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نقدی بر مصاحبه ظریف 
با سی.ان.ان:

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش 
رسمی سال 1397

 مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی پرسشگری )1( می کند:

نگاهی به بهره برداری های  
سیاسی از ورزش 
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با آویختن مدال بر گردن متجاوزان
 به یمن صورت می گیرد

تقدیر شاه سعودی از بمباران  مساجد 
6

سرمقاله

تجربیات میدانی دولت دوازدهم طی یکی دو سال 
گذش��ته باید این نتیجه را به دست آورده باشد که 
اتحاد غرب به س��رکردگی آمریکا و سرمایه گذاران 
کالن الب��ی صهیونیس��ت ام��روز دیگ��ر ب��ا همه 
کارت هایشان بازی می کنند تا بدین وسیله خودزنی 

کرده و دست به  نوعی انتحار دسته جمعی بزنند. 
اگر چه مقاومت ه��ای پی درپی و بدون وقفه طرف 
مقابل آن ها به پش��توانه فرهنگ و آیینی که دارند 
هزینه کالنی را برای آن ها داشته و به  تبع آن دیگر 
کش��ورهای بی طرف جهان را نی��ز تحت تأثیر این 
آشفته  بازار ایجاد ش��ده در دنیا قرار داده است اما 
شیطان بزرگ این روزها را با سواری بر دوش غرب 

سپری می کند تا در قمار انتحاری بازنده شوند. 
امروز که پس از 40 س��ال تم��ام قطعات این پازل 
کنار هم قرارگرفته و تصویری واضح و گویا از آن به 
 دس��ت  آمده است به  خوبی می توان نقش آمریکا و 
کشورهای اروپایی و معدود طفیلی های آن ها را در 
اقصی نقاط جهان در آن مالحظه نمود و دانس��ت 
که فلسفه اصلی برجام چیزی جز یک نیرنگ بزرگ 
برای به تحلیل کش��یدن توان ایران نبوده است در 
حالی  که هوش��یاری مقام معظم رهبری همه این 
تالش های مذبوحانه را نقش بر آب می کند زیرا به 
 صراحت عدم اطمینان خود را به عهد و پیمان های 
آمریکا قبل از به نتیجه رسیدن توافق نامه برجام به 
مقامات کشور ابراز نمودند ولی هیچ یک از دولت ها 
طی بیس��ت سال گذشته نتوانس��تند فارغ از جلوه 
گری های پوچ برجام کشور را بر اساس توانایی های 
خ��ود پایدار نموده تا از ه��ر نوع گزند اقتصادی در 

امان باشد. 
گذشت ربع قرن از شروع زمزمه های توافق جهانی 
ب��رای تعدی��ل رو در رویی ه��ای نافرج��ام و انجام 
برجام��ی جهت به نتیجه رس��یدن آن گویای این 
واقعیت تلخ اس��ت که بارها از س��وی مقام معظم 
رهبری به آن تذکار داده ش��د، اما به  نوعی فلسفه 
تعامل با زیرس��اخت های بصیرت سد این مصلحت 
ش��د تا درباره عواقب آن بیشتر کنکاش شود و این 
بازی توأم با خدعه و نیرنگ ربع قرن ادامه یابد که 
به  نوعی غرب بتواند برای اسرائیل جایگاه محکمی 
پیدا کند در حالی  که وجود مقاومت ها در منطقه و 
بخصوص فلسطین و لبنان که در تمام این سال ها 
ای��ران را آیینه تمام  نما و پش��توانه عقیدتی خود 
دانس��ته و رهبری آن را به  عن��وان پدری روحانی 
و معن��وی پذیرفته اند و هرگز در این فکر نبوده اند 
تا از س��ر صلح با جرثومه فساد صهیونیست برآیند 
چون تاریخ ۷۳ س��اله اشغال این سرزمین مقدس 
گویای خیانت های فراوان همی��ن جرثومه ها بوده 

است! 
ش��اید غ��رب حض��ور اوبام��ا را در رأس دول��ت 
آمری��کا نوعی کیش کردن ایران در سیاس��ت های 
جهان ش��مولی فرض می کرد تا پس  از آن به دنبال 
مهره ای باش��د ت��ا این کیش به  دس��ت  آمده را به 
م��ات تبدیل کند اما غافل از این بوده که روند این 
ماراتون به  ظاه��ر موفق برای آن ها اما در باطن به 
سود ایران اسالمی تمام شده است تا نه  تنها اوباما 
در ای��ن بازی یک قرنی کیش ش��ود بلکه زمینه را 
برای مات ش��دن ترامپ هم فراه��م نماید و امروز 
این ایران یعنی ام القرا و پایگاه اصلی جهان اسالم 
است که باید از فرصت ناب به  دست  آمده در طول 
تاریخ یکهزار و چهارصد س��اله آیی��ن الهی نهایت 
اس��تفاده را جهت تمامی مس��لمانان جهان بنماید 
زیرا معلوم نیس��ت سور انحطاط کفر در کره خاکی 

را چه زمانی دیگر خواهند نواخت. 
اهرمی که غرب و دیگر دشمنان ایرانی و مسلمانان 
جهان در دس��ت دارند تا ضربه آخ��ر را وارد کنند 
چیزی نیس��ت به  جز فشار تحریم ها در پشت سپر 
اقتص��اد که اگر با درای��ت و مدیریت با آن برخورد 
ش��ود به  راحتی جای خ��ود را عوض کرده و ضمن 
خروج از حیطه غرب به دستان توانمند مردم ایران 

خواهد رسید. 
پر مس��لم است که کش��ف نفت و خرید آن توسط 
غ��رب طی بی��ش از یک قرن گذش��ته چیزی جز 
گستردن یک دام برای این روزها نبوده تا دارندگان 
این منابع را با تهدید و ارعاب برای سال های آینده 
نیز در استعمار و استثمار خود داشته باشند، غنی 
بودن از این ثروت و نشستن پای سفره آن طی این 
دهه های متوالی تا حدودی توانس��ته است جامعه 
را از مس��یر درس��ت کس��ب رزق و روزی همراه با 
کشیدن زحمت به  نوعی منحرف نماید و حاال این 
همان چالشی اس��ت که منتظرش بوده و می تواند 
برای همیشه به فرصت تبدیل شود، اقدام دولت و 

سازمان برنامه وبودجه برای تنظیم الیحه اجرایی 

چرخش از مدیریت درآمد 
به حذف هزینه های زائد!

ادامه صفحه 2
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رئیس قوه قضاییه: 
اقدام دولت درباره هپکو کافی نیست؛ اما 
قابل تقدیر است
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 در آگهــى نوبــت دوم مناقصه اداره کل راه و شهرســازى اســتان 
گلســتان به شــماره م الف/601249 ،  منتشــره در روزنامه سیاست 
روز مورخ یکشــنبه 1398/7/31 نوبــت اول درج گردیده ، که نوبت 

دوم صحیح مى باشد که بدینوسیله اصالح مى گردد.

اصالحیه آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

سیاست روز آینده بازار دالر را بررسی می کند؛

بودجه آموزش و پرورش سه برابر
 و حقوق معلمان چهار برابر شده است

روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی:

صفحه 2

وقتی بلوف بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره برمال می شود 

دم خروس ترامپ دست خزانه داری آمریکا 
در ژس��تی سیاسی کارانه در آستانه نشست سالیانه س��ازمان ملل در حالی رئیس جمهور آمریکا 
درباره احتمال دیدار با رئیس جمهور ایران گفت که ببینیم چه می شود که خزانه داری آمریکا با 

حربه جدید تحریم حامیان حزب اهلل بر اجرای ابعاد جدید تحریم علیه ایران تاکید کرد. 
ترامپ مدتهاست که بازی جوسازی برای نمایش چهره مثبت از خود و البته ایجاد اشتباه محاسباتی 
می��ان مس��ئوالن ایرانی برای تن دادن به مذاکره را اجرا می کند که مح��ور آن را نیز ادعای دیدار 
بدون شرط با رئیس جمهوری اسالمی ایران تشکیل می دهد. البته وی برای پنهان سازی اشتیاق 
انتخاباتی اش برای چنین دیداری ادعای اصراری بر اجرای این دیدار را ندارم مطرح کرد. اما بازی 

ترامپ همین جا ختم نمی شود چنانکه 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در پاس��خ به س��والی درباره ام��کان دیدار با روحانی گفت: 
خواهی��م دید چه اتفاقی خواهد افتاد. اما ادعای مذاکراتی ترامپ چندان دوامی نداش��ته و پس از 
اعالم تحریم بانک مرکزی ایران که البته روخوانی از یک تحریم قدیمی بوده معاون وزیرخزانه داری 
آمریکا دیروز گفت دولت این کشور حامیان حزب اهلل لبنان را تنبیه خواهد کرد که دقیقا اعمال 

تحریم بر ایران است.
»جاستین موزینیچ«، معاون وزیرخزانه داری آمریکا گفت دولت این کشور حامیان حزب اهلل لبنان 
را تنبیه خواهد کرد. دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از موفقیت های حزب اهلل لبنان در مقابله 
با گروه های تروریس��تی در سوریه تالش ها برای تشدید فشار به حزب اهلل لبنان را افزایش داده اند. 
واشنگتن در راستای تالش برای پایین آوردن محبوبیت حزب اهلل در لبنان بانک ها و شخصیت های 

لبنانی را به اتهام ارتباط با این گروه در فهرست تحریم قرار می دهد. 
آمریکا و رژیم صهیونیستی عالوه براین در راستای تالش برای محدود کردن فعالیت های حزب اهلل 
لبنان کش��ورهای اروپایی را برای »تروریس��تی« اعالم کردن حزب اهلل به ش��دت تحت فشار قرار 
داده اند.  این تصمیم ها در حالی اتخاذ می شود که حزب اهلل یکی از مهمترین احزاب سیاسی لبنان 
است و در انتخابات اخیر پارلمان لبنان هم با وجود اقدامات آمریکا علیه این حزب، بخش بزرگی از 
کرسی ها در اختیار ائتالف مورد حمایت حزب اهلل قرار گرفت. این تحریم ها و مواضع ضد ایرانی دم 
خروس ترامپ را از خزانه داری آمریکا به نمایش می گذارد که غیر قابل مذاکره بودن آمریکا بیشتر 
آشکار می سازد.  اما جوسازی ضد ایرانی آمریکا برای نمایش چهره ای منفی از ایران بویژه با ادعای 
نقش ایران در بمباران پهپادی پاالیشگاه ارامکو عربستان زمانی رنگ می بازد که دبیرکل سازمان 
ملل متحد ضمن قدردانی از نقش ایران، ترکیه و سوریه در حل بحران این کشور، بر ادامه تالش ها 
در این زمینه تأکید کرد. آنتونیو گوترش همچنین از تشکیل کمیته قانون اساسی جدید سوریه که 
گامی مهمی در استقرار صلح در این کشور است خبر داد.گوترش در جمع خبرنگاران گفت: »این 
)کمیته قانون اساسی( از سوی سازمان ملل در ژنو تسهیل خواهد شد«. او افزود در هفته های آتی 
این کمیته تش��کیل خواهد ش��د و سازمان ملل این کمیته را گامی دیگر در تالش برای یافتن راه 

حلی سیاسی و پایان جنگ هشت ساله در سوریه می داند.
پی��ش از وی نیز نمایندگان ویژه س��ازمان ملل در امور س��وریه ای��ران را کلید طالیی حل بحران 
سوریه و آمریکا را محور بحران این کشور معرفی کرده بودند. به هر تقدیر آنچه در میان سخنان و 
رفتارهای مقامات آمریکایی در نیویورک مشاهده می شود جنگ روانی انان برای نشان دادن ایران 
به عنوان کشوری شکست خورده در مقابله با تحریم هاست تا با این عنوان سیاست تحریم  را نه تنها 
علیه ایران بلکه علیه سایر کشورها در آینده نیز اجرا کنند. طرحی که تاکنون با رویکرد به مقاومت 

فعال از سوی ایران با ناکامی همراه شده است. 


