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شبهه اي كه روز سه شنبه س��خنگوي دولت در مورد حكم 
جاسوس��ي دري اصفهاني ايجاد كرد، روز گذش��ته تيتر اول 
روزنامه ش��رق ش��د. اين روزنامه از ق��ول محمدباقر نوبخت 
تيتر زده است كه »شناسايي جاسوس با وزارت اطالعات است« 
اين جمله در واقع كل حكم حبس قطعي پنج ساله عبدالرسول 
دري اصفهاني را كه دس��تگاه قضايي صادر كرده، زير سوال 
مي برد. نوبخت در آن سخنان درباره حكم دري اصفهاني به 
عنوان يكي از اعضاي كارشناسي تيم مذاكره كننده هسته اي 
گفته بود كه: »با عنايت به اينكه مباحث جاسوسي از وظايف 
وزارت اطالعات است و همان طور كه شهادت و گزارش وزير 
محترم اطالعات درباره اتهامات نارواي جاسوس��ي به فرزند 

يكي از رؤساي قوا را قبول كرديم و واقعاً هم بايد قبول كنيم، 
اين موضوع را نيز واس��پاري به سيستم هاي اطالعاتي و ضد 
جاسوس��ي كنيم، چراكه آنها از همه موارد باخبر هس��تند. 
اجازه دهيم وزير اطالعات در اين زمينه گزارش��ي به عنوان 
نهاد اطالعاتي به جامعه و ما ارائه ده��د كه قطعاً ما آن را هم 

قبول خواهيم كرد.« 
نكته اين است كه اوالً وزارت اطالعات تنها دستگاه اطالعاتي 
كشور نيست و ممكن است اطالعات جاسوسي يك نفر از نهاد 
اطالعاتي ديگر به قوه قضائيه برسد. بنابراين گرچه شناسايي 
جاسوس و كشف جاسوسي با وزارت اطالعات است، اما صرفاً با 
وزارت اطالعات نيست و مي تواند نهاد اطالعاتي ديگر، آنچنان 

كه قانون به آن اجازه داده، چنين تشخيصي دهد. 
ثانياً چه اين وزارتخانه و چه نه��اد اطالعاتي ديگر هر زمان به 

شواهدي در مورد جاسوس��ي فردي دست يابند، بايد اسناد و 
مدارك را به دس��تگاه قضايي ارائه دهند و اين حكم دستگاه 

قضايي است كه روشن مي كند فردي جاسوس است يا خير. 
ثالثاً مثال نوبخت در مورد قصه تخيل��ي دختر آيت اهلل آملي 
الريجاني با حكم دري اصفهاني از اين نظر جالب توجه است كه 
او حكم قطعي دادگاه صالحه جمهوري اسالمي را با قصه اي كه 
يك كانال معلوم الحال ضد انقالب سر هم كرده قياس مي كند. از 
سويي همان طور كه وقتي دستگاه قضايي حكم جاسوسي عضو 
تيم مذاكرات هسته اي را مي دهد و ما مي پذيريم، اگر حكم بر 

جاسوسي فرزند فالن مسئول هم بدهد، مي پذيريم. 
دولتي ه��ا درصدند ننگ جاسوس��ي عضو تيم هس��ته اي بر 
پيشاني شان نباشد، اما تالش براي تبرئه خودشان را نبايد به اين 

گونه پيش برند كه تبرئه جاسوس از آن استنباط شود. 

چرادشمنانآرامشرابرنميتابند؟
فعاالن سياسي را ترديدي نيس��ت كه طي سال ها و ماه هاي اخير، 
در دو س��ه ماه گذش��ته و بعد از انتخابات، فضاي سياسي كشور از 
آرامش��ي نس��بي برخوردار بود و به همين دليل مس��ئوالن قواي 
مختلف را فرصتي فراهم ش��د تا در فضايي كم تنش به رتق و فتق 
ام��ور پرداخته و در مردم ني��ز اين اميد ايجاد ش��ده بود كه دولت 
متناس��ب با وعده هاي انتخاباتي، در اين فضا بتواند به مش��كالت 
اساس��ي مردم كه همانا  بيكاري،  تورم، ركود و ... اس��ت بپردازد و 
از اين طريق حضور پرش��ور آنها در انتخابات پاس داشته شود اما 
سخنان آقاي رئيس جمهور در نشست ديرهنگام آغاز سال تحصيلي 
دانش��گاه ها و هجمه به قوه قضائيه به دليل احض��ار يك متهم و يا 
تمديد محدوديت يكي از فعاالن مؤثر در فتنه 88 كه در قالب چند 
جمله در ميانه سخنراني مطرح شد، عماًل كشور وارد فاز جديدي 
از تنش و تقابل قوا شد كه البته واكنش رئيس محترم قوه قضائيه 

نيز بر آن افزود. 
طرح اين سخنان كه بررسي روند سخنراني و مطالب صدر و ذيل آن 
نشان مي دهد كه اتفاقي نبوده، اين سؤال را در اذهان ايجاد مي كند 
كه محصول اين هجمه و تقابل چه مش��كلي از نظام را حل كرده و 
اصاًل در فرآيند مس��ائل و مشكالت كنوني كش��ور در كجا تعريف 
مي شود، به ويژه آنكه اين مواضع در ش��رايطي مطرح مي شود كه 
كشور و اذهان عمومي مردم درگير يكي از پيچيده ترين روندهاي 
جنگ رواني دشمن اس��ت كه ترامپ به دليل شكست هاي متعدد 
خود از نظام اسالمي، آن را طراحي كرده و به اجرا در آورده و به زعم 
خود از اين شرايط به عنوان »آرامش قبل از توفان« سخن به ميان 
آورده و با اتكا به ظرفيت هاي نظامي و اقتصادي امريكا براي مردم 

ايران خط و نشان مي كشد. 
برخي در رمزگش��ايي از چراي��ي طرح اين س��خنان نابه هنگام به 
گمانه زني پرداخته ان��د و گزاره هايي نظير؛ ت��الش براي فرافكني 
از حل مش��كالت، ايجاد انحراف در فضاي ذهني جامعه نسبت به 
روند افزايش مديريت شده نرخ ارز و يا ناتواني در توجيه بدعهدي 
امريكايي ها در روند اجراي برج��ام و ... را مطرح مي كنند، اما فارغ 
از اين مسائل طرح اين مواضع در ش��رايطي كه دولت بيش از هر 
زمان ديگري به آرامش در فضاي سياسي كشور نياز دارد تا بتواند 
با تدبير از آن عبور كند، به طور قطع و يقين به نفع كشور نخواهد 
بود و همان گونه كه اشاره شد، دشمنان بيروني و معاندان داخلي 
بيش��ترين بهره  را از آنها مي برند و اين در حالي است كه در نظام 
اسالمي س��از و كارهاي متعددي براي حل و فصل مسائل اينگونه 
پيش بيني ش��ده و در مقاطع مختلف نيز كارآمدي آن اثبات شده 

است. 
22 خردادماه امس��ال مقام معظم رهبري در جمع مسئوالن نظام 
در تبيي��ن چگونگي اس��تفاده از تجربه ها در اداره صحيح كش��ور 
و مديريت فرصت ها و تهديدات، با اش��اره به تأثي��ر تعيين كننده 
»انس��جام و وحدت ملي« در موفقيت هاي چهار دهه اخير يادآور 

شدند كه بايد از اين تجربه موفق در اداره كشور استفاده كرد. 
البته وحدت منافاتي با اعالم مخالفت با سياس��ت هاي دستگاه ها 
ندارد، اما نبايد در زمينه مس��ائل كالن در كشور كشمكش و بگو 
 مگو باشد. ايش��ان يادآور ش��دند كه اين بگو مگوها، به دو قطبي 
شدن كشور و دودس��تگي مردم مي انجامد كه تجربه اي خطرناك 

در كشور است. 
بديهي اس��ت كه ميراث خوار اين اختالفات و بگومگوها، دشمنان 
نظام اسالمي هستند و به همين دليل است كه تالش مي كنند از 
فرصت ها و بهانه هاي مختلف براي دامن زدن به اين اختالفات بهره 
ببرند كه متأسفانه اين روند با گس��ترش شبكه هاي مجازي، نفوذ 
وتوان اثرگذاري آنها براي دام��ن زدن به اختالفات و بدبين كردن 

مردم به مسئوالن افزايش يافته است. 
فراموش نكنيم كه از زم��ان روي كار آمدن تي��م جديد حاكم بر 
كاخ س��فيد، تاكنون چندين بار وزير خارجه و وزير دفاع امريكا از 
ضرورت تغيير نظام سياس��ي ايران با بهره گيري از عوامل داخلي 
تأكيد كرده اند و طبيعي است كه در اين مقطع، همچون دوران اول 
انقالب، كاركرد امثال كالهي ها و كشميري ها براي دشمن ثمري 
ندارد، بلكه امثال جيسون رضائيان ها و ... هستند كه تا حساس ترين 
جاها نفوذ داده مي ش��وند، تا بتوانند با فكرس��ازي و ايده سازي ها 
مقدمه تغيير محاسبات مس��ئوالن را فراهم كنند و آنگاه است كه 

دشمنان راحت تر به اهداف خود مي رسند. 

 اسرائيل دنبال ايجاد پايگاه در منطقه است
آيتاهللمكارمشيرازي:تجزيهعراقمحالاست

اميدواريم برادران كرد عراقي از طريق 
مذاكره با دولت مركزي مشكالت خود 
را حل كنند و هرگز به فكر تجزيه عراق 
نباش�ند كه اي�ن امري محال اس�ت. 
به گزارش رس��ا، آي��ت اهلل ناصر مكارم 
ش��يرازي ديروز در درس خارج خود، 
با اشاره به تحوالت منطقه، همه پرسي 
كردس��تان عراق را مورد توجه قرار داد و اين كار را به صالح و نفع 
كردستان عراق ندانس��ت و گفت: مي خواهم نصيحتي دوستانه به 
برادران كرد عراقي داشته باشم؛ تصور من اين است كه آنها بدون 
مطالع��ه وارد اين ميدان ش��دند؛ زيرا هر كس اهل مطالعه باش��د 
مي داند، استقالل كردستان عراق امري محال است، زيرا اوالً دولت 
مركزي عراق اجازه نخواهد داد كه به اين آس��اني كشورش تجزيه 
شود و فردا هم گروه ديگري بخش ديگري را تجزيه كنند و به هر 

قيمتي باشد پاي تماميت ارضي عراق خواهد ايستاد.
 آيت اهلل مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر تنها گروهي 
كه از همه پرس��ي حمايت كرد، صهيونيس��ت ها بودند و مي دانيم 
در راهپيمايي ها در كردستان پرچم اس��رائيل در دست افراد بود. 
بنابراين اس��رائيل مي خواهد با حمايت از اين همه پرسي پايگاهي 
براي خود در اين منطقه تشكيل دهد. اگر استقالل صورت گيرد، 
نهايت مطلوب آنهاست و اگر صورت نگيرد و با درگيري ها كردستان 

ويران شود، آن هم مطلوب آنهاست. 
بدون شك امريكا هم در پش��ت اين صحنه همكاري دارد، اگرچه 
ظاهراً اظهار عدم موافقت مي كند. اين مرجع تقليد افزود: مي دانيم 
ايران به هيچ قيمت اجازه نخواهد داد كه در كنار مرزش پايگاهي 
براي اسرائيل تشكيل شود و در برابر آن به تمام معنا خواهد ايستاد. 
از سوي ديگر كشور تركيه كشور نيرومندي است كه همسايه عراق 
است و روي مسئله كردها حساسيت دارد و هرگز حاضر به تجزيه 
كشور خودش نيست، زيرا تجزيه عراق به تركيه نيز سرايت مي كند، 

بنابراين آنها هم با تمام توان خواهند ايستاد.
 وي با بيان اينكه چگونه ممكن اس��ت چنين همه پرسي اي موفق 
ش��ود، اظهار داش��ت: بنابراين يا بايد از برنامه خ��ود بازگردند يا 
ايس��تادگي كنند و اگر خدايي نكرده درگيري در آنجا واقع شود، 
كردستان عراق مبدل به ويرانه اي مي شود. آيت اهلل مكارم شيرازي 
تاكيد كرد: اميدواريم برادران كرد عراقي از طريق مذاكره با دولت 
مركزي مش��كالت خود را حل كنند و هرگز به فك��ر تجزيه عراق 

نباشند كه اين امري محال است. 

عضو كميسيون امنيت ملي: 
مدافعاندرياصفهانيهم

جاسوسبودناوراپذيرفتهاند
مدارك�ي از دري اصفهان�ي ب�ه اط�الع برخي مس�ئوالن رس�يده 
اس�ت ك�ه حت�ي مدافع�ان وي جاسوس�ي اش را قب�ول كرده اند. 
جواد كريمي قدوسي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، در واكنش به اظهارات 
بعيدي نژاد و نوبخت درباره دري اصفهاني گفت: سخنگوي دولت و عضو 
سابق مذاكره كننده هسته اي اعالم كرده اند كه تنها مرجع رسمي براي 
اعالم نظر درباره جاسوس بودن دري اصفهاني وزارت اطالعات است كه اين 
سخنان حاكي از عدم اطالعات و دانش الزم آنان در عرصه امنيتي و قضايي 
است.  وی  تأكيد كرد: وزارت اطالعات، سپاه، ناجا و هيچ سرويس ديگري 
نمي توانند شخصي را محكوم كنند و بگويند جاسوس است، تنها دستگاه 
قضايي مي تواند يك شخص را در اين مورد محكوم كند.  كريمي قدوسي 
با تأكيد بر اينكه در هر پرونده  وزارت اطالعات تا زماني كه به قوه قضائيه 
ارسال و حكمي درباره آن صادر نشود، نمي توان كسي را مجازات يا يك 
روز زنداني كرد، افزود: حتي براي بازجويي از فردي مانند دري اصفهاني 
بايد حكم قضايي از دستگاه قضا و زيرنظر قاضي خود پرونده انجام شود. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اذعان داشت: دولت 
مجرب ترين وكال را استخدام كرد تا اين حكم نقض بشود اما موفق نشد 
زيرا آن قدر اسناد و مدارك شفاف و روشن وجود داشت كه غيرقابل انكار 
بود اگرچه آنها هنوز تالش مي كنند از طريق ديوانعالي درخواست بدهند. 
كريمي قدوسي بيان داشت: اسناد و مداركي كه از دري اصفهاني به اطالع 
و رؤيت برخي مسئوالن از جمله سيف، رئيس بانك مركزي رسيده است 
مبتني بر انتقال اطالع��ات اقتصادي كالن جمهوري اس��المي ايران به 
سرويس هاي بيگانه و همچنين ارائه اخبار سري و پيچيده تيم مذاكرات 
هسته اي به تيم طرف مقابل بوده است كه در اين قضيه برخي مدافعان دري 

اصفهاني جاسوسي وي را قبول كرده اند. 

روحانی در جلسه هيئت دولت عنوان كرد

سپاهداعشراذليلکردامريكاعصبانیاست

امريكايي ها به دليل آنكه مي خواستند داعش را 20 
سال در اين منطقه نگه دارند و از اين ابزار استفاده 
كنند، حق دارند از س�پاه عصباني باش�ند، چرا 
كه سپاه با برنامه ريزي و حمايت خودش از ملت 
عراق، سوريه و لبنان، داعش را ذليل كرده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذش��ته در جلسه هيئت دولت 
با بيان اينكه ه��ر گاه بدخواه��ان به دنبال تحميل 
فشار به كشور بوده اند، مردم با حضور، هوشياري و 
تالش بيشتر، قاطعانه به آنها پاسخ دادند، گفت: آن 
زماني كه رئيس جمه��ور امريكا براي ايجاد نمايش 
قدرت در عربس��تان عليه ايران به منطقه آمده بود، 
ملت ايران به زيباي��ي و با حضور پر ش��ور خود در 
انتخابات 29 ارديبهشت، پاسخ قاطعي به امريكا و 

حاميانش دادند. 
     در برجام دقت كرديم، حواسمان جمع بود

رئيس جمهور با بيان اينكه برجام يك آزمون بسيار 
بزرگ براي همه دولت هاي شركت كننده در مذاكرات 
و ساير دولت هاي جهان است، خاطرنشان كرد: تعهد 
و وفاي به عهد، اساس اطمينان جهان به يك دولت 
است؛ ما به عنوان جمهوري اس��المي ايران، دقت 
كرديم و حواس مان جمع بوده اس��ت، وقتي تعهد 
داديم، تا آخر پاي آن ايستادگي كرديم و اين افتخاري 
براي ماست.  روحاني اظهار داش��ت: امروز ايران به 
عنوان كشوري كه به تعهدات خودش پايبند است، 
مورد تحسين افكار عمومي و دولت هاي جهان است 
و امريكا به عنوان كشوري كه اعتبار، حيثيت و آبروي 

خودش را به حراج گذاشته مطرح است. وي با بيان 
اينكه ملت ايران همواره متحد و همراه با نظام بوده و 
در اين مواقع هميشه وحدت خود را بيشتر به نمايش 
مي گذارند، گفت: ممكن اس��ت ع��ده اي، به برجام 
هم انتقاد داشتند و ش��ايد اگر رأي بگيرند، بگويند 
ما به برجام رأي نمي دهيم و اين براي يك كش��ور 
دموكراتيك طبيعي است، اما برجام مورد اجماع همه 
مسئوالن و مقامات اصلي كشور بوده است؛ شوراي 
امنيت ملي آن را تصويب و مجلس شوراي اسالمي 
و شوراي نگهبان و از همه مهم تر مقام معظم رهبري 
راجع به آن نظر داده اند. رئيس جمهور با اشاره به اينكه 
امروز رئيس جمهور فعلي امريكا ش��رايطي را ايجاد 
كرده كه ايران، از هميشه يكپارچه تر، يك صداتر و 
متحدتر است، خاطرنشان كرد: امروز موافق و مخالف 
برجام در كنار هم هستند و همه صداي واحد دارند؛ ما 
نقض عهد را نادرست، غلط و نسبت به مصالح كشور، 

منطقه و جهان خائنانه  مي بينيم. 
     ملت ايران هيچ گاه به امريكا اعتماد نداشته 

است
دكتر روحاني اظهار داش��ت: ملت ايران هيچ گاه به 
امريكا اعتماد نداشته و مي داند كه امريكا چه اقداماتي 
عليه منافع ملي ما انجام داده و مي دهد، ولي امروز 

واضح تر و آشكارتر همه در كنار هم قرار گرفتند. 
روحاني با تاكيد بر اينكه اگر امريكا دچار خطا شده 
و از برجام خارج ش��ود، ض��رر اين كار صرف��اً براي 
امريكايي هاست، افزود: ما راه هاي مختلفي را پيش 
رو داريم و هر راهي كه مصلحت نظام و كشور ما در آن 

باشد را انتخاب مي كنيم و هيچ مشكلي در پيشبرد 
اهداف و مسيرمان نخواهيم داشت. رئيس جمهور با 
بيان اينكه نبايد هيچ گونه نگراني در داخل كش��ور 
نسبت به اين اقدامات داشته باشيم، گفت: تا زماني 
كه ملت ما متحد، منس��جم و يكصدا بوده و مطيع 
رهبري شجاع هستيم، هيچ مشكلي براي كشور ما 
پيش نمي آيد. فراز و نشيب وجود دارد اما به خوبي 

از آن عبور مي كنيم. 
     س�پاه، محبوب اي�ران و ملت هاي منطقه 

است
رئيس جمهور با اشاره به اينكه امروز كاماًل روشن 
مي شود كه دولت ياغي كيست و كسي كه مقررات 
بين المللي را زير پا مي گذارد، چه كسي است و به 
خوبي روشن مي شود كه كدام كشور مورد احترام 
كشورها و افكار عمومي جهان است، ادامه داد: اگر 
امريكا بخواهد خطاي بعدي را مرتكب شود و عليه 
سپاه پاس��داران اقدامي كند، اين ديگر خطا اندر 
خطا است؛ سپاه پاس��داران تنها يك واحد نظامي 
نيست، بلكه  سپاه پاسداران در دل اين مردم بوده 
و در همه روزهاي خطر از منافع ملي ما دفاع كرده 
است. روحاني تصريح كرد: س��پاه نه تنها محبوب 
ملت اي��ران بلكه محب��وب مردم عراق هم اس��ت 
چون بغداد را نج��ات داده؛ محبوب كردهاي عراق 
هم است چون اربيل را نجات داده؛ محبوب مردم 
دمشق و سوريه هم است چون دمشق را نجات داده؛ 
محبوب مردم لبنان هم است چون طرفدار حيثيت 
و استقالل لبنان بوده اس��ت؛ سپاه هميشه كمك 

مظلومان بوده و در برابر تروريست ها ايستاده است. 
رئيس جمهور اظهار داش��ت: امريكايي ها به دليل 
آنكه مي خواستند داعش را 20 سال در اين منطقه 
نگه دارند و از اين ابزار استفاده كنند، حق دارند از 
سپاه عصباني باشند، چرا كه سپاه با برنامه ريزي و 
حمايت خودش از ملت عراق، سوريه و لبنان، داعش 

را ذليل كرده است. 
     برجام ثاب�ت كرد دروغگ�و امريكايي ها 

هستند
دكتر روحاني افزود: امريكايي ها حق دارند از برجام 
ناراحت باشند چراكه جمهوري اسالمي ايران در يك 
شرايط حساسي كه آنها مي خواستند اعالم كنند كه 
ايران دروغگوس��ت و پش��ت پرده بمب هسته اي 
درست مي كند، با حضور در مذاكرات ثابت كرد كه 
دروغگو آنها هستند. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه 
ارتش، سپاه، بسيج جداي از ملت نبوده و همواره در 
كنار ملت هس��تند، گفت: هيچ گونه اختالفي بين 
جناح هاي ما براي مقابله با توطئه دشمنان وجود 
ندارد و هم��ه يكپارچه و در صف واحد هس��تيم؛ 
هيچ گونه تزلزلي در كشور ما به وجود نخواهد آمد 
و مردم مقاوم ايران در برابر توطئه هاايس��تادگي 
خواهند كرد. رئيس جمهور با بيان انكه امريكا روز 
به روز در افكار ملت هاي جهان منفورتر شده و هيچ 
كس دل خوشي از سياس��ت ها و مداخالت امريكا 
ندارد، تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران همواره 
به ياري كش��ورهايي كه مظلوم بوده و تحت ستم 
قرار گرفته اند و از ايران كمك خواسته اند، شتافته 
است. دكتر روحاني اظهار داشت: بنده پيشاپيش 
مي خواهم از ملت بزرگ ايران تشكر كنم و از همه 
رسانه ها مي خواهم كه كنار ملت و هم صدا با ملت 
باشند و پيشاپيش به امريكا مي گويم در اين توطئه 
هم مثل همه توطئه هاي قبلي تان شكست خورده 
هستيد؛ باز خطا و اش��تباه كرديد و باز هم اشتباه 

مي كنيد. 
    خطاي مس�ئوالن اقليم را نبايد ملت كرد 

بپردازند
رئيس جمهور خطاب به هم ميهنان كرد ايران نيز 
گفت: ما به شما صد در صد اعتماد داريم و به هيچ 
وجه خطاي سياسي عده اي در اقليم كردستان عراق 
را پاي شما نمي نويسيم چرا كه شما بخشي از مردم 
بزرگ ايران و قومي وفادار و ريشه دارترين قوم ايراني 
در اين منطقه هستيد و هميشه كنار انقالب بوديد؛ 
در جنگ تحميلي، كنار ملت ايران بوديد. روحاني با 
بيان اينكه به همه مردم كرد در ايران، عراق، سوريه 
و تركيه عالق��ه مند هس��تيم و نمي خواهيم هيچ 
فشاري به كردها وارد شود، افزود: اگر مسئوالن آنها 
خطا و اش��تباه كردند، بايد بهاي خطايي كه انجام 
دادند را پرداخت كنند، ولي م��ردم كرد به عنوان 
مردمي صلح جو در منطقه، دنبال پيشرفت و مورد 
احترام هستند. رئيس جمهور تأكيد كرد: تمام اقوام 
ايراني متحد، يكپارچه و در كنار هم هستند و امروز 

وحدت و اتحاد ما از هر روز ديگر بيشتر است. 

 در پاسخ به يك تذكر  
مطهری:الريجانيطرحسؤالازرئيسجمهورراصالحنميداند!

نايب رئي�س مجل�س مي گوي�د فك�ر مي كنم رئي�س مجلس 
صالح نمي داند س�ؤال از رئيس جمهور در مجلس مطرح ش�ود. 
به گزارش تس��نيم، پس از آنكه نادر قاضي پور، نماينده مردم اروميه 
در مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز مجلس در تذكري 
نسبت به مطرح نشدن سوال تعدادي از نمايندگان از رئيس جمهور 
درباره تعيين تكليف س��پرده گذاران مؤسس��ات اعتباري، از هيئت 
رئيسه پرسيد: چرا سوال از رئيس جمهور را مطرح نمي كنيد كه بيايد 
در مجلس و پاسخ نمايندگان و سپرده گذاران را بدهد، علي مطهري 
كه رياس��ت اداره مجلس را به عهده داشت، ضمن وارد دانستن تذكر 
نماينده اروميه در پاسخ به تذكر وي، گفت: اقدامات خوبي در زمينه 

مؤسسات اعتباري انجام ش��ده و به تدريج مشكالت شان يكي يكي 
حل مي شود. نايب رئيس مجلس خطاب به قاضي پور، گفت: سوال از 
رئيس جمهور بايد مطرح شود و تذكر شما در اين زمينه وارد است؛ طبق 
آيين نامه داخلي مجلس سوال از رئيس جمهور را رئيس مجلس بايد به 
صحن پارلمان ارجاع دهد. وي همچني��ن افزود: فكر مي كنم رئيس 
مجلس صالح نمي داند كه س��وال از رئيس جمهور در مجلس مطرح 
ش��ود. پيش از اين 135 نماينده مجلس طرح سوال از رئيس جمهور 
درباره وضعيت سپرده گذاران مؤسسات مالي و اعتباري را امضا كرده  
بودند. با اين حال روز گذشته نيز 152 نماينده مجلس در بيانيه اي به 
هيئت رئيسه خواستار به جريان افتادن طرح سوال از رئيس جمهور در 

خصوص مؤسسات مالي و اعتباري به رغم گذشت سه ماه شدند. در 
اين بيانيه آمده است: با وجود اينكه قوه مقننه خود بايد الگوي رعايت 
قوانين و مقررات باشد، سه ماه از طرح سوال از رئيس جمهور با بيش از 
130 امضا مي گذرد اما با وجود صراحت آيين نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي مبني بر اينكه سوال از رئيس جمهور بايد در سريع ترين زمان به 
كميسيون هاي مجلس ارجاع شود اما اين سوال به كميسيون مربوط 
ارجاع نشده است. سپرده گذاران بيش از 10 ماه است كه در خيابان ها 
سرگردان هستند، بنابراين امضاكنندگان مجدانه از هيئت رئيسه، به 
خصوص رئيس مجلس درخواست كردند نسبت به ارجاع اين موضوع 

به كميسيون مربوط، اقدام الزم را به عمل آورد. 

همگراييملي
پادزهريبرايپروپاگاندايترامپ

ش�مارش معك�وس ب�راي اع�الم سياس�ت جدي�د ،   امري�كا در 
خص�وص اي�ران ب�ه تش�ديد گمانه زني ه�ا در خص�وص تأثي�ر 
اي�ن راهب�رد ب�ر فض�اي درون�ي كش�ور منج�ر ش�ده اس�ت. 
شكي نيست كه اعالم اين سياست جامع مي تواند تأثيري بسيار مهم بر   
سرنوشت برجام داشته باش��د ولي در اين ميان به نظر مي سد كه برخي 
درداخل آگاهانه يا از روي جهل عمالً به سمت تشديد فشار رواني دشمن 
بر افكار عمومي پيش مي روند.  ش��ايد با توجه به تأثيرات گسترده اعالم 
سياس��ت جديد امريكا عليه ايران بحث افكار عموم��ي در رده هاي آخر 
موضوعات مورد توجه در اين باره قرار گيرد اما تحوالت روزهاي اخير ثابت 
كرد كه افكارعمومي بايد در اولويت نخست قرار بگيرد.  افكار عمومي در 
سطح وس��يع تا حدود زيادي تحت تأثير پروپاگاندا و ابزارهاي مرتبط با 
آن قرار دارند. تبليغات سياسي يا همان پروپاگاندا نوعي از تبليغات است 
كه با هدف رخنه بر تفكرات سياس��ي گروهي يا افرادي انجام مي گردد، 
اصوالً پروپاگاندا اطالعاتي را به صورت جانبدارانه به مخاطب خود منتقل 
مي سازد، اما كليه اطالعاتي كه در اختيار مخاطب قرار مي گيرد به صورت 
گزينشي و انتخاب ش��ده و در واقع ناقص مي باش��د و مخبر به خوبي از 
نادرستي و نواقص اخبار ارائه شده با خبر است.   البته مخاطب در اين شرايط 
دو عكس العمل مي تواند از خود نشان دهد يا متعجب و شتاب زده قضاوت 
مي كند يا آگاهانه و صبور برخورد مي كند و هيچ نتيجه اي غير ازرسيدن به 
هدف تبليغ حاصل نخواهد شد. در اين ميان گاه پروپاگاندا مهم تر از تبعات 

واقعي يك اقدام سياسي است. 
      دونالد ترامپ چه مي خواهد

دونالد ترامپ يك »شومن« به تمام عيار و استاد پروپاگاندا است. سابقه 
حضور وي در عرصه مجري گري تلويزيون و همچنين برنامه هاي رسانه اي 
همه و همه نشانه هايي از نبوغ ذاتي اين فرد در حوزه جنگ رواني است. 
به كمك همين اس��تعداد ذاتي بود كه ترامپ توانس��ت بر خالف ساير 
كانديداهاي حزب جمهوريخواه با طبقه كارگر اين كشور ارتباط برقرار كند 
و به رغم تمام پيش بيني ها به پيروزي برسد.  از مهم ترين دستاوردهاي 
ترامپ در حوزه سياست خارجي وي استفاده از تكنيك ابهام و بيان عبارات 
كلي براي هدف قراردادن جامعه مخاطب اس��ت. به عنوان مثال وي در 
توئيت هاي خود زماني كه درباره كره شمالي صحبت مي كند، بالفاصله به 
اين نكته اشاره مي كند كه خواهيد ديد كه با كره شمالي چه خواهيم كرد. 
اين سخنان رئيس جمهور امريكا منجر به راه افتادن طيف وسيعي از حدس 
و گمان ها در خصوص اقدامات احتمالي امريكا در خصوص كره شمالي 
شده است. برخي احتمال حمله نظامي به اين كشور را مطرح مي كنند و 
عده اي ديگر نيز از امكان استقرار سالح هاي هسته اي در خاك كره جنوبي 
و حتي تقابل نظامي با چين را مطرح مي كنند.  اين در حالي است كه تمام 
متخصصان راهبردي بر اين نكته تأكيد دارند كه امكان حمله نظامي امريكا 
به كره شمالي بسيار محدود است و سياست قطعي قابل اجرا در خصوص 
كره شمالي تنها ادامه تحريم هاي فوق يا رزمايش هاي نظامي است.  ترامپ 
با اين سخنان خود نوعي جنگ رواني  را عليه كره شمالي آغاز كرده است 
تا با اتكا با آن بتواند در پاي ميز مذاكره با اين كشور كه به احتمال زياد در 
آينده آغاز خواهد شد، امتيازات بيشتري به دس��ت بياورد.  در اين ميان 
اين افكار عمومي است كه با چنين سواالت ابهام آلودي بالفاصله به سراغ 
احتمال آغاز جنگ كره شمالي و امريكا مي رود و با حركات احساساسي 
به مسئوالن و مراكز سياست گذاري در خصوص تصميمات جدي تر فشار 

وارد مي كند. 
 تكنيك ترامپ در خصوص اعالم تصميم خ��ود درباره برجام از همين 
الگو پيروي مي كند. ترامپ با س��خنان مبهم خ��ود در پي ايجاد نوعي 
هراس و ابهام در بين افكار عمومي ايرانيان در خصوص قدرت امريكا در 
قبال برجام است.  از مهم ترين نشانه هاي تأثيرگذاري چنين سياستي 
را در نوس��انات مقطعي و هيجاني به خصوص در بازار ارز مي توان ديد. 
در شرايطي كه اقتصاد كشور در يك ثبات نسبي به سر مي برد، چنين 
ش��وك هايي مي تواند به حركات هيجاني در بازار منجر ش��ود و اقتدار 
نظام را در مقابل تهديدات امريكا زير س��وال ببرد.  در چنين شرايطي 
آنچه مي تواند اين حربه ترامپ را در داخل بي تأثير كند، همگرايي ملي 
در مقابل شوك هايي است كه سياس��ت جديد امريكا به افكار عمومي 
وارد مي كند. به ط��ور حتم اگر يك صدا به ص��ورت يكپارچه در مقابل 
سياست هاي جديد امريكا عليه ايران شنيده شود، تهديدات اين چنينی  

نخواهد توانست افكار عمومي را بي ثبات كند. 
بار اصلي اين مسئله اول از همه بر عهده رسانه ها است. رسانه ها مي توانند 
پيام ثبات و اتحاد داخلي را ب��ه افكار عمومي منتقل كنن��د. از اين رو 
در شرايط فعلي سياس��ي و جناحي كردن مس��ئله و به ميان كشيدن 
بحث هايي همچون محتمل كردن جنگ عماًل حركت در خط سياست 

خارجي امريكا است. 
در كنار اين سياستمداران داخلي نيز با اظهار نظرهاي خود نقش مهمي در 
مهار روند رو به رشد ناامني ذهني افكار عمومي خواهند داشت. متأسفانه 

دراين ميان برخي سياستمداران بر خالف اين مسير جلو مي روند.  
به طور حتم ب��ا وجود چنين فش��ارهايي به خصوص از س��وي امريكا 
هم سويي تمام تريبون هاي داخلي براي واكنش يكپارچه ضروري است. 
خوشبختانه در اين ميان نشانه هاي خوبي از آغاز اين همگرايي مشاهده 
مي شود كه با همت تمام دستگاه ها و قوا مي تواند به نتايج بسيار مناسبي 

ختم شود. همگرايي اي كه پادزهر پروپاگانداي مسموم ترامپ است. 

عباس حاجي نجاري

رئيسي:برجامسندبياعتباريامريكااست
توليت آس�تان قدس رض�وي با بي�ان اينكه 
امري�كا پيم�ان مي بندد ام�ا پيمان ش�كني 
مي كن�د؛ ازاي�ن رو نمي ت�وان به اين كش�ور 
اعتماد ك�رد، گفت: درواقع برج�ام مهم ترين 
س�ند بي اعتمادي و بي اعتباري امريكا است. 
به گزارش رسا، حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي،  
روز گذشته در آيين گراميداشت پنجمين سالروز 
س��فر رهبري به خراس��ان ش��مالي كه با عنوان 
»حماس��ه حضور« در مصالي امام خميني )ره( 
بجنورد برگزار ش��د، ب��ا تأكيد بر تكي��ه كردن 
مس��ئوالن به توان و توانمندي داخلي براي رفع 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم، اظهار كرد: 

بايد نگاه خود را از بيرون قطع و به نيروهاي داخلي 
اعتماد كنيم. وي اضافه كرد: نبايد به اميد برجام 
منتظر بايس��تيم؛ زيرا امروز برجام درواقع سند 
بي اعتمادي و بي اعتباري امريكا اس��ت. رئيسي 
خاطرنشان كرد: امريكا عهد و پيمان مي بندد اما 
پيمان شكني مي كند و به تعهدهاي خود پايبند 
نيست، ازاين رو نمي توان به ميثاق هاي امريكايي ها 
اعتماد كرد كه در اين زمينه برجام و پيمان شكني 
امريكا در اين توافق، سند روشن و حاضر است. وي 
در ادامه با تأكيد بر اينكه دولت اسالمي بايد براي 
دستيابي به تمدن اس��المي در پي فراهم كردن 
همه شاخص هاي شهر اسالمي باشد، خاطرنشان 

كرد: شهر اسالمي داراي شاخص هايي چون فراهم 
بودن زندگي سالم براي همه، معنويت، عقالنيت، 
اخالق مداري، عدال��ت اجتماعي و رعايت حقوق 

يكديگر است. 
رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اهميت مبارزه با فساد در جامعه و نظام اسالمي، 
تصريح كرد: زيبنده جامعه اسالمي نيست كه فساد 
در آن نفوذ كرده باشد؛ ازاين رو همه سطوح جامعه 
بايد در برابر اس��تقرار فس��اد و نفوذ آن در اركان 
مختلف ايستادگي كنند تا به جامعه سالم مورد 
نظر اسالم اصيل دست يابيم. وي اضافه كرد: بايد 
با فسادهاي اداري و اجرايي مقابله و اخالق مداري 

بيشتري در بين مسئوالن و دست اندركاران حاكم 
شود؛ چراكه ترويج اخالق حرفه اي و رعايت قانون 
از وظايف اصلي مس��ئوالن دولت اسالمي است. 
عضو ش��وراي عالي حوزه علميه خراسان تأكيد 
كرد: نبايد اجازه دهيم فس��اد در نظام جمهوري 
اس��المي النه كرده و ريشه دار ش��ود؛ زيرا اگر در 
جامعه اي فساد ريشه دار شد تمام اركان آن جامعه 
را به فنا مي دهد. رئيسي خاطرنشان كرد: با توجه 
به خطر فساد در جامعه، در نظام مقدس جمهوري 
اسالمي فساد و تخلف از سوي هيچ فردي به ويژه 
مسئوالن و دست اندركاران كشور قابل قبول نبوده 

و بايد با مفسدان به شدت برخورد شود. 

مهدی پورصفا


