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سوی دیگر که حتی به حمله هوایی
به تأسیسات این کشور منجر شد،

 @meyar.pbکانال معیار در سروش

پیوندهای ایران و سودان را تقویت

اروپا قرار بود تضمین بیاورد تحریم آورد!

میکرد .تا آنکه ارتجاع عربی بهدلیل
فقر مالی شدید خارطوم از این حربه
سود جست و در فواصل گوناگونی
روابط میان ایران و سودان را تخریب
کرد تا جایی که این روابط قطع شد.
سودان در این میانه بخش جنوبی
کشورش را که ذخایر زیرزمینی
داشت ،از دست داد و درگیر مناقشات
داخلی شد .با این همه از همراهی با

کیهان :خبرنگار روزنامه وال استریت به نقل از وزیر خارجه دانمارک از اعمال
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران در ارتباط با ادعای دست داشتن ایران در
اقدامات خرابکارانه در پاریس و کپنهاگ خبر داد« .اندرس ساموئلسن» وزیر
خارجه دانمارک گفته که این اقدام اتحادیه اروپا منافاتی با حمایت از توافق
هستهای ندارد و تاثیری بر آن نخواهد گذاشت اما نیاز است که اتحادیه اروپا یک
پیام قوی در دفاع از ارزشهای اروپایی و امنیت خود ارسال کند .وی مدعی شده

سعودی نکاست و حتی پیگیری

است که اتحادیه اروپا قرار است در این راستا دو شخص و یک نهاد ایرانی را

مقدماتی برای ارتباط با رژیم اسرائیل

تحریم کند .ساموئلسن ساعتی بعد در حساب توئیتری خود نوشت؛ اعضای

را هم در دستور کار داشت .بهتازگی
موج تازهای از نابسامانیهای اقتصادی
و اعتراضات خیابانی نسبتاً وسیع در
سودان به راه افتاده ،رییسجمهورش
در سخنانی اشاره کرده است که به ما
وعده دادند تا با رژیم اسرائیل رابطه

اتحادیه اروپا با اعمال تحریم علیه یکی از سرویسهای اطالعاتی ایران به دلیل
اتهامات مربوط به طرحریزی ترور در خاک اروپا موافقت کرده است.
دولت فرانسه اخیرا مدعی اجرای یک طرح تروریستی در ماه ژوئن شد و گفته بود
که ایران در پشت پرده این طرح قرار داشته است .ادعایی که به شدت از طرف

برقرار کنیم تا مشکالتمان حل شود؛

ایران رد شده است .فرانسه در همین ارتباط دارایی دو فرد و همچنین بخش داخلی

نهتنها مشکالتمان حل نشده؛ بلکه

وزارت اطالعات ایران در این کشور را مسدود کرد .چندی بعد دولت دانمارک نیز

بر دامنه آنها نیز اضافه شده است.

در اقدامی هماهنگ با آمریکا مدعی طرح یک حمله تروریستی در این کشور با

تجربه سودان را پس از مصر و عراق
و لیبی و کرهشمالی و یوگسالوی و

حمایت ایران شد .کپنهاگ در همین زمینه سفیر ایران در این کشور را احضار کرد.

دهها کشور دیگر در شرق و غرب

همچنین رویترز به نقل از وزارت خارجه دانمارک و دیپلماتهای اتحادیه اروپا در

عالم ،میتوان تازهترین نمونه شکست

گزارشی نوشت که یک واحد از وزارت اطالعات و دو ایرانی در لیست تروریسم

سناریوی تزلزل در برابر غرب و
رهاکردن «مقاومت» دانست؛ این را

اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند .رویترز در ادامه نوشت :سعید هاشمی مقدم به همراه

باید هزاران بار تکرار کرد تا بلکه

اسداهلل اسدی(دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان که سپس به بلژیک مسترد

آنها که در ایران به خواب رفتهاند ،از

شد) در لیست موسوم به تروریسم اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.

آن بیدار شوند.
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گفته بودم انگشتانتان را بشمارید
وطن امروز :آیتاهللالعظمی جوادیآملی در اظهاراتی با اشاره به دشمنی تاریخی آمریکا گفت :کفاری که از دشمنی دست برنمیدارند ،شما هم با
آنها دشمن باشید ،حواستان جمع باشد 5 .سال قبل که مسؤوالن امور خارجه آمده بودند به آقایان گفتم وقتی با آمریکاییها دست میدهید،
انگشتانتان را بشمارید! وی با تشریح اظهارات خود به مسؤوالن وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد :به آنها گفتم اینها به هیچ وجه قابل اعتماد
نیستند ،ما در کودتای ۸۲مرداد آمریکاییها را دیدیم .بعد از  3سال هم گفتیم که دیاثت سیاسی هم وجود دارد ،مواظب باشید .قبل از اینکه دیگران
بگویند برجام خطر دارد ،ما به اینها گفتیم .دشمنان به عهد خود پایبند نیستند؛ نمونه بارز عهدشکنی را بعد از قطعنامه دیدیم؛ صدام رؤسای همه
کشورهای عربی را به ایران فرستاد و با امام مذاکره کردند تا قطعنامه را بپذیریم ولی سالها بعد وقتی پذیرفته شد عملیات مرصاد را علیه ما راه
انداختند.
هشدارهای اقتصادی :آیتاهللالعظمی جوادیآملی  ۸روز پیش نیز درباره موضوعات اقتصادی هشدارهای مهمی را در دیدار وزیر امور اقتصادی و
دارایی مطرح کرده بود .وی با بیان اینکه مال مانند ستون فقرات بوده و یکی از دالیل قیام ملتها و ایستادگی آنها به آن وابستگی دارد ،ادامه داد :با
توجه به اهمیت مال نباید مدیریت آن در دست افراد ناالیق باشد و اگر مال به عنوان ستون فقرات آسیب ببیند ،درمان آن کار هر کسی نبوده و نیاز به
متخصص برای ترمیم دارد .مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه طبق نص قرآن نباید مال و ثروت جامعه تنها در اختیار دولت باشد ،ابراز کرد :مال و
ثروت مانند خونی است که باید در وجود تمام اعضا و بدنه جامعه در گردش باشد و هر عضوی براساس ظرفیت و شایستگی خود از آن استفاده
کند.
استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد :اگر کسی عرضه تولید داشته باشد باید از ثروت استفاده کند ولی اگر کسی عرضه ندارد ،نباید به واسطه
رشوه و زد و بند بیش از لیاقت خود از جامعه بهرهمند شود .ما باید مانند کشاورزانی که گندم را به امیدی انبار کردهاند ،مواظب باشیم موشهایی به
ذخایر مملکت نفوذ نکرده و به آن آسیب نرسانند .آیتاهلل جوادیآملی در بخش دیگری از سخنانش در دیدار وزیر اقتصاد ،شرط مصون ماندن از
تحریمهای دشمنان را مقابله با بینظمی مالی در کشور عنوان کرد .وی با بیان اینکه باید مراقب خطر نفوذ غارتگران به ذخایر و داشتههای کشورمان
باشیم ،تصریح کرد :به لطف خداوند ما همهچیز در این کشور داشته و از همه امکانات برخورداریم و اگر اختالس و بینظمی مالی در کشور نباشد
هیچگاه تحریمها تأثیری نخواهد داشت.
آیتاهلل جوادیآملی با تأکید بر اینکه مادامیکه اختالسگران را از ثروت و دارایی کشور دور نکرده و نظام بانکی خود را اصالح نکنیم شکست قطعی
است ،اظهار داشت :امیدواریم با تالش مسؤوالن شاهد رفع کامل مشکالت باشیم.

.
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فراسوی کاهش بودجه فرهنگی کشور
روزنامه جوان :همانطور که اعالم شده است بودجه همه
دستگاههای فرهنگی کشور اعم از صداوسیما ،وزارت ارشاد
و سایر نهادها و مؤسسات فرهنگی  ۸/ 5درصد بودجه
عمومی و  ۰/ ۷درصد (کمتر از یک درصد) بودجه کل
کشور است .دو سال است این بخش از بودجه کل کشور از
کلیت آن انتزاع و در شبکههای اجتماعی همانند پول دزدیده
شده و به یغما رفته مورد تمسخر و هجمه قرار میگیرد.
امسال همانانی که این مهندسی اطالعرسانی را انجام دادند
دم خروسشان به دو طریق بیرون زد؛ هم مستقیماً علیه آن
صحبت کردند و هم با البیگری آن را کاهش دادند .البته
همه مسئوالن ،رسانهها و بودجهگیران کشور میدانند و باید
بدانند که درآمدهای کشور قدری کاهش دارد و همه باید
بپذیرند به همین نسبت «توزیع کاهش» بودجه نیز انجام
شود .اما مسخره کردن نهادهای فرهنگی کشور در فضای
مجازی و کاهش چشمگیر بودجه فرهنگی را نمیتوان صرفاً
به کاهش بودجه کشور نسبت داد .قبالً که بودجه فرهنگی
کاهش هم نیافته بود ،مقام معظم رهبری به دولت ما قبل
نسبتبه مظلومیت فرهنگ هشدار دادند .اکنون این
مظلومیت مضاعف شده است .باور کنید اگر هزینهای که
صرف هتلها ،مهمانسراها و تفریحگاههای اختصاصی
سازمانها و وزارتخانهها در شمال و مشهد و ...میشود قطع
شود میتوان چالههای بزرگی را با آن پر کرد .عجیبتر آنکه
بودجههای فرهنگی و دینی کشور در زمان صدارت یک
شخصیت حوزوی در رأس قوه مجریه کاهش مییابد .این
مصیبت را چگونه میتوان توجیه کرد؟ بدون تردید بازی با
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گردوخاک ضدآمریکایی اردوغان
همدلی :رجب طیب اردوغان ،درخواست دیدار و گفتوگوی جان بولتون مشاور
امنیت ملی ترامپ را رد کرد تا جدیت خود را در نارضایتی از صحبتها و مواضع
اخیر مقامات آمریکا نشان دهد .بولتون که برای مدیریت روابط با متحدین آمریکا
در خاورمیانه ،پس از اعالم ناگهانی خبر خروج نظامیان آمریکایی از سوریه به این
منطقه آمدهاست ،در ادامه تبصرههایی که او و وزیر خارجه آمریکا بر این خروج
زدهاند ،گفته بود خروج آمریکا ،عالوهبر نابودی باقیماندههای داعش ،منوط به
تضمین امنیت مبارزان کرد توسط ترکیه نیز هست .این صحبتهای مشاور ترامپ
واکنش شدید ترکیه را به همراه داشت .در بخشی از این واکنش ،رئیسجمهور این
سفر بولتون به ترکیه را عقیم گذاشت .اردوغان دیروز از پذیرش بولتون و
همراهانش برای دیدار خودداری کرد و بولتون در حالی ترکیه را ترک کرد که تنها
موفق به دیدار با ابراهیم کالین ،مشاور ارشد اردوغان شده بود .بولتون البته این
دیدار را سازنده توصیف کرد.
اردوغان دیروز در جمع گروه پارلمانی حزب حاکم هم سخنرانی داشت و بخشی
از آن را به پاسخگویی به صحبتهای بولتون گذراند .او در این سخنرانی،
حرفهای بولتون را غیرقابلقبول خواند و تاکید کرد آنکارا شرط واشنگتن را
نمیپذیرد .به گزارش ایسنا ،اردوغان بر عزم کشورش در پاکسازی سوریه از
تروریستها تاکید کرد و نمایندگی کردها توسط آنچه گروههای تروریستی
میخواند را رد کرد « :ترکیه این شرط آمریکا را که باید درباره امنیت
تروریستهای یپگ تضمین دهیم نمیپذیرد .برابر دانستن کردها با یپگ
منطقی نیست .ترکیه قومیتها را هدف قرار نمیداند .هدف ما تروریستها هستند.
برای ما میان تروریستها و مردم بیگناه تفاوت هست؛ مردمی که سالح دست
میگیرند و کسانی که هدف قرار میگیرند ،اقداماتی که انجام میدهند و خونی که
میریزند و سرکوبی که متحمل میشوند».

ردیفهای بودجه فرهنگی و قرار دادن آن توسط زیباکالمها
در مقابل محیط زیست و ...نوعی دینزدایی در قالب

آموزش تحلیل سیاسی /هستهای بهانه است

عوامگرایی مدرن و در راستای تضعیف بنیه فکری -فرهنگی

اینها با نظامی که در این منطقهی حسّاس سر بلند کرده ،ایستاده ،قد

نظام جمهوری اسالمی است .امید است این اقدام دولت در
مجلس تصحیح و تنگناهای بودجه به عدالت توزیع و
سرشکن شود .اگر قرار است حقوق کسانی که باالی ،۵5
 ۸۰میلیون در ماه دریافت میکنند ۸۰ ،درصد افزایش یابد از

برافراشته ،رشد کرده ،با ظلمهای آمریکا مخالفت میکند ،نسبت به آمریکا
هیچگونه مالحظهکاری نمیکند ،روحیهی مقاومت را در منطقه توسعه میدهد،
پرچم اسالم را در دست گرفته مخالفند؛ عمیقاً مخالفند .مسئلهی آنها این است
که این نظام اسالمی و جمهوری اسالمی نباید باشد؛ نهفقط این نظام نباشد،

آن جلوگیری شود تا هم مستضعفین بر دلسوزی مدیران
دولت صحه بگذارند و هم عرصه فرهنگی که غذای روح و

[بلکه] آن مردمی که این نظام را حمایت میکنند یعنی ملّت ایران هم منفور

مقوم ماهیت حقیقی انقالب اسالمی است ،الغر و نحیف

سران حکومتهای آمریکایند.

نشود.
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