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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز مقامات آمریکایی ظرف 2 سال اخیر بارها گفتند مذاکرات هسته ای با ایران مانند بازی 

روبیک است، بازی مکعبی که هر کدام از 6 مربع )وجه( آن از 9 قسمت قابل جابه جایی 
تشــکیل شده و این قسمت ها باید به نحوی جابه جا شوند که هر 9 قسمت یک مربع- با 
یک رنگ خاص- کنار هم قرار گیرند. آنها البته تالش کردند این جورچین پیچیده را طبق 
منافع خود سرهم کنند. اما فراتر از سرانجام مذاکرات که به »برجام« منتهی شد، واقعیت 
این است که ماجرای هسته ای با همه ابعاد و پیچیدگی هایش تنها یک وجه و یک مربع از 
مکعب چالش آمریکا و غرب با ایران است. برنامه هسته ای به عنوان نماد اعتماد به نفس و 
اقتدار فنی و پیشرفت ایران، با همه اهمیت، برای غرب آن قدر ارزش ندارد که »خاستگاه« 
این اعتماد به نفس و جرأت پیشرفت مستقل در میان ملت ایران و ریشه و شاخه و برگ 
گســترده انقالب اسالمی در چهار گوشه غرب آسیا. توافق برجام به این معنا - برخالف 
برخی خوش گمانی ها- پایان ماجرا نیست بلکه شروع آن یا دست کم، مرحله ای جدید از 
ماجرای بزرگ تر تقابل جبهه استکبار با ملت و حاکمیت ماست؛ یا به عبارتی نوک کوه یخ.
باراک اوباما همان جرج بوش است، اما ضعیف تر  و مکارتر. آمریکای دوره بوش سرمست 
قدرت بود و بی محابا از جنگ صلیبی علیه 24 کشــور اسالمی سخن گفت و ایران را در 
محور شرارت گذاشت و هر جای منطقه را که دستش رسید شخم زد. اوباما اما- آخرین 
بار در مصاحبه با CBS- می گوید آمریکا دیگر قادر به اداره چنان جنگ هایی نیست. با این 
وجود در دوره او و با هدایت دولت وی، آتش جنگ از عراق و افغانستان، به سوریه و یمن- و 
مجددا غزه و لبنان- سرایت کرده است. او همان پروژه ای را که بوش تحت عنوان خاورمیانه 
جدید )با محوریت رژیم صهیونیستی( »اعالم« کرد بدون اعالم، »اعمال« می کند. اوباما 
می کوشد چیزی را که بوش نتوانست با تحمیل ناامنی و تهدید به همسایگان ایران بگیرد 
با جنگ هوشــمند )ترکیب جنگ نرم و سخت( به دست آورد و ایران را به شکلی دیگر 
»شرور« معرفی کند؛  آمریکا در مذاکرات نیز دنبال جاانداختن این بود که ایران »متهم« 
است. حاال هم همان راهبرد را با بهانه های مختلف پی می گیرد. آمریکایی ها در آخرین 
برآوردها می گویند افکار عمومی، ریشه پایداری و پیشروی جمهوری اسالمی است و هر 
دو سر این ریشه را باید در داخل و خارج- با زور و ارعاب یا فریب- زد؛ که اگر این ریشه ها 
فسرد، کار جمهوری اسالمی هم تمام است. برجام یا هر موضوع مشابهی در نگاه آنها، با 
همین تلقی بهانه و نردبانی است برای دست یازیدن و زدن آن ریشه ها. به همین دلیل هم 
کریس بکمایر معاون وزارت خارجه آمریکا 9 مهر در مصاحبه با نشریه پولیتکو تأکید کرد: 
»ایران به خاطر انقالب اسالمی تحریم است و اصل تحریم ها مربوط به انقالب 1979 است.«
ادعای آمریکایی ها درباره شباهت مذاکره و توافق با ایران به مکعب روبیک، همچنان 
که وجهی از واقعیت دارد، با دروغ هم پیوند خورده است. دروغ و دغل ماجرا آنجاست که 
آنها می خواهند این مصاف پیچیده و چند الیه را با یک حرکت چشم بندی و شعبده بازی - به 
سیاق قماربازهای کالهبردار- به پایان برسانند و سپس برای جبران همه سرشکستگی های 
خود به ویژه در 15 ســال اخیر در منطقه، فریاد پیروزی بکشند که؛ حریف قدری مانند 
ایران را ضربه فنی کردیم، پس ما همان ابرقدرت آغاز هزاره سومیم. کسانی در داخل البته 
با بدفهمی و سهل انگاری یا بی خیالی و جماعتی از سر جفا و خیانت، آمار و آدرس غلط 
به آمریکایی ها دادند و دشمن را درباره مردم ما به اشتباه انداختند. جماعتی تهی از همه 
شرافت های انسانی، گرای تحریم های جدید را پس از سرشکستگی در فتنه سبز به خارج 
ارســال کردند که یک سال بعد در قالب قطعنامه 1929 - به عنوان شدیدترین قطعنامه 
تحریمی- و سپس پروژه »تحریم های فلج کننده« رونمایی شد. )و به یقین غرب در چند 
ماه آینده و در پسا برجام، خیانت های سران آنها را از طریق تشدید فشارهای شبه حقوق 
بشری جبران خواهد کرد.( اما شرم آور تر اینکه همین طیف ها یا مؤتلفان آنها بعداً، زبانشان 
دراز شد که چرا مقاومت و ایستادگی کردید تا قطعنامه 1929 علیه ایران تصویب شود، 
حال آن که بهتر از همه می دانســتند قطعنامه کذایی اصالتا برای شارژ دست اندرکاران 

فتنه صادر شده است.
اما فراتر از این آدرس های غلط انداز و گمراه کننده، رصدگران اطالعاتی دشمن حتما 
آمار دقیق ملت ما را دارند. آنها همچنان که 3 ماه پیش از تشــییع حماسی 270 غواص 
پاکباخته دفاع مقدس شوکه شدند، دوشنبه گذشته دیدند که جمعیت یک شهر به وسعت 
همدان چگونه از یک قهرمان ملی در تراز سردار حسین همدانی استقبال کردند. کسی 
نمی تواند بگوید که حســین همدانی چون فقط رزمنده دفاع مقدس بود چنین باشکوه 
استقبال شد. آری او رزمنده و سردار دفاع مقدس بود اما ویژگی بزرگ تر همدانی که او را 
این چنین محبوب مردم کرد، احساس دائمی رزمندگی و مجاهدت بود؛ چه آن زمان که در 
قلب ام القرای جهان اسالم آشوب نیابتی سرویس های جاسوسی بیگانه را جارو کرد و چه 
آن هنگام که دست بزن اهل بیت)ع( در صیانت از حرم مطهر حضرت زینب کبری سالم الله 
علیها شــد. آن صدها هزار نفر به پیشواز مردی آمدند که هنرش پنبه کردن رشته های 
دشمن در عرصه نبرد پیچیده نیابتی بود. دست بر قضا همان روز در فالن مرکز استان، 
دولتمردی فریاد می زد کسی حق ندارد از جیب مردم شعار بدهد و کاسبی کاسبان تحریم 
پس از برجام کساد نخواهد شد و... اما تصاویر ویدئوها نشان می داد تنها 11-10 هزار نفر پای 
صحبت های آن مسئول رفته اند که البته اغلب آنها هم از جنس همین ملتی هستند که 
نمی پذیرند کسی بگوید یا شعارها و یا جیب و معیشت! )و به راستی شعار جیب مردم ولو 
به قیمت حراج کردن عزت و حیثیت و اقتدار ملی، چه قدر در عمل به جیب مردم افزود 
یا از جیب آنها تهی کرد؟ از سقوط زنجیره ای سهام سهامداران بورس بگیرید تا افزایش 

قیمت ارز و کاهش قیمت نفت و افزایش رکود و فوران نقدینگی و...(
برخی از این ادبیات و قبیل آن البته از سر بدفهمی و سهل اندیشی یا به هم خوردگی 
نسبت مسائل فرعی و اصلی است وگرنه هیچ عاقل معتدلی- اگر غافل نباشد- درس داستان 
کربال را به مذاکره با عمرسعد فرو نمی کاهد؛ آن هم کجا؟ در اجتماع مردم عاشورایی زنجان 
که هر سال برای علمدار غیور امام حسین)ع( قیامت می کنند. آیا می شود برای مردمی که 
سالهاست از عمق جان فریاد می زنند »یل یاتار، طوفان یاتار، یاتماز حسینین پرچمی« - باد 
و طوفان فروکش می کند و آرام می شود اما پرچم حسین علیه السالم فرو نمی افتد- بگویید 
دیگر شمر و عمرسعد و یزید روزگارتان را لعن نکنید و مرگ بر آمریکا نگویید؟! آن هم 
در بحبوحه محرم 93؟! تاریخ را نمی فهمند، آیا مردم را هم نمی بینند؟! چگونه می شود به 
ملتی تسلیم پذیری در برابر قدرت های زورگو- کدخدا- را تلقین کرد در حالی که قرن ها 
شعارهای حیات بخش سرور آزادگان را سینه به سینه منتقل کرده اند؟ »هیهات مّناالذله«، 
»صبراً یا بنی الکرام فما الموت اال قنطره- صبور باشید فرزندان کرامت که شهادت  نیست 
مگر پلی به سوی نعمت دائمی و بهشت«. عجیب نیست به ملت ایران گفته شود آمریکا 
می تواند در 5 دقیقه تمام قدرت نظامی شما را نابود کند یا با توافق، تهدید و شبح جنگ 
را از سر شما برداشتیم حال آن که امام همین ملت- حضرت سیدالساجدین علیه السالم- 
چشم در چشم یزید با اقتدار تمام فرمود »اتهددنی بالقتل؟ اما علمت ان القتل لنا عادهًْ 
و کرامتنا شهادهًْ؟ آیا مرا تهدید به مرگ می کنی؟ آیا نمی دانی که همانا شهادت، عادت و 

کرامت ماست؟« ترساندن چنین مردمی دور از حکمت نیست؟
تا پرچم عزت امام حسین علیه السالم بر سر کشور ما بلند است، آمریکا و انگلیس 
و اسرائیل از ما راضی نخواهند شد؛ اگرنه قائالن به اعتمادسازی با این جبهه باید آیه »لن 
ترضی عنک الیهود و ال النصاری حتی تتبع ملتهم« و ده ها آیه مشابه آن- و نیز همه آیات 
استقامت و پایداری و مجاهدت و نفی اعتماد به شیاطین- را از قرآن حذف کنند و بگویند 
دین تازه آورده اند. و در کنار این مسیر، دستی هم به سر و گوش تاریخ معاصر ایران و غرب 
آسیا بکشند و اوراق پر از ظلم و جنایت و غدر استکبار در این منطقه را یکجا حذف کنند. 
شرم آور است درست در روزهایی که کفتارهای صهیونیست در قدس شریف هر روز چند زن 
و مرد و کودک را سالخی می کنند و حمام خون به راه انداخته اند، با میزبانی وزارت خارجه 
و دفتر مطالعات آن )مرکز تصمیم ساز(، وزیر خارجه آلمان اجازه پیدا می کند اراجیف سر 
هم کند که بله »ایران می تواند با ایفای نقش سازنده در جامعه بین المللی با همسایگانش 
در منطقه که باید اسرائیل را هم شامل شود، یک شریک مسئولیت پذیر باشد.« و آنجا 
آقای ظریف   زبانش نمی جنبد که الاقل بگوید قتل عام زنان و کودکان بی گناه چه می شود 
آقای اشتاین مایر؟ یا اینکه؛ آقای مایر! صهیونیست ها آن قدر نجس و متعفن هستند که 
حاضر نیستید یک ایالت خود را به آنها بسپارید. یا حداقل اینکه، آقای مایر اگر آلمان پس 
از سرشکستگی جنگ جهانی دوم، گروگان صهیونیست هاست، چرا تاوان این گروکشی 
را باید ملت ها در لبنان و فلسطین بپردازند ؟! این سکوت ها سوال برانگیز می شود مبنی بر 
اینکه آیا دشمن به بهانه برجام، منفذی به برخی مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاست 
خارجی گشوده تا دفعتا به عنوان نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی وین بدون حضور 
نمایندگانی از سوریه و روسیه و حزب الله در حالی که مثال از کردستان عراق نماینده ای 
آمده( سوریه را به بحث بگذارند و طرف غربی اجازه پیدا کند که مدعی ضرورت برکناری 

بشاراسد - رئیس جمهور منتخب مردم سوریه در آخرین انتخابات دموکراتیک - شود!
این کج راهه، صراط مستقیم ملت ما نیست. این بار کجی است که به مقصد نخواهد 
رسید. برجام حتی اگر فاقد عیب و ایرادهای بزرگ هم بود، با این اجرا و کارگزاری عاقبت 
به خیر نمی شود مگر اینکه دولت و وزارت خارجه یقین کنند با شیطان بدعهد و ذاتا خبیث 
طرف حسابند. آخرین بار سردار همدانی اسفند گذشته با صدای بلند گفت »بزرگترین 
دستاورد انقالب، عزت است. برخی ها با آمریکایی ها قدم می زنند و انتظار شفاعت شهدا 
را هم دارند. اگر ما یک قدم عقب نشینی کنیم، دشمن ده قدم جلوتر می آید. امروز ابهت 
ابرقدرتی دشمن شکسته است اما با یک سری کارها دشمن را برمی گردانند. باید ببینیم 
امروز چرا دشــمن در منطقه چرا این قدر به هم ریخته است؟ امروز خون شهدای ما در 
منطقه به ثمر نشســته است.« اجرای بد برجام و بدتر از آن، مجال دادن به دشمن برای 
افزودن بر طلبکاری خود، مقدمه فشار و تهدید بیشتر علیه ملت ماست و نه تشویق غرب 

به شراکت و کاستن از دشمنی.
اما نیروهای حزب اللهی و انقالبی که متن مردم ما هستند باید عنایت داشته باشند 
که جهاد و مجاهدت، خطی و مستقیم نیست، پستی و بلندی و کامیابی و ناکامی دارد. 
اگر اهل بصیرت باید بود، که باید بود، اهل صبر هم باید بود. اال و الیحمل هذا العلم اال 
اهل البصر و الّصبر. در عرصه های سخت و پیچیده، الفت و حسن ظن و تقویت انسجام 
و ارتباطات سازمانی دوچندان ضرورت دارد. بسیج بدنه اجتماعی در برابر مصاف جدید 
استکبار، یک ضرورت است که لوازم خود را می خواهد. با تک روی و رفتار فرقه ای یا 
بخشنامه ای طیف های مختلف نسبت به هم، نمی توان به مصاف جنگ هوشمند رفت.  
همنشینی، همدلی، همفکری و هم پوشانی با اولویت حرکت- و نه توقف- یک ضرورت 
است. غیرت انقالبی را باید با تدبیر و تأنی و مآل اندیشی پای کار آورد؛ نه ساکت کرد 
و نه با هیجان به هدر داد. ماجرای هفته های اخیر به مثابه یک تمرین جدی، درس های 

مهمی برای آسیب شناسی دارد.

اگر بگذارندتاریخ نمی فهمند، مردم را هم نمی بینند؟!

محمد ایمانی

* به فضل الهی و با ایستادگی امت، ان شاءاهلل فرصت هایی را که دشمن در 
مذاکرات پیدا کرد به تهدیدی علیه او تبدیل خواهیم کرد.

0912---7151
* نظام مقدس جمهوری اسالمی هیچ گاه از اصول خود عقب نشینی نخواهد 
کرد. آمریکا هم دست از خباثت و جنایت برنمی دارد پس این عمله و نیروهای 
مزدور آمریکا در داخل هستند که بی آبرو خواهند شد و راه به جایی نمی برند.
0912---2913

* آقای ظریف گفتند آزمایش های موشکی ما به اعتقاد من هیچ ارتباطی با 
برجام و قطعنامه ندارد. جناب آقای ظریف اوباما با اعتقادات شما کار ندارد. 
آنها به برجام و قطعنامه جایگزین قطعنامه های قبلی درباره مسئله هسته ای 
استناد می کنند. همان قطعنامه ای که دوستان گفتند نقاط ضعف فراوان دارد 
و شما به خالف آن اصرار کردید و به آن سخنان دلسوزانه بی اعتنایی نمودید.
طباطبایی
* هنوز چند دقیقه ای از جواب مثبت مجلس به طرح برجام نگذشــته بود 
که آمریکایی ها متعرض حقوق بشــر و آزمایش موشک توسط ایران شدند. 
ثابت شد که اگر پا به عقب بگذاریم پا پیش می گذارند و جسورتر می شوند. 

چرا با این حال بعضی از مسئوالن درس عبرت نمی گیرند.
0936---7824

* از یادداشت مذاکرات نفوذ آقای سعداهلل زارعی خیلی تشکر می کنم. مسئله 
نفوذ دشــمن از طریق مذاکرات به خوبی در یادداشت ایشان کالبدشکافی 

شده بود.
حیدری
* جفت شدن کفش های برجام پیش پای دولتیان، دولت را در یک شرایط 
کامال مهیا بــرای تحقق وعده ها قرار داد، ولی برخالف وعده رئیس جمهور 
محترم، بســته اقتصادی دولت مشکل گشا نیســت. دور بودن گرایش های 
اقتصادی دولت از اقتصاد مقاومتی مشکل اصلی است. از سوی دیگر اولین 
گام آمریکایی ها در برداشــتن تحریم از نوشابه هایشان، آن چیزی نبود که 
مردم انتظارش را داشــتند. جوسازی و جاروجنجال برای موشک عماد نیز 
ادامه همان حرکت غوغاساالرانه آمریکاست که نشان می دهد دولت برنامه ای 
برای دیپلماسی پسابرجام ندارد! باید دید دولتیان از امکانات انبوه مردم چه 
در زمینه اقتصاد مقاومتی و چه در عرصه های دیگر چگونه استفاده می کنند.
نراقی
* اوایل دولت یازدهم، مشکالت اقتصادی را به دولت قبل ربط می دادند بعد از 
مدتی کهنه شدن آن را به تحریم ها مرتبط  دانستند و اخیرا تاخیر در اجرای 
برجام را مطرح کردند! حاال که همه این بهانه ها رفع گردیده یقینا شــب و 
روز در تکاپوی پیدا کردن بهانه جدیدی هستند! در صورتی که بزرگترین 

حالل مشکالت، مدیریت مطلوب و صداقت است.
0915---1648
* بــه اعتقاد بنده مجلس کار خوبی کرد کــه از برجام عبور کرد و در دام 
دولت نیفتاد. نقشه این بود که بگویند ما می خواهیم ایران را گلستان کنیم 
مجلسی ها نمی گذارند، ولی حاال توپ در زمین دولت افتاده و باید پاسخگوی 

ملت باشد. نمی توانند بهانه بیاورند که دیگران نگذاشتند.
0912---0530

* مطمئن باشید در پسابرجام آمریکایی ها به واژه هایی مثل بسیج، جهاد، 
خودکفایی، جبهه مقاومت و... حساسیت نشان خواهند داد و چه بسا  بعضی ها 
برای کسب رضایت طرف مذاکرات درصدد حذف این واژه ها بربیاید. غرض 

اینکه همه باید در صحنه باشیم و دشمن را ناامید سازیم.
0912---6775

* مبادا توجیهات گمراه کننده ســعودی ها در اولین ســاعات حادثه منا را 
فراموش کنیم. مقامات سعودی مسئولند. ساعت ها عدم کمک به مصدومین 
آن هم در برابر چشم ماموران و ده ها دوربین نظارتی و بستن راه های منتهی 
به رمی جمرات چه توجیهی دارد. یکی از حجاج محترم می گوید در آن ساعت 
از راه های فرعی خود را به جمرات رسانده در حالی که اطراف جمرات کامال 
خالی از جمعیت بوده اســت. رژیم آل سعود حتی از رساندن آب به حجاج 

دریغ ورزیده اند. تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور ایران الزامی است.
0648---0912 و 5140---0913
* تعرض به نوجوانان ایرانی و عدم مجازات مسببین، عدم صدور ویزا برای 
مســئولین ایرانی بعد از فاجعه منا، بازداشــت معلمین ایرانی در امارات و 
عدم پذیرش وثیقه و... نشــانه ضعف سیاســت خارجی و دیپلماسی ما بود 
و غرور ایرانیان را جریحه دار نموده اســت. این بود عزت ایرانی و پاسداشت 

پاسپورت ایرانی؟!
0915---1713
* به حول قوه الهی انتفاضه جدیدی که در حال گسترش در سرزمین های 
اشــغالی فلسطین است مقدمات فروپاشی صهیونیسم این غده سرطانی را 

رقم خواهد زد.
0918---0291
* آقای رئیس جمهور گفته اند کاسبان تحریم دکانشان کساد نمی شود حاال 
موضوع درســت یاغلط کاسبان تحریم به کنار. لطفا ایشان از ابتدای سال 
92 آمار بگیرند و به مردم گزارش بدهند تاکنون چند هزار کاسب به دلیل 
شــعار های این دولت از زندگی ساقط شده اند و مصیبت بارتر اینکه مالیات 

هم باید بدهند.
0919---6115

* با چشــمان خود شــاهد بی کار شــدن چندین هزار کارگر شرکت های 
قطعه ســازی و واگن سازی هســتیم آنگاه آقای رئیس جمهور خیلی راحت 

می گوید از رکود خارج شده ایم!
0912---9164

* واقعا مشکل بی آبی به کشاورزان برمی گردد یا به استخرهای خصوصی و 
مجتمع های خانوادگی مختلط که با آب شرب خانگی پر می شوند؟! توطئه 
دشمنان برای نابود کردن کشاورزی و نیازمندی و وابستگی ها به مواد خوراکی 
در کنار خام فروشی نفت توطئه ای حساب شده است که متاسفانه مسئولین 

از آن غفلت ورزیده اند و درخوابند.
0912---3104

* دولت گذشــته با فــروش بنزین لیتری 450 تومان یارانه مردم را ســر 
موقــع پرداخت می کرد ولی این دولت به رغــم فروش بنزین به قیمت هر 
لیتــر 1000 تومــان نمی تواند 45 هزار تومان یارانه ملــت را بپردازد. چه 

می خواستیم چه شد؟
0919---6115

* بعضی از بازنشسته ها برای درمان بیماری سرطان خود نیاز به وام دارند 
ولی هیچ جا آنها را تحویل نمی گیرند. این چه رسم روزگار است که بعد از 

30 سال خدمت هیچ مسئولی ما را به حساب نمی آورد؟
زمانی از تهران
* ســخنگوی دولت، وزیــر اقتصاد و رئیس بانک مرکــزی در برنامه زنده 
94/7/25 در ایــام محرم الحــرام ماه حزن اهل بیت بــا تزیین جایگاه به 
گل های رنگارنگ از بســته اقتصادی سخن می گویند.آیا آقایان خبر ندارند 

که ماه محرم است؟!
رحیم زاده

* چند روز از دهه اول محرم می گذرد رادیو پیام دســت از موســیقی های 
شاد برنمی دارد. چرا؟

0914---0601
* از مسئوالن فرهنگی کشور تقاضا داریم برنامه های بیشتری برای ترویج 
مقوله حجاب و پوشش اسالمی برای جوانان بگذارند تا این مسئله برای همه 
جا بیفتد اگر یک دختر و پسر جوان از معایب بی حجابی و مزایای حجاب 
اطالع داشته باشــند قطعا آگاهانه تر حجاب را انتخاب می کنند. جوانان و 

نوجوانان ما به راهنمایی و هدایت بیشتری نیاز دارند.
0315---0883

ای بابا من نگران سگم بودم
نه جنبش سبز

مصاحبه یک بازیگر دســتگیر شــده در فتنه سبز که می گوید بیشتر نگران 
حال ســگش بوده تا جنبش سبز، موجب ســرخوردگی حامیان رسانه ای فتنه 

سبز شده است.
رامین پرچمی در مصاحبه با مجله تماشاگران می گوید: گوشی دستم بود و 
داشــتم عکس می گرفتم. موتور سوار بودم و سگم هم روی موتور بود. دیدم یک 
عده مردم ایســتاده اند و دارند شعار می دهند چراغ هم قرمز بود و شاید اگر سبز 
بود من رد می شــدم و هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد. حتی وقتی دســتگیر 
شدم تمام مشکل، سگم بود که آن را به یک درخت بستند. یعنی  من همین طور 
با خنده داشــتم می رفتم که یک نفر آمد و گفت بیا اینجا. دستم را گرفت و مرا 
سوار ماشین کرد. من با خودم گفتم البد مرا شناخته و می خواهد نصیحت کند 
اما یک باره دیدم ســر مرا فشار داد پایین و یک اسلحه هم گذاشت و گاز ماشین 
را گرفتند و رفتند... من فقط نگران ســگم بودم و آن قدر گریه کردم که خودش 
شــماره یکی از دوســتانم را گرفت و بهش آدرس داد که برو و سگ را بردار. تازه 

بعد از اینکه رسیدیم مرا شناختند و گفتند شما چرا؟
وی با بیان اینکه »به آنان که دســتگیرم کردند حق می دهم«  خاطر نشان 
می سازد:  االن که فکر می کنم یک بخشی به آنها حق می دهم چون همان شب 
بی .بی.سی اعالم می کند که فالنی دستگیر شد و فردایش یک نفر امضایی را که 
از من گرفته بود، روی ســایت می گذارد که از اتفاق من هم جوگیر شــده و یک 

شعر انقالبی نوشته بودم.
پرچمــی در توضیح نگاه آدم های هم بندش می افزاید: کمک هایی که افراد و 
سیاسیون در آنجا می کردند برای این بود که در سایت بنویسند! یعنی اگر کاری هم 
می خواستند بکنند هدف بهره برداری تبلیغاتی بوده  ضمن اینکه من در همان جا 
بسیاری از دوستان مدعی آزادی اندیشه را دیدم که اتفاقا خیلی هم متعصب بودند.

وی درباره خط قرمزهای همبندانــش در زندان بیان می دارد: مثال در اوین 
گفتند بیا برنامه فرهنگی راه بینداز و فیلم نشــان بده. مثال می خواســتم فیلم 
»نفوذی« را نشان دهم می گفتند نه این به سازمان مجاهدین توهین کرده... خب 
در مملکت اسالمی فیلم به سازمان مجاهدین توهین کرده و شما ناراحتید؟ تازه 

توهین هم نکرده بود.
شبکه صهیونیستی باالترین با اشاره به این مصاحبه می نویسد: آنچه خواندید 
گوشــه هایی بود از مصاحبه رامین پرچمی، بازیگر ســینما و تلویزیون که از سر 
اتفاق و یا بدشانسی در سال 88 به زندان می افتد و با بازداشت وی هزاران نفر در 
فیس بوک و فضاهای مجازی به خاطر همراه شدن او با جنبش سبز از او تقدیر 
کردند، قهرمان ملی و هنرمند سبز نام گرفت و داستانهای بسیاری از لحظه شعار 
دادن وی و درگیری اش با نیروهای امنیتی در لحظه بازداشت و رشادتهای وی در 

روزهای اعتراضات خیابانی نقل می شد!
باالترین  افزود: پرچمی به بعد از آزادی اش هم اشاره می کند که ده ها نفر از 
ســایت های خبری فارسی از خارج از ایران و فعاالن حقوق بشر مدام با او تماس 
می گرفتند تا با وعده و وعید از او داستان های مهیج برای مخاطبان شان تهیه کنند، 
اما او نه سیاسی بوده و نه می خواست سیاسی باشد و نه این حرفها را قبول داشت 
به شــهرش می رود و ترجیح می دهد بی خبر از همه چیز آنجا زندگی کند! رامین 
پرچمی در آخر خود را قربانی می داند، قربانی جوانان معصومی که گرفتار فضای 
جو زده آن روزها شده بودند که از اصل موضوع خبر نداشتند و با داستانهایشان 

باعث به دردسر افتادن بیشتر او شدند!
این سایت ضدانقالبی نوشت: داستان پرچمی، داستانی است که کهنه نمی شود، 
داســتانی که هر روز اتفاق می افتد، نمونه بارزش همین روزهای گذشته بود که 
به یکباره ژوله شــد سمبل آزادیخواهی و کسی مثل امین حیایی شد خائن! این  
داستانها هر روز ادامه دارد و ظاهرا بنا نیست »جوزدگی« رخت بربندد. مصاحبه 
رامین پرچمی، را که صادقانه می گوید آن روزها بیشتر نگران حال سگ اش بوده 

را می توانید در هفته نامه تماشاگران امروز مطالعه کنید!
مشکل دولت بی برنامگی است
نه بسته ضدتورم و ضد رکود

»آخرین گفت وگوی تلویزیونی حسن روحانی، رئیس جمهور، واکنش هایی را در 
میان اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی به همراه داشت. اینکه تا چه میزان اظهارات 
رئیس جمهور می تواند اقتصاد را از رکود دامنگیر رهایی بخشد، محل شبهه است، 
چراکه تأکید مدام او بر مهار تورم، چندان با سیاستی که از آن به عنوان خروج از 

رکود یاد می شود، هم خوانی ندارد.«
روزنامه شرق با درج این تحلیل، از قول حسین راغفر، نوشت: دولت از مشکالت 
کنونی اطالع دارد اما این مشکالت با رودربایستی و تعارف حل نمی شوند. دولت 
باید قاطعانه به مشــکالت پاســخ بدهد در غیر این صورت با راه حل های مالیم و 
توأم با تعارف و رودربایستی نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه عماًل، همان گونه که 

تاکنون تجربه شده است، وضعیت سخت تر و مسائل پیچیده تر می شوند.
کامــران ندری کارشــناس اقتصادی هم گفته اســت: آنچــه از صحبت های 
رئیس جمهوری برداشت می شود، این است که اقتصاد کشور دچار مشکالت جدی 
و اساســی است اما از صحبت های ایشان نمی توان فهمید آیا در آینده می توانیم بر 
این مشکالت فائق بیاییم یا نه. فقط وعده ای برای رونمایی از بسته ای با هدف کمک 
به اقتصاد برای خروج از رکود داده شد. ارائه چنین بسته ای برای کمک به اقتصاد، 
با نیم نگاهی به آنچه در دو سال و نیم گذشته از عملکرد دولت دیده ایم، چیز تازه ای 
نیست. حدود یک سال و نیم پیش وزارت اقتصاد، الیحه ای برای خروج از رکود به 
مجلس ارائه کرد که تصویب و به قانون تبدیل شد و در مواردی مانند تسهیالت دهی 
بانک ها و کاهش نرخ سود نیز به اجرا رسید. اما آنچه اکنون برحسب ظاهر می بینیم، 
آن قانون خروج از رکود نه تنها کارساز نبود و کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه به روایت 
آمار؛ حدود یک سال گذشته شاهد افت قابل مالحظه  فعالیت های اقتصادی نسبت 
به ســال 93 نیز بودیم. گرچه هنوز از بسته حمایتی وعده داده شده توسط دولت 
رونمایی نشده، اما تصور این است احتماالً این بسته نیز با مواردی مشابه همان الیحه 
خروج از رکود، ارائه خواهد شد و احتماالً تمرکز اصلی بر این خواهد بود چه کنیم 
تا بانک ها بتوانند تسهیالت بیشتری به تولید دهند. آمار رئیس بانک مرکزی نشان 
می دهد تســهیالت دهی بانک ها در ســال 94 رشد داشته اما می بینیم در وضعیت 
اقتصادی اتفاقی که مدنظر دولت بوده نیفتاده است و احتماالً چنانچه دولت بخواهد با 
ادامه این نوع اقدامات به اهداف حمایتی خود برسد، چه بسا دستاوردهای ضدتورمی 
خود را نیز از دست دهد. دولت یازدهم با وعده اصالحات ساختاری در اقتصاد روی 

کار آمد اما نه از برنامه ای برای این اصالحات و نه اقدامی برای آن، خبری نیست.
مشاوران آدرس غلط می دهند

روحانی را با واقعیت روبرو کنید!
اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی از دانشگاهیان و کارشناسان خواست 

رئیس جمهور را با واقعیت های اقتصادی آشنا کنند.
فرشــاد مومنــی در مصاحبه بــا روزنامه آرمان گفت: به اعتبــار نکاتی که در 
مصاحبه اخیر رئیس جمهور مطرح شده است، قاطعانه می توان گفت تیم اقتصادی 
و مشاوره دهنده دولت از نقایص و کاستی هایی برخوردار هستند و بخش های بزرگی 
از واقعیت ها از چشم رئیس جمهور پنهان باقی مانده است و این مسئله می تواند برای 

آینده اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و احیانا مشکل آفرین باشد.
وی افزود: متاسفانه طرز بیان نکاتی که در سخنان رئیس جمهور مطرح بود به 
وضوح نشان می داد که وی به اندازه کافی پشتیبانی فکری ندارد. از او که تخصصی 
در اقتصاد ندارد نباید انتظار داشت که مانند یک کارشناس خبره به مسائل نگاه کند 
اما از مشاوران و اطرافیان وی انتظار می رود که قدری با دید وسیع تر و جامع تر به 
مسائل بنگرند و دید تنگ و محدود طیف اندکی از اقتصاددان ها به عنوان واقعیت های 
اقتصادی در اختیار رئیس جمهور قرار نگیرد. برای مثال وی به کاهش نرخ تورم بسیار 
بالیده است و گذشته از این مسئله رئیس جمهور همچنین در سخنان اخیر خویش 

تصریح ساخت که در آینده، تورم، استاندارد پیدا خواهد کرد.
کیست که نداند آنچه به عنوان کاهش تورم در اقتصاد روی داده است ارتباط 
بسیار ناچیزی با سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت دارد. حقیقت این 
اســت زمانی که وی به مردم در باب تنش زدایی تعهد داد، که به نظر می توانســت 
یک سیاست اصولی و راهگشا برای کشور باشد، بخش اندکی از سهم آینده هراسی 
و تورم موجود بسته شد، که به هیچ روی این مسئله ارتباطی با سیاست اقتصادی 
نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تیم اقتصادی دولت و به ویژه مسئول بانک مرکزی 
سبب شد که چشم اندازهای کاهش تورم و ترکیدن حباب آینده هراسی بسیار زود 
متوقف شــود و اگر آنها مرتکب آن خطا نمی شدند بدون اینکه کوچک ترین نیازی 
به سیاســت های اقتصادی باشد تورم کاهش چشمگیرتری پیدا می کرد اما رئیس 
بانک مرکزی و همفکران وی در دولت جلوی این کار را گرفتند. مسئله مهم دیگری 
که از ســخنان رئیس جمهور برمی آید آن اســت که مشاوران دولت واقعیت ها را به 
رئیس جمهــور نگفته یا به صورت ناقص می گویند که روند کاهش تورم یک وجهه 
بســیار فاجعه آمیز  دیگری نیز دارد و آن هم به گســترش بی سابقه فقر، فالکت و 

فروپاشی طبقه متوسط مربوط می شود.
مومنی تأکید کرد: در حقیقت به وضوح روشن است که به شکل بایسته ای به 
رئیس جمهور اطالعاتی داده نشده است. مومنی  ادامه می دهد: بیش از هرچیز اکنون 
نقش دانشگاهی ها بســیار پررنگ تر است. آنها باید به رئیس جمهور کمک کرده تا 
قدری بیشتر با واقعیت های اقتصادی روبه رو شوند و از تحلیل های کلیشه ای و به 
طرز غیرعادی و دور از واقعیت که تیم مشاوردهنده به رئیس جمهور ارائه می دهند 

اجتناب شــود. رئیس  دولت باید از این تحلیل ها اندکی فاصله گرفته و آشــنایی 
وی با واقعیت های اقتصادی قدری افزایش پیدا کند. مسئله بسیار مهم دیگر در 
اظهارات رئیس جمهور این است که وی به این مسئله حیاتی چندان توجه نکرد 
که راه اصولی مبارزه با تورم رونق بخشــی به تولید و تحریک بنگاه های تولیدی 
جهت ایجاد تقاضای موثر برای مشاغل مولد است و دستکاری در متغیرهای پولی 

به هیچ وجه نمی تواند رونق در اقتصاد و اشتغال مولد پدید آورد.
بسته ضد رکود

به نام مردم، به کام بانک ها
»بسته ضد رکود دولت، به نام مردم اما به کام بانک هاست.«

روزنامه جام جم در گزارشــی اقتصادی نوشت: در حالی که بسته دوم خروج 
از رکود دولت توســط تیم اقتصادی امروز اعالم می شود، به نظر می رسد با اعالم 
اجرای سیاست های »تحریک تقاضا«، سقف و شرایط اعطای وام های خرد به مردم 

تسهیل شده و در بانک ها به روی مردم باز شود.
در حالی که در پنج سال اخیر درب بانک ها به روی مردم تقریبا بسته بود و 
بانک ها یا به دلیل نداشتن منابع یا به دلیل پایین بودن دستوری نرخ سود بانکی 
حاضر به پرداخت تســهیالت خرد به مردم نبودند، اکنون به نظر می رسد تحت 
تاثیر اعالم سیاست های ضد رکود دولت که بخشی از آن به مردم مربوط می شود 
و تحریک تقاضا نام دارد، این سیاست تغییر کرده و بانک ها با مصوبه  شورای پول 
هم ســقف پرداخت تسهیالت خود را افزایش دهند و هم در شرایط پرداخت آن 

تغییراتی به نفع وام گیرنده ایجاد کنند.
کارشناســان اقتصادی با حمایت از سیاســت های تحریــک تقاضا به دولت 
تذکر می دهند که این سیاســت ها در کوتاه مدت کاربرد دارد ولذا باید به فوریت 
سیاســت های قوی برای تقویت تولید صادرات محور و رفع موانع کســب و کار 
اتخاذ شود تا رونق کوتاه  مدت از طریق تحریک تقاضا از بین نرود. آنان همچنین 
بر متعادل شدن سود این تسهیالت برای مردم تاکید می کنند تا در نهایت بخش 
بزرگــی از هزینه رفع رکود بر دوش مردم نیفتد. چرا که این احتمال وجود دارد 
که بانک ها بخواهند از محل این تسهیالت به نوعی سوداگری کرده و هزینه خرید 
توسط مردم را طوری باال ببرند که کاالی خریداری شده توسط آنان بسیار گران تر 

از قیمت اولیه درآید.
در همین زمینه دکتر مهدی تقوی، کارشــناس اقتصادی به زاویه مهمی در 
اجرای سیاســت های تحریک تقاضای دولت اشاره کرد و گفت: به نظر من نکته 
ناگفته ای که در کوران اجرای سیاست های ضد رکود و محور آن، تحریک تقاضا 

همواره فراموش می شود، حقوق مردم است.
وی توضیح داد: در این سیاســت ارائه وام های خرد بانکی تسهیل شده و در 
بانک ها به روی مردم باز می شود. این خوب است اما سؤال اینجاست که این وام ها 
قرار است با چه بهره ای به مردم پرداخت شود؟ به نظر من کاهش بهره این وام ها 
دست کم تا نرخ های شورای پول و اعتبار که اکنون رعایت نمی شود، سهم سیستم 

بانکی در اجرای سیاست های ضد رکود است.
خاطرات  هاشمی رفسنجانی از دوستی با ملک عبداهلل

سخنان هاشمی رفسنجانی در دیدار با وزیر خارجه آلمان نشان می دهد وهابیت 
بعد از مرگ »عبداهلل« پادشاه پیشین عربستان قدرت را در دست گرفته است! وی 
که به پرســش های اشتاین مایر درخصوص روابط ایران و عربستان پاسخ می داد 
در سخنانی عجیب با یادآوری جلسات و توافق هایی که طی چندین سال با ملک 
عبداهلل داشت، به توافق برای ایجاد کمیسیون علمایی اشاره کرد و افزود: اگر آن 
کمیسیون تشــکیل می شد و شروع به کار می کرد، نمی گذاشتند تروریست های 

وهابی با تحریک احساسات دو ملت، برطبل اختالفات بکوبند!
ظاهرا او معتقد است قبل از مرگ ملک عبداهلل جریانی غیروهابی با رویکردی 
غیر از رویکرد ضدیت با جمهوری اسالمی در عربستان وجود داشته و البته آن 
را مرهون تالش های خودش برای ایجاد »کمیســیون علما« می داند که البته 
هرگز هم تشــکیل نشده است! معلوم نیست اگر کمیسیونی که هرگز تشکیل 
نشده تا این حد آثار مثبت داشته، اگر تشکیل می شد چه اتفاقی می افتاد! اما 
ظاهرا هاشــمی رفســنجانی که کل  نامه اعمال حکام سعودی را در »اتفاق« 
امســال خالصه می کند و تاریخ را قبل و بعــد از مرگ ملک عبداهلل می داند. 
معتقد اســت می توان از توان عربستان برای مبارزه با تروریسم استفاده کرد و 
به یاد نمی آورد که ده ها گروه وحشــی و تروریستی همچون القاعده، طالبان، 
داعش، ســپاه صحابه پاکستان و... با حمایت مستقیم و غیرمستقیم و تجهیز 
مالی و نظامی حکام آل سعود از سال ها قبل و از همان زمان که دوست  دیرین 
آقای هاشمی رفســنجانی یعنی ملک عبداهلل در راس کار بود جهان اسالم را 
ناامن کرده و خون ده ها هزار مسلمان بی گناه را به زمین ریخته اند. در چنین 
شرایطی، تمایز بین ملک عبداهلل و دیگر حکام سعودی و ادعای قدرت گرفتن 
وهابی ها پس از مرگ او عده ای عجیب و غیرقابل قبول اســت و مرور کارنامه 

حکام عربستان نیز حکایتی جز این دارد.

تسلیت به همکار
با تاسف و تاثر اطالع یافتیم آقای فرزاد آقایی خبرنگار کیهان در جویبار 
در غم از دست دادن مادربزرگش عزادار است. ضمن تسلیت به ایشان از 
خداوند ســبحان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسألت می نمائیم.

سهم امروز این ستون که در عزای ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل  
الحسین علیه السالم به  گونه متفاوت نگاشته می شود، سروده ای است 

از شاعر متعهد آقای سیدمحمدرضا شرافت:
***

شب، شب اشک و تماشاست اگر بگذارند
لحظه ها با تو چه زیباســت اگر بگذارند

فکر یک لحظه بدون تو شدن کابوس است
با تو هر ثانیه رؤیاســت اگــر بگذارند

پیمبروارش لحــن  قدمش،  قدش،  مثل 
روی فرزند تو زیباســت اگــر بگذارند

غنچه آخر چقــدر آب مگر می خواهد؟
عمــر طفل تو به دنیاســت اگر بگذارند

ســاقیت رفته و ای کاش کــه او برگردد
بگذارند اگر  دریاســت  حامل  او  مشک 

آب مال خودشــان چشم همه دل واپس
خیمه ها تشــنه سقاســت اگر بگذارند

کرده ست قیامت  است  قیام  اوج  قامتش 
بگذارند اگر  رعناســت  تو  قد ســقای 

هلهله ها هم نفس  در ســخنت  سنگ ها 
لحن قرآن تو گیراســت اگــر بگذارند

تشــنه ای، آه! و دارد لب تو می ســوزد
آب مهریــه زهراســت اگــر بگذارند

بــر دل مضطــرب و منتظــر خواهر تو
بگذارند اگــر  تو تسالســت  نگاه  یک 

آمد از ســمت حــرم گریه کنان عبداهلل
مجتبای تو همین جاســت اگر بگذارند

رفتــی و دختر تو زمزمــه دارد که کفن
کهنــه پیراهن باباســت اگــر بگذارند

ســخنگوی  و  مقام  قائم 
وزارت کشــور گفت: شورای 
نگهبان تجهیزات فنی انتخابات 
تمام الکترونیک را تایید کرده 

است.
به گزارش ایرنا، حســینعلی امیری 
درباره جلسه روز گذشته ستاد انتخابات 
با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشــور افزود: در این جلسه از شورای 
نگهبــان جهت تایید تجهیــزات فنی 
انتخابات تمــام الکترونیک و از مجلس 
شورای اسالمی به لحاظ تصویب طرح 
قانــون انتخابات و فراهم کردن بســتر 
حقوقی انتخابات الکترونیکی تشــکر و 

قدردانی شد.
وی ادامه داد: در این جلسه اعضای 
ستاد انتخابات کشور آخرین اخبار مربوط 

به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری را مطرح کردند و گزارشــی از 
اقدامات صورت گرفته توســط رئیس 

ستاد انتخابات کشور ارائه شد.
ســخنگوی وزارت کشــور گفت: 
در جلسه ســتاد انتخابات مقرر شد در 
این دوره از انتخابــات اخذ رای تنها با 
شناسنامه و کارت ملی انجام شود و دیگر 
اسناد ارائه شــده توسط رای دهندگان 

معتبر نیست.
امیری از شهروندان خواست چنانچه 
تاکنــون موفق به اخــذ کارت ملی یا 
شناسنامه خود نشده اند، هرچه سریع تر 

اقدام کنند.
وی ادامــه داد: همچنیــن در این 
جلسه ثبت احوال موظف شد به شکل 

فوق العاده و ویژه تســهیالت الزم برای 
تعویض شناســنامه و صدور کارت ملی 

شهروندان را بعمل آورد.
عضو ســتاد انتخابات کشور گفت: 
در جلســه ســتاد انتخابات مقرر شد 
تــا تعامالت الزم با صدا و ســیما برای 
آماده ســازی های اجتماعی و فرهنگی 

برای انتخابات صورت بگیرد.
امیــری بحث و گفت و گــو درباره 
سیاســت های تبلیغی انتخابــات را از 
دیگر محورهای جلســه ستاد انتخابات 
کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در این 
زمینه مقرر شــد برنامه ریزی الزم برای 
جلوگیری از اســتفاده از مواردی چون 
اقلیت ها، تقســیمات کشوری و  اقوام، 
آنچه که منجر به تفرقه و چنددستگی 
و شکاف های اجتماعی و قومی و قبیله ای 

می شود انجام شود.
وی یادآور شد: تاکید بر استفاده از 
گروه های مرجع برای انتخاباتی پرشور و 
با شــکوه از دیگر محورهای جلسه روز 

گذشته ستاد انتخابات کشور بود.
سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر 
کشور همچنین در این جلسه امنیت و 
آرامش را به عنوان مهمترین مولفه عنوان 
و بر برگــزاری همایش های توجیهی و 
تاکید  انتخابات  برای مجریان  آموزشی 

کرد.
الزم به ذکر اســت کــه انتخابات 
دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 
همزمان بــا انتخابــات پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه 
ســال جاری در سراسر کشــور برگزار 

می شود.

سخنگوی وزارت کشور:
شورای نگهبان تجهیزات فنی انتخابات تمام الکترونیک را تایید کرد

گزارش خبری کیهان

حال و هوای اردوگاه حریف
در آستانه اجرای برجام

براســاس تقویم  در حالی که 
اجرای  روز  دیــروز  توافق،  زمانی 
اجرایی  از آغاز  بود غربی ها  برجام 

شدن برجام استقبال کردند. 
پــس از آنکه برنامه جامــع اقدام 
مشــترک )برجام( پس از حدود 2 ماه 
رایزنی در 23 تیر ماه در شهر وین مورد 
تأییــد وزرای خارجه ایران و 6 کشــور 
)آمریکا، فرانســه، روسیه، چین، آلمان 
و انگلیس( قــرار گرفت در 29 تیر ماه 
قطعنامه 2231 در شــورای امنیت به 
تصویب رسید و برجام تأیید شد. از آن 
زمان قرار شد تا برجام در کنگره آمریکا، 
مجلس شــورای اسالمی و شورای اروپا 

مورد بررسی قرار گیرد. 
در همیــن راســتا، اوایــل هفته 
جاری »حسن روحانی« رئیس جمهور 
کشورمان »قانون اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای 
برجــام« که در جلســه علنی مجلس 
شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای 
نگهبان رسیده بود را جهت اجرا به وزارت 
خارجه و سازمان انرژی اتمی ابالغ کرد.
آن گونه که عراقچی پیش از این 
گفته بود: با توجه به اینکه روال قانونی 
در ایران طی شــده و روال قانونی در 
کشــورهای 1+5 هم پیــش از این 
طی شــده بود، روز یکشنبه)دیروز( 
رأس موعــد 90 روز، روز تصویــب 

یا  - Adoption Day - اعالم شد.
 آمادگی آمریکا و اروپا

روز گذشــته رئیس جمهور آمریکا 
دســتور آمادگی دولت این کشــور را 
برای برداشته شدن تحریمهای ایران در 

راستای اجرای برجام صادر کرد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه و 
همچنین خبرنگار سی بی اس نیوز، باراک 
اوباما فرمانی را صادر کرده که براساس 
آن با آمادگی برای برداشــتن تحریمها 
»روز پذیرش« برجام اعالم می شود.در 
فرمان اوباما البته اجرای رفع تحریمهای 
مربوط به هسته ای ایران منوط به تایید 
اجرای تعهدات ایران از سوی وزیر خارجه 

آمریکا شده است.
اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه ای 
همه تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط 
با برنامه هســته ای ایران را لغو کرد اما 
اجــرای آن را منوط به گزارش آژانس و 

اجرای تعهدات کرد.
آژانــس بین المللی انرژی اتمی هم 
بیانیه ای را در »روز پذیرش« برجام صادر 

کرد. در این بیانیه آمده است: »روز 18 
اکتبر 2015، جمهوری اسالمی ایران به 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اطالع داد کــه بطور موثر از روز اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک، موقتاً پروتکل 
الحاقی را در توافقات پادمانی اجرا خواهد 
کــرد و تصویب آن را به مجلس موکول 
می کند و بطور کامل کد اصالحی 3.1 
توافقات جانبــی در توافقات پادمانی را 

اجرا می کند.«
 بزرگ ترین عملیات

 امحاء هسته ای 
در تاریخ جهان

نیویــورک تایمز با اشــاره به آغاز 
برجام در گزارشی نوشت: انتظار می رود 
مهندســان ایرانی یکــی از بزرگترین 
عملیات امحاء هسته ای در تاریخ جهان 

را اجرا  کنند.
در ادامه گزارش آمده است: آنها باید 
12هزار سانتریفیوژ را از دور خارج کنند، 
12 تن ســوخت غنی شده با درصد کم 
را به خارج از کشــور بفرستند و هسته 
غول پیکر رآکتور پلوتونیــوم )اراک( را 

نابود کنند.
به گزارش جام نیوز، نیویورک تایمز 
افزود: دولتمردان ایران برای پیروز شدن 
برجام در داخل بطور علنی اعالم نکردند 
که چــه اقداماتی را بایــد انجام دهند 
تا تحریم ها برداشــته شــوند، از جمله 
این برچینش هســته ای که بسیار کم 

درموردش سخن گفتند.
ایــن روزنامه آمریکایی ادامه داد: 
آنها برای حفظ آبــروی خود، خروج 
12 تن ســوخت غنی شده از کشور 
را »تبادل ســوخت« عنــوان کردند! 
حتــی مجلس نیز دربــاره اینکه این 
برچینش هســته ای در چه درجه ای 
انجام می گیرد تا تحریم ها برداشــته 

شوند، در ابهام به سر می برد!
در ادامه گزارش آمده است: »حسن 
روحانی« رئیــس جمهور و محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران می دانند 
که ایرانیان خواهان مشاهده مزایای رفع 
تحریم هــا تا  انتخابات ماه مارس آینده 
هســتند، بنابر این ضــرورت دارد روند 
کند آزاد سازی پول های ایران به فوریت 

صورت گیرد.
نیویورک تایمز تصریح کرد: طرفین 
از اینکه هفته ها و ماه های بعدی همراه 
با احتمــاالت فریبکاری و اختالف نظر 

باشد، هراس دارند.

 کری: با وضع دوباره تحریم ها
 به ایران پاسخ می دهیم

بــه گــزارش خبرگزاری ها، »جان 
کری« وزیر خارجه آمریکا در یادداشت 
منتشر شــده در وبگاه رســمی وزارت 
خارجه نوشــت: در صورتی که ایران به 
برجام پایبند نماند، واشــنگتن با وضع 
دوبــاره تحریم ها یــا از طریق ابزارهای 

دیگر به آن پاسخ خواهد داد.
از ســوی دیگر، »عباس عراقچی« 
معاون وزیر امور خارجه گفت: تحریم ها 
عماًل از روز اجرایی شدن برجام برداشته 

خواهد شد.
به گزارش تســنیم، عراقچی افزود: 
اتحادیه اروپا تمام تحریم های اقتصادی 
را لغو خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم های 
مربوط به دستورات اجرایی رئیس جمهور 
را لغو کرده و اجرای تحریم های مربوط به 

کنگره را متوقف خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: منتظر هستیم که 
این اقدامات توسط اروپا و آمریکا صورت 
بگیرد و اگر آنها تحریم ها را قانوناً لغو و 
متوقف کنند بیانیه مشترکی توسط دکتر 
ظریف و خانم موگرینی صادر خواهد شد 
و آن روز را بــه عنوان روز تصویب اعالم 

خواهند کرد.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: 
لغو تحریم ها دو مرحله دارد؛ مرحله اول 
بطور رسمی توسط شورای وزیران انجام 
خواهد شد و زیرســاخت لغو تحریم ها 

صورت می گیرد.
عراقچــی افزود: اما اجــرای آن در 
مرحله دوم رخ خواهــد داد؛ مرحله ای 
که طرفیــن اقدامات خود را انجام داده 
و اجرای این »قانون لغو تحریم« روزی 
خواهــد بود که به عنــوان روز اجرایی 
شدن شناخته می شود. وی تاکید کرد: ما 
یکسری اقدامات را در فردو، نطنز و اراک 
انجام خواهیم داد و آنها نیز مشغول تهیه 
یکسری پیشنویس ها و دستورالعمل ها 
برای شرکت ها و کمپانی ها و همچنین 
مکاتبات نامه هــای الزم در این زمینه 

خواهند شد.
 تقویم زمانی روحانی

 به غایت خوش بینانه است
»پالیتیکو«  آمریکایی  نشریه  وبگاه 
نیز در گزارشی نوشت: مقامات آمریکایی 
معتقدنــد که انتظارات تهران برای رفع 
تحریم ها تا 2 مــاه آینده غیرواقع بینانه 

است.
در ادامه گزارش آمده است: تقویم 
زمانی روحانی، ممکن اســت به غایت 

خوش بینانه باشد.
از  بســیاری  افــزود:  پالیتیکــو 
کارشناسان مســائل هسته ای از جمله 
کارشناســان وزارت انــرژی دخیل در 
مذاکرات هســته ای ایران بر این باورند 
که انجام اقدامات مورد نیاز توسط ایران 

ممکن است 6 ماه یا بیشتر زمان ببرد.
بقیه در صفحه 10


