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اخبار كشور
جزئیات جدید از همدستی فتنه و تحریم علیه مردم ایران

درمکتب امام

جنود ابليس را كنار بزنيم

يأس از جنود ابليس اســت ،يعنى شــيطانها انســان را به يأس
وامىدارند .هميــن ابليسهايى كه مىبينيد در طول تاريخ ملتهاى
ضعيــف را مأيوس كردهاند .همينهايى كه به ملتهاى ضعيف تزريق
كردنــد كه مــا هيچ نمىدانيم و هيچ نمىتوانيــم .همينهايى كه به
ملتهاى ضعيف به واســطه وابستگيشان به خارج گفتند كه ما بايد
غربى باشــيم .ما ارتشمان هم بايد از غرب برايش يك كســى بيايد.
كارخانههايمان هم بايد از غرب بيايد راهش بيندازد .ما بايد اين جنود
ابليس را كنار بزنيم.
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قرآن و نهجالبالغه،
منبع زاد و توشه ابدی

وجــود مبــارک حضــرت اميــر(ع) درخطبهاي بعــد از تــاوت آیه:
ــم ال َّت َكاثُ ُر»(ُ )1درفشــاني کرد ،برزخ را معنا کــرد ،قيامت را معنا کرد.
«أَل ْ َها ُك ُ
ابنابيالحديد در شرح اين خطبه ميگويد :اين خطبه آنقدر دلپذير و دلنشين
است که من از پنجاه سال قبل تا االن بيش از هزار بار اين خطبه را خواندم و
هر بار اين خطبه را ميخواندم «إال و أحدثت عندي روعهًْ و خوفا و عظهًْ»؛ (هر
بار که آن را خواندم ،بدنم لرزیده (اص ًال عبارات این خطبه کهنه نشده است)
و هربار برایم موعظه بوده اســت) .يک مطلب تازهاي از آن استفاده کردم .بعد
ميفرمايد :اين خطبه از آن خطبههاي بلند علوي است که اگر خطبهشناسان
و اديبان و کالمشناسان و فصاحت و بالغتشناسان را يکجا جمع بکنند و اين
خطبه را بر آنها بخوانند ،آنها ميفهمند که اين خطبه سجده دارد )2(.همان طوري
که قرآن ُسوري دارد که بعضي از سور ،آياتش سجده دارد ،عليبنابيطالب(ع)
خطبي دارد که بعضي از خطبهها ســجده دارد .اين را ابنابيالحديد معتزلي
ميگويد؛ منتها ميگويد کارشناسان ادب الزم است.

بیانات علی(ع) و آیات قرآن  ،دوروی یک سکه

اين را که ما در شرح نهج البالغهًْ ابنابيالحديد ديديم ،به عرض استاد مرحوم
عالمه طباطبايي رســانديم .عرض کرديم اين اغراق نيست؟ ما آنچه شنيديم
،سجده بر آيات قرآن کريم است ،در غير قرآن سجده نيست! اين ابنابيالحديد
چطور اين حرف را ميزند که اين خطبه سجده دارد؟ مرحوم عالمه طباطبايي
فرمودند :نه اين اغراق نيســت ،اين در حقيقت سجده براي آيات قرآن کريم
اســت ،زيرا همان آيات قرآن کريم از زبان حضرت امير به اين صورت درآمده
است و اگر آن آيات قرآن کريم نبود ،حضرت امير اين سخنان را نميتوانست
بگويد .اينها هر چه دارند از قرآن و از وحي الهي است.
ميبينيد همان آيات قرآن کريم به صورت نهجالبالغه جلوه کرده اســت.
خود حضرت امير وقتي قرآن را معرفي ميکند ،ميفرمايدَ «:فت ََج ّلَي ل َ ُه ْم ُس ْب َحان َ ُه
فِي ِكتَاب ِ ِه م ِْن َغ ْي ِر أَ ْن يَ ُكونُوا َرأَ ْوه» (خداوند سبحان برای مردم در کتابش ،قرآن
بدون اینکه دیده شود تجلی کرد)3().؛ خدا در قرآن براي بندگانش تجلّي کرد،
حرف نزد .مردم بايد متکلّم را ببينند ،نه اين صدا را بشنوند.اين کاتب است از
يک نظر ،قرآن کتاب است از يک نظر ،اين متکلم است از يک نظر ،قرآن کالم
است از يک نظر ،اين متجلّي است از يک نظر ،قرآن جلوه اوست از يک نظر،
تا خواننده قرآن چه کسي باشد! تا مطالعهکننده قرآنچه کسي باشد! اين بيان
لطيف سيدنا االستاد مرحوم عالمه طباطبايي که اين اغراق نيست؛ يعني همان
مطالب بلند قرآن کريم است که از زبان مط ّهر علي بن ابيطالب درآمده است.

موجود ابدي ،عمل ابدی ميخواهد

بنابرايــن ميبينيد ما درسخوان زياد داريم؛ اما کمتر کســي به آن عالم
ربّاني بودن ميرسد )4(.اينکه آنگونه شاگرد و استاد کم داريم ،براي اين است
که اين درسهايي که ما ميخوانيم درسهاي عملياتي است که چه کار بکنيم
و چه کار نکنيم! اما درسهايي که مربوط به شــناخت جهان است ،شناخت
انسان است ،شناخت روابط بين انسان و جهان است ،به ابديت ما برميگردد،
ما چون يک موجود ابدي هستيم ،نه يک تاريخ ميلياردي و ده ميلياردي و صد
ميلياردي داريم که ما صد ميليارد سال ميخواهيم زنده باشيم؛ ما يک موجود
ابدي هستيم .اگر موجود ابدي هستيم فکر ابد ميخواهد ،عمل ابد ميخواهد
طرح ابد ميخواهد .اين نه در فقه ماست ،نه در اصول ماست ،نه در بحثهاي
ديگر ماست ،اين در قرآن است و در نهجالبالغه .اگر ما با ُمردن ميپوسيديم
مشکلي نبود؛ اما با ُمردن از پوست به در ميآييم و ابدي ميشويم .اگر ابدي
شديم بايد افکار ابدي داشته باشيم ،زاد و توشه ابدي داشته باشيم ،آنجا هيچ
خبري نيست که کسي به داد ما برسد ،چيزي به ما بدهد :إ ِ َّن ال ْ َي ْو َم َع َم ٌل َو ال
ِساب َوال َع َم َل ،امروز روز عمل است و حسابى در كار نيست و
ِساب َو َغدا ً ح ٌ
ح َ
()5
فردا روز حساب است و مجالى براى عمل نيست.
بيانات حضرت آيت اهلل جوادي آملي (دام ظله) در جلسه درس
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تولید روزانه  ۵میلیون عدد ماسک در البرز

رئیسسازمان صنعت ،معدن و تجارت البرز بااشاره به راهاندازی
 ۱۵کارخانه تولید ماسک در استان گفت :روزانه پنج میلیون عدد
ماسک توسط این واحدها تولید میشود.
رامین ربیعی ،در گفت وگو با خبرنگاران افزود :همزمان با شیوع ویروس
کرونا تنها دو تولیدکننده ژل و یک تولیدکننده ماســک در استان فعال
بودند که روزانه چهار هزارعدد ژل و  ۱۰۰هزار ماسک تولید میکردند.
وی اضافــه کرد :اقدامــات صورت گرفته موجب شــد تا از ظرفیت
کارخانههای آرایشــی بهداشــتی برای تولید مواد ضدعفونیکننده بهره
گرفته شــود و شمار کارخانههای ژل ضدعفونیکننده از دو واحد به ۳۵
واحد رسیده است.
ربیعی بااشاره به اینکه تا پیش از شیوع کرونا تنها یک کارخانه تولید
ماسک در البرز داشتیم ،افزود :نیاز استان با توجه به شیوع ویروس کرونا
موجب شکلگیری  ۱۵کارخانه تولید ماسک شد که روزانه پنج میلیون عدد
ماسک توسط این کارخانهها در شهرکهای صنعتی البرز تولید میشود.

خبرنگار پرتالش ایالمی
بر اثر کرونا درگذشت

پژمان مهدویفر از روزنامهنگاران و خبرنگاران با سابقه ایالمی
بر اثر کرونا درگذشت.
پژمان مهدوی فر از روزنامه نگاران و خبرنگاران پرتالش و با ســابقه
ایالمی پس از چندین روز نبرد با کرونا جان به جانآفرین تسلیم کرد.
مرحــوم مهدویفــر بیــش از  ۲دهــه از عمــر کاری خــود را در
رســانههای جمعی استان سپری کرد و در ســن  ۴۵سالگی به رحمت
خدا رفت.

اوبامای مؤدب چگونه به فکر اعمال تحریمهای
فلجکننده علیه ایران افتاد؟

آقای روحانی درباره اوباما معتقد است
که او را باهوش و مودب یافته! اما همین
آقای مودب در خاطرات خود که اخیرا ً
منتشر شده اذعان میکند که چگونه بعد
از فتنه  ۸۸به فکر تحریمهای فلجکننده
و همدستی فتنه و تحریم افتاده است.
«باراک اوباما» ،رئیسجمهور سابق آمریکا
و یکی از معماران توافق هســتهای برجام در
بخشی از کتاب خاطراتش با عنوان «سرزمین
موعــود» توضیح داده که چگونه بعد از فتنه
سال  1388تحریمهای بینالمللی علیه ایران
را که تا قبل از آن جنبه «نمادین» داشــتند
تقویــت کرده تا هم بهعنــوان حربهای برای
دمیدن در شــعله آشوبها بهکار گیرد و هم
از آن برای امتیازگیری از ایران استفاده کند!
از آنچه اوباما در کتاب «سرزمین موعود»
نوشته و اسناد دیگری که در سالهای گذشته
در منابع خارجی منتشر شدهاند این برداشت
حاصل میشود که هنگام بروز آشوبهای سال
 88نخستین امیدواری دولت او این بوده که
حوادث داخلی ایران بتواند محاســبات ایران
را تغییر داده و ایران را به دادن امتیاز بر ســر
برنامه هستهایاش مجاب کند.
باراک اوباما تصریح کرده که بعد از اتفاقات
ایران ،خواسته درونیاش این بوده که صریحتر
از «تظاهراتکنندگان» حمایت کند ،اما بعد
از مشورت با کارشناسان امور ایران در شورای
امنیت ملی ایران به این نتیجه رسیده که این
اقدام میتواند اثر عکس داشته باشد.
او نوشته است« :من در ابتدا وسوسه شدم
ی خودم را از تظاهراتکنندگان
که حمایت قو 
ابراز کنم ولی وقتی با تیم امنیت ملیام نشست
برگزار کردم ،کارشناسان مسائل ایران به من
درباره چنین اقدامی هشدار دادند .طبق گفته
آنها ،هر اظهارنظری از جانب من ،احتماالً اثر
معکوس میگذاشت».
دوگانه تحریم -فتنه ابزار دولت اوباما
برای فشار بر ایران
رئیسجمهور ســابق آمریــکا در ادامه،
درباره هدفش از عدم ابراز لفظی به حمایت از
فتنه  88اینطور توضیح داده است« :فعالین
در داخل ایران بیم این داشــتند که هرگونه
اظهارنظر حمایتگرانه از جانب دولت آمریکا

بهانهای بــرای اعتبارزدایــی از جنبش آنها
میشد».
علیرغم این تالشها ،فتنه  88سرانجام
مطلوب را برای دولت اوباما نداشــت و با آغاز
سال  89بخش مهمیاز سرمایه اجتماعیاش
را از دست داده بود .با وجود این ،آنطور که از
مستندات در اندیشکدهها و مراکز تحقیقاتی و
اظهارنظر مقامهای کشورهای مختلف برمیآید
در دولت اوباما این درک ایجاد شــده بود که
دوگانه تحریم -فتنه میتواند ابزار موثری برای
تغییر رفتار ایران در اختیار واشنگتن قرار دهد.
اوباما در آن مقطع زمانی برای استفاده از
این فرمول علیه برنامه هســتهای ایران به دو
چیز نیاز داشت :اوالً طرح ادعاها و بهانههایی
درباره برنامه هســتهای ایــران و دوماً اعمال
تحریمهای «فلجکننده»(طبق گفته مقامهای
آمریکایی) بر مبنــای آن ادعاها .دولت اوباما
در بهار ســال ( 2009مــارس  )2019ابتدا
مجموعــهای از ادعاهای جدیــد علیه برنامه
هستهای ایران مطرح کرد و سپس اعالم کرد
که قصد دارد جامعه بینالمللی را برای اعمال
قطعنامههای تحریمی جدید آماده کند.
تحریمهای بوش سمبلیک بود؛
تحریمهای سخت را من آغاز کردم!
از نگاه مقامهــای آمریکایی تحریمهای
جدیــد باید بهگونهای میبود که مســتقیماً
معیشــت مردم را هدف میگرفت و زندگی
اقتصــادی را در ایران فلــج میکرد تا مردم
را به شــورشهای خیابانــی دعوت میکرد.
احتمــاالً منظور اوباما در کتاب «ســرزمین
موعود» از اینکه تحریمهای وضعشده قبل از
او «ضعیف» بودند و بیشتر جنبه «نمادین»
داشتند ،همین است که آن تحریمها قابلیت
چنین کاری نداشتند.
در صفحه  202کتاب اوباما ،آمده اســت:
«بعد از آنکه تالشهایمان برای آغاز مذاکره با
ایران رد شد و در شرایطی که این کشور وارد
چرخه هرج و مرج و سرکوبگری بیشتر میشد
ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد
ع اشــاعهای خودمان تغییــر دادیم :یعنی
من 
بســیج کردن جامعه بینالمللی برای اعمال
تحریمهای اقتصادی ســخت و چندجانبهای
که میتواند ایــران را وادار به حضور در میز

مذاکره کند».
او در ادامه مینویسد« :تا آن موقع ،شورای
امنیت چندیــن قطعنامه علیه ایران تصویب
کرده و از این کشور خواسته بود فعالیتهای
غنیســازی خودش را متوقف کند .شورای
امنیت ،اعمال تحریمهایی محدود علیه ایران
را مجاز کرده و گروهی شامل  5عضو دائم شورا
به عالوه آلمان را تشکیل داده بود تا با امید به
بازگرداندن رژیم به پایبندی به معاهده منع
اشاعه با مقامهای ایران دیدار کنند».
اوبامــا در ادامه اذعان کرده که تحریمها
ضعیفتر از آن بودهاند که اثری داشته باشند:
«مشــکل اینجا بود کــه تحریمهای موجود
ضعیفتر از آن بودند که اثر چندانی داشــته
باشــند .حتی متحدان آمریــکا مانند آلمان،
کماکان تجارت قابل قبولی با ایران داشــتند
و تقریباً همه از این کشــور نفت میخریدند.
دولت بوش مضاف بر تحریمهای بینالمللی
تحریمهای یکجانبهای را وضع کرده بود ،ولی
این تحریمها تا حد زیادی نمادین بودند چون
شرکتهای آمریکایی از سال  1995از انجام
مبادله با ایران منع شده بودند».
وی در جای دیگری از کتاب درباره موفق
شــدن تالشهایش در اعمال این تحریمها
مینویسد« :در ماه ژوئیه با رأیهای کلیدی
روسیه و چین شورای امنیت قطنامه 1929
را به تصویب رســاند تا تحریمهای بیسابقه
جدیدی ،شــامل منع فروش ســاح ،تعلیق
فعالیتهــای بینالمللی بانکهــای ایرانی و
منــع تجارت در زمینه اقالم مهم برای برنامه
هستهای ایران وضع شود .دو سال طول کشید
تا ایران آثار کامل این تحریمها را احساس کند،
اما باترکیب این تحریمها با مجموعه جدیدی
از تحریمهای آمریکا ابزارهای الزم را در اختیار
داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول
مذاکره به تعلیق درآوریم».
تالش برای هدف قرار دادن
معیشت مردم ایران!
همانطــور که قب ً
ال گفته شــد قطعنامه
 1929که با تالشهای اوباما به تصویب رسید
آشــکارا برای هدف قرار دادن معیشت مردم
ایران طراحی شــده بود و شدیدترین فشارها
را در  4حوزه توسعه بخش انرژی ،دسترسی

ایران به منابع مالی ،ایجاد یک نظام بازرسی
از کشــتیها و محمولههــای هوایی ایران و
همچنین بهوجود آوردن یک سیستم یکپارچه
برای اعالم نقض تحریمهای بینالمللی اعمال
میکرد.
پس از تصویــب قعطنامه  ،1929آمریکا
تحریمهــای یکجانبهای هم علیه ایران وضع
کرد .در مهمترین اقدام ،در ژوئن سال 2010
بــاراک اوباما بالفاصله پس از صدور قطعنامه
شــورای امنیت سازمان ملل قانون موسوم به
«سیسادا» یا قانون تحریمهای جامع ایران را
امضا کرد .این قانون تحریمهای گستردهای را
در بخشهــای گوناگونی از جمله نفت و گاز
بــه ایران تحمیل میکرد .با این حال شــاید
موثرترین بند این قانون ماده  104آن بود.
بر اساس این بند قانونی به دولت ایاالت
متحده آمریکا این اختیار داده میشــد تا در
صورت مبادله بانکی هر موسسه مالی در سطح
بینالمللی با یکی از شــخصیتهای حقوقی
و حقیقی تحت تحریــم در ایران ارتباط آن
موسسه را با نظام مالی آمریکا قطع شود .این
مسئله هماکنون هم بهعنوان یکی از مهمترین
موانع ارتباط بین بانکهای بینالمللی و ایران
قلمداد میشــود .درباره هدف این فشارهای
تحریمیمستندات و شواهد زیادی وجود دارند.
پ هاموند»،
در یکی از صریحترین موارد« ،فیلی 
وزیر دفاع وقت انگلیس در اکتبر سال ،2012
گفت که هدف این تحریمها ایجاد تهدید برای
ایجاد آشوبهای بالقوه خیابانی است.
به گزارش تســنیمهامونــد روز  7اکتبر
 2012گفــت« :صحبتهایی از تحریم کلی
مبــادالت تجــاری ایــران و همچنین قطع
دسترسی ایران به کانالهای باقیمانده بانکی
وجود دارند .ما قطعاً میتوانیم مشــقتهای
(ناشــی از تحریمها) را خیلی بیشــتر کنیم.
تنهــا چیزی که ممکن اســت رژیــم را به
تحریک وادار کند هنگامیاست که آنها برای
بقایشان احساس تهدید کنند .در صورتی که
سطح فشارهای اقتصادی به حدی برسد که
بهطــور بالقوه بتواند مخالفت و آشــوبهای
احتمالــی در خیابانهای تهران برای تهدید
رژیم ایجاد کند .آنها ممکن است رویهشان را
عوض کنند».

قالیباف در آئین افتتاح و آغاز عملیات چند پروژه:

باید به فکر تامین کاالهای اساسی مردم باشیم
م نیست این کار را دولت انجام دهد یا مجلس
مه 

رئیسمجلس در آییــن افتتاح و آغاز
عملیات چندین پروژه توسط شهرداری قم
گفت در این شرایط سخت باید کاالهای اساسی
راحتتر و ارزانتر به مردم برسد خصوصا نیاز
است به مستضعفان توجه ویژهتری صورت
گیرد و مه م نیســت این کار را دولت انجام
دهد یا مجلس.
محمدباقر قالیباف عصر دیروز در مراســم
افتتاح ،رونمایی و آغاز عملیات اجرایی هزار میلیارد
ریال پروژه شهرداری قم ،ضمن گرامیداشت هفته
بســیج ،با تاکید بر اینکه بسیج بدون شک تبلور
عینی حضور مردم به صورت ســازمانیافته در
تمام عرصههای خدمــت ،تالش و مجاهدت در
کشــور اســت اظهار کرد :امروز میبینیم که در

عرصه سالمت چگونه بســیجیان در کنار همه
عزیزان پزشک و پرستارانی که انصافا مجاهدانه
در تالشند ،در میدان هستند.
وی با تقدیــر از زحمات و تالشهای مدیران
استان قم اعم از استاندار و شهردار و اعضای شورای
شهر در توسعه و آبادانی این شهر افزود :پروژههای
مهمی امروز در شــهر قم افتتاح شــده است؛ 15
پروژهای که در بخشهای مختلف عمرانی ،فرهنگی
و تفریحی خدمات قابل توجهی به مردم ارائه میکند.
اینکه ســرانه فضای سبز شهر قم به  20مترمربع
رسیده بســیار جای خرسندی دارد چراکه من در
دوره کاری خود تجربه چنین کاری را دارم و میدانم
چه چالشهایی وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه امروز

دو فشار جدی روی مردم است که مربوط به تحریم
و کرونا است گفت :در این شرایط مردم ما نجیبانه
و مجاهدانه مقاومت کرده و تحمل کردند و دیدیم
چگونه طرح ترامپ که فشار حداکثری بود با شکست
مواجه شد و امروز این فرد است که دیگر در مسند
قدرت نیست و مردم ما همچنان ایستادهاند و این
نتیجه مقاومت مردم عزیز ما است.
قالیباف بااشاره به وضعیت کرونا در کشور گفت:
برای حفظ جان شما مردم عزیز همه ما مسئولین
موظف به تالش هستیم و پیشقراوالن این حرکت
مدافعان سالمت هستند اما اگر مقاومت شما مردم
عزیز نبود چنین موفقیتی محقق نمیشد.
وی با تاکید بر اینکه پاسخ به نجابت مردم باید
این باشد که با همدلی و وحدت گرهی از مشکالت

محسن هاشمی خبر داد

مردم باز کنیم افزود :البته این به معنای آن نیست
که در کارها نقد نباشد اما باید نقدها منصفانه برای
پیشبرد کار و حل مشکالت مردم باشد.
رئیسمجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه
مهم نیست چه کسی چه کاری را انجام میدهد و
اصل کارکردن برای مردم مهم است اظهار کرد :در
این شرایط سخت مردم ما نیازمند کمک به بحث
معیشت هســتند و باید کاالهای اساسی راحتتر
و ارزانتــر به مردم برســد خصوصا نیاز اســت به
مستضعفان توجه ویژهتری صورت گیرد و مه م نیست
این کار را دولت انجام دهد یا مجلس.
وی گفت :همه ما مسئوالن در تمام قوا دغدغه
اولمان مردم عزیز است .امیدواریم با تالش مجاهدانه
بتوانیم بخشی از مشکالت شما را حل و فصل کنیم.

فهرست  ۲۰نفره کارگزاران برای انتخابات ۱۴۰۰

رئیسشــورای مرکزی حزب کارگزاران
از تدوین فهرست  ۲۰نفره این حزب از میان
شخصیتهای سیاسی کشور برای انتخابات
 ۱۴۰۰خبر داد.
رئیسشورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
با اعالم اسامی کاندیداهای احتمالی ریاستجمهوری
این تشــکل سیاســی اصالحطلب ،فرایند حضور
کارگزاران در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰
را تشریح کرد.
ی رفســنجانی با اشــاره به
محســن هاشــم 
فعالیتهای اخیر کارگزاران سازندگی برای انتخابات
ریاســتجمهوری ،اظهار کرد :در چند ماه گذشته،
در جلسات شورای مرکزی و کمیته سیاسی حزب
کارگزاران ،تصمیم گرفته شد که این حزب بهعنوان
یکی از احزاب شــاخص اصالحطلب ،در انتخابات
ریاستجمهوری فعال باشد و از کاندیدای این طیف

حمایت کند چــرا که تحریم یا انفعال و بیتفاوتی
در انتخابات ،مغایر بــا روحیه اصالحطلبی و مردم
ساالری دینی است.
وی افزود :بر اساس این تصمیم ،همزمان تدوین
رویکرد حزب کارگزاران به شرایط فعلی کشور و دولت
آینده در قالب برنامهای توسط کارگروه منتخب در
دســت تدوین اســت و کارگروه دیگری نیز جهت
گفتوگو با احزاب همسو و تهیه فهرست کاندیداهای
احتمالی ریاستجمهوری و رایزنی با آنان در راستای
این برنامه فعال شده است.
رئیسشــورای مرکزی کارگــزاران ادامه داد:
در ایــن راســتا فهرســت بلنــدی از کاندیداهای
احتمالی ریاستجمهوری که میتوانند مورد حمایت
اصالحطلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفتوگو با
آنان میزان جدیبودن حضورشــان در انتخابات و
همچنین دیدگاههایشان بررسی شود.

ی رفســنجانی تاکید کرد :این فهرست
هاشم 
براساس دیدگاههایاشخاص ،احزاب و جایگاه افراد
در انتخابات ریاستجمهوری تهیه شده و حضور نام
یک شخصیت در فهرست لزوماً به معنای اراده وی
برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری نیست.
وی با اشــاره به اســامی کاندیداهای مدنظر
کارگــزاران اظهار کرد :در حــال حاضر نام حدود
بیســت کاندیدا در این فهرســت حضور دارد که
عبارتند از آیتاهلل سیدحســن خمینی ،اســحاق
جهانگیری ،محمدرضــا خاتمی ،محمدرضا عارف،
محمدجواد ظریف ،علــی مطهری ،رضا اردکانیان،
علی الریجانی ،مسعود پزشکیان ،محمدجواد آذری
جهرمی ،محمدباقر نوبخت ،سورنا ستاری ،عبدالناصر
همتی ،علیاکبر صالحی ،محمد صدر ،مجید انصاری
و عبدالواحد موسوی الری؛ همچنین معصومه ابتکار و
شهیندخت موالوردی نیز در این فهرست قرار دارند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان از عملکرد جریان تحریف

س شــورای مرکزی کارگزاران یادآور شد:
رئی 
تاکنون با برخی از این چهرهها گفتوگو انجام شده
اما بدلیل شرایط بیماری کرونا ،برنامهریزی جلسات
و مالقاتها با کندی پیش میرود ولی رویکرد ما این
است که پس از گفتوگو با این شخصیتها و انجام
بررسیهای الزم ،فهرست کوتاه را در دو ماه آینده،
یعنی اوائل بهمن ماه اعالم کنیم تا کاندیداهای جدی
حاضر صحنه انتخابات بتوانند برنامهها و دیدگاههای
خود را با افکار عمومی در میان بگذارند.
هاشمیرفسنجانی که با ایسنا گفتوگو میکرد،
اظهار داشت :همچنین کلیات رویکرد و برنامه حزب
کارگزاران نسبت به انتخابات ریاستجمهوری آینده
در کمیته سیاسی حزب جمعبندی شده و باید در
شورای مرکزی با اجزا مربوطه به تصویب برسد که
امیدوارم در دوماه آینده در اختیار احزاب همســو و
افکار عمومی جهت نقد و تبادل نظر قرار گیرد.

بایدن میگوید تحریم
اصالحطلبان ترجمه میکنند گشایش اقتصادی!

بقیه از صفحه ۲
در یک نمونه دیگر ،محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه -شهریور  ۹۴در کمیسیون برجام-
گفت« :کل تحریمهــای اقتصادی ،مالی و پولی
اتحادیــه اروپا ،کل تحریمهای ایاالت متحده که
بر شخصیتهای غیرآمریکایی اعمال میشود از
روز اجرا لغو خواهد شد ،عالوهبر آن تحریم ۳۵
ســاله هواپیمایی نیز لغو میشود» .ظریف پیش
از آن  -فروردین  - 94در بیانیهای مشــترک با
فدریکا موگرینی تأکید کرده بود« :تمام تحریمها
لغو خواهد شد».
روحانی ۲۷ -دی  - ۹۴در نشست خبری خود
در محل ســالن اجالس سران گفت«:تعهدی که
امــروز آمریکا در رابطه با برجام به ما داده ،تعهد
دولت آمریکاســت ،نه این دولت و آن دولت .این
تعهدات اســتمرار پیدا میکند و فرقی ندارد که
چه دولتی در آمریکا بر ســر کار بیاید ،هر دولتی
که باشد به این چارچوب متعهد است».
محمدجــواد ظریف ،وزیر امــور خارجه نیز
تابستان  94در اظهارنظری مشابه گفت« :آمریکا
نمیتواند از برجام خارج شود» .صادق زیباکالم
فعال سیاسی مدعی اصالحات نیز -دی  - 94در
زمان رویکار بودن دولت اوباما گفته بود«:مردم
آمریکا نمیگذارند رئیسجمهور بعدیشان برجام
را تحتالشــعاع قرار دهــد» و «ترامپ به برجام
وفادار خواهد ماند».
اما در ادامه ،برجام هم در دولت اوباما و هم

دولت ترامپ بارها و بارها لگدمال شــد و طرف
آمریکایــی و اروپایی به هیــچ عنوان به تعهدات
برجامی خود عمل نکرد.
نکته قابل توجه اینجاست که همان طیفی که
در سال  94تمام امور کشور و حتی آب خوردن
مــردم را بــه برجام گره زد و وعــده فتحالفتوح
اقتصادی را مطرح کرد ،در سالهای بعد با توهین
به شــعور مردم مدعی شد «هدف از برجام اصال
اقتصادی نبود».
کارنامه بایدن در دولت اوباما
رسانههای زنجیرهای بهگونهای القاء میکنند
که گویی بایدن تاکنون در هیچ دولتی در آمریکا
حضور نداشــته و حضورش در کاخ سفید ،نوید
روزهای خوش برای ایران است .این ذوق زدگی
کودکانــه و حقارتآمیز در حالی اســت که جو
بایــدن ،پیش از این معاون اول دولت اوباما بوده
اســت .همان دولتی که آنقدر در توافق هستهای
عهدشــکنی کرد که دولتمــردان صراحتا اذعان
کردند که دولت اوباما برجام را به صورت فاحش
نقض کرده است.
ترامپ جمهوریخــواه و اوبامای دموکرات
ِ
رفتاری کام ًال مشابه با برجام داشتند .هر دو ،قانون
وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کردند .هر
دو ،قوانین مرتبط با محدودیت ویزا و سختگیری
در مهاجرت و ســفر را تصویب و گسترش دادند،
هر دو قانونهای گسترده تحریمی(آیسا و کاتسا
 )۲۰۱۷را علیــه مردم ایران تصویب کردند ،هم

اوباما و همترامــپ در روند همکاری بانکهای
خارجــی با ایــران ســنگاندازی کردند ،هر دو
رئیسجمهــور دموکرات و جمهوریخواه آمریکا
اموال مردم ایران را بلوکه کردند و...
نشان دادن سراب
و تقال برای تکرار خسارت محض!
وعــده و وعیدهای مدعیــان اصالحات
درباره گشایشهای اقتصادی در دولت بایدن،
چیزی جز نشان دادن سراب نیست .تجربهای
که پیش از ایــن در دولت اوباما و در توافق
هستهای شاهد آن بودیم .تجربهای پرهزینه
که در نهایت به «هســتهای رفت ،تحریمها
ماند» منجر شد.
جریــان تحریف به عنــوان بانی اصلی وضع
موجــود با توهین و تحقیــر ،توان عظیم جوانان
مومن و متخصص ایرانی را در حد قرمهسبزی و
آبگوشت بزباش تقلیل داده و با دادن آدرس غلط،
راه گشــایش در اقتصاد و پیشرفت را امتیازدادن
یکطرفه به آمریکا و تروئیکای اروپایی جا میزند.
به عبارت دیگر جریان تحریف ،با کوچکنمایی
توان داخلی و بزرگنمایی توان دشمن ،جوانان و
عموم مردم را در داخل مایوس و دشــمن را نیز
به تشــدید فشــارترغیب میکند .این رویکرد
خســارتبار در نهایت به تیز شدن تیغ تحریمها
منجر میشود.
تحریمها قطعاً قابل عالج اســت اما عالج
آن ،عقبنشینی و کوتاه آمدن در مقابل آمریکا

نیست زیرا عقبنشینی موجب پیشروی متجاوز
میشود .خواســته امروز آمریکا از ایران ،کنار
کامل صنعت هستهای ،کاهش بسیار
گذاشتن
ِ
شدید توان دفاعی و رها کردن اقتدار منطقهای
اســت اما پذیرفتن این خواستهها قطعا موجب
عقبنشــینی آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی
نیــز حکم نمیکنــد که برای توقــف متجاوز،
خواستههای او را اجابت کنیم.
عــاج تحریمها ،عقبنشــینی و مذاکره با
دشــمن نیســت بلکه عالج واقعی آن ،تکیه بر
تواناییهای ملی ،وارد کردن جوانان به میدان و
احیای ظرفیتهای فراوان کشور و در یک کالم
عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی
و برونگرایی است.
رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم تاکید
کردند«:جوانان عزیز در سراســر کشــور بدانند
که همه راهحلها در داخل کشــور است .اینکه
کســی گمان کند که «مشکالت اقتصادی صرفاً
ناشــی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت
ضداستکباری و تسلیم نشــدن در برابر دشمن
است؛ پس راهحل ،زانو زدن در برابر دشمن و بوسه
زدن بر پنجه گرگ اســت» خطایی نابخشودنی
است .این تحلیل سراپا غلط ،هرچند گاه از زبان
و قلم برخی غفلتزدگان داخلی صادر میشود ،ا ّما
منشأ آن ،کانونهای فکر و توطئ ه خارجی است
که با صد زبان به تصمیمسازان و تصمیمگیران و
افکار عمومی داخلی القاء میشود».

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

صداوسیما واقعیت غرب را روایت کرد
روزنامه اصالحطلب دلخور شد!

سرویس سیاسی-
روزنامه طیف موســوم به اصالحطلب به نام شــرق بارها به خاطر مواضع اش از جانب رسانهایها و یا کاربران فضای مجازی
مخاطب این طنز تلخ قرار گرفته که نام روزنامه را به «غرب» تغییر دهید.
در تازهترین مطالب از این دست روزنامه شرق در نوشتاری عصبانی و ناراحت از اینکه چرا در شبکه سوم سیما برنامهای علیه
آمریکا پخش میشود ،نوشت« :ترامپ میگفت اسلیپیجو ( )sleepy joeولی ما در اورست میگفتیم گیج جو بایدن؛ ما یک درجه
باالتر بردیم این رو ...اون یارو زنه میاد سر کار ،همون کاماال هریس شیطانصفت ...اون خیلی آدم وحشی کثیفیه .معلوم نیست چی
میشه گفت اینجا و چی نمیشه گفت .این خانم کسیه که به خاطر رابط ه با مردهای مختلف توی سیاست رشد کرد»...؛ اینجا شبکه
سوم صداوسیمای ملی است و این جمالت را فردی با موهای بلند ،لهجه غلیظ انگلیسی و در بین خندههای کشدار خود میگوید».
این نوشتار در ادامه با ادبیاتی که نشان از عصبانیت از پخش چنین برنامهای دارد به مسخره کردن این برنامه روی آورده و نوشته:
«این «اورست» ،محصول مشترک شبک ه سه و شبکه افق و همان برنامهای است که قرار است با گذر از تمامی تیغهای تندوتیز
سانسور صداوسیما ،نگاه ایرانیان به غرب را تا بلندترین قله دنیا ارتقا ببخشد؛ اما به گواه مخاطبان خود ،در حال فتح تپهای تازه است».

روزنامه حافظ منافع آمریکا در ایران!

گزارش شرق در ادامه حتی رویکرد این برنامه را که امیدآفرینی نسبت به جوانان میهن است به میان آورده و با عنوان مخاطبان
در شبکههای اجتماعی حرف دل خود را زدهاند« :آنها [رسانه ملی] که با هدف «اصالح تصور ذهنی مخاطبان نسبت به غرب و خارج
از کشور و همچنین القای حس امید نسبت به آنچه در کشور در حوزههای مختلف رخ میدهد» پا به خانههای مردم گذاشتند،
حاال با نقدهای تند همین مخاطبان[!!] در شبکههای اجتماعی روبهرو شده و به دلیل آنچه «ادبیات جنسیتزده و دورویی»[!!]
خوانده میشود ،حاشیهساز شدهاند .منتقدان میگویند چنین برنامههایی در صداوسیما حتی مفاهیم درست را شعارزده و از معنا
تهی میکند؛ اما این معنازدگی صداوسیما از کجا میآید؟ اگر نگاه ایرانیان به غرب غیردقیق است ،چرا زمانی که این موضوع از
صداوسیما بیان میشود ،جهتگیریهایی جدی در مقابل آن شکل میگیرد؟ در حالت کلی« ،اورست» و برنامههای مشابه ،چرا
تا ایناندازه در همراهکردن افکار عمومی ایرانیان ناتوان و ضعیفاند؟»
عنوان این گزارش گویای جهت گیری آن است« :نقد غرب با لهجه غلیظ آمریکایی»[!!] عنوانی به غایت مضحک و پیش پا
افتاده یا به قول همین روزنامههای طیف موسوم به اصالحطلب «پوپولیستی» .باید از این جماعت پرسید یعنی یک آمریکایی حق
نقد غرب را ندارد؟ چون لهجه آمریکایی دارد؟ پس کسانی از قبیل نوام چامسکی یا ژان بودریار یا فیلسوفان غربی که به نقد غرب
پرداختند (از قبیل نیچه) همه در اشتباه بودند و اصالحطلبان درست میگویند!
نکته دیگر اینکه حامیان سرسخت سند  2030وقتی موضوع نقد آمریکا مطرح شده ظاهرا نگران فرهنگ شدهاند! در سند
 2030باید به کودکان حتی در پیش دبستانی گفته میشد که یک بچه چطور میشود که به دنیا میآید ،حاال از یک جمله یک
آمریکایی که گفته «کاماال هریس به خاطر رابط ه با مردهای مختلف توی سیاست رشد کرد» ناگهان برآشفته شدهاند ...کدام را
باور کنیم حمایت از سند  2030یا جمالت این گزارش را؟!

فاکتورسازی مدعیان اصالحات به نفع آمریکا

روزنامه دولتی ایران دیروز گفتوگویی را با حســین مرعشــی منتشر کرد .سخنگوی حزب کارگزاران مدعی است« :مطلب
خیلی روشن است و من شخصا کسانی را که میگویند دولت دارد پیام ضعف میفرستد نمیتوانم درک کنم اال اینکه بگویم اینها
میخواهند استفاده سیاسی از این موضوع برای مسائل داخلی داشته باشند ...خیلی واضح است که تحریم چه به سر اقتصاد این
کشور آورد .ما در تحریم شاید بتوانیم زنده بمانیم ،اما قطعا با مشکل روبهرو میشویم .واضح است که ما بدون شریک تجاری اصال
نمیتوانیم اقتصاد داخلی خود را قوی کنیم ،حتی اگر بحث دریافت سرمایهگذاری خارجی ،کسب تکنولوژی و این طور چیزها هم
نباشد ،بحث بازار که دیگر غیرقابل انکار است .ما اگر در شرایط تحریم بتوانیم بهترین تولیدات را هم داشته باشیم قرار است آنها
را کجا عرضه کنیم؟ صادرات ما قرار است کجا برود؟»
وی گفته است« :آمارها و شاخصهای اقتصادی ما در دوران  ۹۴تا  ۹۶هم هست و معلوم است در آن سالها به کدام سمت
میرفتیم .االن به هر حال شرایط آمریکا تغییر کرده و اتفاقا دولت نه با موضع ضعف بلکه از یک موضع حق به جانب درباره برجام
صحبت کرده است ...تازه من این را هم بگویم که اگر بازگشت آمریکا به برجام محقق شود ،ما در حالت خوش بینانه ظرف چهار
سال تازه میتوانیم برگردیم به شرایط اقتصادی سال  ،۹۶یعنی هیچ معجزه و جهش سریعی در کار نیست .این اتفاق مبارکی است
اما گشایش سریع ممکن نخواهد بود .اگر هم تعلل کنیم که وضع همین طور بدتر خواهد شد .همین قدر که کشورهای دوست ما
تا االن به ما کمک کردند ،از این به بعد هم میکنند .تازه ما تا امروز ترامپ را داشتیم که دنیا علیه او بود ،از این به بعد بایدن را
داریم که میدانیم خیلی بهتر اجماع درست میکند و معنایش این است که کشورها میتوانند بیشتر به ما سخت بگیرند ...حتی
اگر بایدن و ترامپ در استراتژی هم کامال یکی باشند ،در تاکتیک زمین تا آسمان با هم فرق دارند».
درباره اظهارات فوق گفتنی است ،اوال ،دولت تمنا و تقالی مذاکره با دموکراتهای آمریکا دارد کهقبال با آنها مذاکره و توافق
کرد اما برجام را پایمال و تحریمهای کاتسا و آیسا را پایهگذاری کردند .چرا دولت اصرار دارد مسیر آزموده شده را بار دیگر برود و
فاجعه بیافریند؟ دولت وقتی به مذاکره با طرف عهدشکن ،متقلب و بدهکار آمریکایی اشتها و اشتیاق نشان میدهد ،انتظار جبران
خسارتها از سوی دموکراتها دارد؟ جز این نیست که دولت با پالس ضعف و انفعال ،در حال طلبکار کردن آمریکاییهای بدهکار است.
ثانیا ،تحمیل سیاست تعلیق و انتظار به اقتصاد کشور ،کم توجهی به ظرفیت تجارت با همسایگان ،محدود کردن دیپلماسی به
آمریکا و اروپا و عدم واکنش مناسب نسبت به عهدشکنی طرف غربی بود که آنها را نسبت به عدم اجرای تعهداتشان جریتر کرد.
ثالثا ،فاکتور درست کردن مدعیان اصالحات برای آمریکا با ادعای وضعیت خوب اقتصادی طی سالهای  94تا  96به واسطه
مذاکره با آمریکا ،در حالی است که شهریور  ۹۴وزرای اقتصاد ،صنعت ،کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیسجمهور با انتقاد
از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها ،هشدار دادند «اگر تصمیم ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود ،بیم آن
میرود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بیاعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت الزم باشد ».تورم در آن
مقطع به اذعان حامیان دولت ،به قیمت رکود مطلق کاهش یافت .افزایش فروش موقت نفت در آن مقطع درآمد را افزایش داد و
ی دولت (مومنی ،راغفر و« )...رشد بیکیفیت
در محاسبات خام رشد اقتصادی به چشم آمد اما این رشد به تعبیر کارشناسان حام 
و بیخاصیت» بود که اقتصاد ما را معتادتر و بیرمقتر میکرد و اتفاقا تأثیر ویرانگر بر تولید داشت که در معرض واردات بیرویه
قرار گرفته بود .آمریکا همزمان ،ســرمایهگذاران را تهدید به تحریم میکرد و بر خریداران نفت فشــار میآورد تا در فواصل سه تا
شش ماهه ،خرید نفت ایران را کاهش دهند .علت مجال موقت فروش نفت ،اثرگذاری بر انتخابات مجلس و ریاستجمهوری و نیز
شرطیسازی و فریب ایران ،در جهت احساس نیاز بیشتر به مذاکره بود.
رابعا ،ادعای تفاوت داشتن بایدن و ترامپ در تاکتیک آن هم از زمین تا آسمان در شرایطی است که ترامپ با فشار حداکثری
به دنبال از بین بردن مؤلفههای اقتدار ایران است اما بایدن همین گستاخی و غلط زیادی را با فشار هوشمند دنبال خواهد کرد.

دوباره برجام ،دوباره فریب مردم با بزک مذاکره!

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «دوباره برجام» نوشت« :در حالي كه ابعاد اقتصادي سياست فشار حداكثري
بر ايران ،حوزههاي متفاوت از معيشت تا سالمت ايرانيها را تحت تاثير قرارداده است ،غرب نبايد دچار اين اشتباه استراتژيك شود
كه تهران سياست مقاومت و تدبير حداكثري را از بيم تداوم فشارهاي اقتصادي به يكباره رها خواهد كرد .همزمان تهران نيز بايد
متوجه اهميت عنصر زمان در آغاز گفتوگوها درباره چند و چون احياي برجام باشد .در سال  2016به محض پيروزي ترامپ در
انتخابات ،اسراييل و عربستان سعودي البيگري براي خروج واشنگتن از برجام را بدون فوت وقت آغاز كردند كه نتيجه آن تطميع
ترامپ و ترك توافق هستهاي بود .امروز نيز همان الگو در منطقه ما در حال تكرار شدن است و خبرهاي رسيده از تلآويو حاكي
از تشــكيل يك كميته در كابينه رژيم صهيونيســتي براي مقابله با بازگشت امريكا به برجام است .عربستان سعودي نيز احتياط
ديپلماتيك را كنار گذاشته و به صراحت مخالفت خود را با بازگشت آمريكا به برجام اعالم كرده است .در چنين شرايطي ايران
بايد ابتدا صداي واحدي را درباره چند و چون هر گونه مذاكره به خارج مخابره كند و در گام دوم اولويت را بر استفاده از حضور
بايدن در كاخ سفيد به منظور كاستن از فشار تحريم همزمان با تامين منافع ملي تعريف كند .تهران و واشنگتن هر دو برگههاي
برندهاي در اين زمين در اختيار دارند كه دقت در استفاده از اين برگهها در بهترين زمان ميتواند به خروج برجام از بنبست در
چارچوب راهبرد برد -برد كمك كند» .
متاســفانه مدعیان اصالحات در ماهها و هفتههای اخیر رویکرد غیراخالقی و غیرحرفهای را در پیش گرفته و برای عبور از
فضای تنگ و ترش ناشی از کارنامه غیرقابل دفاع دولت ،به مبالغه و خالفگویی و شرطیسازی معیشت مردم روی آوردهاند.
در شهریور  ۹۴درحالیکه کمیسیون برجام مشغول بررسی متن توافق هستهای بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن
مطرح میشد؛ حامیان و مسئولین دولتی در کنار روزنامههای اصالحطلب با هدف تحت فشار قراردادن نهادهای رسمی نظام که
مسئول بررسی و تصویب برجام بودند ،ادعا میکردند تأخیر در اجرای برجام روزانه  ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون دالر به کشور ضرر وارد
میکند! نمایندگان مجلس نهم در نهایت برجام را در  ۱۵دقیقه تصویب کردند .بیآنکه بپرسند بعد از اجرای نامتوازن برجام و
دادن همه امتیازات ،چگونه قرار است طرف غربی به ویژه آمریکا را متعهد به اجرای تعهداتش در لغو تحریمها بکنیم؟ به همین
دلیل نیز پس از برجام آمریکا بارها با تصویب تحریمهای جدید و تهدید شوکهای اروپایی مانع از لغو تحریمهای اصلی بانکی و
مالی و هواپیمایی و دسترسی ایران به چرخه دالر و درآمدهای نفتی و...شد.
این جریان این روزها و در پی اعالم نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی نامزد دموکراتها بار دیگر به تقال افتاده و با همان ادعاهای
سابق بدنبال تحمیل پشیمانی و ندامت دوباره به کشورند.
این درحالی است که کریس کونز» یکی از گزینههای بایدن برای وزارت خارجه ،برای بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی،
شرطهایی گذاشته و گفته است «زمانی به برجام برمیگردیم که راهی برای محدود کردن برنامه موشکی و حمایت ایران از گروههای
نیابتیاش در منطقهایجاد شود .پیش از بازگشت به برجام ،باید راهی برای اعمال محدودیت بر برنامه موشکی و حمایت آنها از
گروههای نیابتی محقق شود ».پیش از اینها جو بایدن تاکید کرده بود« :سیاست ترامپ در برابر ایران شکست خورد .روشهای
هوشمندانهتری هم برای سختگیری بر ایران هست».
با همه این واقعیتها و کاله بزرگی که دموکراتها (تیم اوباما -بایدن) در برجام بر سر دولت روحانی گذاشتند ،باز هم مدعیان
اعتدال و اصالحات ،با لب و لوچه آویزان درباره فرصت بایدن حرف میزنند! این رفتار ،چیزی جز وطن فروشی است؟

هراسافکنی در مردم ،تنها هنر مدعیان اصالحات

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت«:واقعيت اين است که امروز مشکالت ما به بيرون از کشور گره خورده است .کاهش ارزش
پول ملي به همراه انسداد رابطه سياسي ايران با برخي از کشورهاي منطقه شرايط کشور را به سمتي هدايت کرده که تندروي
نميتواند مشکلي را حل کند؛ بلکه ممکن است مشکالت را افزايش بدهد .بههمين دليل اگر يک دولت راديکال راست روي کار
بيايد فضاي موجود را تيرهتر ميکند و به مشکالت بيشتر دامن ميزند».
مدعیان اصالحات در سال  96ادعا کردند که اگر رقبای روحانی در انتخابات پیروز شوند ،وضعیت کشور بحرانی شده و در
این وضعیت بحرانی ،قیمت دالر  5هزارتومان خواهد شد.
این ادعا در حالی مطرح شــد که در دولت دوم روحانی ،قیمت دالر تا آســتانه  32هزارتومان نیز افزایش یافت .طیف مدعی
اصالحات اکنون حداقل  7ســال و نیم اســت که قوه مجریه را با اختیارات و امکانات گســترده در اختیار دارد اما به هیچ عنوان
نتوانسته اقدام قابل توجهی انجام دهد.
با این وجود بانیان اصلی وضع موجود در پی آن هستند تا با هراس افکنی ،حضور خود در پاستور را  4سال دیگر تمدید کنند.

با بایدن برجام را جلو ببریم!

روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم یکی از مدعیان اصالحات نوشت :بحث تعامل با دنیا امروزه کار اصلی ماست .آمریکاییها
به راحتی توانستند در طول چند سال گذشته ما را مقابل افکار عمومی دنیا قرار دهند .ما باید سعی کنیم آنچه در سالهای گذشته
اتفاق افتاده را جبران کنیم .در ادامه این مطلب آمده است :روندی که در برجام شروع کردیم روند کامال درستی بود .عقبنشینی
قهرمانانه که رهبری از آن اســم بردند دوباره میتواند رخ دهد .ما برجام را درســت شــروع کردیم اما برخی کسانی که در داخل
دوست نداشتند این برجام اتفاق بیفتد به انحاء مختلف کارشکنی کردند .....اما حاال و با روی کار آمدن رئیسجمهوری که اعالم
کرده میخواهد به برجام برگردد دوباره میشود مدل برجام را با مدیریت نو و با ادبیات جدیدتر پیش برد.
ادعاهای اصالحطلبان درخصوص برجام و امیدها به دولت جو بایدن در حالی است که سنگ بنای بسیاری از تحریمها علیه
جمهوری اســامی در دولت دموکراتها بنیان نهاده شد.از سوی دیگر اصالحطلبان حتی نتوانستند اروپاییها را مدیریت کنند!
آمریکا از برجام خارج شد چرا طرفهای اروپایی برجام به وعدههای برجامی خود عمل نکردند؟
همین روز گذشته ،سه کشور انگلیس ،آلمان و فرانسه در بیانیهای اعالم کردند « :ایران اکنون یک سال و نیم است که مرتکب
اقدامات متعددی در نقض جدی تعهدات هســتهای خود شــده است .ما کماکان بهشدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن
توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم» و «ایران باید بهسرعت اقداماتش را به عقب برگردانده و به پایبندی
کامل برجام برگردد».

