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* در آغاز سال 1398 هجری شمسی بهار طبیعت با بهار معنویت ماه مبارک 
رجب المرجب و مقدمه ورود به ماه پیامبر خدا )شعبان  المعظم( و آمادگی برای 
ورود به ضیافت الهی به ماه مبارک رمضان مصادف است، به همه هم وطنان و 
مســلمانان جهان تبریک عرض می کنم. ان شاءاهلل با تاسی به پیامبر و اهل بیت 
علیهم الصلوهًْ والسالم و با پیروی از منویات رهبر حکیم و فرزانه به سمت تشکیل 
تمدن اســالمی حرکت کنیم و موجبات رضایت حضرت حجت بن الحسن )عج( 
را فراهم ســازیم. خداوند ان شاء ا... سال 98 را سال نابودی رژیم صهیونیستی، 
شیطان بزرگ و رژیم آل سعود و پیروزی مستضعفین عالم به ویژه مردم نیجریه، 
یمن، فلسطین، سوریه، عراق و بحرین مظلوم بر غاصبین و مستکبرین قرار دهد.
فرخ طاهری
* در خانواده هایی که مرد خانه جانباز با درصد باال است روز پدر را هم به پدر 
و هم همسرش باید تبریک گفت. اگر از حق نگذریم در این خانواده ها مادران 

بار زیادی از مشکالت زندگی را تحمل می کنند.
0915----5853
*  توافقی که در عراق صورت گرفت قدمی به ســوی اتحاد همه مســلمانان و 
مشت محکمی بر دهان مستکبران آمریکایی و اروپایی بود. این همه بی تابی و 

سمپاشی آمریکا و غرب بر ضد این سفر نشان دهنده همه چیز است.
0990---8110

* روزنامه های زنجیره ای سفر چند روزه و بسیار مهم و اثرگذار آقای رئیس جمهور 
به کشور مسلمان و همسایه عراق را در صفحات اول خود پوشش ندادند و در 
حالی که اگر این ســفر به یکی از کشــورهای دست چندم غربی بود سر از پا 

نمی شناختند. متاسفانه غرب زدگی ماهیت این روز نامه ها را تشکیل می دهد.
0913---4108

* با سفر آقای رئیس جمهور به کشور همسایه عراق و با عقد قراردادهای بسیار 
مهم اقتصادی با مسئوالن این کشور دولت دیگر دلیلی برای باج دادن به غرب و 
پذیرش کنوانسیون های استعماری اروپایی ها با توجیهاتی مثل اضطرار و... ندارد.
0936---6158

* ان شاءاهلل دستاورد بزرگ سفر رئیس جمهور به عراق این باشد که از این به 
بعد به جای نگاه به غرب، نگاه به درون و کشورهای همسایه باشد و متوجه شده 
باشــند که وقتی می بینند که آبی از برجام، FATF و اینستکس گرم نشده و 

نمی شود، نجات کشور در مدیریت جهادی و مقاومت است.
0914---8902

* با توجه به حادثه دلخراش حمله تروریســتی در کشــور نیوزیلند و شهادت 
50 نفر از نمازگزاران، الزم است حوزه های علمیه و جریانات فرهنگی و تقریبی 
فعال در عرصه بین الملل فعالیت خود را معطوف به بازخوانی قرائت وحدت در 
بین  مســلمین و تبلیغ اسالم گرایی نمایند. این کار آثار چند سال جوالن دهی 
تکفیری ها یعنی روی دیگر نژادپرســتان غربی در جهان اسالم را نیز تا حدی 

التیام می بخشد.
0912---4662
*  در اخبار آمده بود تروریستی که در یکی از مساجد نیوزیلند دست به کشتار 
جمع زیــادی از نمازگزاران زده قبل از این جنایــت فجیع موضوع را به دفتر 
نخست وزیر این کشور مستعمره انگلیس گفته بود. با این حال برای جلوگیری 

از این جنایت کاری انجام نشده است.
0902---3107

* درود و سالم به تمامی بچه های هوافضای سپاه که با نگاه به درون و با اتکای 
به نیروی ایمان و ما می توانیم با تولید و به پرواز درآوردن 50 فروند پهپادهای 
بمب افکن از چندین پایگاه و طی کردن مســافت هزار کیلومتری با فرماندهی 
واحد بر فراز خلیج همیشه فارس و با بمباران دقیق اهداف  از پیش تعیین شده 
هم قدرت نظامی را به رخ شــیطان بزرگ و صهیونیست ها و وهابی  ها کشیدند 
و هم پیام به مدیران داخلی دادند که اســتقالل و آزادی با نگاه به درون و ما 

می توانیم محقق خواهد شد و آبی از بیرون گرم نخواهد شد!
قاسمی- بناب
*  روســیه هم از برجام عبرت گرفت و گفت؛ نمی گذاریم پیمان اســتارت به 
سرنوشت برجام دچار شود! ولی برخی همچنان بر سر این قبر بدون مرده برجام 

سینه می زنند و تمام تالششان حفظ این جنازه متعفن به هر قیمتی است!
0913---0626

* دولت به مرغ فروشــان اعالم می کند گوشــت گرم مرغ را کیلویی ده هزار و 
پانصد تومان بفروشند ولی خودش مرغ یخی را با همین قیمت در بازار عرضه 

می کند! آیا این کار بی برنامگی و بی صداقتی تلقی نخواهد شد؟
0921---2274
*  انتصاب مردی عدالت محور و ظلم ســتیز همچون آیت اهلل رئیســی به عنوان 
قاضی القضــات بارقه  امیدی در دل ســتم دیدگان و خاری در چشــم ظالمان 

خواهد بود. ان شاءاهلل.
0913---9510

* می خواستم بنویسید این گفته مسئوالن که شیرینی گران نخواهد شد صحت 
ندارد چرا که با دو برابر شدن قیمت شکر شیرینی هم 30 تا 40 درصد  افزایش 

قیمت پیدا کرده است.
گودرزی
* از یک طرف آقای احمدی نژاد و از ســوی دیگر آقای یونســی وزیر اطالعات 
دولت اصالحات مصاحبه کرده و گفته اند در اسالم دشمن نداریم و همه با هم 
دوســت و رفیق هستند! در حالی که خداوند به پیامبرش در قرآن می گوید ما 
برای تو از جن و انس دشــمن قرار داده ایم. آقایان اگر هم می خواهند شــعری 
بگویند شــعری بگویند که در قافیه اش گیر نیفتند. البته بعضی ها، مدت هاست 

سعی دارند بی قاعده و حساب و کتاب سخن بگویند!
بیگ زاده

* دولتمردان طوری می گویند در برابر فشــار و گرانی تحریم ایســتاده ایم که 
گویا هیچ فاصله ای از ملت ندارند حقوقشان مثل مردم است. محل زندگی آنها 
در کنار مردم جنوب شهر است و کسی از دولتمردان حقوق نجومی نمی گیرد 

و...! چرا صدای افرادی را که کمتر از یک میلیون حقوق دارند نمی شنوند؟
0914---9590
* چرا سخنرانی های امام راحل)ره( از صدا و سیما به طور کامل پخش نمی شود؟
خلجی- اراک
* مردم منتظر محاکمه و مجازات کسانی هستند که ارز 4200 تومانی گرفتند 

و گوشی تلفن همراه وارد کرده ولی آزاد فروختند چرا خبری نشد؟
0992---1347

* خانه های خالی و قیمت باالی اجاره خانه ها نشان می دهد که دالالن در بازار 
مســکن همچنان فعالند که باید همانند دالالن بازار سکه و ارز با آنان برخورد 

جدی شود و هرچه زودتر قانون مالیات از خانه های خالی اجرا شود.
021---1674

* آن گــروه از مردم که بین یک تــا دو میلیون تومان حقوق می گیرند چطور 
تــوان خرید میــوه 7000 تومانی، پیاز 6000 تومانی، گوشــت باالی صدهزار 
تومانی، مرغ 16-15 هزار تومانی و... را دارند؟! آیا مسئوالن دولتی می دانند؟!
0915---1648

* قیمت تمام کاالها سه تا چهار برابر شده ولی دولت برای افزایش 20 درصدی 
حقوق کارمندان هم عزا گرفته و مرتب دبه می کند! 

0915---1648
پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 22 تهران

در پاســخ به مطلب انتقادی شهروند محترم در شــماره 22142 صفحه 2 به 
تاریــخ 1397/12/16 آن روزنامه مبنی بر »چاله های خیابان هوانیروز به طرف 
میدان المپیک« به آگاهی می رساند: خرابی آسفالت در بلوار هوانیروز از سوی 
ســازمان آب جهت عملیات عمرانی توسعه شبکه آبرسانی با کسب مجوزهای 
الزمه صورت گرفته و به اتمام نیز رسیده است که عملیات مرمت و اصالح مسیر 
حفاری طی طرح فوریتی و جهادی از ســوی اکیپ اجرایی ناحیه 2 شهرداری 
منطقه 22 در حال اجرا می باشــد، همچنین لکه گیری جزئی و هندســی کل 
معبر هوانیروز به صورت مســتمر و روزانه به ویژه در طرح استقبال از نوروز در 
حال رسیدگی می باشد. شایان ذکر است با پیگیری های صورت گرفته تراش و 

روکش کلی این معبر در دستور کار سال آینده شهرداری منطقه قرار دارد.«

خبر را سانسور کنید!
رنگ و بوی »ما می توانیم« دارد

برخی روزنامه های شــبه اصالح طلب، خبر مهــم بهره برداری از 4 فاز 
میدان گازی پارس جنوبی را که با حضور رئیس جمهور آغاز شد، کاماًل در 

صفحه اول خود سانسور کردند.
با بهره برداری از فاز های 13، 22، 23 و 24 میدان گازی پارس جنوبی 
که با وجود تحریم های گسترده، به همت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
عملی شد، روزانه 113 میلیون متر مکعب گاز غنی، 100 میلیون متر مکعب 
گاز متان، 150 هزار بشکه میعانات گازی و 800 تن گوگرد گرانول به دست 

می آید. همچنین این مجموعه به خودکفایی بنزین کشور کمک می کند.
بــا وجود اهمیت فوق العــاده، این خبر در صفحــات اول روزنامه های 
همشــهری، آفتاب یزد، شرق و سازندگی، کمترین بازتابی به عنوان تیتر و 
عکس نداشــت. روزنامه همشهری ترجیح داد عکس گل و ماهی را با تیتر 
»اتفاق های خوب سال سخت« بر صفحه اول خود بنشاند، روزنامه سازندگی 
تیترهای »ســال سرنوشــت« و »خطر تکرار ترامپ« را با طرحی از ترامپ 
ترجیــح داد، آفتاب یزد عکس حاجی فیروز و تیتر »حادثه نیوزیلند، بهانه 
جدید مخالفان FATF« را انتخاب کرد، و روزنامه شرق عکس هایی از آیت اهلل 
جنتی و محســن رضایی را به همراه تیترهایی چون »پرتره دبیر شــورای 
نگهبان چگونه مستندی خواهد بود« و »پرتاب ایده های توییتری« برگزید!
شاید چنین به نظر بیاید که این روزها از لج سپاه، خبر مهم را سانسور 
کرده اند اما با توجه به سیاق این روزنامه ها در بزرگ نمایی تهدید و تحریم 
دشــمن، و ضعیف و ناچار نمایی کشــور، می توان حدس زد که این طیف 
از نمایش عملی خودکفایی و »ما می توانیم« به عنوان باطل الســحر خود، 

ناراحت و عصبانی هستند.
ایران به اطالعات تلفن همراه

نخست وزیر سابق اسرائیل هم دست یافته بود
روزنامه صهیونیستی هاآرتص می گوید ایران غیر از رئیس سابق ستادکل 
ارتش اســرائیل، اطالعات محرمانه تلفن همراه نخست وزیر اسبق این رژیم 

را نیز رصد کرده است.
هاآرتص اخیراً در گزارشــی نوشته بود قدرت سایبری ایران توانسته رّد 
تلفن همراه بنی گانتز رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل )نامزد نخست وزیری 
رژیم صهیونیستی( را بزند و به اطالعات وی دسترسی پیدا کند. این روزنامه 
در خبر دیگری نوشت: تلفن همراه ایهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیل 
نیز هک شــده است. برخی منابع گفتند ایران مستقیماً توانسته این اقدام 
را عملی کند اما برخی منابع دیگر می گویند اطالعات موردنظر توسط یک 

هکر خارجی هک و به ایران منتقل شده است.
 انتشار خبر مربوط به هک شدن تلفن همراه نخست وزیر پیشین رژیم 
اسرائیل متعاقب اخبار هک شدن تلفن بنجامین گانتز فرمانده پیشین ستاد 
ارتش این رژیم است که ادعا شده بود حدود یک ماه پیش هکرهای ایران به 
شماری از اطالعات شخصی و مبادالت تلفنی وی دسترسی پیدا کرده اند. 
مقام های شــین بت )ســرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی( این 

موضوع را تایید کرده بودند. 
پیشتر رسانه های رژیم صهیونیستی خبر دستگیری »گونن سیگو« وزیر 
پیشــین انرژی کابینه این رژیم )به اتهام جاسوسی برای ایران( را شکست 

بزرگ اطالعاتی این رژیم خوانده بودند.
به ادعای شین بت، ســیگو در سال 2012 با سفارت ایران در نیجریه 
ارتبــاط برقرار کرده و دوبار به صورت آگاهانه با ســفر به ایران با مأموران 

اطالعاتی این کشور دیدار کرده است. 
او اطالعاتی درباره بازار انرژی و تأسیسات امنیتی رژیم اسرائیل از جمله 
دســتگاه امنیتی رژیم صهیونیستی ســیگو را متهم کرد که ساختمان ها و 

مقام های سیاسی و امنیتی را به ایران داده است.
بعد از خبر دستگیری سیگو، اکنون انتشار خبر هک تلفن همراه باراک 
باردیگر ضعف امنیتی دســتگاه اطالعاتی رژیم صهیونیســتی را برجسته 

ساخته است.
محبوبیت 10 درصدی روحانی

و پوست خربزه خاتمی
سران جبهه اصالحات بدشــان نمی آید پوست خربزه زیرپای روحانی 
بگذارند، این طیف چند ماه قبل از روحانی خواستند استعفا دهد و سپس 

سراغ ظریف رفتند و به او فشارآوردند که از استعفا برنگردد.
اکنون مشاور خاتمی فاش می کند که خاتمی به روحانی گفته استعفا دهد. 
علی صوفی از وزیران دولت اصالحات در گفت وگو با برنامه دستخط و 

در پاســخ این سؤال که شما گفتید که حمایت اصالح طلبان بود که اقبال 
عمومی آقای روحانی از 13 درصد در ســال 92 به باالی 50 درصد رسید 
و رئیس جمهور شــد و روحانی مدیون اصالح طلبان و عارف است. همین را 
اعتقاد دارید؟ وی اظهار داشت: بله اعتقاد دارم. صوفی با بیان اینکه به نفع 
جهانگیری اســت از دولت بیرون بیاید، افزود: به نفع خودش است. به نفع 
اصالح طلبــان را نمی توانم االن جمع بندی کنم. اینکه گفتم به نفع خودش 
است باالخره دولت آن اعتباری را که در جریان انتخابات سال 96 داشت، 
به ســرعت از دســت داد و باالخره االن ارزیابی از محبوبیت آقای روحانی 

خیلی پایین است.
»چند درصد است؟ می دانید؟«

من زیر 10 درصد شنیدم. وصل شدن به چنین دولتی با چنین نارضایتی 
که وجود دارد جز هزینه کردن چیز دیگری ندارد. نمی دانم چه فایده ای دارد.

این جور پخش شــده که ایشان استعفا داد؛ تصمیم به استعفا گرفت یا 
استعفا داد. به دنبال آن استعفا چون رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی بود، باید 
اذن رهبری را هم می داشت. بنابراین نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند و 
شرایط را بیان کردند که من نمی توانم مفید باشم و اقتصاد مقاومتی هم پیش 
نمی رود، لذا اجازه خواستند که استعفا بدهند ولی ایشان مصلحت ندیدند.

وی در این باره که »خاتمی به روحانی گفته اگر نمی تواند از ریاســت 
جمهوری استعفا دهد؟«، گفت: بله. من شنیدم که خاتمی به روحانی گفت 
اگر نمی تواند از ریاســت جمهوری استعفا دهد و شرایط خود را مطرح کند 

و اگر امکان پذیر نیست، اجازه گرفته و کناره گیری کند.
آیا رئیس دولت اصالحات نارضایتی که از دولت روحانی دارد را به وی 
اعالم کرده یا جلســه ای برگزار شده است بین این دو نفر؟ صوفی در پاسخ 
این ســؤال گفت: حتماً. زیاد این کار صورت گرفته اســت. در همین سال 
هم این جلســات برگزار شده است. خاتمی معتقد است اگر دولت موانعی 
در کار خود حس می کند، باید این مشــکالت را به جدیت پیگیری کند یا 
آن را با مردم در میان بگذارد. اگر این موارد به نیروهای باالدســتی مربوط 
است یا قوای دیگر باید رئیس جمهور تعیین تکلیف کند. اگر نمی تواند موانع 

را برطرف کند کنار بکشد.
یادآور می شــود افراطیون مدعی اصالحات، بالغ بر 20 ســال است که 
همین شگرد فریب مردم با وعده های پوپولیستی قبل از انتخابات و سپس 
مأیوس کردن مردم را پیشه خود ساخته اند به جای پاسخگویی به مطالبات 
مردم و وعده های بهبود اقتصادی که می دهند، مدعی می شوند»نمی گذارند 
ما کار کنیم«! اما با این وجود، مجدد در انتخابات آتی، با وعده های فریبنده 
و پوپولیستی با مردم مواجه می شوند؛ حال آن که اگر واقعاً معتقدند دولت یا 
مجلس اختیار ندارند، نباید وارد گود انتخابات شوند و وعده بدهند. به نظر 
می رســد طیفی از این جریان اصرار بر قفل کردن و ناکارآمد ساختن نظام 
اداری کشــور را دارند. آنها دو دهه قبل، ساز خروج از حاکمیت را با هدف 

باج خواهی از نظام و مکانیسم های قانونی را کوک کردند اما ناکام ماندند.
در همین حال به نظر می رســد با توجه به ادبیاتی که افراطیون مدعی 
اصالحات نســبت به آقای روحانی داشــتند و از وی و دولت وی به عنوان 
کاتالیزور، رحم اجاره ای، پاکت ســاندیس و... داشتند، اکنون قربانی کردن 
دولت و روحانی را برای سناریوهای آینده خود مطلوب تر می دانند تا اینکه 
پای دولتی بمانند که به تصریح خود، مقبولیت شان را زیر 10 درصد می دانند.

گزارش روزنامه اعتماد 
چرا مردم از رأی به روحانی پشیمان شدند؟

مردم، چگونه »از روحانی مچکریم« به پشیمانی و ناامیدی رسیدند؟
روزنامه اعتماد ضمن بررســی ابعاد این پرسش نوشت: در آخرین ماه 
ســال 97 وقتی اعضای فراکســیون امید که در طول این ســال  بارها در 
اظهارنظرهای شان گفته بودند، این فراکسیون دستاوردهای خوبی داشته، 
به دیدن ســید محمد خاتمی رفتند، حرف های مردم کوچه و خیابان را به 
تلخ ترین شــکل از زبان او شــنیدند: »امروز من از سوی مردم با این سؤال 
مواجهم که ما را کشــاندید پای صندوق رأی، یک مورد نشان دهید که در 
راستای اصالحات واقعی باشد؛ دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم 
بیاییــد رأی بدهید. آیا فکر می کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و 

شما مردم پای صندوق ها خواهند آمد؟«
 امــا این حرف هــا چرا بر زبان کوچک و بزرگ جاری شــد و به گوش 

سید محمد خاتمی هم رسید؟
پشــیمان ها چگونه پشــیمان شــدند؟ دی ماه 96 تا فروردین 97 را 
می توان بازه زمانی تولد هشتگ # پشیمانم در فضای مجازی خواند. زمانی 
که تغییرات قیمت اقالم مصرفی مردم، بحران مالباختگان مؤسسات مالی، 
بحران معوقات صندوق های بازنشســتگی و بــه خصوص معلمان و برخی 
بحران هــای کارگری در بنگاه هایی که دچار مشــکل شــده بودند، فضای 
اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد و چهره های سینمایی و هنرمندان سلبریتی 
وارد گود انتقاد و اعالم پشــیمانی از رأی به روحانی شدند. هشتگی که در 
تمام ســال 97 کماکان در فضای مجازی وجود داشت و شدت و حدت آن 

در زمان های مختلف تغییر می کرد.
آذر ماه 96 اما موضوع ســازمان یافته تر و جدی تر شد و نخستین موج 
انتقادات جدی به دولت روحانی به راه افتاد. جرقه آن نیز از بودجه ای بود 

که محتوای آن نقل محافل مخالفان دولت و بخشی از موافقان آن شد.
در نخستین ساعات ارایه بودجه به مجلس جزئیات بودجه درباره خبر 
گرانی سوخت، باال رفتن عوارض خروج از کشور، حذف یارانه نقدی بیست 
میلیــون ایرانی در توییتر و تلگرام فضاســازی می کــرد و این فضا عاملی 
شــد تا برخی رأی دهندگان از رأیی که به حســن روحانی داده اند، اظهار 

پشیمانی کنند.
بخشی از ســلبریتی ها همانند زمان انتخابات که به صورت پررنگ در 
فضای مجازی با شعار به عقب بازنمی گردیم، از روحانی حمایت کرده بودند 
تحــت تأثیر این اخبار و واکنش مردم بــه گرانی ها از رأی به روحانی ابراز 
پشیمانی کردند. چهره های غیرسیاسی همچون نوید محمدزاده، علی کریمی، 
مهدی فخیم زاده و دیگر چهره های معروف ورزشــی و هنری عنوان کردند 
که از رأی به روحانی پشــیمان اند و حتی برخی از آنان بابت حمایت های 

خود از مردم عذرخواهی هم کردند.
این موضع انتقادی از سلبریتی ها به توده مردم سرایت کرد و بدین گونه 
پشــیمانی ســلبریتی ها آغازی بر بیان انتقادات در زیر سایه این هشتگ و 
خارج از آن شد. موجی به راه افتاد که در ابتدای کار گاهی با استدالل های 
سیاسیون کم و زیاد می شد، اما هرچه جلوتر رفت حنای سیاسیون کمرنگ تر 

و شدت انتقادات و سرخوردگی ها بیشتر شد.
در موج اول کمپین پشــیمانیم، برخورد دولت با ســلبریتی ها تقابلی 
بود. در همین راســتا »محمدباقر نوبخت«، ســخنگوی وقت دولت خطاب 
به ســلبریتی های حامی دولت گفت: شــما اصال کــی رأی دادید که حال 

پشیمان شده اید؟!
رسانه دیگری از جریان اصالح طلب که حمایت پررنگ از دولت روحانی 
داشــت، سوالی کلیدی از پشیمان ها پرسید: بازگردیم آیا گزینه بهتری جز 
روحانی اصال وجود داشــت؟ و در ادامه خطاب به این ســلبریتی ها نوشت: 
»حمید فرخ نژاد، رضا رشــیدپور، سیروان خسروی، محسن افشانی، مهدی 
فخیم زاده، نوید محمدزاده، مهدی پاکدل و علی کریمی از جمله آنها هستند. 
می گویند وقتی عرصه سیاست از اهلش خالی شود، وقتی احزاب به حاشیه 

رانده شوند، شهر شلوغ می شود و جا برای عرض اندام برخی باز می شود.
جز مقامات رسمی دولت و وزرا چهره های نزدیک به رئیس جمهور نیز 
به شدت به این کمپین واکنش نشان دادند. به طور مثال حسام الدین آشنا 
مشــاور روحانی این کمپین را »پویش فرمایشــی« خواند. شاید یکی از پر 
سروصداترین پشیمان ها استاد راهنمای دوره دکترای حسن روحانی باشد 
کــه در برنامه علی  ضیــاء در تلویزیون حضور پیدا کرد و بعد از توضیحاتی 
درباره صحت مدرک دکترای حســن روحانی در پاسخ به سوال همیشگی 
مجری صداوســیما مبنــی بر اینکه آیا از رأی به  آقای روحانی پشــیمان 
هستید یا خیر، گفت بنده رأی دادم به وعده های ایشان اعتماد کردم ولی 
فکر می کنم اگر می دانستم به این وعده ها عمل نمی شود جور دیگری رفتار 

می کردم و بله! پشیمانم!
مهم تریــن دلیل ابراز پشــیمانی از جانب ســلبریتی های این کمپین 
مباحث اقتصادی و معیشتی مردم است. سینماگران، فعاالن حوزه فرهنگ 
و نویســندگان و ورزشــکاران با طرح عنوان پشیمانی از وضعیت اقتصادی 
مردم گالیه کرده و یادآوری می کنند که ســفره مــردم روزبه روز در حال 
کوچکترشــدن اســت. موضوعی که به اذعان آنها خالف وعده های دولت و 
از اساس خالف وظایف حاکمیت و دولت است. مشکالت اقتصادی، قیمت 
کاالهای اساسی، وضعیت معیشــتی، افت درآمدها و دستمزدها در قیاس 
با رشــد تورم، مباحث مربوط به موسسات مالی  و اعتباری، عوارض خروج 
از کشــور، تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی و آب و برق 
و کوچک شــدن سفره های خوراکی مردم مهم ترین دالیل سلبریتی ها برای 

انتقاد از دولت و پیوستن به کمپین پشیمانم است.

گفت و شنود

مبارک بادت 
گفت: آقای روحانی گفته اســت؛ هرچه لعنــت دارید بر آمریکا، 

صهیونیست ها و ارتجاع منطقه بفرستید.
گفتم: هزاران آفرین، صد بارک اهلل. 

گفت: آقای صالحی هم گفته اســت؛ طول کشید تا خیلی ها باور 
کنند آمریکا دشمن ماست.

گفتم: به به، دیگه از این بهتر نمیشه.
گفت: دولت در نوروز امســال داره واقعا » نو« میشه. باید از عمق 

جان تبریک گفت.
گفتم: اتفاقا خواجه شیراز ، مرحوم حافظ پیشاپیش تبریک 

گفته و در مطلع غزل خود آورده است: 
ســاقیا آمــدن عیــد مبــارک بادت 

وان مواعیــد که کردی مــرواد از یادت

مرسوم است که در ابتدای هر سال نامی برای آن انتخاب می شود. نامی که به 
نوعی نشانه و راهنمای ورود و طی طریق در سال جدید است. اما در پایان سال 
نیز می توان با توجه به آنچه در آن ســال آموخته ایم برای آن نامی انتخاب کرد. 
سال 1397 با تمام فراز و نشیب هایش آخرین روزها و ساعات خود را طی می کند 
و مروری بر رخدادهای تلخ و شیرین و ملس آن از منظرهای گوناگون، می تواند 
برای هرکس نتیجه و تجربه ای به دنبال داشته باشد. از منظر سیاسی سالی که 
گذشت را می توان سال »غروب توهم امید به غرب« نامید. به نظر می رسد این 
نام به دالیلی که در ادامه می خوانید برای سالی که گذشت، بی مسما نباشد. انصاف 
آن است که این دستآورد حاصل حرکت حکیمانه رهبر معظم انقالب و مدیریت 

الهی رخدادهای سال 1397 است.
و اما، محاسبه آنچه در سال 97 گذشته، برای ورود پرانگیزه و قوی به سال 
آینده، ضرورتی انکارناپذیر است. این محاسبه به عدم تکرار  اشتباهات، برطرف 
کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط روشن و مثبت، کمک فراوانی می کند. سالی که 
گذشت را در حالی شروع کردیم که اغلب مسئوالن کشور دچار نوعی سردرگمی 
استراتژیک بودند. این ســردرگمی بیش از هر چیز ناشی از آن بود که منتظر 
بودند تا ببینند آمریکا با برجام چه می کند. رئیس جمهور آمریکا اوایل سال بطور 
رسمی از توافق هسته ای خارج شد و این در حالی بود که نه دولت وی و نه دولت 
پیشین این کشور –که برجام حاصل مذاکره و توافق با آن بود- پایبندی عملی 
به تعهدات خود نداشــتند. االغ ها )حزب دموکرات آمریکا( فقط ظاهر ماجرا را 
حفظ کرده و به موازات آن زیربنای تحریم های جدید را فراهم می کردند و فیل ها 
)جمهوریخواهان( نیازی به این حفظ ظاهر هم ندیدند و بر بستر فراهم شده از 

پیش، سنگ روی سنگ گذاشتند. 
خروج آمریکا از برجام به تالطمی که از ماه ها پیش در بازار ارز ایجاد شده بود 
دامن زد و البته این اثر بیش از آنکه واقعی و ناظر به واقعیت های اقتصادی باشد، 
ناشی از آثار روانی و صد البته سیاست های غلط ارزی دولت بود. پیش از خروج 
آمریکا، دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعالم کرده و در تصمیمی عجیب و بی منطق 
از اختصاص ارز به تمام کاالهای وارداتی خبر داد. این نرخ و نحوه تخصیص غلط 
آن، نه تنها کمکی به مهار بازار نکرد بلکه رانت خواران و فرصت طلبان را بیش از 
پیش برای چاپیدن بیت المال و خالی کردن جیب مردم، حریص کرد. وقتی ارز با 
نرخ ثابت دولتی و به همه کاالهای وارداتی- از خاک زیر پای گربه گرفته تا غذای 
سگ!- اختصاص یابد، به طور طبیعی و منطقی هرچه قیمت آن در بازار آزاد افزایش 
یابد، به نفع دریافت کننده است و به آن دامن می زند. این سیاست مخرب تا جایی 
پیش رفت که 18 میلیارد دالر از ذخایر ارزی به باد رفت، چنان که برخی ارز دولتی 
دریافت کردند و اساساً کاالیی را وارد نکردند، یا کاالیی وارد شد که هیچ ضرورت 
و فوریتی نداشت و یا آنکه کاالی وارد شده به جای آنکه با قیمت ارز دولتی در بازار 

توزیع شود، با قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف کننده رسید. 
به این ترتیب دالر 4200 تومانی به بزرگ ترین معما و رانت اقتصادی کشور 
تبدیل شد و عجیب تر آنکه هیچ کس از مقامات دولتی حاضر به پذیرش مسئولیت 
آن نشد و توپ را به زمین این و آن حواله دادند. این رانت بزرگ به عالوه  برخی 
سودجویی های کالن و اخالل در نظام اقتصادی کشور که به حق می توان آن را 
تروریسم اقتصادی نامید، منجر به راه افتادن موجی جدی و تازه از برخورد قضایی 
با این اخاللگران شد. قوه قضائیه با اجازه ای که از رهبر معظم انقالب دریافت کرد، 
دادگاه های ویژه ای را در این مورد تشکیل داد که قاطعیت، سرعت عمل و علنی 
بودن، مهم ترین ویژگی های آن بود. ورود جدی و قاطعانه دستگاه قضایی به صحنه 
برخورد با تروریست های اقتصادی، با استقبال افکار عمومی مواجه شد و اعدام 
چند تن از دانه درشت ها، حاوی این هشدار مهم به مفسدان اقتصادی بود که پایان 
راه اخالل در نظام اقتصادی کشور و چپاول بیت المال چوبه دار است و نظام در این 
زمینه قاطعیت دارد. تشکیل پرونده و دادگاه برای برخی از منسوبین به مسئوالن 
کشور نیز نشان داد، در برخورد با مفاسد اقتصادی »مالحظه این و آن« نخواهد 

شد و حاشیه امن و خط قرمزی در این میان وجود ندارد.
به موازات این ماجرا در صحنه دیپلماتیک پس از خروج آمریکا از برجام، 
دولت اعالم کرد که مدتی اندک منتظر می ماند تا اروپا منافع اقتصادی ایران در 
برجام را تضمین کند. انتظاری که از اساس نسبتی با واقعیت نداشت و اروپا نه 
توان برآورده کردن چنین انتظاری را داشت و مهم تر از آن، اراده ای نیز در این 
زمینه نداشت. چند هفته، تبدیل به چند ماه شد و اروپایی که وعده راه اندازی ساز 
و کار مالی ویژه موسوم به SPV را برای مقابله با تحریم آمریکا علیه شرکت های 
خود که با ایران کار می کنند، داده بود هر روز بهانه ای می آورد و از وعده نسیه 
خود، چیزی می کاست. اروپا گام به گام از وعده های خود عقب نشست و در نهایت 
پس از تاخیری طوالنی، به اینستکس رسید. ساز و کاری که نه تعهدی برای خرید 
نفت از ایران دارد، نه با تحریم آمریکا مواجهه ای می کند و نه پوشش دهنده هر 
نوع کاالیی است. این ساز و کار معیوب و ناقص و »تقریباً هیچ« که چندی پیش 
از آن سخن به میان آمد، حرف و ایده ای روی کاغذ است و عراقچی معاون وزیر 
خارجه کشورمان که به طور منطقی باید آگاه ترین فرد نسبت به آن باشد، می گوید 
چیزی از نحوه عملکرد آن نمی داند! نکته جالب و قابل تامل تر آنکه اروپایی ها 
همین هیچ را نیز مشروط کرده و می گویند اگر می خواهید اجرایی شود باید به 
الزامات FATF تن دهید. مردم اولین دسته ای بودند که نتیجه بدعهدی آمریکا 
و گربه رقصانی اروپا را به عینه می دیدنــد و هرچه باید از آن فرا می گرفتند، 
گرفتند، آبی از چشم آبی ها گرم نمی شود و روی دیوار آنها نمی توان یادگاری 
نوشت. رسانه ها و چهره های سیاسی که تا چندی پیش سعی می کردند خود را 
در پیروزی و دستاورد )کدام پیروزی و دستاورد؟!( سهیم نشان دهند، بی سر 
و صدا از کنار 23 تیر )روز حصول توافق هسته ای( و 26 دی )روز اجرای برجام 
که قرار بود تحریم ها بالمره لغو شود( گذشتند و صدایش را درنیاوردند. نه خانی 

آمده و نه خانی رفته است!
کم کم از ســوی متولیان برجام و مسئوالن دولتی و دستگاه دیپلماسی نیز 
حرف هایی شنیده شد که تا پیش از این چندان مسبوق به سابقه نبود و در مواردی 
جالب توجه و همراه با رگه هایی از طنز نیز بود. حرف هایی مانند سخنان دیروز 
جناب صالحی رئیس  سازمان انرژی اتمی که گفته است؛ »طول کشید تا خیلی ها 
باور کنند آمریکا دشمن ماست، ولی االن همه باور کرده اند آمریکا دشمن ماست و 
از موافق و مخالف و از انقالبی و ضدانقالبی موافق هستند کار دولت آمریکا، ظالمانه 
است. این دستاورد بزرگی است.« و یا جناب آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان 
که دیروز گفت؛ »دشمن اصلی را از یاد نبریم، دیشب هم در سخنرانی گفتم هرچه 
لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور به وجود آورد؛ آمریکا، 

صهیونیسم و ارتجاع منطقه  این شرایط را برای کشور به وجود آوردند.«
چنین موضع گیری هایی از سوی دولتمردانی که زمانی ساز برجام 2 و 3 را 
می زدند، جای تقدیر و البته شکر دارد. این موضع گیری ها در کنار برخی اقدامات و 
دستاوردهای عملی، نشان داد اگر دل را به نقاط روشن واقعی بسپریم، گشایش و 
موفقیت تضمین شده است. چند روز پیش رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر، 
4 فاز جدید از پارس جنوبی را افتتاح کرد. پروژه های بزرگ و پیچیده که به دست 
متخصصان توانمند داخلی در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به نتیجه رسید 
و به قول فرمانده آن نشانه و نماد شکست مفتضحانه تحریم های آمریکاست. بله! 
تحریم مشکل زا و خسارت بار است اما دیوار تحریم را ذهن خالق و پتک تالش 

فرو می ریزد نه پشت میز مذاکره و دادن امتیاز و پرت کردن خودکار!
ســفر اخیر آقای روحانی بــه عراق و دســتاوردهای آن، نمود دیگری از 
ظرفیت های عظیمی است که با کمترین هزینه پیش روی کشور است و صرفاً باید 
با پیگیری مداوم و مدبرانه آنها را عملیاتی کرد. روابط و تبادالت تجاری ایران و 
عراق در حال حاضر 12میلیارد دالر است و با مقداری تالش و پیگیری در سطح 
نهادهای اقتصادی و دیپلماتیک می توان آن را به راحتی به 20 میلیارد دالر رساند. 
فقط همین یک مورد را مقایسه کنید با مراودات اقتصادی کشورمان با اروپایی ها 
که با کوچک ترین تهدید آمریکا، شرکت هایشان صحنه را خالی کردند و رفتند و 

از آن همه وعده و وعید چیزی جز چند عکس یادگاری باقی نماند. 
عبور از توهم امید به غرب و پایان یافتن این سراب واهی در سطح عمومی و 
مسئوالن جامعه، فرآیندی زمان بر و البته با هزینه بود. رهبر معظم انقالب اسالمی 
از سال ها پیش و حتی از ابتدای آغاز مذاکرات هسته ای بارها و بارها هشدار داده 
بودند که توقع رفع مشکالت اقتصادی با ابزار مذاکره و توافق، توقعی غیرواقعی 
و امیدی واهی است. هشدارهایی که در شلوغی و هیاهوی خوش خیاالن، کمتر 

به گوش رسید و به آن دقت شد؛
- برنامه های اقتصادی براساس و با فرض ماندن تحریمها بایستی برنامه ریزی 
بشود و تعقیب بشود و تحّقق پیدا بکند. فرض کنیم که این تحریمها ذّره ای و 
سِر سوزنی کم نخواهد شد؛ که حاال خود آنها هم همین را می گویند. آنها هم 
می گویند که تحریمها دست نخواهد خورد، حّتی از حاال شروع کردند که اگر 
در زمینه  هسته ای هم به توافق برسیم، معنای آن این نیست که همه تحریم ها 
برداشته خواهد شد؛ هنوز چیزهای دیگری هم هست؛ این همان حرفی است 
که ما همیشه می گفتیم. من بارها در همین جلسه و جلسات گوناگون دیگر 
عرض کرده ام که ]موضوع[ هسته ای بهانه است؛ مسئله  هسته ای هم نباشد، 
یک بهانه  دیگری می آورند...بنابراین، عالج مسئله  تحریم، عبارت است از همین 
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بزرگ ترین دستاورد سالی که گذشت

طلوع سال 1398
با غروب توهم امید به غرب

یادداشت روز

عضــو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام گفــت: اکثر 
اعضای مجمع تشخیص به این 
نتیجه رسیده اند که رفتن زیر 
بار FATF یعنی معیشت مردم 

را بیش از حال لنگ کردن.
برنامه »اینجا« شامگاه یکشنبه 
)26 اســفند ماه 97( با محوریت 
پرونده سال 97 بیم ها و امیدهای 
محمدحسین  حضور  با  حکمرانی 
صفار هرندی عضو مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام از شبکه چهار سیما 

پخش شد.
صفار هرندی گفت: مســیری 
 FATF بررســی  درخصوص  که 
طی شد و اکنون با آن جابه جایی 
اتفاق افتاده در آراء، گواه این است 
که مجمع شــانه های خود را زیر 
ایــن بار با این عنوان نمی دهد که 
دیگران بخواهند گرو بکشند بلکه 

برعکس. امروز ثابت شــده که اگر 
معیشــت مردم که باید مهم ترین 
دغدغه مردم باشد که خوشبختانه 
هم هست اکثریت اعضای مجمع 
تشــخیص به این نتیجه رسیدند 
کــه رفتن زیر بــار FATF یعنی 
معیشــت مردم را بیــش از حال 
لنگ کردن. یعنی اگر تاکنون چهار 
چرخ مــردم را پنچر کردیم حال 
دیگر همان زاپاســش را هم پنچر 
زاپاس درواقع این  آن  می  کنیــم 
است که ما امروز می گوییم فشار 
تحریمی دشــمن از هر طرف ما 
را آزار می دهــد و همه هم به این 
قائل هســتند که هر طور می شود 
باید تحریم ها را دور بزنیم آن دور 
زدن تحریم ها یعنی همان زاپاس 

ما است. 
وی افــزود: با رفتــن زیر بار 
FATF مــا عمال دیگر آن فرصت 

را از خودمــان می گیریــم چون 
پذیرش آن مستلزم این است که 
کلیه اطالعات مربوط به همین دور 
زدن ها را هم در اختیار طرف مقابل 
قرار دهیم. از جمله تراکنش های 
مالی، قرارها و پرداخت ها و به این 
صورت اگر مجمــع به این نتیجه 
 FATF رســیده که نباید زیر بار
برود منطق شــان این است که آیا 
باید با دســت خودمان، خودمان 
را خفــه کنیم یا بگذاریم اگر قرار 
اســت خفه شویم دیگران این کار 

را انجام دهند. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خاطرنشــان کــرد: یکی از 
اعضــای مجمع در ایــن رابطه از 
از ترس مرگ  ماجرای خودکشی 
اســتفاده کرد که من گفتم اتفاقا 
عکس این قضیه اســت یعنی این 
منطق که ما زیر بار FATF برویم 

خودکشی از ترس مرگ است. 
بــه گــزارش فــارس، صفار 
مــا  کــرد:  هرندی خاطرنشــان 
ماجــرا  همیــن  در  معتقدیــم 
ایســتادگی ما تاکنون جواب داده 
اســت و از این به بعد هم جواب 
خواهــد داد برخــی تهدید کرده  
بودند که اگر تــا تاریخ بهمن ماه 
تســلیم نشوید چه کار می کنید و 
بعد از آن هم یک بیانیه بی خاصیت 

بیان کردند.

صفار هرندی: 

زیر بار FATF رفتن یعنی معیشت مردم را 
بیشتر لنگ کردن

شماره بعدی روزنامه 
روز  شنبه ۱۷ فروردین منتشر می شود

سرویس سیاسی-
نشــریه »آتالنتیــک« در 
گزارشــی در مــورد وضعیت 
توافق هســته ای بــا ایران و 
سیاست واشنگتن در قبال آن، 
نوشته اســت که حتی اگر یک 
رئیس جمهور دموکرات روی کار 
فعلی  با وضع  است  بعید  بیاید، 
برجام حاضر به بازگشت به این 

توافق باشد.
نشــریه آتالنتیک در گزارشــی 
مشروح به بررســی سیاست دولت 
کنونی آمریکا در قبال توافق هسته ای 
با ایران پرداخته و نوشته است که کاخ 
سفید با اعطای معافیت های تحریمی 
به واردکنندگان نفت از ایران، عمال در 

حال حفظ این توافق است.
نویســنده در گــزارش خود به 
مصاحبه با مقام های مختلف دولت 
آمریکا از جمله ســخنگوی وزارت 
انرژی آمریــکا و همچنین »برایان 
رئیس جمهور  ویژه  نماینده  هوک« 
آمریکا در امور ایــران پرداخته که 
همگی متفق القول گفته اند به دنبال 
اعمال »فشار حداکثری« به ایران و 
نهایتا به صفر رساندن واردات نفت 

از ایران هستند.
با این وجود، به نوشته آتالنتیک، 
در داخل دولت ترامپ در مورد عملی 
بودن این هدف اختالف نظر هست و 
واقعیات بازار از جمله تحریم ناپذیری 
چین موجب شــده تا چشــم انداز 
روشــنی برای توقف صادرات نفت 

ایران وجود نداشته باشد. 
همیــن مســئله بــه صــدور 
بــرای  تحریمــی  معافیت هــای 
واردکنندگان نفــت از ایران منجر 
شــده و این معافیت ها هم »حتی 
اگر هدفشــان این نباشد، در حال 
حفظ چارچوب اصلی توافقی هستند 
]رئیس جمهور  ترامپ  ]دونالد[  که 
آمریکا[ وعده نابــودی اش را داده 

بود«.
آتالنتیک سپس به جنبه دیگری 
از وضعیت توافق هسته ای پرداخته و 
نوشته است که با توجه به پایبندی 
ایــران به توافق هســته ای با وجود 
احیــای تحریم هــا و در عین حال 
انقضای  نزدیک شــدن به تاریــخ 
محدودیت های هسته ای برجام، حتی 

اگر در سال 2020 یک رئیس جمهور 
دموکرات روی کار بیاید، ممکن است 

به برجام بازنگردد.
نویســنده این گزارش نوشــته 
است: »حتی اگر در سال 2020 یک 
رئیس جمهــور دموکرات پیروز کاخ 
سفید باشــد، ممکن است بازگشت 
به برجــام با وضعیــت فعلی آن را 

عاقالنه نداند«.
»رابــرت اینهــورن« از اعضای 
دولت ســابق آمریکا که در مذاکرات 
هســته ای بــا ایران نقش داشــت، 
می گوید محدودیت های کلیدی برنامه 
هسته ای ایران تنها اندکی بعد از آنکه 
رئیس جمهور آتی در ســال 2021 
قــدرت را تحویل بگیــرد، منقضی 
می شوند. عالوه بر این، ارزیابی  جامعه 
اطالعاتی ایاالت متحده نشان می دهد 
که بــا وجود بازگشــت تحریم های 
آمریکا، ایــران همچنان بــه توافق 
هســته ای پایبند مانده اســت، در 
این صورت »مزیت سیاســی دست 
برداشتن از اهرم تحریم ها در همان 

ابتدا، چه خواهد بود؟«.
به گزارش فارس، »ریچارد نفیو« 
از طراحان نظــام تحریمی آمریکا 
و عضــو تیم مذاکره کننــده دولت 
ســابق این کشــور، می گوید حتی 
اگر رئیس جمهور دموکراتی بیاید و 
تصمیم به بازگشت به توافق هسته ای 
بگیرد، »ما باید در مورد این زمان از 
دســت رفته، کاری کنیم«، چراکه 
مفاد کنونی برجام »به زودی دیگر 

ارزش آن را نخواهند داشت«.
آتالنتیک در پایان این گزارش 
پیش بینی کرده اســت که فارغ از 
رفتار ایاالت متحده، ایران احتماال دو 
سال آینده را نیز به امید پایان یافتن 
حضور ترامپ در کاخ سفید، به توافق 

هسته ای پایبند بماند.
 دوگانه دروغین!

رسانه های  و  دولتمردان  برخی 
زنجیره ای در ســال های اخیر بارها 
مدعی شــده اند که به دلیل حضور 
ترامِپ جمهوری خواه در کاخ سفید، 
برجام به نتایج مورد نظر نرســید. 
این طیف قائــل به دوگانه دروغین 
»دموکراتهــای خــوب- جمهوری 

خواهان بد« هستند.
این ادعا در حالی است که برجام 

در اولین روز اجرا-دی 94- در دولت 
اوبامای دموکراِت مودب! و باهوش!-
تعبیــری که دولتمردان در توصیف 
رئیس جمهور ســابق آمریکا به کار 
بردند- به صورت فاحش نقض شد. 
تصویب قانــون محدودیت ویزا، 
تمدید قانون تحریمی آیسا، تمدید 
وضعیت اضطراری علیه ایران، غارت 
2 میلیارد دالری اموال مردم ایران و 
تصویب دهها طرح ضدایرانی همگی 
در دوران ریاســت جمهوری اوبامــا 

اتفاق افتاد.
عالوه بــر این دولــت اوباما در 
اقدامی که پس از انقالب اســالمی 
بی ســابقه بوده اســت، از پذیرش 
نماینــده ویــژه ایران در ســازمان 
ملل امتناع کرده و مدعی شــد که 
نماینده پیشنهادی ایران-ابوطالبی- 

تروریست است!
علیرغم ادعای یک جریان سیاسی 
خــاص مبنی بر وجود اختالف میان 
دموکرات هــا و جمهوری خواهان در 
موضوع ایران، مقایسه تعداد موافقین 
و مخالفین طرح هــای ضدایرانی در 
مجالــس آمریکا نشــان می دهد که 
جمهوری خواهــان و دموکرات ها در 
هر مسئله ای اختالف داشته باشند، 
در دشمنی با جمهوری اسالمی ایران 

هیچ اختالف نظری با هم ندارند.
جمهوری خواهان و دموکرات ها 
با همه اختالفات ریز و درشــت در 
مســائل مختلف، وقتی پای مسئله 
منافع ملــی و کالن - که در اینجا 
دشمنی با انقالب اسالمی است- به 
میان می آید، همه اختالف ها را کنار 
گذاشته و وحدت کلمه را البته در راه 
باطل، اینگونه به نمایش می گذارند!

الزم به ذکر است که جان کری، 
وزیــر امور خارجه دولت اوباما -دی 
ماه 95- در یادداشتی که به مناسبت 
نزدیک شــدن به روزهــای پایانی 
حضور در کابینه آمریکا نوشته بود، 
تاکید کرد:»مذاکرات با تهران برای 
عقب نشاندن ایران از برنامه هسته ای 
به نتیجه رسید و حاال دولت بعدی 
آمریکا باید ضمن ادامه اعمال فشار 
بر ایرانی ها، برای عقب نشاندن برنامه 

موشکی ایران تالش کند«.
اجرای برجام به هر قیمت!

یکی از علت های بی دستاوردی 

برجام و خســارت های ناشــی از 
آن، اجــرای توافــق به هر قیمت 
آقــای روحانی   از ســوی دولت 

است.
متاســفانه آمریکایی هــا اعم از 
دموکــرات و جمهوریخواه و دولت 
و کنگره و همچنیــن اروپایی ها با 
تست های متعدد دریافته اند که هر 
بالیی هم ســر برجام بیاورند و هر 
نوع دشمنی مرتکب شوند، با کمترین 
واکنش عملی از سوی دولت روحانی 

مواجه نخواهند شد.

آتالنتیک: با وضع فعلی برجام
یک رئیس جمهور دموكرات هم به آن برنمی گردد

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اهلل سید احمد خاتمی 
در مصالی امام خمینی)رحمه اهلل 

علیه( اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز 
جمعه تهران، مراســم نماز جمعه این 
هفته از ساعت 11:40 در مصالی امام 
خمینی)رحمه اهلل علیه( آغاز می شود 

و در ادامه با ســخنرانی محمد حسین 
رجبی دوانی، محقق و پژوهشگر تاریخ 
اســالم با موضوع »شخصیت حضرت 
زینب)ســالم اهلل علیها( همراه خواهد 
بود. آیت اهلل ســید احمــد خاتمی نیز 
بــه ایراد خطبه ها خواهنــد پرداخت. 
درب هــای مصــال از ســاعت 11 باز 

می شود.

نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل خاتمی اقامه می شود


