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بايد استقامت كنى
]حضرت[ خديجــه)س( كه يك ثروتمندى بود و]ثروتش را[ به پاى پيغمبر 
ريخت، آنجا رســيد كه مى گويند پوست ]مشك[ را مى مكيده است كه يك قّوتى 
بگيرد. ما بايد فكر كنيم كه پيغمبر چه كرده است. براى چى اين كارها را مى كرده 
اســت، يك بشر است، اما مى بيند وظيفه دارد؛ يعنى، بشرى است كه خدا براى او 
وظيفه تعيين كرده اســت. اين اسالم را فرســتاده است و به او امر كرده است كه 
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

 دولت اختیار و توانایی های مختلفی دارد 
ترفند »اختیارات محدود« جواب نمی دهد 

سرويس سیاسى- 
روزنامه آرمان در يادداشتى با عنوان »اختيارات رئيس جمهور و نوع ساختار كشور« نوشت: »دولت به دليل اينكه منابع 
متعدد در اختيار و توانايى هاى مختلفى كه در سازوكارهاى مديريتى خود دارد، خيلى قوى تر و جدى تر از آن چيزى كه 
اكنون انجام مى دهد مى توانســته عمل كند. به طور مثال شــاهديم كه در خود مديريت وزارتخانه ها عمدتاً در دوره دوم 
مى توان گفت كه به نسبت دوره اول دولت مديريت ضعيف ترى داشته است. مخصوصاً كه شرايط كنونى نيز شرايط خاص 
و ويژه اى است و دولت بايد در اين دوران قوى تر از گذشته ظاهر شود، مى توانيم اين نقد را داشته باشيم كه در عرصه هاى 
منطقه اى و ديپلماسى در چنين شرايطى در اندازه هاى خود ظاهر نشده و عملكرد قابل نقدى دارد. در بخش هاى اقتصادى 
حداقل مى شد به يكى دو بخش توجه بيشترى شود چرا كه مديريت هاى كنونى به نسبت مديران قبلى بسيار ضعيف ترند. 
به طور مثال در عرصه صنايع و بازرگانى دولت مى توانست خيلى قوى تر از آنچه اكنون عمل مى كند، به فعاليت بپردازد«.

گفتنى اســت روحانى در سال 92 هنگام اعالم نامزدى گفت »واهلل العلى العظيم اگر مشكالت كشور راه حل نداشت 
من كانديدا نمى شدم«.

او ضمن نمايش كليد، وعده گشودن قفل هاى اقتصاد و حل مشكالت ظرف صد روز را مى دهد. اما 14 دوره 100 روزه 
سپرى مى شود، بدون اينكه از وعده ها خبرى شود. او دومين بار هم ثبت نام مى كند و مى گويد »من هرگز نگفتم مشكالت 
اقتصــادى را تا صــد روز حل خواهم كرد. اعالم كردم تا پايان صد روز گزارش خود را ارائه مى دهم. فقط يك آدم بى عقل 

مى تواند بگويد مشكالت را در صد روز حل مى كنم«.
اما مدتى بعد هنگام مراجعه براى ضبط برنامه تبليغاتى مجددا مى گويد»درباره رونق اقتصادي يك برنامه صدروزه هم 
خواهم داشت كه اعالم مي كنم«! حاال 6 سال گذشته و او در آغاز سال هفتم مى گويد اگر مشكالت حل نشده ]بلكه به 

مراتب بدتر شده[ به خاطر اين است كه اختيارات من كم است و اختيارات كافى ندارم)!(
جالب اينكه او در چهل ســال گذشــته همواره در مناصب مختلف حضور داشته و قانون اساسى، تفكيك قوا و حدود 

اختيارات را كامال مى شناسد.
تقالی مدعیان اصالحات برای توجیه بدعهدی اروپا

روزنامه آرمان در مطلبى نوشت:»اروپا با ايجاد سازوكار مالى )اينستكس( حركتى در برابر يكجانبه گرايى اياالت متحده 
انجام نداده اســت. به نظر نمى رسد اگر دو ســال هم بگذرد آنها بتوانند كارى از پيش ببرند. اراده دولت ها در تحريم هاى 
آمريكايى ها شــرط نيســت بلكه اين اراده شركت ها بوده كه شرط است. شايد فرانسه، انگليس و يا آلمان در پى گسترش 
مبادالت اقتصادى با تهران باشند اما اين شركت ها هستند كه بايد با ايران وارد مبادالت اقتصادى شوند، در حالى كه اين 

شركت ها حاضر نيستند با آمريكايى ها وارد چالش شوند«.
متاسفانه طيف مدعى اصالحات به طرق مختلف در پى بزک اروپا و توجيه بدعهدى آنهاست. 

ادعاى خصوصى بودن شركت هاى اروپايى در حالى است كه دست كم 100 شركت و بانك دولتى اروپايى وجود دارند 
كه مى توان آنها را وادار به همكارى با ايران كرد اما اروپايى ها به چنين كارى تن نمى دهند چرا كه اولويت آنها همكارى و 

هماهنگى و حفظ روابط راهبردى با آمريكاست.
اين روزنامه اصالح طلب ضمن اذعان به حيله گرى اروپا در وقت كشى و سرپيچى از اجراى تعهدات برجامى، مدعى شده 

است كه ايران بايد با پذيرش وعده هاى سِرخرمن اروپا، از ضرب االجل خود صرف نظر كند!
نكته جالب توجه آنكه اين روزنامه پيش از اين در صفحه اول خود و به نقل از موگرينى نوشته بود: »هرچه تهران بگويد«! 

حمایت از اغتشاشگران چپ نما و حرمت شکنان ماه مبارک رمضان
روزنامه ابتكار در ســرمقاله خود نوشــته است: »در اين شرايط اما جاى تعجب دارد كه به جاى كاهش فشار روانى بر 
مردم، دســت به تصميم هايى زده مى شود كه نه تنها به همبستگى جمعى كمكى نمى كند كه جامعه عصبانى از شرايط 
اقتصادِى بدون چشم انداز را عصبانى تر و به سمت هنجارگريزى بيشتر سوق مى دهد. بيشتر كردن فشار اجتماعى در هر 
سطح به آشفته تر شدن وضعيت منجر خواهد شد. ماجراهاى پيش آمده در دانشگاه تهران و اعتراض برخى از دانشجويان را 
مى توان از جمله تبعات افزايش فشارهايى دانست كه تجربه هم ثابت كرده با برخوردهاى سلبى راهى به جايى نبرده است. 
ايجاد گشت هاى ارشاد و... از جمله اقداماتى بود كه هيچ كمكى به رفع پديده بدحجابى نكرد. به نظر مى رسد رفتارهايى از 
اين دست كه از انگاره ها و كنش هاى عقالئى كم بهره برده است، نتيجه اى جز واكنش هيجانى و البته برهم خوردن آرامش 

در فضاى دانشگاه نخواهد داشت.«
گفتنى است در ماه هاى پايانى سال 9۷، شاهد تحليل هايى در سطح علنى يا غيرعلنى از محافل اصالح طلب حامى 
دولت بوديم كه عمالً لزوم تغيير پارادايم دولت را از شعارهاى اقتصادى و معيشتى به سوى بحث آزادى هاى اجتماعى با 

هدف ايجاد دوقطبى با نظام در بستر جامعه، تئوريزه مى كردند.
انحراف افکار عمومی از معیشت دستورکار اصالح طلبان

طبق اين سرفصل پيشنهادى، حاال كه دولت در زمينه اقتصادى چنين بى دستاورد و فشل و منفعل عمل كرده و جهت 
نارضايتى هاى معيشتى قاطبه مردم را به سوى دولت و حاميان آن )اصالحات( برده است، بهتر است كه به حوزه »فرهنگ« 
بازگردد و با پيگيرى شعارهاى جذاب درباره »آزادى هاى اجتماعى« و ايجاد همان دوقطبى هايى كه در سال هاى 92 و 96 
منجر به رأى آوردن روحانى شد، فشار بستر جامعه را بر نظام زياد كند تا دولت و اصالح طلبان حامى آن، بتوانند در باال 

با چانه زنى امتياز بگيرد.
در اين ميان دو حوزه »زنان« و »دانشجويان« از اهميت بااليى در سناريوهاى طراحى شده ايفا مى كنند. گفتنى است 
كه در يكى از جلسات حزبى اصالح طلبان در اوايل اسفند 9۷، يكى از اصالح طلبان راديكال باسابقه كه سابقه محكوميت 
در فتنه ۸۸ را دارد به صراحت گفت كه »اگر نظام از مرحله تحريم ها به سالمت عبور كند، به سراغ اصالح طلبان مى رود و 

آنها را قلع و قمع مى كند، پس بايد جلوى اين اتفاق )شكست تحريم ها( را گرفت.«
اما مسئله مهمى كه مطرح مى شود اين است كه مگر اين نخستين ماه رمضان در دانشگاه هاست كه وزارت علوم دولت 
اعتدال بر دانشگاه ها حاكم است؟ مگر در سال قبل، يا قبل تر آن به واسطه سياست تساهل و تسامح وزارت علوم، تجاهر به 
روزه خوارى و اقدامات هنجارشكن در دانشگاه ها وجود نداشت؟ چرا به ناگهان امسال حراست و مسئوالن دانشگاه به فكر 
ســامان دادن و انتظام بخشى به اين مسئله افتاده اند؟ چطور دولت روحانى به ناگهان اين چنين حزب اللهى و دغدغه مند 
شده و بحث محدودسازى را از ملتهب ترين كانون، يعنى دانشگاه ها شروع كرده است؟ چطور دولتى كه در سال 96 با رقص 
و پايكوبى هاى شبانه در خيابان ها و جلوى ستادهاى انتخاباتى براى بقاى خود تبليغ مى كرد، همين امروز به ياد وظايف 

فرهنگى و تربيتى خود افتاده و نگران تجاهر به روزه خوارى در دانشگاه تهران شده است؟
چشم امید آل سعود؛ از عکاظ و العربیه تا شرق 

روزنامه شــرق ديروز در گزارشى نوشت: »روز گذشته خالد فالح، وزير انرژى عربستان با تاييد اين خبر اعالم كرد كه 
په پادهاى حامل مواد منفجره با »حمله تروريستى« به تاسيسات نفتى آرامكو دو ايستگاه پمپاژ نفت در 400 كيلومترى 
رياض را با آسيب جدى روبه رو كردند اما به گفته فالح جريان انتقال نفت و گاز به مشتريان خارجى عربستان با اختالل 

روبه رو نشده است...«
آل سعود به همراه متحدان منطقه اى و آمريكا و رژيم  اشغالگر قدس بيش از چهار سال است كه از آسمان و دريا يك 
ملت را زير وحشيانه ترين حمالت قرار داده اند. حاال كه دالوران يمنى با توجه به حق دفاع و نيز حق قصاص به تجهيزات 

نفتى آل سعود حمله كرده اند، وزير انرژى آل سعود با وقاحت تمام آن را »حمله تروريستى« مى نامد.
اما نكته تاسف بار آن است كه روزنامه شرق كه سخنان وزير انرژى سعودى را بيان كرده بدون هيچ  اشاره و يا تعريضى 
دقيقا حمالت يمنى ها را همچون وزير سعودى »حمالتى تروريستى« ناميده است. اگر تيتر اين گزارش را حذف كنيد به 

واقع با گزارشى كه ممكن است در يك روزنامه سعودى منتشر شده باشد تفاوتى ندارد. 
در بخش هاى پايانى اين گزارش تجاوزهاى آل سعود و آمريكا به مردم مظلوم يمن اين گونه توجيه شده است: »عربستان 
با همراهى امارات و تعدادى ديگر از كشورهاى عرب خاورميانه رهبرى ائتالفى را در دست دارد كه تالش مى كند با شكست 

حوثى ها، عبدربه منصور هادى، رئيس جمهور يمن را به قدرت بازگرداند.«
چنان كه خوانديد متن گزارش چنان بافته شده كه خواننده اصال حس تجاوز يا جنگى نابرابر عليه مردمى مظلوم را 
نداشته باشد. شايد در جواب مدعى شوند كه اصول حرفه اى كار روزنامه نگارى اقتضا مى كند اما در پاسخ بايد گفت نخست 
آنكه اصول روزنامه نگارى قطعا اقتضا نمى كند كه خالف واقع و »وانموده«هاى ائتالف سعودى را بيان كنيم و همچنين بايد 
متذكر شد كه روزنامه هاى زنجيره اى وقتى مى خواهند از جريان رقيب خود در داخل چيزى بيان كنند به هر ترفندى براى 
القاى تفكر خود به مخاطب متوسل مى شوند و كمترين و ناچيزترين آن اين است كه مثال مى نويسند كه فالن شخص در 
سخنرانى خود مدعى شد؛ اما همين حد ناچيز را هنگام گزارش حرف هاى وزير انرژِى سعودى به كار نبرده و عينا مانند 

آل سعود اين حمالت را »تروريستى« نوشته اند.
پایان »چپ و راست« یا آغاز »توطئه جدید«؟

روزنامه سازندگى در شماره روز گذشته خود، تصوير تمام قد بهزاد نبوى و احمد توكلى در كنار هم )در ضيافت افطار 
رئيس جمهور( را بر صفحه اول خود نشانده و با تيتر »پايان چپ و راست« در يادداشتى آورده است: »زيباترين و در عين 
حال متاثركننده ترين قاب عكس افطارى- سياسى رئيس جمهور... قاب مشترک بهزاد نبوى و احمد توكلى بود... ]اين دو[ 

پس از 40 سال به هم رسيدند.«
شايان ذكر است عكاس اين تصوير كه از دستگيرشدگان فتنه سال ۸۸ و يار غار نويسنده بوده، با سناريويى از پيش 

تعيين شده، بهزاد نبوى و توكلى را عمداً كنار يكديگر كشانده و تصوير آنها را ثبت كرده است.
سردبير سازندگى هم به خيال اينكه فضاسازى رسانه اى در مورد اين تصوير جواب داده! دو صفحه از روزنامه را به آن 
اختصاص داده و با آب و تابى سؤال برانگيز شروع به تطهير محكوم فتنه ۸۸ و پياده نظام آمريكايى كرده و نوشته است: »بايد 

اكنون در شرايطى كه ايران نيازمند همدلى است، حرف هاى آنان را گوش كرد.«
گفتنى است بهزاد نبوى، عضو ارشد حزب منحله مجاهدين و از متحصنين مجلس ششم، پس از نقش آفرينى در فتنه 
۸۸، به شش سال حبس تعزيرى محكوم شد. دو سال پيش بود كه سردار يوسف فروتن، اولين سخنگوى سپاه و رئيس 
 زندان اوين در دهه 60، در مصاحبه اى با يكى از خبرگزارى ها گفت: »بهزاد نبوى در جلسات سازمان مجاهدين علناً به شهيد 
بهشتى توهين مى كرد ]تا جايى كه[ به نشانه اعتراض با دلخورى و بحث با آنها جلسه را ترک كردم و ديگر در جلساتشان 
شركت نكردم.« يا حسين فدايى در گفت وگويى گفته بود: »بهزاد نبوى حرف امام را رد كرد و گفت ما هم مجتهد سياسى 
هستيم«. جالل الدين فارسى هم در مورد خيانت بهزاد نبوى در مذاكرات الجزاير، اسناد و كدهاى قابل تأملى را ارائه كرده و 

مى گويد: »نبوى در جريان مذاكرات، به واسطه كارهاى خيانت آميز خود ضربه بدى به كشور وارد كرد«.
محســن رفيق دوست و حبيب اهلل عسگراوالدى هم در گفت وگوهايى در قالب تاريخ شفاهى، از مخالفت هاى نبوى با 
رزمندگان سپاه و بسيج و كارشكنى هايش در كار جبهه ها گفته اند. حاال چطور شده كسى كه طرفدار سوسياليسم بوده و 
اكنون با ليبرال ها فالوده مى خورد و توهين به شهيد بهشتى)ره(، حرف ناشنوى از امام)ره(، خيانت در مذاكرات الجزاير،كارشكنى 
در دفاع مقدس، تحصن و اســتعفا در مجلس ششــم، محكوميت در فتنه ۸۸ و... را در كارنامه خود دارد به زعم مدعيان 
اصالحات شده است كسى كه »در زندگى فردى و اجتماعى خود صداقت و سالمت را حفظ كرده« و »بايد ]او[ را بازآفرينى 

كرد« و »حرف هاى ]او[ را گوش داد«؟ جز اينكه اينها همه ترفند و فريبى است براى رفع حصر و رفع ممنوع التصويرى!
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گرچــه انتظار مــردم خروج كامل دولت از برجــام و رهايى ايران از 
محدوديت هاى هسته اى و آغاز مجدد پيشرفت هاى علمى در اين زمينه 
است، ولى برداشتن هر گامى هرچند ديرهنگام و نمادين مى تواند نويدبخش 
تحقق خواسته انقالبى ملت ايران در آينده باشد. اما چند نكته مهم در باره 

ژست انقالبى دولت در اين اقدام :
 1- يك سؤال: چرا براى اعالم سياست جديد هسته اى دولت، به جاى 
وزارت امورخارجه شــوراى عالى امنيت ملى بيانيــه داد؟ هرچند بيانيه 
شورا ى عالى امنيت ملى اقدامى به جا بود و ملت ايران منتظر آن بودند اما 
سخن اين است مگر دولت تدبير و اميد با ادعاى اينكه مى خواهند پرونده 
هســته اى را غيرامنيتى و از شوراى امنيت سازمان ملل خارج كنند ، اين 
پرونده را از شــوراى عالى امنيت ملى كشور خارج نكردند و به وزارت امور 
خارجه نســپردند و على رغم تذكرات رهبرى، در مذاكرات نيز با عبور از 
خطوط قرمز نظام آنچه خود خواستند عمل نكردند؟طبيعى است اكنون 
نيز وزارت امورخارجه خود بايد به عنوان متولى برجام مسئوليت شكست 
برجــام را بپذيرد و هزينه تفكر غرب گراى حاكم بر دولت را ملت و نظام 
نبايد بپردازند. لذا اكنون با توجه به نتايج اسفبار برجام و درحالى كه آقاى 
روحانى نگران رفتن پرونده هسته اى به شوراى امنيت سازمان ملل است، 
متوسل شدن متوليان برجام به شوراى عالى امنيت ملى كشور نشان داد 
خارج كردن پرونده هســته اى از شوراى عالى امنيت ملى و سپردن آن به 
وزارت امورخارجه اقدامى  اشتباه وخالف منافع و امنيت ملى كشور بود و 

بايد مجددا به اين شورا برگردد.
2-آقاى روحانى در جلســه هيئت دولت ادعا كرد»برجام نه تصميم 
فــردى بود نه جناحــى و نه دولتى، برجام تصميم ملى و كل نظام بود«!. 
اوال اگر برجام تصميم فردى نبود چرا به نقدهاى كارشناسى كارشناسان 
دلســوز و باتجربه و متخصص كشور گوش نداديد و آنها را ترسو و بزدل 
ناميديد و به جهنم حواله داديد؟ ثانيا اگر تصميم جناحى نبود و تصميم 
نظام بود چرا به هشدارها و شروط نه گانه رهبرى و مصوبه مجلس شوراى 
اســالمى و شرط هاى شوراى عالى امنيت ملى عمل نكرديد؟ لذا در اينكه 
برجام يك تصميم جناحى دولت آقاى روحانى با فضاسازى هاى سياسى 
بود، شكى نيست. اما اينكه چرا ملت بزرگوارانه صبورى و نظام عالمانه و 
مدبرانه حمايت كرد به اين دليل بود تا اوال اگر اندک صداقتى در شعارها 
و فضاســازى هاى سياسى–رســانه اى دولت وجــود دارد، به كار بگيرد تا 
مشكالت اقتصادى مردم برطرف شود كه نشد. ثانيا مثل امروز ادعا نكنند 

كه ما مى خواستيم اما نظام نگذاشت 
وضع اقتصادى مردم را خوب كنيم!. 
ثالثا صبورى مردم و حمايت نظام نه 
به خاطر اين بود كه اعتقاد داشــتند 
برجام شق القمر مى كند بلكه براى 
اين بود كه مردم ايران و دنيا يك بار 
ديگر تجربه كنند كه نگاه غربگرايانه 
و اعتماد بــه آمريكا هيچگاه حالل 

مشكالت يك كشور نيست،كما اينكه عالوه  بر افزايش فهم و درک ملت 
ايران درخصوص ماهيت خبيث آمريكا ، اكنون كره شمالى نيز با همين تجربه 
ايران در مقابل فشارهاى آمريكا مسير معقول و منطقى را تاكنون در پيش 
گرفته و روسيه نيز به اين نتيجه رسيده كه در مقابل آمريكا جز ايستادگى 
مسير ديگرى جواب نمى دهد و ملت ونزوئال در حياط خلوت آمريكا مقابل 
زياده خواهى هاى كاخ ســفيد مقاومت مى كند و عراق و سوريه و لبنان و 

يمن و ديگر كشورها در كنار محور مقاومت قرار گرفته اند.
۳- آقاى روحانى ادعا كرد »تندروهاى آمريكا، صهيونيســم و ارتجاع 
منطقه و همه آنهايى كه ضدبرجام بودند، ضدايران هستند«. اوال از همان 
ابتداى مذاكرات هســته اى تاكنون معلوم بود كه آمريكا و صهيونيســم و 
عربستان كه از اول انقالب ضد ايران و اسالم و انقالب بودند، هيچ گاه ضد برجام 
نبودند و در يك سناريوى برنامه ريزى شده ژست ضد برجام مى گرفتند تا 
بتواننــد از دولت ايران مطالبات زياده خواهانه بيشــتر و باج خواهى كنند. 
آمريكايى ها چــه دموكرات و چه جمهورى خواه و همچنين مقامات رژيم 
صهيونيستى بارها بر باز شدن مسير براى تحت فشار قرار دادن و محدود 
كردن قدرت و اقتدار جمهورى اســالمى در منطقه از طريق برجام تاكيد 
كردند. از جمله عوزى آراد از جاسوسان و مشاوران ارشد امنيت ملى نتانياهو 
كه در قضيه مك فارلين نيز عضو تيم وى بود در مهر 96 به كنگره آمريكا 
رفــت تا براى حفظ برجام با نمايندگان جمهورى خواه البى كند. وى بعد 
از ايــن البيگرى در مصاحبه با نيويوركر تاكيد كرد »هيچ كدام از مقامات 
اسرائيل و شخص نتانياهو با برجام مخالف نبودند و آن را فاجعه نمى دانند و از 
رئيس جمهور آمريكا خواسته اند از توافق هسته اى خارج نشود اما فشارها را بر 
ايران تشديد كند«. لذا آمريكا و اذنابش هرچند ضد ايران هستند اما به هزاران 
دليل كه بارها بيان شده از جمله به دليل همين ضدايرانى بودنشان، هيچ گاه 
ضد برجام نبودند، و ادعاى اينكه به خاطر برجام ضد ايران هستند، تصورى 

بسيار ناآگاهانه اســت. علت اصلى 
ضدايرانى بودن آنها سياســت هاى 
خبيثانه و مخربشان در منطقه است 
كه جمهورى اسالمى مانعى سخت در 
برابر تحقق اهداف شوم آنهاست. خلق 
داعش ازسوى آنها و شكست و نابودى 
تروريست ها توسط ايران نمونه عينى 
جلو چشم ماست. ثالثا اما شايد منظور 
آقاى روحانى در لفافه از اين سخن كه »و همه آنهايى كه ضد برجام بودند«، 
منتقدان دلسوز داخلى باشد كه بايد گفت»آنچه عيان شده،چه حاجت به بيان 
است«!. اكنون »خسارت محض« و »دستاورد هيچ« برجام همان نتيجه اى 
است كه دلسوزان نسبت به آن هشدار مى دادند. رهبرمعظم انقالب هميشه 
و به ويژه از ابتداى مذاكرات هســته اى بارها به دولت تذكر و هشدار دادند 
كه »آمريكا و اروپايى ها قابل اعتماد نيستند و به دنبال اهداف خبيثانه خود 
هستند و هر زمان كه فرصت كنند خنجر را با دست چدنى چه با دستكش 
مخملى و چه به طور عريان از پشــت فرو خواهند كرد و فريب لبخندهاى 
ظاهرى آنها را نخوريد«. لذا منتقدان دلسوز كشور براساس اين رهنمودهاى 
رهبرى با ارائه ادله و مستندات غيرقابل انكار تاريخى و حقوقى و سياسى 
نگران تهديدات برجام بودند كه مثل امروزى كشور و ملت و نظام را هدف 
قرار مى دهد و آنچه كه دولت در آينه نمى ديد، در خشــت خام مى ديدند! 
منتقدان برجام از درون انديشكده هاى سازمان سيا و وزارت خارجه آمريكا 
مثل ويلسون و...خبر داشــتند كه آمريكايى ها با هماهنگى اروپايى ها در 
مذاكرات هســته اى و با امضاى برجام چه آشى براى ملت ايران پخته اند و 
مى دانستند هدفشان نفوذ براى براندازى است كه امروز آشكارا و عريان در 

حال بيان كردن آن هستند.
 4-ادعاى اينكه »برجام به ضرر دشمنان ايران بود و ويرانى برجام براى 
منطقه و جهان خسارت بار است« نيز حرفى به گزاف و عوام فريبانه براى القاء 
مجدد سايه جنگ است. هرچند قبال ادعا كرده بودند كه با برجام سايه جنگ 
را از سر ملت ايران برداشتند اما در تناقضى آشكار با سخن ديروزشان تالش 
دارند با اين دوگانه سازى نخ نما مجددا از پاسخگويى درخصوص عملكرد 
سراسر خسارت بار خود كه از طريق برجام و ناكارآمدى و ضعف مديريتى 
بر كشور تحميل كرده اند، فرار كنند. يك روز القاء جدا بودن حساب آمريكا 
از صهيونيســت ها، يك روز القاء جدا بودن حساب آمريكا از ترامپ، يكروز 

القاء جدا بودن حساب دموكرات ها از جمهورى خواهان، يك روز القاء جدا 
بودن حساب اروپا از آمريكا و امروز القاء جدا بودن حساب ترامپ از »تيم 
تندرو ب« كه مى خواهند ترامپ را وارد جنگ با ايران كنند!.اگر برجام براى 
آمريكا ضرر داشــت چرا هم جمهورى خواهان و هم دموكرات ها ترامپ را 
به خاطــر خروج از برجام مورد حمله قرار داده اند؟ اگر برجام براى آمريكا 
ضرر داشــت چرا ترامپ مى خواهد با افزودن چند بند ديگر به آن برجام 
بهترى با دامنه گســترده ترى از محدوديت ها عليه ايران امضاء كند؟. اگر 
برجام براى آمريكا ضرر دارد پس چرا نگران خروج ايران از برجام هستند 

و ايران را تهديد مى كنند تا از برجام خارج نشود؟.
۵- ايــن اقــدام دولت مى توانــد و بايد آغازى براى برداشــتن تمام 
محدوديت هاى اعمال شده بر صنعت هسته اى و خروج كامل ايران از برجام 
در دولت خود آقاى روحانى باشد. با توجه به اينكه اروپايى ها حدود چهار 
سال فريبكارانه اراده اى براى اجراى تعهداتشان در برجام نشان ندادند، در 
اين فرصت60 روزه هم هيچ آبى از تنور آنها گرم نخواهد شد. لذا اينكه گفته 
شود اروپا بدليل تحريمهاى آمريكا توان اجراى تعهدات خود در برجام را 
ندارد حرفى بسيار انحرافى است، چرا كه اوال مدعيان غربگراى داخلى بايد 
پاسخ دهند پس چرا به تعهداتى كه توان اجراى آن را ندارند، متعهد شدند 
و چرا شما اين تعهد را پذيرفتيد؟. ثانيا اروپايى ها حتى تا زمانى كه آمريكا 
هم از برجام خارج نشــده بود، به هيچ تعهدى از تعهدات شان در برجام 
عمل نكردند. لذا آشكار است كه اروپايى ها نيز مثل آمريكا از همان ابتدا 
خبيثانه و فريبكارانه براى عمل نكردن به برجام، پاى برجام را امضا كردند.
6-رهبــر معظم انقالب فرمودند»در مقابل آرايش جنگى دشــمن، 
مسئوالن كشور نيز بايد آرايش جنگى بگيرد«. براساس منطق و مديريت 
انقالبى آرايش جنگى واقعى و بازدارنده اين اســت كه در مقابل هر اقدام 
دشــمن دست به اقدام متقابل و بهنگام زد. در شرايط كنونى اولين اقدام 
دولت بايد خروج كامل از برجام در مقابل خروج آمريكا از برجام و وقت كشى 
و عمل نكردن اروپايى ها به تعهداتشان باشد نه فرصت دادن به آنها!. دومين 
اقدام دولت در مقابل تالش دشــمن براى به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران بايد تالش براى به صفر رســاندن صادرات نفت عربستان و واردات 
نفت آمريكا از طريق كنترل شديدتر تنگه هرمز و در صورت لزوم بستن 
اين تنگه حياتى براى اقتصاد دنيا باشد، نه اينكه گرا بدهند»ما تنگه هرمز 
را نمى بنديم«! لذا هرگونه اقدام نمادين ديگرى با ژست انقالبى خواسته و 

يا ناخواسته بازى در زمين آمريكاست!

نگاه

اقدام انقالبی یا ژست انقالبی!
* محمدحسین محترم

هفتاد سال پيش، حوزه علميه وضع مطلوبى نداشت و آخوندى، به نوعى گدايى 
محترمانه تلقى مى شد.

با انقالب اســالمى، نفخه رحمت در جامعه دميده شــد و كســى مانند امام 
خمينى )ره( ظهور كرد و نه تنها اسالم را در ايران، بلكه در جهان، مطرح كرد،اگر 
بخواهيم ببينيم جايگاه روحانيت در جامعه چيست، بايد ابتدا به اين پرسش پاسخ 
بدهيم كه جايگاه دين، در جامعه چيست؟ چون روحانيت، نماد دين تلقى مى شود.
زمانى مردم، دين را از افتخارات خود و جامعه مى دانستند و لذا پرسش درباره 
جايگاه دين در جامعه، جاى طرح نداشت، امروز در دنيا، مسئله سكوالريسم، مسئله اى 
جدى در محافل علمى است و اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا واقعا بشر، احتياجى 

به دين دارد يا خير و اگر دارد، قلمرو و جايگاه آن كجاست؟
سکوالريسم، خطری برای دينداری

جامعه شناسان سكوالر، افراد را بر اساس نوع نگاهشان به دين، به چند دسته 
تقسيم مى كنند؛ دسته اول، كسانى هستند كه همه امور زندگى را به دين مرتبط 
مى دانند كه اين عده از نگاه جامعه شناســان، افراطى ها هســتند! عده ديگرى نيز 
كامال با دين مخالفند و دين را مزاحم زندگى و پيشرفت بشر مى دانند كه اين عده 
تفريطى ها تلقى مى شوند؛ اما متعدل ها از نگاه اين افراد، كسانى هستند كه معتقدند 
چون بشر بايد آزاد باشد، بايد او را در داشتن يا نداشتن دين،  آزاد گذاشت؛ هر چند 
دين براى زندگى و جامعه، ضرورتى ندارد، اما نبايد مانع ديندارى عده اى شــد كه 

دوست دارند دين داشته باشند!
 بين مؤمنان به خدا و حتى بين مســلمانان كسانى هستند كه فقط در اسم، 
مسلمان و ديندار هستند و شايد برخى مناسك دينى را هم به جاى بياورند، اما به 

آنچه دين گفته باور ندارند.
گرايش غالب در بين روشنفكران اين است كه دين براى زندگى بشرضرورتى 
ندارد؛ اين، همان سكوالريســم اســت؛ چرا كه سكوالريسم يعنى جدايى دين از 

عرصه هاى جدى زندگى انسان.
در بسيارى از كشورها و در بين مسئوالن آنها، كسانى هستند كه اعتقادى به 
دين ندارند؛ برخى مانند صدام، به خاطر جلب توجه مردم، شعار دينى سر مى دهند؛ 
برخى هم مانند سران سعودى، خود را خادم الحرمين مى خوانند، اما با صهيونيست ها 
موافق بوده و نوكر آمريكا هستند! حتى در داخل كشور اسالمى خودمان، رگه هايى 

از سكوالريسم در مسئوالن رده باالى كشور وجود دارد.
ما كه طلبه شديم، بايد ابتدا جواب اين سؤال را بيابيم، شايد عده اى براى ثواب 
به حوزه آمده اند؛ اگر چنين اســت، كارهاى ديگرى هم وجود دارد كه ثواب و اجر 
دارد؛ چنين نيت و انگيزه اى، مسئوليت زا نيست و انسان را به تفكر براى شناخت 
تكليف و انجام آن وادار نمى كند. كسى كه قرار است عمرش را در راه تحصيل علوم 
دينى بگذارد و به عنوان قشرى از اجتماع، وظيفه تحصيل و ترويج دين در جامعه 

را بر عهده بگيرد، بايد بداند تكليف او چيست؟
دين؛ ضامن سعادت جامعه

همه مفاسد موجود در نظام اسالمى ناشى از ضعف دين است. راه جلوگيرى 
همه مفاسد، بستگى به دو عامل دارد؛ يكى شناخت دين و ديگرى تقيد به عمل به 
دين؛ به عبارت بهتر همه مفاسد يا ريشه در ندانستن حقيقت دين دارد و يا ناشى 
از تنبلى و عدم تقيد به انجام وظيفه دينى است؛ اگر اين دو ركن حل شود، نه تنها 

مشكالت جامعه كه مشكالت دنيا حل مى شود.
سعادت دنيا و آخرت انسان ها در گرو دين است و از طرفى همه مفاسد، معلول 
ضعف در دين است؛ بر اين اساس، پرداختن به دين، مهم ترين وظيفه در دنياست 

و به قول معروف از نان شب واجب تر است.
مســئله مديريت جامعه براى رسيدن به هدف مطلوب و ايده آل، كارى بسيار 
پيچيده است كه خداوند آن را اوال و بالذات بر عهده معصومين گذاشته است؛ اما 

در عين حال، همه آنها موفق به تشكيل حكومت نشدند.
از بدو تشــكيل جامعه دينى، مديران به خاطر پيچيدگى هاى زندگى انسانى 
و تزاحم امور با يكديگر، با مشــكالتى مواجه بوده اند، داستان هاى بنى اسرائيل، در 
بخش هاى زيادى از قرآن كريم آمده است؛ بنى اسرائيل در حالى كه مطمئن بودند 
موسى  )ع( از جانب خدا آمده و از خود سخنى نمى گويد، باز هم با ايشان همراهى 
نمى كردند و ايشــان را اذيت مى كردند، به طورى كه حضرت موســى )ع( صريحا 
اعتراض كرد و فرمود شــما كه مى دانيد من از طرف خدا آمده ام، پس چرا اذيتم 
مى كنيد؟پيامبراكرم )صلى اهلل  عليه وآله( از حضرت موسى نيز بيشتر اذيت شد و فرمود: 
هيچ پيامبرى به اندازه من اذيت نشده است.  نكته قابل توجه اينكه بر اساس روايتى 
كه در »كمال الدين صدوق« آمده است آزار و اذيتى كه به امام زمان )عج( مى رسد، 

بيش از آزار و اذيتى است كه به پيامبر اكرم رسيده است.
تعجبــى ندارد كه در حال حاضر نيز رهبرى عزيز، در اين كره خاكى بيش از 
همه اذيت شــود؛ راه صحيح اين است كه او را كمك كنيم؛ يعنى راه را بشناسيم 
و باور كنيم و غمخوار او باشيم؛ باور كنيم امروز كليد راه صحيح به دست اوست و 

البته خداوند نيز بيشتر به او عنايت و توجه دارد.
 سخنرانى آيت اهلل مصباح يزدي )دام ظله( در جمع طالب

 حوزه علمیه سفیران هدايت امام صادق )ع(؛ قم؛ 97/9/27 
* زالل بصيرت روزهاى پنج شنبه منتشر مى شود.

رهبر جامعه دینی ؛
 در معرض بیشترین آزارها

دبیر شــورای نگهبان با اشاره به وجود 
بعضى مشکالت اقتصادی و معیشتى به ويژه 
گرانى های تعدادی از اقالم ضروری، متذكر شد: 
امیدواريم به بركت اين ماه پر خیر و بركت و 
با همت و جديت مضاعف مسئوالن، مشکالت 

مردم به ويژه قشر آسیب پذير حل شود.
آيت اهلل احمد جنتى در جلسه شوراى نگهبان 
و در نطــق پيش از دســتور خود ضمن تبريك به 
مناسبت ماه مبارک رمضان، به مردم روزه دار توصيه 
كرد كه از فرصت هــاى اين ماه براى تقرب هرچه 

بيشتر به خداى متعال استفاده كنند.

بــه گزارش فارس، وى انس بــا قرآن كريم و 
ادعيه وارده را از جمله فرصت هاى ايجاد شــده در 

ماه رمضان عنوان كرد.
دبير شــوراى نگهبان در ادامه سخنان خود با 
اشاره به وجود بعضى مشكالت اقتصادى و معيشتى 
به ويژه گرانى هاى تعدادى از اقالم ضرورى، متذكر 
شد: اميدواريم به بركت اين ماه پر خير و بركت و با 
همت و جديت مضاعف مسئوالن، مشكالت مردم 

به ويژه قشر آسيب پذير حل شود.
آيت اهلل جنتى همچنين از افراد برخوردار جامعه 
خواست تا به نيازمندان توجه ويژه اى داشته باشند.

رئیس جمهور روسیه تأكید كرد ايران 
از زمــان امضای برجام در ســال 201۵ 
تاكنون شفاف ترين كشور دنیا در زمینه 

فعالیت های هسته ای بوده است.
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه روز 
چهارشنبه تأكيد كرد ايران پس از امضاى توافق 
هسته اى موسوم به برجام در سال 201۵ تاكنون 
شفاف ترين كشور جهان ]در زمينه هسته اى[ 

بوده است.
والديمير پوتين ضمــن اعالم اين مطلب 
تأكيد كــرد: »من شــخصاً بــا رئيس آژانس 
بين المللى انرژى اتمى در مورد ايران صحبت 
كــردم و او به من گفت كــه ايران به تعهدات 
هسته اى خود پايبند بوده است. البته در مورد 
برجام هم بايد بگويم كه آينده آن تنها به روسيه 

بستگى ندارد.«
درخصــوص  روســيه  رئيس جمهــور 
گمانه زنى هاى مطرح شــده در مــورد خروج 
ايران از برجام نيز اظهار داشــت: »من بارها در 
صحبت هايم با دوستان ايرانى گفته ام كه از نظر 
من گزينه منطقى تر اين است كه ايران در برجام 
بماند؛ زيرا اگر ايران از برجام خارج شود، فرداى 
آن روز همــه فراموش خواهند كرد كه آمريكا 
آغازگر تخريب برجام بوده اســت و در نهايت 

همه تقصيرات به گردن ايران خواهد افتاد.«
به دنبال خــروج دولت آمريــكا از برجام 
و كارشــكنى هاى واشــنگتن در اجراى آن، و 
همچنين بدعهدى طرف هــاى باقى مانده در 
برجام نسبت به اجراى تعهدشان، شوراى عالى 
امنيت ملى جمهورى اسالمى هفته گذشته با 
صدور بيانيه اى خطاب به طرف هاى ديگر برجام 

از تعديل تعهدات برجامى خود خبر داد.
به گزارش تسنيم ايران تأكيد كرده است 
در صورتى كه طرف هــاى ديگر برجام به ويژه 
تروئيكاى اروپايى )انگليس، آلمان و فرانســه( 
به تعهدات خود در قبال اين توافق عمل كنند، 
حاضر اســت بار ديگر اجراى تعهدات پيشين 

خود را از سر گيرد.

يک مقام آگاه در نیروهای مسلح گفت: 
ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن در دريای عربى 
متوقف شده و به خلیج فارس نیامده و ساير 
واحدهای شناور رزمى شان هم خارج شده و 

خلیج فارس از همیشه خالى تر است.
به گزارش مركــز ارتباطات و تبليغات دفاعى 
ستادكل نيروهاى مسلح اين مقام آگاه ، درخصوص 
تحركات نظامى آمريــكا در منطقه اعالم كرد كه 
حركات آمريكا در منطقه براى حفظ و ايمن سازى 
واحدهاى خود بوده و ســاير مطالب عنوان شده از 
طرف آمريكا »عمليات روانى دشمن«  براى تحت 
تأثير قرار دادن افكار عمومى داخلى و خارجى است.
وى گفت: براســاس برآوردهــاى اطالعاتى و 
نظامى، آنچه كه اين روزها در فضاى رسانه اى دشمن 
و برخى دولت هاى وابسته به آمريكا درباره تحركات 
نظامى آمريكا در منطقه دنبال مى شود، اساساً ارزش 
عملياتى ندارد و وضعيت واحدهاى زمينى، دريايى 
و هوايــى ارتش آمريكا گوياى اين واقعيت اســت 
كــه آنها در حالت تدافعى و حفظ نيروهاى خود از 
خطرات احتمالى قرار دارند. اين مقام نظامى افزود: 
ناو هواپيمابر آبرهام لينكلن در درياى عربى متوقف 
شده و به خليج فارس نيامده و ساير واحدهاى شناور 
رزمى شان هم خارج شده و خليج فارس از هميشه 
خالى تر است و لذا ادعاى آمريكا كه ناوگان فرستاده 
دروغ است. وى تصريح كرد: ناتوانى آمريكايى ها و 
كشورهاى وابســته در انجام هر گونه اقدام نظامى 
عليه جمهورى اســالمى نيز در مواضع سران اين 
رژيم ها كامالً آشكار است و آنها بارها اذعان كرده اند، 
قصد جنگ با ايران را ندارند، ليكن اين مواضع را با 
بهره گيرى از تكنيك هاى عمليات روانى به گونه اى 
عنوان مى كنند كه آنها اراده اى براى اين كار ندارند،  تا 
بتوانند همچنان شبح جنگ را بر افكار عمومى حفظ 
كنند. شبحى كه نه از سر اراده كه از ناتوانى است.

اين مقام آگاه تأكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران 
به عنوان كشورى امن، آغازگر هيچ جنگى نبوده و 
نخواهد بود اما نيروهاى مسلح كشور براى مقابله با 
هرگونه توطئه اى از هر زمان ديگرى قوى تر و آماده تر 
مى باشند و آمريكا و همپيمانان آنها كاماًل  نسبت به 

اين موضوع واقف هستند.

چندين سال از طرح حقوق های نجومى 
مى گذرد اما گويا در دولت و به خصوص وزارت 
نفت عزمــى جدی برای برچیدن اين معضل 
ندارد، در همین رابطه صفری عضو كمیسیون 
انرژی مجلس با انتقاد از بى تفاوتى دولت درباره 
پااليشگاه آناهیتا، گفت: چند نفری كه در دفتر 
مركزی پااليشگاه آناهیتا در تهران مشغول 

هستند حقوق های میلیاردی گرفته اند.
احمد صفرى عضو كميســيون انرژى مجلس 
شوراى اسالمى در گفت  وگو با خبرگزارى فارس با 
اشاره به بالتكليفى ســاخت پااليشگاه آناهيتا در 
كرمانشاه، گفت: مجوز ساخت اين پااليشگاه در سال 
1۳۸۵ صادر شده است و يكى از داليل اعطاى مجوز 
به ساخت اين پااليشگاه در اين استان به سردسيرى 

اين منطقه و حجم بيكارى آن بازمى گردد. 
عضو كميسيون انرژى  تصريح كرد: متاسفانه 
هربار با بهانه هاى مختلف متولى ساخت وساز اين 
پااليشگاه را به تعويق مى اندازند. ۵۷0 هكتار از اراضى 
مرغوب كشاورزى را به بهانه ساخت پااليشگاه آناهيتا 
واقع در استان كرمانشاه جدا كرده و با فنس كشى آن 
را در زمره زمين هاى اين پااليشگاه به حساب آوردند 
و 2 نگهبان را در آنجا مستقر كرده و دفترى را در 

تهران و كرمانشاه انتخاب كردند. 
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس خاطرنشان 
كرد: چند نفرى كه در دفتر مركزى پااليشگاه آناهيتا 
در تهران مشغول هستند حقوق هاى ميلياردى گرفته 
و گويا به دنبال آن هستند كه بدون آنكه زحمتى را 

بكشند حقوق آنچنانى دريافت كنند. 

وى گفت: مجمع نمايندگان استان كرمانشاه 
پيگيرى هــاى مختلفى را در ايــن خصوص انجام 
دادند و حتى در ديدارى كه هيئت دولت از استان 
كرمانشاه داشت مطرح كرديم و يكى از مصوبات آن 
نشست هم مربوط به وضعيت پااليشگاه آناهيتا بود 
كه بخش هاى مختلف دولت به آن توجهى نكردند. 
عضو كميســيون انرژى با بيــان اينكه بارها 
نامه نگارى با زنگنه وزير نفت با موضوع پااليشگاه 
آناهيتا انجام داده و با نشست هاى مختلف كميسيون 
انرژى اين مطالبه به حق مردم اســتان كرمانشاه 
را پيگيرى  كرده ام گفت: متاسفانه آقاى زنگنه خود 
را به خواب زده است وگرنه او بيش از همه افراد ديگر 

وضعيت فعلى پااليشگاه آناهيتا را مى داند. 
صفرى اظهار داشت: مسئولين دولتى كه براى 

بازديد به اســتان كرمانشاه مى آيند 9 يا 10 صبح 
به اين اســتان آ مده و ساعت ۵ و 6 بازمى گردند و 
فرصتى را براى بررسى موضوعات اين چنينى ندارند. 
اين در حالى است كه پااليشگاه آناهيتا كرمانشاه 1۳ 
سال است كه از اعطاى مجوز ساخت آن مى گذرد و 

درحقيقت در بالتكليفى محض قرار دارد. 
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس گفت: طبق 
برنامه ريــزى صورت گرفته بايد ســال ۸9 يا 90 
بهره بردارى از پااليشــگاه آناهيتا صورت مى گرفت 
كه با اين كار مى توانست در وضعيت كاهش بيكارى 
جوانان كرمانشاهى و افزايش  اشتغال و توليد در اين 
استان تاثير بسزايى داشته باشد اما ساخت و ساز اين 
پااليشگاه و رسيدگى به وضعيت آن به بوته فراموشى 

سپرده شده است.

نماينده كرمانشاه عنوان كرد

حقوق های میلیاردی فعاالن
 در دفتر پاالیشگاهی كه هنوز افتتاح نشده!

پوتین:

 ایران امروز 
شفاف ترین برنامه 

هسته ای دنیا را دارد

آيت اهلل جنتى:

مسئوالن با جدیت برای رفع مشکالت معیشتی 
و گرانی های اخیر تالش كنند

هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمى در 
واكنش به اظهارات منتسب به رئیس  جمهور 
درباره اختیارت دولت، نوشــت: آقای دكتر 
روحانى تنها رئیس  جمهوری است كه بیشترين 

اختیارات دارد.
احمد اميرآبادى فراهانى نماينده مردم قم و عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در واكنش به 
اظهارات منتسب به رئيس  جمهور درباره اختيارت 
دولت، در صفحه خود در محيط مجازى نوشــت: 
»آقاى دكتر روحانى تنها رئيس  جمهورى است كه 

بيشترين اختيارات دارد.«
اميرآبادى در ادامه نوشــته است: »به خصوص 
بعد از تشــكيل شوراى هماهنگى سران قوا كه در 
اين شورا هم به جاى مجلس قانون گذارى مى شود 

هم قوانين موجود بعضاً نسخ مى گردد. آقاى رئيس  
جمهور پاسخگو باشــيد همه مى دانند اختيارات 

وسيعى داريد.«
گفتنى است كه در رابطه با هماهنگى بيشتر 
سران سه قوه براى سرعت بخشيدن به حل مشكالت 
اقتصادى مردم رهبرانقالب دســتور دادند شوراى 
هماهنگى سران سه قوه به رياست رئيس  جمهور 
تشكيل شود. به همين واسطه رهبر معظم انقالب 
براى آنكه سران قوا و به خصوص رئيس  جمهور به 
اقدامات خود براى رفع مشكالت اقتصادى سرعت 
بخشند اختيارات ويژه اى به اين شورا و شخص رئيس  
جمهور دادند كه حتى وضع و نسخ قوانين هم در 
شمار اين اختيارات است و  اشاره اين نماينده مجلس 

نيز به همين موارد است.

عضو هیئت رئیسه  مجلس: 

آقای روحانی بیشترین اختیارات را دارید پاسخگو باشید

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس نوشت: 
كلیات اين طرح قابل قبول است اما شیوه های 
اجرايى آن ابهاماتى دارد. به نظر مى رسد در 
مواردی حقوق رای دهندگان و نامزدها ناديده 

گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتى است.
عباســعلى كدخدايى در صفحه مجازى خود 

نوشت: استانى شــدن انتخابات در قالب اصالحيه 
قانون انتخابات ســاعت ها در شوراى نگهبان مورد 

رسيدگى قرار گرفت و همچنان ادامه دارد.
وى ادامه داد: كليات اين طرح قابل قبول است 
اما شيوه هاى اجرايى آن ابهاماتى دارد. به نظر مى رسد 
در مــواردى حقوق راى دهندگان و نامزدها ناديده 

گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتى است.

كدخدايى:

شیوه های اجرایی استانی شدن انتخابات ابهاماتی دارد

مراد موشــه طاهبــاز از مهره های 
جاسوسى آمريکا طى مدت فعالیت خود در 
داخل كشور، متاسفانه با نفوذ در سازمان 
حفاظت از محیط زيست، توانسته بود با 
اين پوشش به مناطق حساس و فوق سری 
و جمع آوری  كند  پیدا  كشور دسترسى 
اطالعات درباره نقشــه های تأسیسات 
دريايى و نظامى در حوزه خلیج  فارس از 
جمله زمینه های جدی فعالیت طاهباز بوده.

محمد جواد ظريف در سفر اخير خود به 
نيويورک براى شــركت در »انجمن آسيايى« 
پيشــنهادى را مطرح كرد كــه بازخوردهاى 
متفاوتى را در داخل و خارج از كشور به همراه 
داشت. ظريف در بخشى از سخنرانى خود در 
انجمن آسيايى گفت: »پيشنهاد تبادل زندانيان 
را بر روى ميز گذاشتم. من آماده ام و از اختيار 
الزم نيز برخوردار هستم. شش ماه پيش نيز اين 
پيشنهاد را داديم اما پاسخى از سوى مقامات 

دولت دونالد ترامپ دريافت نكرده ايم.«

به گزارش مشــرق، وزارت خارجه آمريكا 
در واكنش به اين پيشنهاد ظريف، بدون  اشاره 
به ايرانيان زندانى در آمريكا اعالم كرد: »ايران 
مى تواند با آزاد كردن فورى  اشخاص بى گناه 
آمريكايى جديت خود را نشان دهد«. آمريكا 
همواره از سيامك و باقر نمازى، نزار زاكا، باب 
لوينســون، مايكل وايت، ژيــو وانگ به عنوان 
اصلى ترين گزينه هاى مورد عالقه براى آزادى 
از زندان، نام برده است. اين نكته نيز قابل توجه 
اســت كه آمريكا از موضعى باال و طلبكارانه 
درخواســت آزادى يك طرفه جاسوسان خود 
را مطرح كرده اســت و حتى به تبادل آنان با 
ايرانيان زندانى در آمريكا نيز رضايت نداده است!
 دولت آمريكا از زمان بازداشت جاسوسان 
مراكز نظامى در پوشش فعاليت محيط زيستى، 
فشــار براى آزادى آنان را آغاز كرده است. اما 
از اين شبكه پرتعداد كه هم اكنون پرونده شان 
در حال رســيدگى است، يك نفر بسيار مورد 
توجه اياالت متحده بوده و پيام ها و پيگيرى هاى 

ويژه اى براى آزادى او صورت گرفته است: »مراد 
موشه طاهباز«.

مراد )موشه( طاهباز، عضو يهودى موسسه 
ميراث پارســيان )اصلى تريــن متهم انجام 
فعاليت هــاى جاسوســى در مناطق نظامى( 
فرزند قاسم طاهباز از سناتورهاى دوران پهلوى 
است. او و كاووس سيد امامى )ديگر متهم به 
جاسوســى كه پس از آگاهى از به دام افتادن 
شــبكه، در زندان خودكشى كرد( دو ستون 
اصلى شــبكه جاسوسى وابســته به آمريكا و 

اسرائيل بودند.
مــراد طاهباز، ميلياردر يهــودى و داراى 
تابعيت سه گانه ايرانى- بريتانيايى و آمريكايى 
اســت و البته بــه سرزمين هاى اشــغالى نيز 
رفت و آمد داشته و مجرى چند پروژه و مجتمع 
تفريحى در فلسطين اشغالى نيز بوده است، البته 
تخصص طاهباز در طراحى و ســاخت كازينو 
و قمارخانه اســت. او عالوه بر قمار، به شــكار 
هم عالقه بسيارى داشت و به گفته خودش، 

شــكارچى ماهرى است. اما در نهايت، در تور 
دستگاه اطالعاتى افتاد و شكار شد.

چرا طاهباز برای آمريکا ارزشمند است؟
طاهباز طى مدت فعاليت خود در داخل 
كشور، متاســفانه با نفوذ در سازمان حفاظت 
از محيط زيست، توانسته بود با اين پوشش به 
مناطق حساس و فوق سرى كشور دسترسى 
پيدا كند. جمع آورى اطالعات درباره نقشه هاى 
تأسيسات دريايى و نظامى در حوزه خليج  فارس 
از جمله زمينه هاى جدى فعاليت طاهباز بوده 
و از اين طريق اطالعــات ذى قيمتى را براى 
كارفرمايان آمريكايى و اسرائيلى اش جمع آورى 
كرده بود. وى بخشــى از اطالعات جمع آورى 
شده درباره مختصات توانمندى دفاعى كشور 
در خليج  فارس و همچنين برخى سايت هاى 
موشكى در مناطق حفاظت شده را به بيرون از 
كشور منتقل كرده است. از طاهباز همچنين 
تجهيزات بسيار پيشرفته جاسوسى و جمع آورى 

اطالعات نيز كشف و ضبط شده است.

پشت پرده پیگیری های ویژه آمریکا
 برای آزادی »مراد طاهباز«

يک مقام نظامى ايران:

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 
در دریای عربی

 متوقف شده است

مركز مطالعات حركت های جهادی سازمان بسیج 
سازندگى با همکاری سازمان بسیج دانشجويى روز 
گذشته اقدام به راه اندازی و رونمايى از سامانه اطلس 

جهادی كرد.
به گزارش فارس، اين ســامانه به عنوان عالى ترين اتاق 
داشبورد مديريتى حركت هاى جهادى اهدافى همچون ثبت 
و شناسنامه دار شدن كليه گروه هاى جهادى )به گونه اى كه 
هر گروه جهادى داراى يك شناســه ملى قابل احراز توسط 
كليه دستگاه ها، نهادهاى دولتى و مردمى و خيرين باشد(، 
ثبت سوابق، تجربيات گروه هاى جهادى در برگزارى اردوهاى 

جهادى در مناطق مختلف كشور، امكان  پذيرش داوطلبين 
عمومــى و تخصصى بــراى حضور در اردوهــاى جهادى و 
همچنيــن هدايت حمايت هاى مردمى به طرح هاى گروه ها 

و... را پيگيرى مى كند.
همزمان با شروع به كار نسخه اول سامانه اطلس جهادى، 
ثبت تمام گروه هاى جهادى و سوابق فعاليتى آغاز مى شود و 
اردوهاى جهادى پيش رو توسط سامانه مديريت مى شوند. 
همچنين پس از برگزارى اردوهاى تابستان طراحى و اجراى 
نسخه دوم سامانه در دستور كار قرارگرفته و برخى قابليت هاى 

جديد رونمايى خواهد شد.

بزرگ ترین سامانه فعالیت های جهادی سراسر كشور رونمایی شد


