
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

رهبرمعظم انقالب: دلسرد کردن جوانان ما از حال و آینده، خیانت 
به ناموس ملی است.

پای درس علی)ع(

نفس خود را میزان در تعامل با دیگران قرار ده!
امام علی)ع( خطاب به فرزندش امام حســن)ع(: »ای پرسم! نفس خود 

را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که برای خود دوست 

داری برای دیگران نیز دوســت بدار، و آنچه را که برای خود منی پسندی 

برای دیگران مپسند، ستم روا مدار، آن گونه که دوست نداری به تو ستم 

شود، نیکوکار باش، آن گونه که دوست داری به تو نیکی کنند، و آنچه را 

برای دیگران زشت می داری برای خود نیز زشت بشامر، و چیزی را برای 

مــردم رضایت بده که برای خود می پســندی، آنچه منی دانی نگو، گرچه 

آنچه را می دانی اندک اســت، آنچه را دوست نداری به تو نسبت دهند 
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اخبار ادبی و هنری

جوالن فساد و فحشا در اروپا و آمریکا
پس از افشــای رسوایی های جنســی یکی از تهیه کنندگان معروف 
هالیوود به نام »هاروی واینشتاین« و به دنبال آن فاش شدن رسوایی های 
مشــابه درمورد برخی دیگر از هالیوودی ها مانند بن افلک و الیور استون 
و... و پس از به راه افتادن جنبشــی در فضای مجازی به نام »من هم« ، 
اینک در فرانســه و توسط زنان این کشــور در فضای مجازی، هشتکی 

مشابه راه افتاده تحت عنوان »خوکت را افشاء کن«.
براساس گزارش رادیو فرانسه، خیل عظیم قربانیان تعرضات جنسی 
در اروپا این بار قصد دارند تا اعتراضات خویش را به خیابان ها بکشــند. 
گفته می شــود شدت فساد جنسی در فرانسه به حدی بحرانی است که 
به عنوان قدم اول قرار است یکی از وزرای دولت، الیحۀ قانونی را دربارۀ 
ممنوعیت تعرض جنســی در خیابان تســلیم مجلس کند! و بسیاری 
امیدوارند که الیحه ای هم درباره منع تعرض جنســی در محیط کار به 

مجلس برود!
این خیزشی که اینک در اروپا به راه افتاده مربوط به گزارش های دو 
سال اخیر است که از سوی برخی سازمان های اجتماعی و مراکز آماری 
درباره شــدت فزاینده خشونت ها و آزارهای جنســی در اروپا و آمریکا 
منتشر شد و اینک رسوایی اخیر هالیوودی ها بخش کوچکی از آن فساد 

عظیم به شمار می آید.
در آوریل 2015 دانشگاه هاروارد یک نظرسنجی در میان دانشجویان 
خود انجام داد که بخشی از پروژه پژوهشی بزرگی بود که در 64 دانشگاه 
معتبر آمریکا و در میان 150 هزار دانشجوی آنها )اعم از فارغ التحصیل 
و یا مشغول به تحصیل( درباره تعرضات جنسی صورت می گرفت. نتیجه 
این پژوهش که در ســپتامبر 2015 منتشر شد، بسیار تکان دهنده بود. 
نظرسنجی فوق نشان می داد که ۷2.2 درصد از دانشجویان دختر حاضر 
در این آمارگیری، در زمان حضورشــان در دانشگاه هاروارد مورد آزار و 

اذیت جنسی قرار گرفته اند. 
گزارش و نظرســنجی فوق در کنار گــزارش چند ماه قبل »آژانس 
حقوق بنیادین« )FRA( در اروپا که نشان می داد نیمی از زنان این قاره 
به اصطالح مدرن، از 15 ســالگی مورد تعرض جنســی قرار گرفته و در 
کنار نامه سال گذشته 1۷ زن سیاستمدار فرانسوی )از جمله کریستین 
الگارد، رئیس  صندوق بین المللی پول( که اعتراف کرده بودند در دوران 
فعالیت سیاســی خود، مــورد تجاوز همکاران مرد قــرار گرفته اند و در 
کنار گزارش مهم ســال 2016 نوردیک از دانشــگاه استکهلم سوئد که 
کشورهای رکورد دار تجاوز جنسی را دانمارک و سوئد و کانادا و آمریکا و 
انگلیس اعالم کرده بود بیانگر این مطلب است که جهان غرب با بحران 

عمیقی در زمینه برخورد با زنان مواجه شده است.
در تحقیق انجام شده توسط »مؤسسه تحقیقاتی آلبرتا«، 40 درصد 
پوشش زننده و تحریک آمیز زنان در اجتماع به خصوص کلوپ های شبانه 
به عنوان دلیلی برای رفتارهای خشونت آمیز جنسی محسوب شده و از 
ســوی دیگر، درصدی نیز رفتارهای تحریک آمیز همچون رقص زنان در 
کلوپ های شبانه را دلیل این امر معرفی کرده اند. در تحقیق انجام شده 
توسط مؤسســه » Opinion Matters« انگلیس، قرارگرفتن زنان با 
لباس محرک در کنار مردان، تنها شدن زن با مرد در مکان های خاص، 
نوشیدن مشــروبات الکلی زن همراه با مرد، رقص تحریک آمیز زنان در 
کنار مردان، همه نمونه هایی از دالیل تعرض و یا سوءاستفاده جنسی از 

زنان ذکر شده است.
حــال به هر دلیلی برخی پرده های هالیوود برافتاده و زشــتی هایی 
که به عنوان قصه و داســتان در فیلم ها رویت می شد، رنگ واقعی خود 
را نشــان داده است. این درحالی است که به تصریح روانشناسان، همین 
زشتی های آثار سینمای هالیوود اعم از خشونت و سکس و نمایش بی بند 
و باری و... از عوامل اصلی رواج زمینه های خشونت و تعرضات جنسی در 

جامعه غرب به شمار آمده است.
یادبود شهید محسن حججی در هند

 مراســم یادبود شــهداي مدافعان حرم و محسن حججی، به همت 
خانه فرهنگ جمهوري اســالمي ایران و با مشــارکت سازمان مدافعان 

والیت در مسجد ایرانیان بمبئي در کشور هند برگزار شد.
در این مراسم موالنا اختر عباس جوون، از روحانیون مشهور هندي 
گفــت: ایام محرم فرصتی مغتنم برای پرداختن به درس ها و عبرت های 
حادثه عاشورا است. امام حســین)ع( برای دین خدا و ارزش های واالی 
دین مبین اســالم، خون خود را نثار کردنــد و به همگان آموختند که 

شهادت واالتر و بزرگ تر از عزلت، گوشه نشینی و دنیا پرستی است.
وی افزود: هدف اصلی آن امام همام حفظ و صیانت از دستورات دین 
اســالم بود و به همین خاطر هدف اصلی خود را امر به معروف و نهی از 
منکر عنوان کردند. در آن روزگار یزید حکومت می کرد که نشانه ای کامل 
از فساد، فسق و فجور بود، البته در این روزگار نیز گروه تروریستی داعش 
تحــت حمایت آمریکا و غرب همانند آنهــا فعالیت می کند که با ایجاد 
رعب و وحشت و خشونت های سخیف، قلوب همه انسان ها را جریحه دار 

می کنند و انسانیت را نیز زیر سؤال می برند.
موالنا اختــر عباس اظهــار کرد: انقالب اســالمی ایران با شــعار 
»حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست« توانست به عنوان 
یــک حکومت دینی موفق خــود را به جهانیان معرفــی کند که البته 
قدرت های اســتعماری علیه انقالب اســالمی هر عملی بود انجام دادند 
که آخرین آن ایجاد گروه تروریســتی داعش بود، اما آنها باید بدانند که 
انقالب در قلوب همه شیعیان و انسان های آزادی خواه جهان جای دارد و 

نمی توانند به آن کوچک ترین آسیبی زنند.
وي یادآور شد: شهیدان در نزد خداوند باالترین مقام را دارا هستند و 
این شهید بزرگوار در میان قلوب مردم ایران و شیعیان جای گرفته و به 
همین خاطر به اسوه مدافع حرم برای همگان مبدل شده است و لذا بر 
همگان الزم است نام و یاد ایشان را زنده دارند تا دشمنان اسالم بدانند 
که همه عاشــقان عصمت و طهارت راه  امام حسین)ع( را ادامه خواهند 

داد و شهادت را افتخار خود می دانند.
رادیو اربعین راه اندازی شد

رادیو اربعین از صبح اولین روز از ماه صفر براي سومین سال متوالي 
آغاز به کار کرد.

در آیین افتتاح رادیو اربعین قائم مقام رئیس رسانه ملي، سفیر کشور 
عراق در ایران و رئیس و معاونان کمیته هاي 13گانه ستاد مرکزي اربعین 

و برخي از معاونان و مدیران رسانه ملي حضور داشتند.
تبیین فلسفه عاشورا و اربعین حسیني، اطالع رساني از فعالیت هاي 
کمیته هاي 13گانه ســتاد مرکزي اربعین، تهیه گزارش از راهپیمایي و 
گفت وگو هــاي زنده و تولیدي با زائــران ، نمایش هاي رادیویي و نغمات 
عاشــورایي بخشــي از برنامه هاي این رادیو است که بر روي موج اف ام 
ردیف 95/5 مگا هرتز قابل دریافت اســت. این رادیو همچنین از طریق 

اپلیکیشن رادیو بر روي گوشي هاي همراه دریافت مي شود.
این رادیو 24 ساعته ، عالوه بر اطالع رساني از اجتماع عظیم اربعین ، 
گزارش هایي از شــهر تهران، چهار اســتان میزبان زائران اربعین تهیه و 
پخش خواهد کرد تــا عالوه  بر انعکاس حال و هــواي روزهاي منتهي 
به اربعین ســاالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در شهر هاي 
مختلف کشــور ، پیام مخاطباني را که موفق بــه همراهي زائران اربعین 

نشده اند به گوش آنان برساند.
امســال رادیو اربعین بر حوزه فرهنگ سازي اربعین نیز به طور ویژه 
متمرکز شده است و با عمق بخشي به موضوعات، فلسفه اربعین و زیارت 
اربعین را در برنامه ها با کمک کارشناسان مسائل مذهبي به نحو شایسته  
تبییــن مي کند و در این خصوص نیز همکاري بســیار خوبي با کمیته 

فرهنگي و آموزش ستاد مرکزي اربعین دارد.
ترامپ کارتون شد!

انیمیشن طنز ترامپت در پاســخ به اظهارات سخیف رئیس جمهور 
آمریکا تولید شد.

به گزارش خبرگزاری بسیج، مجموعه انیمیشن های طنز ترامپت با 
محوریت رفتارهای احمقانه دونالد ترامپ تولید شده است.

این انیمیشــن با تکنیک دو بعدی و در 100 قسمت یک دقیقه ای 
در اســتودیو رضوان در دست تولید می باشد ، که تا کنون 16 قسمت از 

آن تولید شده است.
گفتنی اســت، ترامپت به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه کنندگی 
اسداهلل دیانتی هم اکنون در شبکه پرس تی وی ، یوتیوب و سایر شبکه های 

اجتماعی در حال انتشار است.

امیر پوردستان:
حضور مستشاری ارتش در سوریه ادامه دارد 
جانشین فرمانده کل ارتش گفت: حضور مستشاری ارتش 
در سوریه ادامه دارد، نیروی هوایی ارتش نیز در سوریه حضور 
پشتیبانی دارد و کارکنان نیروی هوایی با هواپیماهای نهاجا 

نزدیک به سه سال است که دارند پشتیبانی می کنند.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردســتان در گفت و گو با تسنیم در باره 
ماموریت مستشــاری تکاوران ارتش یا تیــپ 65 و بقیه یگان ها در 
منطقه گفت: این درخواســت را نه فقــط بنده، بلکه کارکنان نیروی 
زمینی داشتند و فشار زیادی آوردند که باید در سوریه حضور داشته 
باشیم. رایزنی هایی با سردار سلیمانی و ستادکل نیروهای مسلح شد، 
مجوزهای الزم صادر شد و ما برای اولین مرحله تکاوران تیپ 65 نیرو 
مخصوص را فرســتادیم و انصافا توانمندی شان به گونه ای بود که یک 
تیپ مالک اشتر در آنجا تشکیل شد، تکاوران ما هم فرمانده این تیپ 

بودند و نیروها هم از تیپ فاطمیون بودند.
وی ادامــه داد: در عملیات 21 فروردین حقیقتا کار بزرگی انجام 
دادند. کاری کردند کارستان. کاری که در منطقه زیتان انجام شد کار 
بسیار ارزشــمندی بود و تعداد زیادی از نیروهای جبهه النصره را به 

درک واصل کردند و اقتدار سربازان والیتمدار را نشان دادند.
جانشین فرمانده کل ارتش گفت : الحمدهلل این حضور مستشاری 
کما فی الســابق ادامه دارد و عالوه بر آن شاید چیزی که کمتر گفته 
شده باشد و من به آن  اشاره می کنم، حضور پشتیبانی نیروی هوایی 
ارتش است که کارکنان نیروی هوایی با هواپیماهای نهاجا نزدیک به 
سه سال است که دارند پشتیبانی می کنند. البته جنگنده های ما حضور 

ندارند اما ترابری نیروی هوایی ما دارد کار انجام می دهد.
امیرپوردســتان با بیان اینکه »نیروهایی که در آنجا حضور دارند، 
نیروهای مستشاری هستند« گفت: امروز در سوریه یک بارقه امیدی 

هست و آن هم اینکه ارتش سوریه به خودباوری رسیده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در این رابطه که »آیا نیروهای ارتش 
در آموزش دادن نیروهای ارتش سوریه نقش داشته اند« گفت: یک کار 
مشــترک بود. بچه های ما مستقال کاری را انجام ندادند. قرارگاه سپاه 
قدس در آنجا بود و نیروهای ما مامور به قرارگاه ســپاه قدس بودند. 
یعنی متولی آموزش در سوریه و عراق، سپاه قدس است بچه های ما زیر 
نظر سپاه قدس کار انجام می دهند و مستقال کاری را انجام نمی دهند. 
وی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره خرید جنگنده از روسیه 
نیز گفت: مبنای خرید جنگنده، نوسازی ناوگان نیروی هوایی ارتش 
است. ما بنا داریم ناوگان نیروی هوایی ارتش را نوسازی کنیم. با طرف 
روسی هم صحبت شد و موافقت هم شد اما قطعنامه 2231 سازمان 
ملل مانع شد که این کار انجام شود. اما رایزنی ها با طرف روسی برای 
کســب موافقت جهت خرید جنگنده سوخو 30 را ادامه می دهیم اما 

فعال قطعنامه های سازمان ملل مانع این کار هستند.
سخنگوی ناجا:

ویزای اربعین در تهران و 1۲ استان کشور 
صادر می شود

سخنگوی نیروی انتظامی از صدور ویزای اربعین حسینی در 
دفتر سفارت خانه عراق واقع در میدان ولیعصر و چهار آژانس 

دیگر در تهران و همچنین ۱۲ استان کشور خبر داد.
 سردار سعید منتظرالمهدی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: دفاتر 
پلیس +10 نیز روزانه از ساعت ۸ تا 16 برای تحویل مدارک و صدور 

گذرنامه در کمترین زمان ممکن اقدام می کنند.
منتظرالمهدی افزود: پلیس گذرنامه نیز هر روز از ســاعت ۷:30 

صبح تا 20 شب پاسخگوی هموطنان است.
وی با اشاره به اینکه گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار از مهم ترین 
شــروط سفر اربعین است، گفت: امکان صدور ویزا به صورت انفرادی 
وگروهــی نیز وجود دارد، البته پلیس توصیه می کند هموطنان برای 

اخذ ویزای انفرادی اقدام کنند.
سخنگوی ناجا با بیان اینکه در حال حاضر مرز های مهران، چزابه 
و شــلمچه فعال هســتند و زائران ایرانی می توانند از این مرز ها تردد 
کنند، ادامه داد: اتباع بیگانه برای ســفر به کربال فقط از مرز شلمچه 

اجازه خروج دارند.
منتظرالمهــدی گفت: صــدور ویزا، مبلغ و فرآینــد آن به عهده 
ســفارتخانه عراق و وزارت امور خارجه اســت به طوری که پلیس در 

این زمینه هیچ دخل و تصرفی ندارد.
وی افزود: پلیس امنیت نیز در کنسولگری های ایران در شهر های 
نجف، کربال و بغداد برای تســریع صدور اســناد مفقودی عبوری در 

خدمت زائران حسینی است.

گرانفروشی دالر به شیوه دولت 
برای زائران اربعین

دولت در سامانه سماح، جهت ویزای زائران اربعین قیمت 
دالر را چهار هزار و ۲50 تومان محاسبه می کند؛ این در حالی 
اســت که قیمت دالر دولتی هم اکنون حدود سه هزار و 500 
تومان و قیمت در بازار آزاد بیش از چهار هزار و ۱0 تومان است. 
به گزارش مهر، سفارت عراق در تهران برای ویزای هر نفر 40 دالر 
مطالبه می کند که این مبلغ در سامانه سماح )متعلق به سازمان حج و 
زیارت که زیر مجموعه دولت محسوب می شود( به ازای هر دالر چهار 
هزار و 250 تومان، به 1۷0 هزار تومان پول نقد تبدیل شــده است. 
یعنی دولت در این ســامانه دالر را 240 تومان باالتر از نرخ بازار آزاد 
)کــه طی روزهای اخیر رقمی در حدود چهار هزار و 10 تومان بوده( 

با زائران حساب می کند! 
در همین حال مسئوالن سازمان حج و زیارت با همراهی صداوسیما 
تالش دارد تا سامانه سماح را به عنوان تنها مرجع صدور ویزای عراق 
به زائران اربعین معرفی کند اما ســفارت عراق در دفاتر خود و برخی 

آژانس های مسافرتی نیز امکان صدور ویزا را فراهم کرده است.
نیروی انتظامی هم اعالم کرده است که ثبت نام در سامانه سماح 

اجباری نیست.
گفتنی است، بسیاری از زائران اربعین بدلیل همین گرانفروشی، 
از دریافت ویزا از طریق سامانه سماح منصرف شده و از طریق مراجعه 
به سفارت عراق یا دفاتر آن یا آژانس های مسافرتی نسبت به دریافت 

ویزا اقدام کرده اند. 
طبق آمارهای روز گذشته، بانک مرکزی قیمت دالر دولتی را سه 
هزار و 432 تومان اعالم کرده و قیمت در بازار آزاد نیز به چهار هزار و 
1۷ تومان رسید. با این حال انتظار می رفت نرخ بازار آزاد در محاسبه 
هزینه 40 دالری ویزا مبنای محاسبه سایت سماح قرار بگیرد اما در 
این سایت نرخ برابری دالر در برابر ریال، رقم باالتری محاسبه می شود.

صفحه 3
یک شنبه 3۰ مهر 13۹۶ 
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مراسم بزرگداشت سومین سالگرد رحلت آیت اهلل 
مهدوی کنی در مسجد دانشگاه امام صادق)ع( برگزار 

شد.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم رئیسی در این مراسم 
اظهار داشــت: امروز کسانی هســتند که قلم می زنند و در 
کشور مسئول هستند اما در عمل و اقدام به این موضوع که 
دین می تواند به مسائل حکومتی و اجتماعی پاسخگو باشد 
اعتقــادی ندارند. در حالی که ما اعتقاد داریم دین در تمام 

شئون انسان حضور دارد و می تواند پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: شاخصه زندگی آیت اهلل مهدوی کنی این 
بود که پیوند بین معنویت و سیاست را رقم زدند. پیوندی که 
امروز در اروپا بعد از 300 سال جدایی آن ثمره ای جز تجاوز، 

کشورگشایی، کشتار و بمب اتم را به وجود نیاورده است.
تولیت آســتان قدس رضوی خاطرنشان کرد: آیت اهلل 
مهدوی کنی در تمام جلساتی که با جامعه روحانیت داشتند، 
اظهار می کردند که من 50 سال است آخوند سیاسی هستم. 
سیاسی بودن به آن معنا است که یک چهره سیاسی جامعه 
را بشناسد و نیاز جامعه را بداند و با توجه به این موارد نقش 

مراسم بزرگداشت سومین سالگرد رحلت آیت اهلل مهدوی كنی برگزار شد

خود را ایفا کند.
حجت االســالم رئیسی گفت: در حال حاضر دشمن به 
دنبال این است که یاس و ناامیدی را در جامعه ترویج دهد، 
به همیــن دلیل مقام معظم رهبری به همه اقشــار مردم 
می فرماینــد که باید اعمال آنها انقالبی باشــد، زیرا به نظر 
ایشان امروز راه برون رفت از مشکالت و مسائل فقط با عمل 

انقالبی محقق می شود. همچنین یکی از مهم ترین مسائل 
امروز مسئله نفوذ است و ما باید با عمل انقالبی به مبارزه با آن 
وارد شویم زیرا دشمن تا زمانی که می بیند جمهوری اسالمی 

هر روز قدرتمندتر پیش می رود از پای نخواهد نشست.
موشک برای نجنگیدن است، نه جنگیدن

وی خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال این هستند که 

قدرت موشــکی مان را محدود نمایند، در حالی که موشک 
برای نجنگیدن است، نه برای جنگیدن.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: آیت اهلل مهدوی 
کنی در تمام اعمال، رفتار و سخنان خود به دنبال این بود که 
طبق نظر مقام معظم رهبری عمل نماید و شاخص میانه روی 

و اعتدال را رهبری و ولی فقیه می دانست.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های 

کلی به دستور رهبر انقالب تشکیل شد.
به گزارش فارس، محســن رضایــی دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح 
دیروز در مجمع برگزار شد، بابیان اینکه در این جلسه 
در رابطه با تعیین اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی نظام بحث شد، اظهار داشت: ضوابط 
و شــرایط تعیین اعضای این هیئت به تصویب رسید 
و ازاین رو هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاســت های 
کلی به دســتور رهبر انقالب تشکیل می شود. رضایی 
با اشاره به اینکه وظایفی که قباًل در صحن مجمع انجام 
می شــد به این هیئت منتقل می شود، افزود: بنابراین 
هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نقش 
تعیین کننده ای دارند و ارزیابــی و تهیه گزارش های 

مربوط به آن در دبیرخانه صورت می گیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه 
چقدر سیاست های کلی در قوای سه گانه اجرایی شده 
و اینکه چقدر برنامه ها از سیاســت های کلی انحراف 
داشته، باکار کارشناسی در دبیرخانه، مراکز پژوهشی 
و دستگاه های نظارتی بررسی می شود و گزارش های آن 
مورد بحث قرار می گیرد و برای اصالح به قوای سه گانه 

در مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت

تشکیل هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی

ابالغ خواهد شد.
وی بابیــان اینکه پس از ابالغ این اصالحات قوای 
سه گانه موظف هســتند برنامه خود را اصالح کرده و 
گــزارش اصالح را نیز ارائه دهند، گفت: در این هیئت 
سران سه قوه، رئیس و دبیر مجمع و 20 نفر از اعضای 
مجمع که جلســه آینده انتخاب می شوند، با حق رأی 

عضویت دارند و وزرا، رؤســای کمیسیون های مجلس 
و معــاون اول قوای ســه گانه نیز بــدون حق رأی در 
جلســات شرکت می کنند که این هیئت مجموعاً 25 

عضو خواهد داشت.
بخش موشکی مهم ترین قسمت دفاعی کشور 
رضایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران با اشاره 

به قدرت دفاعی کشورمان، گفت: ما در مسئله موشکی 
از هیچ کسی اجازه نمی گیریم و بخش موشکی مهم ترین 
قسمت دفاعی کشور ماست و دشمن می خواهد برای 
تهدیدآفرینی قدرت موشــکی ایــران را محدود کند 
درحالی که موشک های ما برای صلح و امنیت است و 

به هیچ وجه بر روی آنها مذاکره نخواهیم کرد.
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام درباره 
اجــرای قانــون کاتســا و تمرکز آن بر روی ســپاه، 
تصریــح کــرد:  اوبامــا در دفاع از برجــام یک جمله 
تاریخی گفــت و آن هم این بود کــه ادامه تحریم ها 
غیرممکن بود و به اقتصاد آمریکا آســیب می زد. لذا 
 آنهــا در صحنه عمل نمی توانند چنین چیزی را پیاده 

کنند.
بــه گزارش فارس وی درباره نقض برجام با تأکید 
بر اینکه ما این موضوع را بی پاسخ نمی گذاریم و حتی 
بی خاصیت کردن برجام هم بدون پاسخ نیست، گفت: 
ممکن اســت برخی کشورهای اروپایی برجام را نقض 
کنند هرچند که چنین ادعایی ندارند و ممکن اســت 
بخواهند برجــام را بی خاصیت کنند که ازنظر ما این 
مسئله تفاوتی با نقض برجام ندارد؛ و بنابراین نمی توانیم 
بپذیریم که قدرت هسته ای خود را متوقف کرده باشیم 

و هیچ دستاوردی هم از برجام عایدمان نشود.

سرویس سیاسی -
دو ســال پیــش در چنیــن روزهایی 
رهبرانقالب نامه ای را خطاب به رئیس جمهور 
و تیم مذاکره کننده نوشــتند و شروطی را 
متذکر شــدند، نامه ای که گویا نویسنده آن 
این روزها را به چشم دیده اما افسوس که آن 

نامه دیده نشد.
از آن تاریخ دو سال گذشت. 29 مهر 1394 بود. 
روزی که رهبر دوراندیش انقالب نامه ای را خطاب به 
رئیس جمهور نوشتند. یک هفته پیش از این تاریخ 
هم برجام به مجلس رفته بود و با سرعتی شگفت آور 
تنها در 20 دقیقه به تصویب رســید. موضوعی که 

بعدها انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت.
رهبر انقالب در ابتدای نامه نوشته بود: »اکنون 
که موافقتنامه موسوم به برجام پس از بررسي هاي 
دقیق و مســئوالنه در مجلس شــوراي اسالمي؛ 
کمیســیون ویژه و دیگر کمیســیون ها و نیز در 
شوراي عالي امنیت ملي سرانجام از مجاري قانوني 
عبور کرده و در انتظار اعالم نظر اینجانب اســت، 
الزم مي دانــم نکاتي را یادآور شــوم تا جنابعالي و 
دیگر دســت اندرکاران مستقیم و غیرمستقیم آن، 
فرصت هاي کافي براي رعایت و حفظ منافع ملي و 

مصالح عالیه  کشور در اختیار داشته باشید.«
چرا بی اعتمادیم؟

رهبر حکیم انقالب ابتدا از دست اندرکاران برجام 
تا منتقدین و مخالفان آن تشکر کرده و سپس در 
ادامه خطاب به رئیس جمهور می افزایند: »جنابعالي 
با سابقه  چند دهه حضور در متن مسائل جمهوري 
اســالمي طبعاً دانســته اید که دولت ایالت امریکا 
در قضیه هســته اي و نه در هیچ مســئله  دیگري، 
در برابــر ایران رویکردي جز خصومت و اخالل در 
پیش نگرفته اســت و در آینده هم بعید است جز 

این روش عمل کند.« 
آنگاه معظم له به یکی از تازه ترین نمونه ها )در 
آن ایام( برای بیــان چرایی بی اعتمادی به آمریکا 
 اشاره می کنند: »اظهارات رئیس جمهور آمریکا [
باراک اوباما] در دو نامه به این جانب مبني بر اینکه 
قصد براندازي جمهوري اسالمي را ندارد، خیلي زود 
با طرفداریش از فتنه هاي داخلي و کمک مالي به 
معارضان جمهوري اسالمي، خالف واقع از آب درآمد 
و تهدیدهــاي صریح وي به حمله نظاميـ  و حتي 
هســته اي که مي تواند به کیفر خواست مبسوطي 
علیه وي در دادگاه هاي بین المللي منتهي شــودـ  

پرده از نیت واقعي سران آمریکا برداشت.«
بهانه ای به نام هسته ای

رهبر فرزانه انقالب در ادامه به نکته مهمی اشاره 
می کنند که اگر همه مســئوالن آن را ســرلوحه 
اقدامــات خود قرار می دادند، به یقین خطر فریب 
خوردن از دشمن مکار کمتر خواهد شد. ایشان در 
تشریح آن نکته نوشتند: »صاحبنظران سیاسي عالم 
و افکار عمومي بسیاري از ملت ها به وضوح تشخیص 
مي دهند که عامل این خصومت تمام نشدني، ماهیت 
و هویت جمهوري اسالمي ایران است که برخاسته 

از انقالب اسالمي است.«
چنان که معظم له تاکید کرده اند: »این دشمني 
تا هنگامي که جمهوري اســالمي با قدرت دروني 
و پایــدار خود، آنان را مأیــوس کند ادامه خواهد 
داشت.« باور این نکته باعث می شود تا بدانیم پرونده 
هسته ای بهانه ای است که حتی اگر همه تاسیسات 
آن را نیز از خاک ایران برچینیم، باز نظام سلطه به 

سرکردگی آمریکا بهانه ای دیگر جسته و به میدان 
می آورد. موضوعی که این روزها محل بحث و جدل 
بوده آمریکا به همراه اروپا ساز مذاکرات موشکی و 

منطقه ای را کوک کرده اند!
پیشگیری از خسارت

»بي شــک حفظ هوشیاري نســبت به نّیات 
خصمانه دولت آمریکا و ایستادگي هایي که بر اثر آن 
در طول مسیر مذاکرات از سوي مسئوالن جمهوري 
اسالمي به کار رفت، توانست در موارد متعّددي از 
ورود زیان هاي سنگین جلوگیري کند.« این جمالت 
را رهبــر انقالب پیش از بیان شــروط 9گانه بیان 
می دارند تا گویای این باشد که نگاه او نگاه پدری 
است به فرزندانش که در عین حال که زحمات آنان 
را قدر می داند به ذکر مواردی می پردازد. ایشان در 
ذکر چرایی بیان این موارد نوشته بودند: »با این حال 
محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته 
است دچار نقاط ابهام و ضعف هاي ساختاري و موارد 
متعددي است که در صورت فقدان مراقبت دقیق 
و لحظه به لحظه،  مي تواند به خسارت هاي بزرگي 

براي حال و آینده  کشور منتهي شود.«
معظم له »بندهاي نه گانه قانون اخیر مجلس و 
مالحظات ده گانه ذیل مصوبه ي شوراي عالي امنیت 
ملي، حاوي نکات مفید و مؤثر« عنوان کرده »که 
باید رعایت شود، با این حال برخي نکات الزم دیگر 
نیز هست که همراه با تأکید بر تعدادي از آنچه در 

آن دو سند آمده است،  اعالم مي گردد.«
در ادامه به بررسی برخی از شروط مورد تأکید 
رهبری که این روزها اهمیت آن بیش از پیش عیان 

شده می پردازیم.
تضمین های قوی

»از آنجا که پذیرش مذاکرات از ســوي ایران 
اساســاً با هدف لغو تحریم هاي ظالمانه اقتصادي 
و مالي صورت گرفته اســت و اجرایي شدن آن در 
برجام به بعد از اقدام هاي ایران موکول گردیده، الزم 
اســت تضمین هاي قوي و کافي براي جلوگیري از 
تخلف طرف هاي مقابل، تدارک شود، که از جمله  
آن اعالم کتبي رئیس جمهور آمریکــــا و اتحادیه  
اروپا مبني بر لغو تحریم ها است. در اعالم اتحادیه 
اروپا و رئیس جمهور آمریکا باید تصریح شود که این 
تحریم ها به کلي برداشته شده است. هرگونه اظهاري 
مبني بر این که ساختار تحریم ها باقي خواهد ماند، 

به منزله  نقض برجام است.«
نکته ای که رهبر انقالب بر آن تاکید کرده است، 
موضوعی نیســت که در آن شک و شبهه ای باشد. 
هر عقل سلیمی می پذیرد که در یک معامله آنچه 
از جانب طرفین تعهد شده به انجام یا پرداخت باید 
همزمان باشد. خاصه وقتی که طرف مقابل سابقه 
طوالنــی و کارنامه ســیاه در بدعهدی، زورگویی، 
حق کشــی و پایمال کردن حقــوق ملت ها دارد. 
این روش معقول و مطلوب اســت. حاال اگر به هر 
دلیلی چنین نشــد و انجــام تعهد طرف مقابل به 
بعد از اقدام ایران موکول شد داشتن تضمین قوی 
 شرط عقل است و احتیاط. رهبر نیز همین نکته را 

فرمودند.
اما در واقع چه شــد؟ متاســفانه دولتمردان و 
مذاکره کنندگان ما به تضمین های کافی بی توجهی 
کردند چنان که کار به آنجا رسید که آقای ظریف، 
وزیرخارجه کشورمان که انسانی کهنه کار و باسابقه 
در امر دیپلماســی است گفت »امضای جان کری 
)وزیر خارجه وقت آمریکا( پای برجام خود تضمین 

است!«
ماجرای دیپلمات باسابقه و یک امضا

این را روزنامه های زنجیره ای با ذوق و شوق تیتر 
اول کردند و بر آن مباهات نیز هم. چرا تیم هسته ای 
و وزیر محترم خارجه چنین شانیتی برای یک وزیر 
آمریکایی قایل می شود؟ چه شد که دیپلمات کهنه 
کار عرصه سیاســت در دولت تدبیر و امید چنین 
حرفــی زد؟ آن هم برای امضای وزیری که ممکن 
بود فردای همان روز استعفا داده یا برکنار شود. یا 
اصال برکنار هم اگر نشــود مگر سیاست های کلی 
رژیم آمریکا را جان کری ترســیم می کند؟ مگر در 
همان دوره اوباما با وجودی که جان کری هنوز وزیر 
دولت آمریکا بود امضای خارق العاده او توانست از 
تصویب بسیاری از تحریم های تازه پیشگیری کند. 
هیچ وقت امضای جان کری حتی برای خود او 
هم تا این اندازه اعتبار نیافته بود که آقای ظریف و 

برخی رسانه ها برای آن اعتبار قائل شدند!
موج تحریمها پس از برجام

»در سراسر دوره  ۸ ساله وضع هرگونه تحریم در 
هر سطح و به هر بهانه اي )از جمله بهانه هاي تکراري 
و خودساخته تروریسم و حقوق بشر( توسط هر یک 
از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب 
خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه  
مجلس اقدام هاي الزم را انجام دهد و فعالیت هاي 

برجام را متوقف کند.«
ایــن نکتــه یکــی از غفلت های بــزرگ تیم 
مذاکره کننده کشورمان بود. آنها باید متن توافق را 
به گونه پیش می بردند که راه بر سوءاستفاده مکر 
کنندگان بســته شود. مگر نه اینکه یکی از اهداف 
اصلی برجام لغو تحریم های ظالمانه گذشــته بود. 
حاال اگر طرف غربی بیاید برخی تحریم های قبلی 
را بــردارد اما به بهانه های دیگر تحریم های تازه ای 
را جانشین آن کند ما چه صرفه ای برده ایم؟ برای 
نمونه تحریم فالن کاال به بهانه هســته ای باشد یا 
با ادعای نخ نمای حقوق بشر، نتیجه یکسان است.

پایان ناتمام!
»اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدي آمده 
اســت، تنها هنگامي آغاز خواهد شــد که آژانس 
 )pmd( پایان پرونده  موضوعات حال و گذشــته

را اعالم نماید.«
البتــه آژانس پایان پرونــده موضوعات حال و 
گذشته که به pmd مشهور است را اعالم کرد، اما 
بارها در طول این دوســال خواسته هایی را مطرح 
ساخت که نشان می داد که این اعالم پایان صوری 
بوده است. برای نمونه مطرح کردن موضوع بازدید 
از مراکز نظامی با بهانه هســته ای از آن موارد بود 
که عمال این استقالل و حاکمیت یک کشور را زیر 
سؤال می برد. چرا که مراکز نظامی در همه جای دنیا 
از جمله مراکز به شدت محرمانه است. این بازدید 
معنایی ندارد جز اینکه این پرونده برای غرب هنوز 
بسته نشده و دیگر اینکه غرب به این بهانه به دنبال 
به کرسی نشــاندن اراده خود به صورت مرحله به 
مرحله اســت. کسب اطالعات از مراکز نظامی نیز 

قطعا از اهداف نظام سلطه است.
قلبی که شکست!

»اقدام در مورد نوسازي کارخانه ي اراک با حفظ 
هویت سنگین آن، تنها در صورتي آغاز خواهد شد 
که قرارداد قطعي و مطمئن درباره طرح جایگزین 
و تضمین کافي براي اجراي آن منعقد شده باشد.«

تقریبا دو ماه از این نامه گذشــته بود که این 

خبر در رســانه های کشور منتشر شد: »شنیده ها 
حاکی از این است که قلب )کاالندریا( راکتور اراک 
از این نیروگاه خارج شده است. براین اساس، امروز 
عملیات خروج قلب راکتور اراک پایان یافت و قلب 

راکتور خارج و با بتن پرشد.«
این موضوع آنقدر برای آمریکایی ها مهم بود که 
پیش از آن سایت وزارت خارجه آمریکا نوشته بود: 
»مارک تونر، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با 
صدور بیانیه ای، از انتشار سند بازطراحی راکتور آب 
سنگین اراک استقبال کرده است. آقای تونر در این 
بیانیه تصریح کرده اســت: این سند گام مهمی در 
راستای عملیاتی کردن تعهدات ایران درباره راکتور 
اراک براساس برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
است و یکی از اقدامات ایران پیش از »روز اجرای« 

)توافق هسته ای وین( است!«
عجله بیش از حد دولت برای به تعطیل کردن 
صنایع هسته ای کشــور به حدی بوده است که با 
وجود الزام فرمان رهبــر انقالب و همچنین متن 
برجام برای تنظیم قرار داد بازطراحی رآکتور اراک 
پیش از خارج کردن قلب رآکتور، ســازمان انرژی 
اتمی بدون وجود این قرار داد اقدام به خارج کردن 
قلب رآکتور و بتن ریزی در این قلب این دستاورد 

بزرگ علمی و فناوری دانشمندان ایرانی کرد.
بستن راه بر دغلکاران

 »توجه شود که موارد ابهام سند برجام،  تفسیر 
طرف مقابل مــورد قبول نیســت و مرجع، متن 
مذاکرات است... وجود پیچیدگي ها و ابهام ها در متن 
برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاري 
در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب مي کند که یک 
هیئت قوي و آگاه و هوشمند براي رصد پیشرفت 
کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در 
باال بدان تصریح شده است،  تشکیل شود. ترکیب و 
وظائف این هیئت باید در شوراي عالي امنیت ملي 

تعیین و تصویب شود.«
بی توجهی به این نکته نیز باعث شــد تا طرف 
غربی بستری مناســب برای بدعهدی بیابد و پس 
از آنکــه ایــران به تمامی تعهداتــش عمل کرد با 
تفسیرهای خود راه را برای دغل پیشگی هموار کند. 
ماجرایی که بر سر خوانش های متفاوتی که از کلمات 
»end« و »left« به وجود آمد نمونه ای از آن بود.

کارشناســان بسیاری بر این عقیده هستند که 
الزم بــود تا طرف ایرانی در هنگام خواندن متن و 
تایید آن از گروهی نخبگان مســایل حقوق و زبان 
انگلیسی و آشنایان به قراردادهای بین المللی در این 
ســطح و کالس بهره بگیرد و چه بهتر می بود اگر 
چند گروه مختلف نظراتشان را اعالم می کردند. البته 
طیف دیگری از کارشناســان هم بودند که معتقد 
بودند گروه مذاکره کننده ایرانی باید می خواست تا 
نسخه ای از قرارداد به زبان فارسی هم تنظیم شود 
چنانکه هر دو متن )انگلیسی و فارسی( مورد وثوق 

و ارجاع باشد.
اینها چند نمونه از شــروط رهبر انقالب درباره 
توافق هســته ای بود که متأسفانه آن گونه که باید 
و شــاید مورد توجه و دقت دســت اندرکاران امر 
قرار نگرفت و مشــکالت متعددی را فراهم آورد. 
هیئت نظارت بر برجام به عنوان عالی ترین مسئول 
رسیدگی به این پرونده، در شرایط حساس و خطیر 
کنونی باید با سرلوحه قرار دادن این شروط، راه را بر 
خسارت های بیشتر بسته و دشمن را زیاده خواهی و 

گستاخی مأیوس کند.

به مناسبت دومین سال انتشار نامه تایید مشروط برجام

نامه ای که این روزها را می دید 
اما دیده نشد


