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روند آشوب هاي اخير و فراز و فرود آن به رغم هزينه ها و پيامدهاي 
منفي آن که در عرصه داخلي و خارجي بر ايران اسللامي تحميل 
شد، واجد درس ها و عبرت هايي است که تأمل و تدبر در آن مي تواند 
منشأ تدوين نقشه راه مناسب براي آينده و مقابله با دشمني هاي 
پنهان و آشکار دشمنان بيروني و دروني نظام اسامي باشد که از 

هيچ فرصتي براي فروپاشي يا تضعيف آن فروگذار نمي کنند. 
در عرصه داخلي وجللود ضعف ها و ناکارآمدي هاي دسللتگاه هاي 
اجرايي در قواي مختلف و سسللتي در حل مشکات مردم نشان 
داد که گفتاردرماني مسللئوالن هيچ گاه نمي توانللد مرتفع کننده 
مشکات واقعي مردم شللود و جابجايي مشکات مردم در عرصه 
اشتغال، گراني و... با موضوعاتي انتزاعي و شعارهاي تبليغاتي جز 
لطمه به روان اجتماعي و تشللديد نارضايتي ها نتيجه اي به دنبال 

نخواهد داشت. 
مقام معظم رهبري در ديدار اخير مردم قللم در روز 19 دي ماه با 
اشاره به اينکه دست داشتن دشمن در مسائل اخير تحليل نيست 
بلکه بر مبناي اطاعات و خبر بيان شده است، تأکيد مي فرمايند 
که اين امر نبايد موجب شللود که از ضعف ها و مشکات خودمان 

غافل شويم. 
ايشللان تأکيد نمودند که دشللمنان مانند مگس روي زخم ناشي 
از مشللکات و ضعف ها مي نشللينند بنابراين بايللد زخم را خوب 
کنيد و نگذاريد به وجود آيد چرا که اگر مشللکات داخلي نداشته 
باشيم، تبليغات و فضاسازي بيگانه اثر نمي گذارد و امريکايي ها هم 

نمي توانند هيچ غلطي بکنند. 
ايشان دفاع از حقوق مردم و تاش براي حل مشکات آنها را وظيفه 
همه مسئوالن برشمردند و افزودند قشرهايي از مردم به خصوص 
»طبقات ضعيف« تحت فشار هستند و بايد همه همت مسئوالن 

صرف حل مشکات موجود شود. 
خسللارت رقابت هاي ناسللالم سياسللي تجربه ديگري اسللت که 
پيامدهاي منفي آن را در اين حوادث نمي توان ناديده انگاشللت. 
آسيب هاي ناشللي از تخريب هاي رقباي انتخاباتي، رقابت با اصل 
نظام و سياه نمايي نسبت به گذشللته نظام و... به ويژه در انتخابات 
اخير، نقشي اساسي در کاهش اميد به آينده و ايجاد خأل فکري و 
ذهني براي مخاطبين به ويژه نسل جوان کشور داشته و دارد که از 
يک سو نظاره گر دستاوردهاي ارزشمند نظام اسامي در عرصه هاي 
منطقه اي و بين المللي و توفيقات راهبردي در مواجهه با نظام سلطه 
هستند، اما از سللوي ديگر آن تخريب ها و متأسللفانه تداوم آن در 
ماه هاي پس از انتخابات در القاي حس ناکارآمدي و سردرگمي در 
تحليل و شناخت مسائل نقشي اساسي دارد که البته نتيجه بديهي 
آن را مي توان در ايجاد روحيه بي تفاوتي در بخش هايي از نيروهاي 
اثرگذار شاهد بود،  تداوم اين امر که در فرافکني هاي اخير مسئولين 
اجرايي نشانه  آن ديده مي شود، مي تواند به دامن زدن دور باطل در 

تخريب و سياه نمايي ها بينجامد.
ذوق زدگي برخي از رسللانه ها و فعاالن سياسي داخل از اوج گيري 
برخي از تحرکات تخريبي که اصول و مباني نظام را هدف گرفته و 
به تبع آن توصيه هاي خود را به سمت عدول نظام از مواضع ارزشي 
و تمکين نسبت به برجام هاي دوم و سوم و دست برداشتن از اقتدار 
هسته اي و يا حمايت از نيروهاي مقاومت جهت داده بودند، نکته 
ديگري است که به آسللاني نمي توان از گناه مدعيان و عامان آن 

گذشت. 
پيامدها و آثار اينگونه مواضع به گونه اي اسللت کلله براي برخي از 
مراکز اطاعاتي و امنيتي  تر ديدي باقي نمانده است که بخشي از آن 
فضاسازي ها و حتي ناکارآمدسازي ها با اين هدف صورت گرفته که 
براي مردم و برخي مسئولين چاره اي جز کوتاه آمدن در برابر نظام 
سلطه باقي نماند و اين در واقع تأثير همان حلقه نفوذ است که در 
يک پروسه چندساله آثار خود را در عرصه هاي اجتماعي و سياسي 
آشکار ساخته است که متأسفانه اين روزها برخي از نشريات داخلي 

به سرپل هاي آنها تبديل شده اند. 
نوع عمل فعاالن و جريان های سياسللی کشللور در مواجهه با اين 
آشوب   ها در مقايسه با صحنه های گذشته از نکات مهم ديگر حوادث 
اخير است . بعضی از کارشناسان يکی از داليل فروکش کردن سريع 
آشوب های اخير را فاصله گيری سريع جريان اصاحات و گرو ه های 
محوری آن در مقايسه با فتنه 88 می دانند، اگر چه برخی از عوامل 
ميدانی فتنه گذشته در ميان عوامل محرک اغتشاشات اخير فعال 

بوده و دستگير نيز شده اند.
 در اين زمينه اگرچه برخی دليل اين فاصله گيری را نقش و سهم 
اين جريان در تشللکيل دولت دوازدهم و سهيم بودن در بخشی از 
ناکارآمدی  ها و ضعف  ها می دانند و شاهد مثال آن را نيز بيانيه 16 
فعال سياسی بعد از انتشار بيانيه مجمع روحانيون مبارز می دانند 
که باز هم تاش شللده بود با فرافکنی، ريشه نارسايی  ها و ضعف  ها 
را ناديده بگيرند، اما ترديدی نيسللت که اينگونه حوادث می تواند 
منشأيی برای بازنگری در سياسللت   ها و روند های گذشته و اتخاذ 

الگويی مناسب برای تعامات سياسی باشد.
 مقام معظم رهبللری در همين ديللدار اخير مردم قللم، وحدت و 
همدلی را چاره کار مسللئوالن و مجموعه های داخلی دانسللته و 
يادآور می شوند که همه بدانند مشکل حل نشدنی و گره بازنشدنی 
در کشور نداريم، اما بايد در اين زمينه، آماده تر، پا به رکاب تر ، بيشتر 
و دقيق تر کار و تاش کنيم. ايشان سللپس با تأکيد بر »وحدت و 
همدلی « مسئوالن يادآور می شللوند که در اين شرايط که دشمن 
لجوج تهديد می کند و در صدد ايجاد مشکات است، مسئوالن و 
مجموعه های سياسی »هم افزايی« و از تحليل و تضعيف يکديگر 

خودداری کنند. 
در عرصه بين المللی اما مهم  ترين شاخصه اين آشوب حمايت صريح 
و آشکار امريکا و ديگر متحدان منطقه ای و بين المللی نظام سلطه 
از آن اسللت و ترديد اروپايی  ها نيز بيشتر به شناخت آنها از محيط 
ايران و پيش بينی شکسللت زود هنگام و فقدان عقبه آشللوب بود. 
توئيت های احمقانه ترامپ در حمايت از اين آشوب  ها اگر چه نشان 
داد که دسللت امريکايی  ها در مواجهه با ايران خالی است و فقدان 
استراتژی در مواجهه با ايران در اين آشوب ها کامًا آشکار شد، اما 
در عين حال نشان دهنده اوج کينه ورزی و خصومت ورزی هيئت 

حاکمه امريکا عليه مردم ايران است. 
اين مواضع کاخ سفيد عليه ايران که در طول تاريخ انقاب بی نظير 
است، نه تنها آنها را جدی تر می کند، بلکه مبتنی بر برآورد از موضع 
ضعف ايران جسارت مداخله جويی آنها نيز تشديد می شود و اين 

امر نيازمند تغيير ضروری در نوع مواجهه ايران است. 
مقام معظم رهبللری در ديدار مردم قم در اين زمينه به سلله نکته 
اساسللی خطاب به هيئت حاکمه امريکا اشاره می نمايند: اول، سر 

شما در حواث اخير به سنگ خورد.
 اگر در آينده، تکرار کنيد، بازهم نللاکام خواهيد ماند. دوم، در اين 
چند روز به ايران خسارت زديد، اين کار بی »تقاص « نخواهد ماند و 
سوم، اين کسی که به گفته خود امريکايی  ها تعادل روحی – روانی 
ندارد، بداند که اين ديوانه بازی های نمايشی بی جواب نخواهد ماند. 
ايشان با اشاره به ايستادگی نظام اسامی در مقابل زورگويان و دفاع 
از منافع ملت و کشور افزودند، کسانی که در خارج يا متأسفانه در 
داخل دوست دارند با امريکايی   ها پيوند بخورند و نشست و برخاست 
کنند، اين حرف   ها را بشنوند و بدانند که نظام جمهوری اسامی به 

فضل  الهی همه مشکات را برطرف خواهد کرد. 

ازاینبرجامآبیبرایملتگرمنمیشود

زمانی برای بازگشت جدی به اقتصاد مقاومتی

بادرنظ�رگرفتنش�رایطوی�ژهدرخصوص
برجامبهنظرميرسددولتبایدتخممرغهاي
برج�امراازس�بدادارهكش�ورب�ردارد.
تمللام تخم مللرغ را در يک سللبد نچينيللد. اين 
ضرب المثلي قديمي است که بارها و بارها در مورد 
تمرکز بر يک راه حل براي از ميان بردن مشکات 
به کار مي رود.  حاال و در آستانه دو سالگي اجراي 
برجام اين توافقنامه چند جانبه و شرايطي که از 
آن حاصل شللده با ريسللک هاي فراواني رو به رو 
اسللت. شللرط هاي جديدي در خصوص تمديد 
تعليق تحريم ها از سللوي ترامپ مطرح شللده و 
هيچ کس نمي داند کلله در نهايت اختافات بين 
اروپا و امريکا به کدام سمت حرکت مي کند.  حاال 
نکته اساسي اينجاست که مي توان تمام شرايط 
اقتصادي و سياسي کشور را روي شرايط پر نوسان 
فعلي استوار کرد و يا حداقل به سراغ برنامه هايي 
براي مواقعي رفت که ديگر برجامي وجود نداشته 
باشللد.  البته ممکن اسللت برخي مطرح کردن 
علني اين ماجرا را ايجاد هراس در فضاي عمومي 
جامعه بنامند و معتقد به مطرح کردن اين سناريو 
درمحافلي غيررسمي باشند، اما در کنار آن بايد 
به اين نکته هم توجه کرد که اجراي هر برنامه اي 
به خصوص در شرايط سخت بايد با نوعي اجماع 
ملي همراه باشد و در گام اول براي اين اجماع بايد 

مردم را با شرايط پيش رو آشنا کرد. 
كارهایيكهانجامنشد

نکته اساسي اينجاسللت که در سال هاي گذشته 

اقدامات فراواني بود که مي توانست فشار بر کشور 
را در چنين شرايطي به شدت کاهش دهد. 

به عنوان مثل پيمان دو جانبه پولي، انتقال لنگر 
ارزي از دبي، تقويت روابط پولللي با چين و هند 
و روسيه براي تنوع بخشللي کانال هاي ارزي که 
تصادفا هيچ کدام انجام نشللد.   کارهاي ديگري 
بود که ابدا نبايد انجام مي شللد مانند رها کردن 
بحران بانکي براي پنج سللال و اتللکاي بي اندازه 
به قول هاي اروپايي ها براي رونق اقتصاد ايران و 
سرمايه گذاري هايي که هيچ گاه روي واقعيت را 
به خود نديد. بگذريم از اينکه در طول يک سللال 
گذشته امريکايي ها از هيچ تاشي براي ضربه وارد 

کردن به اقتصاد ايران دست برنداشتند. 
به عنوان مثال امريکايي ها در تاش هستند تا با 
گسترده کردن فهرست تحريمي خود روند نقل و 
انتقال ارز را در ايران محدود کنند و اين نکته اي 

بود که خود ترامپ هم به آن اذعان کرده است. 
تشديد فشللار بر شللبکه بانکي درامارات متحده 
عربي، جايگزيني نفت ايران در کره و هند با نفت 
امريکايي، فشار بر چين و يا همراهي چين براي 
تعيين اصالت منبع نقل و انتقللاالت ارزي ايران 
که به لحللاظ فني معادل عللدم امکان تخصيص 
ارز به مصرف کنندگان ايران بود، بخشللي از اين 

چرخه است. 
نگاهيبهتجربياتگذشته

مطرح شللدن برنامه هاي جايگزين تنها مختص 
به دوران فعلي نيست و در زمان جنگ تحميلي 

نيز بارها و بارها در نظر گرفتن پان B براي اداره 
کشور در شرايط ويژه مطرح شده است. 

مسللعود روغني زنجاني رئيس اسبق سازمان 
مديريللت و برنامه وقللت به اين نکته اشللاره 
مي کند که سلله برنامه براي اداره کشللور در 
شللرايطي که با سللقوط صادرات نفت و قطع 
راه هللاي مواصاتللي بين المللللي روبلله رو 
مي شديم، پيش بيني شده بود تا امکان حفظ 
جبهه هاي نبرد حق عليه باطل فراهم باشللد.  
البته اين شرايط اضطراري هيچ گاه به وجود 
نيامد و در شللرايط سللخت جنگي و با تاش 
تمام دسللتگاه ها جريان صادرات نفت و ورود 
کاال حفظ شد. حاال و در شرايط فعلي امکانات 
کشللور دهها برابر شللرايط زمان جنگ است. 
برنامه ريزي در شللرايط فعلي بللراي مقامات 
دولتي سهل تر است و تجربيات سال هاي 89 
تا 94 مي تواند چراغ راهي در مقابل مسئوالن 

و دولتمردان باشد. 
البته تمام اينها به شرطي است که اراده اي براي 
اين نقشه راه وجود داشته باشد و مانند گذشته 
تمام تاش بر اسللتفاده از شللرايط بين المللي 

متمرکز نباشد. 
بهاقتصادمقاومتیبازگردید

البته تأکيد بر اداره کشور مبتني بر ظرفيت هاي 
داخلي نکته اي نيسللت که بار اول مطرح شده 
باشد. مقام معظم رهبري در سخنان خود بارها 

و بارها بر اين نکته تأکيد کرده اند. 

مسللئله اي که بللا شللدت يافتللن تحريم هاي 
غيرانساني و يکجانبه غرب عليه نظام جمهوري 
اسللامي ايران شللدتي دو چندان يافته است. 
ايشللان در ديدار کارآفرينان کشللور در سللال 
1389 بلله اين نکته اشللاره و تصريللح کردند: 
وظيفه  همه   ما اين است که سعي کنيم کشور 
را مسللتحکم، غيرقابل نفللوذ، غيرقابل تأثير از 
سللوي دشللمن، حفظ کنيم و نگه داريم؛ اين 
يکي از اقتضائات »اقتصاد مقاومتي« است که 

ما مطرح کرديم. 
در اقتصاد مقاومتي، يک رکن اساسللي و مهم، 
مقاوم بودن اقتصاد اسللت. اقتصللاد بايد مقاوم 
باشللد؛ بايد بتواند در مقابل آنچلله که ممکن 
اسللت در معرض توطئه  دشللمن قرار بگيرد، 

مقاومت کند. 
نکته جالب اينجاست که اين سللخنان زماني 
بيان شللده بود که هنوز از افزايش تحريم هاي 
اقتصادي غرب عليه ايللران خبري نبود. در آن 
زمان مقام معظم رهبري بللا آينده نگري بحث 
اقتصاد مقاومتي را مطرح کرده و خواستار توجه 

محافل اقتصادي به اين نکته حياتي شدند. 
دولتنقشهجایگزینراجديبگيرد

حاال به نظر مي رسللد که دولت بايد به سرعت 
امکان فروپاشللي برجام را به شکل يک گزينه 
جدي در نظللر گرفته و هر چه زودتر به سللراغ 
يافتن نکات جايگزين براي مقابله بافشللارهاي 

غرب باشد. 
شللايد مناسللب ترين زمان براي ايجاد چنين 
راهي در شللرايط فعلي اسللت که بودجه سال 
97 در حال تصويب در مجلش شوراي اسامي 
اسللت. به طور حتم نللکات فراواني اسللت که 
مي تللوان در بودجه اعمال کرد تللا زمينه براي 
اداره کشللور بدون تکيه بر برجام فراهم شود.  
اگرچه به نظر مي رسللد بودجه سال 97 کمتر 
واجد اين خصوصيات اسللت، اما اصاح آن در 
مجلس مي تواند کمکي به خود دولت نيز باشد. 
نکته ديگري که دولت به صورت جدي بايد آن را 
مورد توجه قرار دهد، تقويت رابطه با طرف هايي 
است که مي توانند فشارهاي موجود بر کشور را 

کاهش دهد. 
بار سنگين اين مسئله به شللدت روي وزارت 
امورخارجه سنگيني مي کند تا از تمرکز صرف 
روي اروپا دسللت بردارد و به ساير طرف ها نيز 
توجه کند. شللايد چند مللاه باقيمانده فرصت 

خوبي براي وزارت امورخارجه باشد. 
البته در دوران کنوني اين نکته ها بارها و بارها 
از سوي دلسوزان به دولت يادآوري شد. با اين 
حال بنا به داليل سياسي و رقابت هاي دروني 
اغلب اين توصيه ها شللنيده نشد. حاال به نظر 
مي رسد که دولت بايد بدبينانه ترين انتقادات 
را نيز در محاسبات خود دخيل و خود را براي 

يک نقشه جايگزين آماده کند. 

 ولع مذاكره، نمايش ترامپ و الشه برجام 
دونالد ترامپ ماندن اياالت متحده در برجام را مشروط به پذيرش چهار 
شرط توسط ايران کرد ، شروطي که تازگي نداشته و پيش از اين نيز 
بارها مقامات رسمي اين کشور از لزوم پذيرش آنها توسط طرف ايراني  
سخن به ميان آورده اند  به طوري که از آغاز دوران رياست جمهوري 
دونالد ترامپ تاکنون بارها دونالللد ترامپ ، مايک پنس، نيکي هيلي، 
رکس تيلرسون، مايکل فلين و استيو مينوچينبه با ادبيات مختلف اين 
چهار شرط را تکرار کرده اند.  جالب اينجاست طرح چنين شروطي در 
يک سال گذشللته)که دولت ترامپ صدارت امور را در اختيار داشته(

هيچ گاه با پاسللخ مناسللب و قاطع طرف ايراني مواجه نشده و هر بار 
سخنگوي وزارت خارجه يا ساير مقامات اين وزارتخانه ترجيح داده اند 

با ادبيات کلي و مبهم با چنين درخواست هايي روبه رو شوند. 
پرسش اصلي اين است که چرا دولت ترامپ همچنان به تکرار شروط 
اخير عاقه دارد، آيا اصرار مستمر امريکا به دليل دريافت پالس هايي 
از داخل ايران است که امريکايي ها را همچنان اميدوار نگه داشته تا 
با برگ »تهديد به خروح امريکا از برجام« ، ايران را وادار به پذيرش 
شللروط جديد -ولو در حد امضاي يک تفاهمناملله محرمانه- کند؟ 
کدام رويکرد، جهت گيري و يا مواضع اتخاذ شللده در داخل کشور ، 
امريکا را تا اين حد اميدوار کرده که تعهللدات مااليطاق جديدي را 
براي ايران تثبيت کند.  به نظر مي رسد »احساس رضايت از برجام« و 
»ابراز اين اظهار در تريبون هاي داخلي و بين المللي« توسط مسئوالن 
اجرايي کشور يکي از داليل مهمي است که امريکا را در مسير طرح 
اين شروط و پافشاري روي آن قرار داده است.  باراک اوباما و دونالد 
ترامپ دو اقدام اساسللي را درباره توافق هسللته اي با ايللران انجام 
داده اند، 1-»بي خاصيت سازي برجام« با وضع و اعمال تحريم هاي 
جديد مانند کاتسا، آيسا و محدوديت ورود شهروندان 38 کشور به 
ايران و2- بازي با طرف ايراني با»پوسللته برجام« که مي تواند منجر 
به امتياز گيري فراتر از متن برجام مي شللود.  اياالت متحده تاکنون 
هدف نخست خود يا همان »بي خاصيت سازي برجام« را به خوبي 
مديريت کرده و اکنون تاش مي کند تا با تمديد مشروط برجام و با 
ميانجيگري اروپايي ها، شروط چهارگانه)تعهدات مااليطاق جديد( 

را به ايران تحميل کند. 
مواضع اخير دونالد ترامپ چند ويژگي مهللم دارد:  1-  خروج عملي 
امريکا از برجام ماه ها قبل با تصويب و اجللراي دهها قانون ضدايراني 
اتفاق افتاد و اعام باقي ماندن امريکا در برجام تنها اقدامي سمبليک 
و نمايشللي براي ادامه امتيازگيري از ايران است کمااينکه در واژگان 
به کار رفته توسط ترامپ »اميدواري به انعطاف ايران« مشهود است.  
عبارت »من علي رغم تمايل قوي  که به خللارج کردن امريکا از توافق 
هسته اي ايران هنوز اين کار را انجام نداده ام« از سوي ترامپ به خوبي 

نمايشي بودن ترامپ را نشان مي دهد. 
2- قابل پيش بيني بود که ترامپ براي سللومين بار پايبندي ايران به 
برجام را اعام و توقف موقت تحريم هللا را تمديد کند چرا که برخاف 
تظاهر مقامات کنوني دولت ترامپ، منافللع و اهداف امريکا به بهترين 
شکل ممکن تضمين شده است؛کمااينکه امريکا بر اساس متن برجام 
هم مي تواند تحريم هاي جديد عليه ايران اعمال کند و هم تعهدات خود 
در متن را انجام نداده و با تفسير موسع از توافق، ساده ترين فعاليت هاي 

منطقه اي ايران را نيز نقض روح برجام عنوان کند. 
3-  کنگره - دولت امريکا احساس مي کند که طرح شروط چهارگانه 
بر اسللاس برآوردي جامللع از روحيات - تمايللات تصميم گيران 
محوري ايراني فعال در عرصه پرونده هسللته اي صللورت گرفته و 
با»افزايش محدوديت ها« و»تکرار درخواسللت ها از طرف ايراني« 

چنين شروطي در مسير تحقق قرار مي گيرد. 
4- برجام بي خاصيت کماکان به حيات خود ادامه مي دهد تا طرف 
ايراني ملزم به پذيرش شروط جديد شللود چرا که آنها ولع مذاکره 
را در داخل کشور احساس کرده و مشوق خود براي ايجاد انعطاف 
در ايران براي پذيرش شللروط را همچنان عللدم وضع تحريم هاي 
ضدايراني قللرار داده اند.  چندروز پيش نيزانديشللکده واشللنگتن 
به ترامپ پيشللنهاد مي دهد با ايران همچون ريگان عليه شوروي 

برخورد کند و برجام را در همه عرصه ها گسترش دهيد. 
5-  عبارت»با اروپايي ها براي رسيدن به توافق مکمل برجام تعامل 
کرده ايم« در خال صحبت هاي ترامپ نه تنها نشللان مي دهد که 
اروپايي ها برخاف تصور دولت از پشت پرده اقدامات نمايشي ترامپ 
مطلع بوده و با هماهنگي امريکايي ها جلسللات مشابه جلسه پنج 
شنبه هفته اخير با وزيرامور خارجه کشورمان را ترتيب مي دهند تا 

مسير دست يابي به شروط را هموار کنند. 
6- عليرغم آنکه بيانيه اخير وزارت خارجه کشللورمان الزم بود اما 
کافي نيست و ضرورت دارد رئيس جمهور و وزير خارجه کشورمان 
با نقض برجام خواندن تحريم هاي14 شللخص حقيقي و حقوقي 
طبق بندهاي 26، 28 و 29 برجام ، ضمن پيگيري هاي مناسب در 
قالب چهارگانه حل و فصل اختافات ، شللروط چهارگانه ترامپ را 
با جمات مسللجل رد کنند چرا که به کارگيري عبارات چندپهلو 
و مبهم توسللط مقامات داخلي ايده امريکايي ها مبني بر»تحريم و 
تهديد تمايل ايران براي مذاکللرات مجدد را افزايش مي دهد« را از 

دستور کار خارج مي کند. 

توضيحاتصدیقيدربارهاظهاراتش
منظور من » فضای فتنه« بود 
كه درياي مردم آن را شست

امامجمعهموقتتهرانباانتقادازتحری�فاظهاراتشدرخطبههاي
نمازجمعهگف�ت:امكاننداردم�نبخواهمبهم�ردمحتيمعترضان
وآنهایيكهبهخاط�راعتراضبيرونآمدندهيچب�ياحتراميبكنم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، حجت االسام کاظم صديقي با انتقاد از تحريف 
اظهاراتش در خطبه هاي نماز جمعه تهران، گفت: مردم مايه افتخار ما هستند 
و تمام پيروزي ها در جنگ و انقاب و فتنه ها به واسطه همين مردم است. 
بنده خوشبختانه در اين خطبه بلندگوي مردم بودم و آنچه را معترضان به 
مشکات معيشتي توجه داشتند، به نمايندگي همه آنها، پشت تريبون نماز 
جمعه جهاني کرده و دردشان را به گوش مسئوالن رساندم. وي گفت: وقتي 
بنده مي گويم مردم جمع شللده اند، معاذاهلل نمي توانم بگويم که مردم چه 
هستند و روشن است که اگر دريايي به وجود آمده و موج اين دريا »آشغال« را 
برده، همان فضاي فتنه بوده است و اصاً کاري به اشخاص ندارم. اجتماع مردم 
همانند نهم دي 88 بود. فضايي که دشمن به وجود مي آورد مثل آشغالي است 

که مزاحم است و اين اجتماع مردم فضاي فتنه و آشوب را مي برد. 
 

عباس حاجي نجاري

محمد اسماعيلي

      نکته 
سخنگويكميسيونامنيتمليمجلس:

آژانس تنها مرجع بازديد از سايت هاي هسته اي ايران است

دبيرچهارمينهمایشمليمدیریتجهادي:

قدرت دفاعي   جلوه اي از مديريت جهادي است
ايزدي: امريكا دنبال محدوديت

  و نظارت هاي  ويژه عليه ايران است

ترام�پب�رايف�رارازتحمي�لهزینهه�ايخ�روجاز
برج�امازس�ویيوع�دمتمایلب�هادام�هش�رایطكنوني،
ش�روطيرابرايتواف�قمكملبرج�اممطرحكردهاس�ت.
سيدحسللين نقوي حسيني، سخنگوي کميسلليون امنيت ملي 
مجلس درگفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تمديد 
ادامه تعليق تحريم هاي هسته اي و اظهارات رئيس جمهور امريکا 
درباره توافق مکمل برجام و طرح شروط چهارگانه طي مذاکرات 
جديد، گفت: تمديد تعليق تحريم ها و تعيين شللروطي از سوي 
ترامپ نشللان از تناقض امريکايي هاسللت که به طور جدي با آن 
مواجه شده اند. در حقيقت امريکايي ها به دنبال بر هم زدن برجام 
و خروج از توافق بين المللي هستند تا به تعهدات خود عمل نکنند. 
نماينده ورامين در مجلس با يادآوري هزينه سنگين برهم زدن 
برجام براي امريکايي ها، تصريح کرد: اين اقللدام براي امريکا در 
عرصه بين المللي هزينه سنگيني در بر خواهد داشت، ضمن آنکه 
اعتماد ساير هم پيمانان امريکا در منطقه و خارج از منطقه از آنها 
سلب خواهد شد. وي افزود: از سوي ديگر امريکايي ها تمايلي به 

ادامه برجام ندارند، بنابراين دچار تناقض شدند، البته در دوره اي با 
افزايش فشارها و با تبليغات رسانه اي سعي کردند ايران را مسبب 
برهم زدن و توقف برجام کنند تا هزينه بين المللي را ندهند، اما 

ايران هوشمندانه و با سناريوي مشخص کار را ادامه داد.
 نقوي حسلليني معتقد اسللت: در شللرايط تناقللض پيش آمده 
امريکايي ها به مضحکه گويي پرداخته انللد، زيرا ترامپ به خوبي 
مي داند برجام توافق بين المللي بين ايران و 1+5 و مورد نظر تأييد 
شللوراي امنيت و حمايت اتحاديه اروپا و جوامع بين المللي قرار 
گرفته بنابراين يک کشور نمي تواند شروطي براي ما تعيين کند 

اما امريکا براي بهانه تراشي به هر اقدامي دست مي زند.
 وي تصريح کرد: مذاکره در حوزه موشللکي جمهوري اسللامي 
امکان پذير نيسللت زيرا موضللوع داخلي بوده و بلله هيچ قدرت 
و کشللوري ارتباط ندارد، از ايللن رو ايران براي دفاع از کشللور و 
تقويت دفاعي به هر موضوعي دست پيدا مي کند. نقوي حسيني 
درخصوص شرط بازديد از مراکز هسته اي و ساير سايت ها، گفت: 
بازديد از اين مراکز به امريکا ارتباطي ندارد، تنها مرجع رسللمي 

بازرسي و راسللتي آزمايي فعاليت هاي هسللته اي ايران، آژانس 
 ،NPT بين المللي انرژي اتمي اسللت که مي  تواند در چارچوب
پروتکل الحاقي و برجام نظارت و اقدام کند. نقوي حسيني با تأکيد 
بر اينکه امريکا و ترامپ در جايگاه تعريف شروط مذکور نيستند، 
يادآور شد: اين مضحکه گويي نشان از قرار گرفتن امريکايي ها در 
بن بست است؛بنابراين دنبال چاره اي براي خود هستند،  البته با 
شنيدن اين شروط نظريه پزشکان در موردد عدم تعادل ذهني و 

رواني ترامپ شفاف مي شود. 
سخنگوي کميسلليون امنيت ملي و سياسللت خارجي مجلس 
شوراي اسامي، در ادامه تصريح کرد: جمهوري اسامي در شرايط 
کنوني با مواضع و سناريو مشللخص حرکت مي کند، بنابراين در 
صورت خروج امريکا از برجام و تأکيد پنج کشللور اروپايي نسبت 
به ادامه اجراي برجام و تعهدات و جبران خسارت خروج امريکا از 
برجام، جمهوري اسامي به تعهدات خود همانند شرايط کنوني به 
تعهدات پايبند خواهد ماند در غيراين صورت قطعاً برنامه مفصلي 

خواهيم داشت که به موقع اعام مي شود.

دبي�ركلچهارمي�نهمایشمل�يمدیریت
جه�اديب�ااع�امبرگ�زاريهمای�شملي
مدیری�تجه�ادياز25ديم�اهدرتهران
تأكي�دك�رد:ق�درتدفاع�يوموش�كي
اس�ت. مدیری�تجه�ادي از جل�وهاي
به گزارش سللپاه نيوز؛ سردار سللرتيپ پاسدار 
محمدحسين سللپهر روز گذشللته در نشست 
خبري  با اشللاره به صحبت هاي مقللام معظم 
رهبللري مبني بللر سللاخت دولللت، جامعه و 
تمدن اسللامي گفت: امروز تنها راه برون رفت 
از مشللکات و مقابله با هجمه هاي دشللمنان، 
مديريت جهادي اسللت و رهبر انقللاب که در 
دوره هاي مختلف انواع مسئوليت هاي راهبردي 
و دفاعي را داشته اند، از همين رو نگاهي راهبردي 
به مسائل کشور دارند و مديريت جهادي را راهي 
براي پيشرفت آينده کشور ترسيم کرده اند. وي 
با بيان اينکه مللا در طللول دوران دفاع مقدس 
با دستان خالي در مقابل دشللمنان ايستادگي 

کرديم، عنوان کرد: اين امر نمونه اي از مديريت 
جهادي بود و پللس از دوران دفاع مقدس نيز ما 
توانستيم شعار ما مي توانيم را در عرصه سازندگي 
و دفاعي محقق کنيم. دبيرکل چهار مين همايش 
ملي مديريت جهادي خاطر نشللان کرد: مدير 
جهادي مديري است که با کار، جهاد و درايت و 
با اتکا به ياري خداوند کارهاي نشدني را تحقق 

مي بخشد. 
سردار سللپهر در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود، عدم درک صحيللح از مديريت جهادي را 
اساسللي ترين مشللکل و مانع پيش روي تحقق 
مديريت جهادي دانسللت و اظهار داشت: عدم 
تمايل برخي مديران کشللور کلله معتقدند بايد 
سياست ها و سبک مديريت غربي در کشور اجرا 
شود و همچنين عملکرد بد برخي مديران ارزشي 
در طول چهار دهه گذشللته از ديگر مشللکات 
تحقق مديريت جهادي هستند که بايد برطرف 

شود.

ظاه�ر در ای�ران تحریمه�اي تعلي�ق
امریكایيه�ا ه�دف و افت�اده اتف�اق
مح�رومك�ردنم�اازمناف�عبرجاماس�ت.
به گللزارش باشللگاه خبرنللگاران جللوان، فواد 
ايزدي کارشللناس مسللائل سياسللت خارجي 
دربللاره اقدام ترامپ نسللبت بلله تمديد تعليق 
تحريم هللاي ايران اظهللار کرد: برجللام از ابتدا 
متوازن نبود بلکه به نفع امريکايي ها بود و حاال 
هم آنها مي خواهند که برجام بيش تر به سمت 
امريکا غش کنللد. وي اداملله داد: امريکايي ها 
مي خواهند هم محدوديت هاي هسته اي و هم 
نظارت هاي ويللژه اي براي ايران وجود داشللته 
باشللد. ايزدي گفت: قرار دادن نللام رئيس قوه 
قضائيه در ليست تحريم ها کار ناپسندي است و 
اميدواريم همين کار را جمهوري اسامي نسبت 
به امريکايي ها انجام دهد. کارشللناس مسللائل 
سياست خارجي بيان کرد: تعليق در ظاهر اتفاق 
افتاده زيرا سللوييفت قبل از برجام بسته بود و 

اکنون باز شللده اما هدف امريکايي ها اين است 
که ايللران را از منافعي که قرار بللود ذيل برجام 
برخوردار شود، محروم کنند. وي با بيان اينکه 
امريکايي ها مي خواهند بلله بهانه هاي ديگر به 
بانک ها فشار بياورند تا کارشان با ايران را متوقف 
کنند، گفت: امريکايي ها مي خواهند تحريم هاي 
ديگر عليه ايران وضع کنند و اروپايي ها را با خود 

همراه کنند. 
ايزدي با تأکيد بر اينکه به نفع جمهوري اسامي 
است که ترامپ به طور رسللمي اعام کند که از 
برجام خارج مي شللود، بيان کرد: اينکه ترامپ 
امروز گفته آخرين بار اسللت کلله برجام را امضا 
مي کند معنادار اسللت. اين کارشللناس مسائل 
سياست خارجي خاطر نشللان کرد: ترامپ اگر 
بتواند اروپايي ها را متقاعد به همراهي با خود کند 
اين آخرين باري خواهد بود که پايبندي ايران به 
برجام را امضا مي کند در غيراين صورت به بهانه 

ديگري برجام را امضا خواهد کرد. 

   ایسنا: رئيس جمهور در مکالمه تلفني با وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي ضمن اخذ گزارش وي از آخرين وضعيت مهار آتش سوزي 
نفتکش سانچي تأکيد کرد: تمام اقدامات و امکانات الزم براي اطاع 
سريع تر از وضعيت و دسترسي به خدمه ايراني نفتکش بسيج شود.

    ایرنا:وزير اطاعللات، امنيت و عدالت را در حکومت اسللامي 
براي همگان دانست و گفت: نظام اسامي جاي پياده کردن سايق 
نيست بلکه بايد براسللاس آيات و روايات به همه افراد درون نظام 

خدمت رساني کرد. 
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