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* همان ابتدای گام دوم انقالب شاهد تحقیر آمریکایی ها در منطقه غرب 
آســیا بودیم این گام محکم و مقتدرانه را مدیون رهبری حضرت آیت اهلل 

خامنه ای هستیم.
0902---4610

* آقای رئیسی با مدیریت خود در قوه قضائیه هم جلوی خدشه دار شدن 
انقالب را گرفته و هم حقوق ضایع شده از بیت المال را برگردانده اند. قدردان 

زحمت ها و تالش های این خادم انقالب هستیم.
0921---8139

* وقتی پول هایی را که آیت اهلل رئیســی به بیت المال برگردانده با برجام 
سراســر خسارت محض مقایسه می کنیم تفاوت فاحش بین دو مدیریت 

انقالبی و غیرانقالبی به خوبی معلوم می شود.
0913---9986
* از آقای رئیس جمهور می خواهیم از ماشین ضدگلوله پیاده بشوند و برای 
چند دقیقه میان ما مردم بیایند تعداد زیادی از خانم ها به دلیل بیکار شدن 
همسرانشان و مخارج ســنگین زندگی به گدایی افتاده اند و خانواده های 
بسیاری در حال فروپاشی است. به خدا قسم مطالبه ما زنان حضور مختلط 
در ورزشگاه نیست فرزندان ما دچار سوءتغذیه شده اند. چرا هیچ مسئولی 

صدای ما را نمی شنود؟
0918---0326

* مقایســه دو اقدام در مورد بانوان، یکی تقدیم الیحه در حمایت از زنان 
توسط قوه قضائیه و دیگری هم اجازه ورود زنان به ورزشگاه مردان نشان 
می دهد کدام قوه به فکر دغدغه رفع مشکالت بانوان هستند و کدام قوه در 
فکر هیاهوی سیاسی و استفاده ابزاری از اقشار مختلف برای اهداف جناحی.
دوالبی

* بانوانی که عالقه مند به تماشــای فوتبال هســتند می توانند از طریق 
رســانه ملی هم بازی را تماشا کنند تا در معرض موارد غیراخالقی که در 
استادیوم ها، دیده و شنیده می شود قرار نگیرند. همچنین گویا اطالع رسانی 
کافی درباره مســابقات فوتبال بانوان صورت نمی گیرد که اغلب در غیاب 

خانم های تماشاچی برگزار می شود!
2622---021 و 6172---021
* از تیتر روز دوشــنبه کیهان درباره ورود زنان به ورزشگاه فوتبال مردان 
تشکر می کنم. آیا دولتمردان واقعا دغدغه دختران و پسران جامعه دینی  ما را 
دارند؟ آیا متوجه نمی شوند که عده ای می خواهند جوانان را به تباهی بکشند؟
0910---0514
* اعضای فراکسیون امید مجلس تاکنون تمام خواسته های اصالح طلبان 
را برآورده کرده اند مثل تأیید برجام هسته ای، تصویب  FATF آمریکایی، 
تأیید تمام وزرای دولت، چشم پوشی از استیضاح به موقع دولت، افزایش نرخ 
ارز و سکه، توزیع بی قاعده 18 میلیارد و رکود شدید، تورم افسار گسیخته، 
عدم پیگیری به اجرای بیش از 60 درصد مصوبات توسط دولت که مورد 
بی مهری دولت قرار گرفته اســت و موارد دیگر. حال که بوی انتخابات به 
مشام برخی ها خورده برای فریب مردم و جذب آرا به دروغ خود را از آنها 

کنار کشیده و اعالم بیزاری می کنند؟
0916---6043

* در انتخابــات پیش رو، مردم به گزینه هایی که به جوان گرایی انقالبی و 
جهادی ختم می شــود توجه ویژه ای دارند و به گزینه هایی اقبال خواهند 

کرد که در کارنامه های عملکردشان رویکرد انقالبی و جهادی داشته اند.
031---0883
* شعارهای فتنه گران در عراق که برگرفته از شعار منافقین داخلی نه غزه 
نه لبنان بود نشان می داد که آبشخور فتنه ها یکی است و همان دست های 
ناپاکی که در فتنه 78-88 و 96 در ایران به ایفای نقش می پرداختند عیناً 
همان ها این روزها از عصبانیت حضور بیش از 20 میلیون زائر حسینی)ع( 
به فتنه گری در داخل عراق مشغولند ولی کور خوانده اند. ان شا ءا... مردم با 
بصیرت و حسینی عراق نیز از این فتنه ها به سالمت عبور خواهند کرد و 

دشمنان را ناکام می گذارند.
0911---0049

* معلوم شده غیر از سفارتخانه آمریکا سفارتخانه های انگلیسی و هلند نیز 
در راه انداختن غائله اغتشاشات در کشور عراق دست داشته اند.عرض بنده 
این است که دستگاه وزارت خارجه ما باید با احضار حافظ منافع و سفیر 
این دو کشور که علیه اسالم و با هدف کم رنگ ساختن راهپیمایی اربعین 

امام حسین)ع( توطئه کرده اند به آنان تذکر جدی بدهد.
علیمردانی

* ناآرامی های خیابانی اخیر عــراق آخرین تالش برای احیای کینه های 
متروک میان دو ملت ایران و عراق است.

0990---7106
* اینکــه چرا برخی از دولتمــردان از اینکه در زمینه هایی به خودکفایی 
نزدیک شــده ایم، )همانند موضوع مهم خودکفایی در تولیدات دامی و ...( 
 این قدر برآشفته می شوند تعجب آور و نیازمند بررسی درباره خط و ربط آنان

است.
0918---9891

* چرا تورهای ترکیه )آنتالیا( ارزان تر از سفر به کربالست؟ قطعاً یک جای 
کار می لنگد.

0915---1382
* باید تعدادی از وزیران و نمایندگان مجلس مدتی در کار کاشت، داشت 
و برداشــت محصوالتی مانند گوجه فرنگی مشغول شده تا متوجه بشوند 
کشــاورزان چه می کشند و سرانجام چه بر سرشان می آید و متوجه شوند 
که کامیون های پر از گوجه محصول ساالنه کشاورزان زیان دیده مدت ها 

باید جلوی کارخانه رب سازی در صف باشند و تخلیه نشوند.
0918---0291

* درآمد 13 ساعت فروش نفت ایران برابر با هزینه یک سال چادر مشکی 
است. آیا چادر به عنوان یک کاالی مهم فرهنگی و استراتژیک، ارزش یک 
روز درآمد نفت ایران را ندارد؟ چرا یک خانم باید برای تهیه چادر مشکی 
به عنوان یک کاالی فرهنگی هزینه بیش از 8 برابری نســبت به مانتوی 

جلوباز را بپردازد؟
0915---9890
* امسال تصمیم  گرفتم از کاالی ایرانی استفاده کنم برای خرید کیف مدرسه 
فرزندم که ظاهرا طراحی خوب و دوخت و جنس خوبی داشت انتخاب و 
به قیمت صد هزار تومان خریداری کردم. با کمال تاسف تا 6 مهر بیشتر 
دوام نیاورد! به این دسته از تولیدکننده های داخلی عرض می کنم شما با 
این نحو تولید هم به خریدار ضرر می زنید و هم مردم را مجبور می کنید 
که به سوی کاالی غیرایرانی بروند که نتیجه اش ضرر زدن به قشر کارگر 
و نیروی کار با وجدان و متخصص داخلی اســت و ضرر اصلی متوجه کل 

جامعه می شود که تولیدش ضربه می خورد.
0917---0978

 پاسخ روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه 98/6/16  در خصوص؛ حذف قطار 6 
تخته تهران- خرمشهر توسط شرکت رجا، روابط عمومی راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران الزم می داند به منظور شفاف ســازی و تنویر افکار عمومی 
توضیحاتی را در این زمینه ارائه دهد: تغییر ســازما ن قطارها از اختیارات 
راه آهن است و هیچ تغییر سازمان  قطاری،  راسا توسط شرکت های حمل و 
نقل ریلی انجام نمی شود.  همچنین در حال حاضر قطارهای 4 تخته در مسیر 
جنوب با قیمت ارزان نیز وجود دارد که هموطنان گرامی می توانند با مراجعه 
به مراکز فروش و یا به صورت اینترنتی،  نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند.

 پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 13 تهران
در پاســخ به مطلب منــدرج در آن جریده وزین مــورخ 98/04/16 در 
خصوص »تخریب گسترده فضای ســبز فلکه دوم نیروی هوایی« ضمن 
تشکر از شهروندان محترم در خصوص اعالم مشکالت محلی و شهری به 
آگاهی می رساند: با توجه به قدمت فلکه دوم نیروی هوایی و مراجعه فراوان 
شهروندان به این بوستان، بازسازی و نوسازی تاسیسات زیربنایی از قبیل 
شبکه های آب خام، روشنایی، آب نما، سرویس بهداشتی و معابر،  در برنامه 
سازمان زیباسازی شهرداری تهران قرار گرفته و طبق زمان بندی مشخص 
تکمیل و به بهره برداری می رسد. از آنجا که حفظ و توسعه فضای سبز یکی 
از اولویت های شهرداری تهران است و کلیه پروژه  ها با در نظر گرفتن این 
امر اجرایی می شود،  بنا بر استعالم صورت گرفته از معاونت خدمات شهری 
و محیط زیســت منطقه 13 از روند اجرای پروژه بازسازی و نوسازی فلکه 
دوم نیروی هوایی،  گزارشــی مبنی بر خســارت جدی به فضای سبز این 

بوستان ارائه نشده است.

انتظار ناکام سفیر آمریکا
برای استعفای نخست وزیر عراق

پیش بینی و انتظار ســفیر آمریکا در بغداد که پشــت صحنه آشوب اخیر در 
شهرهای عراق قرار داشت، این بود که نخست وزیر عراق در اثر این فشار و فضاسازی 

استعفا می دهد.
در حالی که منابع خبری مختلف از نقش گسترده سفارت آمریکا در تحریک 
به اغتشاشــات اخیر در عراق خبر داده اند، یک تارنمای خبری اعالم کرد ســفیر 

آمریکا پیش بینی کرده بود عادل عبدالمهدی در اثر این حوادث استعفا می دهد.
 ،)Matthew tueller( تارنمای آمریکایی »تسک اند پریز« خبر داد متیو تولر
سفیر آمریکا در عراق، صبح شنبه )13 مهر( در نامه ای طبقه بندی شده به فرماندهان 
نظامی آمریکا، استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق را قریب الوقوع خواند 
و نوشــت »برآورد ما این اســت که »مقتدی صدر« با پاسخ به خشم ضد دولتی 
تظاهرکنندگان، به دنبال بهره برداری از این بحران و تقویت موضع خویش است. 
حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین نیز خواهان انتخابات زودهنگام شده است. با این 
تحوالت جدی، اســتعفای عادل عبدالمهدی تا امروز به نظر حتمی بوده و آینده 
سیاسی دولت عراق نامعلوم و پرتنش خواهد بود. معلوم نیست که این تحرکات، 

اعتراض ها و خشونت های همراه آن را کاهش دهد یا خیر.«
یادآور می شود آمریکایی ها در مقاطع مختلف - قبل و بعد از هر انتخابات- با 
فشــارهای سیاسی تالش کرده اند بر انتخاب دولت عراق اثر بگذارند اما نوعاً ناکام 
بــوده و بنابراین، پس از آن تالش کرده اند دولت مســتقر را تحت انواع فشــار و 
تهدیدهــا قرار دهند که این هم بی نتیجه بــوده و بنابراین، آخرین بار دامن زدن 
به آشوب و ناآرامی با کمک رژیم سعودی و عربستان را چاره بی ثبات سازی عراق 
تصور می کردند تا از این طریق بتوانند ایران و سوریه را هم تحت فشار قرار دهند 

اما امید آنها به سرعت ناامید شد.
پدر موشکی رژیم صهیونیستی

دوباره کاله از سرش افتاد!
قدرت نمایی نظامی  و فنی ایران، بار دیگر یک مقام صهیونیستی پر سابقه در 

حوزه تولیدات موشکی را به شگفتی و تحسین واداشت.
روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل نوشت: نیروهای نظامی  ایران ابزار جدیدی 
تولید کرده اند با نام »لبیک1« که راکت های توپخانه را به موشــک های زمین به 

زمین ارتقا می دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، »یوزی رابین« از پیشگامان تولید موشک در 
رژیم صهیونیســتی، در این  باره می گوید »آنچه در این سیستم تازه تازگی دارد 
آیرودینامیک باله های آن اســت که بســیار نادر است و تا کنون در هیچ کشوری 
مشاهده نشده است«. وی افزود: اقدام به یک طراحی اصیل و جدید، به جای کپی 
کردن از دیگران، خود نشانه اعتماد بنفس است. البته این دقیقاً همان پروژه »راکت 
نقطه زن« است که نتانیاهو و نیروی دفاعی اسرائیل از آن به عنوان »خط قرمز« یاد 
می کنند. گمان می رود حزب اهلل بیش از 1۵0 هزار موشک در اختیار داشته باشد 
و اگر رگباری از این موشک ها به تاسیسات حساس صورت بگیرد، مقابله با آن از 

توان عرصه های دفاع هوایی کشور خارج باشد.
 یوزی رابین پدر صنعت موشکی رژیم صهیونیستی، پیش از این هم به هنگام 
رونمایی ایران از ساخت موشک فاتح110، درباره توان مهندسان ایرانی گفته بود: 

من دشمن آنها هستم اما به احترام توان موشکی ایران، کاله از سر برمی دارم!
از وعده گزارش 100 روزه

تا 20 ماه غیبت روحانی از رسانه ها
وعده دولت و رئیس جمهور درباره گزارش دهی به مردم، با عمل آنها مطابقت 

نمی کند.
روزنامه رسالت ضمن گزارشی در همین زمینه نوشت: انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 96 با وعده های جالب و هیجان انگیز دولت منتخب همراه بود؛ صحبت از 
گزارش های دوره ای مداوم به مردم و دولتی شفاف و امیدوار به سرمایه گذاری غربی ها 
در ایران برای حل مشکالت بود، اما بیش از 2 سال گذشت و نه تنها وعده ای تحقق 
نیافت که دولتی ها حتی به روی خودشان هم نمی آورند که حرفی زدند و قولی دادند!
نه تنها به روی خودشــان هم نمی آورند که دریچه های ارتباط با مردم را نیز 
بستند و هیچ صحبتی در مورد روند فعالیت ها، گزارش از برنامه های در دست اجرا 
یا منتفی شــده و دالیل آن ارائه نمی دهند. مدتی است کشور با گرانی و سختی 
معیشت روبه روست و کارشناسان هرکدام از دالیل متعددی سخن گفتند، اما  قریب 
به اتفاق تأثیر مشکالت خارجی بر وضعیت اقتصادی را حدود 20 درصد می دانند 

و عمده مشکل ریشه در داخل دارد و به راهکارهای کوتاه مدت  امیدوار نماند.
بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، کابینه دولت نزدیک به 
300 روز سخنگو نداشت و هیچ صحبت و واکنشی راجع به چرایی این مسئله به 
میان نیامد. اواخر مهرماه 97 بود که علی ربیعی، وزیر پیشــین تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که در مرداد همان ســال در مجلس شورای اسالمی استیضاح و برکنار 

شده بود به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد.
موضوع مهم دیگر عدم ارائه گزارش رئیس جمهور به مردم اســت از آخرین 

نشست خبری رئیس دولت با اصحاب رسانه های داخلی حدود 20 ماه می گذرد و 
گویا هنوز هم قرار نیست گفت وگویی با رسانه ها برگزار شود.
رأی الیوم: عقب نشینی آمریکا

در قبال مقاومت ایران درس آموز است
یک روزنامه منطقه ای در یادداشــت هایی تصریح کرد؛ ایران با ایستادگی، از 
تحریم ها عبور و آمریکا را وادار به عقب نشــینی کرده؛ این درس برای کشورهای 

عربی است.
رأی الیوم با بیان اینکه »هر سه دشمن ایران یعنی رئیس جمهور آمریکا، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی و ولیعهد سعودی با بحران ها و مشکالت داخلی دست به 
گریبانند« نوشت: ایران دوره تحریم ها و مشکالت اقتصادی را با خردورزی پشت سر 
می گذارد. برخی منابع اسرائیلی بلندپایه بر این باورند هر سه رهبری که در سال های 
اخیر سردمداران مخالفت با ایران بوده اند، هفته گذشته در بحران های داخلی غرق 
شده اند. دونالد ترامپ درگیر پرونده فساد جدیدی در اوکراین شده، وکالی بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر اسرائیل نیز برای نخستین بار برای اطالع یافتن از فهرست 

اتهامات وی در جلسه استماع حاضر شدند.
تزیپی بارئیل شرق شناس اسرائیلی به نقل از این صهیونیست می گوید: متقاباًل 
ســران ایران با وجود تحریم های آمریکا و مشکالت اقتصادی این کشور، دوره ای 
همراه با خردورزی را پشت سر می گذارند. منابع یادشده در عین حال خاطرنشان 
کردند حمله قاطعانه و ویرانگر ماه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان با واکنش 
نظامی آمریکا و عربستان روبه رو نشد و حتی ریاض بار دیگر تصریح کرد مذاکره 

با تهران را می پذیرد.
رأی الیوم در یادداشت دیگری خاطرنشان کرد: ایران این درس را آموخته که 
با ایستادگی می توان آمریکا را به چالش کشید و به عقب نشینی واداشت؛ این باید 

درسی برای کشورهای عرب منطقه باشد.
در حال حاضر این ایران است که آمریکا را به وحشت انداخته و واشنگتن را 

به عقب نشینی واداشته است.
رادیو فردا: برای ضربه زدن به آمریکا

ایران دیگر مرزی نمی شناسد
رادیو آمریکایی »فردا« از بیانات رهبر انقالب در جمع فرماندهان سپاه پاسداران 

اظهار نگرانی کرد.
وبســایت رادیو فردا با اشــاره به تحریم چند ماه قبل سپاه پاسداران از سوی 
آمریکا نوشــت: آیت اهلل خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران در روز 10 
مهرماه صریح ترین فرامین را برای »کاهش تعهدات هسته ای« از یک سو و توسعه 
»نگاه فرامرزی« ســپاه به مسئله »جغرافیای مقاومت« را از سوی دیگر رسماً در 

یک »دیدار علنی« ابالغ کرد.
چنین فرامینی اگر در اتاق های فکر ابالغ شود جای شگفتی نیست، اما ابالغ 
چنین فرامینی از زبان »فرماندهی کل قوا« به »بازوی اجرایی« نظام، یعنی سپاه 
پاســداران، آن هم در پخش تلویزیونی بسیار تأمل انگیز است. به ویژه این که او در 
این دیدار با برشمردن »عناصر هویتی« سپاه پاسداران چنین توصیه کرد: »نگاه 
وسیع جغرافیای مقاومت ]یعنی[ نگاه فرامرزی را از دست ندهید. قناعت نکنیم به 
منطقه خودمان... این جوری نباشــد که یک چهاردیواری را انتخاب کنیم و دیگر 
کارمان به این نباشد که پشت این دیوار چه کسی است، چه تهدیدی وجود دارد. 
این نگاه وســیع فرامرزی، این امتداد عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجب ترین 

واجبات کشور است.«
این همه صراحت در کالم رهبر جمهوری اســالمی اشاره به چیست؟ توصیه 
او به نگاه فراتر از »منطقه خودمان« تا کدام مناطق را شــامل می شــود؟ توسعه 
»جغرافیای مقاومت«، آن گونه که او توصیه می کند،  تا کجاست؟ کاهش تعهدات 

هسته ای ایران چه مرزی دارد؟
 در این ســخنرانی، رهبر جمهوری اســالمی حدی برای »توسعه فرامرزی 

مقاومت« تعیین نکرد.
برای درک موضوع کافی است به بیست سال پیش مراجعه کنیم. در آن هنگام 
هر وقت از حمایت ایران از یک جریان مسلح )حزب اهلل( در درون کشوری دیگر 
)لبنان( پرســش می شد، پاسخ مقامات ایران یک چیز بود: حمایت ما از حزب اهلل 

لبنان »معنوی« است.
چند ســالی گذر زمان نیاز بود تا حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، در 
ســال 2012 فاش کند که تنها سه سال پس از استقرار جمهوری اسالمی »انواع 

کمک های معنوی، سیاسی و مادی را از سال 1982 از ایران دریافت می کنیم«.
ترجمان آنچه رهبر جمهوری اسالمی آن را توسعه جغرافیای مقاومت نامیده 
می توان در دیدارهای اخیر مقامات ارشد حماس و رهبران حوثی با خامنه ای یافت 

که مستقیماً از تلویزیون ایران پوشش داده شد. روشن است آن چه نصراهلل اعتراف 
کرد عیناً می تواند در مورد حماس و حوثی ها مصداق داشته باشد.

به کار بســتن صراحت کالم، تا آن حد که رهبر جمهوری اسالمی در دیدار 
علنی با مقامات ســپاه پاسداران هم زمان فرمان به »کاهش تعهدات هسته ای« و 
»توسعه جغرافیای مقاومت« بدهد، باید استراتژی مهمی را در درون خود داشته 

باشد. آن استراتژی چیست؟
دونالد ترامپ در آرزوی پیروزی خود در دور دوم ریاست جمهوری و محمد بن 
سلمان در آرزوی نشستن بر تخت سلطنت است. این دو، اما، دشواری های بزرگی 
را در برابر خود می بینند. ترامپ اینک با روند رسمی استیضاح روبه روست و محمد 
بن سلمان که اینک تا تخت سلطنت تنها یک گام فاصله دارد، دچار دردسر های 
بزرگی اســت. او نه تنها جنگ یمن را باخته بلکه گوشه گوشه خاک کشورش از 
جمله تأسیسات نفتی عربستان مورد حمله حوثی ها )گروه مورد حمایت ایران( قرار 
گرفته است. بنا به آخرین اخبار، جایگاه محمد بن سلمان در درون خاندان سلطنتی 

با چالش های بزرگی مواجه شده است.
در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )اگر استیضاح ترامپ 
رأی نیاورد( این تهران است که می تواند به دردسری بزرگ برای ترامپ تبدیل شود.

اروپا یک سال است 
از برجام خارج شده، آقای ظریف

اروپایی ها عماًلً مدت هاســت از برجام خارج شده اند اما وزارت خارجه تغافل 
می کند.

سایت »الف« با  اشاره به سخنان محمدجواد ظریف، در گفت و گو با خبرگزاری 
خانه ملت مبنی بر اینکه »برجام یک توافق بین المللی است که در سازمان ملل به 
تصویب رسیده و چارچوب مشخصی دارد و آمریکا خالف قوانین بین المللی از آن 
خارج شده است. اروپایی ها در موقعیتی نیستند که بتوانند از برجام خارج شوند 
و از نظر حقوقی حق این کار را ندارند« نوشت: این صحبت های وزیر امور خارجه 
بســیار شبیه سخنانی است که چند سال پیش، قبل از تصویب برجام در جلسه 
شــورای روابط خارجی عنوان کرده بود. ظریف در آن جلسه در پاسخ به پرسشی 

به صراحت عنوان می کند آمریکا نمی تواند از برجام خارج شود!
اما ترامپ با بی توجهی به برجام و قطعنامه 2231، آمریکا را از توافق هسته ای 
خارج کرد. روحانی نیز بالفاصله با ابراز خوشحالی اعالم کرد عضو مزاحم از برجام 

کنار کشید که این موضوع به نفع توافق خواهد بود.
 گویی تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است و این بار همان جمالت نسبت به 
اروپایی ها بیان می شود. البته بدعهدی اروپایی ها مسبوق به سابقه است و می توان 
حتی به عقب تر یعنی سال 1382 و توافق نامه سعدآباد نیز برگشت که به تعهدات 

خود پایبند نبودند.
  در قضیه برجام نیز فعالً اروپایی ها به جای سناریوی خروج از برجام، با عمل 

نکردن به تعهدات شان آن را از ارزش تهی کرده اند. 
اروپایی ها ســال گذشته همزمان با خروج آمریکا از برجام قول های متعددی 
به ایران داده بودند که به هیچ کدام آنها متعهد نبوده اند. این تعهدات شامل خرید 
نفت ایران، تسهیل تبادالت مالی، سرمایه گذاری در ایران و... بوده است. اروپایی ها 
تا کنون  حتی حاضر نشده اند  رفتار ترامپ را در خروج از برجام محکوم کنند و 

صرفاً به ابراز تأسف درباره این مسئله بسنده کردند.
از چنــد ماه قبل نیز که تهران به دلیل عــدم نفع بردن از پایبندی به برجام 
اقدام به کاهش تعهداتش در قالب ماده 26 و 36 توافق هسته ای گرفته اروپایی ها 
عمــاًلً در پی منصرف کردن ایران  از انجام چنین اقداماتی بوده اند و اخیراً نیز در 

این باره هشدار داده اند.
 به همین دلیل است که مدتی قبل روزنامه انگلیسی گاردین نوشته بود که 
اتحادیه اروپا به ایران اعالم کرده در صورت برداشتن گام بعدی کاهش تعهدات که 
قرار است در اواسط آبان ماه اجرایی شود، آنها نیز از توافق هسته ای خارج خواهند 

شد. و مکانیسم  ماشه را فعال خواهند کرد.
این موضوع نشان دهنده سیاست دوگانه اروپایی ها در قبال برجام است. از یک 
طرف در قبال بدعهدی و خروج آمریکا کوچکترین واکنشی نشان نمی دهند و در 
ادامه راه نیز نه تنها حاضر نیستند به تعهدات خود در برجام عمل کنند بلکه سخن 
از تغییر برجام و مذاکره درباره مســائل موشکی و منطقه ای می کنند. کشورهای 
اروپایــی همچنین بالفاصله بعد از واکنش ایران در چارچوب برجام، موضع گیری 
می کنند و در حال حاضر نیز سخن از اتحاد با آمریکا و بازگشت تحریم ها می کنند.

رهبر انقالب در 10 مهر ماه با  اشاره به موضوع هسته ای گفتند: کاهش تعهدات 
هسته ای که مسئولیت آن بر عهده سازمان انرژی اتمی  است، باید همان گونه که 
دولت اعالم کرده با جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد تا به نتیجه 

مطلوب برسد و قطعاً هم به نتیجه خواهد رسید.
مشخص است مسئوالن جمهوری اسالمی در قبال موضع گیری اروپایی ها قرار 
نیست عقب نشینی کنند و برداشتن گام های بعدی برای کاهش تعهدات به دلیل عدم 
انجام وظایف توسط اروپایی ها قطعی است مگر اینکه تا قبل از 1۵ آبان اروپایی ها 
اقدام جدیدی انجام دهند که با توجه به رفتار آنها در یک سال و نیم گذشته این 

امر بسیار بعید است.

بعد از ترافیک دیپلماتیک و تالش های سیاسی اروپایی ها و گدایی آمریکا 
از ایران برای مذاکره در جهت کســب وجهه و تثبیت اهداف تحریمی اش، و 
شکست ســناریوی دیدار ترامپ با روحانی و یا حداقل گفت وگوی تلفنی 
سیم کشی شــده  امن بین هتل میلینیوم و هتل لوت در نیویورک با حضور 
مکرون، حاال تمام تالش های خود را گذاشــته اند تا بین ایران و عربستان 
مذاکره و دیداری صورت گیرد. چرا؟! بدون هیچ مقدمه ای باید گفت اوال چون 
مقاومت جواب داده و دیپلماسی فشار حداکثری و برجامی شکست خورده و 
نتیجه عکس داده است! کارشناسان سیاسی و رسانه های غربی از جمله فارن 
افرز، واشنگتن پست و گاردین و... اذعان دارند »بدون فروپاشی اقتصاد و نظام 
جمهوری اسالمی، ترامپ در مقابل ایران به بن بست دیپلماتیک و نظامی خورده 
و تمام تالش هایش نقش برآب شده و هر روز ضعیف تر از دیروز می شود و در 
سال 2020 که سال سختی برای اوست، از بحرانی وارد بحران دیگری خواهد 
شد«!. پایگاه آمریکایی نشنال اینترست هم اذعان کرد »به علت سیاست های 
جاه طلبانه بن سلمان، عربستان سعودی در حال فرو ریختن است و حادثه 
آرامکو و عملیات بزرگ نصرمن اهلل یمنی ها در نجران و آتش سوزی ایستگاه 
هفت میلیارد دالری جده نشان داد باید در انتظار حوادث بدتر هم بود«. اما 
نکته مهمی که محمد بن سلمان در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ان بی سی 
آمریکا که به دلیل عصبانیِت از ســر استیصال ناخواسته به آن اذعان کرد و 
به علت همین در اکثر رســانه های جهان و برخی رسانه های داخلی سانسور 
شد، اعتراف سختی بود که گفت »هرگونه جنگی با ایران نه تنها عربستان را 
نابود می کند، بلکه به معنی فروپاشی کامل اقتصاد جهانی است و بهای نفت را 
آنچنان افزایش خواهد داد که هیچ کس به عمر خود چنین چیزی را ندیده 
اســت«! این همان مقاومت بازدارنده ای است که هم آمریکا و هم عربستان 

به خوبی آن را درک کرده اند. 
ثانیا می خواهند بدون برداشــتن تحریم ها، از طریق عربستان اهداف و 
شروط خود را محقق کنند. ارسال پالس هایی برای مذاکره از سوی سعودی ها 
همزمان با تکرار اتهاماتشان علیه ایران و شرط گذاشتن خنده دار! آنها نشان 
می دهد رویکرد جدید ســعودی ها همان تاکتیک فریبکارانه ترامپ برای 
برون رفت از بحران ها و چالش های پیش روی آنهاست و مهم تر اینکه اتفاقات 
سیاسی و میدانی رخ داده و افشا و انتشار برخی خبرهای محرمانه از درون 
هیئت حاکمه عربستان و آمریکا و نهادها و سرویس های اطالعاتی آنها نشان 
می دهد این چالش ها ترامپ و بن سلمان را به پایان عمر سیاسی شان نزدیک 
کرده اســت. جنگ بی نتیجه یمن و هراس از حمالت گسترده تر و مهلک تر 
یمنی ها و نگرانی درخصوص از دســت دادن نیم دیگر تولید و صادرات نفت 
خود و کشیده شدن نبرد زمینی به عمق خاک عربستان، گسترش اعتراضات 
مقامات و شاهزاده های سعودی از یکسو و اعتراضات مردمی از سوی دیگر، 
ناامیدی و ناتوانی هریک از دشمنان مقاومت از حمایت متحدان خود به دلیل 
مشکالت شان مانند گرفتاری ترامپ در میانه ماجرای استیضاح و انتخابات 
و مخالفت های داخلی با وی، احتمال زندانی شدن نتانیاهو در پرونده فساد 
مالی اش، احتمال استیضاح جانسون به خاطر برگزیت انگلیس و ناکامی مکرون 
در مهار اعتراضات گســترده جلیقه زردهای فرانسوی و ترس اماراتی ها از 
همراهی بیشــتر با سیاست های سعودی ها و جدی شدن تحت تعقیب قرار 
گرفتن بن ســلمان در قضیه قتل خاشقچی همگی از جمله دالیلی است که 
ترامپ و بن سلمان و تیم اطالعاتی–امنیتی آنها را به فکر انداخته تا فریبکارانه 
با تغییر تاکتیکی فقط در مواضع و بدون تغییر اصولی سیاست های مخربشان 
در منطقه، درصدد نجات خود باشند.اقدامات تاکتیکی اماراتی ها در یک ماه 

گذشته نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. 
ثالثا سعودی ها در موضع گیری های خبیثانه ای از یک سو با  اشک تمساح 
ریختن برای یمنی ها که ادعا کرده اند آنها را مسئول حمله به آرامکو نمی دانند و 
به آتش بس نگاه مثبت دارند، و از سوی دیگر با توجه به اینکه همزمان در فضای 
سیاسی–رسانه ای خود و به ویژه در افکار عمومی یمنی ها القا می کنند که ایران 
مسئول حمله به آرامکو و بی ثباتی در یمن است، در پی تحریک احساسات 
مردم یمن علیه ملت ایران هستند تا شاید با ایجاد اختالف در جبهه مقاومت 
یمن و بدون به رسمیت شناختن جنبش انصارهلل به اهداف شوم خود برسند. 
رابعــا در کنار اختالف افکنی بین دو ملت ایران و یمن، نکته دیگری که 
تاکتیکی و فریبکارانه بودن پالس های آشــتی جویان سعودی ها را عیان و 
آشکار کرد حوادث چند روز اخیر عراق است که نشان داد سعودی ها قصد 
ندارند دســت از فتنه انگیزی در منطقه بردارند و اصوال آمریکایی ها اجازه 
چنین کاری را به آنها نمی دهند. خط خبری و محتوای تحلیل های منافقانه 
و مزورانه رســانه های سعودی از جمله العربیه و الحدث و همچنین ارسال و 
لینک گذاری 90 درصد از محتوای فضای مجازی برای آشوب طلبی در عراق از 
داخل عربستان و تالش آنها برای منحرف کردن مطالبات اجتماعی عراقی ها 
به سمت فتنه انگیزی میان ملت های ایران و سوریه و عراق و نیروهای مقاومت 

در منطقه، موید این سخن است. 
خامسا درحالی که سران برخی کشورها از جمله عمران خان نخست وزیر 
پاکستان رسما در مصاحبه های خود با الجزیره و سایر رسانه ها اعالم کردند 
»نامه ای از محمد بن سلمان دریافت و به دست حسن روحانی رئیس جمهور 
ایران رســاندند«، تکذیب یک روز بعد سعودی ها نشان داد نه تنها صادقانه 
برای گفت وگو پا پیش نگذاشــته اند و در حال یک بازی فریبکارانه سیاسی 
و دیپلماتیکی در مقابل ایران هستند، بلکه در حال یک بازی کثیف با سران 
کشورهای میانجیگر هم هستند. این سران میانجیگر قبل از تالش برای نجات 
عربستان باید از سعودی ها توضیح بخواهند که چرا با اعتبار و حیثیت سیاسی 
آنها بازی می کنند و از بن ســلمان بخواهند اگر در حرف خود صادق است، 
علناً آن را بیان کند. اینکه همزمان پا را فراتر بگذارند و جمهوری اســالمی 
را متهم به حمایت از تروریســم و به عنوان عامل تنش در منطقه القا کنند و 
در ســایه این ادعاها برای ایران شرط بگذارند، این همان روش فریبکارانه و 
غیرصادقانه ترامپ است که به دلیل سیاست روشن جمهوری اسالمی به هیچ 
نتیجه ای نرسید. به نظر می رسد افرادی مثل بن سلمان و برادرش خالد و عادل 
الجبیر مثلث هدایت کننده سیاست های مخرب عربستان که هماهنگی کاملی 
با صهیونیست ها و آمریکایی ها دارند، نمی گذارند و اجازه نمی دهند اختالفات 
کشــورهای همسایه حل شود، چرا که منافع نامشروع خود و اربابانشان در 
ایجاد اختالف و تنش در منطقه است. سادسا اما روی دیگر سکه این است: 
پس از سال ها که می خواستند بدون به رسمیت شناختن مقاومت، از طریق 
دیپلماسی ایران را به پای میز مذاکره بکشانند تا دست از مقاومت بردارد و 
مقاومت را در منطقه مهار کنند، حاال جمهوری اسالمی است که با پشتوانه و 
گزینه مقاومت فعال آنها را به دنبال گدایی مذاکره کشانده است! هرچند ایران 
از هر گونه گفت وگوی ســازنده و صادقانه ای با کشورهای همسایه استقبال 
می کند، اما هرگونه گفت وگویی میان کشــورهای منطقه باید بدون دخالت 
کشورهای فرامنطقه ای صورت گیرد و یکی از شروط ایران همراهی نکردن 
با سیاســت های تفرقه افکنانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است. 
آن گونه که گفته شده یکی از مقامات یکی از کشورهای منطقه برای گفت وگو 
درخصوص جدول زمانی برگزاری دیدار ســران ایران و عربستان با موافقت 
آمریکا در واشنگتن به سر می برد! نکته جالب اینجاست آمریکا که خودش 
به دلیل فریبکاری ها و بدعهدی ها و بی صداقتی ها گزینه الیقی برای مذاکره 
مستقیم با جمهوری اسالمی نیست، حال چگونه می خواهد برای مذاکره بین 
ایران و عربستان هماهنگی کند؟ نکته مهم تر اینکه جمهوری اسالمی هیچ گاه 
اجازه نمی دهد آمریکا در روابط ایران با دیگر کشورها دخالت کند. بنابراین 
هرچند یکی از اهداف سعودی ها از فضاسازی های فریبکارانه کنونی تقویت 
جایگاه داخلی خود و ترمیم وجهه به شدت مخدوش شده عربستان و نجات 
بن سلمان است، اما آمریکا و شخص ترامپ نیز که نتوانسته مستقیم با ایران 
وارد مذاکره شود، می خواهد به طور غیرمستقیم از این اتفاق برای خود کسب 
وجهه و بهره برداری های سیاسی- رسانه ای کند. چرا که اگر عربستان بدون 
چراغ سبز آمریکا و صادقانه به دنبال مذاکره با ایران می باشد، چرا آمریکایی ها 
که خود مشوق بن سلمان برای آغاز دشمنی با ایران و شروع جنگ یمن بودند، 
حاال ُمصّر به مذاکره بین تهران–ریاض شده اند؟! قطعا اهدافی پشت این اصرار و 
تالش آنهاست! و این همان اهدافی است که در دشمنی ریاض با تهران و جنگ 
یمن و با برجام به آنها نرسیدند و حاال از طریق مذاکره تهران–ریاض می خواهند 
برسند.هرچند بخشی از اهداف آنها همان گاو شیرده بودن سعودی ها بود که 
به آن رسیدند! لذا نکته خنده دار در فضاسازی های محور عربی–غربی–عبری 
این  است که ریاض تالش دارد گنجشک رنگ کرده را به جای قناری به ایران 
بفروشد و ادعا می کند اگر ایران خواستار پایان جنگ یمن است، باید دست 
از مقاومت و کمک به ملت های منطقه در برابر تروریســت ها و سیاست های 
مخرب آمریکا بردارد! اما در حقیقت این بن سلمان است که باید ثابت کند 
بدون تکیه بر آمریکا در ادعای خود صادق است، و صداقت او در پایان دادن 
بی چون و چرای جنگ یمن و واگذاری امور یمنی ها به خودشان، دست برداشتن 
از حمایت از تروریست های تکفیری، فراهم نکردن زمینه حضور آمریکا در 
منطقــه، مخالفت با طرح مرده معامله قرن و پایان دادن به هرگونه برقراری 
رابطه با رژیم صهیونیستی آشکار خواهد شد. در غیر این صورت مطمئن باشند 
جمهوری اسالمی همان گونه که فریب ترامپ را نخورد، فریب بن سلمان گاو 

شیرده ترامپ را هم نخواهد خورد!

فریبکاری منافقانه بن سلمان

گفت و شنود

زانو داریم تا زانو!
گفت: ترکیــه در اقدامی عجیب و به بهانه مقابله با کردها به منطقه ای در 

شمال سوریه لشکر کشیده و حمله کرده است!
گفتم: عجب حماقتی کرده. یعنی عقلش نرسیده  سوریه ای که 7 سال 
با مجموعه آمریکا و عربستان و امارات و فرانسه و انگلیس و همین ترکیه 
و داعش جنگیده و آنها را به سختی شکست داده است ارتش ترکیه را 

هم به آسانی آب خوردن لت و پار خواهد کرد؟!
گفت: ارتش آمریکا در همان منطقه مســتقر بــود و با رفتنش ترکیه وارد 

شده است!
گفتم: آمریکا آل سعود را با یمن درگیر کرد و به ذلت کشاند حاال ترکیه 

را با سوریه درگیر کرده که آن را هم مثل آل سعود به بدبختی بکشاند!
گفت: حساب و کتابش اشتباه بوده!

گفتم: شتر توی رودخونه بود، روباه رد می شد پرسید خیلی عمیقه؟ 
شتر گفت نه، می بینی که ُعمقش تا زیر زانو بیشتر نیست، روباه با خیال 
راحت پرید وسط آب و داشت غرق می شد به شتر گفت تو که گفتی تا 

زیر زانوست؟ و شتر گفت؛ آخه زانو داریم تا زانو!

دكتر محمدحسین محترم

صفحه 2
چهار شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ 
۱۰ صفر ۱۴۴۱ - شماره 22۳۰۳

یادداشت میهمان

وزارت امور خارجه در بیانیه ای با  اشــاره به تحوالت اخیر در سوریه، 
آورده است: ایران با هرگونه عملیات نظامی  احتمالی در سوریه مخالف است.

وزارت امور خارجه در بیانیه ای با  اشاره تحوالت اخیر در سوریه ضمن نامشروع 
خواندن حضور نظامیان آمریکایی در سوریه، تصمیم ایاالت متحده آمریکا برای رفع  
اشغال اراضی سوریه و خروج نیروهای نظامی  این کشور از سوریه را اقدامی می داند 

که می بایست بسیار زودتر از این اتفاق می افتاد.
به گزارش مهر، وزارت امور خارجه با ابراز امیدواری برای ایجاد صلح و ثبات در 
سوریه و منطقه به دنبال اقدام اخیر آمریکا، اخبار نگران کننده از احتمال ورود نیروهای 
نظامی  ترکیه به خاک سوریه را از نزدیک دنبال کرده و معتقد است: چنین اقدامی در 
صورت وقوع، نه تنها نگرانی های امنیتی  ترکیه را برطرف نخواهد کرد، بلکه منجر به 
وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده ای خواهد شد و بر این اساس جمهوری 
اسالمی ایران با هرگونه عملیات نظامی  احتمالی مخالف است. جمهوری اسالمی ایران 
برای برقراری تماس فوری با مقامات  ترکیه و سوریه به منظور رفع نگرانی های موجود 
از طریق مسالمت آمیز آمادگی دارد و تأکید می نماید که احترام به حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی سوریه و نیز توافق آدانا مبناهای مناسبی برای این گفت وگوها می باشند.

در پی اعتراض و روشنگری 
رسانه ها و دانشجویان، سخنرانی 
مشاور و همکار جورج سوروس- 
پــدر کودتاهــای مخملی- در 
همایــش »اقتصــاد جهانی و 

تحریم ها« لغو شد.
ســخنرانی »جفری ســاکس« 
اقتصاددان و مشــاور و همکار جورج 
سوروس، پدر کودتاهای مخملی در 
همایش »اقتصاد جهانی و تحریم ها« 
که قــرار بود از امروز به مدت دو روز 
در دانشگاه الزهرا برگزار شود، لغو شد.

علوم  وزارت  گــزارش،  بنابراین 
اخیرا بــا قــرار دادن اطالعیه ای در 
ســایت خــود از برگزاری همایش 
»اقتصــاد جهانــی و تحریم هــا« با 
خبر  ســاکس«  سخنرانی »جفری 
داده بــود که این اقدام موجب انتقاد 
برخی از تشــکل ها و دانشجویان به 
دانشگاه  دانشجویی  خصوص بسیج 
الزهرا و همچنین برخی از چهره های 
رسانه ای و سیاسی شد. دانشجویان 
معتقد بودند دعوت از حامیان براندازی 
نظام برای ســخنرانی در کشور هیچ 

توجیهی ندارد.
انتقاد به برگــزاری این همایش 
موجب شــد تا وزارت علوم »جفری 
ساکس« را از لیست سخنرانان این 
همایش بیرون بکشد و اطالعیه دوم 

را با تغییراتی منتشر کند.
دعوت کنندگان

 چه کسانی هستند؟!
در روزهای گذشته روزنامه کیهان 
در یادداشــتی به قلم مدیرمسئول 
با عنوان »عمروعاص ُکت و شــلوار 
پوشیده!« نوشته بود:»جرج سوروس، 
یکی از کالن سرمایه داران صهیونیست 
در آمریکا است. او به پدر انقالب های 
رنگــی )بخوانید کودتاهای مخملی( 
شــهرت دارد. در فتنــه آمریکایی-  
اسرائیلی 88 نقش برجسته ای داشت 
و چند تن از دست اندرکاران فتنه از 
جمله محمــد خاتمی رئیس جمهور 
اسبق نیز قبل از فتنه 88 با وی مالقات 
و رایزنی داشته اند. جرج سوروس که 
از شکست فتنه آمریکایی- اسرائیلی 
یاد شده به شدت سرخورده و عصبانی 
بود، روز 11 ژوئن 2010- 21 خرداد 
1389- در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
ســی ان ان گفت؛ »من حاضرم شرط 
ببندم که رژیم جمهوری اســالمی 
ایران تا یک سال دیگر بیشتر سر کار 
نخواهد بود«! جرج سوروس پس از آن 

نیز بارها بر ضرورت براندازی جمهوری 
اسالمی ایران تأکید ورزیده است!«.

در بخش دیگری از این یادداشت 
تأکید شــد:»حاال با این مقدمه، اگر 
بشــنوید که؛ وزارت علوم کشورمان 
از آقای جفری ساکس، دستیار ویژه 
و یار غار جرج ســوروس دعوت کرده 
اســت تا به عنوان میهمان ویژه)!( در 
کنفرانس »اقتصاد جهانی و تحریم ها« 
حضور پیدا کرده و سخنرانی کند! چه 
تصویری در ذهن شما شکل می گیرد؟! 
و باتوجه به اینکه جفری ســاکس از 
طرفداران سرســخت تحریم ایران با 
هدف براندازی اســت، فکر می کنید 
چه تحفه ای برای عرضه در کنفرانس 
»اقتصاد جهانی و تحریم ها« با خود 

خواهد آورد؟!«.
در این یادداشت تصریح شد:»اگر 
دعوت کنندگان جفری ساکس او را 
نمی شناســند و از هویت و مأموریت 
وی اطالعی ندارند چرا در مدیریت ها 
و مسئولیت هایی قرار گرفته اند که از 
ابتدایی ترین شــرایط آن بی خبرند؟! 
و اگــر از هویــت و مأموریت وی و 
ارتباط تنگاتنگش با جرج سوروس، 
دشمن تابلودار اسالم و انقالب خبر 
داشــته اند، با چه انگیزه ای از او برای 
حضور در کنفرانس »اقتصاد جهانی 
و تحریم ها« دعوت کرده اند؟! یعنی 
اگر عمروعاص بــا همان هویتی که 
در صفین داشــته است، این بار ُکت 
و شلوار بپوشــد و کراوات بزند او را 
نخواهنــد شــناخت؟!بدون دریافت 
پاسخ دقیق این پرسش ها، نمی توان از 
تکرار اقدامات پلشت و خسارت آفرین 
دیگری نظیر آنچه به آن  اشاره شد در 

امان بود!«.
انتقاد دانشجویان

به گزارش فارس، طاهره یاورطلب 
مسئول بسیج دانشــجویی دانشگاه  
الزهــرا گفــت: قرار بــود آخر هفته 
چهارشــنبه و پنج شنبه همایشی با 
عنوان »اقتصاد جهانی و تحریم ها« 
در دانشگاه الزهرا برگزار شود که یکی 
از سخنرانان این برنامه آقای »جفری 
ساکس« بود، که همین موضوع انتقاد 
برخی از دانشجویان را در پی داشت.

یاورطلب افزود: کلیت این برنامه 
توســط وزارت علوم چیده شده بود 
و قرار بود وزرای علوم و امورخارجه و 
رئیس کل بانک مرکزی در این برنامه 

حضور پیدا کنند.
وی در ادامه گفت: در پوستر هایی 

پس از اعتراض و روشنگری رسانه ها و دانشجویان

سخنرانی عامل امنیتی آمریکا
 در كنفرانس علمی ایران لغو شد

مجلس  هیئت رئیســه  عضو 
خبــرگان با بیان اینکــه راهبرد 
مقاومت فّعــال، در ماه های اخیر 
در سیاســت داخلی و بین المللی 
جواب داده است، گفت: این راهبرد، 
اقتدارافزا است و اقتدار نیز بسترساز 
رونق تولید می شود و رونق تولید، 

بسترساز شکست تحریم ها است.
آیــت اهلل عبــاس کعبــی، عضو 
رهبری  خبرگان  مجلس  هیئت رئیسه 
با  اشاره به اینکه راهبرد مقاومت فّعال، 
از اصــول پایه ای سیاســت  جمهوری 
اســالمی در عرصه داخلی و بین المللی 
است و توسط رهبر معّظم انقالب اعالم 
و تبیین شده، اظهار داشت: در ماه های 

آیت اهلل کعبی: 

راهبرد مقاومت فّعال بسترساز رونق تولید و شکست تحریم هاست

شــد و کار را به پوتین واگذار نمود؛ 
همه اینهــا ثمره نقشــه های آقای 
جفری ســاکس بود. حال سؤال ما 
دانشــجویان از وزارت علوم به عنوان 
برگزار کننده این کنفرانس این است 
که فرد مذکور با چنین استراتژی های 
اقتصادی شکست خورده ای در آفریقا، 
بولیوی و لهستان و دیگر کشور های 
آسیای شــرقی در اقتصاد ایران چه 

می خواهد؟«.
ســخنرانی عامل امنیتی آمریکا 
در کنفرانس علمی ایران لغو شــد، 
حال باید نهادهــای ذی ربط درباره 
دعوت کنندگان به تحقیق و بررسی 

بپردازند.

اخیر، شاهد هستیم که این راهبرد، هم 
در سیاســت داخلــی و هم بین المللی 

جواب داده است.
وی، راهبرد مقاومت فّعال را باعث 
اقتدار دانست و گفت: اقتدار نیز بسترساز 
رونق تولید می شــود و رونق تولید، نیز 

بسترساز شکست تحریم ها است.
کعبی با بیان اینکه مقاومت فّعال، 
پل پیشــرفت داخلی و اقتدار بازدارنده 
دفاعی در ســطح بین المللی است، به 
اتخاذ سیاست نفی مذاکره با آمریکا در 
همه ســطوح  اشاره کرد و گفت: برخی 
می خواستند راهبرد مقاومت را به جنگ 
ربط دهند که رهبر انقالب فرمودند که 
نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم.

نماینــده خوزســتان در مجلس 
خبــرگان ادامه داد: راهبــرد مقاومت 
فعال، هم تضمین کننده عّزت ملّت ایران 
اســت و هم باعث پیشرفت ملّت ایران 
شده است؛ نمونه آن را در دیدار »شینزو 
آبه«، نخست وزیر ژاپن مشاهده کردیم.

کعبــی با بیــان اینکــه برخی از 
سیاســتمداران و مدیــران پیشــنهاد 
می دادند که رهبر انقالب با نخست وزیر 
ژاپن دیدار نکنند، چرا که این دیدار باعث 
باال رفتن قیمت دالر می شــود،  اظهار 
داشــت: مالحظه کردید که این دیدار 
انجام شد و رهبر انقالب با اقتدار و عّزت 
ســخن گفتند و قیمت دالر نه تنها باال 
نرفت بلکه فروکش هم کرد. بنابراین این 
یک الگو در نحوه گفت وگوهای مبتنی بر 

عّزت با دیپلمات های دنیا است.
وی ادامه داد: یک مســئول نظام 
جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی 

به عنــوان نماینده ملّت بــزرگ ایران،  
دستاورد اســتقالل، آزادی و پیشرفت 
همه جانبه را مرهون امام، شهدا و ملّت 
اقتدارآفرینی می داند که جوانانش بعد 
از دفاع مقدس، حماســه دفاع از حرم 
را آفریدند و حماســه دفاع از امنیت را 
با انهدام پهپاد آمریکایی با سامانه بومی 

سوم خرداد رقم زدند.
وی بــا بیان اینکه مــا نفی کننده 
مذاکره با اروپا نیســتیم، تصریح کرد: 
اّما این مذاکره باید در چارچوب عّزت، 
مصلحــت و اقتدار ملّــت ایران صورت 
بگیرد و مسیر کاهش تعهدات برجامی 
که سه مرحله آن را پشت سر گذاشته ایم، 

دنبال شود.
ســازوکار  بودن  بی نتیجه  کعبی، 
مالی اروپایی ها موسوم به »اینستکس« 
را مورد  اشاره قرار داد و گفت: اروپایی ها 
به عنوان دالل و واسطه آمریکایی ها عمل 
می کنند و از ابتدا نباید به این ها دلخوش 
می کردیم، چــرا که آنها جاّده صاف کن 

آمریکایی ها هستند.
وی، آمریکا را رو به افول دانست و 
گفت: در مقابل، انقالب اسالمی در همه 
عرصه های منطقه ای و بین المللی در حال 
پیشرفت است و امداد الهی هم پشتیبان 

ملّت ایران است. 
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
در گفت و گــو با فارس افــزود: راهبرد 
مقاومت فّعال می تواند در کنار امیدی 
که آیت اهلل رئیســی با مبارزه با فســاد 
ایجاد کرده، دست به دست هم بدهند و 
در مقابل جنگ نرم دشمن و تولید قدرت 

نرم برای کشور، اثرگذار باشد.

اعتراض وزارت امور خارجه 
به عملیات نظامی  تركیه در سوریه 

که برای برگزاری برنامه منتشر شده 
اســمی از آقای جفری ساکس برده 
نشده ولی در اطالعیه ای که در سایت 
وزارت علوم قرار گرفته بود اسم این 

شخص آمده بود.
بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
الزهرا)س( همچنین قبل از لغو این 
مراسم با ارســال نامه ای خطاب به 
وزیر علوم مخالفت خود را نسبت به 

برگزاری این همایش نشان داد.
در بخشــی از ایــن نامه تأکید 
شد:»جفری ساکس، از دهه 80 جای 
میلتــون فریدمن کــه به عنوان پدر 
اقتصاد بازار آزاد خوانده می شــود را 
گرفت. وی در آن روزها در دانشــگاه 
 هاروارد بود و به کشــورهای مختلف 
مســافرت می کرد و اقتصــاد آنها را 
ســامان می داد؛ اقتصاد بولیوی که با 
طراحی او شکل گرفته بود در حالت 
انفجاری قرار گرفــت و مورالس در 
اعتــراض به وضعیتی که اینها ایجاد 
کرده بودند، توانست به قدرت برسد، 
سیاست های او در لهستان و نیز بعد 
در کل اروپای شــرقی سرایت پیدا 
کــرد و منجر به بحــران اقتصادی 
شــد که بیشــترین لطمه را به این 
کشــورها وارد کرد و مهم تر از همه 
وی مغز متفکر یلتسین برای فروپاشی 
شوروی و سامان دادن اقتصاد بعد از 
دوره شــوروی بود ولی این برنامه ها 
و دخالت هــا موجب بحران شــد و 
روســیه دچار بحران و کودتا شد و 
کار به جایی رســید که کمتر از یک 
دهه یلتسین مجبور به کناره گیری 


