
   دفاعی

 افول موريانه وار امريكا
دوماهنامه فارين افرز كه به انديشكده »ش��وراي روابط خارجي اياالت 
متحده« وابسته است، در روزهاي اخير در مطلبي با عنوان چه بر سر قرن 
امريكايي آمده است، مي نويسد: »يك نسل پيش، اياالت متحده با اعتماد 
به نفس در حال رهبري جهان به سوي آن چيزي بود كه تصور مي شد. 
هزاره اي جديد از صلح، شكوفايي، آزادي و همگرايي باشد. حاال اما، جهان 
به سوي آشوب پيش مي رود و اياالت متحده يادآور آن آهنگ »لئونارد 
كوهن« است كه مي گفت: اوضاع اينطور پيش مي رود و همه مي دانند. 

چطور شد كه همه چيز آنقدر سريع از هم پاشيد؟
اين نشريه مي افزايد: اكنون كه مي نگريم، اين افول غيرقابل اجتناب به 
نظر مي رسد. آنچه اكنون ظاهرا نياز به توضيح دارد، رؤياپردازي در پايان 
قرن پيش در واشنگتن درباره هژموني ماندگار اياالت متحده است، نه 
درگيري هاي دائمي در داخل و خارج از كشور كه اكنون به واقعيتي جاري 

بدل شده است. 
تجلي عيني اين ناتوان��ي وناكارآمدي امريكا را مي ت��وان در ناتواني در 
مديريت وپيش��برد وروند تحوالت منطقه اي معطوف به مقابله با نظام 
اسالمي ونيروهاي جبهه مقاومت بهتر درك كرد. پرونده اي كه مشحون 
از شكست ها وناكارآمدي هاي امريكا ومتحدانش است. به همين دليل 
اس��ت كه فارين افرز در همين مقاله روي كار آمدن »دونالد ترامپ« در 
امريكا را »ضربه آخر« به هژموني اين كشور توصيف كرده و نوشته است: 
»او يك انزواطلب حمايت گراي عوام فريب است و مصمم است كه »امريكا 
را در وهله نخست« قرار دهد. اما حقيقت اين است كه او بيش از هر چيز 
ديگري، عرصه را واگذار كرده است... اكنون سؤال اين است كه آيا در حالي 
كه قدرت امريكا رو به افول است، نظام بين المللي كه مورد حمايتش بود، 
يعني قوانين، عرف و ارزش هاي اين نظام، دوام مي آورند يا اينكه امريكا 

افول امپراتوري تفكراتش را هم شاهد خواهد بود؟«
رهبر معظم انقالب اس��المي در بيانات خود در س��الگرد ارتحال امام با 
اشاره به اين واقعيت، يادآور شدند: برخي از صاحب نظران و انديشمندان 
امريكايي، در توصيف اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين كشور، 
از تعبير »افول موريانه وار« استفاده كرده اند. ايشان با اشاره به آمارهاي 
رسمي كه نش��انگر افول اقتصادي امريكا و كاهش عجيب تأثيرگذاري 
امريكا در اقتصاد جهاني است، خاطرنشان كردند: در عرصه ي سياسي 
نيز اقتدار امريكا افول كرده كه انتخاب ف��ردي با مختصات آقاي دونالد 
ترامپ، واضح ترين و بهترين نشانه براي افول سياست امريكا است. رهبر 
انقالب افزودند: سپرده شدن سرنوشت بيش از ۳۰۰ ميليون نفر جمعيت 
امريكا به دس��ت فردي كه در مورد تعادل فكري و روان��ي و اخالقي او 
ابهامات و ترديدهاي جدي وجود دارد، دليل آش��كاري بر افول سياسي 

و اخالقي امريكا است. 
بعضي از نشانه هاي اين افول عبارتند از: 

شكسلت در برابر انقاب اسلامي مقدمه افول قدرت امريكا: 
هم زمان با وقوع انقالب اس��المى ايران كه اصلي ترين پايگاه منطقه اي 
امريكا، يعني رژيم منحوس پهلوي فروپاش��يد، هيمن��ه امريكا در دنيا 
شكست. يكى از داليل تخريب وجهه امريكا، تسخير سفارتخانه اين كشور 
در تهران بود. امريكايى ها در آن سال ها - اواخر دهه ۷۰ ميالدى - در اوج 
قدرت بودند؛ بر خالف دهه  ۵۰ ميالدى كه بسيارى نمى دانستند كه آيا 
نهايتاً شوروى پيروز جنگ سرد است يا امريكا. انقالب اسالمى و تسخير 
النه جاسوسى كه اتفاق افتاد، نتيجه اش اين ش��د كه جايگاه امريكا در 
اذهان مردم دنيا فروكش كرد. اما در ادامه حركت انقالب در س��ال هاي 
اخير آنچه كه افول وسقوط بيشتر امريكايى ها را سبب شده است، شكست 
سياست هاى امريكا در منطقه غرب آسيا )خاورميانه( وبراى مهار حركت 
انقالب اسالمى است كه عالوه بر تحميل هزينه اى هزاران ميليارد دالرى 
موقعيت وتوان ونفوذ امريكا را نيز به شدت تحت تأثير قرار داد.  به گونه اى 
كه برژينسكى مشاور امنيتى اسبق كاخ س��فيد كه يكى از بزرگ ترين 
كارشناسان سياست خارجى امريكا اس��ت صريحا اعالن كرد دوران ابر 
قدرتى امريكا به پايان رسيده و اگر كاخ سفيد خود را با اين واقعيت تطبيق 
ندهد، فروپاشى، مانند آنچه در شوروى اتفاق افتاد، در انتظارش خواهد 
بود. او در سخنرانى ديگرى گفت »احساس من در باره امريكا اين است 
كه اين كشور، در حال افول نيست، بلكه در حال فروپاشى است و توانايى 
خود را براى مقابله با چالش هاى داخل و خارج از دس��ت داده است.« او 
در نشست شوراى آتالنتيك هم با صراحت گفت امريكا از باالى قله به ته 

دره كشيده شده است. 
بدهى هاى اقتصادى : از نشانه هاي ديگر افول موريانه وار قدرت امريكا، 
بدهى هاى اقتصادى امريكاست. امريكاى كنونى بدهكارترين كشور جهان 
است. ريشه هاى اين بحران را نيز بايد در تالش اين كشور در گسترش نفوذ 
وسلطه جست وجو كرد. بحران اقتصادى در امريكاى مدعى قدرت برتر در 
جهان، جدى تر، آشكارتر و براى دولت اياالت متحده به دليل حضورش در 
مناطق مختلف جهان آزاردهنده تر و شكننده تر است. گسترش بيش از 
حد امريكا در جهان با احداث پايگاه هاى نظامى و اعزام نيروهاى نظامى به 
خارج از مرزهاى خود، هزينه هاى سرسام آورى را بر ملت امريكا تحميل 
كرده است. برآوردها نشان مي دهد كه بدهي امريكا به رقم ۲۲ تريليون 
دالر رسيده اس��ت واين به معني آن است كه دولت امريكا قادر به تغيير 

جهت در ميزان بدهى و كسرى بودجه خود نخواهد بود. 
ضعف قدرت نظامى :  تحوالت منطقه وناتواني امريكا در ورود واعمال 
قدرت در مناقش��ات منطق��ه اي در ماجراي حمالت ب��ه نفتكش ها در 
روزهاي اخير، در عين در گير بودن اين كشور در چندين پرونده مفتوح 
در منطقه، نظير افغانستان، عراق، س��وريه، يمن و... از جلوه هاي اصلي 
ضعف وناكارآمدي نظامي اين به اصطالح ابرقدرت جهاني اس��ت كه به 
رغم برترى كمى سخت افزارى امريكا در مقايس��ه با ساير كشورها، اما 
ناتوان است. نشريه »اكونوميست« با اشاره به اين كه توان نظامى امريكا در 
حال فرسايش است، نقاط ضعف ارتش امريكا را برشمرده و آسيب پذير 
بودن كش��تى هاى نيروى دريايى امريكا در مقابل موشك هاى زمين به 
دريا، ضعف ارتش امريكا براى حفاظت از پايگاه هاى هوايى منطقه اى اين 
كشور در برابر حمالت غيرمنتظره، آسيب پذيرى هواپيماهاى امريكا در 
مقابل سامانه هاى ضد هوايى مدرن و ناكارآمدى جنگنده هاى امريكايى 
در شناسايى موشك هاى قابل حمل، را ازجمله نقاط ضعفى مى داند كه در 

صورت برطرف نشدن، مى تواند جايگاه اين كشور را تضعيف كند. 
نگاه منفى مردم جهان به رهبران امريكا:  نظرس��نجى مؤسس��ه 
»پيو« نشان مى دهد ديدگاه مردم جهان درباره امريكا منفى تر از گذشته 
ش��ده و عملكرد »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا موجب ش��ده تا 
حتى در كشورهاى متحد واشنگتن هم اعتماد افكار عمومى به اياالت 
متحده كاهش يابد. به نوشته خبرگزارى »رويترز«، نظرسنجى مؤسسه 
»پيو« كه در ۲۵ كش��ور انجام شده، نش��ان مى دهد افكار عمومى اين 
كشورها »والديمير پوتين« رئيس جمهور روسيه و »شى جين پينگ« 
رئيس جمهور چين را از »دونالد ترام��پ« رئيس جمهور امريكا رهبران 
توانمندترى مى دانند. از بين ۲۵ كشور مورد بررسى، اكثريت شهروندان 

۲۰ كشور گفته اند به توانمندى ترامپ بى اعتماد هستند. 
تاش اروپا براى خروج از سللطه امريكا:  ت��الش اروپا براى خروج 
ازس��لطه امريكا به بهانه مخالفت با راهبردامريكا در خ��روج از برجام از 
جلوه هاى ديگر تضعيف قدرت نرم امريكاست كه بازتاب هاى گسترده اى 
داشته است. براساس گزارش فايننش��ال تايمز، هايكو ماس، وزير امور 
خارجه آلمان در يك نشريه آلمانى زبان نوش��ت: »اروپا نبايد به امريكا 
اجازه دهد كه مانند آقاباالسر عمل كند. به همين دليل ضرورى است كه 
ما استقالل اروپا را از طريق ايجاد كانال هايى براى انجام پرداخت هاي مان، 
مس��تقل از امريكا حفظ كنيم. بايد صندوق اروپايي پول را مس��تقل از 

سيستم سوئيفت برپا كنيم.« 
به اين م��وارد اضافه كنيد تزل��زل در همپيمانان منطق��ه اى امريكا كه 
مجموعه اقدامات اين كشور طى 4۰ سال گذشته  در منطقه غرب آسيا  و 

تماماً به لحاظ سياسى و نظامى با شكست مواجه شده است. 

عباس حاجي نجاري

   عبور از سقف 300 كيلو تا 10 روز ديگر 

اقدامات ايلران در مقابله با خلروج يكجانبه 
امريكا از برجام وارد مرحله جديدي شلده و 
روز گذشته سخنگوي سلازمان انرژي اتمي 
در ديدار رسلانه ها از سلايت اتمي خنداب از 
شمارش معكوس براي گذر از سقف 300 كيلو 
اورانيوم غنلى  3/67 درصد شلده خبر داد. 
بهروز كمالوندي، س��خنگوي س��ازمان انرژي 
اتمي با اش��اره ب��ه اقدامات اين س��ازمان براي 
مقابله با خروج امريكا از برجام در جريان ديدار 
نمايندگان رس��انه ها از س��ايت خنداب گفت: 
درباره تصميماتي كه شوراي امنيت گرفته است، 
دو اقدام را س��ازمان انرژي اتمي به عهده گرفت. 
درباره اينكه به مرحل��ه دوم ورود خواهيم كرد 
نمي دانيم و بس��تگي به اقدام طرف مقابل دارد.  
كمالون��دي در ادامه گفت: ما تولي��د را در نطنز 
افزايش داديم. ش��مارش معكوس ش��روع شده 
و از امروز به مدت 1۰ روز ما از سقف ۳۰۰ كيلو 
عبور خواهيم كرد و افزاي��ش توليد باال خواهد 
رفت و سرعت افزايش اورانيوم غني شده  ۳/6۷ 
باال خواهد رفت.  سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
در ادامه گفت: اگرچه ما نمي خواهيم تعهداتي را 
كه در گذشته داش��ته ايم و بازارهايي را كه پيدا 
كرده ايم كنار بگذاريم، ممكن است با يك روندي، 
با رفتن به 1۳۰ به باالتر، مزيت هاي اقتصادي را 
كنار نگذاريم و آن را به عن��وان مواد اوليه صادر 

نكنيم و با ارزش افزوده آن را صادر كنيم. 
    دربلاره مرحلله دوم منتظلر تصميلم 

مقامات هستيم
وي درباره مرحله دوم اق��دام ايران براي كاهش 
تعهدات ب��ه برجام گفت: درب��اره مرحله دوم ما 
منتظ��ر تصميم مقامات هس��تيم. هن��وز براي 
اروپايي ها وقت باقي اس��ت. آنها در گذشته هم 
فرصت داشتند كه يك س��ال صبر استراتژيك 

بود و دو ماه هم فرصت داديم. اروپايي ها اظهار 
عجز كرده اند، اما اي��ن موضوع به وزارت خارجه 
مربوط اس��ت. اگر دو اقدامي كه در مرحله اول 
زمانبر بود و ما داش��تيم در مرحله بعدي به ويژه 
براي رفتن باالت��ر از ۳/6۷ نياز به زماني نخواهد 
بود. فكر نكنن��د كه بع��د از 6۰ روز، ب��ار ديگر 
فرصت 6۰روزه خواهند داش��ت. اقدامات ايران 
در راستاي بندهاي ۲6 و ۳6 برجام است. درباره 
بند ديگري كه در خصوص مرحله دوم اس��ت، 
امروز در خدمت متخصصان بوديم. آنچه دستور 
گرفته اند اين اس��ت كه هر دو رآكت��ور را با هم 

به پيش ببرند. 
كمالون��دي همچنين افزود: ما درب��اره افزايش 
۳/6۷ ه��م س��ناريوهاي مختل��ف را در نظ��ر 
گرفته ايم. اين مي تواند از ۳/68 باشد تا شرايط 
ديگري. بر اس��اس نيازهاي فني س��ناريوهاي 
مختلف در خدمت مسئوالن نظام قرار گرفته و 
در انتهاي 6۰ روز اول تصميم گرفته خواهد شد. 
با همين روندي كه رو به جل��و مي رويم، ما فكر 
مي كنيم در دو ماه و نيم آينده اگر بازار جديدي 
براي عرضه توليدات جانبي آنها نداشته باشيم، 
اين )آب س��نگين( مي  توان��د از 1۳۰ تن عبور 
كند. در ذهن ترامپ اين اس��ت كه اگر كسي از 
ما آب سنگين نخرد به صورت خودكار كارخانه 
تعطيل مي شود، در صورتي كه اين طور نيست، 
ما هم مصرف داخلي داري��م و هم بازار داريم. ما 
تعهدي براي مازاد 1۳۰ تن آب سنگين داريم و 
فقط بايد آن را عرضه كنيم. اگر كسي خريد، ما 
مي فروشيم، اگر كس��ي نخريد، باالتر مي رويم. 
طرف مقابل مي گويد »م��ازاد 1۳۰ تن را به ما 
بدهيد«، ما مي گوييم »اگر خواستيم مي دهيم و 

اگر نخواستيم نمي دهيم«. 
وي درباره تأسيسات هس��ته اي فردو نيز گفت: 

فردوي فعلي با فردوي س��ابق خيلي فرق دارد. 
تنها چيزي كه نداريم، فقط غني سازي است. ما 
اآلن در فردو مركز خأل هم داريم. در نطنز واحد 
اختالط هست، زيرساخت هاي الزم مونتاژ را براي 
غني سازي هسته اي هم ديديد. در شرايط بسيار 
خوبي ق��رار داريم؛ همه امكان��ات براي حركت 
باشتاب را داريم و اگر محدوديت ها برداشته شود 
خواهيم ديد كه به سرعت براي پيشرفت و تأمين 
رفاه كشور حركت خواهيم كرد. با شرايطي كه 
كشور به لحاظ صنعت هسته اي دارد، نويد اين را 
مي دهم كه در زمينه ه��اي مختلف اين صنعت 

پيشرفت هايي داشته باشيم. 
س��خنگوي س��ازمان ان��رژي اتم��ي از ط��رف 
متخصصان صنعت هس��ته اي گفت: همه گوش 
به فرمان مقام معظم رهبري هستند و نخواهند 

گذاشت كه اين صنعت صدمه ببيند. 
وي در خصوص اينكه »آيا پس از بررس��ي اروپا 
كه قرار است انجام شود، ايران تصميم جديدي 
خواهد داش��ت يا نه«، گفت: درباره اقدام طرف 
مقابل ما منتظر هستيم كه اقدامي انجام دهند، 
جلسه و نشست كفايت نمي كند. به محض اينكه 
آنها اقدام عملي انجام دهند، اين امكان هس��ت 
كه تعهدات به شرايط قبلي برگردد. اگر من آن 
موقع عرض كردم چهار براب��ر، اآلن دو برابر آن 
چهار برابر قبلي )سرعت توليد اورانيوم غني شده 
درصد پايين( است و در آينده هم نمي توان گفت 

چند برابر است. 
   تعهد برگشت نكردن به رآكتور قبلي را بر 

اساس مرحله دوم كنار مي گذاريم
كمالوندي اضافه كرد: در خصوص رآكتور دوم و 
مدت زمان مورد نياز، نياز به جلسه و ارائه است اما 
بدانيد كه با سرعت انجام خواهد شد. ما شنيديم 
كه از ش��ش ماه تا يك سال و نيم اس��ت. به هر 

حال هم طراحي قبلي رآكتور اراك مدنظر است 
و هم بازطراحي آن، و تعهدي را نمي پذيريم. ما 
تعهد برگشت نكردن به رآكتور قبلي را بر اساس 

مرحله دوم كنار مي گذاريم. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي درباره سناريوهاي 
اين سازمان براي افزايش غني سازي اورانيوم نيز 
در توضيحاتي گفت: يك س��ناريو اين است كه 
۳/6۷ را براي نيازي مانند نيروگاه بوشهر تعريف 
مي كنيم كه مي ش��ود ۵ درصد يا اگ��ر براي نياز 
رآكت��ور تحقيقاتي تهران تعري��ف مي كنيم كه 
مي شود ۲۰ درصد، س��ناريوهاي مختلف ديده 

شده است. 
   بايد بين تعهدات طرف ها در برجام توازن 

وجود داشته باشد
كمالوندي در پاس��خ به سؤال تس��نيم كه »اگر 
اروپا بخشي از تعهدات را انجام دهد آيا ايران هم 
تعليق برخي تعهدات را به صورت نسبي متوقف 
خواهد كرد يا اينكه تعليق كاهش تعهدات به ازاي 
انجام كامل تعهدات ط��رف مقابل خواهد بود«، 
گفت: ما بايد بدانيم ارزش اقدامات طرف مقابل 
چقدر است. مسئول اصلي وزارت خارجه است، 
ضمن آنكه محل شوراي امنيت ملي است، هيئت 
نظارت بر برجام هم هس��ت. ت��ا اآلن ايران صبر 
كرده تا حجت به ويژه براي خارج از كش��ور تمام 
ش��ود. هيچ كس ايران را به خاط��ر اينكه برجام 
تعليق مي شود، مقصر نمي داند. بايد بين تعهدات 
توازن وجود داشته باشد. تش��خيص توازن نياز 
به اطالع��ات دارد. ما در س��ازمان ان��رژي اتمي 
دهها گزينه و انتخاب را در اختيار گذاش��ته ايم. 
اين آزمايش مهم��ي براي اروپا اس��ت. اروپا اگر 
تعلل كند، يعني ي��ا نمي خواهد به تعهدات خود 
عمل كند يا اينك��ه نمي تواند انج��ام دهد، پس 
اگر نمي توانيد ما با يك موج��ود كم توان مواجه 
هستيم. اروپا هم به خاطر منافع خودش هم كه 
ش��ده حتماً بايد اقدامي انجام ده��د و اگر انجام 

ندهد ما حتماً اقدام خواهيم كرد. 
وي درباره نوع همكاري ايران با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نيز گفت: آژانس نظارت سه گانه دارد 
كه يكي پادماني است، يك نظارت پروتكلي است، 
ايران اين را بر اس��اس تصميم مجلس به صورت 
داوطلبانه پذيرفته است. يكسري هم نظارت هاي 
برجامي اس��ت كه تعدادش��ان زياد نيست، مثل 
نظارت بر انتقال مواد. وقتي به سراغ كار با آژانس 
بياييم، بايد سمت نظارت هاي برجامي و پروتكلي 
برويم. نظارت پادماني اجباري است اما پروتكلي 
اختياري است، بنابراين نظارت پادماني براي كشور 
هسته اي كه ان پي تي را قبول دارد، اجباري است. 
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي اف��زود: اگر به 
اين س��بك ادامه يابد عماًل خروج از برجام اتفاق 
مي افت��د. ممكن اس��ت به تدريج با ع��دم اجراي 
تعهدات از طرف اروپاي��ي و تعليق تعهدات از اين 
طرف اين محبت بين زوج )دو طرف( پايان يابد. 
ما يك برنامه اي داش��تيم كه براي ۲۷۰ هزار سو 
بود كه حدود ي��ك و نيم برابر آنچ��ه مقام معظم 
رهبري فرمودند اس��ت. آنچه امروز در جيب مان 
داريم و مي توانيم روي آن حساب كنيم ۲۷۰ هزار 
است كه آن هم در برجام اس��ت و مي تواند از آن 

هم فراتر باشد. 

ادامه از صفحه يک
رئيس ستادكل نيروهاي مسلح با اشاره به حوادث 
اخير در خليج فارس، خاطرنشان كرد: امريكا و 
اذنابش فرافكني هايي مرتبط با حوادث اخير در 
خليج فارس را مبناي اتهام به ايران قرار داده اند 
كه آنها با اين واقعيت آش��نا بشوند كه جمهوري 
اسالمي ايران چنانچه اراده اي مبني بر جلوگيري 

از صدور نفت از خليج فارس را داش��ته باشد، به 
دليل قدرتمندي كشور و نيروهاي مسلح آن اراده 
را به طور كامل محقق و به طور علني و آش��كار 
اعالم خواهد كرد و همچون امريكاي تروريست، 
فريبكار و نا امن كننده جهان و اذناب منطقه اي و 
بين المللى آن فريب كارى و پنهان كارى نخواهد 

كرد.

 وي با تأكيد بر اينكه نيروهاي مسلح جمهوري 
اس��المي اي��ران در ح��ال حاض��ر ب��ه صورت 
هوش��مندانه، دقيق و مس��تمر تم��ام حركات 
دشمنان خود را زير نظر دارند و رصد مي كنند، 
گفت: در صورت نياز به صورت علني، آشكار و پر 
قدرت و با شدت با دش��منان ملت و منافع ملي 
كش��ور برخورد و در منطقه اي بس��يار وسيع از 

آن دفاع خواهد كرد و هيچ مالحظه اي در قالب 
پنه��ان كارى و فريب كارى نخواهد داش��ت زيرا 
چنين مالحظه اي را كشوري در دستور كار خود 
قرار مي دهد كه ضعف قدرت و توانمندي داشته 
باش��د، ليكن امروز ب��ا لطف الي��زال الهي ايران 
اس��المي در اوج قدرت و دش��منانش در نهايت 

ذلت هستند.

بخواهيمتنگههرمزراببنديمباصالبتاعالمميکنيم

ژه
تعبير به انش��عاب و جدايي از اصولگرايان، گزاره  واحدي وی

است كه روزنامه هاي اصالح طلب تالش كردند از فراخوان 
محمدباقر قاليب��اف به مخاطب القا كنن��د؛ فراخواني كه 
روز يك ش��نبه به جوانان ب��راي دعوت ب��ه كانديداتوري 
در انتخابات مجلس اس��فند 98 داد. روزنامه س��ازندگي 
عك��س قاليباف را عك��س يك ك��رده و تيت��ر زده »آغاز 
جدايي«؛ روزنامه آرمان تيتر زده »وحدت شكنى به اسم 
نو اصولگراي��ي« و ... روزنامه ش��رق در مطلب خود آورده 
كه »قاليباف كلي��د انتخابات مجلس را ب��ا يك فراخوان 
متفاوت زد تا رسما اعالم كند كه در مسيري جدا از ياران 
اصولگراي��ش وارد بازي قدرت خواهد ش��د. او مي خواهد 
ِعده و ُعده خودش را با محوريت حزب پيشرفت و عدالت 
اسالمي و با جواناني كه تاكنون سهمي از فضاي سياست 
و قدرت نداش��ته اند، جمع آورد.« س��ازندگي گرچه تيتر 
تند و تيز جدايي زده، اما مطلبش به تندي ش��رق نيست؛ 
نوشته اي از اعضاي حزب پيشرفت و عدالت اسالمي را هم 
آورده و حتي قاليباف را شهردار موفقي دانسته، اما اشاره 
دارد كه شايد بتوان قصد قاليباف را از اين فراخوان و اينكه 
به جوانان گفته »مي توانم صداي ش��ما ش��وم و مطالبات 
شما را از رئوس جريان انقالبي پيگيري كنم« سرليستي 
در انتخابات مجلس دانس��ت. سازندگي انتخابات رياست 
جمهوري 14۰۰ را هم از اين تحليل بي نصيب نگذاشته 

و نوش��ته قاليباف مي خواه��د هم در انتخاب��ات مجلس 
سرليست باشد و هم بعد از آن كانديداي انتخابات رياست 

جمهوري شود!
روزنام��ه آرمان هم نوش��ته »رفتار قاليباف در ش��رايطي 
كه ش��وراي وحدت اصولگرايان به ارزيابي نرسيده نشان 
مي دهد، ش��هردار پيش��ين تهران قصد ماندن زير پرچم 
اصولگراي��ي را ن��دارد و مي خواه��د به ن��ام نواصولگرايي 

حضوري متفاوت در انتخابات مجلس 98 داشته باشد. «
آفت��اب يزد اما ب��ه جاي تحلي��ل، مصاحبه اي ب��ا عبداهلل 
ناصري فعال سياسي اصالح طلب ترتيب داده تا او بگويد 
كه »مي خواهم از يك خبر موثق پرده ب��رداري كنم و آن 
اينكه، از آنجايى كه رياس��ت محمدباق��ر قاليباف بر بنياد 
مستضعفان قطعي شده است، پس وي عمال انگيزه و امكان 
حضور به عنوان نامزد در انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
 نخواهد داشت و تنها گزينه پيِش روي ما همان تالش براي 

شبكه سازي و ترميم برخي كاستي ها است. «
گذش��ته از اين روزنامه هاي حزبي و جناح��ي، رويكرد 
روزنامه دولتي ايران هم جالب است كه حتي براي حفظ 
ظاهر يك ارگان رس��مي غيرجناحي هم نتوانس��ته بي 
غرض ورزى از كنار فراخوان قاليباف بگذرد. ايران با تيتر 
»پرچم جدايى طلبى يا سهم خواهي« نوشته: »گرچه اين 
چهره اصولگرا مي گويد نمي خواهد محور آن باشد اما در 

واقع بايد آن را در امتداد تالش قاليباف براي جدا كردن 
خرجش از سفره اصولگرايي دانست كه در انتخابات  اخير 
نتوانس��ته اند چنانكه توقع دارند، با اقبال رأي دهندگان 
مواجه شوند. « اوج جناح زدگي روزنامه دولت مصاحبه 
با چهره بي هويت سياسي، محمد مهاجري است؛ فعال 
رسانه اي حامي دولت و با رويكرد اصالح طلبانه كه اصرار 
دارد اصولگرا ناميده ش��ود! او كه همواره مس��ير تخريب 
اصولگرايان را مي رود، اي��ن بار هم قاليباف را به س��هم 

خواهي از اصولگرايان متهم مي كند. 
واقع اما چيس��ت؟ قاليباف يك كنش گر سياس��ي است 
و صرف نظ��ر از آنكه در كدام س��وي مواف��ق و مخالف او 
ايستاده باشيم، اينكه براي پرشور كردن انتخابات طرح و 
برنامه دارد، اينكه به فكر استفاده از ظرفيت جوانان براي 
مديريت كشور است، اينكه كنش گري سياسي را از مسير 
عقاليي و سياست ورزانه  آن طي مي كند، بايد مخاطب را 
به تحسين وا دارد. اصالح طلبان كه همواره خود را حامي 
افزايش شور و نشاط سياسي و مشاركت اجتماعي نشان 
مي دهند، چرا بايد از حضور سياسي يك فعال سياسي و 
يك مدير اجرايي اينگونه برآشفته شوند؟! آيا قرار است 
جواناني كه مخاطب قاليباف هستند، سهم آنان را بگيرند 
و جاي آنان را تنگ كنند؟ مگر سهم هر حزب و جناح را 

رأي مردم تعيين مي كند؟ 

  گزارش

روحاني در ديدار سفير جديد فرانسه در تهران:
فرصت اروپا براي جبران بسيار كوتاه است

فرانسله همچنان فرصت دارد در كنار 
ديگر اعضاي برجام و در فرصت بسيار 
كوتاهي كه وجلود دارد، نقش تاريخي 
خود را براي حفظ اين توافق ايفا كند چرا 
كه بي ترديد از بيلن رفتن برجام به نفع 
ايران، فرانسله، منطقه و جهان نيست. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انى رياس��ت 

جمهوري، دكتر روحاني روز گذشته هنگام دريافت استوارنامه »فيليپ 
تي يبو« سفير جديد فرانس��ه در تهران با بيان اينكه اراده ايران تقويت 
روابط صميمي با فرانسه در همه عرصه ها و به ويژه اقتصادي است، تأكيد 
كرد: نبايد اجازه داد هيچ عاملي مانع گس��ترش روابط و همكاري هاي 

مشترك تهران – پاريس شود. 
رئيس جمهور با يادآوري صبر و خويشتنداري ايران در يك سال گذشته 
به درخواست فرانسه و اتحاديه اروپا براي جبران اثرات و تبعات خروج 
امريكا از برجام، اظهار داش��ت: شرايط كنوني حس��اس است و فرانسه 
همچنان فرصت دارد در كنار ديگر اعضاي برجام و در فرصت بس��يار 
كوتاهي كه وجود دارد، نقش تاريخي خود را براي حفظ اين توافق ايفا 
كند چرا كه بي ترديد از بين رفتن برجام، به نفع ايران، فرانسه، منطقه و 
جهان نيست. روحاني تصريح كرد: اراده تهران روابط صميمي با پاريس، 
انجام تعهدات در مسئله برجام و همكاري و مشاركت فعاالنه براي ثبات 
و امنيت منطقه و به ويژه ادامه مبارزه با تروريس��م است. وي همچنين 
تأكيد كرد كه برخي موضوعات از جمله واردات دارو و تجهيزات پزشكي، 
قطعات يدكي هواپيماهاي مس��افربري، تجارت مواد غذايي يا قطعات 
برخي كارخانه ها كه بر نيازمندي ها و اش��تغال م��ردم اثر مي گذارند، 
فراي مس��ئله برجام و حتي روابط دوجانبه هستند و ايجاد محدوديت 
و ممنوعيت در اين قبيل كاالها از سوي امريكا كاماًل غيرانساني بوده و 
نشان از جنگ اقتصادي گسترده اي است كه امريكا عليه تك تك آحاد 

مردم ايران آغاز كرده است. 
فيليپ تي يبو س��فير جديد فرانس��ه در تهران نيز در اين ديدار با بيان 
اينكه دولت فرانسه از هيچ تالشي براي توسعه همكاري هاي اقتصادي با 
تهران دريغ نمي كند افزود: تهران به تمام تعهداتش در برجام عمل كرده 
و فرانسه مي كوشد اين توافق را كه از حمايت جامعه جهاني برخوردار 

است، حفظ كند. 

رئيس قوه قضائيه: 
فضاي مجازي

 نبايد حياط خلوت  جرايم سازمان يافته باشد
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه از بررسي 
مصاديقي كه ملردم به واسلطه آنها به 
دستگاه قضايي مراجعه مي كنند مي توان 
به موضوعات و مشكاتي دست يافت كه 
نيازمند برطرف ساختن از طريق دولت، 
مجلس و قوه قضائيه اسلت، بر ضرورت 
توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقي به 

مردم جهت كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي تأكيد كرد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي 
در جلسه مسئوالن عالي قضايي يكي از مهم ترين مطالبات امروز مردم 
از دولت، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي را برخورد با ناهنجارى هاى 
اجتماعي و مفاسد به ويژه در فضاي مجازي برشمرد و اظهار كرد: وظيفه 
شرعي و قانوني همه ما اين است كه با سوءاستفاده كنندگان از فضاي 
مجازي، متجاس��رين به قانون و مرتكبان جرايم سازمان يافته كه اين 
عرصه را جوالنگاه و حياط خلوت خود براي قانون ش��كنى و تعرض به 
حريم خصوصي و امنيت اخالقي مردم مي دانند، برخورد جدي كنيم و 
اجازه ندهيم كه افرادي با تحريك توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات 
مجرمانه، فضاي مجازي را كه مي تواند وسيله اي براي رفع نيازهاي مردم، 
ارتقاي سطح آگاهي و آسان تر شدن زندگي شهروندان باشد، به اغراض 

مجرمانه خود آلوده كنند. 
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: بر همين اس��اس، انتظار مردم از نيروهاي 
ميداني اعم از نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي اين است كه با دستورات 
قضايي، فضاي مجازي را به دقت رصد كنند و با برخورد به موقع و قانوني 
با ش��رارت ها و ناهنجارى ها از اين فضا صيانت كنند. در كنار آن، دولت 
محترم و دستگاه هاي مربوطه نيز بايد بسترهاي استفاده صحيح از فضاي 

مجازي و همچنين فرهنگسازي الزم را در اين عرصه انجام دهند. 
آيت اهلل رئيسي در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاه هاي 
امنيتي و قضايي براي برخورد جدي با مفاس��د اقتص��ادي تأكيد كرد: 
مفاسد اقتصادي، چه كم باشد و چه زياد، امروز به هيچ عنوان از سوي 
جامعه تحمل نمي شود و ما هم مصمم هستيم كه ضمن رسيدگي دقيق 
و سريع به پرونده ها و موضوعاتي كه امروز دغدغه مردم هستند، اطالع 
رساني مطلوب را در خصوص اين پرونده ها انجام دهيم تا عالوه بر اجراي 
قانون و مج��ازات مجرمان، موجبات امنيت خاطر ش��هروندان بيش از 

پيش فراهم شود. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اش��اره به بازديد س��رزده خ��ود از مركز 
ارتباطات مردمي قوه قضائيه گفت: باور همه مسئوالن، قضات و كاركنان 
دستگاه قضايي بايد اين باشد كه هيچ كس از سر بيكاري و بي جهت به 
دستگاه قضايي مراجعه نمي كند و قطعاً مشكلي داشته كه به عدليه پناه 
آورده است. نكته ديگر، بررسي اين مصاديق است كه كثرت برخي از آنها 
نشان مي دهد يك سري موضوعات و مشكالت بنيادين وجود دارد و بايد 
اين مشكالت را از طريق مجلس، دولت و خود دستگاه قضايي برطرف 
كرد تا عالوه ب��ر كاهش ورودي پرونده ها به دس��تگاه قضايي، اعتماد و 

رضايتمندي مردم عزيز افزايش يابد. 

جهانگيري: بايد با مردم صادق باشيم
معاون اول رئيلس جمهور بر اهميت گفت وگلوي صادقانه با مردم 
تأكيد كلرد و گفت: بايد ملردم احسلاس كنند كه مسلئوالن به 
دنبال حل مسلائل كشور و مشلكات معيشلتي جامعه هستند. 
به گزارش فارس اس��حاق جهانگيري، ضمن تبيين شرايط اقتصادي 
كش��ور در مقطع كنوني، بر اهميت بهره گيري از سياس��ت هاي كلي 
اقتصاد مقاومت��ي براي عبور از اين برهه حس��اس تأكيد كرد و گفت: 
عملكرد س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 98 تعيين كننده 
است و سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد بيش از گذشته در بخش ها 
و شئون مختلف اداره كشور نمايان و متبلور ش��ود. وي با بيان اينكه 
اقتصاد كشور در س��ال 98 با مش��كالت جديدي روبه رو شده است و 
زندگي مردم تحت فش��ار قرار دارد، بر اهميت گفت وگوي صادقانه با 
مردم تأكيد كرد و گفت: معيش��ت مردم، رونق توليد و ايجاد اشتغال 
مهم ترين اولويت هاي اقتصادي دولت در سال 98 هستند و بايد مردم 
احساس كنند كه مسئوالن به دنبال حل مس��ائل كشور و مشكالت 
معيشتي جامعه هس��تند تا بتوانند بخش��ي از آالم و دغدغه هاي آنها 

را مرتفع كنند. 
جهانگيري با بيان اينكه حل مس��ائل اقتصادي كشور در شرايطي كه 
دشمنان به تعبير خودشان جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ملت ايران 
به راه انداخته اند، نيازمند تمركز ويژه و ايستادگي است، خاطرنشان 
كرد: اين پيام بايد به تمام مديران كش��ور ابالغ ش��ود كه سال 98 به 
لحاظ اقتصادي سالي ويژه است و براي اداره مناسب كشور نيازمند آن 

هستيم كه جدى تر پاى كار باشيم. 
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