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    اعتراف آشنا به ناهماهنگي در دولت
روز گذشته »محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه 
كشورمان طي پيامي در صفحه رسمي اينستاگرامش، 
از استعفاي خود خبر داد. حسام الدين آشنا، مشاور 
رس��انه اي رئيس جمه��ور و رئيس مرك��ز مطالعات 
استراتژيك رياس��ت جمهوري در توئيتر خود در واكنش به استعفاي 

ظريف نوشت: امان از ناهماهنگي ها! 
........................................................................................................................

    ظريف و قيمت اجناس
فريد ابراهيمي از فعاالن فض��اي مجازي در توئيتر 
نوشت: االن مي نويسيم شبي كه ظريف استعفا كرد: 
پرايد 50ميليون تومان، گوشت 120هزار تومان و 
دالر 15هزار تومان. تا دو س��ال بعد شرق و اعتماد 

ننويسند بعد از رفتن برجام، رونق و ارزاني از مملكت رخت بربست. 
........................................................................................................................

    مشكل از درون دولت است
اميرعلي صفا يك فعال رس��انه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره 
استعفاي محمدجواد ظريف از وزارت امور خارجه نوشت: درون دولت افرادي 
وجود دارند كه براي اصرار بر تكروي هاشون اقتصاد رو به اين وضع رساندند. 
قاضي زاده رو مجبور به استعفا كردند و هنوز هم هستند. روحاني هم نشان 
داده كه اتكا و اعتماد وي به آنهاست. اگر مشكل ديگري بود متن استعفا بايد 

خطاب به رئيس جمهور منتشر مي شد و نه با دلخوري به مردم. 
........................................................................................................................

    امريكايي ها با منتقد خود چگونه برخورد مي كنند
چندي پيش در يكي از سخنراني هاي برايان هوك، رئيس كارگروه ايران در 
وزارت خارجه امريكا، در نشستي در موسسه هادسن اتفاقي پيش آمد كه 
منجر به يك جنجال رسانه اي شد. بالفاصله پس از سخنراني اين فرد يكي از 
حاضران به نام مدئا بنجامين روي سن آمد و شروع به اعتراض كرد. اين خانم 
با محكوم كردن سياست امريكا اين كشور را به صلح با ايران فراخواند.  پس 
از اين اتفاق مسئوالن امنيتي مدئا بنجامين معترض را از سالن بيرون بردند 
و تنها واكنشي كه برايان هوك به اين مسئله نشان داد گفتن اين جمله بود: 
»احتماال اين خانم امروز صبح قهوه نخورده بودند.« علي عليزاده با مقايسه 
كردن اين اتفاق با مالقات مسيح علي نژاد با مسئوالن امريكايي او را فردي 
دروغگو و خدمتگزار امريكا ناميد. علي عليزاده اين پيام خود را طي پستي 
در اينستاگرام خود منتشر كرد. متن پيام او به اين شرح است: »متأسفانه 
از خانم بنجامين با چاي و شيريني پذيرايي نميشه در امريكا، همانطور كه 
مالحظه مي كنيد. وقتي به غارت نفت توسط امريكا خدمت مي كنيد و كمك 

مي كنيد با ادعاهاي حقوق بشري كادو پيچش می كنند.«
........................................................................................................................

    آقاي ظريف، بمانيد
مهدي محمدي در توئيتري خطاب به ظريف نوشت: آقاي ظريف االن 
وقت استعفا نيست بمانيد. قرار نيست ملت راهي را كه شما كشور را در 
آن انداختيد به تنهايي بروند و هر روز با تبعاتش مواجه شوند. آن وقت 

شما در كنج عافيت نشسته باشيد. 
........................................................................................................................

   تايمر انفجار نفوذي ها 
حسين قاس��مي تحليلگر مس��ائل امنيتي در كانال 
تلگرامي خود ذيل عنوان »تايمر انفجاري نفوذي ها« 
نوشت: نفوذي ها عمر برنامه ريزي ش��ده اي دارند، قرار 
نيست هميشه به يك شكل عمل كنند. از مقطعي به بعد 
خودانفجاري دارند، يعني در مقطع زماني خاصي تايمر انفجاري آنها عمل 
مي كند. اگر خوب تنظيم كرده باشند و خوب تشخيص داده باشند، منجر 
به آسيب به نظام و تكثيرشان مي شود، يعني الگو و سرخط براي يكسري از 
نفوذي هاي جديد مي شوند. گاهي در بزنگاهي مورد استفاده عملياتي براي 
وارد كردن ضربه اي عملياتي واقع مي شوند، حتي در حد يك اعالم موضع. 
گاهي طراحي انفجاري مي شوند با هدف تكثير و ايجاد بلوا و توطئه، گاهي 
در موقع مناسب منفجر نمي شوند و فقط خودشان منهدم مي شوند. شرايط 

محيطي بر آنها مؤثر است، به هر حال تاريخ انقضا دارند.

عض�و ش�وراي عال�ي انق�اب فرهنگي ب�ا بيان 
اينكه مش�كات اصلي اقتصاد كش�ور ب�ه دليل 
تحريم نيس�ت، گف�ت: مش�كل اصل�ي اقتصاد 
كش�ور در فرومايگ�ي، تن پ�روري و ناكارآمدي  
در داخ�ل اس�ت، البته تحري�م نيز ي�ك توطئه 
اس�ت، ول�ي مش�كل توطئه پذي�ري اس�ت. 
 به گزارش فارس، حسن رحيم پورازغدي عضو شوراي 
عالي انق��الب فرهنگي در همايش انجمن اس��المي 
دانشجويان مستقل دانش��گاه عالمه طباطبايي كه با 
عنوان »گام دوم« برگزار ش��د، با اشاره به تأكيد رهبر 
معظم انقالب براي استفاده از جوانان گفت: در حوزه 
مديريت ها راه درس��ت تركيب عقل پير و اراده جوان 
اس��ت. برخي افراد وقتي پير مي ش��وند اگر سالم هم 
مانده باشند، گرفتار فرسايش محافظه كاري مي شوند 
و قدرت يا جرئت گرفتن تصميم هاي بزرگ را از دست 
مي دهند. در جوان هم ممكن است بي تجربگي موجب 
شود دوباره يكسري از كارها از صفر شروع شود. ما اگر 
بخواهيم در گام دوم موفق باشيم بايد بتوانيم عقل پير 
و جوان را با هم تركيب كنيم. وي در بخش ديگري از 
سخنانش ضمن اشاره به بدعهدي هاي غرب و امريكا 
در قبال تعهدات خود در برجام افزود: در اين 40سال 
گذش��ته از انقالب تاكنون اين همه تحريم و توهين 
به ملت ايران نش��ده و اين در حالي اس��ت كه در اين 
مدت مسئوالن بيش��ترين امتياز را داده و بيشترين 
عقب نشيني را داش��ته اند. رحيم پورازغدي ادامه داد: 
برخي  معتقدن��د اين توهين ه��ا و تحريم ه��ا به دليل 
شعار هاي انقالب و حمايت از مظلومان ايجاد شده است 
ولي آنها نبايد بي عرضگي هاي خود را گردن شعار هاي 
انقالب بيندازند، مس��لماً انقالب براي همين شعارها 
شكل گرفت و اگر شعار ها غلط بود نبايد انقالبي هم رخ 
مي داد. عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: 
مشكل در شعار هاي انقالب اسالمي نيست، چون امروز 
بچه هاي يمن، لبنان و سوريه با شعار هاي ما توانستند در 
مقابل دشمن پيروز شوند و به همين دليل ما در امنيت 
هستيم. وي با اشاره به ناكارآمدي برخي مسئوالن يادآور 
شد: وقتي مسئوالن ناكارآمد و غيرپاسخگو باشند تحريم 
هم اثرگذار است، البته برخي از مديران تالش مي كنند 
و زحمت مي كش��ند ولي كم كاري برخي از مسئوالن 
هم ربطي به شعارهاي انقالب ندارد. شعار هاي انقالب 
اسالمي منشأ قدرت ماست. رحيم پور ازغدي تأكيد كرد: 
امروز نه تنها مشكل اقتصاد ما در تحريم ها نيست بلكه 

در فرومايگي، تن پروري و ناكارآمدي ها در داخل است، 
البته تحريم نيز يك توطئه است كه از سوي دشمنان 

عليه ما اعمال مي شود. 
   ايدئول�وژي انقاب اس�امی دش�من را از 

منطقه بيرون كرد
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به قدرت 
ايران در منطق��ه و جهان گفت: ايدئول��وژي انقالب 
اس��المي دش��من را از منطقه بيرون كرد. اين خون 
حججي و شهداي انقالب اسالمي است كه به ملت هاي 

منطقه چگونه جنگيدن با دست خالي را آموخت. 
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به افرادي 
كه در دانش��گاه ها مي گويند چيزي ب��ا عنوان اتاق 
فرمان صهيونيس��ت و نظام س��رمايه داري در كار 
نيست، گفت: اگر پاي اتاق فرمان صهيونيست و نظام 
سرمايه داري در كار نيس��ت پس چرا يك كمپاني 

كوچك نمي تواند وارد معامله با ايران ش��ود، در هر 
حال آقايان يا بايد وجود اتاق فرمان صهيونيست ها را 

يا بي عرضگي هاي خود را بپذيرند. 
رحيم پورازغدي با اش��اره به تالش غرب براي حذف 
رقباي خ��ود در حوزه هايی همچون نانو، هس��ته اي 
و نظامي ي��ادآور ش��د: غربي ها ك��ه در چند جنگ 
مختلف در منطقه شكس��ت خورده اند نمي خواهند 
در حوزه هاي علمي رقيب پيدا كنند و توصيه بنده به 

دانشجويان اين است كه شاخ غول را بشكنند. 
وي با اش��اره به اهميت اجراي اقتصاد مقاومتي براي 
حل مشكالت تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي ما را قوي 
مي كند، ولي امروز همه چيز ش��ده اقتصاد برجامي و 
اعتماد به دشمن، همان طور كه بيماري ايدز قدرت 
دفاعي را از بدن مي گيرد و موجب مي شود كه بيمار 
با يك سرماخوردگي بميرد اگر اقتصاد خود را نيز بر 

پايه اقتصاد مقاومتي مقاوم نكنيم در مقابل توطئه ها 
آس��يب پذير مي ش��ويم. عضو ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي اظهار كرد: وقتي كه توطئه پذير و تحريم پذير 
مي شويم آن وقت است كه مي گوييم كليد به دست 
دشمن اس��ت. در هر حال آقايان خودش��ان مردم را 
متوهم كردند تا با مفاس��د اقتصادي مبارزه نكنند و 
آدم هاي كارآمد مديريت ه��ا را برعهده نگيرند، پس 
راه هاي آسان را رفتيد و اين در حالي است كه راه آسان 

در اكثر مواقع بدترين راه است. 
وي بيان كرد: وقتي دو گزاره علت اصلي مش��كالت 
اقتصادي تحريم است و علت تحريم ها هم شعار هاي 
انقالبي و مقاومت در برابر استكبار است را در كنار هم 
مي گذاري��م، آن وقت راه حل مي ش��ود اينكه اقتصاد 
راه حلي ندارد جز اينكه در برابر استكبار وا بدهيم و اين 

برهان مشهور به برهان احمق هاست. 

   تمام قوا و به ويژه دولت  مسئول هستند
رحيم پورازغدي با تأكيد بر اينك��ه تمام قوا و به ويژه 
دولت در برابر مش��كالت اقتصادي مسئول هستند 
چراكه امروز مش��كل اقتصادي كش��ور در مديريت 
اقتصادي اس��ت، تصريح كرد: طبيعي است كه وقتي 
برده اي مي خواهد از زير بار بردگي خارج ش��ود، بايد 
هزين��ه آن را نيز بدهد، در هر حال هزينه س��ازش از 
هزينه مقاومت بيشتر است. عضو شوراي عالي انقالب 
فرهنگي اظهار كرد: تمام كش��ور هايي كه در مقابل 
دشمنان خود مقاومت نكرده اند وضع اقتصادي آنها 
نه تنها بهتر نشده بلكه بدتر ش��ده است، در هر حال 
اگر ما نيز مي خواهيم به اين وضع دچار نش��ويم بايد 
حقوق هاي نجوم��ي، نظام گمرك��ي و بانكي خود را 

اصالح كنيم و جلوي اشرافي گري را بگيريم. 
رحيم پورازغدي بر ضرورت اص��الح الگوي مصرف، 
ايجاد انضباط اقتصادي، توجه به وجدان كاري، تقويت 
صادرات در برابر واردات، دفاع از توليدكننده و تقويت 
علم تأكيد كرد و افزود: امروز دف��اع از توليدكننده و 

توليد يك دفاع مقدس است. 
به گفت��ه رحيم پورازغدي ب��ا علم و عمل مي ش��ود 
مش��كالت اقتصادي را حل كرد و اگر نهضت توليد، 
مديريت توزيع و تعديل مص��رف به وجود بيايد هيچ 
تحريمي نمي تواند ملت ما را از پاي بيندازد. وي گفت: 
ش��فافيت به عنوان يك ركن اقتصاد اسالمي است و 
مديريت اقتصادي بايد شفاف و پاسخگو باشد، در واقع 

اقتصاد اسالمي بايد مانند يك اتاق شيشه اي باشد.  
   »تسليم شدن رفاه مي آورد« بي اعتبار شد

وي با رد كردن اين تئوري كه تس��ليم ش��دن رفاه 
مي آورد، اضافه كرد: در واقع ملت هايي كه تس��ليم 
ش��ده اند فقيرتر و بدبخت تر ش��ده اند، با اين وجود 
اقتصاد ژاپن نيز امكان توليد هيچ كليدي بدون اجازه 
امريكا را ندارد و اگ��ر رقابت هايي بين كارخانه هاي 
اين كشور با امريكا وجود دارد اين رقابت ها در سطح 
است، البته ژاپن به خاطر نوكر بودن پيشرفت نكرد 
بلكه به خاطر تالش بود و منش��أ اين پيشرفت روح 
اصالت كار و نظم ژاپني است. رحيم پورازغدي يادآور 
شد: عدالت اقتصادي و مبارزه با فقر بايد شعار اصلي 
انقالب باشد، ولي واقعيت اين است كه ملت ايران به 
خاطر مسائل اقتصادي انقالب نكردند، در واقع علت 
انقالب ملت ايران به دست آوردن استقالل، آزادي و 

برقراري حكومت عدل علي)ع( بود.

عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي در همايش »گام دوم«: 

مشكل اصلي اقتصاد كشور در فرومايگي و تن پروري است

   گزارش  یک

ديدار بشار اسد با رهبر انقاب از پيروزي هاي بزرگ تر     دیدگاه
براي مقابله با طرح خائنانه س�ازش و عادي س�ازي 
رواب�ط برخ�ي از كش�ورهاي عرب�ي ب�ا رژي�م صهيونيس�تي خب�ر مي دهد. 
آيت اهلل كعبي عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم در گفت وگو با مهر، در مورد سفر 
روز دوشنبه بشار اسد رئيس جمهور س��وريه به تهران گفت: سفر رئيس جمهور سوريه 
به ايران بيانگر عمق روابط استراتژيك و نشانه پيروزي محور مقاومت است. اين سفر و 

ديدار با رهبر معظم انقالب از پيروزي هاي بزرگ تر و انس��جام و هماهنگي بيشتر براي 
مقابله با طرح خائنانه و ذلت بار سازش و عادي سازي روابط برخي از كشورهاي عربي با 

رژيم صهيونيستي خبر مي دهد. 
وي افزود: رهب��ر معظم انقالب بح��ق مدال قهرمان كش��ورهاي عربي را به بش��ار 
اس��د دادند و اين ديدار صميمي و آكنده از پيوند عميق مح��ور مقاومت و حمايت 
بي دريغ و گسترده جمهوري اس��المي از محور مقاومت پيام هاي اقتدار و پيروزي و 

شكست ناپذيري در برابر پروژه امريكا و رژيم صهيونيستي را به همراه دارد. 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به قدرداني بشار اسد از مقام معظم رهبري 
نيز اظهار داش��ت: رهبري مقتدران��ه و عزتمندانه رهبر انقالب و نق��ش بي بديل آن در 
پيروزي محور مقاومت و شكست تكفيري مورد تقدير و قدرداني رئيس جمهور سوريه 
قرار گرفت. بشار اس��د براي وفاداري و قدرداني از نقش رهبر انقالب در پيروزي محور 

مقاومت و تمجيد عظمت ملت ايران بعد از 40 سال به تهران سفر كرده بود.

عضو جامعه مدرسين:

سفربشاراسدبهتهرانازپيروزيهايبزرگترخبرميدهد

دش�مني امروز غرب با جمهوري اس�امي ايران بيشتر از آنكه 
نبرد اقتصادي، تجاري و سياس�ي باش�د يك جنگ تمام عيار 
محاسباتي اس�ت و بر همين اساس بيش�تر از آنكه غربي ها به 
دنبال آثار و پيامدهاي تحريم هاي بين المللي عليه كش�ورمان 
باشند روي رفتار و گفتار نخس�ت »مقامات دولتي و كارگزاران 
نظام« و سپس »افكار عمومي داخل كشور« متمركز و به دنبال 
پاس�خ دهي به اين پرس�ش هس�تند كه فش�ارهاي اقتصادي 
و غير اقتص�ادي تا چه مي�زان تصميم گيران و تصميم س�ازان 
نظ�ام را مجاب ب�ه پذيرش خواس�ته هاي امريكايي ه�ا و اراده 
م�ردم را در حمايت از نظام اس�امي دچار تزلزل كرده اس�ت.
 رويكرد امروز يك طيف سياس��ي در داخل كشور امريكايي ها را به 
اين برآورد رسانده كه مي توانند با اعمال فشارهاي بيشتر در حوزه 
اقتصادي و تجاري جمهوري اس��المي ايران را وادار به امتيازدهي 
فراخ تر در ساير حوزه هاي غير هس��ته اي كنند. مادامي كه اين باور 
غربي ها تغيير نكند فشارهاي بين المللي آنها در حوزه تحريم و از سوي 
ديگر تالش براي امتيازدهي بيشتر ايران به آنها ادامه خواهد داشت. 
بر همين اساس است كه هفته گذشته مجلس سناي امريكا طرحي 
را به تصويب رساند كه به طرح »تقويت امنيت امريكا در خاورميانه« 
معروف شده است. اين طرح سرانجام پس از چندين جلسه بحث و 
بررسي به تصويب رسيد. تصويب اين طرح در كنگره با جنجال هاي 
زيادي همراه ش��ده كه مهم ترين دليل آن ممنوع شدن حمايت از 
جنبش تحريم رژيم صهيونيستي توسط شركت هاي امريكايي است 
اما اين طرح صرفاً به اين بند محدود نيست و مفادي نيز براي افزايش 

فشار بر ايران و گسترش حمايت از رژيم صهيونيستي دارد. 
   طرح جديد ضد ايرانی امريكايی ها

اين طرح با ادغام چهار اليحه به سرانجام نرسيده سال گذشته در 
كنگره امريكا تهيه شده است و فهرست آن نيز بر اين موضوع تأكيد 
دارد. اين چهار اليح��ه عبارتند از: »اليحه اختي��ارات كمك هاي 
امنيتي امريكا و اس��رائيل« ك��ه در تاريخ اول آگوس��ت 201۸ با 
رأي گيري شفاهي در سنا به تصويب رسيد و در تاريخ 12 سپتامبر 
همان س��ال نيز با يك متمم الحاقي به تصويب مجلس نمايندگان 
رس��يد، »اليحه تمديد همكاري هاي دفاعي اردن و امريكا« كه در 
تاريخ پنجم فوريه 201۸ در سنا با رأي گيري شفاهي تصويب شد 
و در حال بررس��ي در كميته روابط خارجي كنگ��ره بود، »اليحه 
حفاظت از غيرنظاميان سوريه« صرفاً با رأي گيري شفاهي در تاريخ 
22 ژانويه سال 201۹ ميالدي به تصويب مجلس نمايندگان رسيده 
بود و در نهايت »اليحه مقابله با جنبش بي. دي. اس )جنبش بايكوت 
اسرائيل(« كه جنبشي مدني است كه با ايجاد مؤسسات غيرانتفاعي 
فعال در چندين كش��ور از جمله اس��تراليا، كانادا، امريكا، فرانسه، 
انگليس، اردن و آفريقاي جنوبي تحريم رژيم صهيونيستي در سطوح 

اقتصادي، فرهنگي و آكادميك را دنبال مي كند و از ديگر اهدافش، 
پايان دادن به اشغال سرزمين هاي اشغالي است. در بخش نخست 
اين طرح كه به افزايش همكاري هاي امنيتي ميان رژيم صهيونيستي 

و امريكا اختصاص يافته، نام ايران نيز به چشم مي خورد. 
در بخش��ي از اين گزارش مي آيد: »كنگره به اين نتيجه رس��يده 
است كه ايران در تاريخ 10 فوريه سال 201۸ ميالدي، هواپيماي 
بدون سرنش��يني )كه عمدتاً با عنوان پهپاد شناخته مي شود( را 
از خاك سوريه به س��مت اس��رائيل به پرواز درآورده كه به حريم 
هوايي اس��رائيل نفوذ كرده اس��ت. بنا بر يك گزارش مطبوعاتي، 
اين هواپيماي بدون سرنشين به مدت 1/5دقيقه در حريم هوايي 
اس��رائيل بوده و پس از آن نيروي هوايي اس��رائيل، اين پهپاد را 
سرنگون مي كند. مقامات ارشد اس��رائيلي اعالم كرده اند كه اين 
هواپيماي بدون سرنشين از فناوري پيش��رفته اي برخوردار بوده 
است.« در ادامه اين بند تأكيد شده اس��ت: »كنگره امريكا بر اين 
باور است كه تحقيق و توسعه )R&D( مش��ترك براي مقابله با 
هواپيماهاي بدون سرنشين، منافع امنيت ملي امريكا و اسرائيل 
را تأمين مي كند… اسرائيل با تهديداتي فوري و در حال ظهور از 

جانب هواپيماهاي بدون سرنشين و ديگر تجهيزات بدون سرنشين 
مواجه است كه از سمت لبنان توسط حزب اهلل و از سمت سوريه 
توسط نيروهاي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران يا ديگراني 
كه به دنبال حمله به اسرائيل هس��تند، شليك مي شود. عالوه بر 
اين كنگره معتقد است امريكا و اسرائيل بايد به همكاري در جهت 
دفاع در برابر تمام تهديداتي كه ايمني، امنيت و منافع ملي هر دو 
طرف را نشانه گرفته اند، ادامه دهند.« متن اين بند نشان مي دهد 
كنگره تالش كرده به نوعي توجيهي ب��راي حمايت هاي نظامي 
امريكا از رژيم صهيونيستي ارائه كند، كما اينكه در بند بعدي به 
رئيس جمهور امريكا اين اختيار داده مي شود تا وارد »يك توافقنامه 
پروژه همكاري با اسرائيل شود.« در بخش ديگري از اين طرح كه 
به طور خاص با محور سوريه تنظيم شده، باز هم نام ايران به چشم 
مي خورد. در ابتداي اين بخش وزير خزانه داري امريكا موظف شده 
در مدت زمان 1۸0روز به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا بانك 
مركزي سوريه در فعاليت هاي مرتبط با پولشويي مشاركت داشته 
يا خير. در بند بعدي گفته مي ش��ود، چنانچه تأييد شد كه بانك 
مركزي سوريه با اينگونه فعاليت ها مرتبط بوده، بايد تحريم  هايي 

عليه اين نهاد سوري وضع شود. بخش بعدي در اين قسمت، تحت 
عنوان »تحريم ها در رابطه با افراد خارجي كه در تعامالت خاص 
درگير هستند« ارائه شده اس��ت. در اين بخش به رئيس جمهور 
امريكا اين اختيار داده ش��ده تا بالفاصله همزمان با فرارس��يدن 
صدوهشتادمين روز از زمان اجراي اين قانون تحريم هايي را عليه 

افراد خارجي اعمال كند.«
   اميد واهي به يك ابزار تكراري

همانطور كه اشاره شد بخش هاي قابل توجهي از اين قانون با محوريت 
جمهوري اسالمي ايران نوشته شده است كه نشان مي دهد كيفيت و 
حجم دشمني اياالت متحده با جامعه ايراني همچنان سير سعودي 
دارد و مهم تر آنكه مقامات اين كش��ور همچنان ب��ه ابزار مهمي به 
نام »تحريم« جهت تغيير رفتار ايران و به اصطالح نرماليزاس��يون 
كش��ورمان در عرصه بين المللي و منطقه اي اميدوار هستند. اينكه 
امريكايی ها تا به اين ميزان نسبت به تحريم ايران اعتياد پيدا كرده اند 
و در هر قانوني ك��ه تصويب مي كنند ردپاي پررنگ��ي از جمهوري 
اسالمي ايران در آن وجود دارد را بايد در رفتار و مواضع دولتمردان و 

وابستگان به يك طيف سياسي دنبال كرد. 
جريان سياسي براي موفقيت هاي آني در عرصه رقابت هاي داخلي، 
فراتر از »بيان نقاط ضعف در برابر غرب« به ادبياتي روي مي آورد 
كه نشاني از عناصر »انقالبي گري در روابط بين الملل« نداشته و 
امريكايي ها را به نتيجه بخش بودن فشارهاي ضدايراني اميدوار 
نگه داشته است. وندي شرمن در مصاحبه رسمي ذهنيت سازي 
از مناظرات انتخاباتي سال ۹2 را اينگونه بيان مي كند: »زماني كه 
انتخابات در ايران برگزار شد، نتايج آن باز هم كورسويي از اميد به 
وجود آورد... باالخره اين گونه به نظر مي رس��د كه اوباما در ايران 
كسي را دارد كه مي تواند با او مذاكره كند.« اين در حالي بود كه به 
اعتراف باراك اوباما و جان كري، امريكايي ها از اثربخشي تحريم ها 
كاماًل نااميد شده بودند و با موضع گيري برخي از سياستمداران 
داخلي به اثربخش��ي تحريم ها روحيه آنها براي استانداردسازي 
رفتار ايران احيا مي شود. اوباما تنها چند روز بعد از توافق ژنو ۳ در 
آذر ۹2 بيان مي كند: »براي اينكه اين تحريم ها ادامه پيدا كنند 
بايد براي مثال بزرگ ترين بانك هاي جهان را تحريم مي كرديم 
يا بايد كش��ور هايي را از مبادالت با ما حذف مي كرديم و چنين 
اقداماتي در قبال بزرگ ترين طلبكاران ما مي توانست موجب از 

بين رفتن اقتصاد ما شود.« 
همانطور كه اش��اره شد »تغيير محاس��بات امريكايي« مشروط به 
»تغيير نگرش دولتمردان« است و تا مادامی كه برآورد امريكايی ها از 
فضای حاكم بر جامعه ايران آن باشد كه »تحريم« ها منجر به تعديل 
مواضع انقالبی ايران در عرصه روابط بين الملل می شود و ايران را پای 

ميز مذاكرات جديد می كشاند به گسترده شدن آن می انديشد.

چرا امريكايی ها هيچ گاه از تحريم ايران دل زده نمی شوند؟

نقشداخلیهادراعتيادتحریمیامریکا

گزارش 2 | امیرعباس رسولی

وزير اطاعات:
ایکاشمدیرانمابهاندازهخروس

دشمنشناسبودند!
وزير اطاعات گفت:  اي كاش مسئوالن 
م�ا ه�م كم�ي ب�ه ان�دازه آن خروس 
دشمن ش�ناس بودند. مس�ئوالن بايد 
متوج�ه نفوذي ه�ا باش�ند و در برابر 
دش�منان  تحليل ه�اي  و  القائ�ات 
ايستادگي كنند و با آنها همسو نشوند 
تا م�ردم در برابرش�ان بايس�تند و در 
نهايت روبه روي هم بايستند و وحدت و انسجام ملي از ميان برود. 
به گزارش فارس، حجت االسالم علوي در پنجمين نشست شوراي اداري 
اس��تان تهران اظهار كرد: وقتي امام زمان)عج( زندگي حضرت زهرا)س( 
را براي خود سرمش��ق قرار مي دهند بي ترديد ما هم باي��د از آن حضرت 
سرمش��قي در زندگي مان قرار دهيم. زماني كه مروري بر زواياي مختلف 
زندگي حضرت زهرا)س( داريم رفتارهاي ايش��ان با پدر، همس��ر، مادر، 
فرزندانشان و حتي فرهنگي كه بر خانواده حاكم كرده اند، آموزنده است. 
وي ادامه داد: زماني كه حضرت رسول)ص( فدك را به نام حضرت زهرا)س( 
كردند و با وجود آنكه فدك مي توانست زندگي مردم مدينه را متحول كند 
چه برسد به زندگي حضرت زهرا)س( اما اين اموال هم تاثيري بر زندگي 
ايشان نداشتند. همه اينها درس و آموزنده بزرگي براي ماست و ايشان تا 

توان داشتند به مردم خدمت كردند. 
وزير اطالعات بيان ك��رد: فرصت بايد براي خدمت به مردم باش��د و ما 
موقعيت و مسئوليتي كه در اختيارمان است بايد براي حل مشكالت مردم 
استفاده كنيم. همچنين حضرت علي)ع( فرمودند: كارگزاران و استانداران 
بايد بدانند مسئوليت شان طعمه اي نيست كه در اختيارشان است بلكه 
امانتي اس��ت كه در اختيار آنها قرار دارد. همچنين مال مردم بايد براي 
مردم به كار گرفته شود و امامت، حكومت،  رهبري همه اينها اموال مردم 

است و بايد براي مردم به كار گرفته شود. 
وي گفت:  امروز ما در عرصه اقتصاد و امنيت با هجمه هاي بي امان دش��من 
روبه رو هس��تيم. دش��من اقتصاد ما را هدف قرار داده تا امنيت را به چالش 
بكشاند. او با فش��ارهاي اقتصادي آرامش را از ما مي گيرد و امنيت جامعه را 
مختل مي كند. در واقع اقتصاد و امنيت هدف دشمن بوده و دشمن براي به 
چالش كشيدن آن تالش هايي مي كند. در واقع دشمن اقتصاد و امنيت ما را 
با چالش روبه رو كرده است و فشارهاي مختلفي را به ما وارد مي كند. مديران 
كشور بايد شبانه روز وقت بگذارند تا از حاد ش��دن شرايط عموم در چنين 
وضعيتي جلوگيري كنند و مش��كالت را كاهش دهند. وي به نقل داستاني 
پرداخت و گفت: يك روز شير و خروسي با يكديگر به راه مي افتند تا به نقطه اي 
برسند. در اين ميان شير قصد مي كند تا استراحتي پاي درخت داشته باشد. 
خروس از اين وضع استفاده مي كند باالي درخت مي رود و آوازي مي خواند. 
در اين ميان روباه به سمت صداي خروس روانه مي شود و متوجه خروس در 
باالي درخت مي شود و با هزاران ترفند سعي دارد خروس را پايين بياورد و آن 
را تناول كند. خروس متوجه حربه روباه مي شود و در اين ميان شير صداي آنها 
را مي شنود و زماني كه روباه متوجه شير مي شود سريع آنجا را ترك مي كند. 
 اي كاش مس��ئوالن ما هم كمي به اندازه آن خروس دشمن ش��ناس بودند. 
مسئوالن بايد متوجه نفوذي ها باشند و در برابر القائات و تحليل هاي دشمنان 
ايستادگي كنند و با آنها همسو نشوند تا مردم در برابرشان بايستند و در نهايت 

روبه روي هم بايستند و وحدت و انسجام ملي از ميان برود.


