
میرتاج الدینی: 
دولت دهم بنزین را 4 برابر کرد اما مردم 

پذیرفتند
مع��اون پارلمانی دولت ده��م گفت: در زمان دولت 
آقای احمدی ن��ژاد، بنزین نه 3 براب��ر بلکه 4 برابر 
ش��د اما مردم آن زمان پذیرفتن��د و اعتراضی هم 

نکردند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت 
محم��ود احمدی نژاد در گفت وگو ب��ا حوزه احزاب 
خبرگ��زاری فارس، درباره نحوه اجرای افزایش نرخ 
بنزین از سوی دولت اظهار داشت: متأسفانه دولت 
از تجربیات گذش��تگان اس��تفاده نکرد و دیدیم که 

چه اتفاقاتی نیز برای کشور رقم زدند.
وی اف��زود: م��ا افزایش قیمت ها را در س��طح همه 
حامل های انرژی در دولت دهم صورت دادیم زمان 
احمدی ن��ژاد بنزین نه 3 برابر بلکه 4 برابر ش��د اما 

مردم آن زمان پذیرفتند و اعتراضی هم نکردند.
مع��اون پارلمان��ی دول��ت محم��ود احمدی ن��ژاد 
خاطرنش��ان ک��رد: نبای��د ب��ه خاطر اینک��ه آقای 
روحانی مخالف دولت احمدی نژاد اس��ت تجربیات 
مفی��د دولت نهم و دهم را ه��م کنار بگذارد؛ زمان 
احمدی نژاد چند کاال از کاالهای حامل های انرژی 
تغیی��ر پیدا ک��رد اما حداقل یک س��ال برای مردم 

حرف زدند و آنها را توجیه کردند.
میرتاج الدین��ی تأکید کرد: ما آش��وب ها و اخالل ها 
را به حس��اب مردم نمی گذاریم بلکه آش��وب گران 
و اش��رار به دنبال بهان��ه بودند و بنزی��ن نیز بهانه 
ش��د. البته مردم ع��ادی هم درب��اره گرانی بنزین 
ناراض��ی بودند، چرا که دولت روحانی اوالً 6 س��ال 
هدفمن��دی را اجرا نکرد چون اگ��ر اجرا می کردند 
همه چیز گام به گام می ش��د و این فشارها به مردم 

وارد نمی آمد.
وی اف��زود: دول��ت روحانی هدفمن��دی یارانه ها را 
ناق��ص اع��الم کرد چرا ک��ه در دولت نه��م و دهم 
نخس��ت یارانه ها را به حس��اب مردم واریز کردند و 
همین امر سبب شد تا اطمینانی برای جامعه پیش 
بیای��د ام��ا االن این قضیه صاف و روش��ن به مردم 

گفته نمی شود.
مع��اون پارلمان��ی دول��ت محم��ود احمدی ن��ژاد، 
خاطرنش��ان کرد: منظور من این نیست که بیایند 
روز تغیی��ر قیمت ها را به م��ردم اطالعات دهند اما 
جلوت��ر از اجرای این طرح به م��ردم می گفتند که 
م��ا در آینده چنین برنام��ه ای در خصوص افزایش 
قیم��ت حامل ه��ای انرژی ب��ه ویژه بنزی��ن داریم 
ام��ا اینها حت��ی به م��ردم گفتند افزای��ش بنزین 
شایعه اس��ت. میرتاج الدینی اضافه کرد: دولت هم 
بی تدبی��ری صورت داد و هم مردم را توجیه نکرد و 
این عدم صداقت با مردم نارضایتی هایی را به وجود 
آورد، ام��ا دیدیم که رهبر معظ��م انقالب جامعه را 
متحد کرد و همه چیز را به جان خرید و مردم هم 
چون اص��ل نظام و والیت را قبول دارند وحدت در 
جامعه ایجاد شد و دشمنان نتوانستند خواب هایی 
که ب��رای نظام دی��ده بودند را تعبی��ر کنند و این 
آشوب ها در عرض 2 الی 3 روز به دلیل اقتدار نظام 

جمع شد.  فارس

خبر

انچوچک ارزان می شود؟
معاون اول رئیس جمهور بخاطر گوش های نامحرم 

نمی گویم چه میزان صادرات نفت داریم.
منظ��ور از "گوش های نامحرم" کدام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( گوش ملت غیور ایران

ب( گوش آمریکای جهانخوار
ج( گوش شوهر عمه رهبر کره شمالی

د( گوش ...هیچی
وزیر بهداش��ت: امس��ال کمبودی در ح��وزه دارو و 

تجهیزات پزشکی نداریم.
عب��ارت فوق در کدام یک از گزینه های زیر پنهان 

است؟
الف( دروغ سیزده

ب( دروغ شب یلدا
ج( دروغ همینجوری الکی

د( مس��ئوالن جمهوری اس��المی اصال بلد نیستند 
دروغ بگویند.

نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
یک مقام مس��ئول: ش��ک نکنید ک��ه ... گران نمی 

شود.
الف( کشک

ب( پشم
ج( تخم انچوچک

د( هیچکدام زیرا همه چیز قطعا گران خواهد شد

ننجون

ترویج اسالم داعشی راهبرد آمریکا و صهیونیست ها است
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ورمان گفت: ترویج اس��الم داعش��ی از 
راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش اسالم هراسی و ایجاد 

اختالف، جنگ و بحران در کشورهای اسالمی منطقه است.
علی شمخانی در دیدار محمدعلی وطن زاده دبیر امنیت ملی تاجیکستان با 
اش��اره به اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی، دینی و زبانی ایران و تاجیکستان 

تصریح کرد هیچ محدودیتی در توسعه روابط و همکاری های دوجانبه نداریم.
دبیر ش��ورای امنیت ملی تاجیکس��تان نیز در این مالقات، نشست گفتگوی امنیتی 
منطقه ای را که با موضوع افغانس��تان برگزار می ش��ود رخدادی مهم برای اشتراک 

مساعی در خصوص یکی از مهمترین چالشهای امنیتی منطقه عنوان کرد.
وطن زاده اظهار داش��ت: نباید گذاش��ت که گروهی تروریست افراطی به نام اسالم، 

کشور افغانستان را ناامن وبی ثبات کنند.  شورای عالی امنیت ملی

توضیحات عباسی درباره منتفی شدن استیضاح برخی وزرا
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: تاکنون گزارشی از کمیسیون انرژی 

درباره استیضاح وزیر نفت به هیئت رئیسه ارسال نشده است.
اس��داهلل عباسی درباره اس��تیضاح آقایان محس��ن حاجی میرزایی، زنگنه و 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزرای آموزش و پرورش، نفت و کش��ور توضیحاتی 
داد. وی درباره طرح اس��تیضاح آقای محس��ن حاجی میرزایی اظهار داش��ت: 
اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه  کمیسیون آموزش و تحقیقات پارلمان 
بررسی شد و متقاضیان استیضاح از توضیحات های آقای حاجی میرزایی قانع شدند 

و استیضاح منتفی شد.
عباس��ی  بیان داشت: درباره اس��تیضاح آقای رحمانی فضلی نیز کمیسیون شوراها 
به هیئت رئیس��ه گزارش داده که امضاهای متقاضیان استیضاح از حدنصاب افتاده 

است. سنیم

روحانی اهل عقب نشینی نیست
مشاور رئیس اسبق مجمع تشخیص گفت: من با استعفای روحانی مخالفم. 
چرا که ش��رایطی که برای کش��ور پیش آمده ش��بیه دوران جنگ و حتی 

بدتر است.
غالمعلی رجایی، فعال سیاس��ی که در دوران حیات آیت اهلل اکبر هاش��می 
رفس��نجانی مش��اور وی بود درباره پیش��نهاد عباس عبدی می گوید که این 
کار هم نش��دنی اس��ت و هم به مصلحت نظام نیس��ت. مش��اور رئیس فقید مجمع 
تش��خصیص مصلحت نظام تأکید کرد: من با توجه به ش��ناختی که از مقام معظم 
رهبری دارم می دانم که ایش��ان نیز استعفای روحانی را نمی پذیرند. چرا که ایشان 
همواره حامی دولت ها بودند و امروز کش��ور در ش��رایط بسیار سختی است. رجایی 
خاطرنشان کرد: شخصیت حسن روحانی نیز شخصیتی نیست که استعفا دهد چرا 

که براساس شناختی که من از وی دارم وی اهل عقب نشینی نیست.  فارس

رئی��س قوه قضایی��ه در آیین نکوداش��ت هفته پژوهش در 
قوه قضاییه گف��ت: مهمترین ابزار قوه قضاییه علم و دانش 
است و این علم و دانش برای قاضی مهم است؛ لذا باید این 

دانش، به روز و به هنگام باشد.
آیت اهلل رئیسی، رییس قوه قضاییه در آیین نکوداشت هفته 

پژوهش در قوه قضاییه حضور یافت.
رییس قوه قضاییه قبل از س��خنرانی در این مراسم، سامانه 

ایده را در حاشیه برگزاری این مراسم افتتاح کرد.
رئیس��ی پس از افتتاح این سامانه طی سخنانی با اشاره به 
اهمی��ت مقوله پژوهش گفت: گزارش های خوبی که مطرح 
شد، بس��یار مفید بود و بخشی که به بیان مشکالت اشاره 

داشت، ان شاءاهلل در جای خود پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: بحث پژوهش به عنوان یک ضرورت مهم به 
شمار می رود و اهمیت آن در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
مجموعه عظیمی مثل قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست. 
مهمترین ابزار قوه قضاییه علم و دانش اس��ت و این علم و 
دانش برای قاضی مهم اس��ت؛ لذا باید این دانش، به روز و 

به هنگام باشد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قاضی هم در جایگاه موضوع 
شناسی و هم حکم شناسی است. همچنین در مقام قضا و 
افت��اء، موضوع باید برای مفتی و قاضی جهت صدور فتوا و 
دادن حکم مش��خص باشد. مگر ممکن است قاضی حکمی 

را بدون تبیین کامل موضوع صادر کند؟
 آیت اهلل رئیس��ی افزود: مس��ئله پژوهش و تحقیق یک امر 
بس��یار مهم و ضروری است. در دس��تگاه قضایی زمانی که 
قاضی موظف اس��ت برای رس��یدگی به پرون��ده به قانون 
مراجع��ه کند، اگر حل مس��ئله ای را درقان��ون نیافت، باید 
به فتاوای مش��هور فقها مراجعه کند. امروز یکی از عزیزان 
بیان کردند که قضات ما بیش از ده هزارمس��ئله را به بحث 
پژوهش ارجاع داده اند تا پاس��خ مسائل و سواالت را از فقه 
جعفری و اجتهاد تمدن س��از و ن��گاه مراجع و مجتهدین 

بیابند.

رئیس قوه قضاییه گفت: هر چه کار پژوهش��ی کاربردی تر 
باشد، نیاز دس��تگاه را بهتر و برتر مرتفع خواهد کرد. البته 
مش��کلی نیست که برخی از مس��ائل نظری نیز مورد بحث 
قرار گیرد؛ لیکن پژوهش هر چه کاربردی تر باشد، می تواند 
برای دس��تگاه قضای��ی و قضات و همکاران ما گره گش��اتر 

باشد.
رئیسی با اشاره به نکاتی در باب کار پژوهشی و فعالیت های 
پیرامون آن افزود: امروز در کشور ما به برکت نگاه عالمانه و 
حکیمانه رهبر انقالب اسالمی، دانش و پژوهش از جایگاهی 
درخور بهره مند است. آنچه ایشان در نشست با دانشمندان 
و اساتید دانشگاه مطرح کردند، نشان می دهد که نگاه شان 

ب��ه این مقوله، نگاه به توس��عه علم و دانش و دانش افزایی 
اس��ت. نگاه ایشان متضمن تقویت پژوهش علمی در کشور 

است که خوشبختانه در این زمینه رشد هم داشته ایم.
وی تاکید کرد: گزارش دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
دراین جلس��ه نشان داد که دانش��گاه های ایران اسالمی به 
برکت انقالب در س��طح دنیا از رتبه های باالیی بهره مندند 
و جایگاه ایران اس��المی در تولید مقاالت علمی در س��طح 
بین المللی جایگاه ارزشمندی است که مرهون فعالیت های 
علمی و پژوهشی جوانان و مراکز علمی ما و در خور تقدیر 

است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه باید 

با همه دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی در ارتباط باشد و این 
مجموعه پل ارتباطی بین همه دانش��گاه ها، پژوهشگاه ها و 
پژوهش��کده های کشور با دستگاه قضا باشد. در مرحله بعد 
این پژوهش��گاه باید یک باشگاه فکری و اندیشه ورزی برای 
حضور نخبگان، فرهیختگان و صاحبان خرد و اندیشه باشد 
تا از جای جای کش��ور اس��المی صاحبان اندیشه و علم به 
عضوی��ت این باش��گاه درآیند و این مجموع��ه به این یک 

جایگاه ارتباطی با همه نخبگان کشور تبدیل شود.
وی بی��ان کرد: همچنین باید جایگاهی برای ش��نیدن نقد 
علمِی اقدامات دس��تگاه قضایی توس��ط علما، دانشمندان، 
فقه��ا و حقوقدان��ان فراهم ش��ود؛ چراکه ای��ن نقد علمی 
می توان��د در جهت رش��د و ارتقاء دس��تگاه قضایی کمک 

رسان باشد.
وی با انتقاد از مبارزه با فس��اد در نظام های سوسیالیستی 
و س��رمایه داری افزود: در همه کش��ور های جهان موضوع 
مبارزه با فس��اد مطرح می ش��ود؛ اما زمانی که ما مبارزه با 
فساد را بیان می کنیم، مبتنی بر عدالتخواهی است که این 

برای خداست.
رییس قوه قضاییه خاطرنش��ان کرد: مردم را باید دوس��ت 
داش��ت. اگر امیرالمومنی��ن )ع( نیمه ش��ب دِر خانه فقیر 
می رف��ت و به او کمک می کرد، نش��ان دهنده این بود که 
مردم را دوس��ت دارد و این منش، مرتبه نازله محبت اهلل و 
نگاهی متفاوت در عالم اس��ت. افراد در فعالیت های مرتبط 
با مردم نباید بگویند که چه کس��ی از آن ها تشکر کرده یا 
به آن ها اضافه کاری داده اس��ت؛ بلکه باید به دنبال دوست 
داشتن مردم باشند که اگر این اتفاق رخ دهد، حتی زمانی 
که س��اعات کار اداری تمام می شود و فرد می خواهد سوار 
سرویس شود و به خانه برگردد، با شنیدن خبری از سرویس 
پیاده می ش��ود و به محل کارش می رود و وقتی علت را از 
وی جویا می ش��وند، می گوید: در فالن روستا اتفاقی افتاده 
و من باید آن را حل کنم. نگاِه دوست داشتن مردم، چنین 

اقدامی را ایجاب می کند. مرکز رسانه قوه قضاییه

فرمانده ق��رارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاهلل 
گف��ت: انقالب با باور های دینی ما گره خورده 
و بر این اس��اس نظام جمهوری اسالمی ایران 
بنا ش��ده است، البته مشکالتی وجود دارد که 
ناش��ی از برخی برنامه ریزی هایی است که بر 
مبنای غربی ریخته ش��ده و تغییر آن سخت 
اس��ت، اما نوید یک تغییر خوب را می دهیم و 

آن را خواهیم دید.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در مراسم 
گرامیداشت شهدای مدافع امنیت و تجلیل و 
تکریم خانواده های گرانقدر شهیدان »مرتضی 
ابراهیمی« و »مصطف��ی رضایی«،گفت: ما از 
ابت��دای انقالب تاکنون ش��هدای زیادی برای 
اقت��دار و امنیت نثار کرده ایم که یکی از آنان 
شهدای امنیت هستند و دارای جایگاه ویژه ای 
هس��تند چرا که انتخاب این مسیر به سادگی 

دفاع از کشور نیست.
فرمانده ق��رارگاه فرهنگی - اجتماعی بقیةاهلل 
اف��زود: در حالی که همه اعتراض را حق خود 
می دانس��تند و دش��منان این نیرو ها را آماده 

کرده بودند این ش��هیدان در راه امنیت کشور 
جان خود را فدا کردند البته به سرعت ابهامات 
برطرف ش��د، اما دوگانه اعتراض و صدای آن 
را به گوش مسئولین رساندند و حفظ امنیت 

هنوز همراه با ابهام است.
وی با اشاره به اعتراضات مردم در فرانسه، آمریکا 
و ... ادامه داد: چه می شود که در ایران اسالمی 
اینگونه می ش��ود؟ هدف دش��منان از اینگونه 
ح��رکات، تغییر رفتار یا کنترل نظام اس��المی 
است. سرلشکر جعفری تصریح کرد: اساس این 
نظام با خون شهدا مستحکم شده است وقتی 
اینگونه باشد هر چه بیشتر شهید می دهیم این 
بنا محکم تر می ش��ود و این مبنای قرآنی دارد 

و ت��ا زمانی که جامعه ما ب��ر ابن مبنا حرکت 
کند اس��اس این نظام مس��تحکم تر می شود و 
دشمنان تصور می کنند که به این نظام آسیب 
می زنن��د در حالی که آنان نمی فهمند. فرمانده 
ق��رارگاه فرهنگی و اجتماع��ی بقیةاهلل تصریح 
ک��رد: انقالب با باور های دین��ی ما گره خورده 
و بر این اس��اس نظام جمهوری اسالمی ایران 
بنا شده اس��ت، البته مشکالتی وجود دارد که 
ناش��ی از برخی برنامه ریزی هایی اس��ت که بر 
مبنای غربی ریخته ش��ده و تغییر آن س��خت 
اس��ت اما نوید یک تغیی��ر خوب را می دهیم و 
آن را خواهی��م دید. وی گف��ت: هر چه جلوتر 
می رویم ارزش ش��هید و شهادت باال می رود و 

مردم از اقش��ار مختلف و با هر ظاهری به مقام 
شهید احترام می گذارند چرا که شهدا تضمین 
کنن��ده حیات هس��تند. آن ها زن��ده اند و نزد 

خداوند روزی می خوردند.
فرمانده ق��رارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاهلل 
گفت: اگر صحبت های شهیدان را می شنیدیم 
دیگر نگاهمان به غرب نبود و در ما باور ایجاد 
می ش��د که به ظرفیت های خود توجه داشته 
باش��یم همانگونه که رزمندگان دفاع مقدس 
به آن ایمان داش��تند و اینک شهدای مدافع 
امنیت و مدافع حرم آن را به ما می گویند. وی 
با بیان اینکه در برابر این فش��ار ها ایستادگی 
مل��ت ایران همچون معجزه اس��ت ادامه داد: 

دش��منان از هر فرصتی برای تهدید و تحریم 
و ش��بهه افکنی استفاده می کند و عده ای نیز 
ب��ا ضعف ایمان و تحلیل غلط آب به آس��یاب 
دش��من می ریزند. سرلش��گر جعف��ری گفت: 
خانواده های معظم ش��هدا س��ختی نبود عزیز 
ش��هید خود را تحم��ل می کنند، ام��ا بدانیم 
اس��اس راه ما ای��ن اس��ت و راه طوری پیش 
می رود که ش��هیدانی با اشک و آه و التماس 
هستند که داوطلبانه میروند و از امنیت ایران 

اسالمی دفاع کنند.
فرمانده ق��رارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاهلل 
در پای��ان گفت: ه��ر چه از انقالب اس��المی 
می گذرد جمعیت این جوانان بیشتر می شود 
البته مشکالت به برکت خون شهیدان برطرف 
خواهد ش��د و بیانی��ه گام دوم مق��ام معظم 

رهبری این امیدآفرینی را نوید می دهد.
در ای��ن مراس��م از 2 تمثال ش��هدای مدافع 
امنی��ت مصطفی زمانی و مرتض��ی ابراهیمی 
رونمای��ی و  از خانواده ه��ای معظم ش��هدا با 

حضور سردار جعفری تجلیل شد.  میزان

دولت تدبیر و امید ناکارآمد نیست اتفاقاً بسیار هم کار آمد 
ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید که چرا؟!

ناکارآمدی به معنی مدیریت غلط، تصمیمات اش��تباه در 
تضاد با اقداماتی است که اکنون وجود دارد.

ناکارآمدی، به ضعف، نداشتن برنامه و تفکر در اداره کشور 
گفته میشود، خستگی مفرط در دولتمردان و نبود انگیزه 
و تحمل نداش��تن برخی فشارهایی که وارد می شود و هر 
دولتی در دنیا ممکن اس��ت در چنین شرایطی قرار گیرد، 

ناکارآمد است.
ام��ا زمانی که دولت مس��تقر بر خالف جه��ت برنامه های 
کش��ور حرکت میکند و برای دستیابی به آنها فعال است 
و تالش میکند، نمیتوان ب��ه این ناکارآمدی گفت، چنین 
رفت��اری عین کارآمدی اس��ت البته از نوعی که دولت می 
خواهد نه آنچه که از سوی مجلس یا رهبری نظام اسالمی 

به دولت ابالغ شده است.
دول��ت چرا از اجرای طرح ها و برنامه هایی که بر اس��اس 
قان��ون موظف به اجرای آنها اس��ت کوتاه��ی میکند و در 

عوض برنامه هایی را اجرا میکند که در تضاد با مصوبات و 
ابالغیه هایی است که دریافت کرده است.

دولت تدبیر و امید کارآمد است، چرا که به خوبی توانسته 
سیاس��ت های اقتصادی لیبرال سرمایه داری را که آرزوی 
مرحوم آقای هاش��می رفس��نجانی بود و در زمان ریاست 
جمهوری او نیز اقتصاد سرمایه داری می رفت تا در ایران 
اجرا ش��ود، دنبال می کند و تاکنون توانس��ته بس��یاری از 
برنامه های صندوق بی��ن المللی پول و بانک جهانی را در 

کشور پیاده کند.
دس��تاوردهای دول��ت تدبی��ر و امید ادامه سیاس��ت های 
اقتص��ادی دوران مرحوم هاش��می رفس��نجانی و س��پس 
خاتمی رئیس دولت اصالحات است که با پیروزی محمود 
احمدی نژاد در انتخابات 84 وقفه ای در اجرای برنامه های 
لیب��رال س��رمایه داری در ایران افتاد که ب��ا حضور آقای 
روحانی در جایگاه ریاس��ت جمهوری با س��رعت در حال 

اجرا است تا بتواند عقب ماندگی ها را جبران کند.
تص��ور این که برجام ق��رار بود همه مش��کالت اقتصادی 
کش��ور را حل کند، یک خی��ال بچگانه بود، چرا که برجام 
نیز در راستای پیاده کردن خواسته های سرکردگان نظام 

سرمایه داری دنیا اجرا شد.
»نورمالیزاس��یون« کردن جمهوری اس��المی ایران از آنجا 
کلید زده ش��د که نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 

92 با ش��عارها و وعده های اقتصادی بر س��ر توافق هسته 
ای مردم را به س��وی خود جذب کرد و پس از آن بود که 
با علم دس��ت نیافتن به اه��داف اقتصادی برجام که اصلی 
ترین اهداف توافق اس��ت، دستاورد س��ازی های دیگری 

برای آن انجام شد.
دنیا به حقانیت ایران پی برد، مردم جهان به غیر قابل اعتماد 
بودن آمریکا یقین کردند، سایه جنگ از سر ایران برداشته 
شد، جامعه جهانی اکنون ایران را در جایگاه کشوری صلح 
طل��ب می داند، ایران باید جایگاه خود را در جامعه جهانی 
پی��دا کند و از این دس��ت دس��تاوردهای برجام که همگی 
نشان دهنده آن است که ایران در زمان دولت تدبیر و امید 

در اندیشه هضم شدن در جامعه جهانی است.
فش��ار برای پیوستن به اف ای تی اف و اجرای کنوانسیون 
هایی که باعث می ش��ود جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
آنچ��ه که در قوانین این نه��اد وجود دارد، محدودیت های 
بیش��تری را تحمل کند چرا که اگر می خواهد یک کشور 
ع��ادی و نرم��ال از دیدگاه آمریکایی ها باش��د باید برخی 

رفتارها و تصمیمات خود را کنار بگذارد.
اص��رار و فش��ار دولت برای پیوس��تن ب��ه اف ای تی اف، 
همان خواس��ته ای است که آمریکایی ها و اروپایی ها دنبال 
می کنن��د، در حالی که قوانین اف ای تی اف ایران را خلع 

سالح می کند.

بر اس��اس کنوانس��یون های این س��ازمان و آنچه که آنها 
اع��الم کرده اند، جمهوری اس��المی ای��ران باید حمایت از 
حزب اهلل لبنان، حماس و جهاد اسالمی فلسطین را قطع 
کند، نیروهای خود را از س��وریه خارج کند، به مردم یمن 

کمک نکند، با عراق نیز روابط نزدیک نداشته باشد.
تح��والت و اتفاقاتی که در عراق و لبنان افتاده، در همین 
زمینه اس��ت، آمریکایی ها و صهیونیس��ت ه��ا با دالرهای 
س��عودی س��عی دارند این دو کش��ور را در شرایط ناامنی 
مطلق قرار دهند و اعتراضات را به س��وی ایران بکشانند و 
عامل بحران در این دو کشور را جمهوری اسالمی معرفی 

کنند.
ح��ال که ای��ران برای ت��ن دادن به خواس��ته های آمریکا 
مقاوم��ت می کند، باید مؤلفه ه��ای قدرت را از او گرفت و 
یکی از مؤلفه های قدرت جمهوری اس��المی ایران، روابط 
عمیق و راهبردی میان کشورهایی همچون، عراق، سوریه 

لبنان و یمن است.
کاه��ش قدرت ایران در منطقه و س��پس در داخل، برنامه 
آمری��کا برای تضعیف جمهوری اس��المی و س��پس وادار 
کردن ایران به اجرای خواس��ته های ایاالت متحده است و 
در این راه به نظر می رس��د دولت تدبیر و امید با سیاست 
های اعمالی خود خوب همراهی کرده خواه عمدی بوده یا 
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یادداشت

اتفاقاً دولت 

 

خیلی هم کارآمد است!
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سرلشکر جعفری در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع امنیت:

نوید یک تغییر خوب را می دهیم
 برخی مشکالت ناشی از برنامه  ریزی های غربی است


