
کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

 شنبه 2۴  مرداد 139۴
29 شوال1۴36 -شماره  21131

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- متن زیر، بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه دوم نماز عید فطر امسال 

است که به »توافق وین« اختصاص داشته است. این متن را به دقت بخوانید، چه برداشتی 
از آن دارید؟ نگارنده بر این باور است که حضرت آقا در این فرازها از دغدغه خویش نسبت 
به برخی از آنچه در »توافق وین« آمده است خبر داده اند این دغدغه به وضوح درباره اصول 
و مبانی انقالب و نظام است که نباید از نگاه مسئوالن بررسی کننده برجام دور بماند. اما، 
راه کار موثر برای رفع دغدغه ایشان که مانند همیشه از نگاه ملکوتی و پدرانه حضرتش 

نسبت به آینده نظام برخاسته است، چیست؟ ابتدا متن را بخوانید!
»رئیس جمهور محترم و بالخصوص تیم مذاکره کننده که حقیقتا زحمت کشیدند و 
تالش کردند؛ چه این متنی که تهیه شــده است در مجاری قانونی پیش بینی شده خود 
تصویب بشود و چه نشود، اجر آنها محفوظ است... چه این متن تصویب بشود و چه نشود، 
به حول و قوه الهی، اجازه هیچگونه سوءاستفاده ای از آن داده نخواهد شد، اجازه خدشه 
در اصول اساسی نظام اسالمی به کسی داده نخواهد شد... چه این متن تصویب بشود و چه 
نشود، ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید، از ملت مظلوم فلسطین، 
از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، 
از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین... اینها همواره مورد حمایت ما خواهند 
بود... با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است، در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت 
مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد... جمهوری اسالمی در زمینه حفظ قابلیت های 
دفاعی و امنیتی خود، هرگز تسلیم زیاده خواهی دشمن نخواهد شد... )دشمنان( تسلیم 

ایران را مگر به خواب ببینند و...«
2-رهبر معظم انقالب در سخنان مورد اشاره نیز مانند همیشه بر حفظ و تداوم اصول 
و مبانی انقالب تأکید ورزیده اند اما، آنچه در بیانات اخیر ایشــان تازگی داشت این که، 
قبل از تاکید بر هر یک از اصول و مبانی انقالب، از قید و پیشوند »این متن تهیه شده 
- برجام- تصویب بشود یا نشود« بهره گرفته و این عبارت را به صورت یک »ترجیع بند« 
تکرار فرموده اند و سؤال این است که حضرت ایشان در تکرار این پیشوند، چه ضرورتی 

دیده اند؟ آیا از این نکته نمی توان نتیجه گرفت که؛ 
الف: حضرت آقا در متن توافق وین، مواردی را مشاهده کرده اند که در صورت تصویب 
برجام می تواند آینده جمهوری اسالمی ایران را با خطر جدی روبرو کند. اگر اینگونه نبود، 
تأکید ایشان بر حفظ اصول و مبانی انقالب با این قید که برجام »تصویب بشود یا نشود« 

ضرورتی نداشت.
ب: رهبر معظم انقالب حجت را تمام کرده و اولتیماتوم می دهند که چنانچه »توافق 
وین« با اصول و مبانی انقالب در تعارض و تضاد باشــد، حتی اگر از سوی مسئوالن نظام 

نیز تصویب بشود، ایشان اجازه اجرای آن را نخواهند داد.
ج: برخی از نظرات ارائه شده این روزها که رهبر معظم انقالب درباره متن توافق وین 
نظر مثبت و موافقی دارند، نمی تواند پایه و اساس قابل قبولی داشته باشد، چرا که بهره گیری 
از ترجیع بند »این متن تصویب بشود یا نشود« نشانه عدم اعتماد ایشان به متن برجام است 
و از دیگر سو، اگر توافق یاد شده با نگاه مثبت حضرت آقا روبرو شده بود، بر ضرورت بررسی 
متن در مجاری قانون - خطبه عیدفطر و پاسخ به نامه رئیس جمهور- تاکید نمی ورزیدند.

3- ایشان در آغاز سخن با تقدیر از زحمات تیم مذاکره کننده می فرمایند »چه این 
متن که تهیه شده است در مجاری قانونی تصویب بشود یا نشود، اجر آنها محفوظ است«. 
حضرت آقا از این طریق راه ُخرده گیری  و اعتراض به عملکرد تیم مذاکره کننده- و نه انتقاد 
منصفانه- را مسدود می کنند و متن تهیه شده را نهایت تالش آنها می دانند. بنابراین اگر 
متن تصویب نشود به معنای نادیده گرفتن تالش آنان نیست، نتیجه این نگاه حکیمانه، 
آن که اوال؛ نباید اعتراض به دشــمن بیرونی - که وحدت آفرین است- با اعتراض به تیم 
مذاکره کننده- که تفرقه آور است- جابه جا شود. ثانیا: تیم  مذاکره کننده اطمینان داشته 
باشد که اگر توافق به تصویب نرسد، علت آن وجود فاکتورهای ناسازگار با منافع و مصالح 
ملی است و نه کوتاهی آنان، بنابراین به جای آن که انتقاد به متن را متوجه خود بدانند، 
بایستی این انتقادها را ناشی از زیاده خواهی حریف تلقی کنند و از آنجا که نسبت به متن 
اشراف بیشتری دارند در کشف نقاط خسارت آفرین و فاجعه بار آن به بررسی کنندگان 
متن مشورت داده و کمک رسانی کنند و نه آن که خود را در نقطه مقابل آنان تصور نمایند.
4- حضرت آقا تاکید می فرمایند که متن تهیه شده تصویب بشود یا نشود، سیاست 
ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد، از حمایت دوستانمان در 
منطقه دست نخواهیم کشید، دشمنانمان مگر آرزوی تسلیم ایران را در خواب ببینند و...
اکنون نوبت پاسخ به این پرسش است که مخاطب این بخش از بیانات قاطع و ُپرصالبت 
رهبرمعظم انقالب چه کسانی هستند؟ به یقین اگر کسانی- دشمنان بیرونی و یا برخی از 
دنباله های داخلی آنها- در پی آن نبوده و نباشند که از پذیرش توافق به عنوان مقدمه ای 
برای تغییر رفتار و ساختار اسالمی و انقالبی نظام بهره بگیرند و در نهایت نسخه تسلیم 
ایران در برابر آمریکا را بپیچند، حضرت آقا نیازی به این خطاب پرعتاب احساس نمی کردند. 

مخاطبان این بخش از بیانات رهبر معظم انقالب را می توان در سه طیف تعریف کرد.
اول: آمریکا و متحدانش که این روزها با اشــاره -متاســفانه بخوانید با استناد- به 
بخش هایی از توافق وین، قطعنامه 2231 و نقشــه راه که میان ایران و آژانس به امضاء 
رسیده است، با اطمینان از پیروزی خود در مقابله سی وچند ساله با موجودیت جمهوری 
اسالمی ایران سخن می گویند و از توافق وین در صورت اجراء با عنوان یک گام بلند برای 
تغییر ساختار نظام یاد می کنند، گام بلندی که به زعم آنان هرگز از طریق حمله نظامی به 
دست نمی آمد! و با تأسف باید اذعان کرد این »ظرفیت  منفی« در جای جای توافق وین 
به وضوح دیده می شود و کیهان، به موارد فراوانی از آن با استناد به متن برجام و قطعنامه 
2231 اشاره کرده است و البته تاکنون غیر از هیاهو و جنجال کمترین پاسخ مستندی 

دریافت نکرده است.
اما نکته مهم و در خور توجه آن که رهبر معظم انقالب می فرمایند توافق وین تصویب 
بشود یا نشود، اجازه چنین سوءاستفاده ای را به دشمن نخواهند داد. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت حضرت آقا، این ظرفیت منفی و فاجعه آفرین را در متن توافق دیده اند که 

نهیب زده اند. آیا غیر از این است؟!
دوم: توده های عظیم مردم پاکباخته این مرز و بوم را می توان طیف دیگری از مخاطبان 
رهبر معظم انقالب تلقی کرد. این طیف که در عبور از همه عقبه های سخت و نفس گیر در 
صحنه حاضر و پای در رکاب بوده اند، به خود حق می دهند که این روزها با نگاه به برخی 
از موارد باج خواهانه توافق وین و اظهارنظر شماری از مسئوالن که متأسفانه رنگ و بو و 
سمت و سوی تسلیم پذیری دارد نگران آینده باشند. حضرت آقا در خطاب پرصالبت خود 
به این طیف که به قول حضرت امام)ره( صاحبان اصلی انقالب هستند، اطمینان می دهند 

هرگز توافقی را نمی پذیرند که در آن اصول و مبانی انقالب نادیده گرفته شده باشد.
سوم: طیف سوم که باید آنان را اصلی ترین مخاطبان بخش یاد شده از بیانات رهبر 
معظم انقالب تلقی کرد، مسئوالن محترم نظام هستند که وظیفه مشترک بررسی دقیق  

متن توافق وین، قطعنامه 2231 و نقشه راه را برعهده دارند و در این باره گفتنی است؛ 
5- مروری -هرچند گذرا- بر متن برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
به وضوح نشان می دهد که در جای جای آن از مکانیسم ماشه -TRIGGER-  استفاده 
شــده است و بسیاری از »بندها« و »مفاد« آن به سوی استقالل، امنیت و در یک کلمه، 

موجودیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نشانه رفته است.
بیانات مورد اشاره رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز عید فطر امسال کمترین 
تردیدی باقی نمی گذارد که حضرت آقا از نارسایی و عواقب فاجعه آفرین توافق یاد شده 
اطالع  کامل دارند و با جرأت می توان گفت که ایشان به هیچوجه از متن تهیه شده راضی 
نیستند و اگر غیر از این بود با توجه به اطالع دقیق از توافق وین، تأکید حضرت  ایشان 
بر »متن تهیه شده تصویب بشود یا نشود از اصول انقالب دست نخواهیم کشید« و تکرار 
چندباره آن ضرورتی نداشت. از این روی وظیفه غیرقابل تغییر مسئوالن بررسی کننده 
متن توافق وین آن است که هیچیک از »بندها«، »فصل ها« و »مفاد« برجام را که با اصول 
و مبانی اســالم و انقالب و موجودیت نظام در تعارض است، نپذیرند تا به قول حضرت 
آقا، امروز در مقابل مردم و فردا در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی شرمسار و سرافکنده 

نباشند. اما چگونه؟!... بخوانید!
6- تمامی مسئوالن محترم و کارشناسان و دست اندرکاران- بدون استثناء- در این 
نقطه اتفاق نظر دارند که برخی از مفاد توافق وین، قطعنامه 2231 و نقشه راه با اصول و 
مبانی انقالب و نظام نه فقط همخوانی ندارند بلکه این اصول و مبانی را نشــانه رفته اند  
و در صورت اجرا می توانند فاجعه آفرین باشند. اگر این باور در میان مسئوالن محترم 
وجود دارد- که دارد و آن را انکار نمی کنند- بدیهی اســت که تن دادن به اجرای توافق 
ویــن - برجام- با وجود این بندها و مفاد، جز تن دادن به فاجعه، مفهوم و نتیجه دیگری 
نخواهد داشت. اما، آیا می توان تصور کرد که موافقان »توافق وین« با تأکید بر پذیرش آن 
- خدای نخواسته- در پی مقابله با اصول و مبانی انقالب و نظام هستند؟! پاسخ این پرسش 
به یقین منفی است و این وصله ناجور به مسئوالن محترم، بی تردید ناچسبیدنی است. 

بنابراین چرا برخی از آنان بر پذیرش برجام اصرار می ورزند. پاسخ را در ادامه بخوانید. 
7- برخی از مســئوالن و دســت اندرکاران محترم ضمن آن که وجود »بندها« و 
»پیوست«های مغایر با اصول و مبانی نظام را در برجام و ملحقات آن انکار نمی کنند و این 
 -RESERVATION- »بخش ها را خطرآفرین می دانند ولی از »اعالم تحفظ« یا »حق شرط
به عنوان چاره کار و راه مقابله با بخش های مورد اشــاره یاد می کنند که   باید گفت، ارائه 
این پیشنهاد از سوی برخی مسئوالن که انتظار می رود از حقوق معاهدات با خبر باشند، 
تعجب آور اســت. توضیح آن که؛ حق شرط یا تحفظ به مفهوم خودداری از پذیرش یک 
یا چند بخش یک معاهده است )کنوانسیون 1969- حقوق معاهدات(. اما، مطابق همان 
کنوانسیون، حق تحفظ فقط در معاهدات چندجانبه بین المللی قابل پذیرش است که در 
آن یکی از امضاءکنندگان معاهده می تواند نسبت به بخشی از آن اعالم تحفظ کرده و خود 
را ملزم به اجرای آن نداند، ولی حق شرط یا تحفظ در معاهدات دو جانبه ممنوع و غیرقابل 
پذیرش است و برجام یک معاهده دوجانبه است که یک طرف آن جمهوری اسالمی ایران 
و طرف دیگر آن مجموعه کشورهای 1+5 هستند و دقیقا به همین علت اعالم شده است 
که در مواجهه با توافق وین فقط دو راه وجود دارد، پذیرش کامل آن )آری( و یا رد کامل 

آن )نه( و هیچ راه دیگری قابل تصور نیست.
8- و باالخره، اگر باور داریم که توافق وین و اســناد پیرامونی آن- قطعنامه 2231 و 
نقشه راه آژانس- شامل »بندها« و »موادی« است که برای اصول و مبانی انقالب فاجعه آفرین 
است و همین بندها و مواد اســت که دغدغه رهبر معظم انقالب و همه دلسوزان را در 
پی داشته اســت، تنها راه عبور از آن، پاسخ »نه« به کلیت برجام و رد کامل آن است. 

راه دیگری هست؟! آیا 

ذوق زده !تنها گزینه پیش روی

حسین شریعتمداری

* در بخش خبر شبکه یک شاهد گزارش توافق هسته ای بودیم که در آن 
وزیر خارجه آمریکا از مسئولین تیم مذاکره کننده ایرانی درخواست کرد »شعار 
مرگ بر آمریکا در ایران حذف شود« جان کری از این نکته غافل است که 
این شــعار و استکبارستیزی ملت ایران نشأت گرفته از تفکرات و اعتقادات 
دینی و قرآنی ماست و تا زمانی که این جنایتکاران علیه بشریت به ستم و 
جنایت خود ادامه می دهند این شعار پابرجاست و با مذاکره قابل حل نیست.
گودرزی
* در بسیاری از مجالس که برای توجیه توافق هسته ای تشکیل می شود حتی 
در جلسه مهمی مثل جلسه راهبردی سیاست خارجی کشور به سوال های 
مهم و اساسی جواب کلیشه ای و کلی داده می شود و از کنار آنها می گذرند. 

چرا به دغدغه هایی که واقعا منطقی هستند پاسخ قانع کننده نمی  دهند.
عربی
* شهدا و جانبازان و آزادگان جان،  جسم و جوانی خود را فدای اسالم ناب 
کردند و سختی ها را تحمل کردند تا رضا و خشنودی حضرت حجت  )عج( 
و اطاعت محض از والیت مطلقه را به منصه ظهور برسانند و ریشه استکبار 
جهانی را بخشــکانند پذیرش این که عده ای به مخالفت با شــعار مرگ بر 

آمریکا برخواسته اند بسیار سخت است.
0915---3419
* ســالم کیهان و همه رسانه های مردمی خط شکن جبهه سیاسی. بدانید 

میلیون  ها دست و دل عاشق دعاگوی شمایند. خدا قوت
0913---7715

* از امت شهیدپرور درخواست می شود در مورد آن خانواده خاص که پس 
از  اجرای حکم و زندانی شدن فرزند مجرمشان ساز براندازی از اوین، مقابله 
با انقالب و حکم قضایی نواخته اند واکنش نشان داده به حمایت از دستگاه 

قضا برخیزند. این الزمه تکلیف دفاع از قانون اساسی است.
شکیبا
* اجرای حکم قضایی مهدی هاشمی ان شاءا... نقطه عطفی باشد برای گرفتار 

شدن تمام افراد خاص که بیت  المال را بیت خود فرض می کنند.
0913---3977

* از هیئت نظارت و دستگاه قضا درخواست می شود با روزنامه هایی که به 
دفاع تمام قد از فردی برخاسته اند که فساد اقتصادی، سیاسی و امنیتی او 
در دادگاه اثبات شده و دادگاه او را محکوم کرده است قاطعانه برخورد کند.
قاسمی
* آیا قانون، در برخورد با اهانت کنندگان به حکم صادره قوه قضائیه فقط در 
قبال افراد ضعیف معتبر است؟ حقیقتا اگر افراد ضعیف جامعه واکنشی شبیه 
عکس العمل خانواده هاشمی با حکم فرزندشان داشتند با آنان همین گونه 

برخورد می شد؟
0915---3419
* متاسفانه این اولین بار نیست که برخی که دستی در دولت دارند با لحنی 
اهانت آلود به دروغ پردازی درباره کیهان می پردازند و احتماال آخرین بار هم 
نخواهد بود. اگر کمی سواد در خورجین هتاکان به منتقدان برجام بود پاسخ 
مستدل و منطقی به نقد ها می دادند تا کمی از سوادشان آشکار شود نه آنکه 

با ادبیات چاله میدانی و عصبانی بخواهند مردم را متقاعد و مجاب کنند.
طالعی
* بعد از جنگ تحمیلی، دولت ها و به خصوص دســتگاه دیپلماسی آنها یا 
نتوانســتند و یا نخواستند از حقوق قربانیان حمالت شیمیایی دشمن و یا 
حقوق 1800 نفر قربانیان خون های آلوده دفاع درخور داشته باشند و یا در 
جهــت پی گیری و محکومیت قضایی و دریافت غرامت اقدام جدی بکنند. 
رئیس جمهور فعلی مان هم در گفت وگوی تلویزیونی اخیر ایشان بعد از دیدار با 
وزیر خارجه خائن فرانسه و متهم ورود خون های آلوده به ایران بدون مطالبه 
و حتی مطرح کردن حق آســیب دیدگان، اظهار داشت که گذشته را باید 
فراموش کرد! نمی دانم اگر یکی از قربانیان شیمیایی و یا خون های آلوده از 
اعضای درجه یک خانواده خودشان بود باز هم بذل و بخشش می کردند؟ بر 
دشمنانی که هنوز بر سیاست های ظالمانه علیه ملت ما پافشاری می کنند؟ 
محمدرضا فخر
* امــام خامنه ای فرمودند ما از روی ضعف پای میز مذاکره نرفتیم آنها به 
مذاکره نیاز داشتند و به یکی از حکام منطقه پیغام دادند و از ما خواستند 
مذاکره کنیم یعنی وقتی دیدند از راه تهدید و تحریم راه به جایی نمی برند 
به مذاکــره تن دادند. حال به نمایندگان محترم مجلس عرض می کنم در 
قبال موضوع برجام همچون شــهید مدرس ها باشید و بدانید عالم محضر 

خداست و باید فردا پاسخگو باشید.
عربی
* اگر تیغ  های بســته ای با مارک هایی مثل لرد، ماکس و ژیلت مورد تایید 
وزارت بهداشت اســت؟ پس چرا هیچ نشانی از وزارت بهداشت کشورمان 
و یا کشــور سازنده روی آنها نیســت. لطفا مسئولین امر پی گیری کرده و 

پاسخ دهند.
0912---3785

* مشکل جلوگیری از ورود و توزیع روغن پالم که در همین دولت هشدارهای 
شــدید درباره ضررهای آن داده شد کی حل می شود؟ و چه کسی مسئول 

تغذیه سالم مردم است؟
0912---3785

* در جلســه شورای روابط خارجی با تیم هســته ای کشور یکی از آقایان 
از قــدرت مردم با عنــوان قدرت الیزال نام برد. در حالی که بنابر اعتقاد ما 
مسلمانان که اعتقاد درستی می باشد فقط قدرت خداوند الیزال است. بعضی 

وقتی مست نطق می شوند نمی دانند چه می گویند.
عربی

پاسخ روابط عمومی نیروی انتظامی
با احترام در پاسخ به مطالب مندرج در صفحه 2 مورخ 1394/4/13 روزنامه 

تحت عنوان »مصرف مواد مخدر« به اطالع می رساند:
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعالم نمود، در راســتای اجرای طرح  های 
امنیت محله محور در حوزه سرزمینی سرکالنتری های دوم، سوم و چهارم 
فاتب و از جمله در بزرگراه همت که در محدوده آنها قرار دارد طرح دستگیری 
خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادین در این محدوده ها اجرا که طی 
آن از ابتدای ســال جاری تا پایان تیر ماه تعداد 256 خرده فروش دستگیر، 
167 معتاد جمع آوری و در این رابطه 9 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف 
گردیده اســت. الزم به ذکر است که یکی از دغدغه های این فرماندهی در 
راستای جمع آوری معتادین، نبود بستر مناسب از جمله پذیرش معتادین 

از سوی مراکز بازپروری است.«

رفت و آمدهای آدامسی
با ژست سیاسی

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی برخالف فضاسازی های رسانه ای یک 
ماه اخیر تصریح کرد سفر هیئت های اروپایی ژست سیاسی است!

پس از انتشــار جمع بندی مذاکرات وین در 23  تیر 94، چند هیئت 
اروپایی از کشــورهای فرانســه و آلمان و  ایتالیا به ایــران آمدند و طبق 
برنامه ریزی انجام شده، این سفرها به گشایش روابط اقتصادی تفسیر شد 
اما پدرام ســلطانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در مصاحبه با روزنامه 

آرمان می گوید این سفرها ژست سیاسی است.
وی گفــت: پیش از این و قبل از توافق گروه 1+5 هیئت های اقتصادی 
زیادی به کشور ایران می آمدند و همچنین از سوی بخش خصوصی ایران 
بازرگانان به سایر کشورها اعزام می شدند و در واقع سازماندهی و ابتکار عمل 
اینها عموما در دست اتاق بازرگانی بود. رفت و آمد هیئت های سیاسی پس 
از توافق از دو جنبه باعث این استنباط شده است. موضوع اول این است که 
سال ها روسا و مقام های عالی رتبه خارجی به ندرت به کشور ایران می آمدند.
وی می گوید: این رفت وآمدها باید به گونه ای باشد که به مخالفان توافق 
برای بازیابی ســطح معمول و باالی ارتباطات دیپلماتیک و رفت وآمدهای 

سیاسی بین دو کشور پیام دهد!
سلطانی اظهار داشت. در شرایط کنونی ترکیب هیئت های اروپایی که 
به ایران می آیند با ترکیب متعارف هیئت ها متفاوت اســت در میان چند 
هیئتی که در این چند هفته اخیر به کشور ایران سفر داشته اند غالبا یک یا 
دو مقام عالی رتبه کشور اروپایی به عالوه تعداد معدودی از هیئت های تراز 

اول آن کشور به ایران سفر کرده اند. 
این در حالی است که ترکیب متعارف هیئت ها معموال گستردگی بیشتر 

و شاکله ای که بیشتر شامل شرکت های کوچک و متوسط هستند، دارد.
وی گفت: نخستین هیئتی که کشورهای اروپایی می فرستند بیشتر باید 
اسمش را هیئت سیاسی بگذاریم، حتی اگر شرکت های تجاری و تولیدی 

نیز در آن باشند.
وی در پاسخ این سوال که چرا در این رفت و آمدها، اتاق بازرگانی زمینه 
فعالیت بیشتر و سهل تری را برای این دست از صنایع ما فراهم نمی کند؟ 
می گویــد: هنوز هیئتی در آن قالب متعــارف تجاری برای مبادله به ایران 
نیامده است این چند هیئتی که در رفت و آمد بوده اند هیئت هایی سیاسی 
بودند که در واقع در این رفت و آمدها یک ژســت سیاسی هم در درونش 
تعبیه شــده بود. بنابراین هنوز با شرکتی گفت وگو نشده تا اینگونه مطرح 

شود که به این دست صنایع اهمیت بدهیم یا ندهیم.
در همین حال جهان نیوز در تحلیلی نوشــت: برخی از رفت وآمدهای 
آدامســی هیئت های سیاسی و اقتصادی خارجی، شرطی کردن انتخاباتی 

مردم ایران است.
وب ســایت جهان نیوز می افزاید: اساســاً آنچه برای دولت از ابتدا مهم 
بوده آنکه نشان دهد حل پرونده هسته ای آغاز رونق اقتصادی است و قفل 
اقتصاد ایران کلید دیگری ندارد. از آنجا که براساس متن فراهم آمده، لغو 
تحریم ها- اگر بدون هیچ مشکلی انجام شود- از 8 ماه آینده عملیاتی خواهد 
شد و لذا تأثیرات اقتصادی لغو تحریم ها پیش از انتخابات مجلس دهم خود 
را در شاخص های اقتصاد کالن نشان نخواهد داد، دولت ناچار است هرطور 
که شده میوه مذاکرات خارجی را به سفره مهیا شده برای مهمانان از پیش 

دعوت شده خود در سیاست داخلی برساند.
برای این مهم تنها راه حل و تنها دوپینگ در دسترس، رفت و آمدهای 
پر ســر و صدای هیئت های سیاسی و اقتصادی اروپایی و پوشش مناسب 
رسانه ای آنهاست؛ چه اینکه آن هیئت ها و شرکت ها نیز نیک می دانند هنوز 
تا رسیدن به قراردادهای پرمنفعت از بازار تشنه ایران، باید دندان سر جگر 
بگیرند و منتظر تعلیق یا لغو تحریم ها باشــند. شاهد مثال آنکه در خالل 
سفر این هیئت ها از ســرمایه گذاری های کالن خارجی مورد ادعای دولت 

تاکنون خبری منتشر نشده است.
پژوهش ها در غرب

از ورشکستگی عربستان خبر می دهند
یک تحلیلگر معــروف عرب به نقل از پژوهش هــای غربی اعالم کرد 

عربستان سعودی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
عبدالبادی عطوان سردبیر الرأی الیوم و القدس العربی ضمن یادداشتی 
نوشت: عربستان در حال گرفتار شدن در وضعیت اقتصادی ناگواری است 

که ممکن است به ورشکستگی دچار شود.
عطوان افزود: به علت سوء مدیریت منابع مالی فراوان، انعقاد قراردادهای 
سنگین تسلیحاتی به دالیل سیاسی و نه نظامی و ایجاد تعهدات و وابستگی 
از ســوی طرف های مختلف، عربستان سعودی در آستانه نوعی ورشکستگی 

قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهش های غربی ها نشان دهنده آن است عربستان 
نوامبر سال گذشته در زمینه پایان دادن به سیاست حمایت از تقویت قیمت 
نفت و افزایش تولید خود به میزان بیش از یک میلیون بشکه با هدف ضربه 
زدن به اقتصاد ایران و تضعیف روسیه به علت حمایت از نظام سوریه ریسک 
خطرناکی مرتکب شــد و این امر به کاهش قیمت نفت به میزان 55 درصد 
انجامید. اما نتایج این امر، کاماًل برعکس و اقدام مذکور در زمان اشتباهی به 

وقوع پیوست.
ســردبیر رأی الیوم می نویسد: کسری بودجه عربستان در سال جاری به 
بیش از 145 میلیارد دالر رسیده است و عربستان سیاست هزینه کرد سنگین 
را در شــش ماه گذشته در پیش گرفته است. از یک سو با هزینه کردن 15 
میلیارد دالر در زمینه خرید ســالح و نیروگاه هســته ای، درصدد راضی نگه 
داشتن روسیه است و از سوی دیگر، یک رشوه مالی مشابهی به فرانسه برای 
خرید هواپیماهای مسافربری و جنگنده پیشنهاد کرده است. همچنین تالش 
خود را برای پرداخت رشوه به آمریکا با حفظ این کشور به عنوان منبع اصلی 

تأمین تسلیحات خود آماده است.
عطوان افزود: از ســوی دیگر، نباید تعهدات عربســتان، نسبت به مصر و 
هزینه های دو جنگ ســوریه و یمن را نیز فراموش کرد. حتی عده ای هزینه 
جنگ اخیر یمن را فارغ از خسارت های احتمالی در آینده، 45 میلیارد دالر 
برآورد کرده اند. این در حالی است که هیچ گونه، دورنمای سیاسی برای حل 

این دو بحران به نظر نمی رسد.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد حدود 30 میلیون شهروند عربستانی 
ماهیانــه، کمک هزینــه بیکاری دریافت می کنند و این بدان معناســت که 
میلیون ها بیکار در این کشــور وجود دارد که بیشــتر آنها را جوانان تشکیل 
می دهند. از ســوی دیگر، دولت عربســتان، دهها هزار، بــورس اعطایی به 
دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را با هدف کاهش هزینه ها، 

لغو کرده است.
این نویسنده در پایان مقاله خود نوشت: آری! عربستان نه تنها به بازگشت 
به مسائل جهان عرب و رهایی از جنگ های خونین سوریه، یمن، عراق و لیبی 
مانند دوره زمامداری ملک فیصل که 45 سال پیش به دخالت آن کشور در 
بحران یمن پایان داد، نیاز دارد، بلکه دقیقاً مانند دوران ملک فیصل نیازمند 

سیاست های ریاضتی مشابه دوره ملک فیصل است.
هشدار هم پیمانان به اسرائیل
درباره قدرت جنگی حزب اهلل

توان رزمی و زرادخانه قدرتمند حزب اهلل، مقامات ارشد نظامی و تحلیل گران 
رژیم صهیونیستی را به شدت نگران کرده است.

به گزارش العالم ژنرال »یعقوب عمیدرور« رئیس ســابق شورای امنیت 
رژیم صهیونیستی و از نزدیکترین افراد به بنیامین نتانیاهو گفت: »در صورت 
درگیری اســرائیل با حزب اهلل لبنان تأسیسات حیاتی اسرائیل روزانه هدف 
صدها فروند موشک »اسکاد«، »فاتح 110« و »زلزال 3« قرارخواهد گرفت.«

وی افزود: »حزب اهلل دارای موشــک های ضدهواپیمای کپی برداری شده 
از موشــک های »سام 7« است و همچنین پس از دریافت موشک های بسیار 
پیشرفته دریایی »یاخونت«، توانمندی دریایی اش بسیار افزایش یافته و قادر 

به هدف قرار دادن نیروی دریایی اسرائیل است«.
عمیدرور ادامه داد: »حزب اهلل موشک های دریایی ایرانی از انواع »قادر«، 
»نور«، »نصر« و »محراب« و قایق های تندروی هجومی را داراست و همچنین 
دارای موشک »سی 802« است که در جنگ ژوئیه 2006 میالدی به وسیله 

آن ناوچه »احی ایالت« را هدف قرار داد«.
وی تصریح کرد: »بزرگترین دغدغه سازمان موساد، توانمندی گروه های 

ویژه حزب اهلل برای اجرای عملیات کماندویی است«.

در همین حال، »الون بین دیوید« تحلیلگر شــبکه 10 تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی گفت: »دســتگاه های اطالعاتی هم پیمان تل آویو نســبت 
به توانمندی حزب اهلل، زرادخانه موشــکی عظیم و پهپادهای آن هشــدار 
می دهند که هم اکنون عامل بســیار سرنوشت ســازی در نبردهای سوریه 

به شمار می رود«.
بن دیوید افزود: »این هواپیماها برای سران تل آویو در جنگ آتی بسیار 

غافلگیرکننده است و نقشی مهم در آسمان ایفا خواهد نمود«.
هشدار مشاور رئیس جمهور

درباره رکود پساتحریم
در حالی که انتظار می رفت پس از انتشار خبر توافق هسته ای چشم انداز 
اقتصاد ایران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادی با تثبیت افزایش پیدا کند،  اما 
افت قیمت جهانی نفت رشته های این انتظار را پنبه کرد و در این بین مسعود 
نیلی مشــاور اقتصادی رئیس جمهوری در یادداشتی ضمن تحلیل شرایط 
کنونی اقتصاد ایران از گرفتار شدن مجدد در نرخ رشد منفی اقتصادی طی 
ماه هــای پیش رو به دلیل افت قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای 
دولت و همچنین ضعف نظام پولی کشــور برای تامین مالی اقتصاد اظهار 

نگرانی کرد.
به گزارش »جوان«،  بررســی ها نشــان می دهد در حدفاصل روی کار 
آمدن دولت یازدهم تا پایان اردیبهشت ماه سال 94 شبکه بانکی در حدود 
500 هزار میلیارد تومان تســهیالت به اقتصاد ایران تزریق کرده است که 
این حجم از تسهیالت با کل حجم نقدینگی تا پایان کار دولت دهم برابری 
می کند. نکته قابل تامل آن است که نتیجه چنین پمپاژ عظیم تسهیالتی 
به اقتصاد، تنها نرخ رشــد 2/5 درصدی ناپایدار اقتصادی است که این نرخ 
نیز به اعتقاد مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت احتمال دارد در سال 

جاری به طور مجدد به زیر صفر برود.
دولــت یازدهــم از زمان روی کار آمدن نیز  تاکنون تا جایی که امکان 
داشــته به پمپاژ تسهیالت به اقتصاد مشغول بوده است تا بتواند به شکل 
مصنوعی نرخ رشــد اقتصادی را با تسهیالت 500 هزار میلیارد  تومانی به 
2/5 درصد برســاند که این نرخ نیز گویا بسیار ناپایدار است و امکان دارد 

مجدد به سمت کاهش تمایل پیدا کند.
در حالی بانک ها در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 
کردند که تنها نیمی از این سال متعلق به دولت یازدهم بود بدین ترتیب 
در حدود 118 هزار میلیارد تومان ســهم پرداختی این دولت از تسهیالت 

پرداختی در سال 92 است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 93 همچنین نشان 
می دهد، تسهیالت پرداختی در سال 93، 105 هزار میلیارد تومان معادل 
44/5 درصد بیشــتر از ســال 92 بوده است به طوری که رئیس کل بانک 
مرکزی تسهیالت پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی سال 93 را رقمی 
بالغ بر 341 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که در این میان سهم  بخش صنعت 

و معدن با 31/2 درصد بیشتر از سایر بخش  ها بوده است.
در همین حال مسعود نیلی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی با بیان 
اینکه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار میلیارد تومان هزینه 
کند که نسبت به 145 هزار میلیارد سال 1392 رشد نسبتا خوبی بود، نوشته 
است: در سال 1394 ممکن است هزینه دولت نهایتا به 185 هزار میلیارد 
تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت های ثابت حدودا رشدی 
معادل منفی 10 تا 12 درصد است. این مسئله خود مشکل کمبود تقاضا 

را تشدید می کند چون دولت نمی تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود.
نیلی در ادامه با اشاره به افت قیمت جهانی نفت می نویسد، بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور در سال گذشته در زمستان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت 
قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال 1393 اقتصاد کشور با نرخ رشد نسبتا 
خوبی که به ترتیب 3/8، 3/8 و 3/7 درصد محاسبه شده است بزرگتر شد 
اما رشــد اقتصادی در زمســتان سال 93 به 0/6 درصد رسید و با توجه به 
پایین ماندن قیمت جهانی نفت، اکنون این نگرانی وجود  دارد که چگونه 

می توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفی اقتصادی را رفع کرد.
در این بین در حالی دولتمردان تالش دارند اقتصاد را در حالت حرکت 
به سمت خارج شدن از رکود معرفی کنند که یک کارشناس صنعت گفت:  
نشانه های خروج از رکود دیده نمی شود در این وضعیت و در شرایط بعد از 
تحریم، دولت باید منابع مالی جدید را به سمت تولید هدایت کند تا قیمت 

تمام شده تولید کاهش یابد.

شخصیت های  و  کارشناسان 
سیاسی با اشاره به افشاگری اخیر 
درخواست  بر  مبنی  مایکل لدین 
فتنه گران از آمریکا برای تحریم 
بیشــتر ایران تاکید کردند این 
افشــاگری خیانت سران فتنه را 

آشکارتر کرد.  
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با فارس  
با اشاره به اعترافات اخیر مشاور سابق 
شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد 
:  درخواســت سران فتنه برای تحریم 
بیشــتر ایران خیانت آنان را به ملت 

ایران آشکارتر کرد.
وی ادامه داد: صهیونیســت ها و 
اســتکبار جهانی همیشه بدنبال یک 
جنگ روانی هســتند تا بتوانند افکار 
عمومی دنیا را برای فشــار بیشتر به 
ایران به دســت گیرند تــا بتوانند به 

اهداف خود برسند.
این نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: این درحالی 
اســت که ایران نه تنها به دنبال بمب 
اتم نیست، بلکه طبق حکم مقام معظم 
رهبری ســالح های کشتار جمعی از 
جملــه بمب اتم به هیــچ وجه مورد 

قبول ما نیست.
کوثری بــا بیان اینکــه خیانت 
سران فتنه به ملت با پیشنهاد تحریم 
بیشــتر ایران به آمریکا آشکارتر شده 
است، گفت: طبق اعتراف مایکل لدین 
درخصوص نامه سران فتنه به آمریکا، 
این فتنه گران با این ادعا که ایران به 
دنبال بمب اتم است از آمریکا خواستند 
تحریم های بیشــتری علیه کشورمان 

اعمال کند.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
دستگاه های امنیتی و قوه قضائیه باید 
به این مســائل ورود کنند و با افرادی 
که چنین مطالبی را به دشمن انتقال 

می دادند، برخورد قانونی کنند.
جرمی بر جرائم سران فتنه 

اضافه شد 
محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب 
موتلفه اسالمی نیز  با اشاره به افشاگری 
»مایکل لدین« مشــاور سابق شورای 
امنیت ملی آمریکا مبنی بر درخواست 
سران فتنه از دولت اوباما اظهار داشت: 

انتشــار این نامه بیانگر این است که  
جریان فتنه 88 یک اعتراض داخلی و 
خودجوش به انتخابات از سوی موسوی 

نبوده است.
وی افزود: اگــر این اظهاراتی که 
از قول آن مقام آمریکایی بیان شــده 
درســت باشــد به جرائم سران فتنه 

اضافه خواهد شد.
وی افــزود: اینکه ایــران و نظام 
اسالمی به دنبال تولید بمب اتم بوده 
دروغ و اتهام بزرگی است که آنهایی که 
چنین گزارشی را به اربابان خودشان 
دادند عالوه بر اینکه به عنوان خائن به 
نظام تلقی می شوند دروغگویی آنها هم 

یک مجازات جداگانه دارند.
حبیبــی همچنیــن در گفت و 
گو با تسنیم با اشــاره به لزوم برائت 
اصالح طلبان از ســران فتنه و افرادی 
که در فتنــه 88 دخیل بودند، گفت: 
تردیــدی در ارتباط ولو مســتقیم و 
غیرمستقیم برخی از عوامل اصلی فتنه 

در ایران با آمریکا وجود ندارد.
اعترافات »لدین«

 بغض دشمن به والیت  فقیه 
را نشان داد

مردم  نماینده  ســلیمی  علیرضا 
محــالت در مجلس نیز با اشــاره به 
نامه سران فتنه به آمریکا برای تحریم  
ملت ایران، گفت: ســران فتنه نشان 
دادند برای رســیدن به قدرت از هیچ 
اقدامی حتی تحریم  شدن ملت ایران 

دریغ نمی کنند.
ایــن نماینــده مجلس شــورای 
اســالمی این اعترافات را نشان دهنده 
بغض دشــمنان به والیت فقیه عنوان 
کرد و گفت: این اسناد نشان می دهد 
که دشمن تا چه حد نسبت به والیت 
فقیه بغض دارد. اینان تالش کردند در 
فتنه 88 در خصوص رهبری نظام بدل 

تراشی کنند که موفق نشدند.
عامل خارجی بودن 

سران فتنه اثبات شد 
نایب رئیس جبهه پیروان نیز با بیان 
اینکــه اعترافات مایکل لدین بیش از 
پیش مرعوب بــودن و عامل خارجی 
بــودِن الیه های اصالحــات در قضیه 
فتنه را به اثبات می رساند، گفت: این 
مسئله ادعای کسانی که می  گویند فتنه 
صرفا یک اعتراض داخلی بوده را زیر 

سوال می برد.
محسن کوهکن ادامه داد: هر چه 
این مدارک و شواهد بیشتر منتشر شود 
به کسانی که به دنبال حقایق هستند 
کمک می کند که بدانند واقعیت فتنه 
88 چه بوده است و متوجه شوند که 
چقدر سران فتنه عالماً و عامداً در زمین 

دشمن بازی کرده اند.
مهدی فضائلی کارشناس مسائل 
سیاســی نیز در گفــت و گو با فارس 
گفت : اظهارات اخیر مایکل لدین شاید 
اطالعات جدیدی ارائه نکند اما تحلیل  
کارشناســان داخلی درباره وابستگی 
فتنه را به فکت های اطالعاتی مستند 
می کند و از ارتباط مستقیم سران فتنه 

با آمریکا پرده برمی دارد.
آیــت اهلل عبــاس کعبــی عضو 
مجلس خبــرگان رهبری نیز در این 
زمینه گفــت: برای اثبات آمریکایی و 
صهیونیســتی بودن ماهیت فتنه 88 
نیازی به اظهارات مایکل لدین نداریم 
اما اینکه فتنه گران هنوز مشی فتنه را 
ادامه می دهند ناشی از وابستگی فکری 

آنها به استکبار است.
مایکل لدین چه چیزی را 

افشا کرد ؟!
گفتنی اســت »مایکل لدین« از 
حامیــان کودتای مخملی و مشــاور 
سابق شورای امنیت ملی آمریکا و عضو 
برجسته مؤسسه »آمریکن اینترپرایز« 
و دستیار ویژه »دونالد رامسفلد« وزیر 
دفاع اســبق آمریکا و »دیک چنی« 
معاون جرج بوش در یادداشــتی در 
نشریه »فوربس« نوشته است: سناتور 
»چاک شامر« نقش مستقیمی در نامه 
نگاری محرمانه بین دولت اوباما و سران 
آشوب علیه دولت ایران در سال 1388 
و در پی انتخابات ریاســت جمهوری 

داشته است.
لدین افزوده است: دولت )آمریکا( 
تصمیــم گرفــت پیامی بــرای گروه 
)میر حسین( موسوی و جنبش سبز 
بفرســتد. سناتور شــامر دوستی در 
وال استریت داشــت که با سبزها در 
ارتباط بود و همان فرد به عنوان رابط 

انتخاب شد.
وی در ادامه نوشته است: از شامر 
خواسته شد از طرف دولت این پیام را 
به رهبران سبزها منتقل کند: »سبزها 

باید بدانند که این ســواالت از جانب 
وزیر خارجه )آمریکا( ارســال شــده 
است. سواالت این هاست: ما باید چه 
کاری انجام دهیــم؟ چه کاری نباید 
انجام دهیم؟« پاسخ این پیام در یک 
یادداشــت 8 صفحه ای در تاریخ 30 
نوامبــر 2009 )9 آذر 88( دریافــت 
شد. نویسندگان محتاط بوده اند، و متن 
امضا نشده و من دالیل روشنی دارم که 
چند نفر در تهران روی آن کار کرده اند.

در این نامه تصویــری از ایران با 
عبارت های بسیار خشنی آمده است که 
این کشور تحت »حکومت استبدادی«، 
»رژیمی خشن« و »دیکتاتوری« است 
که با ســرکوب مردم و چپاول منابع 
عمومی ادامه حیات می دهد. همچنین 
در این نامه تأکید شده است: حکومت 
قابل اصالح نیست اما نیروهای حامی 
تغییر در داخل قوی هستند و به خوبی 

هدایت می شوند!
لدین در مطلب خود می نویســد: 
سبزها به دولت اوباما دقیقاً گزینه های 
واقعی را گفتند؛ یــا از رژیم حمایت 
کنید یــا از آزادی حمایــت کنید و 
تغییر دموکراتیک در ایران را تشویق 
و حمایت کنید. نویســندگان آن نامه 
به واشنگتن هشدار داده اند که اگر با 
تهران به توافق هســته ای دست یابد، 
باید در برابــر رویکردهای خارجی و 
داخلی تهران سکوت کند. )موضوعی 
که نشــان می دهد فتنه گران دلواپس 
بوده اند که با توافق هسته ای، حمایت 

واشنگتن از آنها کاهش یابد.(
در بخش هایی از این نامه که در 9 
آذر فرستاده شده، به طرف آمریکایی 
اطالع داده می شــود کــه تظاهرات 
بزرگ بعدی برای 16 آذر روز دانشجو 
برنامه ریزی شــده است. نویسندگان 
نامــه همچنین ایــران را به حمایت 
از تروریســم و تالش برای دستیابی 
به بمب اتمی و اســتیال بر خاورمیانه 

متهم می کنند.
گفتنی اســت دقیقاً پس از فتنه 
88 بــود که آمریکایی هــا در عرصه 
تقابل اقتصادی شدیدترین تحریم ها را 
علیه مردم ایران وضع کردند. تصویب 
قطعنامه تحریمی 1929 در شــورای 
امنیت کــه خود پایه گذار تحریم های 

بعدی شد، حاصل این پروژه بود.

کارشناسان درباره افشاگری مایکل لدین: 

درخواست سران فتنه برای تحریم كشورمان
خیانت آنان را آشکارتر كرد

خارجه  امور  وزارت  ســخنگوی 
درخصــوص مصاحبه اخیــر رئیس 
جمهــور آمریکا گفت: رئیس جمهور 
آمریکا روندهای اصیل و واقعیت های 
چهار دهه اخیر جامعه ایران را نادیده 

گرفته است. 
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت 
امور خارجه درخصوص مصاحبه اخیر 
رئیس جمهــور آمریکا و اظهارات وی 
درباره تغییر در سیاســت و گذار در 
ایران، ضمن تکراری خواندن آن گفت: 
رئیس جمهور آمریکا روندهای اصیل و 
واقعیت های قریب به چهار دهه اخیر 

جامعه ایران را نادیده گرفته است.
مرضیه افخم افزود: اقتدار و جایگاه 
ایران نه  تنها متکی بر فرهنگ و تمدن 
کهن ایرانی و اســالمی اســت، بلکه 
ایســتادگی مردم ایران مقابل سلطه  
طلبی و تهدیــد و حمایت اصولی از 
ملت  های مظلوم از علل مهم آن است.

خارجه  امور  وزارت  ســخنگوی 
همچنین با رد ادعــای انزوای ایران 
گفــت: از دیــدگاه ما و بســیاری از 
ملت هــای آزاد جهــان، ایــن رژیم 
صهیونیســتی و حامیان آن هستند 
که در جامعــه بین المللی منزوی و 

مطرودنــد و آن چه نیازمند تغییر و 
تحول اســت سیاســت و نظام اداره 

ایاالت متحده آمریکا است.
ســخنگوی وزارت خارجه اضافه 
کــرد: آمریکا مدت هاســت با فاصله 
گرفتن از منافع واقعی مردم آمریکا، 
بانــی و حامی جنگ  افروزی، نا امنی 
و بی  ثباتی در منطقه ما بوده اســت. 
حمایت همه  جانبه از رژیمی که متهم 
به نقض فاحش حقوق فلســطینیان 
و جنایات جنگی اســت که کشــتار 
کودکان بی دفاع فلسطینی از تلخ ترین 
خاطرات ملت های منطقه اســت، از 
معدود مواردی است که به نزول اعتبار 
و نفوذ آمریکا در این منطقه انجامیده 
و بی تفاوتی آمریکا درقبال ریشه های 
بی اعتباری تدریجی خود موضوع بحث 

و بررسی اندیشمندان است.
افخم افزود: اگر مقامات آمریکایی 
در میــزان اعتبــار و وجهه خود نزد 
ملت های جهان به ویژه در جهان اسالم 
درنگی واقع بینانه داشــته باشند، از 
فرصت های نادر موجود برای بازنگری 
در چندین دهه سیاست اشتباه بر پایه 
جنگ افروزی و حمایت از تروریســم 

استفاده می کنند.

افخم در واکنش به اظهارات اخیر اوباما:

رئیس جمهور آمریکا واقعیت جامعه ایران را 
نادیده گرفته است

جمعی از جوانان فعال در عرصــه فضای مجازی در لبیک گویی به 
فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه »مبارزه با استکبار تعطیل بردار 
نیســت و خود را برای ادامه مبارزه آماده کنید« کمپین سوزندان پرچم 

ابلیس را ایجاد کردند.
به گزارش رســا، در پی سخنان مقام معظم رهبری درماه رمضان امسال 
و در دیدار با دانشــجویان مبنی بر اینکه »مبارزه با اســتکبار و نظام سلطه، 
براســاس مبانی قرآنی، هیچگاه تعطیل پذیر نیست و امروز آمریکا کامل ترین 
مصداق استکبار است«، جمعی از جوانان فعال در فضای مجازی، کمپینی را 
با عنوان »#سوزاندن- بیرق- شیطان« ایجاد کردند.در پیام منتشر شده از این 
جوانان در فضای مجازی آمده است: »این حرکت بزرگ بر آن است که در ایام 
کودتای آمریکایی 28 مرداد علیه ملت ایران که با برنامه ریزی و نقش آفرینی 
آژانس اطالعاتی آمریکا و انگلیس پی ریزی شد، با ایجاد حرکتی مردمی بار دیگر 
جلوه هایی از خشم و انزجار همیشگی ملت بزرگ ایران علیه مستکبرین عالم 
و در راس آن دولت آمریکا را به جهانیان و ملت های منطقه به نمایش بگذارد.
عالقه مندان برای پیوستن به کمپین سوزاندن بیرق شیطان می توانند تنها با به 
آتش کشیدن تصویری از پرچم آمریکا )در اندازه کاغذ A4( در شهر و محل زندگی 
خود و به اشتراک گذاشتن آن تصویر در شبکه های اجتماعی و پیوستن به صفحه 
 https://instagram.com/burningsatanflag رســمی پویش به آدرس

انزجار و خشم بی پایان خود را از استکبار، به دید جهانیان بگذارند«.
 گفتنی است، این کمپین تاکنون با استقبال کاربران بسیاری در شبکه های 

مجازی و اجتماعی مواجه شده است.

توسط جمعی از جوانان فعال در فضای مجازی 

کمپین سوزاندن پرچم استکبار 
راه اندازی شد 

گفت: روزنامه های زنجیــره ای از رفت و آمد چند هیئت اروپایی به 
ایران بدجوری ذوق زده شــده اند و آن را به حســاب دستاوردهای توافق 

وین نوشته اند!
گفتم: ولی هیچکدام از این هیئت ها دست به هیچ اقدامی در 

عرصه اقتصادی کشور نزده اند.
گفت: پس برای چه آمده اند؟!

گفتم: عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی می گوید، برخالف 
فضاسازی برخی رســانه ها، سفر هیئت های اروپایی فقط ژست 

سیاسی است و هیچ سودی نداشته است.
گفت: یعنی روزنامه های زنجیره ای از وعده  و وعید خشــک و خالی 

اروپایی ها ذوق زده شده اند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی از شخص دیگری یک میلیون 
تومان طلب داشــت و طرف مقابل از پرداخت بدهی خود طفره 
می رفت. روزی طلبکار به در خانه بدهکار رفت و با ســر و صدا 
طلب خود را مطالبه کرد. بدهکار گفت؛ اگر 500 هزار تومان آن را 
فردا بدهم، 400 هزار تومان را هفته بعد و 99هزار تومان را دوهفته 
بعد، چقدر باقی می ماند؟ طلبکار گفت؛ هزار تومان و بدهکار فریاد 
کشید و گفت؛ مرد حسابی! خجالت نمی کشی برای هزار تومان 

اینهمه سر و صدا راه انداخته ای؟!


