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پیروزی جبهه مقاومت در حلب آنچنان بود که هر کس که در دنیا با پیروزی 
تفکر دین پایه بر تفکر مادی مشکل داشت را در یک صف قرار داد و برای انحراف 
اذهان از عظمت آن به صحنه آورد. اما همه آنها که از ناراحتی فریادها سر دادند 
می دانند که کتمان عظمت پیروزی حلب امکان پذیر نیســت. آنچه در این بین 
یک بار دیگر خود را خیلی عریان نشان داد، »یکی شدن« آن هایی بود که به دروغ 
چند گانه و متفاوت دیده می شدند. به عنوان مثال جالب این است که جبهه تروریزم 
و حامیان آن در حلب شکست می خورند و در ایران یکی از عوامل فتنه - میرمحمود 
موسوی در مصاحبه با روزنامه شرق - شکست خوردن تروریست های تکفیری از 
جبهه مقاومت را افسانه خواند! در تجزیه و تحلیل عظمت پیروزی حلب و کنش ها 

و واکنش های پیرامون آن باید گفت:
1- برای اینکه پیروزی بزرگ حلب روی ندهد، تالش گسترده و چند الیه ای 
از سوی همه اجزاء جبهه استکباری صورت گرفت. سازمان ملل و شخص دبیر کل 
آن که وانمود می شــد در منازعات جهانی نقش داور و حل کننده دارد، به موازات 
تشدید محاصره تروریست ها از وقوع بحران انسانی در حلب و به یاس مبدل شدن 
تالش های بشردوستانه! خبر می داد و در روزهای آخر که دیگر هیچ امیدی به حفظ 
شهر حلب در دست تروریست ها نداشت، طرح چهار ماده ای ارائه کرد که براساس 
یکی از بندهای آن اداره حلب پس از خروج مسلحین باید توسط یک تیم مستقل 
که در آن نمایندگان تروریست ها و نماینده دولت وجود دارد و زیر نظر نماینده ویژه 
دبیر کل در امور سوریه قرار می گیرد، اداره شود. در واقع معادله ای که دی میستورا 
در جلسه اخیر شورای امنیت ارائه کرد، حفظ موقعیت تروریست های رانده شده و 

تبدیل پرچم سازمان ملل به بیرق گروه های ارهابی بود.
همزمان با تالش های شورای امنیت برای نجات تروریست ها، آمریکا، انگلیس 
و فرانسه بر برقراری آتش بس که در واقع متوقف ساختن حرکت جبهه مقاومت 
و دادن تنفس مصنوعی به گروه های تروریســتی بود، تاکید می کردند و همزمان 
در صدد بودند بنام ارسال کمک های انسانی، تسلیحات جدیدی به تروریست ها 
در حلب برسانند. بر این اساس زمانی که دولت های روسیه و سوریه اعالم کردند، 
محموله ها را بازرســی کرده و از ارســال کمک های دارویی و غذایی به مردم در 
محاصره حلب استقبال می نمایند، آنان از ارسال محموله ها خودداری کرده و نشان 
دادند که در واقع در پی ارسال محموله های تسلیحاتی و تشدید بحران امنیتی و 
نجات تروریست ها هستند. اما از آن طرف جبهه مقاومت که می دانست با نزدیک 
شدن زمان نهایی آزاد شدن حلب، فشارها از سوی آمریکا و عوامل منطقه ای آن 
افزایش می یابد، عالوه بر ســرعت دادن به عملیات آزادسازی، یک روند سیاسی 
مبتنی بر پذیرش مشــروط آتش بس را طراحی کردند و عمال  ابتکار عمل را در 
تخلیه حلب از تروریســت ها در دســت گرفتند. در این میان دولت سوریه طی 
بیانیه ای اعالم کرد که گروه های تروریستی می توانند با به جای گذاشتن تجهیزات 
سنگین و نیمه سنگین و با به همراه داشتن تسلیحات سبک حلب را ترک کنند و 
بر این اساس چند کریدور خروج طراحی و دولت امنیت آن را بر عهده گرفت. این 
تاکتیک، تروریست های مستقر در شرق حلب را به دو دسته تقسیم کرد. دسته ای 
که تحت فشار آمریکا و عوامل آن و به امید کمک ویژه جریان استکباری بر حفظ 
موقعیت خود در حلب تاکید داشتند و گروه بزرگتری که امیدشان را تا حد زیادی 
از دست داده و درباره اصل ادامه جنگ با دولت سوریه به تردید افتاده بودند. باز 
شدن کریدورهای جنوبی و غربی حلب و تامین امنیت آنها توسط ارتش سوریه 
به این دسته از تروریست ها کمک کرد تا کاًل از گردونه خارج شوند و از قضا اینها 

گروه  بزرگتر تروریست ها بودند.
2- یکی از موضوعات مهم و درس آموز جنگ حلب، نحوه عمل جبهه مقاومت 
در آزادسازی و به خصوص مدیریت انسانی آن بود. این موضوع از آنجا اهمیت خاصی 
دارد که تقریبا هیچ کدام از اضالعی که امروزه در یک عنوان مشــترک، »جبهه 
مقاومت« خوانده می شوند، پیش از جنگ در سوریه، جنگ با گروه های تروریستی 
از نوع داعش و النصره را تجربه نکرده بودند و این در حالی بود که همه می دانستند 
ارتش آمریکا پس از هشت سال جنگ با یک جزء کوچکتر این گروه ها - یعنی گروه 
موسوم به »توحید و جهاد« که تحت فرماندهی ابومصعب زرقاوی عمل کرد - در 
عراق شکســت خورده و این کشور را ترک کرده بود. بر این اساس چند ماه طول 
کشید تا نیروهای جبهه مقاومت که تحت فرماندهی مستقیم سردار سلیمانی عمل 
می کردند، قلق این گروه ها را به دست آورده و سازمان متناسب برای مقابله با این 
گروه ها را طراحی و نیروهای متناســب با آن را آموزش داده و به تجهیزات الزم 
برسانند در واقع در این چند ماه، جبهه مقاومت از یک سو باید حرکت این گروه های 
نوظهور و پیچیده تروریســتی را سد می کرد تا نتوانند بر مراکز استراتژیک مثل 
پایتخت، سواحل و جاده های اصلی سیطره پیدا کنند و از سوی دیگر باید سازوکار 

الزم را برای خروج از وضع دفاعی به وضع هجومی فراهم می نمود.
 جبهه مقاومت اولین ضربه ســخت را با محوریت حزب الله در اواسط خرداد 
ماه 1392 در منطقه قلمون به تروریســت های »النصره« وارد کرد که به عملیات 
القصیر مشهور شده است و با عملیات یبرود که چند ماه بعد صورت گرفت، ضربه 
القصیر را تکمیل کرد. عملیات القصیر که اولین عملیات تهاجمی جبهه مقاومت 
در ســوریه به حساب می آید، آنقدر مهم بود که در همان زمان نشریه آمریکایی 
»کریستین ساینس مانیتور«، در یادداشتی به قلم کارشناس نظامی خود »نیکوالس 
بلنفورد« پیش بینی کرد هدف بعدی فاتحان القصیر، حلب خواهد بود. در واقع از 
نظر نظامی بعد از مسدود شدن مسیر ارسال تسلیحات از سمت لبنان و مدیترانه 
حاال نوبت بستن مسیر تســلیحاتی حلب بود که از مرزهای ترکیه و استان های 

جنوبی آن می گذشت.
بر این اســاس اضالع جبهه مقاومت به زودی  توانستند از عالیق و اولویت 
خود عبور کرده و در موضوع آزادسازی حلب به توافق برسند. در این بین ایجاد 
وحدت فرماندهی در حلب یک نکته اساسی بود و پذیرفتن نقش فرماندهی یک 
نیروی نســبتا جوان سپاه پاسداران دشوار به نظر می رسید، اما به زودی حتی از 
سوی ژنرال های برجسته ارتش سوریه پذیرفته شد. خصوصیت این فرمانده نسبتا 
جوان این بود که خارج از قواعد رایج نظامی همواره در قلب خطر حضور داشــت 
و بیش از دیگران مسیرها و زمان ضربه زدن به تروریست ها را می دانست. جبهه 
مقاومت عملیات آزادســازی حلب را با بهره گیری از تاکتیک های کامال جدید در 
دستور کار قرار داد. این تاکتیک ها پیش از این در جنگ دیگری تجربه نشده بود.
فرمول پیچیده و چند وجهی »عملیات پیوسته با بهره گیری از نیروهای اندک 
تازه نفس« در واقع در جنگ حلب محک خورد و توانایی باالی آن به اثبات رسید و 
از این  رو جا دارد که در آکادمی ها و دانشگاه های مطرح نظامی تدریس شود. به هر 
روی برنامه ای پیچیده در مقابل »گروهی پیچیده متکی به روش های بی سابقه« به 
میدان آمد و در یک دوره نسبتا کوتاه- حدود 2 سال و نیم- توانست به آزاد شدن 
حلب منجر شود. پیروزی در حلب در واقع پیروزی بر همه تجربه های نظامی دنیا 

بود که یک جا به النصره و گروه های تابع آن داده شده بود.
جبهه مقاومت در مرحله آخر می توانست با ادامه همان سیکل عملیاتی و طی 
یکی- دو روز بقایای النصره را در شرق حلب از بین ببرد اما از آنجا که از یک سو 
این اقدام، مردمی که بصورت متراکم در یک جغرافیای حدود 5000 کیلومتر مربعی 
به »ســپر انسانی« تبدیل شده بودند را به شدت آسیب می زد و از سوی دیگر به 
منازل و سایر ابنیه شهر آسیب جدی وارد می کرد. جبهه مقاومت به یک تاکتیک 
انسانی مبادرت ورزید و اعالم کرد که با خروج تروریست ها از حلب موافق بوده و 
به شرط بر زمین گذاشتن سالح های نیمه سنگین، امنیت خروج آن ها را هم تأمین 
می نماید. این تاکتیک بخش وسیعی از نیروهای النصره که امید به موفقیت را از 
دست داده بودند از این گروه تروریستی جدا کرد و نیز به ده ها هزار شهروند حلب 

امکان داد تا بدون آسیب از مهلکه بگریزند.
3- اینک حلب آزاد شده و در واقع جبهه استکباری به اسارت حلب درآمده 
است. پیروزی جبهه مقاومت چشمان غرب و هم پیمانان آن را خیره می کند. غرب 
به خوبی می داند که این پیروزی اگرچه اواًل به ملت مظلوم سوریه تعلق دارد ولی در 
افکار عمومی به عنوان پیروزی بزرگ ایران جا می افتد و این موضوع جاذبه انقالب 
اسالمی را افزایش می دهد. آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، فرانسه، ترکیه، 
عربستان و... به هیچ وجه فکر نمی کردند ایران بتواند یک جبهه جهانی - منطقه ای 
که بر شکست متحد ایران در دمشق همداستان شده بودند را شکست بدهد اگر 
به آرشیو تحلیل های سال 2013 این کشورها سری بزنیم در می یابیم که با خطوط 
برجسته نوشته اند، تروریزم و تکفیر، انقالب ایران و هواداران آن را در کام خویش 
می گیــرد و از بین می برد. پیش از عملیات خرداد 92 حزب الله در منطقه قلمون 
تحلیل گران نظامی اسرائیل بطور خیلی علنی می گفتند جنگ سوریه، حزب الله 
را به پایان خود می رساند. امروز آنان می گویند اینک حزب الله تجربه یک جنگ 

پیروز در کوچه ها و خانه های حیفا و صفد را بدست آورده است.
4- یــک نکته مهم پیروزی حلب، پیروزی اخالقی اســت وقتی یک جریان 
شهادت طلب با نثار جان خود، تروریست ها را شکست می دهد در واقع یک حق 
بزرگ بر گردن بشــریت پیدا کرده و همواره از سوی وجدان های انسانی تمجید 
می شود اما از آن طرف وقتی یک جریان با تکیه بر پول و سالح و زیر پا گذاشتن 
همه قواعد به ملتی مظلوم هجوم می آورد، یک شکست بزرگ اخالقی دراز مدت 
و پایدار را برای خود رقم می زند. حاال اگر نثار جان نیروهای شهادت طلب به آزاد 
شدن شهر بزرگی مثل حلب منجر شده و به شکست جبهه ظالمانه بیانجامد، به 
شکل الگویی قابل تکرار و پرجاذبه درمی آید و می تواند در هر نقطه ای که نشانی از 
آن جبهه ظالمانه وجود دارد،  علیه آن به حرکت درآید و نیز اگر یک جبهه منسجم 
اســتکباری با زیرپا گذاشتن اصول اخالقی به میدان بیاید و شکست هم بخورد، 
احســاس ضعف در مواجهه با جبهه شهادت طلب بر تار و پود اجزاء آن مستولی 
می شود و دودمان هر جزء آن را به باد می دهد. این است رمز عظمت آزادسازی حلب.

 آزادی حلب چرا برای غرب 
تا این حد سهمگین است؟

هندونه

سعداهلل زارعی

* تسلط کامل ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر شهر حلب را به رهبر حکیم 
انقالب، خانواده های شهدای مدافع حرم و مردم سوریه و ایران اسالمی تبریک عرض 
می کنم و به آمریکا، رژیم صهیونیســتی، آل سعود و... می گویم که جبهه مقاومت 
تا ریشه کن کردن کفر و نفاق و ظلم و استکبار در خط مقدم نبرد حضور خواهد 

داشت و آزادی حلب شروع این حرکت بزرگ است.
0936---1700

* قابل توجه کاســبان برجام! در خانه اگر کس اســت یک حرف بس است. شاه 
خائن از مملکت فرار کرد نه با مذاکرات بلکه با مقاومت و اقتدار امام و امت، عراق 
صدامی به صحنه همراهی با انقالب اسالمی تبدیل شد ولی با مقاومت جانانه امت 
شــریف ایران و رهبری امام، حلب الحمدهلل آزاد شد نه از مذاکرات برجامی بلکه 

با مقاومت ولی متأسفانه هنوز عده ای در حال مدیحه سرایی برای برجام هستند.
طباطبائی- نیکنام
* آقای ظریف در ژاپن از مسئله هسته ای و مقاومت سوریه با کلمه برد برد سخن 
به میان آورده است. عرض بنده این است که اگر یک فرد شروری به خواستگاری 
دختر شــما بیاید و شــما با او به مخالفت برخیزید و او شما را تهدید به اسید و... 
نماید آیا حاضر به مصالحه برد برد با او خواهید بود یا با او به مقابله برمی خیزید! 
واقعا مایه تعجب اســت که در قضیه ســوریه که شیطان بزرگ، انگلیس، فرانسه، 
اردوغان، آل سعود، قطر و... با یک مشت تروریست جان و مال و ناموس مردم سوریه 

را نشانه رفتند دم از برد برد زدید؟!
وفائی- قم
* داســتان هواپیماهای کاغذی بوئینگ حکایت همان وعده ســر خرمن است با 
کارشــکنی و بدعهدی آمریکا چه تضمینی وجــود دارد که تا زمان موعد تحویل 
هواپیماها، آمریکا بازی ضدایرانی دیگری را آغاز نکند و یا خرید این هواپیماهای 

فعال روی کاغذ صرفا یک شعار انتخاباتی برای دولت نباشد!
041---3783

* پروازهای خیالی با هواپیماهای کاغذی ایرباس و بوئینگ به همراه قراردادهای مجعول 
نفتی و قراردادهای کشتی سازی با کره ای ها و... اینها همه در پسابرجام با 2 گل خورده 
و 3 گل زده بهت و سرگردانی مردم چشم انتظار و صد روزه به همراه چاشنی وعده های 
پوچ چند ســاله اخیر، منجر به ســقوط دردناکی برای غربگرایان در ذهنیت عمومی 
خواهد شد و رهایی از این سقوط هولناک میسر نمی شود مگر با بازگشتن به آغوش 

ملت و تبعیت از فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقالب. تاریخ گواه این ادعاست.
محمودی

* هزاران جوان تحصیل کرده و با ایده های جدید و بومی در کشــور جویای کار 
هستند آنگاه قراردادهای با بیگانگان قابل شمارش نیست! به جای ایجاد اشتغال 
برای جوانان برای دیگر کشــورها اشتغالزایی می کنند و به جای رشد و پیشرفت 
در صنعت به واردات کاالهای مصرفی ســاخته شــده با فن آوری های نوین بیگانه 
مشغولند! اگر مسئوالن به دنبال تدبیری برای سازندگی ایران اسالمی هستند! پس 
چرا این قراردادهایی که با خارجی ها بسته شده در مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد؟!
021---2811

* کاش دولت به جای هیاهوی خرید هواپیمای  نسیه  ای به وعده های انتخاباتی که 
داده بود عمل می کرد، چرا دولت تصور می کند گره کور اقتصاد و معیشت در خرید 
هواپیما و کشــتی کره ای است! در حالی که بیکاری کانون خانواده ها را با تهدید 
جدی مواجه کرده است، واقعا مشکل کشور این هایی است که دولت می گوید؟ البته 
برجام تمام مشکالت را قرار بود رفع کند ولی به جای آن بر شدت تحریم ها افزود!
بابایی- سیستان و بلوچستان

* آقای رئیس جمهور آن زمان که شــما دولت را تحویل گرفتید و ذخیره گندم 
کشــور را برای 2 ماه اعالم کردید اندکی تا برداشت گندم سال جدید باقی مانده 
بود. بنابراین گندم ذخیره کشور حتی کفاف یک ماه بعد از برداشت محصول جدید 
را می داد. کاش به جای دادن اطالعات مبهم و بعضاً نادرست معوقات گندمکاران 
را به موقع پرداخت می کردید و کاش با وجود گرانی آب و برق و... به مبلغ خرید 

گندم از گندمکاران اضافه می کردید.
قربانی و 4208---0912

* برجام بی حاصل 3 سال کشور را در رکود فرو برد و دست آخر برخی از آقایان 
با تمدید تحریم ها به پوچ بودن آن پی بردند گویا در قراردادهای خسارت بار نفتی 
هم مردم باید تاوان اشتباه آقایان را بپردازند. امیدوارم قوه قضائیه و دیگر نهادهای 

ناظر مانع تکرار چنین اتفاقات آینده سوزی بشوند.
021---3885

* دولــت با پایین آوردن پی درپی آمار مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی 
و ســپس اعالم بســته شدن این پرونده نشــان داد که اراده ای در مبارزه با فساد 
ندارد. اگر این چهار نفر دریافت کننده حقوق های نامتعارف را هم اعالم نمی کردند 

سنگین تر بود!
0918---7989

* ما قید برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی را در این دولت زدیم! 
حداقل تعداد این غارتگران بیت المال را هر روز پایین نیاورند.

0913---1935
* خیلی ســاده لوحانه است که به یک رژیم تفرقه انداز که مواضع ضد ایرانی خود 
را علنی اعالم می کند لبخند دیپلماتیک بزنیم و با آن تعامل سیاسی و اقتصادی 
داشته باشیم بازگشایی سفارت انگلیس در کشور اجازه دادن به مداخله روباه پیر 
در مســائل داخلی کشور بود در تاریخ به راحتی می شد موارد زیادی از مداخالت 
انگلیس را مشاهده کرد. برای عزت و افتخار ملی هم که شده باید پاسخ کوبنده ای 

به گزافه گویی های نخست وزیر انگلیس داده شود.
021---2811

* انگلیســی های خبیث همان وایکینگ های وحشی بودند که در یک جزیره که 
االن کشور انگلستان شده دزدی می کردند و پول درمی آوردند. واقعاً زور دارد که 

نخست وزیر چنین کشوری علیه ایران زیاده گویی کند و مسئوالن ساکت باشند.
0915---2986

* تصور آقای رئیس جمهور درمورد برجام ما را به یاد داستان لباس نامرئی پادشاه 
می اندازد. خواندن این داستان را به همه توصیه می کنم.

0913---3572
*  دولت یازدهم مدام رئیس جمهور سابق را به علت کاغذ پاره خواندن قطعنامه ها 
مــورد عتاب قرار می دادند و اینک آقای ظریف، تمدید تحریم ها را بدون ضمانت 

اجرائی می داند؟ این دو حرف چه تفاوتی با هم دارند؟!
چابک از قم
* در شــبکه فولیکس آلمان یک مستند با موضوع منطقه خاورمیانه پخش شد 
در این مســتند بارها از خلیج  فارس با عنوان جعلی نام برده شــد. در حالی که تا 
قبل از این تمام شبکه های آلمانی نام خلیج فارس را به رسمیت می دانستند! این 
در حالی است که اقدامات دولت یازدهم موجب شده ایران به بازار پررونقی برای 
تجار آلمانی تبدیل شود. هر چند واکنش ضعیف مقامات دولت یازدهم به مواضع 

وزیر اقتصاد آلمان پیامدی بهتر از این نخواهد داشت!
مهاجری - آلمان
* جناب آقای نعمت زاده براســاس کدام قاعده منطقی اظهار می دارند باید تعرفه 
واردات را کاهش دهیم؟! وقتی جنس ارزان وارد کشور شود مردم به صورت طبیعی 
جنس ارزان را رها نمی کنند تا جنس داخلی را که قطعا گران تر اســت خریداری 
کننــد. چرا تیم اقتصادی دولت می خواهد به طور کامل رکود بر کشــور و تولید 

داخلی حاکم شود و هر روز بر آمار بیکاران افزوده شود؟
علی اکبر محمدرضائی
* از خداونــد متعال عاجزانه درخواســت می کنیم که معلم قرآن انقالب حضرت 
حجت االسالم والمسلمین آقای قرائتی را شفا عنایت کند تا ملت تا سال های طوالنی 

دیگر از سخنان و حکمت ها و درس های قرآنی ایشان بهره مند شوند.
4662---0912و3949---0912

* بنده تولیدکننده شــیرهای آبیاری قطره ای در کشور هستم اما دولت به جای 
حمایت از ما تولیدکنندگان، با وارد کردن شیرهای چینی عمال ما را به ورشکستگی 
نزدیک کرده است. مثال در پروژه های آبیاری قطره ای عظیمی که در استان سیستان 
و بلوچستان و یا خوزستان در حال انجام است محصوالت تولید داخل جایی ندارد! 
چرا از تولیدکننده داخلی حمایت نمی شود؟ چرا تنها شعار حمایت سر داده می شود؟
021---0528

* بسیاری از کارگران هستند که به علت بی تدبیری ها ماه هاست که حقوق خود را 
نگرفته اند و به علت رکود و تورم و تعطیلی کارخانه ها بعد از 16-15 سال سابقه کار 
در آستانه اخراج قرار دارند. کارخانه نساجی بروجرد با 400 کارگر و خودروسازی 
این شهر با بیش از 200 کارگر از جمله کارخانه هایی است که در آستانه تعطیلی 
است و ماه هاست کارگران حقوق نگرفته اند مشکل بیمه نیز از مشکالت عمده این 

کارگران است. از مسئولین امر انتظار رسیدگی دارم.
گودرزی - بروجرد

کوتاهی دیوان محاسبات
در پیگرد قضائی مدیران نجومی

دیوان محاسبات همچنان از اعمال قانون درباره مدیران نجومی طفره می رود.
روزنامه رســالت در یادداشتی نوشت: بیش از پنج ماه است که مقام معظم 
رهبری و هموکه همه قضات و مسئولین قضائی و دادرسان در مقام تمییز حق 
اعتبار حضورشان در مسند قضا به تنفیذ  مستقیم و غیرمستقیم معظم له می باشد، 
حکم مجازات اداری و جزای نقدی نجومی بگیران را در برگشت وجوه غیرقانونی و 
غیرشرعی تصاحب شده و عدم داشتن لیاقت حضور در مسند مدیریت را صادر 
کرده اند و لزوم   توجه به مطالبات حق طلبانه مردم و ائمه جمعه دلسوز، اعالم 
عمومی و اطالع رسانی اقدامات مراجع نظارتی را صادر فرموده اند اما هنوز مردم 
از چگونگی رســیدگی به آن بی خبرند چرا؟ مسئول این غفلت کیست و عامل 

این تسامح کدام مرجع است؟
 عضو کمیســیون اصل 90 مجلس می گوید: »پرونــده برخی مدیران در 

حقوق های نجومی با پادرمیانی برخی مسکوت مانده است.«
عضو محترم کمیســیون اصل 90 می گوید: »ما به دیوان محاســبات ایراد 
داریــم و نمی دانیم که مبنای حقوق 20 میلیون تومان کدام قانون اســت که 
مــازاد بر آن را به عنوان تخلف پیگیری می کنند؟« او می پرســد؛ مقاماتی که 
دســتور پرداخت حقوق های نجومی را داده اند یا به عنوان مباشر یا مسبب در 
این پرونده ها مســئول اند و باید مورد محاکمه قرار گیرند. اما آیا چنین نشــده 
اســت؟! در ذی حق بودن مردم برای اطالع از چگونگی نتایج رسیدگی به همه 
تخلفات از جمله تخلف نجومی بگیران همین بس که عالوه بر قانون اساســی و 
قانون محاسبات عمومی و قانون انتشار و دسترسی عموم به  اطالعات در سند 
باالدســتی قانون برنامه پنجم این حق اطالع برای صاحب نظران در آگاهی از 
متــن آرای محاکم قضائی مورد تاکیــد قرار گرفته و حتی به مردم صاحب نظر 
حق تحلیل و نقد آرا و محاکم قضائی را مقنن داده است حال این پرسش مطرح 
اســت و وقتی مقنن اجازه بارگذاری آرای قطعی محاکم )که حکم حاکم شرع 
دیوان را هم شــامل می شــود( را در سایت قوه قضائیه داده، وقتی قانونگذار در 
قانون عادی و اساســی حق آگاهی و اطالع عموم را از متن آراء و احکام دیوان 
محاسبات داده، وقتی میلیاردها ریال برای سامانه سنا هزینه شده چرا دیوان به 
قول عضو کمیســیون اصل 90 با پادرمیانی، پرونده برخی از مدیران را به جای 

انتشار مسکوت گذاشته است؟
به نظر می رسد که دیوان محاسبات ادبیات مالی و محاسباتی قانون خاص 
خود را رها و با واژه های غیرمرتبط با قانون مورد عمل به موضوعات مالی نگاه 
می کند کاربرد واژه هایی همچون حقوق نامتعارف، ناعادالنه به جای، دریافت و 
پرداخــت غیرقانونی و  احراز یا عدم احراز تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی در 
تنظیم گزارش حسابرسان و متن دادخواست و آراء هیئت های مستشاری، مسیر 
رسیدگی و دادرسی در دیوان را از مسیر قانونی موضوعه  منحرف و ادبیاتی را 

وارد دیوان کرده اند که هیچ ربطی به ماموریت دیوان ندارد.
رئیس دیوان بدون اشاره به یک پرونده و اعالم محکومیت اداری و محکومیت 
جبرانی آن از 397 پرونده به صورت فله ای نام می برد که مدیران، حقوق نامتعارف 
و ناعادالنه گرفته اند. مگر دریافت و پرداخت حقوق مدیران عرفی است که عده ای 
نامتعارف گرفته باشند؟ حقوق و مزایا یا قانونی است یا غیرقانونی اگر قانونی است هیچ 
و  اگر غیرقانونی است با دریافت کننده یا پرداخت کننده آن به عنوان متخلف با وصف 
مجرمانه متصرف در وجوه دولتی است یا مبرا، غیرعبور از این مسیر کژراهه است.

تصرف غیرقانونی توسط هر کس، هر مقام و هر مدیر در وجوه دولتی جرم 
اســت آیا دیوان محاسبات در خصوص پرونده های حقوق های نجومی حتی در 
یک مورد چنین جرمی را  احراز و در رای بدوی و قطعی هیئت های مستشاری 
منعکس کرده اســت؟ اگر اعاظم دیوان بر این باور نادرســت باشند که دیوان 
صالحیت ورود به رسیدگی به جرم را ندارد به این بزرگواران توصیه می شود با 
بازخوانی تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاســبات آنجایی که مقنن می گوید 
»هیئت های مستشــاری در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعالم رای نسبت به 
ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادســرای دیوان برای تعقیب به مراجع 
قضائی ارســال کنند« بفرمائید این جرم در دیوان چه جرمی است؟ قتل؟ زنا؟ 

ترک انفاق؟ یا... کدامیک؟
اشک تمساح برای اشغالگران

و جنایتکاران جنگی
محافل رســانه ای غرب که در زمان اشغال و جنایات وحشیانه  تروریست ها 
در جنگ ســکوت اختیار کرده بودند، اکنون برای سرکوب تروریست ها و فرار 

آنها اشک تمساح می ریزند.
مرور گزارش روزهای اخیر رسانه های غربی و عبری-عربی منطقه ای در کنار 
برخی رسانه های بیگانه فارسی زبان حاکی از عملیات روانی سنگین برای القای 

جنایت و نقض حقوق بشــر در جریان آزادســازی شهر اشغال شده حلب حکایت 
می کند، این محافل با استفاده از عکس های آرشیوی قربانیان در شهرها و کشورهای 
دیگر، چنین القاء می کنند که نیروهای ســوری مشغول جنایت علیه شهروندان 
هستند و این در حالی است که اغلب تروریست ها، خارجی هایی هستند که ضمن 
اشغال مرتکب جنایات جنگی شده اند بی  آنکه صدای اعتراضی از دولت های غربی  

و رسانه های وابسته به آنها بلند شود.
این رســانه ها در ماه های گذشته تأکید داشــتند که استقرار نیرو و امکانات 
گروه های تروریست بسیار قوی است و نیروهای مقاومت سوری قادر نیستند حلب را 
آزاد کنند؛ آنها همین محور را در ماجرای آزادسازی موصل عراق نیز دنبال می کردند.

پالس اشتباه به آمریکا
برای نقض چندباره برجام

محافل رسانه ای غرب دستور روحانی به ظریف و صالحی در واکنش به نقض 
برجام را اقدامی خنثی ارزیابی کردند.

آقــای روحانی روز سه شــنبه در نامه ای از صالحی  رئیس ســازمان انرژی 
اتمی خواســت در توسعه برنامه صلح آمیز هســته ای، 2 ماموریت را اجرا نماید. 
1- برنامه ریزی برای طراحی و ســاخت پیشــران هسته ای 2- مطالعه و طراحی 

تولید سوخت مصرفی پیشران هسته ای.
همچنــان که هر دو مورد در حد »برنامه ریــزی برای طراحی« و »مطالعه و 
طراحی« است، ضمن اینکه یک سال پیش در مصوبه الزامی مجلس مورد تاکید 

قرار گرفته و تا به امروز به تاخیر افتاده است.
جاش ارنست سخنگوی کاخ ســفید در واکنش به برنامه روحانی گفت: این 

تصمیم تهران، نقض توافق هسته ای نیست.
وی افزود: ما همچنان با توجه به توافق هســته ای به نظارت دقیق بر برنامه 

هسته ای ایران از معدن تا تمامی چرخه سوخت ادامه خواهیم داد.
در همین حال روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشــت: مهم نیست که آیا این 
حرکت روحانی موضع گیری سیاســی برای آرام کــردن نارضایتی داخلی درباره 
تحریم ها است و یا آن که ایران واقعا خواستار توسعه پیشران های هسته ای است و 
برنامه ریزی ای در این باره دارد. خبرگزاری های داخلی ایران مشخص نکرده اند که 
برای این منظور ایران چه میزان غنی سازی اورانیوم انجام خواهد داد. چیزی درباره 
جزئیات فنی آن گفته نشده است. واقعیت اما آن است که بسیاری از پیشران های 
هسته ای در جهان با سوخت اورانیوم غنی شده باالی 90 درصد فعالیت می کنند. 
با این حال، برخی از نیروهای دریایی بزرگ جهان از جمله فرانسه از اورانیوم غنی 
شــده کمتر از 10 درصد برای این نوع پیشــران ها استفاده کرده اند. با این حال، 
واقعیت آن اســت که هرگونه استفاده از اورانیوم غنی شده باالی 3/67 درصد به 

نوعی نقض برجام محسوب می شود.
یکی از تحلیلگران موسســه میدل بری در این باره می گوید که ایجاد پیشران 
هســته ای از سوی ایران به لحاظ »نظری« مطرح شده است اما به دلیل اندازه و 
نیاز به ســوخت گیری های مکرر عظیم و نیاز به راکتورهای پیشرفته از نظر مالی 

برای ایران، راه اندازی پیشران هسته ای غیرعملی است.
خبرگزاری »رویترز« نیز با انتشــار گزارشــی نوشــت: کارشناسان هسته ای 
می گویند اگر اقدام حســن روحانی رئیس جمهوری ایران انجام شــود آن کشور 
احتماال به اورانیوم غنی شده با خلوص باالتر از سطح تعیین شده در مفاد برجام 
نیاز خواهد داشت و این موضوع می تواند بار دیگر نگرانی را در غرب افزایش دهد.

مارک هیبز کارشناس مسائل هسته ای در بنیاد کارنگی می گوید که بر اساس 
تجربه بین المللی ایران از مرحله راه اندازی پیشران هسته ای دور است و در صورت 
عزم جدی در این زمینه مجبور است سطح غنی سازی اورانیوم خود را افزایش دهد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ناشــناس وزارت خارجه روســیه اشاره 
می کند که روحانی تنها دســتور بررســی این طرح را داده است و در عمل ایران 
قصد افزایش غنی سازی اورانیوم خود را ندارد در نتیجه این اظهارات نقض برجام 
نیست. »ادوین الیمن« کارشناس هسته ای در واشنگتن هم معتقد است که توسعه 
یک راکتور مناسب برای دستیابی به اورانیوم به درجه غنی سازی ای که مورد نیاز 

راه اندازی پیشران هسته ای است، دست کم یک دهه وقت می برد.
به نظر می رســد اقدام قاطع و متناسب و متقارن با پیمان شکنی های مداوم 
آمریکا از سرگیری فعالیت سانتریفیوژهای تعلیق شده و غنی سازی 20 درصد در 
راکتور تهران است. در غیر این صورت نقض عهدها از جمله در زمینه احیای تشدید 

تحریم ها شدت خواهد گرفت.

اقدام روی کاغذ
پاسخ مناسب به نقص برجام نیست

نامه رئیس جمهور به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در زمینه 
واکنش به نقض برجام، دستور کاغذی است.

به گزارش رجانیوز، در بخشی از نامه رئیس جمهور به محمدجواد ظریف 
آمده است: به وزارت امور خارجه دستور داده می شود نسبت به اجرای مراحل 
پیش بینی شــده در »برجام« برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و 
دیگر پیگیری های حقوقی و بین المللی الزم را نیز به طور جدی معمول دارد.

برای بررسی مراحل پیش بینی شده در توافق هسته ای باید به قطعنامه 
2231 - به عنوان ضمانت اجرای برجام- رجوع کرد.

مطابق با ســاز و کار تعیین شــده در بنــد 11 و 12 قطعنامه 2231 
شــکایت ایران از طرف مقابل به علت نقض برجام ظرف مدت حداکثر 65 
روز به بازگشــتن تمامی تحریم ها برمی گردد. به این ترتیب که در صورت 
اعتراض ایران به نقض برجام توســط یک عضو دیگر، این مسئله ابتدائاً در 
ســطح کارشناسی بررسی شود؛ در صورتی که این بررسی به نتیجه نرسد 
و اعتراض ایران ادامه پیدا کند موضوع به کمیســیون مشورتی و سپس به 
نشست وزرای خارجه می رود؛ در این جا نیز دو حالت دارد یا ایران می پذیرد 
کــه نقض برجام صورت نگرفتــه- که یعنی پذیرش وضع تحریم ها و یا به 
اعتــراض ادامه می دهد که در این صورت این اختالف به شــورای امنیت 
سازمان ملل می رود که تمام تحریم ها مجدداً باز می گردد! به عبارتی بهتر 
در صورت رجوع به کمیسیون حل اختالف دولت یازدهم حداکثر 65 روز 
فرصت دارد که بازگشتن همه تحریم ها را بپذیرد، عدم رجوع به کمیسیون 
هم به معنی پذیرش تحریم های جدید توسط ایاالت متحده آمریکا است!

انتخاب این مکانیزم در توافق در تاریخ حقوق بین الملل شــاید سابقه 
نداشته باشد اما نامه روحانی به محمد جواد ظریف نیز از جمله عجایب و 
شگفتی های دیگر محسوب می شود چرا که در واقع فرمانی جهت ورود به 
مسیری است که در صورت عملی شدن سرانجام آن جز بازگشتن تمامی 

تحریم ها نخواهد بود!
مسئله جالب توجه دیگر، فرمان رئیس جمهور به علی اکبر صالحی هست 
که برنامه ریزی، مطالعه و طراحی در چارچوب تعهدات بین المللی ایران طی 
سه ماه رکن های اصلی آن را تشکیل می دهند. سؤال اصلی از این جا شکل 
می گیــرد که چرا انجام این اقدامات در چارچوب تعهدات بین المللی ایران 
طی این چند سال متوقف بوده است؟ یعنی اگر علی اکبر صالحی و مسئولین 
سازمان انرژی اتمی مطابق با تعهدات بین المللی قادر به برنامه ریزی، مطالعه 
و طراحی طی این چند سال بوده و از آن سر باز زده اند حتماً غفلت کرده 

و باید پاسخ گوی این کم کاری باشند.
موضوع دیگری که در این نامه شــاهد آن هســتیم مسئله »پیشران 
هســته ای« اســت. مطابق با بند 7 قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوری اســالمی ایران در اجرای برجام« دولت موظف بوده بدون هیچ 

توجهی به توافق هسته ای اقدام به ساخت پیشران ها نماید.
لذا پرواضح اســت که رها کردن این موضوع طی یک سال گذشته و 
پــس از پذیرش توافق هســته ای، از جانب دولت یازدهم به معنی نادیده 
گرفتن مصوبه مجلس است و اجرای صحیح تعهدات خود است؛ همچنین 
اجــرای این تعهــد در این روزها نیز ربطی به نقض برجام ندارد و واکنش 
متناســب با آن محسوب نمی شــود بلکه آن را صرفاً باید عمل به وظایف 
نادیده انگاشته تلقی کرد. در واقع نکته اصلی این است که جمهوری اسالمی 
ایران باید اقدامی متناسب با نقض برجام و وضع تحریم های جدید انجام 
دهــد و نه اجرای کارهای زمین مانده خود! چرا که برنامه ریزی و مطالعه 
در زمینه پیشــران ها چه قبل و چه بعد از برجام برای ایران مقدور بوده و 
هیچ محدودیتی در این زمینه مطابق با هیچ سند بین المللی برای کشور 

وجود نداشته است.
از این مسئله نیز نباید غافل شد که خود دولت و مجلس شورای اسالمی 
اقدام متقابل در برابر نقض آشکار برجام را پیش تر مطابق بند سوم مصوبه 
مجلس در نظر گرفته بودند؛ چنان که مطابق این بند از مصوبه مجلس شورای 
اسالمی دولت موظف به انجام دو کار است 1- توقف همکاری های داوطلبانه 

2- رساندن ظرفیت غنی سازی به 190 هزار سو ظرف مدت دو سال.
لذا در این وضعیت که رئیس جمهور به جای اقدامات عملی و فنی تنها 
به دستوراتی بر روی کاغذ چون برنامه ریزی، مطالعه و تحقیق در چارچوب 
تعهدات بین المللی در ظرف ســه ماه، اکتفا کرده است از مجلس شورای 

اسالمی انتظار می رود که پیگیر اجرای صحیح قانون مصوب خود باشد.

کارشناســان و تشــکل های 
دانشــجویی در واکنــش به نامه 
تاکید  و صالحی  به ظریف  روحانی 
بند  طبق  می بایست  دولت  کردند: 
مجلس،اجرای  مصــوب  قانون   3
اقدامــات داوطلبانه طبق برجام از 

سوی کشورمان را متوقف کند.
روز سه شــنبه، رئیــس جمهور در 
پــی نقض برجام توســط آمریکا وپیرو 
تصمیمات شــورای عالــی امنیت ملی 
و هیئت نظارت بر برجام، دســتورهای 
جداگانه ای را خطاب به وزیر امور خارجه 
و رئیس سازمان انرژی اتمی صادر کرد.
این نامه ها واکنش های متفاوتی را 
در داخل و خارج از کشور در پی داشت.
کاخ سفید: تمدید تحریم ها 

خالف برجام نیست! 
کاخ  ســخنگوی  ارنست«  »جاش 
ســفید در واکنش به نامه های روحانی 
گفــت: از همان ابتــدا در برابر عموم و 
همچنین در نشســت های خصوصی با 
صراحت بــه ایرانی ها گفتیم که تمدید 
قانون تحریم های کشورشــان، موجب 

تضعیف برجام نیست.
ارنســت افزود: ما در طول بررسی 
طرح تمدید تحریم های ایران در کنگره، 
بارهــا اعالم کردیم کــه رئیس جمهور 

)اوبامــا( قانونی را کــه موجب تضعیف 
توافق هسته ای باشد را امضاء نمی کند 
ولی خوب این قانون، خالف توافق هسته 

ای)برجام( نیست.
کربی: دستور روحانی
 نقض برجام نیست

به گزارش فــارس، »جان کربی« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: 
دستور رئیس جمهور ایران برای طراحی 
و ساخت پیشران هسته ای برای حمل و 

نقل دریایی نقض برجام نیست.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در 
گزارشی نوشــت: »دیوید مورتالک« 
که زمانی مدیر روابط اقتصاد بین الملل 
در شورای امنیت ملی کاخ سفید بود، 
درباره دســتور رئیــس جمهور ایران 
گفت: به نظر می رســد که اقدام ایران 
در استفاده از انرژی اتمی در کشتی ها 
براساس برجام ممکن باشد، البته این 
امر به نوع ســوخت بــه کار رفته نیز 

بستگی دارد.
همچنیــن رویترز از قول یک مقام 
کاخ سفید اعالم کرد که  قصد ایران برای 
ساخت پیشرانه های دریایی هسته ای در 
راستای پاسخ به اقدام کنگره آمریکا در 
تمدید »قانون تحریم های ایران« نقض 

برجام محسوب نمی شود.

لزوم واکنش جدی
 به زیاده خواهی آمریکا

علیرضا زاکانی رئیس کمیســیون 
ویژه بررســی برجــام در مجلس نهم 
در واکنش به دســتور رئیس جمهوری 
به ظریــف و صالحی تصریــح کرد: یا 
مشاورین عزیز ریاست محترم جمهوری 
دچار نســیان و بی دقتی در فهم سند 
برجام شده اند و یا استمرار رویه گذشته 
و اعتمــاد به آمریکا را پیشــه نموده اند 
و یــا مأموریت خاصی را بیگانگان برای 
نفوذی ها جهت مشــاوره غلط و ضربه 
زدن بــه مردم ایران تنظیــم کرده اند. 
زاکانی افزود: باید انتظار کشید تا فراتر 
از ارائه راهکارهای نادرست و دردسرساز 
و یا انجام وظایف ذاتی دستگاه ها، اقدامی 
منطقی و جدی را مشاهده نمود تا آمریکا 
که امروز نیازمند برجام است، دست از 
زیاده خواهی های خود بردارد و یا الاقل 

ناامید از طمع ورزی بیشتر شود.
توقف اجرای اقدامات 
داوطلبانه طبق برجام

بســیج دانشجویی دانشگاه صدا 
و ســیما نیز نامه سرگشــاده ای به 
رئیس جمهور دربــاره نقض برجام 
از ســوی آمریکایی ها نوشته است. 
در بخشــی از نامه آمده است: طرح 

در  انگلیســی  روزنامه  یک 
تحلیلــی درباره آینــده توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5 نوشته 
رفع سایه جنگ با برجام، فریبی 
بود که رئیس جمهور آمریکا مطرح 

کرد.
تلگــراف  انگلیســی  روزنامــه 
در یادداشــتی با صحه گذاشــتن بر 
انتقادهای دونالد ترامپ، رئیس  جمهور 
منتخب آمریکا نوشته که وی نباید این 

توافق را دور بیندازد.
انتخابــات  کارزار  در  ترامــپ 
ریاســت جمهوری، توافق هســته ای 
ایران و گروه 1+5 را بدترین توافق به 

دست آمده با مذاکره خواند. 
در این یادداشــت به قلم »امیلی 
النداو« استدالل شده که دولت ترامپ 
بایســتی در توافق هسته ای بازنگری 
کرده و برای بهبود اوضاع پیرامون آن 
تالش کند. وی می نویســد: »کارهای 
زیادی هست که می توان برای تقویت 
این توافق انجام داد: هم از حیث ابعاد 
هســته ای و هم از حیث نگرش های 

دولت آمریکا در قبال ایران.
به گزارش فارس، تلگراف در ادامه 

می نویســد: دولت آمریکا برای ایجاد 
بازارگرمی برای این توافق با معرفی آن 
به عنوان انتخابی بین جنگ و توافق، 
عموم مــردم را فریب داد و گفت که 
پذیرفتن این توافق می تواند به ایجاد 
روابط بهتر با ایران منجر شود، اگرچه 
هیچ نشانه ای مبنی بر واقعی بودن این 

انتظار وجود نداشت.
 از انتظار آفرینی حداکثری تا 

دعوت به نداشتن انتظار 
گفتنی است، برخی مقامات دولتی 
و حامیان برجام، از زمان آغاز مذاکرات 
هسته ای در دولت یازدهم تاکنون از 
رویکرد »انتظار آفرینی حداکثری« به 
»تقلیل گرایی« و »دعوت عمومی به 
نداشتن انتظار« تغییر موقعیت دادند.

در طول مذاکــرات، این تصور - 
از ســوی اعضای تیــم مذاکره کننده 
هســته ای، مقامات دولت یازدهم و 
روزنامه های زنجیره ای- با فشار قوی 
به افکار عمومی پمپاژ می شد که توافق، 
مشکل رکود اقتصادی واشتغال وآب 

خوردن مردم را حل می کند. 
امــا پس از توافق هســته ای و با 
مشخص شــدن چهره واقعی برجام، 

باتقلیل گرایی محض،امتیازاتی موهوم 
برای مردم منتظر رونق و گشــایش 
اقتصادی فاکتور کردند. ازجمله اینکه؛ 
با برجام ســایه جنگ را از سر کشور 
دورکردیم. این ادعا در حالی است که 
آمریکا با سرشکستگی و خسارت تمام 
از افغانستان و عراق خارج شد و سپس 
با وجــود رجزخوانی نتوانســت وارد 
جنگ محدودی با مختصات ســوریه 
شــود. اقتصاد آمریکا با بدهکاری 19 
هزار میلیارد دالری، تحمل جنگی با 
افق تیره و تار را ندارد، آن هم با ایران 
قدرتمندی که در زدن ضربت متقابل 

و موثر مهارت تام دارد.
رهبر معظم انقالب، شــهریورماه 
ســالجاری در دیدار فرماندهان سپاه 
پاسداران فرمودند: »در طول سال های 
گذشته گاهی اوقات سخنانی از جانب 
برخی مسئوالن مطرح شده مبنی بر 
اینکه رفــع تهدید نظامی و جنگ به 
دلیل فالن اقدام بوده است، در حالی 
که این سخنان صحیح نیست، زیرا تنها 
عامل رفع تهدید نظامی، »اقتدار دفاعی 
و نظامــی« و »ایجاد ترس و رعب در 

دشمن« بوده و خواهد بود.«

تلگراف:
رفع سایه جنگ با برجام فریب اوباما بود

تسلیت به همکار
با نهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای خدابخش اجاللی  در 
غم از دســت دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشــان برای آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

كاخ سفید: دستور رئیس جمهور ایران نقض برجام نیست
تمدید قانون تحریم های ایران نقض 
صریــح توافق نامه برجام اســت و 
دولــت محترم طبــق قانون مکلف 
است در قبال نقض عهد طرف مقابل 
در زمینه تمدید تحریم های ده ساله 
ضد ایران، اقدامات متقابل در جهت 
احقــاق حق ملت ایران انجام دهد و 
همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و 
توسعه ســریع برنامه هسته ای صلح 
ایــران را  آمیز جمهوری اســالمی 
سامان دهد به طوری که ظرف مدت 
دو ســال ظرفیت غنی سازی کشور 
به یکصدونود هزار ســو افزایش یابد. 
در بخش دیگری از نامه آمده است: 
از حضرتعالی و ســایر اعضای هیئت 
نظارت بر برجام انتظار داریم هر چه 
ســریعتر طبق بند 3 قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی اقدام قانونی 
و متناســب با نقض عهدهای آشکار 
آمریکایی هــا را در دســتور کار قرار 
دهید و اجرای اقدامات داوطلبانه طبق 
برجام از سوی کشورمان متوقف کنید.

گفت:  شــریعتمداری 
این  مقابل  بایــد در  دولت 
نقض آشکار برجام، پاسخی 
دندان شکن و پشیمان کننده 
هرچه  و  بدهــد  به حریف 
کنار  فعالیت هــای  زودتر 
گذارده و تعلیق شــده را از 

سر بگیرد.
شــریعتمداری،  حســین 
مدیرمســئول روزنامــه کیهان 
درباره ادعای کسانی که معتقدند 
اگر اوباما از اختیارات خود برای 
تعویق اجرای تحریم های 10 ساله 
استفاده کند، برجام نقض نشده 
است؛ گفت؛ تصویب این قانون 
با مواد 21 و 24 و 26 برجام در 
تناقض است و قطعا نقض برجام 
خواهد بود. مدیرمسئول کیهان 
گفت؛ اوباما تاکید کرده اســت 

که این مصوبه را امضاء می کند 
و آنچه برخی از دوستان مطرح 
می کنند استفاده احتمالی اوباما 
از اختیارات رئیس جمهور آمریکا 
برای تعلیق موقــت یک قانون 
 WAIVE اســت که اصطالحا
نامیده می شــود. این قانون به 
اوباما اجازه می دهد مصوبه کنگره 
را برای مدت 3 تا 6 ماه به طور 
موقت به تعلیق درآورد و توضیح 
داد که؛ در ایــن حالت مصوبه 
کنگره لغو نشده بلکه نقض برجام 
به جای خود باقی است چرا که 
بــا تصویب کنگره به یک قانون 

الزم االجرا تبدیل شده است.
در  کیهــان  مدیرمســئول 
پاسخ به ســؤال دیگر خبرنگار 
آقای  اظهارات  درباره  تســنیم 
روحانــی که همــه مراحل را 

بــا رهبری هماهنــگ کرده اند 
گفت؛ پاسخ این سؤال به آسانی 
در دسترس است و کافی است 
فهرست توصیه ها و هشدارهای 
رهبرمعظــم انقالب را که تماما 
موجود است با فهرست اقدامات 
مسئوالن هســته ای کشورمان 
مقایسه کنید تا به وضوح ببینید 
که میــان توصیه های ایشــان 
فاصله ای  آقایــان  اقدامــات  و 
پرناشــدنی و تضادهــای کامال 

آشکار وجود دارد.
شــریعتمداری گفت: دولت 
باید در مقابل این نقض آشکار 
برجام، پاســخی دندان شکن و 
به حریف بدهد  پشیمان کننده 
و هرچه زودتر فعالیت های کنار 
گذارده و تعلیق شــده را از سر 

بگیرد.

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمد امامی کاشــانی در مصالی امام خمینی)ره( 
اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه، مراسم نماز جمعه این هفته تهران از ساعت 10:35 در مصالی 
امام خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی آیت اهلل محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی و شیخ بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه همراه خواهد بود. در پایان آیت اهلل محمد امامی کاشانی به 

ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.

مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت وگو با تسنیم :

پاسخ دولت به نقض برجام
باید دندان شکن و پشیمان کننده باشد

اقامه نماز جمعه تهران به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

گفت: امیر قطر مراسم روز ملی این امیرنشین را با ابراز نگرانی از 
سقوط حلب و تحت عنوان همبستگی با حلب، لغو کرد!

گفتم: اگر منظورش همبستگی با مردم حلب بوده است که 
آنها با آزادی حلب از چنگ تروریست ها خالص شده اند.

گفت: ای عوام! امیر قطر و پادشاه آل سعود در حمایت از تروریست ها 
سنگ تمام گذاشته بودند و حاال که تروریست ها لت و پار شده اند، حق 
دارند عزا بگیرند، چون هم میلیارد ها دالرشــان هدر رفته و هم برای 

مقابله با نیروهای مقاومت نتوانسته اند هیچ غلطی بکنند.
گفتم: چه عرض کنم؟!

گفت: حیوونکی ها دلشون به کمک ها و حمایت های آمریکا و اسرائیل 
خوش بود ولی حاال متوجه شده اند که بدجوری کاله سرشون رفته و 
سنگ روی یخ شده اند و خود آمریکا و اسرائیل هم حال و روزی بدتر 

از نوکرانشان دارند.
گفتم: یارو توی راهروی اتوبوس دو تا دستش را به کمرش 
زده و ایستاده بود. یکی از مسافران بهش گفت؛ مرد حسابی! 
دستهاتو بنداز، اینهمه جا رو اشغال کرده ای! و طرف نگاهی به 

دستهاش کرد و با ناراحتی گفت؛ پس هندونه ها کو؟!


