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مابهدولتهایآمریکابدبینبودهایمبهدولتترامپبدبینتر
رئیس فراکس��یون امید مجلس گفت: ما همیشه به دولت های آمریکا بدبین 

بوده ایم و به دلیل عملکرد بد ترامپ به این دولت بدبین تر هستیم.
محمدرضا عارف با اش��اره به ادعا های آمریکا برای مذاکره با ایران و اعالم شماره 
تلفن از سوی ترامپ برای تماس مسئوالن و مردم، گفت: آمریکا سیاست چماق و هویج 

را دنبال می کند. وی تاکید کرد: وزرا و مسئوالن رئیس جمهور آمریکا به یک نوع عمل 
می کنند و شخص ترامپ هم به دلیل داشتن منش تجاری و تجارت مآبانه اینگونه مطالب را 

مطرح می کنند و اینکه چه میزان بیان اینگونه سخنان باور ترامپ باشد بحث جدی  دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر با بیان اینکه ما پیش از این مذاکراتی 
را درباره بحث هس��ته ای داش��تیم که آمریکا از آن کنار کشید، اظهار کرد: چه اطمینانی 
وجود دارد که ما اگر به هر شیوه ای وارد مذاکره با آمریکا شویم آن ها تا پایان ادامه دهند و 

اگر به تفاهم هم برسیم هیچ تضمینی برای اجرایی کردن آن وجود ندارد.

وتوش بدون ر
وضعیتپایگاههایآمریکادرمنطقهمثلگوشتیزیردندانماست

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت: ناو هواپیمابری که حداقل ۴۰ تا ۵۰ 
هواپیما بر روی خود دارد و شش هزار نیرو در خود جمع کرده، در گذشته برای 

ما یک تهدید جدی بود، اما االن یک سیبل است.
سردار امیرعلی حاجی زاده با اشاره به وضعیت پایگاه های آمریکا در منطقه و 

توان موشکی سپاه، اظهار کرد: وضعیت آمریکایی ها طوری است که انگار گوشتی 
در زیر دندان ما هس��تند و اگر تکان بخورند بر سرش��ان می زنیم. وی با بیان اینکه 

چنین وضعیتی در حال حاضر در منطقه شکل گرفته است، اظهار کرد: قباًل اینطور نبود. 
اینها قباًل برای ما تهدید بودند اما حاال فرصت هستند.

وی تاکید کرد: ناو هواپیمابری که حداقل ۴۰ تا ۵۰ هواپیما بر روی خود دارد و شش 
هزار نیرو در خود جمع کرده، در گذشته برای ما یک تهدید جدی بود، اما االن یک سیبل 

است و تهدیدات بدل به فرصت ها شده است.

پاسداران
تحرکاتآمریکاتنهاجنبهروانیدارد

رئیس س��ابق کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای 
اس��المی آرایش جنگی آمریکایی ها در منطقه خلیج فارس را نشانه جنگ روانی 

دانست و گفت: حضور این ناوها پدیده جدیدی نیست.
عالء الدی��ن بروجردی گفت: این موضوع پدیده جدیدی نیس��ت و این ناوها 

همواره، به صورت غیرقانونی و خارج از ُعرف مسائل بین الملل در منطقه ما حضور 
داش��ته اند. وی در ارزیابی اش درباره حض��ور ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس 

اظهار داشت: حضور این ناوها، فقط جنگ روانی است که ما هم سال هاست به آن عادت 
کرده ایم و قدرت مقابله با آنها را نیز داریم.

وی توان نیروهای مسلح کشور در شرایط حاضر را به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته و 
به خصوص در دوران دفاع مقدس ندانس��ت و گفت: توان نیروهای مسلح ما امروزه ده ها برابر 
دوران دفاع مقدس در همه عرصه ها، از جمله موشکی، پدافند و نیز هوایی بیشتر شده است.

نظرگاه

سلیمی:
و هستیم وبه ر با جماعتی انگلیسی زده و غرب پرست و نفوذی ر

نماینده مردم محالت در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به حضور  برخ��ی از مدی��ران دولت��ی در افطاری س��فارت انگلی��س در تهران درحـــاشیه
متأسفانه در شرایط فعلی با جماعتی انگلیسی زده و غرب پرست که متأسفانه در الیه های 

حاکمیت نفوذ کرده اند روبه رو هستیم.
حجت االسالم علیرضا سلیمی گفت: روزگاری مردم در ایام افطار می کوشیدند از لقمه 
حالل فردی پارس��ا،  عالم، اهل دل و عارف اس��تفاده کنند اما متأسفانه روزگار گویا برای 
برخی مدیران دولتی تغییر پیدا کرده و می کوش��ند این عده  خودباخته سفره روباه پیر را 
برای خود انتخاب کنند. وی افزود: در افطاری سفارت انگلیس در تهران که از قضا معاون 
وزیر، مدیرکل و برخی دیگر از دولتی ها بر س��فره ارباب و کدخدای ش��ان نشس��ته بودند 

مطلع نبودند که این روباه پیر سفره با چه نیتی انداخته است.
نماینده مردم محالت در مجلس تصریح کرد: این افراد خودباخته بیهوده نیس��ت که 
از تشر رؤسای غربی خود قافیه را می بازند و به همین جهت است که اسرار کشور به ناگاه 

از ناکجاآباد سر در می آورد.
س��لیمی گفت: متأسفانه در ش��رایط فعلی با جماعتی انگلیسی زده 

و غرب پرس��ت که متأس��فانه در الیه های حاکمیت نف��وذ کرده اند 
روبه رو هس��تیم. وی با اش��اره به اعتراضش به مدی��رکل پارلمانی 
وزارت خارجه در مورد این اقدام ش��نیع گفت: وی در پاسخ به این 
اعتراضم گفت که س��ال های قبل همچنین سفره های افطاری هم 
برپا بوده اما قضیه امس��ال لو رفته است و براساس این اعتراف این 
فرد متوجه ش��دم که چرا سرنوش��ت مملکت به اینجا رسیده زیرا 

موضوعات مهم کش��ور به دست چنین افرادی که نگاه شان به 
نگاه غرب گره خورده سپرده شده است.

فالحتپیشه:
نتیجه برجام برد - برد نبود

رئی��س کمیس��یون امنیت  خارجی ديـــــدگاه سیاس��ت  و  مل��ی 
گفت: آ مریکایی ها نمی توانند و نمی خواهند وارد 

جنگ با ایران شوند.
حش��مت اهلل فالحت پیشه با اش��اره به جلسه 
غیرعلن��ی دیروز مجلس گفت: ۲۸ س��ال اس��ت 
ک��ه راهبرد های دفاعی جمهوری اس��المی ایران، 
خرید های تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولیدات 
کامال بومی و غیردسترس��ی جمهوری اسالمی در 

قالب راهبرد در مقابل آمریکا تعریف شده است.
فالحت پیشه افزود: ما در این حوزه دشمنی 
آمریکا را تش��خیص داده ایم و به آمادگی دفاعی 
رسیده ایم، لذا اعتقاد داریم که جنگ نخواهد شد 

چراکه آمریکایی ها می دانند که امکان 
جنگ با ایران را ندارند.

امنیت  کمیس��یون  رئی��س 
ملی و سیاس��ت خارجی افزود: 
جمه��وری اس��المی ای��ران در 

حال حاض��ر امکان اینکه 
ه��زار  دو  فاصل��ه  از 
هدف��ی  کیلومت��ری 
اصاب��ت  م��ورد  را 

ق��رار ده��د دارد؛ این درحالی اس��ت که ناو های 
آمریکایی تنه��ا ۵۰۰ کیلومتر با ما فاصله دارند، 
لذا آمریکا و هیچ کسی دیگری درگیر جنگی که 
توأم با شکست باشد نخواهد شد. وی بیان کرد: 
معتقدی��م که جنگ نخواهد ش��د چراکه راهبرد 

آمریکا در حال حاضر ایجاد جنگ روانی است.
فالحت پیش��ه گفت: از طرفی دولت باید به 
وظیفه خود به درس��تی عمل کند چراکه بخش 
اعظمی از مش��کالت اقتصادی ما ناشی از تحریم 
نیست بلکه به دلیل ضعف های نظارتی، بازرسی 

و... است که در دولت وجود دارد.
رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی تصریح کرد: در زمینه دفاعی کامال آمادگی 
داریم، اما پایان مس��ائل اخیر جنگ نیست و البته 
هیچ کسی هم از ایران به آقای ترامپ زنگ نخواهد 
زد و در نهایت آمریکایی ها مجبور خواهند شد که 
موضوع مذاک��ره با ایران را ب��ه صورت جدی تری 
مطرح کند، آن ها خواهند دید که موضوع ایران با 

کره شمالی و دیگر کشور ها کامال متفاوت است.
وی اظهار کرد: ما در جلسات کمیسیون امنیت 
۵۰ درصد وقت خود را در قالب طرح ها و سیاست ها 
به بررسی موضوعات امنیتی و دفاعی و اقدام متقابل 
در برابر آمریکا اختصاص داده ایم، آقای ظریف 
امروز به منظور پاسخ به سوال نمایندگان به 

کمیسیون امنیت خواهد آمد.

فالحت پیشه ادامه داد: ترامپ در یک فضای 
روانی که خود و دولت آمریکا به راه انداخته است 
گرفتار شده، دولت آمریکا تمام برگه های خود را 
هزین��ه کرده در حالی که ای��ران هنوز برگه های 
خود را رو نکرده اس��ت، تمام تحریم های آمریکا 
تکراری ب��وده و تکنیک های آمریکا برای تحریم 
ایران ته کشیده اس��ت، البته جمهوری اسالمی 
ایران به دنبال گسترش بحران نیست و در آینده 

موضع آمریکا تغییر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
تصریح کرد: ایران در طول دوران بعد از انقالب تنها 
یک بار وارد مذاکره جدی بر س��ر برجام ش��د، این 
موضوع که تحت عنوان برد- برد مطرح شد نتیجه 
برد - برد نداشت و ایرانی ها دیگر وارد مذاکره ای که 

نتیجه آن برد و باخت باشد نمی شوند.
وی ادام��ه داد: آمریکایی ه��ا ب��ا توج��ه به 
مقدمات��ی که فراه��م کرده اند نش��ان دادند که 
سیاست هایش��ان فعال مذاکره نیست، اگر شرایط 
بخواهد به سمت مذاکره برود آمریکایی ها باید از 

برخی سیاست های خود عقب نشینی کنند.
فالحت پیشه خاطرنشان کرد: سردار سالمی 
در س��خنان خود اظه��ار کرد که ای��ران آ مادگی 
جنگ��ی را دارد، ام��ا جنگ نخواهد ش��د چراکه 
آمریکایی ها نمی توانند و نمی خواهند جنگی را به 

راه بیندازند و تنها به دنبال جنگ روانی هستند.

آتشبهاختیار
هر جایی از کش��ور، ]از جمله[ همین آذربایجان 
شما و تبریز شما -که آقای امام جمعه ی محترم االن 
گفتند و درست گفتند- دریایی از ظرفّیتهای گوناگون 
اقتص��ادی و علم��ی و اجتماع��ی و هن��ری و بقّیه ی 
جنبه های زندگی  اس��ت؛ دریایی است از ظرفّیت؛ این 
ظرفّیتها باید ش��ناخته بش��ود و از آنها استفاده بشود؛ 

چه کسی باید بکند این کار را؟ 
ما مس��ئولین؛ به عهده ی ما مسئولین است. البّته 
اینکه میگویم ما مس��ئولین، معنایش این نیس��ت که 
تکلیف از گردن جوانها برداش��ته اس��ت. معنای آتش 
ب��ه اختیاری که م��ا گفتیم،این اس��ت: یعنی همه ی 
جوانها، همه ی گروه های مؤمن در زمینه های مختلف، 
هر کاری که برایش��ان میّسر است، و مطابق با قوانین 
کش��ور و مصلحت کشور ]اس��ت[، باید انجام بدهند و 

معّطل کسی نباید بمانند.

بیاناتدرديدارمردمآذربايجانشرقی
29بهمن97

مخاطب شمایید

جانکریدرانتظارزندان!
حس��ن عابدینی کارش��ناس سیاست خارجی 
نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، جان 
کری وزیر خارجه پیش��ین را متهم کرد، برخالف قانون 
لوگان بار ها با مقام های ایرانی حضوری یا تلفنی صحبت 
ک��رده اس��ت. ترامپ به صراحت گفته اس��ت که "جان 
کری به آن ها می گوید چه کار کنند. این برخالف قانون 

لوگان است و می توان او را تحت تعقیب قرار داد."
قانون لوگان پیش��ینه ای افزون بر ۲۲۰ ساله دارد. 
جورج لوگان از حقوقدان های ایالت پنس��یلوانا در سال 
۱۷۹۹ میالدی، پیش��نهادی برای جلوگیری از دخالت 
مقام های غیرمسئول در مسائل بین المللی ارائه کرد که 
در کنگره تصویب شد. این پیشنهاد در زمان جان ادامز 
که دومین رئیس جمهور امریکا بود مطرح شد که بحران 

بین ایاالت متحده امریکا و فرانسه )۱۷۹۸( باال گرفت.
در این دوره مذاکراتی بین آمریکا و فرانس��ه شروع 
ش��د، اما مداخله برخی از افراد موجب شد تا تنش میان 
دو کشور افزایش یافت. براساس قانون لوگان هر شهروند 
)مقام غیرمسئول( امریکایی، بدون اجازه مقام های ایاالت 
متحده اگر با کشور متخاصم رابطه برقرارکند )در سیاست 

خارجی دخالت کند(، مجرم محسوب می شود.
قاضی دادگاه می تواند ف��رد خاطی را به پرداخت ۵ 
هزار دالر جریمه تا حداکثر ۳ س��ال زندان محکوم کند. 
س��ناتور جمهوری خواه مارکو روبی پیشتر در نامه ای به 
وزارت دادگستری خواسته است بررسی شود ایا دیدار ها و 
مکالمات تلفنی جان کری ناقض قوانین فدرال بوده است 
یا خیر؟ به نظر می رس��د ترامپ کوش��ش خواهد کرد از 
این موضوع برای صدمه زدن به حیثیت دموکرات ها نزد 
افکار عمومی بهره برداری کند. ترامپ در دوران رقابت های 
انتخابات��ی هم به هیالری کیلینت��ون گفته بود به علت 
استفاده از ایمیل های شخصی برای انجام امور اداری باید 
زندانی شود. حال باید دید رئیس جمهور پرحرف امریکا ایا 
توان انداختن جان کری را به پشت میله های زندان دارد 

یا مانند بقیه حرف هایش فقط بلوف می زند؟

سیاست مجازی

آگهى نوبت اول ارزیابى کیفى و تجدید مناقصه عمومى دو مرحله اى(829/98/672)
مزایده فروش 300 تن آهن آالت و 8000 عدد بشکه هاى فلزى 200 لیترى

مجوز درخواست درج آگهى با شماره 3/199/184 مندرج در سایت ملى مناقصات

شرکت پاالیش گاز بید بلند در نظر دارد مقدار 300 تن آهن آالت و قطعات فلزى مختلف شامل: لوله هاى 
فلزى با قطر کمتر از 8 اینچ ، ورق هاى آهنى ، لوله هاى فن تیوب ، لوازم ادارى فلزى ( میز ، صندلى و 
کمد) ، لوازم برقى فلزى (قاب مهتابى ، سیم ، کابل) قطعات مختلف شیرآالت فلزى ، قطعات فلزى خودرو 
، ضایعات و براده هاى آهن و مس ، سیلندرهاى گاز کلر و کپسولهاى گاز مبرد ، همچنین تعداد 3000 عدد 
بشکه هاى فلزى درب باز و 5000 عدد بشکه هاى فلزى درب بسته 200 لیترى و نیز یک عدد ترازوى 40 تنى 
و یک عدد ترازوى 80 تنى ، موجود در پاالیشگاه گاز بیدبلند ، کیلومتر 35 جاده بهبهان به رامهرمز ، را از 
طریق مزایده عمومى به فروش برساند ، عالقه مندان به شرکت در مزایده پس از ثبت اطالعات در پایگاه 
ملى اطالع رسانى مناقصات کشور و اخذ کد کاربرى تا 5 روز بعد از آگهى نوبت دوم این مزایده مهلت دارند 
کد کاربرى و درخواست شرکت در مزایده خود را حضوراً به آدرس فوق الذکر: اداره امور پیمانهاى شرکت 
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شرکت پاالیش گازبیدبلند

سهامى خاص شماره ثبت 23318
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بخشى مهمى از جهاد اقتصادى ، مسئله تولید مالى است.

روابط عمومى شرکت پاالیش گاز بیدبلند

همایش نقش بسیج در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژى برق در شهرستان رودبار برگزار شد

همایش آموزشى نقش بسیج در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژى برق با حضور سردار 
معاون حوزه  ، مهندس کشاورز  نیرو  وزارت  استانهاى مرکز بسیج  امور  معاون  صحراپور 
بسیج شرکت توانیر ، مهندس زربخش از شرکت ساتپا ، ادارات ، دهیاریها و بخشداریها 
مدیره  هیئت  اعضاى   ، رودبار   و شهرستان  استان  کارمندان  بسیج  و  پاسداران  سپاه   ،
به همراه مدیران و   ، نیروى برق استان گیالن  ، معاونین و مدیران  ارشد شرکت توزیع 
جمعى از کارکنان  امورهاى توزیع برق در یکى از سالن هاى این شهرستان  برگزار شد .
سردار صحراپور معاون امور استانهاى مرکز بسیج وزارت نیرو با بیان اینکه مصرف بى رویه  
یکى از مشکالت بزرگ جامعه ما است، اظهار داشت:در خصوص مصرف در کشور دچار 
ضعف هستیم ، امروزبه دلیل تغییر در سبک زندگى ، از ساده زیستى دور شده ایم و با 
افزایش تجمالت ، اسراف وارد زندگى ما شده است و باید  با ترویج ساده زیستى جلوى 

هرگونه اسراف در جامعه گرفته شود.
سردار صحراپور با اشاره به اینکه ساختار مصرف صحیح در مکان هاى عمومى  نیز وجود 
، اماکن مقدس و  ، ادارات  :  متاسفانه درفروشگاه هاى بزرگ ، ساختمان ها  ندارد افزود 
مساجد نیز در حوزه مصرف انرژى برق اسراف مى شودو با توجه به  تاکید آموزه هاى دین 
اسالم در خصوص حرام بودن اسراف ، مى بایست فرهنگ صحیح مصرف  در بخش هاى 

مختلف کشور نهادینه شود.
وى با اشاره به اینکه  وزارت نیرو تالش مى کند با مدیریت صحیح  امکانات این وزارتخانه  
، پایدارى شبکه برق  را تامین نماید گفت : کاهش تنها یک درصد تلفات برق در کشور 
مزایایى همچون ؛ کاهش سالیانه 660 میلیون لیتر مصرف نفت وگاز، کاهش 17 هزار تن 
سایر آالینده هاى محیطى ، صرفه جویى ساالنه 460 میلیون دالر سوخت را به دنبال دارد.
مردمى  نیروى  بسیج  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزارت  بسیج  مرکز  استانهاى  امور  معاون 
برق  انرژى  بهینه  مصرف  فرهنگ  ترویج  در  بسیج  نقش  درخصوص   ، است  مخلص  و 
خاطرنشان کرد:بسیج در تمامى صحنه هاى کشور حضور دارد و هرجا کشور به مشکلى  
برخورد نماید  براى رفع آن  بسیج  حضور موفق و فعال داشته است  و  در حوزه ترویج 
به نسل هاى  انتقال فرهنگ مدیریت صحیح مصرف   ، برق  انرژى  بهینه  فرهنگ مصرف 

آینده وجلوگیرى از اسراف نیز بسیج مى تواند نقش اساسى  داشته باشد.
و  شهرستانها  برق  توزیع  امور  در  مدیرعامل  مقام  قائم  نرگسى  میرى  مهندس  سپس 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت قمر بنى هاشم (ع) شرکت توزیع نیروى برق استان 

گیالن اظهار داشت : 

مصرف  (ع)افزود:متاسفانه  هاشم  بنى  قمر  حضرت  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
مدیریت  با  توان  مى  که  است  جهانى  استانداردهاى  برابر  سه  ایران  در  برق  انرژى 

صحیح مصرف انرژى و اصالح رفتارهاى مصرفى آن را کنترل کرد.
وى خاطرنشان کرد: رشد و بالندگى صنعت برق آسایش و رفاه مردم را به دنبال دارد 
و براى پایدارى شبکه هاى برق مى بایست فرهنگ مدیریت صحیح مصرف  انرژى 

برق در جامعه نهادینه شود.
تامین برق کشوروحفظ پایدارى شبکه  هاى توزیع برق ، خصوصا در فصول گرم سال 
و در زمان اوج مصرف برق  ، مستلزم سرمایه گذارى و کار مضاعف  است و هزینه 
هاى زیادى را  نیز به دنبال دارد  همچنین   حفظ و نگهدارى نیروگاه هاى تولید و  
شبکه هاى توزیع برق  نیز نیازمند صرف هزینه است و مدیریت مصرف بهینه انرژى 
برق  ضمن  کمک به پایدارى شبکه  هاى برق ،  از هدر رفت منابع کشورنیز جلوگیرى 

نموده و هزینه هاى تولید و توزیع این انرژى پاك را کاهش مى دهد .
مهندس میرى نرگسى  با اشاره به نقش بسیج در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژى 
جهادى  روحیه  و  بوده  مردم  قشر  از  آنکه  دلیل  به  کرد:بسیجیان  خاطرنشان  برق 
دارند ،  مى توانند پیام هاى مدیریت صحیح مصرف برق را در بین آحاد مردم ترویج 
فرهنگ  دهنده  انتقال  تواند  مى  مقدس  نهادى  عنوان  به  وبسیج  دهند  و گسترش 

مصرف بهینه در جامعه و نهادینه کردن آن باشد.
در خاتمه نیز به 10 نفر از افراد حاضر در سالن  به جهت پاسخگویى به سواالت به قید  

قرعه هدایایى از سوى مدیریت توزیع برق شهرستان رودبار اهدا ء شد .

در  بار   نخستین  براى  همایش  این 
اهتمام سازمان  به  شهرستان رودبار 
گیالن  استان  کارمندان  بسیج 
وبسیج کارمندان  شهرستان رودبار  
فرهنگ  کردن  نهادینه  راستاى  در 
و  مى شود  برگزار  برق  بهینه  مصرف 
توانمندى هاى  از  استفاده  هدف آن 
صحیح  فرهنگ  اشاعه  در  بسیج 

مصرف انرژى برق مى باشد .

کژال کیهانی

مذاک��ره می کنن��د، ق��رارداد  می نویس��ند، کن��ار رود راین دستبـهنقد
قدم می زنند، تلفنی با اوباما خوش و بش می کنند 
و معتقدن��د اختی��اری ندارن��د؟! تلگ��رام فیلت��ر 
می کنن��د، دزدی صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان را 
بده��ی می خوانند، از واقعه عاش��ورا درس مذاکره 
گرفت��ه و فریادش می زنند!! و ادعا می کنند اختیار 
کم��ی دارن��د و مدام توصی��ه می کنن��د برخی از 
راه حل ه��ا در اختی��ار دولت نیس��ت!! کاش دقیقا 
بگویند اختیار برای کدام خواسته شان را نداشتند 
و این نداش��تن اختیار در آن زمینه مربوطه کدام 
درد مردم را دوا می کرده؟ آیا اختیار مهار گرانی و 

تورم، اختیار مراوده با کشورها و... را ندارند؟! 
آی��ا بر خ��الف دولت قبلش��ان عن��ان مذاکره 
هس��ته ای را در اختیار نگرفته و خودشان با توجه 
به صحبت های رهبری بدون توجه به خط قرمزها 
برجام ننوش��تند؟! آیا توصیه هایشان برای مذاکره 
ب��ا غرب و پ��س از آن ادامه مذاکره ب��ا اروپا وقتی 
امریکا برجام را نادیده گرفت، انجام نشد؟! این چه 
اختیاری است که نداشتند و نمی دانیم، نکند واقعا 
جناب روحانی می خواسته از برجامی که نوشته در 
همان موقعی که ترامپ آن را کنار می گذارد خارج 
شود و نگذاشتند!! نکند می خواسته جواب داعش را 
با توپ و تفگ بدهد و نگذاشتند!! نکند می خواسته 
به جای دعوت از بش��ار اسد خودش به سوریه رود 
و از مدافعان حرم دلجویی کند و نگذاشتند!!! نکند 
آن کش��تی کمک رس��ان به یمن را که نرسیده به 
یمن برگرداندن��د را هم فراموش کرده که به دلیل 
درخواس��ت های دولت متبوعش از کمکم به مردم 

یمن منصرف شد؟! 
آنطور که از ش��واهد و قراین پیداس��ت برخی 
مسئوالن اجرایی برخی از مسایل را زودتر از آنکه به 
نتیجه برسد فراموش کرده و یادشان می رود درباره 

برخی س��خنان و وعده هایی ک��ه به مردم می دهند 
پاس��خگو باش��ند و ه��ر از چندی مطالب��ی را که 
می گویند از یاد می برند، وقتی یادش��ان نمی آید که 
قول دادند ۱۰۰ روزه بخش اعظم مش��کالت کشور 
را حل کنند و به راحتی می گویند آنکه گفته ۱۰۰ 
روزه نتیجه می گیرد احمق اس��ت!! وقتی یادش��ان 
رفته وعده گردش سانتریفیوژ در کنار چرخ زندگی 
مردم را داده و قرار بوده فقر مطلق را ریشه کن کنند. 
وقتی یادش��ان نمی آید وع��ده داده بودند در پایان 
ریاست جمهوری یازدهم مسکن مهرها کامل شود. 
وقتی یادش��ان نمی آید در انتخابات دولت دوازدهم 
ادعا کردند زبان دنیا را بلد هستند و می توانند همه 
تحریم ها را بردارند در حالی که امروز تحریم ها چند 
برابر ش��ده اس��ت!!! چه توقعی می رود که یادشان 
بیاید چه اختیاراتی داشته و با آنها چه کرده اند. چه 
توقعی است که یادشان بماند تنها دولتی بودند که 
بر خالف مصالح ملی بر خود اجتهاد کرده و اختیار 
تلفنی حرف زدن با اوباما و قدم زدن با وزیر خارجه 

ایالت متحده دور راین را به خود دادند. 
جالب اس��ت بدانید که با همه این یادآوری ها 
رئیس جمه��وری در دیدار صمیم��ی که با فعاالن 
سیاسی داشته گفته: »سواالت و مطالبات از دولت 
باید با اختیارات دولت همخوانی داش��ته باش��د« 
رئیس جمهور در ادامه صحبت های خود فشارهای 
سیاسی و اقتصادی دشمنان علیه ایران اسالمی را 
یک جنگ تمام عیار و بی س��ابقه در تاریخ انقالب 
اس��المی خواند و تاکید کرد که در چنین فضایی 
باید همه نیروهای انقالب متحد باشند و دست در 

دست یکدیگر بدهند.
حجت االس��الم دکتر حس��ن روحانی در ادامه 

اظهار داش��ت: »امروز نمی توان گفت که ش��رایط از 
دوران جن��گ تحمیلی بهتر یا بدتر اس��ت اما ما در 
زمان جنگ مش��کل بانک، فروش نف��ت و واردات و 
صادرات نداشتیم و تنها تحریم ما، تحریم خرید سالح 
بود. تسلیم شدن با فرهنگ و دین ما سازگار نیست و 
مردم آن را نمی پذیرند، لذا نباید تسلیم بشویم و باید 
راه حل ها را پیدا کنیم و در این زمینه البته مهم است 
که چه مقدار از راه حل ها در اختیار دولت قرار دارد.«

رئیس جمه��ور به نوعی با این س��خنان تلویحا 
ب��ه حدود اختی��ارات خ��ود ک��ه آن را کافی برای 
پاس��خگویی به مردم نمی داند اشاره کرده و گفت: 
»وقتی از دولت س��وال و مطالبه ای می شود باید از 
طرف دیگر بررس��ی ش��ود که دولت چه مقدار در 
حوزه های مورد س��وال دارای اختیار بوده اس��ت به 
طور مثال اگر در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ 
و یا فض��ای مج��ازی از دولت س��وال و مطالبه ای 
می شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه ها 
اختی��ار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات 

رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.« 
ام��ا او نگفت که چرا وقت��ی وعده هایش را در 
انتخابات ه��ا و تریبون های بع��دی مطرح می کرده 

نگاهی ب��ه اختیاراتش نداش��ته! آیا نمی دانس��ته 
اختیاراتش چقدر اس��ت و تازه متوجه ش��ده است 
یا ش��ناختی از ح��دود آن نداش��ت، او همچنین 
نگفته وعده ریش��ه کنی فقر مطلق، برداشتن همه 
تحریم ه��ا به دلیل تس��لط به زب��ان بین المللی و 
ساخت مسکن مهر و تک نرخی شدن اجناس کدام 

از حدود اختیاراتش خارج بوده است؟
اما در ادامه رئیس جمهور با اشاره به سخن یکی 
از فعاالن سیاسی که مشکل مردم را صرفاً اقتصادی 
توصی��ف کرد، گفت: »مردم مش��کل اقتصادی هم 
دارند، اما تنها مشکل آنها اقتصادی نیست؛ لذا همه 
جوانب را باید مورد توجه قرار دهیم.در جلساتی که 
بین احزاب و گروه های مختلف تش��کیل می شود، 
مهم این است که بتوان به تصمیمی رسید که مردم 
از ش��نیدن آن خوشحال شوند و احساس کنند که 
در این جلس��ه یک گام مهم به پیش برداشته شده 
است.« اما نگفت که در طی حدود 6 سال نشستن بر 
صندلی ریاست قوه مجریه چرا با احزاب به تصمیم 
خوش��حال کننده نرس��یده و چرا اغلب پیشگام در 
نقدهای نامتعارف مانند به زبان آوردن جمله »بروید 

به درک« به منتقدان بوده است.
رئیس جمهورگف��ت: »وقتی ب��ه عنوان دولت 
الیحه ای را با قید فوریت در خصوص ایجاد وزارت 
بازرگان��ی به مجل��س ارایه می کنی��م و از مجلس 
تقاضا می کنیم که وزارتی به عنوان وزارت بازرگانی 
تشکیل شود انتظار این است که مجلس نیز با آن 
همراهی کند، چرا که در ش��رایط امروز کش��ور با 
توج��ه به ادغام غیراصولی ک��ه در تجمیع چندین 
وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
شد، بدون وزارت بازرگانی نمی شود اوضاع تجاری 

کشور را سر و سامان داد.« 
تعج��ب می کنیم ک��ه روحانی ب��ا وجودی که 
حقوقدان است از حق طبیعی مجلس در رد کردن 
الیحه دول��ت گالی��ه می کند؛ برایم��ان عجیب تر 
می ش��ود که او این موضوع طبیع��ی و حق قانونی 
مجل��س در نظام ه��ای مردم س��االر را ب��ه عنوان 
دلخوری و گالیه مطرح کند!! جالب اس��ت که چرا 
رئیس جمهور همراهی مجلس در اکثر خواسته های 
دولت حتی اجرای برجام را نادیده گرفته و رد شدن 
یک الیحه را اینقدر بزرگ می داند که بالفاصله بعد 

از توصیه به دوستی با احزاب بیان می کند؟!
ام��ا در جلس��ه اخی��ر رئیس جمه��ور نکت��ه 
مه��م دیگری را نیز یاد آور ش��د و اظهار داش��ت: 
»انتخاباتی که در پایان امس��ال برگزار خواهد شد 
می تواند نماد وحدت و اتحاد باش��د، اگر چنانچه با 
هم مهربان بوده و ب��ا همدلی و روحیه برادری در 
کنار یکدیگر گام برداریم و چنانچه یک دس��تگاه 
و ات��اق ب��رای انتخابات تصمیم نگی��رد، می توانیم 

شرایط خوبی را داشته باشیم.«
او به نوعی با اش��اره به این ماجرا اس��تارت کار 
انتخاباتی را قبل از ش��روع تب اتخابات زده و بعد از 
تشبیه مجمع به جمع قلیل به ساختار انتخاباتی دیگر 
هم لقب اتاق!! داده در حالی که واضح بیان نداش��ته 
منظورش از اتاق تصمیم گیر کجاست؟ آیا او شورای 
نگهبان را اتاق می بیند یا هیات دولت یا وزارت کشور 

یا اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق های دیگر.
در نهایت برآیند این س��خنان اینطور می توان 
نتیج��ه گرفت که جناب روحان��ی باز هم به جای 
پاسخگویی مطالبه گری را مشق کرده است. درباره 
اختیار کم دولت تنها می توان یک جمله نوش��ت، 
وقتی به عامه مردم یعنی همه مردم مومن توصیه 
ش��ده آتش به اختیار باشند چطور اختیار عمل از 
رئیس جمهوری که بخواهد در جهت مصالح کشور 
گام بردارد سلب می ش��ود؟! آیا باید باور کنیم که 
روحان��ی به خاطر اختیارات نمی تواند پاس��خگوی 

مطالبات مردم باشد یا؟!

فیلترتلگرام،نوشتنبرجام،خوشوبشبااوباما،مخفیکارینفتیوطلبکاریبراینداشتناختیار؟!

نفرمایید، شما صاحب اختیارید

آیابایدباورکنیمکه
روحانیبهخاطراختیارات
نمیتواندپاسخگویمطالبات

مردمباشدیا؟!


