ارتش آماده مقابله به هر تهدیدی است

ارتش اسالم

دولت اختیار افزایش قیمت بنزین را داشت

فرمان��ده نیروی زمین��ی ارتش جمهوری اس�لامی ایران گف��ت :برای روز
آم��د س��ازی تجهیزات و س�لاحهای ارتش جهت مقابله با ه��ر تهدیدی تالش
میکنیم.
امیر س��رتیپ کیومرث حیدری در بازدی��د از بخشهای مختلف تیپ ٢٦٤
پیاده س��لماس و در جمع ارتشیان پادگان  ٢٦٤شهید عبدی گفت :آمادگی تیپ
 ٢٦٤سلماس و دستاوردهایی که این تیپ در دوران دفاع مقدس داشته است ،جای
تقدیر و تش��کر داردو کارکنان تیپ  ٢٦٤اعم از پایور و وظیفه در بازدیدی که داش��تیم،
نشان دادند که در برابر هرگونه تهدید دشمن آگاه و آماده هستند .فرمانده نیروی زمینی
افزود :با وجود مش��کالت فراوان و همچنین محرومیتهای این منطقه ،اتحاد و همدلی
در این پادگان بس��یار خوب اس��ت و اینها همه حاصل زحمات ف��راوان و خلوص نیت
کارکنان این تیپ است .روابط عمومی ارتش
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دست به نقد

اقدام ایران استراتژی اتمام حجت بود

رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه  98گفت :دولت بر اس��اس برنامه شش��م
توس��عه اجازه داشت که قیمت بنزین را افزایش دهد ،اما اکنون این موضوع در
سبد مجلس آورده و مجلس یک نظر استمزاجی به دولت داد که قیمت بنزین
را افزایش ندهد.
غالمرضا تاجگردون اظهار داشت :دولت میتوانست با اختیاراتی که داشت قیمت
بنزین را افزایش دهد و با مجلس هم مشورت نکند اما وقتی با مجلس توافق کرد باید
همان اجرا شود .وی افزود :دولت میتوانست قیمت بنزین را افزایش دهد اما نظر مجلس و
دیگران را خواست لذا باید نظر توافقی اجرا شود .اما بر اساس برنامه ششم توسعه دولت در
راس��تای هدفمندسازی یارانه میتوانست این کار را انجام دهد .تاجگردون در پاسخ به این
سوال که گفته میشود دولت گزارشی از افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه داده است پس
حواشی پس از آن چه بود ،عنوان کرد:اینها همه سیاسی کاری بود .فارس

مش��اور رئیسجمهور گفت :اگر میخواس��تیم عهدش��کنی ای��االت متحده
آمریکا و اعتمادناپذیر بودن این کشور را اعالم کنیم ،کسی این موضوع را از ما
باور نمیکرد اما به تدریج همه دنیا فهمیدند آمریکا کشوری است که با دیگران
عهد میبندد برای آنکه آن را بشکند نه آنکه آن را اجرایی کند.
حس��امالدین آش��نا مش��اور حس��ن روحان��ی و رئی��س مرکز اس��تراتژیک
رئیسجمهوری در پاس��خ به س��والی درباره پیام واحد جمهوری اسالمی به غرب در
خصوص بازگش��ت به برخی اقدامات قبل از برجام با بیان اینکه برجام اساس��ا یک اتمام
حجت بود گفت:
معنی اتمام حجت آن اس��ت که در برابر اتهاماتی که علیه ایران مطرح ش��ده بود ،با
عزتمندانهتری��ن روش آن را برطرف کردیم .ضمن اینکه معنای نرمش قهرمانانه هم که
میزان
رهبری در ابتدای پروسه مذاکرات به آن اشاره کردند چیزی جز این نبود.

رویـداد
اخبار

دشمنان دیگر توان و ظرفیتی
برای فعال کردن ندارند

فرمان��دهکل س��پاه با بیان اینک��ه در اوج تقابل با
استکبار قرار داریم و دش��منان دیگر توان و ظرفیتی
ب��رای فعال کردن ندارند ،گفت :س��پاه دژ مس��تحکم
دفاع از اس�لام و ایران اس�لامی بوده و بسیار مسلط،
ماهر ،مستحکم ،قوی و بدون هراس از دشمن ایستاده
و در میدان است.
سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه
در آیین تکریم و معارفه معاون بازرس��ی س��پاه اظهار
داش��ت :دش��من همه ظرفیته��ای الزم از ارعاب و
تهدید نظامی تا تحریم اقتصادی و عملیات روانی را با
هدف القای ناامیدی و شکستن استقامت و عزم راسخ
نظام و ملت ایران در پیگیری اهداف و آرمانهای بلند
خود به کار بسته و رسالت سنگین امروز ما این است
که راه های غلبه را بردشمن ببندیم.
سرلش��کر س�لامی با تاکید بر اینکه س��پاه امروز
س��پاهی در قامت شکس��ت دادن دش��منی با ائتالف
جهانی است ،گفت :رسالت سپاه ناامید کردن دشمن
در دس��تیابی به اهداف و توطئه های شوم خود علیه
انقالب اسالمی و ملت ایران است که بحمداهلل تاکنون
نیز این مهم به بهترین شکل صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد :دشمنان ما بیش از هر زمانی
خسته ،افسرده ،ناامید و ناکام هستند ،اما تهدید را رها
نک��رده و هر گذرگاهی از عرص��ه اقتصادی و عملیات
روان��ی تا نا امن س��ازی مرزها را به می��دان مقابله با
جمهوری اسالمی ایران مبدل کرده اند ،امروز در اوج
تقابل با اس��تکبار قرار داریم و دش��منان دیگر توان و
ظرفیتی برای فعال کردن ندارند .سپاه نیوز

سرمقاله
انتظار واکنش قاطعتر میرفت
ادامه از صفحه اول
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هرگونه تحرک احتمالی دشمنان پاسخی پشیمان کننده خواهد داشت

س��تادکل نیروهای مسلح در
امنيت و اقتدار
بیانیهای با حمایت از تصمیم
دول��ت جمهوری اس�لامی ای��ران ب��رای کاهش
تعهدات هس��تهای تاکید کرد :به دشمنان هشدار
می دهیم هرگونه تحرک احتمالی آنها با پاس��خ
پش��یمان کننده ملت و فرزن��دان انقالبی آنها در
نیروهای مسلح مواجه خواهند شد.
در این بیانیه آمده اس��ت :پس از سالها مذاکره
و گفتگو میان جمهوری اسالمی ایران و طرف های
غرب��ی ،برنامه جامع اقدام مش��ترک(برجام) در ۲۳
تیرم��اه  ۹۴به امضای جمهوری اس�لامی ایران و ۶
قدرت جهانی (چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس ،آمریکا

و آلمان) رسید و بر اساس آن طرف های جمهوری
اسالمی ایران متعهد شدند که ضمن برداشتن همه
قطعنام��ه های ظالمانه س��ازمان ملل علی��ه ایران،
تمامی تحریم های هسته ای را لغو کنند.
طی سالهای گذشته از اجرای برجام ،جمهوری
اسالمی همواره نش��ان داده است به همه تعهدات
خود پایبند بوده که نتایج بازرسی ها و تایید آژانس
بی��ن المللی انرژی اتمی بر فعالیت های صلح آمیز
جمهوری اسالمی ایران گواهی بر این ادعاست.
ام��ا در ط��رف مقاب��ل دونالد ترام��پ رئیس
جمهور بی خرد ایاالت متحده آمریکا سال گذشته
و درس��ت در چنین روزی ( ۱۸اردیبهش��ت )۹۷

در اقدام��ی یکجانبه و بر خالف تمام تعهدات بین
المللی از برجام خارج و تحریم های جدیدی علیه
ای��ران اعمال کرد .پس از آن اتحادیه اروپا با اتالف
وق��ت برای جلوگیری از خروج از برجام ،وعده داد
ک��ه به تعهدات برجامی خود متعهد می ماند و در
قالب س��از و کار جدید مالی با جمهوری اس�لامی
ایران به همکاریهای اقتصادی و مبادالت تجاری
ادامه خواهد داد .لیکن اکنون و پس از یکس��ال از
آن وعدهها عمال از سوی طرف های اروپایی اقدام
موثری صورت نگرفته و این حقیقت بارها در بیان
مسئوالن کش��ور تکرار شده اس��ت .این در حالی
اس��ت که نظام حاکم بر ایاالت متحده آمریکا که

سردار رمضان شریف:

تناقض گویی درباره سهمیه بندی بنزین

سپاه میتواند پاسخ دندانشکنی به دشمنان ملت ایران بدهد
سخنگوی س��پاه گفت :س��پاه در این
تر يبــــو ن
بره��ه حس��اس زمان��ی از تجهی��زات
نظام��ی قدرتمن��دی برخ��وردار اس��ت و میتواند پاس��خ
دندانشکنی به دشمنان ملت ایران بدهد.
س��ردار رمضان شریف در مراس��م یادواره شهید مدافع
حرم جواد دوربین در انزلی با تأکید بر پیشرفتهای نظامی
و دفاعی سپاه پاسداران اظهار داشت :آمریکاییها در میدان
نبرد علیه جمهوری اس�لامی ایران کاری از پیش نخواهند
برد.
سخنگوی سپاه آمریکاییها را همانند یک طبل توخالی
در منطق��ه خاورمیان��ه خواند و عنوان ک��رد :آمریکاییها و
همپیمان��ش در منطق��ه خاورمیان��ه برای مقابل��ه با قدرت
جمهوری اسالمی ایران هیچ توانایی ندارند و مطابق معمول
برابر اراده این ملت شکست میخورند.
سردار شریف اقدام دش��من و در رأس آن آمریکاییها
ب��رای ایج��اد و مدیریت کردن جنگ روانی گس��ترده علیه
ملت ایران اسالمی را متذکر شد و تصریح کرد :آمریکاییها
و همدستانش بدانند امروز جمهوری اسالمی ایران امنترین
کشور در منطقه بحرانزده خاورمیانه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی امروز
برای دفاع از این نظام مقدس و ملت شهیدپرور ایران اسالمی
در آمادگ��ی کاملی به س��ر میبرد گفت :س��پاه در این برهه
حساس زمانی از تجهیزات نظامی قدرتمندی برخوردار است
و میتواند پاسخ دندانشکنی به دشمنان ملت ایران بدهد.
سخنگوی س��پاه تالش بیوقفه دشمن برای شعلهورتر
کردن تحریمه��ا و آتش جنگ اقتص��ادی علیه ملت ایران
اس�لامی را مورد اش��اره قرار داد و عنوان ک��رد :مدیران و
مس��ئوالن کش��ور اگر با روحیه جه��ادی وارد میدان عمل
ش��وند یقیناً پیروزی در این نبرد از آن جمهوری اس�لامی
ایران خواهد بود.

س��ردار ش��ریف با تأکید بر اینکه ملت ایران اس�لامی
در تبدیل تهدیدهای دش��من به فرصت متخصص هستند
ابراز داشت :آمریکاییها مدعی بودند قدرت نخست نظامی
جهان در عرصه دریا هس��تند اما تمام دنیا شاهد بود و دید
ک��ه چگونه مقابل مردم ش��جاع ایران اس�لامی زانو زدند و
شکست خورند.
وی ب��ر باد رفتن تمامی نس��خهها و برنامه آمریکاییها
و رژی��م صهیونیس��تی ب��رای تبدیل ماهی��ت خاورمیانه را
مورد اش��اره قرار داد و عنوان ک��رد :کار آمریکاییها و رژیم
صهیونیس��تی امروز به جایی رس��یده ک��ه آرزوی از نیل تا
فرات خود را کنار گذاش��ته و به دیوار کش��ی در یک کشور
اشغال شده روی آوردهاند.
س��خنگوی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی ادامه دادن
راه شهدای انقالب اسالمی و پاسخگو بودن به آنان را مورد
تأکید قرار داد و اظهار داش��ت :ما به عنوان فرزندان انقالب
اس�لامی با سربلندی تمام به ش��هدا اعالم میکنیم که راه
آنها را ادامه میدهیم و دش��منان انقالب را به خاک ذلت
میکشانیم.
س��ردار ش��ریف ایجاد روحیه یأس و ناامیدی در مردم
علیه انقالب اس�لامی و دس��تاوردهای این نظام مقدس را
برنام��ه راهبردی دش��من در میدان جن��گ روانی خواند و
گفت :دش��منان ملت بزرگ ایران اس�لامی باید بدانند که
امروز این ملت ش��هیدپرور بیش��تر از گذشته برای مقابله با
آنها آمادهاند.
وی ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت در جامعه را س��بب
زمینگیر ش��دن توطئههای دشمنان اسالم و انقالب اعالم
کرد و بیان داش��ت :به برکت خون پاک ش��هدای انقالب و
مدافعان حرم س��ر دشمنان اسالم و انقالب به سنگ خورده
اس��ت در برابر اراده الهی ملت ایران اسالمی به خاک مذلت
سپاه نیوز
افتادهاند.

حضور ناو هواپیمابرآمریکایی در خلیج فارس؛

تهدید واقعی یا جنگ روانی؟

نگاه��ی ب��ه حضور ن��اوگان
گــ�زارش دو
نظامی آمریکا در خلیج فارس
بهخوب��ی نش��ان میدهد که حداق��ل در یک دهه
اخیر ناوه��ای هواپیمابر آمریکای��ی بهجز مواردی
معدود حضوری مستمر در خلیج فارس داشتهاند.
سه روز پیش آمریکاییها از اعزام ناو هواپیمابر
آبراه��ام لینکلن به خلیج ف��ارس در پی آنچه آنها
تشدید تنشها با ایران خواندند ،خبر دادند.
در همی��ن رابطه جان بولتون مش��اور امنیت
ملی کاخ س��فید گفت که دول��ت ترامپ در حال
اس��تقرار یک گروه از ناوهای جنگی و بمبافکنها
در منطق��ه خاورمیانه اس��ت که ای��ن اقدامات در
واکنش به "نش��انهها و هش��دارهای" ایران خواهد
بود و واش��نگتن قصد دارد با این اقدام نشان دهد
که با نیروی بیرحمانهای در برابر هرگونه حملهای
واکنش نشان خواهد داد.
بولت��ون همچنین گفته اس��ت :ایاالت متحده
ال برای پاسخ
بهدنبال جنگ با ایران نیست ولی کام ً
دادن به هرگونه حملهای از س��وی نیروهای ایرانی
یا نیروهای نیابتی آنها آماده هستیم.
از سوی دیگر برخی رسانههای آمریکایی مانند

وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شدهاند که
دلیل اعزام این ناوگروه به خلیج فارس مطلع شدن
آمریکاییها از قصد حمله ایران به مواضع نیروهای
آمریکایی در عراق و سوریه است.
همچنین این رس��انه در گ��زارش خود مدعی
شده اس��ت که ایران قصد دارد با تحریک نیروهای
تحت حمای��ت خود در یمن حمالت��ی را در تنگه
بابالمندب علی��ه منافع آمریکا ترتیب دهد .اما آیا
اع��زام این ناو به خلیج فارس جنبه تهدیدآمیز و بر
آغاز فاز جدیدی از آمریکا درباره ایران داللت دارد؟
از اواسط دهه  60و در اثنای دفاع مقدس آمریکا
ناوگان خود را بهصورت جدی برای حمایت از ارتش
صدام در جنگ با ایران وارد خلیج فارس کرد.
نگاهی به س��ابقه حض��ور ن��اوگان آمریکا در
خلیج فارس نش��ان میدهد که در طول  30سال
گذشته ناوگان نیروی دریایی ارتش آمریکا حضور
مس��تمری در خلیج فارس داش��ته و در این بین
ناوه��ای هواپیمابر آن نیز جز م��واردی معدود که
ب��رای تعمیر و اورهال به آمریکا اعزام ش��دهاند از
این حضور مستمر مس��تثنی نبودهاند .ازسرگیری
فعالیت ناوگان پنجم ارتش ایاالت متحده در بحرین

در جلسه هیئت دولت چه گذشت؟

هیئ��ت دول��ت ،روز (چهارش��نبه 18
بهارستـــان
اردیبهش��ت) ب ه ریاس��ت حجتاالس�لام
حسن روحانی ،رئیسجمهور ،تشکیل جلسه داد.
اخبار و حاش��یههای جلس��ه امروز هیئت دولت را در این
گزارش بخوانید.
امروز در هیئت دولت چه گذشت؟
در این گزارش مهمترین اخبار مطرحش��ده در حاش��یه
هیئت دولت را میخوانید.

چه کسانی با افکار عمومی بازی کردند؟
وزی��ر نف��ت که ت��ا کنون چن��د بار از
درحـــاشيه
س��همیه بندی و افزایش قیمت بنزین
خبر داده بود ،در مصاحبه ای اعالم کرد که س��همیهبندی
بنزین اصال رس��میت نداشته و به طور کلی در وزارت نفت
تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
بی��ژن زنگنه وزیر نفت ت��ا کنون چند ب��ار و حتی در
جل��وی دوربین از س��همیه بندی بنزی��ن و افزایش قیمت
سوخت خبر داد.
بعنوان مثال وی روز چهارشنبه دهم بهمن سال گذشته
در حاش��یه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و جلوی
دوربی��ن صداوس��یما به صراحت تاکید ک��رده بود که ما جز
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین راهی نداریم یعنی باید
یا سهمیهبندی کنیم یا افزایش قیمت داشته باشیم .وی بعدا
هم در خصوص بنزین چنین جمالت مشابهی داشت .از طرف
دیگر موضوع سهمیه بندی بنزین از سوی دولت هم پیگیری
و در جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست
رئیس جمهور است ،در این زمینه بحث و بررسی شد.
محم��ود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در حاش��یه
جلس��ه هیئت دول��ت در  28فروردین امس��ال و در جمع
خبرنگاران با اشاره به همین موضوع گفت :در شورای عالی
هماهنگی اقتصادی روی س��ناریوهای محتلف قیمت بنزین
بحث ش��د ،اما تصمی��م نهایی در این زمینه گرفته نش��ده
است .همچین موضوع س��همیه بندی بنزین در جلسه روز
چهارشنبه  11اردیبهشت سران قوا مطرح شد.
علی الریجانی رئیس مجلس هم بعد از جلسه سران قوا
اعالم کرد که بنا ش��د س��همیه بندی بنزین به نحوی انجام
شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشار نیاید.
همچنی��ن دولت در الیحه بودجه س��ال  98خواس��تار
سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن شد که نمایندگان
با این موضوع مخالفت کردند.

از سال  1995خود گویای این امر است ،چه اینکه
حض��ور نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس
از س��ال  2001به بعد بهدلی��ل جنگهای عراق و
افغانستان پررنگتر هم شده است.
در یک دهه گذشته همواره ناوهای هواپیمابر
آمریکای��ی در خلی��ج ف��ارس حضور داش��تهاند و
طوالنیترین غیبت این ناوها مربوط به سال 1397
اس��ت که طی آن پس از خروج ناو تئودور روزولت
در  29فروردی��ن س��ال  97از خلیج فارس ،تا دی
ماه همان سال هیچ ناو هواپیمابری به خلیج فارس
اعزام نش��د ت��ا اینکه در اول دیماه س��ال  97ناو
هواپیمابر جان س��ی استینس همزمان با رزمایش
نیروی زمینی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در
خلیج فارس وارد این منطقه شد.
ای��ن یعن��ی در ط��ول  10س��ال گذش��ته
طوالنیتری��ن عدمحض��ور ناوه��ای هواپیماب��ر
آمریکایی در خلیج فارس تنها  10ماه بوده اس��ت
و بهغیر از آن ناوه��ای هواپیمابر آمریکایی حضور
مستمری در خلیج فارس داشتهاند.
حاال قرار اس��ت این ن��او مانند س��ایر ناوهای
هواپیمابر آمریکایی که طی سالیان گذشته همواره
در منطقه خلی��ج فارس تردد داش��تهاند به خلیج
فارس بیاید .این حضور البته از دید نیروهای ایرانی
پنهان نمانده است و سخنگوی شورای عالی امنیت
ملی گفته است که براس��اس رصد دقیق نیروهای

صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی کشورمان در حاشیه
جلس��ه دولت و در حیاط پاس��تور درباره اقدام متقابل دربرابر
خروج آمری��کا از برجام گفت:آمریکاییها میخواس��تند ما را
در دام بیاندازن��د تا رفتار م��ا را مدیریت کنند و با اقدام ایران
و ب��ا صبر راهبردی ما رفتار نفاقگونه آنها نمایان ش��د.همتی
رئیس کل بانک مرکزی که کمتر در حیاط پاستور و در جمع
نمایندگان رس��انهها حاضر میش��ود ،درب��اره ارز گفت :تمام
تالش و همت ما این اس��ت که ثبات نس��بی در بانک مرکزی
ایجاد کرده و از نوس��انات شدید جلوگیری کنیم .رضا رحمانی
از دیگ��ر وزرایی بود که در حیاط پاس��تور به رس��انهها گفت:

سالهاس��ت رو به زوال است در س��الگرد خروج از
برج��ام و در اقدامی نابخردانه تحریم های دیگری
ب��ه تحریم های گذش��ته خود علیه ای��ران افزوده
اس��ت .در چنین شرایطی جمهوری اسالمی ایران
در تصمیمی بر اس��اس س��ه اصل عزت ،حکمت و
مصلح��ت «کاهش تعه��دات هس��تهای» خود در
چارچوب برجام ،عملیاتی کرده و مصمم اس��ت با
اقت��دار کامل و برای حراس��ت از حقوق حقه ملت
ایران اقدامات مقتضی در این زمینه را انجام دهد.
س��تادکل نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی
ای��ران ضمن حمایت و پش��تیبانی از این تصمیم،
به ملت ش��ریف و انقالبی ایران اطمینان می دهد

ک��ه با تکیه بر اقتدار نظ��ام و توان داخلی ،تقویت
و اس��تحکام درونی قدرت و توجه بیش از پیش به
اقتصادی مقاومتی از این گردنه س��خت نیز عبور
خواهیم کرد و بار دیگر دش��من را در دستیابی به
اهداف ظالمانه ناکام خواهیم ساخت.
در پایان ضمن تاکید بر حفظ هوشیاری آحاد
جامع��ه در مقابل عملیات روانی دش��من ،آمادگی
کامل و مقتدرانه نیروهای مس��لح برای حفاظت از
کیان جمهوری اس�لامی ایران اع�لام نموده و به
دشمنان هشدار می دهیم هرگونه تحرک احتمالی
آنها با پاسخ پشیمان کننده ملت و فرزندان انقالبی
آنها در نیروهای مسلح مواجه خواهند شد.

اینها نش��ان می دهد که وزارت نف��ت و دولت تصمیم
قطعی داش��تند تا بنزین را سهمیه بندی کند و قیمت آنرا
افزایش دهد .حتی جلس��اتی نیز برای هماهنگی موضوع و
چگونگی اعالم خبر بین مس��والن پاالیش و پخش و صدا و
سیما در این خصوص برگزار شد.
اما س��ه ش��نبه گذش��ته وقتی زمان آغاز سهمیهبندی
بنزین ساعت  24روز پنجشنبه ( 12اردیبهشت) ،اعالم شد
و متعاق��ب این خبر روز چهارش��نبه در پم��پ بنزین های
کشور صف های طوالنی تشکیل شد و واکنش ها ومخالفت
ها آغاز ش��د ،وزیر نفت خبر سهمیه بندی بنزین را تکذیب
ک��رد و در هم��ان روز مصاحبه تلویزیونی گف��ت که آنچه
درباره س��همیهبندی بنزین اعالم ش��ده دروغ است و بعدا ً
توضیح بیشتری در این باره اعالم خواهد شد.
وزیر نفت روز یکش��نبه  15اردیبهشت هم در مصاحبه
ای گفت که بعد از اعالم خبر سهمیه بندی بنزین چند نفر
از سوی دستگاه قضائی بازداشت شدند .وی مجددا موضوع
س��همیه بندی بنزین را منکر ش��د و گفت :س��همیهبندی
بنزین اصال رس��میت نداشته و به طور کلی در وزارت نفت
تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
س��وال این اس��ت وقتی خود وزیر در س��ال گذشته از
س��همیه بندی و افزای��ش قیمت بنزین خب��ر داده بود ،در
جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی روی این موضوع
بحث ش��د ،در جلسه سران قوا هم این موضوع مطرح شد و
دولت در الیحه بودجه هم خواس��تار سهمیه بندی بنزین و
افزایش قیمت آن شد ،چرا وزیر نفت می گوید سهمیهبندی
ت نداش��ته است .چرا مس��ئولین درباره
بنزین اصال رس��می 
بنزی��ن با احساس��ات و امنیت جامعه ب��ازی می کنند؟.اگر
مس��ئولین وزارت نفت از موضع خود در قبال سهمیه بندی
و افزایش قیمت بنزین عقب نش��ینی کردند چرا صادقانه با
الف
مردم در میان نمیگذارند؟
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اینکه دولت توقع داشته باشد اروپا در زمان مقرر
شده  60روزه تن به اجرای تعهدات خود بزند یا اینکه
آمریکا پای میز مذاکره بازگردد و بخواهد که برجام را
اجرا کند ،چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وقیح ش��دن اروپا و آمریکا به خاطر آن اس��ت که
جمهوری اس�لامی ایران در جریان مذاکرات و توافق
هستهای کوتاه آمد و سعی کرد با مدارا طرف مقابل را
به رعایت تعهدات خود ترغیب کند.
حت��ی پس از آن ک��ه آمریکا از توافق هس��تهای
بیرون آمد و رس��ماً آن را نقض کرد ،دولت جمهوری
اس�لامی ای��ران نباید یک مهلت یکس��اله به آمریکا و
اروپا میداد که با احتساب دو ماه فرصت دیگر ،جمع
آن به  14ماه میرسد .خروج از توافق هستهای هزینه
دارد و ماندن در آن نیز بدون هزینه نیست ،اما ماندن
جمهوری اسالمی ایران در برجام باید طرف اروپایی و
آمریکایی را وادار کند تا تعهدات خود را اجرا کنند یا
برای آنها هزینه ایجاد کند ،در غیر این صورت تصمیم
دیگری باید درباره برجام و دیگر گزینههایی که ایران
روی میز دارد گرفت.
اقدام دولت در توقف فروش اجباری اورانیوم و آب
س��نگین در مرحله نخست ،پاسخ به آمریکا و اروپا در
قبال همه اقدامات ضدبرجامی آنها ،میتواند یک اقدام
محرک علیه آنها باش��د ،البته ای��ن تحریک دو جنبه
دارد یا منفی اس��ت یا مثبت ،اگر این اقدام ایران تأثیر
مثبت داشته باشد پیش از پایان فرجهای که جمهوری
اس�لامی ایران ب��ه اروپ��ا و آمریکا داده ،ای��ن دو باید
تعهدات برجامی خ��ود را اجرا کنند ،که البته بعید به
نظر میرسد و از جنبه منفی نیز باید در انتظار اقدامات
خصمانه بیشتری از سوی آمریکا و اروپا باشیم.
شرایط حاکم ایجاب میکند که همه دستگاهها در
آماده باش کامل با حداکثر توان خود باش��ند ،آمادگی
همه نهادها و سازمانها در کنار یکدیگر و آماده باش
رزمی نیروهای مسلح (ارتش و سپاه) یک دلگرمی در
کش��ور ایجاد میکند و البته باعث میش��ود دشمن با
دی��دن چنین آمادگی پررنگی ،خود را عقب بکش��د و
س��ودای جنگ را از س��ر بیرون کند .نکته دیگری که
باید به آن اش��اره کرد این اس��ت که برجام دیگر قابل
دفاع نیس��ت ،هر چند از همان زمان پیدایش و زایش
ای��ن نوزاد ناقص ،قابل دفاع نبود ،اما اکنون که آمریکا
و اروپا  4س��ال اس��ت تعهدات توافق هستهای را اجرا
نکردهاند ،ارزش دفاع کردن هم ندارد.
تمرک��ز بر روی نوع واکنش و برخورد ایران با اروپا
و آمری��کا در زمینههای سیاس��ی اقتصادی و نظامی با
ارزش ترین و مهمترین مقولهای است که اکنون همه
باید بر روی آن متمرکز شوند .آقای روحانی روز گذشته
در سخنان خود که تقریباً قاطع و محکم بیان شد ،اما
بار دیگر به دفاع از توافق هس��تهای پرداخت .در حالی
که وجود برجام باعث تش��دید تهدیدات و تحریمهای
اقتصادی آمریکا و غرب علیه ایران شده است.
و باید گفت انتظار پاسخ و واکنش قاطع تری از دولت
در مقابل همه اقدامات آمریکا و اروپا بودیم که دیده نشد،
شاید باید همچنان در انتظار رفتارهای انقالبی تر از دولت
باشیم ،اما همین را هم غنیمت میشماریم.

دیدگاه

مسلح جمهوری اسالمی ایران ،ناو هواپیمابر آبراهام
لینکل��ن  21روز قبل ( 26فروردی��ن) وارد دریای
مدیترانه شده است و بیانیه بولتون استفاده ناشیانه
از یک رویداد سوخته برای جنگ روانی است.
از س��وی دیگر حض��ور ناوهواپیمابر آمریکا در
خلیج فارس خود گزارهای از عدممیل آمریکاییها
ب��رای آغاز جن��گ در خلیج فارس اس��ت زیرا در
صورتی ک��ه آمری��کا بخواهد جن��گ جدیدی در
خلیج فارس علیه ایران آغاز کند ناوهای هواپیمابر
خود را از خلیج فارس و نزدیکی سواحل ایران دور

مطابق اعالم وزارت جهاد کش��اورزی ،اق�لام تنظیم بازاری به
حد کافی ذخیره شده است.
رئیس دفتر رئیسجمهور در حیاط پاستور درباره سخنان
ام��روز رئیسجمهور و اقدامات متقابل خ��رج آمریکا از برجام
گفت :ما در این دو ماه دو اقدام اساسی انجام خواهیم داد که
اگر به نتیجه رس��یدیم به روز پیش از برمیگردیم ولی اگر به
نتیجه نرسیدیم مرحله دوم را اجرایی میکنیم.
وی با بیان اینکه سیاس��ت دولت این است که باید قیمت
دالر کاه��ش یابد ،گفت :بان��ک مرکزی تمام تالش خود را در
این زمینه انجام میدهد.

میکند تا آسیبپذیری آنها را کاهش دهد.
ع�لاوه بر ای��ن اگر مقص��ود آمری��کا از اعزام
ن��او هواپیمابر ب��ه خلیج فارس آغاز جنگ باش��د،
میبایس��ت ن��اوگان پنجم خود را ک��ه در بحرین
مس��تقر اس��ت به جایی دورتر از برد موشکهای
ضدکشتی ایرانی منتقل کند و همچنین تغییراتی
در وضعیت اس��تقرار نیروهای خود در پایگاههای
منطق��هایاش بهمنظور کاهش آس��یبپذیری در
قبال پاس��خهای ایران ایجاد کند که تا کنون هیچ
تسنیم
یک از این اتفاقات روی نداده است.

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور به خبرنگاران گفت:
با عنایت به اینکه شرایط مختلفی میتواند وجود داشته باشد
س��ه حالت متفاوتت��ر از قانون بودج��ه  1398پیش بینی و
ارزیابی کردیم و گزارش این شرایط را آماده و به دولت عرضه
کردیم.
محمد ش��ریعتمداری در حاش��یه جلس��ه دول��ت درباره
توزیع بس��ته معیش��تی بی��ن مددجویان بهزیس��تی و کمیته
ام��داد توضیحاتی ارائه کرد .در جلس��ه هیئت دولت تعدادی
از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار
تسنیم
گرفت.

