندان موفق در مدیریت درگیری ها نداشتند، 
از سوی دیگر اعتمادی به مدیریت سیاسی و نظامی سعودی نداشتند. عالوه  بر آن، 
در این زمان، این سه کشور در درون خود دستخوش تحوالتی بودند. روی کار آمدن 
ترامپ در آمریکا و نیز تندروها در انگلیس سبب شد تیم بن سلمان بتواند با دادن 
رشوه های کالن، ورود عملی به جنگ و البته در حد محدود را به دست آورد. از نظر 
بن سلمان این تا حد زیادی کفایت می کرد و برای پیروزی بر یمنی ها جواب می داد. 
در این فضا عملیات نظامی که ششم فروردین 94 به نام »عاصفه الحزم« آغاز و به 

عملیات »اعاده االمل« رسیده بود، رو به شدت گذاشت. 
اما زیاد طول نکشید که همراهان عرب سعودی دریافتند، یمن صخره سختی 
اســت و عبور از آن ممکن نیست. پیش از این مصری ها، عثمانی ها و اروپایی ها، 
یمنی ها را تجربه کرده بودند. مصر در دوره جمال عبدالناصر که در اوج قدرت و 
خوشنامی بود، در مواجهه با همین یمنی ها 50,000 نفر کشته داد و عثمانی در قرن 
18 با تلفات زیاد ناگزیر به فرار از یمن شد و در این دوران، یمن تنها کشور عرب 
جهان بود که تحت امپراتوری عثمانی قرار نداشت. البته یمن یک بار دیگر نیز به 
تصرف عثمانی در آمد و عثمانی این بار هم در دهه1910 ناگزیر به فرار از یمن گردید. 
کشورهای عربی خلیج فارس به زودی دور عربستان را خالی کردند و در واقع به جز 
امارات در صحنه باقی نماندند. در اینجا ســؤال این است که چرا حتی وقتی بقیه 
صحنه جنگ علیه یمن را ترک کردند، امارات نه تنها کنار عربستان باقی ماند بلکه 
به مرور به طرف اصلی جنگ زمینی یمن نیز تبدیل گردید. این سؤال از این جهت 
اهمیت دارد که حتی تندروترین و خوشبین ترین مقامات امارات هم قاعدتاً به اندازه 
واقعی خود توجه داشتند و این احتمال را می دادند که ممکن است آنان در جنگ 
یمن، نهایتاً با ایران طرف باشند! و برخالف کشور سعودی که عمق راهبردی مناسبی 
دارد و موقعیت های اقتصادی-تجاری آن نیز غیرمتمرکز است، شش امیرنشین از 
هفت امیرنشین امارات اساساً در یک باریکه به طول حدود 300 کیلومتر و عمق 
حدود 50 کیلومتر در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در فاصله نسبتاً  اندکی از ایران 
قرار دارند و موقعیت هایی که امارات را صاحب نام و اعتباری کرده است، به واسطه 
نزدیــک و در تیررس بودن، در معرض تهدید دائمی قرار دارند بنابراین ورود این 
کشور کوچک و شکننده در جنگ یمن به هیچ وجه منطقی نبود، این هم منطقی 
نیست که تصور کنیم مسئولین اماراتی که به هر حال نزدیک به 50 سال تجربه 

حکومت داری داشتند، به دلیل ناپختگی وارد این معرکه شده اند. 
آنچه منطقی به نظر می آید این است که سعودی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها 
و صهیونیست ها در جمع بندی وضعیت منطقه و سیاست هایی که در نظر داشتند 
اجرا شود، روی جمهوری اسالمی ایران به طور کلی یک خط قرمز کشیده بوده اند. 
به این معنا که در اتاق های طراحی عملیات از آینده ای نزدیک که در آن جمهوری 
اسالمی کامالً ساقط شده، خبر داده بودند و امارات با قطعی تلقی کردن عدم امکان 
حمایت جدی جمهوری اسالمی از مردم مظلوم یمن وارد میدان گردید و به مرور 

این باور رسوخ بیشتری هم پیدا کرد و به ایفای نقش های بزرگ تر تمکین نمود. 
جنگ یمن علی رغم اجرایی شدن برنامه پرحجم و بی رحمانه »اعاده االمل« ادامه 
پیدا کرد و از آن طرف انصاراهلل، به مثابه بازوی نظامی مردم یمن وسعت و قدرت 
بیشتری پیدا کرد تا جایی که سازمان ملل که در قطعنامه 25 فروردین 94 خود، آن 
را تروریستی و غیرقانونی خواند و خواستار خلع سالح کامل آن و محرومیت از هر 
نوع فعالیت سیاسی شده بود، برای مذاکره با آن نماینده ای تعیین کرد و هم اینک 
یک دیپلمات برجسته انگلیسی - گریفیتس- با انصاراهلل ارتباط مستمر دارد. این 
انصاراهلل در زمان آغاز جنگ، فقط بر 4 استان از 18 استان یمن سیطره داشت. در 
حین جنگ این تســلط بر 14 استان توسعه یافت و هم اینک شامل سیطره بر ده 
استان یمن می باشد. بنابراین منطقه سرزمینی تحت سیطره انصاراهلل حین این جنگ 
به 2/5 برابر رسیده است. از جهت قدرت تسلیحاتی هم انصاراهلل وضع جدیدی 
پیدا کرده است. زمان صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل، صحبت 
ســر گرفتن تعدادی آر.پی جی از دست نیروهای انصاراهلل بود و هم اینک نماینده 
 )RoKan( 3دبیرکل با نیروهایی مذاکره می کند که در همین هفته موشک ُرکان

آن با طی حدود 1300 کیلومتر مسافت به شرقی ترین نقطه سعودی اصابت کرد.
کاماًل واضح است که اقدام عربستان برای مهار انصاراهلل برای رژیم سعودی 
بی نتیجه بوده و البته با هنر بن سلمان، هم اینک شیر خفته یمن بیدار شده و ضمنًا 
می داند که عاقبت مواجهه با چنین شیری چه می شود. سعودی یا باید فرار کند 

و یا تن به مرگ دهد. 
در این میان می توان سه نتیجه مهم مترتب بر جنگ یمن را برشمرد: 

1-مسئله امنیتی رژیم سعودی که چهار سال پیش قرار بود با جنگ حل شود، 
در ماه های پایانی این جنگ نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده 
اســت. شکست در جنگ یمن روحیه مخالفان آن در محیط منطقه ای، در داخل 
یمن و در داخل عربستان را باال می برد و به همین میزان ضریب ایمنی این کشور 
پایین می آید و لذا شکست عربستان در جنگ یمن می تواند به فروپاشی آل سعود 

بینجامد و یا به فروپاشی آن کمک کند. 
2- پیروزی انصاراهلل که پیروزی یمن در جنگ است، به موقعیت امنیتی رژیم 
اسرائیل هم آسیب جدی وارد می کند. تا پیش از این رژیم صهیونیستی عمالً حاکم 
مطلق دریای سرخ از تنگه باب المندب تا خلیج عقبه بود به گونه ای که هواپیماهای 
جنگی آن بدون مواجه شدن با هیچ خطری از آسمان دریای سرخ عبور می کردند و 
وارد آسمان سودان شده و خارطوم را مورد تهاجم نظامی قرار می دادند و به سالمت 
بازمی گشتند گاهی هم برروی آسمان بخشی از اردن، بخشی از عربستان و بخشی 
از دریای سرخ بودند و اهداف خود در اطراف این دریا را مورد تهاجم خویش قرار 
می دادند. پیروزی انصاراهلل وضع امنیتی این آبراه را دگرگون می کند و به تضعیف 
موقعیت اسرائیل منجر می شود و این در حالی است که در دهه های گذشته، رعب 
ناشی از سیطره امنیتی اسرائیل بر این آبراه و بر محیط پیرامونی آن، بسیاری از 
کشورهای مسلمان آفریقایی را با رژیم اسرائیل هماهنگ کرده بود. در واقع پیروزی 

یمنی ها بر سعودی، منطقه را تا حد زیادی از سیطره این رژیم نیز خارج می کند. 
3- پیروزی انصاراهلل در یمن و بــه طور کلی پیروزی یمنی ها در مواجهه با 
رژیم های عربی، موقعیت آمریکا در این منطقه را نیز به خطر می اندازد. همه می دانند 
که برای شکســت دادن یمنی ها یک ائتالف غربی- عربی شکل گرفته بود و لذا 
اینجا صحبت از شکست یک ائتالف است نه شکست یک کشور. آمریکایی ها در 
حال حاضر در منطقه ما حدود 30 پایگاه ثابت نظامی از ترکیه تا افغانستان دارند و 
عالوه بر آن حدود 70 شناور کوچک و بزرگ نظامی آنان نیز در آب های منطقه حضور 
دارند که تعداد این ناوها در خلیج فارس به 50 فروند می رسد. ثانیاً همه می دانند که 
یمنی ها و به خصوص بازوی نظامی آنان - انصاراهلل- به شدت ضدآمریکایی هستند 
و پیروزی آنان به معنای شکست نظامی آمریکا نیز هست چرا که همه می دانند اگر 
آمریکایی ها می توانستند، از پیروزی مخالفان مسلح خود جلوگیری می کردند. این 
به آن معناست که آمریکا باید فکر جای دیگری باشد و اسباب کشی را آغاز نماید.

داستان یمن در ماه های پایانی 

یادداشت روز

نکته

دیروز رئیس جمهور محترم در جمــع کارکنان وزارت 
خارجه بی آنکه برای نمونه به یکی از دســتاوردهای برجام 
 اشاره کرده و یا از خسارت های فراوانی که برای مردم و نظام 
در پی داشته است یاد کند، به تعریف و تمجید همیشگی از 
برجام پرداخت و ظاهرا در پاسخ به منتقدان فرمودند:  »من 
به عنوان رئیس جمهور، هم در دور اول و هم دور دوم، نظرم را 
در سیاست خارجی به رای مردم گذاشتم و یکی از شعارهای 
اصلی در انتخابات تعامل سازنده با جهان بود. شاید یکی از 
دالیل کسانی که به من رای دادند همین اصل تعامل سازنده 

با دنیا باشد«! 
در این خصوص باید بــه رئیس جمهور محترم یاد آوری 
کرد که »تعامل ســازنده با جهان«، یک »ادعا« است که به 
»قوطی سربســته« شبیه است و از آنجا که مفهوم بایسته 
و پسندیده ای دارد، همه سیاستمداران و نامزدهای ریاست 
جمهوری در همه جای جهان حتی اگر به آن اعتقاد هم نداشته 
باشــند، در تبلیغات انتخاباتی خود بر آن تاکید می ورزند. 
کدام نامزد ریاســت جمهوری را می توان آدرس داد که در 
تبلیغات انتخاباتی خود گفته باشد »من اهل تعامل سازنده 
با جهان نیستم و هدف من ایجاد جنگ و تنش و نا آرامی در 
جهان اســت«! و یا کدام نامزد ریاست جمهوری را می توان 
یافت که ادعــای مردمی بودن، حمایت از محرومان، توزیع 
عادالنه ثروت، گسترش رفاه، احترام به نظر دیگران و... را 

نداشته باشد!
از این روی باید گفت شــعار »تعامل سازنده با جهان« 
برخالف آنچه آقای روحانی گفته اند علت رای مردم به عملکرد 
سیاست خارجی دولت ایشان و نشانه تائید آن سیاست ها 
نبوده است چرا که اگر »وعده« را قول و قرار مشخص و »ادعا« 
را شعار کلی تلقی کنیم، باید گفت؛ مردم به »وعده« ها رای 
می دهند و نه »ادعا« ها و اگر قرار بر رای به ادعاها باشد همه 

نامزدها، ادعاهای مردم پسند و دهان پُر کن دارند.
بنابراین رئیس جمهور محترم برای ارزیابی میزان رضایت 
رای دهندگان از سیاست خارجی دولت ایشان باید وعده هایی 
را که در تبلیغات انتخاباتی خود به آنان داده است فهرست 
کنند و ســپس برای ملت توضیح بدهنــد که کدامیک از 
آنها تحقق یافته اســت و چه تعداد از آن وعده ها بر زمین 
 مانده و یا به عکس خود تبدیل شده است! به عنوان نمونه 
و فقط نمونه- وعده داده بودید کاری می کنید که عالوه بر  -
چرخ سانتریفیوژها چرخ معیشت مردم هم بچرخد و حاال هر 
دو از چرخش ایستاده است! فرموده بودید؛ همه تحریم ها 
را لغو می کنید ولی نه فقط لغو نشده که ده ها تحریم هم به 
آن اضافه شده است! وعده داده بودید که احترام پاسپورت 
ایرانی را حفظ می کنید اما، امروز وزیر خارجه شــما هم در 
نیویورک که مقر سازمان ملل است بیش از 800 متر مربع حق 
جابجایی ندارد و آمریکا قانون منع سفر به ایران را تصویب 
کرده است! و به نماینده ای که برای سفارت در سازمان ملل 
معرفی کرده اید ویزا نمی دهد! وزیر خارجه کشــورمان را 
تحریم می کند! و.... فهرست وعده های بر زمین مانده به درازا 
می کشد! کاش به چند وعده تحقق یافته  اشاره می فرمودید! 
حسین شریعتمداری

آقای روحانی!
مردم به »وعده« ها رای دادند، نه »ادعا« ها 

چرا دشمن از »ایراِن پرجمعیت«
 هراس دارد؟

شاخص های جهانی به  روشنی 
حاکی از آن اســت کــه میزان 
جمعیت یک کشــور بر حوزه های 
گوناگون اقتدار آن کشور تأثیرات 
به عنوان  و جمعیت،  دارد  عمیقی 
قدرت  اساسی  مؤلفه های  از  یکی 
اســتراتژیک در مجامع علمی  و 

اجرایی دنیا پذیرفته شده است.
سه روز قبل، یعنی 13 مرداد 98، به 
مناسبت یکم ذی الحجه، سالروز ازدواج 
حضرت علــی)ع( و حضرت زهرا)س(، 
پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای، 
بیانات معظم له را که در دیدار جمعی از 
زوج های جوان در فروردین 1398 ایراد 
شده، منتشر کرد. بخشی از بیانات رهبر 
معظم انقالب در دیدار زوج های جوان 

از این  قرار بود:
»و البته امروز در کشــور ما مردم 
گوش می کننــد، حرفــی ندارند؛ آن  
کســانی که این حرف به آنها می رسد، 
حرفی ندارنــد و گوش می کنند منتها 
مسئولینی که بایستی عمالًً دنبال کنند 
و زمینه هــا را فراهم کنند، آن کار الزم 
را انجام نمی دهند. البته مسئولین ]رده[ 
باال می گویند »قبول داریم« اما مسئولین 
میانی درست عمل نمی کنند؛ به هرحال 
افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ 
دربیایــد. شــما ببینیــد، در بعضی از 
ـ  ـ مثاًل در آمریکاـ  کشــورهای غربیـ 
خانواده ای پانزده تا بچه دارند، بیست تا 
بچه دارند و از این قبیل، تشویق ]هم[ 
می شوند و هیچ کس مذمتشان نمی کند. 
امــا نوبت به کشــور ما که می رســد، 
این طرف قضیه تشویق می شود، ]یعنی[ 
کم فرزندی و مانند این ها، بنابراین این 
هم یک نکته اســت که ان شاءاهلل باید 

مورد توجه باشد«
پس از انتشــار بیانات رهبر معظم 
انقالب درخصــوص افزایش جمعیت، 
رســانه های اپوزیســیون و بیگانــه 
تالش کردند با ارائه »بخشی از حقیقت« 
مؤلفه های مهم مستتر در بحث جمعیت 
را وارونه نمایــی کنند. فارغ از نیت های 
شــوم معاندین نظام و هــراس آنان از 
»ایراِن پرجمعیت«، آنچه در پی می آید 
نشــان می دهد بی تردید بیانات رهبر 
فرزانه انقالب که با محوریت »جمعیت 

به عنوان مؤلفه اقتدار ایران« منتشر شد، 
کامالًً رهنمودهایی کارشناسی  شده و 

صحیح بوده است.
»جمعیت«؛ 

مؤلفه زیرساختی رشد و اقتدار
بر اساس گزارشی که تسنیم منتشر 
کرده اســت، نه تنها برآوردهای داخلی، 
بلکه شــاخص های جهانی به روشــنی 
حاکی از آن اســت که میزان جمعیت 
یک کشور بر حوزه های گوناگون اقتدار 
آن کشور تأثیرات عمیقی دارد. در حوزه 
نظامی  برای سنجش قدرت نظامی  یک 
کشــور، مؤلفه های گوناگون جمعیتی 
سنجیده می شود. جمعیت کل، نیروی 
در دسترس، نیروی نظامی  مناسب برای 
خدمت، نیروی نظامی  به سن خدمت 
رســیده، نیروی نظامی  فعال و نیروی 
نظامی  رزرو برخی شاخص هایی هستند 
که برای سنجش آمادگی قوای نظامی 

 هر کشور، موردسنجش قرار می گیرند.
در حوزه اقتصادی نیز درباره تأثیر 
عمیق نرخ باروری در اقتصاد هر کشور 
اتفاق نظر وجود دارد. »پل ساموئلسون« 
در مقاله ای به نام »یک مدل دقیق وام 
مصرفی با یا بدون قــرارداد اجتماعی 
پول« اثبات کرد »نرخ باروری انسانی« 
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد هر 
کشور است. »هنری  هارود«، اقتصاددان 
برجســته »کینز« ی رشد جمعیت را 
عامل رشــد طبیعی اقتصــاد می داند. 
همچنین مطابق نظر »رابرت ســولو« 
اقتصاددان مشــهور آمریکایی، افزایش 
نرخ رشــد جمعیت،  گرچــه »ذخیره 
ســرانه ســرمایه« و همچنین »تولید 
ســرانه« کمتری را بــرای اقتصاد رقم 
خواهد زد، لیکن »رشــد پایا« و »توان 
اقتصادی باالتری« را به وجود می آورد. 
»ادموند فلپس« بــه رابطه دقیق بین 
رشــد اقتصادی و رشد جمعیت دست 
یافــت که بــه »قاعده طالیی رشــد« 
مشهور شد. بر اساس این قاعده، کارایی 
نهایی سرمایه، با نرخ رشد جمعیت برابر 
اســت، به  عبارت  دیگر، رشد اقتصادی 
تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. 
این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند 
موریــس اله و جان نیومــن نیز تأیید 
کرده اند. »سیمون کوزنتس« با بررسی 
آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد 

جمعیت در کشورهای مختلف، به این 
نتیجه رسیده که همبستگی معنی داری 
بیــن کاهش یــا افزایــش جمعیت با 
درآمد سرانه وجود ندارد. »کنت آرو« و 
همکارانش در سال 2003 اعالم کردند 
جمعیت شکلی از سرمایه است، بر این 
اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی 

کنترل و محدود می شود.
در این زمینــه انبوهی از نظریات 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی وجود 
دارد، کــه ذکــر آنها رونــد بحث را به 
حاشیه خواهد برد. تا اینجا باید بپذیریم 
که جمعیت، به عنوان یکی از مؤلفه های 
اساسی قدرت اســتراتژیک در مجامع 
علمی  و اجرایی دنیا پذیرفته شده است.
روند دو هزار ساله تغییر جمعیت

بر اســاس ایــن گــزارش، روند 
تغییرات جمعیــت روی زمین در گذر 
تاریخ بســیار جالب  توجه است. پیش 
از رخدادهایی مانند انقالب جنســی و 
همچنیــن برنامه های کاهش جمعیت 
در غرب، جمعیت جهان از ابتدای سده 
بیستم رشدی بی سابقه به خود گرفته 
بود. دلیل اصلی این رشــد بی ســابقه 
شاید همه گیری بهداشت و درمان بوده 
است؛ اکنون این روند افزایشی به دلیل 
سیاست های فرهنگی و اجتماعی غرب 
بسیار کند شده است. بیایید نگاهی به 
رونــد افزایش جمعیت جهان از ابتدای 

میالد مسیح تاکنون بیندازیم.
جمعیت جهــان هم اکنون از 7/6 
میلیارد نفر فراتر رفته است. نرخ افزایش 
ساالنه جمعیت، 1/09 درصد است که با 
این حساب هرسال حدود 82 میلیون نفر 
به جمعیت جهان اضافه می شود. چین با 
بیش از 1/4 و هندوستان با 1/35 میلیارد 
نفر کشورهای اول و دوم پرجمعیت دنیا 
هستند و مجموعاً 36 درصد جمعیت 
جهــان را در خود جای داده اند، پس  از 
این دو، ایاالت  متحده با 326 میلیون نفر 
در جایگاه سوم قرار دارد. ایران با حدود 
82 میلیــون نفر، جایگاه هجدهم را به 

خود اختصاص داده است.
یک موضوع مهــم در این زمینه، 
شرایط افزایش جمعیت جهان در گذر 
تاریخ اســت. برآوردها نشــان می دهد 
جمعیت جهان در سده های اول میالد 
مسیح)ع( کمتر از 200 میلیون نفر بود. 

این جمعیت در سال 1000، به حدود 
270، در سده 1500 به حدود 450، و 
در ابتدای سده 1700 به 600 میلیون 

نفر رسید.
از ایــن زمان بــا توجه به تحوالت 
فناوری، رشد جمعیت شتاب بیشتری 
گرفت، چنان که طی 150 ســال پس 
از آن، در ســال 1850، جمعیت جهان 
دو برابر شــده و از مرز 1/2 میلیارد نفر 
گذشته بود. این جمعیت در سال 1900 

به 1/6 میلیارد نفر رسید.
در قرن بیستم، با توجه به مؤلفه های 
متعدِد بهبود سبک زندگی، رشد جمعیت 
شتاب مضاعف گرفت، چنان که در سال 
1950، جمعیت جهان از 2/5 میلیارد 
نفــر فراتر رفت. پــس از آن، با روندی 
تصاعدی، در نیمه دوم قرن بیستم، 3/5 
میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده شد 
و از مرز 6 میلیارد نفر گذشــت. با روند 
فعلی پیش بینی می شود این جمعیت 
در ســال 2050، به حدود 10 میلیارد 
نفر برســد. نکته قابل تأمل اینکه طی 
نیم قرن گذشته، نرخ افزایش جمعیت 
جهــان از حدود 2 درصد به حدود 1/1 

درصد کاهش داشته است.
در این میــان  تراکم جمعیت نیز 
شایان توجه است. سرانه نفرات به ازای 
زمین در دسترس، از 19 نفر به 51 نفر 
در هر کیلومترمربع افزایش داشته است.

ترکیب جمعیتی ادیان در جهان نیز 
جالب است. بر اساس آخرین مطالعات، 
در سال 2010 میالدی،  میان حدود 7 
میلیارد جمعیت جهان، 2/2 میلیارد نفر 
مسیحی، 1/6 میلیارد نفر مسلمان، 1/1 
میلیارد بی دین، 1 میلیارد هندو، 500 
میلیــون بودیســت، 400 میلیون نفر 
معتقد به ادیان نوظهور، 58 میلیون نفر 
معتقد به آیین های متفرقه، و کمتر از 

14 میلیون نفر یهودی بوده اند.
رونــد تصاعدی افزایش جمعیت و 
همچنین قحطی های ناشــی از توزیع 
نامتوازن غذا در جهان، دست مایه تبلیغ 
روی ایده ای شــد که کاهش جمعیت 
جهــان را مطرح می کرد؛ غافل از اینکه 
این ایده، در یک پازل بزرگ تر و از سوی 
محافل خاص هدایت می شود، محافلی 
که جمعیت را به عنــوان مؤلفه اقتدار 

»دیگران« هدف گرفته اند.

رئیس مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه قطعا اقدامات آمریکا 
علیــه تهــران از جنس جنگ 
ایران  پاسخ  گفت:  بود،  نخواهد 
به  آنها که دنبال حمالت نظامی 
 به ایران هســتند، آن است که 
پایگاه هــای متعددی در منطقه 
که  آمریکایی هاســت  میزبان 
می تواند مورد آسیب جدی قرار 

بگیرد.
علــی الریجانی، رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در آیین تقدیر از 
اصحاب رسانه در روز خبرنگار، تصریح 
کرد: پاســخ ایران بــه  آنها که دنبال 
حمالت نظامی به ایران هســتند، آن 
اســت که پایگاه هــای متعددی در 
منطقه میزبان آمریکایی هاســت که 
می تواند مورد آسیب جدی قرار بگیرد، 
ضمن اینکه مختصر عقلی هم دارند که 

وارد این ماجراجویی ها نشوند.
وی گفت: ممکن است ناامن سازی 
در بخش هایی از کشور در دستور کار 
آمریکا و دیگر دشــمنان جمهوری 
اســالمی باشــد ولی قطعا اقدامات 
آنها علیــه تهــران از جنس جنگ 

نخواهد بود.
به گزارش فارس، رئیس مجلس 
شورای  اسالمی اظهار داشت: دشمن 
به دنبال آن اســت که مانع توسعه 
اقتصادی ایران شــود زیرا جمهوری 
اسالمی قدرتی قوی در منطقه است 
و به همین دلیل هدف آنها جلوگیری 

از پیشرفت کشورمان است.
الریجانی بیان داشت:  کمک کردن 
به اقتصاد ملی از سوی خبرنگاران و 

رسانه ها به جای مایوس کردن مردم 
و انتشار گزارشــات منفی می تواند 
در دستور کار اهالی رسانه قرار گیرد 
ضمن اینکه باید مردم را در مسیرهای 

مختلف راهنمایی کرد.
درونی  توانمند سازی  گفت:  وی 
کشــور برای دولــت و مجلس مهم 
است. این در حالی است که بسیاری 
از ظرفیت های بالقوه در کشور وجود 
دارد کــه باید بــا حمایت های الزم 

بالفعل شوند. 
رئیس مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: بســیاری از افراد 
جویای کار به دنبال دریافت راهنمایی 
هستند و انجام وظیفه رسانه ها و به ویژه 
رادیــو و تلویزیون در این زمینه مهم 
است که با توجه به رصد من مشخص 
شده در این زمینه کم کاری داشته ایم.

الریجانی گفت: باید جامعه درباره 
موضوعــات مرتبط بــا کارآفرینی و 
توســعه اقتصادی اطالعات خوبی به 
دســت بیاورند که برای مثال قانونی 
در مجلس درباره توســعه اقتصادی 
روســتاها تصویب شــده که نیازمند 

اطالع رسانی بیشتر است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی 
 ابراز داشت:  ایجاد همبستگی سیاسی 
و اجتماعی در کشور از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. چرا که دشمن به 
دنبال مایوس کردن مردم و تخریب 
جمهوری اســالمی است. به همین 
دلیل باید اختالفــات جزئی را کنار 
گذاشت. زیرا عقل هم چنین دستوری 
می دهــد و وظیفه انقالبی و ملی هم 

چنین موضوعی را تبیین می کند.

الریجانی:

اقدامات آمریکا علیه تهران
 از جنس جنگ نخواهد بود


