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درمکتب امام

نترسید و نترسانید
نرتسید، نرتسانید. همین تعبیری که جوانهای ما از روی احساسات جوانی کردند 

که اگر چنانچه آمریکا بخواهد دخالت نظامی بکند ما چه خواهیم کرد، اصالً این 

»اگــر« ش را هــم نباید بگویند. آمریکا عاجز از این اســت که دخالت نظامی در 

اینجاها بکند. ]...[ اگر آنها می توانستند دخالت نظامی بکنند، شاه را نگه می داشتند.
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پیچیدن نسخه ذلت به بهانه سایه جنگ!
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سرویس سیاسیـ 
مدعیان اصالحات پس از یاوه گویی های اخیر ترامپ، بار دیگر دوگانه جعلی جنگ و صلح را پیش کشیده و مانند 

زمان انتخابات قصد دارند با ترساندن مردم از جنگ، مسیر ذلت و رسیدن به برجام های بعدی را هموار کنند!
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: »خروج آمریکا از برجام اگر منجر به از سرگیری شدیدتر فعالیت های هسته ای 
ایران شود و آمریکا بخواهد با آتش افروزی جلو ایران را بگیرد، امکان بروز جنگ هم در چشم اندازهای تیره وجود دارد. 
چون دیگر مستمسک حقوقی برای جلوگیری از فعالیت های هسته ای ایران ندارند و فقط از طریق اهرم جنگ می توانند 
نسبت به اهدافشان خوشبین باشند. ولی جنگ احتمالی یک جنگ عادی نخواهد بود بلکه پیچیدگی و گستردگی آن، 
دامان کل منطقه را خواهد گرفت که ترکش های آن حتی به جنوب اروپا و یا شــمال آفریقا نیز خواهد رســید و ممکن 
است جنگ جهانی جدیدی شروع شود که دامنه آن در نیمکره شرقی به شبه جزیره کره و در نیمکره دیگر به سواحل 

غربی ایاالت متحده و آالسکا برسد.«
مدعیان اصالحات این روزها همسو با آمریکایی ها و اروپایی ها بر دیوانه بودن ترامپ اصرار دارند. همان جریانی که 
ملت را از »سایه جنگ« می ترساند و در مقابل این پرسش که چرا بعد از آن همه تعریف و تمجید اغراق آمیز درباره برجام 
و دستاوردهایی که برای آن برشمرده بودید، دست خالی از این میدان بازگشته اید، پاسخ می دادند، برجام »سایه جنگ« 
را از سر ملت رفع کرده است! یعنی اگر امتیازات فراوانی داده ایم و در برابر آن فقط چند وعده نسیه تحویل گرفته ایم، 

غیر از آن چاره ای نداشته ایم و در عوض، سایه جنگ را از سر ملت دور کرده ایم!
در حال حاضر این نگرانی جدی وجود دارد که مبادا جریان یاد شده با دمیدن در شیپور دیوانگی ترامپ و یا باور 
کــردن ادعــای حریف درباره دیوانگی او و احتمال وقوع جنگ، زمینه وادادگی دیگری نظیر آنچه در برجام شــاهد آن 
بودیم را رقم بزنند و با این توجیه که طرف مقابل یک دیوانه تمام عیار است به باج خواهی ها و زورگویی های پی در پی 
آمریکا تن بدهند و در یک کلمه به بهانه »دیوانگی ترامپ«! ملت را با همان فاجعه و خسارت بزرگی روبرو کنند که به 

بهانه »سایه جنگ« روبرو کردند.

دو قطبی جعلی و همیشگی؛ جنگ تا سرحد مرگ یا مذاکره و عقب نشینی!
در همین زمینه روزنامه زنجیره ای شــرق در ســرمقاله شماره دیروز خود به مواضع ترامپ درباره برجام پرداخت و 

این رویکرد را در نهایت به ضرر ایران دانست.
در بخشی از این یادداشت آمده است: »ترامپ هرچه هست، نتیجه عملکردش چندان به نفع ایران نیست. رئیس جمهور 
آمریکا با تهدیدهای واقعی و غیرواقعی شرایط اقتصادی ایران را ناامن می کند و فرایند پیوستن ایران به بازارهای جهانی 
را به تأخیر می اندازد. این جنگ تجارت از مسلک تجارت پیشگی ترامپ نشأت می گیرد. او می داند دولت های اروپایی با 
همه امتناع ها و سرپیچی ها در برابر فرمانش، باالخره پای منافعشان که به میان بیاید، کنار آمریکا خواهند ایستاد. جنگ 

در میدان بازار، دستمایه ای است که ترامپ با آن بر »برتری« آمریکا در جهان صحه می گذارد.«
ســردبیر شــرق در ادامه به دوگانه جعلی جنگ و دیپلماسی روی آورده و نوشته است: »تا اینجا همه پازل ها باهم 
جور درمی آید، به جز واکنش ایران به آمریکا. دولت و مردم ایران نشان داده اند به راحتی قابل پیش بینی نیستند. آنان در 
بسیاری از بن بست های تاریخی، با مذاکره و معامله از خطر جسته اند و در شرایطی که هیچ کس انتظار جانفشانی را از 
آنان نداشته، تا سرحد مرگ برای دفاع از کشورشان جنگیده اند. اینکه مردم ایران چه تصمیمی خواهند گرفت، چندان 
در اختیار ترامپ نیست و این تنها جای خالی پازل اوست که نمی داند ایرانی ها بر دیپلماسی پافشاری خواهند کرد یا 
در اقدامی ناباورانه با اینکه تمایل به جنگیدن ندارند، وادار به جنگ تا سرحد مرگ خواهند شد. آیا خلیج فارس را با نام 

جعلي  خواندن گام برداشتن در همین مسیر اشتباه فاحش نیست؟«
گفتنی است روزنامه های زنجیره ای که تا دیروز به بزک کردن برجام مشغول بودند و این وظیفه ذاتی آنان محسوب 
می شــد، امروز مدعی هســتند که با مواضع جدید ترامپ شرایط اقتصادی ایران ناامن شده و به ضرر ایران تمام خواهد 
شــد. مدعیان اصالحات می گفتند ابتدا بایســتی با کدخدا بست تا اروپا نیز مجبور شود اطاعت کند اما بعد از اظهارات 
و مواضع یک ســال گذشــته ترامپ آنها به یاری و همراهی اروپا دل بسته بودند و امروز نیز می گویند اروپا در نهایت از 
ترامپ و آمریکا تبعیت خواهد کرد. زنجیره ای ها در میانه سطور قائل به وجود حقایق دیگری نیستند، واقعیت برای آنان 
یا در مذاکره توام با عقب نشینی دائم و یا جنگ خانمان سوز و به گفته سردبیر شرق تا حد مرگ خالصه می شود، آنان 
در برهه های مختلفی این دو قطبی ســازی را آزموده و نتیجه گرفته اند و این روزها نیز به دنبال ایجاد رعب و وحشــت 

هستند تا مذاکرات نه در حوزه هسته ای که به مسائل دیگری نیز تسری یابد.«

اعتراف به همراهی اروپا با آمریکا در برجام
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: »کشورهای اروپایی به رغم مخالفت هایی که با مواضع ترامپ در مورد برجام 
داشته اند، سرانجام با رویکرد آمریکا علیه ایران همراهی خواهند کرد. زیرا اروپایی ها مسلما روابط با آمریکا را به روابط 

با ایران ترجیح می دهند«.
اعتراف به همراهی اروپا با آمریکا در برجام از ســوی این روزنامه زنجیره ای در حالی اســت که در ماه های اخیر، 
روزنامه های زنجیره ای مدعی بودند که به واسطه برجام میان اروپا و آمریکا شکاف ایجاد شده است. در حال حاضر یکی 
از علت های دستاورد تقریبا هیچ برجام، عهدشکنی آمریکا و لغو نشدن تحریم ها و در نهایت ترس بانک ها و مؤسسات 

اروپایی از عواقب همکاری اقتصادی با ایران و واهمه از جریمه های سنگین وزارت خزانه داری آمریکاست. 
کشــورهای اروپایی عضو 1+5 تاکنون نه تنها به هیچ عنوان اعتراض ایران نســبت به نقض برجام از سوی آمریکا را 
نپذیرفته انــد، بلکه صریحا از تحریم های ضدایرانی هم حمایت کرده اند. برای نمونه، »زیگمار گابریل« وزیر امور خارجه 
آلمان-بهمن ۹5- در اظهار نظری گستاخانه از رویکرد آمریکا در قبال ایران حمایت کرده و تحریم های جدید تصویب 
شده علیه تهران از طرف واشنگتن را قابل درک ارزیابی کرد. در آخرین اقدام نیز سه کشور اروپایی- انگلیس، فرانسه و 

آلمان- هم راستا با آمریکا، آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ توسط ایران را محکوم کردند.
ریچارد نفیو - معمار شبکه تحریم های آمریکا - شهریور ۹6- در یادداشتی در نشریه فارین پالیسی نوشت: »اظهارنظر 
صالحی درباره پایبندی ایران و اروپا به برجام علیرغم خروج آمریکا از برجام نادرســت اســت. زیرا در اتحادیه اروپا هیچ 

زیر بنای قانونی برای اینکه دولت ها بتوانند این اقدام را عملی کنند وجود ندارد.«

بزک کنندگان دست بردار نیستند!
روزنامه زنجیره ای بهار دیروز در سرمقاله خود درباره اظهارات ضدایرانی جمعه شب ترامپ نوشت: »با نگاهی به آنچه  
ترامپ در پی آن است، می توان به این نتیجه رسید که برجام به قدری با دقت و وسواس تدوین شده است که حتی فردی 
مانند  ترامپ نیز که این توافق را بدترین توافق در دنیای سیاست و تجارت می داند هم نمی تواند خللی در آن وارد آورد.«
طــرح چنین ادعایی از ســوی این روزنامه در حالی اســت که غارت ۲ میلیارد دالری امــوال ایران، تمدید قانون 
تحریمی آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش از ۸۰ طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا، پابرجا ماندن تحریم 
سوئیفت، تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران و در نهایت تصویب طرح سیاه چاله تحریم )تحریمی که کارشناسان آن 
را جامع ترین بسته تحریمی آمریکا علیه ایران در طول تاریخ نامیدند( در پسابرجام به خوبی نشان می دهد عدم اعالم 
خروج از برجام از سوی ترامپ به خاطر دقت در تدوین این سند خسارت بار بوده یا برای حفظ این ابزار بسیار مهم برای 

تحمیل همزمان فشار و امتیازگیری بیشتر از ایران.

خودشان نوشتند و به نام مردم چاپ کردند!
روزنامه همدلی دیروز گزارشی را با عنوان »شب آبستن است، فردا چه زاید« را منتشر کرد. در گزارش این روزنامه 
که علی الظاهر به بازتاب نظرات مردم درباره یاوه گویی های اخیر ترامپ می پردازد، آمده اســت: »یک زن خانه دار است؛ 
تقریبا 6۰ ساله؛ می گوید حرف های ترامپ را قبول ندارد چون بی حساب و کتاب حرف  زده و حرف می زند؛ پا روی حق 
می گذارد و عدالت را پایمال می کند. کمی عصبانی می شود و می گوید:»به ایران گفته دیکتاتور؛ شما دیکتاتور هستید و 

بوده اید؛ مگر از زمان مصدق تا حاال کم به ایران بدی کرده اید؟«
همدلی در بخش دیگری از این گزارش نوشت: »دو نفر آدم اند؛ زن و شوهر؛ دارند در تعطیالت یک روز جمعه در 
فضای بیرونی مغازه دل و جگری، غذا می خورند و تعریف می کنند؛ می گویند که صحبت های ترامپ را نشنیده اند و مگر 
قبلی ها چه غلطی کردند که این بخواهد بکند؛ از ریگان بگیر و قبل و بعدش تا همین ترامپ. آنها معتقدند که صحبت های 
ترامپ هیچ تاثیری ندارد و بگذار هرچه دلش می خواهد بگوید؛ بعد که می پرسی اگر تحریم ها علیه ایران اعمال شوند، 

چه اتفاقی خواهد افتاد، می گویند که »نه وضع ما تغییری نمی کند؛ شاید هم از این بدتر نشود.«
گفتنی است، سخنرانی ترامپ از حدود ساعت ۲۰:15 جمعه آغاز شد، از این رو نکته سؤال برانگیز درباره این گزارش 
آنجاست که این روزنامه چطور از پایان سخنرانی ترامپ تا بستن صفحات روزنامه فرصت کرده خبرنگارش را به میان 
مردم بفرســتد، نظرات آنان را جویا شــود، ثبت و ضبط کند و ســپس به روزنامه برگشته و پس از تنظیم گزارش، آن 
را راهی مراحل نهایی چاپ کند؟! بدین ترتیب، واقعی بودن گزارش فوق زیر ســؤال و ابهام قرار می گیرد. شــاهد دیگر 
برای غیر واقعی بودن این گزارش آنجاست که خبرنگار در بخشی از گزارش نظر یک شهروند در خیابان زرتشت و نظر 
شهروند دیگری را در یکی از مناطق جنوبی تهران منعکس می کند. در این زمان کوتاه، خبرنگار چطور توانسته خود را 

به جنوب تهران برساند و پس از نظرخواهی، دیگر مراحل تولید گزارش را انجام دهد؟
این رویکرد غیر حرفه ای یادآور انتشار گزارش انتقادی به »سخنرانی انجام نشده« رئیس دولت های نهم و دهم در 

روزنامه های اصالح طلب است.
۲5 فروردین 13۸7 قرار بود رئیس جمهور وقت به طور زنده با مردم سخن بگوید اما در حالیکه این مصاحبه انجام 
نشد، فردای آن شب یعنی روز ۲6 فروردین دو روزنامه اصالح طلب مردمساالری و صدای عدالت این مصاحبه انجام نشده 
را نقد کردند! در واقع این دو روزنامه بدون اینکه منتظر پخش این برنامه بمانند و پس از شنیدن سخنان رئیس جمهور 

به بیان نظرات خود بپردازند، انتقادات صوری خود را منتشر کردند.

اعتمادبهخدا
گرانترینسرمایهانسان

یک بیــان لطیفي وجود مبارک امام جــواد)ع( دارد، فرمود: هرکس 
مي خواهد کاري انجام بدهد باید سرمایه گذاري کند. فرمود: سرمایه رایگان 
اســت؛ ترغیب هم مي کنند مي گویند بیایید این سرمایه را بگیرید؛ اصاًل 
دعوت مي کنند که این سرمایه را ما رایگان به شما بدهیم. مگر همه کارها 
به دست او نیست، مگر او ما را نخوانده؛ حاال اختصاصي ندارد ماه مبارک 
رمضان یک عده  »ضیوف الرحمان« بشــوند یا ایام حج یک عده »ضیوف 
الرحمان« بشــوند؛ البته آن زمان و زمین یک خصیصه بیشتري دارد، هم 
ماه مبارک رمضان، یک زمان ضیافت ویژه اســت، هم سرزمین وحي؛ اما 
در کل زمان و زمین انســان مي تواند مهمان خدا باشــد. آن بیان نوراني 
َقُه ]بِاللَّ [تعالي ثَمٌن لکّل غاٍل و ُسلٌّم إلي کّل  امام جواد این است که: »الِثّ
عاٍل«)1(، »غالي«؛ یعني گران. غلّو کرد؛ یعني خیلي باال رفت. کاالي گران 

را مي گویند »غالي«.
گرانترین سرمایه انسان

فرمود مگر عالِم شدن، مّتقي شدن، وارسته شدن، حکیم شدن، متألّه 
شدن، دانشمند شدن گران نیست، قیمت این سرمایه همان اطمینان به 
خداست؛چون او گفت این کار را بکنید، ما را ترغیب کرد. اگر شدني نبود، 
اگر سرمایه به ما نمي داد که نمي گفت تجارت کنید. فرمود این رأس المال 
را که همان اطمینان به خدا است بگیرید، به خدا مطمئن باشید، به اصطالح 
روي خدا حساب بکنید، این سرمایه و قیمت و بهاي هر چیز گراني است. 
شــما مي خواهید عزیز باشید، عّزت گران است، پول آن دست شما است. 
بخواهید در جامعه محترم باشــید این کار گراني است؛ کسي نیست که 
نخواهد عزیز و محترم باشــد. انسان هشتاد سال، نود سال با عّزت و آبرو 
زندگي کند، این سنگین است. فرمود بله این سنگین است ،خیلي هم گران 

َقُه ]بِاللَّ [تعالي« است. است؛ اما سرمایه اش در اختیار شماست و آن »الِثّ
خداوند؛ روزی رسان تمام موجودات

 اطمینان به خدا یعني چه؟ یعني اینکه او گفته را باور کنید. فرمود: 
شــما اگر بیراهه نروید، راه کســي را نبندید، ربا نگیرید، ربا ندهید، دروغ 
نگویید، اختالسي نباشید، نجومي نباشید، من از راهي که شما فکر نمي کنید 
روزي  شما را تأمین مي کنم. اصاًل خدا مي خواهد موحدانه ما را اداره کند.
 در آیه شش سوره مبارکه »هود« فرمود شما چه کار دارید مار و عقرب 
سّمي اند،اینها عائله من هســتند، من موظفم به تمام مارها و عقرب هاي 
عالم روزي بدهم، حاال چه کار داري فالن خرس قطبي نجس العین است 
و حرام گوشــت، حتماً نزد من پرونده دارد، عائله من اســت، من خودم را 
موظــف مي دانم بــه او روزي بدهم :َوَما ِمن َدآبَّهًٍْ فِــی األَْرِض إاِلَّ َعلَی الّل 
ِرْزُقَها؛ و هیچ زنده متحرکی در این زمین )از حیوان و جن و انس( نیست 
مگر آنکه روزی او بر عهده خداســت.در سوره »طالق« فرمود: َو َمْن یََتِّق 
الَلّ یَْجَعْل لَُه َمْخَرجا )۲( فرمود شما کسب حالل بکنید ،کار نداشته باشید 
روزی تان چیست، صبح با »بسم الل« بروید مغازه و بگویید این کاالیی که 
خریدم با یک ســود قابل قبول می فروشم، نه ربا مي گیرم، نه ربا مي دهم؛ 
نه کم فروشي مي کنم، نه گران فروشي مي کنم، هیچ کسي که با تقوا باشد 
در کار نمي ماند، همیشه برونرفت دارد )یَْجَعْل لَُه َمْخَرجاً َو یَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث 
ال یَْحَتِســُب(،)3( فرمود آن کسي که موّحد است، کارش را انجام مي دهد، 
ایمانش به کسبش نیست؛ کسب ،یک وظیفه است، هر کسي کاري دارد؛ 
حوزوي کاري دارد،  دانشــگاهي کاري دارد، کشاورز و دامدار کاري دارد، 
هر کسي کاري دارد، این کار را ما موظفیم انجام بدهیم، به عنوان وظیفه 
است؛ اما رازق، این کار نیست. فرمود من اصاًل مي خواهم مؤمن با توحید 
به سر ببرد، از راهي که او فکر نمي کند، من روزي اش را تأمین مي کنم )َو 
یَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال یَْحَتِسُب(؛ این آیه است که وجود مبارک امام جواد)ع( 
َقهًْ ]بِاللَّ [تعالي ثََمٌن لُِکِلّ  را به این صــورت مي پروراند که می فرماید: »الِثّ
َغالٍ «؛ یک دانشــجو مي خواهد به مقامات علمي برسد این با اطمینان به 
خدا تالش و کوشش مي کند، وقتش را بیجا صرف نمي کند، به مقام علمي 

هم مي رسد، مشکل کشور را هم حّل مي کند.
فرمود اگر کسي بخواهد به درجات عالي برسد من نردبانش را تأمین 
مي کنم، »ُسلّم«؛ یعني نردبان. یک وقت است انسان مي لغزد ، آن نردبان 
ســالم نیست، »ُسلّم« آن نردباني است که نه خودش مي لغزد، نه باالبری 
آن نقص دارد، نه کسي که باال مي رود مي افتد، این را مي گویند سلّم؛ آن 

نردباني که انسان را سالم باال ببرد، یک باالبر سالمی است.
 بیان نوراني امام جواد این است که اطمینان به حرف خدا )بزرگترین 
ســرمایه اســت(، او گفته این کار را بکن ما باورمان باشــد؛همه اینها که 
مجتهد شــدند، عالم شــدند، چه در حوزه چه در دانشگاه، با اطمینان به 
لطف خدا بود. نگفتند به من چه! نگفتند به من نمي رســد، گفتند به من 
هم مي رسد؛ آن وقت این جامعه هرگز نمي ماند. این جامعه اي که در کنار 
قرآن و عترت اســت، یک؛ یک صدم جمعیت دنیاســت، چون دنیا هفت 
میلیارد اســت، این ها هفتاد میلیون هستند، یک صدم جمعیت دنیاست، 
دو؛ حداقل ده درصد امکانات دنیا در دســت اوست، سه؛ این جامعه دیگر 
گرفتار تولید و اشــتغال و اینها نیست. کشوري که یک صدم جمعیت دنیا 
را دارد، ده درصد امکانات دنیا در دست اوست، این چرا باید در اثر کمي 
تولید و اشتغال، بیکار داشته باشــد. چرا باید جوان هاي ما به سّن ازدواج 
رسیده، ازدواج نکنند؛ این بخش دومش مربوط به فرهنگ خود ماست، ما 

باید مواظب زبانمان باشیم، احترام متقابل داشته باشیم.
احیای فرهنگ اهل بیت)ع(؛ مایه استحکام وحدت جامعه

این بیان نوراني ده ها بار به عرض شما رسید و هر بار انسان بگوید، این 
بیــان تازگي دارد. امام صادق)ع( فرمود: »تََزاَوُروا«؛ دور هم جمع بشــوید، 
از یکدیگر فاصلــه نگیرید، چرا؟ »َفإَِنّ فِي ِزیَاَرتُِکْم إِْحَیــاًء لُِقُلوبُِکْم َو ِذْکراً 
أِلََحاِدیِثَنا«،)4( شما شیعیان ما هستید، وقتي دور هم جمع شدید، حرف هاي 
ما را مي زنید؛ این طور نیســت که موبایل دستتان باشد،دیدار همین باشد؛ 
وقتي نشستید مي گویید فالن امام معصوم چه گفته، فالن آیه چه گفته، اینها 
ُف بعَضُکم َعلی بعٍض«؛  درس زندگي به ما مي دهند. فرمود: » و أحاِدیُثنا تَُعِطّ
سخنان ما در شما عاطفه ایجاد مي کند،همه ما شنیده ایم که مي گویند سنگ 
روي سنگ بند نمي شود، این درست است، شما بخواهید برج بسازید، خانه 
بســازید، بخش اّول سنگ را گذاشتید، اگر بخش دوم بخواهید سنگ روی 
ســنگ بگذارید بند نمي شود. یک مالت نرمي مي خواهد که بین این دو تا 
سنگ باشد تا این برج ساخته شود. فرمود: حرف هاي ما آن مالت است، زن 
و شوهر را جمع مي کند، اعضاي خانواده را جمع مي کند، جناح ها و احزاب 
را با هم جمع مي کند.فرمود سخنان ما مالت جامعه است، جامعه اگر بخواهد 
برج مستحکم بشود ،محّبت، ادب، انسانّیت، گذشت، پوشش عیب دیگران، 

اینها الزم است. حضرت فرمود: سخنان ما این کارها را مي کند.
 بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس 
اخالق در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 96/5/26 

خوان حکمت روزهای یکشنبه منتشر می شود. 
مرکز اطالع رسانی اسرا 

____________________________
1. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص136.

۲و3. طالق، ۲ و3.
4. الکافی)ط ـ اإلسالمیة(، ج4، ص1۸6.

عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم  مذاکره کننده هسته ای که اخیراً به 
جرم جاسوســی به پنج سال زندان محکوم شده است، طی سال های گذشته 

دریافت های نجومی و میلیاردی بسیاری از منابع داخلی داشته است.
بــه گزارش فارس، حکم جاسوســی عبدالرســول دری اصفهانــی از اعضای تیم 
مذاکره کننده هسته ای هفته پیش توسط سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای شد تا زمزمه ها 
درباره حضور یک جاسوس در تیم هسته ای که از سال گذشته آغاز شده بود، قطعی شود.

در این میان اما برخی نهادها و چهره های نزدیک به دولت تالش کردند دری اصفهانی 
را از هرگونه اتهام جاسوسی برای سرویس های بیگانه مبرا جلوه دهند ولی اسنادی وجود 

دارد که نشان می دهد وی دارای رابطه های خاصی در خارج از کشور است.
دری اصفهانی که عضو انجمن حســابداران انگلیس و کاناداســت و در سال ۹4 با 
پشــتیبانی محمد نهاوندیان و ســیف به تیم مذاکره کننده راه پیدا می کند، همزمان 

مسئولیت نمایندگی شرکتی به نام pwc را در دبی در اختیار داشته است.
این شرکت به علت تخصصی که در حسابرسی و ورود به جزئیات حساب های مالی و 
بانکی شخصیت های حقیقی و حقوقی و تنظیم روابط تجاری و نبض بازار در کشورهای 
مختلف جهان دارد، هم اکنون به عنوان بازوی قدرتمند ســرویس های جاسوسی غربی 
و به ویژه به عنوان عقبه اطالعاتی MI6 )سازمان جاسوسی خارجی سرویس اطالعاتی 
انگلیس( فعالیت و برآوردهای اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف را برای سرویس های 

اطالعاتی غربی فراهم می کند.
دری اصفهانــی بابت مشــاوره چند ســاعت در ماه به این شــرکت متصل به 
دستگاه های جاسوسی غربی مبلغ هفت هزار و 5۰۰ پوند معادل 4۰ میلیون تومان 

دریافت می کرده است.
اما این همه ماجرا نیســت؛ این شــرکت در واقع همان شرکتی است که از سوی 
نهادهای بین المللی ناظر عمل به تعهدات کشــورها در قبال FATF است و بر اساس 
برخی اسناد قرار دادن تعهدات ایران در مورد FATF از همین کانال و در راستای پیشبرد 

اهداف طرف های دیگر مذاکره کننده انجام شده است.
حال این سؤال مطرح است که چطور دقیقاً شرکتی که دری اصفهانی نمایندگی آن را 
در دبی در اختیار دارد ناظر عملکرد ایران در یک معاهده دارای ضرر برای کشورمان است.
در این میان ابهامات دیگری نیز در پرونده دری اصفهانی وجود دارد؛ بر اساس اسناد 
موجــود وی در ســال های ۹3 و ۹5 دریافت های نجومی و میلیاردی را طی چک های 

مختلف و در بازه های زمانی محدود داشته است.
وی در تیرماه ســال ۹5 طی ســه فقره چک مبلغ 3 میلیارد تومان دریافت کرده 
است و همچنین در ماه بعد یعنی مردادماه سال ۹5 نیز 3 میلیارد تومان طی 3 فقره 

چک دریافت کرده است.
در سال ۹3 نیز طی یک ماه پایانی سال مبلغی نزدیک به ۹میلیارد به دری اصفهانی 
پرداخت شــده که منبع و دلیل پرداخت های این چنینی و در بازه های کوتاه مشخص 

نیست.
بایــد دیــد چــرا برخــی هنــوز دربــاره رابطه هــای مرمــوز دری  حــال 
اصفهانــی و جاسوســی وی در مذاکــرات هســته ای بــه نفــع طرف غربی شــک 
 دارنــد؟؛ شــکی که احتمــاالً در روزهای آینده و با انتشــار اســناد بیشــتر برطرف 

خواهد شد.

جاسوس هسته ای هم حقوق نجومی می گرفت!

رئیس مجلس گفت : اقدامات یک جانبه ای 
که همه را عصبانی کرده است، زیرا پشت پا زدن 
به اقداماتی است که همه کشورها به نحوی در 

آن نقش داشته اند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
جریان سفر به کشور روسیه در گفت وگو با خبرنگاران 
در ارزیابی از اولین روز سفرش به این کشور ، به انجام 
گفت وگوها با مقامات این کشــور اشاره کرد و تأکید 
کرد: در این دیدارها به گسترش روابط اقتصادی آن 
هم در شرایط بعد از تصویب برنامه ششم توسعه در 
ایران تأکید و راهکارهای توسعه روابط و اجرایی شدن 

تصمیم ها تبادل نظر شد.
الریجانــی افزود: از ســوی دیگر گفت وگوهایی 
درباره مسئله هســته ای ایران و اقدامات دردسرساز 
آمریکا داشــتیم، اقدامات یک جانبــه ای که همه را 
عصبانی کرده اســت، زیرا پشــت پــا زدن به همه 
اقداماتی اســت که همه این کشورها به نحوی در آن 
نقش داشــته اند.وی گفت: در این دیدارها همچنین 
درباره تروریســم و مبارزه با آن گفت وگوهایی انجام 
شد، به خصوص با روس ها مواضع و اقدامات هماهنگی 

داشته ایم و این مبارزه نیز موفق بوده است.
الریجانی درباره مذاکرات آســتانه گفت: ایران و 
روسیه نقش مهمی در سرکوب تروریست ها داشته اند.

وی افزود: ایران و روسیه از ابتدا معتقد به راه حل 
سیاسی در مسئله سوریه بودند و ابتکار قزاقستان و 

تشــکیل این اجالس در آستانه این مسیر را تسهیل 
کرد.رئیس مجلس، تروریسم را مشکل جهانی دانست 
و درباره ائتالف ضدتروریسمی در جهان، اظهار داشت: 
جنس این تروریســت ها مهاجرت پذیری آنهاست و 
ممکن است در جایی سرکوب شوند، اما از جای دیگر 
سر در می آورند.الریجانی گفت: مبارزه با تروریسم باید 
توسط ائتالفی انجام شود که واقعاً در عمل بخواهند 
این کار را انجام دهند، نه اینکه در رسانه ها حرف درباره 
مبارزه با تروریسم بزنند ولی در عمل و پشت صحنه 
پول و سالح به تروریست ها بدهند، این رفتار فریب 
دادن است و نتیجه ای نخواهد داشت.  رئیس مجلس 
خاطرنشان کرد: کسانی در منطقه حضور یافتند که 

هر روز یک مسئله جدید می سازند؛ یک روز تروریسم 
و روز دیگر تجزیه طلبی راه می اندازند.

اظهارات اخیر آمریکایی ها برای مشــروعیت 
سازمان ملل نگران کننده است

علی الریجانی همچنین  در دیدار با نیگماتولین 
رئیــس مجلس ملی قزاقســتان حرف هــای اخیر 
آمریکایی هــا بــرای مشــروعیت ســازمان ملل را 
نگران کننــده دانســت و گفت: با ایــن رویکردهای 
مقامــات آمریکایی، توافق اقتصــادی هم نمی توان 
داشت؛ اگر روی این مسئله پافشاری کنند، توافق از 
بین خواهد رفت و منطقه را پیچیده تر خواهد کرد. 

وی ادامه داد: ایــن عدم پایبندی دولت آمریکا 

به توافق های چندجانبه و بین المللی باید در شورای 
امنیت سازمان ملل بررسی و توسط کشورها تقبیح 
شود؛ کشورهای اروپایی و حتی انگلستان نیز مخالف 

این رفتار آمریکایی ها هستند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد: اگر 
جلوی تک روی های آمریکا گرفته نشــود، مشکالت 
جدی فراهم می کند؛ از معاهده پاریس و یونســکو 
هم خارج شده است و این مسئله بهم ریختگی ایجاد 
می کند. رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
توافق هسته ای و تالش های انجام شده برای رسیدن 
به این توافق گفت: ایران هزینه هایی برای رسیدن به 
توافق داده است، این توافق دوجانبه نیست ولی آمریکا 

در ماه های اخیر آن را نقض کرده است.
الریجانی، تروریسم را مشکل کوتاه مدت ندانست 
و گفت: هرگاه تروریسم در جایی ضربه می خورد، به 
جای دیگر نقل مکان می کند، اخیراً مهاجرت آنها به 
افغانســتان زیاد شده است و این مشکالتی را ایجاد 
خواهــد کرد بنابراین همیــن موضوع همکاری های 
مشــترک را ضروری می کند که باید گسترش پیدا 
کند؛ در این راستا نقش قزاقستان که عضو غیردائم 
شورای امنیت سازمان ملل است، بسزا و ممتاز است.

وی به مســئله عراق اشاره و تصریح کرد: عراق 
هنوز از مســئله تروریســم رهایی نیافته و مشکل 
تجزیه طلبــی پیش آمده؛ بنابراین مســائل منطقه 

گوناگون است.

رایزنی های الریجانی در روسیه درباره برجام و مبارزه با تروریسم

سرویس سیاسی-
۲3 آذرماه 1361 آیت الل اشرفی اصفهانی امام 
جمعه کرمانشاه به دست منافقین در محراب عبادت 

به شهادت رسید.)1(
امــام خمینی)ره( در پیام تســلیتی خود را از 
ارادتمندان این شهید خوانده و تصریح کردند »چه 
سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسالم 
و مســلمین بگذرانند، و در آخر عمر فانی به فیض 
عظیمی که دلباختگان به لقاءالل آرزو می کنند نایل 
آیند. چه سعادتمند و بلنداخترند آنان که در طول 
زندگانی خود کمر همت به تهذیب نفس و جهاد اکبر 
بسته ، و پایان زندگانی خویش را در راه هدف الهی 
با سرافرازی به خیل شهدای در راه حق پیوستند.«
در بخش دیگری از این پیام آمده بود » شهید 
عزیز محراب این جمعه ما از آن شخصیت هایی بود 
که اینجانب یکی از ارادتمندان این شخص واال مقام 
بوده و هستم. این وجود پربرکت متعهد را قریب 6۰ 
سال است می شناختم. مرحوم شهید بزرگوار حضرت 
حجت االسالم والمسلمین حاج آقا عطاء الل اشرفی را 
در این مدت طوالنی به صفای نفس و آرامش روح 
و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تارک 
هوی  و مطیع امر موال و جامع علم مفید و عمل صالح 
می شناسم، و در عین حال مجاهد و متعهد و قوی 
النفس بود. او در جبهه دفاع از حق از جمله اشخاصی 
بود که مایه دلگرمی جوانان مجاهد بود و از مصادیق 
بارز رِجاٌل َصَدُقوا مــا عاَهُدوا اللَ َعلَْیه بود. و رفتن 
او ثلمه بر اســالم وارد کــرد و جامعه روحانیت را 

سوگوار نمود.« )۲(
حضرت آیت الل العظمی خامنه ای رئیس جمهور 
وقت کشورمان نیز در پیامی این چنین شخصیت 
شهید آیت الل اشــرفی اصفهانی را تبیین کردند » 
افشاگری آیت الل اشرفی اصفهانی نسبت به خطوط 
وابسته و انحرافی و حضور آن بزرگوار در صحنه های 
نبرد نظامی و سیاسی و فکری بزرگترین عامل این 
جنایت فجیع بوده است این حقیقت ما را به هر چه 
بیشتر اهمیت دادن به اجتماع عظیم الهی و اسالمی 

نماز جمعه دعوت می کند.« )3(

شــهید واالمقامی کــه امام خمینــی)ره( از 
ارادتمندان ایشان بوده است توسط منافقین کوردل 
تنها به دلیل دعوت به صالح و افشاگری علیه نفاق و 
انحراف ترور می شود و امروز تروریست هایی که به 
شهادت رساندن بیش از 17 هزار نفر از مردم ایران 
در پرونده ننگین آنها ثبت و ضبط شــده است در 
دامان مدعیان حقوق بشر به جنایت و خیانت های 
خود ادامــه می دهند و در عین حال رئیس جمهور 
آمریکا در ســخنان ضدایرانی خود کشورمان را به 

ترور متهم می کند!)4(
رهبر معظم انقالب در جمع روحانیون شــیعه 
و اهل ســنت کرمانشاه نیز شهادت را اجر کارهای 
نیک آیت الل اشــرفی اصفهانی برشمرده و تصریح 
می کننــد » الزم می دانم یاد نیکی بکنم و تجلیل 
کنم از عالم بزرگوار و اخالقی و زاهدی که عمرش 
را به دستور مرحوم آیهًْ الل بروجردی در این استان 
]کرمانشاه[گذرانید و اجر زحمات خود را با شهادت 
دید؛ شهید بزرگوار محراب، مرحوم آیهًْ اللَ اشرفی، که 
شنیدم همین روزها سالگرد آن بزرگوار است. من 
توفیق پیدا کردم مکرر در منزلشان در کرمانشاه با 

ایشان مالقات کنم«)5(

آیت الل اشــرفی اصفهانی با وجود کهولت سن 
با لباس رزم در جبهه ها حاضر می شــد تا نشــان 
دهد که ادای تکلیف ســن و سال نمی شناسد، امام 
خمینی)ره( در دیداری که بسیاری از بزرگان نیز در 
آن حضور داشتند طی سخنانی خطاب به حاضران 
در جلســه تصریح کردند » چرا شــما بزرگان به 
جبهه نمی روید، رفتن شما به جبهه می تواند باعث 
دلگرمی رزمندگان شــود. « امام خمینی)ره( پس 
از این توصیه به شهید اشــرفی اصفهانی اشاره کرده 
و فرمودند » مثل ایشــان باشید که این قدر مقید 

هستند به جبهه بروند.« )6(
سرکشــی شــبانه  روزی از جنــگ زدگان در 
مســاجد، پذیرایی از آنان ، ارتباط با سایر استان ها 
برای جذب کمک  های عظیم مردمی، سازماندهی 
اردوگاه های جنــگ  زدگان از جمله کارهایی بود 
که شــهید آیت الل اشرفی اصفهانی به آنها مبادرت 
می ورزید ، این شــهید سرافراز تاریخ اسالم و ایران 
در دوران بمباران خوشــه ای کرمانشاه که گاهی از 
طریق دهها جنگنده صورت می گرفت این شهر را 
ترک نکرد. شهید اشرفی اصفهانی اولین بزرگواری 
بود که پس از رفع محاصره آبادان به آن شهر شتافت 
و بارها به اســتان های جنوبی و کردستان رفت تا 
با حضور خویــش در مناطق جنگی به رزمندگان 

روحیه ببخشد. )7(
شهید آیت الل اشرفی اصفهانی در عملیات بیت 
 المقدس کلمه یا زهرا)علیها الســالم( را به عنوان 
حــرف رمز انتخــاب و به رزمنــدگان اعالم کرد و 
امام خمینی)ره( پس از باخبر شــدن از این جریان 
تصریح کردند » این کلمه رمز، مطلبی غیبی است 
که خداوند آن را در زبان آقای اشرفی قرار داد. « )۸(
ترور چنین بزرگ مردی که در سن ۸۰ سالگی 
دعوت او به صالح و سداد در گوش مسلمین طنین 
انداز بود و با حضور در جبهه های جنگ و خطبه های 
جمعه با دشمن بعثی و منحرفین مزدور به مبارزه 
می پرداخت لکه ننگ بزرگی است که دامان مدعیان 
حقوق بشر از جمله آمریکا از آن پاک نخواهد شد.
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

به مناسبت سالگرد شهادت آیت اهلل اشرفی اصفهانی

شهیدی که امام خمینی)ره( از ارادتمندان او بود 

بقیه از صفحه 2
در بند ۲۸ برجام آمده است: گروه 1+5 و ایران 
متعهد هســتند که این برجام را با حسن نیت و در 
فضایی سازنده، برمبناي احترام متقابل اجرا نمایند و 
از هرگونــه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام 
که اجراي موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداري 
کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام 
تالش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از 
جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. 
گروه 1+5 کلیــه اقدامات الزم را براي لغو تحریم ها 
به نحو مقتضي بــه عمل خواهند آورد، و از تحمیل 
مقررات آئین نامه اي استثنائي یا تبعیض آمیز و الزامات 
شکلي به جاي تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تحت 

پوشش این برجام، خودداري می ورزند.
بنــد ۲۹ نیز تصریــح دارد: اتحادیــه اروپایي و 
دولت هــاي عضو و همچنین ایاالت متحده، منطبق 
بــا قوانین خود، از هرگونه سیاســت با هدف خاص 
تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادي سازي تجارت 
و روابط اقتصادي با ایران، در تعارض با تعهدات شان 
مبنی بر عدم اخالل در اجرای موفقیت آمیز این برجام 

خودداري خواهند کرد.
سنگ اندازی در اجرای برجام

با مروری کوتاه بر رفتار آمریکا در پسابرجام- چه 
در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ- به ســادگی پی 
می بریم که بندهای برجام به صورت فاحش نقض شده 
است. اقداماتی همچون غارت ۲ میلیارد دالری اموال 
ایران، تمدید قانون تحریمی آیســا، تمدید وضعیت 
اضطراری علیه ایران، استمرار تحریم سوئیفت، قانون 
محدودی ویزا و قانون سیاه چاله تحریم و... از مصادیق 

نقض فاحش برجام از سوی آمریکاست.
بلومبرگ-اردیبهشت ۹5- در گزارشی با عنوان 
»مدیــران اجرایی نیز در مورد رفع تحریم های ایران 
گیج شــده اند« به تحقیق و بررسی در زمینه نگرانی 
شرکت های اروپایی برای ورود به بازار تهران اشاره کرد 
و نوشت: »نیمی از کمپانی های بین المللی به شدت 
مشــتاق اند تا با ایران وارد تجارت شوند و تحقیقات 
نشان داده است که تنها کمپانی های خارجی به علت 
اینکه همچنان تحریم های ایران به طور کامل برداشته 

نشده است، عقب کشیده اند«.
»نیویورک تایمز«-فروردین  روزنامــه  همچنین 
۹6- در گزارشی با  اشاره به تداوم هراس شرکت های 
بین المللــی از معامله با ایران بــه دلیل تحریم های 
پابرجا مانده آمریکا،تصریح کرد:»حتی مشتاق ترین 
ســرمایه گذاران خارجــی در ایــران آهســته گام 
برمی دارند«. »آسوشیتدپرس« نیز در ماه های گذشته 
در گزارشی نوشت:»شرکت ها و بانک های بین المللی 
از وزارت خزانه داری آمریکا خواسته اند با صدور یک 
دستورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل 
با ایران بپردازد ولیکن دولت آمریکا به عمد از صدور 
هر گونه ســند مکتوب در این باره امتناع کرده است 
بنابراین شرکت هایی که قصد ورود به ایران را دارند 

فعاًل در این باره دست نگه داشته اند«.
فایننشال تایمز نیز-تیر ۹6- در گزارشی با  اشاره 
به تــداوم تحریم های آمریکا علیه ایران بعداز برجام 
نوشــت:»تالش های آمریکا برای بیرون نگه داشتن 
ایران از سیســتم بانکی بین المللی عمال همان تاثیر 

پاره کردن برجام را دارد«.
فصل مشــترک تحلیل های رسانه های خارجی 
مویــد این موضوع اســت که شــرکت های خارجی 
مشــتاق معامله با ایران با ثبات و قدرتمند هستند 
و مســئله آنها در شرایط فعلی مواجهه با تهدیدهای 
علنی آمریکا- برخالف تعهد صریح در برجام- است.

ادعای شکاف میان اروپا و آمریکا
از صحبت های مقامات ارشــد دولت و جنجال 
رســانه ای روزنامه های زنجیره ای مشخص است که 
بعد از دلســردی از دلخوشی به آمریکا، اکنون فصل 
دلخوشــی به اروپا رسیده و دولت بر خالف گذشته، 
اکنون رویکرد ادامه راه با اروپا را در پیش گرفته است!
اروپایی ها هم راه را خوب یاد گرفته اند و در حال 
اجرای بازی پلیس خوب،پلیس بد هستند.از یکسو از 
برجام دفاع کرده و در اقدامی مزورانه پوستر »آری به 
برجام« در سفارت خود در تهران نصب می کنند و از 
سوی دیگر در اظهاراتی گستاخانه به توانایی موشکی 
ایران و قدرت منطقه ای کشورمان حمله کرده و برای 

فشار بر ایران به آمریکا تضمین می دهند!
روزنامه دیلی میل به نقل از رئیس جمهور آمریکا 
نوشت: »رئیس جمهور فرانسه زنگ زد و با من صحبت 
کرد. من به او گفتم: »ببین امانوئل! آنها همین حاال 
پول زیادی به رنو داده اند. پولشان را بگیر و لذت ببر«!

در روزهای گذشــته، »بوریس جانسون« وزیر 
خارجه انگلیس پس از دیدار با »علی اکبر صالحی« 
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:»با صالحی گفت وگو 
کردم. انگلیس تالش می کند تا توافق هسته ای را حفظ 
کند اما ایران هم باید به سهم خود عمل کرده و نقش 

منطقه ای اخاللگرانه خود را کاهش دهد«.
همچنین در روزهای گذشــته، »پیتر ویتیگ« 
ســفیر آلمان در واشنگتن در مصاحبه  با » ان پی آر« 
اعــالم کرد: »آلمان نگرانی های مشــترکی با دولت 
آمریکا درباره فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی 
ایران دارد.آنگال مرکل در دیدار با ترامپ این نکته را 
به صراحت اعالم کرد که ما نگرانی های مشــترکی با 
آمریکا دربــاره فعالیت های مخرب ایران در منطقه،  
آزمایش های موشــکی این کشور و نقض حقوق بشر 
و غیــره داریم و می توانیم درباره آنها بحث کنیم.من 
فکر می کنم ما بایــد با همکاری یکدیگر جلوی این 
چالش  های ایران را بگیریم، اما بر اساس نگاه داشتن 

توافق هسته ای«.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه نیز-
شــهریور ۹6- گفت: »با توجــه به تحوالت وضعیت 
منطقه و فشــار فزاینده ای کــه ایران به منطقه وارد 
می کند و با توجه به فعالیت رو به گسترش ایران در 
زمینه موشک های بالستیک، باید برای محدود کردن 
فعالیت موشکی ایران و تمدید محدودیت های برجام بر 
غنی سازی ایران برای دوران پس از سال ۲۰۲5، با این 
کشور گفت وگو کرد.برجام باید حفظ شود، اما در عین 
حــال باید در زمینه تمدید محدودیت های برجامی، 

مسائل موشکی و منطقه ای با ایران گفت وگو کرد«.
در حال حاضر برنامــه اصلی آمریکا و متحدان 
اروپایی این کشــور این است که ایران را به مسیری 
هدایت کنند که آن ســرش برجامی دیگر اســت. 
برجامی که هدف از آن تعمیم »اقدامات نقد در مقابل 
وعده های نسیه« در دیگر مولفه های قدرت ایران است.

اما علیرغم اظهارات صریح مقامات اروپایی، برخی 
از مقامات ارشد دولت و روزنامه های زنجیره ای مدعی 
اصالحات با جنجال رسانه ای تالش کردند تا اینگونه 
القاء کنند که به واســطه برجام میان اروپا و آمریکا 

شکاف ایجاد شده است.
الزم به ذکر اســت که کشورهای اروپایی عضو 
1+5 تاکنــون نه تنها به  هیچ  عنــوان اعتراض ایران 
نسبت به نقض برجام از سوی آمریکا را نپذیرفته اند، 
بلکــه صریحاً از تحریم هــای ضدایرانی هم حمایت 
کرده انــد. برای نمونه، »زیگمــار گابریل« وزیر امور 
خارجه آلمان-بهمن ۹5- در اظهارنظری گستاخانه 
از رویکــرد آمریــکا در قبال ایــران حمایت کرده و 
تحریم های جدید تصویب شده علیه تهران از طرف 
واشنگتن را قابل درک ارزیابی کرد.کمیسیون مشترک 
برجام نیز تاکنون حداقل در سه جلسه، شکایت ایران 
درخصوص نقض برجام از سوی آمریکا را وارد ندانسته 
و مدعی شده است که آمریکا به تعهدات خود در برجام 

عمل کرده است.
خروج از برجام

روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات اینگونه 
القاء می کنند که هدف اصلی آمریکا، عصبانی کردن 
ایــران و در نهایت ترغیب تهــران به خروج از توافق 
هسته ای اســت. حال سؤال این است که مگر دیگر 
اعضاء 1+5 و به خصــوص آمریکا طبق تعهدات در 

برجام مانده اند؟! 
برجام در حال حاضر توافقی یکطرفه اســت که 
امتیازاتش برای آمریکا و محدودیت هایش هم برای 
ایران اســت. به طور خالصه برجام عبارت اســت از 
»اقدامات نقد ایران در مقابل وعده های نسیه آمریکا«. 
هدف آمریکا نیز اســتمرار این روند و دائمی کردن 
محدودیت های برجام و تعمیم آن به دیگر مولفه های 

قدرت ایران است.
حال ســؤالی که در افکار عمومی ایجاد می شود 
این اســت که آیا می توانیم به استناد نقض فاحش 
توافق توسط دیگر اعضاء از برجام خارج شویم. پاسخ 

مثبت است.
در بند 36 برجام- که مربوط به بخش سازوکار 
حل و فصل اختالفات است- آمده است: »چنانچه 
ایران معتقد باشــد که هــر یک یا کلیه گروه 5+1 
تعهدات خود را رعایــت ننموده اند، ایران مي تواند 
موضــوع را به منظور حل و فصل به کمیســیون 
مشــترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه 
هر یک از اعضاي گروه 1+5 معتقد باشد که ایران 
تعهدات خــود را رعایت نکرده اســت، هر یک از 
دولت هاي گروه 1+5 مي تواند اقدام مشابه به عمل 
آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت 
تــا موضوع را فیصله دهــد، مگر اینکه این زمان با 
اجماع تمدید شــود. متعاقب بررســي کمیسیون 
مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع 
پایبندي فیصله نیافته است، مي تواند موضوع را به 
وزیــران امور خارجه ارجاع دهــد. وزیران 15 روز 
فرصت خواهند داشــت تا موضوع را فیصله دهند، 
مگــر اینکه این زمان با اجماع تمدید شــود. پس 
از بررسي کمیســیون مشترک - همزمان با )یا به 
جاي( بررسي در سطح وزیران - خواه عضو شاکي 
یا عضوي که اجراي تکالیف اش موضوع بوده است 

مي تواند درخواســت نماید که موضوع توسط یک 
هیات مشورتي که متشکل از سه عضو خواهد بود 
)یکي از سوي هر یک از طرف هاي درگیر در اختالف 
و طرف سوم مستقل( بررسي شود. هیات مشورتي 
مي بایست نظریه غیرالزام آوري را درخصوص موضوع 
پایبندي ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب 
این فرایند 3۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون 
مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتي را 
با هدف فیصله موضوع بررسي خواهد کرد. چنانچه 
موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکي 
فیصله نیافته باشــد، و چنانچه طرف شاکي معتقد 
باشد که موضوع، مصداق »عدم پایبندی اساسي« 
مي باشــد، آنگاه آن طرف مي تواند موضوع فیصله 
نیافتــه را به عنوان مبنــاي توقف کلي و یا جزئي 
اجراي تعهدات اش وفق برجــام قلمداد کرده و یا 
به شوراي امنیت ســازمان ملل متحد ابالغ نماید 
که معتقد اســت موضوع مصــداق »عدم پایبندی 

اساسي« بشمار مي آید«.
همچنین در بند 37 برجام آمده است: »متعاقب 
دریافت ابالغ طرف شاکي، به نحو مشروح در فوق، 
به همراه توضیحي از تالش هاي توام با حسن نیت 
آن طرف براي طي فرآینــد حل و فصل اختالف 
پیش بیني شده در برجام، شوراي امنیت سازمان 
ملل متحد مي بایســت منطبق بــا رویه های خود 
درخصوص قطعنامه اي بــرای تداوم لغو تحریم ها 
راي گیري نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 
3۰ روز از تاریخ ابالغ به تصویب نرســد، ســپس 
مفاد قطعنامه هاي سابق شــوراي امنیت سازمان 
ملل متحد مجددا اعمال خواهند شــد، مگر اینکه 
شــوراي امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگري 
تصمیم گیري نمایــد. در چنین صورتی، این مفاد 
درخصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا 
افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا 
شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق ندارد مشروط 
بــه اینکه فعالیت های صــورت گرفته وفق اجرای 
این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های 
قبلی و فعلی شــورای امنیت باشد. شوراي امنیت 
سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم 
 گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار 
تدابیــر در صورتی که ظــرف این مدت موضوعی 
که موجب ابالغ فوق شــده است حل و فصل شده 
باشــد، دیدگاه هاي طرف هاي اختالف و هرگونه 
نظریه صادره توســط هیات مشــورتي را ملحوظ 
خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه 
تحریم ها جزئا یا کال مجددا اعمال شوند، ایران این 
امــر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی 
تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود«.

مسیر را عوض کنید
اظهارات گستاخانه و لفاظی های احمقانه ترامپ 
در سخنرانی جمعه شب، نه امری غیرقابل پیش بینی 
بود و نه اتفاقی تازه. در سالیان اخیر به دفعات از این 
قبیل اظهارات سخیف از ســوی مقامات آمریکایی 

بیان شده است.
حال با واکنش هایی از قبیل »تا وقتی طرف های 
مقابل به برجام پایبند باشــند، به آن پایبند خواهیم 
بود«، و دعوت طرف مقابل به مطالعه تاریخ و جغرافیا، 

نمی شود طرف بدعهد و گستاخ را سر عقل آورد.
فلسفه اصلی اقدام متقابل، تاثیرگذاری بر رفتار 
طــرف مقابل و وادار کردن آن به عقب نشــینی و یا 
حداقل منصرف کردن طرف مقابل از زیاده خواهی های 
بیشتر است. اما متاسفانه این رویکرد تاکنون از سوی 

دولت آقای روحانی مشاهده نشده است.
با توجه بــه اظهارات اخیر مقامــات آمریکایی 
درخصوص محتوای ســخنرانی ترامپ، انتظار افکار 
عمومی ایــن بود که دولت و به خصوص دســتگاه 
دیپلماسی، بسته ای اجرایی و عملیاتی برای این روز 
آماده کند. اما با کمال تعجب،مقامات ارشــد دولت 
کالس درس تاریــخ و جغرافیا برگزار کرده و واکنش 

ایران را در همین سطح تقلیل دادند.
ایــن روند تنهــا و تنها به تشــدید تحریم ها و 
گستاخ تر شدن طرف مقابل منتهی می شود. بنابراین 
الزم و ضروری اســت که دولت برای یک بار هم که 
شده شجاعانه به میدان آمده و با اجرای بندهای 36 
و 37 برجام و عمل به ۲۹ شرط ابالغی، مسیر مواجهه 

با شیطان بزرگ را تغییر دهد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حاال كه به حرف منتقدان برجام رسیدید مسیر را عوض كنید


