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عدالت جزو معدود مفاهیم و آرمان هایی است که تقریباً هیچ دین، 
مکتب فکری، اندیشه سیاسی و فرهنگی نتوانسته و نمی تواند از کنار 
آن به ســادگی عبور کند. مروری گذرا بر آموزه ها و تعالیم اسالمی 
نیز نشان می دهد این آرمان به شدت مورد توجه و تاکید بوده است. 
احادیث بسیار ائمه معصوم علیهم السالم در باب عدالت، گویای اهمیت 
و جایگاه این مسئله در منظومه فکری آن بزرگواران است، از جمله؛ 
- رسول اکرم)ص( می فرمایند: عادل ترین مردم کسی است که 
برای مردم همان را بپســندد که برای خود می پسندد و برای آنان 

نپسندد آنچه را برای خود نمی پسندد.
- حضرت علی)ع(: عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم 
همگی عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بی نیاز می شوند. 
- امام صادق)ع(: سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: 

امنّیت، عدالت و آسایش.
- حضرت علی)ع(: خداوند عزوجل بر پیشــوایان عادل واجب 
کرده که ســطح زندگی خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقیر را، 

فقرش برآشفته نکند.
- حضرت فاطمه)س(: خداوند عدالــت را برای آرامش دل ها، 

واجب کرد.
عدالت جنبه های گوناگونی دارد و تقریباً در تمام ابعاد و میدان های 
زندگی و اجتماع قابل ارزیابی و مطالعه است. یکی از جنبه های این 
آرمان که بیش از ســایر جنبه ها به چشم آمده و همگان به صورت 
روزمره و ملموس با آن ســر و کار دارند، عدالت اقتصادی است. اگر 
عدالــت اقتصادی را همچون آفتابی تابان و زندگی بخش بدانیم، در 
برابر آن تاریکی و ســرمای جانسوز فساد اقتصادی است و در واقع 
نسبت این دو مفهوم )عدالت و فســاد( بیانگر وضع موجود است. 
هرچه ابرهای تیره فساد پراکنده و کمتر شوند، آفتاب عدالت بیشتر 
خواهد تابید و هرچه این ابرهای مسموم بیشتر و متراکم تر شوند، نور 
و گرمای کمتری در کار خواهد بود. از این رو راه دستیابی به عدالت، 
مبارزه با فســاد است. مبارزه با فساد در سخن و شعار آسان، اما در 
عمل بســیار سخت و پیچیده و مردافکن است. نکات زیر تنها چند 
نمونه از بایدها و نبایدها و پیچ و خم های این مسیر صعودی و البته 

صعب العبور به سوی خورشید عدالت است. 
برای مبارزه با فســاد به عنوان یک پدیــده اجتماعی باید به 
ریشه های آن توجه کرد. اگرچه این پدیده اجتماعی است اما عامل 
آن افراد هستند که گاه به صورت شخصی و گاهی به صورت تشکیل 
گروهی مخفی و دست در دست یکدیگر – البته به صورت پنهانی و 
نامرئی- فساد را رقم می زنند. »وانگ ان شیه« دولتمرد و اندیشمند 
چینی که هزار ســال پیش می زیســت و درپی اصالح جامعه زمان 
خویش و مبارزه با فساد بود، دو عامل را باعث بروز فساد می دانست؛ 
1- مردان بد 2- قانون بد. راهکار او برای مبارزه چنین بود؛ داشتن؛ 
1-صاحبان قدرت دارای ســطح باالی اخالق و تهذیب شخصی 2- 

قوانین کارآمد و منطقی. 
اگر قوانین را نیز زائیده مدیران و مسئوالن بدانیم –که در واقع 
چنین است- باز هم به نکته نخست می رسیم؛ صاحبان قدرت باید 
از سطح باالی اخالق و تهذیب نفس برخوردار باشند. چهارصد سال 
بعد ابن خلدون – اندیشمند مشهور دنیای اسالم- به نحوی همین 
مضمون را بیان می کند و می گوید ریشه اصلی فساد تمایل به زندگی 
تجملی در گروه حاکم اســت. تامین هزینه سنگین زندگی تجملی، 

آنان را ناچار به ورود به معامالت مفسدانه می کند. 
از آنجا که همیشه منابع ثروت نسبت به تقاضا کمتر بوده اند، وقتی 
گروهی به شکل مفسدانه و تبعیض آمیز به کسب ثروت روی بیاورند، 
نتیجه آن فقر و تنگی معیشت در جمعیتی به مراتب بیشتر در جامعه 
خواهد بود. این معادله معکوس – برخورداری افراطی گروهی اندک در 
برابر سختی معیشت جمعیتی بزرگ- از چنان اهمیتی برخوردار است 
که رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی بسیار مهم و اخیرشان 
)29 بهمن در دیدار مردم تبریز( از آن به عنوان »ارتجاع« یاد کرده و 
اینگونه هشدار می دهند؛ »من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان 
بگویم. ما اگر به سمت  اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به سمت 
ارتجاع اســت؛ اگر به جای توّجه به طبقه  ضعیف، دل سپرده  طبقات 
مرّفه و زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است.«

البته اینجا نکته ظریف و حساسی وجود دارد که عدالت طلبی و 
مبارزه با فساد نباید به مبارزه با ثروت و دشمنی با ثروتمندان تعبیر 
و تفسیر شود. فساد آنجا شکل می گیرد که ثروت به صورت مطلق و 
بدون هیچ ضابطه، قید و شرطی درباره چگونگی بدست آوردن آن، 
مورد اســتقبال و تمجید واقع شود. برخی اندیشمندان مرحله حاد 
فساد را آنجایی می دانند که جامعه، ثروتمندان را مورد تکریم قرار 
می دهد و به دنبال رســیدن به جایگاه آنان است، بدون آنکه این 

پرسش را مطرح کند؛ »کسب ثروت از چه راهی؟«
آنچه هزار سال پیش اندیشمند چینی »وانگ ان شیه« درباره لوازم 
مبارزه با فساد )دارا بودن سطح باالی اخالق و تهذیب شخصی( گفت 
را می توان اینگونه در کالم رهبر معظم انقالب، به تفصیل مورد توجه 
قرار داد؛ »عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم 
وجود و کائنات نباشد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و 
تصنع تبدیل خواهد شــد. خیلی از ماها نیت هایمان خوب است و با 
نیِت خوب وارد می شویم؛ اما نمی توانیم این نیت را نگه داریم؛ این 
نیت در اثنای راه به موانعی برخورد می کند؛ ســایش پیدا می کند؛ 
کمرنگ و ضعیف می شود و احیانًا یک جاذبه  قوی معارضی دل را -که 
جایگاه نیت، دل است- به سوی خودش جذب می کند؛ یک وقت نگاه 
می کنید، می بینید اصاًل نیت رفت؛ نیت یک چیز دیگر شده؛ آن وقت 
راه انسان عوض می شود. اگر می بینید بعضی ها »ربّنا الَل« را گفتند، 
اما امروز به جای کعبه رو به بتکده دارند؛ شــعار خوب را دادند، اما 
امروز 1۸0 درجه در جهت عکس آن شعار حرکت می کنند، عاملش 
این است؛ نتوانستند نگه دارند. چرا نتوانستند؟ چون در اثنای راه، 

جاذبه ها پیدا می شود.«
نکته درخور تامل و عجیب آنجاست که این سخنان در نخستین 
روزهــای آغاز به کار دولت نهم در دیــدار رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت بیان شــده است. مرور آن سخنان که 12 سال از بیان 
آن می گذرد و تطبیق آن با مواضع و وضعیت امروز برخی از مدعیان 
عدالت طلبی برای اهل بصیرت، معانی و درس های بسیار دارد که باید 

در جای خود به آن پرداخت. 
اگر بپذیریم که امروز کشور با وجود دستگاه ها و نهادهای مختلف 
نظارتی، با معضلی به نام فســاد روبروست، ماجرا از دو حال خارج 
نیســت. یا مدیران و مجریان امر نظارت از ابتدا به درستی انتخاب 
نشده اند و یا در روند کاری خود و راه سخت نظارت، دچار فرسایش 
و انحراف شده اند. بررسی میزان کارآمدی سیستم های نظارتی، کاری 
علمی و الزم اســت و نمی توان درباره آن بدون تحقیق رای قطعی 
صادر کرد اما اجماالً می توان گفت آلوده کردن مســئوالن نظارتی 
به درآمدهای شــبه قانونی یکی از علل این ناکارآمدی است. وقتی 
مسئول حراست فالن بانک یا دستگاه را عضو هیئت مدیره یک یا 
چند شــرکت زیرمجموعه می کنند و زندگی اش با چرب و شیرین 
زندگی تجملی آشنا می شود، چگونه می توان از او انتظار داشت مو 

را از ماست بکشد؟! 
یکی از شگردهای اصلی و همیشگی و البته کارآمد! افراد مفسد 
آن است که فساد را گسترده و عمیق و همه گیر نشان دهند و بیان 
کنند تا با جا انداختن افکار مسمومی مانند »همه فاسد شده اند«، 
»دیگر برای اصالح راهی نیست«، »دست همه در یک کاسه است« 
و امثال اینها، انگیزه مبارزه و برخورد را ضعیف کرده و حتی از بین 
ببرند. یکی از گلوگاه های مهم برای آغاز جدی مبارزه، تالش برای 
یافتن پاسخ این سؤال به ظاهر ساده است؛ چند مسئول نظارتی 
همزمان در چند و کدام شرکت ها مسئولیت و عایدی دارند؟ در 
آینده درباره راه و رسم مبارزه شمشیر عدالت با اژدهای هفت سر 

فساد بیشتر خواهیم نوشت.

اژدهای هفت سر
و یک سؤال ساده

آهسته ران!

محمد صرفی

*  آقای رئیس جمهور مرتب سخنرانی کرده و درباره هر موضوعی نظریه پردازی 
می کند در صورتی که مردم برای حل مشکالت خود به ایشان رای داده اند. اگر 
از عهده اداره کشور برنمی آیند صادقانه به ملت بگویند و به جای این مسئولیت 

به دنبال ذوقیات شخصی و کارهای مورد عالقه خودشان بروند.
093۸---3410
* انتظار می رفت بعد از فرمایش های مهم رهبر معظم انقالب در خصوص پیاده  
نشدن عدالت در کشور شاهد عکس العمل موثری از سوی سران قوا باشیم ولی 

متأسفانه چنین واکنشی دیده نشد و این بسی جای تأسف دارد.
مهربان
* اگر هر سه قوه کشور به ویژه قوه قضائیه عدالت را در جامعه پیاده می کردند 
امروز در خیابان پاســداران تهران شــاهد عربده کشی و مقابله با قانون از سوی 
تعــدادی ارا ذل متکی به قدرت و ثروت فرقه دراویش نبودیم و 4 شــهید روی 

دست نظام گذاشته نمی شد.
0914---4200

* کدام روش مدیریتی در 4 ســال گذشته باعث شــده که مردم از جنبه های 
مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی شاهد ناامنی باشند؟ چه کسانی این ناامنی 

را ایجاد کرده اند؟ چرا برخورد جدی با آنان نمی شود؟
بشیری
* به جز موضوع افرادی که در اغتشاشات پاسداران دستگیر شدند باید به نحوه 
ســازماندهی این دسته از آشــوبگران هم توجه شود و مسببان اصلی و مجریان 

داخلی در اجرای نقشه دشمنان نیز دستگیر و به مردم معرفی شوند.
035---2567

* اغتشاشــات اخیر در اسپانیا و ایتالیا بعد از مسابقه فوتبال و برخورد پلیس با 
آشــوبگران باید از رسانه ملی پخش شود، ماشین های آب پاش و برخورد شدید 
پلیس با معترضان ورزشی اگر به تصویر کشیده شود مردم قضاوت خواهند کرد 

که برخورد پلیس در کشورمان رفتاری بیش از حد مسالمت آمیز است.
0922---5917

* با توجه به مجهز بودن اغتشاشگران در خیابان پاسداران به سالح سرد و گرم 
آن هم در نزدیکی ســاختمان وزارت اطالعات، وزیر اطالعات باید به ســؤاالت 
مردم پاسخ دهد که چرا نسبت به تحرکات داعش درویش ها اقدامی پیشگیرانه 

نکرده است.
علیمردانی- تهران
* در تمام دنیا نیروی انتظامی برای برخورد با اغتشاشات به روزآمدترین وسایل 
برای مقابله با اغتشاشات مجهز می شوند اما متعجبم که چرا در ایران اسالمی و 
با توجه به توطئه های پی در پی دشمن، این نیرو را خلع سالح می کنند و بدون 
توجه به دل های جریحه دار شــده خانواده شهدای فتنه های اخیر گزارش آن را 

هم با افتخار به غربی ها می دهند!
0919---21۸2
* مقصر اصلی کسی است که باعث شد نیروی انتظامی در برابر چنین وحشی هایی 
خلع ســالح شود، چگونه می توان در برابر آشوبگرانی که مسلح هستند با دست 

خالی روبه رو شد؟!
خوبرو- خوانسار
* مسئولین چرا اجازه دادند که آشوبگران بیش از یک ماه آرامش محله گلستان 
خیابان پاســداران را برهم زنند و بعد از اقدامات وحشیانه داعش درویش ها در 
دوشنبه شب تصمیم گرفتند بساط این فتنه را برچینند؟ در حالی که از همان 

ابتدا نوع تحرکات این فرقه منحرف کامال آشوب طلبانه و سبعانه بوده است.
بختیاری
* به گفته اهالی خیابان پاسداران مدتی بوده که آنان در مورد تحرکات مشکوک 
و مخــل امنیت درویــش داعش ها به مراجع دولتی گــزارش می داده اند اما در 
کمال شــگفتی نیروهای انتظامی اعزامی به محل مجهز به تجهیزات الزم برای 
درگیری های احتمالی نبودند و گویا خلع ســالح شــده بودند! اینها باید بررسی 

و رسیدگی شود.
جمشیدی و 1121---021
* تحرکات ضد امنیتی و خرابکارانه در خیابان پاسداران در تداوم رفتار خصمانه 
دشــمنان ایران اســالمی بود، دالیل متعددی وجود دارد که اثبات می کند این 

خرابکاری ها وابسته به بیرون از کشور بوده است.
0919---229۸
* در خصوص نامه نگاری های آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ســابق کشور ذکر 
دو نکته ضروری است؛ اول اینکه در تاریخ اسالم امثال زبیرها کم نبودند که به 
دلیل زاویه گرفتن با امام جامعه مدال سیف االسالم خود را نابود کردند. نکته دوم 
تذکر به عده ای الشخور سیاسی است که امروز به واسطه کارهای احمدی نژاد به 
نیروهای ارزشــی و مدافع نظام زخم زبان می زنند و با این کار خود می خواهند 
فتنه سال 88 خود را که یک کودتا در جهت براندازی نظام بود تحت  شعاع قرار 

بدهند و خیانت آن روزشان فراموش شود.
نیک نام

* چه کسی باور می کند با وجود گرانی سرسام آور و افزایش 100 درصدی انواع 
عوارض نرخ تورم 8 درصد باشد؟! اگر برخی از دولتی ها فکر می کنند با این فشار 
به مردم نظام و انقالب را دچار مشکل خواهند کرد بدانند تیرشان به سنگ خواهد 
خورد چرا که با این ناتوانی در اداره کشور آنها هستند که باید کنار بروند و اگر 
عذاب وجدان داشــته باشند مابقی عمر پاسخگوی مسئولیتی باشند که چندین 

سال با تدلیس غصب کرده بودند.
093۸---2672
* خواهشمندم از آن نماینده هایی که دغدغه دل آزردگی جاسوسان و خودفروشان 
را دارند و دل در گرو شــیطان بزرگ و اهداف آن نهاده اند کمتر بنویسید که از 

یادآوری چنین انسان هایی حالت بدی به ما دست می دهد!
0901---9۸06

* دفاع مقدس و تحوالت اوایل انقالب موجب شــد خیانت بنی صدر بر همگان 
اثبات شــود و تصفیه او و امثال او ســبب رشد کشور شد. حاال هم تا زمانی که 
مسئولیت مدیران دوتابعیتی، دروغگویی و غربگرایی از کشور دور نشود نمی توانیم 

انتظار ادامه پیشرفت را داشته باشیم.
گودرزی
* آقای عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون وزیر خارجه باالخره 
اعتراف کرد برجام بی خاصیت شده است. یعنی بعد از گذشت چند سال به حرف 
منتقدین دلسوز کشور رسید. امیدواریم درس عبرت گرفته باشند و از این به بعد 
به دشمنان قسم خورده انقالب اعتماد نکرده و موجب هزینه برای ملت نشوند.
0914---9590

* دولت به جای عمل تالفی جویانه در قبال بدعهدی شــیطان بزرگ در برجام، 
گویا فقط بنای گله گذاری دارد!

0919---6۸5۸
* مســئوالن دولت بارها پذیرفته اند که برجام برای ایران بی دستاورد بوده است 
اما نگفته اند که چرا چند سال کشور را ملزم به اجرای تعهدات یکطرفه دانسته اند 

و همچنان بر اجرای آن تاکید دارند؟
0936---1700

* چرا باید در داخل از اجرای تعهدات برجام ابراز رضایت کنند ولی در محافل 
خارج از کشــور مسئولین نســبت به عدم اجرای تعهدات طرف مقابل معترض 
باشند! چرا اصل ماجرا که برجام هیچ است را به همین صراحت در داخل کشور 

اعالم نمی کنند؟
کاردان 
* آبونمان در قبوض گاز از ســوی دیوان عدالت اداری حذف و اعمال مجدد آن 
را غیرقانونــی اعالم کرده بود حتی وقتــی با نام جدیدی با عنوان هزینه خدمات 
مســتمر در قبوض جدید گاز درج شده، باز هم دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی 
بــودن آن تصریح نمود. چه مرجعی باید با این تخلف آشــکار که همچنان ادامه 

دارد برخورد کند؟
021 --- 7472

* شهرداری منطقه 6، دو سال قبل به اهالی بلوار اقاقیا قول داده بود که 6 ماه 
دیگــر پارکینگ خودرویی را که به محلی برای جمع آوری زباله ها تبدیل شــده 
بــود، جمع آوری کند. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه این مکان به محلی برای 
تجمع معتادان تبدیل شــده اســت. از مسئولین شهرداری منطقه 6 درخواست 

داریم پیگیر موضوع شوند.
021 --- 5951

* بســته های مکالمــه یک ماهه همــراه اول بعد از گذشــت 15 روز با اینکه 
اعتبارشــان باقی است تمام می شــود. اعتراض های ما مردم هم بی فایده بوده و 

رسیدگی نمی شود چرا؟
0912 --- 2۸09
* از سازمان ثبت احوال درخواست می شود مهلت تعویض کارت ملی را تا پایان 
خردادماه 97 تمدید نماید. با توجه به پایان سال و خرید نوروزی خانواده ها، ما که 
6 نفریم قادر نیستیم چهارصد هزار تومان برای تعویض کارت ملی هزینه کنیم!
سویزی

اعتماد به نفس منحصر به فرد
وزیر ناکارآمد اما پردرآمد!

وزیــر ناکارآمد و پرگوی راه و شهرســازی می گویــد هر حادثه ای رخ 
می دهد، به جای اصالح فرآیندها، ســریعا دنبال یــک نفر می رویم که با 

آن درگیر شویم.
عباس آخوندی در جشنواره نشان تعالی با ادعای اینکه جامعه در حال 
زوال اجتماعی است، گفت: هر حادثه ای رخ می دهد، به جای اصالح فرآیندها 

سریعا دنبال یک نفر می رویم که با او درگیر شویم.
وی گفت: مهم ترین بحث مهندسی، اخالق و امید اجتماعی است.

وی افــزود: امیــد و ســرمایه اجتماعی بدون عدل قابل تحقق نیســت. 
 مهندســی مبتنی بر عدالت اســت چون عدالت، ثبــات و پایداری از طریق 
قرار گرفتن اشیا در جای خودش است. گمگشته ایران نیز همین عدالت است.

وی گفت: خواجه نصیر در عین حال که یک مهندس و منجم سرشناس 
بود، یک سیاســتمدار بود که کتاب ماندگار او در حوزه سیاســت با عنوان 
اخالق ناصری ارائه شد. یعنی اصلی ترین بحث او فضیلت و عدالت است و 

بدون عدالت، اخالق مفهومی نخواهد داشت.
آخوندی ادامه داد: وقتی مسائل را نگاه می کنیم می بینیم که به سرعت 
یک تجمع به یک آشوب تبدیل می شود، یک برف بالفاصله تمام جامعه را 
به هم می ریزد. این نشان می دهد که تاب آوری اجتماعی به مفهوم استوار 

و پایدار آن دچار مشکل است.
سخنان وزیر راه سخنان کسی است که بالغ بر 30 سال است با وجود 
ناکارآمدی به وزارت و مدیریت در رده های مختلف گماشــته شده و خود 
یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است. بنابراین یکی از همان اصالح 
روندهای مدعیان این اســت که دولت و نظام اداری عذر وی را به عنوان 

فردی که خود و حرف ها یش را تکرار می کند، بخواهد.
در بحــث عدالــت نیز وی یکی از وزرای چند صد »شــاید باالی هزار 
میلیاردی است که به روشنی نمی گوید این دارایی کالن را از کجا و کدام 
فعالیت اقتصادی ســالم به دســت آورده، حال آن کــه غالبا وزیر و مدیر 

دولتی بوده است.
ثالثــا در ماجرای »چالش برف با مدیریت حرف« نیز اتفاقا جناب وزیر 
بودند که از مشکالت مردم جا ماندند، و به نظر می رسد ایشان باید بگوید 
که من شخصا ناکارآمد و ناتوان هستم نه اینکه به زمین و زمان بد بگویند 

و کلیت جامعه را زیر سؤال ببرند.
وزیر راه و برخی بستگان وی از جمله انبوه سازان مسکن هستند که به 
واسطه پروژه مسکن مهر متضرر شدند و به همین دلیل بارها علیه مسکن 

مهر بدگویی کردند.
حمایت رژیم نامشروع صهیونیستی

از دراویش داعشی و مهره های بهائیت
ردپای رژیم صهیونیســتی در پشت برخی پروژه های ضدامنیتی اما با 

ظاهر داخلی و اجتماعی آشکار شد.
صفحه رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در توییتر، اخیراً به طور 
رســمی از جنایت فرقه داعش صفت دراویش در به شهادت رساندن چند 

مامور نیروی انتظامی و قداره کشی و ایجاد ناامنی حمایت کرد.
همچنین وزارت خارجه رژیم نامشــروع صهیونیستی در همین صفحه 
از کشف حجاب چند زن دارای ماموریت که از سوی باند بهائیت و سازمان 
تروریســتی منافقین و در ارتباط با افراطیون مدعی اصالحات سازماندهی 
می شوند، حمایت کرد و برای این زنان مامور هشتگ حمایتی راه اندازی کرد.

 یادآور می شــود در فتنه و آشــوب ســال 88 نیز که به هتاکی علیه 
امام حسین علیه السالم ختم شد، سران رژیم صهیونیستی از آشوبگران به 

عنوان سرمایه بزرگ اسرائیل یاد کرده بودند.
تکذیب دروغپردازی

درباره رفع حصر سران فتنه
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت  خارجی مجلس، ادعای رفع 

حصر سران فتنه را رد کرد.
علیرضا رحیمی عضو فراکســیون امید درباره شایعات منتشره از قول 
برخی نمایندگان درباره رفع حصر ســران فتنــه تا عید در کانال تلگرامی 
خود نوشــت: اخیراً برخی نمایندگان پرتالش و با انگیزه و دلسوز مجلس 
از رفع حصر در نوروز ســخن گفته اند. استناد سخن این عزیزان، استنباط 
و برداشــت شخصی شــان از مجموعه قرائن و مذاکرات انجام شده و بعضاً 
نیز وعده های کلی و اجمالی که در بیان خصوصی برخی مسئوالن امنیتی 

وجود داشته بوده است.
وی تصریح کرد: هیچ مســئول امنیتی یا قضایی تصمیم یا وعده ای را 
در خصوص رفع حصر بیان نکرده و اگر عزم و اراده جدی در این خصوص 
وجود داشته باشد اعالم آن به طور مستقیم از مسئوالن ذیربط انتظار است.
روشــن اســت که نمی توان به حواله کرد وعده های تکراری و بی عمل 
برخی مســئوالن [دولتی] در مذاکرات خصوصی وعده قطعی رفع حصر را 

منتقل کرد.
یادآور می شــود اخیراً غالمرضا حیدری و میرزائی نیکو اقدام به جعل 
خبر و شایعه پراکنی درباره رفع حصر سران فتنه تا نوروز کرده بودند. این در 
حالی است که عذرخواهی از مردم و نظام به خاطر شورش علیه جمهوریت 
و اســالمیت، حداقل انتظار از سران فتنه است و البته مجازات قانونی آنها 
به خاطر تحریک به آشوب و تهدید امنیت ملی، موضوع جداگانه ای است.

تحلیلگر صهیونیست: اغتشاشگران در ایران
نتانیاهوی ناامید را ذوق زده کردند

یک تحلیلگر صهیونیســت تصریح کرد: اغتشاش اخیر در ایران پدیده  
قابل توجهی بود اما ارزیابی  ما این است که این تحوالت، ثبات نظام حاکم 

بر ایران را به خطر نخواهد انداخت.
بــه گزارش تابنــاک، »بــن کاســپیت« در المانیتور نوشــت: ایران 
خطرناک ترین دشمن اسرائیل فرض می شود و تنها دولتی در خاورمیانه است 
که به دنبال تهدید موجودیت اسرائیل است، بنابراین بحث بسیار مفصلی در 
نهادهای اطالعاتی اسرائیل درخصوص دو »شمارش معکوس« مطرح بود.

یک شمارش معکوس مورد نظر اسرائیلی ها، زمان الزم برای ایران برای 
به دســت آوردن قابلیت نظامی هسته ای بوده است و شمارش دیگر، نظر 
تعدادی از مقامات اســرائیلی درخصوص مدت زمان باقی مانده تا براندازی 
نظام ایران اســت. اصلی ترین فردی که مدعی بــود، نظام ایران در آینده 
نزدیک سقوط خواهد کرد، افرایم هالوی رئیس سابق موساد بود. طرفداران 
این دیدگاه معتقد بودند که هدف اســرائیل باید این باشد که سقوط نظام 
ایران را تســریع و در عین حال برای کند کردن برنامه هسته ای ایران نیز 

تالش کنند.
در سال های اخیر، دیگر کسی در نهادهای نظامی اسرائیل نمانده که به 
این ســناریو امیدی داشته باشد و امید به براندازی نظام ایران از بین رفته 
اســت. نتانیاهو، ایران را هیوالیی عظیم ترسیم کرده که به دنبال به خطر 

انداختن موجودیت اسرائیل است.
اســرائیل به اســتفاده از همه ابزارهای خود برای رصد ثبات نظام در 
ایران ادامه داده، ولی بحث ها بر سر امید به یک جریان ضدانقالب ایران به 
پایان رســیده بود. پیروزی تعیین کننده ایران در سوریه، موقعیت ایران را 
به عنوان اصلی ترین قدرت منطقه در ذهن اسرائیلی ها تثبیت کرده است. 
محور شــیعی اکنون از خلیج فارس تا دریای مدیترانه و از بلندی ها جوالن 
تا یمن کشیده شده است؛ بنابراین، اسرائیل سراغ میز طراحی خود رفت تا 
برای سناریوهای جدید از جمله درگیری در مرزهای شمالی خود آماده شود.

در این میان، ناگهان حوادث اخیر ایران پیش آمد. البته که اسرائیلی ها 
با دقت تغییرات در فضای سیاسی ایران را دنبال کرده و از رقابت های جدی 
جناح ها در ایران آگاه بودند ولی آنها تصور نمی کردند، عده ای ناگهان بی پروا 

و یکباره شورش کنند.
بنابراین، اکنون به نظر می رسد که قواعد بازی سیاسی دچار تغییر شده 
و جریاناتی در زیر صحنه معمول سیاست رو آمده است. برای اسرائیل، البته 
این خبر خوبی اســت، هرچند هنوز برای فهمیدن سرنوشــت این حوادث 
بســیار زود است. ایران به چند دلیل، مهم ترین چالش پیش روی اسرائیل 
اســت. اولین دلیل مسئله هسته ای است. دومین دلیل این است که ایران 
یک قدرت واقعی منطقه ای اســت که از زیرساخت ها، دانشگاه های توسعه 
یافته، دانش پیشرفته و فرهنگی باستانی برخوردار است و این عوامل ایران 
را از سایر دشمنان معمول اسرائیل متمایز کرده است. دلیل سوم این است 
که دانش فنی ایران برای توســعه تسلیحات و به ویژه راکت و موشک های 
دقیق در حال  اشــاعه در لبنان، ســوریه و نوار غزه است. دلیل چهارم هم 
این اســت که محور شیعی ریشــه دوانده و به تنها تهدید واقعی اسرائیل 

تبدیل شده است.
بنا به گفتــه منابع دیپلماتیک، نتانیاهو، تهدیــد ایران را »پنجه های 
گربه« نامگذاری کرده اســت. از دیدگاه نتانیاهو، ایران مانند گربه زیرک، 
منعطف و خطرناک است که پنجه های خود را در جهات مختلف باز کرده 
است. حزب اهلل یک پنجه ایران است، دولت اسد اکنون پنجه دیگری شده 
اســت. کمک های ایران به حماس، این گروه ســنی را هم به پنجه دیگر 
ایران تبدیل کرده اســت و ما حتی نتیجــه تحوالتی که در یمن در حال 

وقوع است را نمی دانیم.
مســئله مهم برای اسرائیلی ها این است که آیا تحوالت اخیر در ایران، 
واقعیت مهم جدیدی در منطقه اســت؟ آیا اســرائیلی ها می توانند امیدوار 
باشــند که شــرایط بد گربه، باعث شود که تهدید توان پنجه های آن علیه 

اسرائیل از بین برود؟

شاخص های اقتصادی
2 سال پس از اجرای برجام

شــاخص های اقتصادی 2 سال پس از آغاز اجرای برجام چگونه است؟ 
روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی، به بررسی این سؤال پرداخت.

این روزنامه می نویســد:  دو ســال از اجرای برجام گذشت اما وضعیت 
اقتصادی مردم آن گونه که تیــم اقتصادی دولت وعده می دادند بهبود پیدا 
نکرده است. وقتی در سال 93 از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری 
و تئوریسین اصلی اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم در دانشکده اقتصاد 
دانشگاه شریف پرسیدیم »برنامه اقتصادی دولت یازدهم چیست«، پاسخ داد: 
»حل بحران هسته ای مهم ترین مناقشه ایران در شرایط کنونی است. بدون حل 
مناقشات هسته ای، نمی توان به اقتصاد دست زد!«  بر همین اساس نیز دولت 
یازدهم تمام برنامه های اقتصادی خود را به حل بحران هسته ای منوط کرد، 
موضوعی که با استناد به آمارهای جهانی نشان می دهد کامال رنگ باخته است.

تیــم اقتصادی دولت روحانی که جریان اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد 
ازجمله مســعود نیلی و محمد نهاوندیان هدایت آن را برعهده دارند، معتقد 
بودند با حل بحران هسته ای و توافق با غرب به راحتی می توانند زمینه ورود 

خارجی ها را در اقتصاد ایران فراهم کنند.
اما آنچه امروز مشاهده می شود هیچ یک از نظرات امثال محمد نهاوندیان، 
یکی از تئوریســین های اقتصادی دولت روحانی را در عمل اثبات نمی کند. 
بیش از 700 روز از اجرای برجام گذشــته اســت، اما روند ســرمایه گذاری 
خارجی به عنوان یک شاخص بسیار مهم در اقتصاد تقریبا ناامید کننده است. 
ســرمایه گذاری خارجی که در اوج تحریم ها عددی معادل 4/6 میلیارد دالر 
بود دو سال بعد از اجرای برجام آن هم در حالی که به گفته دولتی ها بیش از 
400 هیئت خارجی به ایران آمدند با رقمی معادل 3/3 میلیارد دالر روبه رو 
شد تا پیش بینی نهاوندیان و نیلی درباره رابطه برجام و حل شدن معضالت 

اقتصادی کشورمحقق نشود.
آنچه اکنون دو سال بعد از اجرای برجام، دولتی ها به آن افتخار می کنند 
خرید هواپیماهایی از بوئینگ، ایرباس و شرکت ART است؛ خریدهایی که 
همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیســت چه  بر سر آن خواهد 
آمد. ایرالین های ایران در قراردادها و توافقنامه های جداگانه با هواپیماسازهای 
بــزرگ جهان بعد از برجام مذاکره و توافــق خرید 348 فروند هواپیما را از 
آنها گرفته اند، اما اکنون فقط 11 فروند هواپیمای جدید آن هم سه ایرباس 
و هشــت ATR وارد ایران شــده و دیگر هواپیماها در صف انتظارند، بماند 
که اغلب این 348 فروند هواپیما متاسفانه از نوع ART است و کارشناسان 
فنی هوایی می دانند که این نوع هواپیماها کالس باالیی نداشــته و به عنوان 

اشانتیون به خریداران داده می شود!
دیگر مزیتی که دولت برای برجام بعد از گذشت دو سال مطرح می کنند 
فاینانس های خارجی و باز شدن خطوط اعتباری آنها برای ایران است. برخی 
رسانه ها بعد از اجرای برجام هرچند ماه یک بار برای کاهش حجم انتقادهای 
اجتماعی از دولت فاینانسی جدید رو می کنند! فاینانس ها و خطوط اعتباری 
که از منظر اهل فن اقتصاد هیچ ارزشی نداشته و در صورت ادامه دار بودن آن، 
تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران دارد. به راســتی آیا حامیان برجام نمی دانند 
جذب فاینانس ها و خطوط اعتباری چه معایب و پیامدهای منفی برای اقتصاد 
ایران در بلندمدت دارد؟ آن هم با شرایط مذکور. )اقساط با نرخ باالی 24 درصد 
محاسبه شده و در صورت عدم پرداخت اقساط، جرایم عجیبی ازجمله ضبط 
سفارتخانه ها رخ خواهد داد( آیا مدیران اقتصادی نمی دانند فاینانس یعنی بدهکار 
کردن آیندگان که هروقت جامعه از برجام ناامید می شود خبر بازگشایی یک 

فاینانس جدید از یک کشور اروپایی یا آسیایی را منتشر می کنند؟!
برای روشن شدن موضوع فقط به یک مورد اشاره می شود؛ در فاینانسی 
که اخیرا ایران با یک کشور اروپایی )موسسه( به امضا رسانده است قرار بر 
این شده تمام امور پیمانکاری و اجرایی ساخت پروژه های اقتصادی به وسیله 
مدیران آن موسسه )کشور( و از تجهیزات ساخت آن کشور استفاده شود. 
آیا این نوع جذب تامین منابع مالی می تواند به اقتصاد ایران کمک کند؟

نقل و انتقال پول همچنان با مشکل مواجه است. هنوز بانک های خارجی 
بزرگ بعد از گذشت 700 روز با ما کار نمی کنند و نگرانند تا نکند از سوی 
آمریکا جریمه شوند. برجام که قرار بود مشکل آب خوردن را هم حل کند، 
چرا نتوانسته مشکل روابط کارگزاری با بانک های متوسط به باال را حل کند؟
نگاهــی به برخی آمارهای اقتصادی نشــان می دهد اوضاع اقتصادی و 
برخی شــاخص های آن نه تنها بعد از برجام بهبود نیافته که حتی بدتر نیز 
شــده است. نرخ بیکاری که تا قبل از اجرای برجام در محدوده 10 درصد 
بود، بعد از اجرای برجام یعنی در پایان ســال 95 به محدوده 12/4 درصد 
رســیده اســت! همچنین قیمت دالر که قبل از اجرای برجام در محدوده 
قیمتی 3200 تومان رفت و آمد داشت امروز به محدوده قیمتی 4400 تومان 
رسیده است. تراز تجاری نیز اوضاع مناسبی ندارد به منفی 6 میلیارد دالر 
رســیده است. با این اوصاف، سوال این است که آیا دستاوردهای اقتصادی 
برجام آنگونه که انتظار می رفت، توانسته مشکالت اقتصادی کشور و مردم 

را برطرف کند؟

گفت: یکی از روزنامه های زنجیره ای نوشــته است که آستان قدس 
رضوی باید در اختیار دولت باشد!

گفتم: دارایی های آســتان قدس رضوی از محل موقوفات 
مردم است و مسیر هزینه شدن آن را هم وقف کنندگان مشخص 
کرده اند که امور خیریه نظیر کمک به مستمندان، رفاه زائران و...  

است و تحت نظر تولیت آستان انجام می شود.
گفت: شاید منظورشان پرداخت مالیات باشد؟

گفتم: تمام شرکت های تابعه آستان قدس مالیات هم می دهند.
گفت: پس احتماال می خواهند این شرکت ها به دولت کنونی منتقل 
شــود که مثل برخی از شــرکت های وابسته به دولت، ده ها مدیر از آن 
حقوق های نجومی دریافت کنند و مثل صندوق ذخیره فرهنگیان هزاران 

میلیارد تومان از پول های بی زبان آن را هپل و هپو کنند!
گفتم: و یا مثل کارخانجات بزرگ به تعطیلی بکشانند!

گفت: یک جوری از هنرهاشــون حرف می زنند کــه انگار در امور 
اقتصادی که در اختیارشون بوده شق القمر کرده اند!

گفتم: طرف می گفت سعدی یک جوری میگه  ای ساربان آهسته ران 
که انگار شترهای قرن هفتم 1۸0 کیلومتر سرعت می رفتند!!

سرویس سیاسی-
عباس  گذشــته  هفتــه 
وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی 
پیگیری  رئیس ستاد  و  خارجه 
اجرای برجام در اندیشــکده 
گفته  انگلیس  در  هاوس  چتم 
داستانی  را  برجام  بود:»ایران 
موفــق نمی داند چرا که از آن 
تحریم ها  و  نشــده  بهره مند 

برداشته نشده است«.
این اولین بار نیســت که یک 
درخصوص  دولتــی  ارشــد  مقام 
بی دســتاوردی برجــام اظهارنظر 
می کنــد. پس از امضــا و اجرای 
برجام، مقامات ارشد دولت بارها و 
بارها به دستاورد تقریبا هیچ برجام 

اذعان کرده اند.
مگر دیوانه اند؟!

آقــای روحانی کــه برجام را 
»آفتاب تابان« و »نشــانه تسلیم 
همــه قدرت های بــزرگ در برابر 
اراده ملــت« نامیده بود، آبان 96 
در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی 
نیرو و علوم در مجلس تصریح کرد: 
»به بعضی از کشورهای شرق آسیا 
پیغام می دهند که با ما مذاکره کن، 
این کشــورها مگر دیوانه شده اند 
که با شما مذاکره کنند. شما علناً 
مذاکره دیروز را زیرپا می گذارید و 
به مذاکره امضا شده ای که به تأیید 
شورای امنیت سازمان ملل رسیده 

بی اعتنا هستید«.
تیــر  همچنیــن-  روحانــی 
96- در جلســه هیئــت دولــت 
به بهانه های  گفت:»آمریکایی هــا 
مختلف به دنبال اعمال یک ســری 
تحریم های جدید هســتند که با 
هیچ منطق و روح و متن برجام هم 
سازگار نبوده و در تعارض است«.

اظهارات رئیس جمهور در حالی 
است که وی در سال 94 تاکید کرد 
که تمامی تحریم ها در روز اجرای 
توافــق- دی 94- بالمره )یکباره( 

لغو خواهد شد و نه تعلیق
نقض متن و روح برجام

وزیر  ظریف«  جــواد  »محمد 
امور خارجه نیــز تاکنون بارها به 

بی دســتاوردی برجام اذعان کرده 
است.

ظریف-مهر 95- گفته بود: »8 
ماه پس از اجرای برجام، به خاطر 
مجازات هــای آمریکا، هیچ یک از 
بانک های بزرگ اروپایی کار با ایران 

را شروع نکرده است«.
تصریح   -96 اردیبهشت  وی- 
کرد:»آیا آمریکا آماده است به متن 
برجام پایبند باشد، روحش به کنار. 
تاکنون واشــنگتن هر دو را زیر پا 

گذاشته است«.
وزیر امور خارجه، 22 ماه پس 
از امضای برجام با اذعان به حمل 
پول با چمدان در پسابرجام، تاکید 
کــرد: »بانک های خارجی با ایران 
تعامــل می کنند و ما کمتر ناگزیر 
می شویم که پول خود را با چمدان 

حمل ونقل کنیم«.
تصریح   -96 مهــر  ظریــف- 
کــرد: »آمریکا آنطور که در توافق 
هسته ای مقرر شــده، تحریم ها را 
رفع نکرده و مــا هنوز نمی توانیم 
در انگلیس یک حســاب بانکی باز 

کنیم«.
تقریبا هیچ

فروردین 95 ســه ماه پس از 
اجــرای برجام، »ولی اهلل ســیف« 
رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با 
»توافق  گفت:  بلومبرگ  تلویزیون 
هسته ای ایران و گروه 1+5 موسوم 
بــه برجام، تا کنون »تقریباً هیچ« 
دســتاوردی بــرای تهــران در بر 

نداشته است«.
سیف در این مصاحبه تصریح 
کرد که ایران سه ماه بعد از اجرایی 
شدن برجام، توان دستیابی به 100 
میلیارد دالر دارایی ضبط شده اش 
در خارج از کشور را نداشته و برای 
پرداخت صورت حســاب هایش در 
مبادالت خارجــی به دنبال راهی 

برای استفاده از دالر است.
رئیس  بانک مرکزی اضافه کرد 
با آنکه قرار است سپرده های ایران 
در بانک های خارج از کشــور قابل 
دسترس باشند، بانک های اروپایی 
کماکان نگران نقض قوانین آمریکا 

و مواجــه شــدن بــا جریمه های 
سنگین این کشور هستند. 

بلومبرگ، ســیف،  به گزارش 
بر همین اســاس از »دفتر کنترل 
وزارت  خارجــی  دارایی هــای 
خزانه داری آمریکا« خواســته بود 
با صدور دســتورالعملی بانک های 
اروپایی را به اســتقبال بیشــتر از 

ایران دعوت کند.
لغو تحریم ها روی کاغذ!

عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر خارجه و رئیس  ستاد پیگیری 
اجرای برجام نیــز چندین مرتبه 
به بی دســتاوردی برجــام اذعان 

کرده است.
سالگرد  در   -95 عراقچی-تیر 
امضای برجام گفت: »تحریم ها روی 
کاغذ برداشته شده اما هنوز عمال 
همه آنها برداشته نشده که مقداری 
به دلیل شرایط است و مقداری به 
دلیل شیطنت آنها و ایرادات زیادی 
هست که ما هم اعتراضات مفصلی 

به طرف مقابل کرده ایم«.
وی-خرداد 96- نیز گفت: »به 
اعتقاد ما حرکت هایی که در طول 
یک ســال ونیم گذشته چه توسط 
دولت قبلــی آمریکا)دولت اوباما( 
و چه توســط دولت جدید)دولت 
ترامپ( آن صــورت می گیرد، در 
موارد بســیاری بر خالف تعهدات 

آمریکا در اجرای برجام است«.
بن بست

لحــی«  صا کبــر  ا »علــی 
رئیس ســازمان انــرژی اتمی نیز 
بارها به دستاورد تقریبا هیچ برجام 

اذعان کرده است.
صالحی- تیرماه 95- در سالگرد 
برجام گفت:»حداقل از نظر علمی 
40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا 
این را می توانم بگویم . هم اکنون و 
پس از پیش آمدن قضایای روادید 
تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی 
که مقداری احتیــاط می کنند از 
آمــدن به ایران اســتنکاف دارند . 
به قــول دانشــگاهی ها این یعنی 
وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از 

پس از برجام بوده است«.

وی-بهمــن 95- در مصاحبه 
با الجزیــره گفت:»تنها بعدی که 
از نگاه ما مهم اســت به تحریم ها 
و بعد سیاســی توافق ارتباط دارد 
زیرا در این بخش مشکالتی دیده 
مقابل) آمریکا(  طرف  و  می شــود 
برجــام] عمل  تعهداتش [در  بــه 

نمی کند«.
در  اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
این مصاحبه تصریح کرد:»در ظاهر 
ممکن است کارهایی انجام بدهند 
تا وانمــود کنند به تعهداتشــان 
پایبندند امــا در واقع کار خاصی 
انجــام نمی دهند زیــرا اگر کاری 
در ایــن زمینه انجام داده باشــند 
با  تعامل  مشــکالت موجــود در 
بانک هــای بــزرگ را چگونه باید 
ارزیابی کرد، آنــان در این زمینه 

هیچ گامی برنداشته اند«.
وی در پاسخ به سؤال الجزیره 
مبنی بر اینکه »آیا مقصود شــما 
از طــرف مقابل، آمریکاســت؟« 
گفت: »بله، مقصود آمریکاســت، 
این کشــور تاکنــون کار خاصی 
انجام نــداده یا آنگونــه که باید 
عمل می کرد عمل نکرده اســت، 
به ویژه در چراغ سبز نشان دادن 
کوتاهی  بــزرگ،  بانک هــای  به 
کرده است تا این بانک همچنان 
بــا تردید و دودلی با ایران تعامل 
داشــته باشند گویا در این زمینه 
سخن شــفافی را از آمریکایی ها 
نشنیده اند، آمریکا در ظاهر وانمود 
می کند در این زمینه به وظیفه اش 
عمل کرده است اما در خفا و پشت 
پرده نه تنها کاری انجام نداد بلکه 
سعی کرد همه چیز را به بن بست 

بکشاند«.
ارشــد دولت  دیگــر مقامات 
بی دســتاوردی  درخصــوص  هم 
برجام اظهار نظــر کرده اند. برای 
نمونه،»اسحاق جهانگیری« معاون 
 -95 رئیس جمهور-بهمــن  اول 
گفت: » اکنون بعد از گذشت یک 
ســال از اجرای برجام هنوز برای 

جذب فاینانس موفق نشده ایم«.
بقیه در صفحه 10 

گزارش تحلیلی کیهان از اعترافات دولتمردان درباره توافق هسته ای

شوری برجام 
صدای آشپزها را هم درآورده است

سفیر فعلی ایران در لندن و 
در  کارشناسی  تیم  سابق  رئیس  
مذاکرات  از  هسته ای،  مذاکرات 
درباره  انگلیس  و  ایران  دوجانبه 
مســائل منطقه ای صحبت  کرد. 
پیشتر دولتمردان هرگونه مذاکره  

در این زمینه ها را رد می کردند.
»حمید بعیدی نژاد« سفیر فعلی 
ایران در لندن و رئیس ســابق تیم 
کارشناســی در مذاکرات هسته ای، 
در یادداشتی با اشاره به  تصمیمات 
مهم ایــران و انگلیس برای خاتمه 
دادن به جنگ یمن نوشــت: »البته 
وقتي به مباحث مربوط به تحوالت 
منطقه ای مي رسد، تفاهم دو طرف 
کامل نیســت و دو کشور اختالف 
نظرات مهمي با یکدیگر دارند. اما در 
عین حال با توجه به اشتراک نظر دو 
کشور مبني بر ضرورت پایان هر چه 
سریعتر جنگ یمن که به یک جنگ 
تمام عیار غیر انسانی انجامیده است، 
ایــران و انگلیس تصمیمات مهمی 
درخصوص اقــدام به پایان دادن به 

بحران اتخاذ کردند«.
بعیدی نژاد در حالی از مذاکرات 
دوجانبــه ایــران و انگلیس پیرامون 
مسائل منطقه ای صحبت  می کند که 
پیشتر دولتمردان هرگونه مذاکره  در 
این زمینه ها را رد می کردند؛ چرا که 
این اقــدام از جمله زیاده خواهی های 
آمریکا به حســاب می آید که دونالد 

ترامــپ در قالــب توافــق مکمــل 
برجام، رویای دســتیابی بــه آن را 
در ســر می پروراند. بــه این ترتیب 
مذاکرات دوجانبه ایــران و انگلیس 
پیرامون مســائل منطقه نه تنها نفی 
و  دولتمردان  گذشــته  صحبت های 
رد کردن خطوط قرمــز نظام، بلکه 
دونالد  خواســته های  کردن  اجرایی 
ترامپ رئیس جمهــور آمریکا نیز به 

شمار می رود.
الزم به ذکر است که انگلیس در 
روزهای گذشته به دنبال آن بود که 
همراه با آمریکا و فرانســه، ایران را به 
دلیل آنچه که خود »عدم توقف ارسال 
موشک های بالستیک«  به انصاراهلل و 
نقض محدودیت های پیشین شورای 
امنیت خوانده ، محکوم کند. این اقدام 
خصمانه در صورت نبود مخالفت های 

روسیه تاکنون عملیاتی شده بود!
به گزارش رجا، طــرح ادعاهای 
از جانــب بعیدی نژاد به  این چنینی 
نوعی تائید کننده اتهامات نادرســت 
غربی ها و دیکتاتوری های عربی وابسته 
به آن اســت که با در »بــوق و کرنا 
کردن« می خواهند ایران را کشوری 
بخواننــد که یمــن را اداره می کند. 
روشن تر آن که مشخص نیست وزارت 
خارجه در چه جایگاهی قرار دارد که 
می خواهد با انگلیس برای پایان دادن 
به جنگ یمن توافق کرده و برای این 

کشور تعیین تکلیف کند!

چاره جنگ یمن توقف جنایت های عربستان است
نه مذاکره با انگلیسی ها


