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کردستان عراق و زمینه چینی جدایی شمال از بقیه بخش های عراق مطرح 
شــده است، ابعاد این اقدام را به خوبی نشان می دهد با این حال بعضی از 
جریانات سیاســی در ایران و خارج از ایران در صدد برآمده اند تا ماجرا را 
کوچک و متعلق به حوزه ای خاص جلوه بدهند. هدف آن ها عادی ســازی 
موضوعی بزرگ و تسهیل اتفاقی سهمگین است. اما واقعیت این است که 
اگر اینگونه بود این همه بحث در ســطح دنیا را به دنبال نداشت و کسانی 
که در قبال بسیاری از حوادث مهم سکوت می کنند در این مورد خاص به 

میدان نمی آمدند. در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر اهمیت دارد.
1- بعضی از چهره های دانشگاهی که از آنان توقع موضع علمی می رود 
در ارتباط با جداسازی شمال از بقیه مناطق عراق گفتند آنچه در حال ظهور 
است نه جبهه ای علیه ایران بلکه برساختن و باال آمدن قطعه ای از ایران و یا 
ایرانی دوم است چرا که ما و آن ها در چند هزار سال قبل بخشی از تمدنی 
مشــترک بوده ایم و در نقطه روبرویمان قوم عرب وجود داشت و از این رو 
در این هنگامه جدایی طلبی بخش کردی از بخش عربی ما باید دست افشان 
به استقبال رفته و برگزارکنندگان همه پرسی جدایی را در آغوش بگیریم! 
این حرف ها اگر در یک روزنامه در یک نقطه ای دور افتاده هم زده می شد، 
جا داشت متأسف باشیم؛ ولی عجبا که کسانی در قامت استاد دانشگاه و در 
تهران چنین نوشتند و این بار احساس مسئولیت شدید کردند که درباره 
یک تحول مهم منطقه ای اظهارنظر نمایند و حال آنکه پیش از این درباره 
اشغال نظامی کشورهایی نظیر افغانستان و عراق یا وقوع جنگ های بزرگ 
در لبنان، فلســطین و یمن سکوت کرده بودند. البته در این بین بعضی از 
اساتید فرهیخته دانشگاه که حســب سابقه قلمی شان در تحوالت مهم 
سخنان منطقی و برخاسته از آگاهی و شناخت معیارها بر زبان می رانند به 
صحنه آمده و به این آقایان پاسخ دادند. بله اگر کسی گمان کند هنوز چیزی 
از تمدن ها و دولت های پارت و ماد و آشــور و کلدان باقی مانده و یا تصور 
کند امکان احیای آن تمدن ها وجود دارد، می تواند تجزیه طلبانی که آیین 
انسانی کشورداری را وا نهاده و به قیمت جان هزاران انسان، دنبال مطامع 
شیطانی هســتند، ذی حق و شایسته پذیرش بداند و عجیب این است که 
همین ها که به تاریخی دور آدرس داده و همراهی با تجزیه طلب را بازسازی 
»ایران بزرگ« می نامند، توسعه نفوذ معنوی جمهوری اسالمی در منطقه 
را نکوهــش و از آن به اقدامی فراتر از توان ایران و ایرانی تعبیر می کنند: 
همین هایی که وقتی آمریکا افغانستان و عراق را اشغال نظامی کرد، دردشان 
نگرفت و نگفتند وا ایرانا و حال آنکه عراق نه در 7000 سال پیش که حتی 
در فاصله ســال های 1017-1001 ش )1638-1622 م( بخشی از ایران بوده و 
تحت سیطره سلسله صفویه قرار داشته است و افغانستان بطور کامل در 
حکومت افشاریه که از زمان انقراض آن فقط 267 سال می گذرد بخشی از 
ایران بود و بخش های وســیعی از افغانستان تا اوائل سلطنت رضاخان نیز 
بخشی از ایران به حســاب می آمد. آقایان در این ماجرا از تمدن مادها و 
پارت ها سخن به میان می آورند چرا که هم اینک مقابل قراردادن ایران با 
برادران هم کیش عربش یک استراتژی است که بطور آشکار در محافل خاص 

جهانی تنظیم و تبلیغ می شود!
2- مسعود بارزانی در برگزاری همه پرسی جدایی منطقه شمالی عراق به 
گونه ای رفتار کرد که معنایش این بود که چاره ای جز ایستادن ندارد این در 
حالی است که از یک سو در درون خود کردها، اتحادیه میهنی کردستان، 
جریان تغییر موسوم به گوران و احزاب اسالمی کرد با صراحت از نامناسب 
بودن زمان همه پرسی سخن گفتند و از سوی دیگر دولت و مجلس عراق 
و به تعبیری حاکمیت عراق که کردها نیز بخشی از آن به حساب می آیند 
و مرجعیت شیعه عراق که بدون تردید از رهبران کرد به حقوق و آسایش 
کردها دلسوزتر است و کشورهای همسایه بخصوص ایران که در طی یکصد 
سال اخیر که کردها در معرض انواعی از تهاجمات بوده اند از آنان با نثار مال 
و جان و دادن پناه حمایت کرده اند، اقدام بارزانی به جداسازی منطقه شمالی 
عراق را خطرناک و مردود برشمردند. در اینجا این سؤال پیش می آید که 
علیرغم این ســطح از مخالفت، بارزانی با تکیه بر کدام نیرو، عقب نشینی 
در برگزاری همه پرســی را غیرممکن خواند. اگر گمان کنیم این پس زدن 
دعوت دیگران صرفًا به روحیه او باز می گردد، سخن شایسته ای نگفته ایم 
چــرا که بارزانی بارها در برابر دیگران کوتاه آمده و به راحتی از ائتالفی به 

ائتالف دیگر درآمده است.
اگر به تصاویر روز برگزاری همه پرسی در منطقه اقلیم نظر بیاندازیم تعداد 
قابل توجهی عناصر کارکشته آمریکایی نظیر »زلمای خلیل زاد« را می بینیم و 
این در حالی است که آمریکا وانمود می کرد با همه پرسی مخالف است. از سوی 
دیگر رفتار بارزانی به گونه ای است که پشت گرمی او به یک قدرت خارجی 
کاماًل واضح است. در یک روند طبیعی عقل سلیم حکم می کند، تجزیه طلب 
پس از برداشتن یک گام تالش کند تا اوضاع عادی شود در این شرایط طبعا 
بارزانی باید برای رفع نگرانی های عراق، ایران و ترکیه دست به یک سلسله 
اقدامات آرام بخش می زد. اما او برخالف این منطق سلیم شروع به تهدید 
»واحدهای نگران« کرد. او از یک سو از طریق تلویزیون رسمی خود دائما 
روی کردستان بزرگ مانور کرد و در پس زمینه اخبار شبکه تلویزیونی خود 
از چند روز پیش از همه پرسی تا همین امروز نقشه ای گذاشت که مدیترانه 
را بــه خلیج فارس وصل می کرد! و از طرف دیگر یک مقام رســمی اقلیم 
کردی - علی عدنی - در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی، جمهوری 
اسالمی را غاصب مهاباد و سایر مناطق کردی خواند! همزمان با این مسایل 
وقتی به خبرها، تحلیل ها، مصاحبه ها، گزارش ها و تصاویر بی بی سی درباره 
همه پرسی و جدایی کردستان عراق نظر می افکنیم، حمایت انگلیس از این 

فتنه جدایی طلبی قومی را به وضوح مشاهده می کنیم.
براین اســاس می توان گفت برگزاری همه پرسی، یک اقدام کردی و 
مربوط به مسعود بارزانی نیست بلکه همانگونه که در سال 1323 پدر وی 
مالمصطفی بارزانی به دستور انگلیسی ها به همراه هزاران نفر از نیروهایش 
و نه به اراده خود برای جداســازی مناطق کردی از ایران به مهاباد که در 
آن هنگام تحت سیطره قاضی محمد و ذیل عنوان »جمهوری مهاباد« قرار 
داشت، اعزام گردید. هر چند استاد بعدی سفارت انگلیس در بغداد آن را 
اقدامی در جهت مقابله با موج کمونیزم معرفی کرد اما در واقع یک اقدام 
فتنه انگیزانه برای تضعیف سه کشور ایران، عراق و ترکیه بود. مسعود بارزانی 
در دیدار با مقامات ایرانی که همه پرسی را آغاز جنگی خونین دانسته بودند 
با صراحت گفته بود امکان انصراف ندارم این در حالی اســت که کمتر از 
دو ســال پیش اگر نیروهای ایرانی نبودند، امروز اثری از دولت کردی نبود 
تا بتواند بر طبل جدایی بکوبد. بارزانی همان بارزانی اســت که ملتمسانه 
خطاب به سردار ســلیمانی گفت اگر همین امشب به اربیل نیایی، اربیل 
سقوط می کند و نیروهای پیشمرگه اش همان هایی هستند که وقتی داعش 
از میدان تره بار ورودی شــهر اربیل عبور کرد، بی درنگ به سمت کوه های 
شمال اربیل گریختند و آمریکا همان است که خود بارزانی می گوید پیش 
از تماس با سردار سلیمانی از نیروهای نظامی آمریکا کمک خواستند ولی 
آنان اعتنایی نکردند. با این وصف می توانیم بگوئیم بارزانی در این صحنه 

مجری سیاست هایی است که امکان تخلف از آن را ندارد.
3-در این صحنه بهره گیری از داعش نیز موضوع جالبی است. براساس 
گزارش های معتبر، نیروهای داعشی مستقر در منطقه وسیع »حویجه« وقتی 
با حمله روزهای اخیر نیروهای حشدالشعبی و ارتش عراق مواجه شدند، 
پس از اندکی مقاومت به مناطق کردی رفتند اینها که تعدادشان به بیش از 
هزار نفر می رسیده به هیچ وجه تهدیدی علیه کردها تلقی نشده اند! و حال 
آنکه همین ها حدود دو سال پیش به اربیل حمله کردند! البته در اوایل ظهور 
داعش هم اسناد زیادی از همکاری بین مسعود بارزانی و ابوبکر البغدادی را 
شاهد بودیم. یک مقام ایرانی می گوید در ماه های اول حمله داعش به عراق، 
در مالقات با بارزانی از او خواسته  است که به ارتش عراق برای دفع حمله 
داعش کمک کند اما او گفته است این جنگی است بین اعراب، ما دخالت 
نمی کنیم. وی می گوید به بارزانی گفتم این ها قطعا به منطقه  کردی هم حمله 
می کنند، بارزانی در پاسخ لبخندی زده و گفته است این ها به ما قول داده اند 
اقدامی علیه کردها انجام ندهند! کما اینکه حضرت آیت ا... سیستانی در 
اوایل حمله داعش به مناطقی در عراق در مالقات با یک مقام ایرانی گفته 
بود من خبر دارم که بخش عمده ای از سالح های داعش از طریق اربیل تامین 
می شود پس کامال پیداست که هم اینک بارزانی برای جبران ضعف خود به 
داعش پناه برده و گمان می کند این نیروهای شکست خورده می توانند ولو 
برای مدتی مردم عراق و جبهه مقاومت را سرگرم کنند تا آب ها از آسیاب 
بیفتد و دولت مســتقل کردی مستقر بشود و این در حالی است که دولت 
عراق که خود را با توطئه ای مشترک از سوی آمریکا، داعش و بارزانی مواجه 
می بیند و از عواقب طوالنی مدت آن آگاه است، نمی تواند با آزادسازی حویجه 
و منطقه القائم واقع در جنوب استان االنبار کار را پایان یافته تلقی نماید. 
کمااینکه پذیرش حضور نیروهای جنایتکار داعش در منطقه کردی در حالی 
که از پوشش یک طاغی کرد برخوردار است، به معنای پذیرش خطری هر 
روزه است. عملیات دو هفته پیش داعش در استان ناصریه که با حمله به 
یک رستوران صورت گرفت و به شهادت بیش از 80 نفر از مردم عادی منجر 
گردید، به دولت عراق و متحدان آن می گوید، شکست نظامی داعش کافی 
نیست باید هر موقعیت کوچک و بزرگ آن در هر کجای منطقه را آزاد کرد 

تا مردم امنیت پیدا کنند.

شکسته نفسی!داعش، بازسازی خالفت در اربیل

سعداهلل زارعی

* باتوجه به نقشــه های ترامپ رئیس جمهــور آمریکا برای تعمیم برجام به 
برجام های 2 و 3 ضرورت دارد که همه مســئوالن با اتفاق نظر روی منافع 
ملی کشور بایستند و با اتحاد دشمن را به عقب برانند. شعار انرژی هسته ای 

حق مسلم ما است بار دیگر باید در سراسر کشور طنین انداز شود.
0903---6116

* از رسانه ها به ویژه صدا و سیما می خواهیم جمله معروف آقای رئیس جمهور 
در دو ســال گذشــته را که گفتنــد از امروز کلیه تحریم های هســته ای و 

غیرهسته ای برداشته شد را پوشش بدهند. باید از تاریخ عبرت گرفت.
0917---1160

* یک دولت ابتدا باید در خدمت مردم باشــد اما این دولت همانند 4 سال 
قبل در خدمت هیئت های خارجی و ســرگرم ارســال پالس های بیهوده و 
خسارت افزای برجامی است این وسط مردم که سرمایه های اصلی هستند در 
حاشیه قرار گرفته اند و متن هم سهم خواهی جناحی و دیپلماسی ملتمسانه 

و... است.
0938---7772

* هویدا، مجری سیاست های آمریکا در ایران بود، او گفت: »ایران کشاورزی 
نمی خواهد، باید به ســمت صنعتی شدن برود« این گفته 34 هزار روستا را 
خالی از سکنه کرد. بعدها مشخص شد که این فرد، »دیکته ارباب« را اجرا کرده 
است که تا به امروز خسارت آن به کشور تحمیل شده است. درست همانند 
برخی افراد مشکوک که می گفتند: »هسته ای می خواهیم چکار؟!« و... بعدها 
معلوم می شود چرا به دنبال القاء این فکر در مغزهای برخی مسئوالن بوده اند.
021---5608

* چرا دولت با همان ابزارهایی که دشمنان با ما می جنگند مقابله نمی کند 
یعنی چرا به جای درگارد دفاعی فرو رفتن مشت گره کرده را نثار استعمار 

نمی کند؟!
مهاجری

* درحین مذاکرات هسته ای، رهبری از سرانجام بد این مذاکرات پیش بینی 
صحیحی داشتند، امیدوارم مسئوالن دیگر از حاال به بعد با توجه به درایت 
حکیمانه و نصیحت های پدرانه رهبر معظم انقالب اسالمی مطیع هدایت های 

این انسان وارسته و بصیر و حکیم باشند.
شکرییان

* قضــاوت آقای معاون اول در خصوص برادرش خیلی زودهنگام بود؛ هنوز 
دلیل دســتگیری برادر معاون اول اعالم نشده سخن از سوءاستفاده سیاسی 

شده است!
کمالی -  تهران

* خداوند آقای داود احمدی نژاد را بیامرزد که در طول ســال   های ریاســت 
جمهوری برادر خود هیچ گاه از این موقعیت، سوءاســتفاده نکرد و حتی در 
برابر برخی اقدامات ناصواب ایستاد. مقایسه کنید ایشان را با برخی دیگرکه 

در مراودات مالی و عزل و نصب ها و... چه نقشی ایفا کرده اند!
0915---1648

* برخورد با فتنه گران 88 وجاسوسان دو تابعیتی و برخورد با فساد گسترده 
در دســتگاه های دولتی، ســد کردن راه پروژه نفوذ دشمنان و... از اقدامات 
ارزشــمند و هوشمندانه دستگاه قضا اســت حال هجمه اکاذیب به ریاست 
این قوه آیا امر عادی نیست که از سوی فرقه کثیف بهائیت و رژیم اشغالگر 

صهیونیستی منتشر می شود؟ 
0864---6277

* یک نفر پیدا نمی شود به مدیران باشگاه های فوتبال بگوید وقتی پول ندارید 
چرا با بازیکن یا مربی خارجی قرارداد همکاری امضاء می کنید که بعد جریمه 

آن را ملت بیچاره بپردازد.
0936---8717

* ســاخت بیمارستان و مراکز درمانی در مناطقی که فاصله زیادی با مراکز 
درمانی و بیمارستان های مجهز دارند، از ضروری ترین نیازهای ساکنان محالت، 
شــهرها و مناطق محروم است. انتظار می رود وزارت بهداشت در این زمینه 

اقدام فوری و عملی نماید.
0935---5485

* بی حجابی و بی حیائی، مقدمه و زمینه ســاز فحشــا و منکرات و سرانجام 
سقوط همه ارزش های انسانی است که احتمال دارد دیگر راه نجاتی فراهم 
نشود مگر به توبه و ندامت و استغفار جبران شود. متولیان امر هم همچنان 

راحت بخوابند و از لحاظ فرهنگی و قانونی تدبیری نیندیشند!
0938---6263

* بــه ترامپ که خــود را به دیوانه بودن زده می گویم مگر شــما راضی به 
هسته ای شدن کره شمالی بودید که هسته ای شد؟ ما نیز چنانچه تشخیص 
دهیم هســته ای شویم خواهیم شــد و به شما هیچ ربطی ندارد؟ و در زمان 
تحقق خواسته مان، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. در ضمن شما و رژیم 
صهیونیســتی که سالح هسته ای دارید احســاس امنیت می کنید یا ما که 

سالح هسته ای نداریم؟!
0919---0950

* جوانان را باید به ازدواج و فرزندآوری بیشتر تشویق کرد. اما چه حمایتی از 
جوانان می کنند؟ از هزینه های باالی ازدواج بگوییم یا از مخارج باالی بارداری 
مادران و تامین آینده پرابهام فرزندان و... مسئوالن بگویند آیا اکنون هم وقت 

عمل به وعده و حمایت ها هنوز فرا نرسیده است؟
0936---4966

* وزیر نفت باید به مردم گزارش دهد که در ازای فروش 3/5 میلیون بشکه 
نفت خام و صادرات فرآورده های نفتی به دیگر کشــورها چه میزان ارزآوری 
برای کشور داشته و پول ها در چه مسیری خرج یا سرمایه گذاری شده است. 
البته در کســب و کار و معیشت مردم و... اوضاع از گذشته شکننده تر شده 

است و مسئوالن هم سرگرم اعالم آمارهای متناقض هستند!
0918---9891

* دولت با شیوه ای که در ارسال پیامک های مربوط به سهام عدالت دارد این 
تصور را قوت می بخشد که واریز سود سهام عدالت گویا قرار است مدت ها به 
دالیل واهی و گوناگون به تاخیر بیفتد! چرا در تحقق وعده واریز سود سهام 
عدالت عزم جدی نیســت و چرا آنانی که از ثبت نام در سامانه سهام عدالت 

جا مانده اند باید بی بهره از این طرح  ملی باشند؟!
021---6929

* خواهشــمندم درد و رنج ما را به گوش مســئولین برسانید. زیر بار فشار 
گرانی، بیکاری فرزند جوان تحصیل کرده، مستاجری و... داریم له می شویم و 

شرمنده اهل و عیال خود هستیم.
حسن زاده- رشت
* حقوق کمک معیشتی جانبازان این ماه واریز نشده است! علت چیست؟

کاظم طاهری
»جوابیه روابط عمومی منطقه 18 شهرداری«

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 96/6/26 با عنوان »مختل نمودن 
رفت و آمد شهروندان توسط کسبه بازار آهن محله صادقیه واقع در نعمت آباد« 
به اطالع می رساند: »در محدوده بازار آهن نعمت آباد تماما واحدهای تجاری 
و صنوف مرتبط به آهن آالت وجود داشته و هیچ گونه واحد مسکونی در آنجا 
نیست. لذا تمام مراجعین به این مکان کسانی هستند که برای خرید آهن آالت 
به آنجا رجوع می نمایند. علی ایحال شهرداری ناحیه در صورت مشاهده هرگونه 
آهن آالت در معابر که موجب ایجاد سد معبر و مشکل در تردد و عبور و مرور 

مراجعین شود برخورد و نسبت به جمع آوری آن اقدام می نماید.«

گستاخی عجیب سفارت ایتالیا
و پیشنهاد عجیب تر رئیس کمیسیون مجلس

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس از تصمیم سفارت 
ایتالیا در تهران برای انگشت نگاری از دو نماینده مجلس خبر داد که قصد دارند 
بزودی به این کشور اروپایی سفر کنند و گفت: این کار، یک توهین آشکار است.
ابوالفضل حسن بیگی گفت: براساس برنامه ریزی کمیسیون امنیت ملی مجلس، 
برای کمک به وزارت خارجه و سرکشی به سفارتخانه های ایران در خارج از کشور 
خصوصاً اروپا بنا شــده، من به همراه محمد جواد جمالی نماینده فســا به ایتالیا 
سفر کنیم. سفارت ایتالیا در تهران بیان کرده که ما قبل از سفر باید در سفارت 
انگشت نگاری انجام دهیم. ما این موضوع را توهین به جمهوری اسالمی و جایگاه 

نمایندگی مجلس می دانیم و اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. 
نماینده دامغان خاطرنشان کرد: وقتی یک نماینده مجلس، گذرنامه سیاسی 
دارد چه معنایی دارد که انگشــت نگاری انجام دهد. ما در جایگاه مجلس هستیم 

و مصونیت داریم و لذا این کار توهین است.
وی گفت: پیشنهاد عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس این بود که انگشت نگاری در داخل مجلس انجام شود اما متأسفانه 

سفارت ایتالیا طفره می رود و بهانه های گوناگون می آورد.
نماینده دامغان با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی این اقدام سفارت ایتالیا درست 
نیست، خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود یک ماه سفر ما را به خاطر انگشت نگاری 
عقب انداخته اند ولی اگر این انگشت نگاری انجام شود من به این سفر نخواهم رفت.

مهار تورم روی کاغذ!
مسکن در یک ماه 15 درصد گران شد

در حالی که دولت نرخ ساالنه تورم را زیر 9 درصد اعالم می کند، قیمت مسکن 
فقط در شهریورماه امسال تا 15 درصد افزایش یافت.

این خبر را روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه های حامی دولت منتشــر کرد و 
نوشت: افزایش 1۰ تا 15 درصدی قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان های نوساز در 
شهریور ماه موجب انصراف بخشی از متقاضیان خرید از جست وجوی آپارتمان های 
نوساز شده و اثر آن طی 1۰ روز سپری شده از مهرماه از طریق بنگاه های معامالت 

امالک قابل مشاهده است.
 بر اســاس گزارش بانک مرکزی طی شــهریور امسال حدود 2۰۰۰ فقره از 
معامالت مسکن نسبت به مرداد کاسته شد و از سطح بیش از 1۷ هزار فقره در 
ماه میانی تابستان، به کمتر از 14 هزار و 5۰۰ فقره تنزل کرد. بنگاه های معامالت 
امالک به ویژه در مناطق 4 و 5 به عنوان پرمعامله ترین مناطق تهران، این کاهش 
معامالت را محســوس ارزیابی کرده و دو علت عمده را برای آن عنوان می کنند. 
علت اول افزایش بی حساب و کتاب قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان های نوساز 

در شهریور ماه است.
به گفته واســطه های ملکی ســازنده ها با این تصور که بعد از رکوردشکنی 
معامــالت در مرداد، این وضعیت ادامه می یابد، قیمت های پیشــنهادی خود را 
یکباره و بی دلیل افزایش دادند به نحوی که در منطقه 5 آپارتمان های نوساز در 
یک ساختمان مســکونی که مترمربعی هفت میلیون تومان فایل شده و فروش 
رفته بود، در شهریور با 5۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش قیمت فایل شد.

این وضعیت موجب شــد بسیاری از متقاضیان خرید آپارتمان های نوساز که 
بودجه آنها اغلب با اســتفاده از وام و بعضا به رهن سپردن آپارتمان به رقم قابل 
قبولی رسیده، ناچار از خرید نوساز منصرف شوند و به آپارتمان های چهار تا هفت 
ساله روی بیاورند که قدری از افزایش بی دلیل قیمت دور بوده اند و با بودجه آنها 
تناسب دارند. از طرفی یافتن واحد چند سال ساخت که مورد پسند این متقاضیان 

باشد در بازار کنونی دشوار است. 
علت دوم ریزش معامالت از منظر مشاوران امالک، سردرگمی مقطعی تحت 
تاثیر دستکاری نرخ سود بانکی است. به اظهار واسطه ها برخی از متقاضیان خرید 
مســکن به دلیل اینکه تحلیل روشــنی از آینده بازار ندارند، با تغییر متغیرهای 
اقتصادی نظیر ســود بانکی دچار تردید می شوند و ترجیح می دهند یکی، دو ماه 

دست نگه دارند تا مطمئن شوند زمان مناسب برای خرید رسیده است.
یادآور می شود براساس برخی گزارش ها، با انتقال فشار تورمی خرید مسکن 
بــه حــوزه اجاره، نرخ اجاره بهــا نیز 3۰ تا 4۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت. 

اجاره یک ســوم تا نیمــی از کل هزینه های ماهانه برخی خانوارها را تشــکیل 
می دهــد. در واقع این خانواده ها با تورم باالی 25 تا 3۰ درصد مواجه هســتند 
 و ســاالنه تا 3۰ درصد از قدرت خرید اقشــار فرودســت بــه این خاطر کاهش 

پیدا می کند.
درباره همه چیز به جز

تناقض وعده ها و وضعیت اقتصادی
یک اقتصاددان و اســتاد دانشگاه نسبت به طفره رئیس جمهور از پاسخگویی 

درباره مسائل اصلی و پرداختن به حواشی انتقاد کرد.
دکتر حجت اله عبدالملکی با اشاره به سخنان دیروز آقای روحانی در دانشگاه 
تهران نوشت: جناب آقای رئیس جمهور! از نظر شما معضالت اصلی جامعه کدامند؟! 
متن سخنان شما در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید را مطالعه 
کردم. اگر برگردید و مطالعه بفرمایید، تایید می فرمایید که عناوین اصلی که جنابتان 

به آنها پرداخته اید اینها هستند: 
- مذاکره امام حسین )علیه السالم( با دشمنان و اخالقی منافی جنگ

- شکسته شدن حرمت ا فراد خدوم توسط قلم ها و زبان ها
- اهمیت برون رفت از وضعیت استبدادی

- تنبیه شدن دائم یک جریان سیاسی
- چرا کسی که »تکرار« کرده است برای مشارکت مردم تنبیه می شود؟!

- عده ای از سر بیکاری دم به ساعت افرادی را احضار می کنند!
- دانشگاه ها رقابتی شوند و نظام ارزیابی وجبی نباشد...

وی می افزاید: 
جناب آقای رئیس جمهور؛ به نظر شما آیا مسائل اصلی جامعه اینها هستند؟! 
آیا اصوال معضالت اساسی کشور مانند بیکاری، رکود، بحران بانکی، وابستگی های 
پس از برجام، وخیم تر شدن تراز تجاری کشور ) به نفع واردات(، معضالت اجتماعی، 
ترویج فرهنگ غربگرایی و... را در نظر دارید؟! آیا وعده 95۰ هزار فرصت شغلی در 
سال را به یاد می آورید؟! جناب آقای رئیس جمهور؛ به عنوان یک معلم دانشگاه در 

ابتدای سال تحصیلی سوال می کنم؛ واقعا از نظر شما مشکالت کشور کدامند؟!
از خسارت 5 هزار میلیاردی 2 بانک
تا توقف نمادهای بانکی در بورس

یک روزنامه حامی دولت نوشــت: با ادامه توقف نماد بانک ها، بی اعتمادی به 
بورس افزایش یافته است.

در حالی که طبق گزارش ها، ارزش بورس طی 4 ساله دولت یازدهم 52 درصد 
کاهش پیدا کرده، روزنامه اعتماد در گزارشی از قول یک کارشناس بازار سرمایه 
نوشت: ادامه وضعیت کنونی بانک ها و توقف نمادهای معامالتی این گروه موجب 
از بین رفتن اعتماد معامله گران به بورس می شــود. توقف طوالنی مدت نمادهای 
معامالتی در تاالر شیشه ای به ویژه نمادهای بانکی یکی از مشکالت بازار سرمایه 
است و موجب می شود سهامداران با اگر و اما اقدام به معامله سهام در بورس کنند 
چرا که توقف طوالنی مدت نماد مساوی است با حبس نقدینگی که این موضوع 

برای یک سرمایه گذار بدترین اتفاقی است که رخ می دهد.
ابراهیم خلیلی در ادامه در خصوص اثر مصوبه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
مبنی بر تعیین تکلیف صورت های مالی و گزارش های ساالنه بانک ها در بازگشایی 
نمادهای این گروه در بازار سهام اذعان داشت: هر چند برخی معتقدند براساس این 
مصوبه، ابهام بانک ها در مورد ارایه گزارش های مربوط به صورت های مالی برطرف 
شــده است و امکان بازگشایی نماد بانک ها بدون برگزاری مجمع وجود دارد؛ اما 
بدون شک حل مشکالت این گروه به عزم جدی متولیان بازار سرمایه نیاز دارد.

وی افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از نمادهای گروه بانکی بیش از 
یک سال است که در تاالر شیشه ای متوقف هستند و مدیران بازار سرمایه توجهی 
به این موضوع ندارند که باید تالش کنند با بازگشایی آنها از حبس طوالنی مدت 

نقدینگی در بازار سرمایه که به کلیت بازار آسیب می رساند، جلوگیری کنیم.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بدون شک ادامه وضعیت کنونی بانک ها 
و توقــف نمادهای معامالتی این گروه موجب از بین رفتن اعتماد معامله گران به 
بورس می شود و بی دلیل هم نیست که نقدینگی تمایلی برای ورود به بازار سهام 
ندارد. گفتنی است؛ براساس مصوبه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که در روز 21 
شهریور امسال در ۷ بند به امضای مسعود کرباسیان و ولی اهلل سیف رسیده است، 
اصالحاتی مد نظر قرار گرفته و بانک ها فقط ملزم به ارایه یک صورت مالی و یک 

گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع شده اند.
یادآور می شود پیش از این شفاف شدن برخی نمادهای بانکی در بورس، آشکار 
شده بود که دو بانک )با مدیریت مدیران نجومی بگیر( بالغ بر 5 هزار میلیاردتومان 

زیان  بر دوش سهامداران خود باقی گذاشته اند.

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: دیروز در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها گفته 

شد که »برجام پیروزی اخالقی ما بود«!
گفت: ولی قرار بود نتیجه برجام، لغو تحریم ها، گشایش اقتصادی، 
رونق کســب و کار، به چرخش درآمدن چرخ معیشــت مردم، جذب 

سرمایه و... باشد.
گفتم: ای عوام! مگر نمی دانی که وقتی یک تیم ورزشی از 
حریف شکست می خورد و هیچ امتیازی به دست نمی آورد برای 

دلخوش کردن اعضای تیم به آنها »کاپ اخالق«! می دهند؟!
گفت: پس آن همه تعریف و تمجید از برجامی که دستاوردش تقریباً 
هیچ بوده و نه فقط تحریم ها لغو نشده بلکه دهها تحریم جدید هم به 

آن اضافه شده برای چیست؟!
گفتم: شخصی دست به دعا برداشته و می گفت؛ خدایا مرا 
نبخش، مرا نیامرز و... پرســیدند این دیگر چه نوع دعا کردن 

است؟ گفت؛ دارم شکسته نفسی می کنم!

***
همچنیــن باخبر شــدیم همکارمان آقــای امیــن اهلل منتظری در 
دفترنمایندگــی کیهان در علی آبادکتول در غم از دســت دادن یکی از 
نزدیکان خود ســوگوار اســت ضمن تسلیت به ایشــان برای آن مرحوم 

رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

تسلیت به همکاران
با نهایت تاســف مطلع شــدیم همکارمان آقای عزت اهلل اللهیاری در 
غم از دســت دادن یکی از نزدیکان خود به ســوگ نشسته  است ضمن 
تســلیت به ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

سرویس سیاسی-
مشــاور ارشــد بانکی و 
عضو دوتابعیتی تیم مذاکرات 
ارائه  به جرم  دولت  هسته ای 
اطالعات به دشــمن محکوم 
شده است. در حال حاضر افکار 
شفاف سازی  منتظر  عمومی 
دولت  مقامات  پاسخگویی  و 
درخصوص این مســئله مهم 

است.
چهارشــنبه هفته گذشــته، 
»عبدالرســول دری اصفهانــی« 
مشــاور ارشــد بانکــی و عضو 
دوتابعیتی تیم مذاکرات هسته ای 
دولت یازدهم به تحمل پنج سال 
حبس در دادگاه تجدیدنظر استان 

تهران محکوم شد.
گفتنی است شعبه 15 دادگاه 
انقالب اســالمی تهران برای این 
مذاکرات  تیم  دستگیرشده  عضو 
هسته ای، پنج سال حبس صادر 
کرده بود کــه پرونده با اعتراض 
متهم به رأی صــادره به دادگاه 
تجدیدنظر ارسال شد.پس از آن 
پرونــده در دادگاه تجدیدنظر نیز 
مورد بررسی قرار گرفت و شعبه 
دادگاه تجدیــد نظر رأی شــعبه 
بدوی یعنی پنج ســال حبس را 
تأیید کرد و حکم متهم این پرونده 

قطعی شد.
»دری اصفهانی« بارها با مشاور 
امنیتی اوباما-رئیس جمهور سابق 

آمریکا- دیدار داشته است.
مدال خدمت

19 بهمــن مــاه ســال 94، 
روحانی در مراسمی به اعضای تیم 
مذاکره کننده هسته ای، نشان های 
لیاقت، خدمت و لوح یادمان زرین 

اهدا کرد.
روحانــی در ایــن مراســم 
ریختن  فــرو  گفت:»بي تردیــد 
دیــوار  و  تحریــم  ســاختمان 
بي اعتمادي در برابر جهان که من 
از دو ســال پیش ترک هاي آن را 
مشاهده کردم، افتخاري نه از آن 
احزاب و دولت ها بلکه افتخاري از 

آن ملت بزرگ ایران است«.
در این مراســم »عبدالرسول 
دری اصفهانی« نشان درجه سه 
خدمت را از آقای روحانی دریافت 
کرد که  براســاس دریافت نشان 
درجه ســه دولتی، 5۰ سکه بهار 
آزادی به عنوان مزایای مادی به 

وی اعطاء شده است.
هیئت  مصوبــه  موجــب  به 
کننــدگان  دریافــت  وزیــران، 

نشان های دولتی عالوه بر مزایای 
مــادی از مزایای غیــر مادی نیز 
برخوردار خواهند بود که شرکت 
در مراســم و آیین های رسمی، 
چاپ نام و مشــخصات دارندگان 
نشــان در مجموعه های ادواری، 
نصــب تصویر و لــوح یادبود در 
شهرداری زادگاه یا موسسه و محل 
خدمت و اولویت در برخورداری از 
فرصت هــای مطالعاتی و دریافت 
امکانات الزم برای اجرای طرح های 
پژوهشــی و تحقیقاتی را شامل 

می شود.
این گونه هسته ای رفت 

و تحریم ها ماند
کیهان و دیگر منتقدان دلسوز 
در تحلیل های کارشناسی همواره 
تاکید داشتند که قواعدی همچون 
»تــوازن تعهــدات«، »همزمانی 
تضمین  »اخذ  تعهدات«،  اجرای 
از طرف مقابــل« و »پیش بینی 
برگشــت پذیری امتیازات واگذار 
شــده در صورت نقض عهد« که 
قاعــده عقلی هر قــرارداد عادی 
حقوقی اســت، در برجام رعایت 
نشده و همین امر بسترهای الزم 
را بــرای عهدشــکنی آمریکا در 
توافق هسته ای ایجاد خواهد کرد. 
اما دولت هیچگاه این انتقادها را 
نپذیرفت و با شانه خالی کردن از 
پاسخگویی، منتقدان را به جهنم 

حواله داد!
این  در نهایت رعایت نکردن 
قواعــد به دســتاورد تقریبا هیچ 
برجام برای ایران ختم شــد. این 
در حالی بود که مقامات ارشــد 
دولت و اعضای تیم مذاکره کننده 
هسته ای تاکید داشتند که به ازای 
ایجاد  گســترده  محدودیت های 
شــده در توانایی هسته ای  ایران، 
تمامی تحریم ها در روز اجرا-دی 
مــاه 94- لغو خواهد شــد و نه 
تعلیق!. اما در نهایت »هســته ای 

رفت و تحریم ها ماند«.
وقتی اعالم می شود که مشاور 
ارشد بانکی تیم مذاکرات هسته ای 
دولت یازدهم یک فرد دو تابعیتی 
بوده و از یک کشور اروپایی حقوق 
ماهیانه دریافت می کرده اســت، 
دیگر یافتن ارتباط سهل اندیشی 
و آدرس های غلــط در مذاکرات 
با توجه به حضــور این افراد که 
بیخ گــوش تصمیم گیران اصلی، 
مشورت های کلیدی داده اند، کار 

دشواری نیست.
حال این مســئله ملموس تر 

شــد که »چرا پس از برجام، نه 
تنها تحریم ها لغو نشد که بیشتر 
هم شــد؟« و »چرا ایران به همه 
تعهداتش عمل کــرد ولی متن 
توافق طوری تنظیم شده که ایران 
حتی به نقض عهد طرف مقابل هم 

نمی تواند شکایت کند؟«.
اینجاســت  توجه  قابل  نکته 
که دری اصفهانی،حقوق خود را 
از انگلیــس )ماهانه۷5۰۰ پوند- 
حدود 3۰ میلیون تومان( دریافت 

می کرده است.
از  پیــش  اســت  گفتنــی 
دری اصفهانــی، در اولیــن تیم 
مذاکره کننــده روحانی نیز، یکی 
از اعضا به جرم امنیتی در دادگاه 

محکوم شده بود.
دیروز انکار

امروز سکوت!
ارشــد  مشــاور  محکومیت 
بانکــی تیم مذاکرات هســته ای 
دولت یازدهــم، اتفاق کوچک و 
کم اهمیتی نیســت. اما متاسفانه 
مقامات ارشد دولت تاکنون نسبت 
به این موضوع ســکوت کرده و از 
پاسخگویی و شفاف سازی شانه 

خالی کرده اند.
ایــن در حالی اســت که در 
تابســتان سال گذشــته و پس 
از انتشــار خبر بازداشــت دری 
اصفهانی، اعضای تیم مذاکره کننده 
هسته ای فورا واکنش نشان داده 

و این موضوع را تکذیب کردند. 
برای نمونــه، »حمید بعیدی 
نژاد« رئیس وقت تیم کارشناسی 
هسته ای-شهریور  مذاکره کننده 
95- گفت:»دری اصفهانی سابقه 
بیش از دو دهه حضور در دعاوی 
بین المللــی را دارد و اصــرار بر 

جاسوس خواندن او توهینی آشکار 
به نهادهــای اطالعاتی و امنیتی 

ایران است«.
لزوم پاسخگویی

در روزهای گذشــته مقامات 
ارشد دولت از جمله رئیس جمهور 
و وزیــر امورخارجــه درخصوص 
برجــام صحبت کرده انــد اما با 
موضوع  درخصوص  تاسف  کمال 
محکومیت عضو تیم مذاکره کننده 

هیچ واکنشی نشان نداده اند.
در حــال حاضر افکار عمومی 
منتظر شفاف سازی و پاسخگویی 
این  درخصوص  دولــت  مقامات 

مسئله مهم است.
انتظار از دستگاه قضا

همانطور که پیش از این نیز 
ذکر شد، محکومیت مشاور ارشد 
هســته ای،  مذاکرات  تیم  بانکی 
اتفاق کوچک و کم اهمیتی نیست. 
این مســئله موضوعی شــخصی 
نیســت بلکه موضوعی مرتبط با 
منافع ملی و عزت مردم کشورمان 

است.
اقدام دستگاه قضا در محاکمه 
این شخص قابل تقدیر است اما به 
جهت اینکه امثال دری اصفهانی ها 
امنیت و اقتدار کشور را به کمین 
دشــمن برده اند، الزم و ضروری 
اســت که قوه قضائیه درخصوص 
این خیانت و وطن فروشی، برخی 

جزییات را اعالم کند.
این فرد هنگام دریافت مدال 
خدمت)!( لبخند بر لب داشــت. 
به راســتی او به چه می خندید؟! 
بــرد - برد؟ فتح الفتــوح؟ آفتاب 
تابــان؟ شــاید هــم در ذهــن 
 خود رویــای رفتن بــه کانادا را 

مرور می کرد...

مجرم محکوم شده تیم هسته ای
هنگام دریافت مدال خدمت به چه می خندید؟!

 حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی درگذشــت آقای 
حاج داود احمدی نژاد را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

جناب آقای محمود احمدی نژاد
درگذشــت برادر انقالبــی و صادق، مرحوم آقای حــاج داود احمدی نژاد 
را بــه بازمانــدگان محترم بخصوص همســر و فرزندان آن مرحوم تســلیت 
 می گویــم و رحمــت و مغفــرت و پــاداش شایســته  الهی را برای ایشــان

مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
15 مهرماه 1396

پیام تسلیت رهبر انقالب
در پی درگذشت حاج داود احمدی نژاد

نکته

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس گفت: با تصویب نهایی طرح 
تشکیل ســازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در صحن علنی و تصویب 
آن از سوی شورای نگهبان، سازمانی 
تحت همین عنوان زیر نظر رئیس قوه 

قضائیه تشکیل می شود.
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با تســنیم، با  اشاره به طرح 
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون 
قضایــی مجلــس، اعضا با کلیــات این 
طرح موافقت کردند.وی درباره جزئیات 
ایــن طرح، گفت: با تصویب نهایی طرح 
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی 
در صحن علنی و تصویب آن از ســوی 
شــورای نگهبان، سازمانی تحت همین 
عنوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل 
می شود.رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس با تاکید بر اینکه در طرح مذکور 

پیش بینی شــده که رئیس این سازمان 
باید یک قاضی با ســابقه با حداقل پایه 
1۰ قضایی باشــد، افزود: براســاس این 
طرح، یک ســازمان مرکزی وجود دارد 
که می تواند در استان ها سازمان یا اداره 
متناظر داشته باشد.ملکشاهی با  اشاره به 
اینکه براساس طرح مذکور، این سازمان 
نیروهای کشف جرم و تعقیب مجرمان را 
در اختیار دارد، گفت: این سازمان دارای 
نوعی تشــکیالت اطالعاتی است که زیر 
نظر ســازمان فعالیت می کند.وی ادامه 
داد: سازمان مذکور دارای دادسرا، دادگاه 
بدوی، کیفری و تجدیدنظر است، در واقع 
می توان گفت که سازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، سازمانی است که هم دادگاه و 
هم مباحث انتظامی، امنیتی و کشف جرم 
را در اختیار دارد.نماینده مردم کوهدشت 
در مجلــس تصریح کرد: قرار اســت در 
جلسات آتی کمیســیون، جزئیات این 
طرح بررسی و به رای اعضای کمیسیون 

گذاشته شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشریح کرد

جزئیات طرح تشکیل 
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

شما چرا بدتان
نمی آید؟!

دیروز آقای رئیس جمهور در مراســم آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه ها به موضوعاتی پرداختند که طرح آن از جانب ایشان 
دور از انتظار بود و بسیار بعید به نظر می رسد از واقعیت آنچه 
که متاسفانه به گونه ای غیرواقعی مطرح کرده اند، بی خبر باشند. 
آقای روحانی دستگیری جاسوسان و مفسدان اقتصادی را نشانه 
بیکاری دســتگاه قضائی دانسته! و می گوید »حاال البته شاید 
بعضی از دســتگاه ها بیکارند و باید شغلی داشته باشند - و 
به این علت - ناچار هســتند عده ای را احضار کنند«! و البته 
به طور تلویحی اعتراف می کند نگرانی ایشــان از آنجا ناشی 
می شــود که جاسوسان و مفسدان اقتصادی دستگیر شده از 
افراد وابســته و نزدیک به رئیس جمهور و یا ریاست جمهوری 
بوده انــد! و یا در حالی که تاکنون از برجام فقط یک مشــت 
کلی گوئی هــای بی خاصیت نظیر، فتح الفتوح! و معجزه قرن! و 
تســلیم قدرت های بزرگ در مقابل ایران! و... به ملت تحویل 
داده اند و هنوز نتوانسته اند حتی یک دستاورد محسوس و قابل 
قبول برای آن دست و پا کنند، با حالتی که انگار قصد تواضع 
دارند! اظهار می دارد که »ما آمریکایی ها را فریب داد ه ایم«! و 
نمونه های دیگری از این دست »وارونه نمایی«ها که شرح آن 
به درازا می کشد و پرداختن به آن فرصت دیگری را می طلبد.

اما در این وجیزه آن بخش از اظهارات آقای روحانی مورد نظر 
است که در آن بی آن که بدانند و یا خدای نخواسته بخواهند، به 
ساحت مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم اهانت شده 
است! آقای روحانی می گوید »امام حسین علیه السالم قبل از 
آغاز قیام، ابتدا با حاکم مدینه صحبت کرد و اســتدالل  آورد 
حاال نمی گوئیم مذاکره، چون عده ای بدشان می آید، می گوئیم 

حرف زد، سخن گفت«!
در این خصوص باید گفت؛ »مذاکره« در عرف دیپلماتیک 
و تعریف شــده آن به معنای حل اختالفات فیمابین از طریق 
»بده و بستان« اســت و نوعی »معامله« تلقی می شود که در 
آن طرفیــن برای حل اختالفات خود به رد و بدل کردن امتیاز 
روی می آورند و در مقابل امتیازاتی که به حریف می دهند از او 
امتیاز می گیرند تا در نهایت به نقطه ای برسند که هر دو طرف 
از آنچه داده اند و آنچه گرفته اند رضایت داشته باشند. دقیقًا 

مانند یک معامله.
اکنون باید از جناب روحانی پرسید آیا جنابعالی فرق مذاکره 
با حرف زدن را نمی دانید؟ حرف زدن و صحبت کردن می تواند 
تهدید و نهیب و یا پوزش و سازش باشد ولی در مذاکره سخن 
از امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است. حاال بفرمائید که امام حسین 
علیه الســالم قصد داشتند چه امتیازی به دشمن بدهند و در 
مقابل چه امتیازی بگیرند که جنابعالی از آن با عنوان »مذاکره«! 

یاد می کنید؟!
چه کســی می تواند انکار کند که گفت وگوی سیدالشهداء 
علیه السالم با سران شرک و نفاق از نوع نصیحت  و دعوت آنان 
به صراط مســتقیم الهی و دست کشیدن از کفر و پلیدی بود، 
نه آن که حضرت با اهدای امتیاز به آنان در پی کســب امتیاز 
از آنها باشد، یعنی آنچه در تعریف سیاسی واژه »مذاکره« به 

مفهوم رایج امروزی آن آمده است!
شاید برای جناب روحانی به عنوان یک حقوقدان، عالم دینی 
و سیاستمدار سرد و گرم چشیده، این نظریه و فرض، سخت و 
ناگوار باشد اگر گفته شود که ایشان معنا و تعریف »مذاکره« 
به مفهوم شــناخته شــده آن در عرف سیاسی را نمی دانند. 
ولی چنانچه روی دیگر این ســکه، -نستجیرباهلل- بی حرمتی 
به ساحت مقدس اباعبداهلل الحســین علیه السالم باشد، به 
یقین فرض اول را می پذیرند و بی اطالعی خود از مفهوم رایج 
مذاکره را به روی دوم این ســکه ترجیح می دهند و به صف 
کسانی می پیوندند که به کارگیری واژه »مذاکره« برای برخورد 
امام حسین علیه السالم با دشمنان اسالم را بی حرمتی به ساحت 

مقدس آن امام بزرگوار می دانند.
آقای روحانی گفته اســت »حاال نمی گوئیم مذاکره چون 
عده ای بدشان می آید«! که با توجه به آنچه گذشت باید از ایشان 
پرسید؛ مگر جنابعالی از بی حرمتی به امام حسین)ع( و دادن 

نسبت سازش به سیدالشهدا)ع( بدتان نمی آید؟!.
حسین شریعتمداری


