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موضوع عبور امن نزديک به 30درصد از نفت خام مصرفي جهان از منطقه 
خليج فارس زماني جدي ش��د که ترامپ رئيس جمهور امريکا در ادامه 
تش��ديد تحريم ها عليه ايران، پس از خروج از برجام به شيخ نشين هاي 
خليج فارس، به ويژه سعودي ها دستور داد که با افزايش توليد 2ميليون 
بشکه نفت خام، جبران حذف نفت ايران از بازار را نموده و به تعبيري حلقه 
محاصره اقتصادي ايران را تکميل کنند و پس از آن بود که دکتر روحاني 
در جريان سفر اروپايي در جمع ايرانيان مقيم سوئيس با بيان اينکه اهداف 
واقعي امريکا از تحريم، فشار بر زندگي مردم ايران است، خاطرنشان کرد 
که امريکايي ها مدعي شده اند که مي خواهند به طور کامل جلوي صادرات 
نفت ايران را بگيرند، آنها معني اين حرف را نمي فهمند، چرا که اين اصاًل 
معني ندارد که نفت ايران صادر نشود آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر 

شما توانستيد، اين کار را بکنيد تا نتيجه اش را ببينيد. 
هش��دار رئيس جمهور اگرچه در نوع خود براي غربي ها غيرمنتظره بود 
اما آنگاه که اين موضع با اعالم حمايت سردار جعفري فرمانده کل سپاه 
و سردار سليماني فرمانده س��پاه قدس همراه و نش��ان داده شد که اين 
موضع مبتني بر يک راهبرد نظام اس��المي و از پشتوانه عملي برخوردار 
است و مي تواند آينده تحوالت منطقه، وضعيت تحريم و عبور امن قريب 
30درصد از نفت خام مصرفي جهان را تحت الشعاع خود قرار دهد، منشأ 
تحليل هاي متفاوتي از سوي رس��انه ها، مسئوالن و مراکز نظريه پردازي 
غربي در زمينه امکان و ظرفيت ايران بر مديريت عبور نفت از اين منطقه 
گرديد، به ويژه آنکه سخنگوي فرماندهي مرکزي امريکا نيز متعاقب آن 
بدون اشاره به تنگه هرمز اعالم کرد که نيروي دريايي امريکا آماده تضمين 
آزادي دريانوردي و بازرگاني در آبراه هاي بين المللي است که اين نحوه 
اعالم موضع نيز نشان داد که اين عبور غير از تنگه هرمز و آبراه هاي درون 
خليج فارس، در ديگر آب راه هاي بين المللي نيز مي تواند در معرض قرار 

گيرد. در اين زمينه به نکاتي چند مي توان اشاره نمود: 
1- در گذش��ته نيز امريکايي ها در مقاطع مختلف��ي نظير دوران جنگ 
تحميلي با استفاده از حربه تحريم نفت و اخالل در صدور نفت ايران که 
حتي با زدن نفتکش هاي ايران همراه شده بود، تالش کرده بودند همانند 
شرايط کنوني به زعم خود زمينه تسليم ايران را فراهم کنند، اما به رغم 
تحميل برخي هزينه ها برن��ده آن منازعه ها ايران بود و توانس��ت اقتدار 
منطقه اي خود را تثبيت و قدرت هاي جهاني، از جمله امريکا را به تمکين 

در برابر حق حاکميت ايران در منطقه وا دارد. 
2- تقويت ق��درت نظامي و اش��راف اطالعاتي و عملياتي در س��ال هاي 
اخير، با توجه به دستيابي ايران به س��الح هاي جديد و افزايش آمادگي 
نيروهاي مسلح، وضعيت اقتدار ايران را عالوه بر مناطق پيرامون حتي تا 
کناره هاي مديترانه گسترش دهد، به گونه اي که عالوه بر تصريح به آن در 
گزارش هاي مراکز معتبر جهاني، به عامل اصلي تالش امريکا براي مهار 
آن تبديل شده است. اين ويژگي مي تواند پيامد هرگونه رويارويي را براي 

غرب و حاميان منطقه اي اش با گذشته متفاوت کند. 
3- ايران تاکنون باره��ا ثابت کرده که براي امني��ت و آرامش در منطقه 
اولويت قائل بوده و تمامي تالش خود را در تعامل مثبت با همس��ايگان 
به کار گرفته که مصداق بارز آن را مي توان تقديم صدها شهيد براي دفع 
تهديد گروهک تروريستي داعش از منطقه دانست، اما بديهي است که 
اين وضعيت براي شرايطي که حکام منطقه بخواهند جهت خوش رقصي 
براي ترامپ، با افزايش توليد نفت، نفت ايران را از بازار جهاني حذف کنند، 

قابل دوام نخواهد بود. 
4- اما واکنش و نگراني غربي ها به س��خنان رئيس جمهور تنها معطوف 
به اعالم نگراني از بسته شدن آبراه هاي منطقه نيست، بلکه بخش اعظم 
نگراني آنها، ناش��ي از ش��نيدن يک صداي واحد از درون ايران در برابر 
تهديدات است، به گونه اي که مواضع فرمانده کل سپاه و فرمانده نيروي 
قدس در ادامه مواضع رئيس جمه��ور و اعالم آمادگي براي تحقق عملي 
آن را نشان از تقويت همبستگي در ايران دانسته که اين بر خالف اهداف 
اعمالي و اعالمي غرب براي تشديد فشارها و تحريم ها براي دامن زدن به 
اختالفات داخلي و شکل گيري دوقطبي هاي کاذب، نظير مواضعي است 
که اخيراً برخي از افراطيون اصالح طلب نظير محسن آرمين، علي شکوري 
راد و جاليي پور در همراهي با ترامپ در نقد سياست هاي منطقه اي ايران 
و حمايت از مقاومت از خود بروز داده بودند، بديهي اس��ت که حفظ اين 
همس��بتگي و تالش عملي براي مقابله با تحريم ها، عماًل خنثي کننده 

هرگونه تهديد و تحريم عليه ملت ايران است. 
6- اقدام اي��ران در دفاع از عبور آزاد و امن نف��ت از منطقه، همانگونه که 
طي 40 سال گذشته عماًل ثابت کرده اس��ت، جلوه اي از عدالت خواهي 
بين المللي ايران اسالمي است که به رغم تالش هاي تفرقه افکنانه غرب و 
بازي حکام منطقه در پازل طراحي شده نظام سلطه تا کنون ادامه يافته و 

در آينده نيز تداوم خواهد داشت. 
7- ماجراي تحريم نفت و تشديد دخالت هاي امريکا در منطقه بار ديگر 
وضعيت شکننده امنيت در منطقه را آشکار ساخته و نشان داد که سالطين 
متزلزل منطقه که فاقد هرگونه پايگاه مردمي هستند، همچنان براي بقاي 
خود تالش دارند بار ديگر پاي امري��کا را به يک منازعه جديد در منطقه 
بکشانند. در اين صورت اس��ت که بايد ديد آيا کاخ سفيد آمادگي دارد تا 
نيروهاي امريکايي را براي حفظ چند م��زدور در حکومت هاي متزلزل 

منطقه اي وارد باتالق جديد کند، آينده نشان خواهد داد. 

عباس حاجي نجاري

رئیس سازمان بس�یج مس�تضعفین تأکید کرد: اصل خدمت به 
مردم اس�ت و وجهه همه انقالبی�ون بايد خدمت به مردم باش�د. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار غالمحسين غيب پرور در پنجمين 
همايش دوره خط امام)ره( اس��تان فارس در قم گفت: در حال حاضر 
ش��رايط انقالب شرايط حساسي اس��ت و س��ختي عبور از انقالب در 
چهلمين سال به اوج خود رسيده است. وي ادامه داد: در قضيه مشکل 
آب آبادان و خرمش��هر، در حالي که برخي از کارشناسان نظر داشتند 
که اين پروژه 10 سال به طول مي انجامد، انقالبيون گفتند که 10 ماهه 

مي توان اين پروژه را به پايان رساند.
 رئيس سازمان بسيج مستضعفين افزود: اگر استقامت پيشه کنيم و 
به توانايي هاي خودمان شک نکنيم، قطعاً نصرت الهي با ماست و فتح 
نزديک است و مي توانيم تهديدات دشمن را به فرصت تبديل نماييم و 
پيروزي نمي آيد مگر از دل تهديدات و اين تهديدات امروزه در دو حوزه 

عمليات رواني و اقتصادي شدت گرفته است.
 وي با خطاب قرار دادن دانشجويان تأکيد کرد: اگر بخواهم براي شما 
نام و واژه اي در نظر بگيرم، بايد بگويم که شما ستارگان آسمان آتش به 
اختيار هستيد که در اوج دشمني ها بايد استقامت کنيد و شما قرار است 
که راه ها را باز کنيد و مديران آينده اين کشور باشيد و مديران امروز بايد 
بدانند که ما در وسط ميدان جنگ هستيم ولي بر خالف عمليات رواني 
دشمن که مي گويد مردم با انقالب فاصله گرفته اند، اين گونه نيست و 
مردم هر روز بيشتر به اين انقالب پايبندتر مي شوند و شما دانشجويان 
بايد در شبکه هاي اجتماعي فعال تر ش��ويد. سردار غيب پرور در ادامه 
خاطرنشان کرد: تهديد دوم امروز ما، تهديد اقتصادي است که در سه 
حوزه تهديد نفتي، تهديد ارزي و تهدي��د خدمات کااليي وجود دارد. 
وي در تشريح تهديد نفتي گفت: الحمدهلل گام هاي خوبي در اين حوزه 
برداشته شده است و وابستگي به نفت کاهش يافته است ولي متأسفانه 

هنوز بخشي از منابع کشور وابسته به نفت است ولي ما در حوزه نيروهاي 
مسلح به پاي مردم ايستاده ايم و اگر گفته ايم که جلوي صادرات نفت 

منطقه را مي گيريم، اگر نياز شود به پاي اين حرف مان ايستاده ايم. 
وي در ادامه در تش��ريح تهديد کااليي افزود: قاچاق، ضربه مهلکي بر 
اقتصاد ايران اس��ت که کالم رهبري نسخه ش��فابخش آن محسوب 
مي شود و دشمنان انقالب اس��المي در حوزه ارزي به دنبال بی ارزش 
کردن پول کشور هستند و اگر قوه قضائيه با متخلفان اين حوزه بيشتر 
برخورد کند، قطعاً عمل بازدارندگي دارد. سردار غيب پرور گفت: امروز 
چند جبهه مقاومت داريم و انقالب اسالمي در يک جغرافياي محدود، 
توانسته رشد کند و دشمن به اين نتيجه رسيده است که از نظر نظامي 
نمي تواند با ايران مقابله کند پس تصميم گرفته اس��ت که ايران را از 
داخل تهي کند. ما بايد با زبان محکم با دشمن صحبت کنيم که اين 

زبان خداوند است و نبايد از دشمن ترسيد. 

سردارغیبپرور: بعضیمیگفتندحلمشکلآبآبادان10سالطولمیکشد!
      خبر

رئیس فراکسیون امید تهديد کرد 

كابينه ترميم نشود، مجلس به وظيفه خود عمل مي كند

رئیس فراکسیون امید مي گويد نظر فراکسیون 
امید اين است که شخص رئیس جمهوري براي 
افزايش کارايي تیم اقتصادي دولت اقداماتي را 
انجام دهد، اگر به هر دلیلي ايشان صالح نديد، 
مجلس وظیفه خود را انجام خواهد داد. هم اکنون 
چند استیضاح در دست بررسي قرار گرفته است. 
دو روز پيش هم مصطفي کواکبيان، نماينده مردم 
تهران و عضو فراکس��يون اميد مجلس با اشاره به 
ضرورت تغيير برخي از اعضاي خسته و ناکارآمد و 
بي انگيزه دولت گفته بود: نمي دانم چرا آقاي روحاني 
اصرار دارد که حتماً مجلس دس��ت به کار ش��ود و 
خودش اقدامي نمي کند؟ وي همچنين خردادماه 
گذشته در اظهار نظري ضمن انتقاد از وضع موجود 
اقتصاد کش��ور گفته بود: خجالت مي کشم بگويم 
از اين دولت با چنين وضعي��ت اقتصادي حمايت 

کردم. 
دکتر محمدرضا عارف روز گذش��ته در نشستي 
خبري با اصحاب رس��انه در پاس��خ به س��ؤالی 
مبني بر اينکه کدام ي��ک از وزارتخانه ها نيازمند 
تغيير اس��ت، گفت: آنچه قطعي است، ما تحرك 
جدی تری در بخش اقتصادي دولت نياز داريم. 
در اين مس��ير، نامه اي را 200 نفر از نمايندگان 
مجلس براي ترميم تيم اقتص��ادي دولت، امضا 
کردند. عارف گف��ت: نظر فراکس��يون اميد اين 
است که روحاني خودش براي افزايش کارايي تيم 
اقتصادي اقداماتي را انجام دهد. اگر به هر دليلي 
ايشان صالح نديد، مجلس وظيفه خود را انجام 
خواهد داد. االن چند استيضاح در دست بررسي 

قرار گرفته است. 

  می خواهیم تأثیرگذار باش�یم ن�ه قهرمان 
روزنامه ها

عارف با اش��اره به اظهارنظر خبرنگار روزنامه ايران 
که ذوالنور نماين��ده مجلس و نه��اد مجلس را به 
دروغ پردازی متهم کرد، گفت: استفاده از اين عبارات 
که مجلس را مرکز دروغ پردازی عليه کشور مي دانيد، 
قبول ندارم. اين عبارات را بايد کنار بگذاريم.  عارف 
تأکيد کرد: بايد بپذيريم که نمايندگان مجلس به 
استناد قانون اساسي، حق دارند در همه امور اظهار 
نظر کنند. متأسفانه آس��تانه تحمل ما پايين آمده 
است. نماينده اي به جاي اينکه صحبت برادرش را 
نقد کند، مي گويد اينها سربازان ترامپ هستند. آيا 
اين اخالق است؟ رئيس فراکسيون اميد اضافه کرد: 
شما در روزنامه اي هستيد که بايد دولت را نمايندگي 
کنيد. نبايد به چنين مسائلي بپردازيد. اگر هرکدام 
از نمايندگان صحبتي کردند، ما پاسخ مي دهيم. وي 
گفت: فراکسيون اميد فعال است. رويکرد ما آرامش 
و تأثيرگذاری و به نتيجه رسيدن است. يک راه اين 
است که از تريبون ها براي شما تيتر درست کنيم و 
فردايش به قهرمان تبديل شويم اما رويکرد ديگر، 

تأثيرگذاری است. 
  ممكن است از رئیس جمهور سؤال کنیم

عارف درب��اره برخي ش��ائبه ها مبني ب��ر حمايت 
فراکسيون اميد از طرح عدم کفايت رئيس جمهور 
گفت: موضع ما نس��بت به دولت آن ق��در واضح و 
شفاف است که اصاًل نيازي به بيانيه و موضع گيری 
نمي بينيم. موضع ما نسبت به دولت، حمايت همراه 
با نقد مشفقانه است. رئيس فراکسيون اميد تأکيد 
کرد: استيضاح و حتي س��ؤال از رئيس جمهور حق 

مجلس است و بسيار هم خوب است اما هنوز سؤال 
در دستور کار فراکسيون ها قرار نگرفته است. ممکن 
است که روزي بخواهيم از رئيس جمهور سؤال کنيم 
اما طرح اس��تيضاح و عدم کفايت رئيس جمهور به 
هيچ وجه، در دستور کار ما نبوده است. وي تأکيد 
کرد: نماينده اي ک��ه مطلبي در اين ب��اره گفت، با 
فراکس��يون اميد در ارتباط است اما اگر عضو فعال 
فراکسيون هم باشد، موضع گيری هايش فردي است 
و با موضع گيري سازماني متفاوت خواهد بود. وي در 
عين حال گفت: اعتقاد ما اين است که پشت پرده 
سؤال از رئيس جمهوري انگيزه هاي سياسي است؛ 
اگر انگيزه سياسي نباشد و انگيزه هاي ديگر وجود 

داشته باشد از آن استقبال مي کنيم. 
  »سازندگي« سردمدار اختالف در جريان 

اصالحات
بخش ديگري از نشس��ت خبري عارف به مواجهه 
وي با خبرنگار روزنامه س��ازندگي گذشت. جايي 
که عارف در پاس��خ به س��ؤال خبرن��گار روزنامه 
س��ازندگي)ارگان مطبوعاتي ح��زب کارگزاران( 
که گفت، نظر ش��ما درب��اره ورود بوروکرات هاي 
محافظه کار به جريان اصالح��ات که اتفاقاً برخي 
ش��ما را هم جزو همين محافظه کاران مي دانند، 
چيس��ت پاس��خ داد: متأس��فانه س��ردمدار اين 
صحبت ها روزنامه شماست، جاي ديگر هيچ خبري 
نيس��ت. ايجاد اختالف در جريان اصالحات، هيچ 
بهره اي براي هيچ کسي ندارد. هيچ اصالح طلبي 
از پش��ت کوه پايين نيامده اس��ت. رفتار و کردار 
حداقل نس��ل اولي ها، قبل و بعد از انقالب، کاماًل 

مشخص است. 

  درباره نقش حضرتي در انتخاب ش�هردار 
حرفي نمي زنم

عارف در پاسخ به سؤالی مبني بر اينکه گفته مي شود 
عارف، حضرتي و عليجاني روي انتصابات شهرداري 
تهران تأثيرگذار هستند گفت: درباره آقاي حضرتي 
حرفي نمي زنم چون به هر حال ايش��ان هم حزبي 
شهردار است اما درباره آقاي عليجاني، اين مسئله 
را تکذيب مي کن��م. وي همچنين درب��اره برخي 
اظهارات که مي گويند عبداهلل نوري جايگزين عارف 
در شوراي عالي خواهد شد، گفت: دموکرات ترين 

سازوکار را شوراي عالي دارد. 
وي افزود: رئيس ش��وراي عالي توس��ط خود اعضا 
انتخاب مي ش��ود. در دوره اول هم م��ن گفتم اگر 
جمع بخواهد من رئيس مي ش��وم. اينکه از بيرون 
بگويند رئيس چه کسي باشد، اين طور نيست. پس 
از رسيدن به اجماع پيرامون اعضاي حقوقي شوراي 
عالي، فعاليت هاي دوره سوم شورا آغاز خواهد شد. 
دول�ت  عملك�رد  در  اصالح طلب�ان   

سهیم هستند
رئيس فراکسيون اميد با اشاره به موضع اصالح طلبان 
نسبت به دولت گفت: اگر ما از دولت حمايت مي کنيم، 
حمايت براي پاسخگويي مطالبات و برنامه هاست. 
دولت، مورد حمايت اصالح طلبان است و ما سهيم 
هستيم؛ ما مانند اصولگرايان نيستيم که وابستگي هاي 
آقاي احمدي نژاد را انکار کنيم. نقد و پيگيري جدي 
داريم ت��ا کارايي دول��ت افزايش پي��دا کند. رئيس 
فراکسيون اميد درباره عدم ورود فراکسيون اميد به 
مسائل و مشکالت اقتصادي به رغم تشکيل کميته اي 
براي رفع حصر در روزهاي ابتدايي مجلس دهم اظهار 
کرد: علت تشکيل کميته رفع حصر در همان ماه هاي 
اول مجلس دهم مطالبه مردمي از فراکسيون اميد 
بود. اولويت اصلي ما مس��ائل اقتصادي اس��ت و در 
همين راستا کميته اقتصادي با حضور حدود ۹ نفر 
از نمايندگان و برخي کارشناسان اقتصادي تشکيل 
شد. وي تصريح کرد: در اين کميته درباره برون رفت 
از شرايط اقتصادي کشور بحث و تبادل نظر مي شود. 
عالوه بر اين، کميته ديگري در بنياد اميد ايرانيان براي 
رسيدن به راه حل های اقتصادي تشکيل شده است. 

    گزارش

رئیس کمیسیون امنیت ملي خبر داد
بررسي روند دستيابي به ۱۹۰ هزار سو در مجلس

رئی�س کمیس�یون امنی�ت مل�ي و سیاس�ت خارج�ي مجلس 
از بررس�ي تحق�ق می�زان اجراي دس�تور مق�ام معظ�م رهبري 
)مدظله العالي( در خصوص دس�تیابي ب�ه آمادگي هاي الزم براي 
رس�یدن به ۱۹۰ ه�زار س�و در چارچوب برج�ام مورد خب�ر داد. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره 
به اينکه وزارت امور خارجه تا 26 تيرماه فرصت دارد گزارش دهم مربوط 
به برجام را به کميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي ارائه کند، گفت: بر اين اس��اس انتظار م��ي رود در اين گزارش 
موضوعاتي مانند ضمانت اجرايي و عملياتي تعه��دات اروپا، ميزان توان 
تقابلي بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا، اثر خروج امريکا بر برجام و همچنين 
برجام در شرايط کنوني چه نوعي از حيات را برخوردار است گنجانده شود. 
نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شوراي اسالمي بر همين 
اساس تصريح کرد: پس از دريافت گزارش مذکور، ابتدا اين مهم با شرايط 
واقعي موجود و سياست هاي تحريمي امريکا و سياست هاي تشويقي اروپا 
بررسي خواهد شد.  وي افزود: همچنين در ادامه ميزان تحقق اجراي دستور 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در خصوص دستيابي به آمادگي هاي 
الزم براي رسيدن به 1۹0 هزار سو در چارچوب برجام مورد بررسي قرار 
مي گيرد. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي با تأکيد بر اينکه در اين راس��تا احتماالً تيمي نيز از کميسيون 
مربوط به منظور بررسي شرايط تحقق دستور رهبر انقالب اعزام خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: بنابراين نتيجه در قالب گزارش آتي کميسيون امنيت 

ملي و سياست خارجي مجلس به جامعه ارائه خواهد شد. 

سخنگوي سپاه: 
۹۰ درصد خوراک جنگ روانی امريکا را 

داخلی ها تأمين می كنند
گف�ت:  اس�المي  انق�الب  پاس�داران  س�پاه  س�خنگوي 
نظام�ي  ش�رايط  بدتري�ن  در  امري�كا  کنون�ي  زم�ان  در 
ق�رار دارد و اي�ن ي�ك واقعی�ت غیرقاب�ل ان�كار اس�ت. 
به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ دوم پاس��دار رمضان شريف روز گذشته در 
سومين گردهمايي رزمندگان تبليغات دفاع مقدس تيپ 44 قمر بنی هاشم 
)ع( و تيپ ۹1 بقيه اهلل )عج( در شهرکرد افزود: قدرت نظامي امريکا مانند 
گذشته نيس��ت که ناو آبراهام لينکلن هر کجا دلش خواس��ت برود، بلکه 
ورزيده ترين تفنگداران دريايي امريکا وقتي اسير مي شوند، جلو رزمندگان 
ايران زانو مي زنند و از تعرض به حري��م دريايي ايران عذرخواهي مي کنند. 
به گفته وي، امروز ايران بيشتر از گذش��ته مقتدر شده و اين اقتدار حاصل 
جانفشاني رزمندگان در دفاع مقدس است. شريف افزود: دشمن تمام تالش 
خود را انجام مي دهد تا ملت را مقابل هم قرار دهد و نسبت به آينده بدبين کند 
اما در اين زمينه دشمن نيز راه به جايي نخواهد برد. وي يادآور شد: ۹0 درصد 
از خوراك اطالعاتي جنگ رواني دشمن از داخل تأمين مي شود و بر اساس 
سواد رسانه ای، هر حرفي زده مي شود، دشمن از آن براي جنگ رواني استفاده 
مي کند. شريف با اشاره به نقش رسانه ها گفت: کارکرد رسانه ها در جهان امروز 
متفاوت تر از گذشته است و دشمن از طريق رسانه ها دروغ هاي شاخ داری را 
منتشر مي کند تا جنگ رواني ايجاد کند. سخنگوي سپاه پاسداران يادآور 
شد: کش دار کردن برخي از موضوعات از خواسته هاي دشمن است تا از اين 
طريق جنگ رواني خود را به پيش ببرد. شريف با بيان اينکه جمهوري اسالمي 
به برکت وجود مقام معظم رهبري و حضور مردم هميشه در صحنه اقتدار 
کاملي دارد، گفت: موشک و پهپاد ايران قدرتمند است اما مهم ترين مؤلفه 
قدرت ايران مردم هستند. وي، نامه سردار سيلماني فرمانده سپاه قدس و 
سخنراني سردار جعفري فرماندهي سپاه پاس��داران در خصوص سخنان 
رئيس جمهوري را باعث لرزه بر اندام دشمنان دانست و گفت: پس از اين نامه 
و سخنراني، دشمن نمي داند چگونه در اين باره جريان سازي کند تا جنگ 
رواني خود را به پيش ببرد. شريف اظهار داشت: سپاه در اجراي طرح انتقال 
آب به خرمشهر و آبادان در ماه جاري با تالش قرارگاه سازندگي خاتم دست 
به يک شاهکار مهندسي زد. وي با بيان اينکه جنگ امروز دشمن عليه ايران 
اسالمي جنگ اقتصادي است، گفت: جمهوري اسالمي ايران مستحکم تر از 

آن است که با جنگ رواني دشمن دچار خدشه شود. 

 ايزدی : بسته پيشنهادی  اروپا 
تابعي از اظهارات نسنجيده مسئوالن است

علت ارائه بس�ته پیش�نهادي ضعی�ف اروپا اين اس�ت ک�ه آنها 
فكر مي کنن�د ايران تح�ت هر ش�رايطي ب�ا اروپا ادام�ه خواهد 
داد؛ اين ذهنی�ت ناش�ي از اظهارات نس�نجیده مس�ئوالن بود. 
فؤاد ايزدي، کارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با مهر، پيرامون برگزاري 
کميسيون مشترك برجام و آينده روابط ايران با اروپا با در نظر گرفتن بسته 
پيشنهادي آنها در قالب برجام اظهار کرد: بيانيه اي که در وين صادر شد در 
واقع در مسير برجام بود. به اين تعبير که امتياز دادن نقد و امتياز نگرفتن 
نسيه، شما ببينيد که در متن بيانيه و در بند ششم آن آمده که ايران اعالم 
کرده است که فعاالن اقتصادي که به دنبال کس��ب و کار مشروع در ايران 
هستند با ُحسن نيت عمل کردند. وي گفت: پس از برجام برخي از شرکت ها 
به ايران آمدند و قراردادهايي با ما بستند و امروز اينها قصد خروج از ايران را 
دارند. اين موضوع عجيبي است که مسئوالن وزارت خارجه ما در وين سندي 
را امضا کنند که بيانگر موضوعي است که شرکت هايي که به ايران آمدند با 
حسن نيت عمل کردند. ايزدي ادامه داد: بنابراين بند ششم اين بيانيه که به 
امضاي طرف ايراني رسيده به عبارتي چک سفيد دادن به اروپا است به اين 
معنا که شرکت هاي اروپايي که در ايران فعاليتي داشتند با حسن نيت عمل 
کرده اند، اما واقعيت اين است که آنها از ابتدا هيچ حسن نيتي نداشتند. ايزدي 
با اشاره به اينکه اين بيانيه هيچ بازه زماني مشخصي ندارد و مشخص نيست 
چه چيزي قرار است در چه زماني اجرا شود، تصريح کرد: بنابراين بيانيه يک 
متن کلي است و بايد بيشتر از اين مشخص شود که چه اقداماتي را در چه 
محدوده زماني طرف ها متعهد به اجراي آن هستند. وي ادامه داد: مشکل 
اين است که آنها فکر مي کنند چه به ما بسته پيشنهادي سنگيني بدهند و 
چه بسته سبکي ارائه کنند، ايران در برجام خواهد ماند و اين به دليل اظهارات 
نسنجيده مسئوالن کشور است که قبل از خروج امريکا از برجام گفتند اگر 
امريکا خارج شود ما با اروپا ادامه خواهيم داد. تا زماني که اين ذهنيت اصالح 
نش��ود که ايران تحت هر ش��رايطي با اروپا ادامه خواهد داد، ارائه اين نوع 

بسته هاي پيشنهادي از سوي اروپا گريبان کشور را خواهد گرفت. 

     ايرنا: دبيرخانه شوراي اطالع رسانی دولت، روابط اسحاق جهانگيري 
و محمد نهاونديان را صميمانه و بر پايه همکاري نزديک توصيف و تأکيد 

کرد: خبر پيشنهاد رياست بانک مرکزي به نهاونديان صحت ندارد. 
  تس�نیم: نماز عبادي سياس��ي جمعه اين هفته ته��ران به امامت 
حجت االسالم والمسلمين محمدحس��ن ابوترابي فرد در مصالي امام 

خميني)ره( برگزار مي شود. 
     ايسنا: صبح ديروز يک جنگنده  اف4 متعلق به پايگاه دهم شکاري 
نيروي هوايي ارتش مستقر در کنارك اس��تان سيستان و بلوچستان 
حين انجام مأموريت گشت زني در ۸0 کيلومتري اين پايگاه دچار نقص 
فني شد و سقوط کرد. هر دو سرنشين اين جنگنده پس از انجام خروج 

اضطراري، در سالمت به سر مي برند. 
     رسا:   آيت اهلل جوادي آملي با اشاره به برخي معضالت جامعه تأکيد 
کرد: اگر معناي حقيقي مرگ براي انسان روشن شود ديگر با معضالتي 

مانند اختالس و قاچاق مواجه نخواهيم بود.

واکنش رهامی به پیشنهاد حجاريان
برخورد جامعه سلبريتی با مسائل سطحی است
عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان ضمن نادرست خواندن 
اظهارات سعید حجاريان در خصوص استفاده از سلبريتی   ها توسط 
اصالح طلبان گفت: جامعه سلبريتی برخورد سطحی با مسائل دارد. 
سعيد حجاريان که از وی به عنوان تئوريسين اصالح طلبان ياد می شود طی 
نسخه ای جديد برای اين جريان سياسی پيشنهاد کرده که اصالح طلبان 
از اين به بعد اهداف خود را از زبان س��لبريتی   ها ب��ه جامعه منتقل کنند. 
وی گفته ممکن اس��ت مردم جملگی اصالح طلبان را پس بزنند و ميان 
هسته  سخت پااليش شده و ديگر اصالح طلبان تمايزی نگذارند. بنابراين 
اصالح طلبان در صورت قرار گرفتن در چنين وضعيتی سياست های خود 

را به تعبير موالنا از دهان غير مطرح کنند. 
محس��ن رهامی از اصالح طلبان با س��ابقه و عضو ش��ورای هماهنگی و 
سياس��تگذاری جبهه اصالح طلبان در گفت وگو با فارس اما صحبت های 
آقای حجاريان را صحيح نمی داند. وی گفت: نظر آقای حجاريان به عنوان 
کسی که در مسائل سياسی صاحب نظر است را محترم می شمارم اما به 
اعتقاد من صحبت های آقای حجاريان اصاًل صحيح نيست. رهامی بر اين 
باور است که جامعه سلبريتی برخورد سطحی به مسائل دارد به عبارتی با 
اولين نشانه از اميدواری به يک جريان سوق پيدا می کنند و با اولين نشانه 
از نارضايتی رنجيده خاطر و کنده می شوند. عضو شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات اضافه کرد: در مقابل س��لبريتی   ها سياستمداران ارزيابی خود 
نسبت به دولت را به يک تيم اقتصادی و يا يک سخنرانی خالصه نمی کنند 
بلکه آنها مس��ائل را کالن می بينند. به عنوان مثال آنها می س��نجند که 
اگر آقای روحانی تضعيف ش��ود چه جريان ديگری قدرت خواهد گرفت. 
محمد عطريانفر عضو شورای حزب کارگزاران نيز ديروز طی گفت وگويی 
پيش��نهادات اخير س��عيد حجاريان برای آينده اصالح��ات را اظهارنظر 
شخصی دانسته و گفته که حجاريان تعابير منحصر به خودش را دارد که 
توسط خود وی در حوزه سياسی خلق می شود. محمد زارع فومنی دبيرکل 
حزب مردمی اصالحات نيز اظهارات حجاريان در خصوص سلبريتی   ها را 

بازگشت به پوپوليسم )عوام فريبی( برشمرده است. 

ژه
وی

برخالفاینجورحرفهايسریعالقلمي! 
روزنام��ه هفت صبح در مي��ان حوادث طبيع��ي مختلفي که 
دامن گير برخي کشورهاي جهان شده، مثال هايي آورده تا به 
امثال سريع القلم بگويد که در مورد گزاره هاي توسعه يافتگی 
برخي از اين کش��ورها اشتباه کرده اس��ت. هفت صبح با تيتر 
»برخالف نظر دکتر سريع القلم« و با اشاره به قصه هايي که در 
مورد پيشرفت ژاپن و ترکيه و کانادا و آلمان مي گويند، نوشته 
است: »در مورد پيشرفت هاي برق آسا و از اين جور حرف هاي 
س��ريع القلمي، ما قصدي ب��راي مخالفت با اين افس��انه ها و 
واقعيت ها نداريم، اما دست تقدير يکسري اخبار پياپي در مورد 
اين چهار کش��ور براي ما فراهم کرد تا بفهميم دست تقدير و 
خشم طبيعت مي توانند گاه همه اين هيمنه برنامه ريزی و نظم 

و پيشرفت را به بازي بگيرند. «
اين نوشتار در ادامه به تصوير ايراني ها از ژاپن اشاره مي کند که 
»عادت کرده ايم فيلم هايي از ژاپ��ن ببينيم که در زلزله هاي ۸ 
ريشتري فقط فنجان قهوه شان کمي مي لرزد و دو کتاب از قفسه 
بر زمين مي افتد و بعد ژاپني ها به کار خود ادامه مي دهند. اما اين 
بار ژاپني هاي بخت برگشته اسير يکي از بدترين و شديدترين 
بارش هاي تابستاني ش��ده اند و سيل و آب اين کشور پيشرفته 
را به چالش کشيده است و کمک رسانی 73 هزار نيروي نظامي 
و امدادي هم تنها توانسته کمي از حجم تلفات بکاهد. « و بعد 
نويس��نده مطلب از مرگ 5۹ نفر در کانادا بر اثر گرمازدگي در 

دماي 35 درجه و هواي شرجي نوشته است. در ادامه هم يادي 
از حذف آلمان در جام جهاني روسيه مي کند و با اشاره به مرگ 
24 نفر در ترکيه بر اثر يک حادثه ريلي مي نويسد: هميشه وقتي 
حادثه اي در ايران روي مي دهد، عده اي با اداهاي روشنفکري 
تالش مي کنند اين حادثه را خاص ايران بدانند و کش��ورهاي 
پيش��رفته را دور از آن؛ در حالي که بالياي طبيعي در همه جا 

وجود دارد. 


حاتمبخشیشهرداريبهخانمبازیگر
يک خانم بازيگر از اسب يک آقاي فوتباليست فيلمي مستند 
ساخته است. مراس��م افتتاحيه اين مستند به لطف سلبريتي 
بودن خانم کارگردان )بهاره افشاري( و آقاي فوتباليست )سردار 
آزمون( با کلي سر و صدا و تبليغات و حضور افراد مختلف برگزار 
ش��د. از خواننده ها تا بازيگران و فوتباليس��ت ها تا سرپرست 
سازمان ورزش شهرداري تهران و نيز يک چهره از خانواده اي 

سياسي؛ ياسر هاشمي فرزند مرحوم هاشمي رفسنجاني!
در آن مراسم که همراه با برگزاري جشن تولد بهاره افشاري 
بود، مجري پشت تريبون اعالم کرد که محمدصادق حسني، 
سرپرس��ت س��ازمان ورزش ش��هرداري تهران، 20 بيلبورد 
تبليغاتي را به مناسبت تولد بهاره افش��اري به او هديه داده 
است. « اين هديه شايد سر به فلک نکشد، اما از جيب شخصي 
هم پرداخت نش��ده و يک برآورد سرانگشتي نشان مي دهد 

که ش��هرداري تهران حداقل 6 ميليارد تومان از درآمد خود 
را که متعلق به مردم تهران است، به عنوان هديه تولد بهاره 
افشاري و براي حمايت از مستندي که او ساخته به او هديه 

داده است. 
روزنامه شهروند در همين زمينه نوشته اس��ت که »از اين به 
بعد مسئوالن اين س��ازمان بايد درباره جانمايي بيلبوردهاي 
نخس��تين فيلم بهاره افش��اري تصميم بگيرند. البته توصيه 
حسني در نامه  اين بوده اس��ت که »ترجيحاً بهترين فضاهاي 
تبليغاتي« و »پر رفت وآمد« به اين فيلم اختصاص داده شود تا 
خوب براي آن تبليغ شود. توصيه اين مسئول شهرداري البته 
کم خرج هم نيست. هزينه ماهانه اجاره تابلوهاي تبليغاتي از 
سوي شرکت هاي تبليغاتي از 25 ميليون تا 700 ميليون تومان 
است، اما عموماً تابلوهاي پرطرفدار حداقل 300 ميليون تومان 
قيمت دارد، بنابراين محاسبه 20 تابلو با همين قيمت تقريباً 6 
ميليارد تومان خواهد شد که البته از جيب شهرداري تهران و 

سهم 30 درصدي تبليغات فرهنگي خواهد رفت. «
برخي ش��نيده ها حاکي است که اين حاتم بخش��ی به رابطه 
دوستانه سردار آزمون و مهمان سياسي خاص مراسم و نفوذ آن 
خانواده در شوراي شهر و شهرداري تهران برمي گردد. پيش از 
اين اصالح طلبان کمک هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري 
به هيئت هاي مذهبي را برخالف وظيفه ش��هرداري دانسته و 

شديداً به آن معترض بودند.

عارف: اس�تیضاح و حتي سؤال از 
رئیس جمه�ور حق مجلس اس�ت 
و بس�یار هم خوب اس�ت اما هنوز 
سؤال در دستور کار فراکسیون ها 
قرار نگرفته اس�ت. ممكن است که 
روزي بخواهی�م از رئیس جمه�ور 
س�ؤال کنیم اما طرح اس�تیضاح و 
عدم کفاي�ت رئیس جمهور به هیچ 
وجه، در دس�تور کار ما نبوده است
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