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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* آقای روحانی! شما در فردای عاشورا  هیچ اشاره ای به شهادت عزاداران 
حسینی در کشمیر  و نیجریه نکردید؟! حتما کشته ها و مجروحین باید در 
ینگه دنیا و اروپا باشند که محکوم کنید؟! گفتید تعهد در برابر تعهد. پس چرا 
قبل از این که طرف برجام کاری انجام دهد و گامی بردارد شما تمام تعهدها 
را با ســرعت فوق انتظار آنان انجام دادید و امروز هم حتی همین حرکت 

الک پشتی تان را با کم ترین امتیاز صوری دشمن حاضرید متوقف کنید؟
نیکنام

* چگونه اســت که اصالح طلبان در مورد خود سوزی دختری که دارای 
بیماری عصبی بوده و با تحریک آنان اقدام به خودکشی کرده جنجال راه 
انداختند ولی در قضیه کشته شدن خانم میترا استاد همسر دوم نجفی به 
دست همسر اصالح طلبش سکوت اختیار کردند و حتی به این خانم تهمت 

مهدور الدم بودن زدند.
0911---8495

* خانم ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری بداند مطالبه اکثریت قاطع 
بانوان فرهیخته کشــورمان هیچ وقت به جای حل مشــکالت معیشتی و 
فرهنگی به امر نازل و ابزار شــده ای مثل حضور در استادیوم های برگزاری 
مسابقات فوتبال مردان تقلیل نیافته و نخواهد یافت. عالوه بر این که درباره 
حضور زنان همراه با اختالط در استادیوم ورزشی مردان مراجع معظم تقلید 
بدون هیچ قید و تبصره، بند، الی قید و استثنا اعالم کرده اند که جایز نیست.
نوربخش

* جای تأسف دارد که جبهه مقاومت در اوج قدرت و صالبت قرار دارد ولی 
دولت فعلی بسیار ضعیف و ناتوان عمل می کند.

0911---0049
* مشکل اصالح طلبان این است که تئوریسین هایشان فریب خورده آمریکا 
و غرب هســتند و تصور می کنند که با دیپلماســی التماسی، غربی ها به 
آنان روی خوش نشــان می دهند! در حالی که تجربه نشان داده این روش 
دشمنان را گستاخ تر و زیاده طلب تر از گذشته می کند، بدون این که کم ترین 

امتیازی بدهد.
0912---7345

* شاید الزم است خاطرات ژنرال تیتو رهبر فقید یوگسالوی درباره وجود 
جاسوس در کابینه را هر روز در تمام سرشماره ها تکرار کنید تا کارساز شود 

و کسی در دولت تأملی نماید!
0935---8288
* مشکالت به وجود آمده برای کشور نتیجه میدان دادن به فتنه گران در 
این دولت است. و گرنه چرا باید کشورهای اروپایی برای ایران شاخ و شانه 

بکشند؟ چون پشت گرم به حضور عوامل شان در داخل هستند.
0902---3107

* هیچ ذلتی از این بدتر نخواهد بود اگر دولتمردان بخواهند برای 15 میلیارد 
دالر صدقه اروپایی ها کاله گشاد دیگری مثل برجام سر خود و ملت بگذارند. 
دولت اگر جلوی چوب حراج  زدن به 18 میلیارد دالر ذخیره ارزی کشور را 

می گرفت االن این منت گذاشتن اروپایی ها اصال مفهومی داشت؟
0912---3104

* از روزنامه کیهان درخواست می کنم لیست وعده  های 6 سال گذشته دولت 
را منتشر کند، مردم در انتخابات آتی بیشتر دقت کنند.

0918---7415
* تنها رئیس جمهوری که بعد از انقالب اسالمی با رئیس جمهور شیطان 
بزرگ تلفنی صحبت کرد و او را با ادب نامید دکتر روحانی بود، دنباله اش 
هم اعمال شدیدترین تحریم های آمریکا در زمان دولت خود ایشان بود! و 
تنها وزیر امور خارجه ای که در این 4 دهه با وزیر خارجه شــیطان بزرگ 
صمیمانه مذاکره کرد و امضای او را تضمین شده تلقی کرد دکتر ظریف بود 
که آخر االمر هم مورد تحریم شیطان بزرگ قرار گرفت! فاعتبروا یا اولی االبصار!
0912---0594

* از امور ماندگاری که دولت نهم و دهم انجام داد راه اندازی سامانه کارت 
سوخت بنزین و گازوئیل، پرتاب موفق ماهواره حامل موجود زنده به فضا، 
غنی سازی صنعتی و نیز 20 درصدی، مسکن مهر که توسط سازمان ملل 
به عنوان الگو به جهانیان معرفی شد و پرداخت یارانه ها بود که بخش قابل 
اعتنایی از جامعه را از حداقل معیشت برخوردار کرد. ای کاش دولت مدعی 
تدبیر مشکالت این امور را برطرف می کردند نه اینکه خط بطالن بر آن ها 
بکشد که پس از 6 سال مجبور شود دوباره به احیای کارت سوخت و مسکن 
مهر روی آورد. چه آسیب هایی از این بی تدبیری ها به کشور و ملت وارد شد 

و متأسفانه پاسخگو هم نیستند.
0916---6043

* حال و روز دولتمردان ما از دو حال خارج نیســت یا کار بلد نیســتند و 
می خواهند با حرافی مردم را مشــغول کنند تا دوره مسئولیتشان سپری 
 شود یا عمدا کار نمی کنند و به نارضایت تراشی مردم روی آورده اند. در هر 

دو صورت مقصرند و باید در پیشگاه ملت و حضرت حق پاسخگو باشند.
0914----6494

* حامیان برجام چرا حاضر نمی شوند در مناظره ای با مخالفان برجام شرکت 
کنند تا شبهات برای مردم خاتمه یابد؟

0919----5276
* خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی 
ریشخند تلخ یانکی ها به دیپلماسی خنده بود! حال باید متولیان سیاست 
خارجی کشورمان با عبرت گرفتن از این ماجرا در مذاکرات تمام نشدنی با 
چند کشور اروپایی به آنان تفهیم کنند که ملت ایران با اطاعت از فرامین 
امام خامنه ای همچون سد سدید و دیواری حصین که هیچ کس را یارای 

عبور از آن نیست در برابر هر مستکبری می ایستند!
0915---0609
* ان شاءا... مردم در اربعین امسال آغاز عملی شدن گسترده گفتمان جهاد 
و مقاومت را رقم خواهند زد و در خیزی برای اصالح وضعیت قوای سه گانه 

دولت در طراز انقالب شکل می دهند.
021----2085
* از شهر مهران تا پایانه مرزی از زوار مبلغ ده هزار تومان برای شهرداری 
می گیرند و هنگام برگشت هم از تاکسی ها دریافت می کنند. مبلغ 12/500 
تومان هم عوارض خروج از کشور باید بپردازیم. آیا نظارتی بر این امور هست؟
0912----8397
* مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت چندی پیش گفت تمام کسانی که 
تحت پوشش بیمه ســالمت نیستند باید تحت پوشش قرار گیرند. عرض 
می کنم چه فایده ای دارد؟! پدرم به علت شکستن فیمور لگن 14 میلیون 
تومان هزینه پرداخت و یک ریال هم بیمه نپذیرفت! و حتی هیچ دارویی 

را هم قبول نکرد؟!
0911----4559
* شــماره تلفن های متعددی را که در پوشش خدمات مشاوره به جوانان 
مجرد در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی قرار داده اند برای سرکیسه 
کردن مردم است. عرض بنده این است که چرا دولت فضای مجازی را رها 

کرده و هیچ احساس مسئولیتی نمی کند؟
0914----4854

خبر ویژه
آیا شباهت خودسوزی نیوشا و سحر

 قابل بررسی نیست؟!
در اواخــر دهه 60 یکی از اعضای گروهک  فدائیان خلق  به نام نیوشــا فرهی به 
عنوان اعتراض به جمهوری اسالمی ایران، در مقابل سازمان ملل در نیویورک دست به 
خود سوزی زد و در حالی که سایر اعضای این گروه اطراف او را گرفته و برای نجات وی 
اقدامی نمی کردند، در آتش سوخت و جان سپرد. یک هفته بعد از این ماجرا معلوم شد 
مرکزیت گروه یاد شده از بیماری افسردگی وی که در حال مداوا نیز بود سوء استفاده 
کرده و به او قبوالنده بود خودش را به آتش بکشد و تاکید کرده بود که این اقدام یک 
حرکت نمادین خواهد بود و اعضای گروه بالفاصله دست به کار شده و بی آنکه آسیب 
چندانی ببیند آتش را خاموش کرده و او را نجات خواهند داد! ماجرای این جنایت با 
اعتراف یکی از اعضای گروه که دچار عذاب وجدان شده بود به پلیس اطالع داده شد و 
برده بودند،  از سوی دیگر خانواده وی هم که به اصل ماجرا و جنایت گروهک مزبور پی 

در یکی از دادگاه های نیویورک اقامه دعوا کردند و... 
ماجرای غم انگیز سحر خدایاری که به فریب دختر آبی معرفی شده است نیز از جهات 
مختلف با ماجرای خودسوزی نیوشا فرهی همخوانی و مشابهت جدی دارد. آن مرحومه 
به گفته پدر داغدارش، از نوعی بیماری عصبی رنج می برده و در حال مداوا نیز بوده است.

انقالب داخلی به انواع ترفندهای جنایت آمیز،   با توجه به آلودگی برخی جریانات ضد 
احتمال اینکه ماجرای خود سوزی او هم از سوی برخی جریانات مورد  اشاره برنامه ریزی 

شده باشد وجود دارد و دستگاه قضایی نباید از کنار آن به آسانی عبور کند.
 دستگاه قضایی و مراکز اطالعاتی و امنیتی با بررسی دقیق ماجرا می توانند صحت 

یا نادرستی این احتمال را کشف و به آگاهی مردم برسانند. 
این بررسی و تحقیق مشترک قضایی و اطالعاتی باید از بازجویی کسانی آغاز شود 
کــه علی رغم اظهارات پدر محترم آن مرحومه درباره بیماری فرزندش و اطالع قطعی 
از عــدم صدور حکم محکومیت او به زندان و... اصرار دارند ماجرا را وارونه روایت کرده 
و با این وارونه نمایی زمینه ای برای حمله به نهادهای قانونی نظام فراهم آورند. احضار 
افرادی از این دســت و بازجویی از آنها می تواند ســرنخی برای کشف حقیقت ماجرا و 
شناسایی تحریک کنندگان احتمالی باشد. بدیهی است که در جریان این پی گیری باید 
از مالحظات رایج و دست و پا گیر اجتناب کرد. چه  اشکالی دارد که دروغ پردازان درباره 
این ماجرای غم انگیز در هر جایگاهی که هستند برای کشف پشت صحنه احتمالی و 
پاسخگویی درباره دروغ بافی های خود مورد سؤال قرار بگیرند. مثال از فالن خانم یا آقای 
نماینده و فالن هنرپیشــه و فالن... پرسیده شود این دروغ ساخته خودش است یا از 

جایی به وی دیکته شده است؟! و اساسا از این دروغ بافی چه انگیزه ای داشته است؟!
اروپایی ها از استاکس نت تا اینستکس
دشمنی کردند اما شریک پنداشتیم!

از استاکس نت تا اینستکس، آمریکا و اروپا سرگرم اجرای پروژه های ضدایرانی بوده اند 
و این درحالی اســت که دولت ما در همین چند ماه گذشته، نگاه دوست و شریک به 

برخی دولت های اروپایی درگیر در خرابکاری استاکس نت داشته است.
روزنامه جام جم با اشــاره به گزارش مستند یاهونت که به خرابکاری علیه برنامه 
هسته ای ایران در دولت اوباما می پردازد، نوشت: در روزهایی که مذاکرات ایران و اروپا 
درباره برجام با شدت زیادی در جریان بود تارنمای خبری یاهونیوز در آمریکا و روزنامه 
فولکس کرانت در هلند به صورت همزمان اقدام به انتشــار گزارشــی درباره ویروس 
استاکس نت کرده اند؛ ویروسی که وظیفه آن مختل کردن برنامه هسته ای ایران با هدف 

خرید زمان برای طراحی های آینده بوده است.
گزارش منتشر شده نشان می دهد، استاکس نت پروژه مشترکی بوده که با همکاری 
آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی هلند، فرانسه، آلمان و کمک های انگلیس و فرانسه 

انجام شده است.
در سال های گذشته بارها منابع مختلف اعالم کرده اند ساخت و طراحی این ویروس 
کار نهادهای اطالعاتی و امنیتی آمریکا و فرانسه بوده و گزارشی هم که اخیرا منتشر 

شده بار دیگر این مسئله را تایید می کند. 
بر اساس ادعای این گزارش، عامل اصلی اجرای این پروژه، یک عامل نفوذی مرتبط 
با سرویس مرکزی اطالعات و امنیت هلند بوده که به درخواست سیا و موساد استخدام 
شده بود و در یک مرحله اطالعات الزم را برای طراحی این ویروس به خارج منتقل و 
در مرحله بعد، دستگاه های تاسیسات نطنز را به ویروس طراحی شده، آلوده کرده است. 
در این گزارش آمده است آلمان مشخصه های فنی و تخصص خود در زمینه سیستم های 
کنترل شــرکت آلمانی زیمنس که از آنها در نطنز برای کنترل گردش سانتریفیوژها 

استفاده می شد و فرانسه اطالعات مشابهی را ارائه کرده بودند.
جام جم با اشاره به گام بعدی اخاللگری در قالب ترور فیزیکی دانشمندان هسته ای، 
به گام سوم دشمن می پردازد و می نویسد: پس از این مرحله، مذاکرات هسته ای در سال 
2015 بر اساس توافقی که میان ایران و 1+5 منعقد شد، ایران پذیرفت در قبال رفع 
تحریم ها، بخش هایی از فعالیت های هســته ای خود را که غربی ها روی آن حساسیت 

داشتند، متوقف کند.
پس از این توافق، ایران به تعهدات خود عمل کرد اما ســایر طرف ها به آنچه در 
برجام متعهد شــده بودند عمل نکردند و ســال 97، آمریکا رسما از این معاهده خارج 

شد. پس از خروج آمریکا، اروپایی ها در برجام باقی ماندند و با درخواست از ایران برای 
ماندن در توافق، قول دادند جلوی خســاراتی را که از محل خروج آمریکا از برجام به 
ایران وارد می شود، بگیرند. اما به نظر می رسد این پروژه هم برمبنای همان پروژه های 
قبلی برای خرید زمان و تاخیر در فعالیت های هســته ای ایران بود زیرا از اردیبهشت 
97 که آمریکا از برجام خارج شد اروپایی ها وعده های مختلفی به ایران داده اند و هر بار 
پس از گذشت چند ماه اعالم کرده اند وعده قبلی، مشکالتی داشته و طرح جدیدی در 

دستور کار قرار گرفته است.
اروپایی ها ابتدا از ساز و کاری به نام اس.پی.وی یاد می کردند که قرار بود تا پایان 
سال 2018 میالدی عملیاتی شود اما این کار چند بار به تاخیر افتاد و نهایتا اعالم شد 
قابل عملیاتی شدن نیست. در یکی دو ماه اخیر هم که فرانسه در حال ارائه پیشنهادهایی 
به ایران است، مذاکرات فراوانی میان رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور فرانسه درباره 
این طرح ها ارائه شده و مسئوالن وزارت خارجه کشورمان با جدیت در حال بررسی و 
چکش کاری این طرح ها هستند، اما همچنان چشم انداز روشنی برای این طرح فرانسه نیز 
به چشم نمی خورد. همین مسئله باعث شده تا برخی معتقد باشند تمامی این اقدامات 
همچون استاکس نت، پروژه مشترکی میان اروپا، آمریکا و اسرائیل برای مختل کردن 

پیشرفت برنامه هسته ای ایران است.
واعظی: فضای ورزشگاه ها مناسب نیست

جنیدی: زنان حتمًا باید به ورزشگاه ها بروند)!(
نقیض گویی مدیران دولتی، صدای محافل رسانه ای حامی و همسو را هم درآورده است.

سایت »جماران« از اظهارات ضدونقیض مدیران دولت درباره رفتن زنان به ورزشگاه ها 
نوشت: »همزمان با انتشار اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت و اعالم موضع دولت 
درباره ماجرای ورود زنان به اســتادیوم های ورزشی مبنی با مهیا بودن زیرساخت ها و 
تالش برای وقوع این امر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهاراتی جداگانه 

گفت: »حضور زنان در ورزشگاه ها با فضای فعلی به مصلحت نیست.«
خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در همین خصوص گفت: »سلب 
حق معنایی ندارد و دولت هم همین موضع را دارد و معتقد است که باید از این مسأله 
حمایت کنیم. دولت تاکنون چندمرتبه شرایط را فراهم کرده است« فارغ از ارزشگذاری 
بر موضوع ورود زنان و خانواده ها به ورزشگاه ها باالخره بایستی مشخص شود که موضع 
دولت قرار است از سوی چه کسی اعالم شود چرا که اصاًل زیبنده نیست که از درون 

دولت صداهای مختلف شنیده شود.
به نظر می رســد دولت پیش از این موضوع بایستی زیرساخت های خود در درون 
کابینه را فراهم کند چرا که نبود زیرســاخت های بدیهی و الزم در درون دولت، بیش 
از موضوع نبود زیرساخت ها برای ورود خانواده ها به استادیوم به چشم می آید در نتیجه 

دولت نیازمند آن است الاقل تکلیف خودش را با اعضایش مشخص کند«
یادآور می شود دیروز واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: با فضای فعلی 
طرفــداران تیم ها علیه یکدیگر فحش می دهند و درگیری وجــود دارد، حضور زنان 
در ورزشــگاه به مصلحت نیســت. اما نکته عجیب در این میان، دفاع خانم جنیدی از 
رفتن زنان به ورزشگاه ها با وجود اذعان آقای واعظی به یک واقعیت تلخ درباره فضای 
نامطلوب ورزشگاه ها برای بانوان است. متأسفانه خانم جنیدی در یک سال گذشته با 
مواضع غیرمنطقی بارها نشان داده که میل به سیاست بازی در رویه او بر نگرش حقوقی 
و معطوف به منافع ملی غلبه دارد. در عین حال باید از امثال وی پرســید آیا دفاع از 
حقوق بانوان، منوط به بردن آنها به ورزشگاه هاست؟! یا اساساً رفتن یا نرفتن خانم ها به 

ورزشگاه ها چه ربطی به معاونت حقوقی ریاست  جمهوری دارد؟!
غلط زیادی

دزدان دریایی ملکه
وزارت خارجه انگلیس ضمن احضار سفیر ایران در لندن، مدعی شد تحویل نفت 

نفتکش آدریان یک به سوریه، عدم پایبندی ایران به تعهد و بی اخالقی بوده است!
همزمان سخنگوی وزارت خارجه انگلیس هم عزیمت آدریان یک به سواحل سوریه 
را عمیقاً نگران کننده خواند. یاوه گویی مقامات انگلیســی در حالی است که آنها اصاًل 
صالحیت توقیف نفتکش حامل نفت ایران را در تنگه بین المللی جبل الطارق نداشته اند. 
نکته دوم این است که انگلیس به واسطه برگزیت، تصمیم بر خروج از اتحادیه اروپا گرفته 
اما همزمان برای توجیه راهزنی دریایی خود در جبل الطارق، به تحریم اتحادیه اروپا علیه 
ســوریه متوسل شد. ثالثاً، مصوبات اتحادیه اروپا برای اعضای آن الزم االتباع است و نه 
ایران. با این اوصاف، اقدام انگلیس اقدامی کامالً غیرقانونی و دزدانه بوده و ورشکستگی 
اخالقی روباه پیر را نشــان می دهد. بنابراین دلیلی ندارد که ایران بخواهد برای آزادی 

نفتکش حامل نفت خود، تعهدی بدهد.
اظهار نگرانی انگلیس برای اخالق و تعهد در حالی است که انگلیسی ها با عملکرد 

رذیالنه خود در برجام، سمبل بی اخالقی هستند.

کرباسچی: شرط گذاران
آخرش در انتخابات شرکت می کنند

آشفتگی در اردوگاه مدعی اصالح طلبی شدت گرفته است. در حالی که کرباسچی 
تصریح می کند »مدعیان حضور مشروط در انتخابات، آخرش رأی می دهند، محمدرضا 
تاجیک می گوید »برخی اصالح طلبان یک زمانی چک سفید امضاء می دادند و حاال 

اپوزیسیون شده اند.
به نوشته روزنامه شرق، کرباسچی در حزب ندای ایرانیان گفته است: »آیا گزینه ای 
جز صندوق رأی وجود دارد؟ بنابراین با وجود همه دعوا هایی که در ایران داریم، راهی 
جز صندوق رأی نداریم. اصال شرط و حضور مشروط شما پذیرفته نشد، بعد می خواهید 
چه کار کنید؟«. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: »منتقد فراکسیون امید 
و شورا ]شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان[هستم، انتقاد ما این نبود که تالش 
کردیم مثال نماینده فرستادیم شورای شهر، بلکه این بود که درست انتخاب نکردیم. 
االن در مجلس چه چیزی کم داریم؟ مجلسی می خواهیم که برای کشور راهگشا باشد 

و به نظام کارایی تزریق کند، پس باید آدم های کارآمد را انتخاب کنیم«.
او بیان کرد: »واقعا نمی دانم اصالحات چیســت؟ چه کسی گفته است که من 
عقب نشینی کردم؟ گفته ام این اصالحاتی که بیست و اندی سال در مملکت علم شده، 
به دنبال اصالح چیست؟ سیاست، اخالق، اجتماع و زندگی مردم را می خواهیم اصالح 
کنیم؟« در همین حال محمدرضا تاجیک گفته است: »امروز می بینیم که جریان 
اصالح طلبی متاسفانه عمدتا به دست برخی از اصالح طلبان به حاشیه رفته و چندان 
امیدی نداریم که آن نقشی را که در این چهار دهه بازی کرده است، بتواند ایفا کند. 
هم در خوان نعمت و قدرت حضور دارند و منشی از خودشان بروز می دهند که بتواند 
هر جایی که توزیع قدرت هست حضور داشته باشد و هم به موقع لیز می خورند و چهره 
اپوزیسیونیستی به خودشان می گیرند و از بازخوردهای این چهره بهره می برند. یادمان 
نرود کسانی که در فرآیند انتخابات 92 تمام هستی و سرمایه تاریخی اصالح طلبی را 
در سبد یک گروه گذاشتند و چک سفید بدون امضا دادند آن موقع نقش اپوزیسیون 
را ایفا کردند، امروز که می بینند از این رهگذر دیگر حیثیت و شخصیتی برای جریان 
اصالح طلبی باقی نمانده و همان ها باید سینه دیوار نقد گذاشته شوند که چرا با این 
سرمایه تاریخی چنین کرده اند امروز نقش اپوزیسیون را ایفا می کنند و ناقد شده اند 
و فاصله نقادانه گرفته اند. اما این طبیعت سیاست و متاسفانه سیاست به بلوغ نرسیده 

و بعضا صغیر جامعه ما است«.
ترامپ چه کسی را می خواهد منزوی کند؟

ایران از افغانستان تا لبنان نفوذ دارد
یک نشریه آمریکایی با تعجب پرسید، ترامپ چگونه می خواهد ایران را منزوی 

کند و حال آن که ایران از افغانستان تا لبنان نفوذ دارد.
نشنال اینترست نوشت:  آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران در 13 آگوست با نمایندگان 
حوثی ها در تهران دیدار کرد، اقدامی نادر که به معنای علنی کردن حمایت آشکار 
تهران از آنها است.  از زمان آغاز جنگ یمن در سال 2015، ایران با حوثی ها تماس 
نزدیک نداشت. اما اختالفات اخیر میان اعضای ائتالف عربستان و موفقیت حوثی ها 
در تثبیت موقعیت خود در یمن، محاسبات را تغییر داده است. این نشست، آشکار 
عالمتی صریح از تقویت روابط میان ایران و حوثی ها در مقابله با دشمنی است که 

با اختالفات داخلی مواجه است.
یمن تنها کشور مستقل در منطقه نیست که ایران در آن از نفوذ فراوان برخوردار 
است. ایران توانسته است از بیروت گرفته تا کابل، به بازیگری با نفوذ روزافزون تبدیل 
شود.  به همین دلیل است که آمریکا باید از دشمنی خود با ایران فراتر رفته و دیپلماسی 
در سطح باال را در پیش گیرد - از جمله با حضور متحدان منطقه ای خود - تا آنقدر 
منطقه  را باثبات کند که بتواند به جنگ های خود پایان دهد. توافق هســته ای و 
ضرورت تنش زدایی در خلیج فارس باید آغاز راه - و نه هدف نهایی- باشد. در سوریه، 
... بشــار اسد به خاطر حمایت مداوم ایران و روسیه به راحتی بر مسند قدرت باقی 
می ماند. درحقیقت ایران تمرکز خود را به جست وجو برای فرصت های اقتصادی در 
سوریه تغییر داده است. دولت ترامپ به جای مذاکره با بازیگران عمده، همچنان با 
تعدادی محدود از متحدان خود همکاری می کند. تازه ترین نمونه آن توافق واشنگتن 
با ترکیه برای ایجاد یک منطقه امن در سوریه است. در افغانستان، دولت ترامپ در 
آســتانه توافق با طالبان است که به آمریکا اجازه می دهد حضور نظامی خود را در 
این کشور بعد از 18 سال جنگ کاهش دهد. اما ایران هم در شرایطی که بزرگترین 
شریک تجاری افغانســتان در سال 2018 بود، با طالبان مذاکره کرده است. روابط 
اقتصادی بین دو کشور برای دولت ترامپ آنقدر با اهمیت بود که بندر چابهار ایران 
را از تحریم های خود علیه تهران استثناء کند، زیرا این بندر برای مراودات اقتصادی 
با افغانســتان اهمیت دارد. داستان نفوذ روزافزون ایران در منطقه، مسئله ای دائمی 
اســت. از نفوذ تهران بر شیعیان و همچنین روابط تجاری آن در عراق، تا حزب اهلل 
لبنان و همچنین روابط فرهنگی و تاریخی با افغانستان، سبب شده است ایران به 

صورت موثر منافع منطقه ای خود را دنبال کند.
سوال مهم این است که دولت ترامپ چگونه می خواهد ایران را منزوی کرده و 

در هر زمینه ای علیه آن مانور دهد.

حضــور »مقتدی صدر«، رهبر جریان پرنفوذ صدر عراق در کنار رهبر 
معظم انقالب و ســرداران محبوب، ســلیمانی و سالمی  آن هم در چنین 
شرایطی و در عصر عاشورا مهم اســت چون حاوی پیام مهمی است. در 

این باره گفتنی هایی هست:
1-  نام »مقتدی صدر« همیشه با حاشیه هایی همراه بوده که چه بسا 
بعضا، به مذاق برخی از ما هم خوش نیامده باشد. دیدار وی با مقامات سعودی 
و برخــی موضع گیری های او پس از این دیدار، شــاید یکی از جدی ترین 
حاشیه هایی بود که »صدر« را در صدر خبرها قرار داد و شاید در میان مردم 
عراق حتی، به جایگاه او ضربه هم زد. با این وجود اتفاق عصر عاشــورا در 
تهران و مالقات ایشان با رهبری نشان داد، »صدر« شاید گاهی ساز مخالف 
بزند اما »سر رشته« را قطع نمی کند. او به هر تقدیر از رهبران پرنفوذ شیعه 
در عراق است و سر بزنگاه ها درست تشخیص داده و خوب عمل می کند و 
از این وجه، شرف دارد به برخی شیعه های انگلیسی فعال در برخی حوزه ها!
2-  ســفر »صدر« به تهران و دیدارش با رهبر معظم انقالب پس از دو 
دیدار مشابه دو هیئت دیگر مقاومت با رهبر معظم انقالب صورت می گیرد. 
یکی دیدار هیئت حماس و دیگری دیدار هیئت انصاراهلل یمن. اگر دقت کرده 
باشید، در این دو دیدار نیز سرداران سلیمانی و سالمی حضور داشتند! دیدار 
رهبران مقاومت یکی پس از دیگری با رهبر انقالب آن هم در شرایط فعلی چه 
معنایی دارد؟ برای درک بهتر اهمیت این موضوع، مروری کنید صحبت های 
عاشورایی سید حسن نصراهلل، دیگر رهبر بزرگ مقاومت درباره رهبر انقالب 
را. هم انقالبیون یمن، هم مقاومت فلسطین، هم سید حسن نصراهلل هر سه 
تأکید کرده اند، در صورت وقوع جنگ با ایران، در کنار ایران خواهند ایستاد 
و به قول سید مقاومت »امام حسین)ع( زمان را تنها نخواهیم گذاشت«. این 
سفر در چنین فضایی صورت گرفته است و مخاطب پیامش نیز بیش از هر کس 
می تواند، آن طرف آبی ها باشند! به قول ستون نویس بی بی سی، این دیدار، 
»نمایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه بود«. این یعنی، خبرهایی در راه است...!
3-  این ســه سفر و سه دیدار که در یک جهت و با یک هدف صورت 
می گیرند را اگر بگذاریم کنار سخنرانی های حماسی اخیر سید حسن نصراهلل، 
سید عبدالملک الحوثی در عصر عاشــورا و مواضع اخیر رهبران حماس 
و بســیاری از رهبران مقاومت در عراق)مثل سید هاشم الحیدری(، پاسخ 
اینکه »چه خبرهایی در راه است؟« کمی  روشن می شود. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مدتی است با اهداف انتخاباتی به کشورهای همین سه رهبر 
مقاومت حمله می کند. این رژیم صراحتا می گوید مواضع متحدان ایران را 
هدف قرار می دهد. صدها گزارش و موضع گیری رسمی  و غیررسمی  درباره 
حضور رژیم صهیونیستی در جنگ یمن نیز منتشر شده است. به عبارت 
دقیق تر طی هفته های گذشــته رهبران آن جریان های سیاسی به دیدار 
»آقا« آمده اند که مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی درگیرند. این 
آمدن ها و رفتن ها قطعا یک پیام بسیار روشن دیگر برای رژیم صهیونیستی 
و آمریکا دارد: »ایران پرچمدار مقاومت است و همواره و در همه حال، کنار 

آن می مانیم«.
4-  یکی از مهم ترین دالیل دور ماندن سایه جنگ از ایران اسالمی، وجود 
همین گروه های مقاومت است. دشمن اهل محاسبه است. اگر در محاسبات 
دشمن، حمله نظامی هزینه نداشته باشد،  تردید نداشته باشید لحظه ای  تردید 
نمی کند. وقتی محاسبات دشمن نشان دهد در صورت آغاز جنگ، جنگ 
محدود به ایران نخواهد ماند و کل منطقه درگیر خواهد شد، عقب می نشیند. 
توان باالی نظامی و موشکی کشورمان نیز در این محاسبات می آید. این یعنی 
همان »موازنه قدرت« که دانش آموخته های علوم سیاسی و روابط بین الملل 
آن را یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از بروز جنگ می دانند. همین جا 
به ســاده لوحی کسانی که معتقدند، برای دور کردن سایه جنگ فقط باید 
مذاکره کرد- بخوانید از مولفه های قدرت کاست و توان هسته ای و موشکی 
و منطقه ای را داد- کمی  فکر کنید. البته »ساده لوح« خواندن چنین افرادی، 
در صورتی است که، تحلیلمان خوش بینانه باشد! برخی فکر می کنند، فقط 
با مذاکره است که می توان جلوی جنگ را گرفت و به اقتصاد هم رونق داد. 
آن هم مذاکره ای که نتیجه آن، تضعیف توانایی های کشور در برابر مثال آزادی 
پول های بلوکه شده باشد! در حالی که تضعیف توانایِی یک طرف، یعنی به هم 
خوردن »موازنه« که می تواند به تنهایی باعث تشجیع دشمن و آغاز جنگی 
باشد که نتیجه آن از همان ابتدا قابل پیش بینی است. یادمان باشد توقف 
کمک ها به متحدان)اینجا مقاومت( نیز یعنی، از دست رفتن یک مولفه مهم 

قدرت و در نتیجه از بین رفتن همان موازنه!
5-  بحث از مذاکره شد. مذاکره با ترامپی که رسانه های آمریکایی برای 
شمردن دروغ هایش، کنتور گذاشته اند. از آنجایی که سه شنبه شب اعالم شد، 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی به شدت ضدایرانی آمریکا با دستور ترامپ 
اخراج شده است و طبق برخی تحلیل ها، این اخراج بی ارتباط با مذاکره با 
ایران نیست،  اشاره به آن در این وجیزه، بی ارتباط با موضوع یادداشتمان 
هم نخواهد بود. از همان نخستین ساعات اعالم این خبر مدعیان اصالحات 
و اعتدال این خط تحلیلی را رفتند که، »ظریف موفق شد«. به احتمال قریب 
به یقین از امروز روزنامه های زنجیره ای با رفتن بولتون، راه مذاکره روحانی با 
ترامپ را »هموار شده« تلقی کرده و با استناد به وضعیت اقتصادی کشورمان 
که خود عامل به وجود آمدنش هستند، همین طور با جمله معروف »چاره ای 
نداریم؟« تالش خواهند کرد زمینه دیداری هر چند چند ثانیه ای یا جمعی را 
در سفر آتی جناب روحانی به نیویورک فراهم کنند. احتماال این را هم خواهند 
گفت که، آمریکا از پیش شرط هایش عقب نشینی کرده پس برویم و مذاکره 
کنیم. امیدواریم تحلیلمان اشتباه باشد اما در صورت درستی این تحلیل، 
باید بپرسیم، این بار موضوع مذاکرات چیست؟ آیا پیش شرط های ترامپ 
در خود مذاکرات نهفته نیست؟! به عبارت ساده تر، وقتی موضوع مذاکره، 
ریشه کن شدن توان هسته ای، تضعیف توان موشکی و توقف حمایت ها از 

همین متحدان منطقه ای مان است، دیگر چه نیازی به پیش شرط است؟
6-  اینجا فرصت خوبی به وجود آمده تا به شبهه ای دیگر در همین زمینه 
بپردازیم. کسانی هستند که می گویند، چرا ایران به مقاومت کمک می کند. 
به جای کمک به فلسطین و حزب اهلل و یمن و... به »مشکالت داخلی« خود 
بپردازید. این عده توجه داشته باشند که اوال، کمک به متحدان منطقه ای، 
به معنای صدقه دادن نیســت. این کمک اتفاقا قرار است یک »اَبَرمشکل 
داخلی« را حل کند)یا اصال اجازه بروز آن را ندهد( مشــکلی که از اقتصاد 
مهم تر است و کشورهای دنیا میلیاردها دالر خرج می کنند تا آن را به دست 
آورند و آن چیزی نیســت جز »امنیت«، یعنی همان کاالی نایابی که شکر 
خدا در ایران عزیز به برکت همان مواردی که عده ای می خواهند بر سر آن با 
ترامپ مذاکره کنند، به وفور پیدا می شود اما در آمریکا با آن دبدبه و کبکبه، 
نه! اساساً مقدمه داشتن یک کشور با ثبات اقتصادی، »امنیت« است و بدون 

امنیت نمی شود به اقتصاد سر و سامان داد.
این نکته هم فراموش نشــود که، وقتی در منطقه ای زندگی می کنی 
که دهه هاســت »یک روِز بدون جنگ« ندیده، و هر روز سر و کله یک نوع 
 تروریســت تکفیری و آدمخوار در آن پیدا می شود، یافتن متحد و تعریف 
میدان جنگ در صدها کیلومتر آن طرف تر از خانه، عین »عقل« است. کمی 
 به شرایط امروز منطقه و ایران اگر دقت کنیم، شاید بهتر بتوانیم به اهمیت این 
آمدن ها و رفتن ها و داشتن متحدان منطقه ای پی ببریم. وقتی دشمن با تمام 
توان- تأکید می شود-  تمام توان و بدون هیچ مالحظه ای به کشورت حمله 
می کند )سیاسی، اقتصادی و گاهی به صورت پراکنده، نظامی(، و رسما اعالم 
می کند هدفش»براندازی« است، برای این مقصود بودجه در نظر می گیرد و 
برای به هم ریختن اوضاع کشورت، حتی داروی مورد نیاز بیماران را تحریم 
می کند، یعنی با »بد« دشمنی مواجهیم. نا آرام ترین منطقه دنیا، همینجاست. 
وقتی در غرب آسیا و وسط جنگل! یکی از امن ترین کشورهای جهان لقب 
می گیری یعنی، کشورت سیاست تأمین امنیت را به خوبی یافته و اجرا کرده 
است. بنابراین حمایت های ما از مقاومت منطقه و همین طور، حمایت های آنها 
از ما، سوای از اینکه ریشه در اعتقادات دینی ما دارد، با دو دوتا، چهارتای 

عقلی و منافع ملی هم می خواند.
7-  و اما نکته آخر... محور مقاومت به پرچمداری ایران، امروز در اوج 
قدرت و اقتدار است. نه انصاراهلل یمن مثل گذشته دست بسته و بی سالح 
است، نه حماس و نه حشدالشعبی و به طور اولی، نه ایران. مقاومت فلسطین 
به برکت توانایی های جدید موشکی خود جنگ های 33 روزه و 23 روزه را به 
جنگ های دو سه روزه تقلیل داده، انقالبیون یمن از تفنگ برنو و کالشینکف، 
رسیده اند به موشک های قاره پیمای نقطه زن و شلیک به مراکز مهم نظامی 
و اقتصادی ســعودی، حزب اهلل لبنان هم رسیده به جایی که با یک جمله، 
سرزمین های  اشغالی را به هم می ریزد و با یک موشک کورنت، به نتانیاهو 
سیلی می زند. اینها »نشانه های آغاز تغییری بزرگ در غرب آسیا« است، به 
بیان دیگر آرزوی بوش که در پی ایجاد »خاورمیانه جدید«! بود تحقق یافته 

اما، به نفع ایران و مقاومت و نه آنگونه که آمریکا آرزو می کرد.

به »خاورمیانه جدید«
خوش آمدید!

یادداشت روز

 سوغات كربال!
امروز، سالروز شهادت راوی دشت نینوا، حضرت امام سجاد علیه السالم است. 
امــام بزرگواری که خدای مهربان و بنده نواز به مصداق »و لِکل قوٍم هاد« وجود 
مبارکش را از عرصه خونین کربال بیرون آورد تا سلسله امامت شیعه ادامه داشته 
باشد و پیروان اسالم ناب محمدی)ص( بی امام نمانند. حضرتش رنجی چندگانه 
را به دوش کشید، روزهای آمیخته به غم و خون و آتش کربال را، اسارت خود و 
آل اهلل را، اندوه ماندگار آن روزهای سخت و جانکاه را و... رسالت سنگین امامت و 
رهبری امت در دورانی که حق و باطل بهم آمیخته و آب از سراب و سره از ناسره، 
بی حضور امام معصوم)ع( ناممکن بود. امروز در سوگ حضرتش این ستون را به 
سروده ای از شاعر متعهد کشورمان جناب آقای سهیل عرب اختصاص می دهیم.

باشــیقسمت این بود بال و پر نزنی خیمه ها  بیمار   مرد 
 راوی رنــج نینــوا باشــیحکمت این بود روی نی نروی

آقاجان  کــردی  مژه هایت بــه زحمت افتادندچقدر گریه 
ناله هایت بــه لکنت افتادندُقمری قطعــه قطعه را دیدی

دشــتی از اللــه و اقاقی راســر بریدند پیش چشمانت 
علم با شــکوه ســاقی را!؟پــس گرفتیــد از یزید آخر

بود جمل شــام پیش رویت بود ذوالفقارت  تیغ  خطبه ات 
عطشان« یا  علیک  بود»السالم  روضه دارت  لب های  ذکر 

 تــا ببینند اهــل قرآنی ایدپــدرت خواند از ســر نیزه 
مسلمانی ایدعاقبت کاخ شــام ثابت کرد مردمی  شما  که 

بمیرم من  عمامه ات،   سوختن ارث مادری شماستسوخت 
علتش خویِ  حیدری شماست گرچه در بندی از تو می ترسند

از بنی هاشــمی، یلی هستیخون خورشید در رگت جاری 
به هم بستند را  تو   هرچه باشد تو هم علی هستیدست های 

نمی خواندم  و  می ُمردم  بردندکاش  را  تــو  بازارها  ســر 
را عبای دوشــت  بردندنیزه داران  کربال  ســوغات  جای 

جعفر بلوری

صفحه 2
پنج شنبه 2۱ شهریور ۱۳۹۸ 
۱2 محرم ۱۴۴۱ - شماره 222۸۰

به جای گفت و شنود 

به  نزدیک  روزنامــه  یــک 
اشاره  با   آمریکایی  محافظه کاران 
به عدم موفقیــت دولت ترامپ 
نوشته  ایرانی  نفتکش  توقیف  در 
سیاست فشار حداکثری دولت او 

علیه ایران رو به فروپاشی است.
یک روزنامه آمریکایی بعد از اقدام 
»دونالد ترامپ« در عزل »جان بولتون«، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشته 
فشــار حداکثری دولت آمریکا علیه 
ایران روند فروپاشی را آغاز کرده است. 

این روزنامه محافظه کار آمریکایی 
نوشت اخراج جان بولتون شکاف های 
رو به ازدیاد در سیاست خارجی ترامپ 

را پر نخواهد کرد.
تأکید کرد:  واشــنگتن  اگزماینر 
تحوالت اخیر در دنیا نشــان داده که 
سیاست دولت ترامپ در زمینه امنیت 
ملی، انسجام خودش را از دست داده 

است. 
در این گزارش آمده اســت: اوالً 
شاهد شکست آمریکا در توقیف نفتکش 
ایرانی آدریان دریا بودیم که بر خالف 
وعده های خود محموله نفت خودش را 
به سوریه تحویل داد. وزارت دادگستری 
آمریکا حکمی  برای توقیف این نفتکش 
صادر کرده بود اما هیچ اقدامی از طرف 

آمریکا در این راستا انجام نگرفت.
در ادامه این گزارش، درباره دلیل 
عدم توقیق نفتکش ایرانی آمده است: 
دلیل آن مشخص است. چون ترامپ به 
نیروی دریایی آمریکا اجازه انجام این 
کار را نداد. ولی نتیجه این کار مشخص 
است: با آنکه ترامپ به صورت شهودی 
بین سیاست های خود و بولتون موازنه 
ایجاد می کند، راهبرد فشار حداکثری 

اورو به فروپاشی است.
واشــنگتن اگزماینــر شکســت 

سیاست های ترامپ در قبال کره شمالی 
و روسیه را هم مصادیق دیگری از عدم 
انسجام در سیاست های او دانسته است.

تحریم های جدید
آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 
تحریم هــای جدیدی را علیه ســپاه، 

حزب اهلل لبنان و حماس اعالم کرد.
وزیــر  منوشــین«  »اســتیون 
خزانه داری آمریکا در کنفرانس خبری 
مشترک با »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا تحریم های جدیدی را علیه سپاه 
پاســداران، حزب اهلل لبنان و جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین »حماس« 

اعالم کرد.
در تحریم های جدید، واشــنگتن 
تعدادی از مقامات سپاه، حزب اهلل لبنان 
و حماس را به لیست تحریم های خود 

اضافه کرد.
به گزارش فارس، وزیر خزانه داری 

آمریکا در این کنفرانس خبری گفت که 
با دیدگاه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا در اعمال شدیدترین تحریم ها 

علیه ایران موافق است.
همچنیــن بر اســاس دســتور 
اجرایی کــه ترامپ صادر کــرده، به 
وزارت خزانــه داری آمریکا اجازه داده 
می شود تا تحریم هایی را علیه رهبران 
سازمان هایی که واشنگتن مدعی است 

 تروریستی هستند، اعمال کند.
وزارت  گذشــته  روزهــای  در 
خزانه داری آمریکا در بیانیه ای از تحریم 
سازمان فضایی، مرکز تحقیقات فضایی 
و پژوهشگاه هوا فضای ایران خبر داد.

عالوه بر این، در هفته گذشــته 
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا یک شــبکه انتقال 
نفت ایران، شامل 16 شرکت، 10 فرد 
و 11 نفتکش را به فهرست تحریم ها 

علیه ایران اضافه کرد.
وزارت  معاون  مندلکر،  ســیگال 
خزانه داری آمریکا بار دیگر مشتریان 
نفت ایــران را به تحریم تهدید کرد و 
گفت، واشنگتن برای تحریم های نفتی 

ایران معافیتی صادر نمی کند.
ژست مذاکره بدون پیش شرط!

در ماه های اخیــر مقامات دولت 
ترامپ در اظهارات جداگانه با ژســتی 
فریبکارانه مدعی شده اند که کاخ سفید 
حاضر است بدون پیش شرط با ایران 

مذاکره کند.
اما همزمان با این ژست مضحک، 
مدعی شــده اند که موضوع مذاکره با 
ایران، قدرت موشکی و توان منطقه ای 

این کشور است.
در حقیقت، در ظاهر مذاکره بدون 
پیش شــرط است، اما در حقیقت 12 
شرط گســتاخانه آمریکا، موضوعات 

اصلی مذاکره است. 
تقال برای تعمیم 

خسارت محض برجام
به اذعان اندیشــکده های غربی، 
تحریم های ضدایرانی به ســقف خود 
رسیده است و بیش از این دیگر کارایی 
ندارد. از سوی دیگر گزینه نظامی علیه 
جمهوری اسالمی ایران به هیچ عنوان 
قابلیت اجرایی ندارد و صرفا ابزاری برای 

الف زنی مقامات آمریکایی است.
بر همین اساس تنها گزینه آمریکا، 
مذاکره با ایران با هدف تعمیم خسارت 
محض برجام به دیگر مولفه های قدرت 

کشورمان است.
دولــت آقــای روحانــی باید با 
هوشــمندی با اقدامــات فریبکارانه 
آمریکا واکنش نشان داده و نقشه های 
شوم دشمن را بیش از پیش نقش بر 

آب کند.

واشنگتن  اگزماینر:

 فشار حداكثری ترامپ علیه ایران رو به فروپاشی است

نماز جمعه این هفته تهران به 
والمسلمین  امامت حجت االسالم 
سید محمدحسن ابوترابی فرد در 

دانشگاه تهران اقامه می شود.
به گزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 11:30 در دانشگاه 
تهران آغاز می شود. پیش از خطبه ها، 

علیرضا  والمســلمین  حجت االسالم 
پناهیان با موضوع »مقدمات شهادت 
حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم« 
سخنرانی خواهد داشت. حجت االسالم 
محمدحســن  ســید  والمســلمین 
ابوترابی فرد نیز به ایراد خطبه ها خواهد 
پرداخت. درب  های دانشگاه از ساعت 

10:30 باز می شود.

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

سرویس سیاسی- 
درحالی که این روزها رسیدگی 
مشکالت  و  معیشــت  گرانی  به 
اقتصادی کشور مطالبه اصلی مردم 
از دولت است، دولتمردان اما ظاهراً 
 ترجیح شــان پرداختن به مسائل 
فرعی و حاشیه ای نظیر فرستادن 

زنان به ورزشگاه است. 
به گزارش خبرنگار کیهان نشست 
هیئت دولت با حضــور رئیس جمهور 
و اعضاء کابینه روز گذشــته در حالی 
برگزار شــد که موضــوع حضور زنان 
در ورزشــگاه این بار به بهانه ماجرای 
خودسوزی دختر هوادار یکی از تیم های 
فوتبال تهرانی به مسئله محوری و اصلی 
دولتمردان تبدیل شــد. به نحوی که 
رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، 
معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی 
دولت به صورت جداگانه و به تفصیل از 
مطالبه زنان برای حضور در ورزشگاه ها 

سخن گفتند. 
نکتــه قابل تأمل اینکه هر کدام از 
این ســه اعضای کابینه دولت تدبیر و 
امید متناقض با دیگری این مســئله را 
تحلیل کردند! امری که نشان می دهد 
که در دولت حتی در موضوع حضور زنان 
در ورزشگاه ها نیز تصمیم واحد و نگاه 

کارشناسی وجود ندارد. 
حجت االســالم روحانی در جلسه 
هیئت دولت ضمن  اشــاره تلویحی به 
این ماجرا گفت: اقشــار مختلف مردم 
اعم از زنان و کارگران هر مشکلی که به 
ذهن شان می آید و احساس می کنند که 
حقوق شان مراعات نمی شود، راه اصلی 

برای کسب حق خودشــان انتخابات 
است. باید در انتخابات دیدگاه های خود 
را اعالم کنند و افرادی را انتخاب کنند 
که حقوق شان را ســریع تر و زودتر به 
دست شان  برسانند و غیراز این هیچ راه 

دیگری وجود ندارد.
وی همچنیــن افزود: نباید برخی 
از تندروی ها و مسیرهای غیردقیق که 
مردم را آزار می دهد در جامعه اجازه بروز 
پیدا کند، چرا که مردم به اندازه کافی 
با غصه و سختی مواجه هستند و نباید 
اجازه داد که بر اساس بی دقتی ها غصه 

جدیدی بر مردم وارد شود.
دولت موافق حضور زنان 

در ورزشگاه هاست
پس از این اظهارات رئیس جمهور، 
موضوع حضور زنان در ورزشگاه به بهانه 
ماجرای خودســوزی یک دختر هوادار 
فوتبال به عنوان اولین سؤال از سخنگوی 
دولت در حاشیه جلسه هیئت وزیران 
پرسیده شد و ربیعی در پاسخ گفت: در 
این باره گزارش های تهیه و ابعاد موضوع 
بررسی خواهد شد؛ منتظر هستیم که 
گزارشی آماده و ابعاد موضوع بیشتر مورد 

بررسی قرار گیرد.
ربیعی در ادامه اعالم کرد: موضوع 
مرحومه سحر و حضور زنان در ورزشگاه  
یکشنبه پیش در دولت مطرح شد. دولت 
موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و 
طبق گزارش وزیر ورزش، زیرساخت های 
الزم مثل معبر، مکان، ســرویس های 
جداگانه در همه ورزشگاه ها آماده است. 
ورزشگاهی نیست که این زیرساخت ها 

را نداشته باشد.

وی افزود: خانم ها هم می توانند در 
همه بازی های ملی حضور یابند. شرایط 
دارد به سمتی پیش می رود که زنان در 
مسابقات لیگ حضور یابند. مردان هم 
باید مالحظات اخالقی را رعایت کنند 

تا برخی نگرانی ها رفع شود.
با فضای فعلی حضور زنان

 در ورزشگاه به مصلحت نیست!
محمــود واعظــی رئیــس دفتر 
رئیس جمهور هم بــه موضوع حضور 
زنان در ورزشگاه ها اینگونه واکنش نشان 
داد و گفــت: امروز رئیس جمهور اعالم 
کردنــد که ایام انتخابات چه مجلس و 
چه ریاســت جمهوری بهترین فرصت 
است که بتوانیم این خواسته های خود 
را بیشتر مطرح کنیم و ما همچنان این 
موضوع را پیگیری می کنیم تا بدانیم چرا 

به اینجا رسیده است.
وی اما در اظهاراتی متناقض نسبت 
به موضوع سخنگوی دولت افزود: این 
چیز جدیدی نیست ما چند ماه قبل در 
دولت بحث کردیم و تصمیم گرفتیم. ما 
در یــک دوراهی مانده ایم از یک طرف 
معتقدیم اگر فضای ورزشگاه ها مناسب 
حضور خانم های محترم باشد از نظر ما 
منعــی ندارد ولی با فضای فعلی با این 
میزان فحش و درگیری این مصلحت 

نیست.
ربیعی ادامه داد:  وزیر ورزش مأمور 
شــده اســت تا مقداری با گروه های 
طرفداری و لیدرهای تیم های مختلف 
صحبت کنند تا مقداری فضا را از نظر 
اخالقی درست کنند. همچنین محل 
مناســبی برای  تردد بانوان و سرویس 

بهداشتی آنها و همچنین محل نشستن 
فراهم کنند.

ورود زنان به ورزشگاه ها
 تصمیم جدی دولت است!

جالب آنکه در این باره لعیا جنیدی 
معاون حقوقی رئیس جمهور به گونه ای 
دیگر اظهارنظر کرد: صحبت من کاماًل 
مشخص و یک جمله است؛ ورود خانم ها 

به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد. 
وی ادامه داد: بنابراین ســلب حق 
معنایی ندارد و دولت هم همین موضع را 
دارد و معتقد است که باید از این مسئله 
حمایت کنیم. دولت تاکنون چند مرتبه 
شرایط را فراهم کرده است و بعد از این 

بیشتر شرایط را فراهم می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: 
دولت حتما سعی می کند با تعامل این 
مسئله را حل کند و این تصمیم جدی 
دولت اســت. البته دولت از قبل هم در 
چندین موقعیت و مسابقه سعی کرده 
این فرصت را مهیــا کند و بعد از این 
بیشتر هم تالش می کند که مسیرش 

همین است؛ ان شاء اهلل با تعامل.
فــارغ از بحث اظهــارات اعضای 
کابینه درباره یک موضوع مشخص، در 
شرایطی دولت خود را سرگرم جنجال 
ســاختگی حضور زنان در ورزشگاه به 
بهانه خودســوزی یک هوادار فوتبال 
کرده است، که افکار عمومی این روز ها 
از رئیس جمهور و کابینه دوازدهم انتظار 
دارنــد به صورت جدی به مشــکالت 
اقتصادی مردم توجه کنند، مشکالتی 
که با گرانی برخی محصوالت نیز شدت 

بیشتری گرفته است.

مردم درگیرسختی معیشت و گرانی
دولت دنبال فرستادن زنان به ورزشگاه مردان!


