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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* آلن کروز، مشــاور عالی اســبق وزیر دفاع فرانســه می گوید، آمریکا قطعا از 
خاورمیانه)غرب آسیا( خارج خواهد شد. روند تضعیف آمریکا شروع شده و هرگز 
متوقف نخواهد شد. ایران برنده اصلی تحوالت منطقه است. اظهارات این تحلیلگر 
سیاسی غرب به خوبی ثابت می کند با رشد و بلوغ بیداری اسالمی الهام یافته از 
انقالب اسالمی، دیگر آمریکا و غرب اجازه بازسازی چهره و جایگاه نامشروعشان را 
نخواهند یافت. انقالب اسالمی با استقالل کامل و با محوریت حفظ ثبات و امنیت 
منطقه و حاکمیت کشورها در حال ترسیم منطقه ای بدون حضور شیطان بزرگ 

و غربی هاست.
0918---0291
* حمله وحشــیانه ارتش ســفاک و بزدل آل سعود به مناطق شیعه نشین شرق 
عربستان که به شهادت 5 تن منجر شد، نشانه چهره سفاک رو به زوال سیاست های 
تکفیری شیاطین سعودی است! به اذن الهی خون این شهدا زمینه شعله ور شدن 
گسترده ترین قیام مردمی علیه حکومت طاغوت و متزلزل این رژیم سفاک را رقم 

خواهد زد.
0918---7482
* این روزنامه های زنجیره ای که درباره ادعای اثبات نشــده یک کارگر هفت تپه 
که به گفته وزیر اطالعات با ضد انقالب مرتبط بوده مطلب می نویســند، چرا از 
جنایت هایی که آمریکایی ها در مورد زندانی ها مرتکب می شدند و یا رفتار سبعانه 
اشــرار با بعضی از آمران به معروف که به شهادت آنان منجر شد خفقان گرفتند 
و دم برنیاوردند تا انســان باور کند دلســوز مردمند و بخشی از دستگاه تبلیغات 

دشمنان مردم ایران نیستند.
0936---8717
* طرح اســتانی شــدن انتخابات مجلس یعنی خصوصی سازی خانه ملت برای 

صاحبان ثروت و قدرت.
021---3152

* وقتی شبکه خبر در تاریخ 97/10/18 برنامه ای را برای آگاه سازی ملت از چند و 
چون خصوصی سازی در کشور پخش کرد امیدم ده چندان شد! ما منتظر پیگیری 
انقالبی و گرفتن بیت المال از سارقان دولتی یا شبه دولتی برای نگهبانی از حاصل 

خون هزاران شهید گرامی و عزیز هستیم.
0918---8631
* فقدان سامانه ای کارآمد برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه های مختلف 
در سطوح گوناگون، منشأ بسیاری از مشکالت اجتماعی و فرهنگی در جامعه است! 
متاسفانه بیشتر سایت ها و ایمیل های سازمان ها هم اغلب جنبه تزیینی و تشریفاتی 
پیدا کرده اند! اگر الزام شود که همه مدیران یک شماره سازمانی برای دریافت پیامک 

داشته باشند این معضل دیرینه به سادگی مرتفع خواهد شد!
همدانی
* کپی سازی می تواند تبدیل به صنعت شود، کشور چین ابتدا از همین آغاز کرد و 
رفته رفته توانست به فن آوری دست یابد. کشورهایی همانند چین و هند ابتدا با فساد 
اقتصادی مبارزه کردند، همزمان کپی سازی را با جدیت دنبال کردند. شرکت های 

دانش بنیان هم به تولیدکنندگان کمک کردند تا به فن آوری روز مجهز شوند.
0912---2914
* سال هاست کشورهای توسعه یافته، بارورسازی ابرها را انجام می دهند و همچنان به 
این کار ادامه می دهند و اثبات شده است 10 تا 15 درصد تاثیر در افزایش بارندگی 
داشته است. آقای رئیس جمهور روی چه حسابی این کار را بی اهمیت جلوه می دهند؟
031---0883
* چرا طرح اعالم اموال مسئولین اجرا نشد و هیچ رسانه ای خبر اعالم اموال مسئولین 
را دریافت و اعالم نکرد؟ مردم پیگیر اجرای این امر قانونی هســتند و مسئولین 

موظفند نسبت به آن پاسخگو باشند.
021---3885

* ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان تا حاال به اجرا درنیامده است در همین 
سازمان تأمین اجتماعی همچنان بسیاری از بازنشستگان از رده مدیریت گرفته تا 

مشاغل پایین تر هنوز مشغول کارند و هرماه حقوق می گیرند!
حسینی
* از مسئوالن امر درخواست می شود افراد مستحقی که از ثبت نام سهام عدالت جا 
مانده اند را ثبت نام کنند. به ویژه خانواده هایی که رنج پرستاری فرزندان صعب العالج 

را تحمل می کنند و سالهاست تالششان برای ثبت نام به جایی نرسیده است!
0930---8961

پاسخ روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
در پاســخ به پیام مردمی مندرج در روزنامه در تاریخ 97/9/8 با عنوان »روستای 
رازمیان در استان قزوین آسفالت و روشنایی مناسب ندارد«، به آگاهی می رساند 
محور قزوین- بهرام آباد با مشخصات راه فرعی آسفالته شهر رازمیان را با عبور از 
رشته کوه البرز به طول 65 کیلومتر به مرکز استان متصل می نماید. در این محور 
مطابق با استانداردهای موجود دو الین عبوری هر کدام با عرض 3/50 متر برای 
تردد وسائط نقلیه متناسب با نوع راه تأمین شده است. 12 کیلومتر از مسیر حدفاصل 
پل بهرام آباد تا روستای فالر درسال 1394 روکش آسفالت مجدد گردیده که برای 
تکمیل ادامه این عملیات مطابق با برآوردهای انجام شده اعتباری بالغ بر 100000 
میلیون ریال مورد نیاز می باشد که مراتب به مراجع ذیصالح اعالم گردیده است.

شــایان ذکر اســت در بازه زمانی سال های 95 و 96 در اغلب پیچ های موجود در 
محور حفاظ کناری از نوع گاردریل دو موج و به میزان 8 کیلومتر نصب شده که 
مجموع طول گاردریل های موجود نصب شده در محور به 15 کیلومتر رسیده است، 
از سوی دیگر برای تکمیل عملیات نصب گاردریل در محور نیازمند تأمین اعتباری 
بالغ بر 15000 میلیون ریال می باشد. با این حال تکمیل تدریجی عملیات نصب 

در محور در دستور کار این سازمان قرار دارد.
مزید استحضار در سال 1396 تعداد 250 عدد تابلوی مسیرنما، 150 عدد گروهبانی 
و 50 متر مربع انواع تابلوهای اطالعاتی در محور نصب شده است و در سال جاری 
در محور یادشده 35 کیلومتر خط کشی با فام زرد و همچنین شیار لرزاننده طولی 
اجرا شده که مطابق با گزارش های موجود تصادفات رخ به رخ محور را تا حد قابل 

مالحظه ای کاهش داده است.
الزم به ذکر اســت با عنایت به استانداردها، آیین نامه ها و بخش نامه های موجود 
اجرای روشنایی طولی در راه ها در زمره الزامات ایمنی راه ها قرار نداشته و تنها در 
مواقــع ضروری و با مدنظر قرار دادن اولویت  راه ها به ترتیب نوع و میزان ترافیک 
اجرا می شــود که این محور با توجه به مشخصات هندسی و تعداد تردد نیازمند 

اجرای روشنایی طولی نمی باشد.
همچنین به آگاهی می رســاند راهداری جاری در مسیر قزوین- رازمیان با انجام 
عملیات ریزش برداری، شانه سازی، ترانشه برداری جهت افزایش دید، نصب تابلو و 
عالئم ایمنی، خط کشی، چاله پرکنی، برف روبی و نمک پاشی و انجام فعالیت های 
مرتبط با راهداری زمستانی به صورت مستمر و با صرف هزینه ای بالغ بر 30000 
میلیون ریال توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین انجام 

می شود.

مالهکشیروزنامهاجارهای
بربزکهایخودنسبتبهاروپا

روزنامه اجاره  یی که تا همین چند ماه قبل مشغول بزک اروپا بود، اکنون می گوید 
اروپا ناتوان از ایجاد کانال مبادالت مالی با ایران است.

روزنامه آفتاب یزد پیش از این تیتر و عکس اول خود را به موگرینی اختصاص داده 
و با لحنی فریبکارانه و خالف واقع تیتر زده بود: »هرچه تهران بگوید«! این روزنامه که 
از بزک کنندگان آمریکا در اوج مذاکرات برجامی بود سردبیر این روزنامه )مجتبی- و ( 
از عناصر نفوذی  در حلقه اطرافیان کروبی بود که از کشور گریخت و در خدمت صدای 

آمریکا و برخی رسانه های مشابه درآمد.
اکنون آفتاب یزد پس از آشکار شدن دست آمریکا و اروپا در تیتری با عنوان »ایجاد 
کانال مالی ناکام ماند؟«، می نویسد: »پس از ماه ها انتظار سرانجام اروپایی ها آب  پاکی را 
روی دست ایران ریختند و بر ناتوانی خود در اجرای تعهدات مرتبط با کانال مالی اذعان 
کردند. این اتفاق در حالی رخ دادکه پیشتر بسیاری از صاحب نظران بدبینی های زیادی به 
شکل گیری کانال مالی میان اروپا و ایران داشتند. استدالل کارشناسان این بود که دولتها 
در اروپا نمی توانند شرکت های فعال در کشور خود را ملزم به همکاری و پذیرش سیستم 

مالی نمایند چرا که آنها نگران تحریم شدن از سوی آمریکا هستند.
با این حال اتفاقات روزهای اخیر هم حاکی از آن بود که اروپا عالوه بر محقق نکردن 

وعده کانال مالی یک تحریم جدید بر علیه یک نهاد ایرانی برقرار کرده است.
اعمال این تحریم از سوی اروپا درست چند روز پس از آن صورت گرفت که آنها اعالم 
کردند که نمی توانند SPV )سیستم  اروپایی جایگزین سوئیفت( را برای حفظ برجام و 

به عبارتی تداوم فعالیت مالی با تهران فعال کنند.
به دنبال این رویداد، محمود واعظی خبر دادکه اروپایی ها از ایران به دلیل اجرایی 
نشدن SPV عذرخواهی کردند. این اظهارات در حالی بود که وی تقریبا چند هفته قبل 

گفته بود اروپایی ها تا دو هفته دیگر  SPV را اجرایی می کنند.
با این حال واعظی در توضیح این اتفاق گفت: من هیچ گاه نگفتم  SPV تا دو هفته 
دیگر اجرایی می شود، بلکه گفتم تا آخر سال میالدی این اتفاق رخ می دهد یعنی همان 

حرفی که خانم موگرینی زده بود را گفتم.«
ایــن روزنامه اجاره ای می افزاید: »در خود اروپــا از ابتدا، عزم جدی برای راه اندازی 
کانال مبادالت مالی وجود نداشت. اکنون کاسه صبر تهران در حال لبریز شدن است.«)!(

نهبهآنترورشخصیت
ونهبهاینمجیزگویی

سردبیر روزنامه کارگزاران به تجلیل از هاشمی پرداخت و این در حالی است که وی 
پیش از این با انتشار کتاب هایی از هاشمی با عنوان مافیایی »پدرخوانده« یاد کرده بود.

محمد قوچانی در روزنامه کارگزاران نوشــت: هاشــمی رفســنجانی بیش از آنکه 
دموکرات باشد، جمهوریخواه بود. جمهوریخواهی در اندیشه سیاسی، گرچه بر انتخابی 
بودن مقامات سیاسی تاکید دارد اما انتخابی بودن را به معنای پیروی نخبگان سیاسی 
از عوام سیاسی نمی شمارد. جمهوریت بر مبنای فعلیت بنا شده است که معیاری مهمتر 
از انتخابات است. در جمهوری سیاستمداران افراد شایسته ای هستند که نه فقط نماینده 
ملت که مدیر دولت هم هســتند و حق دارند که بر مبنای مصلحت عمومی و فضیلت 
مدنی جامعه را اداره کنند. پاسخگویی آنان به ملت به معنای پیروی آنان از عوام نیست. 
آنان باید قدرت اقناع ملت و اقتدار اداره دولت را با هم داشــته باشند. یک جمهوریخواه 
برخالف یک دموکرات سیاست ورزی را به مبارزه دائمی و ابدی انتخاباتی فرو نمی کاهد 
و هر رفتار سیاسی را یک رفتار انتخاباتی نمی داند که الزاما باید رضایت مردم را کسب 
کند. او به همان اندازه که »از مردم« است »برای مردم« هم کار می کند و اسیر پوپولیسم 
نمی شود. داور نهایی برای یک جمهوریخواه »عقل سیاسی« است هرچند که در عرصه 
عمومی و اجرایی به صندوق رای تمکین می کند اما یک جمهوریخواه معتقد اســت که 
گاه مردم هم اشــتباه می کنند و صدای مردم، صدای خدا نیست و درستی یا نادرستی 
امور نه با رای عامه که با عقل و منطق و مصلحت و عقالنیت سنجیده می شود. گرچه در 
عرصه عمل گریزی جز انتخابات و صندوق رای نیست. بر این اساس گرچه اکبر هاشمی 
رفسنجانی بیشترین مبارزه انتخاباتی در میان روحانیان و سیاستمداران ایرانی )چهار دوره 
ریاست جمهوری کامیاب و ناکام، چهار دوره مجلس شورای اسالمی کامیاب و ناکام و پنج 
دوره مجلس خبرگان رهبری( را پشــت سر داشت اما حتی رای نه مردم به او، وی را از 
سیاست دور نساخت چرا که جمهوریخواهی را بر مردم ساالری برتری می داد و انتخابات 

برای او طریقت داشت نه موضوعیت.

هاشــمی از ایده آلیسم به دور بود و مدافع رئالیسم سیاسی بود. همین اندیشه او را 
میانه رو و معتدل می ساخت. پراگماتیست ها از آنجا که به نتیجه بها می دهند پیش از آنکه 

در بند وسیله باشند، به اهداف خود فکر می کنند.
هاشمی رفسنجانی بیش از آنکه به توزیع ثروت فکر کند به تولید ثروت فکر می کرد. با 
آنکه او با خطبه های عدالت اجتماعی در دهه 60 پیشتاز طرح این موضوع در فقه اسالمی 
بعد از سیدقطب بود اما در دهه 70 دریافت که تا توسعه رخ ندهد عدالت ممکن نیست. 
فهم هاشمی از عدالت نه توزیع عادالنه فقر که تولید عادالنه ثروت بود که بر قاعده رقابت 
استوار بود. هاشمی در عرصه عمل در اجرای این سیاست مرتکب اشتباهاتی شد اما بنای 

توسعه ایران بعد از انقالب را هاشمی گذشت.
آیت اهلل اکبر هاشمی  رفسنجانی به عنوان یک جمهوریخواه )نه دموکرات( به عنوان 
یک عمل گرا ) نه بنیادگرا( به عنوان یک توســعه گرای عدالت خواه )نه مساوات گرا( و به 
عنوان یک استراتژیست مصلحت گرا )نه ایدئولوگ حقیقت گرا( پدر فکر اعتدال در ایران 

بعد از انقالب است.
این تحلیل در حالی اســت که قوچانی در زمره افراطیون مدعی اصالح طلبی قرار 

داشت که به ترور شخصیت  هاشمی پس از دوم خرداد 76 پرداختند.
نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست نشریاتی چون همشهری، نشاط، عصرآزادگان، اخبار 
اقتصاد، صبح امروز، آفتاب امروز، مشارکت، بهار، ایران فردا... -که هم اکنون در خارج از 
کشور به ســر می برد و دوره ای طوالنی با قوچانی همکاری داشته- چند سال پیش در 
خاطرات خود نوشــته: »رواج روابط غیرحرفه ای به خصوص در روزنامه های تازه شــکل 
گرفته بعد از دوم خرداد، از حالت نهفته، تبدیل به روال عادل می شود در گرفتن آگهی، 
پورسانتاژ، جذب دختران خبرنگار فاقد کیفیت ژورنالیستی و واجد کیفیات فیزیکی ... بعدا 
در روزنامه های دیگر دیدم که چگونه مدیر فالن وزارتخانه می تواند اخبار مورد نظرش را در 
مطبوعات مورد نظر به چاپ برساند و اخبار انتقادی را راهی سطل زباله کند، فقط کمی 
خرج دارد. یادمان می رود که با چه هدفی وارد مطبوعات شده ایم... وقتی روزنامه لطیف 
صفری )نشاط( توقیف شد، شمس الواعظین با صاحب مجوز عصر آزادگان به توافق رسید. 
حس کردم که صفری از پشت خنجر خورده و کسی آنچنان تحویلش نمی گیرد... سر خم 
کردن جلوی عطریانفر خیلی سخت بود... آمده بود اخبار اقتصاد و دنبال شمس می گشت. 
آمده بود آنجا تا قرار آگهی کارگزاران با عصر آزادگان را بگذارد و همان مســئله ای شــد 
که بعدها میان بچه های مطبوعات دهان به دهان گشت. طرفداری شمس از هاشمی به 
بهانه 48 میلیون تومان آگهی... بچه های عصر آزادگان سر چرخش مشهود به آن سمت 
معترض بودند. قیافه محمد قوچانی هم دیدنی بود و گاه شمس مجبور می شد برای رد گم 
کردن، مطلبی انتقادی علیه هاشمی چاپ کند. هر وقت سر و کله فرنود آنجا پیدا می شد 

می توانستیم حدس بزنیم آگهی جدیدی، عکس جدیدی انداخته یا...«
آیتاهللجوادیآملی:گفتهبودیم

برجامخطردارد؛بهآمریکااعتمادنکنید
آیت اهلل جوادی آملی می گوید درباره برجام هشــدار داده و گفته بودم انگشتان تان 

را بشمارید.
آیت اهلل العظمی جوادی آملی در اظهاراتی با اشاره به دشمنی تاریخی آمریکا گفت: 
کفاری که از دشمنی دست برنمی دارند، شما هم با آنها دشمن باشید، حواس تان جمع 
باشد 5 سال قبل که مسئوالن امور خارجه آمده بودند به آقایان گفتم وقتی با آمریکایی ها 

دست می دهید، انگشتان تان را بشمارید!
به گزارش »وطن امروز«، وی با تشریح اظهارات خود به مسئوالن وزارت امور خارجه 
خاطرنشان کرد: به آنها گفتم اینها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند، ما در کودتای 28 
مرداد آمریکایی ها را دیدیم. بعد از 3 سال هم گفتیم که دیاثت سیاسی هم وجود دارد، 

مواظب باشید قبل از اینکه دیگران بگویند برجام خطر دارد، ما به اینها گفتیم.
وی افزود: دشمنان به عهد خود پایبند نیستند؛ نمونه بارز عهدشکنی را بعد از قطعنامه 
دیدیم؛ صدام روسای همه کشورهای عربی را به ایران فرستاد و با امام مذاکره کردند تا 
قطعنامه را بپذیریم ولی سال ها بعد وقتی پذیرفته شد عملیات مرصاد را علیه ما راه انداختند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این مرجع تقلید در پایان خاطرنشان کرد: آدم وقتی 

با کفار معامله می کند انگشتش را می شمارد ولی اگر خدای ناکرده فریب بخورد، دیگر 
تقصیر خودش است.

آیت اهلل جوادی آملی موضوع دیاثت سیاســی را نخستین بار اردیبهشت ماه 95 در 
دیدار محمدرضا عارف مطرح کرده بود. این مرجع تقلید در آن دیدار با بیان اینکه دیاثت 
یا اخالقی است یا سیاسی، عنوان کرد: بیگانه را در حریم خود راه دادن و وارد حریم غیر 

شدن با غیرت سازگار نیست.
بیبیسی:اصالحطلباندیگرنمیخواهند

سوارماشیندولتباشند
شبکه دولتی انگلیس ضمن ابراز نگرانی از شکرآب شدن اصالح طلبان با دولت، به 

بررسی این سؤال پرداخت که آیا آنها می توانند از ماشین دولت روحانی پیاده شوند.
بی بی سی نوشت: مرتضی حاجی، عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان، حسن 
روحانی را متهم کرد که »فرمان را رها کرده اســت«. اکنون پرســش این اســت که آیا 
اصالح طلبان قادرند از ماشــین دولت پیاده شــوند. آن هم پس از 6 سال همسفری در 

دولت یازدهم و دوازدهم.
سعید حجاریان از نظریه پردازان طیف سیاسی اصالح طلب می گوید اصالح طلبان به 
خاطر عدم تحقق وعده های روحانی با دولت »زاویه دار« شده اند. محمود واعظی، رئیس 
دفتر روحانی می گوید انتقادهای جدید اصالح طلبان از دولت به خاطر »انتخابات بعدی« 
است، اما این موضوع به »رأی آوری« آنها منجر نخواهد شد. او به طور ضمنی تأیید کرد 

که دولت و اصالح طلبان تا حدی فاصله گرفته اند.
سعید حجاریان پیشتر گفته بود اصالح طلبان با دولت »عقدی به صورت ائتالف نبسته 

بودند«.حاال باید دید آیا اصالح طلبان قادرند سفره خود را از دولت جدا کنند؟
بی بی سی می افزاید: 11 مهرماه 1397، در دیداری کم سابقه شماری از اصالح طلبان 
و اعضای دولت در جلسه ای مشترک گرد هم آمدند. جلسه ای به دعوت دولت که ریاست 
آن را محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاست گذاری اصالح طلبان بر عهده داشت. شماری 
از چهره های شناخته شده طیف سیاسی اصالح طلبان از جمله عبداهلل نوری و غالمحسین 
کرباسچی و مصطفی معین دعوت رئیس جهموری برای شرکت در این جلسه را نپذیرفتند  

اما حتی این موضوع هم سبب نشد که فضای این نشست بدون تنش باشد.
این جلسه غیرعلنی، نشانه ای گویا از تغییر رویکرد اصالح طلبان در برابر دولت بود. 
تا پیش از این، به گفته محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشــین، قرار بود با وجود همه 
انتقادها، حمایت از دولت ادامه یابد. اما در این جلســه، علی شکوری راد، دبیرکل حزب 
اتحاد ملت و خاتمی گفته »رابطه ما با دولت قطع است«.  حسین کمالی، دبیرکل حزب 

اسالمی کار گفت »با این دست فرمان همه ما در انتخابات بعد بازنده ایم«.
با وجود فضای متشنج، نشست مشترک 11 مهرماه دولت و اصالح طلبان یک نتیجه 
مشــخص داشت: توافق بر سر تشــکیل »کارگروهی برای تنظیم رابطه دولت و جبهه 

اصالحات«؛ کارگروهی که هرگز تشکیل نشد.
اما چرا آن گونه که رئیس دفتر آقای روحانی می گوید این کارگروه تشکیل نشد؟

بی بی سی درباره این »کشتی طوفان زده« می نویسد: اصالح طلبان و دولت دستکم 
تا زمستان سال 1396 رابطه ای نسبتا نزدیک را تجربه می کردند به یکباره اما سلسله ای 

از بحران ها آغاز شد.
دولتی که با شعار »تدبیر و امید« بر سر کار آمده بود، حاال متهم بود که راهکاری برای 
عبور از بحران ندارد. روحانی نزدیک 200 روز از حضور در کنفرانس خبری خودداری کرد.
در این مدت نه تنها، بسیاری از وعده های روحانی همچون اشتغال و کنترل تورم و 
رفع حصر محقق نشد بلکه برخی دستاوردهای دولت او از جمله برجام نیز به خطر افتاد. 
اما بحران تنها به دولت ضربه نزده بود. با تغییر شــرایط سیاسی از زمستان 96 به بعد، 
اصالح طلبان نیز اوضاع بهتری نداشتند و اعتبار اجتماعی شان به چالش کشیده شده بود.

یک سال مانده به انتخابات مجلس شورای اسالمی، اصالح طلبان دیگر چندان راغب 
نیستند سرنوشت سیاسی خود را با دولت گره بزنند.

اما مشــخص نیست تصمیم به این جدایی، آن هم پس از شش سال ائتالف، آیا از 
سوی رأی دهندگان و معترضان و منتقدان آنها به رسمیت شناخته خواهد شد یا نه؟ به 
ویژه آنکه شماری از اصالح طلبان، از جمله اسحاق جهانگیری همچنان از امتیاز حضور در 
دولت برخوردارند. با این همه، اصالح طلبان مدتی است ترجیح می دهند به جای یادآوری 
نقش خود در انتخاب روحانی و همچنین چانه زنی برای نفوذ بیشتر در کابینه، راه شان را 
از دولت جدا کنند. آنها دیگر نمی خواهند سوار ماشین دولت باشند، اما مشخص نیست 

آیا خودروی دیگر هست که آنها را به مقصد برساند یا نه.

گفت و شنود

كجا رفته؟!
گفت: روزنامه انگلیســی »ایندیپندنت« با اشــاره به تعداد فراوان 
کارتن خواب ها و گرسنگان در انگلیس پیشنهاد کرده است یک عضو دیگر 

با عنوان »وزیر گرسنگی« به کابینه این کشور اضافه شود!
گفتم: این همان انگلیس است که تا چند دهه قبل با افتخار 
می گفت »خورشید هرگز در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند«!

گفت: هنوز هم از رو نرفته و با پررویی خودش را یک قدرت جهانی 
می داند و برای برخی کشــورها دستورالعمل صادر کرده و شاخ و شانه 

هم می کشد!
گفتم: گدایــی به خانه ای که فکر می کرد صاحب ثروتمندی 
دارد رفت و از  پسر صاحبخانه که دم در آمده بود مقداری پول 
خواست و جواب شنید که نداریم. گفت؛ پیراهنی بدهید. جواب 
منفی بود. مقداری نان و غذا خواست، نداشتند. گفت؛ به پدرت 
بگو بیاید. گفت در خانه نیســت؛ به مجلس عزای همسایه رفته 
است، گفت؛ خبرش کن که عزا همین جا در خانه خودتان است!

سعداهلل زارعی

انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی در آستانه چهلمین سال خود و 
به عبارتی در آستانه ورود به پنجمین دهه از حیات خویش قرار گرفته 
است، کم نیستند اندیشمندانی که معتقدند، ایران به سبب انقالب اسالمی 
و نظام برآمده از آن امروز در جایگاهی نشسته که به »اعجاب« و »اعجاز« 
شبیه تر است. بعضی که خواسته اند از فروغ این جایگاه اعجاز گونه بکاهند، 
گفته اند منزلت ایران به دوران هخامنشیان و ساسانیان بازگشته است. اما 
البته محبوبیت ایران امروز نزد ملت ها و جانبداری جانانه آنان از »ایران 
اسالمی« چیزی نیست که با نظام های شاهنشاهی ولو اینکه بعضا دارای 
اقتدار ویژه و شــکوه مادی هم بوده اند، قابل مقایسه باشد. چرا که نفوذ 
جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی در سطح بین المللی و منطقه ای امری 
تحمیل شده و متکی بر زور و جنگ و حتی کرم بخشی نیست. این نفوذی 
»تحسین شده« از سوی ملت های منطقه است. مشابه این نفوذ برای ایران 
در هیچ مقطع تاریخی نه در دوره پادشاهان مقتدری مثل کورش و نه در 
دوره پادشاهان متوسط و ضعیف وجود نداشته و این همه در حالی است 
که روزی که انقالب اسالمی در ایران به پیروزی رسید و تا امروز، کشور 
ما در معرض انواعی از دشمنی ها قرار داشته است. در واقع »ایران ضعیف 
دیروز« در عین قرار گرفتن در مصاف جهانی و جنگ هایی فرسایشی به 

»ایران مقتدر امروز« تبدیل شده است.
ایران در دوره هایی از تاریخ خود، یک قدرت سرآمد بوده و بر بخش 
عظیمی از جهان سیطره داشته و گاهی قلمرو آن به جنوب فرانسه و غرب 
آفریقا هم می رسیده اما این نفوذ به معنای »قدرت همراه سازی« نبوده بلکه 
بر عنصر »اجبار« تکیه داشته است و از این رو محبوبیت مردمی نداشته 
و به خصوص در نزد انسان های صالح و با فرهنگ منفور بوده است. از این 
رو خداوند متعال در آغاز سوره مبارکه روم می فرماید »رومیان مغلوب 
شــدند در جنگی که در زمینی نزدیک میان آنان و ایرانیان روی داد اما 
آنان در اند ســالی و به زودی بر ایرانیان غلبه می کنند و آن روز مومنان 
شاد می شوند«. یکی از مهمترین نشانه های فقدان نفوذ واقعی ایران حتی 
در دوره ای که سیطره عظیمی داشته و یکی از دو یا چند قدرت بزرگتر 
جهان بوده این است که دین ایرانیان که باید مهمترین عنصر فرهنگی 
ایران آن روز باشد، از دایره ایران فراتر نرفته و به متصرفات آن در عراق 
عرب و شامات و مناطق شبه قاره و آسیای میانه و... منتقل نشده است. 
دین زرتشت که حدود 1000 سال پیش از میالد مسیح پدید آمده است 
و در یک دوره دستکم 1500 ساله مورد حمایت قاطع »پادشاهان مقتدر« 
بوده نتوانسته از محدوده »ایران اصلی« فراتر رود و آنهم با فاصله بسیار 
کمی از طلوع اسالم عمال از میان رفته است و آن طور که گفته می شود 
امروز تعداد پیــروان آن در دنیا از حدود 200 هزار نفر فراتر نمی رود که 

عمدتا در ایران و هند زندگی می نمایند.
اما اگر نخواهیم راه دوری برویم، ایران در دوره اخیر یعنی در دهه های 
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی نیز نفوذی در بین کشورها، ملت ها و 
دولت های منطقه نداشته است ایران مقتدر پیش از قاجار با رسیدن به نیمه 
دوران قاجار رو به ضعف نهاد و به خصوص پس از تحمل شکست های پی 
در پی در جنگ های ایران و روس تحت سیطره غرب قرار گرفت و عمال به 
جز در سال هایی معدود نظیر دوره حدود سه ساله امیرکبیر استقالل خود 
را از دست داده بود از این رو ایران، اگرچه برخالف بسیاری از کشورها و 
دولت های منطقه هیچگاه مستعمره نبوده اما »استقالل«، به درستی یکی 
از محوری ترین مطالبات و شعارهای مردم ایران در جریان انقالب اسالمی 
بود این موضوع به تنهایی وضع ایران را در دوره بیش از یکصد ساله پیش 

از انقالب نشان می دهد.
اما چرا ایران قبل از انقالب که به دلیل سرسپردگی اش از سوی انگلیس 
و آمریکا حمایت سیاسی و نظامی می شد دربین ملت ها و دولت های منطقه 
منفور بود؟ دالیل مختلفی برای نفرت ملت ها از ایران وجود دارد. یکی از 
دالیل این نفرت همین دست نشانده بودن حکومت ایران و زشت بودن 
آن نزد ملت های منطقه بود که البته در این بعد بقیه دولت های منطقه هم 
کم وبیش با ایران همداستان بودند. اما بیش از این سیاست های فرهنگی 
داخل کشور سبب نفرت مردم به نظام ایران شده بود کمااینکه به همین 
دلیل مردم ایران نیز با سیاست های فرهنگی حکومت پهلوی و پیش از 

آن با حکومت قاجار مخالف بودند.
رژیم شاهنشاهی در دوره های قاجار و پهلوی بر نوعی برتری طلبی 
تاریخ گرایانه اســتوار بود که امروزه اصطالحاً به آن »شوونیســم« 
)chauvinisme( می گوینــد به این معنا که رژیم های قاجار و پهلوی 
بر یک نوع »میهن پرستی افراطی و ستیزه جو« درمقابل ملت های دیگر 
دنبال کرده و ادبیاتی مبتنی بر برتری طلبی و نوعی شکوه معارض ملی 
تاکید می کردند و براساس آن مدعی نوعی از »حقانیت« و »مشروعیت« 

انحصاری بودند.
درواقــع مرامنامه »شوونیســم ایرانی« در نژادپرســتی آریایی، 
ترک ستیزی، عرب ستیزی، اسالم ستیزی و باستان گرایی و درمواردی تبلیغ 
دین زرتشت تعین و معنا پیدا می کرد و طبعا یک چنین عظمت خواهی 
نژادپرستانه و شرک آلود نمی توانست در یک محیط منطقه ای که ملت ها 
و همه اقوام آن پیرو دینی توحیدی هستند، مقبولیت داشته باشد. ممکن 
است گمان شــود این شوونیسم ایرانی فقط ازسوی حکومت های ایران 
دنبال می شده است. اما باید گفت این ادبیات، اعتقادات و روشی بوده که 
عالوه بر آنکه از سوی حکومت های قاجار و پهلوی دنبال شده، همزمان 
با آن و توأمان روشنفکران و نخبگانی نظیر آخوندزاده، میرزاملکم خان، 
سید حسن تقی زاده، کاظم زاده، محمود افشار، احمد کسروی، تقی ارانی، 
محمد تقی بهار )ملک الشعرا(، رضازاده شفق، محمدعلی فروغی و یحیی 

ذکاء به آن دامن زده و بر آن لباس عقل و منطق و فلسفه می پوشاندند!
وضع ایران قبل از انقالب وضع کشــوری بود که به واقع در محیط 
منطقــه مورد »نفرت متراکم« ملت ها و دولت ها و در نتیجه در انزوا قرار 
داشت و تبدیل شدن به »دنباله غرب« بر درجه نفرت ملت های منطقه از 
ایران افزوده بود و باید گفت در مهمترین پرونده منطقه ای در دوره پهلوی 
دوم یعنی پرونده فلسطین، در کنار خیانت و سهل اندیشی اعراب، رژیم 
پهلوی و شوونیسم ایرانی نقش مهمی در پیدایی دولت غاصب اسرائیل 
در فلسطین و دست یافتن غرب به یک سرپل مهم در منطقه ایفا کردند.

با پیروزی انقالب اســالمی، ایران تولد تازه ای پیدا کرد از یک سو 
حکومت، به دلیل ابتنا بر »دین« و »مذهب« جایگاه رفیع و مستحکمی 
در داخل ایران پیدا کرد به گونه ای که توانست در طول 40 سال از انواعی 
از جنگ های خارجی و فتنه های داخلی و توطئه های درهم تنیده داخلی 
و خارجی بسالمت عبور کند و از سوی دیگر به دلیل تکیه ایران به دین 
در این دوره، از پشتوانه پیروان اسالم در منطقه بهره مند شد و به حدی از 
نفوذ رسید که توانست توطئه های بسیار بزرگی را در دور دست های خود 
و در کشورهایی نظیر لبنان و سوریه که با آن مرز مشترک خاکی و آبی 
ندارد، خنثی نماید. پیروزی شکوهمند انقالب ایران در لبنان در قالب اخراج 
اسرائیل، آمریکا و فرانسه و بعدها در اخراج گروه های تکفیری وابسته جلوه 
نمود؛ این پیروزی در عراق در قالب اخراج نظامیان اشغالگر آمریکا از این 
کشور و سپس انهدام گروهک تروریستی داعش جلوه نمود بر این اساس 
اگر بگوئیم در دوره جمهوری اسالمی، »دست مداخله گر خارجی« جای 
خود را به »دست معاونت برادرانه اسالمی« داد، سخن گزافه ای نگفته ایم 
و این در واقع »حق برادری« بود که ادا می شــد نه »حق اعمال زور« که 
پیش از این از سوی آمریکا دنبال می گردید و در »شوونیسم ایرانی« هم 

جلوه ای فرهنگی داشت و البته به جایی هم نرسید.
نفوذ جمهوری اسالمی، امروز یک نفوذ عمیق، پردامنه و همه جانبه 
است که البته جلوه های امنیتی و نظامی آن در تصور ایرانیان برجستگی 
بیشــتری پیدا کرده است این در حالی اســت که اگر نفوذ فرهنگی و 
عاطفی ایران در لبنان نبود، حزب اهلل پدید نمی آمد و در عراق به پیدایی 
»حشدالشعبی« منجر نمی شد عالوه بر این نفوذ جمهوری اسالمی در این 
منطقه جنبه کارکردهای دولتی هم دارد یعنی در حوزه بهداشت و درمان، 
در حوزه راه و ترابری، در حوزه صنعت و معدن، در حوزه کشــاورزی، در 
حوزه آموزش و پرورش، در حوزه علم و فن آوری، در حوزه دفاعی- امنیتی 
و... و بطور کلی هرآنچه که شکل دهنده به یک »دولت پاسخگو« و مقتدر 
است، ایران اقدامات بسیار بزرگی انجام داده است که امکان طرح حتی 

بخشی از آن ها در رسانه های عمومی فراهم نشده است.
ما در این یادداشت نمی توانیم به همه ابعاد انقالب اسالمی و نتایج 
داخلی و خارجی آن بپردازیم و طبعــاً به دلیل مجال کم باید فقط به 
گوشه ای از آن می پرداختیم. انتخاب مسئله »نفوذ ایران« و تطبیق آن 
با وضعیت قبل از انقالب به این دلیل صورت گرفت که موضوع »قدرت 
منطقه ای ایران« مهمترین مباحثات دامنه دار ســال های اخیر داخل و 

خارج ایران بوده است.

ایران، قدرت اختیار 
در برابر قدرت  اجبار

یادداشت روز

نکته

کارمندان کنونی و پیشــین 
وزارت خزانه داری آمریکا می گویند، 
و سیاست های  تفکرات  بی ثباتی 
رئیس جمهور این کشور باعث ایجاد 
موجی از استعفا و مهاجرت از این 
وزارتخانه شده است؛ جایی که در 
تهران آن را »اتاق جنگ اقتصادی« 

علیه ایران می دانند.
در ادامه موج اســتعفاها و آشوب 
داخلــی در دولت آمریکا به ریاســت 
کارکنان  اکنــون  ترامپ«،  »دونالــد 
وزارت خزانه داری این کشور می گویند 
فشارهای مختلف و مشکالت مدیریتی 
سبب نوعی انزوا و خروج اجباری از این 

وزارتخانه شده است.
پایگاه خبری »دیلی بیست« بعد از 
مصاحبه با هشت کارمند و مقام کنونی و 
پیشین وزارت خزانه داری آمریکا نوشته، 
عواملی ماننــد »مدیریت کوته بینانه، 
و جلسات  ســتیزه جویی های داخلی 
نیمه شــب متعدد« فقط تعــدادی از 
مشکالت عدیده ای است که طی هشت 
ماه گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا 
را بــه هم ریخته و ســبب ایجاد موج 
بزرگ مهاجرت و استعفای کارمندان 

شده است.
بر این اســاس، بخش اعظمی از 
تنش ها و اختالفات در وزارت خزانه داری 
آمریکا، در »دفتر تروریسم و اطالعات 
مالی« که مســئول اعمال تحریم های 
مختلف بر کشورها و گروه های مخالف 

با واشنگتن است، رخ می دهد.
در تهران، وزارت خزانه داری آمریکا، 

همان »اتاق جنگ ساکت اقتصادی« 
علیه ایــران قلمداد می شــود؛ جایی 
که »دفتر تروریسم و اطالعات مالی« 
را در خود جای داده؛ اداره ای که بخشی 
از دستگاه اطالعاتی آمریکا هم به شمار 
می رود و یکی از مأموریت های اصلی آن، 

کار علیه ایران است.
توســط  افــراد مصاحبه شــده 
دیلی بیســت می گویند کــه عالوه بر 
آشوب و سرگردانی که درپی تغییرات 
مکرر سیاســت های ترامپ در دولت 
آمریکا به وجود آمده بود، ســران این 
وزارتخانه نیز با از دســت دادن اعتماد 
به نفس، ارزیابی هــای حرفه ای خود 
روی موضوعات کلیدی شــامل اعمال 

تحریم ها را حقیر می بینند.
یکی از کارمندان وزارت خزانه داری 
آمریکا جّو بالتکلیفی و سرگردانی در 
دولت ترامپ را اینگونه توصیف می کند: 
»انگار ما همسِترهایی هستیم که در یک 

چرخ گردان، می دویم«.
بر اســاس این گزارش، تغییرات 
دمدمــی مزاجانه سیاســت های کاخ 
سفید درپی نظرات ترامپ، مسئوالن 
و کارمنــدان وزارت خزانه داری آمریکا 
را مجبور کرده که 20 ســاعت در روز 
به کار خود مشــغول شوند آنهم بدون 
آنکه مطمئن باشند چیزی که روی آن 
کار می کنند، حتی روز بعد در دستور 
کار دولت خواهد بود. همین امر یکی 
از دالیل اســتعفای چندین نفر از این 

وزارتخانه بوده است.
یکی از کارمندان پیشین وزارت 

خزانه داری آمریکا درباره خودکامگی 
ترامپ در تعیین سیاســت های این 
نهاد دولتی می گوید: »همه چیز بسیار 
ارتجاعی به نظر می رسد. یک روز به ما 
می گفتنــد، روی یک موضوع تمرکز 
کنیم و روز بعد اخباری می رسید که 
به تبع آن باید روزی موضوع دیگری 
کار می کردیم. جریان مدیریت، از باال 
به پایین بود. اگر شخص رئیس جمهور 
تصمیم می گرفت که مسیر دیگری را 
درباره ایران یا روســیه یا هر کشــور 
دیگری در پیش بگیرد، ما هم باید به 

همان سمت پیش می رفتیم«.
این فضای سردرگمی و نارضایتی 
حتی بــر مســئوالن ارشــد وزارت 
خزانه داری نیز تاثیر گذاشته و باعث 
شــده بود که شــکایات و گالیه های 
هــر روزه کارمندان را در نظر نگیرند 
و همین امر باعث استعفاهای بسیاری 

شده است.
بــه اذعــان کارمنــدان کنونی و 
پیشین وزارت خزانه داری آمریکا، »فرار 
مغزها«ی کنونی در زمانی رخ می دهد 
که دولت ترامپ در برهه حساسی هم از 
نظر تدوین سند سیاست خارجی برای 
ســال 2019 و هم تحریم های جدید 
علیه ایران و خروج از توافق هســته ای 

این کشور قرار دارد.
اردیبهشت ماه گذشته رهبر انقالب 
درباره وزارت خزانه داری آمریکا گفته 
بود که »امروز برای دشمنان ما جنگ 
اقتصــادی مطرح اســت، اتاق جنگ 
آمریکا علیــه مــا، وزارت خزانه داری 

آمریکا است«.
در همیــن حیــن، »اســتیون 
منوشــین« وزیر خزانــه داری دولت 
ترامپ به جای آنکه به مشکالت داخلی 
وزارتخانــه اش و مســائل فوق الذکر 
بپردازند، در حال آرام کردن وضعیت 
اقتصــادی و بازارهای مختلف آمریکا 
درپــی اظهاراتش دربــاره نقدینگی 
بانک های این کشــور و تعطیلی 19 

روزه دولت فدرال آمریکاست.
به نوشته دیلی بیست، اختالف نظر 
»سیگال مندلکر« معاونت تروریسم و 
اطالعات مالی در وزارت خزانه داری با 
»مارشال بیلینگسلی« دستیار منوشین 
در امور تامین مالی تروریسم در مورد 
سرعت و شدت تحریم ها علیه ایران و 
روســیه، جّو کاری در »دفتر تروریسم 
و اطالعات مالی« را غیرقابل تحمل تر 

کرده است.
به گزارش فــارس کارمندان این 
بخــش در وزارت خزانــه داری آمریکا 
می گویند که نمی دانستند از کدام یک، 
تبعیت کنند زیرا اختالفات آنها به قدری 
وسیع بود که واقعا هیچ راهکاری برای 

حل آن به ذهن نمی رسید.
در دو ســالی که از ورود ترامپ 
به کاخ ســفید می گذرد بیش از 40 
نفــر از اعضای ارشــد دولت او اخراج 
شده، اســتعفا کرده یا با نفراتی دیگر 
جایگزین شــده اند و اکنــون دولت 
ترامپ شاهد سومین تعطیلی خود در 
پی اختالفات سیاستمداران آمریکایی 

با یکدیگر است.

در پی اختالف نظر و استعفاهای مکرر در وزارت خزانه داری آمریکا رخ داد

آشوب در اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران

با اشاره به بدعهدی اروپا در تامین کانال ویژه مالی

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
وقت اروپا تمام شده است

دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی گفت: فرصــت اروپایی ها 
در  برجامی  تعهدات  ادای  برای 
قبال کشــورمان به ویژه کانال 
یافته  پایان   »spv« مالی  ویژه 

است.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
بین المللي  امنیت ملی در همایش 
»دفــاع و امنیت در غرب آســیا« 
ادای  اروپایی ها برای  گفت: فرصت 
تعهدات برجامی در قبال کشورمان 
 »spv« به ویژه کانال ویــژه مالی
پایان یافته است. شمخانی در پاسخ 
به پرسش یکی از شرکت کنندگان 
همایش مبنی بر این که شما گفتید 
فرصت اروپا به اتمام رسیده است آیا 
منظورتان درباره SPV است، گفت: 
منظورم در مورد تعهداتی است که 
آنــان در قبال برجام داشــته اند و 

SPV نیز یکی از آن هاست.
برجام، وعده های محقق نشده

پایــگاه خبــری المانیتــور در 
گزارشــی با اشــاره بــه اظهارات 
شــمخانی نوشت: تاکنون برجام به 
جای اینکه گشاینده فصل جدیدی 
از روابط میان ایران و غرب باشــد، 

فرصتی اســت کــه به فهرســت 
بلندباالی وعده های محقق نشــده 

افزوده شده است.
المانیتور در ادامه نوشت: هیچ 
مقام رسمی در ایران تاکنون صریحا 
نگفته بود که فرصت اعطا شــده به 
اروپــا برای انجــام تعهداتش طبق 
برجام خاتمه یافته است. در عوض 
مقامــات ایرانی از روحانی گرفته تا 
ظریف، بارها هشدار داده بودند که 
این زمان در حال منقضی شــدن 
اســت و ایران منتظر اروپا نخواهد 
مانــد و یا اینکه ترک توافق یکی از 

گزینه های ایران است.
این پایگاه خبری افزود: موضع 
شمخانی نسبت به توافق هسته ای، 
بــا توجه به نــوع رابطــه ای که با 
روحانی دارد و موقعیت او در نظام 
تصمیم گیری ایران، از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
المانیتور تصریــح کرد: به نظر 
تحریم های  اگرچــه  می رســد که 
جدید اروپا موجب برگرداندن ورق 
نمی شود، اما تداوم انفعال اروپا در 
تاسیس سازوکار ویژه مالی به خوبی 

می تواند باعث چنین اتفاقی شود.

به هر قیمتی 
در برجام نمی مانیم

دستیار  امیرعبداللهیان  حسین 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
در صفحه شــخصی خود نوشــت: 
داشــتن رابطه قوی با اروپا همواره 
بخشی از عقالنیت سیاست خارجی 
جمهوری اســالمی ایران بوده است 
اما غربی ها باید با »شــوکی« مواجه 
شوند که بدانند به هر قیمتی در تونل 
یکطرفه برجام کنونی نخواهیم ماند.

کرد:  تصریح  امیرعبداللهیــان 
اکنــون اروپــای مامن تروریســم 
و منافقیــن بایــد پیامــی معقول، 
حکیمانه اما »شــوک آور« دریافت 

کند.
طلبکارِی فرانسه بدهکار!

اگنس فون در مول، سخنگوی 
وزارت خارجه فرانسه در اظهارنظری 
گستاخانه گفت: »برنامه موشک های 
بالســتیک ایران ناقــض قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل 
است.« وی افزود: ایران باید آزمایش 
فناوری موشک های بالستیک خود را 
متوقف کند. فرانسه اکنون به جهت 
بی عملی در اجرای تعهدات برجامی 

 )spv(از جمله راه اندازی کانال مالی
و همچنین بــه دلیل پناه دادن به 
در  منافقین،  تروریســتی  گروهک 
جایگاه متهم قرار دارد. اما مقامات 
این کشــور در اقدامی گستاخانه با 
فرار به جلو، ژســت طلبکار به خود 

می گیرند!
بــا یک مرور کوتــاه به راحتی 
پــی می بریم که دولت های اروپایی 
دقیقا مشابه رفتار خود در پسابرجام، 
ظرف هشت ماه اخیر نیز سر سوزنی 
در مقابــل کارشــکنی های آمریکا 
و محروم شــدن ایــران از حقوق 
برجامی خود واکنشی از خود نشان 
ندادند. از لحن طلبکارانه و دستوری 
اروپــا به ایران برای اجرای یکطرفه 
علی رغم خروج  برجامــی  تعهدات 
آمریــکا از توافق تا اعــالم صریح 
منافع مشترک با آمریکا و هم نظر 
بودن در مسائل موشکی و منطقه ای 
با آمریکا از ســوی مقامات اروپایی. 
اروپــا به دفعات ثابت کرده اســت 
که با وقت کشــی به دنبال استمرار 
تعلیق اقتصاد ایران و پیاده ســازی 
برجام های بعدی)موشکی، منطقه ای 

و...( است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
آنطور که باید در بیان و درج اعداد 
و ارقام الیحه بودجه شفافیت و دقت 

الزم وجود ندارد.
 عباســعلی کدخدایی ســخنگوی 
شورای نگهبان در حاشیه جلسه شورای 
نگهبان با اشــاره به بررســی بودجه در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
گفت: درباره بودجه متأســفانه اشکاالت 
متعددی وجود دارد، بویژه آنکه آنطور که 
باید و شاید در بیان اعداد و ارقام شفافیت 
الزم وجود ندارد؛ موضوعی که اخیراً هم 
در رسانه ها مطرح شده است. وی با تأکید 
بر اینکه وظیفه دولت و مجلس است که 
شــفافیت الزم را در بودجه ایجاد کنند، 
افزود: نکات و ایراداتی که شورای نگهبان 
در سال های گذشته به الیحه بودجه وارد 
دانســته، باید از ســوی دولت و مجلس 
برطرف شود و تقاضای ما این است که با 
توجه به اشکاالتی که در سال های گذشته 
به الیحــه بودجه داشــتیم، نمایندگان 
این الیحه را با دقت بیشــتری بررسی و 

تصویب کنند.

کدخدایی افزود: یک اشــکال کلی 
دیگری که وجود دارد این است که شورای 
نگهبان همیشه از لحاظ مدت زمان بررسی 
الیحه بودجه در مضیقه است و فرصت 20 
روزه برای بررسی و اظهارنظر کافی نیست.
ابراز  نگهبان  شــورای  ســخنگوی 
امیدواری کرد: دولت و مجلس در سال های 
آینده به گونه ای عمل نمایند تا این شورا 
بتواند در زمان محدودی که برای بررسی 
الیحه بودجه دارد، اســتفاده کند و این 

فرصت را از شورای نگهبان نگیرند.
به گزارش فارس، کدخدایی همچنین 
با اشــاره به عضویت و آغاز به کار آیت اهلل 
آملی الریجانی در شــورای نگهبان گفت: 
خوشبختانه آیت اهلل الریجانی در 20 سال 
گذشته در مناصب مهمی حضور داشته 
اســت و قباًل نیز حضور وی را در شورای 
نگهبان تجربه کرده بودیم. ایشان در سمت 
ریاست قوه قضائیه ایفای نقش کرده است و 
اکنون که در شرف اتمام مسئولیتش در آن 
قوه است، خوشحالیم که دوباره در شورای 
نگهبان حضور دارند؛ امیدواریم امور شورا با 
حضور وی پیشرفت بیشتری داشته باشد.

کدخدایی: اعداد و ارقام الیحه بودجه 
شفافیت الزم را ندارد

حرامیان،  شــام را آخرین منزل می دانستند و بر این باور بودند 
که»دارها برچیده« و»خون ها شسته اند« ! چنین بود که وقتی طلیعه 
کاروان اســیران از افق »جیرون« - منطقه ای در نزدیکی دمشق - 
نمایان شــد، یزید که از فراز قصر خویش به نظاره ایستاده بود، لب 

به این  اشعار گشود؛
ُموُس َعلی ُربی ِجیرُوِن »لَّما بََدْت تِْلَک الُْحُموُل َو أَْشَرَقْت  ***  تِْلَک الُشّ
نَِعَب الُْغراُب َفُقْلُت ِصْح اَْو الَ تَِصْح  ***   َفَلَقْد َقَضْیُت ِمَن الَْغِریِم ُدیُونِی«

 »هنگامی که آن قافله از دور پدیدار شــد و آن خورشــیدها 
)سرهای شهدا( بر بلندی های جیرون تابیدن گرفتند، کالغی به اندوه 
فریاد کشید و... اما من گفتم: فریاد بزنی یا نزنی، من طلب خود را از 

بدهکارانم گرفته ام« 
یزید در محفلی که به شادی و سرور آراسته و به زعم خود پایان 
قیام حسین بن علی علیه السالم را جشن گرفته بود نیز آنچه را که او 
و پدرانش در دل داشته و پنهان می کردند بر زبان آورده و گفته بود: 
»فرزندان هاشم )رسول خدا )ص(( با سلطنت بازی کردند ! وگرنه، 
نه خبری از ســوی خدا آمده بود و نه وحیی نازل شده بود... کاش 
بزرگان ما که در جنگ بدر کشته شدند، امروز بودند و می دیدند که 
چگونه انتقام خون آنان را گرفته ام !... من از فرزندان »ِخنِدف« -نام 
جدّه یزید است- نبودم اگر از فرزندان احمد )ص( انتقام نمی گرفتم«.
پیام آور کربال، که اگر نبود، کربال در کربال مانده بود، آن روز 
در محفل یزید زبان به ســخن گشود، گویی علی)ع( بود که به 
خطبه ایستاده بود. زینب»س« دودمان بنی امیه و امویان تاریخ 
را رفتنی و راه حسین)ع( را ماندنی معرفی فرمود. ظاهر ماجرای 
آن روز اما، به گونه ای دیگر می نمود، ولی حق با دختر بزرگوار امیر 
مومنان بود و آن گردونه چرخید و چرخید تا به روزگار ما رسید. 
کربالیی هایی که آن روز به کربال نرسیده بودند، از راه رسیدند. 
دختر علی را که در میانه میدان تنها و حریمش را بی پناه دیدند، 
به غیرت حســینی غریدند، پرچِم بر زمین افتاده عباس )ع( را 
برافراشــتند. چون رعد غریدند، چون برق جهیدند و روزگار 

حرامیان را به سیاهی کشیدند؛
گر پای حرامیان به صحنت برسد

خون پای ورودی حرم می ریزیم 
نا َعباُسِک یا زینب )س(«   انگار زینب این روزها را می دید و فریاد »ُکلُّ

مدافعان حرم را می شنید.
سالروز میالد زینب کبری )س( که روز پرستار از نام او عطرآگین 

شده است، مبارک  باد.
حسین شریعتمداری

زینب )س( این روزها را دیده بود


