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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* امام و رهبر و مقتدای جامعه اسالمی و سکاندار انقالب شروط نظام اسالمی 
و ملــت ایران را برای ادامه یافتن برجام و گرفتن تضمین از اروپا در این زمینه 
اعالم فرمودند. حال وظیفه شرعی و قانونی تیم مذاکره کننده و دولت جمهوری 
اسالمی است که با نصب العین قرار دادن دستورات مقام والیت، کلمه به کلمه 

آن را در مذاکرات به نتیجه برسانند.
نوربخش- مشهد مقدس

* ریاست محترم مجلس شورای اسالمی! مطالبات رهبری به عنوان شرط مذاکره 
با اروپا را شــنیدید پیش خداوند متعال مســئولید اگر به جد پیگیری نکنید و 

بگذارید خسارت برجامی بیشتری به ملت تحمیل شود.
دوالبی

* از دولت و مجلس درخواست می شود شروط اعالمی رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای تداوم مذاکره برجام با اروپای بدعهد را لحاظ کنند نه همانند شروط 9 گانه 

معظم له در قضیه برجام را که فقط شنیدید و پشت گوش انداختید!
0915---5507
* رهبر معظم انقالب بار دیگر در سخنرانی خویش به ایران و ایرانی عزت دادند. 
لــب کالم معظم له برای مردم و دولتمردان این بود که ما از غربی ها طلبکاریم 

نه آنها از ما.
0938---4620
* ادامه برجام با آمریکا یا بدون آمریکا برای کشــور و مردم خســارت بار است. 

امیدوارم دولت و دولتمردان متوجه این اشتباه بزرگ بشوند و برگردند.
0915---0210

* دولت به جای شکایت پی درپی از روزنامه کیهان که واقعیت ها را برای مردم 
روشن می کند پیگیر جبران قراردادهای خسارت باری باشد که به کشور تحمیل 

شده است.
0918---1283
* راه حل مشــکالت کشور کنار گذاشــتن مدیریت فرسوده و دست کشیدن از 
آویزان کردن همه چیز به برجام و جایگزینی حرکت پرشتاب به سمت مدیریت 
جهادی اســت و الغیر. در این مسیر بایستی با مفسدان میلیاردی و غارتگران 
بیت المــال برخورد محکم تری صورت پذیرد. آنگاه  همه خواهند دید که نیازی 

به امثال برجام نبوده است.
3072---0915 و 5140---0912
* راه نجــات کشــور از وضعیت بد اقتصادی فعلی را رهبــر معظم انقالب در 
ســخنرانی های متعدد بیان کرده و نشان داده اند جای تعجب و تأسف دارد که 
دولتمردان دســت از نگاه به خارج برنمی دارند و کشــور را چندین سال معطل 

برجام نگه داشته اند.
نعیمی

* هــر آنچه را که خارجی ها در مورد محتوای برجام می گفتند و دولتمردان ما 
تکذیب می کردند اتفاق افتاده است امیدواریم درمذاکره با اروپایی ها اتفاق گذشته 
تکرار نشود همگان توجه داشته باشند جفای به ملت قابل جبران نخواهد بود.
0910---4498
* واقعا متأســفم برای کســانی که حل مشکالت اقتصادی کشور را به رابطه با 

کشوری مثل فرانسه گره می زنند! که خود در حال ورشکستگی است!
0915---9662
* دولتمردان! اگر هدف اصلی شــما از برجام حل مسائل اقتصادی است بارها 
حضرت آقا فرمودند؛ برجام اقتصاد ما را حل نخواهد کرد، پس این راه بی فرجام 

را ادامه ندهید. اروپا دشمن نظام است و به شما کمک نخواهد کرد!
طباطبایی

* باز هم قصه پرغصه و تکراری هتل کوبورگ! آقای عراقچی! دفعه قبل سفالی 
را به عنوان صدف به شما تحویل دادند و به مردم عرضه کردید! گوهرشناسان به 
شــما گفتند این سفال است و شما می گفتید نه! صدف است! از گذشته تجربه 

بیندوزید تا بار دیگر کاله گشاد دیگری بر سر ملت نگذارند.
نیکنام

* دولتمردان ما از جمله آقایان ظریف و عراقچی در مذاکرات خود با کشورهای 
اروپایی در خصوص برجام باید اقتدار و صالبت نظام اسالمی و ملت ایران را به 
رخ آنان بکشــند تا بتوانند نتیجه بگیرند. با کرنش در مقابل بیگانگان به جایی 

نخواهیم رسید.
0915---0609
* متن هر توافقی را به گونه ای می نویســند که در صورت فسخ معامله، طرفی 
که موجب فســخ شده است ضرر و زیان طرف مقابل را پرداخت کند. برجام و 

قراردادهای نفتی و... کاماًل یک طرفه به سود غرب نوشته شده است؟
0918---9891
* آنچه که بیش از خود گرانی های لجام گسیخته اخیر مردم را ناراحت و عصبانی 
می کند اعالم نرخ 9/6 درصدی تورم است. در طول این چند روز قیمت بعضی 
اجنــاس تا 50 درصد افزایش یافته چگونه ممکن اســت نرخ تورم یک رقمی 
باشــد. بنویســید این نوع برخورد با مردم توهین به شعور آنهاست. اصاًل خوب 
اســت مجلس یک تحقیق و تفحص در مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص 

شیوه محاسبه نرخ تورم انجام دهد.
1382---0915 و 9050---0915
* پخش برنامه موفق و جذاب از الک جیغ تا خدا از سیمای جمهوری اسالمی 
متوقف شــده اســت، چرا؟ عوامل فشار به رسانه ملی چه کسانی هستند و چه 

اهدافی دارند؟
0935---9655
* مجری برنامه ماه عســل تلویزیون کارشناس و صاحب نظر در مسائل دینی 
نیست که در خصوص ورود خانم ها به اماکن ورزشی مردانه برای تماشای مسابقه 
نظر می دهد باید یاد بگیریم که هرکس کار خودش را انجام بدهد و در مورد هر 

چیزی نظر ندهیم. چرا که مسئول هستیم.
0911---7919

* چندین ســال اســت تنها جایگاه سوخت گاز در شــهرک شریعتی تهران 
تخریب شده و برای بازسازی و راه اندازی آن کاری صورت نمی گیرد، امیدواریم 

رسیدگی شود.
0936---8132

* خدماتی که بیمارســتان تخصصی چشم [...] مشهد ارایه می دهد و برخورد 
کارکنان و نگهبانی خوب است ولی متأسفانه امور بهداشتی بیمارستان ضعیف 
اســت. بیمارانی که از اطاق عمل به بخش منتقل می شوند از ملحفه و پتوهای 
بیماران ترخیصی استفاده می کنند که این امور غیر قابل پذیرش است! یا بخش ها 
فاقد محل مناسب اقامه نماز است که الزم است تدبیری بیندیشند که در محوطه 

بیمارستان مسجد و در بخش ها محل مناسب برای اقامه نماز مهیا شود.
0938---7453
* از سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و همکارانشان در برخورد 
قاطع با مجرمان و از سردار اشتری به خاطر انتخاب چنین فرمانده شجاع تشکر 

می کنم.
1159---0918 و 2842---0910
* کارهای خالف قانون وانتی های میوه فروش خیابان استخر تهران پارس به جایی 
رسیده که غیر از سد معبر اقدام به دزدی برق از ایستگاههای اتوبوس یا تیرهای 

برق معابر می کنند. شکایت و پیگیری ما هم تاکنون نتیجه نداده است، چرا؟
0912---1160
* در دوره آقای قالیباف در شهرداری تهران روزهای جمعه هر هفته یک ساعت 
قبل و یک ساعت بعد از برگزاری نماز جمعه در مترو خدمات رایگان به نمازگزاران 

داده می شد ولی در مدیریت جدید ارائه این خدمات را منع کرده اند چرا؟
مقدم

* مغازه های عطاری قارچ گونه در ســطح شــهر رو به افزایش هستند و بدون 
داشــتن مجوز داروی گیاهی برای مردم تجویز می کنند. در یک مورد مصرف 
نوعی دمنوش الغری موجب نابودی کبد یکی از اقوام شــده است. چرا وزارت 

بهداشت کاری نمی کند؟
0938---6263

کل شغل ایجاد شده در تلگرام
33 هزار مورد!

آمارهای اعالم شده درباره ایجاد اشتغال در پیام رسان تلگرام تخیلی است.
روزنامه وطن امروز در گزارشی خاطرنشان کرد: 

بررسی ها نشان می دهد آمار های اعالم شده درباره  اشتغالزایی تلگرام مانند 
آمار  اشــتباه روحانی درباره اشتغالزایی فضای مجازی یک آمار رویایی و خالف 

واقع است. 
چند هفته قبل روحانی اعالم کرد ۲ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد 
شــده، اما وزیر ارتباطات ســریعا این آمار را تصحیح کرد و به ۲00 هزار شغل 
تنزل داد. اما واقعیت چیست؟ تجربه سال های اخیر فضای مجازی ایران نشان 
داده تا مادامی که نمونه خدمت خارجی در کشــور وجود داشــته باشد، امکان 
رشد اپلیکیشن داخلی وجود ندارد، از نمونه های بارز آن هم آپارات و کافه بازار 
است. پس از محدودیت آی پی های تلگرام توسط اپراتور های ارائه دهنده اینترنت 
در ایران، حاال موجی از مخالفت ها برابر این اقدام شــکل گرفته است؛ گروهی 
محدودســازی تلگرام را به بستن راه ارتباطی و گروهی دیگر این کار را مبارزه 
با آزادی می خوانند، اما اصلی ترین مخالفان محدودیت تلگرام آن را راهی برای 
کســب درآمد می دانستند که حاال از آن محروم شده اند. حتی یکی از عواملی 
کــه باعث بی رغبتی وزیر جوان بر اجرای تمام و کمال فیلترینگ و در کنار آن 
حمایت از پیام رسان   های داخلی شده، همین موضوع است. رسانه  های زنجیره ای 
و حامی دولت هم همواره تاکید ویژه ای به این موضوع داشته و دارند. عناوینی 
مانند »500 هزار شغل هوا شد«، »فیلتر تلگرام چند نفر را بیکار کرد؟«، »مرگ 
هزاران شغل با فیلترینگ« و... پمپاژ هایی بودند که سعی داشتند پس از تلگرام 
را آخر دنیا تصویر کنند و از همه مردم بخواهند هر طور شده در تلگرام بمانند 

و به سمت پیام رسان های داخلی نروند.
بر این اساس عمده اشتغالزایی که تلگرام طی سال های متمادی در ایران ایجاد 
کرد به ۲ موضوع »راه اندازی و مدیریت کانال« و »عرضه محصول برای فروش« 
ختم می شود که طبق آخرین گزارش مرکز ملی فضای مجازی هم اکنون ۱0 هزار 
نفر در حوزه راه اندازی کانال و حدود ۲۳ هزار نفر در حوزه فروش مشغول به کار 
هستند. مشاغلی مانند طراحی ربات، تولید محتوا و ویراستاری هم در این حوزه 
وجود دارد که حجم آن بسیار اندک است. نکته مهم اینجاست که تمام مشاغل 
نام برده در فضای تلگرام قابلیت رشد در پیام رسان های داخلی را هم دارند. در 
کنار این پیام رسان های داخلی می توانند اشتغال بیشتری را ایجاد کنند. به طور 
معمول  اشتغالزایی در صنعت اپلیکشین در ۳ دسته شغل های اصلی، شغل های 
غیرمستقیم و شغل های سرریز تقسیم بندی می شود. دسته اول کسانی هستند 
که به طور مستقیم برنامه نویسی و طراحی نرم افزار را انجام می دهند. دسته دوم 
شامل مواردی مانند فروش، بازاریابی، مدیریت مالی، منابع انسانی یا بخش های 
اداری کسب وکار است. دسته سوم کسانی هستند که با شرکت های تولیدکننده 
نرم افزار همکاری دارند؛ این مجموعه ها از ارائه دهندگان خدمات سخت افزاری، 
اینترنت، تجهیزات شبکه گرفته تا مجموعه هایی مانند رستوران ها و هتل ها که 
با شــرکت های نرم افزاری همکاری داشــته و خدمات خود را بر بستر آنها ارائه 
می دهند، تشــکیل می شــوند. متخصصان فناوری و اطالعات و برنامه نویسان، 
متخصصان امنیت شبکه و همه کسانی که در قسمت پشتیبانی، بازاریابی، فروش 
منابع انسانی، مالی و خدمات یک گروه توسعه دهنده فعالیت دارند، شاغالن در 
پروسه یک اپلیکیشن نامیده می شوند. با حضور تلگرام در ایران اشتغال در تمام 
این موارد در کشور ما از بین رفت. با بررسی درآمد اپلیکیشن های بزرگ مانند 
توئیتر و فیســبوک می توانیم متوجه کاله بزرگی که ادعا کنندگان  اشتغالزایی 
تلگرام بر ســر می گذارند شویم. بنا بر این گزارش، اشتغال ایجاد شده در شبکه 
اجتماعی فیسبوک ۲5۱05 نفر )سال ۲0۱۷(، توئیتر ۳۳۷۲ نفر )سال ۲0۱۷( 
و وی چت ۲000 نفر )ســال ۲0۱۷( بوده است. اینگونه مشاغل تنها در صورت 
راه اندازی پیام رســان های داخلی ایجاد می شوند و در صورت استفاده صرف از 
پیام رســان های خارجی به وجود نمی آیند. شــاید در نگاه اول، تعداد شغل های 
ایجادشــده در این بخش خیلی عدد بزرگی نباشد، اما زیرساخت اشتغال کشور 
را در حوزه فضای مجازی و نیز شغل هایی که بر بستر آن استوار می شود، ایجاد 
می کند. این شــغل ها اغلب دانش بنیان است و پایه توسعه کسب وکار های آتی 

مرتبط با فضای مجازی را تشکیل می دهد.
به غیر از مشــکالت امنیتی و مدیریت محتوایی که یک پیام رسان خارجی 
ایجاد می کند، سختی هایی که برای کسب وکار ها ایجاد می کند بسیار مهم است. 
در حال حاضر تلگرام حداقل پتانسیل اشتغالزایی و اقتصادی کشور را فعال کرده 
و دیگر بستر ها را مسدود کرده است. تلگرام به دلیل عدم امکان ارتباط با سیستم 
بانکی، ناپایداری و ریســک باالی سرمایه گذاری و عدم امکان پیگیری حقوقی 
تخلفات مالی انجام شده نمی تواند تمام بخش های اقتصادی کشور را فعال کند.

اروپایی ها اگر صداقت دارند
باید علیه آمریکا قطعنامه بدهند

»نــگارش قطعنامه علیه آمریکا؛ آزمون عملی ســاده ای که فاصله حرف و 
عمل اروپا را مشخص می کند«

به گزارش رجانیوز، از جمله شروط ترسیم شده رهبر انقالب برای مذاکره با 

کشورهای اروپایی نگارش قطعنامه ای توسط این کشورها علیه آمریکا به خاطر 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.

رهبر معظم انقالب در دیدار با سران قوا و جمعی از مسئوالن و کارگزاران 
نظام با ترســیم شروط ایران برای مذاکره با کشورهای اروپایی که در واقع باید 

آن را »خطوط قرمز« مذاکرات پیش رو دانست، خاطرنشان کردند:
»آمریکا قطعنامه  ۲۲۳۱ را نقض کرده است؛ آنهایی که عضو شورای امنیت اند 
بایستی در مقابل این حرکت آمریکا، قطعنامه ای علیه او به شورای امنیت ببرند؛ 
یــک قطعنامه علیه آمریکا به عنوان اینکه این [کشــور] ناقض قطعنامه  ۲۲۳۱ 

است. یکی از کارهایی که باید بکنند این است. «
 نگارش قطعنامه توســط کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت موضوعی 
اســت که پیش تر منتقدان برجام نیز به آن  اشاره کرده بودند اما متاسفانه تیم 
مذاکره کننده هســته ای اقدامی برای عملیاتی کردن آن انجام نداد. تاسف آورتر 
آن که مطابق اخبار خبرگزاری های روسی، مقامات روسیه پیشتر و در زمانی که 
آمریکا به نقض آشکار برجام می پرداخت خواهان اجرای همین طرح و محکومیت 
ایاالت متحده در مجامع بین المللی بودند اما با مخالفت تیم ایرانی، خواســت 

روسیه  هیچگاه وارد فاز عملیاتی  نشد.
  شــرطی که رهبر انقالب  به آن  اشــاره کردند همان راه کار مورد  اشــاره  
منتقدان بود که پس از  تصویب تحریم کاتســا توســط  آمریکا برای مقابله با 

آن طرح شد.
رجانیوز ۱۱ ماه قبل درباره راهکار مقابله با تحریم های کاتسا نوشت: برای 
مقابلــه با تحریم جدید می توان دو راه حل حقوقی و عملیاتی درنظر گرفت. در 
باب راه حقوقی باید  اشــاره کرد که انگلســتان، فرانسه، روسیه و چین همگی 
عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند. دیدگاه های روسیه و چین به طور 
ســنتی به ایران نزدیک تر است و انجام رایزنی های کوتاهی می تواند آن های را 
متقاعد ســازد که تحریم جدید آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است البته روسیه 
از آن جایی که خود نیز به تحریم  جدید آمریکا اضافه شده به طور قطع همراهی 
بیشتری خواهد کرد. موگرینی مسئول سیاست خارجی  اتحادیه اروپا هم معتقد 

است که ایران توافق هسته ای را به شکل کامل اجرا کرده است.
 بــا توجه به این شــرایط وزارت امور خارجه بایــد از طرف های اروپایی، 
روســیه و چین بخواهد که با صدور قطعنامه ای در شورای امنیت از آمریکا که 
به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ پایبند باشــد. در واقع ایران باید همان مدل 
رفتــاری  از طرف های اروپایی، روســیه و چین مطالبه کند که آنها پیش تر در 

رابطه با ایران به کار بردند.
از حرمت شکنی روز قدس فتنه گران

تا تله گذاری به بهانه افطار
در ادامه تحرکات باند خاتمی برای بازگرداندن حیثیت این دســت اندرکار 
فتنه و آشــوب نیابتی ســال 88، وی در ضیافت افطار محمدرضا عارف شرکت 
کرد و پشــت ســر ناطق نوری به نماز ایستاد. عارف در سال های قبل نیز برخی 

سران گروهک نهضت آزادی را به مهمانی افطار دعوت کرده بود.
خاتمی مدت هاست به اعتبار انزوا و سرگشتگی خودساخته، سعی می کند در 
مراسم ختم و افطار و... حضور پیدا کند و با انداختن شخصیت های سیاسی در 
رودربایستی و گرفتن عکس با آنها چنین القا کند که از موضع اتهام خارج شده 
است!! باند او سناریوهای مشابهی را در حسینیه جماران )علیه رئیس مجلس و 
رئیس صدا و سیما( و همچنین در مراسم روضه خوانی قدرت اهلل سلیمانی )علیه 
وزیر اطالعات( به اجرا گذاشتند و این در حالی است که خیانت بزرگ خاتمی 
در همراهی با دروغ تقلب و به آشوب کشاندن 8 ماهه کشور مطابق نقشه آمریکا 

و انگلیس و اسرائیل، هرگز از اذهان پاک نخواهد شد.
نکته قابل تأمل در مورد تمسک باند خاتمی به ناطق نوری اینکه همین طیف 
در انتخابات سال ۷6 به تخریب و ترور شخصیت ناطق پرداختند و حتی در مقابل 
مجلس پنجم شعار می دادند »مجلس زوری نمی خوایم/ ناطق نوری نمی خوایم«.

اما فارغ از تله گذاری فتنه گران برای امثال ناطق نوری که مدت هاســت در 
جریان است، یک سؤال مهم تر وجود دارد: ضیافت افطار برای کسانی است که 
ماه مبارک رمضان را محترم می شمارند؛ با این وصف، آیا جماعتی که آشوبگران 
را در سال 88 تحریک به حرمت شکنی علیه مقدسات اسالمی کردند و همان ها 
در روز قدس ضمن کشــیدن ســیگار و نوشــیدن علنی آب در انظار، اقدام به 
حرمت شــکنی ماه رمضان کردند، اعتقادی به حرمت روزه ماه مبارک رمضان 

دارند که افطارش نیز محترم و موجه باشد؟!
و باالخره اینکه خاتمی با این قبیل صحنه ســاز ی ها نمی تواند خود را از بار 
ســنگین خیانتی که مرتکب شده برهاند. مگر اینکه اعالم توبه کند و تضمین 
دهــد که جبــران خواهد کرد و حقیقت دروغ تقلب را به مردم بگوید. به تعبیر 

قرآنی »اال الذین تابوا و اصلحوا و بینوا.«

زیباکالم: فراکسیون امید
دنبال منافع خود هستند نه مردم

صــادق زیباکالم می گوید فراکســیون اصالح طلبان در مجلس هیچ کاری 
برای مردم انجام نداده و مردم ناراضی هســتند اما مهم این اســت که با رفتن 
اعضای فراکسیون امید به مجلس، نامزدهای دیگر نتوانستند به مجلس بروند.

زیباکالم در مطلبی آشفته می نویسد: از دل اصالح طلبانی که به قوه مقننه 
راه یافتند، فراکســیون امید برآمد. فراکســیونی که در این دو سال همواره زیر 

ذره بین جامعه صاحب نظران حرکت می کرد.
متأسفانه امروزه هر کجای جامعه که قدم می گذاریم، با انبوهی از گالیه ها و 
انتقادات مواجه هستیم که حل آن را از دولت روحانی و اصالح طلبان می خواهند. 
سؤال مردم این است که پس فایده و عملکرد نمایندگان مجلسی که به آنها رأی 
دادیم چه بود؟ مردم می خواهند بدانند که فراکســیون امید چه گامی در حل 
مشــکالت اقتصادی، حقوق شهروندی و غیره برداشته است. اگر فقط بخواهیم 
بگوییم که دســتاورد فراکسیون امید چه بوده است، قطعاً باید گفت که اشتباه 
کرده ایم که به همه آنها رأی دادیم. زیرا این فراکسیون که امروز می بینیم، در 

عمل هیچ کاری نکرده است.
بنابراین انتظار منطقی افرادی که به لیســت امید رأی دادند، بسیار بیشتر 
از عملکرد االن آنها بود. اما ما باید واقع بین باشیم. ورود لیست امید به مجلس 
دهم پس از انتخابات ۱۳94 مانع از بســیاری کج رفتاری ها شد. خیلی از مردم 
حتی انتظار نداشــتند که با رأی دادن به لیســت امید، این نمایندگان یک تنه 
برای پایمال نشــدن حقوق مردمشــان و رفع معضالت بجنگند، بلکه بیشترین 
هدف در این بود که افرادی را به مجلس بفرستیم که جای تندروها را بگیرند. 
تندروهایی که جز ایستادن برابر دولت هیچ نقش دیگری در مجلس نداشته اند.
اگر در مجلس دهم دلواپسان و تندروهای دیگر هم ورود می کردند، دولت 

به همین دستاوردهای کوچک نیز نمی توانست برسد.
اگر در مجلس دهم، همچنان تندروها حضور پیدا می کردند، وضعیت بدتر 

از چیزی می شد که اکنون شاهد هستیم.
اما باید تأکید کرد که فراکســیون امید تاکنــون کارهای زیادی را که 
می توانست انجام دهد، انجام نداده. هر چند معتقد هستم اگر زمان به قبل 
بازگردد باز هم باید به لیست امید رأی داد تا مجلس های قبل مانند نهم و 
هشــتم و هفتم دوباره تکرار نشوند. منتها نه به شیوه ای که رأی دادیم. باید 
لیســت دیگری می بســتیم که ۳0 نفر افراد کارآمد آن را تشکیل می دادند. 
۳0 نفــری که پای تک تک رأی مردم می ایســتادند و به جای آنکه دنبال 
منافع خود باشند، دنبال منافع مردم باشند. ایراد از عملکرد فراکسیون امید 

و رئیس آن بسیار است.
مخالفت عارف با حضور

برخی اعضای شورای سیاستگذاری اصالح طلبان
ارگان حزب کارگزاران می گوید محمدرضا عارف، عذر برخی اعضای شورای 

سیاستگذاری اصالح طلبان را که مورد نظر خاتمی بوده اند، خواسته است.
روزنامه سازندگی نوشت: مدتی است شورای عالی اصالح طلبان که وظیفه آن 
سیاستگذاری  در امر انتخابات از یک سو و تعیین راهبردهای جریان اصالحات از 
دیگر سو است، برگزار نمی شود. ریاست این شورا بر عهده محمدرضا عارف است.
ظاهرا بحث بر سر چگونگی اعضای جدید باعث اختالف شده و آقای عارف 
فعال ترجیح می دهد تا برطرف شــدن مشکالت و اختالفات، شورا را با اعضای 

سابق برگزار نکند.
اکنون مدتی است که این شورا برگزار نمی شود. محمدرضا عارف، به سمت 
رئیس  این شورا، قصد دارد در ترکیب اشخاص حقیقی، تغییراتی به وجود بیاورد. 
به همین دلیل نیز شــنیده ها حاکی از آن اســت که او عذر برخی را خواسته و 
برخی را جایگزین آنها کرده است. همین امر دستمایه اختالف جدید در شورای 

عالی اصالح طلبان شده است.
بر ســر این اختالف، البته چندین جلســه نیز برگزار شــده اســت، حتی 
ســیدمحمد خاتمی با برخی از سیاسیون درباره آن صحبت کرده و قرار بر این 
شــده است عده ای به دیدن عارف بروند و مشکل را برطرف کنند. اما عارف نه 
تنها حاضر به تشــکیل جلسه در این باره نشده، بلکه حاضر نشده شورای عالی 

را به روال سابق و با افراد قبلی تشکیل دهد.
از این گذشــته، عملکرد فراکســیون امید در مجلس و کم کاری عارف به 
عنوان رئیس فراکســیون نــه تنها آرای عارف، بلکــه آرای دیگر اصالح طلبان 
را تهدید می کند. نه فراکســیون امید و نه عارف هیچ یک نتوانســتند در حد و 
اندازه نام اصالح طلبان ظاهر شــوند. به همین دلیل در محافل سیاسی و برخی 
از مجالس عمومی، ســخن از تغییر برخــی نمایندگان فعلی مجلس و نام های 

جدید به میان آمده است.
شورای عالی اصالح طلبان باید برای انتخابات مجلس آینده، برنامه جدیدی 
ارائه کند اما به نظر می رسد که آقای عارف ادامه برنامه قبلی را با اعضای فعلی 

به صالح نمی داند.
در حال حاضر شورای عالی نزدیک به 45 عضو دارد که ۱5 نفر آن اعضای 
حقیقی هستند و مابقی، نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی. اما ظاهرا ۱5 

عضو حقیقی باب طبع آقای عارف نیستند.

گفت و شنود

آبگوشت
گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: نشســت کنگره حزب اعتماد ملی به درگیری و زد و خورد 
بین اعضا کشیده شد!

گفت: دعوا دیگه واسه چی؟! 
گفتم: چیزی نبود! اعضای حزب بر سر عضویت در شورای مرکزی 

حزب، با هم درگیر شدند!
گفت: یعنی عضویت در شورای مرکزی حزب را به یکدیگر تعارف می کردند؟!
گفتم: عمو یادگار! خوابی یا بیدار؟! به خاطر اینکه عضو شــورای 
مرکزی باشند، با هم درگیر شده و دعوا و مرافعه راه انداخته بودند!...

گفت: ولی آنها که ادعا می کردند قدرت طلب نیستند و فقط برای خدمت به 
مردم، حزب تشکیل داده اند!... پس چی شد؟!

گفتم: پسر بچه ای قهر کرده بود که آبگوشت دوست ندارد، مادرش 
مقداری آبگوشت و گوشت کوبیده را در ظرفی ریخت و کنار گذاشت، 
پسرک که زیر چشــمی نگاه می کرد، به مادرش گفت؛ می دونی که 
من آبگوشت دوســت ندارم، ولی این آبگوشت رو برای هر کی کنار 

گذاشتین خیلی کمه!

یادداشت میهمان

1- اکنــون که آمریکا با خروج از برجام همــه آنچه دولت و تیم 
هسته ای رشته بودند را پنبه کرده و نشان داده است که هزینه 4 ساله 
همه امکانات کشور به پای برجام، دود شده و به هوا رفته است، طیف 
لیبرال حامی برجام به جای عذرخواهی از ملت، پیشــنهاد »مذاکره 

مستقیم با آمریکا«،»نسخه ذلت« برای ملت می پیچند!!
اوال این جماعت باید ابتدا پاسخ دهند که از مذاکره با اوبامای مودب 
چه گلی به سر ملت ایران زدند که حاال می خواهند با مذاکره با ترامپ، 

این مردک بی نزاکت بزنند!؟ 
ثانیا این نسخه پیچی ذلت نشان می دهد جماعت لیبرالی همچون 
برجام »بسیار بعید است« در »آزمون بزرگ حفِظ عّزت و اقتداِر مّلت 

عزیز ایران« موفق باشند.
2- بعد از اینکه رئیس  جمهور آمریکا اعالم کرد »دنیا خواهد دید 
کــه ایرانی ها توافق بهتری با ما امضاء خواهند کرد!« رئیس  شــورای 
سیاستگذاری یکی از احزاب اصلی لیبرالی و نفوذی اصالح طلب همنوا 
با وی در تناقضی آشکار برای فریب افکار عمومی و در مواضعی خائنانه و 
ضدمنافع و امنیت ملی ادعا می کند »ترامپ برای نقش آفرینی و موفقیت 
در حل مسائل منطقه نیازمند مذاکره با ایران و اقتدار جمهوری اسالمی 
اســت و باید از این نیاز او استفاده و بدون حضور اروپایی ها با آمریکا 
مذاکره کنیم«!. البته این نماینده جریان لیبرالی و نفوذی که این طرح 
 IQ ذلیالنه و خائنانه را رســانه ای کرده، آن گونه هم که ادعا می کند از
باالیی برخوردار نیســت چرا که یک وزیر شیر االغ خورده ای از همین 
جماعت سال ها قبل در کنار پیشنهاد مادام العمرکردن ریاست  جمهوری 
پدر معنوی این جریان، چنین پیشنهادی را داده بود، اما سرانجام مجبور 
به پادوئی برای انگلیس شد و به بی بی سی پناه برد!. این جریان بدون 
اینکه از امتیازات فراوانی که در برجام به آمریکا داده شد، سخن بگویند، 
با آروغ روشنفکری القاء بن بست در کشور و ادعا می کنند »گفت وگو با 
آمریکا برای حل مشکالت موجود به معنی امتیاز دادن به آمریکا نیست، 
برای جلوگیری از بن بســت در روابط خارجی و شکستن بن بست های 
بین المللی است!«. اوال چرا اعتراف نمی کنید که خود شما در بن بست 
قرار گرفتید نه ملت ایران!. ثانیا چرا به جای متهم کردن لیدرهای خود 
که چنین فاجعه خسارت باری را با برجام و خروج از برجام رقم زدند، 
ملت ایران را متهم می کنید؟! مگر ملت ایران بن بست ایجاد کرده که 
مجبور باشد برای بن بست شکنی دوباره پای میز مذاکره ای جدید بنشیند 
و دوباره هزینه بدهد؟! ثالثا نفس مذاکره با ایران خود بزرگ ترین امتیازی 
است که آمریکایی ها به دنبال آن هستند، چراکه برای آمریکا مذاکره فقط 
در جهت القاء به زانو درآوردن ملت ایران در افکارعمومی جهان و منطقه 
مهم اســت نه نتیجه و محتوای مذاکره. چنانکه در برجام این موضوع 
به خوبی روشن شد. رابعا هرچند آقای روحانی تیم مذاکره کننده دولت 
دهم را که حاضر به امتیاز دادن به آمریکا و اروپا بدون نتیجه ملموس و 
مشخصی نبود، متهم به »مذاکره برای مذاکره« و »مذاکره برد–باخت« 
می کرد و خود ادعای »مذاکره برد–برد« را داشت، اما تیم مذاکره کننده 
دولــت دهم به خوبی درک کرده بود که اصوال هیچ مذاکره برد– بردی 
بین آمریکا و جمهوری اسالمی ماهیتاً نمی تواند شکل بگیرد و سیاست 
آمریکا سیاست »برد- باخت« برای گرفتن امتیاز بیشتر و ندادن هیچ 
امتیازی است!. خامسا آمریکا با این همه امتیازات ُمفتی که در برجام 
به دست آورد و به هیچ تعهدی هم عمل نکرد، با ادعای مذاکره جدید 
اگر به دنبال گرفتن امتیاز بیشتر از ایران در جهت خلع سالح جمهوری 
اســالمی نبود، مذاکره جدید را برای چه می خواهد؟! سادسا مشکل 
اساسی آمریکا در منطقه همین اقتدار ملت ایران است که می خواهد 
آن را بگیرد، نه اینکه برای حل مشــکالت منطقه از آن استفاده کند.! 
البته اگر کشوری صادقانه برای حل مشکالت و ایجاد امنیت و ثبات در 
منطقه بخواهد از اقتدار جمهوری اســالمی استفاده کند، ایران دریغ 
نخواهد کرد، آن گونه که سوریه و عراق با اقتدار جمهوری اسالمی داعش 

و تروریست های دیگر را در منطقه شکست دادند.
3- جریان لیبرال نفوذی در شرایط کنونی با فضاسازی برای تاخیر 
در اعــالم و اجرای تصمیمات نظام در باره برجام و طوالنی کردن بازی 
موش و گربه مذاکره با اروپایی ها درحقیقت به دنبال القاء بن بســت در 
سیاســت خارجی در جهت هموار کردن مسیر برجام 2 با القاء نیاز به 
گفت وگوی مستقیم آمریکا و ایران است، در حالی که شکست داعش و 
مجبور کردن آمریکا به خروج از منطقه و نتایج انتخابات عراق و لبنان و 
حضور در سوریه و همکاری با روسیه و دیگر کشورهای منطقه و خارج از 
منطقه نشان می دهد تاکنون جمهوری اسالمی به عنوان مرکز ثقل محور 
مقاومت بدون مذاکره و روابط با آمریکا، هیچ گاه دچار بن بست نشده 
است.لذا اوال حضور مقتدرانه ایران در منطقه موجب شده که خود آمریکا 
در منطقه دچار بن بست شود نه ایران! ثانیا تمام تهدیدات این کشور 
به علت همین بن بست استراتژیک در مسائل منطقه و مستاصل شدن در 
برابر قدرت بازدارندگی و دفاعی- موشکی ایران است. ثالثا ما در کشور 
نهاد مقدسی داریم که کارش فقط بن بست شکنی است و به فرمایش 
رهبری»جوان بســیجی هیچ وقت دچار بن بست نمی شود. بعضی از 
دستگاه های دولتی می گویند: نمی شود! چطور نمی شود؟ بن بست شکن ها 
بچه های متدینی بودند که بن بست ها را شکستند و جلو رفتند«. مصداق 
این ســخن رهبری از یک طرف انحراف در مذاکرات هسته ای و عبور 
نیروهای لیبرالی از خطوط قرمز نظام در برجام با خوشــبین بودن و 
اعتماد به آمریکاست که نتیجه آن روشن شد و از طرف دیگر دلخوش 
نکردن نیروهای مومن و انقالبی سپاه و بسیج به مذاکرات سیاسی در 
منطقه و کوتاه کردن شر داعش از سر منطقه با مقاومت شجاعانه است 
که نمود این بن بست شکنی شلیک موشک های سپاه به مقر فرماندهان 
تروریست ها در دیرالزور سوریه بود. رابعا رهبری سال هاست که هشدار 
می دهند »آمریکا با جنگ روانی به   زور می خواهد القاء کند که پایان راه 
ملت ایران بن بست است. متاسفانه بعضی از سیاسیون و مسئولین هم در 
این زمین دشمن حرف می زنند«. رهبری تاکید می کنند »اگر قرار بود 
آمریکا ملت ایران را به بن بست برساند، آن روز می کرد که این ملت مثل 
امروز قوی نبود، امروز نمی تواند« خامسا رهبرمعظم انقالب وقاحت این 
روزهای جریان نفوذی را پیش بینی می کردند و در سال 95 تاکید کرده 
بودند » بن بستی در راه ملت ایران وجود ندارد و برجام را وسیله ای قرار 
ندهند برای فشارهای مجّدد به جمهوری اسالمی. جمهوری اسالمی از 
هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد و اگر کسی به تقلید از روحّیه ضعیف 
بنی  اســرائیل می گوید که »اِنّا لَُمدَرکون« )االن پدر ما را در می آورند( 
ما هم به تقلید از حضرت موســی عرض می کنیم که»َکاّل اَِنّ َمِعَی َربّی 

َسَیهدین«.)چنین نیست؛ پروردگارم با من است(«.
4- با این توضیحات، بهتر می توان درک کرد که چرا رســانه های 
آمریکایی– اروپایی به علت سرنوشت نافرجام برجام، نگران جماعت 
لیبرالی نفوذ کرده در ارکان کشــور شدند و برای مدتی خط خبری و 
تحلیلی خود را به دلگرمــی دادن به این جماعت اختصاص دادند، از 
جمله شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا می گوید »مرگ برجام سبب 
تضعیف جریانی که به غرب گرایش دارد، خواهد شد و مخالفان نظام 
جمهوری اسالمی را نابود خواهدکرد«. آسوشیتدپرس هم با بیان اینکه 
برجام دستاورد اصلی جریان غرب گرا در ایران بود ادعا می کند »خروج 
آمریکا از برجام هرگونه آشــتی با غرب را در معرض خطر قرار داد! و 
بی شک جریان غرب گرا در انتخابات آینده شکست خواهند خورد«. 
نشریه لس آنجلس تایمز نیز اذعان می کند »از بین رفتن برجام ارتباط 
برخی افراد و مقامات ایرانی با غرب را تضعیف و تنها سرمایه سیاسی 
موجود آمریکا و غرب را هدر می دهد«. روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
هم نوشت »با خروج ترامپ از برجام جریان غربگرای داخل ایران که 
در حال باز کردن فضا به روی غرب بود آسیب پذیر می شود«. اما جان 
کــری به هدف اصلی آمریکا از امضاء برجام اذعان می کند که »خروج 
ترامپ از برجام میانه روهای طرفدار آمریکا در ایران را تضعیف می کند«! 
لذا باید درک کرد کــه جریان لیبرال نفوذی چرا برای حفظ برجام به 
هرقیمتی تالش می کند و چرا از سر درماندگی به دنبال مذاکره مستقیم 

حقارت آمیز با آمریکاست!.
 5- مشکل اصلی جماعت لیبرالی و نفوذ کرده در ارکان کشور این 
است که تصور می کردند با برجام می توانند خود را قهرمان ملی در افکار 
عمومی القاء کنند و آنچه را که در فتنه 88 نتوانســته بودند به دست 
بیاورند، اکنون می توانند به دست بیاورند!. لذا باید هوشیار باشیم که 
این جماعِت مبتال به »بیماری ذلت« با القاء بن بست و حاکمیت دوگانه، 
فتنه دیگری رقم نزند! چــون »آمریکا اگر الاله االاهلل هم بگوید ملت 
ایران باور نمی کند« و »شکســت آمریکا در ماجرای اخیر نیز قطعی 
است«،چنانکه نیویورک تایمز و فارن پالیسی نیز پیشاپیش تاکید کردند 
»آنچه وزیرخارجه آمریکا گفته فقط امید واهی، آرزوهای محال و محقق 
نشدنی است«! و به قول روزنامه آلمانی تسایت »ترامپ در مقابل ایران 

پارس می کند، اما نمی تواند گاز بگیرد«!

نسخه ذلت نپیچید!

دكتر محمدحسین  محترم

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

ْتِ َو الَْعَفاِف َو اْسُتِْن ِفيِه ِبلَِباِس الُْقُنوعِ  اللَُّهمَّ َزيِّنِّي ِفيِه ِبالسِّ

َو الْكََفاِف َو اْحِملِْني ِفيِه َعَل الَْعْدِل َو اْلِنَْصاِف َو آِمنِّي ِفيِه ِمْن 

كُلِّ َما أََخاُف ِبِعْصَمِتَك يَا ِعْصَمَة الَْخائِِفنَي
»خدایا! در این روز مرا به زیور پوشــیدگی و پاکدامنی بیارای و 
بر من جامه کفاف و قناعت بپوشــان و به عدل و انصاف وادارم کن 
و مرا از هر آنچه که می ترســم ایمن گردان به امید نگهداری ات ای 

نگهدار خداترسان!«

گروه سیاسی-
»انســان عاقل از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمی شود«؛ اما متاسفانه 
زنجیره ای  رسانه های  و  دولتمردان 
اصرار دارند که تجربه پرهزینه برجام 
نادیده گرفته شده و خسارت محض 
توافق هسته ای به دیگر مولفه های 
قدرت کشورمان نیز تعمیم یابد. این 
در حالی است که بدعهدی اروپا و 
وابستگی شدید آنها به آمریکا کامال 
موضوعی  است.  آشکار  و  مشخص 
که با یک بررسی مختصر تاریخی، به 

راحتی به آن پی می بریم.
برجام  نشست کمیسیون مشترک 
بدون آمریکا روز جمعه به مدت سه ساعت 
و بــا حضور هیئت های ایــران و ۱+4 و 
نماینده اتحادیه اروپا در هتل پله کوبورگ 
شهر وین برگزار شد. در پایان این نشست 
هماهنگ  کننده کمیسیون مشترک برجام 

بیانیه ای صادر کرد.
در بخشــی از این بیانیه آمده است: 
اعضای برجــام از خروج آمریکا از برجام 
و اعالم وضع مجدد تحریم های واشنگتن 
که وفق برجام لغو شــده  بودنــد، ابراز 

تاسف کردند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: اعضای باقیمانده برجام بر تعهد خود 
برای اجرای مستمر و کامل توافق و رفع 
تحریم های مرتبط با هسته ای تاکید کرده 
و ایران هم پیشنهاد کرد که در گام بعدی 
نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرا 

برگزار شود.
عبــاس عراقچی معــاون وزیر امور 
خارجــه و رئیس  هیئــت ایرانی در این 
نشســت اعالم کرد »به حفــظ برجام 

مطمئن تر شدیم«!
کارنامه اروپا

همزمــان بــا اظهــارات عراقچی 
درخصوص »اطمینان به اروپا در اجرای 
برجام«، روزنامه هــای زنجیره ای نیز با 
هیاهوی رسانه ای به بزک اروپا پرداخته 
و مدعی هستند که »اروپا در کنار ایران 

ایستاده« و باید به اروپا اعتماد کرد!
این خط رســانه ای یادآور اظهارنظر 
مشــهور عراقچی در دی ماه 94 است. 
آنجا که عراقچی همزمان با عهدشکنی 
آمریکا و بدون توجه به سابقه این کشور 
بین المللی،  توافقات  زیرپاگذاشــتن  در 
گفت »امضــای کری تضمین اســت؛ 
اطمینان تهــران از اجرای برجام« و این 
اظهارنظر تأمل برانگیز تیتر یک روزنامه 
زنجیره ای شرق شد. بعدها مدیرمسئول 
ایــن روزنامه زنجیــره ای گفت که برای 
عبور از سد افکار عمومی ناگزیر بودیم تا 

برجام را بزک کنیم! همواره تاکید شده 
است که »انسان عاقل از یک سوراخ دو بار 
گزیده نمی شود«؛ اما متاسفانه دولتمردان 
و رســانه های زنجیره ای اصرار دارند که 
تجربه پرهزینه برجام نادیده گرفته شده 
و خسارت محض توافق هسته ای به دیگر 
مولفه های قدرت کشورمان نیز تعمیم یابد.
این در حالی است که بدعهدی اروپا 
و وابستگی شــدید آنها به آمریکا کامال 
مشــخص و آشکار است. موضوعی که با 
یک بررسی مختصر تاریخی، به راحتی 

به آن پی می بریم.
دولت سازندگی 

مرحــوم هاشــمی رفســنجانی و 
دولتمردانش در فاصله زمانی سال 68 تا 
۷6 بر این باور بودند که تمرکز روی حوزه 
سیاست خارجی، می تواند قطار توسعه 
اقتصادی را به حرکت دربیاورد، بنابراین 
باید از دشمن تراشــی با خارجی ها حذر 
کرد تا بلکه با این سیاســت، سیل منابع 
خارجی برای امر توسعه به داخل کشور 

سرازیر شود.
هاشمی رفســنجانی همان ایام در 
ســخنانی گفت:»یک جایی هست که 
آدم بدون دلیل، برای خودش دشــمن و 
درگیــری ایجاد می کند که امکاناتی که 
باید صرف سازندگی شود، بخواهد صرف 

درگیری شود«.
رئیس جمهور وقت کشور همچنین 
در نشست خبری، درباره سیاست تعاملی 
دولتش با کشورهای خارجی گفت: »ایران 
ایــن آمادگی را دارد با کشــورهایی که 
آمادگی دارند، سیاست برخورد مساوی و 
بدون باج خواهی و انحصارطلبی را دنبال 

کنند، تعامل داشته باشد«.
در همین راستا سیاست »تنش زدایی 
با اروپا« در دولت سازندگی کلید خورد. 
رویکــردی کــه از ســوی اروپایی ها به 

»گفت و گو های انتقادی« تعبیر شد.
دولت هاشمی برای پیشبرد نسخه 
توســعه ای بانــک جهانــی و صندوق 
بین المللی پول موســوم به »سیاســت 
تعدیل ساختاری«، برای جذب سرمایه 
خارجی در حوزه سیاست خارجی راهبرد 
»تنش زدایــی« را در پیــش گرفته بود. 
در لــوای همین سیاســت، دولت وقت 
تن به گفت وگوهایی بــا اروپا داد که به 
»گفت وگوی انتقادی« معروف شد و قرار 
بود که دو طرف گالیه ها و انتقادات خود 
را از یکدیگر مطرح کنند تا زمینه برای 

روابط نزدیک تر فراهم شود.
امــا در عمل ایــن گفت وگوها که 
می بایست علی االصول دوجانبه باشد، به 
واسطه رویکرد  اشتباه دستگاه دیپلماسی 

وقــت ما، تبدیــل به انتقــاد یک طرفه 
اروپایی ها از ما شد. در واقع، اروپایی ها با 
سوءاستفاده از رویکرد دولت وقت که به 
هوای وعده و وعیدهای مالی کشورهای 
اروپایی شکل گرفته بود، قصد داشتند گام 
به گام جلوتر بیایند و جمهوری اسالمی 
ایــران را به مصالحه بر ســر اصول وادار 
کنند. این البته همان ســناریویی است 
که همین امــروز هم از جانب اروپایی ها 

در حال پیگیری است.
در اواســط دهه ۷0، نتیجه 8 سال 
گفت وگوی به اصطالح انتقادی اروپایی ها 
با ایران به آنجا رســید که در پی اعالم 
رای دادگاه رسیدگی به ترور چند چهره 
معــارض کرد در رســتوران میکونوس 
در آلمــان کــه بدون هیــچ مدرک و 

شــاهد متقنی مقامات ارشد جمهوری 
اسالمی را به دست داشتن در آن ماجرا 
متهم کرد، همه کشــورهای اروپایی در 
اقدامی هماهنگ، سفرای خود را بدون 
تعیین تاریخی برای برگشت، از تهران 

فراخواندند.
رهبــر معظم انقالب که از ابتدا نظر 
خوبی به مســئله گفت وگــوی انتقادی 
نداشتند، در همان زمان در چند سخنرانی 
خود، دورویی و بدعهدی و غیرقابل اعتماد 
بــودن اروپا را مطرح کردند. برای نمونه، 
ایشان با  اشاره به تهدیدات اروپایی ها در 
آن برهه فرمودند: »به خیال خودشــان، 
دولت ایران را می ترسانند و می گویند ما 
گفت وگوهای انتقادی را قطع می کنیم. 
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گزارش کیهان از لیست طوالنی عهدشکنی های اروپا

نگاهی به كارنامه سیاِه
قاره سبز!

عده ای از شــهروندان آمریکایی 
برای ادای شــهادت به نفع ایران در 
محاکــم آمریکایی با هــدف اثبات 
آمادگی  ابراز  بی گناهی کشــورمان 

کردند.
»قوه مجریه آمریکا دارایی های ایران 
را به شــکلی غیرقانونی مســدود می کند؛ 
قوه مقننه آن کشــور قوانینــی را جهت 
زمینه ســازی برای ضبط این دارایی ها از 
تصویــب می گذراند؛ و نهایتــاً قوه قضائیه 
آمریکا احکامی بی پایه و بی ارتباط با واقعیات 
عینی برای مصادره دارایی های مذکور صادر 
می کند«. این جمالت بخشی از نامه »محمد 
جــواد ظریف« وزیر امور خارجه خطاب به 
دبیرکل سازمان ملل در اعتراض به مصادره 
نزدیک به دو میلیارد دالر از دارایی های ملت 
ایران است. نمایی واقعی از آنچه از روندی که 
دستگاه حاکم بر آمریکا برای غارت منابع 

بین المللی ملت ایران هزینه می کند.
این ظلم و اتهامات زده شده به ایران در 
دادگاه های آمریکایی آنچنان بی پایه و اساس 
اســت که اکنون عده ای از شهروندان برای 
شهادت در محاکم کشور خود برای اثبات 
بی گناهی ایــران در پرونده های مطروحه 

پیش قدم شده اند.
پرونده هایی که سبب صدور احکامی 
ســنگین علیه ملت ایران شده اند و هر آن 
خطر مصادره اموال ملــت ایران را تهدید 

می کند.
یازدهم سپتامبر 

به گزارش فارس، ایران به عنوان یکی از 
کشورهایی که هدف اصلی اتهامات آمریکایی 

درخصوص حمایت از تروریسم قرار داشت، 
هدف شکایات برخی بازماندگان نظامیان 
کشته شده آمریکا قرار گرفت. به خصوص 
آنکه دولت آمریکا از ســال ۱986 نام ایران 
را در لیســت کشورهای به اصطالح حامی 

تروریسم قرار داده بود.
یکی از گروه هایی که در این خصوص 
به شــدت فعال اســت، گروهی موسوم به 
گروه »هاولیش« است. پایه گذار این گروه 
عده ای از خانواده های بازماندگان عملیات 
انفجار در مقر تقنگداران آمریکایی در بیروت 
هستند. این گروه نام خود از نام بیوه یکی از 
جان باختگان حادثه یازدهم سپتامبر در برج 

شمالی گرفته اند.
بــا وجودی کــه این گــروه به ظاهر 
یک تشــکل مردم نهاد به نظر می رســد، 
اما شــواهد فراوانی درخصــوص برخی از 
ارتباطات مشــکوک این گروه با البی های 
رژیم صهیونیستی موجود است که می تواند 

مورد توجه قرار بگیرد.
گروه هاولیش به دنبال به ثمر رساندن 
پرونده هایی علیه ایران است. از جمله  این 
پرونده ها تالش بــرای مصادره اموال بنیاد 

علوی در آمریکا است.
همچنین گروه هاولیش در پی مصادره 
بخشــی دیگر از اوراق قرضه بانک مرکزی 
ایران اســت در کشــور لوکزامبورگ است 
و هم اکنون نیز دادگاهی در حال بررســی 
ادعای این گروه برای مصادره اوراق قرضه 

باقی مانده است.
خنده دارتر از مسئله فوق، محکومیت 
ایران بــرای پرداخت غرامــت به قربانیان 

یازدهم سپتامبر است. اتفاقی که با تصویب 
قانون جاستا یا قانون عدالت علیه حامیان 
تروریسم در دو مرحله توسط کنگره آمریکا 
برای بی اثر کردن وتوی باراک اوباما صورت 
گرفت. جالب اینجا بود که با وجود حضور 
چندین هواپیمای ربای سعودی اولین حکم 
علیه ایران در دادگاه آمریکا بر اساس قانون 

جاستا صادر شده است.
بر اساس حکم جرج دانیلز قاضی دادگاه 
نیویورک، تهران را به پرداخت جریمه ۱0/۷ 
میلیارد دالری محکوم شده که با احتساب 
سود دوره ماقبل صدور حکم  که ساالنه 9 
درصد است به بیش از ۲۱ میلیارد دالر بالغ 

می شود.
حکم این دادگاه نیز بر اساس شهادت 
دو تن از مقامات سازمان سیا خانم »ِکـلِر اِم. 
لوپز« )مسئول سابق عملیات های سری سیا( 
و »بروس دی تیفت« از مسئوالن مقابله با 

حمالت تروریستی صادر شده است.
ایــن در حالی اســت که بر اســاس 
اسناد منتشــر شده از کمیته ویژه تحقیق 
درخصــوص حوادث تروریســتی یازدهم 
ســپتامبر این کشــور عربســتان بود که 
شــهروندان آن نقش اصلی را درخصوص 
حــوادث تروریســتی آن روز ایفا کرده اند. 
صدور چنین حکمی بر اساس شواهد روشن 
دســتگاه های اطالعاتی آمریکا چیزی جز 
فساد و بی عدالتی در دستگاه های قضایی این 
کشور نیست. مسئله ای که باید برای خیلی 

از دولتمردان روشن شود.
ضرورت وقت شناسی

واقعیت این است که واکنش دستگاه 

حقوقی دولت در قبال چنین مسائلی بسیار 
کند بوده است. اقدام ایران برای گرفتن وکیل 
و پاسخ به اتهامات مطرح پس از صدور حکم 
اولیه فرصت بسیاری را برای جلوگیری از 

روند فوق سوزانده است.
حاال که عده ای از شهروندان آمریکایی 
با سوابق روشن قصد حضور در دادگاه های 
آمریکا و اقامه شهادت علیه چنین حکمی را 
دارند، بهتر است دولت و به خصوص وزارت 
امورخارجه با کمک به این افراد زمینه خنثی 

سازی اتهامات مطرح شده را فراهم کنند.
به طور حتــم در صورت صدور حکم 
برائت ایران با شهادت این افراد امکان فیصله 
پیدا کردن بسیاری از شکایات حقوقی علیه 
نظام جمهوری اســالمی با کمترین هزینه 

ممکن فراهم می شود.
»نادر طالب زاده« کارشــناس و فعال 
سیاســی با  اشــاره به این موضوع گفت: 
گروه های حقیقت یاب یازده سپتامبر حاضرند 
در هر دادگاهی به نفع ایران صحبت کنند 
و شهادت دهند که ایران هیچ دخالتی در 
یازده سپتامبر نداشته است. آنها حاضرند 
در یک دادگاه رسمی حضور یافته و حادثه 
یازده سپتامبر را تشریح کنند. منتهی الزمه 
این کار این است که ابتدا دولت ایران به این 

حکم اعتراض کند.
به گفته طالب  زاده رسم ایران همواره 
این بوده که به احــکام دادگاه های آمریکا 
اعتراض نکنــد و در مورد اخیر هم همین 
رویکرد اتخاذ شــده اســت. اکنــون برای 
اعتراض به این حکم تنها تا روز سه شــنبه 

فرصت وجود دارد.

آمادگی عده ای از شهروندان آمریکایی
برای ادای شهادت به نفع ایران در محاكم این كشور


