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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* هر روز که می گذرد ضعف دولت بیشــتر نمایان می شــود تا 
کی مــردم باید تاوان بی تدبیری و ناتوانی اصالح طلبان در اداره 

کشور را بپردازند؟
0902----3107
* چند روز قبل موشــکی که در آمریکا از زمین بلند شد بعد از 
30 ثانیه برگشته و به زمین اصابت کرد. اگر این اتفاق در ایران 
افتاده بود جماعت غرب گرا در کشــور مــوج خود تحقیری راه 

انداخته بود ولی االن خفقان گرفته اند!
0938----8688
* جهان غرب هر روز کثیف تر می شــود و حال انسان از هرچه 
حقوق بشــر و دموکراسی غربی است به هم می خورد تنازع بقا 
کامال در جامعه غرب مشــهود است. بعضی عقب ماندگان وطنی 

به چه چیز غرب دل خوش کرده اند؟
0911----0049
* نمایندگان مجلس با وزرایی مثل زنگنه که جز ایجاد خسارت 

برای کشور و ملت هنر دیگری نداشته اند، مماشات نکنند.
وحیدی
* جــای تبریک دارد که آقای رئیس جمهور ســرانجام بعد از 
گذشــت مدت 7 ســال اعتراف کرد که مردم مایحتاج زندگی 
خود را گران تهیه می کنند و به مشــکل و زحمت افتاده اند یاد 

این بیت شعر افتادم که: 
از کرامات شــیخ ما این است

شیره را خورد و گفت شیرین است
فخرایی- همدان
* در تاریخ 99/6/28 شبکه افق با سه کارشناس در مورد واگذاری 
دشت مغان گفت وگو می کرد که به ثمن بخس )27 هزار هکتار 
به 40 میلیون تومان!( فروخته شــده و خریدار جزو بزرگ ترین 
ابر بدهکار کشــور اســت! آیا نباید آن مسئول دولتی را که این 
حاتم بخشی ناجوانمردانه را کرده، به پای میز محاکمه کشاند؟!
رحمانی
* قبض برق مصرفی ما پارســال و چهار ماه اول ســال معموال 
بین 30 الی 40 هزار تومان می آمد. همان وسایل و همان میزان 
مصرف االن 112 هزار تومان قبض برق آمده است! خوب است 

قیمت هر کیلووات برق مصرفی خانگی را اعالم کنند.
اسالمی زاده از شهرک نفت- بزرگراه ارتش

* مرکز مخابرات شهید بهشتی از زمانی که تعرفه هایش را گران 
کرد سرعت اینترنتش خیلی پایین آمده است، مثال به ما سرویس 
دو مگابایت فروخته ولی متاســفانه اکثر اوقات یا قطع است و یا 

سرعتش آن قدر پایین است که هیچ سایتی باال نمی آید.
021---0167

* عکس شــهید عزیز صیاد دل ها )شهید صیاد شیرازی( که در 
دیواری در بزرگراه شیخ فضل ا... نوری جنب پل ستارخان توسط 
سازمان زیباسازی شهرداری نقاشی شده بود و جلوه ای زیبا هم 
داشــت متاسفانه 5-4 سالی است که محو و 30 برابر کوچک تر 
از آن در قــاب عکس آن هم بدون درجه جایگزین قبلی شــده 
اســت. ایشان ســپهبد بودند چرا تصویر کوچک و بدون درجه 
نصب کرده  اند؟ پیگیری های زیادی طی این چند ســال کرده ام 

ولی متاسفانه، هرگز به جایی نرسیده است.
سلطان زاده

* پارک هــای اطراف تهران و محالت بســیار وضعیت خوبی به 
لحاظ زیبایی و خرمی ایجاد نموده است اما مسئولین محترم باید 
بدانند امنیت و حفاظت از این پارک ها بر همه به خصوص نیروهای 
انتظامی الزم است. در ایستگاه مترو آزادگان محله اسماعیل آباد، 
پارکی با نام مرجان وجود دارد که واقعا ناامن است و برای اهالی 
محل مشــکل ایجاد کرده است. قاچاق فروشی، ناامنی، کارهای 
خالف شــرع، ولگردی، اعتیاد و... در این پارک بیداد می کند. از 

مسئولین امر تقاضای رسیدگی دارم.
021---7391
* در یکی از روزنامه ها از قول یک مسئول اتحادیه تولیدکنندگان 
مواد شوینده مطلبی چاپ شده بود با این عنوان که چون قیمت 
خودرو افزایش پیدا کرده است بنابراین قیمت مواد شوینده نیز 
باید افزایش یابد، چشــم و هم چشــمی حتــی در گران کردن 
 اجناس هم وارد شده است! آخر چه منطقی پشت این اظهارات 

است؟
021---0000

* کســانی که در حصــارک زندگی می کنند اکثراً منازلشــان 
قولنامه ای است و سند ندارد به همین خاطر بنگاه ها نیز به آن ها 
کــد رهگیری نمی دهند. چنین افرادی که برای دریافت وام کد 
رهگیری ندارند چگونه می توانند وام اجاره مسکن دریافت کنند؟ 

مسئولین امر پاسخ دهند.
0912---3086
* دانشــگاه آزاد اســالمی بدون اعالم انتخاب رشته دکتری و 
مهلت آن، ما را یک سال دیگر پشت درهای بسته کنکور متوقف 
کــرد. چرا؟ این همه وقت و هزینــه صرف نمودیم ولی دریغ از 

اطالع رسانی.
امامی
* در مورد انتخابات کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی برای 
تعیین اعضای هیئت مدیره، می خواستم از کسانی که دو بار قبال 
انتخاب شده  اند خواهش کنم دیگر کاندیدا نشوند و این فرصت 
را به افراد تازه نفس و جدید بدهند که در این مســئولیت انجام 

خدمت کنند. لطفا به گوش مرجع رسیدگی کننده برسانید.
0911---9405
* بنده یک گوشی از دیجی کاال تهیه کردم و با اینکه گوشی آکبند 
بود ولی وقتی باز کردم دیدم خراب اســت، 3،2 مرتبه گوشی را 
برای تعمیر و رفع عیب از من تحویل گرفتند ولی باز هم خراب 
ماند. االن حدود سه هفته است که گوشی من دست دیجی کاال 
اســت ولی به هیچ عنوان پاسخ روشنی دریافت نمی کنم و مرا 

سرمی دوانند. از شما تقاضای رسیدگی دارم.
صابری
* بنــده در دو مرحلــه ثبت نام خودرو از طریق شــرکت های 
ایران خودرو و ســایپا انجــام داده  ام و در هر دو مرحله، ثبت نام 
بنده رد شــده است. با توجه به اینکه تا کنون هیچ خودرویی از 
این دو شــرکت تهیه نکرده ام و به تازگی هم وارد بیست سالگی 

شده  ام، می خواهم علت رد شدن ثبت  نامم را بدانم.
زادمهر- اهواز
* چنــد روز پیش برای دریافت ســهمیه گازوئیــل دولتی به 
شــرکت نفت ناحیه دماوند مراجعه کردم که گفتند منزل شما 
خارج از بافت شــهری است! باید از بازار آزاد تهیه کنید)4 برابر 
قیمت دولتی!( آیا این دستورالعمل باعث قاچاق سوخت و ایجاد 
داللی، رانت و فساد در بازار آزاد سوخت با توجه به زمستان سرد 

نمی شود؟ از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم.
0938---3515

روایتسایتاصالحطلب
ازمحبوبیتآیتاهللرئیسی

افزایش محبوبیت آیت اهلل رئیسی در ریاست قوه قضائیه موجب نگرانی محافل 
اصالح طلب و حامیان دولت شده است.

سایت عصر ایران در تحلیلی معطوف به انتخابات 1400 می نویسد: سید ابراهیم 
رئیســی در مدت ریاســت قوه قضائیه تمام تجربیات دهه ها حضور در این قوه را به 
کار گرفت و توانست اصالحات در دستگاه قضایی را آغاز کند و بی وقفه پیش ببرد؛ 
اصالحاتی که با توجه به کارهای بر زمین مانده، هنوز در ابتدای راه است ولی منصفانه 
باید گفت که در مسیر درستی پیش می رود. اقدامات سید ابراهیم رئیسی، از چشم 
مردم دور نماند، به گونه ای که برخی نظرسنجی های معتبر، میزان رضایت مردم از 
عملکرد رئیسی را باالی 50 درصد نشان می دهند که به نظر می رسد باالترین میزان 

رضایتمندی از عملکرد یک رئیس قوه قضائیه در 40 سال گذشته باشد.

محبوبیت آقای رئیسی در نظرسنجی ها باالی 70 درصد بوده است.
عملکرد رئیسی، نه تنها برای خود او اعتبارزا شده، بلکه برای جریان اصولگرا نیز 

تولید سرمایه اجتماعی کرده است.
عصر ایران می افزاید: از سوی دیگر، کارنامه دولت دوم روحانی پیش روی مردم است 
که برخالف دولت اول وی، به هیچ روی قابل قبول نیست. هر چند که اینجا نیز باید 
انصاف به خرج داد و از نقش تحریم ها در این ناکامی غافل نشد ولی عالوه بر آن، سوء 
مدیریت های حاکم بر دولت و برخی فسادهای اسفناک را نیز نباید از نظر دور داشت.

بــه هر حال، فارغ از علت هــا، دولت دوم روحانی، دولت موفقی نبوده و آثار این 
ناکامی را در معیشت مردم و ناامیدی فزاینده جامعه می توان دید.

مخلص کالم آنکه عملکرد موفق رئیســی و عملکرد ناموفق روحانی در دو قوه 
قضائیه و مجریه، جاذبه و دافعه ای معنی دار به وجود آورده است.

با این وجود، برخی مشاوران رئیسی ادامه حضور در قوه قضائیه و اصالحات قضایی 
را به او توصیه می کنند ولی گروهی دیگر نیز مصرانه تأکید می کنند در وضعیت کنونی 
که سرمایه اجتماعی نظام نیاز به بازسازی دارد، حضور او در قامت ریاست جمهوری 
می تواند به این ترمیم کمک کند. ضمن آنکه در دوره ریاست جمهوری رئیسی می توان 

شاهد همگرایی بیشتر بین دو قوه مجریه و قضاییه هم بود.
عصر ایران در پایان تأکید کرده که اگر رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

شود، رأی می آورد.
برجاماگربرایمردمآبنشد
برایکاسبانرسانهایکهنانشد

عضو کمیته مشــاوران رسانه ای دفتر رئیس جمهور به سخنگوی دولت گفت ما 
رسانه ای ها را برای دفاع از دولت وسط دعوا نفرستید و خودتان دفاع کنید.

»محمد-م« چند ســال است از طیف نشریات اصولگرا خارج شده و به مدعیان 
اصالحات و اعتدال سرویس می دهد. او که در عین حال از طریق جعل عنوان تقلبی 
»ما اصولگراها« کاسبی می کند و این در حالی است که کانال باشگاه روزنامه نگاران، 

وی را جزو اعضای کمیته رسانه در دفتر روحانی معرفی کرده است.
او اخیراً خطاب به ســخنگوی دولت نوشت: آقای ربیعی عزیز! امروز ظهر رفته 
بودم بقالی محل. همزمان با من یک کارگر ساختمانی هم وارد شد. ده تا تخم مرغ 
گذاشت توی کیسه نایلون و به فروشنده گفت چقدر شد؟ جواب شنید 13هزارتومان.

کارگر برگشــت به سمت شانه تخم مرغ ها و 4تا از تخم مرغ های داخل کیسه را 
برگرداند سرجایش. پول 6 تخم مرغ را پرداخت و رفت.

من نمی دانم وقتی پیش همکارانش برگشته چه به او گفته اند ولی می توانم حدس 
بزنم که شما می دانید.

آقای ربیعی! شما دیواری از ما رسانه ای ها کوتاه تر پیدا نکرده اید؟ ما برویم به مردم 
چه بگوییم؟ بگوییم سفره مردم کوچک و کوچکتر شده چون تحریم است؟ بگوییم 
دالر بیست و چند هزار تومان شده چون تحریم است؟ خب چرا خودتان نمی گویید؟ 
چرا رسانه ها را به مذبح می فرستید؟ می خواهید امثال من برویم به جنگ رسانه های 
ضد دولت؟ چرا ما قربانی بشــویم؟ چرا خودتان نمی روید سراغ کله گنده های همان 
رسانه ها؟ چرا ما را درگیر می کنید؟ می خواهید ما را از نان خوردن بیندازید و همین 

تخم مرغ دانه ای 1300 تومان هم سر سفره مان نباشد؟
وی در ادامه می نویسد: آقای ربیعی همه چیز که به خاطر تحریم آمریکا نیست. 
چرا به مردم نمی گویید همان پنجره هایی که برجام بازشان کرد، چه کسانی بستند؟ 
چه کسانی نگذاشتند نرمش قهرمانانه، نانش در سفره مردم بنشیند؟ بازی های کاسبان 
برجام که نگذاشتند ما حق مان را از دهن شیر دربیاوریم کار چه کسانی بود؟ کجای 
برجام اعتماد به غرب بود که عده ای هوچی با ادعای دروغین انقالبی گری، کام مردم مان 

را تلخ کردند و با چشمک زدن به غربی ها از آنها دستخوش گرفتند؟ 
آقای ربیعی! از این ســوال ها باز هم هســت. خیلی هم هست. اما جوابش را ما 
رســانه ای ها نمی دانیم. اگر هم بدانیم بخاطر این که زن و بچه داریم جرأت گفتنش 
را نداریم. اما شما می دانید. پس بگویید. خودتان از خاکریز سانسور این حرف ها باال 

بروید. ما هم پشت سرتان می آییم...
ما در دولت مدعی مدیریت جهان که خیلی از همین دلواپس های امروز دلشان 
برایش غنج می رفت، کالهی سرمان رفته که تا سال های سال باید غرامتش را بدهیم. 
دیگر نمی خواهیم احمق حسابمان کنند. این روزها سخن از دولت پنهان است. ما که 

نمی دانیم این دولت کیست و کجا قایم شده. اما شما می دانید.
اشک تمساح این نویسنده اجاره ای برای قیمت تخم مرغ و زندگی سخت کارگران 
در حالی است که همین جماعت 5 سال قبل مدعی بودند به واسطه بستن با آمریکا، 
همه مشــکالت بیکاری و رکود و آب خوردن آلودگی هوا حل می شــود. و چنان با 
قلمفرســایی و برنزکاری، مردم را فریب داده بودند که عده ای به دعوت همان ها به 
خیابان آمدند و در جشن کذایی دالر را با اسکناس 500 تومانی و هزار تومانی مقایسه 

کردند، حاکی از این که دالر 3700 تومانی قرار است زیر هزار تومان بیاید!
این جماعت کاسبکار و فریبکار حاال هم به جای اظهار شرمندگی و عذرخواهی 
از مردم، تقصیرها را گردن »دولت در سایه« می اندازند، بی آن که بگویند کدام بخش از 
برجام اجرا نشد تا توجیهی برای عملی نشدن وعده های برجامی باشد؟ برجامی که وزیر 

خارجه اش اذعان می کرد بعد از 20 ماه نمی تواند یک حساب بانکی در لندن افتتاح کند 
و در سفر به آلمان با مشکل عدم ارائه بنزین به هواپیمایش مواجه می شد و برجامی 
که دولت آمریکا پس از انعقادش، نامزد ویژه روحانی برای تصدی نمایندگی ایران در 
سازمان ملل را دیپورت می کرد و ویزا نمی داد، چه ارزشی می توانست داشته باشد؟ 
وقتی ظریف و حمید ابوطالبی با برجام تحریم بنزینی و ویزایی شدند، چه انتظاری 
بود که مردم ایران از برجام متنفع شوند؟ و براستی دولتی که از نرمش قهرمانانه فقط 
نرمش آن را اجرا کرد و قهرمانی اش را جا گذاشت، چگونه می توانست نانی از مسیر 

برجام سر سفره مردم بگذارد؟
وانگهی؛ به تعطیلی کشاندن بخش مسکن برای 6-5 سال و تحمیل رکود سنگین از 
این طریق که موجب بیکاری میلیونی مهندسان و کارگران و فعاالن 250 شاخه صنعتی 
مرتبط با بخش مسکن شد، چه ربطی به بودن یا نبودن برجام داشت؟ واگذاری های 
پر از فشار برخی شرکت های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی که - رئیس آن 
اتفاقاً عضو ستاد انتخاباتی آقای روحانی بود- موجب رکود در تولید و بیکاری هزاران 
کارگر به قیمت برخورداری برخی عناصر اهل زد و بند می شد. آیا این هم به برجام 
ربط داشت؟ حراج 18 میلیارد دالر ارز دولتی در خدمت رانت خواران که تبعات آن، 
محدودیت منابع ارزی و تحمیل فشار تورمی به بازار بود چطور؟ آیا آن هم به دولت 

سایه خیالی ارتباط داشت؟ 
وقتــی امتیازات نقد را در برجام می دادند و وعده نســیه می گرفتند، امثال این 
میرزابنویس کاسبکار کجا بود که بگوید عوام ترین و بی سوادترین افراد هم در معامالت 
شخصی این گونه معامله نمی کنند. شما را به خدا چوب حراج به سرمایه های کشور 
نزنید! این حرف ها را می شد گفت، مشروط به این که قلم امثال این آقا پیش فروش 

نمی شد و در خدمت سیاه سازی های رسانه ای قرار نمی گرفت.
آصفی:نخستینناقضبرجام
دولتاوبامابودنهترامپ

برخالف فضاسازی مثبت طیفی از اصالح طلبان درباره پیروزی بایدن در انتخابات 
آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه در دولت اصالحات گفت پیروزی دموکرات ها می تواند 

شرایط را برای ایران سخت تر کند.
حمیدرضا آصفی به روزنامه همشهری گفته است: تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران 
 بنیادی نخواهد بود؛ دمکرات ها و جمهوریخواهان نشان داده اند که با یک دید به ایران 
نگاه می کنند. ساختار آمریکا به گونه ای نیست که در شرایط فعلی بتوان این انتظار 
را داشت که با رفتن عمرو و آمدن زید شرایط تغییر کند. البته من معتقد هستم که 
درصورت پیروزی دمکرات ها به لحاظ روانی، کمی اوضاع بهتر خواهد شد اما بعدا ممکن 
اســت با شرایط بدتری مواجه شویم. ممکن است آقای بایدن به دنبال ایجاد اجماع 
بین المللی علیه ایــران برآید؛ همان کاری که اوباما انجام داد. از این جهت، پیروزی 
دمکرات ها می تواند شرایط ایران را سخت تر کند. مواضعی هم که آقای بایدن اتخاذ 
کرده، مشــابه همان مواضعی است که ترامپ اعالم کرده است. ترامپ هم گفته که 
اولویت ما حفاظت و صیانت از رژیم صهیونیستی است. به تصور من، حتی اگر بایدن 
پیروز انتخابات شود، صرفا چندماه به لحاظ روانی می تواند شرایط در داخل ایران را 
تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه درصورت پیروزی بایدن، ترامپ تا 3 ماه دیگر روی 
کار است. در این شرایط دولت فعلی ایران زمانی برای کار با آقای بایدن نخواهد داشت. 
بنابراین احتماال آقای بایدن ترجیح خواهد داد که دولتش با یک دولت تازه نفس در 
ایران کار کند. بر این اســاس، دولت ایــران نباید به هیچ وجه نگاه خود را به نتیجه 
انتخابات آمریکا بدوزد و مسائل کشور را به دلیل تحوالت سیاسی آمریکا متوقف کند.

آصفی می افزاید: بایدن هم مدعی شده که درصورت پایبندی ایران به تعهدات 
خود در برجام، آمریکا به برجام بازخواهد گشت. این به آن معنی است که اقداماتی 
را که ایران در راستای کاهش تعهدات خود در برجام انجام داده ، باید جبران کند و 
اجرای تعهدات خود را از سر بگیرد. بایدن نگفته که بالفاصله به برجام بازمی گردد، 
بلکه برای ایران شرایطی  تعیین کرده است. چه تضمینی وجود دارد که با ازسرگرفتن 
اجرای تعهدات از سوی ایران، آمریکا به برجام بازگردد؟ ضمن اینکه باید توجه داشت 
که بایدن معاون اوباما بوده است. دولت اوباما خود نخستین ناقض برجام بود؛ چراکه 
برخالف تعهدات آمریکا در برجام، از برداشتن تحریم های بانکی و نفتی خودداری کرد.

بسیاریازمشکالتاقتصادی
بهبیاعتناییدولتبرمیگردد،نهتحریم

یک کارشناس اقتصادی معتقد است بسیاری از مشکالت فعلی اقتصادی ربطی 
به تحریم ها ندارد و به مسئولیت ناپذیری و بی اعتنایی دولت برمی گردد.

آلبرت بغزیان اســتاد دانشگاه تهران گفته است: تورم و لحظه ای شدن قیمت ها 
به رنجی بزرگ برای مردم تبدیل شده. در مجموع، از بورس به عنوان بزرگ ترین بازار 

سرمایه گرفته تا یک کاالی کم اهمیت همچون کره، متاسفانه اوضاع مساعد نیست.
وی افزود: »در ســطوح مختلف همانند خودرو، بورس، افزایش قیمت کاالها و... 
باید دولت وارد عرصه شود و به مردم توضیح بدهد که چرا وضعیت اقتصادی کشور 

به چنین آسیب هایی دچار شده است.
این کارشــناس مسائل اقتصادی، درباره دالیل نابسامانی اقتصادی تصریح کرد: 
»شــیوع ویروس کرونا را شــاید در ماه های اســفند و فروردین 99 بتوان در زمینه 
افت اقتصادی کشــور تاثیرگذار ارزایابی کرد اما در ماه های بعد از آن این بیماری در 
سطحی گسترده کنترل و مدیریت شد. در سطحی دیگر باید توجه داشته باشیم که 
تحریم ها ســنگین تر نشده و هرچه زمان سپری می شود، راه هایی برای مقابله با آنها 

در دسترس قرار می گیرد.«
بغزیان در ادامه تاکید کرد: »بسیاری از مسائل کنونی اقتصاد به هیچ عنوان ارتباط 
مستقیمی با تحریم ندارد. برای نمونه اختالف قیمت کارخانه و  بازار در خودرو هیچ گونه 
ارتباطی با تحریم نداشته و ندارد. لذا بر این باور هستم که بخش عمده مشکالت کشور 
را باید در عدم مسئولیت پذیری و بی اعتنایی دولت به مسائل کالن اقتصاد کشور مورد 
ارزیابی قرار داد.« وی افزود: »سیاست های غلط وزارت اقتصاد که ریزشی غیرطبیعی 
را در بازار بورس ایران به همراه داشت، تاثیری عمیق بر کاهش اعتماد شهروندان بر 
جای گذاشت. بی اعتمادی فراگیر شده به گونه ای است که دولت های آتی نیز باید با 
آن دست و پنجه نرم کنند. دولت باید مسئولیت پذیر و پاسخگوی مسائل اقتصادی 
باشد. متاسفانه در زمینه ارائه آمارها نیز شاهد نوعی تضاد و ناهمخوانی با آنچه در کف 
خیابان ها و جامعه می گذرد، هستیم. مگر می شود بدون هیچ گونه سندی از کاهش 

نرخ بیکاری سخن به میان آورد.
بغزیان تاکید کرد: »متاسفانه دولت مدیریت برخی از حوزه های اقتصادی را رها 

کرده است.

چهل سال از روز »آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران« می گذرد، جنگی که از سوی 
غرب به »عراق« نسبت داده می شد اما به اعتبار مشارکت اطالعاتی، تسلیحاتی، 
مالی و حتی واگذاری سرزمین، از سوی طیف گسترده ای از کشورها  به عراق همه 
می دانستند، یک جنگ جهانی علیه انقالبی نوپاست. جنگ یک مطالبه بیشتر 
نداشت؛ »انقالب مردمی ایران« باید از بین برود و در این میان برای آنان تفاوتی 

نمی کرد که چند نفر کشته می شوند و ایران چه سرنوشتی پیدا می کند. 
امروز یک خط وجود دارد و از ســوی همان هایی که آن روز جنگی جهانی را 
علیه انقالب مردمی ایران به راه  انداختند، تبلیغ می شود، خط این است که اساس 
دفاع مقدس ما را نفی کنند، دلیــل آن هم نقش این دفاع و تداوم روح دفاع در 
بقاء انقالب اســالمی است. از این رو می گویند این جنگ می شد اتفاق نیفتد. اگر 
دست اندرکاران ایران آن روز درست می فهمیدند و درست عمل می کردند جنگ 
اتفاق نمی افتاد! در این میان نسخه ای که برای ماجرای 40 سال پیش ما پیچیده 
می شود، به نسخه ای که امروز برای قدرت داخلی و قدرت منطقه ای ما می پیچند 

بی شباهت نیست، یعنی عدم دفاع از منافع و اقتدار ایران.
یک خط سیاسی می گوید، جنگ از ابتدا، گزینه اشتباه ایران بود و جمهوری 
اسالمی می توانســت به جای توسل به دفاع نظامی، سیاست خارجی خود را که 
نگرانی هایــی برانگیخته بود، اصالح کند در این صورت جنگ روی نمی داد و اگر 
هم روی می داد زود به پایان می رسید و  مدعی اند ادبیات سیاسی امام برای عراق 
و بســیاری دیگر نگرانی هایی را پدید آورده بود و کافی بود امام و بقیه مسئولین 
 جمهوری اســالمی ادبیات خود را اصالح می  کردند. اما این قلب حقایق اســت. 

چرا که این ادبیات انقالبی، عامل جنگ نبود بلکه مهارکننده جنگ بود. 
روزی که انقالب در ایران در آســتانه پیروزی بود، غرب و عوامل آن درباره 
مقابله با ایران به جمع بندی رسیده بودند. کافی است ما تاریخ اخراج امام از نجف 
و حرکت امام به ســمت مرزهای کویت و سپس فرانسه را به یاد بیاوریم؛ پنج ماه 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی! و کافی است مذاکرات سران کشورهای صنعتی 
 را در »گوادلوپ« مرور کنیم که در آن جلوگیری از پیروزی انقالب اســالمی به 
هر قیمت به تصویب رسید و حتی اتحاد جماهیر شوروی که ضدامپریالیستی خوانده 
می شد، هم زیر ورقه آمریکا را در گوادلوپ امضا کرد و کافی است به اسناد مربوط به 
سفر بهمن ماه 57 ژنرال   هایزر معاون ناتو که از سوی آمریکا مأمور کودتای نظامی 
ولو با کشته شدن ده هزار نفر از مردم تهران بود، نگاه بیندازیم تا بدانیم ادبیات 
مردم ایران پس از پیروزی انقالب، نقش چندانی در تهاجمی که از 31 شهریور 59 
تا 29 مرداد 67 در مرزهای غربی و جنوبی ایران روی داد، نداشت. موضوع مربوط 
به اصل استقالل ایران بود، کشوری مستقل که برای خود تصمیم بگیرد. نه اینکه 
آن کشور چه بیان و چه ادبیاتی دارد. کما اینکه همین بحث امروز هم هست. امروز 
هم مشکل غرب، فقط ادبیات جمهوری اسالمی نیست چرا که اینک این ادبیات 
 انقالبی جهانی شــده و حتی دامنه آن به خود آمریکا هم رسیده است و آمریکا 

با ملت هایی که صرفاً علیه او شعار می دهند، مشکل ندارد. 
باز هم مشکل کشورهایی هستند که نمی خواهند زیر سیطره آمریکا باشند. آنان 
نیز تحریم می شوند، تهدید می شوند و حتی به یک جنگ طوالنی درگیر می شوند، 
مگر غیر از این است که فلسطینی ها نزدیک به 100 سال است درگیر جنگ هستند. 
 آنان که پیش از مبتال شدن به اشــغال و غارت فلسطین، ادبیات ضدآمریکایی 
یا ضداسرائیلی نداشته اند. مسئله غرب با فلسطینی ها این است که نمی خواهند 
مردم فلسطین استقالل و آزادی سرزمینی داشته باشند. آنان امروز ضدآمریکا 
شده اند چرا که سرزمین شان با حمایت مقامات آن کشور به غارت رفته است. آنان 
قبل از این کاری به کار آمریکا نداشــتند اما خب آمریکا با  آنان کار داشته است. 
مگر همین روزها آمریکایی ها درباره کرانه باختری تصمیم نگرفته اند؟ خب در کرانه 
باختری چه کسی صاحب خانه و چه کسی دزد متجاوز است؟ پس دالیل و نمونه های 
زیادی وجود دارند که این انگاره را که صرف ادبیات انقالبی سال های اول، سبب 

آغاز جنگ علیه ایران در سال های بعد بوده را باطل می کند. 
جنگ ادامه پیدا کرد و 2890 روز به درازا کشید. طوالنی شدن جنگ هم به 
ایران ارتباطی نداشت. اگر ایران کار دفاع را در میانه راه، رها می کرد، ریشه های 
فتنه در عرض 3-4 سال دیگر سر بر می آوردند و کار بار دیگر باال می گرفت. مگر 
نه این است که حدود دو سال پس از پایان جنگ با ایران، تجاوز به کویت صورت 
گرفت و این در حالی بود که در آن زمان کویت تحت حمایت قدرت های جهانی هم 
بود ولی ایران کماکان از سوی شوروی و آمریکا و عوامل آنها »مشکل مشترک« 
خوانده می شد. پس اگر ما مثالً در سال 61 پس از فتح خرمشهر درصدد پایان دادن 
به »دفاع مشروع« خود برمی آمدیم بار دیگر باید به جنگ باز می گشتیم، در حالی 
که سابقه بدی هم از خود بر جای گذاشته بودیم، دفاع را باید ادامه می دادیم. ملتی 
که در نیمه راه، کار را رها می کند، در ورود دوباره، جدی گرفته نمی شــود. جنگ 
حدود 8 ســال ادامه پیدا کرد و در این میان حدود یک میلیون نفر از شهروندان 
ایران در آن شرکت کردند، اگر این جمعیت به میدان نمی آمدند، دو گزینه جلوی 
ایران بود؛ ویرانی و تجزیه و گزینه دوم درگیر شدن در جنگی فرسایشی و طوالنی، 
شبیه آنچه، از سال 1389 یعنی در طول ده سال، لیبی با آن درگیر است و هنوز هم 
چشم اندازی بر پایان آن نیست و باز این در حالی است که لیبی درصدد استقالل هم 

نبوده و تنها سطحی از تغییر در محیط داخلی را مطالبه کرده است. 
نزدیک به یک میلیون ایرانی در جنگ شــرکت مستقیم داشتند و براساس 
آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران 196837 نفر شهید شده اند که به طور میانگین 
روزانه 68 نفر به شهادت رسیده اند. جنگ در گستره مرزهای غربی و جنوبی کشور 
یعنی حدود 1500 کیلومتر درگرفته بود و این در حالی بود که برخالف دشمن که 
با »استراتژی جنگی قاطع«، نیروهای گســترده ای را آماده کرده بود، جمهوری 
اسالمی و حتی ایران قبل از انقالب، اصوالً استراتژی جنگ با همسایگان نداشت و 
لذا مرزهای کشور براساس دفاع در مقابل تهاجمات موردی و محدود، به سالح ها 

و موقعیت های دفاعی مجهز شده بود. 
دشمن با تحلیل جنگ های کالسیک، تردیدی در دست یافتن به »پیروزی 
قاطع« نداشت. نگاه صدام حسین و ژنرال های او به وضع ارتش ما در آن زمان بود. 
ارتشــی که برای کار دیگری غیر از پیروزی در جنگی همه جانبه، آموزش دیده و 
سازمان یافته بود و حاال با جنگی تمام عیار مواجه گردید و این ارتش با پیروزی انقالب 
الجرم دستخوش تغییرات بنیادی می گردید و این در حالی بود که اصوالً »انحالل 
ارتش« توسط جریانی مرموز هم دنبال می شد که براساس اسناد النه جاسوسی، از 

سوی آمریکا راه افتاده بود. 
همه اینها به صدام حسین و آمریکایی ها اطمینان می داد که ایران نمی تواند 
در برابر تهاجم گسترده ارتش قدرتمند و به روز شده صدام، دوام بیاورد. جنگ با 
این تحلیل و با این درجه از اطمینان در روز 31 شهریور 59 آغاز شد. البته انقالب 
اسالمی در جریان پیروزی بر رژیم نظامی محمدرضا شاه راه پیروزی خود را یافته 

بود؛ این راه توسل به مردم بود. 
در جریان انقالب اسالمی مردم ایران نوعاً نه عضو حزبی و نه به سالحی مجهز 
بودند. حضرت امام هم در زمان قبل از پیروزی انقالب اصوالً مبارزه مســلحانه را 
قبول نداشت و هیچ گاه به آن توصیه نکرد و با همین مردم رژیم مسلح شاهنشاهی 
را سرنگون و ارتش را با روش های دینی جذب نمود. وقتی جنگ علیه ایران آغاز 
شد، حضرت امام ضمن گسیل همه قوای نظامی کشور به مرزهای جنوب غربی، 
سراغ مردم آمد چرا که رمز مقاومت و پیروزی را حضور مردم در صحنه می دانست. 
مردم به صحنه آمدند و امام حدود ده ماه پیش از آغاز جنگ با تشکل نهاد بسیج 
مستضعفین پیش بینی الزم را کرده بود؛ عبارت »ملتی که 20 میلیون جوان دارد، 
باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشد« بیانگر اتکاء امام در دفاع به مردم بود. مردم 
به صحنه آمدند و البته این در حالی بود که »برادران ارتشی« از هیچ چیزی در دفاع 
از سرزمین و مردم خود فرو نگذاشته بودند، اما خب ارتش کالسیک متجاوز آن روز 

عراق را نمی شد با ارتشی با مختصات سال 1359 ایران متوقف کرد. 
به زودی تیپ و لشــکرهای مردمی شکل گرفتند و مدت زمان زیادی طول 
نکشــید تا ارتش صدام حسین طعم شکست و عقب نشینی را چشید. فاصله به 
صحنه آمدن مردم و تشکیل گروه ها و تیپ های مردمی تا آزاد سازی خرمشهر - به 
عنوان بزرگ ترین نماد پیروزی ایران در جنگ- فقط 20 ماه بود؛ یعنی 20 ماه پس 
از آغاز جنگ، انقالب اسالمی پیروزی قطعی خود را اثبات کرد. اما با پیروزی های 
ایران در جنگ، توطئه ها علیه ایران به پایان نرســید و دشمن رنگ عوض کرد و 

جدی تر به صحنه آمد. 
برای درک این نکته کافی است به تاریخ واگذاری سوپراتانداردهای فرانسه و 
تاریخ بمب هایی که از فرودگاه »هیثرو لندن« مستقیماً به شرق عراق منتقل می شدند 
و یا زمان واگذاری دو جزیره »وربه« و »بوبیان« از ســوی کویت به عراق و یا زمان 
واگذاری »بندر عقبه« از سوی اردن به عراق و یا زمان مصوبه پرداخت 60 میلیارد دالر 
کمک به عراق از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، برای پایداری 
در جنگ )و به قول آنان دفاع از سرزمین های عربی( نگاهی بیندازیم تا دریابیم 
که همه این موارد مربوط به پس از فتح خرمشهر در سوم خرداد 1361 بوده است. 
پس این ادعا که مسئولین جمهوری اسالمی می توانستند پس از پایان مرحله 
تهاجمی صدام در اواخر سال 59 و یا پس از اثبات اقتدار و برتری نظامی ایران در 
اوایل سال 1361، به جنگ خاتمه دهند، درست نیست. چرا که اصوالً هیچ قرائنی 
از آمادگی متجاوز و حامیان آن برای پایان دادن به جنگ وجود نداشت و از این رو 
باید گفت پایان دادن به جنگ در اختیار ایران نبود. اگر به مذاکراتی که از اواخر 
سال 59 که ماشین تجاوز به واسطه مقاومت جانانه مردم ایران متوقف شده بود، از 
طریق هیئت هایی از سازمان کنفرانس اسالمی و یا سازمان ملل با ایران انجام می شد، 
نگاه بیندازیم، می بینیم از راه حل ها و پیشنهادات آنان چیزی بیش از »آتش بس« 
بیرون نمی آید، آتش بس به معنای پایان جنگ نبود بلکه به معنای گرفتن اجازه از 

ایران برای نفس تازه کردن ارتش شکست خورده صدام حسین بود. 

بر ساحل 8 سال دفاع مقدس 
در چهلمین سالگرد 

دست مریزاد
سردار سالمی

1- آن روزها، اواخــر دهه 80 جرج بوش هر از چندگاه 
ایران را تهدید می کرد که »گزینه نظامی روی میز اســت«! 
و رسانه های غربی و صهیونیستی به تحلیل می نشستند که 
 جمهوری اسالمی ایران روزهای خطرناکی پیش روی دارد!

 از این سو رهبر معظم انقالب تصریح می کردند که اگر تهدید 
توخالی می کنید که حیثیت خود را بر باد می دهید و اگر دست 
به حماقتی بزنید پاسخی پشیمان کننده دریافت خواهید کرد 
و تاکید می کردند که ممکن است شما شروع کننده باشید 
 ولــی پایان ماجرا در اختیار شــما نخواهد بود. مدتی بعد 
)بهار 1378( رسانه ها ی غربی و برخی از مقامات غیر رسمی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی این احتمال را پیش کشیدند که 
جرج بوش قرار است به یک حمله نظامی علیه ایران دست 
بزند و چون پایان دوره ریاست جمهوری او نزدیک است، با 
خروج او از مسئولیت، ایران هم زمینه ای برای پاسخ نخواهد 
داشت! در همان روزها بود -26 تیرماه 87 - که حضرت آقا 
طی سخنانی در دیدار اقشــار مختلف مردم با ایشان و به 
مناسبت سالروز میالد حضرت امیر علیه السالم این ترفند 
دشمن را نیز بر باد داده و فرمودند: »آن دستی که به جمهوری 
اسالمی و به ایران عزیز تجاوز بکند، این دست را ملت ایران 
قطع خواهد کرد. فرقی هم نمی کند که این دست جنایتکار، 
در مسئولیت دولتی باشد یا نباشد؛ اینجور نیست که بگوئیم 
رئیس جمهور فعلی آمریکا در این ماه های آخر ممکن است 
یک غلطی بکند و دردسرش بیفتد برای دولت بعدی آمریکا؛ 
نه، فقط این نیست. اگر کسی در این زمینه غلطی بکند، ملت 
ایران -حتی آن وقتی که او مسئول هم نباشد- او را مورد 
پیگرد قرار خواهد داد و بداند بطور یقین او را مجازات خواهد 
کرد« و اینگونه بود که بادکنک بوش ترکید و تا پایان دوره 

ریاستش از این غلط ها نکرد!
2- چند روز قبل دونالد ترامپ گفته بود »هرگونه حمله 
علیه آمریکا به هر شکل که باشد، با حمله متقابل به ایران 
مواجه خواهد شد که 1000 بار شدیدتر است«! و دیروز سردار 
سالمی در پاسخ به رئیس جمهور بی سر و پای آمریکا گفت 
»شما ما را به حمله هزار برابری تهدید می کنید؛ ما شما را 
می شناسیم، آن وقت که عین االسد را زدیم فرض داشتیم که 
شما پاسخ می دهید و صدها موشک آماده کردیم که اگر زدید 
داشته هایتان را ویران کنیم« و هشدار داد که »دشمن همه 
جا زیر دید ماست و اگر الزم باشد زیر تیر ما نیز قرار خواهد 
گرفت... آقای ترامپ، اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم شود، 
تمام کرک های شما را به باد می دهیم، این تهدید جدی است 
و ما همه چیز را در عمل ثابت خواهیم کرد«. سردار سالمی در 
 ادامه با تأسی به فرمول اعالم شده از جانب رهبر معظم انقالب،

تاکید کرد: »شــما فکر می کنید مــا در برابر خون برادر 
شهیدمان یک سفیر زن در آفریقای جنوبی را می زنیم، ما 
کسانی را می زنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و 
غیرمستقیم نقش داشتند و شما بدانید هر که در این ماجرا 
نقش داشته است زده خواهد شد و این پیامی جدی است«. 
3- حاال این پرســش در میان اســت که تاکنون سپاه 
کدام تهدید و هشداری را مطرح کرده که به آن عمل نکرده 
 باشد؟  اگر برای پاسخ به این پرسش، نمونه ای یافت نمی شود 
- که نمی شود- آقای ترامپ به عنوان قاتل سردار شهیدمان 
حاج قاسم سلیمانی، باید مطمئن باشد که تا پایان عمر کثیف 
و ننگینش یکی از اهداف اصلی سپاه در تالش برای انتقام از 
عامالن شهادت سردار دل ها خواهد بود و فرقی هم نمی کند 
که در پست ریاست جمهوری باشد و یا نباشد! او به اعتراف 
خودش قاتل سردار شهید است و می داند که سپاه هرگز از 

انتقام خون شهید سلیمانی دست نمی کشد. 

یادداشت روز

 سعداهلل زارعی 
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تروئیکای اروپا در نامه ای به شورای امنیت مدعی پایبندی به برجام شد 

اروپا به جای انتشار نامه های نمایشی
به تعهدات برجامی خود عمل كند

ضرب االجل ۳ ماهه رئیسی
برای حل مشکل مسکن روستای شیخ  شبان

سرویس سیاسی-
اعضای اروپایی برجام در نامه 
ای نمایشی به شورای امنیت مدعی 
شدند که به توافق هسته ای پایبند 
هستند. اروپا در پی آن است تا با 
بازی در پازل آمریکا، همزمان هم 
ایران را در برجام نگه دارد  دولت 
و هم تحریم های تسلیحاتی علیه 

ایران را تمدید کند.
انگلیس، آلمان و فرانسه در نامه ای 
به شورای امنیت گفته اند که به توافق 
هسته ای با ایران پایبند هستند و تعلیق 
تحریم ها علیه ایــران، بعد از تاریخ 20 

سپتامبر ادامه خواهد یافت.
خبرگــزاری رویترز گــزارش داده 
تروئیــکای اروپا در نامه ای به شــورای 
امنیت گفته انــد تعلیق تحریم ها علیه 
ایران که در برجام بر سر آن توافق شده  
است، بعد از تاریخ 20 سپتامبر کماکان 

برقرار خواهد بود. 
آمریکا، انگلیــس و آلمان تصریح 
کرده انــد هــر تصمیم یا اقــدام برای 
بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل 
علیه ایران، »فاقد اثر قانونی خواهد بود«.
در بخشی از این نامه آمده است: سه 
کشور اروپایی به اجرای کامل قطعنامه 
2231 کــه در ســال 2015 در تأیید 
برجام صادر شــده متعهدند. ما تالش 
خســتگی ناپذیری بــرای حفظ توافق 
هسته ای داشتیم و خود را به تداوم انجام 

این کار متعهد می دانیم. 
نامه ها و بیانیه های شعاری

پس از امضای برجــام، تروئیکای 
اروپایی بارهــا بیانیه و نامه صادر کرده 
است. این نامه ها و بیانیه ها حاوی شعارها 
و ادعاهای تکراری بوده و صرفا کارکرد 

تبلیغاتی و نمایشی داشته است.
اعضای اروپایی برجام در نامه مذکور 
مدعی شــده اند که برای حفظ برجام 

»تالش خســتگی ناپذیری« داشته اند. 
انگلیس، فرانســه و آلمان در روزهای 
گذشته نیز با انتشــار بیانیه ای مدعی 
شده بودند که در برجام به چیزی فراتر 

از تعهدات عمل کرده اند.
این در حالی اســت کــه اعضای 
اروپایی برجام از روز امضای توافق تاکنون 
به هیچ عنوان بــه تعهدات خود عمل 
نکرده انــد. طرف اروپایی در خرید نفت 
از ایران و پرداخــت پول نقد، تبادالت 
بانکی و تبادل کاالهای تحریمی با ایران 
هیچ اقدامی انجام نداده و کامال با آمریکا 
هماهنگ و همصدا بوده است. بر همین 
اساس نامه ها و بیانیه های تکراری اعضای 
اروپایــی برجام، به هیچ عنوان مصداق 
اقدام عملــی حقوقی با ضمانت اجرای 

مطمئن و تضمین شده نیست. 
مخالفت نمایشی

مخالفت اروپا با اجرای مکانیســم 
ماشه توسط آمریکا صرفا یک مخالفت 
نمایشــی است. چرا که اعضای اروپایی 
برجــام در ماه های گذشــته و پیش از 
آمریکا، در کلیدزدن روند اجرای مکانیسم 

ماشه پیشقدم بوده اند.
انگلیس، فرانســه و آلمان در دی 
98 رسما مکانیسم ماشه را فعال کردند 
و خود در تکمیل پروسه مکانیسم ماشه 
پیشتاز بودند. مکانیسم ماشه ابزاری برای 
باجگیری از ایران به منظور تعمیم برجام 
به دیگر مولفه های قدرت کشورمان است. 
اروپایــی در هفته های  مقامــات 
اخیر بارها اعالم کرده اند که در اجرای 
مکانیسم ماشه با آمریکا همصدا و موافق 
هستند. اعضای اروپایی برجام صرفا در 
نوع تاکتیک و روش اجرای مکانیســم 

ماشه با آمریکا اختالف نظر دارند. 
در هفته های گذشته  تروئیکای اروپا 
علی رغم اطمینان از رأی منفی چین و 
روســیه، به قطعنامه ضدایرانی آمریکا 

درباره تمدید تحریم تســلیحاتی ایران 
رای ممتنع دادند.

قطعنامه آمریکا با 11 رأی ممتنع، 
2 رأی موافق و 2 رأی مخالف به تصویب 
نرسید. آمریکا و جمهوری دومینیکن به 
این قطعنامــه رأی مثبت دادند، چین 
و روســیه بــه آن رأی مخالف دادند و 
بقیــه اعضا از جمله انگلیس، فرانســه 
و آلمان رأی ممتنــع دادند. تروئیکای 
اروپا )انگلیس، فرانســه، آلمان( با رأی 
ممتنــع در حقیقت در پــازل آمریکا 
بازی کرده و علیــه ایران اقدام کرد. بر 
اساس برجام و قطعنامه 2231، تحریم 
 تسلیحاتی ایران باید 27 مهرماه 99 پایان
یابد.  برهمین اساس آمریکا آشکارا توافق 
هسته ای و قطعنامه شورای امنیت را زیر 
پا گذاشته است. با این  حال،  تروئیکای 
اروپــا به جای مؤاخذه کــردن آمریکا، 
خود در این قانون شکنی و عهدشکنی 

شریک شد.
تروئیکای اروپا در ماه های گذشته 
نیز در شورای حکام آژانس قطعنامه ای 

علیه ایران تصویب کرد.
هم اجرای یکطرفه برجام،

هم تحریم تسلیحاتی!
برخــالف ادعای برخی دولتمردان 
و رســانه های زنجیــره ای، در موضوع 
ایران شکافی میان اروپا و آمریکا ایجاد 
نشــده، بلکه این دو بــرای یک هدف 
مشــترک، وظایف مختلفی برای خود 

تعریف کرده اند.
 اروپــا بارها تأکید کرده که در پی 
حفظ برجام است. منظور طرف اروپایی 
از حفظ برجام، نظارت بر اجرای یکطرفه 
تعهدات از سوی ایران است. در حقیقت 
اروپا در رویکردی سلطه گرانه خود را در 
جایگاه ناظر برجام می بیند و این ایران 
اســت که باید تعهــدات را انجام دهد. 
مأموریــت اصلی اروپــا در برجام، نگه 

داشتن ایران در توافق است. اروپا در پی 
آن است تا با ایفای نقش در پازل آمریکا، 
همزمان هم دولت ایران را در برجام نگه 
دارد و هم تحریم های تسلیحاتی ایران 
را تمدید کند. در سال های اخیر اروپا در 
کنار آمریکا طوری عمل کرده که هیچ 
امتیازی از برجام نصیب ایران نشود. یکی 
از کارویژه های اصلی تروئیکای اروپا در 
سال های اخیر وقت کشی در برجام و نگه 
داشتن ایران با وعده های بی خاصیت و 

توخالی بوده است. 
در هفته های گذشته، هایکو ماس، 
وزیر امور خارجــه آلمان ضمن تأکید 
بــر اینکه با اســرائیل در زمینه تمدید 
تســلیحاتی ایــران هم نظر اســت، در 
اظهارنظری گســتاخانه گفت، آلمان و 
چند کشور دیگر تالش می کنند برای 
رفع این مشکل »راه حلی دیپلماتیک« 
بیابند تا موجب تحریم تسلیحاتی ایران 

در آینده شود!
در روزهــای گذشــته همچنین 
دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس 
در کنفرانس خبری مشترک با همتای 
آمریکایی خود گفت که لندن با واشنگتن 

درباره ایران  اشتراک نظر دارد.
بی عملی در اجرای برجام

اعضــای اروپایی برجــام در توافق 
هســته ای 11 تعهــد داشــتند اما به 
هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکردند.

حــاال طرف اروپایــی به جای ارائه 
تضمین به ایران و پاســخگویی درباره 
قصور و تقصیرهای خود، با گســتاخی 
ژســت طلبکار به خــود گرفته و ایران 
را کــه به تمامی تعهــدات عمل کرده 
مورد بازخواســت قرار می دهد.  اروپا 
به جــای ایــن ژســت های مضحک و 
توهین آمیز، باید تعهدات خود را انجام 
 داده و نحــوه اجرای تعهدات را گزارش

دهد.

رئیس قوه قضائیه در طی سفر 
خود به استان چهارمحال و بختیاری 
به روستای شــیخ  شبان سفر و با 
مردم این روستا دیدار کردکه  در 
پی تعیین ضرب االجل تعیین شده 
توسط حجت االسالم رئیسی، حل 
مشکل مردم این روستا در دستور 
کار شورای حفظ حقوق بیت المال 

قرارگرفته است.
نزدیکی قابل توجه روستای شیخ 
شــبان به منطقه حفاظت شده محیط 
زیســت موجب شــده است که بخش 
زیادی از زمین های کشــاورزی و بعضاً 
زمین های مســکونی داخل روستا جزو 
اراضی ملی محســوب شوند. از آنجایی 
که اقتصاد اصلی روستا بر پایه تولیدات 
کشاورزی است همواره کشمکش هایی 
میان ســازمان محیط زیست و مردم 
وجود داشــته است. طرح آبرسانی این 
روســتا نیز متوقف شده است. عالوه بر 
این بخش قابل توجهی از روســتا نیز 
که با عنوان محله مستضعفین شناخته 
می شود در مالکیت بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی قرار گرفته است و سکنه این 

بافت با اخطارهایی مبنی بر پرداخت حق 
آزاد سازی زمین و یا تخلیه خانه هایشان 
مواجه شــده اند. این در صورتی است 
کــه به گفته شــورای ده، این زمین ها 
از گذشــته های دور با اسناد معتبر در 
اختیار کشاورزان بوده و پس از پیروزی 
انقالب، مالــکان آنها را در اختیار بنیاد 
مسکن قرار داده اند تا به ساخت مسکن 
برای قشر محروم روستا تخصیص داده 
شود. ســکنه این بافت نیز که اغلب از 
اقشار ضعیف و کم برخوردار می باشند 
می گویند که هزینه این مسکن ها را در 
گذشته پرداخت کرده اند و دلیلی برای 
پرداخت مجدد مبالغ میلیونی ندارند. به 
دلیل آزاد نشــدن این زمین ها نیز، وام 
و یا پروانه ســاخت به آن منازل تعلق 
نمی گیرد و همین امر مشکالتی را برای 
اهالی این منطقه به دنبال داشته است.

کاظمی دهیار روستا و ازجمله افراد 
فعال در این دعوی حقوقی است که با 
کمک دیگر اهالی با جمع آوری اسناد و 
درخواست هایی به ریاست قوه قضائیه 
کشــور، حل مشــکالت این روستا را 

خواستار شده است. 

گفت و شنود

امضایش كو ؟!
گفت : طرفداران برجام برای چی اینهمه ذوق زده شده اند ؟!

گفتم : سه کشــور اروپائی انگلیس و آلمان و فرانسه در 
نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرده اند که استناد 

آمریکا به بند 11 قطعنامه 2231 را قبول ندارند .
گفت : یعنی به تعهداتشــان در برجام هم عمل می کنند ؟ چون 

این نامه بدون انجام تعهداتشان  پشیزی ارزش ندارد .
گفتم : حرفی از انجام تعهداتشان نزده اند بلکه کماکان همه 
تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه کشورمان را اجرا می کنند !

گفت : پس اروپا دست به یک کالهبرداری دیگر زده است ! کجای 
آن جای خوشحالی دارد ؟! 

گفتم : یارو یک چک بدون امضاء و به مبلغ چند میلیارد 
تومان برای کمک به یک موسسه خیریه صادر کرد ! پرسیدند 

چرا امضاء نکرده ای ؟ گفت برای این که ریا نشود ! 

حسین شریعتمداری
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