
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حجم عمده سخنرانی خود در سازمان 
ملل را به ایران اختصاص داده اســت. سخنان ترامپ در خصوص ایران حول 

چند محور بوده است. این محورها عبارت اند از: 
-رهبران ایران، اسرائیل و آمریکا را تهدید به نابودی می کنند

-ایران با داشتن ثروت فراوان در انزوا است
-پول مردم ایران به حماس و حزب اهلل داده می شود

-رهبران ایران با پول مردم در منطقه تشنج ایجاد می کنند
-رهبران ایران به جز نیروی نظامی آمریکا از چیز دیگری نمی ترسند.

دونالد ترامپ با این 5 محور سعی دارد که داستان منسجم و قابل قبولی 
برای اقدامات بعدی خود مهیا کند. جمله اول ترامپ نشــان می دهد که وی 
اذهــان عمومی مردم آمریکا را مد نظر اقدامات بعدی خود قرار داده اســت. 
وی مدعی اســت که رهبــران ایران، آمریکا و اســرائیل را تهدید به نابودی 
کرده اســت. این در حالی اســت که هیچ گاه ایران سخنی از نابودی آمریکا 
 بــه میان نیاورده و همواره بر روابط مبتنی بر احترام متقابل تاکید داشــته 
اســت. حساب رژیم جعلی اسرائیل از این موضوع جدا است و در این مقوله 
نمی گنجد. اگر ایــران با آمریکا روابط دیپلماتیک ندارد صرفا به دلیل عدم 
احترام متقابل اســت. موضوعی کــه در مذاکرات منتهی به برجام به  وضوح 
دیده شــد. دومین محور سخنان ترامپ نیز بسیار متناقض است. وی مدعی 
است ایران با وجود ثروت فراوان در انزوا است. این در حالی  است که پس از 
برجام تمامی کشورهای جهان به جز اسرائیل از دروازه های جدید اقتصادی 
و فرهنگــی درروابط خود با ایران ســخن می گویند. اتفاقا این دونالد ترامپ 
است که با اتخاذ مواضع ضدبرجام خود را در انزوا قرار داده است. محور سوم 
ســخنان ترامپ نشان می دهد که وی به شــدت اذهان عمومی مردم را مد 
نظر قرار داده است. این بار وی با تحریک اذهان عمومی در ایران سعی دارد 
تا فاصله میان جامعه و حکومت جمهوری اســامی را بیشتر کند. او با طرح 
ارسال پول مردم ایران به حزب اهلل و حماس به دنبال بدبینی جامعه ایرانی از 
حکومت مستقر است. این نشان می دهد که بزرگ ترین دغدغه رئیس جمهور 
آمریکا برای پیگیری منویاتش، ملت ایران است. او می داند مادامی که ملت 
ایران از جمهوری اسامی حمایت کند هیچ موفقیتی برایش در پیش نخواهد 
بود. چهارمین محور به تشنج و ناهنجاری های منطقه خاورمیانه بازمی گردد. 
او می داند که این وضعیت مورد دل خواه نه مردم و نه حاکمان منطقه است. 
بنابراین با طرح این موضوع به دنبال دشــمن تراشــی برای نظام جمهوری 
اسامی است. کیست که نداند این وضعیت ناشی از عدم تطبیق نظام جهانی 
با فرهنگ و ساختار تاریخی منطقه است و ربطی به دولت جمهوری اسامی 
ندارد. آخرین محور ســخنان ترامپ به ترس رهبران ایران از نیروی نظامی 
آمریکا باز می گردد. او همواره بر اساس دکترین محافظه کاران گمان می کند 
که تنها عامل نظم در نظام جهانی نیروی هژمونیک جهانی است. ترامپ نه 
از نظم نوین جهانی چیزی می داند و نه از منطقه گرایی جدید با مولفه های 
نوینی همچون اقتصاد و فرهنگ چیزی شنیده است. وی کماکان در نظریات 
دهه 70 میادی ســیر می کند و آرزو دارد تا وضعیت نظام  بین الملل را به 

آن روزگار باز گرداند. آرزویی که تنها در عالم خیال قابل تصور است و بس.

ســرور مکرم حضــرت مولــوی عبدالحمید 
دام اهلل ظله العالی

با سام و تحیات، در واکنش به سرخوردگی 
از برآورده نشــدن انتظارات اهل سنت از دولت 
آقای دکتر روحانــی، در مصاحبه تان با روزنامه 
شهروند)۲۲شــهریور( فرموده ایــد که »ممکن 
است در انتخابات آینده از اصول گرایان حمایت 

کنید.« 
جنــاب مولوی بزرگوار، دلســردی شــما از 
غیبــت زنان، اهل ســنت و کردهــا در دولت 
جدید)علی رغــم نقــش ارزنده هر ســه گروه 
در پیــروزی جناب روحانی( قابل درک اســت. 
امیــدوارم دولــت دوازدهم موفق شــود کف 
انتظارات هم میهنان اهل ســنت را ظرف چهار 

ســال آینده برآورده ســازد تا امــکان حمایت 
احتمالی آنان از اصول گرایان منتفی شــود؛ اما 
 اگر این گونه نشد، پیشنهادتان جای تأمل بسیار 

دارد. 
فی الواقــع و با پــوزش از محضرتان، راه حل 
پیشنهادی تان مصداق »از چاله به چاه« است. 
نیازی نیست توجه جنابعالی را به کارنامه منفی 
اصول گرایــان در تحقق اهــداف و آرمان های 
دموکراتیــک و آزادی خواهانه ظرف چهار دهه 

گذشته جلب نمایم.
 هشت ســال عملکرد آنان در دوران جناب 
آقــای دکتر احمدی نژاد گواه روشــنی اســت 
بر امتنــاع آن ها از دموکراســی. قبول دارم در 
دوران آقای روحانی شــاهد برداشــته شــدن 

گام های بلنــدی درزمینه رفع تبعیض در قبال 
زنان، اهل ســنت و کردها نبودیم؛ اما تصدیق 
می فرماییــد که دســت کم بدتر هم نشــد؛ اما 
آیــا جنابعالــی می توانید منکر شــوید که در 
۸ســال حاکمیت اصول گرایان در دوران آقای 
احمدی نژاد دموکراسی در ایران به قهقرا نرفت؟ 
کافی اســت نگاهی به نهادهایی که در انحصار 
اصول گرایان اســت بیندازیم تــا متوجه میزان 
 پایبندی آنــان به آزادی و حقوق شــهروندی 

بشویم.
جناب مولــوی عبدالحمیــد آزاده، بیش از 
یک صد ســال است که اجداد ما برای حاکمیت 
قانــون، محدودیت قدرت حکومــت به قانون، 
آزادی عقیــده و اندیشــه، آزادی مطبوعات و 

انتخابــات آزاد مبارزه کرده انــد. حضرت عالی 
چند بــار این مفاهیــم را که اســاس و بنیان 
انقاب اســامی بودنــد را از زبان اصول گرایان 
شنیده اید؟ و در عوض چند بار ضرورت مبارزه 
با آمریکا، محو اســراییل و صــدور انقاب را از 

آن ها شنیده اید؟
 مطالبات زنان، اهل ســنت، کردها و ســایر 
اقلیت ها درگرو تحقق دموکراســی و پیشرفت 
آن است. اگر جناب روحانی در مسیر پیشرفت 
دموکراســی تعلل می ورزند، چاره کار جایگزین 
نمودن ایشان با اصول گرایان و درنتیجه بیرون 
آمدن از چاله و فروافتادن در چاه نیســت بلکه 
 وادار ساختن ایشان در رفتن به سمت دموکراسی 

است.

 پوری حســینی دربــاره دالیــل 
استقال  باشــگاه  دو  نشدن  واگذار 
و پرســپولیس بــه بخش خصوصی 
اظهار داشــت: در حالــی که تمام 
مراحل واگذاری این دو باشگاه برابر 
مصوبه هیات دولــت و قانون برنامه 
و بودجه در ســال 1394 به خوبی 
پیش می رفــت، نامــه 135 تن از 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی 
به دولــت، شــرایطی را رقم زد که 

هیات وزیران تصمیم گرفت این دو 
باشگاه واگذار نشوند.

معــاون وزیر اقتصاد با اشــاره به 
توقف روند خصوصی ســازی این دو 
باشگاه ادامه داد: اراده دولت یازدهم 
بر واگذاری اســتقال و پرسپولیس 
بــود و در حــال حاضــر نیــز این 
برای ورود بخش خصوصی  ظرفیت 
 و واگــذاری این دو باشــگاه وجود 

دارد.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان:

 مقامات دولتی

 در انتخابات اخیر

 کلی تخلف کردند

رییس جمهور آمریکا با اعالم به این که »نمی توانیم متعهد به قراردادی باشــیم که زمینه طرح ریزی یک برنامه هسته ای را 
فراهم می کند« برجام را از بدترین توافقاتی دانست که آمریکا در طول تاریخ امضا کرده است.

 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود که در نشست  مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد به تکرار ادعاهای 
بی اساس خود علیه کشــورمان پرداخت و در ادامه بدعهدی های دولت آمریکا علیه کشورمان با اعالم به این که »نمی توانیم 
متعهد به قراردادی باشیم که زمینه طرح ریزی یک برنامه هسته ای را فراهم می کند«، برجام را از بدترین توافقاتی دانست که 

آمریکا در طول تاریخ امضا کرده است.
وی در ادعایی خصمانه علیه ایران گفت: زمان آن فرارسیده تا همه کشورها با ایران مقابله کنند؛ رژیمی که به صورت علنی 
اسرائیل و آمریکا را تهدید به نابودی می کند. با وجود این که ایران یک کشور ثروتمند است، رهبران کشور آن را به یک کشور 

منزوی در دنیا تبدیل کرده اند.
ترامپ مدعی شد: ایران پول های مردم خود را به حماس و حزب اهلل می دهد و به تشنج در خاورمیانه دامن می زند.  وقت آن رسیده که همه کشورها 
با ایران که خشــونت را ترویج می دهد و شهروندان دیگر کشــورها را زندانی کرده است، مقابله کند. رهبران ایران به جز نیروی نظامی آمریکا از چیز 

دیگری نمی ترسند.
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