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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز مراجعه به تاریخ اگر برای »شبیه ســازی« باشد، اقدامی 

ناپســند و در پاره ای از موارد، خطایی خطرآفرین است، اما 
چنانچه این مراجعه به منظور »شــبیه یابی« صورت پذیرد، 
می تواند درس آموز و عبرت انگیز باشــد. آقای دکتر روحانی 
توئیت کرده اند که »بهشتی انواع ناسزاگویی و ظلم ها را تحمل 
می کرد ولی در برابر ظلم به مردم با قدرت می ایستاد« رئیس 
جمهور محترم، در این نوشــته به یک واقعیت درس آموز از 
بینش و منش شهید بهشتی اشاره کرده اند که در صحت آن 
جای کمترین تردیدی نیســت. اما با عرض پوزش باید گفت؛ 
انطباق آن با راه و روشــی که جنــاب روحانی -الاقل- طی 
4ســال گذشته در پیش گرفته و متأسفانه ادامه می دهند، از 
نوع »شبیه سازی« است و نه »شبیه یابی«. چرا که آن شهید 
بزرگوار حجم انبوهی از اهانت ها و ناسزاهایی را که همه روزه از 
سوی منافقین، لیبرال ها، جریانات ضدانقالب و محافل و مراکز 
بیگانه علیه ایشان به کار گرفته می شد، با خونسردی مثال زدنی 
و بی آن که خم به ابرو آورد تحمل می کرد و زبان جز به نصیحت 
فحاشان و ناسزاگویان نمی گشود. مظلومیت آن بزرگوار تا آنجا 
بود که حضرت امام -رضوان اهلل تعالی علیه- بعد از شهادت آن 
اسوه صبر و استقامت درباره ایشان فرمود؛ »آنچه که من راجع 
به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل آن ناچیز است 

و آن مظلومیت ایشان در این کشور بود«.
اکنون جای این پرسش از رئیس جمهور محترم هست که 
میان برخورد خود با منتقدان و برخورد شهید بهشتی- نه فقط 
با منتقدان بلکه - با فحاشان چه شباهتی یافته اند که این دو را 

به مقایسه نشسته اند؟!
برای نشان دادن این واقعیت تلخ که مقایسه ایشان از نوع 
»قیاس مع الفارق« است، فقط اشاره به چند نمونه از ناسزاهایی 
که جناب رئیس جمهور نثار منتقدان خویش کرده اند، کفایت 

می کند که موارد زیر از آن جمله است؛
»بی سواد، بی شناســنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک 
صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب بر، بی قانون، مستضعف فکری، 
بیکار، متوهم، غوطه ور در فســاد، سوء استفاده گر، خرابکار، 
عقب مانده، تازه به دوران رســیده،  عصر حجری، هوچی باز، 
منفی باف، یأس آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند، انقالبیون 

نفهم، یک مشت الت«! و...
کجای این برخورد جناب روحانی با برخورد شهید بهشتی 

همخوانی و شباهت دارد؟!
این نکته نیز گفتنی است که مخالفان شهید بهشتی، در 
حرکتی همسو با دشــمنان اسالم و انقالب علیه آن بزرگوار 
دست به فحاشی و ناسزاگویی می زدند و خیلی زودتر از آنچه 
انتظار می رفت هویت واقعی آنها از پرده برون افتاد و مخالفان 
و فحاشان یا علیه ملت اسلحه کشیده و به ترور مردم کوچه و 
بازار روی آوردند و یا به دامان دشمنان تابلودار نظام گریختند و 
در ابواب جمعی آنان جای گرفتند )منافقین، بنی صدر، لیبرال ها 
و...(. اما گذر ایام و رخدادهای 4 سال گذشته به وضوح نشان 
داد حق با منتقدان آقای روحانی بوده اســت که پیش بینی 
سرانجام فاجعه آمیز برجام فقط یک نمونه از آن بسیارهاست.

آقای روحانی نوشــته اند »شهید بهشتی در برابر ظلم به 
مردم با قدرت می ایســتاد« این سخن قابل قبول و حقیقتی 
غیرقابل انکار است، اما در این زمینه نیز میان رئیس جمهور 
محترم کشورمان و شهید بهشتی فاصله زیادی وجود دارد که 
شــرح آن به درازا می کشد و در این وجیزه تنها به بیان یک 

مورد بسنده می کنیم؛
شهید بهشتی، خطاب به آمریکا که دشمن تابلودار و قسم 
خورده ایران اســالمی و مردم این مرز و بوم بوده و هست، با 
صراحت می فرمود؛ »ای آمریکا از ملت ما عصبانی باش و از این 
عصبانیت بمیر« و هرگز گامی که دندان طمع دشمن را تیز کند 
برنداشت و سخنی که دشمن از آن احساس ضعف کند بر زبان 

مبارک خویش نیاورد.
اما، جناب روحانی برخالف ماهیت خونریز و غارتگر آمریکا 
که برای همگان شناخته شــده بوده و هست، در مقابل این 
دشــمن غدار ملت و نظام مواضعی اتخاذ کردند که متأسفانه 
بی آن که بخواهند ارسال پیام ضعف برای آمریکا بود، »اوباما را 
شخصی مؤدب یافتم«! »به مذاکره با آمریکا خوشبین هستم«! 
»خزانه خالی است«! »برخی از شعارهای انقالبی توخالی است«! 
و... تا آنجا که در همان آغاز، وبسایت رادیو فرانسه درباره نگاه 
غرب به ایشان نوشت: »ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت 
روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را 
ناگزیر از فروش حقوق ملی می بیند« و تأکید کرد »بر اساس این 
جمع بندی، صبوری خریدار )غرب(، وضعیت فروشنده )دولت 
روحانی( را دشــوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد«! و 
آمریکا با همین برآورد اطالعاتی از دولت یازدهم، هیچ فرصتی 
را برای کینه توزی علیه کشورمان از دست نداد، عهدشکنی 

کرد، تحریم ها را نه فقط لغو نکرد که افزایش داد و...
جناب آقــای روحانــی نمونه های دیگــری از اینگونه 
شبیه سازی های تاریخی که در نقطه مقابل »شبیه یابی« است 
نیز در کارنامه 4 ساله خود دارند. از جمله آن که نهیب مقتدرانه 
امام حسین علیه السالم به لشکر عمر سعد در روز عاشورا را 
»مذاکره«! نامیدند و از آن با عنوان پیام عاشورا یاد کردند و 
حال آن که در مذاکره ســخن از بده و بستان است و هر یک 
از طرفین مذاکره در خواسته های خود تخفیف هایی می دهند 
تا به نقطه توافق برسند. آقای روحانی توضیح ندادند که امام 
حسین علیه السالم قصد داشت در مقابل عمر سعد و یزید در 
کدامیک از اهداف قیام خود تخفیف بدهد؟! و یا درباره صلح 
امام حسن علیه السالم و والیت امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه نیز 
برداشت هایی ارائه کرده بودند که در شمار شبیه سازی تاریخی 
قابل ارزیابی است و نه شبیه یابی که در کالم خدا و ائمه هدی 
علیهم السالم نیز بر ضرورت آن تأکید شده و درس آموزی و 

عبرت گیری نتیجه کارساز و گره گشای آن خواهد بود.
این وجیزه از آن روی ضروری به نظر می رسید که برخی از 
شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند گویا قرار است همان 
بینش و منش دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا 
کند که توئیت مورد اشاره در این نوشته و یا کنایه تلخ جناب 
رئیس جمهور به سپاه، یعنی یکی از اصلی ترین ارکان اقتدار 
کشورمان در برابر زورگویی ها و توطئه های خونین دشمنان 
آنهم در شرایطی که آمریکا و متحدانش بیشترین کینه توزی 
را علیه سپاه به میدان آورده اند و یا حاشیه سازی های برخی 
از اطرافیــان آقای روحانی که می تواند مانع بزرگی بر ســر 
خدمت رسانی دولت باشد و یا اصرار بر ادامه راهی که در برجام 
پیموده شد و حاصلی جز خسارت محض در پی نداشت و... از 

جمله آنهاست.
و باالخره از رئیس جمهور محترم انتظار آن است راه طی 
شــده در دولت یازدهم را که به اذعان برخی از یاران نزدیک 
ایشان نیز، دســتاورد چندانی نداشته است دنبال نکنند که 

آزموده را آزمودن خطاست.

شبیه یابی یا شبیه سازی؟!

حسین شریعتمداری

* مــا مردم ایران از رئیس جمهور و کابینه ایشــان درخواســت می کنیم که به 
حاشیه ســازی های کاذب سیاســی پایان داده و به کار و تولید و اشتغال و اقتصاد 

مقاومتی اهتمام ورزند و کشور را در مسیر خطرناک دو قطبی قرار ندهند.
مینائی
* امیدوارم در دولت جدید اشتغال جوانان، اولویت کار دولت باشد و حواشی روز 
قدس باعث نشــود که دولت به جای وظیفه اصلی اش که خدمت به مردم اســت 

مشتاقانه به سوی حاشیه ها برود.
کشمیری- پاکدشت
* شــیطان بزرگ ســپاه را تحریم می کند در همان حال عده ای مرعوب غرب در 
داخل ســپاه را می کوبند! و ســعی در محدود کردن آن دارند. این زبان مشترک 

آیا اتفاقی است؟
0912---2907

* یک دولت اگر مدعی اســت که والیتمدار است باید با مبارزه با بیکاری و ایجاد 
شغل به فرمان رهبری لبیک گوید، خواست مردم والیتی ایران اسالمی این است.
0938---0146
* چــرا این روزها بالفاصله پس از انتخابــات، ناگهان از افتتاح های دولت خبری 
نیســت؟ مگر فقط به خاطر انتخابات بود که دولت با ســفرهای متعدد استانی به 
افتتاح پروژه ها اقدام می کرد؟! نکند می گویید خر ما از پل گذشت و مردم بی مردم!
عسگری
* یاد و خاطره شهادت دکتر بهشتی مظلوم و 72 تن از یارانش را گرامی می داریم. 
رهروان گروهک نفاق امروز در قالب گروهک تکفیری داعش همان نقش جنایتکارانه 
را ایفا می کنند و روزنامه ها و رســانه های مجازی زنجیره ای نیز به پیروی از شیوه 
تبلیغاتی مخالفان نظام در ســال های 59 و 60 نقد منصفانه و حقیقی یک استاد 

دانشگاه که ذاکر مناقب اهل بیت)ع( است را برنمی تابند.
عباسی- فرخی- طاهری و 7250---0919

* آقای وزیر کشــور از تشــکیل کمیته حقیقت یاب توهین به رئیس جمهور خبر 
می دهند. بسیار خوب، تشکیل بدهند. ولی به ایشان عرض می شود بیش از 50 بار 
رئیس جمهور به منتقدین و ملت توهین کرد. چرا چنین کمیته ای تشکیل نشد؟! 
آیا عالوه بر توهین های مکرر چهارساله گفتن، پیروزی اعتدال و تدبیر بر خشونت 
و افراط گرایی، توهین به صاحبان 16 میلیون رأی مقابل نبود؟ چرا پیگیری نشد؟ 
چرا وقتی یک مرجع خودخوانده در سال 88 به رئیس دولت نهم انگ حرام زادگی 

زد کسی پیگیری نکرد؟!
حسامی
* دیوانعالی شیطان بزرگ با بررسی پرونده انفجار در سرزمین های اشغالی، پرداخت 
غرامت به قربانیان آن را از محل فروش آثار باستانی ایران تصویب کرد! باید گفت 

فدای سر دیپلماسی کاربلدهای دولت یازدهم!
سوری
* چرا آقای روحانی در برابر انتقادات داخلی نیز از همان دیپلماســی لبخند بهره 
نمی برند؟ لبخند به دشمنان حاصلش برجام و گستاخی عربستان و... شد و نقدپذیر 
نبودن دولت به انتقادات داخلی موجب شد ادبیات زشت وارد فضای سیاسی کشور 

شود و حادثه نامطلوب روز قدس نشأت گرفته از همین ادبیات دولت بود.
0918---9891
* کمک هزینه بیماران خاص و صعب العالج بازنشستگان نیروهای مسلح قطع شده 
است و فقط بیماران سرطانی مشمول آن هستند در حالی که بیماری های بسیاری 
هســت که می تواند حاد و پرهزینه باشــد. این تصمیم مسئوالن خدمات درمانی 
نیروهای مسلح باید با بررسی دقیق تری صورت می گرفت تا سایر بازنشستگان از 

حق خود محروم نشوند.
احمد دسته باشی
* از دولت محترم درخواست می شود ماده 31 قانون مربوط به شورای حل اختالف 
مصوبه بهمن 94 مجلس شورای اسالمی را عملیاتی کنند. واقعا با حقوق 200 هزار 

تومانی قادر به ادامه حیات نیستیم؟!
4301---0911و4474---0936 و...
* یک ســال اســت که از زمان تصحیح اوراق امتحانی سال گذشته دانش آموزان 
دبیرستانی می گذرد و آموزش و پرورش حق الزحمه آن را به معلمان به  کارگیری 
شده نپرداخته است. خداوکیلی بگویند پول این معلمان در کجا مصرف شده است؟
صادقی
* حدود 15 ســال است که ساکن شــهرک راه آهن- گلستان در منطقه 22 )به 
اصطالح منطقه قطب گردشــگری تهران( هســتم! بنده در ایام ماه مبارک و غیر 
از آن تا به حال ندیده ام مأمورین انتظامی با هنجارشــکنی )روزه خواری، و مظاهر 
بی بنــد و باری و...( برخورد نمایند. چرا؟ آیا به صرف صدور اطالعیه کلیشــه ای 
مشــکل حل می شــود؟ آیا با این بی عملی و رخوت و سستی، متجاهرین به گناه 

گستاخ تر نمی شوند؟!
0919---2470

* به نظر می رســد استان مازندران در مقایسه با برخی استان ها چون اصفهان در 
جذب گردشگری داخلی و رونق بخشیدن به استان موفق عمل نکرده است. شایسته 
است با توجه به کثرت مسافران شمال مسئولین استان امکانات ارزان مثل مدارس 
را در فصل تعطیالت در اختیار مسافران قرار دهند تا هم رونق بیشتری به استان 
داده شود و هم مسافران با مشکالت کمتری روبه رو شوند و رغبت بیشتری برای 

سفر به این استان داشته باشند.
یک هم وطن- ساری

* یک ســال است که یک دستگاه خودرو از شرکت داتیس خودرو پیش خرید و 
تمام وجه آن را پرداخت کرده ام. قرار بود اسفند 95 خودرو را تحویل بدهند ولی 
خلف وعده کرده و مشــکل را به گردن دولت و گمرک می اندازند. چرا اجازه داده 

می شود یک عده از راه اجحاف به هم وطنان دست به ثروت اندوزی بزنند.
0935---4668
* بــا اینکــه از کارافتــاده و نیازمند بودن بنــده برای مســئوالن کمیته امداد 
امام خمینی)ره( شهرســتان مالیر مسجل شده مع الوصف برای تحت پوشش قرار 

دادن خانواده ام تعلل می کنند چرا؟
0912---1129

* علی رغم اینکه معلول و صاحب شــغل کم درآمدی هســتم چاره ای نداشتم که 
سرپرستی خواهر بیمار همسرم را نیز به عهده بگیرم ولی مستمری ایشان را قطع 

کرده اند و مشکل ما دوچندان شده است.
0935---5775
* موضوع عدم پرداخت کارانه 12 ماهه پزشــکان طرح ســالمت استان گیالن از 

وزارت بهداشت مطالبه شود.
0930---8373

* بنده از شرکت نفت فالت قاره بدون هیچ توجیهی اخراج شدم، تنها به یک دلیل 
که یک فرد بازنشســته دعوت به کار شــد و جای بنده برای ایشان در نظر گرفته 
شــد. حاال بنده که حتی یک مورد بی انضباطی هم نداشتم باید دنبال کار بروم و 
یا خانه نشین شوم. ایجاد اشتغال برای جوانان اگر قرار است در به کارگیری مجدد 

بازنشستگان معنی شود نباید امیدی به پیدا کردن شغلی داشت!
021---2149

* در شــهر بهبهان تنها یک متخصص بیهوشی مشغول کار است و جان بیماران 
در نبود متخصص بیهوشی در خطر است زیرا کادر غیرمتخصص در مورد بیهوشی 
بیماران نظارت دارد از وزیر بهداشت تقاضامندم برای حفظ جان و سالمتی مردم 

اقدام مؤثری داشته باشند.
021---3478

* شرکت ایرانسل دکلی را در باالی پشت بام یکی از اهالی محل در خیابان بعثت 
شهرک کیانشهر نصب نموده است که گفته می شود سالمت ساکنین را به مخاطره 
انداخته اســت. از مسئولین امر درخواست می شود نسبت به جابه جایی دکل یاد 

شده اقدام نمایند.
جمعی از اهالی محل

دولت تا دیر نشده
درباره نقض برجام موضع صریح بگیرد

در حالــی که مذاکره کننده آمریکایــی تصویب تحریم های 
جامع را نقض برجام می داند، دولت می گوید : » در حال بررسی 
هستیم«! وزارت امور خارجه با صدور بیانیه ای رسمی نقض شدن 

برجام را به 1+5 اعالم نماید.
بــه گزارش رجانیوز، مصوبه ســنای آمریکا که با رای قاطع 
98 درصدی تحریم های جدیدی علیه ایران به تصویب رســید 
نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت و نقض صریح برجام 
بود. آمریکا با این مصوبه صراحتا قطعنامه 2231 را در بندهای 
 B و بندهای 3 و 5 پیوست  A مقدمه، 26 و 28 و 29 پیوست

قطعنامه نقض کرده است.
همچنین بندهای 26 و 28 و 29 و 4.8.1 پیوســت برجام و 
مقدمه برجام را نیز صر یحا نقض کرده است، یعنی در عمل توافق 
هسته ای را به شکل کامال آشکاری بی فایده کرده و شدیدترین 
نظام تحریمی پس از انقالب اسالمی را بر کشور اعمال می کند.

این تحریم به حدی ناقض برجام است که حتی ریچارد نفیو 
عضو تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته ای نیز با اذعان به 
این که تصویب تحریم جدید نقض ماده 29 برجام است می گوید: 
»این اقدام می تواند شرکت های خارجی را از انجام تجارت با ایران 
بازدارد«! با این وجود و با گذشت نزدیک به یک هفته از تصویب 
تحریم جدید ناقض برجام، چرا وزارت امور خارجه به شکل رسمی 

هیچ واکنشی نسبت به آن نداشته است؟
اگر اخبار را به دقت بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که اکثر 
مقامات دولتی به این موضع بسنده کرده اند که تحریم های جدید 
آمریکا » در حال بررسی« است چنان که نوبخت سخنگوی دولت 
دراین باره می گوید: هیئت نظارت بر اجرای برجام در حال بررسی 

نقض برجام از سوی طرف مقابل است.
بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناســی هسته ای دولت یازدهم و 
ســفیر فعلی ایران در لندن نیز پیشتر با انتشار متنی دراین باره 
نوشــته بود: بدیهی است که با توجه به حساسیت و پیچیدگی 
موضوع، اثبات انطبــاق یا عدم انطباق مفاد این الیحه با برجام 
نیاز به بررسی های دقیق کارشناسی دارد که حتما تحت اشراف 
و هدایت مقامات و نهادهای عالی صورت گرفته یا صورت خواهد 

گرفت.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست 
خبــری با خبرنگاران دراین بــاره می گوید: باید منتظر بود و در 
موقع الزم براساس طراحی های از قبل انجام شده به این موضوع 
واکنش نشــان خواهیم داد و از طریق مکانیسم های پیش بینی 

شده در برجام مسائل را پیگیری خواهیم کرد.
عدم موضع گیری رســمی از جانب مقامات دولتی و بسنده 
کــردن به مصاحبه و گفت وگــو آن هم با محوریت این ایده که 
»در حال بررسی« تحریم های جدید هستیم از آنجایی محل ایراد 
و اشــکال است که طبق یک قاعده عقالنی عالج واقعه پیش از 
وقوع آن باید کرد. در واقع دولت مردان نباید منتظر آن باشــند 
که تحریم های جدید در مجلس نمایندگان رای بیاورد و بعد نیز 
پس از امضای ترامپ به قانون رسمی تبدیل شده و نهایتا برجام 

نقض شود و تازه اگر صالح دانستند اعالم موضع نمایند!
این سکوت و عدم اعالم رسمی به طرف 1+5 مبنی بر نقض 
شدن برجام در نهایت نیز این پیام را به طرف آمریکایی می رساند 
که مقامات دولتی ایران با تصویب تحریم های جدید مشکل آن 
چنان زیادی ندارند و به همین سبب دست آنان برای پیش برد 

این قانون تحریمی بیشتر باز می شود.
به همین سبب الزم است که وزارت خارجه در بیانیه رسمی 
- نه مصاحبه و گفت وگو - موضع رسمی کشور را در برابر تحریم 
جدید  اتخاذ نماید و برخی اقدامات عملی ایران در صورت نقض 

برجام را به طرف مقابل اعالم نماید.

پاسخ ۳۷ سال قبل شهید بهشتی
به مغالطه امروز روحانی

»بهشتی انواع ناسزاگویی ها و ظلم ها را به خود تحمل می کرد«.
آقای روحانی در توئیتر نوشت: »بهشتی انواع ناسزاگویی و ظلم ها را به خود 
تحمل می کرد ولی در برابر ظلم به مردم با قدرت می ایستاد«. ذیل این توئیت، 

هشتگ »سید مظلومان« قرار گرفته است.
این توئیت برای مصادره به مطلوب شهید مظلوم بهشتی در حالی است که 
شهید بهشتی برخالف آقای روحانی هرگز به منتقدان خود درون نظام، القاب 
و اهانت هایی مانند »مزدور، بی شناســنامه، ترسو،  افراطی، جیب بر، مستضعف 
فکری، متوهم، بزدل، کاسب تحریم، فاسد، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، 
عصر حجری و... نثار نکرد و عجیب تر اینکه آن شهید هم مانند برخی انقالبیون 
مظلوم امروز، مورد اهانت های رئیس جمهور خودکامه وقت )بنی صدر( قرار داشت.
شــهید بهشتی هرگز به اطرافیان و نزدیکان - مثاًل برادر خود- اجازه نداد 
در عــزل و نصب ها دخالت کنند یا دســت به بیت المــال ببرند یا حقوق ها و 
رانت های نجومی بگیرند. بهشــتی هرگز به اختالس مفسدان اقتصادی، لقب 
بدهی معوقه نمی داد. آن شهید واالمقام به رئیس وقت دولت مستکبر آمریکا، 
به سیاق آقای روحانی نمی گفت »بسیار مؤدب« بلکه با زبانی صریح می گفت 
»ای آمریکا از ملت ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر«. به همین دلیل هم 
برخالف برخی دولتمردان امروزی که رئیس سازمان سیا درباره سرنوشت شان 
اظهارنگرانی می کند، مغضوب سازمان سیا و تروریست های اجاره ای آن )سازمان 

منافقین( قرار گرفت.
شهید بهشتی با وجود اینکه تقابل ایدئولوژیک با بنی صدر )عامل سازمان 
منافقین( داشت اما با ادبیاتی منصفانه، انحرافات وی و جریان متبوع وی را نقد 
کرد؛ نامه اسفند 59 شهید بهشتی در این زمینه به حضرت امام، ویژگی هایی را 
برای جریان مقابل جریان حزب اللهی برمی شمارد که اتفاقاً درباره برخی عناصر 

دولتی مصداق دارد: 
»ســنگینی وظیفه فرزندتان را بر آن داشــت که این نامه را به حضورتان 

بنویسد و حقایق را به عرضتان برساند.
دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته 
باشد، به اختالف دو بینش مربوط می شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت 
و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن، باید سخت ملتزم به وحی 
و تعهد در برابر کتاب و سنت باشد، بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های 
بینابین، که نه به کلی از وحی بریده است و نه آن چنان که باید و شاید در برابر 
آن متعهد و پای بند، و گفته ها و نوشته ها و کرده ها بر این موضوع بینابین گواه.

بینــش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاســی و اقتصادی به 
نظام سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان اسالمی و پرهیز 
از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های بیگانگان معتقد و ملتزم. بینش 
دیگــر، هرچند دلش همین را می خواهد و زبانش همین را می گوید و قلمش 
همین را می نویسد، اما چون همه مختصات الزم برای پیمودن این راه دشوار 

را ندارد، در عمل لرزان و لغزان.
بینش اول به نظام و شیوه ای برای زندگی امت ما معتقد است که در عین 
گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان ها در 
دســتاوردهای شرق یا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و نظام و ارزش اصیل و 
مستقل اسالم استوار دارد. بینش دیگر با حفظ نام اسالم و بخشی از ارزش های 
آن، جامعه را به راهی می کشــاند که خود به خود درها را به روی ارزش های 

بیگانه از اسالم و بلکه ضد اسالم می گشاید.
بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئوالن تکیه می کند که جامعه را به 
سوی امامت متقین و گسترش این امامت بر همه سطوح راه می برد. بینش دیگر 
بیشتر روی شرایطی تکیه می کند که خود به خود راه را برای نفوذ بی مباالت ها 
یا کم مباالت ها در همه ســطوح مدیریت امت اســالمی و حاکم شدن آنها بر 

سرنوشت انقالب هموار می سازد.«
و ســرانجام این نکته را هم باید یادآور شــد که ســازمان منافقین شهید 
بهشتی را ترور کردند و بقایای آنها اعدام شدند. اما 37 سال بعد آقای روحانی 
ضمن به کارگیری ادبیات عناصر مخالف نظام مدعی شــد 38 سال است چوبه 

 دار برپا کرده اند!
مغالطه آقای سهل اندیش

در انتساب کوتاهی طیف خود به نظام
نایب رئیس مجلس درباره عملکرد وارونه برجام و خســارت های آن، 

به مغالطه متوسل شد.
علی مطهری در نوشــته ای که به تخطئه اشــعار خوانده شده توسط 
میثم مطیعی در نماز عید فطر اختصاص داشت، ادعا می کند: این اشعار، 
برجــام را به طور کلی تخطئه می کرد در حالی که توافق برجام تصمیم 

خسته نباشی!
گفت: روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست از ولیعهدی محمدبن 
سلمان به شدت انتقاد کرده و نوشته است، حمایت ترامپ از محمدبن 
سلمان، هم به عربستان لطمه می زند و هم به آمریکا خسارت فراوانی 

وارد می کند.
گفتم: یعنی روزنامه واشنگتن پســت عقلش نمی رسد که 
ولیعهدی بن سلمان با صدها میلیارد دالر آل سعود خریداری 
شــده و خود ترامپ هم می داند که از این حیوان زبان بسته 

کاری برنمی آید؟
گفت: ولی همین ترامپ با آب و تاب ولیعهدی او را تبریک گفته 

است.
گفتم: شخصی سوار االغ بود که یکی از رهگذران با صدای 
بلند گفت؛ خســته نباشی! یارو گفت؛ من که سواره هستم و 

خسته نمی شوم و یارو گفت؛ منظورم االغ بود، نه تو!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

كارنامه خالی از اقدام و عمل
با بستن دهان منتقدان پر نمی شود

اقامه نماز جمعه تهران
 به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

نماز جمعه این هفته تهران بــه امامت آیت اهلل محمد امامی 
کاشانی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز جمعه، مراســم نماز جمعه این 
هفته تهران از ساعت 11:45 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه 
همــراه خواهد بود. آیت اهلل محمد امامی کاشــانی نیز به ایراد خطبه ها 

خواهند پرداخت.

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شــدیم همکارمان آقای آیدین میرآقای خانی  
درغم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشان وهمکار سابقمان آقای حسین میرآقای خانی و دیگر خانواده های 

عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.

سرویس سیاسی - 
علیرغم شــعارهای فــراوان آزادی 
بیان از سوی رئیس جمهور و دولتمردان 
یازدهم ، بــرای پر کردن کارنامه خالی 
دولت بستن دهان ها و شکستن قلم ها 
در دســتور کار قرار گرفته شده است، 
در این راستا و در حالی که پیش از این 
گفته می شد وزارت اطالعات برای بگیر 
و ببند تاســیس نشــده است منتقدان 
دولت با بهانه های واهی و مختلف احضار 

و بازداشت می شوند.
»نبایــد دهان ها را ببندیم و قلم ها 
را بشکنیم« »از نقد استقبال می کنیم« 
و... این ها جمالت آشــنایی است که از 
ســوی دولتمردان یازدهــم و از جمله 
رئیس جمهور بارها و بارها بر زبان رانده 
شده اند تا مردم امیدوار شوند که اگر تا 
دیروز دولتمــردان منتقدین را با انواع 
توهین ها و تعابیر زشت می راندند از امروز 
دیگر چنین نخواهد شد و کرامت انسانی 
همگان آن چنان که در روزهای انتخابات 
وعده داده شده است حفظ خواهد شد.

حسن روحانی رئیس جمهور پس از 
انتخابات و اعالم نتایج، جمالت دیگری 
نیز گفت که نشــان از آن داشــت که 
نبایســتی وعده های دوران تبلیغات را 
فراموش کرد. وی در نخستین نشست 
خبری خــود پــس از انتخابات گفت 
»همین جوری که در همین هفته آخر 
با مــردم رفتار کردیــد در طول چهار 
ســال همین گونه رفتار کنید. ما در این 
هفته چرا با مردم رفتار خوبی داشتیم؟ 
بــرای اینکه همه بیاینــد پای صندوق 
رای. همین مردم باید آینده را بسازند. 
همینجــور به مردم احترام بگذاریم و با 
آنها رفتار کنیم. مردم ما دلسوز هستند. 

باورشان کنیم.«
هنوز مراسم تنفیذ و تحلیف برگزار 
نشده و دولت دوازدهم نیز شکل نیافته 
است ولی آن چه روی می دهد نشان از 
فراموشی وعده ها پیش از آغاز کار است، 
نشان به آن نشــان که دولت به دنبال 
ایجاد یک فضای امنیتی شــدید برای 
بســتن دهان ها و شکستن قلم هاست، 
فضایی که در آن برای طرح مطالبات و 
نقد کارنامه خالی از اقدام و عمل دولت، 

جایی نباشد.
کار زشت و اشتباهی در روز قدس 
روی داده است که همگان در محکومیت 
آن اشــتراک نظــر دارند ولــی دولت 
بــه دنبال آن اســت که بــا ایجاد یک 
فضای خفقان آلود، این پیام را بدهد که 
»کشتیبان را سیاستی دگرآمد « هر چند 

این سیاست با شدت و ضعف در گذشته 
نیز بوده و هیچ گاه منتقدین از تیر توهین 
و تخریب در امان نبوده اند ولی این روزها 
انتظار این بود که رئیس جمهور حداقل 
تا روز تنفیذ و تحلیف حرمت وعده های 
خــود را نگاه دارد و با مردم و منتقدین 
آن گونه رفتار کند که در دوره تبلیغات 

از آن سخن می گفت و وعده می داد.
شکایت دولت از رسانه ها را 

پایانی نیست!
چنان چه گفته شد رفتار دولت با آن 
چه که در جلوی دوربین ها می گوید هیچ 
انطباقی ندارد، در حالی از بستن دهان ها 
و شکســتن قلم ها انتقــاد می کنند که 
روزنامه ها و رسانه های منتقد با بهانه های 
مختلف مورد حمله و هجمه و شکایت 

قرار می گیرند.
جالــب آن کــه پــس از اظهارات 
رئیس جمهــور مبنی بر این که نباید به 
بهانه های واهی دهان ها را بست و قلم ها 
را شکســت رئیس قوه قضائیه دست به 
یک افشــاگری زده بود، آیت اهلل آملی 
الریجانی 17 آبان سال گذشته در این 
روز گفت » برخی می گویند قلم ها را به 
بهانه های واهی نشــکنیم یا دهان ها را 
به بهانه ای غیراساســی نبندیم؛ ... برادر 
بزرگوار! شــما خودتان شفاهاً یا کتباً با 
واســطه یا بی واسطه بارها گفته اید چرا 
با فالن روزنامه یا فالن ســایت برخورد 
نمی کنیــد یا نزد مقــام معظم رهبری 
گالیه می کنید که چرا دستگاه قضایی 
با فالن روزنامه برخورد نکرده است. اما 
وقتی در میان اهالی مطبوعات و رسانه 
حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات 
سر می دهید و اینکه قلم ها را نشکنید و 
دهان ها را نبندید! البته ما به هیچ کدام 
از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی 

خود را می رویم.«
گفتنی اســت در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری نیز علیرغم شعارهای 
زیاد مبنی بر احتــرام به آزادی بیان و 
قلم تنها در ده روز بیش از 60 شکایت 
از سوی دولت علیه مدیر مسئول کیهان 
و برخی رســانه های دیگر به دادسرای 

فرهنگ و رسانه تسلیم شده بود!
در روزهای گذشته نیز بیش از 15 
شکایت و اکثرا از سوی دولت علیه کیهان 
تقدیم دادســرای فرهنگ و رسانه شده 
است، جالب این که دلیل این شکایت ها 

گزارش های انتقادی کیهان بوده است.
در این شــکایت ها سرپرست امور 
دعاوی و قراردادهای ریاست جمهوری 
با اســتناد به گزارشات کیهان خواستار 

تعیین مجــازات برای مدیر مســئول 
کیهان شــده است. گزارشــاتی چون 
»اگر بــه روحانی رای ندهیــد یارانه و 
بودجه تان را قطع می کنیم«، »مناظره 
ناتوانی هــای دولت بود«،  دوم ویترین 
»اطرافیان روحانی با پنهان کاری اقتصاد 
را در رکود غرق کردند«، »زندگی 1/6 
میلیون کارگــر در دولت یازدهم روی 
هوا رفت«... موضوع شکایات دولت علیه 

کیهان بوده است.
جالــب آن که در برخــی از موارد 
کیهان به دلیل انتشار اخبار و گزارشاتی 
که در رسانه های دیگر منتشر شده و با 
منبع رسانه منتشر کننده مورد شکایت 

قرار گرفته شده است!
کارنامه خالی با بستن دهان ها 

پر نمی شود 
از ماه های پیش مشــخص بود که 
پاشنه آشیل دولت یازدهم عملکرد آن 
در حوزه اقتصاد و حل مشکالت معیشتی 
مردم اســت، این نقطــه ضعف دولت 
بایستی به نحوی جبران می شد و از این 
رو تیم تبلیغاتی حسن روحانی کوشید با 
تشدید فضای دو قطبی و همچنین ایجاد 
جو رعب و وحشت از آینده خیالی آرای 
ریخته شده را به سبد بازگرداند، فارغ از 
تحلیل آرای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری همگان از جمله شخص 
رئیس جمهور منتخب اشتراک نظر دارند 
که مشــکل کنونی کشــور در اشتغال 
جوانان و معیشــت مردم جمع شده و 

خود را نشان داده است.
کارنامــه دولت در ایــن دو زمینه 
چنان خالی است که همراهان روحانی 
در ســال ها و ماه های گذشته نیز بدان 
معترفند تا جایی که روزنامه زنجیره ای 
شــرق در شــماره روز چهارشنبه خود 
تاکید کرده اســت مشکالت اقتصادی 
تنها با فهم صحیح از این مشکالت حل 
خواهند شــد، دولت بایستی چاله های 
مهم اقتصاد کشــور را پیــدا کرده و در 
ادامه برای حل این مشــکالت بکوشد 
، این اعتراف بدان معنا اســت که دولت 
روحانی در چهار سال گذشته هم و غم 
خود را در جاهای دیگری غیر از آن چه 
که به درد اقتصاد کشور بخورد مصروف 
ساخته بوده و در دوره دوم تازه بایستی 

به مشکالت مردم رسیدگی کند.
کارنامه دولت خالی است، این جمله 
کوتاه را می توان خالصه پرونده روحانی 
در چهار سال گذشته دانست، کارنامه ای 
که تیم رســانه ای و امنیتی دولت را به 
تکاپو واداشته است که نخست به مردم 

پاسخ دهند که چرا این گونه شده است؟ 
و دوم آن که در آینده چه می شود؟

چهار ســال گذشــته را به گردن 
دولت پیــش از خود انداخته اند و امروز 
نمی توانند از این حربه اســتفاده کنند 
چون دولت سابق دیگر خودشان هستند 
ولی آینده را نیز با ایجاد دشمن فرضی 
و خیالــی و درگیــری مســتمر با آن 
می خواهند طی طریق کنند و به سرانجام 
برسانند ولی آن چه که در این میان برای 
دولت و شخص رئیس جمهور قابل تحمل 
نیست انتقادات و سؤاالت رسانه ها است 
که به نیابت از مردم پرسیده می شود و 
چونان پتکی خوش خیاالن را از خواب 

بیدار می سازد.
از ایــن روی بایســتی دهان ها را 
ببندند، قلم ها را خرد کنند و نویسندگان 
را به دستگیری و زندان حوالت دهند ، 
آنان که تا دیــروز از آزادی بیان و قلم 
سخن می گفتند امروز به بهانه های واهی 
مردم را دستگیر و روانه زندان می کنند 

که چرا انتقاد کرده اید؟!
دستگیری دو خبرنگار 

رســانه ها دیروز از دستگیری یک 
خبرنــگار خبر دادند و نوشــتند حامد 
طالبــی از خبرنگاران خبرگزاری فارس 
به دنبال احضار از سوی وزارت اطالعات 
بازداشت شده است، برخی رسانه ها نیز از 
احضار و دستگیری یک خبرنگار دیگر نیز 
به دلیل اتفاقات روز قدس خبر داده اند.

فارغ از این که دســتگیر شــدگان 
آزاد شــوند یــا نه جالب اســت که به 
اظهارات علــوی وزیر  از  بخش هایــی 
اطالعات در بــاره وظایف این وزارتخانه 
تاملی از سر دقت داشته باشیم ، علوی 
پیــش از این در همایش »انتخابات 96 
و مشارکت همگانی« در اصفهان گفته 
بود » وزارت اطالعات و دستگاه اطالعاتی 
را برای بگیر و ببند درست نمی کنند« 
وزیر اطالعات همچنین اســفند 1395 
در کنگره مســئوالن وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی تاکید کرده بود »بستن 
دهان ها و شکستن قلم ها به بهانه توطئه 
با هویت انقالب اسالمی ما منافات دارد 
و لذا وزارت اطالعات رسالت خود را در 
خفه کردن گلوله ها می داند نه خفه کردن 
گلو ها.« با این وجود وزارت اطالعات برای 
خود رســالتی جدید اندیشــیده است، 
بهانه های  با  دستگیری منتقدان دولت 
مختلف از جمله این که عده ای معدود 
در روز قدس بــه رئیس جمهور توهین 

کرده اند از جمله این رسالت ها است.
بقیه در صفحه 10

کل نظام و تخطئه آن تخطئه کل نظام است. نقاط قوت و نقاط ضعف 
آن نیز به کل نظام برمی گردد نه این که نقاط ضعف آن مربوط به آقای 
روحانی و آقای ظریف است و نقاط قوت آن مربوط به بخش دیگر نظام.
این ادعا در حالی است که اوالً رهبر معظم انقالب اجرای برجام را 
به 29 شرط تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و مجلس و 
شروط رهبری مشروط کرده بودند. و ثانیاً در تصویب برجام در مجلس، 
خالف عقل و مصلحت عمل شد به نحوی که پس از 40 روز بررسی دقیق 
متن برجام با حضور کارشناسان سیاسی و اقتصادی در کمیسیون ویژه 
مجلس، با فشار دولت و عناصر همسو در مجلس، به آسیب شناسی های 
دقیق کمیسیون بی اعتنایی شد. اما بدتر از همه اظهارات ناپخته مطهری 
بود که در واکنش به اعتراض ها گفت »20 دقیقه هم برای بررســی و 

تصویب برجام زیاد بود«!!
اما اکنون که برجام در حال نقض و دهن کجی مداوم آمریکا و غرب 
است، آقای مطهری قصور و تقصیر امثال خود را پای نظام می نویسد!! 
او سال گذشته هم آزمایش موشکی سپاه در برابر تهدیدهای آمریکا را 

تندروی و کم خردی و موشک پرانی خوانده بود!!
بی خود دل خوش نکنیم

FATF سالح پولی آمریکاست
همکاری با FATF تا زمانی که اقدامات پدافندی الزم از جمله پیمان 

دوجانبه پولی را اجرایی نکنیم، منافع ملی ما را تأمین نخواهد کرد.
به گزارش رجانیوز، طبق بیانیه جدید FATF ایران کماکان در بیانیه 
عمومی FATF که مشخص کننده کشورهای پرریسک است )یک مرحله 
خفیف تر از اقدام متقابل( باقی می ماند. FATF شرط خارج شدن ایران 
 FATF از بیانیه عمومی اجرای کامل برنامه اقدام است. مانند گذشته
تأکید کرده است که روند اجرای برنامه اقدام توسط ایران را رصد می کند 

و گام بعدی را بر اساس آن تعیین می کند.
تا قبل از برگزاری این اجالس در اســپانیا، مسئوالن دولتی اظهار 
امیدواری می کردند که به خاطر اقداماتی که ایران انجام داده است به 
طور کلی از لیست سیاه )اقدام متقابل( خارج شود. اما بیانیه صادر شده 

حکایت از غیرواقعی بودن این امیدها داشت.
چرا FATF شرایط تعلیق را برای ایران تمدید کرد؟ پاسخ به این 
ســؤال برای فهم و پیش بینی آینده بســیار مهم است. در آنجا نوشتم 
»FATF و متفکران پشــت این نهاد به ظاهر بین المللی می دانند در 
صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، ایران همکاری های خود با این نهاد 
را پایان خواهد داد چرا که نفعی در آن مشاهده نمی کند. لذا براساس 
قواعد نفوذ نباید رشته روابط میان ایران و FATF کاماًل گسسته شود. 
در نتیجه بهترین حالت ممکن ادامه دادن شرایط تعلیق به همراه ایجاد 

فشار برای اجرای کامل برنامه اقدام خواهد بود.«
FATF بیش از آنکه یک نهاد جهانی برای اصالح نظام بانکی جهان 
و مأموریتی صرفاً اقتصادی داشته باشد، یک نهاد پوششی برای اعمال 
دقیق تر سیاست های آمریکا در بسط سلطه گری خود در جهان است.

با امضای توافق نامه برجام، استفاده از سالح پولی توسط آمریکا وارد 
یک مرحله جدیدتری شد. مرحله بازدارندگی و خودتحریمی. 

آمریکا پس از طراحی و اجرای برجام، FATF را به مســئله ایران 
تبدیل کرد. از طریق اروپایی ها بارها و بارها به ایران پیام داد که برای 
عادی شدن روابط اقتصادی الزم است منویات FATF اجرایی شود )به 
زبان دیگر ایران باید از لیست سیاه خارج شود(. در نتیجه این سیاست 
ایران با FATF به توافقی برای اجرای برنامه اقدام دست پیدا کردند.

اجرای هرچه بیشتر و بهتر برنامه اقدام پیشنهادی FATF به معنای 
مهیا کردن زمینه برای اصابت دقیق تر سالح پولی به هدف است.

آمریکا با تصویب قانون سیدا 2017 در منامه یک سالح فوق سنگین 
از سالح پولی را آماده پرتاب به سمت ایران می کند که اهداف بسیاری 
را هدف قرار داده است، لذا برای آنکه بتواند به مقصود خود که اوالً زدن 
اهداف و ثانیاً ایجاد بازدارندگی و خودتحریمی در داخل ایران است، نیاز 
به استفاده از سامانه هدایت شونده یا همان استانداردهای FATF دارد.

حال فرض کنید که در این اجالس FATF ایران را مجدداً در لیست 
سیاه قرار می داد، به طور طبیعی ایران همکاری خود را با FATF پایان 
می داد. در نتیجه آمریکا در استفاده هوشمند از سالح پولی خود دچار 
مشکل می شد. لذا FATF شرایط را در همان حالت تعلیق نگه داشت. 
چــرا که می خواهد ایران در حالت خوف و رجا اقدامات باقی مانده در 
برنامه اقدام را انجام دهد. هر چه عمق آنها افزایش یابد، آمریکا به نتیجه 

مطلوب خود نزدیک تر خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت که جمهوری اسالمی ایران 
ضمن مردود دانستن تصمیمات 
اخیر سنای آمریکا معتقد است 
که این اقدامات مخالف تعهدات 
آمریکا در حقوق بین الملل مبنی 
بر عدم مداخله در امور داخلی و 

بین المللی سایر کشورها است.
رئیس  مجلس  علی الریجانــی 
شــورای اســالمی که برای حضور 
در دومین نشســت روسای مجالس 
کشــورهای حوزه اوراســیا به کره 
جنوبی ســفر کرده بود در بخشی از 
سخنرانی خود در این نشست گفت: 
این نشســت در شــرایطی برگزار 
می گردد که منطقه مــا و جهان با 
چالش ها و بحران های عدیده سیاسی، 
امنیتــی و اقتصادی مواجه اســت. 
متأســفانه امروزه پدیده تروریسم و 
افراط گرایــی خشــونت آمیز به یک 
تهدید ویرانگر جهانی تبدیل شــده 
و صلــح و امنیــت بین المللی را به 
مخاطره انداخته است. کشته و زخمی 
شدن هزاران انسان بی گناه و آوارگی 
میلیون ها نفر دیگر در کشــورهایی 
مانند سوریه، لیبی، عراق، افغانستان 
و یمن از جمله پیامدهای شوم این 

پدیده می باشد.
ایدئولــوژی   : داد  ادامــه  وی 
تکفیــری- وهابی به عنــوان جریان 

منحرفی که مبتنی بر نفرت پراکنی 
و نفی و حذف دیگران است، کماکان 
به مثابه موتور محرکه و مشوق اصلی 
جریانات تروریستی در نقاط مختلف 
دنیا به ویژه در خاورمیانه اقدام می کند 
و از طرفی آمریکا و برخی کشورهای 
منطقه صــدای بلند در مبــارزه با 
تروریسم سرمی دهند اما امروز روشن 
شده است که به روش های مختلف از 

تروریست ها حمایت می کند.
الریجانــی گفــت : در واقــع 
اســتراتژی آمریکا بازی با تروریسم 
است و نه مبارزه با آن، لذا کشورهای 
باید به گونه ای عمل  اوراســیا  عضو 
کنند که هزینه صاحبان ایدئولوژی 
تروریســم و حامیان آن، چه از نظر 
تبلیغاتی، چه سیاسی و چه امنیتی 

افزایش یابد.
رئیس  مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به فاجعه انسانی و نابودی 
زیرســاخت های حیاتی ســوریه و 
تشدید آن به دلیل مداخالت خارجی 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
ضمن حمایت از اقدامات دولت سوریه 
در مبارزه با گروه های تروریســتی، 
نقش اساسی مردم سوریه در تعیین 
ساختار سیاســی و حمایتی خود و 
اهمیت راه حل سیاســی به منظور 
برون رفت از بحــران کنونی در این 

کشور را مورد تأکید قرار می دهد.

الریجانی در دومین نشست روسای مجالس کشورهای حوزه اوراسیا:

اقدامات آمریکا در تصویب تحریم های یکجانبه كشورهای مستقل 
نقض فاحش حقوق بین الملل است


