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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ناکام ماندن آمریکا در اجرای مکانیسم ماشه علیه ایران آنچنان دستاوردی 
نیست که آقای رئیس جمهور اعالم پیروزی بکنند. چرا که آمریکایی ها هرچه 

تحریم بوده علیه ایران به اجرا گذاشته  اند.
8559---0914 و 3107---0902
* با ضعف هایی که دولت آقای روحانی از خود نشان داده آمریکا به دنبال 
شرطی ســازی اقتصاد کشور تا انتخابات است. در این شرطی سازی اقتصاد 
همه نگاه ها به خارج است. فلذا تولیدکننده و صادرکننده بالتکلیف می ماند 

و کشور متضرر می شود.
0918---6009
* دولتمردان ما اگر معتقد به دشــمنی آمریکا با ایران و انقالب باشند باید 
بپذیرند که اگر ایران تمام خواسته های دشمنان را هم بپذیرد باز آمریکایی ها 
رضایت نخواهند داد. دشمن به دنبال نابودی و تجزیه ایران و مجازات ایرانیان 

به جرم عزت طلبی شان است.
0935---6712
* کلیه عوامل مذاکره هســته ای، در پیشــگاه خداوند، شهدا و مردم باید 
پاســخگو باشــند چرا که این برجام بود که مردم را در این فشار اقتصادی 

رهاشده توسط دولت قرار داد و دشمنان را گستاخ کرد.
0912---2696

* معــاون اولی که هنــر خود را در بر باد دادن 31 میلیارد دالر ارز 4200 
تومانی نشان داد، و خودش جزو مقصرین وضع موجود است چگونه برای سر 
و سامان دادن به این وضع مجددا از سوی رئیس جمهور منصوب شده است؟
غفاری
* مدعیــان اصالح طلبی بــا نیرنگ فرجام انتخابــات 96 را رقم زدند و با 
ادعاهای دروغی مثل دیوارکشــی خیابان ها، رای جمع کردند و وعده دالر 
پنج هزار تومانی دادند...! شایسته بود دولت تدبیر قبل از اینکه کارنامه اش 
را دیگران انشاء کنند خود بنویسد تا در آخر عمر آن را به مردم ارائه نماید 

و مردم به قضاوت بنشینند.
علی کربالیی- قزوین
* درســت در حال حاضر که زمان کشــت است و کشــاورزان نیاز به کود 
شیمیایی پیدا کرده  اند جریان نفوذی در مجموعه های بازرگانی کشور کود 
وارداتی را گران کرده اند تا هم ســود کالن ببرند و هم کشاورز و کشاورزی 
زمین بخورد و کشــور محتاج گندم از خارج بشــود و این بار واردکنندگان 

گندم سود کالن به جیب بزنند.
0915---2986
* این ســوال برای بسیاری از نیروهای وفادار به انقالب بی جواب مانده که 
چرا در نظام با افراد و رسانه هایی که هماهنگ با دشمن خارجی علیه ملت 
و کشــور مرتکب جنایت می شوند برخورد بازدارنده صورت نمی گیرد؟ این 
سهل انگاری ها و مصلحت  اندیشی های بی جا چه بسا انقالب را به قربانگاه ببرد.
0933---2977

* چرا روزنامه  های زنجیره ای مدعی اصالح طلبی کوچک ترین اشــاره ای به 
سخنان کوبنده سردار دکتر سالمی فرمانده محترم سپاه نکردند؟! گویا مشتی 
که ســردار به دهان ترامپ کوبید به مذاق آقایان خوش نیامد و احســاس 

می کنند به کدخدایشان بی احترامی شده است!
عسگری
* تکلیف وزیر نفت به خاطر کنار گذاشــتن چند ســاله کارت ســوخت و 
هزینه  میلیاردی برای احیای دوباره آن و خسارت وارده بر کشور را دستگاه 
قضایی روشن کند. ادامه وزارت ایشان با این همه خسارت و نساختن یک 
پاالیشگاه طی 7 ســال اخیر به این راحتی قابل جبران نیست. نمایندگان 

انقالبی وارد عمل شوند.
0938---8688

* در جلســه ســوال از وزیر نفت توسط نمایندگان در مجلس بهتر آن بود 
که ویدئوی مواضع و صحبت های چند ســال پیش آقای زنگنه در دفاع از 
حذف کارت ســوخت نمایش داده می شــد تا واقعیات رو می شد و راه فرار 

پیدا نمی کرد.
0911---0049
* از کســی که می گوید  علت ناهنجاری های بدحجابی الزام قانونی اســت 
سؤال می کنم اگر این استدالل منطقی باشد آیا در مورد متخلفین راهنمایی 
و رانندگی و سایر قوانین هم که الزام وجود دارد باید الزام ها را برداریم؟ آیا 

هرج و مرج بر کشور حاکم نخواهد شد؟!
دوالبی
* نظر به اینکه فضای آموزشــی مدارس به دلیل شرایط کرونایی کشور به 
فضای مجازی منتقل شده دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا هیچ دانش آموزی 
از وسایل پیشــرفته ارتباطی مانند گوشی هوشمند و اینترنت امن و سالم 

محروم نباشند.
0938---6263
* اقتصاد بر روی تولید می چرخد و محور تولید، کارگران و کشاورزان هستند، 
ولی متأســفانه هر دو قشر از ســوی این دولت مورد بی توجهی و بی مهری 
قرار گرفته اند. حاشیه نشــینی شهرها که با مهاجرت کشاورزان روستایی به 

وجود آمده هر روز رو به گسترش است.
0918---5421
* در این شــرایط حساس که با موج جدید و رو به گسترش ویروس کرونا 
مواجه شده ایم پهن کردن بساط فروش و پخت مواد غذایی در کنار بعضی 
از میادین مانند میدان آزادی  تهران در شب هنگام واقعا نگران کننده است. 

چرا شهرداری ها شهر را به حال خود رها کرده اند؟
سلطان زاده

* در گذشته غرفه های بازیافت برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و 
آب های زیرزمینی، باتری های مستعمل ساعت و رادیو را تحویل می گرفتند 

ولی اکنون از دریافت و جمع آوری آن ها خودداری می کنند چرا؟!
6960---0936 و 0701---0935
* در بســیاری از پرونده های شــکایت که در قوه قضائیه تشکیل می شود 
نیاز به کارشناس دادگستری نیست و خود افراد طرف دعوی می توانند در 
مورد میزان خســارت به توافق برســند و مصالحه کنند. بنابراین بهتر این 
است که برای مراحل بعدی پرونده از کارشناس دادگستری استفاده شود.
0911---8495

* امیدواریم ویروس کرونا درس عبرتی شــود که در تمام ســرویس های 
بهداشتی شخصی یا عمومی در کنار شیرآب صابون یا مایع دستشویی برای 
رعایت بهداشــت گذاشته شود. باید بدانیم هزینه در این راه سرمایه گذاری 

برای سالمت و حفظ جان انسان ها است.
0922---9239

* بیش از ســه ماه قبل از یک تولیدی تشــک طبی به دلیل تقلبی بودن 
محصولش به تعزیرات شکایت کردم. پرونده ارجاع شد به کارشناس اتحادیه 
ولی اتحادیه االن سه ماه است به بهانه کرونا کارشناسی نمی کند و تعزیرات 
هم می گوید تا جواب اتحادیه نیاید کاری نمی کنیم... مصرف کننده چه باید 

کند و شکایت به کجا ببرد؟!
0912---1757

* مبلغ همسان سازی قرار بود بر روی پایه حقوق بازنشسته آورده شود ولی 
این کار را ســازمان تأمین اجتماعی نکرد و در یکی از بندهای حقوق بگیر 
قید کرد چرا؟ برای اینکه این مبلغ را در صورت ضرورت به راحتی می تواند 
حذف نماید و دوم اینکه می تواند ســالیان زیادی همین مبلغ حفظ شود و 

هیچ گونه افزایش حقوقی نداشته باشد!
0912---0890

* شرکت سمات در خردادماه با وعده فروش و  واریز 4 روزه سهام عدالت، 
دومیلیون نفر را به فروش ســهام عدالت ترغیب کرد. حال از پذیرش این 
مسئولیت سرباز زده و می گوید بروید پولتان را از کارگزاری بگیرید؟ کارگزار 
هم بانک سپه است که تمام راه های پاسخ گویی را بسته است و هر دو سه 
هفته یک بار پول بسیار ناچیزی همچون یارانه واریز می کند. سازمان بازرسی 

و دیگر متولیان امر به این تخلفات رسیدگی کنند.
0991---3171

1- »به خدا قسم عقیل را دیدم. آ ن قدر فقر بر او فشار آورده بود که از من تقاضای 
صاعی )پیمانه ای( از گندمتان می کرد... و بچه هایش را دیدم با موهای ژولیده و غبار فقر و 
تنگدستی بر چهره هایشان نشسته... خیال می کرد با این حرف ها دینم را به او می فروشم؛ 
درست است که او برادر من است. اما مال، مال کیست؟! مال چه کسی را به او بدهم؟!... 
)عقیل نابینا بود(، آهنی را داغ کردم و نزدیک بدنش بردم، فریاد عقیل بلند شد، همچون 
شتری بیمار، فریادی گوش خراش برآورد... گفتم زن های نوحه گر بر تو بگریند، تو برای 
آهنی که انسانی به بازی و شوخی داغش کرده است، این چنین فریاد می کشی...  تو از 

آزار اندکی ناله بر می آوری آن وقت من از زبانه دردناک آتش دوزخ ننالم؟...«!
این یکی از معروفترین روایات تاریخی و از شناخته شده ترین فرازهای نهج البالغه 
علی)ع(اســت که از دیرباز تا امروز ورد زبان )بی اغراق( همه محبان و پیروان موال بوده 
اســت. از آن فرازهای حرکت آفرین، تحول زا و انقالب به پا کن، که ملتی را در آرزوی 
تحقق و عینیت یافتن نظامی بر مبنای آن علیه رژیمی وابســته و طاغوتی برآشفت و 
بنیانش را زیر و زبر کرد. البته هیچ یک از این ملت توقع آن را ندارد که مســئولی در 
برابر تقاضای یک پیمانه گندم به دستان او آهن آتشین نزدیک کند و... چرا که می دانند 
و می فهمند او که چنین کرده است، علی)ع( است، خداباور بی همتا! اما توقع دارند که 
در حکومت علوی مســئوالن پاسدار حرمت آنان و نگهبان امین بیت المال آنان باشند 
و اجازه دســت درازی و برداشت بی حساب و خیانت به امانت مردم را به دیارالبشری به 

ویژه خویشان، برادران و... خود ندهند!
2- بدخواهان پلید و دشمنان خبیث با همه توان و به طور همه جانبه و بی امان این 
ملک و ملت را زیر فشارهای خود قرار داده اند. بیش از چهل سال است که داستان همین 
است.این رفتار غضبناک دشمن که از همان روزهای آغازین پیروزی انقالب شروع کرده 
و لجوجانه ادامه می دهد پیش از هر چیز از این حکایت دارد که فهمیده اســت در این 
سرزمین چه اتفاقی افتاده است و اگر آرامش بگذارند چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. در 
این باره دانشمندان و متفکران آنها از دیرباز در این باره هشدار و اعالم خطر کردند. برای 
مثال مونتگمری وات )اواخر دهه 60 میالدی( به بهانه جنگ اعراب و اسرائیل نوشت: »اگر 
اســالم از نو زنده شود، خطری بزرگ برای عموم دشمنان مسلمین خواهد بود و نشانه 
بروز این خطر در شرق اسالمی دیده و احساس می شود.« سخن از برپایی تمدنی نوین 
است. تمدنی که رسول خدا)ص( در مدینه پایه ریزی کرد و دشمنی ها و خیانت های درون 
اجازه نداد بــه تمامی در عرصه زمان و پهنه زمین تحقق کامل پیدا کند، همان هم که 
به اسم »تمدن اسالمی« چند قرن از تاریخ را به تسخیر خود در آورد، به گواه بسیاری 
از تمدن شناسان بنام و فرنگی، کم نظیر بود و خیره کننده! انقالب اسالمی آمده است تا 
تمدن اســالمی را حتی المقدور و تا حد امکان در خالص ترین و کامل ترین آن عینیت 
بخشد و راهی نو را پیش پای انسان های اسیر تمدن های به بن بست رسیده بگشاید و... 
البته تحقق این امر به ســادگی امکان پذیر نیست و... دشمنی های دشمن وحشتزده و 

دستپاچه یکی از اصلی ترین موانع آن است.
3- جنگ، جنگ اراده هاســت.  ملتی اراده کرده اســت که با شعار »بازگشت به 
خویشــتن« و تکیه بر فرهنگ غنی ملی و آموزه های حیات بخش و همیشــه جاوید 
اعتقادی روی پاهای خود بایستد. انقالبی خیره کننده برپا کرده است تا بساط وابستگی 
و دریوزگی به اجانب را جمع کند و استقالل و آزادی و نظامی بر مبنای باورها و اعتقادات 
خــود برپا  کند. در مقابل قدرت های زورگو و قلدرها و راهزنان متمدن نما اراده کرده اند 
کــه با همه توان و با همه ابزارهایی که در اختیار دارند از حربه جنگ و تهدید نظامی و 
تحمیل جنگی هشت ساله گرفته تا... تحریم وحشیانه و غیرانسانی اقتصادی به مقابله با 
اراده یک ملت برخیزند و آن را به هر نحو که شده شکست دهند.  آغازگر این دشمنی 
و جنگ هم برخالف شعارهایی که می دهند و برخالف سمپاشی ها و القائات فریبکارانه 
کسانی که نان این کشــور و مردم را می خورند اما آش دشمنان آن را به هم می زنند، 
حرام نویســان کذابی که کارشان بزک کردن غرب اســت و تحقیر و تمسخر مقاومت 
جانانه ملت بزرگ ایران، آنها بوده اند. غرب وحشــی بوده است که جز خودش کسی را 
قبول ندارد و برخالف شعارهایی که در باره آزادی و حقوق بشر و... می دهد هیچ فرهنگ 
و تمــدن دیگری را تحمل نمی کند. مثال زنده و حی  و  حاضرش رفتاری که با تصمیم و 
حرکت بزرگ و تاریخی مردم در باره سرنوشــت خودشان و کشورشان داشته و دارند و 
اراده ای است که برای شکست و محو انقالب اسالمی به کار گرفته اند. از همان اولین روز 
آغاز کننده و آتش افروز ســردمداران غرب وحشی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا 
بوده اند. در این باره رهبر انقالب می فرماید: »بعضی خیال می کنند، دشــمنی هایی که 
با ما می شود به خاطر این اســت که ما ستیزه گری کرده ایم؛ ما دائما انگشت در چشم 
اینها کرده ایم. لذا اینها از این جهت با ما دشمنی می کنند؛ نه این هم خیال غلطی است، 
تصور غلطی است. ما شروع کننده نبوده ایم... ما شروع نکردیم. آنها شروع کردند؛ آنها 
از همان اول شروع کردند: با بدگویی، با تحریم، با طلبکاری، با پناه دادن به دشمن ملت 

ایران؛ شروع کننده آنها بودند...
ما بنای جنگیدن با آمریکا را نداشتیم، هیچ وقت هم چنین چیزی را نگفتیم؛ ولی 
ما بنای تسلیم شدن نداریم و می گوییم با هیچ قیمتی در مقابل شما تسلیم نمی شویم. 

این جرم جمهوری اسالمی است.«
4- دشمنان این انقالب و قدرت های باطل شیطانی و در راس همه دولت تروریست 
آمریکا بیش از هرکسی و ضدیت با هر فرد و مقامی و فراتر از ماجرای هسته ای و داستان 
برجام و قدرت موشکی ایران و... با مردم ایران دشمنی و عناد دارند. ملتی که در جهان 
غرق در مادیت و گرفتار فرهنگ مبتذل سرمایه داری و روزگار کر و فر مکاتب الحادی و 
ماتریالیستی انقالب »اهلل اکبر« کرد و نظامی بر پایه فرهنگ اعتقادی خود جهت تحقق 
ایده آل های منبعث از آن )چون عدالت و آزادی و عزتمداری و تعالی اخالق و پیشرفت 
علمی و... ایجاد تمدن اسالمی و...( مستقر نمود و تمام راه های نفوذ و رخنه و زیاده خواهی 
غارتگران جنتلمن نما! را به این آب و خاک مســدود کرد و الهام بخش مردم تحت ستم 
منطقه و بلکه جهان شد و فراتر از همه با مقاومت جانانه بیش از چهل ساله خود با صدای 
رسا و قاطع خود که در جهان طنین افکنده اعالم کرد که استقالل و آزادی خود را به هیچ 
بها و بهانه ای معامله نمی کند. قدرت های سلطه گر با چنین ملتی دشمن هستند. چه کسی 
جز پادوهای استعمار که بعضا این روزها در پی توجیه رفتار ذلیالنه رئیس جمهور یکی از 
کشورهای اروپایی )صربستان( در مقابل رئیس جمهور کاباره چی و قمارباز آمریکا هستند 
و به این کرنش حقیرانه لقب »عقالنیت سیاسی«!! می دهند باور می کند که تحمیل هشت 
سال جنگ بی امان به این کشور برای به زانو درآوردن ملت به پاخاسته ایران نبوده و صرفا 
جنگ دولتی با دولت دیگر بر سر اختالفات قدیمی و مرزی بوده است؟! چه کسی قبول 
می کند که تحریم های وحشیانه و همه جانبه دولت جنایتکار آمریکا چه از نوع دموکرات 
و چه جمهوری خواه فقط علیه یک دولت اعمال می شود و آسیبی به زندگی و معیشت و 
امنیت اقتصادی و بهداشتی مردم نمی زند؟ و هدف تحریم ها نشانه گرفتن مقاومت مردم 
و شکست و از پای در آوردن آن نیست؟ مگر چند سال پیش هیالری کلینتون صریحا از 
»تحریم های فلج کننده« علیه ایران سخن نمی گفت و مگر امروز توصیف وزیر امور خارجه 

لمپن مآب آمریکا از هدف تحریم ها و خباثت ها غیر از این است؟ 
5- مردم ایستاده اند. راست قامت و استوار. به قول خمینی کبیر »از اول انقالب آن که 
وظیفه اش را در برابر آن به درستی انجام داده، مردم هستند.« )نقل به مضمون( اعتراض ها 
و گالیه های جدی نسبت به بعضی از عملکردها و اتفاقاتی که هیچ سنخیتی با فرهنگ 
اسالم و آرمان های انقالب ندارد و بلکه با آن نیز در تضاد است، دارند. اما این به معنای 
خسته شدن از انقالب بزرگی که خود برپا کرده اند و تسلیم شدن در برابر دشمن غدار 
نیست. مطالبه است.هشدارهایی است برای اینکه بعضی کسانی که ردای مسئولیت به 
تن کرده و »مشــغولیت ها«، »مسئولیت ها« را پاک از یاد آنها برده است، به خود بیایند 
و خواسته و ناخواسته دشمن شاد نشوند. مطالبه ای بحق در چارچوب موازین انقالب و 
در جهت تحقق آرمان های آن. مردم از انقالب رویگردان نشــده اند. کسانی که غیر از 
این فکر می کنند مردم ایران را نمی شناسند. انقالب سرمایه ملی آنهاست و گرانبهاتر 
از سرمایه هایی مثل نفت و گاز و... و از بزرگ ترین افتخارات تاریخی آنهاست. مردم قدر 
این سرمایه را خوب می دانند، و به آن افتخار می کنند. آنها از روز اول پیروزی انقالب تا 
امروز از ضد انقالب و بد عمل کردن به اسم انقالب و ضربه زدن و خیانت به خون شهدا، 
دست درازی به بیت المال و تبعیض و کوتاه آمدن مقابل دشمن و... نفرت داشته و دارند. 

اعتراض مردم به انقالب نیست به رفتار ضدانقالبی و مطابق خواسته دشمن، است!
انصاف نیســت که این مردم که در مقابل دشمنی ها و خباثت های دشمن بی نقاب 
خارجی با همه ســختی ها و مشکالت مومنانه ایستادگی می کنند از »درون« هم مورد 

اذیت و آزار و تحت فشار قرار بگیرند.
6- راه مقابله با دشــمنی ها »قوی شــدن« و باز هم قوی شدن است، قوی شدنی 
همه جانبــه. آنچنان که رهبری همواره تاکید کرده اند »ما باید خودمان را تقویت کنیم، 
قوی کنیم، از لحاظ فکری قوی کنیم، از لحاظ سیاسی قوی کنیم، از لحاظ اقتصادی قوی 
کنیم، از لحاظ فرهنگی قوی کنیم، از لحاظ علمی قوی کنیم، وقتی قوی شــدیم، طبعا 

عزت پیدا خواهیم کرد...«
قوی شــدن هم با شعار دادن اتفاق نمی افتد. قوی شدن هم راه و اصول خودش را 
دارد. یکی از این اصول که منطقی و عقالیی است و نه فقط در مکتب آسمانی اسالم که 
در هر مکتب و مرام دیگری در همه زمان ها و همه مکان ها مورد تایید قرار گرفته است، 
اصل بدیهی »شایسته ساالری« است. یعنی سپردن کار مردم و امور جامعه به کسانی که 
هم کاربلد هستند و هم مخلص. هم »تعهد« دارند و هم »تخصص«. در مقابل رفتارهای 
منحط و جاهلیتی چون فامیل بازی و باندبازی و خودمحوری و... ایســتادگی کنند. در 
این باره چقدر بزرگان دین و پیشــوایان مذهب توصیه و سفارش کرده اند. صادق آل 
محمد)ع( می فرماید »از نظر من فرقی ندارد که کار مردم را دســت خائن بسپارید یا 
 ناشی« چون نتیجه هر دو یکی است. خرابکاری و آسیب زدن به جسم و روح جامعه. و این 
موالی متقیان علی)ع( اســت که خطاب به والی اعزامی به مصر )جناب مالک اشتر( بر 
این اصل تاکید می کند و می نویســد »بپرهیز از اینکه افرادی را برای خصوصیتی که 
نســبت به تو دارند و رابطه ای که میان تو و آنهاست بر مردم مسلط کنی در صورتی که 
فرد الیق تری در بین مردم باشد!« مردم پیاده شدن چنین اصولی را در عینیت جامعه 
خواهان هستند و به خاطر آن انقالب کرده اند و...! رضایت و اعتراض آنها به اجرا یا عدم 
اجرای این اصول بستگی دارد... و خالصه کالم اینکه بنابر تاکید رهبر انقالب: »از جمله 
بزرگ ترین مسئولیت های مسئولین کشور همین است که کاری کنند اگر دشمن نخواست 
تحریم را بردارد، به رونق کشــور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربه ای وارد نشود. راه 
آن چیست، راه آن این است که مراجعه کنیم به درون کشور، به درون ملت، از نیروهای 

درون کشور استفاده کنیم. ... چشم ندوزند به دست بیگانه...«

مردم ایران را نمی شناسید

یادداشت روز

سیدمحمدسعید مدنی
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خبر ویژه
مشکل اصالح طلبان، کارنامه آنهاست

نه ترامپ یا بایدن
یک حامی برجام در گذشته، تاکید کرد حتی روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا 

هم اصالح طلبان را احیا نمی کند.
روزنامه صبح نو در این باره نوشت: جریان اصالح طلب که این روزها در یکی از 
منفعالنه ترین شرایط سیاسی خود طی دو دهه گذشته به سر می برد، امید دارد با 
تغییر موازنه قدرت در کاخ سفید و پیروزی دموکرات ها در انتخابات آمریکا، بتواند 
نقش کنشگری بیشتری در آینده سیاسی ایران ایفا کند. اطالح طلبان بار دیگر، تمام 

تخم مرغ های خود را در سبد خارج قرار داده اند.
نوع رفتار سیاسی اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم و پس از آن تاکنون، 
نشان می دهد که به انفعال سیاسی سختی دچار شده اند. رصد رسانه های منتسب 
به جریان اصالح طلبی طی سه ماه گذشته، به وضوح نشان می دهد که آنها به شدت 

روی پیروزی بایدن حساب باز کرده اند. 
ایــن در حالی اســت که پس از خــروج آمریکا از برجام و ســپس بی تعهدی 
طرف اروپایی نسبت به انجام وظایف برجامی خود، ایده های سازش گرایانه اردوگاه 
اصالحات نامعتبر شده است. به باور تحلیلگران، مبنای سیاست ورزی دموکرات  ها و 
جمهوری خواهان، تفاوت فاحشی با یکدیگر ندارد و صرفا در برخی روش ها، افتراق 

دارند؛ 
»بهشــتی پور« از حامیان برجام، در این زمینه بــه روزنامه »صبح نو«، گفت: 
موضوعی که این روزها در کشور دنبال می شود این است که اگر آقای بایدن پیروز 
انتخابات آمریکا شود، به نفع دولت و کشور است. نگاه من این است که به جای اینکه 
از پیروزی بایدن یا ترامپ در انتخابات جاری آمریکا سخن بگوییم باید در داخل کشور 

برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه تحوالت منطقه از موضوعاتی اســت که بایدن نسبت به 
آنها واکنش نشــان می دهد، افزود: اگر هم بایدن پیروز شود، حتما مشکل خواهیم 
داشت چرا که موضوعاتی مثل تحوالت منطقه غرب آسیا نمی گذارد که کاخ سفید 

از استعمارگری خودش دست بردارد.
بهشتی پور ادامه داد: روش صحیح این است که هر کس که رئیس جمهور شد 
ابزار  تحریم را از دست آمریکا بگیریم؛ چه بایدن باشد یا ترامپ، ما باید تالش مان بر 
این باشد تا سالح ترامپ را از دست کاخ سفید بگیریم. شاید رئیس جمهوری های 
آمریکا در روش اجرا با یکدیگر متفاوت باشند اما همه آنها نظام سلطه و استثمارگری 

را دنبال می کنند.
وی گفت: دولت آقای روحانی اگر به امید پیروزی بایدن است تا شاید  اصالح طلبان 
بتوانند با باز شدن درهای مذاکره و دیگر موضوعات در مسائل سیاسی و انتخاب آتی 
کشور عرض اندام کنند، سخت در اشتباه هستند. آنها برای چنین نگاهی شانسی ندارند. 
اگر بایدن هم به کاخ سفید راه یابد، به این معنا نیست که اصالح طلبان در انتخابات 
خرداد ایران پیروز می شوند. 10 ماه دیگر تا انتخابات آتی ریاست جمهوری کشورمان 
باقی مانده است؛ آیا فضای کشور به گونه ای خواهد شد که یکی از این اصالح طلبان 
رئیس جمهور شــود؟ یقینا خیر. مردمی که این همه کم کاری از اصالح طلبان در 
دولت و مجلس قبلی دیده اند، آیا فرصت پیروزی یا شانس دوباره حضور در پاستور 

را به اصالح طلبان می دهند؟
غیر از برداشت از صندوق توسعه ملی

دولت، تدبیر دیگری بلد نیست؟!
دولت و رئیس جمهور برای چاره اندیشی برای مشکالت اقتصادی، آسان ترین راه ها 

را در پیش می گیرند و بار مشکالت را بر دوش دولت بعدی می اندازند.
این تحلیل را روزنامه اقتصادی جهان صنعت منتشر کرده و نوشت: رئیس جمهور 
در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعالم کرد که دریافت کنندگان تسهیالت 
ارزی از صندوق توســعه ملی می توانند تسهیالت دریافتی را به ریال بپردازند. این 
تصمیم آن طور که گفته شده برای حمایت از جهش تولید و با موافقت مقام معظم 

رهبری گرفته شده است.
روشن است که مقام معظم رهبری در این موقعیت و برای این موافقت مصالح 
گوناگونی را در نظر گرفته اند و با دولت همراهی کرده اند. چنان که خودشــان نیز 
سال گذشته تاکید کردند که در موافقت هایشان با برداشت از صندوق توسعه ملی، 
همراهی با دولت ها را مدنظر قرار می دهند و می خواهند که فشارهای کاری و مالی 
دولت ها کاهش یابد. از این بابت اتفاقا باید از رهبری که مصلحت را در نظر گرفته اند 
تشکر و قدردانی شود. چه ایشان در سیل سال گذشته نیز از دولت حمایت کردند.

اما روی سخن در این باره اتفاقا با دستگاه های اجرایی و دولت است. آقای روحانی 
و همکارانش به جای در پیش گرفتن راه درست و تدبیر براساس مدیریت راهبردی، 
راحت تر آن دیده اند که دست در صندوق توسعه ملی کنند و از این قلک برای عبور 
از مشکالت برداشت کنند. همان طور که در موضوع صندوق های قرض الحسنه نیز 
دســت در صندوق بانک مرکزی کرده و مشکل را مرتفع کردند و در ریزش بورس 
برای عبور از بحران و اعتراض های عمومی، راحت تر آن دیدند که پول های صندوق 

توسعه ملی را به کمک بازار سرمایه بیاورند.
اما همیشه آسان ترین راه، بهترین راه نیست. در واقع دولت روحانی مانند دولت 
احمدی نژاد هر جا به مشکل برخورده و اوضاع را سخت دیده دست به سوی صندوق 

توسعه ملی دراز کرده و برای برداشت از آن به مقام معظم رهبری تقاضا داده است. 
این درخواست ها آن قدر متعدد و گاه غیرمنطقی بوده که رهبری در مواردی با آن 
مخالفت کرده و به دولت اجازه برداشت را نداده اند. این امر نشان می دهد که روحانی 
و مدیران اقتصادی اش در واقع به ماهیت ذخیره بودن صندوق توســعه ملی توجه 
نکرده اند یا آن را جدی نگرفته اند، چراکه اگر چنین بود، دولت پیش از وقوع، واقعه 
را عالج و مدیریت می کرد و ماهیت ذخیره بودن و یا ارزی بودن صندوق توســعه 

ملی را زیر سوال نمی برد.
با این حساب گمان غالب آن است که دولت به جای مدیریت، از مشکالت فرار 
می کند. آیا واقعا روحانی و همکارانش متوجه هســتند که چه میراثی برای دولت 

آینده باقی می گذارند؟
چه کسی جز نفوذی ها

دوگانه »معیشت / بنیه دفاعی« درست می کند؟
یک روزنامه بزک کننده برجام به تبعیت از نشریات زنجیره ای مجدداً تالش کرد 

دوگانه »معیشت مردم / تقویت بنیه دفاعی« راه بیندازد.
روزنامه جمهوری اسالمی که به وضوح نفوذ طیف معارض گفتمان انقالب در آن 
دیده می شود، در سرمقاله ای با عنوان »اول مردم، دوم تقویت بنیه دفاعی« نوشت: 
»هیچ یک از صاحبنظران مدافع منافع ملی، معتقد به پذیرش خواسته های ترامپ 
نیســتند. سخن عاقالنه و منطقی همانست که مسئوالن ارشد نظام بارها گفته اند؛ 
آمریکا ابتدا باید به برجام برگردد و به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند سپس 

اگر حرفی دارد مطرح نماید.
مهم تر این است که مسئوالن، باید کاری کنند که ترامپ به جای رجزخوانی و 

تهدید، در برابر ایران کوتاه بیاید و هر روز احساس ناکامی بیشتری نماید.
برای رسیدن به این نقطه، دو اقدام بسیار ضروری باید صورت گیرند. اول، حل 
مشــکالت اقتصادی مردم و دوم تقویت بنیه دفاعی کشور. مشکالت اقتصادی در 
عین حال که به تحریم ها هم مرتبطند، از عدم مدیریت ها و ناهماهنگی های داخلی 
هم ناشی می شوند. حاال که تحریم را باید تحمل کنیم، تنها راه اینست که مشکل 
ســوء مدیریت و منازعات را حل کنیم. بدون رفع مشــکل مردم نمی توان در برابر 
دشمن مقاومت کرد. بعد از حل مشکالت مردم، نوبت تقویت بنیه دفاعی البته بدون 

رجزخوانی های معمول است.
در بخش تقویت بنیه دفاعی تالش های خوبی صورت گرفته و می گیرد ولی این 
تالش ها فقط هنگامی نتیجه می دهند که مردم در تنگنای معاش نباشند. با حفاظت 

از پشتوانه مردمی نظام است که می توانیم توطئه آمریکا را خنثی کنیم«.
دوقطبی سازی و معارضه نمایی »معیشت مردم/ تقویت بنیه دفاعی« در حالی 
است که بنیه دفاعی کشور مایه قوام امنیت و ثبات الزم برای چرخش چرخ اقتصاد 
و معیشت مردم است. ضمن این که هیچ مدیر دولتی تاکنون ادعا نکرده که به خاطر 
اهتمام به تقویت بنیه دفاعی، از تدارک معیشت مردم جا مانده و معلوم نیست نویسنده 
سرمقاله بی امضای روزنامه مورد اشاره کیست و چه مأموریتی دارد که با ادبیات دشمن، 

اقتدار دفاعی کشور را مقابل معیشت مردم قرار داده است؟!
ایــن دوگانه ســازی روزنامه حامــی دولت و برجام در حالی اســت که پس از 
کالهبرداری غرب در برجام و بازگشت مضاعف تحریم ها، طیف مذکور می کوشند لغو 

تحریم های تسلیحاتی را به عنوان دستاورد مهم و اصلی برجام جا بزنند.
نکته قابل تأمل دیگر این که چند سال قبل مرحوم هاشمی نیز در اثر مشورت 
مسموم برخی مشاوران مدعی شده بود ژاپن و آلمان به خاطر کنار گذاشتن بودجه 
نظامی )پس از شکست در جنگ جهانی دوم( توانستند در توسعه اقتصادی پیشرفت 
کنند)!( اما برخالف این ادعا، آمارهای بین المللی نشان می دهد این دو کشور در رتبه 

هشتم و نهم پرهزینه های نظامی جهان قرار دارند.
دولت با تعیین نرخ ناعادالنه

خودکفایی گندم را از بین نبرد
تأمین کســری بودجه به قیمت خرید زیر قیمت گندم از کشــاورزان، اقدامی 

خطرناک است.
روزنامه جهان صنعت از روزنامه های حامی دولت با انتقاد از قیمت پایین خرید 
گندم از کشاورزان نوشت: کشاورزان در آستانه پایان فصل زراعی همچنان چشم انتظار 
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هســتند. در حالی که هفته گذشته مجلس در 
یک اقدام بی ســابقه، طرح دوفوریتی برای تعیین نرخ خرید تضمینی را به تصویب 
رساند اما همچنان این نرخ بسیار کمتر از قیمت تمام شده تولید برای کشاورزان است.

امســال با توجه به حذف ارز دولتی از نهاده ها و افزایش 400 درصدی قیمت 
ســموم و کود کشاورزی، هزینه های تولید در این بخش افزایش یافت و با توجه به 
نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، همچنان کشاورزان در انتظار تعیین تکلیف 

قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت هستند.
براساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب سال 136۸ دولت 

مکلف است به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل 
در نظــام تولیــد و جلوگیری از ضایعات این محصوالت و ضرر و زیان کشــاورزان 
همه ساله خرید محصوالت اساسی کشاورزی )گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه 
وش، دانه های روغنی و...( را تضمین کند و براســاس یکی از تبصره های این قانون 
وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصوالت فوق الذکر 
را با رعایت هزینه های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیئت دولت 
تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی 

)آخر شهریورماه( اعالم کند.
اگر قیمت های تعیین شــده عادالنه باشــد و به موقع نیز اعالم شود برنامه ها و 
سیاست های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می شود، اجرای الگوی کشت 
نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد اما اگر این قیمت ها به 
موقع و عادالنه نباشــد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصوالت دیگری 
روی می آورد. کشــاورزان یک سال زراعی وقت و هزینه خود را می گذارند تا پایان 
آن بتوانند نتیجه دسترنج خود را ببینند و از این طریق امرار معاش کنند و اگر قرار 
باشــد محصوالت آنها کمتر از قیمت تمام شــده تولید خریداری شود یعنی نه تنها 
سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، ممکن است از خودکفایی در برخی 
از محصوالت استراتژیک فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم.از طرفی 
افزایش سه تا شش برابری قیمت نهاده های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف 
بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت بنابراین الزم است دولت با در نظر گرفتن تمام این 
مسائل قیمتی عادالنه برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی 
جدید تعیین کند. اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از 4۵00 تومان 
اعالم کند تولید لطمه خواهد خورد و براساس داده ها و محاسبات کارشناسی قیمت 
واقعی خرید تضمینی گندم ۵200 تومان است. تعیین قیمت کمتر از ۵200 تومان 

ضرر زیادی به کشاورزان است.
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درخصوص تعیین قیمت خرید 
تضمینی گندم به »جهان صنعت« گفت: تعیین قیمت ناعادالنه خرید گندم از ابتدای 
دولت روحانی آغاز شد و هر سال متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هرچقدر دولت با 
محدودیت منابع مالی مواجه می شد، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر کشاورزان 
جبران می کرد از جمله در تعیین نرخ ناعادالنه گندم. اگر کشاورز گندمی کشت نکند 

و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم.
سرمایه گذاری بانک ها در بورس

رکود تولید را تشدید می کند
دادن مجوز ســرمایه گذاری بانک ها در بازار ســرمایه اقدامــی خالف قانون و 

مصلحت است.
روزنامه وطن امروز در این باره استدالل کرد: طبیعتا بانک در قبال بازپرداخت 
منابع سپرده گذاری شده مردم مکلف و موظف است. در نظام بانکی ما نیز تقریباً ارقام 
مشخصی )فارغ از درست و غلط آن( تحت عنوان سود علی الحساب به این سپرده ها 
پرداخت می شود. حال سوال این است: اگر بانک قرار است منابع سپرده گذاران بانکی 
را در بورس ســرمایه گذاری کند، در صورت از دســت رفتن این منابع به دلیل ذات 
نوسانی بازار سرمایه، چه کسی ریسک حضور منابع بانکی در بازار سرمایه را تضمین 
خواهد کرد؟ ضمن اینکه بانک ها صراحتا از ســوی بانک مرکزی از بنگاه داری منع 
شده اند اما عمال حضور بانک ها در بازار سرمایه و سهامداری آنها به معنای افزایش 
بنگاه داری بانک هاست، چرا که با خرید سهام شرکت ها عماًل منابع بانک ها به صورت 
مستقیم درگیر این موضوع خواهد شد که هیچ تناسبی با اهداف نظام بانکی ندارد. 
یکی از انتقادات درباره رشــد شاخص بورس در ماه های گذشته، عدم هدایت 
نقدینگی وارد شــده به بورس به ســمت تولید و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، 
به طوری که گفته می شد رشد شاخص بورس تا تیرماه سال جاری هیچ تناسبی با 
وضعیت اقتصادی کشور نداشته و باال رفتن قیمت سهام صرفاً میان خریدار و فروشنده 
آن سهم اتفاق می افتد. در واقع بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و 
بخش واقعی اقتصاد ندارد که اگر غیر از این بود، با رشــد 4 برابری شــاخص بورس 
طی فروردین تا تیرماه سال جاری باید شاهد یک تحول اقتصادی یا حداقل مشاهده 
نشانه هایی از وقوع یک تحول در بخش واقعی اقتصاد بودیم. این در حالی است که 
با رفع ممنوعیت بانک ها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، منابع بانکی که موظف 
به حمایت از تولید ملی و تخصیص تسهیالت به فعالیت های مولد اقتصادی است، 
ممکن اســت با بازگشت رونق به بازار سرمایه، با طمع کسب سود بیشتر به سمت 

بازار سرمایه سوق یابد. 
اگرچه استدالل شورای عالی بورس برای اخذ چنین تصمیمی شرایط فعلی بازار 
ســرمایه بوده و رفع این ممنوعیت با استدالل جلوگیری از کاهش شاخص بورس 
صورت گرفته اما سوال این است: در شرایطی که هزاران پروژه عمرانی و توسعه ای 
کشور نیازمند تامین مالی از سوی نظام بانکی است و بانک ها در ارائه تسهیالت به 
بنگاه های اقتصادی با وسواس عمل می کنند، چرا باید بخشی از منابع عمومی کشور 
در بانک ها صرف این امر شود؟ بدون شک این اقدام منجر به تشدید رکود اقتصادی 
خواهد شــد. در واقع فارغ از ایرادات قانونی سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه، 
 تشدید رکود و به تبع آن افزایش تورم را می توان یکی از تبعات اجرایی شدن این اقدام 

دانست.

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

تحریف عقالنیت برای توجیه حماقت
قطعنامه 598 چه ربطی به مذاكره دارد؟!

تحلیلگر آمریکایی:  

تحریم های جدید دولت ترامپ علیه ایران 
تماماً نمایشی است

سرویس سیاسی- 
با  جریان تحریــف در حالی 
حقارت و زبونــی از دروغ »پالس 
مذاکره« می گوید که آمریکایی ها 
شب سه شــنبه با صدور بیانیه و 
از  ترور  اظهار خوشحالی  اذعان و 
فاز  ناجوانمردانه شهید سلیمانی، 
دیگری از تهدید و تحریم و فشار 

حداکثری را کلید زدند.
رهبر معظم انقالب روز دوشنبه در 
مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقدس ضمن تبیین ابعاد فرماندهی 
امام خمینــی)ره( در جنگ تحمیلی 
هشت ساله، به مسئله »عقالنیت« در 
دفــاع مقدس  اشــاره و فرمودند: دفاع 
مقّدس از اّول تا آخر مدبّرانه و ُعقالیی 
بود... حّتی قبول قطعنامه هم در پایان 
کار، در آن شرایط که امام از آن تعبیر 
کردند به »نوشیدن جام زهر«، این هم 
مدبّرانه بود. در آن مقطع، این کار، کار 
مدبرانه ای بود، بایــد انجام می گرفت. 
اگر مدبّرانه نبود، اگر عاقالنه نبود، امام 
انجام نمی داد. ما از نزدیک شاهد بودیم 
و می دیدیم که چه دارد می گذرد؛ کار، 
بسیار عاقالنه بود. بنابراین، از اّول تا آخر، 
مسئله دفاع مقّدس یک پدیده ُعقالیی و 
یکی از عقالنی ترین حرکات ملّت ایران 
بود و تحریف ها را در این مورد بایستی 

مراقب بود.«
جریان تحریف و وارونه نمایی از
»عقالنی بودن قطعنامه 598«

همیــن بخش از بیانات ایشــان، 
از ســوی برخی مدعیــان اصالحات و 
جریانات اپوزیسیون و معاند دست مایه 
تحریف قرار گرفت تا فرصت را غنیمت 
شــمرده و با وارونه نمایی و فضاسازی 
رسانه ای القا کنند که تأکید رهبر معظم 
انقالب بر »عقالنی بودن قطعنامه ۵9۸« 
نشان دهنده چراغ سبز جمهوری اسالمی 

برای مذاکره با آمریکاست!
این در حالی است که رهبر معظم 
انقالب، در ســخنرانی اخیرشان ضمن 
هشــدار دادن به خطر »تحریف«، بر 
»تقویت ادبّیات دفاع مقّدس، برای مقابله 
با دست های تحریف گر« تأکید کردند و 
با ذکر مقدمه ای مبنی بر اینکه »دست 
تحریف با انگیزه به دنبال شبهه افکنی 
است« زیرفصل مقابله با شبهه افکنی ها، 
به موضوع عقالنیــت در دفاع مقدس 
و قطعنامه ۵9۸ پرداختند. اما جریان 
تحریف که روسیاه تر و موذی تر از این 
حرف هاست، هشدار درباره تحریف را 

هم تحریف می کند!
نکته قابل تأمــل آنکه اتفاقاً رهبر 

معظــم انقالب ضمن شــرح مختصر 
چرایی و چگونگی دفاع مقّدس و بیان 
چند نکته در مورد دفاع مقّدس جهت 
جلوگیری از تحریف و شبهه افکنی به 
»خیانت هــا وجنایت های آمریکایی ها 
در همراهی با صّدام«  اشــاره کردند و 
»برمال شدن ذات و واقعّیت بزک شده 
تمــّدن غرب« را یکی از نکات مهم در 

باب دفاع مقدس دانستند.
مواضع رهبری در نفی 
و طرد مذاکره با آمریکا

و  تحریفی  برداشــِت  درخصوص 
غرض ورزانــه از بیانات رهبری )مبنی 
بر چراغ سبز مذاکره(، نکته قابل تأمل 
دیگری که هر ذهن تحلیلی مبتنی بر 
منطق، بر این واقعیت صحه می گذارد، 
این اســت کــه رهبر معظــم انقالب 
بارها و بارها بــر نفی و طرد مذاکره با 
آمریکایی ها تأکید کرده اند. مگرنه این 
اســت که ذات تفکر، ســیر ذهنی از 
»معلوم« به »مجهول« و از »محکمات« 
به »متشابهات« است؟ از اینروست که 
مرور مختصری به مواضع و بیانات واضح 
و محکم رهبری درخصوص مســئله 
مذاکره با آمریکا، ادعای شبهه افکنان را 

کاماًلً رفع می کند؛
-  بــا آمریکا مذاکــره نمی کنیم. 
دلیلش این اســت کــه مذاکره یعنی 
اینکه همه قــدرت منطقه ای، صنعت 
هســته ای و بازدارندگی نظامی را کنار 
بگذاریم... این پیرمردی که در آمریکا 
بر ســر کار اســت از این مذاکره سود 
خواهد برد یا برای خودش یا انتخابات 
می خواهد از این مذاکره استفاده کند... 
عالج تحریم ها، عقب نشینی و مذاکره با 
دشمن نیست )گفت وگوی تلویزیونی با 

مردم- 99/۵/10(
-  این هــا )آمریکا و کشــورهای 
اروپایــی( مذاکره هم کــه می کنند، 
مذاکره شان آمیخته با دغل و فریب کاری 
است؛ این کسانی که پشت میز مذاکره 
ظاهر می شوند، آن جنتلمن های پشت 
میز مذاکــره، همان  تروریســت های 
فرودگاه بغداد هســتند، اینها همان ها 
هستند؛ تفاوتی نمی کنند؛ لباس عوض 
می کنند؛ این دســت چدنی است که 
پوشــش مخملی و دستکش مخملی 
را بیــرون می آورد و خودش را نشــان 
می دهد، و ااّل باطن، همان باطن است؛ 
هیــچ تفاوتی ندارد. اینهــا نمی توانند 
کسانی باشند که انسان به اینها اطمینان 
پیدا کند. )خطبه های نماز جمعه تهران- 

)9۸/10/27
- برخی که مذاکره با آمریکا را حاّلل 

مشــکالت می دانند، صددرصد اشتباه 
می کننــد و هیچ نتیجه ای از گفت وگو 
بــا آمریکایی ها حاصل نخواهد شــد، 
چرا که آنها یقیناً و قطعاً هیچ امتیازی 
نخواهند داد... اگر به مذاکره می رفتیم، 
آمریکایی های متوقع پای موشک ها را به  
میان می کشیدند و مثالً می گفتند »باید 
موشک های ایران حداکثر 1۵0 کیلومتر 
بُرد داشته باشد« که اگر مسئوالن ما این 
را می پذیرفتند، پدر کشــور درمی آمد 
و اگــر نمی پذیرفتنــد همیــن آش و 
همین کاســه تکرار می شد )در دیدار 
دانش آموزان و دانشجویان- 9۸/۸/12(

- هیچ گونه مذاکره و در هیچ سطحی 
 بین ایران و آمریکا اتفاق نخواهد افتاد 

)جلسه درس خارج فقه - 9۸/2/26(
- مذاکره بــا دولت کنونی آمریکا 
ســّم مضاعف است )دیدار مسئوالن و 

کارگزاران نظام-  9۸/2/24(
اینها فقــط چند نمونــه از ده ها 
موضع گیری رهبر انقالب درباره موضوع 
مذاکره با آمریکا طی چند ســال اخیر 

است.
نکته دیگر آنکــه حضرت آیت اهلل 
العظمــی  خامنه ای در بیاناتشــان در 
مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان 
دفــاع مقدس هــم در بخش هایی به 
خیانت های آمریکایی ها  اشــاره کردند 
و در مــورد حمایت هــای بلوک غرب 
و شــرق از رژیم بعثی فرمودند: فقط 
آمریکا نبود، شــوروِی آن روز هم بود، 
ناتو و کشــورهای اروپای غربی ]هم[ 
بودند؛ حّتی کشورهای اروپای شرقی هم 
در این عرصه در مقابل ما قرار داشتند.

معظم لــه همچنین در تبیین این 
گزاره که »دفاع مقــّدس، مظهر بُروز 
هویّت واال و برجســته ملّت ایران بود« 
فرمودند: در جمهوری اسالمی، کشور 
سربلند ایران توانست در مقابل دنیای 
قدرتمند مقابل خودش، یعنی شــرق 
و غــرب و اروپا و آمریکا و شــوروی و 
مرتجعین و همه بِایستد و بر اینها پیروز 
بشود. این یک نکته بسیار مهم و بخشی 

از هویّت ملّی ما است.
حاال کدام عقل سلیمی، تحلیل و 
ادعای معاندان و غرض ورزان مبنی بر 
چراغ سبز مذاکره به آمریکا را می تواند 

قبول  کند؟
قطعنامه 598 را تحریف می کنند

تا فاجعه برجام را تکرار کنند
فارغ از پاسخ روشن به سؤال فوق، 
نکتــه دیگری که جریان تحریف از آن 
غافل بوده این است که اساساًً مقایسه 
»قطعنامه ۵9۸« با »مذاکره با آمریکا« 

قیاسی مع الفارق است. چون؛
1. قطعنامه ۵9۸ همچنان که رهبر 
انقالب فرمودند کار مدبّرانه و عاقالنه ای 
بود، در آن برهه توانست کف مطالبات 
جمهوری اسالمی را برآورده کند و به 
عبارتی پایان جنــگ نظامی، پیروزی 
ایران بود. این در حالی است که مذاکره 
امروز با آمریکا، معنایی جز تســلیم در 
برابر نظام سلطه نداشته و ندارد. آمریکا 
در اردیبهشت 97 ضمن خروج از برجام، 
12 شرط غیرممکن را برای جمهوری 
اسالمی تعیین کرد و این شروط چیزی 
جز خلع ســالح جمهوری اسالمی و 
تسلیم محض نیست. تا جایی که حتی 
برخی تحلیلگران آمریکایی نیز به این 
موضوع  اشــاره و دولت آمریکا را برای 

چنین شروطی شماتت کردند.

یک تحلیلگر آمریکایی فرمان 
اجرایی رئیس جمهور این کشــور 
برای اعمال تحریم های جدید علیه 
نمایشی« توصیف  را »تماماً  ایران 

کرد.
تحلیلگران آمریکایی در گفت و گو با 
شبکه خبری سی ان ان تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران را اقدامی نمایشــی 

توصیف کرده اند.
اریک برویر، معاون »مرکز بین المللی 
مطالعات راهبردی« در گفت و گو با شبکه 
تحریم های  درباره  خبری »سی ان ان« 
جدید ضدایرانی گفــت: تا به اینجای 
کار، ماجرا تماماً برای نمایش بوده است.
وی تصریح کرد: به نظر می رســد 
شــمار زیادی از هدف هــای تحریمی 
جدید، افراد یا ســازمان هایی هستند 
که قباًل تحریم شده اند؛ ضمن آنکه این 
تحریم ها را می شد بدون نیاز به بازگشت 
تحریم ها علیه ایران بر اساس فرمان های 

اجرایی موجود، اعمال کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
دوشنبه شب به وقت تهران  در بیانیه ای 
اعالم کــرد دولت او اقــدام به اعمال 
تحریم هــای جدیــد و در نظر گرفتن 
تدابیر کنترل صادراتی علیه 27 فرد و 
نهاد مرتبط با »شبکه  اشاعه تسلیحاتی 

ایران« کرده است.
همچنین  آمریــکا  رئیس جمهور 
در ســخنرانی خود در مجمع عمومی 

ســازمان ملل مدعی شد که واشنگتن 
از توافق وحشتناک برجام خارج شده 
و تحریم های فلج کننده ای علیه ایران 

وضع کرد.
ترامپ در اظهارنظری گستاخانه با 
 اشاره به اقدام جنایتکارانه و تروریستی 
این کشــور در ترور ســردار ســپهبد 
حاج »قاســم ســلیمانی« مدعی شد 
که واشــنگتن در راستای جلوگیری از 

تروریسم تالش می کند.
توهم پمپئو

یک چهره شناخته شده آکادمیک 
در حوزه روابط بین الملل و صاحب نظریه 
»موازنه تهدیــد« در پیامی توییتری 
ادعــای وزیــر خارجه آمریــکا درباره 
بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران در نتیجه کلید زدن مکانیسم ماشه 
از سوی واشنگتن را خیالی و غیرواقعی 

توصیف کرد.
نوشــت: سرخط  والت  اســتفان 
خبرها: مایک پمپئو اعالم می کند که 
از هم اکنون مفاد مربوط به بازگشــت 
خودکار تحریم های ایران اجرایی شده 

است.
این استاد روابط بین الملل با لحنی 
تمســخر و طعنه آمیز ادامــه داد: »او 
)پمپئو( همچنین مــوارد زیر را اعالم 
می کنــد: 1- تیم فوتبال مردان ایاالت 
متحده برنده واقعی جام جهانی قبلی 
بــود. 2- نظریه فلوژیســتون، واقعی 

بود. 3- ایــاالت متحده در آتالنتیس، 
سفارتخانه جدید باز می کند«.

اشاره والت به نظریه »فلوژیستون« 
و همچنیــن »آتالنتیس« برای تاکید 
بــر خیالی و غیر واقعی بــودن ادعای 
دولت آمریکا درباره احیای تحریم های 
ســازمان ملل ضد ایران است چرا که  
دانشمندان علم شــیمی و همچنین 
اســاتید تاریخ،  صحــت و موجودیت 

فلوژیستون و آتالنتیس را رد کرده اند.
تمسخر ادعای وزیر خارجه آمریکا 
درباره احیای تحریم های سازمان ملل 
علیه ایــران در حالی صــورت گرفته 
که پیش از این واشــنگتن پُســت در 
این باره نوشــت: درحالیکه آمریکا روز 
یک شــنبه اعالم کرد که آماده اجرای 
همه تحریم های بین المللی علیه ایران 
است، بیشتر کشــورهای جهان با این 
اقدام واشنگتن مخالفت کردند و طوری 
عمل کردند که انگار هیچ تغییری ایجاد 

نشده است. 
استمرار همکاری
 مسکو با تهران 

ســرگئی ریابکوف، معــاون وزیر 
امور خارجه روســیه تأکیــد کرد که 
تحریم های جدید ایاالت متحده آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه 
تأثیر سیاسی یا اقتصادی بر همکاری 

مسکو با تهران نخواهد داشت.

گفت و شنود

بقیه در صفحه 11

بقیه در صفحه 11

گفت: بعد از تاکید بر عقالنی بودن پذیرش قطعنامه ۵9۸ جماعت 
غربزده راه افتاده اند و َدم گرفته اند که با آن حساب، مذاکره با آمریکا 

هم عقالنی است!!
گفتــم: قطعنامه 598 را که صدام ننوشــته بود، حمله 
نظامی به ایران شکست خورده بود و حتی یک وجب از خاک 
کشورمان هم در اشغال دشمن نبود، بنابر این ادامه جنگ با 
صدام ضرورتی نداشت، ولی نتیجه مذاکره با آمریکا فاجعه 
برجام بود و هست و االن هم ترامپ 12 شرط مشخص کرده 
و نمی گوید مذاکره کنیم بلکه با صراحت می گوید این شرط ها 

را دیکته می کنیم، شما بنویسید!
گفت: مگر این غربگرا ها یک جو غیرت هم ندارند که حتی یکبار 

هم غیر از آنچه دشمن می خواهد بر زبان و قلمشان نمی آورند؟!
گفتم: نوکری به اربابش گفت؛ قربانت شوم! به پیشکارتان 
بفرمائید برایم اســتخاره کند. ارباب گفت؛ باشه، نیت کن! 
نوکر گفت؛ فدایت شوم من چکاره ام که نیت کنم، نیتش را 

هم خودتان بکنید!

نّیت كن!


