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طغیانگری بعد از بی نیازی
»به یقین انسان طغیان می کند بعد از اینکه خود را بی نیاز 

ببیند.«
العلق-6

همسر شهید بابایی عنوان کرد
شهید بابایی اجازه هتک حرمت قرآن 

توسط عوامل شاه را نمی داد
همسر شهید بابایی گفت: شهید 
بابایی اجازه هتــک حرمت به قرآن 

توسط عناصر طاغوت را نمی داد.
کیهان،  خبرنــگار  گــزارش  به 
مراسم عصر خاطره با عنوان »بر بال 
آســمان« ویژه بزرگداشت و یادبود 
شــهید عباس بابایی روز شــنبه در 
فرهنگســرای فردوس برگزار شد. در 
این مراســم، برخی از امرای نیروی 

هوایــی ارتش که همرزم شــهید بابایی بودند، به بیان خاطراتی از آن شــهید 
پرداختند. 

خانم حکمت، همســر شــهید عباس بابایی هم در این مراسم گفت: شهید 
بابایــی حتی در دوران تحصیــل در آمریکا هم، نماز و خدا و پیغمبر را فراموش 
نمی کرد. به طوری که به جای استفاده از امکانات تفریحی اطرافش، اوقات فراغت 

خود را به انجام فرایض دینی اختصاص می داد.
همسر شهید بابایی در ادامه بیان کرد: عباس، قبل از انقالب ستوان بود و با 
اینکه آن زمان، قرائت قرآن و مطالعه کتاب های مذهبی در ارتش مرسوم نبود اما 
او همیشه در آنجا قرآن تالوت می کرد و کتاب های دینی می خواند. شهید بابایی 
قبــل از انقالب کتاب قرآن خود را جلد می کرد تا از دســترس عناصر طاغوتی 

نیروی هوایی زمان شاه دور بماند و به قرآن هتک حرمت نشود.
در این مراســم همچنین یداهلل صمدی کارگردان ســریال »شــوق پرواز« 
درباره زندگی شهید عباس بابایی گفت: در هنگام پخش این سریال از تلویزیون، 
نوجوانی پیام فرستاده بود که در خانواده ای فاقد اعتقادات مذهبی زندگی می کند 
اما پس از آشــنا شدن با شهید بابایی در ســریال »شوق پرواز« نمازخوان شده 
اســت. وی افزود: پس از بررسی شخصیت شهید بابایی فهمیدم که این آدم به 
قدری بزرگ بوده که نه تنها در 13 قسمت که در 130 قسمت هم نمی توان حق 

مطلب را درباره او بیان کرد. 
گفتنی است، در این مراسم عالوه بر تجلیل از همسر شهید بابایی از یداهلل 
صمدی کارگردان ســریال »شــوق پرواز« و از گروه نویسندگان کتاب »پرواز تا 

بی نهایت« نیز تقدیر شد.
حسن برزیده، کارگردان:

روحانی از خانواده شهدای مزارشریف 
عذرخواهی کند

حســن برزیده کارگردان ســینما و تلویزیون، بار دیگر از بی توجهی حسن 
روحانی به ماجرای کشتار ایرانیان در مزار شریف به وسیله طالبان انتقاد کرد. 

بــه گــزارش خبرنگار کیهــان، 17 مرداد و ســالگرد شــهادت جمعی از 
دیپلمات های ایرانی به دست عوامل طالبان، بار دیگر پرونده بی توجهی مسئولین 
وقت شــورای عالی امنیت ملی به ویژه حســن روحانی و جواد ظریف را گشود. 
روز شــنبه بود که خانواده شهدای دیپلمات با ارســال نامه ای به جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشــورمان نســبت به بی توجهی وی و حسن روحانی نسبت 
به سرنوشــت حادثه مذکور اعتراض کردند. همزمان با این اتفاق، حسن برزیده 
کارگردان فیلم »مزار شریف« نیز در دیدار با خانواده شهدای مزار شریف گفت: 
آقای حســن روحانی که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود تا امروز که 
رئیس جمهور است تا سایر مســئوالن، باید حداقل از خانواده های شهدای مزار 

شریف عذرخواهی کنند و دیه و غرامت را پرداخت کنند.
  وی اظهار داشت: حادثه مزار شریف یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران 
اســت و از ابتدا انگیزه اصلی ساخت فیلم برای من این بود که درباره این حادثه 
ســوال ایجاد شود و مشخص شود که دلیل  این اتفاق چه بود تا گروهی که در 

زمان این واقعه مسئولیت داشتند درباره این حادثه جواب بدهند. 
خانم روزبهانی همســر شهید صارمی هم در این دیدار گفت: هرگز واقعیت 

حادثه مزارشریف برای ما گفته نشد.
وقتی فیلمسازان تونسی 

از فیلمساز ایرانی پیش می افتند!
درحالی که فیلمســازان تونســی در اعتــراض به حضور ســینمای رژیم 
صهیونیستی در جشنواره لوکارنو این جشنواره را تحریم کرده اند، فیلمساز ایرانی 

هیچ اعتراضی نکرد!
به گزارش خبرنگار کیهان، جشــنواره فیلم لوکارنو سوئیس درحالی از 14 
مرداد آغاز شده است که به خاطر توجه ویژه به سینمای رژیم اشغالگر قدس با 
مخالفت هایی مواجه شده است. همراهی جشنواره لوکارنوی سوئیس با سینمای 
صهیونیستی، همزمان با زنده سوزی کودک فلسطینی توسط اسرائیلی ها، به این 
اعتراض ها دامن زده است. از جمله اینکه دو فیلمساز تونسی در اعتراض به اقدام 

ضدانسانی جشنواره لوکارنو، این جشنواره را تحریم کردند. 
با این حال، سینا عطاییان کارگردان ایرانی حاضر در جشنواره لوکارنو حاضر 
به تحریم این جشنواره نشده است! به طوری که هنوز هم نام این فیلم ایرانی که 
البته با مشــارکت آلمان ساخته شده است، هنوز در فهرست آثار بخش مسابقه 

شصت و هشتمین دوره  جشنواره لوکارنو دیده می شود!
گفتنی است، یکی از تهیه کنندگان فیلم مذکور، یوسف پناهی، برادر جعفر 

پناهی کارگردانی با اتهامات امنیتی ضدایرانی است.
پناهی در سال 88، قصد داشت در زیرزمین خانه اش ادعاهای واهی یکی از 
سران فتنه درباره شکنجه زندانیان و اراذل و اوباش را واقع نمایی کند، که توسط 

ماموران امنیتی دستگیر شد.
برنامه های ویژه اتحادیه رادیو 

تلویزیون های اسالمی برای تروریسم
مدیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی از برنامه ریزی گسترده برای 

اجرای برنامه های این نشست بین المللی در تهران خبر داد. 
علي کریمیان مدیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون هاي اســالمي در نشستی 
خبری از افتتاح نمایشگاه فناوري رسانه، تکریم از خانواده هاي شهدا، بزرگداشت 
پیشکسوتان عرصه رسانه، معرفي رســانه مقاومت نمونه و فیلمساز برتر جهان 
اسالم به عنوان مهمترین فعالیت هاي این دوره هشتمین اجالس مجمع عمومي 

اتحادیه رادیو و تلویزیون هاي اسالمي نام برد.
وی افزود: امســال حال و هواي نشســت با موضوعاتي که در منطقه جهان 
اســالم اتفاق مي افتد ارتباط خواهد داشــت. از جمله مواردي که مي توان به آن 
اشاره کرد موضوع اسالم هراســي و توهین به پیامبر در برنامه رسانه هاي غربي 
اســت. برنامه هایي که تالش کردند چهره خشن از اسالم ارائه کنند و هدف آنها 

بیان ارتباط بین اسالم با تروریست بوده است.
به گفته وی، در این نشســت 9 نفر از بهترین خبرنگاران که در میدان نبرد 
با اســتکبار در عراق، سوریه، فلسطین و یمن به شــهادت رسیدند معرفي و از 

خانواده هایشان قدرداني خواهد شد.
مدیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون هاي اسالمي گفت: مجمع عمومي اتحادیه 
از 24 الــي27 مرداد برگزار خواهد شــد که برنامه هاي متنوعي را در این ســه 
روز خواهیم داشــت. از جمله این برنامه ها مي توان به برگزاري ششــمین بازار 
فیلم هاي اســالمي اشاره کرد که امســال بیش از 90 شرکت کننده در این بازار 
حضور خواهند داشــت.  وی همچنین رونمایي از نشــان »حالل مدیا« با شعار 
»تولید پاک، رسانه پاک، نسل پاک« را از دیگر فعالیت هاي اجالس بزرگ امسال 

رادیو تلویزیون هاي اسالمي معرفی کرد. 
افتتاحیه هشــتمین اجالس مجمع عمومي اتحادیــه رادیو و تلویزیون هاي 
اســالمي با حضور نوري مالکي معاون رئیس جمهور و سخنراني محمد سرافراز 

رئیس رسانه ملي برگزار مي شود.

هدیه به خوانندگان

شهید دکتر مصطفی چمران)ره(: می گویند تقوا از تخصص 
الزم تر اســت. آن را می پذیرم، اما می گویم؛ آن کس که تخصص 

ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.

ما پیرو صادق)ع( و اهل صداقتیم
نمی توان ادعای اسالم داشت و خود را از گفتار و رفتار او بی نیاز دانست، نمی شود 
شــیعه بود و او را نشناخت و هرگز نمی شــود دم از علم و دانش زد و با نامش غریبه 
بود و امکان ندارد آزاده بود و  اســیر مرامش نبود و هیهات از انســانی که از او بشنود 
و زانوان ارادتش در مقابل عظمت صادقانه اش به خضوع و خشــوع و تلمذ خم نشود 
و مگر می تواند آنکه برای رسیدن به سعادت در به در مکاتب متعدد است در مذهب 
جعفری که همان مکتب محمدی اســت به حقایق اصیــل و اصلی و مطالب بدیع و 
بری از اوهام و خرافات دست نیابد و به جانش قرار نیاید؟  که این مکتبخانه شفاخانه 
دلهاست و آرامگاه روان های پریشان، پناهگاه بی پناهان است و قرارگاه بی قراران. مأمن 
اهل علم است و میعادگاه اهل عمل. مرکز دانایی و محل فرزانگی و فرهیختگی است. 
و این شکوه دانش اوست که چون فانوسی به خستگان امواج و تالطم اقیانوس مژده 
ســاحل امن و آرام می دهد و این کشتی نجاتی است که مقصدش نجاح  و رستگاری 
اســت. آنها که منکر همه چیزند، تنها علــم او را تصدیق می کنند و ضعف خویش را 
و آنها که اهل فلســفیدن و تفلســف یونانی  اند در پیشگاه منطق عقالنی اش حقیقتا 
مفلســند و آنها که در مناظره و استدالل اســتادند در مقابله  با شاگردانش متحیر و 
پریشــانند. آنها که اهل کتابند و در دینشان سرآمد، مکتبش را اصل کتاب دیده اند و 
عمر دینشــان را سرآمده و از اهل اسالم آنها که حسبهم کتاب اهلل، در وصف امامتش 
گفتند لوال الســنتان لهلک النعمان1. که حقیقت آن اســت که ما اعلم و ما اعدل و ما 
افقه و ماافضل فی دین اهلل من جعفربن محمدالصادق ابوعبداهلل الذی مال الدنیا علمه 

و فقهه علیه آالف التحیه و الثناء2.
نام او جعفر است به معنی نهر آب و نهر آبی که از چشمه ای مطمئن و بی زوال، 
آب زالل و گوارای بندگی به بندگان خدا می رســاند و می نوشــاند آنچه آدمی برای 
حیات طیبه بدان نیاز دارد و می جوشــاند هر آنچه خدا به رسولش و او نیز پشت در 
پشــت به فرزندانش به ودیعه ســپرده از علم ماکان و مایکون. کنیه اش ابوعبداهلل و 
القابش صادق، مصدق، فاضل، طاهر و.... نام پدر گرامی او محمدبن علی الباقر است و 
مادر مکرمه اش  ام فروه نوه محمدبن ابی بکر است. در 17 ربیع االول سال 83 هجری 
چشم جهان به روی مبارکش روشن شد و شیعیان با آمدنش مسرور و خشنود گشتند 
و اهل علم را مژده که اول و آخر علم آمد. ســالها قبل پیامبر اســالم خبر آمدنش را 
داده بود و نام صادق را برای او برگزیده بود چرا که او راستگوست و حقیقت گو. حدود 
12 ســال ابتدایی از عمر شــریفش را در دوران امام زین العابدین گذراند و از محضر 
سیدالساجدین بهره ها برد. 19 سال بعد را نیز از مکتب پدر عالمش بهره گرفت و نور 
اندوخت تا که در 31 سالگی و پس از شهادت امام محمدباقر در سال 114 هجری، به 
امامت امت رسید. در شرایطی که بسیار ویژه و منحصر به فرد بود؛ در دوران انقالبات 
مختلف و دوره انتقال حکومت از بنی امیه به عباســیان، از حکومت فاسقان متجاهر 

اموی به منافقان متظاهر عباسی.
در این زمان که مفصل دو دوره ظالمین اموی و عباسی است به خاطر کشمکش 
میان آنها، حکومت برای چند ســالی از امامان غافل شد و همین فرصت خوبی برای 
امامان باقر و صادق علیهما الســالم بود تا بتوانند اسالم راستین را از غرقه گشتن در 
انحراف و اضمحالل نجات دهند و شیعیانی را تربیت کنند که هر یک بتوانند صدای 
رســای اســالم را به گوش جهان برســانند. از طرف دیگر این دوره مقارن با ارتباط 
پیروان ســایر ادیان با مسلمانان بود و آهسته آهسته تفکرات و عقاید غیرمسلمان از 
ســایر نقاط وارد بالد اسالمی می شد و مسلمانان در معرض شبه معارف ها و شبهاتی 
قــرار می گرفتند که تاکنون با آن مواجه نبودند، لذا جهادی علمی می طلبید تا برای 
ســواالت پی در پی جامعه اسالمی اندیشه کند و مجاهدی می طلبید که اسالم را از 
پیرایه های التقاط و انحراف که ســالهای سال در دین مردم رسوب و رسوخ کرده بود 
نجات دهد. مردمی که سالیان درازی است از تربیت اسالمی به دور مانده بودند و به 
جای اســالم ناب محمدی اســالم اموی را دین دارند. در کنار اینها ورود علوم جدید 
به سپهر اندیشه جهان اسالم نیز خود هم فرصت و هم تهدیدی بود که چاره  ای باید 
برایش یافت می شــد تا مســلمانان را گرفتار خود کم بینی و تزلزل نکند. ظهور فرق 
و مذاهــب گوناگون  نیز از دیگر این موارد بود. در این میان و با این شــرایط و دیگر 
شرایط دشواری که بر جهان اسالم می گذشت قائمی از آل محمد صلی اهلل علیه و آله 
به پاخاست و پرچم سنگین اسالم را به دوش گرفت و دانشگاهی به تمام معنا دانشگاه، 
بوجود آورد که در آن برای تمام ذائقه های علمی گســتره ای گســترده شد و علما و 
فضالی مختلفی از علوم سرشــار امام صادق)ع( سیراب شدند. و به قول شیخ مفید: 
»آن قدر آثار علمی از حضرت صادق نقل شده و در همه بالد منتشر شده که از هیچ 
کدام از علمای اهل بیت آن قدر نقل نشــده است.« و آنها که قبل از آن به باقر العلوم 
خو کرده بودند شــمیم آن شــکافنده علم را از فرزند صادق او استشمام کردند و اگر 
شیعه در همه رشته ها از ادب و تفسیر و فقه و کالم و فلسفه و عرفان و نجوم و ریاضی 
و تاریخ و جغرافی و شــیمی و... کتاب نوشت و رجال بزرگ تربیت کرد و سرآمد شد 

به خاطر نهضت علمی صادق آل محمد)ع( است.
نهضت علمی فرهنگی امام صادق)ع( آنقدر عمیق و وســیع بود که شــاگردانی 
چون: هشــام بن حکم، مفضل بن عمر کوفی جعفی، محمدبن مسلم ثقفی، ابان بن 
تغلب، هشــام بن ســالم، مومن طاق، جابربن حیان و ... و مالک بن انس و ابوحنیفه 
شــخصا از محضر امام استفاده کردند و شافعی و احمدبن حنبل نیز از شاگردان امام 
هستند و ... و شاگردانی که تعداد آنها را تا چهار هزار نفر نوشته اند. هرکسی به فراخور 
استعداد و عالقه خود در این دانشگاه و حوزه شرکت جستند و تلمذ کردند و تربیت 
شــدند. شعار قال الصادق شــعار علمی آن زمان بود. اگر امام حسین)ع( در برابر ظلم 
یزیدی قیام کرد به این دلیل بود قیام به شمشــیرش در ایــن راه اثرگذار بود و اگر 
امام صادق)ع( در برابر ظلم اموی و عباســی قیام به تربیت و تعلیم کرد چون قیام به 
ارشادش در این راه اثر گذارد و مأموریت این دو امام در اصل نجات اسالم از اعوجاج 
است و کژی و در سایه اسالم ناب محمدی، تربیت انسانهایی واال بود که تا ابد الگوی 
آزادگان عالم باشند. اگر در مکتب سیدالشهدا امثال حبیب و مسلم تربیت شدند در 
مکتب سیدالفقهاء نیز شیعیان تنوری ای چون هارون مکی تربیت شدند و اگر اندک 
نبودند از این قبیل، حتما امام صادق)ع( هم قیام به شمشیر می نمود و ما به هر حال 

مفتخریم که اهل صادقیم و در زمره پیروان او.
او که رئیس مذهب شیعه است و اسالم تا ابد مدیون اوست هم در مسند امامت 
امت بود و هم بر کرسی تدریس و تعلیم دانشمندان سرآمد و هم در مزرعه بیل می زد 
و عرق می ریخت و ما را آموزش می داد. می فرمود وقتی میهمان وارد می شود از جانب 
خداونــد همراه با رزق و روزی فراوان می آید و زمانی که بیرون رود رحمت و آمرزش 
به جا خواهد گذاشت. فرمود اگر نمازت تو را از فحشا بازداشت قبول شده وگرنه نه و 
شفاعت ما به کسی که نماز را سبک می شمارد نمی رسد. و فرمود اگر کسی به مومنی 
بی احترامی کند گویی به ما بی احترامی کرده و حق خدا  را ضایع کرده است. او فرمود 
بهشت را جستجو کردم و آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم و سنگینی ترازوی 
اعمال را در گواهی به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد)ص( و سرعت در ورود به 
بهشــت را در کار خالصانه و دوست داشتن مرگ را در انفاق و شیرینی عبادت را در 
ترک گناه و رقت قلب را در روزه و روشــنی قلب را در اندیشیدن و گریستن و آسانی 
عبور بر صراط را در صدقه یافتم و روشــنی رخســار را در نماز شب و فضیلت جهاد 
را در به دســت آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم و دوســتی خدا را در دشمنی 
با گنهکاران و بزرگی را در خیرخواهی برای بندگان خدا و آســایش قلب را در کمی 
ثروت و ارزشمندی را در دانش، و عبادت را در پرهیزکاری و آسایش را در پارسایی و 
بزرگواری را در فروتنی و عزت را در راستی و درستی و آرامش را در خواندن قرآن و 

خشنودی خدا را در نیکی به پدر و مادر یافتم.
خلیفه غاصب عباســی امام مهربانمان را که مویی سپید کرده بود بارها به عراق 
فراخواند و مشــقت راه طوالنی مدینه تا عراق بر او تحمیل کرد تا او را بشــکند و یا 
بکشد و خود منصور گفت که جعفر بن محمد مثل یک استخوان در گلوی من است؛ 
نــه می توانم بیرونش بیاورم و نه می توانم آن را فــرو برم. نه می توانم مدرکی از او به 
دســت آورم و او را بکشم و نه می توانم تحملش کنم. در نهایت در شبی از شب های 
تار بنی العباس در خانه اش را به آتش کشیدند و انگار فرزندان ابراهیم به آتش نمرود 
عادت دارند و مدینه النبی با آتش بر در و خون بر دل و دســت بســته با ریســمان 
حکایتــی دیرینه و تکراری دارد. و مدینه دوباره ســاکت بود و مرده از حرکت. از آن 
چهار هزار شــاگرد گویی جوانمردی یافت نمی شــد که شیخ االئمه را شبانه با دست 
بسته از خانه بیرون کشیدند و به دربار جور بردند. گویند امام مظلوممان در سال های 
آخر عمر بسیار نحیف و الغر شده بود همچو مادرش زهرا، شکسته و نزار و تکیده تن. 
مالک بن انس گوید او یا روزه دار بود، یا به عبادت خدا ایســتاده بود و یا به ذکر حق 
مشغول بود.3و امام در 8 سال آخر عمر شریفش بسیار رنج و زجر دید و کشید و پس 
از آنکه در عمری پربار، چشــمه های دانش و حکمت را در روی زمین شکافت و برای 
مردم درهایی از دانش گشــود باالخره در سال 148 به دستور منصور ملعون عباسی 
و توســط والی مدینه مسموم و در 25 شوال به شهادت رسید، در حالی که تنها 65 
سال از عمر بابرکتش می گذشت ولی با این حال در میان امامان طوالنی ترین عمر را 
داشتند. در قبرستان بقیع و در کنار قبور امام محمدباقر)ع( و امام حسن مجتبی)ع( 

به خاک سپرده شد.
محمدهادی صحرایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نقل قول از ابوحنیفه رئیس مذهب حنفی. یعنی اگر آن دو ســال )شاگردی در محضر امام 
صادق)ع( نبود نعمان بن ثابت )ابوحنیفه( هالک می شــد. مختصر تحفه االثناعشریه، آلوسی، 

ص8، مطبعه سلفیه، قاهره، سنه، 1387
2- در دین خدا عالم تر، عادل تر، فقیه تر و فاضل تر از ابوعبداهلل )امام جعفر صادق)ع( که علم و 

فقهش دنیا را فرا گرفته، نیست، هزاران درود و تحیت بر او باد.
3- امالی، شیخ صدوق، ص 169، بحاراالنوار، ج47، ص16.

سرویس سیاسی-
روز گذشته جلسه بررسی توافق وین با حضور 
تیم مذاکره کننده کشورمان در حالی برگزار شد 
که نه تنها خبری از منتقدان نبود بلکه ســیلی از 

اتهامات و نسبت های ناروا نیز نثار آنان شد!
پس از جلســه وزیر امور خارجه با شورای راهبردی 
روابط خارجی و جلســه تیم مذاکره کننده هســته ای با 
کمیســیون امنیت ملی مجلس در هفته های گذشــته، 
دیروز نشســت بررســی توافق هســته ای وین با حضور 
ظریــف، صالحی،عراقچی، تخت روانچی و صادق خرازی 

از سوی موسسه دیپلماسی ایرانی برگزار شد. 
جلسه ای باز هم یکطرفه و بدون حضور منتقدان که 
نماینــدگان دولت صرفاً به تعریف و تمجید از توافق وین 
پرداختند، به خود تبریک گفتند، توافق را شایسته جشن 
دانستند و در نهایت به جای پاسخگویی به نقدهای فنی 
به منتقدان حمله کرده و تلویحاً آنان را به خیانت متهم 

کردند!
 ظریف: متن توافق متوازن است! 

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه کشــورمان 
در نشست بررسی توافق هسته ای وین گفت: فرصتی به 
لطف خدا با حضور مردم در انتخابات ایجاد شــده  و این 

حضور بود که مذاکرات را به ثمر رساند.
ظریف افزود: تحریم های شــورای امنیت همیشه به 
جنگ یا تغییر رژیم منتهی شــده اســت، اما نتوانستند 

مردم ایران را از حاکمیت جدا کنند.
وی در ادامه گفت: متن نهایی متن متوازنی اســت، 
در ایــن متن ما تمام خواســته هایمان را به طرف مقابل 
تحمیل نکردیم؛ طرف مقابل هم نتوانســت چنین کاری 
بکند. زیرا این دیگر توافق نیست بلکه سند تسلیم است. 
در داخل متن هم توازن قابل توجهی حتی از نظر تناظر 

زمانی اقدامات وجود دارد.
متــوازن خواندن متــن برجام در حالی اســت که 
امتیازات داده شده کاماًل روشن و صریح هستند و اندک 
وعده هــای حریف به هزار و یک امــا و اگر روبرو بوده و 

هرلحظه اراده کنند قابل پس گرفتن است.
وزیــر امور خارجه در ادامه تصریح کرد: در فاصله ده 
ساله پرونده ایران در شورای امنیت به صورت کامل رفع 

می شود و از دستور کار خارج خواهد شد.
اظهارات ظریف در حالی اســت که براســاس آنچه 
در قطعنامه آمده اســت ایران با اســتناد به ماده 41 از 
فصل هفتم منشــور سازمان ملل، »تهدیدی علیه صلح« 
تلقی شده است! و با پذیرش توافق وین نه تنها از دستور 
کار شــورای امنیت بیرون نمی  رود، بلکه دست کم برای 
مدت 10 ســال دیگر تحت مــاده 41 فصل هفتم باقی 
می ماند. و این نیز تحقیر دیگری و به مفهوم آن است که 
ایران مقتدر و پیشــتاز را که تهدیدی علیه صلح جهانی 
و منطقه ای اســت، به بند کشــیده! و فعال! حداقل برای 

10سال مهار کرده ایم!
ظریف در ادامه گفت: در قطعنامه جدید محدودیت 
داریم اما در قطعنامه های قدیم ممنوعیت داشتیم. کشورها 
مجاز نبودند که در برنامه هســته ای ایران حضور داشته 
باشــند اما اکنون کشورها تشویق می شوند که در برنامه 

هسته ای ایران حضور یابند.
وی افــزود: قطعنامــه 1929 هر نــوع فعالیتی در 
حوزه موشــک های بالســتیک که توانایی حمل کالهک 
هســته ای داشــتند را ذیل فصل هفت ممنوع می کرد و 
تمام کشــورها موظف بودند هر اقدامی را انجام دهند تا 
ایــن نوع فعالیت های ایــران را متوقف کنند. اکنون این 
آور از ایران که نه  تبدیل شده به یک خواســته غیر الزام 
موشک هایی که قابلیت حمل کالهک هسته ای را دارند 
بلکه برای این منظور طراحی شــده اند را به مدت هشت 
سال متوقف کنند، در حالی که ایران هیچ موشکی با این 

توانایی طراحی نکرده و نمی کند.
وزیــر امــور خارجه تصریــح کــرد: در برجام هیچ 
ممنوعیــت و محدودیت موشــکی وجود نــدارد. اعالم 
ایم در برجام که توان دفاعی ما ادامه خواهد داشت.  کرده 

این اظهارات وزیر امور خارجه نیز در حالی است که 
سامانه دفاع نظامی پیشرفته جمهوری اسالمی ایران که 
برخورداری  از موشــک های بالستیک میان برد از جمله 
این تسلیحات مدرن است، یکی دیگر از پایه های قدرت 
 B جمهوری اســالمی ایران اســت که بند 3 از ضمیمه
قطعنامه 2231 به گونه ای آشکار- و نه پنهان- می تواند 
کشــورمان را از داشتن این تسلیحات پیشرفته و کارساز 
محروم کند. ضمن آن که اجازه بازرسی از مراکز نظامی 
و بازجویی از دانشــمندان هسته ای و نظامی در پوشش 
ظاهر فریــب »دیدارهای فنی و کارشناســی«! و موارد 
مشابه دیگر در صورت پذیرش توافق وین، می تواند ایران 
اســالمی را در عرصه توان نظامی و دفاعی به کشــوری 

ضعیف و دست چندم تبدیل کند!
ظریف افزود: این قطعنامه دســتاورد بســیار بزرگی 
است و بزرگ ترین خیانت این است که به مردم ما بگویند 

شما شکست خوردید!
ایــن اظهارات ظریف در حالی اســت کــه تا کنون 
هیچ کس مدعی شکســت مردم در این آزمون نشــده و 
اند کــه بارها و بارها به روش های  از قضا این مردم بوده 
مختلف این پیام را به دشــمن رســانده اند که به هیچ 

قیمتی حاضر به دست کشیدن از دستاوردهای هسته ای 
نیستند. حتی منتقدان تیم مذاکره کننده کشورمان را نیز 
هرگز شکست خورده خطاب نکرده اند و آنچه می گویند 
مباحثی کاماًل فنی اســت که به جــای فرافکنی و طرح 

مسائل کلی، نیاز به پاسخگویی روشن و صریح دارد.
ظریف در ادامه گفت: مهم ترین تضمین برجام در هم 

تندیدن برجام با روابط اقتصادی است.
وزیر امور خارجــه تصریح کرد: ما مبنای برنامه مان  
- باخت را  را بر این اســاس گذاشــتیم که باید بازی برد
- باخت برای هیچ کس منفعت  کنار بگذاریــم. بازی برد
ندارد که حتی برای بزرگتریــن قدرت نظامی دنیا را به 
11ســپتامبر کشــاند. در این معادله همه بازیگران جز 

طلبان شکست خوردند. جنگ 
 صالحی: ما ظاهرا محدودیت را پذیرفتیم!

به گــزارش فارس،در ادامه این نشســت، »علی اکبر 
صالحی« رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مبنای فعالیت 

ما بعد از توافق وین، تجاری سازی است.
صالحی افــزود: ملــت بزرگوار مطمئن باشــند در 

چارچوب خطوط قرمز عمل کرده ایم.
وی در ادامــه گفت: ما ظاهرا محدودیت را پذیرفتیم 
ولی در واقع این گونه نیست؛ ما به راه خود ادامه می دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: به ما گفتند 
فلز پلوتونیم نســازند و ما نیز قبول کردیم اما در واقع ما 
تا 10 یا 15 ســال آینده اصال نمی توانســتیم به این فلز 

دست یابیم.
قدر که شــهادت شهید  صالحی اظهار داشــت: آن 
شهریاری )شهدای هسته ای( برایم سنگین و سخت بود، 

از دست دادن پدرم این قدر سنگین و سخت نبود.
وی افزود: برای اولین بار یک کشــور در حال توسعه 
در عرصه دیپلماســی در جایگاه کشورهای توسعه یافته 

قرار گرفت.
 تا زمانی که نظم جهانی این گونه است

بازرسی ها وجود دارد
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت:ما به عنوان 

آژانس و معاهده ان پی تی باید بازرسی آژانس را بپذیریم 
و ســه دهه است که این کار را دنبال می کنیم و تا زمانی 
که نظم جهانی اینگونه اســت بازرسی ها هم برای همه 

کشورها وجود دارد.
صالحی تصریح کرد: یک بازرســی دیگر تحت عنوان 
راســتی آزمایی داریم که بعد از توافق وین باید اقدامات 
کمی را انجام دهیم. یعنی تعداد ســانتریفیوژها و ذخایر 
کم شود و بازرسان نیز این اقدامات کمی را چک لیست 

کنند.
وی افزود: یا باید مانند لیبی عمل می کردیم که همه 
چیز را واگذار کرد یا مانند کره شمالی و ما هیچ گاه چنین 

خواسته هایی را نداشتیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت: دانشمندان 
و سیاســتمداران طرف مقابل می دانند که ما چه داریم و 
فشار می آوردند تا نداشته باشیم، اما برخی از داخلی های 

ما نمی دانند!
 عراقچی: به خودمان تبریک می گویم 
و باید برای این توافق جشن گرفت! 

»عبــاس عراقچی« عضو تیم مذاکــره کننده نیز در 
ادامه نشســت بررســی برجام گفت: در یک دعوای 12 
ســاله حرف ما به کرسی نشســت و با مجموعه غرب و 
شورای امنیت بر ســر غنی سازی به پیروزی رسیدیم و 

قد از این توافق دفاع می کنم. من تمام 
عراقچی افزود: محدودیت های ما در فاصله ای معقول 

که مورد نظر مقام معظم رهبری بود، برداشته می شود.
وی در ادامه گفــت: در حال حاضر در اثر توافق، هر 
کســی از لیست تحریم ها خارج شــود از لیست تحریم 

سوئیفت هم خارج می شود.
عضو تیم مذاکره کننده با تکرار اظهارات ظریف تاکید 
کرد: توافق متوازن اســت چون هر دو طرف به خواسته 

خود رسیدند.
عراقچی تصریح کرد: خواســته اول ما خارج شدن از 
فضای امنیتی و ایران هراسی و تهدید معرفی کردن ایران 
بود؛ خواســته دوم ما تثبیت و مشروعیت بخشی از دید 
حقوق بین الملل به فعالیت هســته ای بود که محقق شد 
و خواسته سوم ما این بود که تحریم ها برداشته شود که 

این گونه نیز شد.
وی با تاکید براینکه تمــام قد از توافق وین حمایت 
می کند، گفت: بــه خودمان تبریک می گویم و باید برای 

این توافق جشن گرفت!
 شکاف عمیق میان رژیم صهیونیستی 

و حامیان غربی
»مجیــد تخت روانچی« معاون وزیــر امور خارجه و 
ای در ادامه نشست بررسی  عضو تیم مذاکره کننده هسته 
برجام گفت: کمیســیون مشترک متشــکل از 7 کشور 
به مشــکالت احتمالی در روند اجرای برجام رســیدگی 

می کند.
تخت روانچی افــزود: در توافق بندی وجود دارد که 
بــرای دولت آمریکا تعهد ایجــاد می کند که تحریم ها را 
به صورت مســتمر در همه دولت های آمریکا لغو کند و 
بر اســاس این بند تمامی دولت هایی که در آمریکا روی 

کار خواهند آمد، ملزم به پایبندی به این توافق هستند.

گزارش خبری تحلیلی كیهان

بررسی توافق وین بدون حضور منتقدان؟!

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز از توضیحات وزیر اقتصاد در پاســخ به ســوال 
نماینده تهران قانع نشــده و به ایــن ترتیب طیب نیا 

سومین کارت زرد خود را از بهارستان دریافت کرد. 
به گزارش فارس، نماینــدگان مجلس با 80 رأی موافق، 
105 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع، از پاسخ های وزیر اقتصاد 
به ســوال نماینده تهران قانع نشــدند و بدین ترتیب طیب نیا 

سومین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد.
مهرداد بذرپاش نماینده تهران در ســوال از وزیر اقتصاد 
پرسیده بود: علت عدم اجرای مصوبه گشایش LC با پرداخت 

30٪ دولت توسط بانک ها چیست؟ 
در دومین بخش از ســوال بذرپــاش از طیب نیا نیز آمده 
بود: آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 1392 به چه 

میزان است؟
رشد معوقات بانکی به 92 هزار میلیارد تومان

بذرپاش در توضیح ســوال خود طی ســخنانی در جلسه 
علنی دیروز گفت: امروز میزان رشــد معوقات بانکی به باالی 
92هزار میلیارد تومان رسیده است و در چنین وضعیتی برای 
رقــم 5 هزار میلیارد مربوط بــه وام ازدواج جوانان می گویند 

سپرده نداریم.
وی یادآور شــد: آقای آصفری پیشتر ســؤالی درباره وام 
ازدواج جوانــان مطرح کرد اما اتفاقــی درباره آن نیفتاد؛ همه 
دوستان و همکاران هم پیرامون این موضوع سؤاالتی کردند و 
فرصت دادند تا مشکل حل شود اما من سؤالم این است که تا 

امروز چه اتفاقی برای رفع مشکل افتاده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی همچنین 
از وزیر اقتصاد خواست به محله های مختلف شهرها سرزده تا 

از واقعیت موجود در جامعه آگاه شود.
قرار بر اخذ مالیات از همه کسانی بود که 

مالیات نمی دهند
بذرپاش با بیان اینکه قرار بود درآمد مالیاتی از کســانی 
که مالیات نمی دهند، اخذ شــود تصریح کرد: طبق وعده های 
داده شــده قرار بود درآمدهای مالیاتی جایگزین نفت شود که 
این اقدام مثبتی است اما قرار بر این بود تا از همه کسانی که 
مالیات نمی دهند مالیات اخذ شــود اما متأسفانه امروز اتفاق 

دیگری افتاده است.
وی با اشــاره به اینکه اغلب نماینــدگان مجلس امروز به 
دلیل اقدامات غلط در حوزه مالیات با مردم حوزه های انتخابیه 
خود درگیرند تصریح کرد: بنده چند روز پیش در یک خیاطی 
طــی گفت وگو با صاحب مغازه متوجه شــدم کــه آن مغازه 
افزایش 600 درصدی مالیات داشته است، آن مغازه دار از من 

می پرسید آقای بذرپاش مگر ما چقدر افزایش درآمد داشته ایم 
که به این میزان مالیات افزایش پیدا کرده است؟

وی همچنین اظهار داشت: طبق وعده های داده شده قرار 
بود درآمدهای مالیاتی جایگزین نفت شود که این اقدام مثبتی 
است اما قرار بر این بود تا از همه کسانی که مالیات نمی دهند 
مالیات اخذ شود اما متأسفانه امروز اتفاق دیگری افتاده است.

نماینــده تهران در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
آمارهایی به رئیس جمهور می دهند مبنی بر اینکه تورم کاهش 

یافته اما مگر با آمار می توان زندگی مردم را چرخاند؟
به خاطر تحریم بانک های خارجی 

اعتبارات اسنادی را نمی پذیرند
وزیر اقتصاد در پاســخ به بذرپــاش تاکید کرد:  به دلیل 
مشکالت تحریمی، بانک ها و موسسات خارجی عمدتا اعتبارات 
اسنادی بانک های داخلی را نمی پذیرند و بنابراین عمده واردات 

از طریق حواله های ارزی صورت می گیرد.
وی همچنیــن گفت: اقتصاد ما از یک بیماری مزمن رنج 
می برد که آن وابستگی به درآمدهای نفتی است و همین است 
که موجب آســیب پذیری اقتصاد مــا و زمینه را برای تحمیل 

تحریم ها به ما فراهم آورده است.
طیب نیا اظهار داشت: کم زیان ترین شیوه تأمین هزینه های 
دولت مالیات اســت و این همدلی میــان نمایندگان مجلس 
خیال دولت را از بابت دســتیابی به پشــتیبان همراه و قابل 

اعتماد جهت رهایی از بودجه نفت راحت می کند.
طیب نیا درباره موضوع فشــار در اصناف و مشــاغل نیز،  
گفت: طی ســال های 81 تا 94 درآمد مالیاتی مشاغل به طور 
متوسط ساالنه 17/2 درصد افزایش یافت. این در حالی است 
که مالیات حقوق بگیران و کارمندان در این مدت ساالنه 26/3 
درصد مالیات اشــخاص حقوقی 24/6 درصــد و مالیات های 
مستقیم 23/7 درصد و مالیات بر کاالها و خدمات 34/6 درصد 
افزایش یافته اســت که معنای آن این است که رشد مالیات 

بخش مشاغل به مراتب از سایر بخش ها کمتر بوده است.
وی در این باره اظهار داشــت: نســبت به مالیات مشاغل 
نسبت به کل مالیات وصولی در سال 93 ، 4/6 درصد و نسبت 
به مالیات های مســتقیم 7/4 درصد بوده است و این در حالی 
است که نســبت مالیات حقوق نسبت به کل مالیات ها 10/7 
درصد و نســبت به مالیات های مستقیم 17 درصد بوده است 
یعنی حقوق بگیران تقریبا نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت 

کرده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال 1381 مالیات 
حقوق 90 درصد مالیات مشاغل بوده است یعنی حقوق بگیران 
کمتر از مشــاغل مالیات پرداخت می کردند اما در ســال 93 

معادل 2/3 برابر مشــاغل مالیات پرداخت کردند و معنی آن 
این اســت که در طی این مدت مالیات حقوق بگیران به 2/5 

برابر مالیات  مشاغل افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در 4 ماه اول سال 94 نسبت مالیات مشاغل 
به کل مالیات وصولی 6 درصد و نسبت به مالیات های مستقیم 
9 درصد و نسبت به کل مالیات ها 18 درصد بوده است. یعنی 
دولت از حقوق بگیران دو برابر مشاغل مالیات اخذ کرده است.

سومین کارت زرد به معنای استیضاح نیست 
گفتنی اســت پس از آن که طیب نیا ســومین کارت زرد 
خود را از بهارستان دریافت کرد نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: بر اساس آئین نامه پارلمان با دریافت سه 

کارت زرد استیضاح وزرا در دستور کار قرار نمی گیرد.
وکالی ملت پیش از این بــه علی  اصغر فانی وزیر آموزش 
و پــرورش )2 کارت زرد(، علی ربیعــی وزیر کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی )یــک کارت زرد(، رضا فرجی دانا وزیر ســابق علوم 
)یک کارت زرد(، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی )دو 
کارت زرد (، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )2 کارت 
زرد(، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور )یک کارت زرد( و 
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجات )2 کارت زرد( 

و محمود واعظی وزیر ارتباطات )یک کارت زرد( داده  بودند.
مصوبات نمایندگان 

نمایندگان مجلس در جلســه علنی دیروز دولت را مکلف 
کردند به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع 
سوخت مصرفی نیروگاه ها را بر اساس ارزش حرارتی سوخت 

تحویلی تعیین نماید.
مجلسی ها همچنین نحوه هزینه برقراری انشعاب برق به 
تفکیک مناطق مختلف کشــور را پس از عدم رأی آوری اصل 
و حذف آن برای بررســی بیشــتر مجدداً به کمیسیون انرژی 

ارجاع دادند.
خبر دیگــر این که نمایندگان به دولــت مجوز دادند به 
پروتکل مورخ 1996 کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی 

ناشی از تخلیه پسماند ملحق شود.
همچنین بهارستان نشین ها الیحه کنوانسیون میناماتا در 

مورد جیوه را به تصویب رساندند.
نطق های پیش از دستور و تذکرات نمایندگان

احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلســه علنی دیروز 
طی تذکری اظهار داشت: آقای باهنر طی نامه ای به کمیسیون 
عمران طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را پس گرفته است.

وی با بیان این که خود با این استیضاح مخالف است گفت: 
طبق آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه مجلس نمی تواند 
در زمان رسیدگی به استیضاح یک وزیر در کمیسیون مربوطه، 

استیضاح را پس بگیرد.
در ادامه این جلسه محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس 
اول مجلس که در غیاب الریجانی ریاســت صحن علنی را بر 
عهده داشت، در پاسخ به تذکر توکلی گفت: در صدر ماده 223 
آئین نامه داخلی مجلس آمده است که موضوع استیضاح باید با 
ذکر مسائل مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد، نگاه بنده 
و آقای باهنر نیز همین گونه است که شما می فرمایید اما طبق 
آئین نامه متن استیضاح و مسائل آن ابتدا باید در هیئت رئیسه 

بررسی و سپس به کمیسیون ارجاع شود.
محمد ســلیمانی نماینده تهران نیز در نطق میان دستور 
خود گفت: قانون اساســی بر الزام ورود مجلس به متن توافق 
حکم می کند. اما عده ای در صدد لغو آن هســتند باید به این 
افراد گفت که شما چه کاره اید که برای مجلس تعیین تکلیف 

می کنید؟
ســلیمانی ادامه داد: توافق هسته ای حساس ترین موضوع 
تاریخ به برکت خون شهدا و هدایت افتخارآمیز رهبر انقالب و 
پایداری ملت فداکار شیاطین کاخ سفید صراحتا اذعان داشتند 
که دانش ایران قابل بمباران نیســت و بــا تحریم نیز از بین 

نمی رود.
جــواد کریمی قدوســی  نماینده مشــهد نیــز در نطق 
میان دســتور خود اظهار داشت: آقای هاشــمی مردم از شما 
می خواهند که خود را خانه نشین کنید و بیش از این انقالب و 

نظام را زحمت ندهید.
عطــاءاهلل ســلطانی صبور عضــو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در نطق میان دستور خود گفت : متن برجام 

باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بهــرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس نیز  طی 
تذکری شفاهی اظهار داشت: به آمریکایی ها اعالم می کنم که 
شــما بین ملت مسلمان ایران دوستی ندارید؛ ملت ایران شما 
را شیطان بزرگ می داند و شعار »مرگ بر آمریکا« شعار همه 

مردم ایران است.
احمــد امیرآبادی نماینده قم در مجلس نیز با بیان اینکه 
مجلس منتظر ارائه الیحه »برجام« توسط دولت است، گفت: 
ظرف یک هفته گذشــته در حق مجلس جفا شد و مردم باید 
بدانند که مجلس تعطیل نبوده است و نمایندگان به حوزه های 

انتخابیه سرکشی کردند.
سفر وزیر خارجه فرانسه ظریف را به مجلس کشاند

ســؤال ملی 20 نفــر از نمایندگان مجلــس از وزیر امور 
خارجه درباره علت عدم لغو ســفر به فرانســه در اعتراض به 
توهین نشریه فرانسوی در صحن علنی خانه ملت اعالم وصول 

شد.

نمایندگان قانع نشدند

وزیر اقتصاد سومین كارت زرد خود را از بهارستان گرفت 

رئیس جمهور آمریکا ضمن حمایت مجدد از 
توافق هسته ای با ایران، تاکید کرد تعهد آمریکا 

به امنیت رژیم صهیونیستی امری مقدس است.
»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با 
»فرید زکریا« مجری شبکه »سی ان ان« گفت: برقراری 
رابطه سازنده با ایران امکان پذیر است چرا که توافقی 
با هدف محدود کردن برنامه هســته ای تهران حاصل 

شده است.
اوباما افزود: فکر نمی کنم که چنین رابطه ای خیلی 

سریع شکل بگیرد.
وی در ادامه گفت: ما با کشــوری مذاکره کرده ایم 

که شعار مرگ بر آمریکا سر می دهد.
رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد: پیش بینی من 
این نیســت که این توافق شکست بخورد و من فکر  

می کنم ما بهترین دالیل و استدالالت را داریم.
 اوباما: تعهد ما به امنیت اسرائیل مقدس است

اوبامــا در ادامه گفت: تعهد ما به امنیت اســرائیل 
مقدس است.

وی مدعی شد: فعالیت های شومی که ایران مشغول 

آن است چه برای حزب اهلل تسلیحات ارائه کند یا اینکه 
تحریــک کننده فعالیت های بی ثبات کننده در میان 
برخی همسایگان خلیج)فارس(باشد، چیزی است که 

آنها توانسته اند با هزینه اندک انجام دهند.
رئیــس جمهور آمریکا در ادامه گفت: من تردیدی 
ندارم که همزمان با بهبود اقتصاد ایران یا اینکه همزمان 
با دریافت پول که باعث کاهش فشــار مالی به بخش 
نظامی آنها خواهد شــد ، شــاید آنها قادر باشند پول 
را صرف فعالیت های بیشــتری بکنند اما این مسئله 

دهنده بازی نخواهد بود. تغییر
اوبامــا در ادعایــی مضحــک گفت: از مقایســه 

ام. خواهان با تندروهای ایران راضی  جمهوری 
به گزارش جام نیوز،رئیس جمهور آمریکا در ادعایی 
دیگر گفت: حقیقت این است که در داخل ایران کسانی 
که با توافق مخالف هستند؛ سپاه پاسداران، سپاه قدس 
و دیگر تندروهایی می باشــند کــه خواهان هیچ گونه 

همکاری با جامعه جهانی نیستند.
اوباما همچنین مدعی شد: جمهوری خواهان به هیچ 
نوع توافقی با ایران راضی نمی شوند،آنهم در حالی که 

هنوز آن را نخوانده اند. این چیزی اســت که آنها را به 
تندروهای ایران شبیه می کند.

ادعاهای رئیــس جمهور آمریکا در حالی اســت 
کــه »منتقدان روند توافق هســته ای در ایران«- که 
دشمن از آن ها با عنوان »مخالفین هرگونه توافق« نام 
برد- همواره تاکید داشــته اند که به هیچ عنوان با  می 
اصل توافق مخالف نیستند، بلکه مخالفت این گروه با 
»زیر پا گذاشــتن خطوط قرمز نظام« و »توافق به هر 

قیمت« است.
از ســوی دیگــر، مخالفان توافق ویــن در آمریکا 
معتقدند این توافق فشــار را از روی جمهوری اسالمی 
برمی دارد و اپوزیسیون ایرانی را از استراتژی براندازی 
کاخ ســفید ناامید می کنــد و از این رو دقیقاً برخالف 
وعده اوباما برای تغییر رژیم در ایران عمل خواهد کرد. 
حامیان توافق نظری متفاوت دارند و می گویند این توافق 
نه تنها باعث تقویت جمهوری اسالمی نخواهد شد بلکه 
به دالیلی زمینه ساز فروپاشی آن نیز می شود. نکته قابل 
توجه و بسیار مهم در این میان آن است که دو گروه فوق 
در هــدف نهایی خود که تضعیف و براندازی جمهوری 

اسالمی است هیچ تفاوت رای و اختالفی ندارند و زاویه 
آنها تنها در چگونگی رسیدن به این رویاست.

 حمایت طراحان بمب های اتمی از توافق وین! 
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: رفع تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی 8 سال طول می  کشد.
نیویــورک تایمز نیز در گزارشــی اعالم کرد: 29 
دانشــمند آمریکایی در نامه ای به باراک اوباما رئیس 
جمهور این کشور حمایت خود از توافق هسته ای ایران 

را اعالم کردند.
این افراد در این نامه به تمجید توافق ایران پرداخته 

و آن را نوآورانه و دقیق ارزیابی کردند.
نکته قابل توجه اینجاســت که این 29 دانشمند، 
افراد بازنشســته دخیل در تولید تسلیحات هسته ای و 
مشــاوران علمی اسبق کاخ سفید هستند. برای مثال، 
اولین امضاکننــده این نامه »ریچــارد گاروین« بوده 
که به طراحی نخســتین بمــب هیدروژنی جهان و به 
واشــنگتن در طراحی سالح اتمی و کنترل تسلیحات 

کمک کرده است.

اوباما:

تعهد ما به امنیت اسرائیل مقدس است


