
57 درصد امريكايي ها به آينده 
كشورشان بدبين  هستند 

تازه ترين نظرس�نجي »س�ي ان ان/ او آر سي« حكايت 
از آن دارد ك�ه ۵۷ درص�د از م�ردم امري�كا درب�اره 
آين�ده كش�ور خ�ود بدبين هس�تند ك�ه اين رق�م در 
مقايس�ه با دو س�ال پيش به باالترين حد رسيده است. 
به گزارش فارس، طبق نتايج اين نظرسنجي، شش نفر از هر 10 
امريكايي )57 درصد( مي گويند كه اوضاع در امريكا بد پيش 
مي رود كه اين بيشترين رقم در دو سال اخير به حساب مي آيد. 
نگرش منفي مردم امريكا به آينده كشور خود در حالي است كه 
»دونالد ترامپ«، نامزد پيشتاز جمهوري خواهان در انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2016، كمپين انتخاباتي خ��ود را بر وعده 
احياي بزرگي امريكا بنا نهاده است و »هيالري كلينتون«، نامزد 
پيشتاز دموكرات ها در انتخابات آتي رياست جمهوري امريكا 
متعهد شده در صورت پيروزي در انتخابات، بر پيشرفت هايي 
كه اوباما به دس��ت آورده اس��ت، تكيه كند. نتايج نظرسنجي 
س��ي ان ان حكاي��ت از آن دارد كه در مجم��وع، 57 درصد از 
شركت كنندگان در نظرس��نجي مي گويند كه اوضاع امور در 
كشورش��ان در حال حاضر بد اس��ت و 42 درصد معتقدند كه 
اوضاع كشور در حال حاضر خوب است. نتايج اين نظرسنجي 
همچنين نشان داد كه ميزان محبوبيت »باراك اوباما« در بين 
مردم امريكا 47 درصد است و 49 درصد از شركت كنندگان در 
نظرسنجي، از عملكرد وي ناراضي هستند. طبق اين گزارش، 
بدبيني در بين مردم امريكا رو به افزايش اس��ت، به طوري كه 
هشت نفر از هر 10 امريكايي احس��اس مي كنند كه دولت در 
واشنگتن نماينده واقعي آنها نيست. تقريباً هشت نفر از هر 10 
شركت كننده در اين نظرسنجي مي گويند كه دولت عملكرد 
ضعيفي در نمايندگي مردم امريكا برعه��ده دارد. در بين 40 
درصدي كه مي گويند دولت به هيچ عنوان نماينده آنها نيست، 
79 درصد مي گويند كه اوضاع كشورشان بد پيش مي رود و در 
بين آنهايي كه مي گويند دولت در واش��نگتن، نماينده خوبي 
براي آنها است، 76 درصد معتقدند كه اوضاع كشور امريكا به 
خوبي پيش مي رود. بدبيني امريكايي ها به آينده كشورشان در 
بين جمهوري خواهان و احزاب مستقل بيشتر است به طوري كه 
88 درص��د از جمهوري خواهان معتقدند كه اوض��اع امور در 
كشورشان چندان مساعد نيست و 59 درصد از احزاب مستقل 
نيز چنين نظري دارند. 27 درصد از دموكرات ها معتقدند كه 

اوضاع كشورشان بد است. 

دومين مظلوم انقالب
اگر اهل سياس��ت و قدرت هم 
اين و جي��زه را بنويس��ند هيچ 
تأثي��ري در آي��ت اهلل جنت��ي 
ن��دارد، ام��ا نگارنده ب��ه جهت 
دوري از قدرت و بي عالقگي به 
مسيرهايي كه به شوراي نگهبان 
ختم مي شود، بر اين باور است 
كه دف��اع از مظلوميت آيت اهلل 
جنتي، دف��اع از يك ش��خص 
نيس��ت كه دفاع از فقهاي تراز 
اول انقالب اس��المي و اسالم سياسي اس��ت، دفاع از عالم 
بزرگي كه توسط بي ريشه ها در سايه آزادي مورد ستم قرار 

مي گيرد و اما بعد...
بدون ترديد در فاصله 34 سال بعد از شهادت شهيد مظلوم 
دكتر بهشتي، هيچ يك از ش��خصيت هاي منصوب امام به 
اندازه آيت اهلل جنتي مظلوم نبوده است. فقط تفاوت ماجرا 
در اين است كه شهيد بهشتي آماج »تهمت ها« و »شايعات« 
بود، اما آيت اهلل جنتي آماج »تمس��خرها و كنايه ها« است. 
علت اينكه نمي توانند مانند شهيد بهشتي هزاران تهمت را 
نثار وي كنند، اين است كه آينده اي براي اندوختگي دنيوي 
او قابل تصور نيس��ت. بنابراين با هزاران ذره بين نتوانستند 
ردپايي از دنيا طلبي و دنياگرايي را در اين مرد بزرگ ببينند. 
يقيناً اگر او اهل دنياي ما بود با اندك هجمه و فشار عرصه را 
رها مي كرد و آرامش خود در اين سنين را بر هر چيز ديگري 
ترجيح مي داد اما او در پيماني كه با امام بس��ت و اعتمادي 
كه امام به ايشان نمود مأمور است تا از پلشتي ها در حكومت 
صالحان پيشگيري نمايد. او دغدغه دارد تا امام را از خوفي كه 
داشت دور سازد: »من خوف از آن دارم كه ما يك جمهوري 
اسالمي درست كرديم اما هر كجايش برويم همان حكومت 
طاغوت باش��د«. واقعاً اين همه هجمه و تمس��خر يك مرد 
پارسا براي چيست؟ او منفعت خاصي را دنبال مي كند؟ از 
مسئوالن با سابقه نظام كسي را مي توان يافت كه فرزندش 
كار يدي )نجاري( كند؟ ممكن اس��ت آيت اهلل جنتي مانند 
همه ما دچار اشتباه شود اما خروجي هايي همچون خاتمي، 
روحاني، اصالح طلبان مجلس ششم و اخيراً هاشمي نشان 
مي دهد ك��ه آيت اهلل جنت��ي براي حس��اس ترين مناصب 
كشور نيز به سليقه خود عمل نمي كند. او در قالب سازوكار 
شورايي ظاهر مي شود و براس��اس تقوي رأي مي دهد. اما 
علت هجمه ها به وي اين است كه او اهل زد و بند نيست. او 
»اصحاب معامله« را پشت در نگه مي دارد. تاريخ اسالم مملو 
از ظلم به چنين اش��خاصي اس��ت كه غربت اميرالمؤمنين 
در كوفه بارزترين مصداق اين س��المت و مظلوميت است. 
مثل آيت اهلل جنتي َمثل ش��يخ فضل اهلل نوري است. ديروز 
)1285ش( مشروطه خواهان، مشروطه انگليسي را عامل 
توسعه و شكوفايي ايران مي دانس��تند و به همين دليل هر 
نفسي كه بر خالف اين مسير استنش��اق مي شد به مسلخ 
مي بردند. هنوز ايرانيان در بهت و حيرتند كه چگونه عالم تراز 
اول آنان در تهران به چوبه دار سپرده شد و مردمي كه باور 
كرده بودند مشروطه انگليسي راه حل مشكالت كشور است 
براي كشته شدن او كف مي زدند. او روي قرآن كوچك خود 
دست مي گذاشت و قسم مي خورد اما مشروطه خواهان قرآن 
را پاكت سيگار معرفي كردند تا هلهله غرب گرايان صداي وي 
را خاموش كند. ش��يخ فضل اهلل را مقابل خواسته هاي مردم 
معرفي كردند تا بتوانند خون او را توجيه كنند و پسرش كف 
مي زد تا حقانيت اعدام باور پذير تر گردد. اگر اهل دنيا همه 
تالش شان براي بهبود رفاه زن و فرزند باشد آيت اهلل جنتي 

قباًل بين فرزند و انقالب يكي را انتخاب كرده است.
كسي كه از فرزند براي انقالب گذشته باشد هيچ شاخص 
دنيايي او را اسير نمي نمايد. جرم جنتي ايستادن در مقابل 
سكوالريسم است. جرم آيت اهلل جنتي ايستادگي بر اصول 

امام در همه ادوار انقالب اسالمي است.
بقيه در صفحه 2

بلر: از اروپا برويم، اسكاتلند هم مي رود

محكوميت ديرهنگام شهرك سازي از  زبان بان كي مون 

نخس�ت وزي�ر س�ابق  انگلي�س گف�ت: خروج   جهان
انگليس از اتحاديه اروپا باعث جدايي اسكاتلند از 

اين كشور خواهد شد. 
به گزارش س��رويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، 
توني بلر در مصاحبه با راديو اروپا يك ابراز اميدواري كرد 
كش��ورش در اتحاديه اروپا بماند. وي درباره چشم انداز 
خروج كش��ورش از اتحاديه اروپا نيز اب��راز نگراني كرد و 
گفت اين نگراني نيز قابل توجيه اس��ت، چون قرار است 
در اين خصوص همه پرس��ي برگزار ش��ود و هنگامي كه 
رأي مردم مطرح باشد هر چيزي ممكن است اما به طور 
كلي اميدوارم چنين اتفاقي نيفتد زيرا در اين جهان كه 
قدرت هاي اقتصادي جديدي در حال سر برآوردن هستند 
قدرت هايي مانند چين، هند، امريكا با 300 ميليون نفر 
جمعيت، دليل بزرگ راهبردي وجود دارد كه انگليس نيز 
در اتحاديه اروپا باقي بماند و كشورهاي اروپايي با هم يك 
گروه متحد بزرگ اقتصادي را تشكيل دهند. بلر تصريح 
كرد خودش در دفاع از ماندن انگلي��س دراتحاديه اروپا 
تالش مي كند.  توني بلرهشدار داد اگر انگليس از اتحاديه 

اروپا خارج شود اسكاتلند نيز از انگليس جدا خواهد شد 
و اعالم استقالل خواهد كرد.  وي در همين راستا افزود: 
ديويد كامرون نخس��ت وزي��ر انگليس نيز ب��ا آگاهي از 
پيامدهاي منفي راهبردي خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
خواستار ماندن كشورش در اين اتحاديه است اما خواستار 
اجراي اصالحاتي در س��اختار آن اس��ت.  از سوي ديگر 
»فيليپ هاموند« وزير خارجه انگلستان گفت: به محض 
اينكه اكثريت مردم اين كش��ور به خروج از اتحاديه اروپا 
رأي دهند، دولت مذاكرات براي جدايي از اين اتحاديه را 
شروع مي كند.  به نوشته تلگراف، وزير خارجه انگلستان 
گفت در صورت نظر اكثريت مردم انگلستان براي خروج 
از اتحاديه اروپا، انگليس اولين كشوري خواهد بود كه از 
بند 50 معاهده ُرم براي خروج كش��وري از اتحاديه اروپا 
اس��تفاده خواهد كرد.  بند 50 معاهده ُرم اين اجازه را به 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا مي دهد كه با صالحديد 
قانون اساسي خود در صورت لزوم مذاكرات خروج از اين 
اتحاديه را با ديگر كش��ورهاي عضو برگزار كنند.  دولت 
فعلي محافظه كار انگليس وعده داده است در سال 2017 

همه پرسي ماندن يا خروج از اتحاديه اروپا را برگزار كند.

به دنبال محكوميت ادامه شهرك سازي هاي رژيم 
صهيونيستي در كرانه باختري توسط بان كي مون، 
نخست وزير اين رژيم اعالم  كرد اظهارات دبيركل 
س�ازمان ملل موجب تشويق تروريس�م مي شود.  

به گزارش ايس��نا، بان كي مون، دبيركل س��ازمان ملل 
در سخناني مقابل ش��وراي امنيت از احداث واحدهاي 
مسكوني جديد توسط  اسرائيل شديداً ابراز نگراني كرد 
و اين اقدامات اس��رائيل را »طرح هاي��ي تحريك آميز« 
دانس��ت.   بان كي مون همچنين تأكيد كرد: بايد براي 
پيشبرد روند صلح خاورميانه روند شهرك سازي متوقف 
ش��ود چرا كه ادامه اح��داث  واحدهاي مس��كوني خوار 
شمردن مردم فلسطين و جامعه جهاني است و سؤال  هاي 
اساسي را درباره پايبندي اسرائيل به راهكار  تشكيل دو 
كشور برمي انگيزد.   دبيركل سازمان ملل گفت: نگراني 
فلسطيني ها به دليل فلج ش��دن روند صلح و حدود نيم 

قرن اشغال هر روز در حال افزايش است و  همان طور كه 
مي دانيم اين طبيعي است كه انسان ها نسبت به اشغالي 
كه زمين��ه مهمي را ب��راي تندروي به وج��ود مي آورد، 
اعتراض  كنند و به آن پاسخ دهند.  در همين حال بنيامين 
نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي در واكنش 
به اين اظه��ارات بان كي مون گف��ت: اظهارات دبيركل 
 سازمان ملل به تروريسم ترغيب مي كند و هيچ توجيهي 
براي تروريسم نيست.   وي افزود: خود فلسطيني ها براي 
تحقق راهكار تشكيل دو كش��ور تالش نمي كنند.   سه 
عمليات استشهادي در شهرك هاي صهيونيست نشين 
كرانه باختري آن هم ظرف يك  هفته، باعث شد »بنيامين 
نتانياهو« نخست وزير اسرائيل دستور تدوين يك طرح 
 مشروح براي افزايش امنيت شهرك ها را صادر كند. لغو 
مجوز كار خانواده هاي عوامل انجام عمليات استشهادي 

يكي از اقدامات ملحوظ در اين طرح است.

درجريان برگزاري رزمايش واليت ۹۴ صورت گرفت
دومين اخطار به رزمناو امريكايي در آب هاي جنوبي

نيروي دريايي ارتش  جمه�وري اس�المي   سياسي
ايران در جريان برگزاري رزمايش واليت ۹۴ كه 
در منطقه ش�رق تنگه هرمز تا م�دار 10 درجه 
شمالي ش�مال اقيانوس هند در حال  برگزاري 
اس�ت، به يك فروند رزمناو امريكايي كه وارد 
آب هاي محل رزمايش شده بود، اخطار داد و ناو 
امريكاي�ي را مجبور به ترك اي�ن منطقه كرد. 
به گزارش فارس، بنا بر اطالعات رسيده يگان هاي 

نداجا به رزمن��او ي��و . اس. اس مونتري با 
ش��ماره بدن��ه CG61 اخط��ار داده ان��د. 
اين رزمن��او 173 متر ط��ول و 16/8 متر 
عرض دارد و با بيشينه سرعت 32/5 گره 
دريايي )60 كيلومتر در س��اعت( از جمله 
شناورهاي كالس »تايكاندروگا« امريكا و 
مجهز به موشك هاي كروز است. اين كالس 
از ناوه��اي امريكا مي توانند موش��ك هاي 
»تاما هاوك« و »استاندارد« را براي مقابله با 
اهداف مسافت بلند شليك كنند. همچنين 

اين ناوها با حمل بالگرد و همچنين س��امانه هاي 
راداري خود، قادر به انجام مأموريت ضد زيردريايي 

هستند. 
امير دري��ادار حبيب اهلل س��ياري، فرمانده نيروي 
دريايي ارتش نيز دراين باره گفته است: از آنجا كه 
پيش بيني مي شد امريكايي ها براي كسب اطالع از 
تاكتيك هاي ما به منطقه رزمايش نزديك شوند، 
يك بار توسط هواپيماي گش��ت دريايي و يك بار 
هم از طريق ناوش��كن البرز به آنها اخطار داده شد 
و آنها هم منطقه را ترك كردند. وي گفت: ش��ناور 
بيگانه با يگان پروازي خود به نزديكي آب هاي محل 
رزمايش آمده بود. سياري گفت: از آنجا كه در اين 
رزمايش ما از مهم��ات و تجهيزات جنگي از قبيل 
موشك و اژدر استفاده مي كنيم، اخطار داده ايم كه 
ش��ناورهاي بيگانه چه تجاري و چه رزمي نزديك 
نشوند تا آس��يبي نبينند. فرمانده نيروي دريايي 
ارتش اظهار داشت: گويا هنوز قدرت دريايي ايران 

براي برخي قابل باور نيست بنابراين سعي مي كنند 
تا از نزديك از اقدام��ات و توانمندي هاي ما مطلع 
شوند. نكته جالب اين است كه در روزهاي گذشته، 
نيروي دريايي س��پاه پاس��داران نيز به اين شناور 

امريكايي اخطار داده بود. 
بر اس��اس اين گزارش، از صبح ديروز با اعالم رمز 
»يا زهرا« توس��ط امير دريادار حبيب اهلل سياري، 
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس��المي 
ايران از روي عرشه ناوشكن جماران مرحله اصلي 

رزمايش دريايي واليت 94 آغاز ش��د. با شروع اين 
مرحله، يگان هاي مختلف س��طحي و زيرسطحي 
از جمله ناوش��كن ها، ناوهاي لجس��تيك، ناوهاي 
موشك انداز، زيرسطحي هاي كالس غدير و طارق 
و يگان هاي دريايي ارتش در محدوده تنگه هرمز تا 
مدار 10 درجه شمالي اقيانوس هند كه گستره اي 
در حدود 3 ميليون كيلومتر مربع را دربرمي گيرد، 
مستقر شدند. اين بزرگ ترين رزمايش ساالنه نيروي 
دريايي ارتش اس��ت كه در آن تمامي تاكتيك ها و 
برنامه هاي رزمي نيروي دريايي آزمايش و ارزيابي 
مي ش��وند. رزمايش واليت 94 در چه��ار مرحله 
ش��امل گس��ترش يگان ها، انجام تاكتيك، پرتاب 
موشك ها و اژدرها و نيز نمايش قدرت )رژه دريايي( 
برگزار مي ش��ود. مقابله با عمليات نفوذ دشمن به 
س��واحل كش��ور و دفع تهاجمات دريايي توسط 
يگان هاي رزمي و تفنگداران نيروي دريايي ارتش 

از برنامه هاي ديگر اين رزمايش است. 
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هزار عذرخواهي عربستان  باز هم كم است

كسي حواسش
 به ماركوس 

نبود!
وقتي رئيس جمهور روحاني، در موزه ش��هرداري رم)!( كنار نخس��ت وزير 
ايتاليا و زير سايه اسب ماركوس آئورليوس نشست تا كنفرانس خبري بدهد، 
سرگشتگي زايدالوصفي در ميان ايرانيان غيور افتاد كه چرا قراردادهاي ما 
با ايتاليا بايد كنار سم  اسب امپراطور روم باشد كه زماني در حمله به ايران 

ارتش اشكاني را شكست داد و بخشي از ايران را جدا كرد؟!
اين سرگشتگي به جز يكي دو مورد واكنش از سوي حاميان دولت، پاسخي  
نداشت و جوانان ايراني تا روز بعد و درست زماني كه حسين فريدون، برادر 
رئيس جمهور به جاي دقت روي اين موضوعات مشغول سلفي گرفتن در 
كلوسئوم بود، به اوج خود رسيد. حال آنكه نام خود را از »فريدون شاهنامه 
فردوسي«  گرفته كه برخي او را همان كوروش يا ذوالقرنين مذكور در قرآن 
مي دانند، جز چند عكس سلفي با فاتحان ايران و حسرتي براي مردم ايران، 

چيزي در ترك ايتاليا باقي نگذاشت. 
عكس مشترك رئيس جمهور روحاني با نخست وزير ايتاليا در كنار مجسمه 
مردي اسب سوار، اولين تصويري بود كه از نشست خبري دكتر روحاني با 
ماتئو رنتسي منتشر ش��د. هويت اين مرد رومي در اكثر اخباري كه از اين 
نشست منتشر ش��ده مجهول باقي مانده بود. در عوض رسانه هاي طرفدار 
دولت روي مسئله پوشاندن مجسمه هاي برهنه رومي تأكيد مي كردند و 
آن را نشانه احترام دولت ايتاليا به هيئت ايراني عنوان مي كردند ولي انتشار 
مطالبي در ش��بكه هاي اجتماعي درباره مرد رومي باعث شد تا اعتراض ها 

نسبت به حضور رئيس جمهور در كنار مجسمه آغاز شود. 
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رئيس جمهور با برشمردن خيانت هاي عربستان به جهان اسالم:

كليد برقراري رابطه غيرخصمانه ايران و امريكا  در واشنگتن است

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 8 بهمن 13۹۴  - 1۷ ربيع الثاني  1۴3۷
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