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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

سانسور راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان 
در روزنامه های اصالح طلب

سرویس سیاسی -
راهپیمایی یوم اهلل ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که با حضور گسترده مردم در مقابل النه جاسوسی سابق 

آمریکا انجام گرفت، با بایکوت رسانه های اصالح طلب همراه شد.
این تظاهرات که در اعتراض به بدعهدی و دشمنی آمریکا علیه کشورمان برگزار شد نمایشگر وحدت ملی در کشور بود 
و رنگ و بوی سیاسی نداشت، اما رسانه های اصالح طلب هیچ اشاره ای در صفحه اول روزنامه به این مسئله نکردند.به غیراز 
روزنامه ایران و همشهری، دیگر رسانه های این جریان حامی  دولت و مدافع آمریکا، اشاره ای به حضور پرشور مردمی  نداشتند 

و حتی روزنامه آفتاب یزد و همدلی نیز به صورت انتقادی به موضوع راهپیمایی ۱۳ آبان  اشاره کردند.
گفتنی اســت سانسور راهپیمایی سراسری مردم ایران در محکومیت اغتشاشــگران در دی ۹۶، سانسور راهپیمایی 
سراسری ۹ دی در محکومیت فتنه ۸۸، سانسور اظهارات ضدآمریکایی مقامات ارشد دولت و…از دیگر اقدامات تأمل برانگیز 

رسانه های اصالح طلب است.
فعال به »اف اي تي اف« بپیوندیم مشکلي بود خارج مي شویم!

روزنامه اعتماد روز سه شنبه در مطلبی به نقل از بهروز بنیادي نماینده اصالح طلب مجلس نوشت: »بعضي مي گویند 
آیا تضمین داده مي شود که پس از پیوستن به FATF مشکالت اقتصادي مرتفع شود؟! همچنان که این مسئله در مورد 
برجام هم بود که آیا کسي مي تواند تضمین دهد که این مسائل حل شود! قطعا این گونه نیست و هیچ کس نمي تواند این 
تضمین را بدهد و حال آنکه این موضوع، خود بحث و چالشي شده که بین تصمیم گیرندگان کشور به وجود آمده است... 
الزم است که فعال به صورت گذرا چند سالي حضور پیدا کنیم و پس از آن، این فرصت وجود دارد که تصمیم گیران نظام 
مجدداً بتوانند بر اینکه به همکاري ادامه دهیم یا خارج شــویم، تصمیم گیري کنند.« بنیادي در پایان گفت: »هر چند 
کار پس از خروج قطعا سخت تر خواهد شد ولي این مسیري هم که ما طي مي کنیم، چندان تفاوتي ندارد، اگر نپیوندیم 
در لیست سیاه خواهیم بود و اگر بپیوندیم و پس از مدتي خارج شویم، باز هم همین اتفاق خواهد افتاد. به نظر مي رسد 

پیوستن در شرایط حاضر به نفع ما باشد«.
به نظر می رســد طیف مذکور دانســته یا ندانسته به طرف خارجی این آدرس را می دهند که بر فشار و تهدید خود 
اضافه کند. در واقع مدیران مافیای آمریکایی- اروپایی حاکم بر کارگروه FATF البد حق دارند پس از این بر تهدید ها 
و فشــارهای تبلیغاتی خویش بیفزایند چرا که خریداران و مشــتریانی برای این تهدید ها پیدا کرده اند که گویا آماده اند 

تهدید توخالی آنها را در داخل ایران نقد کنند!
اوال باید یادآور شد که FATF چندین بار در طول دو سه سال گذشته، تهدید کرده که این آخرین هشدار است و 
اگر ایران همکاری نکند، او را در لیست سیاه قرار می دهد)!( اما به اعتبار اینکه گردانندگان آمریکایی این مافیای اطالعاتی، 
به همکاری دولت ایران برای انسداد مجاری دور زدن تحریم ها نیاز راهبردی دارند، بنابراین همچنان امیدوارند فشارهای 
آنها که در داخل ایران تقویت هم می شود، بتواند در تصمیم نهایی موثر واقع شود. غربی ها این رویکرد دوگانه »تهدید 

و مهلت دادن« را بهتر از نهایی کردن ماجرا می دانند که یکسره، راه نفوذ اطالعاتی آنان را می بندد.
نکته بعدی این اســت که دولت، چهار ســال پیش برنامه اقدام FATF را به شکل مخفیانه پذیرفت و تا زمانی که 

FATF تصویب لوایح مربوطه در مجلس را مطالبه نکرده بود، پذیرش برنامه اقدام شامل 4۱ تعهد را علنی نکردند!
یک سؤال مهم این است که اجرای ۳7 مطالبه FATF از مجموع 4۱ مطالبه در چهار سال گذشته، موجب کاهش 
تحریم ها شــد یا افزایش آن؟! اگر تحریم ها چند برابر پیش از برجام در حال اعمال اســت- و حال آنکه دولت همچنان 
به شکل یک طرفه تعهدات برجام را اجرا می کند- چرا باید روی دیوار FATF و اروپا و آمریکا یادگاری نوشت؟ و اصال 

مسئول این همه خسارت خالف دعاوی و وعده های دولت کیست؟
صنعت هسته ای برای کشور خطرناک است!

احمد شیرزاد، عضو فراکسیون افراطیون مدعی اصالحات در مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»سرعت 
کاهش تعهداتی که در برجام پذیرفته ایم باید بسیار کم باشد و بدانیم این کاهش تعهدات تنها یک وسیله برای رسیدن به 
اهداف سیاســی ماســت. دوباره نباید وارد آن فاز شویم که غنی سازی را هدف بپنداریم و دستیابی به اورانیوم غنی شده با 
غلظت باال می تواند برای ما یک توانمندی استراتژیک محسوب شود. دوباره وارد آن فاز شدن برای کشور خطرناک است 

و باید با دقت از آن اجتناب کرد«.
مدعیان اصالحات درجازدن مولفه های قدرت به عنوان اقدامات هزینه ساز و بی فایده مهارت خاصی دارند.

صنعت هســته ای یکی از مولفه های قدرت ساز اســت و کاربردهای بسیار زیادی در تهیه دارو، درمان بیماران، تولید 
محصوالت کشاورزی، تولید برق و...دارد. اما مدعیان اصالحات در اقدامی  تأمل برانگیز، این توانایی بسیار مهم را اقدامی  بی 

فایده جلوه می دهند.
آمریکا و شــرکای اروپایی واشــنگتن به خیال خام خود در پی آن هستند تا مولفه های قدرت ایران را از کار بیندازند. 
صنعت هســته ای، صنعت موشکی و قدرت منطقه ای بخشی از توانمندی های جمهوری اسالمی ایران است و دشمن در 
پروژه ای ضدایرانی تحت عنوان »نرمالیزاسیون« در پی از کارانداختن این مولفه های قدرت ساز است.متأسفانه طیف مدعی 

اصالحات با بازی در پازل دشمن، در این پروژه ضدایرانی سهیم است. 
لیست امید با سهم خواهی ها و معامله گری های پیدا و پنهان بسته شد

روزنامه دولتی ایران در شماره روز سه شنبه در گزارشی نوشت: »در حالی که این روزها برخی نظریه پردازان اصالح طلب 
از ضرورت بازتعریف گفتمانی این جریان سیاسی سخن می گویند، اصالح طلبان تغییر را از شیوه تدوین فهرست های انتخاباتی 
خود و تالش برای دموکراتیک تر کردن آن آغاز کردند. شامگاه یکشنبه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به طرحی 
رأی مثبت داد که بر اساس آن، زین پس فهرست نامزدهای انتخاباتی اصالح طلبان نه توسط جمع محدود اعضای شورا بلکه 
با نظرسنجی و جمع آوری آرای بدنه اجتماعی حامی شان در یک سامانه آنالین تهیه خواهد شد. ایده ای که در قدم اول با 
ابهام، انتقاد و اما و اگرهای متعددی مواجه است اما طراحانش باور دارند که موجب حرکت به سمت انتخاب دموکراتیک تر، 

شفاف تر و کاراتر نامزدهای جبهه  اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم خواهد شد.«
ارگان دولت افزود: »این چاره ای است که اصالح طلبان برای پاسخگویی به بدنه اجتماعی ناراضی از فهرست امید در 
مجلس دهم و شورای شهر پنجم اندیشیده اند. فهرستی که با اقبال مردم مواجه شد اما شنیده شدن صدای ساز ناکوک از 
بعضی و سکوت و کم تحرکی از سوی بعضی دیگر منتخبان شان سبب شد که آنها نتوانند پاسخگوی انتظارات رأی دهندگان 
باشند. وضعیتی که در تحلیل چرایی آن انگشت اتهام به سمت عواملی همچون سهم خواهی ها و معامله گری های پیدا و 
پنهان در انتخاب نامزدها نشانه گرفته شد. بعد از آن بود که اصالح طلبان به چاره اندیشی افتادند. اولین پیشنهاد شکل دادن 
به یک جمع گسترده تر تصمیم گیرندگان با عنوان پارلمان اصالحات بود که به دالیل متعددی به نتیجه نرسید. حاال در 
فاصله کمتر از چهار ماه تا انتخابات قرار است تأسیس سامانه رأی  گیری آنالین )سرا( با ایجاد امکان تأثیرگذاری و مشارکت 
بدنه اجتماعی در انتخاب فهرست نامزدها تغییری باشد بر رویکردهای انتقادبرانگیز پیشین و راهی برای تعامل بیشتر. اقدامی 

 که به نظر بسیار پیشرو به نظر می رسد اما فارغ از ابراز نگرانی ها و انتقاد ها نیست.«
روزنامه ایران نوشت: »شدیدترین واکنش منفی به طرح سرا اما از سوی غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
مطرح شد. او که پیش تر هم انتقادات شدیدی را علیه شورای سیاست گذاری اصالح طلبان مطرح کرده بود، در توئیتر خود 
درباره »سرا« و آنچه واگذاری انتخاب لیست اصالح طلبان به بدنه اجتماعی دانسته می شود، نوشت: »بدنه اجتماعی اصالحات 
از پایین به باال شــکل می گیرد، نه از باال به پایین! چه کســی حق دارد بدنه اجتماعی اصالحات را انتخاب کند؟ آنان باید 
ما را انتخاب کنند یا ما آنان را ؟!« او در ادامه با بیان اینکه »آنچه انتخابات را معنادار می کند و به مردم رغبت رأی دادن 
می بخشد، نتیجه رأی دادن است و نه مناسک آن«، افزود: »به فکر کارآمدی اصالحات باشیم. بگویید در مجلس یازدهم 
چه می کنید تا مردم درباره رأی دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده اید، 
مهم این است که چه می کنید.« وضعیت اردوگاه اصالحات 4 ماه مانده به انتخابات مجلس دچار آشفتگی و سردرگمی  در 
انتخاب رویکرد نهایی است که از رویه رانتی و تجارت گرانه در لیست بستن و نیز احاطه مدعیان اصالحات بر ادراک مردم 

از پیوند آنها با کارنامه دولت و وعده های بر زمین مانده آن ناشی می شود. 
محمدرضا تاجیک مشاور رئیس دولت اصالحات به تازگی به روزنامه شرق گفته بود: پیش بینی من این است که جریان 
اصلی اصالح طلبی حتی اگر شــروطش محقق نشــود، باز هم در انتخابات شرکت خواهد کرد... معتقدم اصالحات این بار 
برای شکست خوردن شرکت کند. چراکه به تعطیالت تاریخی نیاز دارد. وی همچنین معتقد است: اصالح طلبان امروز در 
چهارراه درونی ای ایستاده اند که یک راهش گسست رادیکال است؛ یعنی گسست از کلیت جریان اصالح طلبی چراکه دیگر 
جریانی به نام اصالح طلبی کارآمدی ندارد. ما باید در کالبد دیگری رسوخ کنیم تا استراتژی و تاکتیک مان عوض شود. باید 
چشممان را بشوییم و جور دیگری به جامعه نگاه کنیم و طرح کاماًلً نویی دراندازیم... یک تصمیم تاریخی می تواند ما را از 
شرایط کنونی رها و جریان اصالح طلبی جدیدی را ایجاد کند. می تواند نعش این جان باخته عزیز را زیر پاهای ما قرار دهد 

و دیگر چیزی از آن باقی نماند.
رفتار اصالح طلبان جز یک برداشت اشتباه از انتخابات نیست

روزنامه شرق روز سه شنبه با انتشار گفت و گویی با یکی از فعالین سیاسی اصالح طلب، به نقل از وی نوشت: »معتقدم 
که مکانیسم های قبلی انتخاباتی اصالحات درست و کارآمد نیست؛ بنابراین اگر اصالح طلبان به دنبال کارآمدشدن سیاست ها 
و رویکردهای خود هستند، از هم اکنون خود را برای انتخابات ۱400 آماده کنند. اگر اصالح طلبان به اندازه توانشان مدعی 
باشــند به همان اندازه تأثیرگذار خواهند شــد. اگرچه با همان روند قبلی مخالفتی ندارم، اما گمان می کنم که این روند 

ناکارآمد و غیراصولی است«.
در بخش دیگری از این گفت و گو: »حضور در انتخابات به صورت مشــروط چیزی جز یک برداشت اشتباه از انتخابات 
نیست...بر این باورم که اگر قرار بر حضور در انتخابات باشد، باید با همه لوازم و جوانب در انتخابات شرکت کرد و با موانع 

روبه رو شد...انتخابات مشروط را عاقالنه نمی دانم«.
گفتنی است بسیاری از اصالح طلبان برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف گذشته این جریان، با فرار رو به جلو، 
بحث تحریم انتخابات و مشارکت مشروط را مطرح می کنند. آوار ناکارآمدی بر پیکر اصالح طلبان این روزها وضعیت به هم 
ریخته ای را در این اردوگاه حاکم کرده است. فتح تمام صندلی های حاکمیت توسط جریان اصالحات و نزدیکان اعتدالی 
آنان، بدنه این جریان را شدیدا به حفظ قدرت و پیشبرد برنامه های سیاسی امیدوار کرده بود. عمر این امیدواری البته بسیار 

کوتاه بود و دیری نگذشت که اشباع ناکارآمدی جریان اصالحات صدای نیروهای اصلی خودشان را هم درآورد.

درمکتب امام

از نهضت خمینی)ره( تا انقالب مهدی)عج(
ما گرفتاري هاى زياد داشتيم، و گرفتاري هاى زياد هم در راه داريم. تاكنون آنقدر 

كه عمل شده است و پريوزى بحمدالله حاصل شده است، رمز اين پريوزى وحدت 

كلمه است. وحدت كلمه ايراىن ها- همه اقشار ايران- موجب شد كه ابرقدرت ها را 

به زانو درآورد؛... بايد همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به 

نهضت ادامه دهند. اين نهضِت مقدس هست تا آن وقتى كه ما به نهايت برسيم؛ 

به پريوزى نهايى كه عبارت از رفنت همه قواى شيطاىن و جانشني شدن قواى رحامىن 

در مملكتــى كــه تعلق به امام دارد، تعلق به امام زمــان دارد، تعلق به خدا دارد، 

تعلق به پيغمرب اسالم دارد.
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راه جلب محبت خدا
سلسله ای از قوانین تکوینی بر زندگی انسان ها حکم فرماست که توجه به آنها 
می تواند در پیشرفت انسان و شناخت راه صحیح مؤثر باشد، انسان، بسیاری از این 
قوانین را می بیند، اما در آن تأمل نمی کند و با نگاه توحیدی به آن نظر نمی افکند.

انسان نیاز روحی دارد که محبوب واقع شود، هر چه شخصی که انسان را دوست 
دارد و احترام می کند، فرد مهم تر و عظیم تری باشد، نیاز فرد به او بیشتر تأمین می شود 

و ارزش خود را باالتر می داند.
خداونــد ایــن نیاز به محبــت و احترام را بیهوده در انســان قرار نداده اســت.

اگر انســان، عظمت رهبر معظم انقالب را بداند و متوجه شــود که ایشــان او را به 
 صورت خصوصی دعوت کرده اســت، چقدر خوشــحال می شــود؟ حال اگر عظمت 
امام زمان)عج( را درک کرده و بفهمد که می تواند امام زمانش را مالقات کند، چه حسی 
می یابد؟ از این باالتر اگر انسان روزی بدون واسطه بتواند خدا را مالقات کند، حال او 
چگونه خواهد بود؟ این نیاز به دوست داشتن، حکمت خداست که انسان بتواند با شناخت 
عظمت و قدر و منزلت خداوند به دنبال این باشد که خداوند او را دوست داشته باشد.

راه آسان برای  جلب محبت خدا
گاهی برخی ها میلیاردها دالر خرج می کنند که بتوانند محبت مردم و رأی آنها را 
به دست آورند؛ حال اگر یک کسی بتواند کاری کند که خدا او را دوست بدارد، چقدر 
ارزش دارد؟ آیا ارزش ندارد که میلیاردها خرج کند، زحمت ها بکشــد تا خداوند او را 
دوســت بدارد؟ اما خدای متعال از کمال رأفتش آسان ترین کارها را برای کسب این 
محبت قرار داده اســت. در شرایط عادی، برای کسب سود مادی بیشتر، باید سرمایه 
بیشتری داشته و زحمت بیشتری کشید و البته احتمال ضرر نیز در آن وجود دارد، اما 
برای جلب محبت خدا که ارزش آن قابل مقایسه با ارزش های مادی نیست، می توان 
با ساده ترین کارها و کمترین هزینه ها، به نتیجه قطعی رسید. فقط انسان باید بپذیرد 
که بنده خداست و همه آنچه دارد از آن خداست؛ البته باید به دنبال این اعتقاد، عمل 

نیز باشد نه اینکه صرفا ادعایی دروغین باشد.
بزرگترین لطفی که خداوند از باب محبت ذاتی اش، نسبت به بندگان کرده، این 
است که بنده ای آفریده تا بهترین نعمت های او را درک کرده و از باالترین رحمت های 
الهی بهره ببرد؛ چرا که اگر بندگان رشد نکنند و نتوانند به باالترین رحمت های الهی 
برسند، آن رحمت ها، تحقق عینی پیدا نمی کند و البته خداوند نیز برای اینکه بنده به 
این نعمت ها و رحمت ها برسد، ساده ترین راه را قرار داده است و آن بندگی است. در 

مسیر بندگی نیز هیچ چیزی که از طاقت انسان فراتر باشد، از او نمی خواهد.
راه بندگی کردن

 اولین قدم این اســت که انســان بفهمد بنده است و باید بندگی کند؛ اما چگونه 
باید بندگی کند؟ خداوند که قرار نیست هر روز به او وظایف روزانه مربوط به آن روز و 
طبق شرایط را بیان کند؛ پس چگونه راه اطاعت و بندگی را بیابد؟ اینجاست که پای 
شناخت به میان می آید؛ انسان با شناخت می تواند حق را از باطل تمییز داده و وظیفه 

را تشخیص دهد.
آنچه که عقل می فهمد، همان برای ما حجت است، اما در مواردی نیز عقل به خوبی 
همه مسائل را درک نمی کند و خداوند از باب لطف و رحمتش پیامبران را قرار داده تا 

راه صحیح را به انسان نشان دهند.
رشد تدریجی انسان و برخورداری تدریجی وی از نعمت های دنیوی سبب می شود 
تا بهتر بتواند قدر نعمت های الهی را بداند؛ چه بسا اگر خداوند از ابتدا همه نعمت ها را 

به انسان بدهد، انسان قدردان نباشد.
در زندگی اجتماعی هر کسی مسئولیتی را بر عهده می گیرد، ارزشمندترین کارهایی 
که در این عالم قابل تصور اســت، کاری اســت که در راستای هدف خداوند از خلقت 

صورت بگیرد؛ این کار، هرگز قابل مقایسه با کارهای دیگر نیست.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در مراسم افتتاحیه

 سال تحصیلی 99-98 حوزه علمیه معصومیه؛ قم؛ 98/7/1 
زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

توهین مطهری به یک دانشجو
در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی خواهد شد

بقیه از صفحه۲
کاهش میلیمتری تعهدات!

در حال حاضر ۱۹ ماه از خروج رسمی آمریکا 
و خروج عملی اروپا از برجام ســپری شده است. 
پس از امضای برجام، به اذعان مقامات ارشد دولت 
عایــدی ایران از توافق، تقریبا هیچ بوده و در ۱۹ 
ماه اخیر نیز این روند تشدید شده و عایدی توافق 

برای ما تنها خسارت محض بوده است.
از اردیبهشــت سال گذشته و پس از خروج 
آمریکا از برجام، انتظار می رفت دولت، حتی برای 
حفظ توافق هم که شــده، اقدام متقابل و موثر 
انجام دهد. اما متاســفانه دولت به مدت یکسال 
هیــچ واکنش متقابلی انجام نداد و به وعده های 
 توخالــی اروپا تحــت عنوان کانال هــای مالی

»اس پی وی« و »اینستکس« امید بست!
امــا اروپا در ۱۹ ماه اخیر همانند قبل- از 
زمان امضای برجام تاکنون- به هیچ عنوان به 
تعهدات خود عمل نکرد و علیرغم بدهکار بودن، 
ژســت طلبکار به خود گرفت و مدعی شد که 
ایران باید برای بهره مندی از برجام اقداماتی ذیل 
FATF و همچنین مذاکرات جدید در حوزه 

موشکی و منطقه ای انجام دهد. 
ســرانجام پس از ۱۲ ماه انفعال و امتناع از 
اقدام متقابل، به واســطه مطالبه و فشــار افکار 
عمومی، دولت از اردیبهشت امسال بنا را بر اقدام 
متقابل گذاشت، اما متاسفانه به جای اقدام موثر و 
بازدارنده- در قالب شوک متقابل- اقدامات کم اثر 
و حداقلی را در بازه های زمانی ۲ ماهه تحت عنوان 

گام های اول و دوم و سوم و...انجام داد.
اکنون دولت در گام چهارم اعالم کرده است 
که غنی سازی را تا 5 درصد افزایش داده و میزان 
ذخایر نیز به حدود 500 کیلوگرم رسیده است. 
این در حالی اســت که پیــش از اجرای برجام، 
غنی ســازی تا ۲0 درصد انجام می شد و ۱0 تن 
مواد غنی شده داشتیم. بر همین اساس کاهش 
تعهدات، میلیمتری و فاقــد اثرگذاری در رفتار 

طرف مقابل است.
اجرای برجام به هر قیمت!

در روزهای گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در اظهارنظری تأمل برانگیز در پاسخ 
به این سؤال که آیا با توجه به پایان اقدامات فنی 
در کاهش تعهدات برجامی، ممکن است به پیش 
از برجام باز گردیم؟، اظهار داشت »خیر. فعال که 
برجام سر جای خود قرار دارد و فقط آمریکا بیرون 

رفته و خیلی مانده به خروج ازبرجام برسیم«.

این قبیل اظهارات تأمل برانگیز این پالس را 
به طرف مقابل می دهد که دولت در پی »اجرای 
برجام به هر قیمت است«. بر همین اساس طرف 
مقابل کوچکترین اقدامی در راستای تعهدات خود 

انجام نخواهد داد. 
الزم به ذکر اســت که چنــدی پیش یک 
دیپلمات فرانسوی به خبرگزاری رویترز گفته بود 
که گام های کاهش تعهدات برجامی ایران، سیاسی 
و سمبلیک است. دولتمردان همچنین به دفعات 
اعالم کرده اند که همزمــان با کاهش تعهدات، 
مذاکــرات با طرف مقابل را ادامه داده و بالفاصله 
پس از برداشتن اولین قدم از سوی طرف مقابل، 
ایران به قبل از ضرب االجل برمی گردد. این قبیل 
اظهارات پالس غلط دیگری است که طرف مقابل 
را به بی عملی و گستاخی تشویق و ترغیب می کند.
وقتــی برخی دولتمردان بــه جای مطالبه 
حقوق ایــران، خط قرمز خــود را ماندن به هر 
قیمت در توافق قرار دهند، معلوم اســت آمریکا 
و اروپا به تعهدات خود عمل نکنند و بر فشــارها 
بــرای امتیازگیری بیفزایند. اصرار بر این خطای 
راهبردی، خسارت های بیشتر را موجب می شود. 
به اذعان اندیشکده ها و تحلیلگران آمریکایی، اکنون 
تحریم های ضدایرانی به سقف خود رسیده است. 
از سوی دیگر اروپا حداقل در ۱۹ ماه اخیر ثابت 
کرده اســت که به هیچ عنوان به تعهدات خود 
عمل نخواهد کرد. بنابراین برجام صرفا به تعهدات 
یکطرفه ایران خالصه شده است. بر همین اساس 
تنها گزینه موجود برای حفظ منافع ملی، خروج 

از برجام است. 
واکنش آمریکا و رژیم صهیونیستی

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در 
واکنش به اعالم ایران برای برداشتن گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی در اظهارنظری گستاخانه 
گفت که اعالم ایران برای افزایش غنی سازی گامی 
بزرگ در مسیری اشتباه است. وی همچنین مدعی 
شــد که ایران از طریق غنی ســازی اورانیوم، به 
اخاذی می پردازد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا مدعی شد: واشــنگتن به سیاست فشار 
حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داد تا این کشور 
از رفتارهای بی ثبات کننده خود از جمله گام های 
حساس مربوط به برنامه هسته ایش را متوقف کند.

بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی نیز به آغــاز گام چهارم کاهش 
تعهدات برجامی از سوی ایران واکنش نشان داد. 
در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو ادعا شــده 

است: در حالی که ایران تالش دارد برنامه ساخت 
سالح هسته ای خود را گسترش داده و غنی سازی 
اورانیوم برای ساخت بمب هسته ای را توسعه دهد 
من بار دیگر می گویم و تکرار می کنم که به هیچ 
وجه به ایران اجازه نخواهیم داد به سالح هسته ای 

دست پیدا کند.
همچنین برنی سندرز، کاندیدای احتمالی 
دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری آتی 
آمریکا در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات 
برجامی در توییتر نوشت: از سرگیری کار ایران در 
فردو گامی نگران کننده است. ما توافقی داشتیم 
که برنامه هســته ای ایران را محدود می کرد که 
ترامپ با بی مالحظگی آن را نقض کرد. باید فورا 
دوباره به برجام بپیوندیم و با ایران در زمینه سایر 

موضوعات منطقه ای گفت وگو کنیم.
گستاخی اروپا

ســخنگوی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای 
گســتاخانه از ادامه کاهش تعهد ایران به برجام 
ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته به پایبندی 

به این توافق بازگردد.
وزارت خارجه فرانسه نیز در واکنش به اعالم 
رسمی گام ها و اقدامات هسته ای جدید در ایران، 

تهران را متهم به نقض توافق هسته ای کرد.
اگنس واندرمول، سخنگوی وزارت خارجه 
فرانسه ادعا کرد که کشورش همچنان به تعهدات 
خود در توافق هســته ای پایبند خواهد ماند و از 
ایران نیز می خواهد تا تعهدات خود در این توافق 
را بــه صورت کامل انجام دهد و به همکاری های 
خود با توافق برجــام و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ادامه دهد. ایــن ادعای مضحک در حالی 
است که اعضای اروپایی برجام از جمله فرانسه به 
هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نکرده اند. ظریف 
چندی پیش صراحتا اعالم کرد که اروپایی ها به 

۹۹ درصد تعهدات خود عمل نکرده اند.
بــه گــزارش فــارس، امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در واکنش به گام های ایران 
در کاهــش تعهدات هســته ای، در اظهارنظری 
گستاخانه تهران را به خروج از برجام متهم کرد 
و گفت، در هفته های آتی ایران تحت فشار قرار 
خواهد گرفت. ماکرون در ادامه مدعی شــد: به 
طور کلی، آغاز ایــن رویکرد ]خروج از توافق[ با 
ما نبوده است. ما همچنان یک طرف این توافق 
هستیم و ایاالت متحده و ایران بودند که تصمیم 
گرفتند از آن خارج شوند. ما باید توافق هسته ای 
را بر اساس بازه های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت 

و همچنین در ارتباط با موشک های بالستیک و 
ثبات منطقه ای بازسازی کنیم. دو سال است که 

ما از این امر حمایت می کنیم.
این ادعای مضحک در حالی است که اکنون 
۱۹ ماه از خروج رسمی آمریکا و خروج عملی اروپا 
از برجام سپری شده است. بر طبق گزارش های 
آژانس ایران به تمامی تعهدات برجامی خود پایبند 
بوده است. فرانسه یکی از بدهکارها در برجام است 
اما با گستاخی ژست طلبکار به خود گرفته و مدعی 

پایبندی به تعهدات شده است.
خبرنگار پولیتیکو در مطلبی نوشت: ماکرون 
اساسا گفت که برجام مرده هر چند به صراحت 
بیــان نکرد و خاطرنشــان کرد آمریــکا و ایران 
تصمیم بــه خروج از برجام گرفته اند و آینده آن 

را مشخص می کنند.
دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس نیز 
به تصمیم ایران برای برداشتن چهارمین گام در 
جهت کاستن از تعهدات هسته ای خود ذیل برجام 

واکنش نشان داد.
در بیانیه گستاخانه وزیر خارجه انگلیس آمده 
است:اقدامات اخیر ایران به وضوح تخطی از توافق 
هسته ای و خطری برای امنیت ملی ما محسوب 
می شــوند. ما می خواهیم از طریق گفت وگوهای 
بین المللی راهی به جلو پیدا کنیم، اما الزم است 
ایران به تعهداتی که پذیرفته پایبند باشد و فوراً 

به پایبندی کامل ]به برجام[ بازگردد.
واکنش روسیه

ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه در 
کنفرانس خبری مشترک خود با همتای یونانی اش 
در مســکو تاکید کرد که ایران پروتکل الحاقی 

توافقات پادمانی آژانس را نقض نکرده است.
الوروف افــزود: ما دالیــل کاهش تعهدات 

هسته ای از سوی تهران را درک می کنیم.
وی در ادامه گفت: ایران در مقابل پایبندی به 

برجام، هیچ چیز دریافت نکرده است.
وزیر خارجه روســیه اظهار داشت: قول های 

اروپایی ها به ایران جوهر روی کاغذ مانده است.
میخائیــل اولیانــوف، نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در ژنو نیز در واکنش به 
گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای ایران گفت: 
تهران به تصمیم اعالم شــده خــود برای اتخاذ 
مجموعــه ای از اقدامات طی هــر دو ماه پایبند 
اســت. بقای توافق هسته ای نیاز به تالش فوری 
برای برقراری تعادل بین بخش های هســته ای و 

اقتصادی این توافق را نشان می دهد.

گزارش کیهان از آخرین اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی

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

علی مطهری، نماینده لیست امید درباره 
توهین سخیف خود به یک دانشجو گفته که 
با او مزاح کرده، فاطمه ســعیدی سخنگوی 
فراکســیون امید نیز در این رابطه گفته که 
این فراکســیون نمی تواند به هر موضوعی 
ورود کند! اما نکته تامل برانگیز این است که 
مطهری در جایی دیگر آن دانشجو را گستاخ 
نامیده و توهیــن خود را به او برای تادیبش! 

الزم دانسته است. 
جلســه علنی روز سه شــنبه مجلس شورای 
اســالمی به ریاست مســعود پزشکیان و با حضور 
اکثریــت نمایندگان آغاز شــد. در جلســه علنی 
دیروز مجلس شورای اســالمی الیحه موافقتنامه 
سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری 
اســالمی ایران و دولت کشور کویت در دستور کار 

قرار گرفت.
بر این اساس وکالی ملت با اکثریت آرا الیحه 
موافقتنامه سرویس های هوایی دو جانبه بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت کویت را به تصویب 
رساندند. مطابق با ماده واحده این الیحه موافقتنامه 
سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه 
و ۲۱ ماده و یک پیوست به شرح پیوست تصویب و 

اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
همچنین براساس تبصره الحاقی آن در اجرای 
مــواد ۱۶ و ۱7 این موافقتنامه، رعایت اصول 77 و 

۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.
توهین نماینده لیست امید به یک دانشجو

»حجت االسالم علیرضا سلیمی« عضو هیئت 
نظــارت بر رفتار نماینــدگان مجلس در گفت وگو 
با خبرگزاری مهــر از توهین علی مطهری به یک 
دانشجوی دختر در دانشــگاه شریف انتقاد کرد و 
گفت: »در صورت شکایت مسئوالن دانشگاه شریف 
یا فردی که مورد توهین قرار گرفته و یا تشــکلی 
که این برنامه را برگزار کرده اســت، این اظهارات 
آقای مطهری در هیئت نظارت مورد بررســی قرار 

خواهد گرفت.«
گفتنی است، در روزهای گذشته ویدئویی از 
توهین عجیب علی مطهری نماینده مردم تهران 
در مجلــس به یک دانشــجوی منتقد دختر در 
شبکه های اجتماعی منتشــر شد که با انتقادات 
زیادی همراه بود. »فاطمه ســعیدی« سخنگوی 
فراکســیون امید نیــز گفته که مطهــری با آن 
دانشــجو مزاح کرده  اما سعیدی در پاسخ به این 
ســؤال که آیا این بخش از صحبت های او برای 
مزاح، اظهارات درست و مودبانه ای است؟ پاسخی 

نداد. سخنگوی فراکسیون امید همچنین با گفتن 
اینکه »فراکسیون امید نمی تواند به هر موضوعی 
ورود کند.« عمال نشان داده که این توهین صورت 
گرفته برای آنهــا اهمیتی ندارد. خبرگزاری مهر 
همچنین در این رابطه گفت وگویی با علی مطهری، 
نماینده لیســت امید انجام داده که بخشی از آن 

به این شرح است:
فراموشی و اظهارات ضدونقیض!

از مطهری پرسیده شده که شما عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس هستید چرا این گونه باید صحبت 
کنید؟ و او در پاسخ گفته است: »این اقدام رذیالنه ای 
از طرف دو خبرگزاری بود!« و ســپس این نماینده 
لیست اصالح طلبان در پاســخ به این موضوع که 
یعنی شما توهینی انجام نداده اید؛ می گوید: »خیر«

در حالی که صداوتصویر این جلسه در فضای 
مجازی پخش شده مطهری اظهار داشته است: »نه  
این گونه نبود. یک دانشجوی پسر از ابتدای جلسه 
می خواست جلسه را بهم بزند، در بخش پرسش و 
پاسخ تا من می خواستم صحبت کنم، شروع به داد 

و فریاد می کرد.«
ســپس از این نماینده تهران پرســیده شده 
»صدای یک دانشــجوی دختر در آن ویدئو وجود 
دارد نه دانشــجوی پسر!« و او در پاسخ گفته: »هر 
سؤالی که می شد، شروع می کردند به فریاد زدن، در 
آخر جلسه داد زد که شما باید قرص ضد فراموشی 
بخورید، من هم از باب مزاح و شوخی]!![ گفتم من 
انواع و اقسام قرص ها را دارم، قرص ضدبارداری هم 
برای شما دارم. همه خندیدند و به عنوان یک شوخی 
تلقی کردند. ما بیــرون آمدیم و دیدیم یک ویدئو 
پخش کردند مبنی براینکه »توهین علی مطهری 
به یک دانشجوی دختر« این در حالی است که این 
دانشجو پســر بود، اگر دختر بود همان جا اعتراض 
می کردنــد. من از دو خبرگــزاری که این ویدئو را 

منتشر کردند شکایت می کنم.«
»آیا پاسخ شــما درخور یک عضو کمیسیون 
فرهنگــی مجلس بــود؟« این ســؤال از مطهری 
پرســیده شده و او در ادامه همین گفت وگو مدعی 
شده: »باید به دانشجوی گستاخ، پاسخ درخور داد. 
در مقابل صحبت هایی که او کرد، این پاســخ برای 

تأدیبش]!![ الزم بود.«
ادعای ضدونقیض مطهری در رابطه با چرایی 
توهین ســخیف و زشت خود به یک دانشجو قابل 
تامل است. همانطور که خواندید او در جایی از این 
گفت وگو گفته اســت که »من هــم از باب مزاح و 
شوخی]!![ گفتم من انواع و اقسام قرص ها را دارم...« 
و در ادامــه همین گفت وگو تصریح کرده که آنچه 

گفته برای »تادیب« »دانشجوی گستاخ]![« الزم بود. 
حجتی در مجلس

در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس طرح سؤال 
از »محمود حجتی« وزیر جهاد کشاورزی درباره علت 
اعطای مجوز صید به صورت صنعتی به کشتی هایی 
با مالکیت چین در آب های خلیج فارس و عمان در 

دستور کار قرار گرفت.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس توضیحات 
وزیر جهاد کشاورزی را قانع کننده ندانست و بر این 
اساس پاسخ وزیر به رای وکالی ملت گذاشته شد 
و نمایندگان با 40 رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و ۳ 
رای ممتنع از مجموع ۱۹4 نماینده حاضر در جلسه 
علنی این پاسخ ها را قانع کننده ندانستند و به حجتی 

کارت زرد دادند.
آقای سفیر! یک رای در مجلس بدهید

در بخشی از جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
شــورای اسالمی و در جریان بررسی سؤال از وزیر 
جهاد کشــاورزی »عبدالرضا مصری« نایب  رئیس 
 مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب 
به کاظــم جاللی رئیس  مرکز پژوهش ها که اخیرا 
موضوع سفارتش در روسیه مطرح شد گفت: »آقای 

سفیر! یک رای دیگر در مجلس بدهید.«
بر اســاس شــنیده ها جاللی در همان جلسه 
در حال خداحافظی با نمایندگان برای عزیمت به 
روسیه بوده است. تا اینکه در ادامه جلسه »عبدالرضا 
مصری« نایب  رئیس  مجلس که ریاست جلسه را بر 
عهده داشــت، اعالم کرد: »استعفای کاظم جاللی 
نماینده تهران که قرار است هفته آینده مورد بررسی 

قرار گیرد، اعالم وصول می شود.«
به این ترتیب به زودی کاظم جاللی به عنوان 

سفیر ایران در روسیه منصوب خواهد شد.
آقای ظریف! به قوه قضائیه معرفی کنید 
»حجت االســالم علیرضا ســلیمی« در تذکر 
شفاهی، گفت: »سؤال از وزیر یک فرآیند است و تا 
زمانی که نماینده قانع نشده باشد این سؤال مطرح 
است. سؤال آقای ابطحی از وزیر امور خارجه حتما 
باید مجددا در مجلس مطرح شود زیرا از میانه سؤال، 

آقای ظریف مجلس را ترک کرد.«
این نماینده مجلس درخصوص اظهارات ظریف 
مبنی بر وجود پولشویی در کشور، افزود: »اگر اطالع 
دقیق دارید چرا متخلفان و متهمان را به قوه قضائیه 

معرفی نکرده اید؟«
سلیمی اظهار داشت: »آقای ظریف در مقابل 
منتقــدان داخلــی اخم کــرده و با امثــال کری 

می خندید؟«
وی در پایان از واردات سه میلیون تن گندم در 

سال ۹۸ انتقاد کرد.
تصویب کلیات یک طرح سؤال برانگیز

همچنین روز سه شــنبه بررسی کلیات طرح 
تقلیل مجازات حبس تعزیری در دستور کار صحن 
علنی مجلس قرار گرفت. کمیسیون قضایی مجلس 
روز دوشــنبه این طرح را بررســی و رد کرده بود. 
عالوه بر این رئیس قوه قضائیه نیز مخالفت خود را 

با این طرح اعالم کرده بود.
رئیس  کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
در این خصوص، گفت: »دســت قضات باز است و 
می توانند رأی بــه مجازات هایی جایگزین حبس 
بدهند اما اینکه برخی قضات رعایت نمی کنند بحث 
دیگری است. بسیاری از مسئوالن امنیتی، نظامی و 
قضایی به این طرح اعتراض دارند و معتقد هستند 
که در برخی از جرائم مجازات های قانونی ســطح 
پائینی تصویب شده است. اعضای فراکسیون امید 
که یک ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
را تصویب کرده اید، حاال با این مصوبه، تمام سیستم 
قضایی کشور را به هم می ریزید. این طرح قطعا با 

مخالفت شورای نگهبان مواجه می شود.«
در ادامه نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی 
در موافقت با کلیات این طرح متذکر شد که در 
این طرح با دیه کاری نداریم. کســی حق ندارد 
دیه را تغییر دهد بلکه بحث تعزیرات است. حاجی 
دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز در مخالفت با 
ایــن طرح، خطاب بــه نمایندگان مجلس گفت 
که شــما چند وقت پیش طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشــی را تصویب کردید حاال می خواهید 
مجازات آن را کم کنید و یا مجازات آدم ربایی و 

دزدی را نصف کنید؟
نماینــدگان دیگری نیز در موافقت و مخالفت 
با این طرح سخن گفتند و در ادامه نماینده وزارت 
دادگستری پشت تریبون قرار گرفت و گفت: »بند 
۹ سیاست های قانونگذاری رهبری و قانون برنامه 
ششم بر لزوم حبس زدایی تأکید دارد اما این طرح 
موجــب کاهش مجازات حبس نخواهد شــد. قوه 
قضائیه در صــدد ارائه الیحه ای برای اصالح قانون 
مجازات اســالمی است که منجر به کاهش حبس 

می شود لذا با این طرح مخالف هستیم.«
سرانجام نمایندگان مجلس با ۱۱5 رأی موافق، 
۶۳ رأی مخالــف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ 
نماینــده حاضر در صحن، کلیــات این طرح را به 
تصویب رساندند و با ۸۹ رأی موافق، ۹4 رأی مخالف 
و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹7 نماینده حاضر در 
مجلس با ارجاع این طرح به کمیســیون حقوقی و 

قضایی جهت اصالح مخالفت کردند.

در  روز سه شنبه  آمریکایی  یک رســانه 
تحلیلی نوشت رفتارهای رئیس جمهور آمریکا 
تضمین خواهد کرد که این کشور در دهه های 
پیش رو برای ایرانی ها »شــیطان بزرگ« باقی 

بماند.
یک رســانه آمریکایی روز سه شنبه در تحلیلی 
ضمن اشاره به تظاهرات های ۱۳ آبان در تهران برای 
گرامیداشت چهلمین سالگرد تسخیر النه جاسوسی 
نوشــته رفتارهای رئیس جمهور فعلی آمریکا با ایران 
موجب خواهد شد آمریکا در دهه های پیش رو »شیطان 

بزرگ« باقی بماند.
نیوزویک در تیتر این تحلیل نوشته است: نحوه 
رفتار ترامپ با ایران، این را که آمریکا در دهه های پیش 
رو شیطان بزرگ باقی خواهد ماند، تضمین خواهد کرد.
به گــزارش فــارس، این نشــریه با اشــاره به 
ساخت وسازها در ساختمان سابق سفارت آمریکا در 
تهران گفته این ســاختمان اکنون نمادی از احساس 
انزجار و بی اعتمادی اســت که رابطه آمریکا و ایران 

را از زمان وقوع انقالب تحت الشعاع قرار داده است.
نیوزویک با اشاره به اینکه روابط دو کشور در 40 
سال گذشــته آکنده از تنش بوده، حمایت آمریکا از 
»صدام«، دیکتاتور معدوم عراق در جریان جنگ ایران 
و عراق را نشان دهنده میزان »انزجار« واشنگتن از نظام 

حاکم جدید در تهران توصیف کرده است.
رسانه آمریکایی در ادامه پس از برشمردن اقدامات 

نیوزویک: با رفتارهای ترامپ، آمریکا شیطان بزرگ باقی می ماند

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که نام 9 
فرد و یک نهاد را به فهرست تحریمی این کشور 

علیه ایران اضافه کرده است.
در ادامــه اقدامات خصمانــه آمریکا علیه مردم 
ایران، وزارت خزانه داری این کشــور اعالم کرد نام ۹ 

فرد و یک نهاد ایرانی را به فهرســت تحریمی اضافه 
کرده اســت. بر اساس آنچه وزارت خزانه داری آمریکا 
اعالم کرده اســامی آقایان »محمد باقری«، »حسین 
دهقان«، »حجت االسالم و والمسلمین محمد محمدی 
گلپایگانی«، »غالمعلی حداد عادل«، »وحید حقانیان«، 
»حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی خامنه ای«، 
»آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی«، »غالمعلی رشید«، 
»علی اکبر والیتی« افرادی هســتند که به فهرست 
تحریم ها علیه ایران اضافه شده اند. خزانه داری آمریکا 
همچنین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران را نیز به فهرســت تحریم ها اضافه کرده است. 
واشــنگتن در راستای سیاستی موســوم به »فشار 
حداکثری« به اقداماتی تحریک آمیز مانند قرار دادن نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 
اصطالحاً تروریستی، اعزام یک ناوگروه، چند بمب افکن 
بی -5۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه و تحریم وزیر 

خارجه ایران روی آورده است.
استیصال آمریکا 

»سید عباس موســوی«، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در واکنش به اعالم تحریم های جدید علیه تنی 
چند از مسئوالن و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از 
سوی ایاالت متحده آمریکا اظهار داشت: اعتیاد رژیم 
آمریکا به تحریم های یکجانبه، دولتمردان این رژیم را 
در شــرایطی کامال انفعالی قرار داده که هر از گاهی 
برای تسکین خود و فرار از سرخوردگی های ناشی از 
ناکامی در برابر اراده پوالدین ملت ایران نسبت به اعالم 

تحریم هایی پوچ مبادرت می ورزند.
موســوی با محکوم کردن این گونه تحریم های 
یکجانبه و البته بی حاصل افزود: همان گونه که پیش 
از ایــن نیز بارها اعالم کرده ایم این گونه اقدامات تنها 
نشانه اســتیصال و ناتوانی این رژیم در بهره مندی از 
راهکارهای دیپلماتیک و منطقی بوده که در چارچوب 
نگاه قلدرمآبانه ایاالت متحده به ســایر کشــورها و 
موضوعات مهم جهانی و بین المللی قابل ارزیابی است.

واکنش نیروهای مسلح
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای اقدام اخیر 
رژیم اســتکباری آمریکا در تحریم این ستاد و برخی 

اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسالمی ایران را 
تبلیغاتــی، منفعالنه و در عین حال بی خاصیت و از 
روی استیصال ارزیابی کرد. در این بیانیه آمده است: 
در ۱۳ آبــان ۹۸ و در روزی که ایران اســالمی فریاد 
استکبارستیزی و استقالل خواهی خود را در سراسر 
کشــور علیه دولت دیکتاتور، قلدر و مستکبر آمریکا 
طنین انداز کرد، کاخ سفید در تداوم تحریم  ظالمانه علیه 
ملــت ایران به زعم خود تحریم های جدیدی را علیه 
اشخاص و نهادهای حاکمیت و به طور خاص نیروهای 
مسلح اعمال کرد؛ حال آنکه از فردای انقالب اسالمی، 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه مجموعه نیروهای 
مسلح آغاز شده و تاکنون بدون وقفه تداوم داشته است.
این بیانیه می افزاید: مجموعه نیروهای مسلح کشور 
به گواه تجربه دوران دفاع مقدس توانست به خوبی این 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کند که توان بازدارندگی 
پیشــرفته کشور در حوزه موشکی، دریا، زمین و هوا، 
نمونه روشنی از این توانمندی های دفاعی است و دولت 
آمریکا به خوبی می داند که اقتدار و پیشرفت نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران با اتکاء به ظرفیت های 
درون کشور حاصل شده و هیچ گاه وابستگی در این 
حوزه وجود نداشته است. ارتش جمهوری اسالمی ایران 
نیز با انتشــار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام 
سخیف و مضحک تأکید کرد که در کنار سایر قوای 
مسلح و تحت فرماندهی داهیانه مقام معظم رهبری در 
دفاع از کیان مقدس جمهوری اسالمی ایران مقتدرانه 
ایستاده و راهبرد مقاومت فعال نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را تنها راه غلبه بر توطئه های دشمنان 

بویژه آمریکای جنایتکار می داند.
واکنش چین و روسیه

جنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در 
نشست خبری با اشاره به تحریم های جدید ضدایرانی 
گفت: تحریم های خودسرانه یا تهدید به اعمال تحریم 

نمی تواند مشکالت را برطرف کند.
به گزارش فارس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
رئیس جمهور روسیه نیز گفت این کشور نگرانی های 
تهران درباره تحریم های »بی ســابقه و غیرقانونی« را 

درک می کند. 

در ادامه اقدامات خصمانه

آمریکا 9 فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم كرد

محمود صادقی در واکنش به خبر روز سه شنبه 
کیهان درباره »طــرح ممنوعیت ضبط و پخش 
اعترافات  اشخاص از صدا و سیما و سایر رسانه های 
گروهی« جوابیه ای را به دفتر روزنامه ارسال کرد.

نماینده تهران در مجلس در جوابیه خود ضمن برخی 
ادعاهای بی اساس علیه کیهان، آورده است؛ 

پس از افشــای ماجرای تأســف بار ضبط اعترافات 
اجباری متهمان ترور دانشمندان هسته ای و پخش آن 
از سیمای جمهوری اسالمی، اینجانب از وزیر اطالعات 
در این باره ســؤال کردم. وزیر اطالعات در شــهریورماه 
امسال با حضور در کمیسیون امنیت ملی ضمن قبول 
وقوع این اشــتباه در زمان وزارت آقای حیدر مصلحی، 
توضیح دادند که پس از تصدی وزارت اطالعات دستور 
بررســی موضوع را داده و با روشن شدن واقعیت، کلیه 

متهمان بی گناه آزاد شدند و وزارت اطالعات تالش کرده 
تا حدودی خسارات متهمان را جبران کند. اما اینجانب از 
توضیحات وزیر قانع نشدم و با ارسال نامه ای در ۱0 بند 
خواستار توضیحات تفصیلی و مستند درباره ابعاد مختلف 
موضوع و اقدام قانونی برای مجازات آمران و عامالن آن و 
اعاده حیثیت از متهمان و جبران کامل خسارات آنها به 
هزینه عامالن شدم. متعاقباً اینجانب برای جلوگیری از 
تکرار این قبیل اقدامات تلخ و فاجعه بار طرح »ممنوعیت 
ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر 
رســانه های گروهی« را تدوین و آن را از طریق سامانه 
قانونگذاری مجلس در تاریخ 7 مهر ۹۸ با امضای 7۲ نفر 
از نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم کردم و خبر و تصویر 
آن را در همان تاریخ از طریق توئیتر منتشر کردم، که در 
رسانه ها بازنشر شد. این طرح پس از طی مراحل اداری، 

روز ۱۳ آبان ۹۸ در صحن علنی اعالم وصول شد و طبق 
آئین نامه داخلی مجلس به کمیسیون های ذی ربط ارجاع و 
سپس در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
پس از اعالم وصول طرح در مجلس، روزنامه کیهان 
طبق معمول با اتهام زنی به اینجانب و دیگر امضاء کنندگان 
طرح، بدون آنکه به سوابق آن توجه کند، تقدیم این طرح 
را تالشی برای فاش نشدن حلقه نفوذی کانال آمدنیوز 
خواند! غافل از اینکه تاریخ تقدیم طرح به مجلس 7 مهر 
بوده و بازداشــت مدیر کانال آمدنیوز در تاریخ ۲۲ مهر 
۹۸، یعنی ۱5 روز پس از تقدیم طرح به هیئت رئیســه 

اتفاق افتاده است!
کیهان: اشاره ایشان به ماجرای برخی متهمان 
بی گناه پرونده ترور دانشمندان هسته ای ربطی به 
موضوع مورد بحث ندارد. کیهان نیز ماجرای یاد 

شده را تاسف آمیز دانسته و نکوهش کرده بود. اما 
در این خصوص اشاره به دو نکته ضروری است؛

اول آنکه؛ بروز اشــتباه در انجام یک اقدام 
ضروری نمی تواند و نباید توقف انجام آن را در پی 
داشته باشد. مثالً آیا با استناد به بروز یک سانحه 
مرگبار رانندگی که عامل انسانی )بی توجهی فالن 
راننده( علت آن بوده اســت، می توان و عاقالنه 
است که عبور و مرور از آن بزرگراه را برای همیشه 

تعطیل کرد؟! 
دوم اینکه؛ وقتی پای خیانت به نظام و مردم در 
میان است، چرا آقای صادقی اصرار دارند که هویت 

خائنان و وطن فروشان پنهان بماند؟!
البته درباره تاریخ تهیه و تقدیم طرح یاد شده 
به هیئت رئیسه مجلس حق با آقای صادقی است.

خصمانه جورج بوش پسر، رئیس جمهور اسبق آمریکا 
علیــه ایران تالش کرده اقدامات رئیس جمهور بعدی 
آمریکا، بــاراک اوباما را نقطه آغازی برای پایان دادن 
بــه خصومت ها میان واشــنگتن و تهران جلوه دهد. 
نیوزویک، حصول »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( 
در دولت اوباما را اقدامی در همین راستا دانسته است.
این در حالی است که مقام های ایران، سیاست های 
اوباما را نیز بخشی از مهم ترین سیاست های خصمانه 
آمریکا علیه ایران، هر چند به شــکلی پنهان تر و در 
فضایی غبارآلودتر می دانند. همچنین گفتنی است، 
معماری مهم ترین تحریم ها علیه ایران در دوران اوباما 
پی ریزی شد و دولت او با ایجاد اجماع بین  المللی علیه 
ایران توانست موافقت شورای امنیت برای اجرای این 
تحریم ها را به دست بیاورد. بخش زیادی از تحریم هایی 
کــه ترامپ بعد از خــروج از برجام علیه ایران اعمال 
کرده همان تحریم هایی بوده اند که زیرســاخت آنها 

در دولت اوباما آماده و پایه گذاری شد. علی رغم آنکه 
برجام در زمان اوباما حاصل شد دولت او متهم است با 
کارشکنی در رفع تحریم های بانکی علیه ایران، تالش 

کرده امتیازات ایران از این توافق را به صفر برساند.
نیوزویک، مدعی اســت: علی رغم چندین دهه 
خصومت، دو دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به منزله 
نقطه درخششــی در تاریخ روابط آمریکا و جمهوری 

اسالمی به شمار می رود!
این نشریه در ادامه، اما با اشاره به روی کار آمدن 
ترامپ و اقدامات ضد ایرانی او می نویســد: اما امیدها 
درباره ایجاد دوران تازه ای از همکاری، ســاده لوحانه 

از آب درآمد.
نیوزویک می نویســد: انتخــاب ترامپ به منزله 
کودتایی بود کــه علی رغم تالش های امضاکنندگان 

برجام برای حفظ آن علیه این توافق صورت گرفت.
الی گرانمایه، از تحلیلگران اندیشــکده اروپایی 

شــورای روابط خارجی می گویــد، ترامپ به منزله 
عقب گردی مهم برای هر نوع آشتی جویی بین تهران 
و واشنگتن به شمار می رود. به گفته او ترامپ معموالً 
می گوید که خواستار رسیدن به توافق جدید با ایران 
است، اما اقدامات و رفتارهایشان ایران را از این هدف 

دور کرده است.
گرانمایه عالوه بر ایــن تصریح کرده که خروج 
آمریــکا از برجام، موضع طرفداران آشــتی جویی با 
آمریکا در داخل ایران را تضعیف کرده است. او گفت: 
اردوگاهی در داخل مقام های ایران که خواستار روابطی 
دست کم در سطح مبادالتی با ایاالت متحده بوده اند، 
بسیار گوشه نشین شده و به حاشیه رانده شده اند چون 

مار یکبار آنها را گزیده است.
نیوزویــک در پایان این تحلیــل، دولت ترامپ 
را »تجســم تبلیغات ضد آمریکایــی« ایران توصیف 

کرده است.

واکنش محمود صادقی به یک خبر و توضیح کیهان


