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نیازی به مقایس��ه توانمندی نظامی ایران و انگلیس نیس��ت، 
چرا که جمهوری اس��امی ثابت کرده در شرایط نابرابری نیز 

پیروز میدان نبرد خواهد بود.
پ��س از تنش هایی که انگلیس آنها را با توقیف نفتکش ایران 
در تنگه جبل الطارق تشدید کرد، رسانه ها و برخی تحلیلگران 

نگران تشدید تنش ها میان ایران و انگلیس شدند.
برخی در این راه سعی کردن پادرمیانی کنند و به این تنشها 
پایان دهن��د، حتی برخی مقامات و مس��ئولین کش��ورهای 
همس��ایه نیز راهی تهران ش��دند در حالی که تاکنون یکی از 
این میانجی ها برای این که انگلیس را متوجه اشتباه خود در 

توقیف نفتکش ایران کند، راهی لندن نشده است.
پ��س از توقیف نفتکش ایرانی که اکنون به یک ماه رس��یده 
اس��ت، نیروی دریای س��پاه پاس��داران یک نفتکش متخلف 
انگلیس را در آبهای خلیج فارس توقیف کرد، توقیف نفتکش 
ای��ران در چارچوب قوانی��ن بین المللی دریان��وردی صورت 
گرف��ت در حالی که توقی��ف نفتکش ایران غی��ر قانونی و بر 

خاق قوانین بین المللی انجام شد.
رأی دادگاه انگلی��س به بازپس ن��دادن پول خرید تانک های 

چیفتن به ایران نیز یکی دیگر از خباثت های لندن است.

با این وجود جمهوری اس��امی ایران بدون توجه به اقداماتی 
که انگلیس��ی ها انجام می دهند، خونسرد و مطمئن به کاری 
که انجام می دهد، به سیاس��ت خود می پردازد چرا که مانند 
انگلیس و آمریکا رفتاری خباثت آمیز ندارد و حق می گوید.

برخی پی��ش بینی می کنند احتم��ال درگیری نظامی میان 
ای��ران و انگلیس در خلیج فارس وج��ود دارد اما این احتمال 
بس��یار ضعیف اس��ت و در صورت چنین درگی��ری نیروهای 

انگلیسی حاضر در منطقه در محاصره قرار دارند.
واقعیت های موجود نظامی ایران و انگلیس برتری جمهوری 
اس��امی را به اثبات می رساند به گونه ای که حتی نشریات 
تخصص��ی نظامی خارجی نیز چنین تحلیلی دارند. یک وبگاه 
تخصص��ی نظامی در قیاس توان نظام��ی ایران و انگلیس، به 
برتری نیروهای مسلح ایران از حیث تعداد پرسنل، کشتی های 

جنگی و بسیاری برتری های دیگر پرداخته است.
وزارت دفاع انگلیس اعام کرده پس از اقدام ایران در توقیف 
نفتکش انگلیس��ی، همه کشتی های تجاری و نفتی کشورش 
را در تنگه هرمز با ناوهای جنگی همراهی می کند، در حالی 

که نیروی دریایی انگلیس چنین توانایی ندارد.
بر اس��اس گزارش مقایسه ای روزنامه اکسپرس، انگلیس تنها 
76 فروند کشتی نظامی از جمله 22  فروند کشتی گشتزنی، 

13 فروند ناوچه و 6 فروند  ناوشکن دارد.
این تعداد کشتی توانایی اسکورت کشتی های تجاری و نفتی 
انگلیس در منطقه را ندارد ضمن این که همه آنها را نیز نمی 

تواند وارد خلیج ف��ارس و دریای عمان کند، جدای از هزینه 
های زیادی که این اقدام برای انگلیس خواهد داشت، نیروی 
دریایی این کش��ور اگر این تعداد از ناوهای خود را به منطقه 

اعزام کند یک اشتباه نظامی بزرگ را مرتکب شده است.
وبگاه »گلوبال فایر پاور« نیز با اس��تفاده از فرمول موسوم به 
»شاخص قدرت« توان نظامی کشورها را ارزیابی کرده و ایران 
را در رتبه »هش��تم« و انگلیس را در رتبه »چهاردهم«  بین 

137 کشور جهان قرار داده است.
شاخص های قدرت نظامی مشخص است، مهمترین آن جمعیت 
و همراه��ی مردمی اس��ت که در آن کش��ور زندگی می کنند، 
جمعیت ایران 20 میلیون از انگلیس بیشتر است و این موضوع 
یکی از ش��اخص های قدرت ایران به حس��اب می آید. گلوبال 
فایر پاور در تحلیل خود نوش��ته: تقریبا حدود 40 میلیون نفر 
از مردم ایران آماده خدمت هستند که 48 درصد کل جمعیت 
این کشور را شامل می شود، در حالی که  36.8 درصد ساکنان 

انگلیس )24 میلیون نفر(  آماده خدمت در ارتش هستند.
در ادامه گزارش این وبگاه نوش��ته ش��ده، ای��ران 873 هزار 
پرس��نل نظامی و انگلی��س 233 هزار پرس��نل نظامی دارد. 
ایران، همچنین دارای 1634 تانک رزمی اس��ت ولی انگلیس 
331 تانک رزمی دارد. ای��ران از نظر انواع توپخانه نیز جلوتر 
از انگلیس اس��ت. از لحاظ ت��وان دریایی نیز ایران در مجموع 
398 فروند کش��تی دارد، اما انگلیس تنها 76 فروند کش��تی 
نظامی از جمله 22  فروند کش��تی گشتزنی، 13 فروند ناوچه 

و 6 فروند  ناوشکن دارد.
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران در دوران دفاع مقدس 
با کمترین امکانات نظامی و تسلیحاتی توانستند عراق دوران 
صدام را شکست دهند، رژیمی که از سوی دو ابرقدرت جهان 
حمایت مالی، تس��لیحاتی و اطاعاتی می ش��د و کشورهای 

عرب منطقه نیز از او حمایت می کردند.
جنگ نفتکش ها ک��ه در خلیج فارس راه افتاد، باز هم ایران 
توانست بدون داشتن جنگ افزارهای پیشرفته کاری کند که 
به زیان آمریکا و کشورهای همپیمان او تمام شود و آمریکا و 

عراق را وادار کند تا به این جنگ پایان دهند.
اکنون که جمهوری اسامی ایران در اوج قدرت نظامی است، 
قطعاً نبرد با ایران برای دش��منان بس��یار هزینه زا و سنگین 
خواهد بود. اکنون ایران دارای موش��ک هایی اس��ت که قادر 

است هر نقطه ای را که اراده کند هدف قرار دهد.
همه منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز زیر سایه 
موشک های ایران است و کافی است کوچکترین حرکتی علیه 
ایران انجام ش��ود، آنگاه است که موشک های نیروهای مسلح 
جمهوری اسامی ایران عمل کرده و جهنی را برای دشمنان 
در منطق��ه بپا خواهد کرد. با توجه ب��ه این که منطقه خلیج 
فارس از حساس��یت بس��یار باالیی برخوردار است، قطعاً بروز 
درگی��ری در این منطقه باع��ث اختال در صادرات پرمصرف 
ترین انرژی جهان خواهد ش��د که نخس��تین کشورهایی که 

زیان خواهند دید، کشورهای اروپایی خواهند بود.

یادداشت

تحریم ظریف نشان داد به گرگ نمی شود اعتماد کرد
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: کسانی که پیش 
از این فکر می کردند با آمریکا می ش��ود مذاکره کرد، امروز با تحریم وزیر خارجه 

کشورمان باید به این باور رسیده باشند که به گرگ و دزد نمی توان اعتماد کرد.
حجت االس��ام مجتبی ذوالنوری با اش��اره به توقیف کش��تی انگلیس��ی و تاثیر 

این اقدام بر توان دیپلماس��ی این کش��ور گفت: توان و قدرت نظامی و دفاعی و 
همچنین عمل به موقع و اراده مستحکم در اراده  ای از این توان در بازدارندگی تاثیر 

جدی دارد و بر معادالت طرف مقابل نیز مؤثر است.
رئیس کمیسیون امنیت  ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: وقتی انگلیسی ها 
کشتی ما را در آب های اسپانیا و در نزدیکی جبل الطارق توقیف می کنند این اقدام ما در 
توقیف کشتی انگلیسی یک عمل متقابل نبود بلکه ما در گذشته از خطاهای کشورهای 

غربی در منطقه اغماض و چشم پوشی می کردیم.  فارس

اصالح طلبان فرافکنی نکنند
س��خنگوی جامع��ه روحانیت مبارز با بیان اینکه دول��ت روحانی به طور عمده با 
حمایت اصاح طلبان روی کار آمده اس��ت، گف��ت: عملکرد ضعیف این دولت بر 

سبد رأی جریان اصاح طلب تاثیر زیادی دارد.
غامرضا مصباحی مقدم در پاس��خ به این س��وال که عملکرد دولت فعلی در حوزه 

اقتصادی و معیشتی تا چه حد در سبد رأی جریان اصاحات در انتخابات آتی تاثیر 
خواهد داش��ت، گفت: مسلما این مسئله تاثیر بسیار زیادی در انتخابات اسفند ماه دارد. 

وی ب��ا بیان اینکه مردم مجلس دهم را ه��م برآمده از دولت روحانی می دانند، ادامه داد: از 
آنجایی که دولت روحانی به طور عمده با حمایت اصاح طلبان روی کار آمده است، عملکرد 
ضعیف این دولت بر س��بد رأی جریان اصاح طلب تاثیر زیادی دارد. وی تاکید کرد: اینکه 
اصاح طلبان، نزدیک انتخابات حس��اب خود را از دولت جدا کنند و وضعیت بد کش��ور را 

ناشی از عملکرد شخص رئیس جمهور بدانند، چیزی جز فرافکنی نیست.  مهر

مشکالت اقتصادی راه حل سیاسی ندارد
محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه مش��کات اقتصادی راه حل سیاس��ی ندارد، 
گفت: کس��انی که راه برون رفت از مش��کل اقتصادی را مذاکره می دانند باید به 

آن ها یادآور شد نتیجه آن را در برجام به خوبی مشاهده کردید.
محمدباقر قالیباف در یادواره شهدای صدرا اظهار داشت: تا قبل از برجام عده ای 

براین باور بودند که مذاکره حال مش��کات است، ولی نتیجه اش را بعد از برجام 
دیدیم که هرگز آمریکا قابل اعتماد نبوده است.

وی با اشاره به اینکه تحریم ها را قبول داریم، اما کاغذ پاره بودن آن را باور نداریم، افزود: 
بد تر از تحریم ها ناکارآمدی و ضعف مدیریتی است که کشور را با چالش بزرگ اقتصادی 
روبه رو کرده که نش��ان از بی تدبیری و رانت خواری اس��ت. قالیباف در مورد تحریم علیه 
وزیر امور خارجه ایران نیز بیان داش��ت: ظریف زبان گویای ملت اس��ت و ایران اسامی 

هرگز بی حرمتی از سوی استکبار را تحمل نمی کند.  جهان نیوز

 کارهای بزرگ نظام نادیده گرفته شد 
و سیاه نمایی شد

حرفهایی نسبت به نظام زدند که واقع بینانه نبود؛ خیلی 
از مثبتات نظام، از کارهای بزرگ نظام نادیده گرفته شد 
و سیاه نمایی شد. و پیشرفتهای عظیمی که به وسیله ی 
دولتها در این س��الها به وجود آمده، ندیده گرفته ش��د؛ 
اینها از روی غفلت ب��ود، لیکن بعضی از این تخریبها از 
روی غفلت نبود. تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری م��ورد تخریب قرار گرفتن��د؛ تخریبهای غیر 
منصفان��ه و ناجوانمردان��ه؛ حّت��ی ش��خصیت موجهی 
مثل آقای هاش��می رفس��نجانی که شخصیت محترم و 
باسابقه ای اس��ت، از دم این تخریبها در امان نماند. این، 
حادثه ی بدی بود. رحمت الهی را نباید با این گونه کارها 
آل��وده کرد؛ با این که م��ا تأکید کرده بودیم. امروز چون 
گذشته است، من نصیحت میکنم؛ اما مسئوالن قضایی 
و غیر قضایی، غیر از نصیح��ت، وظایف دیگر هم دارند؛ 
آنه��ا عوامل این تخریبها را تعقیب کنن��د و آنها را پیدا 
کنند. یک عده به طور مسلّم از روی جهالت و غفلت این 
کار را کردن��د، که البته فعل حرامی انجام گرفت؛ لیکن 
بسیاری از کارهایی که انجام گرفت، کار کسانی بود که به 
هیچ یک از نامزدها عاقه  ای نداشتند و تخریب آنها برای 
تخریِب فضای انتخابات انجام گرفت؛ آنها تخریب کردند، 
برای زیر سؤال بردن نظام اسامی. ما در اختافات بزرگ 
مذهبی، فکری، سیاسی دیده ایم که کسانی وارد میدان 
فتنه انگیزی میشوند و از زبان این، آن را میکوبند؛ از زبان 
آن، این را میکوبند؛ در حالی که نه به این عاقه دارند، نه 
به آن! اینها را پیدا کنید؛ مقصران اصلی بایستی مشخص 
ش��وند، که مطمئناً دست دش��من در کار است. بعضی 
اظهارات، متأسفانه عزیزترین قشرهای این کشور، جواناِن 
مؤمن و بس��یجی، را زیر سؤال برد! این جور نیست، بلکه 
دستهای دشمن است که در کار است برای فتنه انگیزی 

و برای ایجاد فساد.
این ملت، ملت مؤمن و ملت پای بند به عدالت و تشنه ی 
عدالت است. سالها و قرنهای متمادی عدالت در این کشور 
سرکوب شده است. در دوران حکومتهای جبار پادشاهان، 
بخصوص آن وقتی که در کنار استبداد، نیروی خارجی و 
نفوذ خارجی هم وارد شد و دخالت خارجی با دیکتاتوری 
و استبداد توأم شد، این مردم چه ها کشیدند از توأم شدن 
این دو نیروی ش��ّر و شیطانی در کشور ما. مردم تشنه ی 
عدالتند، تش��نه ی حقیقتند، دشمن فسادند؛ مردم اینها 
را میخواهند و آرا و ش��عارهای مردم هم همین را نشان 
میدهد. به کمک الهی باید چشم داشته باشیم؛ از کمک 
الهی مأیوس نشویم؛ توفیقات الهی را قدر بدانیم؛ توجهات 
حضرت بقیةاللهَّ )ارواحنا فداه( را مغتنم بشماریم و بدانیم 
که اس��اس این انقاب و خون مطهر شهیدانی که در راه 
آبیاری این ریش��ه ی مقدس ریخته شده است، دستگاه 
بس��یار باعظمتی درست کرده که هیچ طوفانی به فضل 

الهی قادر به تکان دادن و متزلزل کردن آن نیست.

بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی
7 تیر ماه 1384

مخاطب شمایید

اول تو قطع کن
رئی��س دفتر رئیس جمهور: تماس تلفنی که آقای 
مکرون شب گذشته با آقای روحانی برقرار کرد، 100 

دقیقه طول کشید.
خبر کوتاه بود. به همین کوتاهی که ماحظه می 
فرمایی��د اما ما که کوتاه نم��ی آییم. صد دقیقه؟ آخر 
بی انص��اف ها ماحظه بیت المال ایران و فرانس��ه را 
نکردید؟ تمام معامات ایران و فرانس��ه در صد س��ال 
اخیر اینقدر سودآور نبود که شما صد دقیقه پول تلفن 

را حرام کردید.
در همین راستا "ننجون" بخشی از مکالمات برادر 
روحانی و مکرون اس��تکباری را ش��نود کرده که می 

توانید بخوانید.
روحان��ی: مس��یو مکرون! نفت از م��ا... پژو از رده 

خارج مال ما
مک��رون: نفت و گاز از ش��ما ...رنوی رده خارج ما 

هم از شما
روحانی: پسته از ما ... کنسروهای دربسته از شما

مکرون: پادرمیانی از ما ... داروندار شما از ما
روحانی: باشه قبول

مکرون: قول دادی ها
روحانی: قولم قوله مثل شما اروپایی ها نیست

مکرون: دمت گرم
روحانی: خداحافظ مکرون جان

مکرون: اول تو قطع کن
روحانی: نه اول تو قطع کن

مکرون: تو قطع کن
روحانی: نمیشه خودت قطع کن

مکرون: تو قطع کن
روحانی: اول تو
مکرون: اول تو

روحانی: اوول تو قطع کن
مکرون: خودت قطع کن

ننجون

انگلیس طبل تو خالی است 
فقط صدا دارد

نشر اکاذیب برای به خیابان کشاندن مردم

 از تعطیلی بیمارستان ها تا بیکاری ۳۰ درصدی در ایران!

سرلشکر سالمی: 
وی زمینی سپاه ظرفیت های الزم برای  نیر

تبدیل شدن به قدرت تراز جهانی را دارد
فرمانده کل س��پاه گفت: نیروی زمینی سپاه از قابلیت 
ها و ظرفیت های الزم برای تبدیل شدن به قدرت برتر 

در تراز جهانی را برخوردار است
س��ردار سرلشکر پاسدار حسین س��امی با عزیمت به 
استان سیس��تان و بلوچس��تان از میزان آمادگی های 
دفاعی-امنیتی یگان های نیروی زمینی س��پاه مستقر 
در مرزهای مش��ترک ایران و پاکس��تان و افغانس��تان 

بازدید کرد.
سرلش��کر س��امی در جم��ع فرماندهان و مس��ئولین 
س��تاد فرماندهی نیروی زمینی س��پاه، قرارگاه قدس و 
س��پاه سلمان استان سیس��تان و بلوچستان با قدردانی 
از تاش های خس��تگی ناپذیر و مجاهدانه فرماندهان و 

رزمندگان و اظهار خرسندی از به ثمر نشستن اقدامات 
آنان در برقراری امنیت پایدار مردمی در استان سیستان 
و بلوچس��تان و خنثی س��ازی تهدیدات و باطل کردن 
خواب های آشفته دش��منان گفت:نیروی زمینی سپاه 
به عنوان خط و صف مقدم نیروهای مس��لح و مدافعان 
میهن اس��امی در ای��ن منطقه، با مجموع��ه کاملی از 
دشمنان انقاب و نظام مواجه است که به گونه ای تمام 
عیار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی علیه ملت 
ایران به صحنه آمده اند، در واقع سیستان و بلوچستان 
نقطه کانونی و تاقی توطئه های دش��منان منطقه ای، 
فرامنطق��ه ای، محل��ی و نقطه ای در نب��رد نگرش ها و 
جن��گ اراده ها و ادراک ها برای ب��ه مخاطره انداختن 

امنیت و آرامش مردم ما به شمار می رود.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه امنیت به خودی خود 
ب��ه وجود نمی آید اما به خ��ودی خود از بین می رود ، 
تصری��ح کرد:ما باید هر روز ب��ه طراحی و انجام تاش 

جدید روی بیاوریم، دشمن روش های خود در دشمنی 
ب��ا مل��ت ایران را ه��ر روز تغییر می دهد و م��ا باید با 
هوشمندی و اش��راف اطاعاتی و تسلط بر رویکردها و 

رفتارهای آن، جلوتر از آنها عمل کنیم.
سرلشکر سامی با تاکید بر این که نیروی زمینی سپاه 
از قابلیت ها و ظرفیت های الزم برای تبدیل ش��دن به 
ق��درت برتر در ت��راز جهانی را برخوردار اس��ت ،گفت: 
پاسداران انقاب اس��امی به لحاظ عاطفی، احساسی، 
رأفت و همدردی، همراه مردم و چه بس��ا در متن خانه 
و زندگی مردم حضور دارند و عطر و حرارت این حضور 
برای آنان امیدآفرین و منش��اء اعتماد و آرامش ش��ده 

است.
فرمانده کل س��پاه همچنین ط��ی آیینی 2۵33 طرح 
سازندگی و محرومیت زدایی را در استان افتتاح و 760 
سری جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری را به زوج های 

جوان اهدا کرد.  سپاه نیوز

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونى مسکن کارکنان دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم

شاید باورش سخت باش��د اما طی سال ها و بویژه 
ماه ه��ای اخیر، صحبت هایی در فضای سیاس��ت و 
اقتصاد ایران مطرح شده است که نه با آمار و نه با 

منطق، هیچ خوانش مشترکی ندارد.
صحبت هایی که عمدتاً توسط هسته سخت جریان 
چپ پمپاژ می ش��ود و متأس��فانه پاسخ مناسب و 

موّسعی هم در رّد آنها داده نمی شود.
برخی از محافل تحلیلی می گویند اصرار چهره های 
جریان سیاسی خاص برای بیان این صحبت ها که 
چیزی ش��بیه به دروغ ه��ای پینوکی��و و یا اصرار 
عده ای در شام س��ال 40 هجری بر نماز نخواندن 
امیرالمؤمنین)ع( است؛ از آنرو صورت می گیرد که 
طرح و برنامه هایی برای ایج��اد »فتنه اقتصادی« 

روی میز این جریان پهن است.
و بدیهیس��ت ک��ه در فض��ای ایجاد فتن��ه حتما 
بایستی هیمه های آتشگیر فراوانی را به هر قیمت 
جم��ع آوری ک��رد. همانطور که هیم��ه »تقلب در 

انتخابات« در سال 88 گردآوری شد.

از بیکاری ۳۰ درصدی تا تعطیلی 
بیمارستان ها و شکست ایران در جنگ با 

آمریکا!
آنچ��ه ک��ه در ادام��ه می خوانی��د، بخش هایی از 
اظهارات و س��خنان اش��اره شده اس��ت که توسط 
معاری��ف اصاح طل��ب در ماه ها و س��ال های اخیر 

بیان شده اند.
_سعید حجاریان: نرخ واقعی بیکاری در ایران 30 

درصد است. ]1[
این در حالی است که نرخ واقعی بیکاری در ایران 
12 درصد اس��ت که البته همین رقم نیز نسبت به 
بیکاری 14 درصدی س��ال 89، به میزان 2 درصد 

کاهش یافته است.
آمارهای جهانی هم از کاه��ش نرخ بیکاری ایران 

خبر می دهند.
_تأکیدات مصطفی تاجزاده و سهیاجلودارزاده بر 

شیوع گرسنگی در ایران. ]2[
آنها البته حاضر نشدند بگویند که "نان" در ایران، 
ارزان ترین در جهان اس��ت و ایران اس��امی امروز 

جزو سیرترین کشورهای جهان به شمار می رود.
ضم��ن اینکه »فقر مطلق« که ب��ه معنای احتمال 

گرس��نگی است در ایران ش��یوع ندارد و آمارهای 
جهانی می گوید میزان این س��طح از فقر در ایران 

کمتر از 3 دهم درصد است.
_ تأکی��د توییتری ی��ک خبرن��گار اصاح طلب بر 

قحطی دارو از اردیبهشت 98!
گذش��ت 3 ماه از آن روز موع��ود! به وضوح میزان 

صحت این ادعا را نشان داد.
ضمن اینکه مقامات کش��ور تصریح دارند که بیش 
از 90 درص��د احتیاج��ات دارویی ای��ران از داخل 
تأمین می شود و برای تأمین 10 درصد مابقی نیز 

راه هایی وجود دارد.
_ س��عید حجاریان: بعید نیست دس��ت اندرکاران 
دولت فعلی آمریکا در هم آوایی با کشورهای خلیج 
فارس ادعاهای��ی درباره ی جزایر س��ه گانه مطرح 
کنند و احیاناً در یک درگیری محدود این جزایر را 
تصرف کنند. در صورت وقوع چنین رخدادی، باید 
با نیروی دریایی و موشک آن جزایر را پس گرفت 

که امری است به غایت دشوار. ]3[
ادعای شکس��ت ای��ران در جن��گ ب��ا آمریکا در 
حالیس��ت که ایران اسامی طی س��ال های اخیر 
در تمام جنگ ه��ای نیابتی، آمریکا و متحدانش را 

شکست داده است.
در عرصه رویارویی مس��تقیم نیز ماجرای تسخیر 
پهپ��اد RQ170، دس��تگیری تفنگ��داران آمریکا 
در خلیج فارس، س��رنگون س��اختن پهپاد گلوبال 
هاوک و توقیف نفتکش انگلیس��ی؛ تخمین بهتری 

از قدرت ایران به دست می دهند.
_ ادع��ای یکس��ال قبل خبرگ��زاری ایلن��ا درباره 
احتمال تعطیل ش��دن برخی از بیمارس��تان ها به 

علت تحریم و کمبود تجهیزات. ]4[
مع الوصف گذر زم��ان اثبات خوبی ب��رای بیهوده 
بودن چنین ادعاهایی است. اما تبدیل شدن ایران 
به قطب گردشگری سامت در منطقه غرب آسیا، 
افزای��ش ضریب امنیت داروی��ی در ایران و افتتاح 
بیمارس��تان های جدید در کش��ور نیز نش��انه های 
دیگری هس��تند ک��ه نقاب از ص��ورت بزرگنمایی 

مشکات برمی دارند.
_ علی خّرم، دیپلمات سابق و از چهره های نزدیک 
به دولت: چون »روح برجام« را پیاده نکردیم، چند 

دهه عقب افتادیم! ]۵[

اینکه امید بس��تن به توافق و رؤی��ای کودکانه ای 
ب��ه نام »لغو تمام تحریم ها« س��بب مغفول ماندن 
ظرفیت های کش��ور و کند شدن سرعت پیشرفت 
کشور می شود یا اتکای به داخل، اقتصاد مقاومتی 
و تعام��ل معق��ول و از روی ع��زت با کش��ورهای 
خارجی؛ س��ؤالی اس��ت که پاس��خ آن برای عقل 

سلیم روشن است.
_ روای��ت فرش��اد مؤمن��ی، اقتص��اددان چپ و از 
چهره ه��ای نزدیک به دولت از کم ش��دن مصرف 
گوش��ت قرمز در ایران به دلیل فقر و بیکار ش��دن 
بیش از 1 میلیون نفر پس از اِعمال تحریم های 13 

آبان 97 توسط ترامپ! ]6[
این ادعاها در حالیس��ت که آمار مصرف گوش��ت، 
آم��ار واردات و تولید گوش��ت در ای��ران و میزان 
قدرت خرید یک واحد حقوق برای خرید یک کیلو 
گوشت نس��بت به 20 سال قبل زیاد شده است و 
مؤمنی هیچگاه حاضر نش��د توضیح بدهد با کدام 

دلیل عقانی به این کاهش رسیده است.
ادعای او درباره بیکاری نیز هرگز رخ نداد.

_ 2 مرتب��ه تأکید اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
دولت بر قرار داش��تن ایران در »ش��رایط ته دّره«! 

]7[
پر واضح اس��ت کش��وری ک��ه در ش��رایط ته دّره 
باش��د قادر به برگزاری انتخابات نیست، در مقابل 
دشمنان خارجی شکست می خورد و با کوچکترین 

تحریمی نیز دچار سقوط اقتصادی می شود.
ج��دای از ای��ن، مقام معظم رهب��ری بارها و بارها 
تأکید کرده اند که ایران روی ریل پیش��رفت و در 

»شرایط بدر و خیبر« قرار دارد.
_ادعای خبرگ��زاری دولتی ایران مبنی بر افزایش 

سرقت به دلیل گسترش فقر! ]8[
کارشناس امنیتی تصریح دارند که افزایش سرقت 
ب��ه دالیل دیگ��ری از جمل��ه فرارس��یدن فصول 
مس��افرت، گران ش��دن اقامی مثل موبایل و زیاد 
ش��دن نقدینگی موجود در دس��ت م��ردم صورت 

می گیرد.
ضمن اینکه آمارها از فربه ش��دن قش��ر متوسط و 
کاهش مبتایان فقر مطلق در ایران خبر می دهد.

این س��ؤال نیز همواره مطرح بوده اس��ت که چرا 
افرادی از درون دولت مش��غول خراب جلوه دادن 

اوضاع کشور هستند و آیا میان این افراد و چیزی 
به نام فتنه اقتصادی، نسبتی هست یا خیر؟

این رمان تراژیک صفحات دیگری هم دارد؛ 
طرحی برای »فتنه اقتصادی«

آنچه که اش��اره ش��د تنها ی��ک ورق از یک رمان 
تراژی��ک قطور اس��ت... رمانی که ب��رگ برگ آن 
مشحون از دروغ هایی مثل هزاران بورسیه قانونی، 
دس��ت نسوز قالیباف در حادثه پاسکو، فلج شدن 
ایران بواسطه تحریم ها، گرانی گوشت قرمز به دلیل 
تحریم، لوبیای س��حرآمیز بودن برجام، ناامیدی و 

خشن بودن مردم ایران و... است.
این سخنان در حالی است که مقام معظم رهبری 
بارها و بارها نسبت به »سیاه نمایی«،   ناامیدسازی 

و بزرگنمایی مشکات هشدار داده اند.
اما گویا این هش��دارها در س��تاد جریان سیاس��ی 
خ��اص پژواکی ندارد و آنها به س��مت هدفی دیگر 

ره می سپارند.
رمان تراژیک اش��اره شده که در واقع کنایه ای هم 
به رم��ان ایتالیایی پینوکیو، نوش��ته کارلو کلودی 

دارد البته دارای یک وجه دیگر نیز هست...
و آن، کس��انی هستند که بایستی در توطئه بزرگ 
س��یاه نمایی و بزرگ نمایی مشکات در کنار رهبر 
انقاب قرار بگیرند و نس��بت به آگاه سازی و تنویر 

افکار عمومی اقدام کنند.

اگ��ر در مقابل این جهان دروغ ها، کس��ی نباش��د 
که به م��ردم بگوید اثر تحریم ها ب��ر اقتصاد ایران 
هرگز بیش از 30 درصد نیس��ت، ایران اسامی در 
برخی شاخص های اقتصادی از آمریکا و چین هم 
جلوتر است و کشورمان در بسیاری از شاخص های 
کارآمدی، نمره مطلوب تری نس��بت به بسیاری از 
کشورهای جهان دارد؛ آنوقت بایستی منتظر میوه 

تلخ دروغ های اشاره شده بود.
میوه تلخی که س��وگمندانه بایستی گفت عده ای 
منتظ��ر درو کردن محص��ول آن از کف خیابان ها 
هس��تند و طی 10 سال گذشته بارها و بارها وعده 

آن را داده اند.
آنها درباره اغتشاش��ات دیماه 96 که بر اثر همین 
دروغ ها شکل گرفت نیز گفتند که این اغتشاشات 

پیش لرزه یک رخداد بزرگتر است.مشرق 
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