
تجربه ناموفق برجام هم جريان همسو با غرب را سر عقل نياورده است

دولت را تحريك به انعقاد
 قرارداد بدتر از برجام مي كنند

   گزارش

خواب آشفته ترامپ براي تسليم مردم ايران
ترامپ ادعاي خود مبني بر تغيير رفتار ايران پس از خروج امريكا از برجام را 
بار ديگر پس از ديدار با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي در روز سه شنبه 22 
خرداد تكرار و مدعي شد كه به نظرم ايران نسبت به سه، چهار ماه پيش كشور 
متفاوتی شده است، آنها در سوريه اعتماد به نفس قبل را ندارند، اميدوارم كه 
بازگردند و برای توافق واقعی مذاكره كنند، زيرا من عالقه مند به انجام اين 
كار هستم. رئيس جمهور امريكا اول بار اين ادعا را روز 17 خردادماه در جريان 
كنفرانس خبری مشترک با نخست وزير ژاپن مطرح كرد و گفته بود كه خروج 
امريكا از برجام باعث تغيير رفتار جمهوری اسالمی در منطقه شده و مدعی 
شده بود كه آنها ديگر توجه زيادی به مديترانه نمی كنند، آنها ديگر كمتر به 
آنچه در سوريه در جريان است توجه می كنند و يا آنچه در يمن و جاهای ديگر 
می گذرد، آنها طی سه ماه گذشته كشوری كامالً متفاوت شده اند. او سپس از 

رهبران ايران خواسته بود كه نزد ما بيايند و با هم به مذاكره بنشينند. 
ادعاهای ترامپ اگرچه به لحاظ مصاديق ميدانی و تحوالت سياسی منطقه 
كاماًل كذب و بر خالف واقعيات است، اما نش��ان دهنده بخشی از نقشه راه 
دشمن در مهار و تسليم نظام اسالمی است كه به ابعاد آن اشاره خواهد شد. 

گزافه گويی ترامپ مبنی بر تغيير رفتار ايران پس از خروج امريكا از برجام 
در شرايطی است كه تنها 24 ساعت بعد از خروج امريكا از برجام اقدام قاطع 
و شكننده رزمندگان جبهه مقاومت عليه رژيم صهيونيستی در موشكباران 
جوالن اشغالی و هدف گرفتن يكی از مراكز حساس اطالعاتی صهيونيست ها 
سبب گرديد كه سران رژيم صهيونيس��تی با واسطه كردن برخی كشورها 
درخواست توقف اقدامات بازدارنده نيروهای جبهه مقاومت را داشته و پس 
از آن نيز تحركات ميدانی خود عليه نيروهای مقاومت را متوقف كردند. اين 
عمليات نشان دهنده آمادگی نيروهای جبهه مقاومت برای مقابله قاطع با 
تحركات بعدی صهيونيست ها بود و اراده بازدارندگی ايران را بر صهيونيست ها 
و كاخ سفيد تحميل كرد و اين در حالی است كه در عرصه زمينی نيز نيروهای 
مقاومت در كنار نيروهای ارتش سوريه در مقابله با تروريست ها با چند اقدام 
گسترده در روزهای اخير عمالً ابتكار عمل را در دست گرفته و پيروزی های 

جديدی را كسب كرده اند. 
اما در عرص��ه اجتماعی نيز برگزاری چند راهپيمايی گس��ترده از س��وی 
مردم ايران عليه اقدام ترامپ در خ��روج از برجام، انتقال پايتخت امريكا به 
بيت المقدس و راهپيمايی چند ده ميليونی م��ردم ايران در روز قدس عليه 
رژيم صهيونيستی و متحدانش به ويژه امريكا نشان داد كه برخالف تصور 
ترامپ مردم ايران عمق راهبرد كاخ س��فيد را درک كرده و هوش��يارانه با 
حضور در صحنه عمالً در پشت سر نظام در برابر راهبرد پيچيده و چندبعدی 
دشمن ايستاده اند. نتيجه انتخابات لبنان و عراق نيز نشان داد كه در ميدان 
دموكراسی نيز نيروهای جبهه مقاومت حرف اول را می زنند و مردم لبنان 
پاسخ تقالی كاخ س��فيد برای تحريم حزب اهلل را با آرای خود دادند و عماًل 
حزب اهلل از يک گروه مقاومت تبديل به دولت مقاومت و موفق به كس��ب 
اكثريت آرای مجلس لبنان شد.  اما پاس��خ صريح و مقابله به مثل ايران در 
زمينه خروج امريكا از برجام را، كاخ سفيد و متحدان اروپايی در فرمان صريح 
مقام معظم رهبری به سازمان انرژی هس��ته ای برای ايجاد آمادگی جهت 
رسيدن به 190هزار سو )البته فعالً در چارچوب برجام( گرفتند.  مقام معظم 
رهبری در پی صدور اين فرمان خطاب به برخی مسئوالن اروپايی فرمودند: 
به نظر می آيد اين دولت ها توقع دارند ملت ايران هم تحريم ها را تحمل كند 
و هم از فعاليت های هسته ای كه نياز قطعی آينده ايران است، دست  بردارد و 
هم محدوديت های تحميل شده بر ايران را ادامه دهد، اما آنها بدانند كه اين 
خواب آشفته تعبير نخواهد شد.  اما در قبال سناريوی تهديد نظامی نيز كه 
صهيونيست ها به نيابت از كاخ سفيد دنبال می كنند، تأكيد فرمانده معظم كل 
قوا مبنی بر تبديل ايران به قدرت اول موشكی منطقه و پاسخ روشن مبنی بر 
اينكه اگر دشمن يک موشک بزند، 10 تا می خورد، عمالً آمادگی ايران برای 

واكنش به هر اقدام احتمالی را نشان داد. 
مجموعه تحوالت نش��ان دهنده اين اس��ت كه به رغم تصور ترامپ، خروج 
امريكا از برجام نه تنها ب��ر اراده و عزم مردم ايران در ايس��تادگی در مقابل 
فزون خواهی های نظام سلطه تأثير نداشته، بلكه در نقطه مقابل اين خروج 
ماهيت رسوای كاخ سفيد و غيرقابل اعتماد بودن امريكا را به نسل جديد ايران 
نشان داد و به طور طبيعی به عاملی جهت تقويت وحدت و انسجام ملی در برابر 
سناريوهای سه گانه كاخ سفيد در فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی 
عليه مردم ايران تبديل شد.  اما بديهی است كه ترامپ از اين سخنان اهدافی 

را دنبال می كند كه به بخشی از آن اشاره می شود. 
1- القای موفقيت در اتخاذ س��ناريوی خروج از برج��ام برای تغيير رفتار و 
تضعيف ايران.  2- تالش ب��رای دامن زدن به دوقطب��ی در داخل در قالب 
طرفداران و مخالفان اقدام امريكا در خروج از برجام كه در اين زمينه به رغم 
تصور ترامپ وحدت و انسجام ملی و همگرايی جريان های سياسی كشور با 
تدابير نظام نشان از شكست پيشاپيش اين سياست دارد.  3- همراه سازی 
اروپايی ها در نوع واكنش به برجام نيز هدف ديگر ترامپ در اين فضاسازی 
است، اين امر با توجه به اختالف نظر ترامپ با اروپايی ها در اجالس جی7، 
عماًلَ بازتاب و همراهی مورد نظر ترامپ را در ميان رس��انه ها و دولتمردان 
اروپايی به همراه نداشت.  4- اين موضع ترامپ از سوی ديگر نشان دهنده 
دست خالی امريكا در مقابله با مردم ايران نيز است، چراكه تنها ابزار باقی مانده 
برای كاخ سفيد تشديد تحريم های اقتصادی اس��ت كه اين امر از يک سو 
امريكا را دچار يک پارادوكس رفتاری می كن��د كه در عين ادعای حمايت 
از مردم ايران، با تحريم های خود عماًل مردم ايران را هدف گرفته و از سوی 
ديگر هوشياری مردم ايران و هدايت های هوشمندانه مقام معظم رهبری 
نسبت به ابعاد اين سناريو كه در س��الگرد ارتحال امام بر آن تأكيد نمودند 
ظرفيت های داخلی را كه دش��من برای بهره گي��ری از آن طراحی نموده، 

خنثی ساخته است. 
اما روشن ترين پيام به اين سناريو را مقام معظم در سالگرد ارتحال امام دادند 
كه فرمودند در برابر دشمنان می ايستيم اما هيجان زده تصميم نمی گيريم. 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس: 
تحريم زندان اوين خنده دار و كاركرد سياسي دارد
رئيس كميس�يون امنيت ملي مجلس ابعاد موضوع تحريم زندان 
اوين را كه به تازگي از سوي امريكا اعالم شده است، تشريح كرد. 
به گزارش خانه ملت، عالءالدين بروجردي درباره فرمان تحريمي جديد 
امريكا عليه ايران مبني بر تحريم زندان اوين گفت: موضوعات تحريمي 
بر اين پايه استوار است كه يک كش��ور يا فرد درگير محدوديت هايي 
شود، به اين معني كه روند كار كلي به واسطه محدوديت هاي ارتباطي، 

دچار مشكل شود. 
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي در ادامه اين مطلب 
افزود: با توجه به اينكه زندان اوين يک محل بدون مراودات خارجي و 
مركزي مستقل از اين دست از مباحث است تحريم اين مركز بيشتر اثر 
رواني داشته و كاركردي سياسي دارد. بروجردي همچنين تصريح كرد: 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه همه بر 
اين واقعيت واقفند كه امريكا در دهه گذشته از همه امكانات خود اعم از 
پشتيباني هم پيمانانش در تحريم عليه ايران بهره برد اما در عرصه هاي 
هس��ته اي راه به جايي نبرد. وي خاطرنش��ان كرد: تحريم زندان اوين 
موضوعي خنده دار است چون مشخص نيست واشنگتن با تحريم زندان 
اوين يا تشكلي مثل انصار حزب اهلل كه نه مراودات مالي با غرب دارد نه در 

اين كشورها دارايي دارد دقيقاً چه هدفي را تعقيب مي كند. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اس��المي تأكيد كرد: رفتاره��اي تحريمي امريكا بي��ش از آنكه اثرات 
اجرايي و كاركرد هاي قابل درک داشته باشد تصميمات و شانتاژهاي 

سياسي است. 
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مطهري: سخنان رهبري
 اتمام حجت با اروپايي ها بود

نايب رئيس مجلس ش�وراي اس�المي گفت: اگر قرار اس�ت اروپا 
ضمانتي به ايران بدهد، بايد زودتر مشخص شود و سخنان رهبري 
اتمام حجت براي تسريع در تصميم گيري آنها در قالب برجام بود. 
علي مطهري در گفت وگو با ايلنا، در خصوص صحبت هاي اخير رهبري 
و ادام��ه دادن برجام در قالب فرمايش��ات رهبر انق��الب تصريح كرد: 
صحبت هاي اخير رهبري نوعي اتمام حجت با اروپايي ها بود براي اينكه 

نظر خود را اعالم كنند.
 نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود: اگر قرار است اروپا ضمانتي 
به ايران بدهد بايد زودتر مشخص شود و سخنان رهبري اتمام حجت 
براي تس��ريع در تصميم گيري آنه��ا در قالب برجام ب��ود. مطهري در 
خصوص شيطنت برخي جناح ها و جريان ها در شرايط فعلي اقتصادي 
كه درنهايت عليه مردم تمام خواهد شد، گفت: امريكا ديگر نمي تواند 
تأثير قبل را در كش��ور ما بگذارد و اجماع قبل را نمي تواند ايجاد كند. 
مردم شرايط فعلي كشور را درک مي كنند و قطعاً همبستگي بيشتري 
خواهند داشت و خود را با آن وفق خواهند داد و تحريم هاي امريكا ديگر 

تأثير قبل را در ايران نخواهد داشت. 

 هدف های عمليات روانی دشمن در ايران
 ادامه از صفحه يک 

سومين تمركز دشمن در عمليات روانی ، متوجه حوزه دانش و فناوری 
بوده و هس��ت. پرورش جوانان نخبه و افزاي��ش تحصيالت عالی در 
كشور به صورت تصاعدی، دشمن را به اين فكر انداخت كه به زودی 
ملت ايران به قدرت برتر علمی و فناوری منطقه تبديل خواهد شد، 
بر اين اساس تالش كرده ، با انواع پرونده سازی های دروغين جلوی 

پيشرفت كشور را بگيرد. 
 در اين راستا متوجه دو حوزه فناوری هسته ای و دانش دفاعی كشور 
شدند و با انواع عمليات گسترده رسانه ای و روانی تالش كردند جلوی 
پيشرفت و دستيابی به دانش های نو را در كشور مسدود كنند و البته، 
اين رفتار غير عادالنه آنها، نه تنها نتوانست جلوی پيشرفت كشور را 
در حوزه های هس��ته ای، دفاعی و روند علمی ُكند كند، بلكه جوانان 
دانشمند و انقالبی را برای رس��يدن به اهداف عالی انقالب اسالمی 
مصمم تر كرد و امروز جهان ش��اهد آن است كه ايران اسالمی بدون 
اتكا به غرب و شرق و واردات بی رويه سالح، به قدرت اول دفاعی در 
منطقه تبديل شده و به قدرت بازدارندگی بزرگی دست يافته است و 
در دانش های پيشرفته ای مثل دانش هسته ای و نانو تكنولوژی، پيوند 
اعضا و دستيابی به درمان های پيشرفته از طريق سلول های بنيادی، 

يكی از پيشرفته   ترين كشورهای دنيا محسوب می شود. 
چهارمين نقطه ق��وت ايران اس��المی كه كمتر به چش��م آمده، اما 
دشمن آن را به خوبی دريافته، اقتصاد بومی شده و كاهش وابستگی 
به خارج از كشور بود. يادمان باشد كه در بحران های مالی جهانی در 
دهه های اخير، يكی از كشور  هايی كه كمترين زيان را ديد، ايران بود 
و اين نشان از اين ويژگی ارزنده داش��ت. ولی دشمن تالش كرد در 
پرتو يک عمليات روانی، ما را تشويق به توسعه ارتباطات اقتصادی با 
غرب كند. راه را برای ما باز گذاشت و در اين مسير بعضی از پايه های 
اقتصادی را سس��ت كرد و فرهنگ مصرف گرايی را در ايران افزايش 
داد و در زمان مناسب ما را از قطع اين نوع ارتباطات اقتصادی ترساند 
و با انواع تحريم   ها س��عی كرد ضم��ن تضعيف اقتص��اد ملی و رواج 
اقتصاد وابسته، از آن به عنوان يک حربه برای فشار بر ما در تحريم  ها 
اس��تفاده كند، هرچند با طرح اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم 
انقالب تالش شد با اين توطئه برخورد شود، اما به جهت كم توجهی 
به اين مهم و ضعف  هايی در مديريت اقتصادی كش��ور، امروز تالش 
می كنند تا با ترساندن از تحريم  ها ما را به عقب برانند، بنابراين بايد 
ضمن دور كردن ترس از تحريم، با اراده  ملی به بازگش��ايی راه های 
برون رفت با نگاه به اقتصاد ملی و مقاوم در مقابل آنها با تدابير شايسته 

اقدام نماييم. 
و اما نقطه قوت و قدرت ديگر ايران اسالمی كه اين روز  ها به صورت 
بسيار خصمانه مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است، فعاليت های 
ثبات ساز و توليد امنيت برای مردم مظلوم منطقه از جمله در عراق، 
سوريه و...  است. ايران اسالمی تالش ش��بانه روزی خود را معطوف 
كرده تا نظام های سياسی و اجتماعی كشورهای آزاديخواه و مسلمان 
منطقه از هم نپاش��د و از مردم بی دفاع و مظلوم فلسطين در مقابل 
رژيم تا دندان مسلح صهيونيستی دفاع كرده و همچنين از ملت های 
مسلمان و بی دفاع منطقه در مقابل گروه های تكفيری و تروريستی 
دفاع می كند و با وجود حمايت قدرت های بزرگ از آنها، اين عناصر 
تروريستی را از منطقه بيرون راند كه اين روند منجر به شكل گيری 
و تقويت جبهه قدرتمن��دی از آزاديخواه��ان و عدالت جويان تحت 
عنوان محور مقاومت در منطقه شده است. لذا دشمن تاب ديدن اين 
تأثيرگذاری و پيروزی های بزرگ را برای ملت های مسلمان ندارد و 
با عناوين مختلفی كه در ذات خود نظام اس��تكباری و ش��اخصه آن 
است، ايران اس��المی را به دخالت در امور داخلی كشورهای منطقه 
متهم می كند، حال آنكه ايران اس��المی يكی از مدافعان سرسخت 
عدم دخالت بيگانگان در امور داخلی كش��ورها، به ويژه كشورهای 

مسلمان است. 
مرور آنچه كه گفته ش��د و توجه به فرمايش مقام معظم رهبری در 
بيس��ت و نهمين س��الگرد ارتحال بنيانگذار جمهوری اسالمی كه 
فرمودند »اكنون دش��من تالش دارد تا با كار روانی و ريشه ای، اين 
نقطه قوت ملی را به مسئله ای چالش برانگيز تبديل و ملت را نسبت به 
آن بدبين كند.«  نشان می دهد كه دشمن در مواجهه با ايران اسالمی 
قدرت محور عمل می كند. به عبارت ديگر طی س��ال های گذشته و 
كماكان تالش دارد نقاط قدرت و شاخص های پيشرفت و بالندگی 
ايران اسالمی را شناسايی و مورد هجمه عمليات روانی خود قرار دهد 
و اگر بتواند آنها را به چالش های ملی و بين المللی برای ايران تبديل 
كند البته اين حركت دشمن از يک سو نشان دهنده قدرت ملت ما در 
حوزه های مختلف است و از طرف ديگر مراقبت و ايستادگی بر آنها 
را به امری دو چندان تبديل می كند و در واقع فرصتی برای حراست 

از آنها ايجاد می كند. 
پس شايسته است در اين برهه حس��اس از زمان با شناخت دقيق از 
ترفندهای دشمنان و ايس��تادگی بر آرمان  ها با اتكای به خداوند، در 

حفظ نقاط قوت خود بكوشيم و دشمن را بار ديگر ناكام بگذاريم. 

      فارس: سرلشكر پاس��دار محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در پيامي حلول ماه ش��وال و فرارسيدن عيد س��عيد فطر را به 
رؤساي ستاد كل نيروهاي مس��لح و فرماندهان ارتش هاي كشورهاي 

اسالمي تبريک گفت. 
      مهر: سعداهلل زارعي، كارشناس ارشد مسائل منطقه: كاري كه در 
وزارت خارجه در ايجاد معاونت اقتصادي صورت گرفت، بيشتر به يک 

»شوخي« شباهت دارد و هيچ مشاهده اي از كار هم در آن نداريم. 
      ايس�نا: محمدجواد فتحي، يک عضو كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس از تقديم يک طرح دو فوريتي به هيئت رئيسه مجلس با بيش از 
70 امضا خبر داد كه بر اساس آن عفو عمومي، تخفيف و تبديل برخي 
مجازات ها و همچنين مصونيت ايرانيان مقيم خارج از كشور از تعقيب 

قضايي پيش بيني شده است. 

عباس حاجي نجاري

به رغم بدعهدي هاي بی شمار طرف هاي غربي در 
برجام كه اوج آن با اقدام يكجانبه امريكا در خروج 
از برجام به ثبت رسيد، هنوز جرياناتي در داخل 
كشور هستند كه همچنان اميدوار به دشمن، راه 
مذاكره و مصالحه ب�ا او را تئوريزه مي كنند. اين 
خط را مي توان در رسانه هاي جريان غرب باور در 
چگونگي نگاه به مذاكرات دو روز پيش رهبر كره 
شمالي با رئيس جمهور امريكا جست وجو كرد. 
روز گذشته جز معدودي از رسانه هاي اصالحات كه 
نگاه محتاطانه اي به مذاك��رات »اون« و » ترامپ« 
داشتند، طيف وسيعي از اين جريان رسانه اي تالش 
كردند، اين مذاكرات و توافقي را كه در حد يک مانور 
تبليغاتي باقي مانده و جزيياتي از آن منتشر نشده، به 
عنوان الگويي در مواجهه جمهوري اسالمي با امريكا 
تئوريزه كنند. حال آنكه برجام به عنوان يک توافقنامه 
بين المللی كه بيش از دو سال وقت نظام جمهوري 
اسالمي صرف آن شد، از مسير مذاكره و ديپلماسي 
دنبال شد و با يک امضا به اين سرنوشت گرفتار شده 
است. بنابراين عطش مذاكره با دشمن بدعهدي به 

نام امريكا قابل درک نيست. 
حسين صفار هرندي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با ابراز نگراني از همسويي اين رسانه ها با جريان 
خارجي معتقد است: امروز اين افراد دولتمردان ما را 
تحريک مي كنند كه قراردادي بدتر از آنچه در ارتباط 
با صنعت هسته اي منعقد شد و نتايج تلخ آن به كام 
ملت نشس��ت، در موضوعات مختلف تكثير كنند. 
صفارهرندي كه در مراسم پنجاه و سومين سالگرد 
ش��هداي مؤتلفه اسالمي، س��خن مي گفت: غيرت 
ديني و مكتبي، غيرت نسبت به مردم و مستضعفين 
و غيرت نسبت به ايران و اس��تقالل ملي را از جمله 

خصوصيات بارز ش��هداي مؤتلفه اس��المي عنوان 
كرد و گف��ت: يكي از اعتراضات اين ش��هدا به رژيم 
پهلوي اين بود كه مي گفتند، رژي��م با وضع قانون 
كاپيتوالسيون ما را به بردگي امريكا و دشمن خدا 
كشانده اس��ت و اين براي ما قابل تحمل نيست كه 
توسط استعمارگري همچون امريكا تحقير شويم. 
وي تأكيد كرد: آن چيزي كه در مورد شهداي مؤتلفه 
اسالمي بايد هرس��ال با يكديگر مرور كنيم، خطي 
اس��ت كه آنها براي ما به يادگار گذاشتند و آن خط 
عدم سازش و تسليم نش��دن در برابر زياده خواهي 
ظالمان عالم است. امروز مس��تكبران عالم نه تنها 
دست از زياده خواهي شان برنداشتند بلكه مطالبات 

بيشتري را هم نسبت به گذشته طلب مي كنند. 
    تقاضاه�اي ام�روز امري�كا بدت�ر از 

كاپيتوالسيون است
صفار هرن��دي اظهار كرد: بدتر از كاپيتوالس��يون، 
تقاضاهاي امروز امريكايي ه��ا از ملت و دولتمردان 
ماست. اينكه ش��ما حق نداريد بيشتر از يک تعداد 
مشخص سانتريفيوژ داشته باشيد؛ اين هم به نوعي 
يک كاپيتوالس��يون محسوب مي ش��ود. وي ادامه 
داد: امروز امريكايي ها به ما مي گويند كه شما نبايد 
براي دفاع از خودتان، از موشک هايي با برد بيش از 
چند صد كيلومتر استفاده كنيد، درحالي كه برخي 
كشورهاي مجاور ما، موشک هايي با برد باالي 2000 
كيلومتر دارند و هر روز هم بيش از گذشته توسط خود 
امريكا به امكانات نظامي جديدتري تجهيز مي شوند. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: چرا وقتي 
سعودي ها هر روز در حال مجهز شدن به سالح هاي 
پيشرفته از سوي امريكا و غير امريكا هستند، ما نبايد 
براي توازن قدرت هم شده، سالح هايي به اندازه آنها 

داشته باشيم؟ اين مسائل خيلي ظالمانه تر از قانون 
كاپيتوالسيون در دوران دهه 40 است. صفار هرندي 
با بيان اينكه امريكايي ها ما را متهم به نقض حقوق 
بشر مي كنند، گفت: وقتي بررسي مي كنيم، مي بينيم 
چون يكي از مصاديق حقوق بش��ر امروز در دنياي 
غرب، حق همجنس بازي است و ما اجازه قانوني شدن 
آن را در كشورمان نمي دهيم، پس ناقض حقوق بشر 
هستيم. وي تأكيد كرد: از سوي ديگر، ما را به حمايت 
از تروريس��م متهم مي كنند. وقت��ي مي گوييم اين 
تروريست ها چه كساني هستند، آدرس رزمندگان 
فلسطيني را مي دهند كه چندين دهه است از حقوق 
اوليه خود محروم هستند و سرزمين مادري شان به 
اشغال درآمده است. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اظهار كرد: فلس��طينياني كه با سنگ از خود 
دفاع مي كنند، نزد امريكايي ها تروريست  محسوب 
مي شوند، اما آن خبيث كودک كش يا به تعبير رهبر 
انقالب، شمر زمانه كه اعالم مي كند من فالن نقطه 
را با علم بر اينكه مي دانم دهها كودک آواره در همان 
نقطه توسط سازمان ملل نگهداري مي شوند هدف 

قرار مي دهم، تروريست به حساب نمي آيند. 
   عده اي نسخه وابستگي پيچيده اند

صفار هرن��دي با بيان اينكه متأس��فانه عده اي از ما 
توجيه گر قبيح تري��ن و وقيح تري��ن وقايع جهاني 
ش��ده ايم، گفت: برخي روزنامه هاي داخلي ما براي 
همان خبي��ث كودک كش ك��ف مي زنن��د و دفاع 
رزمندگان مقاومت از خودشان را تقبيح مي كنند. وي 
خاطرنشان كرد: اين افراد به روز قدس كه مي رسند، 
حتي يک عكس مناس��ب از راهپيمايي در صفحه 
اول روزنامه ش��ان نمي گذارند و اگر عكس��ي را هم 
منتشر كنند، هدفشان حاشيه پردازي و انعكاس يک 

موضوع فرعي است. آنها يک مسئله جزئي را بزرگ 
مي كنند و بر س��ر جامعه انقالبي و نظام مي كوبند. 
صفارهرندي تصريح كرد: اين جماعت معتقدند شما 
بيخود خودتان را معطل استقالل كرديد. زماني يكي 
از اينها در روزنامه اي نوشته بود اين استقاللي كه شما 
به آن افتخار مي كنيد، در نقاط ديگر دنيا اصالً خريدار 
ندارد و شما درواقع در مسابقه اي اول شديد كه يک 
دونده بيشتر ندارد. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام افزود: كساني كه يک مسئله ستوده شده اي به 
نام استقالل را اين گونه به لجن مي كشند و مسخره 
مي كنند، نسخه هايي براي وابستگي كشور به بيگانه 
در آينده پيچيده اند. همسويي اينها با جريان خبيث 

خارجي يک نقطه نگران كننده است. 
    تحريک به انعقاد قرارداد بدتر از برجام

وي با بيان اينكه دولتمردان و دس��تگاه ديپلماسي 
ما نبايد اجازه بدهند كس��اني كه قصد دارند زيرآب 
استقالل ملي را بزنند، در كشور ميدان دار شوند، گفت: 
امروز اين افراد دولتمردان ما را تحريک مي كنند كه 
قراردادي بدتر از آنچه در ارتباط با صنعت هسته اي 
منعقد شد و نتايج تلخ آن به كام ملت نشست را در 
موضوعات مختلف تكثير كنند. صفارهرندي تأكيد 
كرد: استدالل اين افراد براي توسعه اين گونه قراردادها 
جلوگيري از وقوع جنگ اس��ت. اين مضحک ترين 
حرفي اس��ت كه از زبان اين عده بيان مي شود. عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اينكه مي گويند 
بياييد خود را خلع س��الح كنيد تا جنگ نش��ود، از 
مسخره ترين حرف هايي است كه فقط عناصر كودن 
مي توانند آن را باور كنند. ه��ر زمان يک ملت خلع 
سالح شد تازه جنگ عليه او آغاز گرديد. امريكايي ها 
جنگي را عليه ملتي آغاز نكردند مگر مطمئن شدند 
آنها قدرت دفاع از خودشان را ندارند. وي خلع سالح را 
مقدمه جنگ دانست نه مقدمه صلح، گفت: كساني كه 
مي خواهند عليه ما جنگ راه بيندازند، آنهايي هستند 
كه مي گويند برويد و بر سر نفوذ منطقه اي و قدرت 
دفاعي تان مذاكره كنيد. اينها مي خواهند كشور را به 

پاي جنگ بكشانند. 
   قطعنامه 598 را پذيرفتي�م و مورد هجوم 

قرار گرفتيم
صفارهرندي با اش��اره به ماجراي پذيرش قطعنامه 
598 در سال 67، اظهار كرد: شايد فكر كنيم جنگ 
تحميلي با پذيرش قطعنامه 598 به پايان رس��يد 
درحالي كه پس از ح��دود دو ماه از قبول قطعنامه، 
عراق از جنوب حمله كرد و منافقين از غرب حمله 
كردند. ما قطعنامه را پذيرفتيم اما دش��من جنگ 
را ادامه داد. عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
با تأكيد بر اينكه پايان جنگ بع��د از اقدام انقالبي و 
جهادي مردمي صورت گرفت كه پش��ت س��ر امام 
خميني)ره( حركت كردند، گفت: جنگ هاي آينده 
نيز به همين ترتيب ش��كل مي گي��رد و به همين 
صورت نيز تمام مي ش��ود. وي در پايان خاطرنشان 
كرد: اميدوارم خداوند بصيرتي را كه شهداي انقالبي 
اين كش��ور در دهه 40 و دوران جن��گ تحميلي و 
همچنين مدافعان حرم داشتند، به كساني عطا كند 
كه مي خواهد تيشه به ريشه استقالل ملي و آزادگي 

ملت ايران بزنند. 

ژه
وی

برداش��تآزاد»فعالًهی��چ«از»تقریباً
هیچ«!

»فعاًل هيچ«. اين عبارت عنوان تيتري اس��ت كه روز گذشته 
روزنامه اعتم��اد، از ماحصل ديدار رهبر كره ش��مالي و رئيس 

جمهور امريكا انتخاب كرده است. 
گرچه بس��ياري از روزنامه هاي اصالح طلب در پوشش خبري 
ديدار »اون« و » ترامپ« تالش كردند، آن را »تاريخي« و الگويي 
از ديپلماس��ي و مذاكره قلمداد كنند تا از اين جهت گيری ها 
ماهي مقصود خود را صي��د كنند، اما روزنام��ه اعتماد با نگاه 
احتياط آميزی كوش��يد چندان ذوق زده اين ديدار تبليغاتي 
نشود.  »فعاًل هيچ« روزنامه اعتماد گرچه ممكن است ناظر بر 
آن بخش از سخنان ترامپ در گفت وگو با شبكه تلويزيوني » اي 
بي سي « امريكا باشد كه درباره ادامه چتر حمايت هسته اي اين 
كشور از فضاي كره جنوبي )مسئله مورد مناقشه امريكا و كره 
شمالي( عنوان شد و ترامپ پاسخ داد: »اصاًل اين موضوع روي 
ميز مذاكرات نبود و هيچ گفت وگويي در مورد آن انجام نشد«، 
اما اين عبارت »فعاًل هيچ« ناخودآگاه مخاطب ايراني را به ياد 
بدعهدي هاي امريكا مي اندازد كه به رغم توافق برجام و وعده 
ايجاد گشايش هاي اقتصادي و برداشتن موانع سرمايه گذاری 

و بانكي بر سر راه ايران، رئيس كل بانک مركزي وقتي درباره 
تعهدات برجامي امريكا خصوصٌا در حوزه بانكي مورد پرسش 
قرار گرفت، گف��ت: »تقريباً هيچ«. در حقيق��ت »فعاًل هيچ« 
روزنامه اعتماد را می توان »برداش��تی آزاد« از »تقريباً هيچ« 
سيف دانس��ت. اكنون بايد منتظر ماند تا روش��ن شود توافق 
كاغذي امريكا با كره شمالي به سرانجام خواهد رسيد يا نتيجه 

آن هم »تقريباً هيچ« خواهد بود. 

نامهايكهچندانجديگرفتهنشد
 جمعي از فعاالن سياسي و رسانه اي اصالح طلب، در نامه اي به 
رئيس دولت اصالحات، ضمن هشدار درباره خطر »فردمحوري« 

در اين جريان، خواستار نقد و اصالح اصالحات شده اند. 
در ذيل اين نامه ب��ا امضاي 100 نفره كه نام��ي از چهره هاي 
ش��اخص اصالح��ات دي��ده نمي ش��ود، عملك��رد ش��وراي 
سياستگذاري اصالح طلبان در انتخابات اخير مورد انتقاد قرار 
گرفته و آمده است: بروز اختالفات و مشكالت جدي در شيوه 
تهيه فهرست نامزدهاي انتخاباتي در انتخابات پنجمين دوره 
شوراهاي شهر نشان داد كه عملكرد اين شورا و ساختار و تركيب 
آن دچار ضعف ها و نقايص جدي  است كه در صورت بي توجهي 

به آنها بيم آن مي رود كه حتي نام و اعتبار جنابعالي نيز ديگر 
براي جذب آراي مردم مؤثر نيفتد. نويس��ندگان نامه تصريح 
كرده اند: امروز شاهد رشد گونه اي از اصالح طلبي هستيم كه به 
نوعي سياست ورزي صرفاً بوروكراتيک، بي     برنامه و تهي از آرمان 
به منظور جابه جايي در ميان حلقه اي محدود از مديران سياسي 
تقليل پيدا كرده؛ حلقه هاي محدودي كه شوربختانه گاه شاهد 
نشانه هايي از فساد و خويشاوندساالري هم در ميان آنها هستيم. 
در بخش ديگري از اين نامه با ابراز نگراني از تالش برخي افراد 
براي اس��تفاده ابزاري از جريان اصالحات آمده اس��ت: انتشار 
اخباري مبني بر برنامه ريزی برخي افراد براي آينده سياسي 
خود و انتخابات آت��ي از طريق تبديل اين نهاد به يک س��تاد 
انتخاباتي، حس ناخوشايند سوءاستفاده از موقعيت سياسي را 

در ميان بسياري از هواداران جريان اصالحات دامن مي زند. 
اين نامه در رس��انه هاي جريان اصالحات چندان مورد توجه 
قرار نگرف��ت و روزنامه هاي اين جريان ب��ا انتخاب تيترهايي 
خنثي ترجيح دادند، از كنار موضوع عبور كنند. در اين ميان 
اما »س��ازندگي« روزنامه ارگان حزب مش��اركت، ترجيح داد 
در قالب يادداشتي بدون اش��اره به اين نامه به ضرورت اصالح 

اصالح طلبان بپردازد. 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: 

قراردادي كه يك سوي آن امريكاست، قابل اعتماد نيست
     انتخابات 

 عض�و هيئت رئيس�ه كميس�يون امنيت ملي 
مجلس معتقد اس�ت قطع�ًا نبايد ب�ه نتيجه و 
خروجي مذاكرات كره شمالي و امريكا اميدوار 
بود چراكه اين قرارداد به س�رعت و ظرف چند 
ثاني�ه مي توان�د از س�وي امريكا نقض ش�ود. 
محمدجواد جمال��ي نوبندگان��ي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به نتيجه مذاكرات 
رئيس جمه��ور امريكا و رهبر كره ش��مالي گفت: 
سابقه مذاكره كره شمالي و امريكا به دوران رياست 
جمهوري كلينتون باز مي گردد كه مقرر شد امريكا 

كمک هاي مالي و غذايي به اين كشور داشته باشد 
و در همين راستا پيونگ يانگ نيز يكي از پايگاه هاي 
مهم تس��ليحاتي خود را منهدم كرد اما در نهايت 
واش��نگتن اين قرارداد را نقض كرده و به تعهدات 
خود عمل نك��رد.  نماينده مردم فس��ا در مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه با اشاره به سابقه نقض عهد 
از سوي ترامپ عنوان كرد: اخيراً ترامپ از توافقنامه 
مهم برجام و چند توافقنام��ه بين المللی ديگر به 
صورت يک طرفه خارج ش��د و حتي بعد از امضاي 
توافقنامه اي در نشست گروه 7 در هواپيما و هنگام 

بازگشت امضاي خود را پس گرفت. وي ادامه داد: 
قراردادهايي كه يک طرف آن امريكا است هيچ گاه 
قابل اعتماد نبوده و نمي توان انتظار داشت آنها به 
درستي به تعهدات خود پايبند بمانند، از اين رو نبايد 
تصور شود با امضاي يک قرارداد مشكالت برطرف 
شود، چرا كه امريكاي كنوني قراردادهاي بين المللی 
را ظرف چند ثانيه نابود مي كند. جمالي نوبندگاني 
در ادامه با اشاره به يكي از مفاد سند امضا شده ميان 
امريكا و كره شمالي اظهار داشت: يكي از موارد درباره 
احياي روند بازگرداندن فوري بازماندگان جنگ كره 

به امريكا و افرادي است كه جاسوس بوده اند كه طبق 
روال عادي كره شمالي بايد پولي در ازاي اين موضوع 
دريافت كند كه ترامپ در نشس��ت خبري بعد از 
مذاكره خود با اين كشور مشخص كرد كه هيچ پولي 

در ازاي اين موضوع نمي دهد.
 عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون امني��ت ملي و 
سياست خارجي در مجلس ش��وراي اسالمي در 
پايان خاطرنشان كرد: با اين حال بعيد است تمام 
داش��ته هاي خود را به خاطر خلع س��الح اتمي از 

بين ببرند. 


