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* اینکه سریال گاندو جیغ ضد انقالب را درآورده عجیب نیست، اینکه بعضی دولتی ها 
با ضد انقالب بر علیه این فیلم هم صدا شده اند جای تعجب و سوال دارد نکته برجسته 
فیلم به تصویر کشیدن جریان نفوذ در ساختار قدرت بود که موجب شد آگاهی مردم 

در این مورد بسیار باال برود.
0912---6406

* صدای جیغی که از سوی برخی از دولتی  ها در واکنش به سریال تلویزیونی گاندو 
شــنیده شده نشان داد که ضمیر مرجع خودش را )درجریان نفوذ( پیدا کرده است. 
اگر ریگی در کفش دولتمردان نیست چرا باید از فیلمی که موفق شده جریان نفوذ 

بیگانگان را به تصویر بکشد ناراحت شده اند؟
دکتر طوسی زاده- از اصفهان

*با موضع گیری تند آقای آشــنا مشاور فرهنگی آقای رئیس جمهور بر علیه سریال 
درس آموز گاندو متوجه می شویم که این برنامه تلویزیونی در تاثیرگذاری و روشنگری 
موفق بوده است. از یکایک عوامل این سریال تشکر می کنم. چون سطح دشمن شناسی 

افراد جامعه را ارتقا بخشیدند.
0935---9020

* قبل از پایان سریال گاندو، تصور مردم این بود که برگشت یک میلیارد و هفتصد 
میلیون دالر از آمریکا، نتیجه مدیریت و سیاست ژنرال های دولت تدبیر و امید است، 
اما در آخرین قسمت سریال مردم فهمیدند که محصول مجاهدت های عده ای از جوانان 
مومن و ســربازان گمنام بوده است! سریال و واکنش ها نشان می دهد که تیر درست 

به هدف اصابت کرده است!
1713---0915 و احمدزاده و سوری
* برای آقای آشنا متاسفم که برای پخش سریال گاندو، صداو سیما و برخی انقالبیون 
را مورد اتهام قرار می دهد. کجای ماجرای گاندو، دروغ و غیرواقعی است! مگر دانستن 
حق مردم نیست؟ مگر این سریال با استقبال مردم روربرو نشده است؟ می گویید از 
دستاوردهای دولت فیلم بسازید؟ از کدام دستاورد؟ از برجام که 6 سال زمان و فرصت 
دولــت را هــدر داد؟ از دالر 19 هزار تومانی، ســکه 5 میلیون تومانی، از حقوق های 
 نجومی، و...؟! عملکرد سازنده دولت را ارائه کنید تا فیلم بسازند؟! کارگردانان متعهد 

منتظرند!
محمدرضا توکلی- الیگودرز لرستان
* ضمن تشــکر و عرض خداقوت و خســته نباشــید به ســازندگان و بازیگران و 
دســت اندرکاران مجموعه قابل تقدیر سریال گاندو، به عنوان یک ایرانی مسلمان از 
داشــتن چنین نیروهای مخلص و خداترس که با چشــمانی تیزبین و سرپنجه  های 
یداللهی از حریم ایران اسالمی حراست و دفاع می کنند به خود می بالم! و برای تمام 
ســربازان امام عصر)عج( به خصوص ســربازان گمنام آن حضرت آرزوی سالمتی و 

موفقیت هر چه بیشتر دارم.
قندی پور

* از تالش و زحمات کلیه دست اندرکاران سریال با ارزش گاندو تقدیر و تشکر می کنم. 
واقعاً جای چنین سریال هایی در رسانه ملی خالی است.

5098---0990و3949---0912 و 2842---0910
* مکرون مهره صهیونیست ها که در بین مردم فرانسه جایگاهی ندارد گویا عزم سفر 
به جمهوری اسالمی کرده است! در صورتی که خبرصحت دارد مانع ورود این جرثومه 

فساد و تباهی شوید.
0917---7321

* اگر واقعا قرار اســت مقام فرانسوی به ایران سفرکند مسئوالن دولت با او مماشات 
نکنند که او به یاوه گویی های همیشگی خود ادامه دهد، دیپلماسی فریب غربی ها در 
قبال کشــورمان باید برای همیشه دفن شود این سیاستمداران بد سابقه حداقل در 

کشور خودمان نباید مجال زبان درازی پیدا کنند.
0933---2977

* در نقض برجام، اروپایی ها پابه پای آمریکا  و البته به شکلی دیگر، تحریم ها را اجرا 
کردند. پس نمی توان امیدی داشــت که اروپایی ها بخواهند به تعهدات شان در برجام 

عمل کنند.
021---9715

* باز هم شعار ما نمی توانیم و این بار از زبان آقای زنگنه وزیر برند آقای روحانی! خدا به 
شما بینشی بدهد تا عظمت و هوش ایرانی را ببینید و این قدر مرعوب بیگانگان نباشید. 
این شما هستید که نمی توانید. ولی مشکل  اینجاست که بیش از سی  سال است به 

رغم این ناتوانی مسئولیت را رها نمی کنید و به افراد توانا نمی سپارید.
نیکنام
* چند تبعه و دیپلمات ما در اروپا در بند هستند و طی این یک سال گذشته تحرک 
الزم از دستگاه دیپلماسی ما مشاهده نمی شود این ها همان ها هستند که برای آزادی 
جاسوس جیسون رضایی چنان خودشان را به این در و آن در می زدند که تماشایی بود!
0919---8895

* در خبرها آمده بود که انجمنی به نام انجمن دوســتی ایران و انگلیس وجود دارد. 
هدف این انجمن چیست؟ انگلیس مکاری که پرونده اش پر از جنایت و ظلم علیه ملت  
ماست چه هدفی از این دوستی دارد؟! ملت مگر فراموش کرده اید که در قحطی جنگ 
جهانــی  اول و دوم، کودتــای 28 مرداد، جنگ تحمیلی، در فتنه 78 و 88 و توقیف 
کشتی نفتکش و... انگلیس چه ظلم هایی که به ایران و ایرانی نکرده است؟! دوستی 
با این جانور درنده چه معنایی دارد؟! برای رفع توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی، این 

انجمن دوستی چه گام موثری برداشته است؟!
عسگری
* از دستگاه دیپلماسی انتظار می رود پاسخ کوبنده ای به غلط های زیادی روباه پیر بدهند 
تا جرات نکنند دست به چنین اقدام های غیرقانونی بزنند تا وقتی که فقط به توئیت زدن 
اکتفا می کنید باید منتظر بود تا کشتی های دیگرمان را در آب های آزاد توقیف کنند.
6101---0912و 6956---0935

* انگلیســی ها یک ضربه می زنند منتظر واکنش طرف مقابل می مانند. اگر واکنش 
ضعیف باشد جسورتر می شوند ایران باید اقتدار خود را بار دیگر به رخ دشمنان بکشد. 
از جمله اینکه حداقل به مدت 6 ماه مانع عبور نفت برای انگلیس از تنگه هرمز بشود.
0918---7616
* رفتار دولت در مقابل برخورد خصمانه دشمنان نباید منفعالنه باشد. عکس العمل 
درســت ما در مقابل بی تعهدی اروپا لغو کل تعهدات ایران در برجام اســت. کار باید 

تمام و راه را باز کرد.
0910---0692

* هرچه کیهان در مورد خسارت های برجام نوشت دولتی ها و حامیان زنجیره ای اش 
کیهان را متهم به ســنگ اندازی و کارشــکنی کردند حــاال حتی خود دولتی  ها هم 
پی برده اند که نوشــته های کیهان دلسوزانه و واقع بینانه بود ولی حاضر به اعتراف به 

چنین واقعیتی نیستند.
021---1237

*برای بنده که کشاورزی از یک منطقه دورافتاده این سرزمین هستم مثل روز روشن 
است که اعتماد به آمریکا یک کار احمقانه می باشد تعجب می کنم چرا بعضی ها با ادعای 

سوادی که دارند متوجه موضوع نبودند و به کشور خسارت زدند!
0917---5402
*اوباما گفته بود تاسیسات هسته ای ایران را بدون شلیک یک گلوله متوقف کردیم، اگر 
شروط رهبری در برجام رعایت می شد هیچ وقت اوباما نمی توانست چنین سخنی بگوید.
0918---0291
*آن کسانی که غیرعقالنی حرف زده و از حجاب اختیاری طرفداری می کنند اگر راست 
می گویند پاسخ بدهند چرا ما موتورسواران باالجبار باید هنگام تردد در سطح شهر از 
کاله کاسکت استفاده بکنیم. استفاده از کاله کاسکت را نیز برای موتورسواران اختیاری 

کنند. چرا مدعیان اصالح طلبی در این موارد زبانشان بسته می شود؟
0912---5364

*قیمت کرایه خانه سر به فلک می ساید. خطاب به دولت و دولتمردان بنویسید تا چه 
زمانی قصد دارند به سوء مدیریت خویش ادامه بدهند. نصیحت می کنیم پرونده خود 
را بیش از این سیاه نکنند. داوطلبانه کنار بروند و به جوانان انقالبی میدان کار بدهند.
آخوندی
*آقای رئیس جمهور و همکارانشان بدانند دوره مسئولیت آنان پایان خواهد یافت و 

روز قیامت باید پاسخگوی سوءمدیریت های خود باشند.
0912---9438

*آقایانــی که زبان دنیا را بلد بودند و قول دادند با برجام چنان رونق اقتصادی ایجاد 
شود که مردم نیازی به گرفتن یارانه نداشته باشند و عزت را به پاسپورت ها برگردانند 
و تحریم ها را بالمره رفع نمایند، حال بعداز 6 سال ببینند چه بر سرکشور آورده اند که 
مستاجران یک چشمشان اشک و یک چشمشان خون است. ورزشکاران را در شیکاگو 
ساعت ها با بدترین برخوردها معطل می کنند و ... آقایان زبان بلد! دست مریزاد! ما را 
همین مقدار عزت و رفاه کافی اســت! برجام بدفرجام را پایان دهید خواهید دید که 
ملت با مقاومت خویش، پول های غارت شده را از حلقوم شیطان بزرگ بیرون می کشد.
طباطبایی قمی
*انتظار می رفت آقای رئیس جمهور برای نجات و درمان شیخ ابراهیم زکزاکی روحانی 
انقالبی کشور مسلمان نیجریه به احترام یک فرد هم لباسی هم که شده کاری انجام 

می دادند و حرکتی می کردند.
0930---8886

مشاوراوباما:ایرانتسلیمنمیشود
آنهامقاومتدرمقابلتحریمراآموختهاند

یک مشاور در دولت اوباما می گوید: ایران به خوبی مقاومت در مقابل شرایط 
تحریم را می شناسد. فشار حداکثری آمریکا جواب نداده است.

ولی نصر رئیس موسســه مطالعاتی جان هاپکینز به ایلنا گفت: من تمام 
اتفاقاتی را که اخیرا رخ داده اســت، مانند انفجار نفتکش ها و ســقوط پهپاد 
آمریکایی همه و همه را ناشی از فشار حداکثری ترامپ می دانم و معتقدم این 

اتفاقات نشان می دهد که فشار حداکثری ترامپ جواب نداده است.
وی افزود: آمریکا و دونالد ترامپ مدام اتهاماتی را علیه ایران و حضور این 
کشور در وقایع مختلف مانند حادثه نفتکش ها بیان می کنند. این اتهامات بدون 
دلیل و سند و مدرک است. تنها آتش اختالفات را برافروخته نگاه می دارد و راه 

را بر دیپلماسی و مذاکره می بندد و احتمال بروز جنگ را باال می برد.
وی در ادامه در مورد خروج ایران از برجام و اعمال تحریم ها گفت: ترامپ 
در واقع با خروج از برجام باعث بی اعتمادی رهبران ایران شده است. ایران معتقد 
است که آمریکا اصول مذاکره را بلد نیست و تقلب می کند چرا که این آمریکا 

بود که با خروج از برجام و لغو تعهدات، این توافق را تضعیف کرد.
نصر در مورد جنگ اقتصادی کنونی آمریکا با ایران گفت: ترامپ می گوید 
خواستار جنگ نیست ولی جنگ اقتصادی خود دارای اثرات بسیاری بر اقتصاد 
ایران است و باعث انزوای یک کشور و فشار بر مردم آن می شود؛ چیزی که در 

درگیری نظامی هم رخ می دهد.
وی در مورد اثربخشی تحریم ها گفت: تحریم ها نمی تواند به تاثیر دلخواه 
ترامپ منجر شود چرا که ایران به خوبی مقاومت را بلد است و می داند در شرایط 
تحریم چگونه رفتار کند و به گونه ای مقاومت در شرایط اقتصادی را آموخته است.

مشاور دولت اوباما در ادامه به اجرای کاهش تعهدات برجامی ایران اشاره 
کرد و در این باره گفت: ایران کشوری نیست که به آسانی تسلیم شود و بارها و 
بارها نشان داده است که مقاومت می کند. از سوی دیگر فشار حداکثری ترامپ 
بر ایران باعث شده که آنها تصمیم به کاهش تعهدات خود بگیرند. ایران تاکنون 

به برجام متعهد بوده است، اما اکنون صبر ایران تمام شده است.
کنایهوزیرمستعفیبهروحانی

دولت،فاقدنظریهاست
وزیر مستعفی راه و شهرسازی، روحانی را فاقد نظریه و برنامه خواند.

به گزارش خبرآنالین، عباس آخوندی که ســابقه وزارت مسکن در دوره 
هاشــمی رفســنجانی و روحانی را دارد، درباره تجربه خــود در این دو دوره 
می گوید: آقای هاشــمی یک ایده ای برای بازســازی بعد از جنگ داشــت و 
می دانست می خواهد چه کار کند. این دولت )روحانی( اساساً فاقد نظریه است، 
یعنی اشکال اساسی دولت این است که هیچ نظریه ای ندارد. آخوندی با اشاره 
به انتقاداتش از عملکرد کرباسچی در شهرداری تهران هم گفته »آقای هاشمی 
)رئیس جمهور وقت( با نظر من موافق نبود و در هر صورت از شهرداری حمایت 
می کرد. من یک بار گفتم آقای هاشمی شما که اینطوری هستید، برای چی من 
را نگه داشتید، بگذارید من بروم... گفت من هیچ کدام این دو را نمی گویم. به 
 هرحال چون وزیر هستی، باید بگویی و هرجا هم خالف قانون می شود، باید 

داد بزنی.«
طعنه و کنایه عباس آخوندی درباره بی برنامگی دولت روحانی درحالی است 
که خود وی هنگام تصدی وزارت راه و شهرسازی، برنامه ای جز ناسزاگویی به 
مسکن مهر و افتخار به اینکه حتی یک واحد مسکونی هم نساخته، نداشت. 
به همین دلیل هم، دولت روحانی، رکورد کمترین ساخت مسکن در یک دهه 
اخیر را شکست و کاهش تولید در کنار کوتاهی نسبت به احتکار مسکن، موجب 
انفجار قیمت شد به نحوی که فقط در یک سال اخیر نرخ مسکن دوبرابر شده 

و بیش از 116 درصد رشد داشته است.
در این میان برخی تحلیل ها بر آن اســت که رهاکردن امور و انباشــت 
چالش های اقتصادی نظیر مســکن، خود برنامه ای از ســوی لیبرال ها برای 

ناراضی کردن مردم است.
عصرایران:روحانیاستعفادهد
آبرویحامیاندولترفت

یک سایت اصالح طلب در یادداشتی نوشت، مأموریت روحانی با بن بست 
توافق به سر آمده و خوب است او استعفا دهد.

عصر ایران نوشــت: وقتی هوا گرم می شود مردم به پشت بام ها می روند و 
کولرهای خود را ســرویس می کنند تا در تابستان به آن پناه ببرند. مردم در 
زمستان هم کولرها را جمع می کنند و به گرمای بخاری و یا شوفاژ پناه می برند. 
آنها هیچ وقت اصرار ندارند چون کولر را سرویس کرده اند یا به زحمت بخاری 
را راه  انداخته اند، حتماً در زمستان یا تابستان هم از آن استفاده کنند. دنیای 
سیاست هم همین است. برخی آدم ها برای مقطعی مناسب هستند و بعد از 

مدتی دیگر جواب نمی دهند و باید جای خود را به دیگری بدهند.
در سپهر سیاست ایران، حسن روحانی به »شیخ دیپلمات« معروف است. 
او در مهم ترین مذاکره های تاریخ با دولت های خارجی حضور داشته است. نقش 
مؤثــر در ماجرای مک فارلین، حضور در مذاکرات ایران و عراق بعد از جنگ 
8 ساله، ریاست گروه مذاکره کننده در پرونده هسته ای در دولت اصالحات و 

باالخره برجام.
حاال تمام راه های مذاکره بسته شده است و تقریباً حسن روحانی شانسی 
برای اداره کشور از طریق مذاکره و گفت وگو با طرف های مقابل ندارد. آمریکا 
حرف خود را می زند. اروپا منفعل اســت و دقیقــاً نمی داند در مقابل ایران و 
آمریکا چه باید بکند، عربستان و اسرائیل هم تا آنجایی که می توانند در حال 
موش دواندن در این فضا هســتند. فضای روحانی، فضای مذاکره است و االن 
دیگر اســتراتژی های او جواب نمی دهد و کشور در حالت سکون مانده است. 

فضای جدید سیاست جهانی شاید احتیاج به آدم تازه ای داشته باشد.
روحانی می تواند به عنوان اولین رئیس جمهور مستعفی ایران شناخته شود. 
رئیس جمهوری که بعد از دیدن به ِگل نشســتن کشتی برجام، از سمت خود 

استعفا داد تا فرد دیگری عهده دار سمت ریاست قوه مجریه شود.
روحانی انتخاب مناسبی برای سال 92 بود. حاال داستان فرق کرده است 
و ایران احتیاج به دولتی دارد که بتواند گلیم خود را در شــرایط فعلی از آب 

بیرون بیاورد.
در سراســر جهان هم شاهد این گونه اســتعفاها هستیم. دولت هایی که 
می بینند سیاســت های آنها برخالف جریان آب است و به همین خاطر کنار 
می روند تا دولتی جدید کار را به  دست بگیرد. در حال حاضر روحانی هرچه 
دست و پا هم بزند چون خالف جریان آب شنا می کند، جلو نخواهد رفت تازه 

اگر آب او را عقب تر نبرد. 
مأموریت روحانی رسیدن به توافق هسته ای بود و حاال به نظر می رسد این 
مأموریت به پایان رسیده است و بهتر است فرد دیگری با مأموریتی جدید پای 

به عرصه سیاست ایران بگذارد.
استعفا موجب بدنامی نیست، اتفاقاً با خوشنامی همراه است. به نظر می رسد 
ادامه دولت روحانی تنها برای او و حتی جریان های حامی دولت، بدنامی به همراه 
خواهد داشــت و بهتر است رئیس جمهور با یک استعفا و شرح دالیل آن نام 

نیکی از خود در تاریخ به یاد بگذارد.
آنچه در این تحلیل سایت اصالح طلب کتمان، بلکه تحریف می شود، این 
واقعیت است که فرار از شئون وزارت خارجه است و کار رئیس جمهور و دولت 

وی )متشکل از 4-23 وزارت و معاونت( فقط دیپلماسی و مذاکره نیست.
کوتاهیدولتدراجرایماده29
علتبازگشتحقوقهاینجومی

به علت بازگشت حقوق های نجومی، عدم اهتمام به اجرای قانون پس از 
15 ماه است.

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن بیان 
این مطلب در روزنامه جام جم نوشت: در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 
تأکید شده دولت مکلف اســت سامانه ای طراحی کند تا حقوق کارمندان و 
مدیران دولتی در دسترس عموم مردم قرار گیرد اما با گذشت 15 ماه از این 
تکلیف قانونی هنوز خبری از اجرای آن نیســت و این موضوع نشان می دهد 

عزمی برای اجرای قانون در دولت وجود ندارد.
در برنامه ششم توسعه به دولت یک سال زمان داده شد تا سامانه حقوق را 
طراحی کند و این زمان از یکم فروردین ماه 96 شروع شد و تا یکم فروردین 

ماه 97 زمان داشت. با گذشت بیش از 15 ماه هنوز خبری از اجرای بند 29 
قانون برنامه ششم توسعه نیست و همین موضوع باعث شده تا دوباره حقوق های 

نجومی در دولت مشاهده شود.
چندی پیش طی مناظره ای با نمایندگان دولت مطرح شد که برخی مدیران 
حقوق هــای باال و نجومی دریافت می کنند اما نمایندگان دولت معتقد بودند 
حداکثر حقوق هفت برابر حداقل حقوق است و حقوقی خارج از این چارچوب 
پرداخت نمی شود اما یکباره لیست حقوق مدیران یک دستگاه دولتی به نام 
صندوق بازنشستگی کشوری منتشر می شود که یک مدیر بیش از 60 میلیون 
تومان حقوق دریافت می کند. اگر سامانه حقوق نهایی می شد و در اختیار عموم 
مردم قرار می گرفت قطعاً این ارقام مشاهده نمی شد و در این صورت دیگر نیازی 
به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نبود و مردم خودشان تصمیم 
می گرفتند با مدیران ناکارآمد و سودجو چه برخوردی داشته باشند. زمانی که 
شفافیت در بدنه دولت وجود نداشته باشد اجرای قوانین مربوط به شفافیت 

نیز کنار گذاشته می شود و به نظر من مقصر اصلی این ماجرا مجلس است.
درست است که دولت نمی خواهد اقدام به انتشار حقوق مدیران خود کند 
اما هیئت رئیســه مجلس تاکنون چقدر برای اجرای این قانون تذکر دادند و 
پیگیر اجرای آن بودند؟ مجلس این قانون را مصوب کرده اما نظارتی بر اجرای 
آن ندارد و دولت هم متوجه عدم فشار از سوی مجلس است و نسبت به اجرای 

آن خود را خسته نمی کند.
متأسفانه مجلس به جای اینکه به دنبال اجرای قانون و شفافیت و ناظر بر 
عملکرد دولت باشد تماشاگر تخلفات دولت است. مردم باید مطلع باشند که 

مدیران کشور چقدر حقوق دریافت می کنند.
فیگارو:اروپادرحالبازیدادناست

صبرایرانبهسرآمدهاست
یک نشریه فرانسوی تصریح کرد صبر استراتژیک ایرانی ها در مقابل اروپا به 

سر آمده و تصور بر این است که اروپا در حال بازی دادن است.
روزنامه فیگارو نوشت: تهران برای اخطار به اروپا در جهت نجات توافق اتمی 
برجام، رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم را متوقف کرد.
اقدام ایران برای عبور از مرز مجاز 3/67 درصد در توافق هسته ای برجام 
برای غنی سازی اورانیوم، گواهی است بر این واقعیت که صبر استراتژیک این 

کشور، به سر رسیده است.
تصمیم دولت ایران در کاهش تدریجی تعهدات  خود در قبال توافق اتمی 
برجام، به معنای خروج از آن نیســت و هدف آن واداشتن کشورهای اروپایی 

برای نجات دادن توافق است.
در تهران، نوعی ناامیدی نسبت به فرانسه و کشورهای اروپایی پدید آمده 
است. در واقع اروپایی ها برای نجات توافق اتمی برجام که دونالد ترامپ سال 

گذشته از آن خارج شد، هیچ اقدامی انجام ندادند؛ آنها ایران را بازی دادند.
فارینپالیسی:ضعفاروپامقابلآمریکا

اینستکسرابیارزشکرد
یک نشــریه تخصصی سیاســت خارجی در دنیا تصریح کرد بسته اروپا 
 موســوم به اینســتکس نمی تواند شــرکت ها را به تجارت بــا ایران ترغیب

 کند.
فارین پالیسی نوشت: آخرین بیانیه ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی 
خود و افزایش سطح غنی سازی در واقع هشداری برای پایان برجام به حساب 
می آید و از سوی دیگر هم نشان دهنده این است که اروپا تا چه حد در مقابل 

آمریکا برای اتخاذ یک موضوع مستقل ضعیف است.
دونالد ترامپ سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم های شدیدی را 
علیه ایران اعمال کرد. تحریم هایی که شاید امکان انعقاد توافق جدیدی را 

نابود می کند. از سوی دیگر اروپایی ها با وجود وعده هایی که تاکنون به ایران 
داده اند، نتوانستند کمک چندانی به این کشور کنند.

به نظر می رسد با توجه به موضع ضعیف اروپا در مقابل آمریکا، راه اندازی 
اینستکس هم نتواند کشورها و شرکت های اروپایی را به تجارت با ایران ترغیب 

کند. چرا که همیشه ترس از مجازات های آمریکا وجود دارد.
به نظر می رسد که تصمیم اخیر ایران برای افزایش ذخایر و سطح اورانیوم 
خــود گامی در جهت فشــار بر اروپا برای اتخاذ موضعی مســتقل در مقابل 

آمریکاست.

بســم اهلل الرحمن الرحیم؛ ای عبدالعظیم! سالم گرم مرا به دوستدارانم 
برســان و به آنان بگو در دل هاشان برای شیطان راهی نگشایند، آنان را به 
راستگویی در گفتار و ادای امانت و سکوت و ترک درگیری و جدال در کارهای 
بیهوده فراخوان .و به صله رحم و رفت و آمد با یکدیگر و رابطه گرم و دوستانه 
دعوت کن. چرا که باعث تقرب به خدا و من و دیگر اولیاء اوست. دوستانمان 
نباید فرصت های گرانبهای زندگی و وقت ارزشمند خود را به دشمنی و پاره 

کردن یکدیگر تلف کنند و... .
گویی ماه ذی القعده در قرق امام رضا علیه السالم است. با والدت بانوی 
قم، شــروع می شود و به بزرگداشت برادر ایشان می رسد و در دهه دوم به 
میالد امام مهربان خراسانی. حرکت امام از مدینه به مرو در دهه سوم است 
و شهادت ایشان را نیز به روایتی، در همین ماه نوشته اند. امامی که هجرتش 
به ایراِن مهد تمدن و فرهنگ، برکات بی نظیری داشت که در شکوفایی ایران 
مؤثر افتاد. تضافر فرهنگ علوی با فرهنگ ایرانی، تصاعد و تضاعفی کوثری 
داشته و دارد که با مهاجرت برادران و خواهران و فرزندان امام رضا به جای 
جای ایران شروع شد و باعث ریشه گرفتن فرهنگ ایرانی اسالمی شده است. 
فرهنگی که از استواری آن همین بس که قوم خونخوار مغول را مسلمان نمود 
و از نسل های بعدی آنان اهل فرهنگ و هنر به وجود آورد. منطق محکمی که 
رضای آل محمد به فکر هوشــمند و حقیقت طلب ایرانی هدیه داد، ریسمان 
زرتابی است که نگهدار فرهنگ و تمدن کشور در تالطمات روزگاران است. 
نگاه واقع بینانه به ما می گوید که اگر فرهنگ ایرانی اسالمی نبود، از آن زمان 
تا منتهی به انقالب اســالمی، یاد و خاطره مردم این مرز و بوم، ده ها بار در 
هاضمه تاریخ از بین رفته بود و باید سرگذشت نیاکان و آیین خود را امروزه، 

در میان برگ و کاغذ مستشرقین و به التین می خواندیم.
اگر امروز متون و شــخصیت های اصلی علمی جهان اسالم و بخشی از 
جهان غرب، ایرانی است نتیجه همان فرهنگ بالیده در باغ اسالم ناب است. 
فرهنگی چنان مســتحکم که مطلقًا نمی توان توان و خدماتش به اسالم را 
نادیده انگاشت. ایرانی بودن ائمه مذاهب اهل سنت، شاگردان برجسته امامان، 
سرآمدان علوم مختلف و جدید آن زمان و حتی مرتب کردن و مزین کردن 
و منقح کردن زبان و ادبیات عرب توسط هم میهنان سلمان فارسی صورت 
گرفت که همگی نشان دهنده ظرف و ظرفیت مناسبی است که پذیرای رحیق 
معارف اســالمی شده است و این، افتخار، کم نه که بی نظیر است و می توان 
ایرانیان را قوم نشان شده ای دانست که افتخار حفظ و نگهداری گوهر اسالم 
ناب را یافته اند. انقالب اسالمی ایران که به ایران محدود نشد و مثل انفجار 
نور، در جهان منتشــر شد و امید محرومان و مستضعفان گردید و تا امروز 
ندای آزادیبخش و آزادگی است همه از این فرهنگ غنی برخاسته و توانسته 
است ســتون محکم و مطمئنی باشد برای آزادگاِن از هر ملت و ملیتی، که 

دست خود را به آن بگیرند و به پاخیزند و به راه افتند.
» فرهنگ مثل هواست« ضروری است و نمی توان آنرا محدود و محصور 
کرد. جاری و ساری است و همه را بهره مند می کند بی آنکه حتی دانسته شود. 
اگر سالم باشد حیات می بخشد و گرنه جان می گیرد، بی آنکه حتی بدانیم. 
رایحه خوِش در هوا را همه شــامه های سالم حس می کنند و بوی نامطبوع 
را نیز اگر عادت نشده باشد می فهمند. فرهنگ هم دقیقًا همین گونه است. 
سالمش حیات بخش است و مسمومش کشنده. تاریخ پر فراز و فرودمان به 
ما می آموزد که دوران مختلفی بوده که دلسوزانی نابغه، به دنبال فرهیختگی 
و فرهمندی فرهنگ ایرانیان بوده اند و در راه آن مجاهدت ها کرده اند و نام 
درخشان خود را ثبت کرده اند و در مقابل آنان، کوته نظران لجوج و دشمنان 
لدودی بوده اند که کمر به خرابی فرهنگ این سرزمین بسته و از هیچ خباثت 
و جسارتی فروگذار نکرده اند و اگرچه در مقاطعی موفق بوده اند ولی جوالنی 
بوده که به دولت نرسیده است و نتوانسته تنیدگی فرهنگ ایرانی اسالمی 

را از هم بگسالند.
رضای پهلوی اولین شاه دست نشانده تاریخ ایران است که توانست بدون 
هر فرهیختگی یا جنگ و جسارتی و تنها با حمایت نفوذی ها و عوامل انگلیس 
و بعد از بی رمقی مردم و علما و روشــنفکران در قتل عام نیمی از ایرانیان 
در نسل کشــی انگلیسی، به قدرت برسد و پهلوی ها در این ننگ و انگلیس 
در این فضاحت منحصر به فرد هستند. با پادشاهی رضاشاه، روند تخریبی 
مبانی فرهنگی کشور شــروع شد و پس از ظاهرسازی ها و زمینه سازی ها، 
در سال1314، دمل چرکین رضاشاهی رســمًا آغاز شد که اعتراض علما و 
مردم در تیرماه همان ســال و انقالب گوهرشاد، نمود اصلی آن گردید. در 
همه حکومت های راقی و پیشرفته، فرهنگ پسندیده و سنت های پذیرفته، 
سنگ بنای پیشرفت و مبنای تمدن است ولی در ایران، رضاشاه آن را به آتش 
کشید. اصاًل مهم ترین دلیل اسالم آوردن ایرانیان همین است که مردم تازگی 
و توانایی دین مبین را رشــد و پیشرفت فرهنگشان دیدند. دیدند که این 
دین در رگ های فسرده و فشرده فرهنگ و عقل و حکمتشان خون دوانید 
و اضافات را از آن زدود وگرنه حاضر نبودند که برایش 14 قرن هزینه دهند و 
چون جان شیرین مراقبتش کنند. اسالم بسیاری از سنت های فرهنگ ایرانی 
را تأیید و هدفمند و ترویج کرد که خداپرستی و دینداری، حجاب داشتن، 
جوانمردی، صله ارحام، حکمت آموزی و... به گواه قطعه آغازین این نوشته، 
که پیغام امام رضا به شــیعیان است و به عبدالعظیم سپرده شد. دستوری 
برای رشــد فرهنگ عمومی و منشور حقوق برادری، که پیشتر و بیشتر از 

حقوق شهروندی متکامل است.
ولی مأموریت پهلوی تیشه زدن به ریشه ها بود. همگام با آتاتورِک پس 
از عثمانی. امثال روشنفکران غربزده ای که دندان سالم را به جای پوسیده 
کندند نیز بودند که به جای اصالح ساختارها و ابتناء بر فرهنگ و دین و اینکه 
مزایای علوم جدید را بگیرند و معایبش را واگذارند، به فکر ریشه زنی دین 
افتادند و عامل عقب افتادگی را نه در بی عرضگی و فساد دربار و غربزدگی 
روشنفکران، که در چادر و چارقد زنان و عبا و قبای مردان دیدند و پیشرفت 
غرب را نه در کار و کوشش و تالش و تدبیر، که در رقص دختران بی حجاب 
دیدند. این ها شاه بی سواد را در این عقبگرد و تحجر یاری کردند و او نیز در 
اولین اقدام رسمی، استفاده از لباس و کاله یکدست را حتی برای روحانیون 
اجباری نمود. ممنوعیت عزاداری و روضه خوانی و تعطیلی حســینیه ها و 
تکایــا و... نیز از دیگر اقداماتش بود. ممنوعیت و اجباری، که تمرد از آن به 
کشته شدن می انجامید و در نهایت به ممنوعیت حجاب انجامید. تاریخ به ما 
آموخته که اگر قلب و قبله رئیس و روشنفکر انگلیس باشد، نه به عزاداری 
پابرهنه رضاشــاه می توان دلخوش کرد و نه به عمامه تقی زاده ها می توان 
امید بست چراکه آبشخور هر دو یک گودال است. بی اصالتند و بی فرهنگ. 
میوه خوش رنگ و لعابی هستند که ِکرِم خودکم بینی به دل دارند و از خاک 
اجنبی خوراک می گیرند و مملو از دوز و دروغ و دغلی هستند که ریشه در 

مغز استخوان ملکه و سران انگلیس دارد.
اگرچه 17 دیماه 1314 سالروز دستور کشف حجاب رضاخانی است ولی 
چون 21 تیرماه ســرآغاز 7 ســال دفاع مقدس فرهنگی مردم با افسادات 
پهلوی اول اســت، به عنوان روز عفاف و حجاب نامیده شده. مبارزه ای که 
تا تبعید رضاشــاه از ایران ادامه داشــت و تا امروز کشیده شده است. اگر 
انگلیِس آن روز از راه رضاشاه و با همراهی شعرا و روشنفکران و نویسندگان 
بــه دنبال بی فرهنگ و حجاب کردن مردم بود، امروز با رقاصان و فراریان و 
فاحشه های ماهواره ای به دنبال بی حیایی است. و عجیب است که انگلیس 
و انگلیســی ها تا به این حد از حجاب و حیا متنفر و ترسانند و برای عقب و 
جلو کشاندن چادر و چارقد زنان ایرانی تا به این حد هزینه می کنند. گمان 
می کنید کارشناسان رنگارنگی که در شبکه های ماهواره ای از هر زاویه که 
بتوانند به حجاب و عفاف و عامالن و حامالنش حمله می کنند، مجانی چنین 
فطرت فروشــی می کنند و عقل خود را به حراج می گذارند؟ آیا سیر کردِن 
شــکِم این همه دهن به مزد آسان است؟ و رسوایی این حقیقت کشی برای 

اینان سنگین نیست؟
واقعیت این است که دشمنان قســم خورده ما برای به زانو درآوردن و 
اســتثمار کشورهای مسلمان، هیچ سدی محکم تر از فرهنگ نیافته اند و از 
میان آنها محکم تر از فرهنگ ایران و در فرهنگ ما هیچ نمادی چون حجاب 
را نیافته اند که آنها را ناکام گذاشــته باشــد. آنها برای برده کردن ملت ها 
پیرو فرعون اند. او مردان را می کشــت و زنان را به اسارت می برد و اینان با 
رسانه های دجال وار، مردان را با بی غیرتی می ُکشند و زنان را با بی حیایی به 
اسارت می برند. و حجاب مهم ترین سد مقابل شیطان است و نباید فروریزد 
که با فروریختنش، جامعه جنسی می شود و خانه بی در و شهر بی دروازه، که 
بهشت دزدان دله ای است که غارتگر شوند. و بی فرهنگ، علف هرز و هرجایی 
اســت که با لگدی، کنده و سوزانده می شود. و خود وانهاده از چه می تواند 
مراقبت کند. زمان رضاشــاه روشنفکران برای مبارزه با حجاب، آن را عربی 
می نامیدند و امروز آن را متعلق به جمهوری اسالمی. تقی زاده های آن زمان با 
شعار غربی شدن، فرهنگ سوزاندند و تقی زاده های نفوذی امروز با 2030 به 
جنگ فرهنگ آمده و موذیانه و مخفیانه نقشه می کشند ولی همه این قماش 
بدانند که دانسته یا ندانسته سربازان خفت زده و نکبت بار دشمنان ایران اند 
و مردم نجیب ایران حیا و حجاب خود را نسل به نسل منتقل می کند و تاریخ 
همان گونه که بین امیرکبیر و آقاخان نوری و تقی زاده و جالل آل احمد تفاوت 

گذاشت، بین آنها و ایرانیان شریف نیز تفاوت خواهد گذاشت.

فرهنِگ ما  

گفت و شنود

دورهمی!
گفت: نشریه آمریکایی نیویورکر در تحلیلی نوشته است ایران تاکنون 

برنده تمام مناقشات منطقه بوده است.
گفتم: تا کور شود هر آن که نتواند دید!

گفت: این روزنامه نوشــته اســت، موفقیت ایران درحالی اســت که 
سیاستمداران و سران آمریکا و اروپا خود را برنامه ریزان برتر جهان می دانند 

و برای مقابله با ایران دهها اجالس و نشست داشته اند!
گفتم: یارو در جمع دوستانش می گفت، هم اکنون کسانی هستند 
که ما را دوست دارند ولی ما نمی فهمیم و ما هم کسانی را دوست 
داریم که آنها متوجه نیســتند و این احســاس ما را نمی فهمند، 
بنابراین نتیجه می گیریم ما یک مشت نفهم هستیم که اینجا دور 

هم جمع شده ایم !

محمدهادی صحرایی

صفحه 2
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یادداشت میهمان

دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
دیدار مشاور رئیس جمهور فرانسه با 
انتقاد از بی عملی کشور های اروپایی 
برای اجرای تعهداتشان در برجام 
گفت: تصمیم قاطع کشورما اجرای 
با اقدام متقابل  تعهدات، متناسب 
طرف های دیگر است و زمان انجام 
اقدامات یک طرفه به پایان رسیده 

است.
»امانوئل بن« مشاور رئیس جمهوری 
فرانســه صبح چهارشــنبه بــا »علی 
شمخانی« دبیر شــورای عالی امنیت 

ملی دیدار کرد.
شــمخانی در این دیدار با انتقاد از 
بی عملی کشور های اروپایی برای اجرای 
تعهداتشان در برجام و فقدان اراده کافی 
برای مقابله با اقدامات تخریبی آمریکا در 
این توافقنانه چند جانبه اظهار داشت: 
باتوجه به عدم اســتفاده اروپا از فرصت 
یک ســاله اجرای تعهــدات یک طرفه 
از ســوی ایران، تصمیم قاطع کشورما 
اجرای تعهدات، متناسب با اقدام متقابل 
طرف های دیگر اســت و زمــان انجام 
اقدامات یک طرفه به پایان رسیده است.

وی اجــرای برنامه کاهش مرحله 
به مرحله تعهدات هســته ای را راهبرد 
غیر قابل تغییر ایران برشــمرد و گفت: 

سرویس سیاسی-
یک دیپلمات اروپایی می گوید 
وقت کشی  برای  فرانسه  و  آمریکا 

علیه ایران تقسیم کار کرده اند.
در شرایطی که مقام های جمهوری 
اســالمی ایران از دولت های اروپایی به 
دلیل نداشتن برنامه عملی برای برخوردار 
کردن ایران از عواید توافق هســته ای 
»برجام« انتقاد می کنند یک دیپلمات 
اروپایی گفته که الزم است ایران مجاب 
شود در ازای »ژســت های نمادین« از 

سوی آمریکا به برجام برگردد.
یک دیپلمات اروپایی به شرط عدم 
افشای نام به خبرگزاری فرانسه گفت: 
ما به دنبال خرید زمان هســتیم. الزم 
است ایران را در ازای ژست های نمادین 
از طرف آمریکا با خودمان همراه کنیم.

خبرگزاری فرانسه نوشته تحلیلگران 
موافقند که تالش های اروپا در این راستا، 
در کوتاه مدت باید بر دو موضوع متمرکز 
باشــد: مجاب کردن ایران برای توقف 
فعالیت های غنی سازی و سپس مجاب 
کــردن »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریــکا بــه معلــق کــردن برخی از 
تحریم هــای جدیدی کــه علیه ایران 
وضع کرده است.در گزارش خبرگزاری 
فرانسه تصریح شــده است که »هدف 
فرانسه، مجاب کردن ایران برای توقف 
فعالیت های غنی سازی و سپس مجاب 
کــردن ترامپ به معلق کردن برخی از 
تحریم های جدیدی است که علیه ایران 

وضع کرده است«. 
نکته قابل توجه اینجاست که طرف 
اروپایی علیرغم عهدشکنی و بی عملی 4 
ساله در برجام، باز هم با گستاخی مدعی 
شده است که ابتدا ایران باید فعالیت های 
غنی ســازی خود را معلق کند و سپس 
ترامپ درباره تعلیق تحریم های جدید 
ایران تصمیــم بگیرد، این یعنی همان 
وعده نسیه اروپا و آمریکا در مقابل اقدام 

نقد ایران.
خرید زمان علیه ایران

دیپلمات اروپایی تصریح کرده است 
که آمریکا و فرانسه برای وقت کشی علیه 
ایران تقسیم کار کرده اند. چندی پیش 
فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون،  امانوئل 
در اظهارنظری گستاخانه گفته بود: من 
هیچ گاه دربرابر ایران ساده لوح و زودباور 
نبودم. اختالف نظر ما با آمریکا بر ســر 

شیوه رفتاری ماست.
همزمان با انتشار گزارش فوق، ژان 
ایو لودریان وزیر خارجه فرانســه گفته 
اســت:آمریکایی ها، باوجود آنکه دیگر 
در برجام نیستند، می توانند ژست الزم 
برای دلجویی از ایران را از خود نشــان 
دهند تا فضایی را برای مذاکره در جهت 
پیشگیری از تنش غیرقابل کنترل و یا 

حتی یک تصادف باز کنند.

گزارش خبرگزاری فرانسه از تاکتیک غرب علیه ایران

دیپلمات اروپایی: آمریکا و فرانسه
برای وقت كشی تقسیم كار كرده اند

نکته قابل تأمل اینجاست که امانوئل 
بن، مشــاور دیپلماتیک رئیس جمهور 
فرانســه )دیروز- چهارشنبه( در دیدار 
با علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی کشورمان مدعی شده است 
که به عنوان میانجی به تهران نیامده و 
حامل هیچگونه پیامی از سوی آمریکا 

برای ایران نیست.
برخالف ادعای مشاور دیپلماتیک 
ماکرون،هدف اصلی فرانســه در رفت 
و آمدهــای دیپلماتیــک اخیر، داللی 
تطمیع و ارعاب از ســوی ترامپ است. 
در ایــن میان، »ژســت های نمادین« 
به عنــوان ابزار تطمیع و »تهدید درباره 
تحریم های جدید« به عنوان ابزار ارعاب 

به کار می رود.
فرانسه، بدهکار است

فرانســه در ماه های اخیر ژســت 
واســطه و منجی برجام به خود گرفته 
است. این در حالی است که این کشور 
خــودش در برجــام به ایــران بدهکار 
اســت و عالوه بر این به دلیل میزبانی 
از گروهک های تروریستی ضدایرانی و 
معاندین و سران آشوب ها در کشور خود، 

در جایگاه متهم قرار دارد و نه منجی.
فرانسه همان »پلیس بد مذاکرات 
هسته ای ایران و 1+5« است که اکنون 
ژست مضحک »پلیس خوب« به خود 
گرفته اســت. شــرکت های فرانسوی 
از جمله توتال و پــژو، در مقابل ایران 
بدعهدی و فریبکاری کردند و باید برای 

این اقدامات ضدایرانی پاسخگو باشند.
هوشیاری در مقابل وقت کشی

هدف اصلی آمریکا و اروپا، استمرار 
شرطی ســازی مردم ایــران با برجام و 
وقت کشی و پرت کردن حواس عمومی 
از میدان اصلی نبرد -جنگ اقتصادی- 
است و مذاکرات جدید دقیقا در همین 

راستا عمل می کند.
اکنون 4 ســال از امضای برجام و 
همچنین 14 ماه از خروج آمریکا از برجام 
سپری شده است. در حال حاضر هدف 
آمریکا و شرکای اروپایی اش، نه احقاق 
حقــوق برجامی ایران بلکه خرید زمان 
برای اجرای نقشه های ضدایرانی است. 

دولت آقــای روحانی بایــد روند 
منفعالنه »کاهش میلیمتری تعهدات« 
را تغییر داده و وقت کشی طرف مقابل 

را ناکام بگذارد. 
اولتیماتوم،  اعــالم  اصلی  کارکرد 
واکنش قاطعانه با هدف هزینه دارکردن 
بی عملی طرف مقابل و وادارکردن او به 

تغییر رویکرد خصمانه است.
رد فعال سازی مکانیسم ماشه

دیپلمات های اروپایی که به شرط 
عدم افشــای نام با رویتــرز گفت وگو 
می کردنــد تصریح کردند کشــورهای 
اروپایــی »مکانیســم ســازوکار حل  

اختالفــات« در برجــام- معــروف به 
مکانیسم ماشه- که می تواند به احیای 
تحریم های بین المللی علیه ایران منجر 
شود را فعال نکرده اند. هیئت نمایندگی 
اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، بار دیگر بابت خــروج آمریکا از 
توافق هسته ای برجام ابراز تأسف کرده و 
از ایران خواست به این توافق پایبند باشد.
اروپایی ها به هیچ عنوان به تعهدات 
برجامی خود عمل نکرده اند و عالوه بر این 
در مقابل عهدشکنی های آمریکا نیز صرفا 

به ابراز تأسف بسنده کرده اند.
هیــالری کلینتــون، وزیر خارجه 
اســبق آمریکا با انتقاد شدید از رویکرد 
دولت ترامپ در قبال ایران نوشــت که 
رئیس جمهور آمریکا با خروج از توافق 
هسته ای، اهرم فشار خود علیه ایران را 

از دست داد.
آژانس تایید کرد

به گزارش فارس، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی 
به شــورای حکام تایید کرد که سطح 
غنی ســازی اورانیــوم در ایران افزایش 
یافته است.خبرگزاری »رویترز« به نقل 
از دیپلمات ها نوشته است که آژانس در 
این گزارش اعالم کرده است که خلوص 
غنی سازی اورانیوم ایران از 3/67 درصد 
مقرر در توافق هسته ای، به 4/5 درصد 

افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، میزان ذخایر 
اورانیوم با غنای پایین ایران به 213/5 
 )UF6 کیلوگرم )حدود 316 کیلوگرم
رســیده است. براساس توافق هسته ای 
سال 2015، سقف ذخایر اورانیوم با غنای 
پایین ایران 202/5 کیلوگرم تعیین شده 
است. در گزارش 10 روز پیش آژانس، 
که اجرای اولین گام کاهش تعهد ایران 
به برجام را تایید کــرد، این رقم 205 

کیلوگرم بود.
شــورای حکام آژانــس دیروز به 
درخواســت آمریــکا و برای بررســی 
تصمیمات هســته ای ایران تشــکیل 
جلسه داد. واشنگتن در حالی درخواست 
برگزاری این نشست را مطرح کرده که 
خود 14 ماه است که از توافق هسته ای 
خارج شــده و تحریم های گسترده ای 
علیه جمهوری اسالمی ایران وضع کرده 
اســت. ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران این رفتار واشــنگتن را »طنزی 

تلخ« توصیف کرد.
هیئت آمریکا در نشســت شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بار 
دیگر ادعای آمادگی برای مذاکره بدون 
پیش شرط با ایران را تکرار کرد و اقدامات 
تازه ایران در کاهش تعهدات برجامی را 
اولیانوف،  خواند.میخائل  »باج خواهی« 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 

مستقر در وین، در نشست دیروز شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
طرف هــای برجام یادآوری کرد که این 
توافق قرار بوده به عادی ســازی روابط 
اقتصادی و تجاری با ایران منجر شود. 

بهروز کمالوندی، معاون ســازمان 
انرژی اتمی گفت: اگر طرف های مقابل 
به تعهدات خود عمل نکنند، گزینه های 
مختلفی از جمله افزایش غنی سازی، به 
کارگیری ماشین های پیشرفته و افزایش 

سانتریفیوژ را داریم.

در دیدار فرستاده رئیس جمهور فرانسه

شمخانی: زمان انجام اقدامات یکطرفه
 به پایان رسیده است

این مســیر در چارچوب بند های 26 و 
36 برجــام تا زمان تحقق کامل حقوق 

ایران ادامه خواهد یافت.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی، 
سیاســت فشــار حداکثری آمریکا را 
راهبردی شکست خورده عنوان کرد و 
خاطر نشان ساخت: ایران در عمل اثبات 
نموده که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و 
دفاعی توانمندی و ظرفیت مدیریت و 
مقابله با تنش ها و چالش های مختلف 
را دارد و با کشــوری با این مشخصات 

نمی توان با زبان زور سخن گفت.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، 
شــمخانی افزود: آمریکا امروز استقالل 
اروپا را نیز به گروگان گرفته و کشور های 
اتحادیه اروپا باید برای دفاع از هویت و 
اســتقالل خود در برابر یکجانبه گرایی 

آمریکا بایستند.
»امانوئل بن« مشــاور دیپلماتیک 
رئیس جمهوری فرانسه نیز در این دیدار 
گفت؛ من به عنــوان میانجی به ایران 
نیامده ام و حامــل هیچگونه پیامی از 

سوی آمریکا برای تهران نیستم.
بن افزود: با توجه به نقش و اثرگذاری 
غیــر قابل انکار ایران درمنطقه، پاریس 
عالقمند به تداوم گفت وگو و همکاری 
با ایران برای مدیریت بحران های جاری 

درسوریه، یمن، عراق و لبنان است.
وی در ادامه مدعی شــد: مکرون 
به دنبال دستیابی به ابتکارات مشترک 
برای ایجاد آتش بس در جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه ایران بوده و معتقد است که 
این اقدام به کاهش تنش های رو به تزاید 

در منطقه منجر خواهد شد.
مشــاور دیپلماتیک رئیس جمهور 
فرانسه همچنین با محمد جواد ظریف، 

وزیر امور خارجه دیدار کرد. 
در این دیدار آخرین تحوالت مربوط 
به موضوعات مختلف فی مابین دو کشور 
و همچنیــن مســائل بین المللی مورد 

رایزنی قرار گرفت.
در این دیدار سید عباس عراقچی 
معاون سیاســی وزیر خارجه ایران نیز 

حضور داشت.
پیام کتبی مکرون به روحانی 

مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری 
فرانســه همچنین عصر دیروز به دیدار 
حجت االســالم روحانی رفــت و پیام 
کتبی »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 
فرانسه را تقدیم رئیس جمهور کشورمان 

کرد.
روحانی در این دیدار ضمن قدردانی 
و استقبال از فعالیتهای آغاز شده توسط 
آقای »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 
فرانســه و همچنین پیام ایشان، گفت: 
ایران کامال راه دیپلماســی و مذاکره را 
باز نگه داشته است و امیدواریم طرفین 
برجام از این فرصت به خوبی اســتفاده 
کننــد تا به نقطه مطلوب یعنی اجرای 

کامل برجام برسیم.
رئیس جمهــور تاکید کرد: هدف 
اصلی جمهوری اسالمی ایران این است 
که تعهدات قید شده در برجام از سوی 
طرفین آن به طور کامل اجرا شــود و 
چنانچه طرفین به تعهدات خود عمل 
کنند، ایران هــم گام های جدیدی در 
تکمیل تعهدات خود بر خواهد داشت. 

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت االسالم و المسلمین کاظم 
صدیقی در مصالی امام خمینی )رحمه اهلل علیه( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته از 
ساعت 11:45 در مصالی امام خمینی )رحمه اهلل علیه( آغاز می شود. در این مراسم، 
پیش از ایراد خطبه ها، حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی 
فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی به مناسبت »هفته حج« و امید 
علی پارســا، معاون وزیر و رئیس  کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت »هفته 
فرهنگ مالیاتی« به سخنرانی خواهند پرداخت. حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی 

نیز به ایراد خطبه ها خواهد پرداخت. درب های مصال از ساعت 10:30 باز می شود. 

نماز جمعه تهران به امامت 
حجت االسالم والمسلمین صدیقی اقامه می شود


