
اخبار كشور
صفحه 2

             چهارشنبه    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
2۵ ذی القعده ۱۴۳۹ - شماره 2۱۹۷۳

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان
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* چند نماینده هتاک که کنترل زبان خود را ندارند باید سرجایشان نشانده 
شوند هنر نیست کسی با افکار مسموم خود و تکرار ادعاهای آمریکا جامعه را 

متشنج بکند و سپس با عذرخواهی مسئله را تمام شده بداند.
0914---9590
* چرا با دو نماینده مجلس که دانســته یا ندانسته بلندگوی دشمن شده اند 

برخورد نمی شود؟
0912---3056
*  باعث شرمندگی است که بعضی از نمایندگان مجلس چون علی مطهری 
و محمود صادقی حرف های آمریکایی ها را  تکرار بکنند. صبر و حوصله مردم 

انقالبی هم حدی دارد.
0912---7345
* هتاکی هــای محمود صادقی و نماینده مجلس به شــخص نبوده بلکه به 

حاکمیت است فلذا باید با او برخورد قاطع و عبرت آموز صورت بگیرد.
0912---6765
* به بعضی از نمایندگان مانند آقای علی مطهری باید گفت پاسخ قاطع سردار 
جعفری فرماندهی محترم سپاه به زیاده طلبی های آمریکا  برای جبران انفعال 

نمایندگانی مثل شما در مقابل دشمن است.
0915---7215
* بنده اگر جای آقای علی مطهری بودم از خون پدر شهیدم قدری خجالت 
می کشیدم و در قضاوت درباره حوادث و مسائل حد و مرزی را رعایت می کردم. 
نگاه می کردم دشــمن از کدام عمل بنده خوشحال می شود آن کار را انجام 

نمی دادم و آب به آسیاب دشمن نمی ریختم.
910---4498

*چرا وزارت اطالعات با آن همه برگ های زرین افتخار که در دفتر گذشــته 
خود دارد در این موقعیت حســاس در شناســایی و معرفی سرپل های فساد 
اقتصادی که جنگی تمام عیار علیه انقالب  اسالمی است کاری نمی کند. وزیر 

این وزارتخانه نمی خواهد یا نمی تواند؟
0916----6979
* شعار تک نرخی کردن ارز دولتمردان تا همین اندکی قبل کجا و پذیرفتن 
4 نرخ برای ارز کجا؟! اگر قرار بود ارز چندنرخی باشد چرا بازار را به هم زدند؟ 
خدا را خوش می آید که گروهی از هم وطنان در زیر این بی تدبیری ها له شوند؟
0912---4862
* بعد از آنکه قیمت اجناس و ارزاق از 30 تا 40 درصد افزایش یافته مسئولین 
زحمت کشیده گفته اند افزایش قیمت ها نباید باالتر از ده درصد صورت بگیرد. 

برای محفوظ ماندن چنین مسئوالنی باید اسپند دود کرد.
0912---4332
* شــرکت لبنیات میهن قیمت بستنی را تا میزان 100 درصد افزایش داده 
اســت. دولتمردان مدتی است اعالم می کنند مردم تخلفات را گزارش کنند. 
این هم گزارش! چرا برخوردی صورت نمی گیرد؟ سازمان تعزیرات حکومتی 

چه کار می کند؟
بوربور
* مغز گردو در بازار کیلویی 120 هزار تومان و مرغ کیلویی 9500 تومان است. 
چرا رسانه ها و مسئولین توجه شان فقط روی نوسانات قیمت کاالهای لوکس، 
خودرو و ... اســت! درحالی که مایحتاج روزانه مردم گاه رشدی 100 درصدی 
داشته است و قدرت خرید قشر کارگر و کارمند در جامعه به صفر رسیده است.
021---6176

* فشل بودن قوه مجریه یک مشکل این کشور است. وقتی بی عملی دو قوه 
مقننه و بخشــی از بدنه قضائیه نیز به آن اضافه شود بسیاری از فرصت های 

پیشرفت کشور می سوزد و این جای تاسف دارد.
0912---8412
در زمان اصالحات، رئیس جمهور وقت به چایکاران پیشنهاد داد چای نکارند 
اما در عوض مبلغی از طرف دولت به آنها پرداخت شود. این کار او سبب شد 
باغات چای نابود شــود و دروازه واردات چای خارجی به روی دالالن باز شود 
و چای وارد کشور شد که ازنظر بهداشتی قابل تایید نبود. حال نوبت به برنج 
رسیده است. یعنی همان رفتار درمورد چای را دولت فعلی درمورد برنج دارد 

اجرا می کند!
بخشنده - رشت
* راننده تریلی در بندرعباس هســتم، به تازگی ســهمیه گازوئیل را از 220 
لیتر به 300 لیتر افزایش داده اند. این کار متاســفانه موجب افزایش قاچاق 

سوخت شده است!
0919---2434
* پارک ها و فضاهای ســبز که باید محل امن، آسایش و آرامش روحی برای 
خانواده ها باشد، ولی با حضور اراذل و اوباش و زنان بدپوشش نه تنها احساس 

آرامش نمی کنیم بلکه نگران امنیت و ادب و تربیت فرزندانمان هم هستیم.
0912---6027
* عمل به قانون ممنوعیت به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی 
فرصت های شــغلی زیادی برای اشــتغال جوانان بیکار کشور به ویژه نسل 
تحصیل کرده ایجاد خواهد کرد. از آن مهم تر آمار ازدواج و تشکیل خانواده باال 

خواهد رفت و از ناهنجاری ها و بزهکاری ها کاسته خواهد شد.
0938---6263
* از 60 هزار تومان پول برقی که برای منزل بنده آمده مبلغ 17هزار تومان 
آن مربوط به مالیات و عوارض می باشد. پنج ماه است که اضافه حقوق امسال 

را پرداخت نکرده اند.
0911---8834

* دادگاه هــا در بحث پرداخت مهریه با توجه به نظر دولت مبنی بر حباب 
بودن قیمت ســکه باید اقدامات مدبرانه ای را پیش بگیرند، پرداخت مهریه 
با قیمت سکه فعلی شبهه شرعی دارد. توجه کنید اکثر آنانی که موظف به 

پرداخت مهریه می شوند از قشر کم درآمد جامعه هستند.
0919---3492
* اکثر اتوبوس های مســیر بلوار ابوذر- ناصرخسرو در این گرمای باالی 40 
درجه فاقد سیستم سرمایشی اند. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
0912---3949
* نزدیک به دو ماه اســت که قســمتی از بزرگراه آزادگان بین جاده قدیم 
و مخصوص)حدود 150 متر از جاده( بدون تعمیر به حال خود رها شــده 
است. وقتی علت را می پرسیم، اظهار می دارند، شهرداری پول ما را نمی دهد! 
مردم چه گناهی دارند که باید هر روز این ناهمواری ها و سنگینی ترافیک 

را تحمل کنند؟
0912---8397
* وقتی مامورین اداره برق برای ثبت کنتور برق مصرفی مشترکین دیر به 
دیر مراجعه می کنند پول برق شهروندان تصاعدی محاسبه می شود. آیا این 

تاخیر از سوی اداره برق به عمد صورت نمی گیرد؟
0912---9438
* چرا اضافه حقوق مســتمری بگیران )فروردین و اردیبهشــت( پرداخت 
نمی شــود؟! مگر این دو ماه جزو سال نیستند. لطفا مسئوالن امر پیگیری 

نمایند تا همچون سنوات گذشته در حق مستمری بگیران اجحاف نشود.
0912---5721
* 5 ســال است که شهرداری شــیراز کالس های آموزش قرآن)روخوانی و 
روان خوانی( برای دختران به صورت رایگان دایر کرده ولی امسال برای ادامه 
این آموزش هر ماه 50 هزار تومان شــهریه دریافت می کند. از اینکه توان 
مالی پرداخت این شــهریه در هر ماه را ندارم و دخترم از ادامه این آموزش 

محروم شده ناراحت هستم.
رضایی
* وزارت نفت، مرحله کشوری مسابقه قرآنی فرزندان را حذف کرده است. 
چرا؟! بچه ها با هزار شــوق و امید آماده بودند ولی این اتفاق بد افتاد و آنها 

را دلسرد کرد؟
0921---9056
* مدرســه نمونه دولتی]...[ با دریافت شــهریه ای گزاف اقدام به برگزاری 
کالس های آموزشــی برای دانش آموزان پایه دهم، در مردادماه نموده است 
در حالی که طبق قانون برای کسانی که تازه وارد پایه دهم می شوند نباید 
هیچ کالســی در تابستان برگزار شــود. به آموزش و پرورش منطقه اطالع 

دادیم ولی ترتیب اثر داده نشد. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
0933---1915

کیهان: نام دبیرستان در دفتر روزنامه محفوظ است.

پوست خربزه تیم ترامپ
زیر پای روحانی

مشــاوران غیرامین روحانی، او را روی پوســت خربزه ای فرستادند که 
نفوذی ها و عناصر وابســته به آمریکا تدارک کرده بودند.

آقای روحانی در گفت وگوی تلویزیونی دوشــنبه شب در اظهاراتی که 
هیچ زمینه و توجیه یا همخوانی با متن ســخنان وی نداشــت، به موضوع 
رفراندوم و همه پرســی اشاره کرد و گفت اگر روزی نیاز به اجرای این اصل 
شــد براساس مقرراتی که قانون اساســی در اصل 59 تعیین کرده، باید به 
صندوق آراء مراجعه کنیم. اگر مســئله مهم و بسیار در هر حوزه ای مطرح 

شد، اصل 59 پیش بینی شده است.
این ســخنان در حالی مطرح شــد که ظرف یک هفته اخیر، به موازات 
تشــدید بدعهدی های دولت آمریکا و تأکید بر اینکه این فشارها باید ایران 
را پــای میز مذاکــره بیاورد، برخی عناصر بدســابقه و متهم به همراهی با 
آمریکا در آشــوب نیابتی سال 88، بالفاصله خواســتار مذاکره با آمریکا و 

مدعی رفراندوم شدند.
اظهارات مبهم روحانی در چنین متنی شــنیده و منتشر شد. به عبارت 
دیگر سخنان روحانی، در آمریکا و در نگاه ناظران، حمل بر انفعال روحانی 
در قبال بدعهدی های ترامپ و تسلیم عملی وی در قبال نقض مسلم برجام 
از ســوی آمریکا خواهد شد. بدین ترتیب کسانی که این حرف مبهم را در 
دهان روحانی گذاشــتند، عماًل دســت او را در مقابل اروپا و آمریکا بستند 

و او در موضــع ضعف مضاعف با وجود زیرپا ماندن برجام قرار می گیرد.
از طرف دیگر باید عنایت داشت که موضوع مبهم یا غیرقابل حلی وجود 
ندارد که بخواهد ســناریوی انحرافی رفراندوم پیش کشیده شود. سرانجام 
مذاکره با آمریکا و وسوسه واگذاری امتیازهای بزرگ در ازای دریافت امتیاز، 
عماًل به کالهبرداری بزرگ آمریکا منتهی شــده و این چیزی نیســت که 
بخواهد با ســوژه نفوذی ها مورد تشکیک و تردید قرار گیرد. بنابراین هیچ 
وجهی ندارد در حالی که طرف کالهبردار علناً بر بی چشم و رویی و خباثت 
و خیانت خویش اصرار می ورزد- و پنهان هم نمی کند- چنین القا شود که 

مذاکــره با همین طرف، کمترین اعتبار و موضوعیتی دارد.
با این وجود آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که جریان نفوذی وابسته 
به سرویس های جاسوسی بیگانه، ابتدا زمزمه رفراندوم مذاکره را که عماًل به 
مفهوم صفر کردن اعتراض ها و انزجارها درباره خیانت مســلم دولت ترامپ 
است، مطرح کردند و سپس رئیس جمهور را به نحوی روی این پوست خربزه 
هل دادند که بوی ناتوانی و انفعال و موضع ضعف دولت در برابر فشارهای 
آمریکا را بدهد )حتی اگر آقای روحانی قصد داشت خالف این را نشان دهد(.

با این وصف باید در دولت بررســی شــود که چه کسانی این مشورت 
مســموم را به آقای روحانی داده اند و آنها واقعاً طرفدار روحانی هســتند یا 

ترامپ؟!
و باالخــره اینکــه اگــر واقعــاً بنابر کســب نظرات مردم اســت چرا 
بی تدبیری های دولت در 3 برابر کردن قیمت ارز پس از برجام یا هدر دادن 

30 میلیارد دالر ظرف چند ماه گذشــته را به اقتراح مردم نمی گذارند؟!
تسهیل تجارت یعنی ممانعت از

افتتاح حتی یک حساب بانکی در انگلیس؟!
روزنامه ایران از قول معاون وزیر خارجه انگلیس نوشت: تسهیل تجارت 

با ایران دغدغه اروپاست.
روزنامه ایران ســخنان دروغین و خالف واقع سایمون مک دونالد را در 
تیتــر بــزرگ و اصلی صفحه اول خود جای داد. وی درباره این ســؤال که 
انگلیس به عنوان یکی از کشورهای طرف برجام، فارغ از تالش های جمعی 
اروپا چه تالشی برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب توافق هسته ای 
داشته اســت؟ گفت: انگلیس به همراه شرکای اروپایی خود در حال انجام 
اقدامات الزم برای مدیریت گام های بعدی بوده اســت. این موضوع برای ما 
از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا که با اینکه در حال خروج از اتحادیه 
اروپا هستیم، می خواهیم نشان دهیم که همچنان می توانیم با شرکای خود 
در مورد مسائل کلیدی سیاست خارجی، که یک مثال اصلی آن حفظ برجام 
است، همکاری تنگاتنگی داشته باشیم. بنابراین، حفظ برجام تنها دلمشغولی 

و کار انگلیس نیســت، بلکه موضوع و پروژه اروپا نیز هست.
بــا امضای برجام، اروپایی ها یک تعهد را پذیرفته اند که در مقایســه با 

یک آرمان از اهمیت و حساســیت باالتری برخوردار است.
وی همچنین مدعی شــده »مقام های ایرانــی بابت اینکه اروپایی ها در 

موضوع برجام، راه خود را از آمریکا جدا کرده، قدردان هســتند«!
اظهارات معاون وزیر خارجه انگلیس در حالی اســت که بنا بر تصریح 
سال گذشــته دکتر ظریف، ایران پس از برجام حتی نتوانست یک حساب 
بانکی در آن کشــور باز کند. در حقیقت دولت انگلیس در عرصه کارشکنی 
و محروم کردن ایران از مزایای حداقلی برجام، در کنار آمریکا ایســتاد. به 
همین دلیل هم، حتی پس از اعالم خروج ترامپ از برجام و رســمی شدن 
نقض برجام، انگلیســی ها حتی یک قطعنامه برای محکومیت اقدام آمریکا 

به شورای امنیت نبردند.
گفتنی اســت ادعای دغدغه مندی اروپا برای تسهیل تجارت با ایران در 
حالی اســت که آخرین بار، آقای ظریف در ســفر به مونیخ آلمان با مشکل 
تأمین ســوخت هواپیمایش مواجه شد و مسئله از طریق مداخله اضطراری 

وزارت دفاع آلمان حل گردید!
FATF را ولش کن

درباره رانت 8 میلیارد دالری حرف بزن!
عضــو اولین هیئت مدیره شــرکت نفتی و رانتــی پتروپارس می گوید 

صاحبان ثروت های بادآورده از شــفافیت و تصویب FATF هراس دارند.
صفایی فراهانی در گفت وگو  با ایرنا که از ســوی روزنامه های زنجیره ای 
بازنشر شده می گوید: مشکالتی که امروز در کشور می بینیم ناشی از عملکرد 
پنج ســال اخیر نیست. این مشــکالت به دلیل اقدامات پیوسته و طوالنی 
اســت که امروز آثار خود را نشــان داده. در اقتصاد هم وضع همین است. 
امنیت سازمان ملل علیه ایران به حداکثر رسیده بود، من اعتقاد داشتم که 
همه مشکالت کشور ناشی از تحریم نیست. مشکالت کشور ناشی از ناتوانی 
مدیران و سیاست های غلط است. بیش از 70 درصد مشکالت مربوط به این 

بخش بوده و حداکثر 30 درصد به تحریم ها بازمی گشــت.
وی در این مصاحبه با ژست قانونگرایی، از موضع دغدغه برای مشکالت 
اقتصادی حرف زده و خواســتار اصالحات ساختاری شده است. عضو حزب 
منحله مشــارکت می گوید: برخی از کســانی که امــروز به قدرت و ثروت 
دسترســی دارند، مخالف شــدید هر نوع قانون گرایی هســتند. با هر نوع 
قانون گرایــی مقابله می کنند. کمــا اینکه در زمان دولت خاتمی، هر 9 روز 
یک بحران برای دولت درســت می کردند. االن هم هر روز یک بحران برای 

دولت روحانی درست می کنند.
وی همچنیــن گفت: موضوع FATF امــروز بهانه ای برای حمله به 
دولت و به هم ریختن فضای اقتصادی است. در حالی که مسئله پولشویی 
مســئله دولت نیست و یک مسئله کامال ملی است. کانون های فساد در 
مجارستان، چک و لهستان و غیره بعد از فروپاشی 1990 وجود داشت. 
یعنی مافیای قدرت و ثروت در آنجا هم دســت باال را داشــت اما آنها 
توانســتند با اصالحات قانونی آن مافیا را کنار بزنند و ایجاد اشــتغال و 

تولید ثروت ملی کنند.
یادآور می شــود صفایی فراهانی در دوره اصالحات عضو هیئت مدیره 
شرکت نفتی پتروپارس با حضور کسانی چون بهزاد نبوی بود؛ شرکتی که 
به مدد رفاقت با سران دولت وقت، توانست قانون برگزاری مناقصه برای 
انجــام پروژه های بزرگ در پارس جنوبی را دور بزند و چند فاز  مجموعا 
به ارزش 8-7 میلیارد را در وضعیتی شبه رانتی تصاحب کند. آن زمان 
هیئت مدیره مذکور، پتروپارس را به شــکل شــرکتی که نه پاسخگوی 
تکالیف دولتی اســت و نــه خصوصی، درآورده بودنــد و حتی اعتراض 
اصالح طلبانی مانند علی اکبر محتشــمی پور رئیس  فراکسیون 220 نفره 

اصالحات در مجلس ششم را موجب شدند.
علی اکبر محتشمی پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم 
ضمن اعتراض به وزیر نفت)زنگنه( در مرداد سال 1380 گفت »فاجعه در 
وزارت نفت در حال وقوع است... موضوع تاسف برانگیز عدم اطالع رسانی 
درباره قراردادهای نفتی است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی از 
مــوارد بی توجهی وزارت نفت، این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس 
و ســایر دستگاه های نظارتی بوده و این واگذار کردن شبهه انگیز است.«

البته آقای محتشمی پور چنان تحت فشار مافیای نفتی قرار گرفت که 
چند روز بعد در پی اصرار خبرنگاران برای توضیحات بیشتر گفت »من 
دیگر در این باره مصاحبه نمی کنم. هر که را اســرار حق آموختند- مهر 

کردند و دهانش دوختند!«
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز 3 شهریور 1380 تصریح کرد: 
»در بازرســی از بخش خصوصی شــرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات 
حقوقی عدیده ای مشــاهده کردیم... شــرکت ما توان مالی نداشته ولی 
شورای اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معامالت و واگذاری ها 
به این شــرکت، به جای دریافت تضمین های قانونی، به یادداشــت های 
معمولی بسنده شده است. در این خصوص اعضای هیئت مدیره باید در 

محاکم قضایی پاسخ بدهند«.
موضوع از این قرار بود که در یک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن 
قانــون برگزاری مناقصه، قراردادهایی به ارزش حدود 8 میلیارد دالر در 
فازهای 1 و 6 و 7 و 8 پارس جنوبی به شــرکت  پتروپارس واگذار شده 
بود حال آن که از یک ســو این شــرکت به جای ایران در لندن به ثبت 

رســیده بود، و از ســوی دیگر به لحاظ حقوقی وضعیت بی  سر و سامان 
و »شترمرغی« داشت.

بســیاری از نمایندگان دوم خردادی مجلس از مناطق نفت خیز جنوب 
نظیر آقایان )مرحوم( رشیدی، کهرام، میدری و... به روند واگذاری غیرشفاف 

قراردادهای اقتصادی اعتراض داشتند.
یادآور می شــود سازمان بازرســی تخلفات عدیده در مدیریت شرکت 

پتروپارس و برخی قراردادهای واگذار شــده در آن دوره را احراز کرد.
اعتماد: حتی یک اقتصاددان 

در کابینه روحانی نیست
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد حتی یک اقتصاددان هم در کابینه 

روحانی وجود ندارد.
روزنامه اعتماد از قول حجت اهلل میرزایی معاون وزیر کار دولت یازدهم 
نوشــت: اعتماد عمومی بــه دولت یکی از مهم ترین لوازم اداره کشــور به 
شــمار می رود. اما درحالی که فضای حاکم بر سیاست خارجی بر مشکالت 
اقتصادی افزوده دولت برای گفت وگو با مردم و تشــریح وضعیت موجود و 
بیان برنامه هایش برنامه مشخصی ندارد. البته به طور مشخص دولت دوازدهم 
از ابتدا دچار لکنت زبان بوده و این وضعیت در ماه های اخیر بیش از پیش 
نمایان شده است. فقدان فضای ارتباطی قوی موجب شده تا اعتماد عمومی 
لطمه ببیند و بازســازی این اعتماد کار نســبتا دشواری است. یعنی مردم 
باورشان این است که دولت با ترکیب فعلی نمی تواند آثار و پیامدهای فضای 

سیاســت خارجی را بر اقتصاد، مدیریت، کنترل و کاهش دهد. 
این احساس هم ناشی از این است که به اعتقاد من دولت دوازدهم یک 
دولت گریزان از گفت وگو بوده و در برابر تحوالت داخلی و خارجی رفتاری 
انفعالی از خودش بروز داده اســت. این رفتــار انفعالی در کنار مقاومت در 
برابر پیشــنهادهای خیرخواهانه و ســطح پایین دانش در بخش اقتصادی 

دولت موجب شــده تا اتخاذ »سیاست خوب« به تاخیر بیفتد. 
ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بارها از زبان افراد دلســوز مطرح شده 
اما به نظر می رســد مالحظات شــخصی و ... اغماض رئیس جمهور در برابر 
برخی اعضای دولت موجب شده تا ترمیم کابینه به تعویق بیفتد یا به کندی 
پیش برود. ترکیب تیم اقتصادی دولت به تعبیر برخی در 70 سال گذشته 
بی ســابقه بوده زیرا در کابینه حتی یک اقتصاددان هم حضور ندارد. دولت 
نیازمند یک تیم متخصص و یکدســت است که توانایی طراحی برنامه های 
خاص برای شرایط خاص را داشــته باشند. در صورتی که رئیس جمهوری 
ایــن تغییــرات را هرچه زودتر قطعی کننــد و در بیانیه ای به اطالع مردم 
برســانند گام اول بازســازی اعتماد اجتماعی را خیلی محکم بر می دارند. 
البتــه مقصــود من از تغییرات لزوما آن چیزی نیســت که برخی منتقدان 
دولت مدنظر دارند بلکه منظور دعوت به کار از افرادی اســت که با هدف 
افزایش توانمندی دولت و کاهش آسیب هایی که در شرایط جدید به مردم 

تحمیل می شود؛ به همکاری فراخوانده می شوند.
دومین اقدام دولت در شــرایط فعلی بایــد معطوف به خروج از انفعال 
ارتباطی باشــد. مجموعه مدیران ارشد دولت باید با بدنه عمومی گفت وگو 
کننــد و برنامه های شــان را توضیح دهند و در برابر انتقادها هم پاســخگو 
باشــند. اتخاذ چنین رویکردی می تواند لکنت زبان کنونی دولت را اصالح 
کند و به تقویت آرامش اجتماعی منجر شود. سکوت و انفعال اما به تعمیق 

بی اعتمادی می انجامد.
آقای ربع پهلوی! 

شما بیشتر به درد تاکسیدرمی می خورید
فسیل هایی مانند رضا ربع پهلوی بیشتر به درد تاکسیدرمی می خورند.
داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصالح طلب با اشاره به دم تکان 
دادن هــای اخیر رضا ربع پهلوی نوشــت: آقای رضــا پهلوی - حالم از بوی 
گند نظام ســلطنتی بابات و بابابزرگت به هم می خوره! این که در قرن 21 
هنوز فســیل هایی باشن که شاخص مشروعیت یک حکومت رو در »اسپرم 
اعلی حضرت« و انتقال آن ســلطنت را ازطریق انتقال همان »اســپرم« به 
صلب »آقازاده اعلی حضرت« فلســفه بافی می کنند! چنین فسیل هایی قبل 

از ســلطنت شایسته تاکسیدرمی اند! وجود شما توهین به شعور بشریته!
امیراصالن  افشــار رئیس دفتر تشــریفات شاهنشــاهی در خاطراتش 
می نویســد: درون اتاق کارم نشسته بودم ناگهان شاه وارد اتاق شد و روی 
صندلی ارباب رجوع نشســت و من تعجــب کردم و گفتم اعلی حضرت چه 

اتفاقی افتاده؟ گفت ســفیر آمریکا االن دفتر من بود و گفت من باید برم!
ظاهرا نوکری در خاندان پهلوی هم ژنتیک است و هم ژنریک! پدربزرگ 
را انگلیس بر تخت ســلطنت نشــاند! و بموقع هم از صندلی برداشت! پدر 
را آمریکا در کودتای 32 به ســلطنت برگرداند و به موقع هم امریه خروج 

برایش صادر کرد!
آخرین باقیمانده این ســلطنت منقرض شده نیز تا ریاض می رود و در 
رویای بازتولید ســلطنت دست تکدی مقابل حکام سعودی دراز می کند و 

40 میلیون دالر »پول توجیبی« می گیرد!

گفت و شنود

استخاره!
شب  گفت: آقای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی دوشنبه 
به اصل 59 قانون اساســی که موضوع آن رفراندوم است  اشاره 

کرد، چرا؟!
گفتم: نمی دانم! اما، روزنامه های زنجیره ای که مدتی 
است سنگ مذاکره با ترامپ را به سینه می زنند و برای 
آن یقه چاک می دهند اظهارات ایشــان را به رفراندوم 

برای مذاکره با ترامپ تعبیر کردند!
گفت: بعد از آنهمه بد عهدی و کینه توزی ترامپ علیه ایران 
و خروجش از برجام برای باج خواهی بیشــتر، مذاکره با او غیر 

از تن دادن به ذلت چه مفهوم دیگری دارد؟!
گفتم: برای پادوهای ترامپ همه چیز در خواسته های 

دیکته شده او ختم می شود!
گفت: اینکه دیگر مذاکره نیست! تسلیم محض است! 

گفتم: یارو به یکی گفت؛ برایم اســتخاره کن! طرف 
گفت؛ نیت کن و یارو جواب داد بنده چه کاره باشم که 

نیت کنم؟ نیتش را هم خودت بکن!

محمد صرفی

آمریکا از دیروز دور جدید تحریم ها علیه جمهوری اســامی را 
اجرایی کرد و در عین حال دولت ترامپ مدعی آمادگی برای مذاکره 
اســت. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا دیروز 
گفت اگر ایران در پی کاســتن از فشار تحریم هاست باید با پیشنهاد 
دونالد ترامپ برای گفت و گو موافقت کند و در اولین گام نیز باید برنامه 
موشکی و هسته ای خود را به طور کامل کنار بگذارد و از فعالیت های 
منطقه ای نیز دست بکشد و پشــت میز مذاکره بنشیند! آیا مسئله 
ایران و آمریکا چانه زنی بر سر چند سانتریفیوژ یا چند کیلومتر کمتر 
یا بیشتر بودن برد موشک های ایران است؟ پشت میزی که ترامپ بارها 
طی چند ماه اخیر ایران را به سوی آن فراخوانده، از نظر آمریکایی ها 

باید چه چیزی حل شود؟
چند روز پیش »ری تکیه« و »رائول مارک گرشت« – افسر سابق 
سازمان سیا- مقاله مشترک و مفصلی را با عنوان »چالش پیش رو« در 
نشریه آمریکایی »ویکلی استاندارد« منتشر کردند. هر دو نویسنده 
جزو تحلیلگران برجسته امور خاورمیانه و به خصوص مسائل ایران بوده 
و تفکراتی به شدت ضدایرانی دارند. مقاله با این جمله آغاز می شود؛ 
»اولین مســئولیت برای ترامپ و تیم سیاست خارجی او، خرد کردن 
جمهوری اسامی است.« مقاله سپس اینگونه ادامه می یابد که مسئله 
اصلی آمریکا نه کره شمالی است، نه روسیه و نه چین، بلکه جمهوری 

اسامی ایران است. 
نویسندگان در بخشی از مقاله خود می نویسند دولت های دموکرات 
و جمهوریخواه گمان می کردند روی کار آمدن دولت خاتمی در ایران، 
آغاز دوره ترمیدور انقاب اســامی ایران است، اما اینگونه نیست 
و جمهوری اســامی خیال ندارد به یک کشور عادی در خاورمیانه 
تبدیل شــود. واژه ترمیدور که برگرفته از انقاب فرانســه است به 
وضعیتی ارتجاعی گفته می شــود که انقاب بــه ضدانقاب تبدیل 
شــده و خود را از بین می برد و سیستم به شــرایط پیش از انقاب 
بازمی گردد. تکیه و گرشــت در همین بخش از مقاله دروغی عجیب 
و غریب نیز نوشــته اند که آیت اهلل خامنه ای گفته است؛ ما دشمنی 
با آمریــکا را الزم داریم! و برای آنکه دروغ خــود را واقعی تر جلوه 
 دهند حتی آن را به صورت فینگیلیــش نیز در مقاله خود آورده اند؛ 

 »Ma doshmani ba Amrika ra lazem dareem«
این دروغ که البته اینبار به این شکل آشکار و مفتضحانه در یک 
نشریه باسابقه و قدیمی آمده، یکی از اصول اساسی سیاست خارجی و 
در واقع پروپاگاندای آمریکا علیه جمهوری اسامی است. اگر بخواهیم 
به  طور مختصر و مفید این اصل القایی را از دید آمریکایی ها تشــریح 
کنیم به این صورت است؛ آمریکا با ایران دشمنی و خصومتی ندارد و 
این رهبران ایران –به خصوص شخص آیت اهلل خامنه ای، سپاه پاسداران، 
روحانیون انقابی و امثالهم- هســتند که با آمریکا سرجنگ دارند و 
منافع ملت و کشور خود را فدای این دشمنی غیرمنطقی می کنند و 
اساس سیاست خارجی خود را بر دشمنی با آمریکا نهاده اند. واشنگتن 
اهل مذاکره و تعامل اســت و جمهوری اسامی است که همچنان به 
آرمان های 40 سال پیش چسبیده و حاضر نیست برای تامین منافع و 
مصالح کشور و ملت خود پای میز مذاکره بیاید. جمهوری اسامی بر 
اساس سیاست دشمنی با آمریکا علیه ما )آمریکایی ها( اقدامات مخرب 
انجام می دهد و تحریم های اعمال شــده نیز بازتاب همین اقدامات و 
برای رهایی مردم ایران از دست این حکومت دینی و بلند پرواز است. 
حال به سؤال نخســت بازگردیم. پشت میز مذاکره با آمریکا چه 
چیزی باید حل شود؟ اگر چه دونالد ترامپ از برجام خارج شد اما اوباما 
هم چندان از آن راضی نبود. اذعان داشــت که ایران به تمام تعهدات 
خود عمل کرده است اما اعتراض داشت که ایران »روح برجام« را نادیده 
می گیرد. نکته دقیقاً همینجاســت. »روح برجام« از نظر آمریکایی ها 
چیست؟ برای پاســخ به این سؤال باید به سراغ نظرات کسانی رفت 
که سیاست خارجی نیم قرن اخیر آمریکا بر دوش تفکرات آنان سوار 
است. یکی از این افراد که برای ایرانی ها چهره ای ناآشنا نیست، هنری 
کیسینجر است. این پیرمرد 95 ساله، یهودی و آلمانی االصل که هنوز 
 هم دولت های مختلف آمریکا از نظریاتــش بهره می برند، در کتاب 
»نظم جهانی« که چهار ســال پیش منتشر شد، آمریکا را ابرقدرتی 
معرفی می کند که به نمایندگی از طرف کل بشریت، مامور سامان دادن 
به نظمی جهانی اســت. نظمی که کشورها در آن بر اساس مولفه های 
مختلف، جایگاه و نقش خود را دارند. کیسینجر در این کتاب به ایران 
نیز پرداخته و می نویسد مشکل ایران آن است که حاضر به پذیرش این 
نظم و آقایی آمریکا بر جهان نیست و برنامه ای دیگر در سر دارد. روح 

برجام چیزی جز این نیست؛ پذیرش نظم آمریکایی جهان.
پایه های نظم آمریکایی را چهار قرن پیش قدرت های اروپای غربی 
در کنفرانس معروف وستفالی گذاشتند. این نظم که مبتنی بر تقسیم 
استعماری جهان میان چند قدرت برتر اروپایی بود، پس از جنگ جهانی 
دوم به شکل جنگ سرد و رقابت دو بلوک شرق و غرب درآمد و پس از 
فروپاشی شوروی، کامًا به آن سوی اقیانوس اطلس منتقل و تبدیل به 
نظمی صددرصد آمریکایی شد. کیسینجر در کتاب خود به تفکرات و 
خط مشی حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقاب اسامی پرداخته 
و آن را مخالف مفهوم وســتفالی )پایه و مادر نظم آمریکایی جهان( و 

پرچمدار »پروژه نظم جهانی جایگزین« معرفی می کند. 
خاصــه و چکیده این تقابل بنیادیــن را می توان در این عبارت 
کیسینجر که بارها از ســوی وی و بعدها از طرف دیگران نقل شده، 
عنوان کرد؛ ایران باید میان یک ایده یا کشــور بودن یکی را انتخاب 
کند. در نظم آمریکایی که از نظر هندسی می توان آن را به  شکل یک 
هرم تصویر کرد، اتحادیه اروپا به طور عام و به شکل یک واحد سیاسی، 
پس از نوک هرم یعنی آمریکا قــرار می گیرند. برای درک کیفیت و 
ماهیت واقعی رابطه نوک هرم و اولین بخش از این هرم جهانی، کافی 
است به مناقشه و کشمکش های اخیر دو سوی آتانتیک طی چند ماه 
اخیر نگاهی بیندازیم. مهم ترین نتیجه و پیامد این مناقشــه، کشف 
 ماهیت واقعــی رابطه آمریکا و اروپا بود. هیچ عبارتی گویا تر از مقاله 
10 می، استیون سیمون و جاناتان استیونسون در نیویورک تایمز نیست 
که نوشتند اروپا نباید پادری واشنگتن شود و اگر ایستادگی نکند، به 
مســتعمره آمریکا تبدیل می شود.  اندکی بعد آنگا مرکل صدراعظم 
آلمان -قدرت شماره یک اروپا- تکلیف را روشن کرد و گفت ما نباید 
درباره قدرت خود مقابل آمریکا دچار توهم شــویم و به این ترتیب 
مهر تاییدی بر جایگاه مســتعمراتی خود و سایر اعضای اروپا در نظم 

آمریکایی جهان زد. 
وقتی اروپا پادری آمریکاســت، تکلیف کشورهای دست چندمی 
مثل عربستان ســعودی، امارات، بحرین و... مشخص است و احتماالً 
چیزی در حد جدول کنار خیابان و جوی آب جلوی این عمارت باشکوه 
هستند! مســئله و مشکل جمهوری اسامی آن است که نمی خواهد 
مســتعمره و پادری و جوی آب باشد که اگر مثل 40 سال پیش بود، 
نه فعالیت هســته ای  اشکالی داشت و مورد اعتراض بود و نه کشیدن 
ناخن و اتو گذاشتن بر بدن مخالفان حکومت توسط ماموران ساواک 
که در اسرائیل دوره می دیدند! مسئله آمریکا آن است که دیگران نیز 
از ایران، این عضو جسور و سرپیچی کننده از نظم جهانی در حال الهام 
گرفتن هستند و اگر وضع به همین منوال پیش برود، باید با هرم آقایی 

آمریکا خداحافظی کرد. 
به تازگی  اندیشکده شــورای سیاستگذاری خاورمیانه، نشستی 
تخصصی را در ســاختمان کنگره آمریکا و بــا موضوع »گزینه های 
سیاســتگذاری در برابر ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای 
ایران« برگزار کرد. »نورمن تی رول« افســر پیشین آژانس اطاعات 
مرکزی آمریکا )سیا( و مدیر پیشین امور ایران در اداره اطاعات ملی 
این کشور در بخشی از سخنان مبسوط خود به نکته ای کلیدی  اشاره 
کرد. وی گفت؛ »ایرانی ها در حال تغییر »دی ان ای« منطقه هستند.«

تمام نکته در همین جمله کوتاه نهفته است. 40 سال پیش، ایرانی ها 
انقابی کردند که باید آن را »جهش ژنتیک« نامید. جهشی که آنان را از 
مدار نوکری آمریکا خارج کرد و پایه گذار هویت جدید و سیاستی مستقانه 
شد که امروز کل کشورهای اروپایی با تمام قدرتشان از آن محروم هستند. 
این تغییر ژنتیکی در حال گســترش است. آنچه ترامپ، پمپئو و بولتون 
برای آن دست و پا می زنند و نامش را دعوت به نشستن پشت میز مذاکره 
گذاشته اند، دستکاری ارتجاعی »دی ان ای« ایران و نشاندن آن سرجای 
خود در هرم نظم آمریکایی جهان است. در نظمی که اروپایی ها پادری آن 
محسوب می شوند، در خوشبینانه ترین حالت، جایگاه ایران بهتر از اتاق 
سرایدار کدخدای جهان نخواهد بود. همانطور که در دوره پهلوی چنین 
بود. آمریکایی ها خواب بازگشت ایران به دوران نوکری را به گور خواهند 

برد و این تازه آغاز راه است.

دستکاری ژنتیک
پشت میز مذاكره!

یادداشت روز

خارجی  سیاســت  مسئول 
اتحادیه اروپا گفت: ما تاش خود 
را می کنیــم تا ایران را در توافق 

)برجام( نگه داریم.
مســئول  موگرینی«  »فدریــکا 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا در 
ســفر به نیوزلند گفــت این اتحادیه 
شــرکت ها را برای افزایش تجارت با 

ایران تشویق می کند.
به نوشــته ســایت دیلی ژورنال، 
موگرینــی در نیوزلند گفت: ما تالش 
خود را می کنیم تا ایران را در توافق 
)برجام( نگه داریم و ایران را از منافعی 
اقتصادی که توافق برای مردم ایران 
فراهم می کند، بهره مند سازیم چرا که 
ما معتقدیم این )اقدام( منافع امنیتی 

برای منطقه ما و جهان دارد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا افزود: اگر توافقــی بین المللی 
درباره عدم  اشاعه اتمی وجود داشته 

باشد، باید حفظ شود.
موگرینــی در کنفرانــس خبری 
با »وینســتون پیتــرز« وزیر خارجه 
نیوزلند گفــت که اتحادیــه اروپا و 
نیوزلنــد الزم می داننــد کــه برجام 
حفــظ و در مقابــل خــروج آمریکا 
مقاومت شــود. وی همچنین با پیترز 
دربــاره جزییات چگونگی گشــایش 
کانال های تجاری و اقتصادی با ایران 

گفت وگو کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا افزود: مشاغل کوچک و متوسط 
برای تجارت با ایران تشویق می شود 
و تجــارت میان ایران و اتحادیه اروپا 
یک جنبه اساســی از حقوق ایرانیان 
برای بهره  اقتصادی به ازای تعهدات 
هســته ای اســت که تا کنون انجام 

داده اند. 
متاسفانه واکنش اروپا به اقدامات 
لفاظی  از  تاکنون  آمریــکا  ضدایرانی 
و کلی گویــی فراتر نرفته اســت. این 
رویکرد حتی برخــی از روزنامه های 
زنجیره ای را نیز به اعتراف واداشــته 
روزنامه  رابطــه  اســت. در همیــن 
زنجیــره ای آرمان با  اشــاره به اینکه 
»اتحادیــه اروپا خــود را خرج منافع 
ایران در برابــر آمریکا نخواهد کرد« 
افزود: »بیانیه مشترک خانم موگرینی 
و وزرای خارجــه آلمان، فرانســه و 
انگلیــس که بــه منظــور مقابله با 
تحریم های آمریکا علیه ایران قوانین 
مسدودساز تحریم های ایران را از امروز 
اجرایی می کند این پیام را می رساند 
کــه... شــرکت های کوچک تری که 
محدودیت هــای  بین المللی ندارند و 
مورد تنبیه آمریکا قرار نمی گیرند، به 
فعالیت های خود در ایران ادامه دهند 
که البته آنها هم چندان معلوم نیست 
این شرکت ها بخش خصوصی هستند 
و زیــر نظر دولت قرار نمی گیرند و به 

نظر خودشان بستگی دارد.«
الزم به ذکر است که اتحادیه اروپا 

از اجرایی شــدن قوانین مسدودساز 
برای مقابله با تحریم های آمریکا خبر 
داده است. اما بسیاری از کارشناسان 
و حتی مقام هــای اروپایی در میزان 
اثربخشی قوانین مسدودساز در مقابل 
تحریم های یکجانبه آمریکا ابراز تردید 
کرده اند، چراکه واشــنگتن با تهدید 
شرکت ها با اخراج آنها از بازار آمریکا، 
عمال آنها را میان بازار ایاالت متحده و 
ایران بر سر دو راهی قرار می دهد. از 
زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای، 
بسیاری از شرکت های اروپایی اعالم 
کرده اند که همکاری با ایران را متوقف 

می کنند.
تحریم ها و آشوب

پایــگاه تحلیلــی »المانیتور« در 
امیدوار  »آمریکا  عنوان  گزارشــی با 
اســت که تحریم های جدید ســبب 
برانگیختن اعتراض ها در ایران شود«، 
به نقل از مقام های ارشــد این کشور 
از امیدواری آمریکا به ایجاد  آشــوب 
در ایــران با اســتفاده از ابزار تحریم 

خبر داد.
در بخشــی از این گزارش آمده 
اســت: مقام  های ارشد دولت »دونالد 
ترامــپ« می گوینــد کــه امیدوارند 
اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه 
اعتراض ها  برانگیختن  ســبب  ایران، 
]اغتشاشــات[ در ایــران و در نهایت 
اعمال فشار بر ایران به منظور پذیرش 
پیشنهاد ترامپ برای مذاکرات درباره 

یک توافق گسترده تر شود.
وزارت  ســفید،  کاخ  مقام هــای 
خارجــه و خزانــه داری آمریــکا که 
نخواستند نامشان فاش شود در ادامه 
تاکتیــک آمریکایی ها در پیوند زدن 
برخی مشــکالت داخلی اقتصادی به 
سیاســت خارجی و منطقه ای ایران، 
از شعارهای تعداد قلیلی از معترضان 
دربــاره مســائلی از قبیل ســوریه و 
فلسطین ابراز خرســندی کرده و بر 
حمایت واشــنگتن از این به اصطالح 

»مطالبات« تاکید کردند.
انگلیسی! گستاخی 

آفریقا و  »الیســتر برت« معاون 
غرب آســیای وزیــر خارجه انگلیس 
گفت که انگلیس با تحریم های آمریکا 

علیه ایران همراهی نمی کند.
برت در گفت وگــو با رادیو »بی.

بی. ســی« درباره تحریم  آمریکا علیه 
ایران بعد از خروج این کشور از برجام 
گفت که وی فکر می کند، آمریکایی ها 

اقدام درستی انجام نداده اند.
بــرت در گفت وگو بــا این رادیو 
گفــت کــه شــرکت های اروپایی از 
تحریم های آمریــکا علیه ایران حفظ 
می شــوند اما ادامه همکاری آنان با 

ایران بستگی به خود آنها دارد.
ســخنگوی  ســاموئل«  »ادوین 
عربی زبان دولــت انگلیس نیز مدعی 
شــد انگلیس از مدت ها پیش درباره 
فعالیت هــای بی ثبات کننده ایران در 

منطقه ابراز نگرانی کرده اســت، اما 
اعتقــاد دارد توافق هســته ای ایران 

باید حفظ شود.
گفتنی اســت ظریف مهرماه 96 
گفت:»حتی نمی توانیم یک حســاب 

بانکی در انگلیس باز کنیم«.
نیز چندی پیش  نیوزویک  مجله 
در گزارشی نوشته بود: »دیپلمات های 
ایران در لنــدن حتی نمی توانند یک 
حســاب بانکی بــرای تامیــن مالی 
فعالیت هــای روزانــه ســفارت خود 

ایجاد کنند.«
پلیس خوب، پلیس بد!

به گزارش تسنیم، روزنامه آلمانی 
»زوددویچه ســایتونگ« در آســتانه 
اجرایی شدن تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران در مطلبی نوشت: اتحادیه 
اروپا باید در برابر آمریکا مقاومت کرده 
و قابلیــت خود را در این زمینه ثابت 
کند. برای حفظ توافق هسته ای ایران 
اولین ائتالف جهانی علیه ترامپیســم 
ساخته شده است. موفقیت این ائتالف 

بستگی به اروپا و جهان دارد.
الزم به ذکر اســت که رسانه های 
غربی با ضریب دادن به بازی »پلیس 
خوب-پلیس بد« در پی فرسایشــی 
کردن مذاکرات ایران و اروپا و معلق 

نگه داشتن اقتصاد ایران هستند.
اذعان  بارهــا  اروپایی  مقامــات 
کرده اند که در موضوع ایران با آمریکا 
هم نظر بوده و منافع مشترک دارند.

موگرینی: 

تالش می كنیم ایران را در توافق نگه داریم

سرویس سیاسی-
گفت و گوی  در  رئیس جمهــور 
تحلیل  در  دوشنبه شب  تلویزیونی 
دالیــل مشــکات اقتصــادی به 
اغتشاشات دی ماه سال گذشته اشاره 
کرده و گفت: » این اغتشاشــات به 
آمریکا پیام داد که می تواند با فشار 
بر میزان مشــکات ایران بیفزاید«، 
برخیانتکار  استدالل  این  با  روحانی 
بودن سران فتنه مهر تأییدی زد که با 
ایجاد آشوب و اردوکشی های خیابانی 
زمینه ساز تحریم های جدید علیه ایران 

در سال 88 شدند.
روحانــی  حســن  حجت االســالم 
رئیس جمهــور در گفت و گوی تلویزیونی 
دوشــنبه شب در تحلیل دالیل مشکالت 
اقتصادی به مسئله ای  اشاره کرد که نگاه 
دقیق به آن می تواند چهره خیانتکار سران 
فتنه در ســال 88 را بیش از پیش روشن 

و افشا سازد.
رئیس جمهور با اشاره به 2 عامل شروع 
مشکل ارزی اظهارداشت: غیراز آن مسایل 
مزمنی کــه در اقتصاد داریم و مســئله 
نقدینگی؛ هــر دوی این عوامل در دیماه 
پارســال آغاز شد. دیماه پارسال در 5 دی 
تقریباً یک اعتراضاتی از یک شهری در ایران 
آغاز شــد و سرایت کرد به شهرهای دیگر 
و این اعتراضات شرایط خودش را داشت 
کــه مردم ما می دانند بعضی ها معترض و 
بعضی ها دنبال اغتشــاش و سوءاستفاده 
بودند اما هر چه بود، این اغتشاشات مهار 
شد و مردم احساس کردند که اگر اعتراض 
به حقی دارند عده ای سوءاستفاده می کنند 

و کاماًل مردم با دولت همکاری کردند.
وی افزود: این عالمت مثبت فعالیت 
مردم و حضور مردم به داخل عالمت مثبت 
داد، اما متأســفانه خارجی ها و مخصوصاً 
آمریکایی ها پیامی که دریافت کردند آن 
پیام را نگه داشــتند و آن پیام این بود که 
فکر کردند با فشار بیشتر می توانند مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی ما را افزایش دهند و 
لذا شما می بینید که 22 دیماه که ترامپ 
اعالم می کند اگر دیگــران نیایند من به 
تنهایــی از برجام خارج می شــوم بعد از 

حوادث دی ماه در ایران است.
پیامی که سران فتنه به آمریکا 

ارسال کردند!
آنچه در دی ماه ســال گذشته روی 
داد موج سواری گروهی بر روی مطالبات 
به حق بخشــی از مــردم بــود، در این 
اعتراضات گروهی از مردم مطالبات به حق 
اقتصادی داشــته و نسبت به روند امور و 
برخی بی مباالتی ها معترض بودند. در این 
میان برخی آشــوبگران بر موج مطالبات 

مردمی سوار شده و به گفته رئیس جمهور 
با ایجاد اغتشاش به آمریکا پیام دادند که 
می توانند با فشار بیشــتر به اهداف خود 
برسند. اغتشاشاتی که چند روز هم بیشتر 

طول نکشید.
اما آنچه در سال 88 روی داد و 8 ماه 
به طول انجامید، نه مطالبه به حق که از آغاز 
فتنه ای بزرگ بود، سران فتنه برای رسیدن 
به مطامع دنیوی خود خواستار ابطال رای 
مردم و اعالم پیروزی نامزد شکست خورده 
در انتخابات شده و با استقامت جمهوری 
اســالمی در برابر این خواســته به ناحق 
دست به اردوکشی های خیابانی زدند تا از 

نظام باج بگیرند.
در حالی که آمریکا پیش از انتخابات 
خود را برای توافق هســته ای با ایران آماده 
کرده بود فتنه گــران این پیام را به دولت 
وقت آمریکا ارسال کردند که زمان توافق با 

ایران نیست و بایستی تحریم ها تشدید شوند!
فتنه گران در ســال 88 که به دنبال 
برانــدازی جمهوری اســالمی از طریق 
اردوکشی های خیابانی و با کلیدواژه »تقلب 
در انتخابات« بوده اند پس از ناکامی خود 
در این هدف با پیام ها و نامه های متعددی 
به دشــمنان مردم ایران از جمله آمریکا 
خواستار تحریم های کمرشکن و تاثیرگذار 

شدند.
با گذشت نزدیک به یک دهه از فتنه 
88 کــه در آن عده ای بــا کلیدواژه و رمز 
»تقلب در انتخابات« به ســوی براندازی 
جمهوری اسالمی حرکت کردند و با وجود 
اینکه در این مــدت دولتی رفته و دولت 
دیگر با رای مردم سر کار آمده ولی هدف 

فتنه گران هیچ تغییری نکرده است.
این مهم نشــان دهنده آن است که 
»انتخابــات« برای اصحاب فتنه تنها یک 

بهانه بیش نبوده و آنان به دنبال براندازی 
کلیت ساختاری به نام »جمهوری اسالمی « 
بوده اند و این هدف همچنان در سرلیست 

برنامه های آنان قرار دارد.
در اوج فتنه 88 فتنه گران با صراحت 
و یا به تلویح از آمریکا خواستند که حمایت 
خود را از آنان علنی کرده و در جهت این 
حمایت، ایران را تحت شدیدترین تحریم ها 

قرار دهد.
نامه نگاری مستقیم 

میان آمریکا و فتنه گران
ســه ســال پیش متن نامــه ای در 
رسانه های عمومی منتشر شد که حکایت 
از یــک هدف مشــترک بیــن آمریکا و 
اصحاب فتنه در داخل کشور داشت و آن 
هم اســتفاده از ابزار تحریم برای براندازی 

جمهوری اسالمی!      
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

مهر تأیید روحانی
 بر خیانتکار بودن سران فتنه


