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* اقدام اخیر شیطان بزرگ برخالف خواسته آنها، محبوبیت سپاه را در 
بین مردم چندبرابر کرد و هجمه های چندساله رسانه های ضدانقالب 

برای تخریب سپاه را نقش برآب کرد؟!
0912---6406
* خدا را شکر می کنیم که اقدام احمقانه آمریکا در تروریست خواندن 
سپاه پاسداران زمینه حداقلی تصویب FATF را در کشور هم از بین 
برد. البته دولت باید بخشنامه تحریم سپاه به بعضی از بانک ها را که 

دوسال قبل صادر کرده بود ملغی کند.
0912---6111
* راهپیمایی سراســری دفاع از ســپاه در تاریخ جمعه 98/1/23 به 
نظرم سه پیام داشت: 1- به غربگرایان هشدار داد که دوره موج سواری 
تمام شده است 2- پوزه شیطان بزرگ بیش از پیش به خاک مالیده 
شــد 3- به جهانیان اعالم شــد که به اذن خداوند مرگ و فروپاشی 

آمریکا نزدیک است!
0918---0291
* حامیــان فتنه88 که ســپاه و بســیج را افراطی و دشــمن ملت 
می خواندند و کســانی که می گفتند آمریکا از چندموشک نمی ترسد 
مشوق احمق ترین رئیس جمهور دنیا یعنی ترامپ در تروریست تلقی 
کردن سپاه می باشــند! به راستی چطور حاال می توانند مدافع سپاه 

باشند؟ آیا می توانیم بپذیریم که این حمایت صادقانه است؟!
4073---0912و2842---0910
* ســگی که پشت سرهم واق واق می کند ترس ندارد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا دراین چندسال مرتب صحبت از جنگ و حمله نظامی 
می کنــد ولی هیچ غلطی نتوانســته و نمی تواند بکند. این فرد چون 
قمارباز است فکر می کند از این طریق می تواند بازی را از ایران ببرد 

ولی دستش خوانده شده و بازنده است.
0912---1163
* ســیل ویرانگر و آبگرفتگی مناطق وســیعی از استانها، شهرها و 
روســتاهای کشــور، فاجعه دردناکی بود که جبران آن عزم جدی و 
کمک هــای بی دریغ دولت و ملــت را می طلبد. باید به کوتاهی های 
دولت هم در این زمینه با ســرعت رســیدگی شود و با افراد خاطی 
نیز در دادگاه عادالنه برخورد شــود تا مرهمی بر زخم مردم باشد و 

درس عبرتی برای آیندگان!
0913---2143

* برخی افراد در روســتای زیارت در حوالی شــهر گرگان و شــهر 
گالیکش عامل تخریب بسیاری از کوهها و جنگل ها می شوند. ساخت 
و ســازهای بی رویه و غیرمجاز هم بسیار است. با توجه به بی تفاوتی 
مســئول استان نســبت به این روند در اســتان، از دستگاه قضایی 

درخواست رسیدگی دارم.
ابراهیم مهربانی- گنبد کاووس
* اگر فقط برای مدتی تنگه هرمز بسته شود آمریکایی ها و کشورهای 
منطقه همه به غلط کردن و التماس می افتند متأســفانه دولت آقای 

روحانی با سیاست انفعال و لبخند دشمنان را صبور کرد.
0912---7345
* از فشاری که بیگانگان برای آزادسازی جاسوس های محیط زیست 
وارد می کنند می توان نتیجه گرفت که افراد دستگیر شده در ارتباط 
با جاسوســی به بهانه محیط زیســت تا لحظه دستگیری در خدمت 
بیگانگان بوده اند و علیه ملت مرتکب خیانت شــده اند. مسئوالن امر 
نباید ضعف از خود نشان بدهند. هر خیانت پیشه ای باید به مجازات 

خیانت خود برسد.
ابوالقاسمی
* خوشحال شدیم که شنیدیم قرار است از لوازم خانگی تولید داخل 
به ســیل زده ها کمک بشود این اقدام باعث شکوفایی و رونق تولید و 
اقتصاد در کشور خواهد شد. ان شاءا... تولیدکنندگان داخلی هم به 

سمت ارتقای کیفی محصوالت شان بروند.
0912---1183
* وقتی مســئوالن و مدیران انســان های بی کفایت و فاقد مدیریت 
باشند نتیجه این می شود که باران این رحمت الهی تبدیل به نقمت 

و بال شده و به مردم آسیب وارد می گردد.
0915---10210
* اگر خســارت های سیل زیاد است به بی کفایتی مسئوالن در اداره 
کارها مربوط می شــود. مدیریت دولت در این ســالها بسیار ضعیف 

بوده و هست.
0936---8873
* کاش از یــک دولت کارآمد با مدیــران جهادی برخوردار بودیم و 
می توانستیم خسارت های سیل را کم کرده و با هدایت این آب ها به 

مناطق خشک آنها را ذخیره سازی می کردیم.
0901---9087
* نباید گذاشت شرکت های شستا به سرنوشت رشت الکتریک دچار 

شوند. از دستگاه قضایی درخواست تدبیر و هوشیاری دارم.
0930--9338
* عجیب اســت که شــرکت رجا اصرار دارد فیلم های مسئله دار و 
بامحتوای بدآموزی را در واگن های قطار برای مسافرین پخش کند! 
در سفری که ما داشتیم فیلم هزارپا در تمسخر جانبازان پخش شد.
0912---8853
* در این وضعیت اسفبار سیل لرستان و خوزستان، بانک ملی دائم 
پیام می فرســتد که قسط وام شــما به تأخیر افتاده اقدام کنید که 
حسابتان مسدود نشود! مردم این دو استان گرفتار لنگ یک سرپناه اند 
و این حضرات به دنبال منافع خود! اگر همین کار را با وام گیرندگان 

میلیاردی هم می کردند این وضع بدهی های میلیاردی نبود!
0916---3982
* توزیع بدون ســاماندهی گوشت موجب شــده گاهی در این کار 
دزدی بشــود. چرا برای توزیع عادالنه مایحتاج ضروری مردم اقدام 

حساب شده تری صورت نمی گیرد و دولت کاری نمی کند؟
0937---1938
* ما شــهروندان اصفهان از مترو فقط تا 9 شــب بهره مند هستیم 
در ضمــن مترو در روزهای جمعه تعطیل اســت. برای رعایت حال 
شــهروندان از مسئوالن شهر درخواســت تجدیدنظر در ساعت کار 

مترو و افزایش آن را داریم.
0913---2143

* لطفا مســئوالن امر کاری کنند که تمامی گوشی های تلفن همراه 
قابلیت دریافت و پرداخت عوارض بزرگ راه ها را داشته باشند نه تنها 

گوشی های دارای محیط اندروید؟ 
جعفری- تهران
* برای تعویض صفحه کالچ پرایدم به نمایندگی ســایپا در یکی از 
شهرهای اســتان گیالن مراجعه کردم. نمایندگی عالوه بر دریافت 
اجرت تعمیر خودرو، مبلــغ پنجاه هزار تومان هم بابت مالیات اخذ 
کرد! مگر صاحبان خودرو ســاالنه مالیات و عوارض خودرو به دولت 

نمی پردازند؟!
0911---4143
* در مرکز شهر اهواز خیابان سیروس شرقی و خاقانی به مرکز فروش 
گوشت قرمز و ماهی تبدیل شده بوی آزار دهنده ناشی از تجمع زباله 
و مواد زاید ماهی ســالمت شــهروندان را به خطر انداخته است چرا 

شهرداری برای بهداشت این منطقه کاری نمی کند؟
0936---5568
* در حالی که مرکز آمار کشور تورم را 47 درصد اعالم کرده مسئوالن 
امر درخصوص اضافه کردن 20 درصد حقوق مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی مردد و بی انگیزه هســتند! مشکل این است که دولتمردان 

ما درد مردم را متوجه نیستند.
0903---9219

* بــا توجه به مصوبه دولت و با احترام عرض می کنم اینجانب فاقد 
شــغل و درآمدم و تاکنون هم از بسته های حمایتی محروم بوده ام. 
وزارت صمت و تعاون، کار و رفاه مشکالت امثال مرا مرتفع نماید...؟!
0936---5568

می دانیم FATF زورگویی است
ولی باید تبعیت کنیم )!(

عضو فراکسیون امید با اذعان به اینکه اکثر پولشویی های دنیا در آمریکا 
و اروپا انجام می شــود و رویکرد سیاســی FATF زورگویی است، گفت ولی 

باید تبعیت کنیم )!(
به گزارش مشــرق، ناهید تاج الدین، در یادداشــتی در سالنامه نوروزی 

روزنامه سازندگی نوشت: »من به عنوان موافق پیوستن به FATF؛ می دانم که 
47 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می شود و اروپا و 
آمریکا سهم 70درصدی در پولشویی دنیا دارند و انگشت اتهام پولشویی پیش و 
بیش از هرکس به سمت آمریکا و اروپا دراز است. من می دانم که سیاستمداران 
دنیا بیشتر از اینکه نگران اخالل در نظم اقتصادی به وسیله پولشویی باشند، نگران 
اخالل در نظم سیاسی هستند و بیشتر از اینکه به اقتصاد توجه داشته باشند، به 
اثرات و تبعات اقتصاد سیاسی توجه دارند و این نگرانی بیش از همه در آمریکا 
وجود دارد. اما نباید یادمان برود موقعیت امروز ایران در روابط بین الملل موقعیتی 
است که با ظرافت می تواند نجات برجام را مطابق منافع بین المللی مدیریت کند 

و این پیچ تاریخی را با درایت بگذراند«.
بر پایه گزارش مشرق، اصالح طلبان، خوی سلطه گری و دیکتاتوری آمریکا 
را با تعابیری همچون »نظم موجود بین المللی« بزک می کنند و علیرغم اذعان به 
رکوردشکنی آمریکا و اروپا در پولشویی و حمایت از تروریسم، مدعی هستند که 

ایران باید از سلطه  گری آمریکا تبعیت کرده و به FATF بپیوندد.
طیف اصالح طلب مدعی است که برای نجات برجام باید به FATF پیوست. 
این در حالی است که پیش از این و به اذعان حامیان توافق هسته ای، قرار بود 

برجام همه مشکالت کشور را رفع کند!
می گویند برجام را امضا کنید تا اقتصاد نجات یابد، کانال مالی اروپا را بپذیرید 
تا برجام نجات یابد، FATF را بپذیرید تا کانال مالی اروپا نجات یابد، برجام موشکی 
و منطقه ای را بپذیرید تا FATF نجات یابد، برجام حقوق بشری را بپذیرید تا 

برجام موشکی و منطقه ای نجات یابد و...
در این پروسه، تعهدات طرف مقابل هیچ جایگاهی ندارد و صرفاً ایران باید 

اقدامات خود را به صورت نقد انجام داده و فقط از طرف مقابل وعده بشنود.
خانم تاج الدین توضیح نداده چگونه FATF می تواند برجام را نجات دهد، 
در حالی که آمریکا و اروپا عمالً برجام را نابود کرده اند؟ و چه اســتبعادی دارد 
که چند صباح دیگر همین سیاسیون نگویند برای نجات توافق با FATF، باید 

تعهدات جدیدی را بپذیریم؟!
هیل: تحریم سپاه پاسداران

عواقب بدی برای آمریکا خواهد داشت
   کانال رسانه ای کنگره آمریکا در گزارشی تصریح کرد اقدام دولت ترامپ 

علیه سپاه پاسداران ایران، عواقب بدی برای آمریکا خواهد داشت.
»هیل« به قلم جیمز دورســو نوشــت: اقدام آمریکا در تروریست خواندن 
سپاه پاسداران ایران نمونه بارزی از تبدیل یک ایده خوب- استفاده از تحریم برای 
مجازات رفتارهای نادرست- به یک اقدام افراطی است. یک مقام پیشین بخش 
مبارزه با تروریســم در وزارت امورخارجه درباره این اقدام می گوید: »پیامدهای 
آتی این تصمیم شــدید خواهد بود.« حق با اوست، اما می توان گفت »شدید« 

حق مطلب را به خوبی ادا نمی کند.
ایاالت متحده در سال 2007 نیروهای قدس را که زیرمجموعه سپاه پاسداران 
به شمار می رود و در خارج از ایران فعالیت می کند، مورد تحریم قرار داد و از این 
رو، تحریم های جدید سازمانی را هدف گرفته که همین حاال هم در رابطه با توسعه 
موشک های بالستیک و حمایت از دولت بشار اسد در سوریه مورد تحریم است.

سردار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقالب گفته است: سپاه 
ارتش آمریکا را در سراسر جهان هم سنگ داعش قلمداد می کند.

طبق گزارش های منتشر شده، وزارت دفاع و سیا با این تصمیم کاخ سفید 
مخالف بوده اند و این مســأله جای تعجب ندارد: مقامات شورای امنیت ملی و 
وزارت خزانه داری در واشنگتن دی ســی در امنیت به ســر می برند، اما نیروهای 
وزارت امورخارجه در بغداد تحت قوانین امنیتی محدودکننده فعالیت می کنند 
که بر حرکات آنها تأثیر می گذارد و این مسأله ارتش ایاالت متحده و افسران سیا 

را در معرض خطر قرار می دهد.
وزارت دفاع از مدت ها پیش مخالف هرگونه تصمیم این چنینی بود. در سال 
2007 که این ایده برای اولین مرتبه مطرح شد، نماینده ستاد مشترک ارتش به 
همتای غیرنظامی خود )رئیس جمهور( گفت: »ایاالت متحده همواره با دقت و 
احتیاط از خطاب کردن افسران نظامی درگیر در فعالیت هایی که توسط دولت ها 
هدف تحریم قرار گرفته به عنوان تروریســت، خودداری کرده اســت تا از وقوع 
چنین اتفاقی درباره خودمان خودداری کند.« این مسأله می تواند افسران نیروهای 
ویژه آمریکایی که عمدتاً به صورت مخفیانه عمل و به ارتش کمک می کنند و به 

شورشی ها آموزش می دهند را نیز شامل شود.
اما اقدام دولت ترامپ در زدن برچســب یک گروه تروریستی به سپاه فقط 

موجب نگرانی آمریکایی ها نمی شود؛ مقامات عراقی هم خواسته و ناخواسته عمدتاً 
با نیروهای سپاه مواجه می شوند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه 
پاسداران به طور منظم از عراق بازدید می کند و 3 سفیر آخر ایران در بغداد همگی 
از افسران نیروهای قدس بوده اند و از این رو، انتظار می رود به مقامات عراقی درباره 
حذر از »تروریست ها« هشدار داده شود. ایران در زمینه اقتصادی در عراق فعال 
است و به همین دلیل، اقدام دولت ترامپ علیه سپاه می تواند از نظر اقتصادی به 
ضرر عراق تمام شود. یکی از تأثیرات این اقدام در کوتاه مدت می تواند بربادرفتن 

تالش ها برای واردکردن برق از ایران باشد.
سیاست کنونی ایاالت متحده برای هدف گرفتن افراد و نهادهای خاص به 
عنوان هدف تحریم این امکان را برای ایاالت متحده فراهم می آورد که رویکرد 
خود را به طور دقیق تنظیم کند. اما با توجه به فعالیت های گسترده و نامنظم 
اقتصادی سپاه، تروریستی خواندن کل این سازمان تحریمی کلی با پیامدهای 

نامعلوم است و حتی می تواند به افزایش قدرت سپاه منجر شود.
شــاید خطاب کردن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی در میانه مستی 
مقامات آمریکایی اقدامی بزرگ به نظر برسد، اما قطعاً این سازمان با گروه های 

تروریستی یکسان نیست.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، هیل در پایان می نویسد: تحریم ها علیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برای آمریکایی ها عواقب خوبی ندارد چرا که می تواند به 
معنای دستگیری آمریکایی های بیشتر و موفقیت بیشتر برای سپاه باشد. دولت 
ترامپ به یاد داشته باشند که تشدید فشار به بهانه های مختلف نتیجه نخواهد داد.

سخنگوی موگرینی: راه اندازی اینستکس
 همچنان به زمان نیاز دارد

دوماه پس از آخرین وعده اروپا و در آستانه سالگرد خروج آمریکا از برجام، 
ســخنگوی اتحادیه اروپا می گوید راه اندازی کانال اینســتکس همچنان نیاز به 

زمان دارد.
اروپایی ها پس از چند بدعهدی در اجرای تعهدات برجامی و مقابله با تحریم ها، 
وعده راه اندازی کانال موسوم به SPV را داده و سپس از آن هم عقب نشینی کرده 
و بهمن ماه مدعی شــدند کانال موسوم به اینستکس )مبادله غذا و دارو با پول 
کشورهای خریدار نفت ایران( را راه اندازی می کنند. اما اکنون مایاکا کاسیانچیچ 
سخنگوی اتحادیه اروپا و فدریکا موگرینی به ایلنا می گوید: از آغاز به کار اینستکس 
بسیار راضی هستیم و معتقدیم این سازوکار می تواند تأثیر تحریم ها را کم کند 
و به شرکت های اروپایی برای ادامه تجارت مشروع و قانونی با ایران امکان دهد. 
البته این ســازوکار، نیاز به زمان برای تطابق با ساختار ایران دارد اینستکس به 
قوانین ضدپولشویی و مقابله با منابع مالی تروریسم توجه دارد در آینده سه کشور 
اصلی اینستکس یعنی فرانسه، آلمان، انگلستان به ارائه جزئیات بیشتری از این 

سازوکار خواهند پرداخت.
مشــروط کردن اجرای نازل ترین سطح از تعهدات برجامی اروپا به شرایط 
جدید نظیر تبعیت از FATF در حالی است که اروپایی ها در توافق، تعهد کرده 

بودند با تحریم های مالی و بانکی و اقتصادی برخورد کنند. 
ســخنگوی موگرینی در عین حال گفته اســت: توافق هسته ای با ایران به 
اتفاق آرا یک قرارداد خوب به حســاب می آمد که در تطابق با قوانین شــورای 
امنیت سازمان ملل است، این توافق روش کلیدی برای غیرهسته ای کردن ایران 
و فاکتوری مهم برای امنیت منطقه محســوب می شود، اتحادیه اروپا همچنان 

متعهد به اجرای برجام است.
وی می افزاید: احترام ما به برجام نشانه ای از احترام به توافق بین المللی است. 
انتظار داریم ایران نقش سازنده ای در این زمینه ایفا کند، تمام تعهدات هسته ای 
خود را اجرا کند البته براســاس گزارش های آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 

ایران از تعهدات خود پیروی می کند.
اسالوین: تحریم سپاه، جدید نبود 

آمریکا فاقد استراتژی مقابل ایران است
عضو ارشــد شورای آتالنتیک معتقد است دولت آمریکا فاقد استراتژی در 

مقابل ایران است.
باربارا اسالوین مدیر پروژه ایران در شورای آتالنتیک درباره اقدام دولت ترامپ 
)قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی( گفت: سپاه پاسداران همین 
حاال هم در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکاست و آمریکا معامالت 
تجاری با آن را ممنوع کرده اســت. قطعا قرار نیســت با این اقدام تحریک آمیز 

چیزی تغییر کند.
اســالوین با بیان اینکه این تصمیم، موقعیت آمریکا در منطقه را تضعیف 
می کند گفت: از این تصمیم دولت حیرت کردم. دولت ترامپ استراتژی روشنی 

در قبال ایران ندارد.
در همین حال سایت دویچه وله آلمان نیز از قول کارشناسان نوشت: برایان 
هــوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در گفت وگو با دویچه وله تأکید 
کرده بود: »اگر شرکت های اروپایی با ایران کار کنند، احتمال اینکه طرف آنها 

شرکتی وابسته به سپاه پاسداران باشد بسیار زیاد است.«
او خواســتار قطع همکاری این شــرکت ها با ایران بود و گفته بود که این 
همکاری »در نهایت تأمین مالی تروریسم« است. این درخواست در حالی است 
که همکاری تجاری اتحادیه اروپا و ایران پس از خروج آمریکا از توافق اتمی به 
شدت کاهش یافته است. شرکت های اروپایی که نگران از دست دادن بازار آمریکا 

هستند سرمایه گذاری های برنامه ریزی در ایران را کنار گذاشته اند. 
آناهیتا تامس که به شرکت های خارجی مشتاق سرمایه گذاری در ایران مشاوره 
حقوقی می دهد، به دویچه وله می گوید: »به نظر من تروریستی خواندن سپاه اقدامی 

سیاسی است و نشانه بدتر شدن اوضاع از نظر قانونی نیست.«
او تصریح می کند: داشــتن رابطه تجاری با سپاه پاسداران، مستقیم یا غیر 
مستقیم قبل از تصمیم دونالد ترامپ هم دشوار بود چون سپاه در »لیست سیاه« 
ایاالت متحده آمریکا قرار داشت. تامس با اشاره به اینکه شرکت های آلمانی از 
مدت ها پیش از بازار ایران فاصله گرفته اند، می گوید: »تصمیم اخیر دولت آمریکا 
تأثیری منفی بر این وضعیت نخواهد داشت.« مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی 
به دویچه وله گفت: »تصمیم ترامپ فعالیت های اقتصادی مخرب سپاه را افزایش 

می دهد و نفوذ ملی و بین المللی این نهاد را بیشتر می کند.«
زیباکالم: مذاکره با آمریکا به کل منتفی است

صــادق زیباکالم گفت: مذاکره با آمریکا بــه کل، به جزء، به اصل و به فرع 
منتفی است.

وی در گفت و گو با نامه نیوز اظهار داشت: به هیچ وجه فکر نمی کنم هیچ احتمال 
مذاکره با آمریکا وجود داشــته باشد. اگر هم روزی روزگاری بخواهد مذاکره با 
آمریکایی ها انجام شود -که خیلی بعید به نظرم می رسد- باید از طرف مقام معظم 

رهبری تصمیم گیری شود و دولت این وسط هیچ کاره است.
وی افزود: آقای ترامپ نشــان داده که تمایلش برای مذاکره با ایران برای 
قبل ها بوده و االن دشمنی و کینه آن ها به ایران آن قدر زیاد شده که در حقیقت 
احتمال مذاکره به کل، به جزء، به اصل و به فرع منتفی است و روابط و مناسبات 
ایران و آمریکا اگر از این وخیم تر و بدتر نشود حداقل در کوتاه مدت به هیچ وجه 

التیامی پیدا نخواهد کرد.
زیباکالم گفت: آقای غالمعلی خشرو مطابق قانون بازنشسته شد بنابراین آقای 
ظریف مجبور بود یک نفر را جای او در نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب 
کند و چه کســی بهتر از آقای تخت روانچی که به شدت مسلط به کارش است 
و در مجموع نیروی معتدل و میانه رو محسوب می شود. تخت روانچی اصال اهل 

تندروی هایی که برخی دیپلمات ها نظیر امیر عبدالهیان دارند، نیست.
وی اظهار کرد: اگر به فرض حدس من غلط از آب درآید و در آینده ای دور 
یا نزدیک قرار باشــد ایران به سمت وسوی تنش زدایی با  آمریکا پیش رود، باز از 

این بابت آقای تخت روانچی بهترین گزینه موجود در دستگاه دیپلماسی است.
فقدان مدیریت در دولت

بیشتر از تحریم ها چالش اقتصادی درست می کند
یک کارشناس اقتصادی که سابقاً حامی برجام بود می گوید: دولت تنها به 
برنامه هایی کوتاه مدت و موقتی برای گذر از شرایط تحریم می نگرد. این بدان معنا 
است که مسئولین هیچ نوع نگاه راهبردی برای تقابل با تحریم ها را در دستور کار 
ندارند، فقط نگران شرایطی هستند که نتوانند در سایه آن نفت خود را بفروشند 
و با پول آن کاالهای اساسی را بخرند. در صورتی که مسئله تولید اشتغال و رکود 

و تورم هستند که به حال خود رها شده اند.
محمدقلی یوسفی می گوید: این مدیریت نیست. همین شرایط سبب می شود 
که آن موج نقدینگی امسال هم سر از بازارهای داللی درآورد و شرایط را بغرنج تر 

از سال گذشته کند.
این استاد دانشگاه در گفت وگو با »دیپلماسی ایرانی« اظهار داشت: متأسفانه 
در طول این سال ها دولت هیچ گاه نتوانست برنامه جدی برای مدیریت میزان 
نقدینگی داشــته باشند و در شرایط تحریمی این موج نقدینگی با یک حرکت 
جدی به سمت فرصت طلبی اقتصادی موجب آن شده تا چالش های معیشتی 
جدی تر شود. البته در کنار آن نمی توان مسئله تحریم و فشارهای ایاالت متحده 
آمریکا را نادیده گرفت، اما آنچه چالش های معیشتی کنونی را به شدت پر رنگ تر 
می کند، عدم مدیریت از سوی مسئولین است. اکنون عالوه بر تورم در قیمت ها 
ما شــاهد کمبود و حتی نبود برخی از اقالم مصرفی مردم هســتیم، آن هم در 
شــرایطی که دولت بارها و بارها گفته که جامعه در خصوص کاالهای مصرفی 

اساسی خود نگران نباشد.
یوســفی خاطرنشان کرد مســئوالن دولت صرفاً نگاه پوپولیستی و داعیه 
همــدردی بــا مردم دارند ولــی در عمل آنچه روی نمی دهد، حل مشــکالت 

اقتصادی است.

گفت و شنود

گور خر!
گفت: شبکه سعودی العربیه که از حضور و کمک های ایثارگرانه 
نیروهای مقاومت منطقه با سیل زدگان بد جوری عصبانی شده اند به 

دروغ های شاخدار و خنده دار روی آورده اند!
گفتم: حاال چی گفته؟!

گفت: اعالم کرده که نیروهای حشد الشعبی به ایران آمده اند تا 
با کمک سپاه مردم سیل زده خوزستان را سرکوب کنند!

گفتم: از آل سعود بدبخت و فلک زده که تنها افتخارش 
تبدیل شدن به گاو شیرده آمریکاست و تنها هنرش بمباران 
و قتل عام ناجوانمردانه زنان و کودکان بی دفاع یمن است 

غیر از این چه انتظاری داری؟!
گفت: دور از جان خر و بال نسبت االغ، خیلی خر تشریف دارند!

گفتم: گورخر هستند نه خر!
گفت: چه فرقی دارد؟!

گفتم: بال نسبت همه حیوانات، گور خر حیوانی است که 
تا لب گور هم خر باقی می ماند!

محمد ایمانی

1- سیل گلستان و لرستان و خوزستان، تلخ و ناگوار بود، اما همین بال، ظرفیت های عاطفه 
و نوعدوستی و همت و خدمت رسانی در میان مردم و نهادها را به حرکت در آورد. این، یک 
تجربه بسیار مهم برای بازخوانی راهبرد »ما می توانیم« است. در متن این پویش بزرگ ملی، 
ایمان و امید و اراده موج می زند؛ همان که ســرمایه اصلی غلبه بر چالش ها و بحران هاست 
و همان که آماج اصلی تهاجم دشــمن در جنگ نرم و عملیات روانی است. جوانان گمنام و 
خدمتگزار بسیاری در این میدان درخشیدند؛ حال آنکه خیلی جاها ممکن است جدی گرفته 
نشده یا مورد اقبال برخی مدیران نباشند. دل به دریا زدن و با سیالب مهیب دست و پنجه 
نرم کردن مردم به ویژه جوانان، حماسه درس آموز در میان بال و ابتالیی بود که می توانست 
رهزن امید و اراده ما باشد. با این سرمایه بزرگ می توان از عهده نقصان ها و چالش ها برآمد.

2- اینجا فراتر از زبان، بدن هاست که زیر بار خدمت رسانی در میانه سیالب و گل والی 
می رود. داوطلب ســلبریتی در میانشــان پیدا نمی کنی؛ مگر به ندرت. و گفته اند »الّنادر 
کالمعدوم«. طایفه سلبریتی بی عمل، معموال برای چنین میدان هایی آمادگی ندارند. آنها اغلب، 
از موقعیت هایی که هزینه نداشته باشد و شهرت و برخورداری بیاورد، استقبال می کنند. بودن 
در چنین میدان هایی پردردسر است. زن و زندگی و خانواده و کار و مشغله و دل مشغولی ها 
را باید بگذاری و برای روزها بلکه هفته ها، با سیل زدگان خانه به دوش همدردی و همراهی 
کنی و از آالم آنان بکاهی. میدان های ســخِت دست و پنجه نرم کردن با موانع برای تامین 
آسایش و امنیت دیگران، تراز عیارسنجی مدعیان است؛ وگرنه خدمتگزاران داوطلب، اهل 

ادعا نیستند و گمنامی را برگزیده اند.
3- به یاد بیاوریم بسیاری از شــهدای مدافع حرم )شهید بلباسی، شهید ُحججی و 
دیگران(، قبل از آنکه لباس دفاع از حرم بپوشند، در بحبوحه همین دستگیری از سیل زدگان 
و زلزله زدگان و اردو های جهادی در مناطق محروم ســاخته شدند. اینجا - میانه سیالب و 
سختی و سربازی مردم- باز هم میقات پابرهنگان است؛ همان که روح خدا خمینی)ره( به 
شیوایی و شیدایی درباره شان فرمود »بسیج، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاك اسالمی 
است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته  اند. بسیج لشکر مخلص 
خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده  اند. من همواره به 
خلوص و صفای بسیجیان غبطه می  خورم و از خدا می  خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، 

چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام«.
4- حوادث تلخ، بهانه ای برای آزمودن عیار و آلیاژ روحی هر کدام از ماهاســت. این 
روزهای دشوار به توفیق الهی و همت فرزندان خدوم ملت سپری می شود اما روسیاهی آن 
بــرای جماعتی خواهد ماند که فقط آیه یأس خواندند و نق زدند و با کتمان موارد به مراتب 
دشوارتر بالیای طبیعی در همه جای دنیا، کوشیدند تصویری بیچاره از کشور خود ترسیم 
کنند. اکنون، بسیاری پای کار امداد رفته اند اما عده ای فقط بلدند منفی ببافند و ُغر بزنند و 
-باب طبع دشمن- بگویند ما بدبخت و بیچاره ایم! باالخره گرفتن اقامت و تابعیت در ینگه 
دنیا خرج دارد. فاصله حرف تا عمل، فاصله نا امید سازی و نق زنی تا امید آفرینی و گره گشایی، 
همان دوقطبی مهمی است که درك درست ابعاد آن، جزو اولویت دارترین نیازهای ماست و 

این مهم، غالبا در بحبوحه چالش ها فهمیده می شود. 
5- این، قاعده ای عامه فهم اســت که طرف سزاوار شراکت و رفاقت را باید در روزهای 
سختی شناخت. آنها که دوست نباشند، نه تنها در روزهای سختی و گرفتاری، گروکشی و 
بدعهدی می کنند، بلکه اگر دشمن باشند، مزاحمت و مضیقه هم فراهم می سازند. دوست 
وفادار، در عمل همدردی و مواسات می کند و شریک غم می شود، و دشمن بدخواه -حتی اگر 
تظاهر به دوستی و شراکت کند- امکان موجود را هم دریغ می کند، بلکه اگر بتواند، سنگ 
می اندازد. ماجرای دیروز تحریم ها و امروز سیل، دو سند قابل راستی آزمایی درباره دوستان 
و دشمنان ملت ایران است. آمریکا و برخی دولت های اروپایی، پایه گذار تحریم علیه ملت ما 
هستنند؛ چنانکه رسم خباثت آمیز آمریکایی ها )حتی در ممانعت از ارسال کمک های مالی 
دیگر کشورها به سیل زدگان( بوده و برخی دولت های اروپایی نیز با جنگ تحریمی و مالی 
آمریکا همراهی کرده اند. در مقابل می توانید رزمندگان مقاومت از عراق و افغانستان و پاکستان 

را ببینید که بی شائبه، به کمک شتافتند و پای کار امدادرسانی آمدند.
6- سیل، موجب همدلی بیشتر میان ملت های هم افق است. چه کسی تصور می کرد روزگار 
تغییر کند و دوره ای بیاید که دو ملت عراق و ایران در روزهای سخت به کمک هم بشتابند؛ 
چه در مصاف با تروریسم و چه در جنگ جانانه با تحریم و سیل. اما همین الفت و همدلی، 
قدرت های زورگو را که راهبرد اصلی شان برای تسلط بر منطقه، دامن زدن به تفرقه و درگیری 
و جنگ میان ملت هاست، عصبانی می کند. سربازان نیابتی آنها در جنگ رسانه ای ماموریت 
دارند همان گونه که سپاه و بسیج و نیروهای خدمتگزار جهادی را در داخل مورد هجمه قرار 
دادند، فرزندان مقاومت پیروز در منطقه را نیز به بهانه های مختلف بزنند. تا دیروز، در عراق 
یا سوریه، جنجال می کردند که ایرانی ها اینجا چه می کنند؛ آنها می خواهند خاك ما را  اشغال 
کنند و امپراتوری تشکیل دهند؛ و حاال یگان دیگری از پیاده نظام جبهه عبری- عربی- غربی 
می گویند نیروهای مردمی عراق در خوزستان چه می کنند؟ نه جنجال کنندگان دیروزی، 
حقیقتا عراقی بودند و نه جنجال کنندگان امروز، دلسوز ایران و ایرانی هستند؛ که اگر دلسوز 

ایران بودند، باید به آمریکا می تاختند نه امدادرسانان عراقی به سیل زدگان.
7- دو گروه در قبال سیل به شدت مشغول کارند؛ یکی نیروهای امدادرسان از نهادهای 
مختلف و داوطلبان مردمی که برای کاهش گرفتاری سیل زدگان خستگی نمی شناسند. و گروه 
دوم، طیفی سازمان یافته از رسانه های وابسته به عربستان و اسرائیل و آمریکا و انگلیس، که 
ماموریت شان خالی کردن دل مردم، القای بیچارگی، تحریف و دروغ پراکنی شبانه روز است. 
آنها همچنان آمریکا را که با تحریم ها نگذاشته حتی یک دالر کمک کشورهای دیگر دست 
هالل احمر و سیل زدگان برسد، بزك می کنند و در مقابل، از کمک رسانی رزمندگان عراقی و 
افغانستانی و پاکستانی و بحرینی محور مقاومت، شاکی می شوند. یکی از همین سلبریتی هایی 
که فرزند خود را در آلمان به دنیا آورد، با  اشاره به یک ویدئوی مخالفت با کمک مردم عراق 
نوشته »هر وقت یادت رفت که عزیزانمون تو جنگ با کدوم کشور از دست رفتن، اونوقت 
رگ غیرت این مرد رو می فهمی«. او نگفته کدام عزیز را در جنگ از دست داده و الزم هم 
ندیده یادآور شود بمب های شیمیایی رژیم جنایتکار صدام را همین آلمانی ها تامین کردند.

8- جماعِت گرفتار وارونگی شخصیت، به آمریکا که می رسند، خیانت و جنایت های نو 
به نو را می پوشانند و می خواهند به هر قیمت )یکطرفه( تنش زدایی کنند. اما همین سال ها 
که روابط استراتژیک ما و عراق به ثمر نشسته و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی گسترده 
به همراه آورده، جنگ هشت ســاله را به رخ می کشند و ُغر می زنند که چرا ما باید به خاطر 
آنها کشته بدهیم یا چرا باید آنها به خاك ما بیایند! ال به الیش هم، خباثتی باالتر از امثال 
بی بی سی را به ثبت می رسانند و در حالی که بی بی سی اذعان می کند نیروهای بسیج مردمی 
عراق برای کمک به سیل زدگان ایرانی آمده اند، خبرگزاری ایسنا )دارای بودجه از بیت المال( 
مدعی می شود دلیل ورود یگان مهندسی حشدالشعبی »مقابله با جاری شدن سیل به سمت 
عراق« اســت! آیا اینها با رژیم سعودی و آمریکا و اسرائیل نسبتی دارند که نیروهای مبارز 
با صدام را یکی می کنند و نمی گویند همین معارضین، در جنگ با صدام در کنار رزمندگان 

ایرانی بودند و هزاران شهید تقدیم کردند؟!
9- همراهی و حمایت دولت عراق و نیروهای مردمی آن با ملت ایران در مصاف تحریم 
و سیل را با بدعهدی برخی دولت های غربی مقایسه کنید. در حالی که اروپایی ها تجارت با 
ایران را به حداقل کاهش داده اند، عراق به کانال مهم مهار و تخلیه فشار اقتصادی دشمن 
تبدیل شده است. در مقابل، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اروپا در ادامه پشت هم اندازی 
11 ماهه اروپا ادعا می کند »راه اندازی کانال اینستکس زمان می برد« و وزیر خارجه بی  سر 
و پای فرانسه می گوید »ما قبل از آمریکا، سپاه پاسداران ایران را تحریم کرده ایم«. سفیر 
فرانسه در واشنگتن هم ضمن نقض متن صریح برجام و قطعنامه 2231 ادعا می کند »ایران 
بعد از انقضای برجام مجاز به غنی سازی اورانیوم نخواهد بود«. آیا روی دیوار چنین طرف های 

بدعهدی می توان یادگاری نوشت؟
10- سه هفته دیگر، سالگرد خروج رسمی آمریکا و خروج عملی اروپا از برجام است. 
ما یازده ماه تمام به شکل یکطرفه، به اجرای تمام تعهدات برجامی ادامه دادیم در حالی که 
تعهدات طرف مقابل به طور مطلق نقض شده است. 18 اردیبهشت 1397 بود که ترامپ رسمًا 
خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد. آن زمان اروپایی ها با ابراز ناخرسندی لفظی ادعا کردند 
در برجام می مانند و در برابر بازگشت تحریم ها می ایستند. این وعده ابتدا تا تیرماه و سپس 
تا آبان ماه که دولت آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد، به تاخیر افتاد. از اینجا 
به بعد اروپایی ها وعده راه اندازی کانالی موسوم به SPV)مبادله نفت با کاال( را دادند اما این 
وعده هم تا ژانویه و پس از آن به تعویق افتاد. یک ماه بعد )یازده بهمن 97( وزیران خارجه 
آلمان، انگلیس و فرانسه، از راه اندازی سازوکار دیگری موسوم به INSTEX خبر دادند؛ چیزی 
که ماهیتی کامال متفاوت با تعهدات ضد تحریمی اروپا در برجام و حتی وعده راه اندازی کانال 
SPV داشت. اما برخی گمراه کنندگان افکار عمومی می گویند برای جلب رضایت اروپا، باید 
دیکته های FATF را هم بپذیریم؛ بی آنکه رگ غیرتشان بیرون بزند. این رویکرد، آورده ای 
جز خسارت نداشته و طبیعتا رو به انقضا می باشد. افراد ضعیف النفس، قافیه باخته و دارای 

معلولیت روحی، حق ندارند ادعای پیش آهنگی در حرکت عمومی جامعه را داشته باشند.
11- صحنه هایی که در چند هفته گذشته در بحبوحه امدادرسانی به سیل زدگان آفریده 
شد، در دنیا کم نظیر است. این یک سرمایه بزرگ ملی است که باید از راکد بودن خارج شود 
و در خدمت پیشرفت و آبادانی و رونق اقتصادی درآید. اکنون شاهد تکرار پویش بسیج گری 
)mobilization( هستیم. اینجا خیلی ها با سلیقه ها و گرایش های متنوع اما با روحیه مشترك 
خدمتگزاری و دستگیری از گرفتاران پای کار آمدند. این، یک تمرین و تجربه مهم در مسیر 
پیشرفت و تمدن سازی است. هرچه در مسیر پیشرفت و موفقیت پیش می رویم و به همین 
اعتبار با آزمون های ســخت تر رو به رو می شویم، نیاز به روحیات جهادی و انقالبی بیشتر 
احساس می شود؛ خدمتگزارانی که در پیچ و خم دیوان ساالری معطل نمانند و گرفتار اخالق 
فشل کننده  اشرافی نشده باشند. جوانان همدل با افق نگاه تمدن سازی و مبتنی بر شناخت 
درست از دوستان و دشمنان می توانند با هم افزایی و هم پوشانی، موتور اصلی چنین حرکت 
تحول آفرینی باشند. دنیا را اهالی از خودگذشتگی و ایثار، آباد و امن و مطمئن می سازند، پس 
از آنکه خودخواهان و خودکامگان و مستأثران در کام ویرانی و نا امنی و آشفتگی کشاندند. و 

این بشارت بزرگ روزگار ظهور منجی )عج( است.

شلیک به امدادگر؛
بازخوانی دو كارنامه متفاوت

یادداشت روز

سرویس سیاسی-
سفیر فرانسه در اظهارنظری 
گستاخانه مدعی شد که بعد از 
برجام دلیلی برای غنی ســازی 
اورانیوم از ســوی ایران وجود 

ندارد!
»جرارد آرود« ســفیر فرانســه 
در آمریــکا در حســاب کاربری اش 
در توئیتــر مدعی شــد ایران بعد از 
انقضای برجام، مجاز به غنی ســازی 

اورانیوم نخواهد بود.
دیپلمات فرانســوی در حساب 
کاربری اش در توئیتر نوشــت: اینکه 
گفته شود ایران بعد از انقضای برجام 
مجاز به غنی ســازی اورانیوم خواهد 
بود اشــتباه اســت. ]ایران[ باید به 
موجب ›پیمان منع اشاعه‹ و پروتکل 
الحاقی و تحت نظارت های شــدید 
ثابت کند که فعالیت های هسته ایش 

صلح آمیز هستند.
او در ادامه نوشت: همانگونه که 
سال 2002 گفتیم که طبق پیمان 
منع اشاعه، غنی سازی اورانیوم بدون 
داشتن یک برنامه  غیرنظامی باورپذیر 
در زمینه هسته ای غیرقانونی است، 
قــادر خواهیم بود در ســال 202۵ 
هم در صورت لزوم واکنش نشــان 
اعمال  تحریم هایی  موقع  دهیم. آن 
مجدداً  می توانند  تحریم ها  شــدند. 
اعمال شوند. بعد از برجام، هیچ بند 

»زوال پذیری« وجود ندارد.
به گزارش فــارس، وی تصریح 
غنی شــده  اورانیوم  روســیه،  کرد: 
نیروگاه هسته ای بوشــهر را تأمین 
می کنــد. بنابراین هیــچ دلیل قابل 
درکی وجود نخواهد داشت ایران بعد 
از برجام، اقدام به غنی سازی وسیع 

اورانیوم کند.
کشورهای اروپایی بعد از خروج 
آمریکا از توافق هسته ای برجام وعده 
داده اند با تضمیــن منافع اقتصادی 
ایران، این توافق را حفظ کنند. این 
کشــورها، علیرغم ایســتادگی های 
لفظی و سیاسی در برابر اقدام آمریکا 
تا کنون موفقیتی در اقدامات عملی 
وعده داده شده برای حفظ این توافق 

کسب نکرده اند.
علیرغم  اروپا همچنین  اتحادیه 
ژســت مخالفت با تصمیم آمریکا در 
زمینه برجام با ســایر ادعاهای این 
کشور در زمینه  فعالیت های موشکی 
و منطقه ای ایران همسو شده است.

پیش از این »هایکو ماس« وزیر 

امور خارجه آلمان-17 فروردین- در 
حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه 
نیازمند  بود:»مطمئن هستیم  گفته 
توافق جدیدی هستیم که اطمینان 
حاصل کنیم ایران اقــدام به تولید 
اورانیــوم نخواهد کرد. درباره برنامه 
موشکی ایران و نقش این کشور در 

سوریه هم رایزنی خواهیم کرد«.
عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزیر امــور خارجــه در واکنش به 
توئیت »جرارد آرود« ســفیر فرانسه 
در واشنگتن، نوشت: اگر توئیت های 
جرارد آرود موضع فرانســه اســت. 
ما بــا نقض عمده هــدف و مقصود 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
و قطعنامــه 2231 شــورای امنیت 

مواجهیم.
عراقچی تصریح کرد: پاریس باید 
فورا شفاف ســازی کند، در غیراین 
صورت مــا اقــدام الزم را به عمل 

می آوریم. 
بدهکار،طلبکار شد!

محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه در حاشیه رونمایی از  پایگاه 
»دیپلماســی اقتصادی«  اینترنتی 
جمــع  در  وزارت امور خارجــه 
ایرانی  ســازوکار  درباره  خبرنگاران 
متناظر با اینستکس )سازوکار مالی 
اروپا( گفت: اروپایی ها همین االن هم 
بسیار عقب هستند. برای راه اندازی 
این سازوکار نیاز بود ما یک سازوکار 
متناظــر در ایران راه انــدازی کنیم 
که این ســازوکار متناظــر در ایران 
هفته گذشته راه اندازی شده و االن 
اروپایی ها هیچ بهانه ای ندارند برای 

اینکه کار خود را شروع کنند.
ظریف تأکید کرد: این یک اقدام 
مقدماتی توسط اروپاست اروپایی ها 
در اردیبهشت گذشته بعد از خروج 
آمریکا از برجام تعهدات متعددی را 
مطرح کردند که برای شروع اجرای 
آن تعهدات، نیاز بود که اینستکس را 

راه بیندازند.
وی افــزود: معتقدیم حاال باید 
برای مــدت زیادی اروپایی ها تالش 
و فعالیت کنند تا بتوانند تعهداتشان 
را انجام دهند، بســیار عقب هستند 
و نبایــد این گونه تصــور کنند که 
جمهوری اسالمی منتظر آنها می ماند. 
ما بحمــداهلل روابط بســیار خوبی 
داریم، سازوکارهای  با همســایگان 
مشــابهی را با بســیاری از کشورها 
راه اندازی کردیم و دارد عمل می کند. 

مــن نمی دانــم اروپایی ها برای یک 
ســازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز 

دارند؟
اروپا در موضوعــات مختلف از 
جمله برجام به ایران بدهکار است اما 
به دلیل رویکرد خسارت بار دولت در 
»حفظ برجام به هر قیمت« و انفعال 
دستگاه دیپلماسی، طرف اروپایی در 
جایگاه طلبکار نشسته و روز به روز 

بر گستاخی خود می افزاید.
انقــالب- اول  رهبــر معظــم 
فروردیــن 98- در حــرم مطهــر 
برجام  قضیه  فرمودنــد:»در  رضوی 
که قــراردادی میان ایران و شــش 
کشــور بــود، بعد از خــروج طرف 
آمریکایــی، اروپایی ها باید در مقابل 
آمریکا می ایستادند و ضمن پایبندی 
بــه تعهــدات خــود، تحریمهــا را 
ایستادگی  تاکنون  که  برمی داشتند 
نکرده انــد. آنها دائماً بــه ایران نیز 
توصیه می کنند که در برجام بماند 
ولی خودشــان عماًل از برجام خارج 
شده اند، زیرا تحریم های جدیدی را 

ضد ایران وضع کردند«.
ایشان در ادامه با  اشاره به کانال 
مالی میــان ایران و اروپــا تصریح 
کردند:»این کانال مالی بیشتر شبیه 
یک شوخی تلخ است و هیچ معنایی 

ندارد«.
پس از خــروج آمریکا از توافق 
اروپا  اردیبهشت 97-  هسته ای-18 
می بایست یک قطعنامه در واکنش 
به نقــض قطعنامه 2231 توســط 
با تحریم های  آمریکا صادر می کرد، 
آمریــکا مقابله می کرد، روابط بانکی 
برای تجــارت با ایــران را تضمین 
می کرد، دربــاره خرید نفت از ایران 
تعهــد مــی داد و از مطــرح کردن 
موضوع موشکی و منطقه ای امتناع 
می کــرد. اما هیچکدام از موارد فوق 
رخ نــداد و در نهایت اروپا وعده داد 
که یک کانــال مالی-که حتی یک 
دهم تعهــدات برجامی نیز نبود- را 

راه اندازی خواهد کرد. 
روزها و هفته ها ســپری شد و 
تعهــدات برجامی اروپا که- به دلیل 
گســتاخی طرف اروپایــی و انفعال 
دســتگاه دیپلماسی- به کانال مالی 
تقلیل داده شده بود، در دو مرحله به 
»اس پی وی«)مبادله نفت در مقابل 
»اینستکس«)مبادله  سپس  و  کاال( 
پول نفــت دیگر کشــورها با غذا و 

دارو( رسید!

متاسفانه مقامات ارشد دستگاه 
دیپلماســی در رویکردی خســارت 
بار، به گســتاخی و عهدشکنی اروپا 
با حســن ظن، اغماض و الپوشانی 
واکنش نشــان دادنــد و همین امر 
موجب شــد تا اروپا حتــی خود را 
به ظاهرســازی هم ملزم نداند و در 
نهایت بسته اینستکس صرفا تا مرحله 

»رونمایی« پیش رفت!
کار به جایی رسید که اروپا وعده 
کانال مالی را نیز به کلی کنار گذاشت 
و گستاخانه اعالم کرد که باید توافق 
جدید بــا محورهای جدید از جمله 
منطقه ای  قــدرت  موشــکی،  توان 
ایــران و توقف غنی ســازی اورانیوم 

را کلید زد!
احضار سفیر فرانسه

منتســب  توئیت های  پــی  در 
به ســفیر فرانســه در واشــنگتن 
ایران،  هســته ای  برنامــه   دربــاره 
»فیلیپ تیه بو« سفیر جدید فرانسه 
در تهــران به وزارت امــور خارجه 

احضار شد.
سفیر جدید فرانســه در تهران 
توسط سید حســین سادات میدانی 
رئیس  دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای 
برجام به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این جلســه طــرف ایرانی با 
 اشاره به توئیت های منتسب به سفیر 
فرانسه در واشنگتن که محتوای آنها 
از نظر کشورمان به هیچ عنوان قابل 
پذیرش نیســت، خواســتار توضیح 
دولت فرانســه شده و اعالم کرد در 
صورتــی که اظهــارات مزبور مورد 
تائید دولت فرانسه بوده و بیان کننده 
مواضع رسمی این کشور باشد، این 
امر در مخالفت آشــکار با اهداف و 
مفاد برجام خواهد بود و چنانچه به 
نحوی رضایت بخش به این مســئله 
رســیدگی نشــده و موضوع فیصله 
نیابد، جمهوری اســالمی موضوع را 
براســاس ســازوکارهای پیش  بینی 
شده در برجام پیگیری کرده و حق 
خود برای هرگونه واکنش مقتضی را 

محفوظ می داند.
در واکنــش، ســفیر فرانســه 
در تهــران ضمن ابــراز بی اطالعی 
از توئیت های منتســب به ســفیر 
کشــورش در واشــنگتن، بــر اراده 
سیاســی این دولت بر اجرای کامل 
مفاد برجام تاکید کرده و اعالم کرد 
 مراتب را بالفاصله به پاریس گزارش 

خواهد داد.

انقالب  عالی  شورای  عضو 
فرهنگی گفت: وقتی می گویند 
شــما نمی توانید و حتی آب 
غرب  دشمنان  دست  خوردن 
است نتیجه اش تحقیر می شود 
و وقتی تحقیــر کردند افراد 

حقیر می شوند.
حســن رحیم پورازغــدی در 
دانشگاه نیشابور با اشاره به بیانیه 
گام دوم انقالب، گفت: بیانیه گام 
دوم انقالب دارای وظایفی تمدنی 
و جهانی اســت و باید توقعمان از 
خودمان افزایــش یابد، این مهم 
اســت که یک ملت خــودش را 
چگونــه تعریف کند و براســاس 
این تعریف توقع و ســطح زندگی 

تغییر می کند. 
به گــزارش جهان نیوز، عضو 
انقــالب فرهنگی  شــورای عالی 
تصریح کرد: ملت هایی که خودشان 
را تحقیر می کنند و صاحبان قدرت 
و رسانه را تعریف می کنند، کارایی 
مردم و کشور را پایین می آورند و 
امیدها، تصمیم ها و برنامه ریزی ها 
حقیر می شــود. براساس احادیث 
فردی که حقیر شده باشد، چیزی 
بــرای از دســت دادن ندارد و هر 

خیانتی را انجام می دهد. 
وقتی  کرد:  خاطرنشــان  وی 

می گویند شما نمی توانید و حتی 
آب خوردن دست دشمنان است، 
نتیجه اش تحقیر می شود و وقتی 
تحقیر کردند افراد حقیر می شود. 
آســیب های اجتماعــی از تحقیر 
شدن می آید و یکی از نکات مهم 
بیانیه گام دوم انقالب قرار دادن و 
تعریف کردن خود در ســطح برتر 

تمدن سازی متصور است. 
رحیم پور ازغدی بیان داشت: 
باید تالش کنیم تمدنی بسازیم که 
از مزایایی شــرق و غرب استفاده 

کنیم، ولی مشابه این دو نباشد. 
عضو شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی اظهــار داشــت: همه 
امام  ائمه)علیهم الســالم( و حتی 
زمان)عجــل اهلل فرجه( کارشــان 
سیاســی اســت و مبارزه با جور 
و ایجــاد عدالــت تمام سیاســی 
 اســت، تنها کاری کــه امام زمان
اولین  )عجــل اهلل فرجه( بــرای 
برانداختن  می دهــد،  انجــام  بار 
تمام حکومت های فاسد است، ما 
سیاست زده نیستیم، ولی سیاسی 

هستیم.
وی گفت: شــیعه انگلیســی 
ولی  اســت،  غیرسیاسی  اســالم 
شــیعه واقعی عزاداری را در کنار 

سیاست می داند.

رحیم پور ازغدی:

وقتی می گویند 
حتی آب خوردن دست دشمنان است 

نتیجه اش تحقیر می شود

تشدید گستاخی اروپا در سایه انفعال دستگاه دیپلماسی

فرانسه: ایران بعد از پایان دوره برجام هم 
حق غنی سازی ندارد!


