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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* گزارش ها و تحلیل های رسانه های معاند خارجی و بعضاً داخلی در مورد علت اعزام 
ناو شیطان بزرگ به خلیج فارس، به صورتی رسوا آشکارکننده این برنامه است که قرار 

است مردم کشورمان را از سایه جنگ بترسانند. زهی خیال باطل.
0902---3107

* مدتی است دشمن سیاست فشار از خارج و چانه زنی در داخل توسط وطن فروشان 
بی مواجب را دنبال می کند. ولنگاری بازار معیشت هم شاه کلید آن است!

0903---1543
* آقای رئیس جمهور برای کاستن از تعهدات کشورمان در برجام روش تدریجی گام 
به گام )2ماه به 2ماه( را مطرح و اعالم کردند. چرا در گذشــته در مذاکرات برجام به 
روش گام به گام عمل نکردند و همه امتیازها را نقد واگذار نمودند که مشکالت امروز 

به وجود بیاید؟
قاضی
* امیدواریم با این تصمیم جدیدی که دولت در برجام گرفته خســارت های گذشته 

تاحدودی جبران شود و سخنان رئیس جمهور خدای ناکرده صرفاً تبلیغاتی نباشد.
0912---3306

* دولت باید همان بعد از خروج آمریکا از برجام محدودیت غنی ســازی در کشور را 
بر می داشت ولی آن موقع آقای رئیس جمهور برعکس پیام ضعف به غرب فرستاد و 

نتیجه اش مشکالت امروز کشور شد.
0935---6712

* تمام این بدعهدی های امروز آمریکا و اروپایی ها را رهبر معظم انقالب از قبل پیش بینی 
و به مسئوالن و مردم اعالم کرده بودند. دولتمردان ما باید به خاطر نداشتن شناخت 
الزم از دشمنان و واردآوردن خسارت شدید به کشور و ملت پاسخگو باشند و در کل 

برای افزایش بصیرت خود کاری بکنند.
0915---1648
* دولت به حدی در برجام به طرف مقابل ضعف نشان داده که هنوز جوهر بیانیه شورای 

عالی امنیت ملی خشک نشده فرانسه درگیر جلیقه زردها، ما را تهدید کرده است!
0912---4217

* برجام ُغلی بود که غرب گرایان به پای کشور و مردم انداختند و باید چندین سال 
هزینه آن را بدهیم. وقتی در مســئوالن عشق به وطن باشد خطرهایی مانند برجام 

برای کشور بوجود نمی آید.
0903---2900
* در تمام کشورهای اسالمی ماه رمضان که فرا می رسد قیمت موادغذایی کاهش پیدا 
می کند در کشور ما به دلیل بی توجهی دولتمردان و نمایندگان مجلس برعکس قیمت ها 
باال می رود. بنویسید بسیاری از پست ها و جایگاه هایی که دولتی ها ونمایندگان اشغال 

کرده اند به دلیل بی توجهی به مردم غصبی بوده و باید پاسخگو باشند.
خدادادی
* آقــای جهانگیری معاون اول رئیس جمهــور گفته بیش از این نمی توانیم نظارت 
کنیم. سوال این است که وقتی نمی توانند چرا کار را به کاردان نمی دهند و دودستی 

به قدرت چسبیده اند؟
9590---0914و 2511----021
* دولتی که نتواند نظارت کند و با کم فروشی، گرانفروشی مبارزه کند و متخلفان را به 

محکمه بفرستد پس به چه  دردی می خورد؟! این همه »کاربلدیم« این بود؟!
0912---2696

* اگر کشور ما فاقد نفت، گاز، پتروشیمی، برق، آب، کشاورزی، دامداری، مس، طال، 
آب، خاک، خرما، زعفران، پسته، قالی، خاویار، میوه ها، فوالد، آهن، زیتون، برنج، چای 
و... و هزاران نعمت الهی دیگر نبود و کشور دست این دولت به اصطالح تدبیر بود روزی 
چندبار دســت تسلیم باال می برد. ای مردم در انتخابات دقت کنید و درست انتخاب 

کنید تا کشور را جلو ببرند.
4897---0914و 2842---0910
* پس از عید نوروز دوباره موج گرانی های جدید با افزایش کرایه ها، مترو، انواع و اقسام 
خوراکی ها و... شروع شد. ولی ملت با صبر و بردباری ان شاءا... این سختی ها را پشت سر 
می گذارد و احساس ناامیدی به خود راه نمی دهد. بر مشکالت فائق می آید و بر دهان 
دشمنان می کوبد. باید ریشه مشکالت را یافت و خشکاند. اما یکی از دالیل ریشه ای 

مشکالت جامعه امروز، عدم دقت مردم در انتخاب مسئوالن است.
0922---9239
* آقای علی مطهری به باز بودن کسبه تا صبح، راه اندازی کلوپ توسط شهرداری و رقص 
در مدارس اعتراض کرده است. به ایشان باید گفت باید روزی که سنگ اصالح طلبان 

را به سینه می زدید فکر این روزها را نیز می کردید.
0919---2359

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(:
در پاســخ به مطلب مندرج در آن روزنامه، پنج شــنبه مورخ 1398/1/22 صفحه 2 
با مضمون: انتقاد به پوشــش نامناسب یک مسافر خارجی در ایستگاه متروی پانزده 
خرداد، »ضمن تشکر از این مسافر محترم، به اطالع می رساند ایشان مطمئن باشند 
که به محض مشاهده چنین مواردی، ماموران مستقر در ایستگاه ها ضمن تذکر الزم 

به وظیفه خود عمل خواهند نمود.«
»پاسخ سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران«

در پاســخ به پیام مردمی مندرج در روزنامه کیهان مورخ 1398/02/09، با موضوع 
)سنگفرش کردن جوی آب حاشیه خیابان ولیعصر)عج( منجر به خشک شدن تدریجی 
درخت های چنار شده( ضمن تشکر از توجه شهروند محترم به آگاهی می رساند: »سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در راستای صیانت از درختان خیابان ولیعصر)عج( 
نســبت به جمع آوری سنگفرش جوی آب حاشیه این خیابان، بهسازی بستر کاشت 
درختان با خاک و کود مناسب، تیمار و رسیدگی به درختان آسیب دیده و همچنین 
کاشــت 740 اصله درخت چنار 8 تا 12 ساله با محیط بن بیش از 45 سانتیمتر در 
سال 1396 و 1100 اصله در سال 1397 به روش روت بال اقدام نموده و ساماندهی 

و احیا مابقی درختان نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.«

مذاکرهمیانجینمیخواهد
شرافتمیخواهدکهآمریکاندارد

دو مقــام ژاپنــی و عمانی گفته انــد حاضرند میان ایــران و آمریکا 
میانجیگــری کنند. به گزارش ایرنا معاون دبیر کابینه ژاپن با اســتناد به 
اظهارات یکی از مقامات وزارت خارجه کشورش اظهار امیدواری کرد با توجه 
به رابطه خوبی که با ایران و آمریکا دارد بتواند میان دو کشور میانجیگری 
کرده و قرارداد هســته ای ایران موســوم به برجام را نجات دهد. پیش از 

آن هم مقامات عمان برای میانجیگری مذاکره ابراز عالقه کرده بودند.
اما میانجیگری بــرای چه؟ نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات برجام در 
واقع همین نقش میانجی بود. اما آنها نه خواســتند و نه توانستند آمریکا 
را به تعهد خود که مورد تایید شــورای امنیت ســازمان ملل در قطعنامه 

2231 هم هست، پایبند نگه دارند.
به راستی کف توافق و  اشتراک نظر ما با آمریکا- با وجود ابطال برجام- 
چیست که بخواهیم بر مبنای آن مذاکره کنیم و به سقفی جدید از توافق 
برسیم؟ بنیان مذاکره را خود شیطان بزرگ منهدم کرده است. ما در برجام 
با آمریکا مســتقیما مذاکره کردیم، و شد همین وضعیت خسارت باری که 
از کالهبرداری شیطان بزرگ می بینیم. میانجی ها این وسط، جز نوچگی 

آمریکا قرار است چه نقش دیگری ایفا کنند؟
جواب درســت آقای روحانی به دعوت دولت ترامپ برای مذاکره -که 
حکم عقل و تجربه آموزی و عبرت اندوزی است- این بود: »داستان مضحکی 
اتفاق افتاده؛ می گویند تعهدی که قبال بستیم، فعال قرص و محکم نباشد، 
درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می گوید که اهل 
مذاکره و تعهد نیســت اما به برخی کشــورهای شرق آسیا )کره شمالی( 
می گوید بیا با ما مذاکره کن؛ #مگر- دیوانه اند که با شــما مذاکره کنند؟ 

شما به مذاکره اي که به تایید سازمان ملل رسیده، پایبند نیستید.«
مسئله فعلی، فقدان میانجی نیست. فقدان حتی یک نفر در دنیاست که 
بتواند قول و قرار و تعهد دولت آمریکا را تضمین کند یا بتواند عهدشکنی 

آنها را توجیه نماید.
ژاپن و عمان می خواهند میانجی کدام مذاکره باشــند؟ مذاکره برای 
چه؛ که چه بشــود؟ مذاکره برای مذاکره یا برای توافق؟ پس از آن چه؟ 

توافق برای اجرای دو طرفه یا یک جانبه؟
ژاپنی ها زیر بار تحقیر توافق هایی که با آمریکایی ها کردند اما یکطرفه 
اجرا می کنند، مانده اند. یکی باید دســت خود آنها را بگیرد تا از منجالب 
اعتماد به آمریکا خارج شوند. البته آنها طرف شکست خورده جنگ جهانی 
دوم بودند و ما طرف برنده #جنگ-جهانی- سوم )تعبیر هنری کیسینجر 

برای جنگ سوریه و عراق( هستیم.
مخالفتکارگزاران

باشرطگذاریبرایانتخاباتمجلس
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: برخالف برخی دوستان در 
جریان اصالحات که معتقد به حضور مشروط در انتخابات هستند، حزب 

کارگزاران معتقد به مشارکت بدون شرط در انتخابات است.
به گزارش خبر آنالین، علی محمد نمازی عضو شــورای مرکزی حزب 

کارگزاران، با اشاره به برنامه های حزب متبوعش برای حضور در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس گفت: حزب کارگزاران هنوز وارد مذاکرات درون حزبی 

در موضوع  نحوه حضور در انتخابات نشده است.
وی افــزود: البتــه آقای مرعشــی به عنــوان ســخنگوی حزب، در 
گفت وگوهای اخیر خود با رســانه ها، اعالم کرده که حزب کارگزاران برای 
حضور در انتخابات با شورای سیاست گذاری اصالح طلبان هماهنگ است. 
نمازی خاطرنشان کرد: به خالف نظر برخی دوستان در جریان اصالحات 
که معتقد به حضور مشروط در انتخابات هستند، حزب کارگزاران معتقد 
به مشــارکت بدون شرط در انتخابات است، هرچند هنوز مکانیزمی برای 

تعیین کیفیت  حضور حزب در انتخابات تعیین نشده است.
سعید حجاریان از تئوریسین های جریان اصالحات اخیراً در یادداشتی 
از  تئوری »مشارکت مشروط« برای حضور اصالح طلبان در انتخابات مجلس 
یازدهم ســخن به میان آورده بود کــه اظهارات او واکنش های متفاوتی را 

میان چهره های اصالح طلب به همراه داشت.
صوفی:وزرایجداشدهازدولت

درلیستانتخاباتیاصالحطلبانجاییندارند
عضو شــورای سیاســت گذاری اصالح طلبان گفت این طیف، وزرای 
جداشــده از دولت روحانی را در فهرســت انتخاباتــی خود برای مجلس 

قرار نمی دهد.
به گزارش نامه نیوز، از محافل خبری و رســانه ای زمزمه هایی درباره 
تصمیــم وزرای جداشــده از دولت روحانی همچــون آخوندی، ربیعی و 
قاضی زاده هاشمی برای ورود به انتخابات مجلس شنیده می شود اما سؤال 
این است که اصالح طلبان چه نوع واکنشی به این مسئله نشان خواهند داد؟
علی صوفی در پاسخ به این سؤال به نامه نیوز گفت: سال 92، 94 و 96 
رویکرد اصالح طلبان حمایت از گزینه حداقلی برای تحقق استراتژی سلبی 
بود. یعنی از نامزدهای حداقلی حمایت کردند تا جلوی ورود تندروها را به 
مناصب تقنینی و اجرایی بگیرند اما االن اگر اصالح طلبان همان رویکرد را 
پیش بگیرند دیگر مردم به لیست اصالح طلبان اقبالی نشان نخواهند داد.

وی با بیان اینکه در انتخابات ســال 98 استراتژی اصالح طلبان باید 
ایجابی باشــد، افزود: اصالح طلبان باید یــک برنامه جامع، عملیاتی، قابل 
قبول، منطقی و علمی بــرای برون رفت از بحران های موجود ارائه دهند. 
اجرای این برنامه آدم های خودش را در مجلس و دولت می طلبد بنابراین 

نامزدهای حداقلی در زمره این افراد قرار نمی گیرند.
ایــن وزیر دولت اصالحات همچنین گفت: برای اجرای اســتراتژی 
ایجابی، افرادی که وسط و میانی مثل آقایان قاضی زاده هاشمی، آخوندی 
و ربیعی هســتند و چهره شــاخص اصالح طلبی نزد مردم به حســاب 
نمی آیند، پذیرش آنها در لیســت انتخاباتی جریان اصالحات نمی تواند 

مورد قبول قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که طرح سالمت همگانی دکتر قاضی زاده 
هاشمی و فعالیت آقای ربیعی در حوزه کارگری نمی تواند وزن لیست 
جبهه اصالحات را تقویت کند؟ گفت: خیر نخواهد توانســت. عملکرد 
این آقایان چندان مورد قبول اصالح طلبان نبود و همین که استیضاح 
آقای ربیعــی در مجلس رأی آورد قطعا بدون نظر فراکســیون امید 
و اصالح طلبان نبود بنابراین با رویکرد پیشــبرد اســتراتژی ایجابی، 
اصالح طلبان نمی توانند ریســک کنند چون ایــن آقایان نمی توانند 
برنامه های اصالح طلبانه را با مشــی اصالح طلبانه اجرا کنند بنابراین 

مورد پذیرش مردم قرار نمی گیرند.

گفت و شنود

عرقش پاک كنید!
گفــت: ترامپ اعالم کرده که خیلی دوســت دارد ایران با او 

تماس بگیرد!
گفتم: این نتیجه بی توجهی ایران به تهدیدهای آمریکا 
و مخصوصا نتیجه اولین گامی است که دولت برای خروج 

از انفعال برداشته است.
گفــت: ترامپ بعد از خروج از برجام تاکنون بیش از یازده بار 

آرزوی خود را برای تماس ایران با وی تکرار کرده است.
گفتم: می گوید جان کری به ایرانی ها گفته است که با 

وی تماس نگیرند!
گفت: می خواهد میزان آبرو ریزی خود را کاهش بدهد و گرنه 
ترامپ و اوباما و پمپئو و جان کری ســرو ته یک کرباســند! مثل 
همیشه دارند نقش »پلیس خوب و پلیس بد«! را بازی می کنند!

گفتم: حیوونکی ترامپ بد جوری خیط کاشته. به قول 
شعر دستکاری شده شاعر؛

آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید
تا نگویند حریفان که چرا خیس آمد!

1- دو ماه دیگر قرار اســت چه اتفاق جدیدی بیفتد؟ معجزه می شود و 
اروپایی که همواره دنباله رو و تســلیم آمریکا بوده و همواره با ما دشمنی و 
بدعهدی کرده، تغییر جوهری در هویت متصلب خود خواهد داد یا به مسیر 
گذشته ادامه می دهد. آیا واقعا کشف موضع اروپا دو ماه زمان خواهد برد؟ 
این پرســش ها از آن جهت مهم است که باید برای دو ماه بعد، برنامه ریزی 
داشته باشیم. اتحادیه اروپا در واکنش به مهلت دوماهه ایران برای بازگشت 
به تعهــدات برجامی خود اعالم کرد »به حمایت از برجام ادامه می دهد اما 
ضرب االجــل ایران را قبول نخواهند کــرد.« حمایت از برجام بدون انجام 
تعهــدات خود )مقابله با تحریم ها( یعنی چه؟ کجای این فرآیند به توافق و 
تعامل و معامله دوطرفه شــباهت دارد. بامزه تر اینکه مکرون رئیس جمهور 
فرانسه می گوید »توافق هسته ای با ایران خوب است اما این توافق بایستی 
با توافقات دیگری درخصوص برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران 
تکمیل شود!« آنها در حالی دنبال برجام جدید هستند که برجام را تبدیل 

به آینه عبرت برای همه کشورهای دنیا کرده و از پا درآورده اند. 
2- اروپایی ها جواب موثر و سودبخشی ندارند بدهند، چون اراده مستقلی 
ندارند. جواب سؤال ما درباره دو ماه بعد، در سخنان چهارشنبه گذشته آقای 
روحانی نهفته است که به درستی گفت: »مشکل اروپا این است که آمریکا 
را کدخدا می داند. در مقام عمل متاســفانه ناتوان بودند. ســال 83 وقتی 
مذاکره می کردیم، مشکلی بود و آن اینکه اروپایی ها آمریکا را کدخدای خود 
می دانستند؛ االن اوضاع کمی بهتر شده ولی همچنان این تفکر وجود دارد.« 
آقای روحانی ســال 92 هم تصریح کرده بود اروپایی ها در قبال کدخدای 
آمریکایی ها »آقا اجازه« هســتند. اما با این وجود، دولت از 18 اردیبهشت 
سال گذشــته که آمریکا از برجام، خارج شد »منتظر/ امیدوار« است اروپا 
اراده مســتقلی از خود بروز دهد. یا اگر خود در باطن، چنین امیدی ندارد، 
بخشی از افکار عمومی را در چنین انتظار و امید موهومی نگه داشته است. 

چرا؟ با کدام مستند و کدام واقع بینی؟!
3- گام بعدی ما چیســت؟ دولت تدبیری اندیشیده یا نه؟ ما اکنون در 
حال زمان خریدن هســتیم یا از دست دادن زمان و فرصت سوزی؟ اگر به 
اتمام حجت باشــد که آقای روحانی همان 18 اردیبهشــت پارسال »چند 
هفته« به اروپایی هــا فرصت داد و پس از آن هم آقایان ظریف و عراقچی، 
مهلت های دو ماهه را چهار پنج بار تمدید کردند اما این روند، به وعده های 
ضد برجامی و بی محتوایی نظیر راه اندازی کانال SPV و INSTEX منتهی 
شد! بماند که اروپایی ها 16 سال پیش هم زیر تعهداتشان زدند و ما چند بار 
فرصت دادیم اما تعلیق هسته ای یک طرفه ادامه یافت و باالخره هم دولت 
اصالحات و تیم آن زمان آقای روحانی در مذاکرات هسته ای، ناچار شد راسًا 
به شکستن تعلیق های هسته ای اقدام کند. 14 سال پس از شکستن تعلیق، 
چه چیزی در بدعهدی و بی چشم و رویی اروپایی ها تغییر کرده است. آیا مثال 
در بدعهدی، توتال امروز، چیزی غیر از همان توتال دو دهه قبل و پژو و رنو، 

غیر از همان پژو و رنو سال 90 بودند؟
4- آقای روحانی خودش می گوید پانزده سال قبل هم اروپایی ها معطل 
کدخدا بودند و حاال نیز همان اســت. خب پس چرا باید همچنان معطل و 
امیدوار آنها یا معطل بازگشت دموکرات ها به دولت در آمریکا باشیم؟ مگر 
از اروپایی ها یــا دموکرات ها کم ضربه خورده و خیانت دیده ایم؟ مگر اصل 
تصویب و اجرای تحریم های موسوم به فلج کننده، زیر سر دولت ترامپ نبود؟ 
و مگر همین دولت نبود که برجام را بارها زیر پا نهاد و کشورها و شرکت ها 
را از معامله و تجارت با ایران ترساند و قانون ممنوعیت ویزایی علیه اتباع 

38 کشور در صورت سفر و تعامل با ایران را به اجرا گذاشت؟
5- اکنون اجماع ملی کم نظیری درباره فرصت سوزی برجامی و خطا بودن 
وضعیــت تعلیق و انتظار فراهم آمده که می تواند مقدمه خروج از بی عملی 
و معطلی فعلی باشــد. دبیرکل حزب کارگزاران روز پنج شنبه در روزنامه 
سازندگی نوشت »اینکه باالخره کشور از حالت انفعال برابر خروج آمریکا 
از برجام بیرون بیاید و دولت یک کنش فعال اتخاذ کرده باشد، قطعا رفتار 
سیاســی بهتری است، اما سؤال این است که اقدام بعدی چیست؟ آیا این، 
یک حرکت تاکتیکی است یا بخشی از یک استراتژی؟ شاید خیلی زودتر 
از این باید چنین کاری انجام می شــد. بهتر آن بود یک سال پیش و پس از 
خروج آمریکا از برجام یا ماه های بعد از آن اقدامی صورت می گرفت. ممکن 
است گفته شود که ایران قصد حل مسئله از طریق مذاکره و تعامل داشته 
است. اما باید پس از چند مرحله زمان مشخص کردن و نتیجه نگرفتن، به 
جای آنکه با سیاســت صبر و انتظار، کشــور در بالتکلیفی بماند و شرایط 
همه چیز در تعلیق نگه داشته شود، اقدامی انجام می شد. روشن است در 
رویارویی هایی از این ســنخ، اقدام فعال همیشه بهتر از اقدام های انفعالی 
است... درحال حاضر، مهم تر از تصمیم جدید دولت و سخنان آقای روحانی، 
این اســت که ما برنامه های مشخصی داشته باشیم و حرکات آتی حریف را 
بخوانیم و بدانیم در مقابل هر یک از حرکت های آنها، چه حرکتی باید انجام 
بدهیم تا اقدام موثری داشته باشیم. اگر کنش ایران در هر مرحله حساب 
شده باشد و اگر قدم های بعدی دولت مشخص باشد می توان از آن تقدیر کرد 
و امیدوار بود. اما اگر خدای نکرده برابر قدم های بعدی طرف مقابل، ما هیچ 
پیش بینی ای نداشته باشیم، هم کشور و هم مردم ما متضرر خواهند شد«. 
6- کرباســچی ادامه می دهد »بعید می دانم که دربــاره  این قدم ها و 
پیش بینی ها، اندیشه ای نشده باشد. آقای روحانی سال ها در مرکز تحقیقات 
استراتژیک فعالیت کرده و نشان داده رفتار استراتژیک را می شناسد. اگرچه 
گاهی در دولت رفتارهایی دیده ایم که هیچ یک اســتراتژیک نبوده است. 
واقعیت این است که تصمیمات دولت در بسیاری مواقع به خصوص در حوزه 
اقتصادی استراتژیک نبوده و رفت و برگشت های زیانباری هم به بار آمده 
اســت. فراموش نکنیم که اصلی ترین هدف طرف مقابل که حتی بیشتر از 
رویارویی نظامی به ما ضربه می زند، نگه داشتن کشور در حالت تعلیق است. 
واقعیت آن است که مجموعه دولت به خصوص بخش سیاست خارجی در یک 
سال اخیر و در مقابله با این حربه واکنش و برنامه مناسبی نداشته است. این 
وضعیت بزرگ ترین آسیب و خطر برای اقتصاد و بازرگانی، مبادالت نفت و 
تولید کشور است. حالت تعلیق بزرگ ترین ضربه را در عین حال به روحیه 
و امید مردم زده اســت و این حالت از وضعیت جنگی هم بدتر است. برای 
طرف مقابل، کم هزینه ترین و پرثمرترین راه پیشبرد اهداف خود نگه داشتن 
کشور در حالت تعلیق است. اگر بخواهد وارد فاز نظامی  شود، باید هزینه های 
زیادی تحمل کند و این از ســوی دولتمردان آمریکا قابل تحمل نیست. به 
نظر می رسد طرف مقابل می  خواهد با نشان دادن تغییرات موقعیت نظامی 
و جابه جایی های نمایشی، امتیازات بیشتری بگیرد. ایران هم باید بداند بعد 
از این 60 روز چه برنامه ای دارد. آنها می خواهند معلق ماندن را ادامه دهند 
تا توان اقتصادی و سیاســی و روحیه اجتماعی را به فرسایش بکشانند. در 
این میان واقعا برنامه بعدی ایران پس از شروع غنی سازی با درصد باالتر یا 

هر حرکت دیگر با هدف رسیدن به گام بعدی چه خواهد بود؟«
7- شش سال از بهترین فرصت ها و ظرفیت های کشور، پای آرزواندیشی 
و رویااندیشی و سپس خاطره بازی با برجام تلف شد. البته نظام، معطل برجام 
نماند اما دولت و مجلس در تعلیق و انتظار، دســت روی دست گذاشتند و 
معطل کردند. این شش ســال، بیش از عمر یک برنامه ملی توسعه است. 
اینکه شش ســال معطل ماندند و هنوز هم منتظرند ببینند آمریکا و اروپا 
چه می کنند، تحریم ها را بر می دارند یا بر می گردانند، خسارت اصلی است 
که موجب کار نکردن برخی زیرمجموعه های دولتی مهم در حوزه اقتصادی 
و دفنی و دیپلماتیک و به تحلیل رفتن قدرت ملی می شود. مانند ورزشکار 
قهرمانی که چند ســال تحرک و تمرین و فعالیت و مبارزه سخت کوشانه 
نداشته باشد و بخواهد منتظر بنشیند. متاسفانه در همین دوره شش ساله، 
اقتصاد ما گرفتار رکودی ســنگین و سپس تورم ناشی از آن شد و اکنون 
رکود تورمی کم سابقه ای را شاهد هستیم که از تعلیق و انتظاری سراب زده 
سرچشمه می گیرد. نقدینگی )به عنوان سرمایه ای بزرگ در داخل کشور( 
از 430 هزار میلیارد تومان در ســال 92 به حدود 1800 هزار میلیارد تومان 
رسیده که می تواند به تولید تشنه حمایت مالی مدد رساند اما برخی مدیران 
ما همچنان حســرت سرمایه گذار خارجی را می برند. در این سو، نقدینگی 
رهاشده، در نقش تورم زا و تشدید کننده فشار خارجی عمل می کند. فقط 
بخش مسکن می تواند در صورت حمایت و رونق ساخت و ساز، به 250 شغل 
رونق بخشد و  اشتغال میلیونی ایجاد کند اما مدیران ذی ربط همچنان بهای 
عملی به این بخش نمی دهند و تدبیری برای اســتفاده درست از نقدینگی 
موجــود در این عرصه ندارند. بنابرایــن، نقدینگی هم در خدمت داللی و 
بقیه در صفحه 11 سوداگری کاذب فعالیت می کند.  

دو ماه دیگر
قرار است چه اتفاقی بیفتد؟!

یادداشت روز

نکته

مدرک تحصیلیشرایط احراز و تواناییعنوان شغلی
لیسانس علوم دامی5 سال سابقه کار ترجیحاً در امور کشاورزی و دامپروریکارشناس امور دام
لیسانس منابع طبیعی و کشاورزی5 سال سابقه کار ترجیحاً در امور کشاورزی و دامپروریکارشناس شیالت

لیسانس مدیریت بازرگانی5 سال سابقه کار ترجیحاً در امور کشاورزی و دامپروریکارشناس بازرگانی داخلی
لیسانس مدیریت بازرگانی5 سال سابقه کار ترجیحاً در امور کشاورزی و دامپروریکارشناس بازرگانی خارجی
لیسانس- فوق لیسانس5 سال سابقه کار ترجیحاً در امور کشاورزی و دامپروریکارشناس اقتصادی

لیسانس- مهندسی صنایع5 سال سابقه کار ترجیحاً در امور کشاورزی و دامپروریکارشناس برنامه ریزی
لیسانس- مهندسی صنایع5 سال سابقه کار ترجیحاً در امور کشاورزی و دامپروریکارشناس کنترل پروژه

آگهیاستخدام
شرکت حامی سرمایه اقتصاد درنظر دارد برای تکمیل کادر خود در تهران و... از میان افراد متخصص با شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید. 
متقاضیان می توانند تا تاریخ 1398/02/31 رزومه کاری خود را به آدرس  hamisarmaye95@gmail.com یا به آدرس پستی تهران میدان 

آرژانتین، خیابان بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پالک 3، کدپستی 151417713 جهت بررسی و تماس ارسال نمایند.

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ اْجَعلِْنــي ِفيِه ِمَن الُْمْســَتْغِفِريَن َو اْجَعلِْنــي ِفيِه ِمْن 

ِبنَي  الِِحنَي الَْقانِِتــنَي َو اْجَعلِْني ِفيِه ِمْن أَْولَِيائَِك الُْمَقرَّ ِعَباِدَك الصَّ

ِبَرأَْفِتَك يَا أَْرَحَم الرَّاِحِمنَي

»خدایــا! در این روز مرا از اســتغفارکنندگان، بندگان صالح 
مطیع خود و از دوســتان مقربت قرار ده. به حق لطف و رأفتت 

ای مهربانترین مهربانان.«

گزارش خبری تحلیلی کیهان

گوشی دست ترامپ آمد
اولین نتیجه خروج از انفعال

نخســت وزیر عراق خطاب به 
سفرای سه کشور اروپایی دربغداد 
برای چندمین بار بر موضع کشورش 
مبنی بر اینکه عراق بخشی از نظام 
ایران  علیه  آمریــکا  تحریم های 

نخواهد بود، تاکید کرد.
عــادل عبدالمهدی نخســت وزیر 
عراق روز پنجشــنبه در دیدار سفیران 
فرانسه  آلمان و  انگلیس،  کشــورهای 
در بغــداد، گفت: تاکید عراق داشــتن 
روابط و همکاری با همه همسایگان و 
کشورهای عربی و منطقه ای و جهان از 

جمله آمریکا و ایران است. 
وی افــزود: روابط عراق در تقویت 
امنیت و ثبات منطقه و رونق اقتصادی 
در منطقه و جهان نقش دارد و ســفر 
اخیر من به کشورهای عربی، منطقه ای 

و اروپایی در همین راستا بود. 
داشت:  اظهار  عراق  نخســت وزیر 
روابط متوازن عراق جایگاه شایســته 
این کشــور را به آن بازگرداند و به نوبه 
خود نیز در ثبات داخلی آن تاثیر مثبت 

گذاشته است. 
عبدالمهدی گفت: بــاور عراق به 
گفت و گو و رسیدن به تفاهم برای حل 
همه مشــکالت با همسایگان و اولویت 
دادن مشــترکات بــر اختالفات و وارد 
نشــدن به قطب بندی های سیاســی 
و سیاست آشــکار و اعالم شده بغداد 
مبنی بر اینکه جزیی از نظام تحریم های 
بود،  ایــران نخواهد  آمریکایی علیــه 

محورهای این سیاست متوازن است. 
وی همچنین بــر ضرورت تالش 
بــرای تقویت ثبــات در منطقه و مهار 
بحران ها و اهمیت خلق قواعد رفتاری 
مشــخص در روابط میان کشورها و در 
امان نگه داشــتن ملت هــا از خطرات 

ناامنی و بی ثباتی تاکید کرد.
گزارش از بیانیه دفتر نخست وزیر 
عراق حاکی اســت کــه در این دیدار 
سفیران سه کشور اروپایی بر  اشتراک 
دیدگاه هــا میان عراق و کشــورهای 
اتحادیــه اروپایی درخصــوص بحران 
منطقه و اهمیت مهار آن تاکید کردند. 

نخست وزیر عراق خطاب به سه کشور اروپایی:

بخشی از تحریم های آمریکا 
علیه ایران نخواهیم بود

سرویس سیاسی-
ضرب االجل 60 روزه دولت 
به کشورهای باقیمانده در برجام 
 و هشــدار درخصوص کاهش
گام بــه گام تعهدات برجامی، 
و  دیرهنگام  اقدامــی  اگرچه 
حداقلی بود، اما به این دلیل که 
روند منفعالنه پیشین را تغییر 
داد، واکنش مقامات آمریکایی را 
در پی داشت.درخواست ترامپ 
برای تماس مقامات ایرانی با او 
جهت مذاکره و تاکید بر منتفی 
از ســوی  گزینه جنگ  بودن 
مقامات آمریکایی تنها بخشی 

از نتایج خروج از انفعال است.
شــورای عالی امنیت ملی در 
ســالگرد خروج آمریکا از برجام در 
بیانیه ای اعالم کرد که ایران برخی 
اقدامات خــود در برجام را متوقف 
می کند و به کشورهای باقیمانده در 
توافق 60 روز برای اجرای تعهدات 
خود به ویژه در حوزه های بانکی و 

نفتی فرصت می دهد.
مقامات ارشــد دولــت نیز در 
اظهــارات جداگانــه تاکید کردند 
کــه اروپا در فرصت تعیین شــده 
می بایست تعهدات برجامی خود را 
انجام داده و در غیراین صورت ایران 
مرحله به مرحله تعهدات برجامی 

خود را کاهش خواهد داد.
خســروی«  »کیوان  همچنین 
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی 
 در مصاحبــه با ایــران فرانت پیج 
)The IFP( با اشاره به اینکه تصمیم 
جدید ایــران در کاهــش تعهدات 
هسته ای ادامه مسیر دیپلماسی برای 
بازگرداندن طرف های خاطی به ریل 
تعهدات برجامی آنهاست، گفت که 
این مســیر به صورت گام به گام و 

بدون وقفه پیگیری خواهد شد.
خسروی در پاســخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه پیام تصمیم جدید 
ایران چه مخاطبانــی دارد، اظهار 
داشــت: طبیعتا مخاطــب اصلی 
ایاالت  ایران، دولت  تصمیم جدید 
متحــده آمریکا و در اولویت بعدی 
کشورهای اروپایی است که مسئول 
مستقیم شــرایط ناخواسته کنونی 

هستند.
وی به نتایج متصور و احتمالی 
رونــد فعلی اشــاره کــرد و گفت: 
دونتیجه به عنوان فرجام این مسیر 
قابل تحقق است که چگونگی تحقق 

آن به اصالح رفتار مخاطبان اصلی 
این تصمیم وابسته است. درصورتی 
که طرف های خاطــی به تعهدات 
پذیرفته شده در برجام بازگردند و به 
حقوق قانونی ایران احترام بگذارند و 
با تامین آن همراهی کنند، وضعیت 
اجرای تعهدات برجامی ایران چون 
گذشته ادامه می یابد. هر رخدادی 
به غیر از تامین حقوق قانونی ایران، 
تداوم مسیر گام به گام طراحی شده 
براساس تصمیم جدید شورای عالی 
امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت 
و جمهوری اسالمی ایران براساس 
تصمیم اتخاذ شده تا مرحله خروج 
از برجام و در صورت نیاز بیشتر از 

آن نیز پیش خواهد رفت.
نتیجه خروج از انفعال

ضرب االجــل 60 روزه دولت 
به کشــورهای باقیمانده در برجام 
و هشدار درخصوص کاهش گام به 
گام تعهدات برجامی، اگرچه اقدامی 
دیرهنگام و حداقلی بود، اما به این 
دلیل که روند منفعالنه پیشــین را 
تغییر داد، واکنش مقامات آمریکایی 

را در پی داشت.
رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد 
آمریــکا در واکنش بــه این اقدام 
ایران گفت که دوست دارد مقام های 
ایــران بــه او زنگ بزننــد. ترامپ 
درباره  دارم  دوست  گفت:می دانید 
ایــران چه اتفاقی بیفتد؟ دوســت 
دارم به مــن زنگ بزنند...کاری که 
آنها باید بکنند این است که با من 
تماس بگیرند و ]پای میز مذاکره[
کنیم  توافق  می توانیم  بنشــینند. 
 و به یــک توافق منصفانه دســت 

پیدا کنیم.
به عبــارت دیگر، اولین نتیجه 
خروج دولت از رویکرد منفعالنه در 
سیاست خارجی این بود که گوشی 
دســت ترامپ آمد. درحقیقت این 
آمریکاست که به مذاکره نیاز دارد 

نه ایران.
اما نتیجه خروج از انفعال تنها به 
این موضوع ختم نمی شود. مقامات 
آمریکایی در روزهای اخیر صراحتا 
اعــالم کرده اند کــه گزینه نظامی 
به هیچ عنوان روی میز واشــنگتن 

نیست.
دنبال جنگ با ایران نیستیم

مایــک پمپئو، وزیــر خارجه 
آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 

دنبال جنگ با ایران نیستیم.

»جیم مالوی« فرمانده ناوگان 
پنجــم نیروی دریایــی آمریکا در 
بحرین نیز در مصاحبه با خبرگزاری 
رویترز، علیرغم آنکه از احتمال اعزام 
ناوهواپیمابر به تنگه هرمز خبر داد، 
تأکید کرد که ارتش آمریکا به دنبال 

جنگ با ایران نیست.
ترامــپ نیز پنجشــنبه هفته 
گذشــته پیام مشابهی را ابالغ کرد 
و گفــت که به دنبــال درگیری با 

ایران نیست.
وی گفت:ما یکی از قدرتمندترین 
کشــتی های جهــان را در اختیار 
داریم که بارگیری شــده است و ما 

نمی خواهیم اقدامی انجام دهیم.
نشریه فارن افرز رسانه وابسته به 
اندیشکده »شورای روابط خارجی« 
آمریکا به نقــل از 75 تحلیلگر در 
10 کشور جهان نوشت:اگر آمریکا 
فرض کــرده تهران تحت فشــار 
ثبات جمهوری  می شــود،  تسلیم 
اســالمی را بسیار دست کم گرفته 
چرا که کاهش تعهدات هســته ای 
تهران نشان می دهد رویکرد فشار 
حداکثری ترامپ پاســخگو نبوده 

است.
هراس رژیم صهیونیستی

ضرب االجــل 60 روزه دولت 
به کشورهای باقیمانده در برجام و 
هشدار درخصوص کاهش گام به گام 
تعهدات برجامی،هراس و عصبانیت 
رژیم صهیونیستی را نیز در برداشت.
در همین رابطه پایگاه تحلیلی 
»المانیتور« در گزارشی به نگرانی 
صهیونیســت ها از خــروج ایران از 
برجام اشاره کرد و نوشت که منابع 
اطالعاتی اســرائیل پیــش از این 
ابراز نگرانی کرده بودند که احتماالً 
ایران با خروج از توافق هسته ای یا 
حداقل کاهش تعهدات ذیل برجام 
به فشــارهای رو به رشد واشنگتن 
علیه تهران واکنش نشان خواهد داد.
رژیم  اطالعاتــی  منابــع  این 
صهیونیستی هشدار داده  بودند که 
احتمال می رود ایران تحت فشارهای 
فزاینده آمریکا در یک حد محدود، 

غنی سازی اورانیوم را از سربگیرد.
گستاخی اروپا

هفته  پنجشنبه  اروپا،  اتحادیه 
گذشته با صدور بیانیه ای گستاخانه 
از ســوی  »اولتیماتوم«  هرگونــه 
جمهوری اســالمی ایــران درباره 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

را رد کرد.
به نوشــته خبرگزاری فرانسه، 
اتحادیه اروپا در واکنش به مهلتی 
60 روزه ایران برای اجرای تعهدات 
بانکــی و نفتی اروپــا و همچنین 
توقف برخــی اقدامات ذیل برجام، 
اعالم کرد که هیچ ضرب االجلی را 

از سوی تهران نمی پذیرد.
نماینده  »فدریکا موگرینــی« 
ویژه اتحادیه اروپا و وزرای خارجه 
سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس 
در بیانیه مشترکی که در خروجی 
وبگاه این ســازمان قــرار گرفته، 
با درخواســت تحکم آمیز از ایران 
برای اجــرای کامل تعهداتش ذیل 
برجام و برنداشتن گام های تنش زا، 
تاکید کردند: ما هرگونه اولتیماتوم 
را رد می کنیــم و پایبندی ایران به 
تعهداتش ذیل برجام را براســاس 
عملکرد آن و معاهده منع گسترش 
)اِن.پی.تی(  هســته ای  تسلیحات 

ارزیابی می کنیم.
ایــن بیانیه ضمــن تاکید بر 
پایبندی محکم اتحادیــه اروپا به 
تعهداتــش ذیل توافق هســته ای 
می افزاید: لغو تحریم ها برای منفعت 
مردم ایران است. در این رابطه، ما از 
بازگشت تحریم های ایاالت متحده 
در پی خروج این کشــور از برجام، 

متأسف هستیم.
موگرینی همچنین در گفت وگوی 
کوتاهی با خبرنگاران پیش از ورود 
به جلسه غیررسمی سران دولت های 
عضو اتحادیه اروپا در شهر »سیبیو« 
در رومانی درباره بیانیه مشــترک 
صادر شده حول تصمیم ایران، در 
اظهارنظری گستاخانه با ابراز نگرانی 
شــدید درباره توقف اجرای برخی 
اقدامات ایران ذیل برجام، خواستار 
تــداوم نظارت ها بر پایبندی تهران 
به تعهداتش در توافق هسته ای شد.
گفتنی است »دونالد ترامپ« 
آمریکا شــامگاه  رئیس جمهــور 
پنجشــنبه هفته گذشته با صدور 
دســتوری اجرایــی، تحریم های 
جدیدی را علیــه صادرات فلزات 
ایــران ازجملــه آهــن، فــوالد، 
آلومینیــوم و مس اعمــال کرد. 
وزارت خزانــه داری آمریکا نیز به 
شرکت های خارجی 90 روز مهلت 
داد تا داد و ســتد با صنایع فلزات 

ایران را پایان دهند.
بقیه در صفحه 11

محمد ایمانی

اظهارات ســخیف آقای عراقچی در باره برادران و خواهران 
افغانی مقیم ایران، در جغرافیای ســخنان آن شب ایشان یک 
»وصله ناجور«! اســت و به جمله معترضه ای شبیه است که با 
موضوع مورد بحث وی همخوانی ندارد. ناهمخوانی اظهارات وی 
با موضوع مصاحبه، این احتمال را قوت می بخشد که ایشان اصرار 
عجیب و سؤال برانگیزی داشته است به هر بهانه ای که شده، آن 
اظهارات سخیف را بر زبان آورد! موضوع مصاحبه ایشان بدعهدی 
آمریکا و اروپا در انجام تعهدات برجامی آنها بوده است و فقط 
نیم نگاهی به آنچه آقای عراقچی در این مصاحبه مطرح کرده 
است به وضوح نشان می دهد که ایشان غیر از تکرار مکررات، 
هیچ سخن تازه و نا شنیده ای برای مخاطبان آن برنامه نداشته 
اســت. تنها ســخن تازه آقای عراقچی در مصاحبه یاد شده، 
اظهارات دشمن پسند وی درباره مهاجران مظلوم افغانستان در 
ایران اسالمی است از این روی، به وضوح می توان نتیجه گرفت 
که ایشان در مصاحبه خویش غیر از آنچه در این خصوص گفته 
است برنامه دیگری نداشته است! آقای عراقچی می گوید: »وقتی 
تحریم های آمریکا اثر کند منابع مالی ما محدود شود و فروش نفت 
ایران به صفر برسد که البته این اتفاق نمی افتد ما مجبور هستیم 
که سیاست های ویژه ای برای اقتصاد خود اعمال کنیم و ممکن 
است در یک جا به یک نقطه ای برسیم که نتوانیم این هزینه ها 
را ادامه دهیم و در آن صورت ممکن است از خواهران و برادران 

افغانستانی خود بخواهیم ایران را ترک کنند«!
باید از آقای عراقچی پرسید؛ جنابعالی از کدام جایگاه سخن 
می گویید و حکم صادر می کنیــد؟! اگر به نمایندگی از وزارت 
خارجه ســخن می گویید که وای به حال وزارت خارجه! و اگر 
از پیش خود اظهار نظــر کرده اید که بازهم وای به حال وزارت 
خارجه ای که جنابعالی معاون سیاسی آن هستید! آیا اظهارات 
سخیف شما دقیقا و بی کم و کاست همسو با سیاست اعالم شده 
آمریکا و اسرائیل برای جدا کردن ملت های مسلمان منطقه از 
ایران اسالمی نیست؟! مگر همین دو روز قبل مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا با همین منظور و انگیزه به عراق نرفته بود؟! مگر 
جان بولتون رســما از جدایی میان ملت های مسلمان منطقه با 
ایران اســالمی به عنوان یکی از اهداف استراتژیک آمریکا یاد 
نکرده بود؟! آقای عراقچی! شــما نمی دانید که برادران افغانی 
ما با حضور در جنگ تحمیلی و در دفاع از کیان اسالم بیش از 
3 هزار شهید داشته اند؟! اصال شما می دانید که تیپ فاطمیون 
متشکل از برادران افغانستانی مقیم ایران اسالمی در مقابله با 
تکفیری های داعش چه تعداد شهید داده اند و هنوز هم می دهند؟! 
راستی جنابعالی و سایر مدیران وزارت خارجه تاکنون در کجای 

این معادله قرار داشته اید؟!
جناب عراقچــی! چرا رگ غیرتتان علیــه آمریکایی ها و 
اروپایی ها نجنبیده اســت؟! مثال چرا نگفته ایــد به ادامه کار 
شــرکت های غربی در ایران خاتمه می دهیم؟! یادتان هست 
که در مالقاتی به اظهارات وندی شــرمن  اشاره کردم که گفته 
بود فریبکاری در ذات و در دی. ان. ای)DNA(ایرانیان است و 
پرســیده بودم چرا خواستار حذف او از میز مذاکرات با آمریکا 
نمی شوید؟ و جنابعالی گفته بودید، من تیتر یک آن روز کیهان 
را به وندی شرمن نشــان دادم و... بعد چی؟! به حضور وی در 
مذاکرات علی رغم آن جسارت بی شرمانه رضایت دادید! چرا در 
آن ماجرای خفن رگ غیرتتان نجنبید؟! چون آمریکایی بودند؟! 
در گزارش امروز کیهان به موضوع مورد بحث پرداخته ایم و در 
این وجیزه فقط به بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با 
خانواده شهدای فاطمیون بسنده می کنیم. آنجا که می فرمایند؛ 
»بنده از قدیم به برادران هزاره افغانستان نگاه ستایش گرانه ای 
داشتم چرا که از نزدیک دیده بودم طلبه های شان با ما مأنوس 
بوده و از قدیم با آنها آشنا بودم. جمعیت زیادی از خانواده های 
افغانستانی به ایران آمدند و در انقالب و دفاع مقدس با ما همراهی 
کردند... در قضایای سوریه، دفاع از حرم حضرت زینب)س( و 
حرم های مطهر در عراق و مســئله داعش، برادران افغانستانی 
و هزاره از مجموعه های پیشــقدم در این قضایا بودند که هم 
خوب شرکت کردند و هم خوب جنگیدند. ما برای شهدای شما 
]فاطمیون[ ارزش قائل هســتیم و این قضایا از جمله حوادثی 
است که در طول تاریخ اسالم نظیر آن را کم داشتیم... بعضی از 
خانواده ها دو شهید دادند و این به خاطر احساس ِدینی است که 
دارند. پاره جگر آنها به میدان خطری برود که سرنوشتش معلوم 
نیست. خانواده ها قدر این زحمت ها را بدانند که پیش خدا عزیز 
هستند. شهیدی با چهار فرزند به شهادت رسیده است، این ها 
خیلی با ارزش است. خداوند به شما صبر و اجر بدهد و در دنیا 
و آخرت عزیز هســتید. ان شاءاهلل ما هم به برکت شهدای شما 

عاقبت به خیر باشیم و در قیامت با شما محشور شویم«.
جناب عراقچی لطفا به خدمات و فداکاری ها و ایثار برادران 
افغانی در ایران اسالمی نیم نگاهی بیندازید. اکنون به عملکرد 
خودتان و وزارتخانه متبوعتان نگاه کنید. چه می بینید؟ حضور 
برادران و خواهران افغانی در ایران اســالمی سرشار از ایثار و 
جانبازی و فداکاری است و... حضرتعالی و وزارتخانه متبوعتان 
غیر از تحمیل ســند ذلت بار برجام و بربــاد دادن امکانات و 
ظرفیت های کشور چه دســتاوردی داشته اید؟! حاال خودتان 
کالهتان را قاضی کنید و بفرمایید اگر قرار به رفتن باشد، آیا عقل 
و عدل و انصاف و منافع ملی حکم نمی کند که شما باید بروید؟!
و باالخره چه جانسوز اســت این چند بیت از قصیده بلند 
برادر عزیزمان، محمدکاظم کاظمی شاعر افغانستانی خطاب به 

قدر ناشناسانی نظیر شما که؛
تمام آنچه نــدارم، نهاده خواهم رفت

پیاده آمده بــودم، پیاده خواهم رفت
به این امام قســم، چیز دیگری نبرم

به جز غبار حــرم، چیز دیگری نبرم
خدا زیــاد کند اجر دیــن و دنیاتان

و مســتجاب شــود باقی دعاهاتان
همیشــه قلک فرزندهایتــان پر باد

و نان دشمنتان- هرکه هست- آجر باد
حسین شریعتمداری

چه كسی باید برود؟!


