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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* در زلزله تأثرآور میانه آنچه که کماکان نظرها را به سوی خود 
جلب کرد این بود که پیش از هر نهاد مسئول این نیروهای انقالبی 
بســیج و ســپاه بودند که در نیمه های شب خود را به روستاهای 
آسیب دیده رساندند و تالش برای نجات مردم را آغاز کردند. دشمن 

می داند که باید چه نیروهایی را تخریب کند.
0935---6467

* همان گونه که اکنون مجموعه دفاعی کشور به برکت نگاه جهادی 
و مقاومتی نیازی به خرید ســالح نــدارد و خودش نیاز نظامی و 
جنگی اش را تأمین می کند، اگر در عرصه اقتصادی هم نگاه مقاومتی 
داشته باشیم در بسیاری از زمینه های اقتصادی و اجتماعی می توانیم 

خودکفا شویم و حتی در بازارهای جهانی تأثیرگذارتر باشیم.
0902---4610

* سپاه پاسداران برای بازپروری معتادان و بازگشت همراه با کار 
افراد بهبود یافته برنامه هایی را دارد اجرا می کند، کاش سازمان هایی 
که سال هاست مدعی حقوق شــهروندی و... بوده اند کاری را که 
سپاه بردوش گرفته انجام داده بودند. به هر حال از سردار سالمی 

بی نهایت سپاسگزارم.
021---3250

* در ایران اســالمی نتوانســتند فتنه به پا کننــد، برنامه های 
فتنه انگیزی شــان را به کشورهای عراق و لبنان منتقل کردند اما 
عامالن این فتنه انگیزی بدانند همانطور که جبهه مقاومت، داعشی 
که دست پرورده آمریکا بود را نابود کرد توطئه های دیگر را هم مهار 

خواهد کرد و فتنه گران را روسیاه تر از گذشته می کند.
051---7503
* به همان اندازه که پذیرفتن FATF از سوی ایران در انتخابات 
آمریکا برای ترامپ ســودمند است برای مردم ایران دستاوردش 

شدت تحریم ها و گسترش فقر خواهد بود.
0919---5276

* غربی ها از ابتدای برجام به تعهدات شان عمل نکردند ولی ما باید 
برای برگشتن به شرایط قبل از توافق پوچ هسته ای چندین گام 
برداریم که هر گامش چند ماه طول می کشد در حالی که آن ها از 

ابتدا برجام را نقض کرده بودند!
شروین
* فرانســه به کدام بخش اصلی مربوط به حقوق ایران در توافق 
هسته ای عمل کرده که از ایران می خواهد به تعهداتش پایبند بماند.
0918---0291
* برجام خسارت محض برای کشورمان بود زیرا از همان ابتدا که 
آمریــکا به طور مکرر برجام را نقض می کرد دولت در حال انجام 
تعهدات بود و 3 کشور اروپایی هم با برگزاری جلسه های متعدد، 
به جای عمل به تعهداتش، وعده ساز وکارهای غیرعادالنه ای همانند 
اینستکس را می دادند و به ایران برای پذیرش خواسته های آمریکا 
فشار می آوردند. اما هیچ گاه خبری از اجرای درست تعهداتشان 

نشد.
0936---1700
* با کلید بی تدبیری، توافق هسته ای را امضاء کردند با این ادعا که 
می خواهند قفل های اقتصادی را باز کنند. حاال هم با همین ادعای 
تجربه شده می خواهند، دوباره سندی ذلت بارتر را به مردم تحمیل 

و برد جدیدی را برای دشمنان مهیا کنند.
شهابی
* متأثر شدم برای خودم ولی نه برای موضوعی که صرفاً به یک 
دانشجو مربوط باشد. متأثر شــدم از حرف زشتی که آقای علی 
مطهری زد از این که به خود اجازه می دهد بدون عذرخواهی یا... 
روی صندلی خانه ملت بنشیند و بلکه مجدداً به دانشجویی که به 

او توهین کرده اهانت کند!
021----6254
* چند روز است هوا بسیار آلوده شده. ظاهراً امسال هم به جای 
بهبود اوضاع به میزان آالیندگی افزوده شده است! آیا بهتر نیست، 
شورای شهر و شهرداری تهران اقداماتی که برای کاهش آلودگی 

هوا انجام داده اند را به مردم بگویند؟
آرش الهی
* اگر گفت وگویی واقعی در میان ملل منطقه ما اتفاق بیفتد، یقیناً 
موضوع اول آن پاک کردن غده ســرطانی از بیت المقدس است و 

قطع کردن دست استکبار جهانی از منطقه خواهد بود.
ساکی- اندیمشک
* حدود 70 روز اســت برای دریافت کارت سوخت اقدام کرده ام. 
حاال با پیگیری هایی که کرده ام متوجه شدم کارت سوخت هنوز 

صادر نشده است. دلیلش را هم نمی گویند!
تاجیک
* مدتی اســت تعدادی اراذل و اوباش میدان اصلی شهر کرج را 
پاتــوق خود کرده اند. گویا حضور ایــن عده در میدان صرفاً برای 
گذراندن وقت و اوباشگری های معمول نیست. از نیروی انتظامی 

توقع برخورد داریم.
شهاب علوی
* در تاریخ 98/8/11 ساعت 15/38 دقیقه قطار تجریش در ایستگاه 
امام خمینی که توقف کرد 7-6 نفر مرد وارد واگن خانم ها شدند 
و نیروی انتظامی )مامور مستقر در مترو( هیچ واکنشی نشان نداد 
در حالی که در شلوغی مترو جای سوزن انداختن نبود و شروع به 
بیان اراجیفی کردند ولی پلیس  باغیرت ایستگاه بعدی )15 خرداد( 
در ساعت 15/40 دقیقه مردان هنجارشکن مذکور را بیرون کرد. 
الزم است نیروی انتظامی مستقر در مترو مواظب و مراقبت نمایند 
که در هیچ ایستگاهی مردان وارد واگن خانم ها نشوند نه اینکه در 
یک ایستگاه محکم جلوی مردان می ایستند و در ایستگاهی دیگر 

با بی تفاوتی مامورین مواجه شویم.
یک شهروند
* الکترونیک کردن دولت به جای اینکه کار ارباب رجوع را راحت 
کند در بعضی موارد دردسرساز شده است چند بار مراجعه کرده ایم 
می گویند سیستم قطع شده است. از طال شدن پشیمان گشته ایم 

مرحمت فرموده ما را به همان مس برگردانند.
0919---7902

* در انبار توشــه راه آهن بندرعباس بابت گونی هزار تومانی پنج 
هزار تومان پول می گیرند. مبلغ 40 هزار تومان هم برای قرار دادن 
بــار روی پالت دریافت می شــود با این وصف تعهد می گیرند که 
آسیب های وارده احتمالی به بار به عهده صاحب بار است. زورگویی 

بدتر از این مورد کجا وجود دارد؟
0910---9149
* وقتی به نمایندگی های ایران خودرو برای ثبت نام مراجعه می شود 
مبلغ 4 تا 2 میلیون خارج از ضوابط عالوه بر قیمت خودروی اعالمی 

از مشتریان می گیرند. چرا؟
یک هموطن از شهرستان پاسارگاد شیراز
* بیمارستان امام حسین)ع( زباله های بیمارستانی را آتش می زند 
و دود غلیظ آن تنفس را برای اهالی سخت کرده است. لطفا هرچه 

سریع تر این کار را متوقف کنید.
021---3152

خبر ویژه
آقای مشاور! هر نظرسنجی دولتی را

که قبول دارید منتشر کنید
باال رفتن محبوبیت رئیس  جدید قوه قضائیه در اثر خدمت بی شــائبه به مردم و 
همت برای مبارزه با مفاســد کالن، با ناراحتی و تشکیک مشاور رئیس جمهور مواجه 
شد و حال آنکه یکی از نظرسنجی هایی که افزایش محبوبیت آیت اهلل رئیسی را نشان 
می دهد، نظرســنجی وزارت اطالعات است. حسام الدین آشنا اخیرا در توییتر نوشت 
»برای دولت و دیگران؛ اگر می خواهید مردم ادعاها را باور کنند؛ نام و سابقه مؤسسات 
نظرسنجی، جامعه نمونه، مدل نمونه گیری، حجم و پراکنش نمونه، سؤاالت، و داده های 
خام نظرسنجی ها را در دسترس عموم قرار دهید و نتایج را به صورت کامل منتشر کنید. 

نظرسنجی، دماسنج  و فشارسنج اجتماعی است آن را بی اعتبار نکنید.«
در واکنــش به این موضع گیری، امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس 
تاکید کرد:  آقای  آشنا گفته منبع آمار استقبال 76 درصدی مردم از رویکرد جدید  قوه 
قضائیه کجاست؟ شما از وزیر اطالعات بپرسید به شما خواهند گفت. البته این روزها 
نظرسنجی ها به روش بسیار علمی و پیشرفته جدید!! که اخیرا توسط رئیس  دولت مطرح 

شده و آن هم نظرسنجی از داخل ماشین و با دیدن چهره مردم هستش نمی رسد.
امیر حسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد نیز در این زمینه تصریح کرد: وزارت 
اطالعات دولت آقای روحانی آماری از موفقیت و امیدآفرینی قوه قضائیه داده اســت. 
سرشــاخه عملیات روانی دولت در آمار تشکیک کرده. آقای آشنا که روزگاری معاون 

وزارت اطالعات بوده، آمارهای وزارت را قبول ندارد؟
وی اضافه کرد: آقایان! یک نفر دارد کار می کند، به جای تالش برای متوقف کردن 

او، شما هم کار بکنید.
عصبانیت و ترش رویی آقای آشنا در حالی است که چند ماه قبل علی صوفی )وزیر 
دولت خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان( هم تصریح کرد: »محبوبیت 

روحانی در نظرسنجی ها به زیر 10 درصد رسیده است.«
اخیرا هم نظرسنجی دانشگاه مریلند منتشر شد که نشان می دهد: »بیشتر ایرانی ها 
خواستار مقابله به  مثل و خروج از برجام هستند. 59 درصد مردم معتقدند ایران باید 
از برجام خارج شود. 75 درصد معتقدند حتی اگر آمریکا قول دهد تحریم ها را تسهیل 
می کند، باز هم ایران نباید غنی سازی را متوقف کند. برای اولین بار، حمایت از برجام 
به 42 درصد کاهش یافته است. 69 درصد به اینکه سایر اعضای برجام به تعهدات خود 
عمل کنند، اعتمادی ندارند که نسبت به نظرسنجی 10 ماه قبل، 33 درصد افزایش را 

نشان می دهد. نگرش منفی به آمریکا، به 86 درصد رسیده است.«
طبق این نظرسنجی، محبوبیت روحانی شدیدا کاهش یافته و او بعد از سلیمانی، 

ظریف، رئیسی، قالیباف و احمدی نژاد، در جایگاه ششم قرار گرفته است.
آقای آشنا به انواع نظرسنجی های دولتی دسترسی دارد. ضرورت دارد او، نتایج و 
مستندات هر کدام از این نظرسنجی ها را که کمتر به ضرر آقای روحانی و کارنامه اش 
می یابد، عینا منتشر کند. در واقع عموم نظرسنجی ها همچنان که از افزایش محبوبیت 
چهره های خدمتگزاری مانند سردار سلیمانی و آیت اهلل رئیسی حکایت می کنند، ضمنا 
حاکی از ناخرســندی مردم نسبت به معطلی دولتمردان و امید بستن خسارت بار به 

غرب هستند.
بنابراین نمی توان با زیر سؤال بردن همه نظرسنجی ها، صورت مسئله را پاک کرد. 
اتفاقا اگر دولتمردان نیز پس از تجربه 6 ساله، به شکل عزتمندانه با دولت های بدعهد 
غربی روبه رو شــوند و اولویت همت خود را برای اقتدار درون زا و رفع گره های افتاده 

در کار تولید و رونق اقتصادی و مبارزه با فساد بگذارند، نزد مردم محبوب می شوند.
اقدامات تدریجی دولت

متناسب عهدشکنی آمریکا و اروپا نیست
گام های دولت به عنوان اقدام متقابل در برابر عهدشکنی آمریکا و اروپا، راهبردی 

نیست.
روزنامه فرهیختگان با اشــاره به اعالم گام چهارم اقدام متقابل از ســوی دولت 
می نویسد: دولت در شرایطی نظاره گری یک ساله خود از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 
98 را کنار گذاشت که آمریکا یک  سال تمام در مسیر فشار حداکثری حرکت کرد و اروپا 
هم چراغ خاموش متر به متر آمریکا را در این مسیر همراهی کرد، مسیری که دقیقاً عکس 
برجام بود و اگر بخواهیم به صورت دقیق آن را توصیف کنیم باید بگوییم نه تنها آمریکا 
که ایاالت متحده به اضافه سه کشور اروپایی در اردیبهشت 97 از برجام خارج شدند. 
دقیقاً 6 ماه از آن روزی که ایران فاز جدید اقدامات خود را اعالم کرد، می گذرد. در 
این 6 ماه اروپایی ها نه تنها به برجام کمکی نکرده اند که برعکس با شوآف هایی ازجمله 
آنچه رئیس جمهور فرانسه انجام داد تنها وقت ایران را تلف کرده اند و ما به ازای آن عملی 
از خود ارائه نداده اند. البته آنها عقبگرد هم داشته اند چراکه کشورهای اروپایی اجرای 
تحریم های آمریکا را در این مدت شدت بخشیده اند و خلل و فرج کمربند تحریمی  را برای 
آمریکا پر کرده اند. همچنین فشارهای حقوقی را در حوزه های دیگر گسترش داده اند.

در این مدت هم متأسفانه دولت همان سیاست کلی یعنی معطل نگه داشتن کشور 
و منتظر اروپا ماندن را تا حدود زیادی تداوم بخشیده است و اگر  ترتیبات مقتضی منتقل 

شده به بانک مرکزی نبود ، وضعیت به مراتب دشوار تر از قبل می بود. 

چنانکه از اظهارنظرهای مداوم رئیس جمهور درباره سیاست خارجی چنین برمی آید 
که »در« دولت دوازدهم بر همان پاشنه تجربه شده قبلی می چرخد. خب همین جا باید 

چند سؤال مهم مطرح کرد.
آیا مجموعه اقدامات دولت به اندازه ای هست که بیش از گذشته اروپا و آمریکا را 
متوجه هزینه های سیاست نادرست شان کند؟ یا برعکس رفتارها به گونه ای است که 
آنها مطمئن می شوند ایران تا مدت های مدیدی در چارچوب برجام باقی خواهد ماند 

و به اصطالح خدشه جدی به آن وارد نمی کند؟
در مسیر مبارزه با تحریم ها، دولت از خود اقداماتی نشان داده که آمریکا و اروپا 

مطمئن شوند تحریم ها رو به زوال است؟
با نهایت تأسف باید گفت اگر بخواهیم به صورت جدی به مدیریت دولت در شرایط 
امروز نگاه کنیم باید جواب منفی به هر دو سؤال باال دهیم و بگوییم اقدامات دولت در 

هیچ  کدام متناسب با فشارهای خارجی و اقدامات طرف مقابل نیست.
درخصوص سؤال اول باید گفت امروز دیگر برجامی  باقی نمانده که ایران به آن 
متعهد باشد، تحریم ها به شدید ترین حالت ممکن برگشته و اگر روسیه، چین و هند هم 
با ایران مبادالتی دارند از همان مسیرهای پیشین و دوران قبلی تحریم است. از این  رو 
به نظر می رسد که با روند کنونی شاید تا ده ها مرحله دیگر هم دولت اقدامی  انجام ندهد 
که به قول معروف نقض فاحش برجام باشد. درمورد سؤال دوم هم برداشت قریب  به  
اتفاق کارشناسان این است که مجموعه اقدامات دولت به  هیچ  عنوان متناسب با شرایط 
تحریم و فشار نیست و اگر دستاوردهای محور مقاومت در هموار کردن مسیر تجارت با 
همسایگان نبود شاید همین حداقل ارتباطات با کشورهای مثل عراق هم حاصل نمی شد.

تصمیم نظام، اجرای مشروط بود
نه اجرای برجام به هر قیمت

مشاور سابق رئیس جمهور می گوید برجام، تصمیم نظام بود.
اکبر ترکان در روزنامه آرمان نوشت: »امروز برخي سیاسیون که مي گویند برجام 
شکســت خورده و در برداشــتن گام چهارم تعجیل دارند، همان هایي هستند که از 
ابتداي تصویب برجام با این توافق مشــکل داشتند و در فضاي مناسب براي استفاده 
از ثمرات این توافق نیز به تخریب برجام پرداختند. در حالي که توافق برجام، تصمیم 
نظام بود و دولت مجري انجام این توافق و اگر هم شــرایط برجام به گونه اي شــد که 
امروز شاهد آن هستیم، این به دلیل بدعهدي آمریکا، پشت کردن به برجام و خروج 
یکجانبه از این توافق بود. این در حالي است که امروز برخي برجام را از مسئله اي ملي 
کــه تصمیم نظام بوده، صرفا دولتي تلقي مي کنند و برمبناي آن دولت را هدف قرار 
مي دهند و آن را به ســوژه اي براي تاثیرگذاري بر انتخابات تبدیل کرده اند. در حالي 
که این توافق جنبه ملي دارد و نباید آن را تنها از ناحیه دولت تلقي کرد. کما اینکه 
برداشتن گام چهارم نیز با اراده مجموعه نظام صورت مي گیرد و اراده نهاد ها و هریک 
از قوا به تنهایي موثر نیست. گرچه طرح چنین مسائلي در داخل هیچ کمکي به حل 
مسائل نمي کند چرا که باید به رقباي دولت بپردازیم و این نتیجه اي ندارد. مسئله اصلي 
کشور ایاالت متحده و تحریم هاي ظالمانه اي است که علیه ملت ایران اعمال مي شود. 
لذا اینکه جریانات سیاسي در داخل به هم بپردازند و علیه یکدیگر موضع گیري کنند 
فایده اي ندارد. هر چند که برخي مخالفان دولت معتقدند که عملکردهاي دولت باعث 
شده که آمریکایي ها به تحریم ایران بپردازند، اما اساس تحریم هاي آمریکا کامال روشن 
است و با روي کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا آنها به صورت یکجانبه توافق برجام 
را زیر پا گذاشتند، از این توافق خارج و تحریم هاي ظالمانه اي را علیه ما اعمال کرد. 

درباره استدالل های آقای ترکان گفتنی است:
1- نظام، برجام را به شکل مشروط تأیید کرد و نه بالشرط دولت نیز با همان شروط 
پذیرفت که برجام را به اجرا بگذارد. در واقع این مجوز مشروط، 28 شرط مجلس، شورای 
عالی امنیت ملی و رهبری را شامل می شود. در واقع مجموعه این شروط می گفت اگر 
طرف مقابل بدعهدی کرد، دولت نیز باید اجرای برجام را متوقف کند. برجام از همان 
شروع، اجرا، توسط دولت اوباما نقض شد و سپس در دولت ترامپ، ابطال گردید. با این 
وجود، دولت که عمالً اقتصاد کشور را تبدیل به گروگان برجام کرده، تن به اجرای قانون 
مصوب مجلس )اقدام متقابل( نمی دهد و در واقع، همچنان تعهدات برجام را یکطرفه 
و بدون حداقل مراعات آن از سوی طرف غرب به اجرا می گذارد. چگونه می توان این 

انفعال و خودرأیی را به نظام نسبت داد؟!
2- بدعهدی آمریکا از همان ابتدا قابل پیش بینی و پیشگیری بود اما منطق توافق 
به هر قیمت و ســپس اجرای آن به هر قیمت- ولو یکطرفه و بدهکارانه- موجب شد 
دولتمردان نه به هشدارها و تذکرات صاحب نظران در قبل از انعقاد برجام اهتمام کنند 

و نه پس از اثبات حرف منتقدان، مسیر غلط و بن بست خود را تغییر دهند.
3- انتخاباتی کردن مذاکرات و توافق، اتفاقاً اراده برخی دولتمردان بود که به خاطر 

آن حاضر شدند چوب حراج به منافع ملی بزنند، متن توافق را سرهم بندی کنند، افکار 
عمومی را دنبال نخود سیاه بفرستند، عهدشکنی های طرف مقابل را ماله کشی و توجیه 
کنند و به ویژه در 18 ماه اخیر، معطل اروپایی های عهدشکن بمانند و تورم 43 درصدی 

و رکود را به اقتصاد تحمیل کنند.
4- چاره تحریم های ظالمانه، شــوک و ضربت متقابــل از یکطرف و اهتمام به 
برداشتن موانع رونق تولید در داخل است و اگر دولت نصف فرصتی که برای به دست 
آوردن دل غربی ها کرد و ناکام ماند، برای این اولویت می گذاشت، حتماً امروز از برجام 

و عواید خیالی آن بی نیازتر بود.
روزنامه حامی دولت:

صد رحمت به مسکن مهر
یک روزنامه حامی دولت معتقد است دولت فاقد برنامه مفید مؤثر در حوزه مسکن 
است و برنامه مسکن مهر در دولت قبل از روحانی، به مراتب مفیدتر از برنامه های دولت 

یازدهم و دوازدهم بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با اشــاره به فاز اول ثبت نام مســکن دولتی نوشت: در این 
سامانه، امکان ثبت نام فاقدین مسکن ساکن در 17 کالن شهر یا شهرهای بزرگ وجود 
ندارد و فقط متقاضیان ســاکن در شــهرهای کوچک می توانند با ترتیبی که طی دو 
هفته پیش رو اعالم می شود، اسم نویسی کنند. دریافت این خانه ها 10 شرط کلیدی 
نیاز دارد که مهمترین آن »داشتن 30 میلیون تومان پول نقد برای سپرده گذاری در 
بانک« و همچنین »توانایی پرداخت 1/5 میلیون تومان قسط ماهانه« است. اشکاالت 

طرح جدید، از مسکن مهر هم بیشتر است.
فاز اول ثبت نام متقاضیان برای قرار گرفتن در فهرست مشموالن طرح خانه سازی 
دولت در حالی با اجرای پایلوت این طرح از اســتان کرمان آغاز شده است که برآیند 
شــروط و مختصات اعالم شــده برای ثبت نام در این طرح، نشان می دهد دست کم 
به علت شناســایی 10 ایراد عمده، این طرح، به مراتب با شرایطی بدتر از مسکن مهر 
برنامه ریزی شده است. بررسی های »دنیای اقتصاد« درباره جزئیات مربوط به شرایط 
ثبت نام متقاضیان برای ساخت و واگذاری 100 هزار واحد مسکونی از مجموع 400 
هزار واحد برنامه ریزی شده در دولت دوازدهم با عنوان طرح اقدام ملی ساخت وعرضه 
مسکن نشان می دهد فاز اول ثبت نام برای دریافت خانه های دولتی که سرانجام پس 
از 6 ســال از عمر دولت تدبیر و امید، به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر، آغاز شده 
اســت نشان دهنده نوعی غفلت - احتماال ناشی از بی اطالعی سیاستگذار-  نسبت به 
کانون التهاب مسکن در کشور است؛ در حالی که کانون التهاب بازار کشوری مسکن 
دســتکم در یک سال گذشته و حتی در همه سال های قبل ابتدا تهران، سپس سایر 

کالن شهرها و در مرحله بعد شهرهای بزرگ بوده است.
اولین اشکال وارد به این طرح از دیدگاه کارشناسی به این نکته مربوط می شود که 
این طرح در بدترین زمان ممکن در حال اجراست. دولت احمدی نژاد برای اجرای طرح 
مسکن مهر دو دوره ریاست جمهوری را در اختیار داشت؛ طرح مسکن مهر از سال 96 
کلید خورد و به رغم آنکه در طول دوره دو دولت فرصت اجرای این طرح وجود داشت 
دامنه ساخت و تکمیل واحدها به دو دولت بعدی یعنی دولت های یازدهم و دوازدهم 
نیز کشیده شد و هنوز هم پرونده این طرح بسته نشده است.  این در حالی است که 
با گذشــت 6 ســال از عمر دولت حسن روحانی و در حالی که تنها حدود دو سال از 
عمر دولت دوازدهم باقی مانده است و گرفتاری های مسکن مهر همچنان بخش قابل 
توجهی از توان سیاستگذار بخش مسکن را به خود اختصاص داده است، هم اکنون فاز 

اول ثبت نام برای اجرای طرح اقدام ملی استارت خورده است.
دومین ایراد این طرح حذف 17 شهر بزرگ کشور از فاز اول ثبت نام برای طرح اقدام 
ملی است؛ به ویژه آنکه این شهرها دقیقا کانون التهاب بازار کشوری مسکن هستند. 

ســومین اشکال به نبود انسجام و آمادگی در دولت برای اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن مربوط می شود. همچنین دولت در فاز اول اجرای این طرح، از ظرفیت بنیاد 
مســکن به عنوان نهادی که مســئول تامین مسکن اقشار ضعیف، نیازمند و محروم 
است در نقش مجری ساخت خانه برای دهک های متوسط رو به باال استفاده می کند.
پنجمین اشکال این طرح، تغییر برنامه دولت از خانه سازی برای اقشار کم درآمد در 
قالب مسکن حمایتی به ساخت مسکن برای اقشار متوسط رو به باال، مربوط می شود؛ 
فعال در فاز اول ثبت نام متقاضیان این طرح در شرایط دهگانه طرح جایگزین مسکن 
مهر، عالئم و شواهدی از ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد دیده نمی شود؛ 
این در حالی اســت که در قالب ششــمین اشکال وارد به این طرح، مشخص و اعالم 
نشــده است که متراژ واحدهایی که قرار است ساخته شود و از هم اکنون متقاضیان 
برای دریافت آنها اقدام به ثبت نام می کنند چقدر است؛ مشخص نبودن زمان ساخت 

این واحدها هفتمین اشکال وارد به آن محسوب می شود.
در قالب هشتمین ایراد وارد بر این طرح، مشخص نشده که آیا سود بانکی در ازای 
ســپرده گذاری 30 میلیون تومانی متقاضیان در بانک در طول دوره سپرده گذاری به 
آنها پرداخت خواهد شد یا خیر! نهمین اشکال به مشخص نبودن نحوه پرداخت بهای 
زمین در شرایط اعالم شده در فاز اول ثبت نام این طرح برمی گردد؛ دهمین اشکال 
هم به اعالم توانایی پرداخت حداقل اقساط ماهانه یک میلیون و500 هزار تومانی در 

ماه برای متقاضیان این واحدها مربوط می شود.

آمریکا سال هاست که پنج جنگ جدی و تمام عیار را علیه جمهوری 
اسالمی ایران کلید زده و دنبال می کند. قبل از هر چیز باید به این نکته 
مهم اشاره کرد که اگر جنگ به معنای اولیه آن یعنی نبرد نظامی به طور 
واقعی در دستور کار آمریکایی ها نیست و هرازگاهی به شکل فانتزی و 
نمایشی آن را مطرح می کنند، دلیلی ندارد جز آنکه یک بار در زمان 
صدام آن را عمالً آزموده و توان کشور را در این میدان محک زده اند. 
توان نظامی ایران با آن دوران قابل مقایسه نیست و آمریکا گوشه ای 
از آن را اخیراً در ماجرای سقوط پهپاد پیشرفته خود چشید. پس اگر 
این گزینه روی میز نیست علت آن به عدم تمایل واشنگتن بازنمی گردد 
بلکه به عدم توانایی آن مربوط است. اما پنج جنگ کنونی آمریکا علیه 

ایران عبارتند از؛
1- جنگ اقتصادی: این جنگ که در قالب تحریم و حتی خرابکاری 
و سنگ اندازی های فراتحریمی است، اگر چه عمری حدود 40 ساله دارد 
اما طی حدود 15 سال اخیر وارد فاز تازه ای شده و به شدت افزایش 
یافته است. جنگی که به اعتراف خود آمریکایی ها در طول تاریخ بشری 
سابقه نداشته و درصدی از آن برای به زانو درآوردن هر کشور و ملت 
دیگری کافی است. تحریم مالی و نفتی اصلی ترین ابزارهای آمریکا در 
این جنگ جنایتکارانه که پایه های آن در اواخر دوره ریاست جمهوری 
جرج بوش جمهوریخواه گذاشته شد، در دوره هشت ساله باراک اوبامای 
دموکرات تکمیل شده و به شدت اوج گرفت و در دوره دونالد ترامپ 

جمهوریخواه به سقف خود رسید.
2- جنگ روانی: رســانه ها اصلی ترین ابــزار این جنگ نابرابر 
هستند. اگر زمانی کشتی های جنگی و هواپیماهای بمب افکن ابزار 
سلطه و استکبار بودند، اینک رسانه های پرقدرت و فراگیری که در 
اختیار کالن سرمایه داران جهانی اند، همان وظیفه را برعهده  دارند. 
آنها هستند که افکار عمومی جهان را شکل داده و هدایت می کنند. 
جنایتکارترین دیکتاتورها و خونین ترین جنایت ها را توجیه کرده یا به 
حاشیه می رانند و در مقابل آنانی که از موجودیت خود دفاع می کنند 

را تروریست جلوه می دهند. 
این جنگ روانی در مــورد ایران چند هدف و برنامه را همزمان 
دنبال می کند؛ اول و پیش از همه ناامید کردن مردم با جعل واقعیات 
و تحریف حجم دستاوردها، مشکالت و موانع، دوم ارائه راه حل های 
کاذب و خطرناک در قالب راه های میانبر و سهل الوصول، سوم تخریب 
چهره های انقالبی و دلسوز ملت و کشور با انواع و اقسام تهمت ها و 
برچســب ها، چهارم تحریف گذشته با هدف پشیمان سازی ملت از 
قیام علیه حکومت فاسد و وابسته پهلوی، پنجم اختالف افکنی میان 
گروه های مختلف از مردم با نظام، مردم با مردم، نهادها و مسئوالن با 

یکدیگر، ششم زمینه سازی برای ایجاد آشوب و شورش و...
3- جنگ فرهنگی و اعتقادی: شاید این جنگ نسبت به چهار 
جنگ دیگر از هیاهوی کمتری برخوردار باشد اما باید گفت محور و 
کانون تمام درگیری ها به آن بازمی گردد. جمهوری اسالمی ایران یک 
نظام اعتقادی و ایدئولوژیک اســت و مردم ایران نیز مردمی معتقد 
هستند که نشــان داده اند حاضرند خون خود را نیز فدای آرمان ها 
و اعتقاداتشان کنند. پیروزی در این جنگ برای دشمن پایان بخش 
ســایر جنگ ها نیز بوده و اساساً دیگر نیازی به درگیری و مخاصمه 
نیســت. مغز این جنگ را می توان در رقابت ایده حکمرانی دینی و 
سکوالر جست وجو کرد. این جنگ در میدان عمل، طیف وسیعی از 
اقدامات را شامل می شود که رسانه یکی از اصلی ترین ابزار آن است. 
مرجع  سازی، شبهه افکنی در اصول دین و اعتقادات دینی، تخریب و 
تحقیر تفکر دینی و افراد معتقد و مومن، ترویج بی حجابی، حمایت 
از چهره های ضددین و زاویه دار و ترویج آثار آنان از جمله نمودهای 

بیرونی این نبرد است. 
4- جنگ اطالعاتی-امنیتی: جنگ ها به طور کلی به سه دسته 
قابل تقسیم هستند. جنگ نرم، سخت و نیمه سخت. جنگ رسانه ای و 
اعتقادی در دسته جنگ نرم قرار می گیرد و جنگ نظامی از نوع سخت 
است. جنگ های اطالعاتی و امنیتی در دسته سوم یعنی نیمه سخت 
تقسیم بندی می شوند. تقریبا تمام گروه ها و چهره های معاند و معارض 
جمهوری اسالمی به طور مستقیم یا با واسطه زیر چتر حمایتی آمریکا 
هستند. گروه هایی که ناامنی، خرابکاری و ترور شیوه آنهاست و برخی 
از آنها رسماً تجزیه طلب هستند. حمالت متعدد سایبری، جاسوسی، 
ترور دانشمندان هسته ای، خروج سازماندهی شده مغزها از کشور، 

برخی از جلوه های این نبرد نیمه سخت اطالعاتی-امنیتی هستند. 
5- جنگ نیابتی: میدان این جنگ در منطقه اســت. سوریه را 
می توان ویترین اصلی این جنگ دانســت. هر کشور و گروهی در 
منطقه که با ایران دوستی و همراهی اعتقادی یا عملی داشته باشد، 
از گزند توطئه و هجمه آمریکا و مزدورانش در امان نیست. رژیم جعلی 
اسرائیل و برخی کشورهای مرتجع منطقه در این جنگ در کنار آمریکا 
هستند. جنگ نیابتی در مناطق مختلف،  اشکال خاص خود را دارد. 
آمریکایی ها در یمن به طور مستقیم درگیر و فعال هستند، در سوریه 
هم حضور دارند و هم از گروه های تروریستی حمایت می کنند، در عراق 
حضوری مخرب داشته و به دنبال اختالف افکنی و جدایی میان ایران و 
عراق –هم در سطح حکومت و هم ملت- هستند، در بحرین از سرکوب 
شیعیان پشتیبانی می کنند و در لبنان قدرت و محبوبیت حزب اهلل را 
نشانه رفته اند. ایران هر کجای منطقه، منافع، نفوذ و محبوبیتی داشته 

باشد مورد هدف این جنگ است. 
آنچه گفته شد خالصه ای کلی و غیرقابل انکار از وضعیت میان 
آمریکا و ایران است. درباره مختصات، الزامات، راهبردها و تاکتیک های 
مواجهه با هر کدام از این میدان های درگیری می توان به طور مفصل و 
جداگانه بحث کرد. اما به طور کلی و خالصه می توان چند نکته مهم و 

اساسی درباره این منازعه شدید و همه جانبه بیان داشت:
1- مجموع این پنج جنگ تحمیلی، میزان دشمنی و خصومت 
آمریکا با ایران را نشان می دهد. کسانی که این دشمنی و بزرگی آن را 
نفی و یا کوچک تر از آنچه هست معرفی می کنند، در خوشبینانه ترین 
حالت دوستان نادانی هستند که عمالً در زمین دشمن بازی کرده و 

پازل او را تکمیل می کنند.
2- دشــمنی آمریکا با ایران مربوط به دیــروز و امروز و االغ ها 
)حزب دموکرات( و فیل ها )حزب جمهوریخواه( نیست. امید داشتن 
به رفتن این و آمدن آن در آمریکا و تاثیر مثبت آن بر شدت و روند 
این منازعه، چیزی جز ساده لوحی نیست. آنهایی که گمان می کنند 
اگر ترامپ در 2020 برود و نامزدی دموکرات پیروز شــود به برجام 
بازمی گردد، خام اندیشانی هستند که سپردن مقدرات ملت و مملکت 

به آنها مخاطره آمیز است.
3- در بســیاری از جلوه های جنگ های پنجگانه فوق، مردم به 
معنای عام آن هدف گرفته شده اند. علت این هدف گیری دقیق نیز به 
آن برمی گردد که آمریکایی ها پس از چهل سال دریافته اند که زیربنای 
قدرت ایران مردم آن هستند. پس این مردم باید تحت فشار شدید قرار 
گیرند، ناامید شوند، نخبگانشان مهاجرت کنند، افکارشان دستکاری 
شود و یک دوجین دیگر از این طرح های نرم و نیمه سخت. وقتی هدف 
اصلی حمالت مردم هستند، دفاع نیز باید ناظر به این هدف باشد. هر 
طرح و برنامه پدافندی در این جنگ ها که مردم در آن غایب بوده و 

در نظر گرفته نشده باشند، محکوم به شکست است. 
4- ساده لوحی دیگر در این زمینه آن است که عده ای گمان کنند 
با مذاکره و مصالحه می توان از هجوم آمریکا کاست و آن را مهار کرد. 
این نبرد از آن نبردهایی است که شما در آن چاره ای جز پیروز شدن 
ندارید. میان تســلیم و پیروزی در این جنگ، گزینه واسطی وجود 
ندارد. از نظر آمریکایی ها مذاکره نیز یک ابزار جنگی است. جنگی 
پرخسارت و مهیب با ابزار کلمات و البته چاشنی لبخند و آن وقت 

هم که الزم باشد  اشک زنانه امثال وندی شرمن!
5- جنگ به طور کلــی ماهیتی تهدیدآمیــز دارد اما افراد و 
مجموعه های هوشمند، تهدید را به فرصت تبدیل می کنند. این جنگ ها 
با تمام آسیب ها و عوارضی که دارند در عین حال می توانند به فرصت 
تبدیل شده و نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنند. خروجی جنگ 
اقتصادی باید و می تواند اقتصاد بدون نفت، انضباط مالی کشور، مبارزه 
جدی تر با ریخت و پاش ها و مفاسد، متنوع شدن اقتصاد )عاملی که به 
اذعان آمریکایی ها نقش قابل توجهی در دوام  آوردن اقتصاد ایران در 

برابر این حجم تحریم داشته است( و... باشد. 
6- و باالخره آنکه تسلیم شدن راحت ترین راه پایان جنگ هاست... 

و البته فاجعه بارترین نیز هست.

پنج جنگ
و شش نکته

گفت و شنودیادداشت روز

ماشین اصالح!
گفت: امارات اعالم کرده که قصد دارد برای مقابله با موشــک های 

انصاراهلل، یک سامانه بزرگ دفاعی ایجاد کند!
گفتم: پشه خودش چی هست که فشار خونش باشه؟! اسم 
یک بارانداز را کشور گذاشته اند و از این غلط های ُگنده می کنند!

گفت:  ای عوام! این هم یک کلک دیگر آمریکا برای دوشیدن گاوهای 
حاکم بر بارانداز امارات است!

گفتم: گنبد آهنین رژیم صهیونیستی هم مانع موشک های 
مقاومت نشد، چه رسد به سامانه ای که قرار است آمریکا برای 

امارات فسقلی بسازد!
گفت: حاکمان حیوونکی امــارات را بگو که به چه قالتاق هایی دل 

بسته اند؟!
گفتم: سلمونی به مشتریش گفت؛ چرا این قدر ُوول می خوری؟! 
مگه ماشین اصالح من موهای سر تو رو نمی گیره؟ یارو گفت؛ چرا 

می گیره ولی ول نمی کنه!

محمد صرفی

صفحه 2
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همایش »تبیین بیانیه گام دوم 
انقــالب و الزامات آن« با حضور 
شخصیت های حوزوی، کشوری 
و لشکری در مصالی قدس شهر 

قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، در 
روز نخست این همایش حجت االسالم 
و المســلمین ســقای بی ریا، معاون 
آموزشــی- موسســه  پژوهشــی 

پژوهشــی امام خمینی)ره( و سپس 
حجت االســالم و المسلمین رجبی، 
قائم مقام این موسسه به بیان سخنانی 
پیرامون بیانیه گام دوم انقالب و ابعاد 
آن پرداختند. ســردار اکبری، معاون 
فرهنگــی نیروی قدس نیز به عنوان 
سخنران اصلی به تشریح اوضاع محور 
مقاومت در منطقه و وضعیت کنونی 

عراق پرداخت.
در روز دوم همایش )پنج شنبه( 
نیز آیت اهلل مصباح یزدی رئیس مؤسسه 
آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(، 
مرتضی  المسلمین  و  حجت االسالم 
آقا تهرانی نماینده سابق مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی و حسین 
شــریعتمداری نماینده ولی فقیه در 
موسسه کیهان، به سخنرانی پرداختند.

آیــت اهلل مصباح یــزدی در این 
همایش خاطرنشــان کــرد: باید راه 
بهتر اســتفاده کردن از سرمایه های 
کشور را بشناسیم تا گام دوم انقالب 
را موفقیت آمیزتر برداریم و باور کنیم 

که ما توان انجام این کار را داریم.
بیانیه گام دوم خط بطالنی

 بر نظریه های غربی
به گزارش ایرنا، وی با  اشــاره به 
اینکــه هر انــدازه درخصوص بیانیه 
ارزشمند گام دوم انقالب کار شود باز 
کم اســت، خاطرنشان کرد: شماری 
از روشــنفکران تحــت تاثیر برخی 
تئوری های جامعه شــناختی تحلیل 
می کردند که عمر انقالب اسالمی به 
40 سالگی نخواهد رسید و شماری از 
سیاستمداران خبیث نیز بر اساس این 
دهند  اجازه  نمی خواستند  تئوری ها 
عمر انقالب اســالمی به 40 سالگی 
برسد اما بیانیه گام دوم خط بطالنی 

بر این توطئه ها کشید.
 رئیس  مؤسسه آموزشی پژوهشی 
اینکه  بیــان  بــا  امام خمینــی)ره( 
محدودیتی در عمر با برکت انقالب 
اســالمی و گام های بسیاری که در 
پیش روی دارد نیست، افزود: نام بیانیه 
گام دوم امید می دهد که عمر انقالب 
طوالنی است و نباید تحلیل های غلط 
اثر منفی بر روی دوستداران انقالب 

داشته باشد.

در گام دوم پیشرفت های 
بیشتری خواهیم داشت

آیــت اهلل مصباح یزدی گفت:  در 
هر گامی که در مسیر حرکت انقالب 
اسالمی تدوین می شود، باید به مقصد 
نزدیک تر شویم که در همین راستا در 
گام دوم انقالب پیشرفت های بیشتری 
خواهیم داشــت و به اهداف انقالب 
نزدیکتر می شویم. وی تصریح کرد: ما 
برای اینکه گام دوم را برداریم، نباید 
تنها به دســتاوردهای گام اول اکتفا 
کنیم، بلکه باید تالش بیشتری کرد 
تا گام به گام به هدف اصلی نزدیک 
شویم. استاد برجسته حوزه علمیه قم 
خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم 
دستاوردهای گذشته را حفظ کنیم 
و قدم بعدی را با موفقیت بیشــتری 
برداریم، باید نــگاه کنیم چه ابزار و 
ظرفیت هایی در اختیــار داریم و با 
شناســایی خطرات احتمالی،  اجازه 
ندهیم این سرمایه ها توسط دشمنان 
از بین رود. رئیس  مؤسسه آموزشی 
پژوهشی امام خمینی)ره( گفت: امروز 
در برابر رشد نعمت ها، برخی خطرات 
هم به خصــوص در زمینه فرهنگی، 
معنــوی و امور دینــی،  جامعه ما را 

تهدید می کند.
آیت اهلل مصباح یزدی بیان داشت: 
در خانواده هــا نوجوانــان چه میزان 
انس بــا رایانه دارند؟ به جای انس با 
درس و خانــواده، گاهی اوقات حتی 
جای نمــاز و عبادت را هم می گیرد. 
وی افــزود:  این آفت بزرگی اســت 
که می تواند ســرمایه ایمانی نســل 
ما را به باد دهد، دشــمنان با توطئه 
می خواهند زمینه های دینداری را در 

میان نوجوانان ما تضعیف کنند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم 
ادامــه داد: در گذشــته این امکان 
برای نوجوانان فراهم نبود اما اکنون 
ایــن خطر جدی اســت که در حال 
گسترش اســت، باید در گام دوم به 
این نکات توجه ویژه ای صورت گیرد 
تا زمینه سازی برای تحقق ظهور امام 
زمان)عج( و تشکیل حکومت جهانی 

ایشان فراهم شود.
حرکت انقالب اسالمی پویا 

و رو به پیشرفت
المســلمین  حجت االســالم  و 
مرتضی آقاتهرانی، نماینده سابق مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این همایش گفت: مسیر حرکت 
انقالب اسالمی با ارائه الگوی زندگی 
ســعادتمندانه در دنیا همراه با نگاه 
به جهان آخرت،  زنــده،  پویا و روبه 
 پیشرفت اســت. وی افزود: انقالب 

اســالمی مطابق فطرت انسانی بوده 
و رویکرد جهانی داشــته اســت به 
همین دلیل مورد پذیرش مردم قرار 

می گیرد.
حجت االســالم  والمســلمین 
آقاتهرانی خاطرنشان کرد: انقالب با 
هدایت ولی فقیه، ظرفیت بســیاری 
برای بســیج مردم در مســیر حفظ 
ارزش های دینی دارد که نمونه هایی 
از آن در مناسبت های دینی و مذهبی 
قابل مشاهده است. نماینده سابق مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی ابراز 
داشت: امروز استقبال پرشور جوانان از 
ارزش های معنوی باعث شده مساجد 
برای برگــزاری آیین هــای معنوی 
همچون اعتکاف ظرفیت پذیرش همه 
عالقه مندان را نداشته باشند. دبیرکل 
جبهه پایداری بیان داشت: اهداف و 
ارزش های انقالبی ثابت هستند و باید 

با تمام توان از آنها دفاع کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خــود گفت: در انتخابــات پیش رو، 
هرقدر بتوانیم، در راه پیشرفت انقالب 
اسالمی و حضور افراد صالح، کارآمد 
و انقالبی در مجلس شورای اسالمی 
با گروه های دیگر تعامل خواهیم کرد.
نفوذی ها تابلوی خودی دارند 

ولی شناسنامه شان را 
به دشمن فروخته اند

همچنین، حسین شریعتمداری، 
مدیر مسئول روزنامه کیهان در این 
همایش ابراز داشت: بیانیه گام دوم در 
یک نگاه مشخصه راه 40 ساله ای است 
که طی کردیم و از سوی دیگر نقشه 
راه 40 سال آینده است. وی با  اشاره 
به اینکه مسئله هسته ای بهانه است، 
گفت: آمریکایی ها به گفته رسانه های 
خودشان هزاران بمب هسته ای دارند 
و تنها کشوری است که از این سالح 
کشتار جمعی علیه بشریت استفاده 

کرده است.
به گزارش ایرنا، شریعتمداری با 
بیان اینکه دشمن همه ترفندهای خود 
را تاکنون به کار گرفته و به نتیجه الزم 
نرسیده است؛ حتی همه توطئه هایش 
به سمت خودش کمانه کرده است، 
گفت: اکنون بیشترین تالش دشمن 
در زمینه تغییر محاسبات در مسئوالن 
و تغییر باورها در مردم با جنگ روانی 

و استفاده از رسانه ها است.
مدیر مسئول کیهان با بیان اینکه  
ما در زمینه ســخت افزار رســانه ای 
محدودیت هایــی داریــم، اما نقطه 
قدرت ما در ابالغ پیام اســت، افزود: 
ما پیام پرمخاطب داریم که دشــمن 
ندارد به همین دلیل دشمن به جای 

تعامل تهاجم می کند. وی بیان داشت: 
دشــمن با انگاره ســازی و ساخت 
تصویری از شرایط که واقعیت نیست 
اهــداف خود را دنبال می کنند، آنان 
تصویری از اسالم و مقاومت می سازند 
که حقیقی نیست اما در این راه نیز 
شکست را تجربه کرده و خواهند کرد. 
شریعتمداری به تشریح دو نوع 
نفوذ پرداخت و گفت؛ خطرناک ترین 
نوع نفــوذ، نفوذ در ســاختار نظام 
اســت که با هدف تغییر محاسبات 
مســئوالن صورت می پذیرد و افزود؛ 
تابلوی این نفوذی ها خودی است ولی 
شناسنامه شان را به دشمن فروخته اند. 
آنها را از نوع برخورد و مواضعشــان 

می توان شناخت.

آیت اهلل مصباح یزدی در همایش »تبیین بیانیه گام دوم انقالب و الزامات آن«:

بیانیه گام دوم 
خط بطالنی بر نظریه های غربی است

معاون وزیر امور خارجه گفت: 
حفظ منافع جمهوری اســالمی 
ایران مهم تر از حفظ یک توافق 

است.
ســید عباس عراقچــی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه برای شرکت 
در کنفرانس بین المللی عدم اشــاعه 
با عنــوان »انرژی هســته ای- خلع 
سالح و عدم اشاعه« جمعه صبح وارد 

مسکو شد.
 عراقچی امروز)شــنبه( در پنل 
اختصاصی با موضوع توافق هسته ای 
ایران، آخرین وضعیت برجام را تشریح 

خواهد کرد.
عدم اشاعه  بین المللی  کنفرانس 
ســالح  خلع  هســته ای-  )انــرژی 
و عدم اشــاعه( یکــی از بزرگ ترین 
کنفرانس ها با موضوع هسته ای است 
که قرار اســت از تاریــخ 16 لغایت 
18 آبان ماه  با حضور 40 کشــور و 
250 شخصیت بین المللی در مسکو 

برگزار شود.
عراقچی در حاشــیه »کنفرانس 
تسلیحات  گسترش  منع  بین المللی 
هســته ای و خلع سالح« گفت: هیچ 
کشوری در حسن نیت ایران در حفظ 

برجام  تردید ندارد.
وی افــزود: در عیــن حال هیچ 
کشــوری  تردید ندارد که اگر ایران از 
منافع برجام بهره مند نشود، به کاهش 

تعهدات برجامی  ادامه خواهد داد.
معاون وزیــر امور خارجه با بیان 
اینکه حفظ منافع جمهوری اسالمی 
ایران مهم تر از حفظ یک توافق است، 
گفت: ایران از یک سو اراده خود را برای 
عمل به تعهدات برجامی  و از ســوی 

دیگر کاهش تعهدات در صورت عمل 
نکردن دیگر کشور ها به تعهداتشان را 

بطور شفاف نشان داده است.
عراقچی تصریح کــرد: ایران به 
اندازه کافی به دیپلماسی فرصت داده 
و اگر شــرایط تغییر نکند، در مسیر 
کاهش تعهدات حرکت خواهیم کرد.

وی در مصاحبه بــا خبرگزاری 
اسپوتنیک گفت: شــرط الزم برای 
قبول بازگشــت آمریکا به برجام رفع 
تحریم ها است و انتخابات سال آینده 
این کشور تأثیری بر برنامه هسته ای 

ایران نخواهد داشت.
بازرس آژانس و احتمال

 همراه داشتن مواد مشکوک
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده 
دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در پایان جلسه پنجشنبه شورای 
حــکام آژانــس در اظهاراتی عنوان 
کرد: جلسه ویژه شورای حکام بنا به 
درخواست مدیرکل موقت و دبیرخانه 
آژانس برای بحث و برررسی درباره دو 
موضوع تشکیل شد. یک موضوع درباره 
حادثــه ای بود که در رابطه با یکی از 
بازرســان آژانس در روزهای گذشته 
روی داد و یــک موضوع پادمانی که 
در حــال کار و همکاری بین ایران و 

آژانس است.
غریب آبادی درباره بازرس آژانس 
که در روزهای گذشته از ورود آن به 
تأسیسات غنی سازی نطنز ممانعت به 
عمل آمده است، عنوان کرد:گزارش 
جامع و طوالنی را درباره این بازرس 
به شورای حکام ارائه کردم و گاهشمار 
اتفاقاتی که از ورود بازرس به ســایت 
هســته ای نطنز تا خروجش از کشور 

روی داد را بــه اعضای شــورا ارائه و 
تأکید کردم که ایران در این خصوص 
دغدغه های امنیتی دارد و اینجا بحث 
نقض مزایا و مصونیت های بازرســان 
آژانس مطرح نیست، چون ما حقوق 
اینهــا را نقض نکردیــم و به حقوق 

بین الملل و تعهداتمان واقفیم.
وی یادآور شــد: وقتــی بازرس 
در تأسیســات نطنز بود، دتکتورهای 
)تجهیزات کنترلی( ما شناسایی کردند 
که این بازرس می تواند مواد خطرناک 
به همراه داشته باشد، اقدامات متعددی 
بعد از آن صورت گرفت، تنها یک بار 
از دتکتور اســتفاده نشــد، بلکه در 
محیط های مختلف از دتکتور استفاده 
شد و حتی وقتی برای کیف دستی اش 

استفاده شد باز آالرم و هشدار داد.
ســفیر و نماینده دائم ایران در 
آژانس با ذکر این نکته که این موضوع 
را بــا آژانــس تحت بررســی داریم، 
خاطرنشــان کرد: به اعضای شــورا 
گفتم با توجه به سوابق خرابکاری در 
تأسیسات هسته ای ما، به هیچ وجه 
و تحت هیچ شــرایطی امنیت ملی و 
ایمنی و امنیت تأسیسات هسته ای را 
مورد مصالحه قرار نخواهیم داد و مصر 
هستیم آژانس باید با ما همکاری کامل 
انجام دهد که این تحقیقات را به صورت 

کامل انجام دهیم.
غریب آبادی اظهار داشت: تهران 
رسما از آژانس خواسته تا نام بازرسی 
که از ورود آن به نطنز ممانعت به عمل 
آمده را از فهرست بازرسان تعیین شده 
برای جمهوری اسالمی خارج کرده و 

بازرس جایگزین معرفی کند.
بقیه در صفحه11

عراقچی:

حفظ منافع جمهوری اسالمی ایران مهم تر از حفظ یک توافق است


