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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* روز 13 آبان هر سال روز اعالم انزجار از شیطان بزرگ یعنی آمریکا از سوی ملت 
ایران است هر چه جلوتر می رویم این انزجار و تنفر ملت از آمریکا بیشتر می شود. 

این را در مراسم امسال به خوبی می شد دید.
0938---6263
* سخنان اخیر رهبر معظم انقالب سوز دلی بود که به ساده لوحی بعضی مسئوالن 
در دل بستن به خارج و خارجی ها آن را به درد آورده بود. امیدواریم این نگاه دولت 

به دست خارجی هرچه زودتر پایان بپذیرد.
0911---0049
*  آقای روحانی بنده یک سوال از شما دارم، چرا تعطیلی کارگاه و کارخانه ها، گرانی ارز 
و اقالم مصرفی مردم و حتی خالی کردن خزانه به هردلیلی، باید همزمان با تحریم های 
بی سابقه آمریکای جنایتکار اتفاق بیفتد؟ از همان روزها رهبری بارها تکیه به توان عظیم 
داخلی را راهبرد نجات کشــور می دانستند اما دولتی ها فقط به دنبال رفت و آمد های 
بی نتیجه مقامات غربی بودند و لجوجانه این همه خسارت را روی دست کشور گذاشتند.
021---2268

* ما ملت ایران هرگز نمی توانیم خیانت های متعدد آمریکا و آمریکایی ها در قبل و 
بعد از انقالب به کشورمان را فراموش کنیم. هر مسئولی که چشمان خود را روی 

خیانت های آمریکا ببندد خودش هم خائن است.
0903---1759
* در 13 آبان در مجلس برای درج اســناد النه  جاسوسی شیطان بزرگ در کتب 
درسی که سفارش اکید رهبر معظم انقالب و دلسوزان است 6 نماینده رای مخالف 
دادند. آیا مردم حق ندارند این نمایندگان را بشناسند؟ اگر شفافیت در رای نمایندگان 
بود ملت آنها را به راحتی می شناختند و در انتخابات بعدی پاسخ آن ها را می دادند.
0919---1874
* مواضع کســانی را که می خواهند خود را به اصطالح با مذاکره با شیطان بزرگ 
فدا کنند به طور گســترده و شفاف اطالع رسانی کنید. هیچ گاه از مواضع خود که 
منطبق با نظریات رهبری است عقب نشینی نکنید تا ان شا ءا... به زودی شاهد دفع 

کامل شر تفکر مذاکره با شیطان بزرگ از سر ملت بشویم.
0915---9455
* اگر چنانچه در این مقطع به جای انفعال فعلی یک دولت انقالبی روی کار بود با 
مشکالتی که برای آمریکا به وجود آمده و فرصت هایی که برای کشور ایجاد شده 

خیلی راحت و با هزینه کم از چالش های موجود عبور می کردیم.
0902---3107

*  با این اصرار بر اشتباهات گذشته که از دولت و دولتی ها شاهد هستیم این سوال 
پیش می آید که لج بازی این آقایان از کجا آب می خورد و دنبال چه هدفی هستند؟
کدخدایی
* جوانان غیرتمند و مجاهد عراق عزیز! تنها راه نجات کشــور عراق از فتنه های 
آمریکایی  اخراج جاسوسان آن ها و بستن النه  فساد جاسوسی شیطان بزرگ است. 
در ضمن کشوری که سال های متمادی گرفتار  جالد خون آشامی چون صدام پلید، 
تکفیری ها و شیطان ا کبر بود مشکالتش به سرعت قابل حل نیست. دشمن مشکالت 

را وسیله آشوب قرار ندهد.
دوالبی
*  ظریف با ادعای پولشویی در کشور به سلطان سکه اشاره می کند که دست پرورده 
دولت و بانک هاست و بدون این که نظر مخالفان را در مجلس بشنود جلسه مجلس را 
ترک می کند! آیا این کار مفهومی به جز فرار از پاسخگویی مستدل و منطقی داشت؟
طاهری
* پهپادهای فوق پیشرفته جاسوسی آمریکا به اراده الهی و با دست جوانان متخصص 
ساقط شدند تا دشمنان نتوانند از کشورمان جاسوسی و جمع آوری اطالعات کنند. 
نوچه صهیونیست ها یعنی مدیر آمدنیوز مثل موش در قفس افتاد تا ضرب شستی 
به دشــمنان باشــد اما عده ای به صورت خیلی رسمی برای اجرای FATF تالش 
می کنند تا با اعطای رایگان اطالعات مالی کشــور به دشــمنان، امکان تالفی این 

شکست ها را برای دشمن مهیا کنند.
0902---4610

* بر همه دلسوزان اعم از ائمه جمعه و جماعات و اساتید حوزه و دانشگاه و فرهیختگان 
الزم است با بصیرت افزایی مردم را برای انتخاب افراد اصلح و شایسته نه غربگرا و 
واداده و ناتوان ترغیب نمایند تا شاهد رشد و پیشرفت و شکوفایی کشور باشیم و 

ضایعات این 7 سال را جبران کنیم.
8826---0991 و 3949---0912
* با توجه به نزدیکی انتخابات بر شورای محترم نگهبان فرض است که دیدگاهها و 
عملکرد افراد را مالک اصلی تایید و رد صالحیت قرار دهد. کسانی که طی حدود 7 
سال بیشترین ضربه را به اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور زدند و دشمنان نظام را 
برای ضربه های بیشتر و تحریم بیشتر امیدوار کردند نباید وارد دستگاه های دولتی 

شوند و کشور را به قهقرا ببرند.
4828---0936 و 6960---0936
* از رســانه ملی درخواست می شــود جاده صاف کن های داخلی ترامپ را به طور 
شفاف به مردم معرفی کند تا مردم به راحتی حق را از باطل تشخیص دهند و نفاق 

داخلی و خارجی را منکوب کنند.
0939---1156
* برخی از حامیان برجام به جای اینکه درباره پوچ بودن برجام به مردم پاسخگو 
باشند، در کمال وقاحت به دنبال تصویب برجام 2 در کشور آن هم با دستان خودمان 

و با کمک فشار غربی ها هستند!
021---0829

* دلســوزان کشور از پیر شــدن جمعیت نگران هستند ولی دولت حمایت عملی از 
فرزندآوری نمی کند بلکه به جای حمایت بعضا شاهد قطع یارانه افراد هستیم. چه اشکالی 
دارد که دولت برای هر فرزند با مبالغی کمک نماید. اگر در حوزه ریاست جمهوری و دیگر 
دستگاه های دولتی به قناعت رفتار نمایند به راحتی این هزینه برای فرزندآوری کفایت 
می کند. چطور برای کاالهای لوکس و سنگ پا، لوازم آرایشی و دسته بیل و... پول هست 
ولی برای این مردم که عدم توجه به آن آینده خطرناکی را رقم خواهد زد پول نیست؟
1631---0916 و 2842---0910
* از دســتگاه قضایی درخواست می شود به فساد بزرگی که طی چند سال اخیر 
توسط دستگاه های ذیربط مثل شرکت مخابرات با عنوان ارزش افزوده از مشتریان 
به سرقت برده اند رسیدگی نماید. طی سه سال اخیر از من طبق اعالم خود شرکت 
مخابرات 142430تومان، از خانواده ام 145هزار تومان و... بابت ارزش افزوده کسر 
کرده اند! شــرکت های طرف قرارداد وزارت ارتباطات چه پول کالنی از 80 میلیون 

نفر دریافت کرده اند!
0919---7250
* کارخانه چوب چوکا در استان گیالن در طی سالیان با وجود تحریم های ظالمانه 
آمریکا به فعالیت خود ادامه داده بود. اما از سال 95 چرخ های حرکت کارخانه کند 
و کندتر شــد تا جایی که امروز هم تعدیل نیرو کرده اســت و هم 3 ماه از نگرفتن 
حقوق بقیه پرســنل کارخانه گذشته است. امید کارگران این کارخانه به دستگاه 
قضایی است. زیرا دولتی ها تا به حال نسبت به مطالبه بحق کارگران بی توجه بوده اند.
013---3297
* کارگرانی که زباله ها را تفکیک و بازیافت می نمایند متاسفانه این کار را در معابر و 
خیابان ها و کوچه ها می کنند که بوی تعفن آن برای همسایگان و عابران آزاردهنده 
اســت. الزم است مدیران شهرداری ها به ویژه نواحی شهرداری ها مکان خاصی را 

برای این کار در نظر بگیرند تا مردم  آزار کمتری ببینند.
طاهری، فرخ، افشار و...
* اگر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را کامل پرداخت کنند و آشپزخانه و غذای 
دانشجویان را به بخش خصوصی واگذار کنند و نظارت نیز داشته باشند خیلی بهتر و 
با صرفه تر برای دولت و دانشجو خواهد بود و این قدر حیف و میل و اسراف نمی شود.
0911---8495

* چرا معلمانی که به مسافتی بیش از 600-500 کیلومتر کوچ می کنند)مثل نقاط 
قشالقی محروم مراوه تپه گلستان( حق کوچ دریافت نمی کنند در حالی که طبق 

قانون باید حق کوچ دریافت کنند.
فرهنگی عشایر خراسان شمالی

1- تحوالت اخیر در منطقه را باید نبرد بین دو جبهه مقاومت و جبهه 
مقابل مقاومت تحلیل کرد. با توجه به شکست آمریکا در منطقه و آشکار شدن 
بخشي از دستاوردهاي محور مقاومت، چه در هوا و دریا و زمین؛ و چه در حوزه 
میداني و حوزه سیاسي، آنچه که اکنون در حال رخ دادن است در حقیقت 
پازلي از پاتک علیه محور مقاومت و در راس آن جمهوري اسالمي می باشد. لذا 
هدف همه فتنه انگیزي هاي آمریکا در منطقه محور مقاومت و به طور مشخص 
جمهوری اسالمی از طریق هدف قرار دادن حزب اهلل است که قدرت سیاسي 
و نظامي پویــا و تعیین کننده اي در منطقه دارد و تهدیدي براي موجودیت 
رژیم صهیونیستي و طرح هاي سلطه جویانه آمریکا محسوب مي شود. جبهه 
غربي- عربي- عبري که تاکنون در سناریوهاي سخت افزاري خود از جنگ هاي 
33، 22 و 7 روزه تا ایجاد داعش و تهدیدات نظامي و همچنین بخشي از فضاي 
نرم افزاري یعني مذاکره و دیپلماسي نتوانستند به اهداف خود برسند، اکنون 
مي خواهند از طریق حوزه فضاي مجازي بخش نرم افزاري به آنها برسند. سابقه 
توطئه شوم هدف قرار دادن مقاومت از طریق حوزه نرم افزاري هم به زمان 
بوش برمي گردد که براساس نظریه برژنسکی یعنی »استراتژی قطع بازوان 
مقاومت« قرار بود با نامه رئیس دولت اصالحات، در یک هماهنگي پشت پرده 
حزب اهلل را مهار کنند، چون نتوانستند، تصور کردند با فتنه های 88 و 96 
می توانند اصل محور مقاومت را مستقیم هدف قرار دهند. اما بعد از شکست 
و تجربه فتنه های 88 و 96 در ایران دستگاهای اطالعاتی– امنیتی آمریکا با 
اجرای همزمان نظریه برژنسکی و تئوری خانم کاندولیزا رایس مبنی بر»هرج 
و مرج سازنده«! مجددا به سراغ »بازوان مقاومت« رفتند و فتنه در کشورهای 
منطقه را کلید زدند. لذا فتنه کنونی در لبنان و عراق را باید در ادامه فتنه هاي 

سال 88 و96 ایران تحلیل کرد.
2- رهبر معظم انقالب آذر سال گذشته هشدار داده بودند »آمریکایی ها 
قصد فریب دارند، ممکن است برای سال 97 جنجال کنند اما برای سال 98 
نقشه بکشند!« این هشدار رهبری گرچه برخی حواس ها را فقط به احتمال 
فتنه ای در داخل معطوف کرد، اما همان موقع گفتیم چنین نگاه تک بعدی به 
فرمایش رهبری، وسعت دید و نگاه تحلیل ها را تقلیل می دهد.گرچه هوشیاری 
مردم و نیروهای درون کشور در خصوص هرگونه فتنه جدیدی مهم است اما 
افق نگاه رهبری به فتنه انگیزی آمریکایی ها منحصر به داخل کشور نبود، بلکه 
هشداری درخصوص یک فتنه بزرگ تر در منطقه با برنامه ریزی بین المللی هم 
بود کمااینکه فرمانده کل قوا هفته گذشته با  اشاره به برنامه ریزی دشمنان 
برای آشوب و سلِب امنیت برخی کشورهای منطقه تاکید کردند »نیروهای 
مسلح باید مراقب فتنه باشند و آرایش و آمادگی های الزم را برای مقابله با 
فتنه داشته باشــند.« از سال گذشته به خصوص با اعالم فریبکارانه خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه شواهد و قرائن فراوانی وجود داشت که آمریکا 
در حال تدارک یک فتنه چند الیه با ابعاد مختلف برای منطقه است که در 
یادداشت 11 دی 97 با عنوان »سناریویی برای سال 98« بخش هایی از این 
سناریو مورد تحلیل قرار گرفت و فتنه کنونی در منطقه تاییدی بر آن تحلیل 
است. سناریوی آمریکایی ها برای فتنه 98 در ایران بر مبنای القای گسترش 
فساد سیستماتیک در کشور و ناکارآمدی مسئوالن بود تا مردم را علیه نظام 
به خیابان ها بکشانند. اما با تیزبینی رهبری و روشن بینی و بصیرت مردم و 
اقتدار نیروهای مسلح تمام سناریوی آمریکایی ها خنثی شد. درایت و تیزبینی 
رهبری اوال در خصوص نفی هرگونه فساد سیستماتیک در کشور و تذکر به 
کسانی که »آی دزد«! می گفتند، بود که »خود مسئول هستید، با فساد مبارزه 
کنید.« ثانیا در خصوص مبارزه قاطع با هرگونه مظاهر و مصادیق فساد در 
هر سطحی بود. ثالثا تاکید بر حل مشکالت اقتصادی و واداشتن مسئوالن به 
تحرک اقتصادی و رونق تولید بود، و رابعا هشدار در باره بهره برداری دشمنان 
از کاستی ها برای ایجاد هرگونه فتنه ای بود. در این زمینه تشکیل نشست 
هماهنگی اقتصادی سران قوا و تغییر زودهنگام رئیس  قوه قضائیه و مطالبه 
برخورد قاطع با فساد بدون هیچ گونه مالحظات سیاسی و جناحی و تالش 
صادقانه و بی وقفه رئیس  فعلی دستگاه قضا برای تحقق این مطالبه رهبری 
و مردم، در خنثی سازی سناریوی آمریکایی ها بسیار حائز اهمیت و نشان از 
دوراندیشی رهبری و درک درست و دقیق ایشان از جامعه می باشد. لذا با 
شکست فشار حداکثري برجامی و تحریمی در کنار حضور قدرتمندانه مقاومت 
در منطقه، آمریکایی ها سیاست ایجاد آشوب در کشورهای عضو محور مقاومت 
از جمله عراق و لبنان را آن هم به بهانه همان مبارزه با فساد و ناکارآمدی در 
دستور کار خود قرار دادند تا شاید از یک سو این کشورها را از محور مقاومت 
جدا و از سوی دیگر شاید مردم ایران را تحت تاثیر اعتراضات در این کشورها 
تحریک به آشوب کنند. در این میدان بازي هدف ادامه ناآرام سازي ها در عراق 
و لبنان تا انتخابات مجلس ایران است و دوقطبي سازي هاي دروغین زودهنگام 
انتخاباتي در هفته هاي اخیر در کشور نیز در همین پازل قابل ارزیابي است که 

البته به صدها دلیل باز هم این بار تیرشان به سنگ مي خورد.
3- نکته مهم این است که در تمام فتنه های رخ داده در کشورهای مختلف 
کسانی در راس آشوب ها ادعای مبارزه با فساد و ناکارآمدی دارند که خود به 
عنوان مسئوالن دولتی در سال های اخیر، عامل و بانی اصلی وجود فسادها و 
ناکارآمدی ها و بلکه خود از مفسدان اقتصادی و سیاسی هستند. لذا آمریکا 
تالش دارد چه در منطقه ما و چه در آمریکاي التین با تطهیر این نیروهای 
فاسد غربگرا و وابسته، آنها را در مسند قدرت حفظ و اهداف خود را همچنان 
پیگیری کند. در کشور خودمان کسانی که در شش سال گذشته عامل اصلی 
ناکارآمدی و مشکالت اقتصادی و رانت خواری های ارزی و حقوق های نجومی 
و اختال س ها با وعده های دروغین و محقق نشده هستند، اکنون برای تطهیر 
خود با فریبکاری از ناکارآمدی دولت برآمده از خود انتقاد و تالش دارند در 
آستانه انتخابات مجلس با حربه هایی همچون اف ای تی اف و برجام و دروغ 
بستن به رهبری و منتسب کردن عملکرد خود به نظام و مظلوم نمایی، زمینه 
اختالفات داخلی و فتنه انگیزی را فراهم کنند تا شاید بقای خود در قدرت 
را اســتمرار دهند. در لبنان نیز سران جریان 14 مارس و افرادی مثل سعد 
حریری و سمیر جعجع و جمیل و ولید جنبالط به عنوان فاسدترین چهرهای 
سیاسی- اقتصادی و وابسته به آمریکا و عربستان، و در عراق هم جریان هایی 
که بیشــترین نقش را در به وجود آمدن مشکالت کنونی دارند، از جمله 
بعثی ها، تالش می کنند با سقوط دولت ها و نسبت دادن مشکالت به دیگران 
بحران در این کشورها را وارد مرحله پیچیده ای کنند تا به اهدافشان برسند. 
البته قبال در مطلب »آمریکا متهم اصلی در عراق« واقعیت های اعتراضات و 
عامالن پشت پرده و عوامل مشکالت این کشور را بیان کردیم که همان علل 
تا حدودي در مورد لبنان نیز صدق مي کند. هرچند تا اینجای کار هوشیاری 
و درایت سیدحسن نصراهلل و عادل عبدالمهدي اجرای سناریوی دشمنان را 
در منطقه ناکام گذاشــته و این کشورها از جنگ داخلی و کودتای سیاسی 
عبور کرده اند، اما این فتنه انگیزی ها مخصوص منطقه ما نیست. اکنون بعد 
از سال ها که وعده های دروغین نیروهای غربگرا در آمریکای التین محقق 
نشده، و مردم دوباره به سوی نیروهای چپ گرای مخالف سیاست های آمریکا 
و ضدسرمایه داری روی آورده اند، آمریکا منافع خود را در خطر مي بیند و با 
کمک های مالی و رسانه ای و سیاسی، نیروهای غربگرای به ظاهر اصالح طلب 
در ونزوئال، شیلی، اکوادور، بولیوی، آرژانتین و اروگوئه را تحریک به آشوب های 
خیابانی و مخالفت با نتایج انتخابات در این کشــورها می کند. نکته حائز 
اهمیت اینکه حضور میلیونی مردم در حمایت از رئیس جمهور منتخب خود 
در خیابان های آرژانتین و شیلی و... با سانسور شدید رسانه های آمریکایی و 
غربی و عربی روبرو شد، اما اعتراضات ده ها نفری آشوب طلبان در این کشورها 
را همچون در عراق و لبنان به عنوان حضور میلیونی معترضان القا می کنند.

4- هرچند ده ها ســند و صدها قرائن آشکار و پنهان از نقش آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در فتنه های اخیر در عراق و لبنان و همچنین آمریکای 
التین وجود دارد و بعضاً فاش و منتشر شده، اما اینکه مطالبات اقتصادی مردم 
را سیاسی- امنیتی القا کنند و بدون حل مشکالت اقتصادی ، امنیت مردم 
را نیز هدف قرار دهند و همچنین تفاوت ماهوی و شکلی در ابتدا و انتهای 
اعتراضات، از کاهش حضور مردم تا جایگزینی مطالبات مردمی با شعارهای 
ساختارشکنانه نشان از وجود دست پشت پرده آمریکا برای انحراف مطالبات 
واقعی ملت هاست. نکته قابل توجه اینکه همان کسانی که در ابتدای اعتراضات 
خواهان ارائه طرح های اقتصادی از سوی دولت ها برای حل مشکالت بودند، 
پس از ارائه چنین طرح هایی، ناگهان خواستار برکناری دولت ها و اسقاط نظام 
سیاسی شدند؟!، تا جایی که نخست وزیر لبنان به عنوان مهره عربستان حتی 
حاضر نشد اجازه دهد نتایج اجرای بسته اقتصادی که خودش ارائه کرده، ظاهر 
شود و استعفا کرد. شباهت فتنه انگیزی در سه کشور ایران و عراق و لبنان این 
است که نیروهای مسئول تامین امنیت و منافع ملی و مدافع مردم و کشور 
در راس حمالت فتنه گران قرار می گیرند و آنها به  عنوان عامل تحریم ها و 

مخالف تعامل با آمریکا و بهبود زندگی مردم القا می شوند!
5- اما نبرد واقعی اراده ها در لبنان است که اگر فتنه گران موفق شوند 
حزب اهلل را هدف قرار دهند- که نمی شوند- آمریکا و صهیونیست ها به بخش 
مهمی از اهداف خود در منطقه رسیده اند، اما ظرفیت و پتانسیل عظیم مردمی 
حزب اهلل هنوز به صحنه نیامده، و شاید هم هرگز نیاز نباشد و »اگر هم نیاز شود 
حامیان مقاومت به میدان بیایند، تا حل مشکل صحنه را ترک نخواهند کرد.«  

فتنه ۹۸ در منطقه! 

گفت و شنود

پس فردا!
گفــت: نمایندگان مجلس به آقای ظریف اعتراض کــرده بودند که چرا با 
اظهاراتش درباره پولشویی، چهره کشور را مخدوش کرده و برای بی بی سی خوراک 

تبلیغاتی فراهم کرده است؟!
گفتم: پولشویی که هست، ولی اگر آقای ظریف قصد هشدار داشت 
چرا به عوامل اصلی پولشویی و وابستگی سیاسی آنها کمترین اشاره ای 

نکرده است؟!
گفت: ایشــان به جای پاسخ، گفته است »ببینید بی بی سی از قول من نقل 

کرده است یا از قول حسین شریعتمداری«؟!
گفتم: کف و ســوت بی بی سی برای ظریف و استقبال از سخنان وی 
درباره پولشویی، روز 21 آبان 97 بوده ولی یادداشت مدیر مسئول کیهان 
دو روز بعد یعنی در تاریــخ 23 آبان 97 بود، بنابراین چگونه می توان 

سیاه نمایی بی بی سی را به کیهان نسبت داد؟!
گفت: چه عرض کنم؟! 

گفتم: از شــخصی پرســیدند، ِکی وارد این شهر شده ای؟ گفت؛ 
پس فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین 

زودتر آمده ام.

  دكتر محمدحسین محترم

صفحه 2
پنج  شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ 
۹ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره 22۳2۳

یادداشت میهمان

آیت اهلل العظمی  حضــرت 
حکمــی  ر  د ی  منــه ا خا
حجت االســالم حاج شــیخ 
محّمدباقر الئینی را به نمایندگی 
ولی  فقیه در اســتان مازندران 
امامت جمعه ساری منصوب  و 

کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی 

به این شرح است:
بسم  اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم 

آقای حاج شیخ محّمدباقر 
الئینی دامت افاضاته

جنــاب  اســتعفای  پــی  در 
حجت االسالم آقای طبرسی دامت 
افاضاته و با تشکر فراوان از زحمات و 
خدمات ایشان در سال های متمادی، 
جنابعالی را که بحمداهلل از ســوابق 
روشــن و صالحیت الزم برخوردار 
می باشــید به نمایندگــی خود در 
استان مازندران و امامت جمعه  ساری 

منصوب می کنم.

اســتان مازنــدران در شــمار 
برجســته ترین استان های کشور از 
جنبه هــای مادی و معنوی اســت 
و مــردم عزیز و مؤمــن و انقالبی 
آن در آزمون هــای متعدد در نظام 
جمهوری اسالمی مفتخر و سربلند 
ظاهر شده اند. جنابعالی با توجه به 
سابقه حضور و خدمت در آن استان 
فداکار  برجســتگی های جوانان  با 
و مردمــان پرانگیزه و وفــادار آن 
آشنایید. الزم است این برجستگی ها 
تقویــت و تثبیت و بزرگ داشــته 
شــود و در این راه از علمای دین و 
 فرزانگان حوزه و دانشگاه یاری گرفته 

شود.
تقویت جریان انقالبی و جوانان 
مؤمن و روی گشاده و دست مهربان 
با همه  قشرهای مردم توصیه  مؤکد 
اینجانب اســت. توفیقات شما را از 

خداوند مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
14 آبان 1398

با حکم رهبر معظم انقالب انجام شد

انتصاب نماینده ولی فقیه 
در استان مازندران و امام جمعه ساری

گزارش کیهان از آخرین اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی

گام چهارم هم میلی متری بود
خروج از برجام تنها پاسخ به بدعهدی غرب

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت حجت االسالم والمسلمین 
کاظم صدیقی در دانشگاه تهران 

اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 10:30 در دانشگاه 
تهران آغاز می شود. پیش از خطبه ها، 

حجت االسالم والمسلمین سید حسن 
معین شــیرازی با موضوع »قسمت 
یازدهم ســبک زندگی دانشمندان 
داشت.  خواهد  اسالمی« سخنرانی 
کاظم  والمسلمین  حجت االســالم 
صدیقی نیز به ایراد خطبه ها خواهد 
پرداخت. درب های دانشگاه از ساعت 

10 باز می شود.

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

کاهش  سیاسی-  سرویس 
تعهدات ایــران در گام چهارم 
پیشــین،  گام های  هماننــد 
اثرگذاری در  فاقد  و  میلیمتری 
رفتار طرف مقابل اســت. اروپا 
حداقل در 19 مــاه اخیر ثابت 
کرده اســت که به هیچ عنوان 
به تعهــدات خود عمل نخواهد 
کرد. بنابرایــن برجام صرفا به 
ایران خالصه  یکطرفه  تعهدات 
شده است. بر همین اساس تنها 
گزینه موجود برای حفظ منافع 

ملی، خروج از برجام است.
رئیس جمهــور کشــورمان در 
مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی 
گفت: گام چهــارم کاهش تعهدات 
برجامی از چهارشنبه 15 آبان آغاز 

می شود.
وی افزود: به کشورهای 1+4 و 
دوســت اعالم می کنیم که فعالیت 
جدید ما با نظارت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی خواهد بود و گام چهارم 
همانند گام های قبلی قابل بازگشت 
است و هر زمان که آنان به تعهدات 
اول ژانویــه 2017 خود بازگردند ما 
نیز به تعهدات خود در این تاریخ باز 

خواهیم گشت.
روحانی با بیان اینکه طبق برجام 
قرار بر این شد که 1044 سانتریفیوژ 
در فردو بچرخنــد، اما گازی تزریق 
نشــود، تصریــح کــرد: از 15 آبان 
گازدهی در فردو آغاز می شــود که 
ممکن اســت با آغاز این گام سر و 
صداهایی ایجاد کنند و از حساسیت 
آنها نسبت به فردو باخبریم، اما هر 
وقــت که آنها به تعهدات خود عمل 
کنند، این گام قابل بازگشت است و 
باید بدانند که نمی توانیم یکجانبه به 
برجام پایبند باشیم، اما آنها اقدامی 

نکنند.
گازدهی در فردو

کاظــم غریب آبادی، ســفیر و 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
گفــت: پس از اعالم رئیس جمهور و 
دســتور وی به سازمان انرژی اتمی 
بــرای آغاز گازدهی در تاسیســات 
هسته ای فردو، این مراتب در نامه ای 
به اطالع آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی رسید.
غریب آبادی افزود: در این نامه 
تصریح شــده اســت که جمهوری 
اسالمی ایران از چهارشنبه 15 آبان 
ماه گازدهی UF6 را در تاسیســات 
فــردو آغاز خواهد کــرد و از آژانس 
درخواست شده تا بازرسان آن برای 
نظــارت بر این فرآیند، در ســاعت 
مشــخص شــده در این تاسیسات 

حضور داشته باشند.
غنی سازی 5 درصد 

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انــرژی اتمی درخصوص دســتور 
رئیس جمهــور دربــاره گام چهارم 
کاهــش تعهدات برجامــی، گفت: 
ما با هزار و 44 ســانتریفیوژ که در 
تاسیسات فردو داریم که تحت خأل 
هستند و دو آبشار سانتریفیوژها در 
حال چرخش اســت، به تشخیص 
ســازمان انرژی اتمی دســتور داده 
شد، تعدادی از این سانتریفیوژها که 
پیش از این غنی سازی اورانیوم را 20 
درصد و تا 5 درصد انجام می دادند، 

فعال می کنیم.
صالحی تصریح کرد: روز 15 آبان 
با حضور بازرس آژانس، غنی سازی 
اورانیــوم تا 5 درصــد و همچنین 
غنی ســازی ایزوتوپ های پایدار در 
تاسیســات هسته ای شــهید علی 

محمدی )ُفردو( انجام می شود.
وی با اشاره به توقف ذخیره سازی 
اورانیوم در تاسیســات فردو بعد از 
برجام، گفت: ما به اندازه کافی ذخیره 
اورانیوم 20 درصد داریم، اما چنانچه 
در ذخیره اورانیوم رآکتور تهران تمام 
شود، طبق برجام می توانیم ذخیره 
20 درصــد را بــرای راکتور تهران 

تولید کنیم.
انتقال مواد هسته ای به فردو

بهــروز کمالوندی، ســخنگوی 
سازمان انرژی اتمی گفت: کار انتقال 
مواد هسته ای به تأسیسات فردو از روز 
چهارشنبه 15 آبان آغاز شده است.

ذخایر  درخصــوص  کمالوندی 
اورانیوم افزود: حدود 500 کیلوگرم تا 
به حال ذخایر داریم و روزانه حدود 5 
کیلو و 200 گرم افزوده می شود و با به 
کار افتادن ماشین های فردو، ظرفیت 
افزایش خواهــد یافت و آمارمان به 
حدود 6 کیلو در روز می رســد که 
نزدیک به رقمی خواهد بود که قبل 

از برجام تولید می کردیم.
وی خاطرنشــان کرد: قرار بود 
بر اساس برجام غنی سازی در فردو 
انجام نشــود و مواد هسته ای در آن 
وجود نداشــته باشــد که در حال 
حاضر این اتفاق رخ می دهد که هم 
مواد هســته ای در فردو باشد و هم 

غنی سازی انجام شود.
معاون ســازمان انرژی اتمی به 
مراحل فرآیند غنی سازی اشاره کرد و 
افزود: فرآیند غنی سازی چند مرحله 
دارد که مرحله اول انتقال مواد است 
که انجام شد، در مرحله دوم باید این 
مواد به خطوط خوراک وصل شود و 
بعد از آن مراحل دیگری هست که 

همین حاال انجام می شود.

کمالوندی ادامه داد: چهارشنبه 
شــب ســاعت 12 عمــال گاز بــه 
سانتریفیوژها تزریق می شود و چند 
ســاعت طول می کشد تا به مرحله 
پایداری برســد و تا روز شنبه )18 
آبــان( که مجددا بازرســان آژانس 
خواهند آمد، ما به مرحله ای می رسیم 
کــه حدود 4/5 درصد غنی ســازی 
خواهیم داشت. وی همچنین اظهار 
داشــت: ما به تمام چرخه سوخت 
مسلط هستیم از اکتشاف، استخراج 

و غنی سازی تا پسمانداری.
اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 
یادآور شــد: مــا در زمینــه تولید 
هگزافلوراید هیچ مشــکلی نداریم و 
در حــال حاضر حــدود 50 تن گاز 
هگزافلوراید تولید می کنیم و مقداری 
که االن وارد فردو شــد حدود 2 تن 
اســت که بعدا به تدریــج افزایش 

می یابد. 
پیام ظریف به اروپا

محمد جــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه پیامی خطاب به کشورهای 
اروپایی درخصــوص چهارمین گام 
ایران برای کاســتن از تعهدات ذیل 
برجام منتشر کرد. ظریف در توئیتر 
نوشت: پاسخ  ما به تروریسم اقتصادی 
و باج خواهی آمریکا عکس آن چیزی 
است که ترامپ در اثر القائات دیگران 
گمان داشت. چهارمین گام ما برای 
معلق کردن یکی از مفاد برجام، در 
بند 36 به عنوان پاسخی برای نقض 
تعهدات آمریکا و سه کشور اروپایی 
پیش بینی شده است. راه حل ساده 
برای اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی 
این است: به تعهداتتان پایبند باشید 

و ما تغییر رویه می دهیم. 
              بقیه در صفحه11

خبر ویژه
محسن هاشمی: گارد نگیریم

شورای شهر کاری برای مردم نکرده است
رئیس شورای شهر تهران می گوید این شورا که یکدست در اختیار اصالح طلبان 

است، بعد از دو سال، فاقد دستاورد عینی و قابل عرضه به مردم است.
به گزارش »انتخاب«، محسن هاشمی نوشت: مدیریت شهری به صورت یکدست 

در اختیار اصالح طلبان است.
پرسش اینجاست که میراث ما برای تهران چیست؟، ما می توانیم در تبلیغات 
و سخنرانی دستاوردهایی برای خود عنوان کنیم اما تاریخ بدون نظر ما و بر اساس 

واقعیات در مورد کارنامه ما قضاوت خواهد کرد.
بدیهی است صرف انجام پروژه های عمرانی، آن هم بدون مطالعه صحیح، یک 
دستاورد مثبت نیست اما سخن گفتن و نقد کارنامه دیگران بدون داشتن دستاوردهای 
عینی و واقعی نیز پذیرفته نیست و طبیعی است که ما نیازمند انجام فعالیت های 

ماندگاری هستیم که تهران و شهروندان تهران آینده با آن ما را به خاطر بیاورند.
بنابراین نیاز به عمل گرایی و واقع گرایی در مدیریت شــهری تهران داریم و اگر 
امروز با این انتقاد و خودانتقادی مواجه هســتیم که در این دو سال سپری شده از 
عمر مدیریت شهری، دستاوردهای عینی و واقعی کافی را تحقق نبخشیدیم نباید با 

گارد و پاک کردن صورت مسئله، به این موضوع بپردازیم.
در مقابــل عمل گرایی و واقع گرایی، شــعار گرایی و ایده آل گرایی قرار دارد که 
به جای واقعیت ها بر اساس ذهنیت ها عمل می کند و سعی می کند با گفتاردرمانی و 
تبلیغات، فقدان دستاوردهای عینی را جبران کند و شاید این نوع فعالیت سیاسی 
در کوتاه مدت بتواند جواب بدهد اما قطعا در درازمدت شهروندان از منتخبین خود 

در مدیریت شهری کارنامه و نتایج واقعی را مطالبه می کنند.
شــاید برخی بگویند که مشکل اصلی رکود در مدیریت شهری تهران، کمبود 
نقدینگی و ضعف منابع مالی است در حالی که این مسئله را نیز می توان با راهکارهای 
عمل گرایانه حل کرد. ما هفتاد هزار پرونده در کمیســیون ماده صد داریم که عدم 
اندیشیدن تدبیر برای آن باعث نارضایتی، رانت و فساد می گردد که بخشی از همین 
پرونده ها و تصمیمات معطل در حوزه شهرسازی می تواند منابع کافی را برای مدیریت 
شهری تأمین کند. در موضوعات ساده و درآمدزایی نظیر احداث پارکینگ نیز سکون 
به چشم می خورد، پارکینگ های بزرگ مجاور باغ کتاب، پارک ملت یا مصلی تهران، 
سال هاست در حد گود رها شده و هم مشکالت  ترافیکی و رفاهی برای شهروندان 
به ویژه ساکنان منطقه به وجود آورده و هم ایمنی را به خطر انداخته است، در حالی که 
می توان با احداث پارکینگی طبقاتی در این گودها توسط بخش خصوصی، گرهی از 

مشکالت این منطقه متراکم شهر گشود.
نه تنها پارکینگ های طبقاتی بلکه پارک حاشــیه ای شهر نیز رها شده اند، این 
بخش که نه تنها هزینه ای ندارد بلکه می تواند درآمد هم ایجاد کند، نیازمند تصمیمات 
مدیریتی عمل گرا و گره گشاست. در ابتدای مسئولیت خود در مدیریت شهری تهران 
اقدام به  نظرسنجی کردیم و حدود 93 درصد از شهروندان، آلودگی هوا و  ترافیک را 
به عنوان معضل اصلی تهران عنوان کردند و آسیب های اجتماعی و بافت های فرسوده 
در اولویت های بعدی مسایل تهران بودند، حاال باید ببینیم ما برای حل این مسایل 

واقع گرایانه و عمل گرایانه برخورد کرده ایم؟
روزانه 80 میلیارد تومان و ساالنه 2/5 میلیارد دالر یارانه بنزین تهران است اما 
تاکنون یک ســنت از 900 میلیون دالری که قرار بوده اســت برای 9 میلیارد سفر 
انجام شــده توسط مترو از ســوی وزارت نفت پرداخت شود را دریافت نکرده ایم در 
حالی که هم بودجه ساخت مترو و اتوبوس و هم یارانه آن توسط دولت مصوب شده 

است و باید برای دریافت آن پیگیری ویژه ای صورت گیرد.
ما می توانستیم بخش قابل توجهی از این ناوگان را توسط کارخانجات داخلی، 
در داخل تولید کنیم که هم  اشتغال ایجاد می کرد و هم کمبود شدید و فرسودگی 

ناوگان اتوبوس و متروی تهران را جبران می کرد اما این اتفاق رخ نداد.
حتی اقدامات ســهل و نســبتاًً کم هزینه ای مانند احــداث تونل های مترو که 
دستگاه های حفار خودکار آن نیز در حال حاضر بیکار است و بعضاً از تهران خارج 

شده اند نیز معطل مانده است.
مسئله تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی برای تأمین 19 هزار دستگاه اتوبوس 
برای کالن شهرها و مراکز استان، که با وجود دستور رئیس جمهور و پیگیری معاون 
اول دولت، همچنان پس از گذشت دو سال بالتکلیف مانده است، این موضوع یکی 

از کلیدهای حل مسئله  اشتغال، آلودگی هوا،  ترافیک و مصرف سوخت است.
وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی چهار رکنی هستند که 
باید تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی را اجرایی کنند اما به دلیل گره هایی که 

ناشی از عدم فهم مشترک و همراهی دستگاه های مختلف و برداشت های خشک از 
متن مصوبات و قوانین و عدم پیگیری مناسب شهرداری ها، پس از دو سال حتی هنوز 
یک دســتگاه هم از این مجموعه 19 هزار اتوبوس به شهرها تحویل نشده و ساخت 

آن نیز حتی آغاز نشده است.
دزد آمریکایی 

مدعی مردم عراق و لبنان شد!
وزیــر خارجه بی آبروی آمریکا انگیــزه تظاهرات در عراق و لبنــان را ارتباط 

حکومت های ایران با این دو کشور عنوان کرد.
مایک پمپئو در توییتر نوشت: »مردم عراق و لبنان می خواهند کشورشان را پس 
بگیرند. آنها درمی یابند که صادرات اصلی رژیم ایران، فساد است که به شکلی ناشیانه 
جامه انقالب بر تن کرده است.« وی در ادامه این مطلب نوشته است: »عراق و لبنان 
استحقاق آن را دارند که مسیر خود را فارغ از مداخله گری های ایران دنبال کنند.«

اظهارات وزیرخارجه آمریکا در حالی اســت که اوالً چند دهه اســت دولت و 
نخست وزیر هماهنگ با آمریکا در لبنان حکومت می کنند و شخص رفیق حریری 

گماشته آمریکایی ها محسوب می شده است.
ثانیاً درباره عراق باید یادآور شد آمریکایی ها هم اکنون یک سوم از نفت عراق را 
غارت می کنند. ضمن اینکه کاخ سفید، یک بار با حمایت از صدام، موجب دیکتاتوری 
و فســاد در عراق شد، نوبت دوم وقتی از حمله صدام به ایران حمایت کرد، موجب 
خسارت های گسترده به هر دو ملت شد، بار سوم هنگامی که به عراق حمله کرد، 
ویرانی برجای گذاشت، نوبت چهارم وقتی که مجدداً عراق را اشغال کرد و نوبت پنجم 
هنگامی که تروریست های جنایتکار داعش را به جان مردم عراق و سوریه انداخت و 
موجب نابودی زیرساخت های اقتصادی این کشور شد و در واقع آمریکا بالغ بر 35 
میلیارد دالر، موجب خســارت و نابودی منابع اقتصادی عراق شده و بخش مهمی 
از کمبودها و نارضایتی های موجود در عراق، متوجه این رژیم است. دقیقاً به دلیل 
آگاهی از نفرت مردم عراق هم هســت که دونالد ترامپ، به جای ســفر به بغداد، به 

پایگاه نظامی عین السد رفت و این سفر را هم دزدانه انجام داد.
اما فراتر از همه این واقعیت، اعترافات اردیبهشت مایک پمپئو در تگزاس است که 
تصریح کرد: »زمانی که رئیس سازمان CIA بودم، دروغ می گفتیم و تقلب و دزدی 
هم می کردیم. این کارها، یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است«!!  جالب اینکه ترامپ 
هم بارها تصریح کرده دنبال غارت منابع نفتی کشورهای منطقه از جمله عربستان و 
سوریه است و نه دموکراسی و مردم ساالری.  اظهارات اخیر ترامپ در عین حال نشان 
می دهد که آمریکایی ها درصدد موج سازی و موج سواری در عراق و لبنان هستند چرا 

که خود را با طرف ورشکسته تحوالت منطقه می دانند.
علل مخالفت احزاب اصالح طلب 
با طرح انتخاباتی حزب اتحاد ملت

طرح انتخاب نامزدهای اصالح طلب از طریق نظرسنجی )موسوم به سرا( با مخالفت 
برخی احزاب و محافل حاضر در این طیف مواجه شده است.

بنابر اعالم ارگان حزب کارگزاران ســازندگی، این حزب به همراه حزب اعتماد 
ملی، حزب اســالمی کار، و ادوار دفتر تحکیم وحدت، مخالف طرح مذکور هستند، 

بانی طرح، حزب اتحاد ملت )جایگزین حزب مشارکت( است.
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت وگو با خبر آن الین 
تصریح کرد: بنده از ابتدای طرح این موضوع با آن مخالف بوده و در جلســاتی هم 
مخالفت خود را ابراز کردم. به عنوان کسی که سال ها در عرصه انتخابات کار کردم 
از هم اکنون برای من روشن است که این طرح، نخواهد توانست نظر مردم را جذب 
کرده و مشکل اصلی فعلی اصالح طلبان را رفع و رجوع کند به ویژه در آن قسمتی 
که طراحان معتقدند به جای اینکه البی در ســطح باالی احزاب سیاسی برای تهیه 

لیست ها اتفاق بیفتد در بدنه اتفاق بیفتد.
تجربه نشان داده وقتی خروجی البی در سطح سران اصالح طلب و احزاب سیاسی 
و دبیران کل تا این اندازه همراه با نارضایتی بوده به طور قطع وقتی البی ها قرار است در 
الیه های پایین تر که کمتر کار حرفه ای کرده اتفاق بیفتد نواقص مان بیشتر خواهد شد.

وی افزود: اما ایراد دیگر طرح سرا این است که در شورای عالی سیاست گذاری 

افراد حقیقی و افراد حقوقی با هم، هم وزن هســتند، شــما اسامی  را لیست کنید و 
ببینید احزاب و  اشخاص حقیقی تاچه میزان متفاوت هستند؛ همه می دانند که یکی 
از احزاب به 15 حزب منشعب شده و این ها احزاب اقماری هستند که پشت صحنه 

تصمیم می گیرند و در شورای عالی طرح می کنند.
وقتی در طرح سرا بناست در الیه اول هر حزبی 20 نفر را معرفی کند، روشن 
است که حزبی مانند حزب آقای اصغرزاده 300 نفر را در شورای عالی سیاست گذاری 
معرفی می کند این در حالی است که حزبی مانند کارگزاران که دو نماینده دارد تنها 
می تواند 40 نفر را معرفی کند که اختالف زیادی است، نتیجه چنین رویکردی این 

است که حزب کارگزاران از همان ابتدا بازنده انتخابات است. 
گرامی مقدم می گوید: نکته مهم دیگر این است که این طرح در شهرستان ها به 
شدت تنش زا بوده و منجر به تشدید نزاع ها می شود به عبارتی به دلیل محلی بودن 
انتخابات در شهرســتان ها، برگزاری انتخابات زودهنگام و مقدماتی باعث افزایش و 
تشدید نزاع ها می شود. تأکید می کنم همین که ما بتوانیم نزاع ها در شهرستان ها را 
با کدخدامنشی و شورای عالی رفع و رجوع کنیم گامی  موثر برداشته ایم و نباید با 

طرح ایده هایی مانند سرا موجب تشدید اختالف ها شویم.
با همه این تفاسیر و با وجود مخالفت احزاب موثر و بزرگی مانند انجمن معلمان، 
کارگزاران، حزب پیشتاز و اعتماد ملی با طرح سرا به دالیل گفته شده اما رای آورد، 

علت رای آوری هم متعدد بودن احزاب اقماری حزب موافق این طرح بود. 
سخنگوی حزب اعتماد در ادامه درباره شائبه  فامیل بازی در طرح مذکور گفت: 
این اجتناب ناپذیر است همین که انتخاب را در اختیار من نوئی قرار می دهند، من 
هم حزبی های خود را وارد می کنم تازه این درباره شخصی مانند بنده است که فعال 
حزبی هستم، ولی فرد حقیقی که حزبی نیست و سابقه و توانمندی ندارد طبیعی است 
که برای معرفی 20 نفر موردنظر خود به فامیل و دوست و آشنا برای قرار گرفتن در 
لیست مراجعه می کند به همین دلیل است که عرض می کنم این شیوه هیچ تناسبی با 
کار حزبی ندارد و در حقیقت زمینه ساز بروز مشکالتی از جمله فامیل بازی خواهد شد.

تأکید می کنم طرح هایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصالح طلبان را از 
وضعیتی که دارند رهایی ببخشد، اینکه فکر کنیم با چنین طرح هایی مردم و بدنه 
اجتماعی دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصالح طلبان اعتماد کنند و در 
صحنه حاضر شوند باید بگویم این طور نیست. به صراحت عرض می کنم کل انگیزه 
موجود پشت این طرح این است که بتوانند لیست را به نوعی سازماندهی کنند تا 

افراد خاص خودشان خروجی آن باشند.
وی در پاسخ به این سوال که »جالیی پور پدر و پسر نقشی در طرح سرا داشتند؟« 
گفت: نه اینکه من معتقد باشــم بلکه همه معتقدند هر طرحی دارای پشت پرده و 
پشت صحنه ای است، طرح که از آسمان نمی آید، کسانی که این طرح را پیشنهاد 
دادند گرایش حزبی شان روشن است. آقای جالیی پور پدر و پسر گرایش حزبی شان 
روشن است. ببینید اگر پسر من امروز طرحی بیاورد چه کسی است که باور کند این 
طرح بدون مشورت من آمده است؟ بنابراین هر طرحی پشت صحنه ای دارد و پشت 
صحنه این طرح احزاب اقماری هستند که آن را مطرح کردند و همه چیز روشن است.

فحاشی را کنار بگذار 
آقای نماینده!

توهین علی مطهری به یک دانشجو در گذشته نیز مسبوق به سابقه است و او 
پیش از این هم بارها به افراد مختلف توهین کرده است.

ســایت الف با اشاره به اظهارات توهین آمیز و سخیف علی مطهری خطاب به 
یک دانشــجو و توجیه بعدی وی نوشت:  سخن مطهری خطاب به دانشجو در هر 
صورت، توهین جنسی است؛ حتی اگر آن دانشجو پسر باشد. همگان می دانند که 
گفتن چنین حرفی به هرکس آن هم در یک جمع دانشجویی و در محیط دانشگاه، 

حتی اگر پسر باشد، توهین آمیز و دور از ادب است.
تجربه نشان داده آقای علی مطهری در کنترل عصبانیت خویش معموال ناکام 
است. ایشان یک بار در صحن مجلس یک فحش زشت را نثار یک نماینده کرد، چند 
بار در مجلس، افراد مختلف را هل داد و در گلپایگان به یک فرد معترض اهانت کرد. 
پس اتفاق اخیر، نخســتین اقدام خالف عرف و ادب مطهری نیست. چنین رفتاری 
از سیاستمداری زیبنده نیست؛ به خصوص اینکه علی مطهری فرزند یک عالم دینی 
و معلم انقالب اســت. اگر ایشــان اندکی به فکر آبروی پدر شهیدش بود با توجه به 

ویژگی های شخصیتی اش، عطای سیاست را به لقایش می بخشید.
 واکنش مطهری از اصل کار غلطش بدتر است. او در اولین واکنش، تلویحا گفت: 
چون طرف مقابل پسر بوده ایرادی ندارد. اگر ایشان به جای این واکنش ها، چند خطی 
در عذرخواهی از این توهینش می نوشت هم برای دنیایش بهتر بود و هم برای آخرتش.

نکته

منظور آقای روحانی این بود!
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم کشــورمان در جریان 
افتتاح کارخانه نوآوری آزادی ضمن اشــاره به آغاز گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی گفته اند؛ »مقاومت زمینه را برای مذاکره 
می سازد و مذاکره از مقاومت بهره برداری می کند و اینها با هم 
منافاتی ندارند«! جناب روحانی توضیح نداده اند که منظور ایشان 
از دو واژه »مقاومت« و »مذاکره« چیســت؟! که بر اســاس آن 
معتقدند؛ »مقاومت زمینه را برای مذاکره می سازد«؟! اگر مذاکره 
مورد نظر ایشان همین مذاکره با آمریکا باشد، که مفهوم واقعی 
آن تســلیم است و بدیهی است که برخالف نظر آقای روحانی، 
مذاکره و تسلیم نه فقط با یکدیگر منافات دارند، بلکه دو مقوله 
متضاد نیز هستند. کاش جناب روحانی یک بار -فقط یک بار برای 
همیشه- برای مردم و افکار عمومی توضیح می دادند که مذاکره با 
آمریکا غیر از تسلیم در برابر باج خواهی آنها چه معنی و مفهوم 
دیگری دارد؟! آمریکا پیشاپیش»سقف« مذاکره مورد نظر خود 
را مشخص کرده و با صراحت -و نه به تلویح یا در پرده- اعالم 
کرده است که منظور از مذاکره با مقامات کشورمان، وادار کردن 
ایران به توقف صنایع موشکی، جلوگیری از حضور ایران در منطقه 
و توقف حمایت از نیروهای مقاومت اســت. اکنون دو پرسش با 

جناب روحانی در میان است؛
 اول آنکه آیا جناب ایشان ، منظور و مقصود آمریکا از مذاکره 
را نمی دانند؟! پاســخ این سؤال به یقین منفی است و نمی توان 
پذیرفت که آقای روحانی در جایگاه رئیس جمهور کشورمان از 
این گزاره که بارها به صراحت و به طور رسمی از سوی مقامات 

آمریکایی مطرح شده است، بی خبر باشند! 
و دوم؛ آیا مذاکره ای که طرف مقابل، ســقف و نتیجه مورد 
قبول خود از آن را پیشاپیش اعالم کرده است، می تواند غیر از 
دیکته نویسی، مفهوم و معنای دیگری داشته باشد؟! پاسخ این 

پرسش نیز منفی است. 
این دو نکته بدیهی تر از آن است که درک آن به آسانی ممکن 
نباشــد و نیازی به اذهان ژرف اندیش و پیچیده ندارد. بنابراین 
با عرض پوزش، باید ســخن آقای دکتر روحانی که فرموده اند؛ 
»مقاومت زمینه را برای مذاکره می سازد«! تصحیح شود. احتماالً 
منظور آقای روحانی این بوده که »مقاومت زمینه را برای تسلیم 

نمی سازد«.
حسین شریعتمداری


