
آيا ترامپ، گورباچف امريكا خواهد بود؟
ادامه از صفحه یک

 ميخائيل گورباچف بسيار اميدوار بود كه برنامه هاي اصالحات او، 
باعث بهبود سطح زندگي مردم در داخل و قدرتمند شدن شوروي 
در عرصه بين المللي شود. اما اين اصالحات، بلوك شرق و شوروي 
در حال فرو ريختن را، نه تنها نجات نداد، بلكه بر شتاب سقوط آن 
افزود و نقش مهمي در پايان دادن به س��لطه كمونيسم در اروپاي 
شرقي و اتحاد جماهير ش��وروي ايفا نمود. آقاي گورباچف از زمان 
به دس��ت گرفتن قدرت رهبري حزب كمونيست شوروي، بسيار 

متفاوت از رهبران پيشين اتحاد جماهير شوروي ظاهر شد. 
اكنون اين داس��تان به گونه اي ديگر، در بلوك غرب در حال اجرا 
شدن اس��ت. غرب در مس��ير زوال تمدني و پايان سلطه شيطاني 
چندصد س��اله خود، با س��رعت به پيش مي رود. امريكا به عنوان 
پرچمدار ليبرال دموكراسي غربي و محور نظام سلطه، با بحران هاي 
جدي ساختاري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي روبه رو 
شده است. بحران هاي داخلي از يك طرف و شكست هاي راهبردي 
در صحنه بين الملل به ويژه در منطقه غرب آس��يا از طرف ديگر، 
نظام سرمايه داري حاكم بر اياالت متحده را با چالش هاي اساسي 

مواجه كرده است. 
هر كس كه از مش��كالت واقعي امريكا با خبر باشد، تعجب مي كند 
كه چرا اين قدرت هنوز وج��ود دارد. بدهي بي��ش از 20تريليون 
دالري كه روزانه 2/5 ميليارد دالر بر آن افزوده مي شود، يك بدهي 
غيرقابل كنترل و اصالح است. مشكالت مالي و اقتصادي امريكا، به 
حدي است كه اين كشور قادر به بازسازي، نوسازي و روزآمد كردن 
ارتش خود هم نيست. بر اساس گزارش سي ان ان، بيش از نيمي از 
جنگنده هاي امريكا به دليل مش��كالت فني قادر به پرواز نيستند. 
انسجام ملي در امريكا با اوج گيري قدرت جنبش هاي جدايي طلب، 

به شدت آسيب ديده و روند جدايي ايالت ها شكل گرفته است. 
ش��كاف طبقاتي، فقر و محروميت، نارضايتي ه��اي اجتماعي، به 
يك معضل اساسي براي نظام سرمايه داري حاكم بر امريكا تبديل 
شده اس��ت. اتحاديه اروپا ديگر منافع خود در تمامي حوزه ها را از 
طريق همكاري راهبردي با اياالت متحده جست و جو نمي كند. در 
مناسبات بين المللي چين به عنوان يك غول اقتصادي خواب را از 
چشمان رهبران نظام س��رمايه داري امريكا ربوده است. روسيه در 
مسير بازگش��ت به عرصه بين الملل به عنوان يك قدرت اصلي در 

حركت است.
 قدرت هاي نوظهوري چون ايران و پديدآيي محور مقاومت و جريان 
بيداري اسالمي در پرتو انقالب اسالمي در منطقه راهبردي غرب 
آسيا، پشت امريكا را در اين منطقه با ضربه فني به خاك چسبانده 
اس��ت. امريكا در هيچ مقطعي از زمان به مانند ام��روز، مورد تنفر 
مسلمانان و ملل مظلوم و مستضعف نبوده است. ظرفيت هاي مقابله 
با نظام ظالم و مستكبر امريكا در گوشه و كنار جهان روزافزون شده 
اس��ت. آري، اين مختصات كشوري اس��ت كه رهبران آن تا چند 
سال پيش، به دنبال به دس��ت گيري مديريت بين المللي و حاكم 
س��اختن امريكا بر جهان بودند. اكنون اين كش��ور مدعي رهبري 
جهان در قالب نظم نوين جهاني، در مسير فروپاشي قطعي در حال 
حركت است. برخي از مختصات امريكاي كنوني، شباهت بسيار با 
شوروي سابق در زمان به قدرت رسيدن آقاي ميخائيل گورباچف 
دارد. گورباچف آمد تا با انجام اصالح��ات در چندين حوزه، اتحاد 
جماهير ش��وروي را از خطر فروريختن و چندپارچه شدن نجات 
دهد اما واقعيت هاي بلوك شرق شوروي سابق، به گونه اي بود كه 
با دست بردن به تيغ جراحي براي اصالح سياست رويه هاي سابق، 
فروپاشي ش��تاب گرفت و اكنون، ديگر آن اتحاد جماهير شوروي 

وجود خارجي ندارد. 
اكنون آقاي ترامپ، رسالت نجات امريكا را براي خود تعريف كرده 
است. او واقعيات امريكا، مشكالت و فسادهاي نظام سرمايه داري 
را، بهتر از هركس ديگري مي داند و بخش هايي از اين واقعيات را، 
بر زبان آورده اس��ت. اما آيا او مي تواند امريكا را از خطر فروپاش��ي 
رهانيده و به موقعيت سابق برگرداند؟ يا اينكه او همانند گورباچف، 
به فروپاش��ي امريكا از طريق انجام اقدامات غيرمتعارف و مغاير با 

رويه هاي پيشين، شتاب مي بخشد؟
ش��عارهاي اصلي ترامپ مانن��د: »اول امريكا« يا »بيايي��د امريكا را 
دومرتبه شكوهمند سازيم«، نشان مي دهد امريكا در چه مسيري قرار 
دارد. مسير، مسير فروپاشي، افت قدرت و از دست رفتن موقعيت سابق 
اياالت متحده اس��ت. واكنش هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي به 
سياست هاي اياالت متحده بسيار وخيم تر از آن است كه رئيس جمهور 
پر س��ر و صداي اين كش��ور، بتواند ب��ه بهبود آن كم��ك نمايد. اين 
سروصداها و خط و نشان كشيدن ها، نه تنها مشكالتي را از امريكا كم 
نخواهد كرد، بلكه بر مشكالت اين كش��ور خواهد افزود. دغدغه هاي 
اصلي ترامپ كه در واقع دغدغه هاي اصلي نظام سرمايه داري حاكم بر 
اياالت متحده است؛ در حوزه هاي اقتصادي، امنيتي و اجتماعي است. 
فرمان هاي اجرايي چ��ون منع مهاجرت، ديوار كش��ي، جلوگيري از 
ورود پناهجويان، تأكيد بر ملي گرايي اقتصادي بر خالف رويه پيشين 
تجارت آزاد و جهاني سازي اقتصاد، واكنش هايي را به همراه داشت كه 
نشان مي دهد، اين سياست ها و فرمان هاي اجرايي، امكان پياده سازي 
با توجه به شرايط را ندارد. واكنش چيني ها، كره اي ها و اتحاديه اروپا 
به برخي از فرمان هاي ترامپ، نش��ان مي دهد كه هياهوهاي ترامپ، 
چيزي جز كوبيدن بر طبل توخالي نيست. معناي اين سخن آن است 
كه، آقاي ترامپ از جهت سرعت بخش��ي به فروپاشي اياالت متحده 
امريكا، همان نقش گورباچف در ش��تاب بخش��ي به فروپاشي اتحاد 

جماهير شوروي را بازي خواهد كرد. 

با تحسين راهپيمایي 22 بهمن
آيت اهلل جنتی:  مسئوالن  مزد حضور ملت را 

با خدمت به آنها جبران كنند
حضور باشكوه مردم در راهپيمایي 22 بهمن قابل هرگونه تمجيد 

و تحسين هست. 
به گزارش ايسنا، آيت اهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان صبح ديروز در 
جلسه هفتگي اعضاي شوراي نگهبان افزود: اين مردم نشان داده اند 
كه هر جا مصالح اس��الم و نظام مطرح است، كوتاه نمي آيند. وي با 
اشاره به حضور مردم هميشه در صحنه در مناسبت هايي مثل روز 
قدس و 22 بهمن تصريح كرد: اين مردم مؤمن در هواي سرد و گرم، 
آنجا كه احساس ضرورت كنند، در صحنه حضور دارند و از اسالم و 
ميهن خود دفاع مي كنند. رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
با اشاره به تالش ناكام دشمن براي رخنه عوامل تروريستي به كشور 
گفت: دشمن سعي داش��ت ولو با يك حادثه كوچك، اين حماسه 
بزرگ را تحت الش��عاع قرار ده��د كه با تالش خوب دس��تگاه هاي 

امنيتي ناكام ماند. 
جنتي ضمن تجليل مجدد از حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن، 
تصريح كرد: مردم مؤمن و انقالبي كش��ور با وجود برخي گاليه ها 
نس��بت به مش��كالت اقتصادي و بيكاري، دعوت رهبري را لبيك 
گفتند و نشان دادند كه براي اساس اس��الم و مملكت، هميشه در 
صحنه حضور دارند. وي در پايان از مقامات مس��ئول خواس��ت به 
پاس قدرداني از مردم كشور از هيچ كوششي براي خدمت به ملت 

كوتاهي نكنند. 
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 رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربایجان:

مردم از  بي اعتنايي  به مشكالت  رنج  مي برند

حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسلالمي صبح دیروز در دیدار پرشور هزاران 
نفلر از ملردم آذربایجلان، حضور منسلجم، 
مقتدرانه و پرطراوت مللت در راهپيمایي 22 
بهمن را »مایه  آبروي انقالب و نظلام و ایران« 
خواندند و با اشلاره به اینكه مسلئوالن نباید 
این حضور را به معناي گله نداشتن مردم تصور 
كننلد، افزودند: امریلكا مي خواهد بلا تكرار 
ترفند تهدید و جنگ نظامي، توجه مسئوالن 
كشلور را از صحنه جنگ واقعلي یعني جنگ 
اقتصلادي منحرف كند، مسلئوالن هوشليار 
باشند و همه همت خود را صرف حل مشكالتي 
همچون بيكاري، ركود، گراني و تبعيض كنند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اس��المي حضور پرش��كوه 
ملت در راهپيماي��ي 22 بهمن امس��ال را »مايه 
آبروي انقالب و نظام و ايران« خواندند و با تشكر 
صميمانه  قلبي از مردم خاطرنشان كردند: امسال 
نه فقط منابع داخلي از افزاي��ش حضور مردم در 
بس��ياري از شهرها س��خن گفتند بلكه دشمنان 
انقالب هم بر خالف س��ال هاي قبل، با استفاده از 
تعابير »ميليوني« به اين حضور عزت بخش اذعان 
كردند و زبان بنده حقيقتاً از اداي تش��كر از ملت 

قاصر است. 
   حضور عظيلم ملت مانند بلاران رحمت 

آلودگي ها را زدود
ايشان با اش��اره به تالش بي وقفه س��يا، موساد، 
دستگاه اطالعاتي و جاسوس��ي انگليس و هزينه 
ش��دن دالرهاي نفتي قارون ها براي فضاس��ازي 
بر ضد انق��الب و جمهوري اس��المي گفتند: در 
تمام طول س��ال، صدها شبكه ماهواره اي، فضاي 
مجازي و ورشكستگان فراري از ايران، به تحقير 
و تضعيف و متهم سازي نظام مشغولند اما حضور 
عظيم ملت همچون باران رحم��ت الهي، در روز 
22 بهمن اين فضاي غبارآل��ود را پاكيزه مي كند 
و همچون رودخانه اي زالل و مبارك، آلودگي ها 
را مي زدايد. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تأمل در 
تركيب جمعيتي راهپيمايي 22 بهمن را ضروري و 
بسيار مهم برشمردند و افزودند: اكثر اين جمعيت 
عظيم، دوران تلخ و سياه اختناق طاغوت، پيروزي 
انقالب، امام راحل و دفاع مق��دس را نديده اند اما 
با احس��اس و معرفت و روشنفكري و روشن بيني 
به خيابان ها مي آيند. ايش��ان خاطرنشان كردند: 
حضور اميدآفرين و ايستادگي نسل سوم و چهام 
در ميدان دف��اع از انقالب و نظام، نش��ان دهنده 
رويندگي و بالندگي انقالب و نكته اي بسيار مهم و 

درخور توجه است. 
   ناكارآمد نشان دادن نظام اسالمي آب در 

هاون كوبيدن است
رهبر انقالب اس��المي، تالش دش��منان را براي 
ناكارآمد نش��ان دادن نظام، كوبيدن آب در هاون 

برش��مردند و افزودند: ما البته مث��ل همه جاي 
دنيا نابس��اماني هايي داريم كه به هيچ وجه از آنها 
نمي گذريم اما دشمن در تالش است پيشرفت ها 
و كارهاي بسيار مهم ۳۸ سال اخير را ناديده بگيرد 

و مردم را مأيوس كند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با استناد به گزارش هاي 
واقعي، پيشرفت هاي كشور را در چهار دهه اخير 
در برخي ام��ور زيربنايي، ش��گفت انگيز خواندند 
و ي��ادآوري كردند: برخ��ي از اين پيش��رفت ها و 
جهش ه��ا در دوره هاي صدس��اله ه��م معموالً 
امكان پذير نيست. ايشان آبرو و عزت ملي ايرانيان 
را در مقايس��ه ب��ا دوران تحقيرآمي��ز طاغوت، از 
دستاوردهاي پرافتخار انقالب برشمردند و افزودند: 
رژيِم تو سري خور از امريكا و انگليس، ملت را ذليل 
و خوار ك��رده بود اما امروز همه ب��ه عزت و اقتدار 
ملت و حضور تعيين كننده اي��ران اذعان دارند و 
مي دانند در تقريباً همه مسائل منطقه، اگر ايران 
حضور نداشته باش��د و اراده نكند، كاري به پيش 

نخواهد رفت. 
   مسلئوالن از اقتصاد مقاومتلي به مردم 

گزارش بدهند
رهبر انقالب 22 بهمن را »نعمتي الهي و فرصتي 
گرانقدر« براي اعالم مواضع و خواسته هاي ملت 
دانستند و افزودند: امسال، ملت نشان داد در مقابل 
دشمنان ايستاده اس��ت و به دنبال تحقق اسالم 
و پيشرفت نظام اس��المي برخاسته از مردم است 
و هر مسئولي با ملت همراه نباش��د و ايستادگي 
نكند ملت او را بدون ترديد پس خواهد زد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي به مسئوالن كشور تأكيد كردند: 
حضور پرشور مردم در مقابل دشمن كمين كرده 
براي بلعيدن ايران را به حساب گاليه نداشتن آنها 
از عملكرد مسئوالن نگذاريد چراكه مردم از مسائل 
مختلف از جمله تبعيض و كم كاري و بي اعتنايي 
به مشكالت گاليه مندند و احساس ناراحتي و رنج 
مي كنند. ايشان خاطرنشان كردند: سال »اقتصاد 
مقاومتي، اقدام و عم��ل« در حال پاي��ان يافتن 
است و مس��ئوالن دولت و ديگر قوا بايد به مردم 
گزارش دهند در اين زمينه چ��ه كرده اند؟ رهبر 
انقالب در همين زمينه افزودند: مس��ئوالن نبايد 
به م��ردم بگويند »بايد چنين بش��ود«، بلكه بايد 
بگويند »چنين شد«. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
»بيكاري و رك��ود و گراني« را از مش��كالت مهم 
كشور خواندند و گفتند: البته مسئوالن در تالش 
هس��تند اما ظرفيت هاي كشور بيش از اينهاست 
و راه خروج از مش��كالت چند بعدي هم مشخص 
است. ايشان به سخنان شش سال پيش خود در 
زمينه هدف گذاري دشمن براي تشديد فشارهاي 
اقتصادي و دلسرد ش��دن مردم اش��اره كردند و 
افزودند: مسئوالن بايد به مسائل اقتصادي توجه 
كامل كنند، البته مسائل فرهنگي و علمي نيز مهم 
است اما در نگاه كوتاه مدت، مسائل اقتصادي در 

اولويت است. 
   مي خواهند ذهن ما را از جنگ اقتصادي 

منحرف كنند
رهبر انقالب اسالمي در تحليل هدف واقعي دولت 
قبلي و فعلي امريكا در تكرار ترفند »تهديد ايران به 
جنگ« افزودند: امروز هم مثل قبل از گزينه هاي 
نظامي روي ميز حرف مي زنند و آن مسئول اروپايي 
هم به مسئوالن ما مي گويد »اگر برجام نبود وقوع 
جنگ حتمي بود«، اما اين حرف يك دروغ محض 
است و آنها مي خواهند ذهن ما را از جنگ واقعي 
يعني نب��رد اقتصادي منحرف كنن��د و به جنگ 
نظامي سوق دهند تا مسئوالن كش��ور از تمركز 
در عرصه پيش��رفت اقتص��ادي و توجه به جنگ 
فرهنگي غربي ها با ملت ايران باز بمانند. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي، نظارت و پيگي��ري طرح ها و 
برنامه ها را كام��اًل ضروري خواندن��د و گفتند: از 
رئيس جمهور محترم خواسته ام به مديران اجرايي 
تذكر دهد كه مديريت بايد با شفافيت و نظارت و 
پيگيري همراه باش��د وگرنه صرف اينكه مديران 
بگويند »بشود« و طرف مقابل هم بگويد »چشم«، 
پيش��رفتي صورت نمي گي��رد و كار عيني انجام 
نخواهد شد. رهبر انقالب اسالمي با استناد به آيه 
»واعدوا لهم ما استطعتم من قوه« تأكيد كردند: 
منظور اين آيه فقط توجه به قوه نظامي نيس��ت 
بلكه معناي آيه اين اس��ت كه هرچ��ه مي توانيد 
درون خود را از همه نظر قوي كنيد كه اين همان 
استحكام ساخت داخلي اس��ت كه بارها گفته ام. 
رهبر انقالب اسالمي، تحقق رش��د ۸ درصدي را 
به اس��تناد نظر متخصصان و به ش��رط استفاده 
كامل از ظرفيت هاي داخلي امكان پذير دانستند و 
خاطرنشان كردند: معناي واقعي رشد، رشد توليد 
و استحكام داخلي اقتصادي يعني همان اقتصاد 
مقاومتي است نه فقط فروش بيشتر نفت كه البته 
آن هم مفيد است. ايشان با انتقاد از عناصري كه 
فقط روي كمبودها و ضعف ها دست مي گذارند و 
آنها را بزرگنمايي مي كنند، افزودند: نكته قابل تأمل 
اين است كه اين عناصر همان كساني هستند كه 
خودشان به دشمن گراي تحريم ها را داده اند. رهبر 
انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنان شان، 
حادثه 2۹ بهم��ن ۱۳5۶ تبريز را درس��ي مهم و 
همچون موتور پيش برنده ملت در پيروزي انقالب 
اسالمي دانس��تند و افزودند: مردم آذربايجان در 
همه تحوالت مهم اجتماعي و سياسي ۱۳0 سال 
گذشته كشور مانند قضيه تنباكو، مشروطه، نهضت 
ملي ش��دن صنعت نفت، انقالب اس��المي و دفاع 
مقدس از اصلي ترين محورهاي مبارزه بوده اند و 
اين، شناسنامه و تاريخ پر افتخار آذربايجان است. 

   تنوع قوميت ها فرصتي ارزشلمند براي 
ایران است

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به تحركات 
تفرقه افكنانه برخ��ي گروه ها در س��ال هاي اول 

انقالب در تبريز گفتند: ام��ام بزرگوار ما در مقابل 
آن حركت ها كه برخاسته از سياست هاي قديمي 
انگليسي ها بود، فرمودند »هيچ كس نگران نباشد، 
چراكه خود م��ردم تبريز جواب آنه��ا را خواهند 
داد« و همين گونه نيز ش��د. ايش��ان، هوشياري 
قش��رهاي مختلف مردم از جمله مردم و جوانان 
و نخبگان آذربايجان را در مقابل اختالف افكني و 
وسوسه هاي دشمنان ستودني خواندند و گفتند: 
آذربايجان نقطه قوت انقالب و نظام اسالمي است 
و مردم آن در راه دفاع از وحدت ملي از جان شان 
مايه گذاشته اند كه همه بايد قدردان اين فداكاري 
باشند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، تنوع قوميت هاي 
مختلف همچ��ون ترك، فارس، لُ��ر، كرد، عرب و 
بلوچ را فرصتي ارزش��مند براي ايران دانستند و 
خاطرنشان كردند: دشمن همواره به ايجاد شكاف 
قوميتي چشم طمع دوخته تا به خيال خود از هر 
گسلي در كشور اس��تفاده و زلزله ايجاد كند، در 
حالي كه هيچ گسلي در كشور وجود ندارد و مردم، 
يكپارچه و متحد هس��تند. رهبر انقالب اسالمي 
با اشاره به س��ينه سپر كردن و ايس��تادگي اقوام 
بزرگ ايراني و از همه بهتر م��ردم آذربايجان در 
مقابل سياست هاي خباثت آلود دشمنان، مرحوم 
مولوي عبدالعزيز س��اداتي از علماي اهل س��نت 
بلوچ، مرحوم شهيد شيخ االس��الم از علماي اهل 
سنت كردستان و همچنين سردار جوان و عرب 
خوزستاني شهيد علي هاش��مي را نمونه هايي از 
حركت متحد و هماهنگ اقوام در دفاع از اس��الم 
و انقالب دانس��تند و افزودند: مل��ت ايران متحد، 

منسجم، همراه و همدل است. 
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هم آشتي نمي كنند
حضرت آيت اهلل خامنه اي از همين زاويه به تعبير 
مطرح شده در روزهاي اخير با عنوان »آشتي ملي« 
اشاره كردند و با بي معني دانستن اين تعبير و انتقاد 
از پر و بال دادن ب��ه آن در روزنامه ها، گفتند: مگر 
مردم با هم قهر هستند كه بخواهند آشتي كنند؟ 
قهري وجود ندارد، البته مردم ما با كساني كه در 
سال ۸۸ به روز عاشوراي حسيني اهانت كردند و 
با قساوت و لودگي و بي حيايي، جوان بسيجي را 
در خيابان لخت كردند و كتك زدند، قهر هستند 
و با آنها آشتي هم نمي كنند. ايشان افزودند: البته 
كساني كه با اصل انقالب مخالف بودند و مي گفتند 
»انتخابات بهانه است و اصل نظام هدف ماست«، 
عده اي معدودن��د و در مقابل اقيانوس عظيم و پر 
طراوت ملت ايران، فقط يك قطره كوچك هستند. 
رهبر انقالب اسالمي خاطرنش��ان كردند: مردم 
ايران در جايي كه پاي اس��الم، ايران، استقالل و 
ايستادگي مقابل دش��من در ميان است، با همه 
وجود ايستاده و با يكديگر متحد و مجتمع هستند، 
البته ممكن است در فالن قضيه سياسي دو نفر با 
هم اختالف نظر داشته باشند، اما اين چيز مهم و 
مؤثري نيست و مسئله اي عادي و طبيعي به شمار 
مي رود. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: 
اقيانوس خروشان، منسجم و متحد ملت بايد روز 

به روز تقويت شود. 
رهبر انقالب با اشاره به ش��عله هاي اميد مقدس 
و الهي كه هم��واره دل ملت را گرم كرده اس��ت، 
افزودند: با وجود همه پيش��رفت ها ما تاكنون در 
تحقق آرمان هاي اس��الم و انق��الب، تنها قدمي 
كوتاه برداش��ته ايم و بايد به سوي جامعه  اسالمي 
عادالنه، پيشرفته، مقتدر و با عزت گام هاي بلندي 
برداريم كه به فض��ل الهي با ادامه مس��ير ملت و 
نظام، قطعاً پيروزي و آين��ده متعلق به ملت عزيز 
ايران خواهد بود. پيش از س��خنان رهبر انقالب 
اسالمي، آيت اهلل مجتهد شبستري، نماينده ولي 
فقيه در اس��تان آذربايجان ش��رقي و امام جمعه 
تبريز با تسليت ايام فاطميه، گفت: مردم غيرتمند 
آذربايجان در 2۹ بهمن ۱۳5۶ حماسه اي تاريخي 
و به يادماندني آفريدند و در 22 بهمن امسال نيز بار 
ديگر بصيرت و آگاهي خوي��ش را اثبات كرده و با 
رهبر خود تجديد ميثاق كردند. نماينده ولي فقيه 
در آذربايجان شرقي، با بيان اينكه ايرانيان هيچ گاه 
فريب شيطان بزرگ را نخورده و نخواهند خورد، 
تأكيد كرد: ملت ايران با وحدت و يكپارچگي ثابت 
كرده اند كه در دفاع از منافع و امنيت ملي متحد 

هستند. 

  سفر یک روزه روحانی به عمان و كویت   
  كشورهاي حاشيه خليج فارس

در مسير بازسازي روابط  با  تهران
كمتلر از یک ملاه پلس از آنكه وزیلر املور خارجه كویلت براي 
تقدیم پيامي از جانب كشلورهاي حاشليه خليج فارس به تهران 
سلفر كرد، روز گذشلته حسلن روحاني رئيس جمهور كشورمان 
در سلفري یک روزه  به عملان و كویت رفلت تا فصل تلازه اي از 
روابط ميلان ایلران و همسلایگان جنوبلي اش را از سلر بگيرد. 
سفر رئيس جمهور كشورمان به عمان و كويت از آن جهت اهميت دارد 
كه پس از چالش هاي به وجود آمده ميان ايران و عربستان، كويت يكي از 
كشورهايي بود كه در حمايت از عربستان سفير خود را از تهران فراخواند 
و به عنوان يكي از بازيگران چالش ايران و عربستان مشهور شد. اما پيام 
اخير پادشاه كويت به حسن روحاني كه نشان دهنده تغيير نگاه كشورهاي 
عربي حاشيه خليج فارس براي از سرگيري روابط دوستانه با تهران است، 
باعث شد رئيس جمهور كويت را نيز به عنوان يكي از مقاصد سفر يك روزه 
خود به حاشيه خليج فارس انتخاب كند. پيامي كه رئيس جمهور با افشاي 
محتواي آن پيش از ترك تهران، گفت كه دولت كويت پيامي را ارس��ال 
كرده بود از طرف اين شش كش��ور مبني بر اينكه اراده آنها روابط بهتر با 
جمهوري اسالمي ايران، حل و فصل سوءتفاهم ها، ارتقاي روابط از طريق 
گفت وگو و مذاكره بين طرف هاست.  رئيس جمهور همچنين به استقبال 
كشورمان از پيام امير كويت نيز اشاره كرده و پيام صلح و دوستي خود را 
اينگونه به همسايگان جنوبي فرستاد: »ما از اصل اين پيام استقبال كرديم 
و در اين سفر با دو عضو شوراي همكاري خليج فارس ديدار مي كنيم و در 
اين زمينه هم بحث خواهيم كرد. اساس سياست جمهوري اسالمي ايران 
همواره حسن همجواري با همسايگان بوده، امنيت خليج فارس براي ما 
اهميت خاص و ويژه اي داشته، جمهوري اسالمي ايران هيچ گاه نه به فكر 
تجاوز به كشوري و نه مداخله در امور داخلي كشوري و نه تحميل عقايد 
ديني و مذهبي يا سياسي بوده است. اساس اين سياست بر مبناي همكاري 

مشترك با كشورهاي اسالمي و كشورهاي همسايه بوده است.«
اما حسن روحاني در نخستين مرحله از س��فر يك روزه خود به دو كشور 
حاشيه خليج فارس وارد مسقط پايتخت عمان شد؛ كشوري كه همواره 
كوشيده خود را به عنوان يك ميانجي مهم در روابط ايران و ساير كشورها 
معرفي كند كه از مهم ترين اين نقش ها مي توان به تالش براي از سر گيري 
مذاكرات هس��ته اي ميان ايران و گروه ۱+5 در ماه هاي نخست پيروزي 

حسن روحاني اشاره كرد. 
از اين رو رئيس جمهور پيش از سفر به كويت به ديدار سلطان قابوس پادشاه 
عمان رفت و با اش��اره به  روابط برادرانه و ديرينه دو كشور در طول تاريخ، 
عنوان كرد كه »روابط تهران - مسقط همواره صميمانه و پايدار بوده و در 
اين مسير، رويكرد حكيمانه و تالش هاي خيرخواهانه و  برادرانه پادشاه 

عمان بسيار مؤثر بوده است.«
رئيس جمهور سپس از عمان براي ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس پيامي 
مهم فرستاد و با تأكيد بر اينكه »تهران همواره از گسترش روابط دوجانبه و 
منطقه اي  با همسايگان استقبال مي كند«، اظهار داشت كه تهران همواره 
منادي حل  و فصل مشكالت و اختالفات از طريق گفت وگو بوده است و قدرت 
نظامي ايران نيز  صرفاً دفاعي و پشتوانه اي مستحكم براي امنيت منطقه است. 
  پادشاه عمان نيز در مالقات خود با روحاني ضمن، تقدير از رويكرد و آمادگي 
هميشگي تهران براي برقراري روابط نزديك تر با همسايگان و همكاري هاي 
منطقه اي گفت كه تحكيم روابط ايران و كشورهاي منطقه به نفع توسعه، 
امنيت و ثبات  منطقه است.   سلطان قابوس سپس به صورت تلويحي خواستار 
كنار گذاشتن مسائل موجود ميان ايران و كشورهاي حاشيه خليج فارس شد 
و خاطر نشان كرد كه »ترديدي وجود ندارد كه تأمين امنيت منطقه مسئوليت 
اصلي كشورهاي منطقه  است، لذا رايزني و همفكري كشورهاي منطقه براي 
حل و فصل مسائل و مشكالت، بسيار ضروري است.« اما با پايان يافتن سفر 
رئيس جمهور به عمان، وي با بدرقه رسمي سلطان قابوس، راهي كويت شد 
تا رايزني هاي خود را با كويت به عنوان يكي از اعضاي شوراي همكاري خليج 

فارس و از متحدان نزديك رياض آغاز كند.

 نماينده امضا كننده هم منتقد طرح دوفوريتي شد!
یكلي از نمایندگان عضلو فراكسليون اميلد و امضا كننلده طرح 
دوفوریتي موسوم به »تأمين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي 
و معمولي« با تأیيد اینكله انتقاداتي به برخلي از جزئيات این طرح 
وارد اسلت، گفت: طرح هدف اصلي خلود را فراموش كرده اسلت. 
محمود صادقي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص طرح 
تأمين امنيت برگزاري جلسات، اظهار داشت: عنوان اين طرح تأمين امنيت 
برگزاري و پيشگيري از اخالل در مراسم ها بوده است، كليات اين طرح را 
تأييد كرديم و جزئيات را بنا بر اين گذاشتيم تا در كميسيون مطرح شود 
و جزئياتي كه مطرح شده مشخص نيست كه به اين شيوه باشد يا خير. 
عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه نگاهي به جزئيات اين طرح نكرده ايم، ادامه داد: اين موضوع از 
مجلس نهم مطرح شده و هدف آن برخورد با اخاللگران به ويژه با گروه هاي 
فشار چه اصالح طلب و چه اصولگرا در مراسم ها مي باشد. صادقي با بيان 
اينكه جزئيات مطرح شده دقيق نيست و قابل انتقاد است، متذكر شد: من 
هم به برخي از جزئيات اين طرح انتقاد دارم، مقرر شده كه ابتدا فوريت اين 
طرح تصويب و سپس در كميسيون مربوط جزئيات آن بررسي شود. وي 
در خصوص اينكه آيا در اين طرح آمده است كه پرسيدن سؤال در مراسم ها 
در صورتي كه جلب توجه كند، ممنوع است، گفت: بله، در اين طرح به اين 
موضوع اشاره شده و من هم آن را ديد ه ام. عضو هيئت رئيسه فراكسيون 
اميد مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در اين طرح به سؤالي كه جهت 
تحريك و جلب توجه باشد، اشاره دارد، گفت: از اين جهت قابل انتقاد است 
و قابل قبول نيست، ويرايشي كه شده با ويرايش اوليه آن فرق دارد و همه 
طرح ها معموالً به اين گونه هستند و در كميسيون مطرح و چكش كاري 
مي شود. صادقي با بيان اينكه اين طرح هدف اصلي خود را فراموش كرده 
است، اظهار داشت: الزم است در ابتداي اين طرح اشاره شود به موضوع 
آزادي بيان و بر موضوع اصل 27 قانون اساسي تأكيد كنند، قانون اساسي 
تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها را آزاد مي داند، به شرط اينكه بدون حمل 

سالح و مخل مباني اسالم نباشد. 

رئيس سازمان انرژى اتمي خبرداد
تهيه گزارش اوليه و امكان سنجي پيشران هسته اي 
رئيلس سلازمان انلرژى اتملي گفلت: در موضلوع پيشلران به 
سلرعت در حال پيشلرفت هسلتيم و بله زودي اوليلن گزارش 
كله تقریبلًا نهایي شلده بله رئيس جمهلور ارائله خواهد شلد. 
على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى در حاشيه همايش فرهنگ 
سازماني رئيس س��ازمان انرژي اتمي درباره پيشران هسته اي نيز گفت: 
در موضوع پيشران به سرعت در حال پيشرفت هستيم و به زودي اولين 
گزارش كه تقريباً نهايي شده به رئيس جمهور ارائه خواهد شد. البته اين 
گزارش اوليه و امكان سنجي است و فعالً به موضوع طراحي پرداخته نشده 
است. در اين گزارش ايران از تمام توانمندي هاي مورد نياز براي طراحي 
پيشران و عملياتي كردن دستور رئيس جمهور برخوردار است. اما نيازمند 
مدت زماني طوالني هستيم و در اين راستا فاصله زماني را تعيين كرديم 
كه بتوانيم به نتايج مورد نظر دست يابيم. وي درباره خريداران آب سنگين 
ايران ادامه داد: در حال حاضر كشورهاي اروپايي متقاضي خريد آب سنگين 

هستند اما هنوز قراردادي در اين زمينه منعقد نشده است.

    خبر یک     

 عراقچي هم مثل ظریف كارآمدي برجام را  از عملكرد دولت جدا  كرد
    نقد و نظر 

عباس عراقچي، رئيس ستاد اجرايي برجام در ادامه گزارش هاي 
نوبه اي وزارت خارجه از برجام به مجلس ش��وراي اسالمي صبح 
ديروز در جلسه اي ويژه با كميسيون امنيت ملي سخنان چندي 
پيش ظريف درباره موفقيت برج��ام را تكرار كرد و در عين حال با 
اشاره به اينكه در زمينه تحريم ها بخش بانكي و مالي وضعيت به 
حالت عادي برنگشته اس��ت، تصريح كرده اس��ت: در اين زمينه 
برجام مقصر نيس��ت، بلكه تحريم هاي اوليه امريكا در اين زمينه 

هنوز وجود دارد. 
آنگونه كه سيد حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس روايت كرده است، عراقچي در اين 
جلسه توضيح داده است كه بعد از يك سال از اجراي برجام شرايط 
خوب است و آنچه كه هدف ايران در برجام بوده، محقق شده است، 
به عنوان مثال تحريم ها مطابق توافق هس��ته اي برداش��ته شده 
است. برجام مانع و تحريم فروش نفت را برداشته است اما اينكه ما 
چگونه و چقدر نفت فروخته ايم موضوع ديگري اس��ت با اين حال 
آثار عملي برجام در همه حوزه ها مشهود است. در سه حوزه اصلي 
انرژي، حمل و نقل، مالي و بانكي كه حوزه هاي كليدي هس��تند 

تحريم ها برداشته شده است. عراقچي توضيح داده است كه هر سه 
حوزه اي كه از نظر طرف مقابل تحريم هاي فلج كننده داشته است 
برجام آنها را لغو كرده بنابراين تحريم هاي هسته اي هر سه حوزه 

برداشته شده و ايران به شرايط عادي برگشته است. 
عراقچي در خصوص رفع موانع بانكي و مالي در پي اجراي برجام 
اذعان كرده است: در اين حوزه وضعيت به حالت عادي برنگشته 
است البته در اين زمينه برجام مقصر نيست بلكه تحريم هاي اوليه 
امريكا در اين بخش هن��وز وجود دارد كه م��ا را از بهره برداري از 

سيستم مالي و بانكي امريكا محروم كرده است. 
بر اساس گفته هاي عراقچي FATF يكي از مشكالت پيش روي 
جمهوري اسالمي است البته مشكالت سيستم بانكي خودمان نيز 
در اين زمينه وجود دارد اما بايد گف��ت كه هيچ نوع اقدام بانكي و 
مالي مانع عمليات بانكي جمهوري اسالمي نيست و هر نوع اقدام 

براي بانك هاي ما امكانپذير است. 
از س��خنان چندباره دكتر ظري��ف و معاون ايش��ان طي ماه هاي 
گذش��ته، مبني بر اينكه »اينكه دولت نمي تواند از برجام استفاده 
كند يا استفاده نمي كند ربطي به برجام ندارد«، نه تنها نمي توان 

نشانه هاي خوبي دريافت كرد، بلكه مي تواند واجد ناتواني دولت و 
فراتر از آن تبرئه دشمن در دشمني با جمهوري اسالمي باشد. به 
عبارت ديگر معني سخنان ظريف و عراقچي اين است كه برجام راه 
را باز كرده اما اگر مردم گشايشي نمي بينند مشكل از ما، دشمن و 
برجام نيست. اين نگاه عالوه بر اينكه دشمن را تبرئه مي كند، دولت 
را در پيگيري و اجراي برجام بي عرضه و ناتوان معرفي مي كند كه 
توان بهره برداري از اين سفره آماده)برجام( را ندارد. از سوي ديگر 
قرائت هاي مختلف درباره برج��ام درون دولت ناهماهنگي و عدم 
انسجام را به ذهن مخاطب متبادر مي كند كه در غياب كارآمدي 
دولت، عده اي از همكاران دنبال برداشتن فشار از روي خودشان و 

منتقل كردن آن به بخش هاي ديگر دولت هستند. 
بنابراين دولت و دس��تگاه ديپلماس��ي با اين نگاه ه��اي متناقض 
عالوه بر اينكه كمكي به حل مس��ئله نمي كنند، بلكه همچنان با 
ترسيم چهره اي ناكارآمد و در عين حال ناهماهنگ از دولت تدبير 
و اميد، عماًل با پمپاژ نااميدي به بدنه جامعه، شرايط را پيچيده تر 
مي كنند و اعتماد عمومي را بيش از پيش نسبت به خود خدشه دار 

مي كنند. 

جعفر تكبيري


