
شرارت و حماقت ۳ گاو و انتفاضه چهارم
روز دوشنبه ۲٤ ارديبهشت ماه هم زمان با سالگرد روز نكبت، شيطان 
بزرگ در اقدامي نمادين و تبليغاتي س��فارت خود را به قدس شريف 
منتقل كرد و همين موضوع بالفاصله سبب شكل گيري انتفاضه چهارِم 
ملت فلسطين ش��د. در باره علت اين اقدام امريكايي ها گمانه زني ها و 
تحليل هاي متفاوتي ارائه شده و مي شود اما آنچه آشكار و عيان است 
اينكه محور شرارت عبري-غربي-وهابي تالش مي كند اقدام امريكا را 
يك پيروزي بزرگ به نفع رژيم اشغالگر صهيونيستي در افكار عمومي 

جهاني ثبت كند اما واقعيت و حقايق چيز ديگري را نشان مي دهد. 
۲۰ سال اس��ت كه در منطقه غرب آس��يا دو گفتمان غالب )گفتمان 
محور مقاومت در تقابل با گفتمان محور شرارت و نظام سلطه( آشكارا 
رو در روي ه��م صف آرايي كرده اند و قصه تقابل اي��ن دو گفتمان نقل 
افكار عمومي جهان شده است. مروري كوتاه بر وقايع و رخدادهاي ۲۰ 
سال گذشته نشان مي دهد كه با انسجام و گسترش محور مقاومت هر 
سه ضلع محور ش��رارت در تمامي صحنه ها، بدون ترديد بازنده ميدان 

نبرد بوده اند. 
۱ - ضلع عبري محور شرارت با شكل گيري انتفاضه دوم در هر عمليات 
)جنگ ۳۳ روزه، ۲۲ روزه، ۸ روزه، ۵۱ روزه و... و حمله اخير به سوريه( 
با حقارت شكست را پذيرفته و اقدام به عقب نشيني و با التماس اعالم 

آتش بس كرده است. 
۲ - ضلع غربي محور شرارت نيز در تمامي سناريوهاي شيطاني خود 
)اشغال افغانستان و عراق، توليد و تجهيز تروريست هاي داعش و. . . ( با 

شكست مفتضحانه و خفت بار صحنه را به ايران واگذار كرده است. 
۳ - ضلع وهابي محور شرارت هم بعد از پول پاشي ها، خريد دولت هاي 
عرب و توليد تروريس��م القاعده، طالبان، النصره، داع��ش و... و قبول 
شكست هاي ذليالنه اينك از همكاري خود با رژيم صهيونيستي پرده 
برداشته و به رغم همراه كردن برخي از دولت های حاشيه خليج فارس 

در باتالق يمن صداي ناقوس مرگ خود را مي شنود. 
محور ش��رارت عبري-غربي-وهابي ب��ا زر و زور و تزوير، توليد تروريس��م، 
پروپاگاندا، ايجاد رعب و وحش��ت، بمباران پرحجم تبليغاتي، تحريم هاي 
اقتصادي و سياس��ي و...، تهديد و ارعاب، قشون كش��ي مس��تقيم، برپايي 
جنگ هاي نيابتي و. . . طي سال هاي متمادي سعي در تحقق اهداف شيطاني 
و استعماري خود داشته اس��ت ولي همواره با صالبت، رشادت و پايمردي 

رزمندگان محور مقاومت خاكريز به خاكريز عقب نشيني كرده اند. 
آنچه كه در منطقه غرب آسيا اتفاق افتاده و مي افتد با برنامه ريزي و ارائه 
ترامپ نبوده  و ايشان فاقد اس��تراتژي و برنامه مشخص براي اين منطقه 
بوده و صرفاً به عنوان يك تاجر به دنبال كس��ب حداكثري منافع مادي 
اس��ت و تعويض و جابه جايي تمام��ي اعضاي تيم وي دليل روش��ني بر 
بي برنامگي اوست و آنچه كه هم اينك در سرزمين هاي اشغالي مشاهده 
مي ش��ود، محصول حماقت ترامپ و تيم وي است. واقعيت اين است كه 
صهيونيست ها بعد از اضمحالل و نابودي داعش به شدت به وحشت افتاده  
و با توجه به خرافه پرستي ش��ديد و باور به برخي پيشگويي ها به ترامپ 
به عنوان همان گاو زرد بني اسرائيل نگاه كرده و حماقت هاي او را فرصتي 
طاليي مي دانند تا با انتقال س��فارت امريكا به قدس ش��ريف عماًل پاي 
امريكايي ها را به سرزمين هاي اشغالي باز كنند تا در پناه حضور مستقيم 
امريكا و حمايت هاي رژيم سعودي حاكم بر حجاز شايد بتوانند صحنه را 
به نفع خود تغيير دهند. محور شرارت با اين بدفهمي و بدمستي خطاي 
استراتژيك و بسيار بزرگي را مرتكب شده و در نهايت بي شرمي، سبعيت، 
قصاوت و بي رحمي دهها انس��ان بي گناه را به پاي نماينده بدشگون گاو 
زرد بني اسرائيل قرباني كرده و هزاران نفر را نيز به خاك و خون كشيده تا 
شايد آب  )روي( ريخته خود را به جوي بازگردانده و از محور مقاومت انتقام 
بگيرند. آنچه كه اين روزها در سرزمين هاي اشغالي فلسطين و در قدس 
شريف مشاهده مي شود پيوند س��ه نكبت )نكبت صهيونيستي، نكبت 
سامري و نكبت وهابي( با هم است اما آنچه كه آالم و دردهاي مسلمانان را 
در قتل عام فلسطينيان تشديد مي كند بي شك سكوت مرگبار سران خائن 
برخي كشورهاي عربي منطقه است كه صداي اسرائيلي ها را مي شنوند كه 
فرياد سر داده اند كه »امروز روز قدس اسرائيل است!« و صداي ضجه و فرياد 
هل من معين فلسطينيان و به خاك و خون كشيده شدن آنان را مي شنوند 
و مي بينند اما با سكوت ظالمانه خود از شرارت سه گاو )بن سلمان، نتانياهو 
و ترامپ( حمايت مي كنند و اين همان چيزي است كه حضرت امام راحل 
سالم اهلل عليه درباره سران كشورهاي اسالمي فرموده بودند: »ابتالي اسالم 
امروز سران الل و كر و كور كشورهاي اسالمي است كه... ما با اين الل ها و 

كرها و كورها چه كنيم )صحيفه نور ج۱۶ ص ۱۹۷(«.
حاصل ناكامي هاي نظام سلطه در راستاي »دين سازي«، »ملت سازي«، 
»دولت س��ازي« و »فرهنگ س��ازي« از طريق »ممانع��ت از پيوند بين 
مسلمانان«، »تالش براي تجزيه كشورهاي اس��المي«، »خنثي سازي 
ان��رژي دولت ها و ملت هاي اس��المي«، »درگي��ر كردن ان��رژي و توان 
دولت ها و ملت هاي مسلمان« و... هم اينك توسط سه گاو )به ويژه گاو زرد 
بني اسرائيل( در سرزمين هاي اشغالي شخم زده مي شود و زمين فلسطين 
را براي رويش نس��ل جديدي از مبارزان و انقالبيون مساعد مي كنند كه 

برخي از آثار اين حماقت از اين قرار است:
۱ - شكسته شدن شيشه عمر فلسطينيان سازشكار نظير محمود عباس. 

۲ - كم شدن فشار از روي سوريه و تقويت و استحكام حكومت سوريه. 
۳ - الگوشدن نسل انقالبي غزه و انتقال فرهنگ سلحشوري و نوار غزه به 

كرانه باختري در استفاده از سالح گرم به جاي سنگ
٤ -  درك مشترك جهان اس��الم در بي اعتمادي نسبت به قطعنامه هاي 

سازمان ملل متحد. 
۵ - تهييج افكار عمومي جهان اسالم نسبت به دولت هاي خائن و تكثير 

موج نفرت عمومي عليه اسالم وهابي. 
۶ - شروع انتفاضه چهارم پرشتاب تر و توفنده تر از سه انتفاضه قبلي. 

فعاليت جامعه روحانيت مبارز تهران
 كشوري مي شود

عض�و ش�وراي مرك�زي جامع�ه روحاني�ت مب�ارز از تصوي�ب 
اساس�نامه جديد اين تش�كل خبر داد و گف�ت: قرار بر اين اس�ت 
تا فعاليت ه�اي جامع�ه روحاني�ت مب�ارز فرات�ر از تهران باش�د. 
حجت االسالم محمدتقي رهبر، عضو ش��وراي مركزي جامعه روحانيت 
مبارز در گفت وگو با مهر، از نهايی شدن فرايند بررسي و تدوين اساسنامه 
جديد اين جامعه خبر داد. وي در همين باره اظهار داشت: جامعه روحانيت 
مبارز مدتي است مشغول بررسي اساس��نامه  قبلي خود جهت انسجام 
بخشيدن به تشكيالت خود بر اس��اس مقتضيات زمان است. رهبر ادامه 
داد: جامعه روحانيت قصد دارد در صحنه عمل و همراه با ديگر تشكل هاي 
روحاني مستقر در تهران يا ساير استان ها، در عرصه هاي مختلف فرهنگي 
و اجتماعي و سياسي حضور منسجم تری داشته باشد. وي گفت: جلسات 
بررسي و تدوين اساس��نامه پايان يافته و ماحصل كار به تصويب شوراي 
مركزي رسيده است. رهبر تصريح كرد: احتماالً در آينده، نشست هايي با 
روحانيون ديگر مناطق و استان ها خواهيم داشت تا بيش از پيش، انسجام، 
همسويي و همدلي بين جامعه روحانيت افزايش يابد. رهبر در پاسخ به 
سؤالی مبني بر اينكه آيا بنا داريد، پسوند »تهران« را از جامعه روحانيت 
برداريد و در ساير استان ها هم ش��عبه كاري داشته باشيد، اظهار داشت: 
جامعه روحانيت مبارز از گذشته در اصفهان يا نقاط ديگر هم شعبه داشته 
است اما در نگاه جديد، قرار بر اين است تا فعاليت هاي جامعه روحانيت فراتر 
از تهران باشد و روحانيوني كه به مباني اين حركت باور دارند، به اين حركت 

بپيوندند تا حركتي منسجم در آينده ايجاد شود. 

88498443سرويس  سياسي

 پنج  شنبه 27 ارديبهشت 1396 | اول رمضان 1438 || روزنامه جوان |  ش��ماره 5074

ستاد كل نيروهاي مسلح در بيانيه اي تأكيد كرد
آغاز شمارش معكوس

 براي فروپاشي رژيم صهيونيستي
س�تاد كل نيروه�اي مس�لح در بياني�ه اي اق�دام تحريك آميز و 
س�فارت  انتق�ال  در  امري�كا  رئيس جمه�ور  ش�يطاني 
اي�ن كش�ور را محك�وم و تأكي�د ك�رد: ش�مارش معك�وس 
ب�راي فروپاش�ي رژي�م صهيونيس�تي آغ�از ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، در اين بيانيه آمده است: تصميم فتنه انگيزانه امريكا در 
انتقال سفارت اين كشور به بيت المقدس و به رسميت شناختن قدس به 
عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي بار ديگر ماهيت اين دولت جنايتكار 
در ايجاد آش��وب و ناامني در منطقه را پيش چش��م جهانيان آش��كار 
ساخت. اقدام گس��تاخانه ترامپ كه هم زمان با روز نكبت و هفتادمين 
سال اشغالگري رژيم جعلي صهيونيستي صورت گرفته است برخالف 
تصور طراحان آن، نه تنها به استحكام پايه هاي سست و بي ريشه رژيم 
صهيونيستي نخواهد انجاميد، بلكه خون هاي پاك شهيدان و مجاهدان 
فلسطيني و به ويژه كودكان و زنان و سالخوردگان بي گناه، نويدبخش 
توسعه و رشد انتفاضه ملت فلسطين عليه اين اقدام تجاوزكارانه خواهد 
بود. ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان با تقبيح سكوت مرگبار مجامع 
بين المللي و دولت هاي اسالمي در قبال به خاك و خون كشيدن ملت 
بي دفاع و مظلوم فلسطيني كه به شهادت بيش از ۶۰ نفر و مجروحيت 
بيش از ۲ هزار نفر انجاميده، تأكيد كرده است: شمارش معكوس براي 
فروپاشي رژيم پوشالي صهيونيستي آغاز شده و ترديدي نيست، اين اقدام 
جنايتكارانه به همگرايي و وحدت ملت هاي مسلمان و حق طلب كمك 
خواهد كرد و در آينده اي كه چندان دور نخواهد بود، بر اساس وعده الهي 

تومار رژيم اشغالگر قدس را براي هميشه درهم خواهد پيچيد. 

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان: 
توصيه به معنای دخالت نيست

از  انتق�اد  ب�ا  س�خنگوي هيئت رئيس�ه مجل�س خب�رگان 
جوس�ازي ها علي�ه مجل�س خب�رگان رهب�ري گف�ت: برخ�ي 
ب�ه ه�ر بهان�ه اي در پ�ي تخري�ب خب�رگان و س�رمايه هاي 
مهم�ي مانند نم�از جمع�ه هس�تند ك�ه كار درس�تي نيس�ت. 
آيت اهلل سيد احمد خاتمي ديروز در نشستي خبري، در پاسخ به سؤال 
خبرگزاري رس��ا درباره بيانيه مجلس خبرگان رهبري و حواشي اخير 
آن گفت: بيانيه اي كه اخيراً منتشر شد بيانيه رئيس مجلس خبرگان 
است نه اعضا و هيئت رئيسه،  اينكه در رسانه ها چنين منعكس شد كه 
بيانيه مجلس خبرگان است درست نبود، البته در آغاز به دليل تعجيل 
در سايت خبرگان به عنوان بيانيه مجلس خبرگان آمد اما سريعاً اصالح 
شد. وي افزود: طبق قانون اساسي كشور همه در مسائل جزئي و كلي 
سياس��ي حق اظهار نظر دارند و تركيب قانون اساس��ي بر اين اساس 
شكل گرفته است و رئيس خبرگان حق اظهار نظر دارد، چگونه برخي 
براي ديگران حق اظهار نظر قائل هستند اما رئيس خبرگان حق اظهار 
نظر ندارد؟ عضو هيئت رئيس��ه مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: 
مي گويند خبرگان و رئيس آن دخالت كرده اند در حالي كه تنها اظهار 
نظر بوده اس��ت. آيت اهلل جنتي به عنوان رئيس خب��رگان نظر دادند و 
اسم توصيه كردن دخالت نيست، فرهيختگان در اعالم نظر خود آزاد 
هستند و آيت اهلل جنتي به عنوان رئيس خبرگان نظرشان را بيان كردند. 
آيت اهلل خاتمي ابراز داشت: اينكه مي گويند كه خبرگان نبايد به مسائل 
كشور كاري داشته باشد نادرست است، برخي از مواد بيانيه اخير رئيس 
خبرگان مانند عهدشكنی امريكا و قابل اعتماد نبودن اروپايي ها مورد 
اتفاق است، حتي موافقان برجام هم عهدشكني امريكا را قبول دارند، 
آيت اهلل جنتي در اي��ن بيانيه گفتند كه چرا تعه��د و تضمين حقوقي 
گرفته نشد كه اگر رئيس جمهور بعدي امريكا زير توافق زد ايران هيچ 
مستمسكي براي اين موضوع نداش��ته باشد. تعبير عذرخواهي در اين 
زمينه بوده است. وي خاطرنش��ان كرد: دو طرف نبايد از رهبر معظم 
انقالب خرج كنند. مجموعه فرمايش��ات آقا درباره برجام شامل تأييد 
تذكر و گله مي شود اما اينكه گزينشي برخورد شود درست نيست، در 
مسائل سياسي بايد حرف و اس��تدالل خود را بگوييم. وي اضافه كرد: 
نبايد به جاي منطق و اس��تدالل توهين كرد. كسي معتقد نيست كه 
حرف هاي اشخاص قابل نقد نيست اما بايد منصفانه و مؤدبانه باشد. وي 
تصريح كرد: در مسئله مهم امروز كار با عقل جمعي پيش خواهد رفت. 
به نفع همه و مسئوالن است كه در مسائل گوناگون مانند برجام فضاي 
نقد در كشور باز باشد، بايد اجازه دهيم فقيهي مانند آيت اهلل جنتي اظهار 
نظر كند و آنها نقد كنند چرا كه خفقان سياسي از هيچ كدام از ساليق 
به مصلحت كشور نيست، در چارچوب دين و ارزش هاي ديني بايد نقد، 

بررسي و تحليل وجود داشته باشد كه به مصلحت كشور خواهد بود. 

رئيس كميته هسته اي مجلس خبر داد
طرح الحاق ماده اي به قانون اقدام متقابل 

در اجراي برجام
ط�رح »الح�اق م�اده اي ب�ه قان�ون اق�دام متناس�ب و متقاب�ل 
دول�ت جمه�وري اس�امي اي�ران در اج�راي برج�ام« را با ۷۶ 
امض�ا تقدي�م هيئت رئيس�ه مجل�س ش�وراي اس�امي كرديم. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنور در گفت وگو با خبرگزاري ميزان، با اشاره 
به طرح »الحاق ماده اي به قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري 
اسالمي ايران در اجراي برجام« گفت: اين طرح مقداري اشكاالت عبارتي 
داشت كه تصحيح ش��د. وي افزود: اميدواريم اين طرح يك شنبه هفته 
آينده قابل توزيع در صحن مجلس باشد. رئيس كميته هسته اي مجلس 
تأكيد كرد: اگر طرح »الحاق ماده اي به قانون اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوري اسالمي ايران در اجراي برجام« در نوبت طرح هاي دو فوريتي 
قرار گيرد بايد گفت ۱۵ طرح دو فوريتي در نوبت دستور كار صحن علني 
مجلس هستند. ذوالنور با اش��اره به امضاهاي دريافت شده درباره طرح 
»الحاق ماده اي به قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي 
ايران در اجراي برجام« اظهار داشت: نياز نيست امضاهای اين طرح مجدداً 
افزوده شود چرا كه اين طرح با ۷۶ امضا به هيئت رئيسه ارسال شده است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: به دليل اينكه 
اين طرح به ۱۵ امضا نياز داش��ت ديگر ما از نمايندگان امضا جمع آوری 
نكرديم و آن را با ۷۶ امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس كرديم. همچنين 
جبار كوچكي نژاد از نامه درخواس��ت »اعمال ماده ۲۳۶ قانون آيين نامه 
داخلي مجلس« از سوي جمعي از نمايندگان مجلس به رئيس جمهور در 
قبال اجراي قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران 

در اجراي برجام« خبر داد.  

     ايرنا: نم��از عبادي - سياس��ي جمعه اين هفته ته��ران به امامت 
حجت االسالم و المسلمين كاظم صديقي در دانش��گاه تهران برگزار 

مي شود. 
     فارس: ارتش جمهوري اسالمي ايران، ضمن محكوم كردن اقدام 
غيرقانوني و گس��تاخانه دولت جنايتكار امريكا در انتقال س��فارتخانه 
شيطان بزرگ به ش��هر قبله اول مس��لمين و همچنين جنايات رژيم 
خونخوار صهيونيستي اعالم مي كند از آرمان ملت فلسطين كه آزادي 

قدس شريف است، حمايت مي كند. 
    تسنيم: طي حكمي از س��وي فرمانده معظم كل قوا سردار مجيد 

خادمي رئيس سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع شد. 

سيد عبداهلل متوليان

بروجردي در ديدار با نماينده مجلس سوريه عنوان كرد

آمادگي ايران براي كمك به بازسازي سوريه

     خبرکوتاه 

رئيس كميس�يون امنيت ملي مجلس، گفت: 
اميدواريم با همكاري و مش�اركت دوس�تان 
سوريه هر چه س�ريع تر روند بازسازي شروع 
ش�ود و جمه�وري اس�امي اي�ران آمادگي 
ارائه هر كمكي به بازس�ازي س�وريه را دارد. 
به گزارش خانه مل��ت، عالءالدين بروجردي روز 
گذشته در ديدار با علي الش��يخ نماينده مجلس 
شعب س��وريه گفت: جمهوري اس��المي ايران و 
جمهوري س��وريه از ظرفيت ه��اي بااليي براي 
گسترش بيش از پيش مناس��بات در زمينه هاي 
سياس��ي، اقتصادي، نظامي و بين المللی به ويژه 
پس از بحران داعش برخوردار هستند و ما همواره 

در مجلس شوراي اسالمي از روند توسعه هر چه 
بيش��تر روابط با دولت و ملت س��وريه استقبال 
مي كنيم. بروجردي در ادامه با اشاره به حمالت 
اخير امريكا و هم پيمانان غربي اش به سوريه، آن 
را اقدامي شكست خورده به منظور احياي آبروي 
از دس��ت رفته و دادن روحيه به تروريست هاي 
تكفيري دانست. وي درخصوص بازسازي سوريه 
پس از جنگ، اظهار داشت: اميدواريم با همكاري 
و مشاركت دوستان سوريه هر چه سريع  تر روند 
بازسازي شروع ش��ود و جمهوري اسالمي ايران 
آمادگي ارائه هر كمكي به بازس��ازي س��وريه را 

دارد. 

علي الشيخ، نماينده مجلس شعب سوريه در اين 
ديدار، با اب��راز قدرداني از ايس��تادگي و حمايت 
دولت و ملت جمهوري اسالمي ايران در كنار ملت 
و دولت سوريه، افزود: برداشت ما از انقالب اسالمي 
ايران به رهبري امام خميني)ره(، به عنوان حامي 
تمام مقدس��ات و ارزش ها به ويژه مس��ئله قدس 
است و اقدامات جمهوري اسالمي ايران كاماًل در 
راستاي مصالح كشورهاي اسالمي و عربي است. 
وي در ادامه با اشاره به ظرفيت هاي موجود بين 
دو كشور، گفت: ضروری است روابط فی مابين در 
راستاي رسيدن به چشم انداز مورد نظر مسئوالن 
دو كشور تقويت و توس��عه يابد. نماينده مجلس 

شعب سوريه با اذعان به پيروزی های پيش روي  
ارتش در مناطق حجراالس��ود و شمال حمص، 
عنوان كرد: مطمئناً نق��ش هم پيمانان ما به ويژه 
ايران در دست يافتن ما به اين پيروزی ها غيرقابل 
انكار اس��ت، اميدواريم بتوانيم همچنان در يك 
فضاي مشترك و دوس��تي توطئه دشمنان را به 

شكست بكشانيم. 
وي در پايان كش��ورهايي را س��هيم در بازسازي 
سوريه دانست كه در دوران سختي در كنار دولت 
و ملت اين كشور بودند و خاطرنش��ان كرد: اين 
موضوع تصميمي است كه رئيس جمهور به نيابت 

از ملت اتخاذ كرده است. 

روحاني: مردم نگران نباشند، مي دانيم چه می كنيم
امروز روز سؤال از برجام نيست، شايد بعداً فرصتش پيش بيايد
اگر به توافق با اروپا نرسيديم بازهم چيزی از دست نداده ايم!

به مردم عزيز ايران اطمين�ان مي دهم كه نگران 
اداره كشور نباشند، كاماً مي دانيم كه چه كار انجام 
مي دهيم و شرايط منطقه و جهان را درك مي كنيم. 
به گزارش ايرنا، دكتر روحاني روز گذشته در جلسه 
هيئت دولت در پاس��خ به برخي نقدها حول موضوع 
برجام گفت: »امروز روزي نيست كه همديگر را پاي 
ميز سؤال ببريم، البته ممكن است چنين فرصتي بعداً 
پيش بيايد كه بسيار از آن استقبال مي كنيم، اما در 
زمان كنوني همه بايد در برابر فشارهاي امريكا، متحد 
باشيم.« رئيس جمهور با اشاره به جمالتي از حضرت 
امام)ره(، خاطرنشان كرد: »اين روزها با موضوعاتي 
كه مطرح مي شود بيشتر به ياد جمله معروف حضرت 
امام خميني)ره( در آبان ۶۵ كه به »اين تذهبون؟« 
معروف اس��ت،  مي افتم.« وي ادامه داد: »در آن روز 
بين ايران و امريكا اختالفي وجود داش��ت كه امريكا 
در آن شكس��ت خورده بود اما يك عده به دنبال آن 
بودند كه مس��ئولين ايراني را مورد سؤال قرار دهند 
و امام راحل برخورد حكمت آميز با آنها داش��ت و آن 
درس خوبي براي ما بود و هست.« روحاني افزود: امام 
در ۲۹ آبان ۶۵ فرمود »هيچ توقع نداشتم كه در اين 
زمان كه بايد فرياد بزنند سر امريكا، فرياد مي زنند سر 
مسئولين  مان« چه شده است؟ در يك چنين مسئله 
مهمي بايد همه دست به دست هم بدهيد و ثابت كنيد 
به دنيا كه وحدت داريد، چرا شما مي خواهيد تفرقه و 
دودستگی ايجاد كنيد، چه شده است شما را و كجا 
داريد مي رويد؟ »اين تذهبون؟«. بعد فرمود تندرو و 
كندرو و دودستگی در كشور ايجاد نكنيد و اين خالف 

اسالم، ديانت و انصاف است. 

   افكار عمومي امريكا با ايران است
وي تأكيد كرد: »امروز در جايگاهي قرار گرفتيم كه 
جايگاه اتهام نيست و امريكا است كه در جايگاه و ميز 
اتهام قرار دارد و همه دني��ا امريكا را متهم مي كنند. 
همه مجامع بين الملل��ي از جمله آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و س��ازمان ملل صراحتاً اعالم مي كنند 
كه ايران به تعهدات خود پايبند بوده است و در مقابل 
همه تأكيد دارن��د كه اقدام امري��كا خالف مقررات 
بين المللي، بي دليل و بي منطق بوده است و هيچ گاه 
در مقابل امريكا در چنين موضعي قرار نداشتيم كه 
همه قبول دارند كه كار امريكا پش��توانه سياس��ي، 
اخالقي ندارد و در مقابل، كار ايران كاماًل از پشتوانه 
سياسي و اخالقي برخوردار است و امروز افكار عمومي 
جهان با ما اس��ت.« روحاني افزود: »حتي اگر داخل 
امريكا نظرسنجي شود باز هم افكار عمومي با ماست و 
اين به معناي انزواي واقعي دولت امريكا است و همين 
امروز هم ما پيروز هستيم.« وي گفت: »ايران هراسي 
كه انجام مي دادند و با تبليغات دروغين همه دنيا را 
قانع كرده بودند كه ايران خطر است، امروز به جاي 
آن ترامپ هراسي ش��روع شده اس��ت و امروز ايران 
از جايگاهي برخوردار ش��ده كه همه ب��ه آن احترام 

مي گذارند. «
   كارت دوم ترامپ را سوزانديم

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: »پس از آنكه امريكا 
بي دليل و بي منطق از توافق بسيار مهم چندجانبه و 
بين المللي خارج شد در شرايط كنوني فرصتي را براي 
پنج كش��ور كه در اين توافق بودند قرار داديم.« وي 
خاطرنشان كرد: »طرح ترامپ اين بود كه شب اعالم 

كند كه از توافق برجام خارج شود و پيش بيني كرده 
بود كه بعد از آن يا صبح روز بعد ايران اعالم مي كند كه 
از اين توافق خارج مي شود و ظهر نيز آژانس بين المللي 
گزارش مي دهد كه ايران از برجام خارج شده است و 
فرداي آن روز قطعنامه هاي سازمان ملل برمي گردد 
و ايران دو مرتبه در س��طح جهاني مورد تحريم قرار 
مي گيرد.« روحاني اضافه كرد: ترامپ كارت اول خود 
را روي ميز آورد، اما در كارت دوم اشتباه محاسباتي 
داشت. بعد از اعالم نظام جمهوري اسالمي ايران، اينها 
ماندند كه دستگاه هاي اطالعاتي شان چرا نتوانستند 
اطالعات درست را ارائه كند چرا كه بر اساس گزارش 
دستگاه هاي اطالعاتي شان جمهوري اسالمي ايران 
پس از خارج ش��دن امريكا از تواف��ق برجام يا همان 
ساعت و يا صبح فردا بايد از اين توافق خارج مي شد 
بنابراين امروز همه نقش��ه هاي امريكا به هم ريخته 
اس��ت. وي گفت: »ب��ا تصميمي كه گرفتي��م امروز 
مردم كشورمان اعتماد بيش��تري به مسئولين خود 
دارند چرا كه اگر با احساس��ات برخورد مي كرديم و 
از توافق خارج مي ش��ديم، مردم سؤال مي كردند كه 
چه عجله اي داش��تيد و چرا فرصت نداديد، چه بسا 
اگر خارج نمي شديد، اتحاديه اروپا هم اعالم مي كرد 
كه اگر ايران فرصت م��ي داد و در برجام مي ماند آنها 
در برابر امريكا مي ايس��تادند و منافع ايران را تأمين 

مي كردند. «
   با تمام دنيا اتمام حجت كرديم

رئيس جمهوري ادامه داد: حتي شايد روسيه، چين و 
ساير كشورهاي بزرگ دنيا هم به ما مي گفتند كه چرا 
عجله كرديد. بنابراين امروز با تصميم خود در برابر 

تمام كشورهاي دنيا اتمام حجت كرديم و مردم هم 
آشكارا مي بينند كه كار نظام ما دقيق و منطقي است. 
وي تصريح كرد: در توافق هسته اي منافعي مدنظر 
داشتيم كه به آن تصريح شده است، اگر ببينيم به آن 
منافع با رفتن امريكا باقي مي ماند كه چه بهتر و چنين 
شانسي كمتر پيش مي آيد كه يك موجود اخالل گر 
و مزاحم از اين توافق خارج شود. روحاني گفت: »اگر 
فرض كنيم كه نتوانستيم به توافق مورد نظر دست 
بيابيم، باز هم چيزي را از دس��ت نمي دهيم چرا كه 
تمام پيش بيني هاي الزم را در اينكه كش��ور بدون 
برجام اداره شود  به عمل آورديم. البته قبل از برجام 
هم از نيمه دوم س��ال ۹۲ تا دي م��اه ۹٤ كه اجرايي 
شد، كش��ور را اداره كرديم و باز هم اداره مي كنيم.« 
وي گفت: »فعاًل حرف ها بر اين مبنا اس��ت كه همه 
پنج كش��ور تالش خود را به كار مي گيرند كه تمام 
منافع ايران تأمين ش��ود.« رئي��س جمهور تصريح 
كرد: »به مردم عزيز ايران اطمينان مي دهم كه نگران 
اداره كشور نباشند، كاماًل مي دانيم كه چه كار انجام 
مي دهيم و شرايط منطقه و جهان را درك مي كنيم 
از همه اصناف، كسبه و توليدگران خواهش مي كنم 
مردم را در فشار نگذارند و مطمئن باشند كه ارز الزم 
را تأمين مي كنيم و هيچ كس اينكه در پس كوچه ها 
چند ده هزار دالر معامله مي ش��ود، را مبناي قيمت 
ارز و كااله��ا قرار نده��د.« وي تأكيد ك��رد: »دولت 
همه ارزهاي مورد نياز را تأمي��ن مي كند و ارزي كه 
در اين دو ماه پرداخت شده، بيشتر از پارسال است و 
مي توانيم تا آخر سال هم آن را پرداخت كنيم و هيچ 

مشكلي نداريم. «
   ايران به دفاع از فلسطين ادامه خواهد داد

رئيس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود به 
اقدام امريكا در انتقال س��فارتخانه خود از تل آويو به 
بيت المقدس اشاره و تصريح كرد: رژيم صهيونيستي و 
امريكا تصور مي كنند با فشار بيشتر به ملت فلسطين 
مي توانند آنان را از حق مشروع خودشان محروم كنند 
و يا با فشار، مسلمانان جهان را از سرزمين خودشان 
يعني بيت المقدس جدا سازند اما ملت فلسطين چنين 
ظلم هايي را تحم��ل نخواهد ك��رد. روحاني با اظهار 
تأسف از سكوت كشورهاي عربي و مسلمان در قبال 
جنايات صهيونيست ها، گفت: »متأسفيم كه برخي از 
كشورهاي عرب منطقه در قبال جنايات روزهاي اخير 
صهيونيست ها س��كوت و برخي كشورهاي اسالمي 
نيز به سادگی از آن چشم پوشي كردند و برخي ديگر 
نيز متأسفانه آن را دفاع مشروع لقب دادند، در حالي 
كه دفاع مش��روع از آن ملت و س��رزميني است كه 
متعلق به خود آن ملت باشد نه سرزمين غصب شده 

فلسطين.« 
وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران همواره مدافع 
حقوق مردم فلس��طين بوده و اين راه را ادامه خواهد 
داد، گفت: »ما همواره در مقابل متجاوزين و ظالمين 
خواهيم ايس��تاد و معتقدي��م پيروزي نهاي��ي از آن 
مظلومين و فلسطينيان خواهد بود.« وي خاطرنشان 
كرد: بدون ترديد امس��ال روز قدس باشكوه تري در 

ايران و ساير كشورها رقم خواهد خورد. 

    خبر یک     

ژه
وی

تكریمیاتحقیردولت
درروزنامهسازندگي؟!

روزنامه سازندگي گزارشي نوش��ته كه در آن ۱۲ بحران را در 
۱۲ ماه اخير دولت بررسي كرده اس��ت. مبدأ اين ۱۲ ماه البته 
در گزارش روشن نيست. يك جا نوشته ش��ده يك سال از دور 
دوم دولت روحاني مي گذرد و گويي بازه زماني همين يك سال 
است. اما دولت دوم روحاني در ۱۲ مرداد ۹۶ آغاز به كار كرد و 
اكنون كمتر از ۱۰ ماه از آغاز آن مي گذرد. جايي ديگر در گزارش 
از آنچه »ش��ايعه رد صالحيت روحاني« ناميده، به عنوان يك 
بحران نام برده شده كه تاريخ آن براي دی ماه ۹۵ يعني بيش از 
۱٤ ماه پيش است. اين موارد در كنار مواردي كه به عنوان بحران 
نوشته شده و اغلب روال عادي گذر امور يك كشور است، نشان 
مي دهد صرفاً نمايشي از بحران ها را داريم تا دو عدد ۱۲ در كنار 
هم قرار بگيرند و تيتر گزارش قشنگ بشود كه »۱۲ بحران در 
۱۲ ماه«. نمايشي كه بيشتر به يك طنز شبيه است. مثاًل شايعه 
رد صالحيت روحاني را يك بحران دانس��ته و روشن نيست اگر 
واقعاً روحاني رد صالحيت مي شد، قرار بود چه توصيفي براي آن 
به كار ببرند؟ بحران ديگری كه دولت روحاني با آن مواجه شده، 
شعارهايي در مورد شبيه سازی روحاني با بنی صدر بوده است. 
در واقع هر نفس كشيدني از مسيري غير از مسير دلخواه دولت 

صورت گرفته، يك بحران براي دولت تلقي شده است! عبور از 
روحاني، زلزله تهران كه كوچك ترين خرابي برجاي نگذاشت، 
افزايش عوارض خروج از كشور و مواردي دم دستی از اين دست، 
نيمي از اين موضوعاتي است كه به نظر روزنامه كارگزاران، براي 
دولت روحاني بحران بوده است. البد روزنامه سازندگي خواسته 
بگويد دولت روحاني با مشكالت و بحران هاي زيادي روبه رو بوده 
و سال سختي را پشت سر گذاشته، اما رديف كردن امور عادي و 
معمول كشورداري به عنوان بحران بيشتر نشان از ضعف دولت 
دارد كه كوچك ترين امري براي آن بحران محس��وب مي شود. 
بنابراين گزارش روزنامه س��ازندگي بيش از آنكه ارج نهادن بر 

دولت روحاني باشد، تحقير اوست. 

نمایشصرفهجوییدردولت
دستگاه ه های اجرايي زيرمجموعه دولت امسال دستوري دريافت 
كرده اند كه به آنها اجازه برگ��زاري افطاري از بودجه عمومي را 
نمي دهد. تصميم درست و خوبي كه ان شاءاهلل اجرايي خواهد 
شد. اما حيف و ميل بيت المال در س��طح مديران دستگاه هاي 
اجرايي آن قدر زياد است كه هزينه يك شب افطاري در آن گم 
خواهد بود. در روزهاي اخير خبري آمد كه چند مدير بازنشسته، 
پس از دريافت پاداش هاي چند صدميليوني براي پايان خدمت، 
مجدد به كار و خدمت فراخوانده  شده اند. وقتي چنين خبرهايي 

مي آيد و روند كار دولت روندي با حقوق ها و پاداش هاي نجومي 
اس��ت، باور نيت صادقانه در ابالغ دستوري همچون ممنوعيت 
دادن افطاري از بودجه عمومي كمي سخت مي شود و بيشتر آن 

را شبيه يك نمايش مي كند. 

 یکسوزنبهخود
یکجوالدوزبههمسایه

حسن روحاني در سخناني از ضرورت وحدت گفته و اينكه اين 
روزها سمت و سوي مالمت و س��رزنش بايد دولت امريكا باشد. 
س��خنان او در مقام تئوري و نظر درست اس��ت اما به عمل كه 
مي رسد، مي بينيم كه حاميان برجام حتي در همين روزها هم 
فقط دنبال جنگ با منتقدان برجام هس��تند. به جاي مخالفت 
صريح با امري��كا دنبال تخطئه و اعتراض به منتقدان هس��تند. 
اعضاي فراكسيون اميد كه در برابر خروج امريكا از برجام، عليه 
امريكا اغلب موضعي نداش��تند، براي آتش زدن كاغذ برجام در 
صحت علني مجلس ناراحت شده و تشكيل جلسه مي دهند. هر 
منتقد برجام همنوا با اسرائيل خوانده شده و بدترين توهين ها و 
تهمت ها را بايد از دولت و حاميانش بشنود. با اين حساب آيا بهتر 
نيست رئيس جمهور در كنار اين همه جوالدوز به منتقدين دولت، 

يك سوزن هم به حاميانش بزند؟!


