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رییس جمهور:
اروپایی ها گفتند نمی دانیم چه کسی به 

آرامکو حمله کرده است
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سرمقاله

مراس��م هفتاد و چهارمین س��الگرد س��ازمان ملل 
متح��د در نیویورک در حالی برگزار می ش��ود که 
میزبانی ناشایس��ت آمریکا و اق��دام غیر قانونی این 
کش��ور مبنی بر عدم ص��در روادید برای اعضا عضو 
این سازمان، و محور بودن اهداف فردی و کشوری 
به جای نگاه جهانی داش��تن در س��خنرانی بزرگان 
اروپ��ا همچون انگلیس و فرانس��ه در کن��ار آمریکا 
بیش از گذش��ته لزوم تغییر در مقر س��ازمان ملل 
و س��اختار اجرایی آن بویژه تغییر س��اختار تصمیم 
گیر از ش��ورای امنیت به مجمع عمومی را بیش از 
پیش آشکار ساخت. از نکات قابل توجه در نشست 
امس��ال رویک��رد تامل برانگیز س��ه کش��وراروپایی 
آلمان، انگلیس و فرانسه در قبال جمهوری اسالمی 
ایران بود بگونه ای که آمریکا در وضعیتی ذوق زده، 
از همسویی کامل این کشورها در قبال ایران گفت. 
مروری بر رفتار این کشورها نشان می دهد که آنها 
در س��خنرانی ها و نیز صدور بیانیه ها تالش کردند 
تا چند اصل را در قبال جمهوری اس��المی اجرایی 
سازند. نخست  سیاست فشار حداکثری بوده است  
طرح ترامپ اصل فش��ار حداکثری یعنی افزایش و 
اجرای تمام گزینه های اقتصادی علیه ایران اس��ت. 
در نیویورک سه کشور در کنار آمریکا تالش کردند 
تا این فشارها را تشدید کنند که تحریم بانک ملی 
ایران، بیانیه ضد ایرانی س��ه کشور در باب آرامکو، 
طرح مباحث موش��کی و منطقه ای و اتهام زنی های 
حقوق بشری را می توان در این چارچوب دانست. 

دوم سیاس��ت یارگیری اس��ت که امری��کا با ردیف 
کردن کش��ورهای اروپایی ، عربی و برخی کشورها 
مث��ل کانادا و کش��ورهای کوچک و ذره ای س��عی 
ک��رده ت��ا چنان وانم��ود کنه که اجماع��ی جهانی 
علی��ه ایران ص��ورت گرفته اس��ت تا خ��ود رو در 
اجماع س��ازی مقتدر نش��ان دهد. کشورهای غربی 
س��عی کرده اند تا با این رفتار به زعم خود ایران را 
در می��ان مجموعه ای از مخالفان نش��ان دهند و به 
نوعی انزوای ایران را مطرح سازند. ادعایی که البته 
رویکرد سران و مقامات بسیاری از کشورها به دیدار 
با رئی��س جمهوری و وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران، چندان دوان نی��اورد. جایگاه ایران 
چنان بوده که حتی کشورهای اروپایی نیز نتوانستد 
از آن چش��م پوش��ی کنند و دیدار س��ران آلمان، 
انگلیس و فرانس��ه با روحان��ی را در این چارچوب 

می توان دانست. 
س��وم آنکه بخش عمده طراحی سه کشور و آمریکا 
ک��ه می توان از آنها با عن��وان باند نیویورکی ها یاد 
کرد، سیاس��ت سردرگم س��ازی است. اصلی که در 
س��ازمان ملل ب��ا ترکیب سیاس��ت های یارگیری و 
فش��ار حداکثری صورت می گی��رد  ایجاد یک نوع 
سردرگمی میان مردم ایران و البته مسئوالن است. 
در ب��اب مردم ایران ایجاد فضای یاس از سیاس��ت 
مقاوم��ت فع��ال و اینکه مقاومت و اج��رای گام به 
گام تعلی��ق برجام��ی و توان موش��کی و منطقه ای 
دس��تاوردی جز تشدید فشار نداره پس باید تسلیم 
ش��د. آنها ب��رآن بوده اند ت��ا چنان القا س��ازند که 
مقاومت دس��تاوردی ندارد و هرآنچه غرب بخواهد 
همان می ش��ود ت��ا ملت ای��ران را از رویکرد به کار 
و ت��الش باز دارند. آنه��ا بر آن بوده ان��د تا در باب 
مس��ئوالن نیز این اشتباه محاسباتی را ایجاد کنند 
ک��ه دیگر توان مقاومت وجود نداره و باید تس��لیم 

مذاکره شد تا به اصطالح با دست پر برگشت.
مجموع این اهداف س��وی دولتمردان س��ه کش��ور 
اروپایی و آمریکا در حالی پیگیری شد که سخنرانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی و 
مواضع مطرح ش��ده از س��وی وزیر امور خارجه در 
باب عدم رویکرد به مذاکرات تحت ش��رایط فشار و 
تحریم و نیز یکصدایی ملت و مس��ئوالن در داخل 
ای��ران مبنی بر ع��دم اعتماد به وعده ه��ای اروپا و 
آمریکا، عمال این سیاست ها را ناکام ساخت. در این 
میان بررسی رفتاری غرب نشان می دهد که آنها با 
ابزارهای جدید به دنبال پیگیری همان برنامه های 
قبل��ی و حتی جبران شکس��ت نیویورک هس��تند. 
مح��ور این رفتارها در فضای رس��انه ای و تبلیغاتی 
نمود بیش��تری دارد تا هم بر شکستش��ان سرپوش 
گذارن��د و هم چش��م امید به اش��تباه محاس��باتی 
مسئوالن دوخته اند تا ش��اید در لوای این وضعیت 
بتوانند زیاده خواهی خود را تحمیل کنند. بخش��ی 
از این سیاس��ت در قالب بزرگنمایی اثرات تحریمها 
ص��ورت می گیرد که تکی��ه کالم راهبردی آنها نیز 
افزایش و تش��دید تحریم هاست که برجسته سازی 
تحریم های قدیمی همچون تحریم بانک مرکزی در 
ل��وای تحریم جدید نمودی از آن اس��ت. بعد دیگر 
تحرکات غرب در قالب اتهام زنی در ش��ورای حکام 
و آژان��س بین المللی انرژی اتمی اس��ت حال آنکه 
آژانس بارها بر صداق��ت ایران در اجرای تعهداتش 
مه��ر تایید زده اس��ت. نکته مهم آنک��ه اروپا از هم 
اکنون جوسازی ادعای خروج احتمالی از برجام را 

ویای برباد رفته  ر
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ساالنه ۴۰۰ هزار میلیارد هزینه دولت می کنیم اما 
نمی توانند یارانه پولدارها را قطع کنند چراکه نتوانستند به شناسایی سه دهک باال بپردازند.

محمدباقر قالیباف در ش��ب چهارم سفر به استان های خراسان جنوبی و رضوی،  به مناسبت 
گرامی داشت هفته دفاع مقدس و در همایش »حماسه مقاومت و یادبود سردار شهید ولی اهلل 
چراغچ��ی«، با تجلیل از مقام این ش��هید وی  را فرماندهی مخل��ص و پرتالش خواند و گفت: 
شهید چراغچی فرماندهی پرتالش بود؛ بسیاری از مدیریت را از او یاد گرفتیم، فردی بود که 
اگر ِسَمَتش را از فرماندهی به یک سرباز ساده تغییر می دادند با جان و دل از فرمانده جدید 
که روزی زیردست او بود دستور می گرفت و عمل می کرد. خدا را شکر می کنیم که زیر دست 

فرماندهانی مانند شهید چراغچی و شهید قاجاریان بزرگ شدیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که در جنگ تحمیلی همه کشورها علیه 
ما بودند زیرا آن زمان جز جمهوری اسالمی ایران، هیچ کشوری نبود که تحت سیطره شوروی 
و آمری��کا نباش��د گفت : ما از دفاع مقدس یاد گرفتیم ک��ه در جنگ اراده ها همچنان ملت و 
مردم پیش قراول هستند. جنگ امروز هم جنگ اراده هاست، و در این جنگ اقتصادی جوانان 

راهکارند و این قفل را باز می کنند نه غربی ها و نه دشمن.
نایب رئیس��ی کمیسیون اقتصادی مجمع تش��خیص مصلحت در بخش دیگری از صحبت ها، 
با اش��اره به ثمر نرس��یدن حذف یارانه پردرآمدها، بیان کرد: بعد از چندین سال بنا شد یارانه 
پردرآمدها را حذف کنند، حال دولت می گوید ما نمی توانیم سه دهک باال را شناسایی کنیم. 
س��الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اداره کشور می شود، آن وقت نمی توانیم یک اطالعات 
س��اده را جمع آوری کنیم؟ این حرف درس��ت نیست و این ها با مردم صادق نیستند. یادمان 
نرود که گفتیم این انقالب مستضعفان و محرومان است، امروز که بیشترین فشار بر این قشر 

است چرا سیستم بانکی و مالیاتی را اصالح نمی کنید تا فشار از دوش آن ها برداشته شود.
قالیباف در فراز دیگری از س��خنانش با پرداختن به موضوع انتخابات مجلس، گفت: مجلس، 
ریل حرکت کشور را تنظیم می کند باید این ریل را درست تنظیم کنیم، اصالح تمام حوزه ها 
دس��ت مجلس است؛ در انتخاب افراد مناسب، توجه به  ویژگی های شان مهم است نه این که 

عضو کدام حزب یا گروه هستند. 
باید دید چه کسی با ایمان به خدا و به قصد خدمت مردم پیش آمده  و باید این را در کارنامه 
آن ه��ا ببینیم. الزم اس��ت که یکپارچه به س��مت این هدف حرکت کنیم ت��ا موفق به ایجاد 

مجلسی کارآمد شویم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در بخش پایانی سخنانش گفت: با اطمینان می گویم اگر مردم 
به صحنه بیایند با همین فشارهای تحریم طی برنامه ای پنج  ساله با نگاه کارآمدی و اتکای به 

جوانان و مردم، اقتصاد کشور به ثبات و آرامش خواهد رسید. فارس

دولت می گوید ما نمی توانیم سه دهک باال را 
شناسایی کنیم،این ها با مردم صادق نیستند
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