
سخن نخست
 »به خودمان رحم کنیم«

وضعیت نامساعد اقتصاد ایران در ماه 
های اخیر بر کسی پوشیده نیست اما 
باید باور کنیم که جو روانی مهمترین 

سهم را در این وضعیت داشته است.
 یقیناً همه می دانیم که در ماه هایی 
که گذشت اقتصاد کشورمان چه حال 

و روزی داشته و دارد. 
چه  مدت  این  در  دانیم  می  همه 
رکوردهای عجیب و غریبی در بازارهای 
طال، ارز، خودرو، مسکن و ... به ثبت 
رسیده است. همه می دانیم که علت 
اصلی رسیدن به این وضعیت سیاست 
های غلط و مدیریت اشتباه دولت بوده 

است.
همه می دانیم در ماه های اخیر به 
دفعات از سوی امریکا تهدید به تحریم  
شده ایم و در مواردی تحریم ها اعمال 
هم شده است. البته این تهدید ها به 
خروج شرکت های اروپایی که دولتی 
ها به آنها دل بسته بودند نیز منجر شد.
همه می دانیم که در این وضعیت 
خودمان  باید  بسازیم!  و  بمانیم  باید 
برای حل مشکالت کشورمان به کمک 

دولت بیایم.
هرچند خیلی از موضوعات را همه 
می دانیم ولی به آنها عمل نمی کنیم! 
همه می دانیم هنوز اتفاق خاصی در 
کشور رخ نداده )منظور اعمال تحریم 
و  امریکاست(  سخت  و  سفت  های 
نباید حال و روز اقتصادمان این باشد 
ولی هست! به اذعان مسئوالن، تحریم 
ها هم نمی توانست کشور را به این 

وضعیت برساند.
بله، اینبار خودمان زودتر از آمریکا 
دست به کار شده و کشورمان را تحریم 
های  کمک  از  را  کشورمان  کردیم! 
نتیجه  ولی  کردیم.  تحریم  خودمان 
چیزی نشد جز آنچه این روزها تمام 

مردم را گرفتار کرده است.
قیمت کاالهای مختلف از اساسی تا 
لوکس، هر چند روز یکبار تغییر اساسی 
می کند و هنوز هم نمی دانیم که چرا 
و به کدام دلیل تولید کننده هایی که 
را  کاالهای خود  گرفتند  دولتی  دالر 

گران می کنند؟
شاید اگر برخورد قاطع و به موقع از 
سوی دولت و دستگاه قضا با این افراد 
صورت می گرفت االن به اینجا نرسیده 
بودیم. هرچند قوه قضاییه مدتی است 
برخورد با دریافت کنندگان ارز دولتی 
رسد  می  نظر  به  ولی  کرده  آغاز  را 
نتوانسته در برگرداندن اوضاع تاثیری 

داشته باشد.
مشکل این روزهای اقتصاد ما، تحریم 
امریکا نیست؛ مشکل بخشی خود مردم 
هستند؛ مردم باید امید و ایمان داشته 
باشند که با کمک آنها به طور حتم 

وضع مان بهتر از امروز خواهد شد.
شاهد  ها  فروشگاه  که  مدتهاست 
که  هستند  مردمی  مراجعه  افزایش 
ها  قیمت  افزایش  از  ترس  دلیل  به 
انداز اقالم مختلف تا جایی که  آمده 
می توانند بخرند. یک روز شایعه می 
در  کاغذی  دستمال  دیگر  که  شود 
و همین موضوع موجب  نیست  بازار 
می شود که شب عکس ردیف خالی 
دستمال کاغذی ها در فروشگاه های 
مختلف در شبکه های مجازی دست 
به دست شود که ثابت کنند شایعه 
درست بوده ولی غافل از اینکه همین 
مردم  برخی  تا  شده  موجب  شایعه 
و  شوند  ها  فروشگاه  روانه  سراسیمه 
تا می توانند دستمال کاغذی بخرند. 
خریدهای دسته جمعی در فروشگاه ها 
فقط به دستمال کاغذی خالصه نمی 
این روزها هر کسی را در  بلکه  شود 
فروشگاه ها می بینید آمده تا هر چقدر 
ضروری  اقالم  رسد  می  اش  بودجه 
بخرد و در خانه اش انبار و احتکار کند. 
مشاهده این صحنه ها در نگاه اول این 
جمله را به زبان می آورد که مگر جنگ 
اینکه چند روز  از ترس  است؟ مردم 
آینده قیمت ها گرانتر نشود به فروشگاه 

ها می روند! 
ادامه در صفحه 2

رییس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح:

امروز قدر موشک های خود را بیش از گذشته می دانیم
سخنرانی رییس جمهور در رژه نیروهای 

مسلح در آغاز هفته دفاع مقدس
کرد:جمهوری  اعالم  جمهور  رییس 
کنار  را  نه سالح های خود  ایران  اسالمی 
خود  توانمندی های  از  نه  و  می گذارد 
می کاهد،  بلکه روز به روز بر قدرت خود 

خواهیم افزود.
حجت االسالم  گزارش  ایسنا،  به  
رییس  روحانی،  حسن  والمسلمین 
جمهوری صبح شنبه در مراسمی که به 
و رژه  مناسبت آغاز هفته  "دفاع مقدس" 

نیروهای مسلح در جوار حرم امام خمینی 
رسیدن  فرا  به  اشاره  با  شد،  برگزار  )ره( 
سی و هشتمین دفاع مقدس، اظهار کرد: 
حادثه ای که بعد از ظهر 31 شهریور ماه 
سال 59 رخ داد، از جهات مختلف حائز 
اهمیت بود. از جمله اهمیت های این حادثه 
آن بود که جمهوری اسالمی ایران آغازگر 

این جنگ نبود.
وی خاطر نشان کرد: ایران به کشوری 
تجاوز نکرده است و قصد تجاوز  و حمله به 
هیچ کشوری را نداشت، چرا که پیام انقالب 

اجرای  و  آشتی  صلح،  نخست  روز  از  ما 
و حسن  دوستی   ، برادری  الهی،  فرامین 
همچنین  بود.  همسایگان  با  همجواری 
علت این که مردم ما یکپارچه در این دفاع 
نیز  کرده اند  فداکاری  و  جانبازی  مقدس 
آن بود که تردیدی در این که جمهوری 
اسالمی ایران آغازگر جنگ نبوده، نداشتند.

که  این  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
جنگی که بر ما تحمیل شد، جنگی عادی و 
معمولی نبود، گفت : در روزهای اولیه جنگ، 
عراق شهرهای مسکونی و مردم بی گناه و 

بی دفاع ما را زیر حمالت بمباران ، موشک 
باران و گلوله باران خود قرار داد. از جمله 
این شهرها شهر دزفول بود که صدامیان 
به شدت از دست مردم این شهر عصبانی 
معنای  به  دزفول  سقوط  که  چرا  بودند، 
سقوط خوزستان بود، اما مردم این شهر 
یکی از  بزرگترین شکست ها را به صدامیان 
تحمیل کردند و همین موضوع نیز باعث 
شد که ماه های متوالی این شهر زیر موشک 

باران عفلقیان قرار بگیرد.
روحانی با اشاره به استفاده عراق از سالح 

جنگ  سال  هشت  جریان  در  شیمیایی 
تحمیلی، خاطر نشان کرد: عراق بر خالف 
سال  هشت  در  بین المللی  موازین  همه 
جنگ تحمیلی از سالح شیمیایی استفاده 
حتی  و  سردشت  گناه  بی  مردم  و  کرد 

حلبچه را با بمباران شیمیایی شهید کرد.
وی با بیان این که حمله به شهرها و 
استفاده از سالح های شیمیایی تنها جنایت 
در هشت  ایران  علیه  عراق  بعثی  جنگی 
سال جنگ تحمیلی نبود، اظهار کرد: عراق 
اسرای ما را نیز تحت شکنجه های سخت 
به شهادت رساند  را  آنها  قرار داد و  خود 
که از جمله این شهدا می توان به شهید 

تندگویان، وزیر نفت وقت اشاره کرد.
وجود  با  داد:  ادامه   جمهوری  رییس 
تجاوز صدامیان  و   جنگی  جنایات  همه 
در جهان و هیچ سازمان بین المللی و تمام 
غرب در برابر این تجاوز ایستادگی نکردند 
تاریخ  است؛  ما  برای  مهمی  این درس  و 
دفاع هشت ساله ما، تاریخ گذشته نیست 
،  بلکه سرمشق و آینده راه ما است؛ این 
تاریخ زنده است و برای همیشه نیز زنده 
باقی خواهد ماند و مصباح هدایت و چراغ 
هدایت ما است. روحانی در ادامه  تصریح 
کرد: جنگ تحمیلی هشت ساله به ما این 
را آموخت که در روزهای سخت  باید روی 
پای خود بایستیم، تحت فرمان مقام معظم 
رهبری، متحد و آماده فداکاری باشیم و به 
پیروزی نهایی نیز امیدوار بوده و به یکدیگر 
و همچنین مسئوالن اعتماد داشته باشیم 
و بدانیم با ابتکار، ایثار ، فداکاری و ایمان 

پیروزی از آن ما است.
در  جمهوری  رییس  گزارش  ایسنا،  به  
رژه  مراسم  در  خود  صحبت های  ادامه  
نیروهای مسلح به بیان دالیل رژیم بعث 
عراق برای حمله به ایران اشاره کرد و گفت : 
و  با یک عالمت  آغاز جنگ هشت ساله 
بهانه شروع شد و آن نیز زیر پا گذاشتن 
یک معاهده و قرارداد دو جانبه میان ایران 
و عراق بود. تجاوز صدام به این بهانه آغاز 
شد که او معاهده 1975 را به اصطالح خود 
معاهده خوبی برای عراق نمی دانست. این  
در حالی است که مدت ها برای آن مذاکره 
شده بود و شخص صدام نیز پای آن را امضا 
کرده بود.  شروع جنگ هشت ساله با پاره 
کردن این معاهده در مقابل دوربین های 
تلویزیونی و سپس حمالت ناجوانمردانه آنها 

علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شد.
روحانی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با تاکید بر این که امروز نیز بعد از 38 

سال حادثه تجاوز صدام به خاک جمهوری 
اسالمی ایران  و زیر پا گذاشتن معاهده دو 
خاطر  است،  شدن  تکرار  حال  در  جانبه 
نشان کرد: همان دولتی که مشوق سایر 
دولت ها برای نشستن پای میز مذاکره با 
ایران بود و برای یک جمله 17 شبانه روز 
وقت مذاکره کنندگان ما را گرفت و بعد از 
12 سال فشار به ملت ایران در برابر منطق 
مستحکم دیپلمات های ما سر فرود آورد و 
قراردادی امضا کرد که به نفع همه، منطقه 
و جهانیان بود، امروز عین داستان صدام 
به هیچ  تکرار شد و دو مرتبه فردی که 
یک از مقررات و قوانین بین المللی احترام 
تعهدات خود در یک  برابر  نمی گذارد در 
تعهد چند جانبه که سازمان بین المللی و 
شورای امنیت آن را تایید کرده است، این 
توافق را زیر پا گذاشته است. وی با اشاره 
به این که جنگ سی هشت ساله قبل بار 
دیگر تکرار می شود، ادامه  داد: آن روز یکی 
از ازناب آمریکا در برابر ملت ایران ایستاد و 
پشت او کشورهای مختلف از شرق و غرب 
قرار گرفتند، اما امروز دیگر جنگ نیابتی 
نیست و آمریکا خود  مستقیما در برابر ملت 
ایران ایستاده است و پیمان شکنی و خروج 

از پیمان را او آغاز کرده است.
روحانی همچنین با بیان این که صدام 
در ظاهر قرارداد 1975 را بهانه جنگ اعالم 
کرد، اما هدف اصلی او از بین بردن نظام 
جمهوری اسالمی ایران بود، ادامه  داد: امروز 
نیز در ظاهر اقدام آمریکا خروج از بر جام 
است، اما باطن او ضربه به اصل انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی است. صدام با وجود 
هشت سال تالش با همه قدرت های جهانی  
نیافت  اهداف خود دست  به  و منطقه ای 
جمهوری  مستحکم  نظام  به  نتوانست  و 
اسالمی ایران ضربه ای را وارد کند. هر چه 
زمان  گذشت ملت ایران مصمم تر شدند و 
باالخره بعد از هشت سال پیروزی نظامی، 
اخالقی  و سیاسی از آن ملت ما شد و ما 

سرزمین خود را از متجاوز پس گرفتیم.
ایران  پیروزی  از  بعد  جمهوری  رییس 
در جنگ هشت ساله، سازمان ملل صدام 
را به عنوان آغازگر جنگ شناخت و همه 
کرده  حمایت  صدام  از  که  کشورهایی 
بودند به نوعی اظهار پشیمانی و به جنایت 
خودشان اعتراف کردند، خاطر نشان کرد: 
امروز نیز این ماجرا برای ترامپ در حال  
سر  بر  که  چه  آن  و  است  افتادن  اتفاق 
صدام آمده است بر سر آمریکا نیز خواهد 
آمد. همان طور که ما در سال 59 آغازگر 

جنگ و تجاوز نبودیم و تنها دفاع و مقاومت 
آغازگر  ما  نیز  امروز  کردیم،  ایستادگی  و 

جنگ نیستیم.
به  گزارش  ایسنا، حسن روحانی در ادامه  
برای  آمریکا  ایاالت متحده  به تالش های 
سال های  طی  ایران  علیه  فشار  افزایش 
95 و 96 اشاره  و اظهار کرد: آمریکایی ها 
توطئه های فراوانی در سال های 95 و 96 
انجام دادند تا به نحوی ما را عصبانی کنند 
تا از بر جام خارج شویم و مسئولیت های 
اتفاق بر دوش ما  این  سیاسی و حقوقی 
ایستادگی   ، تدبیر  مقاومت،  اما  بیافتد، 
باعث  ایران  اسالمی  جمهوری  آرامش  و 
شد که آن توطئه خنثی شود. در مرحله 
بعد ترامپ فکر می کرد  روزی  که از بر 
جام خارج شود، ساعتی بعد ما نیز از این 
معاهده خارج خواهیم شد و پس از خروج 
ما، پرونده را به شورای امنیت می برد  ولی 

باز هم موفق نشد.
وی ادامه  داد: در مرحله سوم ترامپ می 
خواست متعهدان ایران را پشت خود جمع 
کند و الاقل اروپا را در کنار خود داشته باشد 
و آنها نیز از بر جام خارج شوند و ایران را 
مقصر بدانند، اما به جز دو رژیم منفور در 
منطقه ما ، هیچ دولت و ملتی از ترامپ 

حمایت نکرد.
از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رییس 
صحبت های خود، اضافه کرد: امروز در برابر 
دنیا پیروزی سیاسی، حقوقی و اخالقی از 
آن ما است. ما شکایت خود را به سازمان   
بین المللی الهه  بین المللی و دادگستری 
از این شکایت ما  برده ایم و آمریکایی ها 
عصبانی هستند؛ دادگاه الهه هر حکمی را 
صادر کند، از لحاظ وجدان عمومی ما پیروز 
خواهیم بود، به عهد خود وفادار هستیم و به 
قوانین بین المللی و شورای امنیت احترام 
گذاشته ایم. اما آمریکا جنگ اقتصادی و 

روانی را علیه ما آغاز کرده است.
روحانی با بیان این که پایان این جنگ 
بسیار خوش تر از پایان جنگ هشت ساله 
خواهد بود، خاطر نشان کرد:    پایان جنگ 
امروز ما با آمریکا هم زمانش بسیار کوتاه تر 
است و هم تجربه ما بسیار بیشتر شده است 
و هم این که دشمن ما از هر زمان دیگری 
ذلیل تر شده است؛ آن روز همه شرق و 
غرب پشت سر صدام جمع شدند، اما امروز 
همه شرق و غرب  در کنار ما هستند و 
با  اقدامات آمریکا را محکوم می کنند. ما 
همان تجربه در برابر ترامپ پیروز خواهیم 

شد.

پر بودن انبارها
معنای بدی ندارد

دستگاههای مسئول دنباله جنایتکاران را 
تعقیب وبه پنجه قضایی بسپارند

جهانگیری: رهبر معظم انقالب : 
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آیا جلسه نیویورک برجام را از کما خارج می کند؟
تحلیلی برنشست ساالنه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل

 به گزارش روزنامه اتحاد ملت ، در روز های آینده، ایران یکی از موضوعات 
اصلی فعالیت های نشست ساالنه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل 

خواهد بود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده ریاست یک جلسه شورای 

امنیت سازمان ملل درباره ایران را برعهده خواهد گرفت. از سوی دیگر، ایران نیز 
در سازمان ملل برنامه هایی برای دفاع از مواضعش تدارک دیده است. دوشنبه 
شب، وزرای خارجه کشور های امضاکننده توافق هسته ای، به جز آمریکا، برای 
نجات این توافق در نیویورک جلسه ای برگزار خواهند کرد. برخی دیپلمات ها 

نگران هستند تالش ها برای نجات برجام پس از اعمال تحریم های نفتی در 
نوامبر، مثمر ثمر واقع نشود. ترامپ در ماه می، به طور یکجانبه از برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( خارج شد و تحریم های کشورش را مجددا علیه ایران 

برقرار کرد.
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