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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز شهرها و روستاهای دوردست ، ســاکت و خاموشند! نه کسی به آنجا 

می رود و نه تصویری مخابره می شود، هیچ هیجان و هیاهویی در کار نیست 
و زندگی در شــکلی کشدار جریان دارد ! این سکوت و سکون، آن هم تنها 
چند ماه پس از یک هیجان وصف ناپذیر و پرشــور، خیلی غم انگیز است. 
سخنران های آتشین سری به جایی نمی زنند، وعده ای نمی دهند و شوری 
نمی انگیزند! فروردین و اردیبهشت همین امسال بود که رئیس جمهور محترم،  
در رکوردی تاریخی، طی دو ماه به اندازه همه عمر دولت یازدهم سفر رفت 
و با مردم حرف زد! دو ماه، بیشــتر از 4 سال! این یک رکورد تاریخی است 
و به تعبیر خود رئیس جمهور، حکایت از »گیوه ورکشــیده« ! حاال برای چه ، 
بماند. اما بالفاصله بعد از انتخابات، همه چیز تعطیل شد! دورترین سفرها،  
به مقصد همین شهر ری خودمان است و سخت ترین برنامه ریزی ها،  برنامه 
برای گران کردن تدریجی و یا ناگهانی کاالهاست! برد وعده ها و شعارها تا 
شام 29 اردیبهشــت بیشتر نبود و بعد از آن گویی باروتشان به یکباره نم 
کشید و خاموش شد! حاال مردم هستند و اوضاعی که ظاهرا باید خودشان 

مدیریت کنند.
جریان اصالح طلب ،  از همان بــدو تولد تا امروز ، چندین برابر بیش از 
آنچه بوده و هست، نمایش و هیاهو داشته و همین،  برایش موفقیت هایی را 
رقم زده است. موفقیت هایی که با گذر زمان و برافتادن پرده ها و خوابیدن 
غبار هیاهو ها، اکنون نقطه ضعف جدی محسوب می شود و در برابر تصویر 
بزک کرده و ساخته و پرداخته آن جماعت، صورت حقیقی و اعتبار واقعی 

آنها را به رخ می کشد.
شــاید در بدو امر، این پرسش به ذهن برســد که پرداختن به بحث 
اصالح طلبی )و البد در برابر بحــث اصولگرایی!( در این روزها ، چه دلیل و 

فایده ای دارد و چه گره ای از کار مردم باز می کند!؟
اما برخالف ظاهــر موضوع، بحث ابدا یک موضوع بین جناحی و رقابت 
سیاسی، یا ایجاد مالزمه منطقی در رد یکی برای تایید دیگری نیست، بلکه 
سخن از یک نوع نگاه در مسیر اداره کشور است که آسیب های آن تمامی 
ندارد و ناکارآمدی هایش اظهر من الشــمس است. جریانی که اگر شعار و 

سخنرانی را از او بگیرند، هیچ چیزی از او نمی ماند، هیچ چیز!
چهار چوب اصلی هر مشرب و تفکری در موضوعات مهمی مثل اقتصاد، 
سیاست خارجی، فرهنگ، اجتماعیات و مســائلی از این دست خالصه و 
دسته بندی می شود و پاسخگویی یا سکوت در هریک از این حوزه ها، وزن و 
اعتبار آن مشرب را نشان می دهد. پایبندی یا عدم پایبندی به وعده ها هم 

در همین چهارچوب معنی پیدا می کند.
 هرچه مبانی تئوریک یک جریان قوی تر باشد، تعداد پرسش های بی پاسخ 
مانده و وعده های بر زمین مانده، کم و کمتر می شــود. البته این هم ممکن 
است که مبانی تئوریک یک جریان فکری درست و دقیق باشد، اما مجریان 
ناکارآمد و ناصالح، باعث بی فایده بودن آن مبانی بشوند. و حاال اگر جریانی 

به هر دو بلیه مبتال باشد، تکلیف روشن است و فرجام کار معلوم!
اکنــون و با این مقدمه بهتر می توان فهمیــد آن همه وعده رنگارنگ 
اصالح طلبان در آستانه هر انتخابات، چگونه دود می شود و به طاق نسیان 
کوبیده می شود و البته می توان پیش بینی کرد که تکلیف سایر وعده ها در 

آینده چه خواهد شد.
حلقه بسته مدیریتی در این جریان باعث شد همه آنچه در مورد زنان 
و جوانان در روزهای داغ انتخابات گفته شــده بود، خیلی زودتر از آنچه که 
تصور می شد، زیر پا گذاشته شود و بدون هرگونه خجالت و تعارفی، پیرترین 

کابینه تاریخ جمهوری اسالمی بسته شود!
شاید این شکل بستن کابینه، نوعی سهم دهی بود و تقسیم بین اعضای 
یک شــرکت سهامی و شاید هم به اعتبار حرف رئیس جمهور که با ادبیاتی 
خاص از برخی گالیه کرد و گفت: » همه هم یك جور نبودند،  مختلف بودند. 
بعضي ها با همه توان آمدند. ما روستایي هستیم،  به قولي بعضي ها گیوه را 
برکشــیدند و به میدان آمدند، آستین ها را باال زدند و به میدان آمدند. اما 
بعضي ها پاشنه گیوه شان خوابیده بود و برنکشیدند. لخ لخ کردند. یك مقدار 
راه آمدند و مسیر را آمدند و زحمت کشیدند. سعي آنان مشکور« ماجرای 

کابینه، نوعی جبران زحمات بود! 
اما هرچه بود، آنچه وعده داده شــد ،  با وضع کنونی فاصله ای عجیب و 
غریب دارد و معلوم نیست با امتحان دادگان مردود، چه هوای تازه ای قرار 

است در کشور وزیدن بگیرد و چه گرهی باز شود!؟
دولت به رغم همه شعارها و رقیب هراسی ها،  با یک جابجائی عجیب و 
غیرتخصصی در موضوع زنان ، ظاهرا به همه مطالبات پاسخ داد و اوضاع را 

به سامان کرد!
اینکه یک جریان سیاسی از بین خیلی عظیم جوانان و حتی میانساالن 
باسواد کشور، به مدیرانی شصت – هفتاد ساله می رسد، چه معنایی دارد!؟ 
و زمام شــهر تهران نیز، و یا کارتل عظیم رسانه ای شهر تهران به فردی در 
همان ســن و سال برسد، یعنی یک جریان فکری، عقیم از زایش نیروهای 
جوان اســت و آنقدر دایره قدرت را تنگ گرفته که به هیچکس نمی تواند 
اعتماد کند، هیچ فکر تازه ای به کانون های تصمیم گیری راه پیدا نمی کند و 

هیچ تحولی رقم نخواهد خورد!
این همه را باید البته در بستری دیگر هم دید، در بستر مطالبات مردم 

و وعده های داده شده.
معموال وعده ها برای پاسخ به مطالبات بیان می شود و مردم با اعتماد به 
وعده ها، رای می دهند. اما اینکه رئیس جمهور چند روز بعد از شروع دولت 
دوازدهم در گفت وگوی تلویزیونی با مردم به گونه ای سخن بگوید که حتی 
بی منطق ترین یارانش هم صدایش در بیاید و مثال بنویسد :»بعد از سخنان 
امشــب آقای روحانی دارم فکر می کنم نکنه ما دوتا ایران داریم ، یکی در 
عالم واقعیت یکی هم تو ذهن ایشون. اولی پر از مشکل ، دومی اصال مشکلی 

نداره « خیلی معنای خاصی دارد!
در عرصه مناسبات بین المللی، اوج پرواز شاهین اندیشه اصالح طلبان، 
خسارت محضی به نام »برجام«بود که هرروز از اطراف و اکناف عالم اخبار 
تازه ای حاکی از »کاله گشاد « بودن آن بدست می آید! یک روز فرانسوی ها 
از »مذاکــرات مکمل« می گویند و روزی دیگر، نیکی هیلی از اینکه »حتی 
اگر ایرانی ها به همه محدودیت ها برای غنی ســازی و تعداد سانتریفیوژها 
عمل کنند، بازهم نمی شــود گفت آنها به برجام پایبند بوده اند«! و در این 
بین ، آژانس بین المللی انرژی هســته ای، 8 بار تایید کرده که ایران به همه 
تعهداتش در برجام عمل کرده! یعنی اینکه ما همه چیز را یکطرفه داده ایم 
رفته و آنها هنوز می گویند کم است! البته بدون اینکه در مقابل، هیچ کاری- 
دقیقا هیچ کاری- کرده باشند! متن آنقدر دقیق بود که حتی مجلس کامال 
همسو با دولت در گزارش خود تصریح کرد که عبارات دوپهلو در برجام آمده 

و ضمانت اجرایی برای مفاد تعهدات وجود ندارد!
در عرصه اقتصاد، اوضاع خراب تر از این حرف هاست! روزی با کلی هیاهو 
و به صف کردن روزنامه های زنجیره ای ،  خرید هواپیما های خارجی را به عنوان 
دستاوردی شکوهمند در تاریخ انقالب معرفی کردند و به دروغ ادعا کردند 
دولت برای خرید آنها پولی نداده بلکه پول هواپیماها از محل فروش بلیت 
آنها تامین می شود! اما اندکی بعد وزیر اسبق راه در دولت اصالحات ،  پشت 
پرده ها را لو داد و معلوم شد دولت محترم از جیب مردم  ، پول هواپیماهایی 

که نوعا به درد سفرهای خارجی می خورد را تمام کمال داده است!
هیاهو کردند که برجام درهای جهان را به روی ایران باز کرد و ایران را از 
انزوا)!( خارج کرد ، صدها گروه و هیئت خارجی به ایران آمدند و هر روز در 
روزنامه هایشان، شرح و تفصیالت نوشتند، اما حتی یک قرار داد هم منعقد 
نشد ! قراردادهایی عموما با فرانسوی ها منعقد شد که همگی محرمانه ماند! 
حتی قرار داد با شرکت رو به سقوط خودروسازی فرانسه! کافی است به یاد 
بیاورید فرانســه در واپسین روزهای مذاکرات، نقش پلیس بد را ایفا کرد و 
روند کارها را با هدف امتیازگیری بیشــتر متوقف کرد! این یادآوری، شاید 

دلیل بستن قرار داد با آنها را بیشتر روشن کند!
سیســتم بانکی جهانی از ترس آمریکا جرات همکاری با ایران را پیدا 
نکرد و هنوز هم پول نفت به کشــور باز نمی گردد! دولت درباره میلیاردها 
دالر طلب از کره و هند و چین و... سیاســت سکوت در پیش گرفته است. 
کار تا آنجا باال گرفت که برخی سفرای کشورمان هم اذعان کردند که هزینه 
ناچیز سفارت را نمی توانند از طریق سیستم بانکی منتقل کنند و مجبور به 

حمل چمدانی دالر هستند!
اینها و دهها نمونه دیگر از این دســت، نماد عقیم بودن جریانی است 
که با اغوا و جنجال زمام امور را در دســت دارد، نماد دســت های خالی و 

دهان های گشوده! 
هر یک از این اقدامات و اقداماتی که در پیش است و از آن بوی تندباد 
اقتصادی به مشام می رســد، میخی بر تابوت اصالحات است، حجتی بر 
ناامیدی زنان و مردان جوانی که آن شعار ها را باورکرده بودند ، فکر می کردند 
راهی گشوده می شود و گرهی باز می شود. اما تنها گرهی که به جای همه 
گره ها هرروز بازتر می شــود، گره روسری هاست! و تنها راهی که مدام در 
حال گشوده تر شدن است، راه کسب و کار نورچشمی ها و آقازاده ای است 
که فقط»ژن خوب« دارند و به اتکای آن، از همه گونه موهبتی برخوردارند!

میخ ها یکی یکی و در ســکوت و صبوری مردم، بر این تابوت کوبیده 
می شوند، هرچند که مردم برای هریک از آنها، هزینه ای گزاف می دهند.

حلقه مفقودهشعار می دهیم، پس هستیم!

حسین شمسیان

* ســالم بر حسین)ع( بی سر و سالم بر سرباز وفادار و سرباخته اش محسن 
حججی. حســین جان! ما سالهاست عهد بســته ایم گوش به فرمان فرزند 
زهرا)س( امام خامنه ای )مدظله العالی( سر را فدای اسالم وکشور کنیم. خدایا 

شهادت را نصیب ما بگردان.
0916 ---- 1261
* آقایان جهانگیری و نوبخت درســت می گوینــد که نجومی بگیران دولت 
مشکلی ندارند. عیب و اشکال از ما مردم است که به این آقایان رای داده ایم 

و باید هزینه آن را بپردازیم.
0914 ----- 8902

* برجام به حدی به نفع آمریکا تمام شده و مشکالت این کشور را حل کرده 
که همتای خارجی آقای صالحی رئیس انرژی هسته ای کشورمان گفته آمریکا 

باید از تجربه برجام برای مواجهه با کره شمالی استفاده کند! 
0912 ---- 7977

* قانون مبنای اقدام دیوان محاسبات درخصوص مدیران حرامخوار معرفی 
شــده اســت، درحالی  در همین قانون آمده اســت با آنانی که به بیت المال 
دست درازی کردند باید برخورد شود، دریافتی نامشروع مسئولین جرم است 
و همه دربرابر قانون برابرند اما نورچشمی های دولت متمایز از آنچه در قانون 

آمده مورد حساب قرار می گیرند!
0937 ---- 7772

* حقوق شهروندی یک شعار شیک برای دولت بود اما در عمل این حقوق 
از طرف دولت نادیده گرفته شــده اســت. بدین خاطر که مطالبات مردم در 

برخورد با حرامخواران با تبرئه مدیران نجومی پاسخ داده شد.
021 ---- 3250

* چــرا دریافت نجومی مدیران کــه بعضا بیش از 100 برابر دریافتی کارگر 
اســت منجر به تبرئه و مطالبه بی شرمانه مدیران نجومی برای بازپس گیری 
پول از بیت المال شــده است؟ بله! یارانه ناچیز 45 هزار وپانصد تومان عذاب 

الیم دولت می شود اما درآمدهای نجومی حق حرامخواران قلمداد می شود!
021 ---- 0633

* روزهای ابتدایی افشای فیش های نجومی مدیران موجی از انتقاد و انزجار 
مردم را از دســت درازی مدیران به بیت المال درپی داشت و در همان روزها 
بود که لیســت بلندی از نجومی بگیران منتشر شد اما کش و قوس در روند 
بررسی پرونده موجب شد لیست آب برود و حرامخواران تبرئه و از بیت المال 

ملت طلبکار شوند!
0213 ---- 5289
* اگر آقای ظریف و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده هســته ای کشــورمان 
به انــدازه امروز که به آمریکایی ها به خاطر بدعهدی و نقض برجام اعتراض 
می کنند در موقع پذیرش متن برجام دقت می کردند و هوشــیار بودند این 

همه خسارت به کشور و نظام تحمیل نمی شد.
0919 ---- 9839

* رئیس جمهور روســیه به محض تحریم از ســوی شیطان بزرگ، کارکنان 
سفارت آمریکا را اخراج کرد. کره شمالی یکه  و تنها انواع موشک های خود را 
آزمایش کرد و هیچ توجهی به هارت و پورت آمریکا نکرد. ای کاش مسئوالن 

ما نیز چنین رفتاری در برابر شیطان بزرگ از خود نشان می دادند.
سوری

* بــه دولتمردان و نمایندگان ملت عرض می کنم کره شــمالی داســتان و 
سریال برجام ما را مایه عبرت قرار داده و با قدرت و اقتدار در برابر باج خواهی 
شــیطان بزرگ ایستاده است. مشی آنها شجاعت و نترسی از هارت و پورت 
شــیطان بزرگ است که این مشی را اسالم مهر تأیید می زند. خوب است ما 
که مدعی شــیعه حضرت امیرالمؤمنین علی)ع(  هستیم این خط را از موال 
بیاموزیم و در برابر باج خواهی های شــیاطین کوچک و بزرگ با اقتدار وارد 
شویم واال باید سریال های برجام ها را یکی پس از دیگری تا محو هویت دینی 

و اسالمی طی کنیم.
0911---0978
* واحدهای صنعتی که تعطیل شده اند، هیچ کدام از سوی دولت تسهیالت 
دریافت نکرده اند. لطفاً آقای نوبخت نام واحدهای صنعتی را که مدعی است 
به آنها تســهیالت داده اند اعالم کند تا مشخص شود چند درصد از آنها وام 

گرفته اند.
تقوی بیکار شده واحدهای صنعتی- بروجرد

* بنده معتقدم آقای رئیس جمهور به این وعده خود که گفته در پایان دولت 
دوازدهم فقر را ریشــه کن خواهد کرد عمل می کند ولی به این شکل که با 
روند فعلی همه افراد ضعیف زیر چرخ دولت ایشــان نابود خواهند شد. فقیر 

که وجود نداشته باشد فقر هم بی معنی می شود!
0912---3104

* دولتی که فکر می کند نرخ تورم را کاهش داده و سود بانکی سپرده گذاران 
و نه تسهیالت خودش را به یکباره پایین می آورد، یارانه ما را قطع می کند و 
9 درصد ارزش افزوده می گیرد، طلب چندین ســاله  ما را پرداخت نمی کند، 
اجاره دستگاه دولتی را سیصد درصد اضافه می کند و... به فکر این نیست که 

چه ضربه ای به روند زندگی ما بازنشسته فرهنگی زده است.
بازنشسته فرهنگی و ایثارگر از استان مازندران

* با فعال شدن بخش ساخت مسکن، مشاغل گوناگونی فعال می شوند، البته 
در آن صورت باید از تولیدات داخلی حمایت و اســتفاده شــود. ولی اکنون 
حجم باالی واردات ســنگ و سرامیک و... با وجود توانایی داخلی در تولید و 
حتی صــادرات، موجب تعطیلی کارخانه های ایرانی و فروش کاالی وارداتی 

بی کیفیت شده است.
021---8027

* ادامه حیات دولت ســعودی جز در سایه سلطه دیکته شده آمریکا ممکن 
نیســت و خواست آل سعود برای برقراری ارتباط با ایران با هدف محق جلوه 
دادن خود صورت می گیرد مسئوالن کشورمان نباید در این مورد، منفعل شوند.
0917---2138

* حذف قیمت ها از روی اجناس با توجه به شرایط بد اقتصادی و تخلف اکثر 
شرکت ها یا کارخانه ها به ضرر مصرف کننده است. اگر معتقدند که قیمت های 
درج شده روی کاالها واقعی نبوده به جای پاک کردن صورت مسئله قیمت 

واقعی را اعالم کنند.
عبادی

* شرکت مخابرات کمبود درآمد را بهانه قرار داده و در صدور قبض دوره 60 
روزه )دوماهه( را به 40 روز کاهش داده است.

0902---5748
* حدود 40 ســال است که با کامیون دست و پنجه نرم می کنم. یک خاور 
مدل شصت دارم با وجودی که بخشودگی مالیات داشتم ولی امسال مالیات 
را هم از ما گرفتند. اخیرا هم نقشه کشیده اند برای گازوئیل که به شهرداری ها 
ســپرده شود و برای طی مراحل باید حدود صد هزار تومان هم هزینه کنیم 

و هر سال نیز باید 15 میلیون سفته خریداری کنیم. چرا؟!
0933---4814
* از شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران و حومه درخواست می شود ایستگاه 
چهارصد دســتگاه در خیابان پیروزی را که در بین دو خیابان واقع شــده و 
به علت ازدحام افراد و عبور زیاد خودروها، رانندگان قادر نیستند در جلوی 

ایستگاه توقف نمایند و هر لحظه باید منتظر حادثه بود، جابه جا کنند.
آذری

* از دولــت دوازدهم درخواســت می کنم با توجه به اختالف فاحش حقوق 
بازنشستگان قدیم و جدید علی رغم یکسان بودن تحصیالت، سابقه مدیریت 
و... و عــدم اجرای قول های داده شــده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
ســازمان برنامه و بودجه، نسبت به ایجاد تعادل بین دریافت کنندگان قبل و 
جدیــد اهتمام ورزد. انتظار می رود یکی از اولویت های دولت جدید حل این 

مسئله و مشکل باشد.
موسوی- بازنشسته تأمین اجتماعی

آژانسبتنریزیراتائیدمیکند
زنجیرهایهاتوهممیدانند!

چند روز قبل،سازمان انرژی اتمی جمعی از اصحاب رسانه را به تور سیاحتی 
بازدید از نیروگاه نطنز برد. بعد از این مهمانی ، رسانه های زنجیره ای به نمک 
شناســی پرداخته و از فعالیت خیره کننده نیروگاه نطنز، داستان ها ساخته و 

منتشر کردند!
در تازه ترین نمونه، روزنامه زرد آفتاب یزد که گویا بیش از دیگران نمک گیر 
شده، بتن ریزی در نیروگاه اراک را توهم دانسته و بازدید از آن مرکز را »پایان 

توهم « اعالم کرده است!
بعد هم در گزارشی اعالم کرده ما رفتیم و نیروگاه را دیدیم، هیچ خبری 

نبود و همه باید توبه کنند!
اینکه نویســنده آفتاب یزد چه توهمی داشته و با بازدید چه چیزی بر او 
آشکار شده، اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد این است که واقعیت های موجود 

در صنعت هسته ای، چیزی نیست که با یک تور سیاحتی تغییر کند! 
کودکانی که هنوز خواندن و نوشــتن را یــاد نگرفته اند، معموال با دیدن 
تصاویر، به قدر فهم خود متوجه معنا می شوند در حالی که بزرگترها، متن را 

می خوانند و گاهی اصال به تصاویر نگاه هم نمی کنند.
اینکه کســی با دیدن یک حوض پــر از آب تصور کند همه آنچه درباره 
بتن ریزی راکتور اراک گفته شــده بود، دروغ اســت، دقیقا مانند همان نگاه 
کردن به تصاویر کتاب اســت. زیرا براساس متن برجام ، بتن ریزی در راکتور 
اراک،تعهد قطعی مذاکره کنندگان بوده و براســاس اظهارات دکتر صالحی، 
تماما انجام شــده است و پس از آن، بازرســان آژانس از مراحل آن بازدید و 

بتن ریزی را تایید کرده اند.
در ماده دو )B( از پیوســت نخست برجام )ترجمه وزارت خارجه( آمده 
اســت: » ایران به ساخت  و ساز راکتور ناتمام موجود بر مبنای طرح اولیه ادامه 
نخواهد داد و کالندریای )calandria( موجود را خارج کرده و آن را در ایران 
نگهداری می کند. تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می شــوند که 
برای کاربرد هسته ای غیرقابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیرقابل استفاده 

بودن آن را راستی آزمایی کند. «
البته بعید اســت نویسنده آفتاب یزد این بخش را خوانده باشد و به نظر 

می رسد صرفا به دیدن عکس ها بسنده کرده است!
اما خوب اســت بدانیم آژانس تا کنون 8 بار انجام تعهدات ایران- که تنها 
یکی از آنها بتن ریزی در کانال های قلب راکتور بوده را – تایید کرده است و 

معلوم نیست حاال چه چیزی انکار می شود!؟
البته این سخن، مربوط به روزنامه مذکور نیست و فقط بازنویسی مطالب 
دیگران است. واقعیت این است که رئیس سازمان انرژی اتمی، پس از گذشت 
حدود دوســال از خارج کردن قلب راکتور و بتن ریزی در کانال ها، به تازگی 
بــه انکار این امر بدیهــی روی آورده و در مصاحبه هایی آن را رد می کند! در 
آخرین تالش ها هم تور برخی رســانه ها برای بازدید از اراک در دســتور کار 

قرار گرفته است.
هرچند نفس توجه به رســانه ها، محترم و ارزشمند است، اما خوب است 
به جای ادامه حرکات نمایشــی، پرسش های شفاف و روشن منتقدان پاسخ 
داده شود و از مردم ایران به خاطر خالف گویی ها و اجرای یک طرفه تعهدات 

بدون هیچ دستاوردی عذر خواهی شود.
اینکه با کلمات بازی شــود و یک روز از قلب، روز دیگر از کالندریا و روز 

بعد از لوله های قلب راکتور ســخن گفته شود، چیزی را تغییر نمی دهد زیرا 
واقعیت ثابت و غیر قابل تغییر آن است که دولت یازدهم براساس برجام، قلب 
راکتور اراک را خارج کرد و به حیات آن پایان داد ، به امید آنکه آمریکایی ها 

به تحریم ها پایان بدهند!
نفاقملی-مذهبیبیرونزد
نشدسلطنتراحفظکنیم!

عضو متواری مرکزیت گروهک ملی-مذهبی، هویت واقعی این طیف در 
پیوند با سلطنت طلبان را برمال کرد.

تقی رحمانی که در پاریس پناهندگی گرفته، در ســایت این گروهک به 
بهانه درگذشت ابراهیم یزدی، نوشت: ابراهیم یزدی آزادی را انتخاب کرد؛ اگر 

طرف خمینی می رفت مقام ریاست جمهوری در مشتش بود. 
وی  می افزاید: بازرگان معیار اصالح طلبی ایرانی است در سال 1357 یزدی 
و دوستانش او را درک نکردند. اما یزدی و سحابی زودتر از بسیاری به بازرگان 
رســیدند. اصالح طلبی بازرگان آن بود که ساختار دولت اسقاط نشود اشتباه 
یزدی و ســحابی و دیگران این بود که این درک را نداشتند یا نمی دانستند 
که اســقاط ساختار دولت خطرناک اســت. بختیار و سنجابی مانند بازرگان 
چنین می اندیشــیدند. اما بختیار لج بازی و جاه طلبی اش به اسقاط دولت در 
22 بهمن کمک کرد. ســنجابی در دوره وزارت امور خارجه تحت فشار قرار 

گرفت تا استعفا داد.
بازرگان به دنبال نام و عنوان و این که انقالب کنیم یا ادعای اسالمی یا 
شــعار انقالبی بدهیم نبود او می دانســت که محتوا مهم است. آن دوره همه 

علیه بازرگان بودند یزدی زود به بازرگان رسید.
تقی رحمانی با لحنی همدالنه با ســلطنت طلبان می نویسد:  شاه، رهبر 
منفی انقالب بود، او بختیار را دیر آورد و فرماندهی کل قوا را به بختیار نداد.
درباره این اظهارات باید گفت: اوال چگونه می شود مدعی »آزادی«  بود و 
در عین حال از لزوم ابقای سلطنت حمایت کرد؟!  تمام مدعیان روشنفکری 
به ویژه مرتبطین با ســفارت های انگلیس و آمریکا، در ظاهر آزادیخواه بودند 
اما در باطن با رژیم پهلوی بســته بودند. آنهایی هم که دلبســته نبودند، به 
علت همین تناقض، عقیم ماندند و نهضت هایی مانند مشــروطه و نهضت را 

هم عقیم گذاشتند.
ثانیــا اگر یزدی و امثال او در نهضــت آزادی انقالبی واقعی نبودند، چرا 
خود را »انقالبی« جا زدند؟ آیا همین نشــانه نفاق نیست؟  طبق اسناد النه  
جاسوسی و اظهارات برخی سران نهضت آزادی که با سفارت آمریکا مرتبط 
بوده اند، این انقالبی نمایی برای مهار حرکت انقالب در خدمت اهداف آمریکا 
بوده است. این هم با بی صداقتی و خیانت به ملتی است که همه راه ها را در 
سده گذشته به ویژه 37 ساله منتهی به انقالب اسالمی رفته بود اما در حوزه 
آزادی و اســتقالل و حاکمیت احکام اسالمی، به سد و سرکوب رژیم وابسته 

پهلوی رسیده بود و تنها چاره را در انقالب می یافت.
ثالثا امثال یزدی در نهضت آزادی مســیر شــاه را انتخاب نکردند؛ بلکه 
انتشار اسناد النه جاسوسی،  پرده نفاق نهضت آزادی را کنار زد و معلوم شد 

آنها در نقطه مقابل امام و انقالب هستند. اما حتی اگر به فرض محال یزدی 
رئیس جمهور شــده بود، سرنوشت بهتری از بنی صدر نمی یافت؛ ضمن اینکه 
گروه  وی، درس خود را در ماجرای دولت موقت و نخست وزیری بازرگان پس 

داده بودند و اسناد النه جاسوسی نیز کار آنها را تمام کرده بود.
رابعا سخنان عضو مرکزیت گروهک ملی-مذهبی از عمق پیوند این طیف با 
جریان ضدانقالب و ارتجاع آنها در حد گرایش به امثال بختیار )عامل جنایت ها 

و کودتا پس از انقالب( حکایت می کند.
آلمان:آمادهایمهمراهفرانسه،بریتانیاوآمریکا

تهرانراتحتفشاربگذاریم
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در جریان سفر به واشنگتن و در دیدار 
با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود هر چند می گوید که آلمان خواستار 
حفظ توافق هسته ای با ایران است اما در بیانی که اکثر رسانه های داخلی آن 
را ندیده و یا شــاید نخواستند که ببینند می گوید: اما )آلمان( در عین حال 
آمادگی دارد که به همراه فرانسه، بریتانیا و آمریکا تهران را تحت فشار بگذارند 

تا تمامی جزئیات توافق را اجرایی کند! 
 رجا نیوز با طرح موضوع فوق نوشت : 

در جریــان اولین گــزارش آنتونیو گوترش از اجــرای قطعنامه 2231 
نمایندگان فرانسه و انگلستان و آلمان با تمام توان علیه آزمایش های موشکی 
ایران- که ذیل قطعنامه با شرایطی مجاز شمرده می شد- موضع گرفتند؛ حتی 
سفر حاج قاسم سلیمانی را نیز نقض قطعنامه دانستند؛ عباس عراقچی بعدتر 
اینگونه توضیح داد که اروپایی ها برخالف ترامپ پشت سر برجام ایستاده اند 
اما در زمینه موشکی ما با آنها اختالف نظر داریم. این سایت خبری می نویسد 
; این دســت اظهار نظرها تنها محدود به آلمان نمی شود، سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه نیز چهارشنبه هفته گذشته در کنفرانس خبری خود به نقل از 
ماکرون از »برجام مکمل« سخن به میان آورد و گفت: »رئیس  جمهور ]امانوئل 
ماکرون[ روز 29 آگوست خاطرنشان کرد که توافق وین را می توان با همکاری 
برای دوران پس از سال 2025 و همکاری های ضروری درباره استفاده ]ایران[ 

از موشک  های بالستیک تکمیل کرد.«
رجا نیوز در ادامه می افزاید؛

اگر کمی دقت کنیم متوجه می شــویم که این سخنان آشنا است! تحت 
فشار گذاشــتن ایران، اجرای تمامی جزئیات توافق، برجام مکمل و ورود به 
مسئله موشک های بالستیک همان رویه دونالد ترامپ است؛ ترامپ در بحبوحه 
رقابت های انتخاباتی و در جمع صهیونیست های البی آیپک قول داده بود که: 
»مــا برجام را طــوری اجرا می کنیم که تاکنون اجرای هیچ توافقی را به این 
شــکل ندیده اید.« و می پرســد؛ آیا همانطور که عراقچی گفته بود اروپایی ها 
پشت سر برجام ایستاده اند؟! آیا اروپا خالف آمریکا عمل کرده است؟! اقدامات 
ترامپ علیه برجام باعث انزوای آمریکا شــده یا اروپا نیز مجبور به پیروی از 

کدخدا شده است؟!
 روشن است که اظهارات و اقدامات اروپا در قالب برجام و قطعنامه 2231 
هیچ گاه باب میل وزارت خارجه و دولت مردان نبوده است و باید آن را پایانی 

بر افسانه اروپای خوب آمریکای بد دانست؛ 
با این اوصاف مشــخص نیســت که دولتمردان چه اصراری است به این 
همه اعتماد و دل بستن به دشمنان قسم خورده کشور دارند؛ به راستی شاید 
هم باید منتظر جدیدترین توجیه دولتمردان از اقدام کشــورهای اروپایی در 

همراهی با ترامپ بود!

گفت: »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است حتی 
اگر ایران به همه تعهدات خود در برجام هم عمل کند، باز هم نمی توان 

پایبندی آن به برجام را تائید کرد!
گفتم:  عجب عفریته ای است؟ یعنی ما باید به همه تعهداتمان 
عمل کنیم کــه کرده ایم ولی هنوز قابل اعتماد نیســتیم! اما 
آمریکا که بــه هیچیک از تعهداتش در برجــام عمل نکرده 
 اســت قابل اعتماد است؟!  آیا تاکنون کالهی گشادتر از برجام 

برسرمان رفته است؟!
گفت: چه عرض کنم؟! همین خانم برجام را به خوک تشبیه کرده و 

گفته است؛ »باید بدانیم که نمی توان برای خوک رژ لب کشید«!
گفتم: انگار شاعر درباره همین خانم نیکی هیلی گفته است که؛

الله زار انــدر  دید  دارویــن  پیــره زالی لــب به رژ آلــوده راروح 
راناگهــان فریــاد بــرآورد و گفت مفقــوده  حلقــه  مــن  یافتم 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا هم كاله گشاد برجام را
تأیید كرد

این خاطره مربوط به یکی از شــب های جمعه در زندان سیاسی 
دوران طاغوت اســت. برادر عزیزم ابراهیم محمدزاده- از فرماندهان 
بعدی سپاه در دفاع مقدس- گوشه ای نشسته و دعای شریف کمیل را 
زیر لب زمزمه می کرد و آرام و بی صدا اشک می ریخت. در حسرت حال 
و هوای او بودم که مسئول جمع )کمون( مارکسیست ها نزد اینجانب 
آمد. حدس زدم که مســئله ای در میان است و برای تذکر آمده است. 
چرا که قرار این بود اگر هر یک از زندانیان نسبت به زندانی دیگری که 
از جمع خودشان نبود، اعتراضی داشته باشند، این اعتراض را با مسئول 
جمع خود- که به طور مخفیانه از ســوی زندانیان همان جمع انتخاب 
می شد- در میان بگذارند و او این اعتراض یا تذکر را به مسئول جمع 
دیگر منتقل کند. حدسم درست بود. آقای »مهرداد-ص« مسئول کمون 
مارکسیست ها برای تذکر آمده بود و گفت؛ فالنی! می دانی که زندان با 
سختی همراه است و هر یک از ما مشکالتی داریم که باید تحمل کنیم 
و حرکتی نکنیم که نشانه نگرانی و بی صبری باشد و باعث سوءاستفاده 
رژیم شود و به روحیه بر و بچه ها ضربه بزند و... گفتم؛ خب! مگر ما در 
این موارد تردیدی داریم؟ بچه های ما که بیشترین شکنجه ها را تحمل 
می کنند و در حرکت های جمعی زندان علیه رژیم هم پیشتاز و جلودار 
هستند. ســخنم را تصدیق کرد و گفت؛ به همین علت، گریه کردن 
ابراهیم برایمان تعجب آور است. به او تذکر بدهید که باید مشکالتش 
را تحمل کند. از گریه که کاری ســاخته نیست، فقط روحیه بقیه بر و 

بچه ها را خراب می کند! و...
با تعجــب نگاهش کردم و گفتم؛ از آنجا که شــما هر وقت گریه 
کرده اید برای یکی از مشکالت روزمره و مادیتان بوده است، نمی توانید 
در دورترین افق ذهن خویش هم تصور کنید که یک مسلمان وارسته 
نظیر ابراهیم محمدزاده در مناجات و راز و نیاز با خدای خود اشک بریزد. 

و چند فراز از دعای کمیل را برایش خواندم... پوزش خواست و رفت.
روز سه شنبه در همین ستون با اشاره به تیتر یادداشت روز کیهان 
یکشنبه که عنوان »مذاکره کردید یا دیکته نوشتید« را داشت، ضمن 
تأکید چند باره بر بی حاصل بودن برجــام و فاجعه بار بودن آن که در 
یادداشت مزبور آمده بود، خطاب به تیم هسته ای کشورمان نوشته بودم 
»اگرچه متن یادداشت را مستند می دانم ولی چنانچه از تیتر یادداشت 
مزبور تلقی اهانت شده است، از تیم هسته ای کشورمان، مخصوصاً آقای 
دکتر ظریف که روی سخن یادداشت با ایشان بود، پوزش می خواهم«.

در پی این نوشته، روزنامه ها و سایت های زنجیره ای که انگار مانند 
آن زندانی مارکسیســت بوئی از اخالق و انسانیت و این گونه مسائل 
 به مشامشان نخورده اســت، با عناوینی نظیر »اقدام غیر منتظره«! 
»حرکت کم ســابقه«! و امثال آن به انعکاس ماجرا پرداخته و تالش 
کردند پوزش از احتمال تلقی اهانت آمیز  از تیتر یادداشــت را که با 
تأکید بر درستی متن آن همراه بود، به مفهوم تغییر موضع کیهان در 
ماجرای هسته ای قلمداد کنند! این وارونه نمایی به وضوح نشان می دهد 
مدعیان اصالحات تا چه اندازه در مقابل استدالل محکم کیهان مبنی بر 

فاجعه آمیز بودن برجام، درمانده و دست خالی هستند.
ماجرای این قماش از مدعیان اصالحات و نسبت آنها با مسائل انسانی 
و اخالقی، یادآور داستان کسی است که از او سؤال کردند؛ قبله کدام 
طرف است؟ و یارو که معلوم بود اصاًل نامی از قبله به گوشش نخورده 

است،  پرسیده بود؛ کدام خیابان را به شما آدرس داده اند؟!
اکنون روی سخن با برادران تیم هسته ای است تا ببینند کسانی که 

پرچم حمایت از آنها را برافراشته اند، از چه قماشی هستند؟!
حسین شریعتمداری

؟! قبله كدام طرف است

سرویس سیاسی-
نماینده آمریکا در سازمان ملل 
مدعی شد که اجرای کامل برجام از 
سوی ایران به معنای پایبندی نیست! 
مقامات غربی به دنبال آن هستند تا 
محدودیت ها و بازرسی های بی سابقه 
برجام دائمی شده و مسائلی مانند 
نابودی یا مهار توان موشکی ایران 
و قدرت منطقه ای کشورمان نیز به 

آن اضافه شود.
»نیکی هیلــی« نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل در اندیشــکده »امریکن 
اینترپرایــز« درباره ایــران و »برجام« 
سخنرانی کرد. وی در این نشست مدعی 
شد رعایت محدودیت های غنی سازی و 
سانتریفیوژ به معنی پایبندی کشور ایران 

به برجام نیست. 
هیلی در آغاز این سخنرانی درباره 
سفر اخیرش به وین و دیدار با مقام های 
اتمی گفت:  انــرژی  آژانس بین المللی 
تیم آژانس و تالش های آنها ما را تحت 

تأثیر قرار داد.
او »یوکیا آمانــو«، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را به عنوان یک 
»دیپلمات بســیار قابل« توصیف کرد 
و اضافــه کرد: »او فردی بســیار جدی 
اســت که به وظیفه اش و حیاتی بودن 

آن  اشراف دارد«.
برجام، نوک کوه یخ

نیکی هیلی گفت که آمانو در سفر 
وین، نظارت بر پایبندی ایران به برجام 
را به »جورچین« تشبیه کرده و گفته که 
»برداشتن تنها یک قطعه از آن تصویر 

کاملی در اختیار شما قرار نمی دهد«.
وی گفت: »در بحث ما، آمانو نظری 
مطــرح کرد که توجه من را جلب کرد. 
او گفت نظارت بر پایبندی ایران، مانند 
جورچین اســت. برداشــتن فقط یک 
قطعــه، تصویر کاملی در اختیار شــما 

قرار نمی دهد.
هیلی اضافه کرد: »این تشبیه بسیار 
مناسبی است و دامنه آن بسیار فراتر از 
حوزه فعالیت آژانس است. )این تشبیه(، 
کل مسیری که ما باید برای بررسی رفتار 

ایران طی کنیم را مشخص می کند.
مقامــات آمریکایی ظرف 4 ســال 
اخیــر بارها تاکید کرده اند که مذاکرات 
هســته ای با ایران ماننــد بازی روبیک 
است، بازی مکعبی که هر کدام از 6 مربع 
)وجه( آن از 9 قسمت قابل جابه جایی 
تشکیل شده و این قســمت ها باید به 
نحوی جابه جا شــوند که هر 9 قسمت 
یــک مربع- با یک رنــگ خاص- کنار 
هــم قرار گیرند. آنها البته تالش کردند 
این جورچین پیچیــده را طبق منافع 
خود ســرهم کنند. اما فراتر از سرانجام 
مذاکرات که به »برجام« منتهی شــد، 
واقعیت این است که ماجرای هسته ای 
بــا همه ابعــاد و پیچیدگی هایش تنها 
یک وجــه و یک مربع از مکعب چالش 
آمریکا و غــرب با ایران اســت. برنامه 
هسته ای به عنوان نماد اعتماد به نفس 
و اقتدار فنی و پیشــرفت ایران، با همه 
اهمیت، برای غرب آن قدر ارزش ندارد 
که »خاســتگاه« این اعتماد به نفس و 
جرأت پیشــرفت مستقل در میان ملت 
ایران و ریشــه و شاخه و برگ گسترده 
انقالب اسالمی در چهار گوشه غرب آسیا. 
توافق برجام به این معنا - برخالف برخی 
خوش گمانی ها- پایان ماجرا نیست بلکه 
شروع آن یا دست کم، مرحله ای جدید 

از ماجرای بزرگ تر تقابل جبهه استکبار 
با ملت و حاکمیت ماست؛ یا به عبارتی 

نوک کوه یخ.
روح برجام 

تغییر رفتار ایران است!
اوباما«  اســت »بــاراک  گفتنــی 
رئیس جمهور ســابق آمریکا- فروردین 
95- در کنفرانس خبری نشست امنیت 
هسته ای در واشنگتن با  اشاره به اینکه 
روح برجام تغییر رفتار ایران است!، مدعی 
شد: شرط برخورداری ایران از امتیازات 
اقتصادی، کنار گذاشتن توانایی موشکی 
و متوقــف کردن اقدامــات منطقه ای]

یعنــی همــان قطع کمک بــه جبهه 
مقاومت[ است.

پس از امضای برجام، دیگر مقامات 
آمریکایی نیز در اظهارنظرهای جداگانه، 
موضوع مطرح شــده از سوی اوباما را با 

ادبیات مختلف بیان کرده اند.
»جان کری« وزیر خارجه ســابق 
آمریکا- دی ماه 95- در یادداشتی که به 
مناسبت نزدیک شدن به روزهای پایانی 
حضور در کابینه آمریکا نوشــته بود، از 
برد-برد در مذاکرات هسته ای رمزگشایی 
کرد. کــری تاکید کــرد: »مذاکرات با 
تهران برای عقب نشاندن ایران از برنامه 
هســته ای به نتیجه رسید و حاال دولت 
بعدی آمریکا باید ضمــن ادامه اعمال 
فشــار بر ایرانی ها، برای عقب نشاندن 

برنامه موشکی ایران تالش کند«.
وی تصریــح کرد: »اهــداف دیگر 
ما، فشــار بر ایران برای دست کشیدن 
از حمایت تروریســت ها، پایان دادن به 
بی توجهی به حقوق  بشر و توقف مداخله 
ثبات زدایانه در امور همسایگانش است«.

مقامات آمریکایی با همراهی اتحادیه 
اروپا و کشورهای اروپایی عضو 1+5 در 
پی تحقق دو امر فوق العاده مهم هستند؛ 
نخســت اینکه ایران با عقب نشینی از 
ارزش هــا و اهداف انقالب اســالمی در 
برابــر غرب عــدول کرده و خــود را با 
استکباری  و  سیاست های سلطه طلبانه 
آمریکا هماهنگ و همصدا کند که این 
آرزوی غرب در سال های پس از انقالب 
اســالمی بوده و این آرزو را نیز به گور 
خواهند بــرد. این هدف، هدف کالن و 
طوالنی مدت آمریکا از بهانه تراشــی ها 
در موضوع رفع تحریم های هســته ای  
و عقیم گذاشتن مسئله برجام است اما 
هدف ثانویه آنها از این بهانه تراشی ها که 
به شدت درصدد رسیدن به آن هستند 
این اســت که ایران دســت از حمایت 
آزادی بخشــی  و  جنبش های حق مدار 
همچون حــزب اهلل برداشــته و جبهه 
مقاومت را رها کند تا از این روزنه امنیت 
رژیم منحوس صهیونیستی تامین گردد.

برجام منطقه ای 
تعمیم خسارت محض برجام

پس از امضای برجام، کلیدواژه هایی 
همچون »برجام منطقه ای«، »برجام 2 و 
3«، »منطقه قوی تر به جای قوی ترین 
کشوِر منطقه« و... بارها از سوی مقامات 
غربی و روزنامه های زنجیره ای مطرح شد. 
این ایــده غلط و مغایــر با منافع 
ملی، در حقیقت بر لــزوم کوتاه آمدن 
از سیاست های انقالبی ایران در منطقه، 
از متحدان استراتژیک  کاهش حمایت 
منطقه ای و گفت وگوی بی پشــتوانه با 
کشــورهای مرتجع منطقه تاکید دارد. 
در حالی که آمریکا و کشورهای مرتجع 
منطقه آشــکارا از تروریست ها حمایت 

می کنند و از لزوم کشــاندن ناامنی به 
داخل ایــران می گویند و بــا همراهی 
رژیم صهیونیســتی در خیال راه اندازی 
ناتوی عربی علیه ایران هســتند، بیان 
چنین مواضعی به نفع چه کسی است؟ 
در چنیــن منطقه آشــوب زده ای آنچه 
تاکنون امنیت ایــران را تضمین کرده، 
صرفا مولفه های قدرت آن بوده اســت. 
مولفه قدرتی که حاصل رشــادت های 
مدافعان حرم و محور مقاومت در منطقه 

بوده است. 
گفتنی است الگوی پیشنهاد شده 
تحت عنوان برجــام منطقه ای به نحو 
دیگری توسط کشــورهایی مانند اردن 
و مصر در دهه های قبل پیاده شــده که 
آنها را در حال حاضر تبدیل به کشورهای 
فاقد قدرت و اقتدار کرده و توان بازیگری 
نه در منطقه و نــه در جهان را دارند و 
همیشه آماده پذیرش قدرت های بزرگ 

در داخل کشورهای خود هستند.
اجرای کامل برجام

 نشانه پایبندی نیست!
نیکی هیلی در بخــش دیگری از 
اظهارات خود در اندیشــکده »امریکن 
اینترپرایــز« مدعی شــد: بســیاری از 
ناظران این نکتــه را فراموش می کنند. 
آنها تصــور می کنند تا زمانی که ایران، 
محدودیت های مربوط به غنی سازی و 
ســانتریفیوژها را رعایت کند به توافق 
هسته ای پایبند بوده است. این صحیح 

نیست. 
او ســپس با اشــاره به گزارشی که 
دولت ترامپ بایســتی ماه آینده درباره 
پایبندی ایــران به برجام تقدیم کنگره 
کند گفت: »بایستی خاطرنشان کرد که 
الزام مربوط به بررسی پایبندی ]ایران[، 

الزامی برآمده از خود توافق نیست.
این مقام آمریکایی مدعی شده است 
که اجرای کامل برجام از سوی ایران به 

معنای پایبندی نیست!.
رهبر معظم انقالب - مهرماه  95 - 
در دیدار نخبگان فرمودند: »حاال آقایان 
آمریکایی ها که با مســئولین ما دور هم 
می نشــینند، از حقیر گله میکنند که 
چــرا این قدر به ما بدبین اســت؛ خب 
من خوش بین باشــم؟ با این وضعّیتی 
که شــماها دارید، می شــود به شماها 
خوش بین بــود؟ همین چند روز اخیر، 
یکی از این حضرات راجع به تحریمهای 
ایران که صحبت شده، در یک برنامه ای 
که در تلویزیون ما هم پخش شد، اعالن 
می کند که تا وقتی که جمهوری اسالمی 
ایران طرف دار »مقاومت« در منطقه است 
و به مقاومت در منطقه کمک می کند، 
تحریمها معلوم نیســت درســت تکان 
بخورد؛ ببینید! این همان چیزی است 
کــه من بارها و بارهــا می گفتم؛ هم به 
مسئولین در جلسات خصوصی گفتم، 
هم در جلسات عمومِی اینجا گفتم که 
]خیال می کنید اگر[ شما در قبال مسئله  
هسته ای عقب نشینی کنید، مسئله  شما 
با آمریکا تمام می شــود؟ نه آقا، قضّیه  
موشک پیش می آید ]که [ چرا موشک 
دارید؛ از قضّیه ی موشک مأیوس بشوند، 
قضّیــه  مقاومت پیــش می آید که چرا 
شما از حزب اهلل، از حماس، از فلسطین 
حمایت می کنید؛ این قضّیه را اگر حل 
کردید، عقب نشینی کردید، یک قضّیه  
دیگر پیش می آید، ]مثاًل[ قضّیه  حقوق 
بشــر پیش می آید؛ قضّیه  حقوق بشر را 
اگر حلّ وفصل کردیــد و گفتید خیلی 

خب، ما در حقوق بشر طبق معیارهای 
شما عمل می کنیم، قضّیه دخالت دین 
در دستگاه دولت ]پیش می آید[؛ مگر ول 
می کنند شما را؟ حضور یک نظام در یک 
کشوری با این وسعت، با این جمعّیت، 
با این امکانات را -که اینها اســتثنائی 

است- ]نمی توانند تحّمل کنند[«.
کیهان در گزارش ها و یادداشت های 
متعدد بارها تاکید کرد که برای آمریکا 
»توانایی هسته ای ایران تنها یک بهانه 
است«. آمریکا در پی آن است تا با وعده 
دروغین لغــو تحریم ها - به خیال خام 
خود- مولفه های قــدرت ایران را یکی 

پس از دیگری از کار بیندازد.
خلل و فرج برجام 

و طمع آمریکا
متاســفانه متن برجام و ضمائم آن 
آن قدر خلل و فرج ریز و درشت دارد که 
آمریکایی ها هر روز طمع کنند از یکی 
از این ســوراخ ها چنگ و دندانی نشان 
دهند. مقامات غربی به دنبال آن هستند 
تا محدودیت ها و بازرسی های بی سابقه 
برجام دائمی شده و مسائلی مانند نابودی 
یا مهار توان موشکی جمهوری اسالمی 

نیز به آن اضافه شود. 
برخــی دولتمردان و رســانه های 
به ظاهــر حامی دولت مدعــی بودند 
که برجام ابزاری در دســت ایران برای 
لغو تحریم هاســت، ولیکــن همان طور 
که منتقدان نیــز با دالیل متقن تاکید 
داشــتند، در حال حاضــر برجام صرفا 
ابزاری در دســت آمریکا برای افزایش 

فشار بر ایران است.
2 اهرم فشار؛ مکانیسم ماشه 

و گزارش کاخ سفید 
محمدجواد  گذشــته،  روزهای  در 
ظریف وزیر امور خارجه تاکید کرده بود 
که:»برجام چارچوب کاملی اســت و در 
همه زمینه ها هم راه کارهای خودش را 
مشخص کرده و بسیار هم دقیق مذاکره 

و نوشته شده«.
این اظهارنظر در حالی اســت که 
یکی از مصادیق سهل انگاری در تنظیم 
برجام از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی، 
»مکانیســم ماشه« اســت. علت عدم 
اعتراض رســمی ایران به نقض برجام، 
وجــود بنــد 37 یا همان »مکانیســم 
ماشــه« در متــن برجام اســت که در 
صــورت اعتراض ایران بــه نقض توافق 
توسط طرف های مقابل، در نهایت حتی 
تحریم هایی که به صورت نیم بند تعلیق 
شده است نیز باز می گردد! متن ضعیف 
برجام به گونه ای تنظیم شده که طرف 
مقابــل تعهدات را نقــض می کند ولی 
اگر دولت ایران اعتراض کند در نهایت 
قطعنامه های شورای امنیت که به طور 
مشروط لغو شده دوباره علیه کشورمان 
باز می گردد! این بخشــی از متن »فتح 

الفتوح برجام«! است.
از سوی دیگر کنگره آمریکا در سال 
2015 قانونی به نام »قانون بررسی توافق 
هسته ای ایران« به تصویب رساند که به 
موجب آن دولت این کشور موظف است 
هر 90 روز یکبار پایبندی ایران به این 
توافق را بــه کنگره گزارش کند. دولت 
ترامپ تاکنون در دو گزارش از زمان روی 
کار آمدن، پایبندی ایران به این توافق را 
تأیید کرده است. علیرغم این، گزارش ها 
حاکی است ترامپ نتایج دومین گزارش 

را با اکراه پذیرفت. 
بقیه در صفحه 10

نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
در دانشگاه تهران)ره( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نمازجمعه، در آستانه عید سعید امامت و والیت مراسم 
نمازجمعه این هفته تهران از ساعت 11:30 با زیارت آل یاسین در دانشگاه تهران آغاز 
می شود و در ادامه با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان درخصوص »عید 
 بزرگ امامت و والیت« همراه خواهد بود. آیت اهلل موحدی کرمانی نیز به ایراد خطبه ها

 خواهند پرداخت.

اقامه نمازجمعه تهران 
به امامت آیت اهلل موحدی كرمانی


