
سخنان چندي پيش ترامپ كه واكنش هاي بيشماري را 

داود عامري
در جهان و در داخل امريكا به همراه داشته است، از جهات   يادداشت

مختلف مي توان م��ورد نقد و تحليل ق��رار داد. آنچه در 
رسانه ها شاهد بوديم، بيشتر مطالب مربوط به برجام و اينكه آيا ترامپ مي تواند به 
صورت يك طرفه اقدام به لغو قرارداد برجام نمايد يا خير اختصاص يافته بود، اما 
در اين يادداشت تالش شده است از جهت چرايي به سخنان ترامپ توجه شود. 

1� ترامپ در س��ايه پيروزي غيرمنتظ��ره خود در درون ح��زب جمهوريخواه و 
همچنين جناح رقيب به جهت آنكه عقبه سياسي ريشه داري ندارد، دچار كيش 
شخصيتي شده و به دنبال همين خود ش��يفتگي كاذب به هر نحو ممكن تالش 
دارد در صدر اخبار جهان قرار گيرد. به همين خاطر و با تكيه بر تجربه جنجال هاي 
انتخاباتي كه طعم موفقيت را در آن به همين روش چشيده است، در صدد حفظ 
محبوبيت خود اس��ت. او گمان مي كند با رفتارهاي غيرعقاليي و خالف حقوق 
بين المللي مي تواند از روند تنزل آراي خود بكاهد، حال آنكه به نظر مي رسد در 
س��طح رأي دهندگان عمومي داخل امريكا نيز با تنفر و تنزل مواجه شده است. 
بنابراين مي توان يكي از داليل رفتار غيرمتعارف و خارج از عرف ديپلماتيك ترامپ 

را در شخصيت خود شيفته او جست وجو كرد. 
2� اگر اعتقاد داشته باشيم كه در ساختار قدرت امريكا، ساختار تصميم گيرنده 
است و ترامپ نيز در درون اين ساختار نقش محوله خود را بازي مي كند، بايد به 
اين نكته اذعان كنيم كه در سال هاي اخير و به واسطه رشد ارتباطات رسانه اي، 
امريكا به سبب كينه عميق و ريشه دار خود از جمهوري اسالمي ايران، بيشترين 
حجم هجمه هاي خود را در عمليات رواني متمركز كرده اس��ت، چراكه دريافته 
مقابله سخت با ايران اسالمي به آساني ممكن نمي باشد و به تجربه دريافته است 
كه تهديدات سخت به انسجام ملي و اتحاد و يكپارچگي داخلي ايران مي انجامد، 
بنابراين اين سخنان در ادامه عمليات رواني و جنگ نرم امريكا عليه ايران اسالمي 

قابل ارزيابي است. 
3�  واقعيت اين است كه طرفين برجام روي چيزي تأكيد مي كردند كه بارها و در 
نهايت با صداي رسا رهبر معظم انقالب آن را حرام اعالم كرده بود. غرب مدعي 
جلوگيري از رسيدن ايران به ساخت سالح هسته اي بوده و هست، حال آنكه بر 
اساس فتواي فقهي رهبر معظم انقالب كه از هر پيمان نامه اي تضمين آن قوي تر 
است، ايران اسالمي قصد و نيت ساخت سالح غيرمتعارف ندارد، بنابراين به نظر 
مي رس��د امريكا به دنبال مهار ايران در منطقه و جلوگي��ري از نفوذ ما در حوزه 
پيراموني بود كه در شرايط حاضر مالحظه مي گردد نه تنها خواب آشفته آنها در 
منطقه تعبير نشده، بلكه روز به روز بر تأثيرگذاري جمهوري اسالمي ايران افزوده 
مي شود، و به نوعي هژموني امريكا در حال شكسته شدن است بنابراين به هر نحو 
ممكن به دنبال ايجاد تشنج و چالش هاي امنيتي بيشتر در منطقه است تا شايد 

از اين طريق راهي براي نفوذ و تسلط بيشتر پيدا كند. 
4� يكي از سياست هاي غيرقابل انكار و غيرقابل تغيير امريكا از سال  هاي دور در 

خاورميانه، حركت در مسير حفظ امنيت رژيم نامشروع صهيونيستي است و براي 
تحقق اين هدف، به هر ترفند و جنايتي دست زده است. به نظر مي رسد برخالف 
انتظار امريكا، برجام نه تنها خواسته رژيم صهيونيستي و امريكا را برآورده نكرد، 
بلكه زمينه نارضايتي گاو شيرده آنها را نيز فراهم ساخت، به طوري كه هيچ گاه 
شاهد نزديكي آشكار و علني سياست  هاي رژيم صهيونيستي و برخي از كشور هاي 
عربي حاشيه خليج فارس با اين حدت و شدت نبوده ايم؟! با اين تفاصيل ترامپ 
كه هم وعده حفظ و تضمين امنيت رژيم صهيونيس��تي را داده اس��ت و هم به 
مرتجعين منطقه با اخذ رشوه و قراردادهاي چند صد ميلياردي، قول كنترل نفوذ 
و در نهايت به حاشيه راندن جبهه مقاومت را، به جهت سرخوردگي و نگراني از 
آينده، تبديل به زبان گوياي نتانياهو و سران عربستان سعودي شده، به طوري كه 
بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه ترامپ زبان گوياي رژيم صهيونيستي 
و دشمنان منطقه اي ايران اسالمي در كنگره شده بود كه واكنش آنها نيز مؤيد 

اين موضوع است. 
5 � اگر عقب گردي جزئي به رقابت هاي انتخاباتي امريكا داش��ته باشيم، يكي از 
مهم ترين انتقادهاي ترام��پ به حزب رقيب، تضعيف چه��ره امريكا در جهان و 
ضعف عملكرد آنها در عرصه بين المللي بود. در اين راستا ترامپ به عملكرد اوباما 
و هيالري كلينتون در مناطق مختلف جهان انتقاد مي كرد و مدعي بود كه وي 
خواهد توانست ابهت و قدرت امريكا را در جهان تقويت كند و حتي وعده نابودي 
داعش و تروريسم را هم داده بود. اگرچه اين حرف هاي ترامپ در همان موقع نيز 
از بي اطالعي از ساختار قدرت و سياست در امريكا نشئت مي گرفت و يك بار نيز 
اوباما اشاره اي بدين مضمون كرد كه ترامپ هنوز توجيه اطالعاتي و امنيتي نشده 
است. درحال حاضر امريكا در منطقه شاهد نابودي تروريست هايي است كه براي 
مصارف غيرمشروع ايجاد كرده بود تا بتواند به عنوان يك تسريع كننده از آنها در 
جهت پياده سازي نقشه خاورميانه نوين  اس��تفاده كند. اين سياست نيز نه تنها 
به نتيجه مطلوب نرسيد بلكه منجر به نزديكي كشورهاي بزرگ منطقه همچون 
ايران، تركيه و روسيه به همديگر شد كه طبيعتاً همكاري و نزديكي آنها در آينده، 

خواب آشفته اي را براي امريكا در منطقه به ارمغان خواهد آورد. 
بنابراين بايد گفت كه ريش��ه هذيان گويي هاي ترامپ عليه ايران اس��المي در 
ناكامي هاي او در منطقه و جهان خالصه مي شود كه به پاره اي از آنها اشاره شد. 
ترامپ نه تنها نتوانست جايگاه امريكا را در جهان و منطقه به عنوان يك بازيگر 
تأثيرگذار افزايش دهد، بلكه با سخنان نسنجيده و خارج از عرف ديپلماتيك به 
تنزل و تحقير بيش��تر خود كمك كرد، چرا كه ام��روز مالحظه مي گردد تمامي 
جهان عليه يكجانبه گرايي ديوانه وار او موضع گرفته اند و حتي دولت هاي نزديك 
اروپايي هم حاضر نشدند سخنان ترامپ را تأييد و از آن حمايت كنند. اما در اين 
ميان مهم ترين موضوع مورد توجه، ايجاد يك فضاي رواني است كه امريكا سعي 
دارد به جمهوري اسالمي ايران تحميل كند. اين فضا نيازمند شناخت درست و 

مقابله هوشمندانه با آن است. 

تکذيب توئيتري جهنمي !
در حالي كه جمشيد انصاري معاون  رئيس جمه��ور و مع��اون  اداري و   اقتصادي
استخدامي كشور هفته گذش��ته در دومين كنفرانس مديريت 
منابع انساني ضمن تش��ريح وضعيت بودجه عمومي سال 95، 
وضعيت بودجه كشور را به دليل افزايش بودجه جاري و تنگناي 
مالي دولت جهت تخصيص منابع به بخش عمراني »جهنمي« 
توصيف كرد و اين خبر در بسياري از رس��انه ها انعكاس يافت و 
روزنامه جوان نيز براساس صحت ادعاي ايشان و اهميت موضوع، 
اين خبر را در تيت��ر يك خود انعكاس داد، ايش��ان در توئيتي از 
انعكاس اين خبر توسط روزنامه جوان اظهار تعجب كرده است.  
در توئيت ايشان آمده است: »امروز ديدم روزنامه جوان از قول من 
تيتر زده: دولت تن به اصالح بودجه جهنمي نمي دهد، از اين همه 

خالقيت در تحريف و دروغ پردازي آشكار شگفت زده شدم!«
در ابتدا بايد عنوان داش��ت كه طبق قانون مطبوعات معاون 
رئيس جمهور اگر اشكالي را در مطلب انعكاس يافته مي ديد، 

مي توانست جوابيه اي ارسال كند و اين رسانه نيز طبق قانون 
موظف بود جوابيه ايشان را انعكاس بدهد، از سوي ديگر اتفاقاً 
تيتري كه در روزنامه ج��وان انعكاس ياف��ت چكيده مطلب 
صحيح و درس��تي بود كه معاون رئيس جمه��ور در كنفراس 
منابع انساني اظهار داشتند. ايشان در اين كنفرانس بالفاصله 
بعد از تشريح بودجه عمومي )جاري و عمراني( سال 95 واژه 
جهنمي را در توصيف اين وضعيت عنوان كرد و حتي مدعي 
شد بخش اعظمي از بودجه عمراني سال 95 از محل استقراض 
تأمين شده است، با اين حال اين رسانه احتياط كرد و در خبر 
انعكاس يافته ت��داوم روند را جهنمي توصي��ف كرد، گفتني 
اس��ت در خبر انعكاس يافته در خبرگزاري فارس، عصر ايران 
و. . . دقيقاً واژه جهنمي به نقل از معاون رئيس جمهور پس از 
تشريح بودجه عملياتي و تحقق يافته سال 95 انعكاس يافته اما 

در خبرگزاري دولت اين بخش سانسور شده است. 
همچني��ن در رابطه با اص��الح بودجه بايد توجه داش��ت كه 

پياده سازي بودجه عملياتي مسئوليتش علي القاعده با دولت 
است و جا دارد ايشان عنوان كنند كه آيا شخص ديگري غير از 

دولت بايد بودجه را اصالح كند؟! 
مطالب صحيح انعكاس يافته از سوي دكتر انصاري در رابطه 
با رش��د بودجه جاري كش��ور و نياز به اعم��ال اصالحات، به 
دليل دلس��وزانه بودن و ملي بودن اين مطال��ب محلي براي 
گاليه گذاري از اين توئيت باقي نمي گذارد اما به نظر مي رسد 
عده اي در دولت كه خود را متولي حوزه سياستگذاري اقتصادي 
مي دانند، انتقاد دولتي ها از وضعيت اقتصادي را برنمي تابند و 
بالفاصله پس از هر انتقادي، فرد دولتي انتقادكننده را بر آن 
مي دارند كه تكذيبيه اي دهد اما اين افراد بايد بدانند بودجه اي 
كه حقوق كاركنان دولت را تأمي��ن مي كند، بودجه عمومي 
است و دولتمردان در واقع حقوق بگير ملت هستند، پس انتقاد 
دولتمردان از دولت نبايد هزينه اي براي آنها در پي داشته باشد، 

به ويژه آنكه اين انتقاد صحيح هم باشد. 

ط�رح  س�خنگوي  رجيس�تري گوش�ي   جامعه
تلفن همراه از آغاز فاز نخست اين پروژه از ديروز 

با پايش كل شبكه اپراتورهاي موبايل خبر داد. 
حميدرضا دهقاني نيا با اش��اره به وعده اعالم شده 
از س��وي وزير ارتباطات براي عملياتي شدن طرح 
شناسه دار كردن گوشي هاي تلفن همراه در كشور 
)رجيس��تري( از انتهاي مهرماه اظهار داش��ت: فاز 
نخست اين طرح از ديروز آغاز شد و در اين مرحله 
پايش كل ش��بكه اپراتورهاي موبايل با هدف ثبت 
و مانيتورينگ آخرين شناسه هاي تركيبي گوشي 
و س��يم كارت كه در ش��بكه ثبت مي ش��ود، انجام 

مي گيرد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه هر نوع گوش��ي موباي��ل كه تا 
2٨مهرماه در ش��بكه اپراتورهاي كشور فعال بوده، 
مجاز تلقي مي ش��ود، ادام��ه داد: در اي��ن مرحله و 
از 2٨مهرماه تصميم  بر مانيتورينگ ش��بكه براي 
شناسايي شناسه تركيبي سيم كارت و گوشي هايي 

است كه در شبكه فعال شده اند. 

سخنگوي طرح رجيستري گوش��ي موبايل با بيان 
اينكه پس از اين مرحل��ه، در مرحله دوم كه از دوم 
آبان ماه آغاز مي شود بررسي و تشخيص اصالت چند 
مدل گوشي در دستور كار قرار مي گيرد، اضافه كرد: 
در اين مرحله رجيستري گوش��ي موبايل تأثيري 
در نحوه دريافت س��رويس مش��تركان ن��دارد و به 
هيچ عنوان مزاحمتي براي مردم ايجاد نش��ده و در 

ارتباطات آنها خللي وارد نمي شود. 
مديركل فناوري اطالعات س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
گفت: ظرف پن��ج روز آينده آخري��ن ورودي هاي 
گوشي و سيم كارت به شبكه را تست خواهيم كرد و 
شناسه هاي تركيبي مدنظر را به عنوان شناسه مورد 
تأييد طرح، ثبت مي كنيم، اما پس از تاريخ دوم آبان 
ماه، گوش��ي هايي كه از مدل اعالم شده باشند در 
صورت ورود غيرقانوني به كشور، در شبكه مخابراتي 

فعال نخواهند شد. 
دهقاني نيا به مردم توصيه كرد كه اگر گوشي صفر و 
كارنكرده در اختيار دارند ظرف چند روز آينده آن را 

با گذاشتن سيم كارت داخل آن فعال كنند. 
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توجه ويژه فوتبال و انتظار مدال از بقيه! 
شيوا نوروزي
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عناصر قدرت ملي و معركه چالش با نظام 
سلطه / عباس حاجي نجاري
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ترامپ بايد هزينه بدهد
هادی محمدی
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شكستنسكوتبردهها!
   بع��د از افش��اي رس��وايي اخالقي»هاروي وانيس��تين« 
تهيه كننده سرشناس، »اليسا ميالنو« بازيگر امريكايي با ايجاد 
هشتگ»metoo«) من هم( از ديگران خواست تا تجربياتشان 
را درباره تجاوز يا آزار و اذيت جنسي بيان كنند؛ هشتگي كه به 
يكي از ترند هاي توئيتر و ديگر شبكه هاي اجتماعي تبديل شد 
و زواياي ديگري از فساد اخالقي زير پوست آزادي هاي غربي را 

به نمايش گذاشت! | صفحه 16

ويژه هاي جوان  

 برجام به مرحله كي بود كي بود، من نبودم رسيد!
صفحه 2 دولت محال ها را اجرايي كرد!

رمزگشايي از سخنان ترامپ

60  كشته در انفجارهاي 2مسجد  اجراي طرح رجيستري موبايل آغاز شد
در افغانستان 

انفجار و تيراندازي در مسجد شيعيان در كابل منجر  به شهادت دس�ت كم 30 نفر شد. همچنين انفجار   جهان
عامل انتحاري در مسجدي در غور افغانستان منجر به شهادت 30 نفر ديگر 
ش�د. داع�ش مس�ئوليت اي�ن حم�ات را برعه�ده گرفت�ه اس�ت. 
افغانس��تان بار ديگر شاهد حمالت تروريس��تي بود كه طي آن دهها تن كشته و 
زخمي ش��دند. به گزارش خبرگزاري صداي افغان)آوا(، ي��ك فرد انتحاري عصر 
جمعه مواد انفجاري هم��راه خود را در صف نمازگزاران مس��جد امام زمان)عج( 
غرب كابل منفجر كرد. وزيركشور افغانستان در گفت وگو با آسوشيتدپرس تأييد 
كرده است كه در نتيجه حمله انتحاري در يك مس��جد در غرب كابل دست كم 
3۰ تن كشته شده اند و 45 نفر نيز زخمي ش��ده اند. وضع شماري از زخمي هاي 
اين رويداد وخيم عنوان شده است. ژنرال علي مست مومند از وزارت كشور گفت 
كه عامل انتحاري پاي پياده و مس��لح به س��الح خودكار و كمربند انفجاري بود. 
حمله انتحاري به مسجد امام زمان كابل در زمان برگزاري نماز مغرب و عشا روي 
داده است. گروه تروريستي داعش با انتشار پيامي، مسئوليت انفجار انتحاري در 
مسجد امام زمان)عج( غرب كابل را برعهده گرفت. انفجاري ديگر در مسجدي در 
شهرستان غور افغانستان رخ داد. در اين انفجار بيش از 3۰ نفر شهيد و شماري نيز 
زخمي شده اند. يك عامل انتحاري هنگام نماز عشا در مسجدي در دولينه غور بين 

نمازگزاران خود را منفجر كرد. 

فرانسه:برايفشارموشكيومنطقهايبهتهرانميرويم

سرلشكر باقري در منطقه عملياتي حلب

»پليس بد« برجام  به دنبال داللی مذاكرات غير هسته ای

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كش��ورمان كه در رأس يك هيئت بلندپايه دفاعي به سوريه سفر 
كرده است، روز گذشته با حضور در مناطق عملياتي حلب سوريه بر پايان عمر گروهك هاي تكفيري 
و تروريستي در اين كش��ور تأكيد كرد.  سردار سرلشكر پاس��دار محمد باقري كه از ابتداي تصدي 
مسئوليت ستاد كل نيروهاي مسلح، افزايش ديپلماسي دفاعي را وجهه همت خود قرار داده است، 
مرداد ماه گذشته به دعوت رئيس ستاد كل ارتش تركيه به آنكارا رفت و اكنون نيز با سفر به دمشق 
گام ديگري در تثبيت و گسترش اين ديپلماسي برداشت. سرلشكر باقري روز چهارشنبه در نشست 
خبري خود در دمشق تأكيد كرده بود: پذيرفتني نيست كه رژيم صهيونيستي هر وقت بخواهد از 

طريق هوايي و زميني به خاك و آسمان سوريه تجاوز كند. ملت و دولت جمهوري اسالمي ايران با 
وجود تحريم هايي كه خود با آن روبه رو هس��تند در جنگ با تروريسم در كنار ملت و دولت سوريه 
ايستاده اند. جمهوري اسالمي ايران در برابر خطرهايي كه سوريه را تهديد مي كند در كنار دولت و 
ملت سوريه بوده  و در آينده هم خواهد بود. بسياري از آگاهان سياسي اين بخش از سخنان رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران را پيامي آش��كار براي سران رژيم صهيونيستي 
ارزيابي كردند كه بر اساس آن جمهوري اسالمي دنبال تعريف يك رژيم امنيتي در منطقه است كه 

مي كوشد مانع خوي توسعه طلبي اسرائيل در منطقه شود| صفحه 2

    قرار است به زودي وزير امور خارجه فرانسه  به ايران بيايد. ژان آرو لودريان در تازه  ترين 
موضع گيری خود گفته كه در سفر به تهران فرصت خواهد داشت مقام های ايرانی را برای 

مصالحه بر سر برنامه موشكی و سياست های منطقه ای خود تحت فشار بگذارد

   رئيس جمهور امريكا  در سخنرانی اخير خود در مورد ايران گفت تيمی از مقام های كاخ 
سفيد را مأمور كرده تا در همكاری نزديک با كنگره و متحدين امريكا آنچه را كه او »حفره های 

جدی « برجام ناميد، برطرف كنند
     صفحه15

سيگار و قليان
 قاتل 60 هزار ايراني در سال

 دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران: زنگ خطري در كشور به صدا درآمده 
و آن گسترش مصرف قليان در ميان جوانان است. طي تحقيقات به عمل آمده 25 درصد 
آقايان باالي 1۷ سال و 5 درصد خانم هاي باالي 1۷ سال دخانيات استعمال مي كنند
     صفحه3
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مركز آمار كيفيت و كميت آمار ادعا شده اشتغالزايي را با جزئيات اعام كند

معجزهاشتغالزايي
1/5ميليونيدولتدر6ماه!
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مخالفان برج سازي ديروز
امروز دستور برج سازي مي دهند

نوبخت: رئيس جمهور برنامه برج سازي در بافت هاي  فرسوده را اباغ كرد

درحالي كه برج سازي در كش��ور و به خصوص پايتخت محل مناقشه دولتمردان 
و مديريت شهري بوده و انتقادات بس��ياري بر اين موضوع صورت مي گرفت، حاال 
مخالفان برج سازي در اين زمينه قدم پيش گذاشته و دستور برج سازي در بافت هاي 

فرسوده را داده اند
     صفحه3

توتال:تابعتصميمكنگرهامريكا
هستيم!

مديرعامل توتال با اما و اگرهاي زياد درباره توس��عه فاز 11 گاز پارس جنوبي اعالم 
كرد اگر تحريم هاي امريكا قوانيني داشته باشد كه ما را مجبور به عقب نشيني كند 
ما مجبوريم تبعيت كنيم. در مجموع اگر بتوانيم انجام مي دهيم و اگر نتوانيم متوقف 
مي كنيم. در حال حاضر شركت توتال گزينه ها را سبك و سنگين مي كند و همه چيز 

بستگي به كنگره امريكا دارد
     صفحه12
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  بين الملل


