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* پهپادهای انصاراهلل یمن تأسیسات نفتی آرامکو در عمق خاک عربستان 
را نشانه گرفتند پس دالرهای نفتی سعودی و خرید سالح از غرب و حضور 
نظامی آمریکا در منطقه نتوانست برای آل سعود امنیت بیافریند، کاش این 

را فهمیده باشند.
0919---3767

* انفجار نفت کش های اماراتی و ســعودی و نیز تأسیســات نفتی آرامکو 
عربســتان به اندازه خبر آزادی حلب دلچســب و گوارا بود. بر دست و پای 

آن که این کارها را کرد بوسه می زنم!
0911---0049

* آن کسانی که به تیترهای اقتدارآمیز و عزت بخش کیهان اعتراض می کنند 
اگر راســت می گویند به دوستان خود در هیئت حاکمه عربستان و امارات 

پیام بدهند که دست از آتش افروزی و نسل کشی در یمن بردارند.
0912---1006

* آقایان اختیار نداشــتند که این بال را سرکشور درآورند. صنعت هسته ای 
را بتن ریزی کردند. 6 ســال اقتصاد و دیگر شــئون جامعه را به امید سیب 
و گالبــی برجام بد فرجام رها کردند! بیشــترین اهانت ها را نثار مخالفین 
کردند؟! اگر اختیار بیشتری داشتند چه بالیی سر کشور و ملت می آوردند؟!
0912---8455

* آقای رئیس جمهور ابتدا پاسخ بدهند به نزدیک از 18 مورد اختیاری که 
مطابق قانون اساسی برای آنها سوگند خورده اند عمل کرده اند سپس مدعی 
باشــند که اختیار نداشته است. عرض می کنم چرا می خواهید ناتوانی خود 

را با این حاشیه سازی ها تحت شعاع قرار بدهید.
0911---4559

* رئیس جمهور در گذشته می گفت مسئولیت برجام با من است! ولی وقتی 
وزیرش گفت اروپایی ها حتی یک درصد تعهدات شان را انجام نداده اند، گفت 

برجام تصمیم نظام بوده است!
0912---3716

* آقای رئیس جمهور اگر می دانست اختیار ریاست جمهوری کم است پس 
چرا نه تنها در ســال 92 بلکه مجدداً در سال 96 ورود پیدا کرد و امروز با 

این مشکالتی که بوجود آورده فرافکنی می کند؟ 
0911---8495

* آقــای رئیس جمهور در طول دو دوره ریاســت جمهــوری خود هر چه 
خواســتند انجام دادند حال که ناتوانی ایشــان در اداره کشور برای مردم 

معلوم شده چرا با ادعای نداشتن اختیار دنبال توجیه هستند؟
دکتر طوسی زاده

* چطور کســانی که کاندیدای ریاســت جمهوری می شوند به هر ترفند 
تبلیغاتی درســت و غلط متوسل می شوند که به صندلی قدرت تکیه بزنند 
و بعد از چند ســال و نزدیک اتمام پایان عمر دولتشان به علت ناتوانی ها و 
کاستی ها تازه یادشان می افتد که مثاًل اختیاراتشان کم بوده است؟! مگر با 
این ساز و کار و اختیارات آشنا نبودند که بعد از 6 سال متوجه می شوند؟!
0912---2696

* رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس)مازنی( در ضیافت افطار رئیس جمهور 
موضوع مذاکره با شیطان بزرگ را مطرح و از رئیس جمهور می خواهد پاسخ 
تلفن های ترامپ احمق را بدهد! واقعا از خون مقدس شهدا شرم نمی کنند؟! 
بعد می گویند چرا به ما نسبت آمریکایی بودن می دهید! وقتی از آمریکایی، 

آمریکایی تر فکر می کنید و نظر می دهید چه انتظاری دارید؟
سوری
* وقتی اروپا برجام را ناکافی دانســته و خواستار محدودیت های بیشتری 

برای ایران شده دادن مهلت 60 روزه از سوی ایران وقت کشی است.
0912---8853

* بیش از یک سال از فرصت دو هفته ای آقای رئیس جمهور به اروپا بعد از 
خــروج آمریکا از برجام می گذرد فرصت جدید دو ماه دیگر برای چه بود؟ 
دولت حاال دیگر باید وارد اقدام عملی شــود تا اروپا با مطرح کردن مهلت 

120 روزه به دنبال یک مسخره بازی جدید نباشد.
0912---3917

* همه پیش بینی های منتقدین دلســوز برجام درســت از آب درآمد فقط 
افســوس که به دلیل عــدم توجه دولت به این نقدها خســارت زیادی به 

کشور وارد شد.
0916---9570

* از قرار معلوم عده ای دانشجو نما که بنا به گفته شاهدان از بیرون دانشگاه 
آمده  بودند اقدام به تجمع علیه حجاب کرده بودند. ســوال این اســت چرا 
درست در زمانی که کشور به وحدت و انسجام نیاز دارد عوامل معلوم الحال 
در جهت اهداف شوم دشمنان حاشیه درست می کنند خیانت این عده به 

کشور در سال 88 را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
0912---6406

* قرار بود کمبودی در ماه مبارک رمضان وجود نداشته باشد اما با گذشت 
8 روز از این ماه همچنان مسئوالن دولتی وعده دو هفته دیگر را می دهند!
021---5608

* حق مشــاوره وکال بسیار گران شده اســت. قوه قضاییه باید با همکاری 
وکیل های انقالبی مرکزی را تاســیس کنند که به مردم مشاوره حقوقی و 
قضایی دهد. باید به این وضعیتی که مسبب آن کانون وکالست پایان داد.
011---2429
* در تاریخ ۳1 خرداد 96 مبلغ 60 میلیون تومان به شرکت عظیم خودرو  
پول دادم که 9 ماه بعد خودرو سراتو  تحویل بگیرم . اما بعد از گذشت 20 
ماه، بدون آن که انصراف داده باشــم فقط اصل پول را به من داده اند ولی 

از ماشین خبری نیست .
مجید جواهری بهرام
* چرا دستگاه های امنیتی قضایی نسبت به حضور معاونان وزیر و مدیران 
کل در ضیافت ســفارت انگلیس خبیث هیچ واکنشی نشان ندادند؟ از کی 

این دشمن غدار اسالم، مسلمان شده که افطاری می دهد؟!
عسگری
* کسانی که ارز را به کشور بازنگردانده اند باید محاکمه شوند زیرا ارز متعلق 
به این کشــور بوده است. این افراد مسبب فشاری هستند که اکنون مردم 

در گرانی ها آن را تحمل می کنند.
0935---2131
* کمبود داروی بیماری های خاص باعث مشکالت زیادی برای این دسته 
از بیماران شــده اســت، چرا وزارت بهداشت نســبت به تامین این داروها 

تعلل می کند؟
021---2703

دویچه وله: اروپا 12 ماه نتوانست
چگونه در دو ماه می تواند؟!

یک کارشــناس آلمانی می گوید اروپا در دو ماه نمی تواند چیزی را 
عملی کند که در 12 ماه نتوانست.

اولیور مایر، کارشناس حوزه سیاست امنیتی از نهاد دانش و سیاست، 
در مصاحبــه با دویچه وله گفت: ایران دلیــل تصمیم خود را در مورد 
برخــی بندها این گونه بیان کرده که »در کل خواســتار نجات برجام 
است«، می گوید: »اما خروج محدود مسئله دار است زیر نمی توان همین 
طوری بخشــی از توافق را آگاهانه کنار گذاشت. برای اینکه احتماالً در 
این صورت کل توافق به ســرعت زیر سؤال خواهد رفت و به ویژه مثاًل 

اگر توافق ها در مورد بخش های اصلی برجام رعایت نشود.
وی به خروج اورانیوم غنی شــده و آب سنگین از ایران درچارچوب 
برجام اشــاره می کند و معتقد است: »اگر اروپایی ها پیشنهاد بدهند که 
واردات اورانیــوم و آب ســنگین را از ایران به عهده می گیرند، به نظرم 
این کارســاز و مفید خواهد بود. یک سیگنال و پیام پشتیبانی به ایران 
خواهد بود که می تواند مشکل نگهداری سقف تعیین شده برای ذخایر 

اورانیوم و آب سنگین را حل کند.«
وی در عین حال تصریح کرد: »اروپا در عرض دو ماه نمی تواند آنچه 
را که در مدت 12 ماه نتوانست انجام دهد، عملی کند. »قدرت اقتصادی 
آمریکا زیاد است، زیادتر از آن مقداری که اروپا بتواند خسارات ناشی از 
تحریمهای وضع شده از سوی آمریکا را در مدت کوتاهی جبران کند.« 
مایر با اشــاره به این مســئله که »ابتدا این آمریکا بود که برجام را 
نقض کرد و از هیچ تالشی برای منزوی کردن ایران در بخش سیاسی، 
اقتصادی و نظامی و فشــار بر ایران فروگذار نکرد«، معتقد اســت: »اما 
نقض برجام از ســوی آمریکا توجیهی برای یک تخلف دیگر از ســوی 

ایران در مورد برجام نیست.«)!(
این کارشــناس آلمانی توضیح نداده در حالی که به اذعان خودش 
آمریکا از برجام خارج شــده و اروپا نیز ناتوان از انجام تعهدات خویش 

اســت، ایران برای چه باید یکطرفه برجام را اجرا کند؟!
ابطحی: در مقابل تهدیدهای دشمن

پشت سر رهبر هستم
محمدعلی ابطحی با اشاره به دیدار پریروز مسئوالن با رهبر معظم 

انقالب گفت: در برابر تهدیدات پشت سر رهبر هستم.
ایــن فعال اصالح طلــب می گوید: دیدار رمضانــی رهبری معظم با 
مســئوالن نظام و دست اندرکاران حکومت، امسال در شرایط پر هیاهو 

و در اوج رجزخوانی آمریکا و توجه همه دنیا به ایران بســیار مهم بود.
اعالم تصمیمات نظام در مورد مســائل اقتصادی به خصوص بخش 
پایانــی آن که در مورد آمریکا و عــدم مذاکره و نبود جنگ اعالم نظر 
کردند در این وضع ســخت می توانــد در داخل و خارج تکلیف همه را 

روشــن کند و از سردرگمی و بالتکلیفی و انتظار و ترس بیرون آورد.
من امسال از دعوت به این جلسه خوشحال تر از دفعات پیش بودم 
تا روشن شود در برابر تهدیدات سنگین دشمنان ایران پشت سر رهبر 
کشــورم هستم و از هیاهوی خشونت آفرین و جنگی ضد ایرانی آمریکا 

و ترامپ و هم پیمانان منطقه ای شان نفرت دارم.
بعد از ســال ها به لطف یکی از اعضای دفتر ایشــان رفتم جلو و از 
نزدیک سالم و احوالپرسی کردم و ایشان به رسم قدیم ابراز لطف کردند.

نقش معاون دانشگاه تهران
در تجمع ضد حجاب

روزنامه جوان با انتشــار خبری به بررســی نقــش معاون فرهنگی 
دانشــگاه تهــران در غائله آفرینی اخیر در این دانشــگاه پرداخت. این 
روزنامه می نویســد: یک روز پس از غائله تجمع عناصر موسوم به چپ 
در دانشــگاه تهران علیه قانون حجاب دو حاشــیه از آن در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی بازتاب یافت. حاشیه اول دو عکس و فیلم بود. یکی 
تصویر لگد زدن یکی از معترضان به دختری چادری در حیاط دانشگاه و 
در میانه تجمعی که می گفتند آرام بوده و فقط شعار داده ایم، و دیگری 
فیلم یکی از لیدر های چپ در تجمع با روســری مشکی که هم مو های 
فرد و هم مقابل صورتش را پوشانده و در برابر پایین کشیدن آن از مقابل 
دهانش مقاومت می کند. وقتی سرانجام یکی روسری را از مقابل دهانش 
کنار می زند، معلوم می شود او یک مرد است با روسری! این فیلم برای 
مخاطب یادآور فرار مجید توکلی از لیدر های دانشجویی فتنه سال 88 
اســت که با پوشش مقنعه و چادر قصد فرار داشت که توسط مأموران 
امنیتی دستگیر شد. همین دو قاب، تصویری روشن از غائله ای می دهد 

که به نام یک اعتراض مسالمت آمیز دانشجویی انجام شد. 
چپ ها حتی از غیر دانشــجو یارکشی کردند تا تجمع  علیه حجاب 

و علیه روزه پرتعداد جلوه کند، اما در برابر حضور پرتعداد دانشــجویان 
مذهبی دانشــگاه تهران به در بسته خوردند. این میان، اما دانشجو های 
دانشــگاه تهران از یک نفر دیگر هم نام می برند که نمی توان از نقش او 
در چگونگی پیشبرد این غائله چشم پوشید و او کسی نیست جز معاون 
فرهنگی دانشگاه تهران؛ مجید سرسنگی. کسی که دانشجویان مخالف 
حجاب را به سالن آمفی تئاتر دانشگاه راهنمایی کرده، اما فضای چندانی 
به دانشــجویان موافق حجاب نداده و بعد هم پشت میکروفن گفته که 
»20 سال است شما حرف زدید، بگذارید بقیه هم حرف بزنند!« کسی 
که پیش از این نســبت به نامه چند هزار نفری دانشــجویان و اساتید 
دانشــگاه تهران نسبت به پوشش نامناســب تعدادی از دانشجویان بی 
اعتنایــی کرده و روز تجمع هم به مخالفان حجاب فرصت قرائت بیانیه 
داده ولی این سو به دانشجویان حامی حجاب فرصت صحبت نداده است.

 دبیر جامعه اسالمی دانشگاه تهران می گوید: »یکی از گالیه های ما 
از حراست دانشگاه این است که چرا روز گذشته و زمانی که از التهاب 
جو دانشگاه با خبر شدند، در بازدید کارت های دانشجویی در ورودی های 
دانشگاه تساهل به خرج دادند. همچنین مسئوالن فرهنگی دانشگاه در 
این قضیه بسیار واداده عمل کردند و به رغم مخالفت دانشجویان انقالبی 
در رابطه با رسمیت دادن به اقدامات ضد دینی عده ای هنجارشکن، اما 
متأسفانه با دخالت آقای سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، عماًل 
آن اقدامات هنجارشکنانه در فضای دانشگاه به رسمیت شناخته شد.« 
»مجید سرسنگی در زمان ریاست محمدرضا عارف بر دانشگاه تهران 
رئیس دفتر او بود. در انتخابات ســال 8۴ هم رســماً از معین حمایت 
کــرد. بعد از تغییر دولت او که جایگاهش را از دســت رفته می دید، با 
تغییر رویکرد توانســت کرسی ای در خانه هنرمندان زیرمجموعه بسیج 
هنرمندان کســب کند. با موفقیت در این کار او وارد تیم قالیباف شــد 
و همزمان توانســت وارد سازمان زیباسازی شهرداری تهران شود. او در 
انتخابات 92، اما دوباره به ســراغ عارف رفت و رابط ستاد دانشگاهیان 
او شد. بعداز رأی آوردن روحانی دوباره پای سرسنگی در هیئت رئیسه 
دانشــگاه تهران بازشد. معاون دانشگاه تهران سرخط بسیاری از خبر ها 
شد. بعد ها مشخص شد برای پوشش خبری اخبارش به خبرنگاران هدیه 
می دهد. اما مسئله خیلی مهم تر آن بود که شورای عفاف و حجاب را که 
در دانشــگاه تهران شکل گرفته بود و تقریباً به مرحله تنظیم آیین نامه 
هم رســیده بود، او شــخصاً ملغا کرد و باشگاه دانشجویان را در اختیار 
جریانــی قرارداد که از نظر فرهنگی هیچ علقــه ای به جریان فرهنگی 
ایرانی و اســالمی نداشتند. حاال یک سؤال! دانشجویی پرسیده؛ جناب 
دکتر سرســنگی این ما هم هستیم که 20 سال است تریبون داریم یا 
شمایید که با خوابیدن وسط لحاف و جفت کردن کفش اصحاب قدرت 
در قدرت هستید؟!« به نظر می رسد بررسی نقش مدیران دانشگاه تهران 

در این غائله قابل تأمل باشد.
آتالنتیک: آمریکا شکست می خورد

عزت نفس نمی گذارد ایرانی ها تسلیم شوند
یک نشریه آمریکایی در ارزیابی فشارها علیه ایران نوشت: سیاست 
آمریکا بر ضد ایران به جایی نمی رسد و ایران پرچم تسلیم باال نخواهد برد.
آتالنتیک می نویســد: یک سال از خروج ترامپ از توافق هسته ای با 
ایران می گذرد. بعد از خروج ترامپ از برجام شــاهد اعمال سخت ترین 

تحریم هایی بودیم که آمریکا علیه دشــمنان خود به کار گرفته است.
اما شاهدی برای نشان دادن این موضوع وجود ندارد که سیاست های 
منطقــه ای ایران در حال تغییر هســتند یا  اینکه رهبران ایران تمایلی 
برای بازگشــت به میز مذاکره و تسلیم شــدن در مقابل خواسته های 

دولت ترامپ داشته باشند.
آمریکا در اقدامی بی ســابقه یک نهاد دولتی یعنی ســپاه پاسداران 
ایران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد و تالش می کند به 
ســرعت صادرات نفت ایران را به صفر برساند. اما این رویکرد آمریکا به 

شکست منجر خواهد شد.
چیزی که برای تهران بدتر از تحمل تحریم هاست، باال بردن پرچم 
سفید به معنای تسلیم است. تسلیم شدن در مقابل تحریم های آمریکا 
موضوعی نیست که برای مقامات ایران قابل قبول باشد. اما قانع شده اند 
که تیم امنیت ملی ترامپ به دنبال ســرنگون کردن جمهوری اسالمی 
اســت. به همین خاطر آن ها تحریم هــای اقتصادی را به عنوان یکی از 

ابزارهای آمریکا برای بی ثبات کردن ایران تصور می کنند.
ایرانی ها معتقدند که در نهایت پیروز خواهند شد. محاصره سیاسی 
و اقتصادی تجربه جدیدی برای مردم یا رهبران این کشور نیست. میزان 
درآمدهــای نفتی ایران در مدت جنگ با عراق در دهه 1980 و بحران 
مالی آسیا در سال 1997 نصف شد. ایران در سال 2012 برای بار سوم 
شــاهد کاهش صادرات نفت خود به دلیل تحریم های آمریکا و اتحادیه 

اروپــا بود. آن ها می دانند که چگونه تحریم ها را دور بزنند.
ایــران تنها در صورتی با آمریکا مذاکــره خواهد کرد که از موضع 
قدرت وارد گفت وگو شــود. همان طور که آیت اهلل خامنه ای اشاره کرده 
است، دلیل ورود ایران به مذاکرات در سال 2012 این بود که اهرم هایی 
همچون هزاران ســانتریفیوژ هسته ای، چندین تن اورانیوم غنی شده و 

یک راکتور آب ســنگین تکمیل شده را در اختیار داشت.
رویکرد دولت ترامپ در بلند مدت با شکســت روبرو خواهد شد.

تحریم هــای اقتصــادی، تحریــم مســافرتی و بی توجهی به حس 
عزت نفس ایرانی ها می تواند به تقویت این باور در بین شهروندان ایران 
منجر شــود که آمریکا در سیاســت هایش تفاوتی در مورد مردم قائل 

نمی شود.
ترامپ و مشاورانش احتماال شاهد شکست سیاست های خود خواهند 
بــود. آن ها به جای تالش برای تســلیم کردن ایران، باید از گزینه های 
پرهزینه رویارویی پیشگیری کنند. آمریکا باید از کمپین فشار حداکثری 

خود عقب بنشیند.
دولت تعطیلی برنامه هسته ای

مسکن مهر و ساماندهی مصرف سوخت!
دولــت روحانی در از بین بردن فرصت هــا و امکانات و ظرفیت های 

موجود بی نظیر است.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: دولت هاي یازدهم و دوازدهم، 
در کنار تمام ویژگي هاي منفي و مثبت، یک شاخصه بسیار بزرگ دارد 
و آن هم فرصت سوزي است، فرصت سوزي دولت هم، خالف آنچه عموم 

مي پندارند، صرفا ناظر به مسئله هسته اي نبوده است.
با روي کار آمدن دولت روحاني، طرح ســهمیه بندي بنزین و کارت 
ســوخت، کنار گذاشته شد.  اما آنچه روشن است آن که این توجیهات 
اگر مقبول و منطقي بود، پنج ســال بعد، همین دولت تالش نمي کرد 
دوباره ســهمیه بندي بنزین را از سر بگیرد و کارت سوخت را احیا کند. 
حال ببینید در کنار باال رفتن مداوم مصرف بنزین کشور و افزایش قاچاق 
سوخت، چه سرمایه بزرگي از کشور از بین رفته است. طرح سهمیه بندي، 
اگر این پنج ســال هم ولو با اشــکاالتي اجرا شده بود، هم اینک به بلوغ 

رسیده و بسیاري از اشکاالتش برطرف شده بود.
بــا روي کار آمدن دولت جدید، طرح مســکن مهر متوقف شــد و 
حتي وزیر جدید که هشــت ســال پیش هم وزیر بود، بدون توجه به 
خیل جمعیتي که در این خانه ها زندگي مي کنند، طرح مســکن مهر را 
مزخرف خواند. وزارت مسکن، هنگامي که در برابر این مطالبه عمومي 
قرار گرفت که جایگزین چیست، از طرحي به نام مسکن اجتماعي خبر 
داد. اما دقیقا پنج ســال بعد، همان وزیر با استعفا، از قطار دولت پیاده 
شد، بدون اینکه حتي یک خانه در قالب طرح مسکن اجتماعي ساخته 
باشــد. حال وزیر جدید پس از پنج سال مي گوید مسکن مهر را از سر 

خواهد گرفت. چه کسي پاسخگوي این همه فرصت سوزیست.
روزي انرژي هســته اي حق مســلم ما بود، روز به روز خبرهاي 
مسرت بخش و غرورآفرین به سمع و نظر مردم مي رسید و به ایراني 
بودن خود افتخار مي کردند؛ تا اینکه نگاه عوض شــد، مقاومت جاي 
خود را به ســازش داد و رضایت خدا و کدخدا اشتباه شد. حاال بعد 
از چند ســال تعطیلي و ســیمان کاري دوباره قرار اســت تکاني به 
خــود بدهیم؛ تصور کنید اگر آن روال، ادامه دار مي ماند؛ امروز کجا 

ایستاده بودیم؟
گزاره هاي پیش گفته نشــانگر آن اســت که اساسا بدنه مدیریتي و 
اجرایــي، اعتقــاد چنداني به این که زمان، یکي از ســرمایه هاي اصلي 

نسل هاي مختلف کشور است ندارد.
مردم ایران! یادتان هست آن روزي که توافق امضا شده بود و تصاویر 
در آغوش کشیدن وزیر خارجه ما و همتایان خارجي اش از رسانه ها پخش 
شد، یادتان هست روزي که وزیر خارجه و معاونین او و رئیس سازمان 
انرژي اتمي و چند نفر دیگر نشان لیاقت و هدیه هاي آنچناني از دست 
رئیس جمهور دریافت کردند؟ آن چند جوان ســاده دلي که آن شب ها 
بــه خیابان هاي تهران آمدند و جشــن و پایکوبي کردند، احتماال امروز 
به ســرمایه و زماني که از دست خودشان و دیگران رفته مي اندیشند و 
حسرت مي خورند.همیشه میل بیت المال، توي ذوق مي زند اما حیف هایي 

که با بي تدبیري ها رخ مي دهد چندین برابر است.

به جای گفت و شنود

 قامت عشق بسته ایم
امروز که با سالروز وفات بزرگ بانوی اسالم، حضرت خدیجه کبری سالم اهلل 
علیها، همسر بزرگوار رسول خدا)ص(، مادر بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س( 
و ام االئمه علیهما الســالم همزمان است، این ستون را به قصیده زیبایی از شاعر 
متعهد کشــورمان آقای ســیدحمیدرضا برقعی که در وصــف آن بانوی بزرگوار 

سروده اند اختصاص می دهیم؛
دور شدم از این و آن، با خودم آشنا شدم

آینه در حجاز بود، عاشق مصطفی شدم
 سرمه نمی برم به چین، قند و شکر نمی خرم

نقره و زر نخواســتم، صاحب کیمیا شدم
 بار شتر گذاشتم، وقف تو هرچه داشتم

دانه عشق کاشــتم، در قفست رها شدم
 با تو جرس به هر نفس، مصرع عاشقانه ایست

با تو پر از قصیده ام، با تو غزل ســرا شدم
 ای که ملول می شــوی از نفس فرشته ها

همنفس خدا شدم نمی شــود،  من  باور 
 سفره دل برای من، باز کن آیه ای بخوان

حــرف بزن که َمحرِم زمزمه حرا شــدم
 قطره من فرات شــد، ذّره ام آفتاب شد

پیش تو سّیدالبشر، ســّیدة الّنسا شدم
 پشت سرت من و علی، قامت عشق بسته ایم

تو همه مقتدا شدی، من همه اقتدا شدم
 من به تو دست یاعلی داده ام از صمیم دل

مرگ جدام کرده است از تو اگر جدا شدم
 لحظه آخرین غــزل، ترس ندارم از اجل

پیرهن تو در بغل، با تو دوباره »ما« شدم

جعفر بلوری

1- روان شناسان می گویند، ترس عامل »موثری« است. این عامل 
چون موثر است، همچون سایر عوامل تاثیرگذار طبیعتا از سوی عده ای 
مورد سوء استفاده قرار می گیرد، به ویژه وقتی پای »سیاست« در میان 
است. اصال مگر آمریکا بیشتر سیاست های خود را در سرتاسر جهان با 
همین عامل پیش نمی برد؟ فلسفه اعزام گاه و بی گاه ناوهای غول پیکر 
این کشور به این نقطه یا آن نقطه از دنیا مگر چیزی جز ترساندن و امتیاز 
گرفتن است؟ ترامپ مگر در دیدار با رهبران کره جنوبی نگفت، بروید 
بگویید ترامپ دیوانه است و مذاکرات را پیش ببرید؟ یا آن یکی؛ خانم 
»نیکی هیلی«، نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل طی کنفرانس 
شارلوت مگر نگفت، اصال ماموریتش تند مزاج نشان دادن ترامپ برای 

ترساندن کشورها بوده:
»من همواره ترامپ را به عنوان فــردی تندمزاج، و در مذاکرات 
غیرقابل پیش بینی به تصویر می کشیدم تا باعث ترس طرف دیگر شوم. 
این کار من در چارچوب سیاست و تئوری »مرد دیوانه در دیپلماسی« 
صورت می گرفت. این تئوری را قبال »ریچارد نیکسون« )رئیس جمهور 

پیشین آمریکا( تعریف کرده است...
وقتی با همتای چینی خود درباره مسئله کره شمالی پس از پرتاب 
موشک توسط این کشــور در سپتامبر 2017 چانه زنی می کردم، به او 
گفتم رئیس  من آدم غیرقابل پیش بینی است و من نمی دانم چه خواهد 
کرد. تهدید حمله آمریکا به کره شمالی آنقدر کافی بود که چین را وادار 
کرد تحریم های جدی علیه کره شمالی را در شورای امنیت سازمان ملل 
بپذیرد. من به رئیس جمهور)ترامپ( گفته ام که همواره این کار را انجام 

می دهم و او کامال با این ایده من موافق بوده است.«
با وجود این همه شواهد، چرا برخی می ترسند؟ یا نه بهتر بگوییم، 
به دنبال ترساندن مردم هستند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید دید، 
ضمن ترسیدن یا ترساندن، آدرس کجا را می دهند، پاسخ همانجاست. 
آنهــا آدرس »مذاکره با ترامپ« را می دهند آن هم وقتی تمام دنیا به 
این نتیجه رســیده که این آدم غیر قابل اعتماد است و روزانه چیزی 

بین 4 یا 5 بار دروغ می گوید.
 سؤال بعدی »مذاکره بر سر چه؟« است. پاسخ توان موشکی مان 
است! آن هم در بحبوحه اعالم این دروغ بزرگ که »ممکن است جنگ 
شود«. دوباره دقت کنید! می گویند سایه جنگ آمده پس برویم بر سر 
ســالح هایمان معامله کنیم! کدام آدم ذی شعوری در آستانه جنگ بر 
سر ســالحش معامله می کند؟ در چنین شرایطی به قول رهبر معظم 
انقالب، مذاکره سم است و هیچ ایرانی با شعوری دنبال مذاکره نمی رود.
2- یمنی ها که بیش از 4 سال است تحت شدیدترین و وحشیانه ترین 
حمالت ائتالف ســعودی قرار دارند و تقریبا صد در صد کشورشان از 
ســوی این ائتالف به ظاهر سعودی و به واقع آمریکایی-صهیونیستی 
نابود شده، طی این مدت به توانایی های نظامی خوبی دست یافته اند. با 
7 پهپاد هجومی بزرگ ترین و یکی از موثرترین حمالت پهپادی انتحاری 
را به مراکز نفتی عربستان انجام داده و ترس! را بر اندام فرزندان ابولهب 
انداخته اند. شاید عملیات »فجیره« در امارات نیز کار همین انقالبیون 
یمن باشد، نمی دانیم. )تا این لحظه مسئولیت عملیات علیه نفت کش های 
این بندر مهم استراتژیک را کسی بر عهده نگرفته است(. بیایید دوباره 
مرور کنیم: پس از 4 سال حمالت شبانه روزی وحشیانه سعودی اماراتی 
به یمن، و شهادت صدها هزار زن و کودک، بیماری میلیون ها انسان به 
دلیل نابودی زیرساخت های اقتصادی و درمانی و محاصره کامل آن، حمله 
پهپادی بزرگی از سوی قربانیان این جنگ علیه این ائتالف انجام شده 
است. بازنشر همراه با شادی این خبر، ترسوها را به لرزه انداخته است!

 می گویند خوشحالی فالن روزنامه یا توییت فالن خبرنگار منافع 
ملی را به خطر می اندازد! آری درست شنیدید از منافع ملی می گویند 
که با توییت زدن به خطر می افتد! چه کسانی اینگونه تحلیل می کنند؟ 
همان هایی که به دنبال مذاکره با ترامپ برای معامله بر سر منافع ملی اند. 
می گویند »سایه جنگ را نمی بینی؟ تحریم های نفتی را نگاه! برویم بر 
سر موشــک هایمان مذاکره کنیم؟« این منطق یعنی، سایه جنگ که 
آمد سالح را بردار و تقدیم دشمن کن! حاال که اصال از سایه جنگ هم 
خبری نیست! امروز نه در وضعیت جنگی )نظامی( قرار داریم، نه زمان 
مذاکره است. اگر هم بود، آدم عاقل در وضعیت جنگی بر سر سالحش 

مذاکره نمی کند. 
3- می گویند: هر چقدر دشمن جلو آمد و هر غلطی که کرد نباید 
تهدیدش کرد، اگر در کشور دیگری علیه دشمنان ما عملیاتی شد نباید 
خوشــحال شد! باید مشکالت را تحت هر شرایطی با مذاکره و لبخند 
حل کرد. دنیا، دنیای گفتمان اســت. 6 سال است که این را می گویند. 
اسمش را هم گذاشته اند، »تنش زدایی، گفت و گو با زبان دنیا، دیپلماسی، 
فهم منافع ملی و...«. زیباســت. عقالنی و همه پسند است اما تا وقتی 
که، آن کشورهایی که »دنیا« جا می زنندش هم با همین دست فرمان 
حرکــت کنند. اینکه ما لبخند بزنیم، به تعهداتمان مو به مو و بیش از 
آنچه وعده داده ایم عمل کنیم اما آنها تحریم مان کنند، تحقیرمان کنند، 
زیر تعهداتشــان بزنند صحبت از دیپلماسی، شبیه به جوک است... و 

چه جوک تلخی!
استدالل می کنند، اگر از حمالت انصاراهلل به بنادر نفتی امارات و 
پاالیشگاه های نفتی عربستان ابراز خوشحالی کنیم، علیه کشور یک 
اجماع جهانی درست می شود. اما نمی گویند، چگونه با خوشحالی کردن 
اجماع جهانی درســت می شود. صغری و کبری می چینند تا بگویند، 
موفق شده ایم بین اروپا و آمریکا اختالف اندازیم اما نمی گویند خانم 
موگرینی همین دو سه روز پیش گفت اگر قرار باشد جنگی رخ دهد، 
ما قطعا در کنار آمریکا خواهیم ایستاد! کاری که امروز کاسبان ترس 
می کنند، دقیقا همان کاری است که نیکی هیلی می کرد. یعنی همصدا 
شدن با ترامپ برای ترساندن مردم برای دادن سایر مولفه های قدرت. 
4- وضعیت اقتصادی کــه امروز در آنیم، حاصل همین نوع تفکر 
است. 6 ســال لبخند، 6 سال چشم دوختن به خارج از مرزها، انتظار 
کشیدن برای اینکه از فرانسه بیایند و مشکل بیکاری جوانان ایرانی 
را حل کنند. تعطیلی مســکن مهر و عدم جایگزینی آن با یک طرح 
-به قول خودشان- غیر مزخرف! جمع آوری کارت های سوخت، حمله 
به مراکز دینی و فرهنگی، تبلیغ کنســرت و تماشای مختلط فوتبال، 
حجاب اجباری اختیاری، مذاکره امام حسین)ع( با یزید، تقصیر دولت 
قبل بود، نمی گذارند و این روزها اختیار نداریم و جمهوری سوم... اینها 
بازخوردهای دست فرمان همین آقایانی است که از منافع ملی و سواد 
دیپلماسی می نویسند و مدتی است در حال تئوری بافی و نظریه سازی 

درباره جمهوری سومند! 
5- یک بیانیه برجامی نه چندان قوی اما نسبتا خوب از سوی شورای 
عالی امنیت ملی و پس از مدتها تاخیر علیه اتحادیه اروپا خوانده شد. 

نتیجه: وزرای خارجه و رهبران این کشورها به تکاپو افتادند. 
 نیروهای مقاومت یمن پس از 4 ســال حمالت شبانه روزی ائتالف 
ســعودی به کشورشان، یک حمله پهپادی درست و حسابی به مراکز 

نفتی و حساس دشمنانشان کردند نتیجه:
- زمزمه اخراج جان بولتون و خبر خروج دیپلمات های آمریکایی از 
عراق بلند شد که چه نشسته اید! دوستان ایران دست به کار شده اند.
)انتشار خبر اخراج قریب الوقوع جان بولتون، ضدایرانی ترین مقام حال 
حاضر آمریکا در این شرایط، می تواند پیامی از سوی آمریکایی ها به ایران 

باشد. یعنی جنگ بی جنگ(
- ناوچه اسپانیایی از ناو عزیمت یافته آمریکا به سمت خلیج فارس 
جدا شد تا مبادا احیانا درگیر جنگی شود.)این یعنی هنوز اتفاق خاصی 

نیفتاده، اختالفات بین اعضای ناتو شروع شد.(
-پمپئو وزیر خارجه آمریکا و ســفیر این کشور در ریاض که یک 
ژنرال کارکشته است هر دو گفتند قصد جنگ ندارند و جنگ به صالح 
هیچ کس نیست، ترامپ خبر اعزام 120 هزار نیروی آمریکایی را کذب 
خواند، بورس کشورهای مرتجع عربی سقوط کرد، ریاض 31 میلیارد 

دالر خسارت دید و...
حاال پاسخ بدهید؛ وقتی دشمن می بیند با بدعهدی و ماجراجویی 
علیه کشورمان، هیچ هزینه ای نمی دهد، چرا به تعهداتش عمل کند؟ آیا 
وقتی در پوشش سواد دیپلماسی، پیام ضعف می فرستیم، دشمن برای 
ضربه زدن جری می شود یا وقتی با اقتدار پاسخش را بدهیم؟ کسانی 
که از روی جهل یا خیانت، در این مدت بر طبل »ترس از جنگ« کوفتند 
بدانند، نه شــرایط ایران مثل شرایط عراق، افغانستان یا سوریه است 
نه آمریــکا و نوچه های منطقه ای آن آنقدر احمقند که جنگی را علیه 
کشورمان شروع کنند پس نترسید! نه مذاکره می کنیم نه جنگ می شود.

 »ترس« زمانی موثر واقع می شود که »ترسویی« وجود داشته باشد 
وگر نه کسانی که »عقالنیت« و »جسارت« را توأمان داشته باشند، به 

این سادگی ها مرعوب نمی شوند.

چرا می ترسانند؟

یادداشت روز
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ اْجَعلِْني ِفيِه ِمَن الُْمَتوَكِّلِنَي َعلَْيــَك َو اْجَعلِْني ِفيِه ِمَن 

ِبنَي إِلَْيَك ِبإِْحَســانَِك يَا  الَْفائِِزيــَن لََديَْك َو اْجَعلِْني ِفيِه ِمَن الُْمَقرَّ

َغايََة الطَّالِِبنَي

»خدایــا! در این روز مرا از توکل کنندگان و ســعادتمندان و 
نزدیک شــدگان درگاهت قرار ده. به حق احســانت، ای نهایت 

آرزوی جویندگان!«

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ َحبِّْب إَِلَّ ِفيِه اْلِْحَســاَن َو كَــرِّْه إَِلَّ ِفيِه الُْفُســوَق َو 

ــَخَط َو النِّــرَاَن ِبَعْونَِك يَا ِغَياَث  الِْعْصَيــاَن َو َحرِّْم َعَلَّ ِفيِه السَّ

الُْمْسَتِغيِثنَي
»خدایا! در این روز احســان و نیکوکاری را نزد من محبوب 
ســاز و فســق و گناهکاری را در نزدم ناپسند قرار ده و خشم و 
آتش دوزخ را بر من حرام گردان! به حق یاری ات،ای فریادرس 

فریادرس خواهان!«

نشست  از  مطلع  منبع  یک 
اخیر وزرای امور خارجه عراق و 
آمریکا گفته است که پمپئو در 
این دیدار از عبدالمهدی خواسته 
تا این پیام را به تهران برساند که 
آمریکا به دنبال جنگ نیست و 
 فقط یک توافق هسته ای جدید 

می خواهد.
پایگاه خبری میدل ایســت آی 
نوشــت: یک منبع مطلــع از دیدار 
هفته گذشــته مایک پمپئو با عادل 
عبدالمهدی اظهار کرد که پمپئو از 
عبدالمهدی خواسته است تا پیامی 
مبتنی بر اینکه آمریکا به دنبال جنگ 
با ایران نیست و در واقع دونالد ترامپ 
خواهان یک توافق هسته ای جدید به 

نام خود است را به تهران برساند.
این منبع مطلــع همچنین به 
میدل ایست آی گفت: پمپئو گفت 
کــه آمریکا مشــتاق توافقی جدید 
است. عبدالمهدی در پاسخ او گفت 
که ایرانی ها ملتی سرافراز هستند و 

آن توافق را از ســر نخواهند گرفت 
اما در عین حال پیشــنهاد کرد که 
ایران ممکن اســت مشکلی با یک 
پروتکل الحاقی نداشته باشد. پمپئو 
نیز در جواب گفت که پروتکل الحاقی 

می تواند ایده خوبی باشد.
این منبع مطلــع در ادامه ادعا 
کرد: »لحن پمپئو مثبت بود و ایران 
را تهدید نکرد. روز بعد عبدالمهدی 
یک مأمور سیاسی به ایران فرستاد 
تا آنها را از این موضوع با خبر کند«.
آمریــکا در چند وقــت اخیر از 
طریق اقداماتی مبتنی بر سیاست های 
جنگ طلبانه کابینه دونالد ترامپ و 
به ویژه جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی وی، یک جنگ روانی در منطقه 
خاورمیانه به راه انداخته است که از 
جمله این اقدامات بزرگ نمایی اعزام 
برخی ادوات جنگی به خلیج  فارس 
است که گزارش حاکی از آن هستند 
که این اعزام ها روالی عادی اســت 
و پیش از ایــن نیز در خلیج  فارس 

حضور داشته اند.
شــبکه سی ان بی ســی به نقل 
از مایک پمپئــو، وزیر امور خارجه 
آمریکا که چندی پیش با این شبکه 
گفت وگو کرده بــود مطرح کرد: بر 
خالف حضور نظامی گسترده تر در 
منطقــه، وزیر امــور خارجه آمریکا 
تاکید کرد که آمریکا به دنبال جنگ 
نیست و خود را گرفتار یک جنگ نیز 

نخواهد کرد.
ویژه  نماینــده  هــوک،  برایان 
آمریکا در امــور ایران نیز به تازگی 
با عقب نشــینی از مواضع تندی که 
جان بولتون طی چند روز گذشــته 
دربــاره آرایش نظامــی آمریکا در 
خلیــج  فارس اتخاذ کــرده بود، در 
گفت وگو بــا بی بی ســی گفت: ما 
موقعیت نیروهای مان را تغییر دادیم 
تا آماده و در حالت دفاعی باشــیم. 
همان طــور که رئیس جمهور و وزیر 
خارجه مان اعالم کردند، ما خواهان 

جنگ با ایران نیستیم.

پیام پمپئو به ایران از کانال عراق:

آمریکا به دنبال جنگ نیست

یــک مقــام مطلع در 
سازمان انرژی اتمی گفت که 
توقف برخی تعهدات برجامی 
براساس دستور شورای عالی 
امنیت ملی آغاز شده است.

یک مقام مطلع در سازمان 
انــرژی اتمــی گفــت: اجرای 
برنامه های مربوط به توقف برخی 
تعهدات کشور در برجام که در 
بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر 
آن تأکید شده آغاز گردیده است.

توقف  کرد:  خاطرنشان  وی 
برنامه هــای مربــوط به رعایت 
سقف تولید اورانیوم غنی شده و 
همچنین تولید بدون محدودیت 
آب سنگین در تأسیسات اراک 
کــه در دوره 60 روزه مربــوط 
به گام اول بــر انجام آن تأکید 
گردیده، برنامه هایی است که با 

جدیت دنبال می شود.
به گزارش تسنیم، این مقام 
نام وی  مسئول که نخواســت 
اعالم گردد،افزود: طی روزهای 
جاری برای آگاهی افکار عمومی 
از اقدامات انجام شده، برنامه هایی 
برای بازدید نمایندگان رسانه های 
گروهی از تأسیســات فعال در 
نطنز و اراک پیش بینی شده که 

به زودی اعالم خواهد شد.
گفتنی اســت شورای عالی 
امنیت ملی در ســالگرد خروج 
آمریکا از برجام- 18 اردیبهشت- 
در بیانیه ای اعالم کرد که ایران 
برخی اقدامات خود 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.
در بخشی از بیانیه فوق آمده 
بود: از این جهت، اعالم  می کند 
که جمهــوری اســالمی ایران 
در مرحله فعلــی دیگر خود را 
متعهد به رعایِت محدودیت های 
مربــوط بــه نگهــداری ذخائر 
اورانیوم غنی شــده و ذخائر آب 
سنگین نمی داند. به کشورهای 
باقی مانــده در برجــام 60 روز 

فرصت داده می شود تا تعهدات 
خود به ویژه در حوزه های بانکی 
و نفتی را عملیاتی کنند. چنانچه 
در این مهلت کشورهای مزبور 
قادر نباشــند مطالبات  ایران را 
تامین کننــد، در مرحله بعدی 
جمهوری اسالمی ایران رعایت 
محدودیت های مربوط به سطح 
غنی ســازی اورانیوم و اقدامات 
مربوط به مدرن ســازی رآکتور 
آب سنگین اراک را نیز متوقف 

خواهد کرد.
خروج از انفعال

ضرب االجل 60 روزه دولت 
به کشورهای باقیمانده در برجام 
و هشدار درخصوص کاهش گام 
به گام تعهدات برجامی، اگرچه 
اقدامــی دیرهنــگام و حداقلی 
بود، اما به ایــن دلیل که روند 
منفعالنه پیشــین را تغییر داد، 
واکنش مقامات آمریکایی را در 
پی داشت.درخواست ترامپ برای 
تماس مقامات ایرانی با او جهت 
مذاکره و تاکید بر منتفی بودن 
گزینه جنگ از ســوی مقامات 
آمریکایی تنها بخشــی از نتایج 

خروج از انفعال است.
هراس رژیم صهیونیستی

ضرب االجل 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  بطــه  را همیــن  در 

روزهای گذشته پایگاه تحلیلی 
»المانیتــور« در گزارشــی به 
نگرانی صهیونیست ها از خروج 
ایران از برجام  اشاره کرد و نوشت 
که منابع اطالعاتی اسرائیل پیش 
از این ابــراز نگرانی کرده بودند 
کــه احتماالً ایران بــا خروج از 
توافق هسته ای یا حداقل کاهش 
تعهدات ذیل برجام به فشارهای 
رو به رشد واشنگتن علیه تهران 

واکنش نشان خواهد داد.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
نیــز در روزهــای گذشــته در 
گزارشی اعتراف کرد: فروپاشی 
برجــام نمی توانــد خبر خوبی 
باشــد، زیرا به امنیت اسرائیل 

ضربه خواهد زد.
نگرانی اروپا

 از پایان امتیازدهی یک طرفه
یکروز پس از انتشــار بیانیه 
شــورای عالی امنیــت ملی و 
اعالم ضرب االجل به کشورهای 
باقیمانــده در برجــام، اتحادیه 
اروپا با صدور بیانیه ای گستاخانه 
از ســوی  هرگونه ضرب االجل 
درباره  ایران  اسالمی  جمهوری 

برجام را رد کرد.
عالوه بــر ایــن، در روزهای 
مشاور  توچی«  »ناتالی  گذشته 
موگرینی«-مســئول  »فدریکا 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا- 
در مصاحبه با شــبکه رادیویی 
سی بی ســی گفته بود:»حداقل 
120 روز زمان نیاز است تا اروپا 
بتواند حســن نیت خود درباره 

پایبندی به تعهدات برجامی اش 
را به ایران نشان دهد«.

مقامــات اروپایی فاز جدید 
وقت کشــی را کلیــد زده انــد. 
علی رغم اینکــه اکنون بیش از 
یک سال از خروج آمریکا سپری 
شــده اســت، مقامات اروپایی 
برای اجرای  مدعی هستند که 
تعهدات برجامی باید 120 روز 

فرصت داده شود.
آمریکایی  مقامــات  تقالی 
برای مذاکره با ایــران در کنار 
نگرانی مقامات اروپایی از پایان 
یافتن امتیازدهی یک طرفه ایران 
نتایــج خروج دولــت از موضع 
انفعــال و ورود به موضع اقتدار 

است.
هر چند که اقدام اخیر دولت، 
دیرهنگام و حداقلی بود ولی با 
این حال دولت باید از هم اکنون 
با پرهیز از وقت کشی، در راستای 
کاهش تعهدات، گام های بعدی 

را قاطعانه و سریع اجرا کند.

بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی

توقف برخی تعهدات برجامی ایران
 از سوی سازمان انرژی اتمی آغاز شد

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت االسالم و المسلمین 
سید محمد حسن ابوترابی فرد در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این 
هفته از ساعت11:۳0 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 
حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی، کارشناس و پژوهشگر دینی با موضوع 
»ویژگی های جامعه مهدوی« همراه خواهد بود. حجت االسالم و المسلمین 
سید محمد حسن ابوترابی فرد نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت. برنامه 
جزءخوانی قرآن )جزء 11( از ساعت 10:۳0 در زمین مسقف با حضور قاریان 

ممتاز و نمازگزاران برگزار خواهد شد.

نماز جمعه تهران به امامت
 حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد اقامه می شود


