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* نشانه شروع افول آمریکا از این واضح تر که 73 درصد مردم این کشور معتقدند 
مدل دموکراسی آمریکایی مدل مناسبی برای حکمرانی نیست و خواستار تغییر 

شیوه و ساختار حکومت در کشورشان شده اند.
سخاوت
* در روزهای گذشــته تظاهرات مســالمت آمیز مردم قزاقستان در اعتراض به 
گرانی ســوخت با دخالت آمریکا و ایادی اش به جنگ شــهری تبدیل شد. این 
قضیه نشــان داد سیاست سوریه سازی تاکتیک مهم آمریکایی ها برای به آشوب 
کشــیدن کشورهای هدف در منطقه است. باید با هوشیاری این ترفند شیطانی 

آمریکا را خنثی کرد.
0912---2770

* با توجه به اینکه دولتمردان دولت ســیزدهم مصمم هستند با تکیه بر داخل 
مشــکالت اقتصادی را حل کنند، برای غرب گرایان که 8 ســال همه کارها را با 
برجام و کدخدا گره زدند و کاری از پیش نبردند ســخت اســت که ببینند این 
دولت چنین دستاوردهایی را برای حل مشکالت جامعه دارد. مردم عزیزمان باید 

اجازه ندهند که خناسان با فکر و ذهن شان بازی کنند.
پناهی
* هیچ انســان عاقلی علیه منافع خود اقدام نمی کند و مقدســات و قهرمانان 
ملی اش را تحریف و مصادره نمی کند مگر اینکه پادوی دشمن ملت خود باشد. 
متأسفانه عوامل و پادوهای دشمن را به وفور می توان در روزنامه های زنجیره ای 

و رسانه های مجازی مشاهده کرد.
هادی

* امام خامنه ای فرمودند: قاتالن شهید سلیمانی باید تقاص خون او را پس دهند. 
همان طور که مختار انتقام خون شهدای کربال را از قاتالن شان گرفت، مختارهای 
آخرالزمانی به زودی انتقام خون شهید سلیمانی عزیز و یارانش را خواهند گرفت.
محمد قلی نژاد- گنبدکاوس

* آمریکای جنایتکار با عملکرد 43 ساله خود علیه کشورمان نشان داده که صددرصد 
غیرقابل اعتماد اســت از تحمیل جنگ 8 ساله تا اعمال 1500 تحریم، از سرنگونی 
هواپیمای مسافربری ایرانی، کودتای نوژه، طراحی و حمایت فتنه 88، ترور دانشمندان 
هسته ای، ترور سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، خروج از برجام و... حال 
چگونه اســت که غرب گرایان و اصالح طلبان هر روز در روزنامه های زنجیره ای خود 

خط تحریم روسیه و اعتماد به آمریکا را دنبال می کنند؟! 
چنانی

* روزنامه های زنجیره ای همچون شــرق که هیچ پایبندی به شعارهای انقالب 
ندارد حال کاسه داغ تر از آش شده و نگرانی خود را از پررنگ شدن روابط با شرق 
ابراز داشــته و گفته نکند از شــعار نه شرقی نه غربی دست بکشیم! این روزنامه 
خباثت ها و خیانت ها و جنایت های غرب را طی بیش از 4 دهه علیه کشور و ملت 
را یا چشــم دیدن ندارند یا تجاهل می کنند؟ یعنی این اندازه هم درک سیاسی 
ندارند که منظور از شــرق در آن زمان بلوک کمونیستی بوده که سی سال است 

فروپاشیده است؟
بابایی
* اعجاز شــهدای ما مثل شهید ســلیمانی این است که دشمن را از امید تهی 
کرده اند و امروز افســردگی را در چهره مقامات آمریکایی می توان مشاهده کرد. 

کامال قابل مشاهده است که دشمنان خودشان را باخته اند.
دانش پور
* شهید سلیمانی به یکی از دوستان خود گفته بود فیلم هایی از سربازان آمریکایی 
داریم که توســط نفوذی های ما در درون آنها ضبط شده و نشان می دهد ژنرال 
آمریکایی در درگیری به ســربازان خود می گوید جلو بروید ولی ســربازها گریه 
می کنند و می گویند تو جلو برو. شهید سلیمانی نتیجه گرفته بود که آمریکایی ها 

روی زمین نمی توانند با ما بجنگند و به این حقیقت اعتقاد داشت.
یک پیام
* رئس ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی در حالی جبهه مقاومت را تهدید کرده 
که ســربازان اسرائیل با خودروی نظامی به جمع کردن زباله در مرزهای لبنان 

برای فروش مشغول شده اند. 
شیرخدایی
* در شاهکار هدایت ملت توسط امام خامنه ای همین بس که توانسته یک کشور 
را چندین سال در مقابل محاصره اقتصادی و تحریم های فلج کننده دشمنان مقاوم 
نگه دارد و اجازه جنگ و انتخاب گزینه نظامی به دشمن ندهد و در میان همه 

این مشکالت، کشور را هم جلو ببرد.
بخشی
* مدعیان اصالحات در حالی اکنون به موضوع فقر و معیشت مردم می پردازند 
که خود جزو مقصران و بانیان اصلی این مشــکالت کشــورند. ولی مردم فهیم 
کشورمان می دانند که دولت سیزدهم زمین سوخته ای را تحویل گرفته و تنها 5 

ماه است که کار خود را شروع کرده است.
فرهادی
* صهیونیست ها از پهپادهای حزب ا... لبنان در جمع آوری اطالعات از سرزمین های 
اشغالی به شدت هراسان شده اند. این رژیم کودک کش که از مصاف با حزب ا... و 
حتی حماس و غزه وحشت دارد چطور گاهی علیه ایران مقتدر با آن موشک های 

نقطه زن دقیق، الف می زند؟!
طهماسبی
* احســاس می شــود با اینکه از حوادث دفاع از حرم و جهاد در جبهه مقاومت 
فاصله زمانی زیادی نگرفته ایم ولی هنوز آن گونه که شاید و باید جایگاه شهدای 
مدافع حرم و ارزش از خودگذشتگی و شجاعت این شهدا برای جامعه ما تبیین 
نشــده است. امیدواریم قبل از اینکه آثار جهاد در این جبهه زیر غبار فراموشی 
پنهان بشود فکری برای ثبت و ضبط این آثار به صورت مکتوب اندیشیده شود. 

این کار همکاری و مساعدت تمام متولیان امر را می طلبد.
مقدم نژاد
* در زندگینامه شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی خواندم که روزی با اشاره به 
نیروی نظافتچی محل استقرار هواپیماهای جنگی پایگاه شکاری خطاب به همکار 
خود گفته بود از خدا می خواستم که به جای آن کارگر بودم و ادامه داده بود نه 
اینکه از شغلم ناراحت باشم ولی اگر کارگر ساده بودم مسئولیتم در نزد خداوند 
کمتر بود. حال خطاب به دولتمردان دولت قبل عرض می کنم جواب کوتاهی های 

خود در دوره مسئولیت هایشان را چگونه می خواهند بدهند؟
رضایی منش
* قهرمان  شنای المپیک آمریکا که چندین مدال طال برای این کشور آورده در 
جنبش ششم ژانویه در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و 
به چندین سال حبس محکوم شده است. حال اگر این اتفاق در ایران بود بعضی 

از سلبریتی ها برای خوشایند آمریکا چه الم شنگه  که به پا نمی کردند!
دانشی
* عده ای از خدا بی خبر و زالوصفت به جان ملت افتاده اند و اجناسی را که قبال 
در انبارهای خود دپو کرده اند با قیمت های نجومی عرضه می کنند. از دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی درخواســت می شــود این افراد که چوب الی چرخ دولت و 
زندگی مردم می گذارند و مردم را به ســتوه می آورند را شناســایی و به دستگاه 

قضایی معرفی کنند.
علیمردانی
* ســرقت و دزدی شیطان بزرگ از نفت عراق و سوریه در برابر چشم جهانیان 
نشــان می دهد که این کشور صالحیت سخن گفتن از صداقت و حقوق بشر و 

قوانین بین المللی را ندارد.
شموسیان

* برخی مراکز بهداشــتی و پزشکان در شهرستان پاکدشت برای فرار از پرداخت 
مالیات با ســرپیچی از به کاربردن دستگاه کارتخوان مردم را راهی مغازه ها برای 

تهیه پول خرد می کنند. وزارت بهداشت با این موارد برخورد  کند؟!
0905---1317
* پذیرفته نیست بیمه تکمیلی آتیه سازان هزینه های درمان ما بیمه شده های تامین 
اجتماعی را بنا به سلیقه خودشان و با تاخیرهای زیاد پرداخت بکند. مسئولین امر 

اجازه ندهند شهروندان برای گرفتن حقوق خود تحقیر بشوند.
0905---2830
* دولت حقوق بازنشستگان را به حدی برساند که توانایی اداره زندگی شان را داشته 
باشند. با حقوق 4 میلیونی در سنین باالی 70-60 سال با چند عروس و داماد و 

نوه ها و درمان و... چگونه می شود یک ماه زندگی را اداره کرد؟!
0936---6717

»پاسخ سازمان زیباسازی شهر تهران«
در پاسخ به مطلب مندرج مورخ 1400/09/18 روزنامه کیهان با عنوان »تزیین 
شــهر در ایام فاطمیه« بدینوسیله ضمن تشکر از پیشنهاد آن شهروند محترم، 
اعالم می دارد که 3 هزار تخته پرچم و 475 عدد سازه تبلیغاتی به مناسبت ایام 
فاطمیه اول و پوشــش حداکثری از مورخ 5 دی ماه به مناسبت فاطمیه دوم از 

سوی این سازمان صورت پذیرفته است.

تیتر »سرباز امام« را باور کنیم
یا انکار »اّمت« را؟!

روزنامه اعتماد که در ســالگرد شهادت ســردار سلیمانی، تیتر » سرباز امام« را 
به عنوان تیتر اول خود انتخاب کرده، در تحلیل متعارض و متناقض با آن تیتر مدعی 
شد »امت« و »ملت« قابل جمع نیست و نباید مسئوالن از مفهوم »امت« سخن بگویند.

این روزنامه از قول یکی از اعضای گروهک ملی- مذهبی نوشت: »تشکیل امت به 
معنای تاریخی آن مستلزم انحالل مرزهای سیاسی بین سرزمین های مسلمان نشین 
و تغییر بنیادی حقـــوق برآمده از تشکیل ملت دولت برای اتباع است. حال پرسش 
این است که وقتی برخی مسئوالن رسمی جمهوری اسالمی از ضرورت »احیای امت 
اسالمی« یاد می کنند ، آیا منظورشان همین است؟ یعنی مرزهای ایران به عنوان یک 
واحد مستقل و مشخص باید به نفـع مرزهـای وسیع تر دنیای اسالم منحل شوند و 
حکومت واحدی برمبنای حقـــوق برآمده از شریعت که اتباع را نه بنا به ملیت بلکه 
براساس دیانت شان تقسیم بندی می کند ، در تمامی قلمروی مسلمان نشین جهان یا 

بخشی از آن شکل گیرد؟
چنین امری آیا اصـــوال در این دوران تاریخی ممکن و میسر است و حتی اگر 
ممکن و میسر باشــد آیا ایرانیان و دیگر ملت های مسلمان به عنوان صاحبان اصلی 
قلمروهای ملی ، آن را می پذیرند و حاضر به رها کردن هویت ملی خود به نفع بازگشـت 

به صورت بندی های سیاسی کهن دوران امپراتوری های مذهبی هستند؟
شاید گفته شـود که چنین تعارض شدیدی بین مفاهیم امت و ملت وجود ندارد. 
واقعیت این اســت که با تکیه بر مبانی حقوقی و جغرافیایی این دو مفهوم ، تعارض 
بین آنها تا همین  اندازه و حتی بیش از این شدید است ، مگر آنکه گفته شود منظور 
از امت چیز دیگری است. منظور از امت اما چـــه چیز دیگری می تواند باشد؟ نوعی 
پیوستگی فرهنگی بین جوامع اسالمی؟ یا گونه ای همبستگی عقیدتی بین ملت های 
مسلمان که راه همکاری و تامین منافع متقابل بین دولت های آنها را ممکن می کند؟ 
اگر منظور از امت اسالمی این موارد باشد ، این مفهوم نه نسبتی با مفهوم تاریخی و 
حقوقی امت دارد و نه اصوال مورد انکار دیگر کشــورهای مسلمان است که نیازمند 

پرچمداری آن از سوی ایران باشد. 
این بحث جنبه های بســیار خطیر دیگری هم دارداما پیش از پرداختن به آنها 

امیدوارم مسـئوالن کشور درباره مراد خود از مفهوم امت شفاف  سازی کنند«.
اوال باید از آقای الیاس حضرتی مدیرمســئول روزنامه اعتماد پرسید چگونه این 
روزنامه می تواند مفهوم اّمت را زیر سؤال ببرد و حال آنکه روزنامه مذکور، یک هفته 
قبل، تیتر اول خود در تجلیل از شهید سلیمانی را به عبارت »سرباز امام« که عنوان 
مقالــه آقای حضرتی هم بوده، اختصاص داده اســت؟! »امام« با »امت« مفهوم پیدا 
می کند و بدون امت، فاقد معناســت. یعنی امام برای امامت امت است و قطعا آقای 
حضرتی هم متوجه این نکته اســت. بنابراین، این ســؤال مطرح می شود که چگونه 
می توان در تجلیل از سردار شهید سلیمانی، او را »سرباز امام« معرفی کرد و تیتر زد 

اما چند روز بعد مفهوم امت را تخطئه کرد و زیر سؤال برد؟
نویسنده در حالی نسبت به مفهوم امت تجاهل به خرج داده و بر موضوع مرزهای 
جغرافیایی به عنوان- به زعم خودش تناقض  اشــاره کرده، جدایی سازی امت اسالمی 
ذاتا نقشه استعماری بوده است. یعنی در حالی که مثال قرن هاست انگلیس و آمریکا 
و دیگران ســعی کرده اند امپراتوری تشــکیل داده و ملت ها را زیر پنجه قدرت خود 
بگیرند، در مقابل امت اسالم را به عنوان یک چالش بزرگ تلقی کرده و دائما به تجزیه 

در درون این امت و اختالف افکنی همت گماشته اند.
اما در مقابل آن نگاه امپراتوری طلبانه و مستکبرانه ایدئولوژی ماتریالیستی )بلوک 
شــرق و غرب(، منطق اسالمی بر  ترویج از مسیر دلسوزی برای همه انسان ها به ویژه 
مسلمین تأکید دارد و معتقد است این همدلی، می تواند موجب هم افزایی اقتدار شود. 
یعنی مفهوم امت اسالمی، هم منطق دینی دارد و هم منطق عقالنی. و جالب است 
که امثال نویســنده هرگز در برابر تشکیل اتحادیه اروپا یا بلوک غرب و...، مخالفتی 

از خود بروز نمی دهند.
طبیعی اســت که امت اسالمی اکنون به فعلیت نرسیده و نیازمند تقویت است. 
در این مســیر، ضمن مراعات مرزهای کشــورها، می توان به تشکیل و تقویت امت 
اسالمی همت گماشت. به عنوان مثال، چند دهه قبل کسی نمی توانست تصور کند 
که وقتی آمریکا و اسرائیل درباره تهدید نظامی علیه ایران حرف می زنند، باید روی 
حمایت قاطع و جانانه حزب اهلل لبنان و سایر نیروهای مقاومت در منطقه هم حساب 
باز کنند، اما امروز این یک واقعیت شیرین برای امت اسالم و تلخ برای دشمنان است.

ضمنا باید یادآور شد مدعیان عنوان سرقت شده »ملی- مذهبی« در میان برخی 
مدعیان ملی گرایی، به شهادت کارنامه خود نشان داده اند نه عرق ملی دارند و نه عرق 
مذهبی یعنی مثال در میان شــهدای دفاع مقدس )جنگ تحمیلی صدام علیه خاک 
ایران( یکی از این مدعیان ناسیونالیسم و ملی گرایی را پیدا نمی کنید. و از آن طرف 
هم مذهبی بودن نیز الف گزافی است، چه اینکه پیامبر)ص( مثل مومنان در صحبت 
و پیوند نسبت به هم را مثال یک پیکر و در درد و رنج های آن توصیف کرده بود که 
اعضای آن نمی توانند نســبت به رنج های هم بی تفاوت باشــند. یا امیرمومنان)ع( به 
حسنین علیه السالم می فرماید؛ »کونا للظالم خصما و للمظلوم عوناً«. اما مدعیان عنوان 
دروغین ملی- مذهبی معموال به سمت مستکبران و ظالمان عالم غش می کنند. در 
واقع می توان گفت تخطئه مفهوم امت از سوی این جماعت هم، به نیابت از مستکبرانی 

است که اتحاد امت اسالم را نابودکننده همه نقشه های خود می دانند.
گفتنی اســت رهبر انقالب در دیدار اخیر خانواده شــهید ســلیمانی فرمودند؛ 
»شــهید سلیمانی با همه وجود به اســالم و انقالب وفادار ماند؛ به عهدی که با خدا 
و با امام بســته بود وفادار ماند؛ به وظیفه ای که در قبال ملت ایران داشت و در قبال 
امت اسالمی داشت ، با کمال دقت در عمل و با همه وجود وفادار ماند؛ هم وظیفه در 
قبال ملت ایران ، هم وظیفه در قبال امت اسالمی. بعضی ها سعی می کنند یک دوگانه 
ملت و امت درست کنند؛ ریشه این کار در اختیار دشمن است و آنها دارند این کار 
را می کنند. البته بعضی ها هم اشــتباه می کنند  و غافالنه همین خط را می روند. در 
داخل هم گاهی اوقات می بینیم که آن کسی که برای امت اسالمی کار می کند دیگر 
نگاهش لزوما به سمت ملت ایران نیست؛ یا بعکس. شهید عزیز ما ، شهید سلیمانی ، 
ثابت کرد که هم می توان ملی ترین چهره کشــور بود ، هم می توان امتی ترین چهره 
کشــور بود؛ در آن واحد ملی ترین و امتی ترین بود. ملی ترین بود؛ از کجا معلوم؟ از 
تشییع جنازه او! کدام اجتماع را ما در این سال های متمادی در دوران انقالب - که 
دوران اجتماعات عظیم است- داریم مثل تشییع دهها میلیونی شهید سلیمانی؟ اینها 
چه کسی بودند؟ ملت ، این است دیگر. ملت را در توهمات که نمی شود تصویر کرد؛ 
ملت این واقعیت موجود است. ده ها میلیون ]نفر[ این مرد را بعد از شهادتش تشییع 
کردند؛ پس ملی ترین است. امتی ترین هم هست به خاطر اینکه در این دو سال ، نام 
و یاد روزافزون او در دنیای اســالم نفوذ بیشــتری دارد پیدا می کند. مرتباًً نام شهید 
سلیمانی و یاد شهید سلیمانی در دنیای اسالم دارد تکرار می شود ، و دائم دارد افزایش 
پیدا می کند؛ این را انسان دارد مشاهده می کند و می بیند. حقیقتاً مظهر صدق بود: 
صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه. آن طور که ما از نزدیک کار او را دیدیم ، واقعاًً مظهر تالش 

بود؛ کار خستگی ناپذیر«.
شیدایان برجام را

به مذاکره و دفاع از حقوق ایران چه کار؟!
روزنامه وابسته به طیف مدعیان اعتدال و اصالحات نوشت: کسانی که برجام را 

نفی می کردند، اکنون مذاکره برای احیای آن را الزم می دانند.
روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله ای می نویسد: »نشانه هاي امیدوارکننده اي 
که در زمینه پیشــرفت مذاکرات و مهم تر از آن، اصل مجاز بودن مذاکره به صورت 
پیاپي نمایان مي شوند، احتمال موفقیت مذاکرات وین را افزایش داده اند. اکنون حتي 
مخالفان دیروز برجام و کساني که اصل مذاکره را نفي مي کردند، نه تنها برجام را نفي 

نمي کنند بلکه مذاکره براي احیای آن را الزم مي دانند.
کســاني که از ابتدا با برجام و مذاکره موافق بودند، اکنون از تغییر نظر و موضع 
مخالفان دیروز برجام و مذاکره خوشحالند و از این رویکرد صحیح و منطقي استقبال 
مي کنند. این خوشــحالي و استقبال، از یک پشتوانه مستحکم برخوردار است که به 
طبیعي بودن پیدایش تغییر در نگاه افراد به اقتضاي زمان و تحوالتي که در بســتر 

زمان به وجود مي آید برمي گردد. 
در کنار این هم نظر بودن مبارک، همگان در حفاظت از منافع ملي و کوتاه نیامدن 
از اصول و ارزش  ها در رسیدن به هر توافقي نیز هم نظر هستند. بر همین اساس، توافق 
وین بطور طبیعي باید متضمن منافع ملي مردم ایران باشــد و هیأت مذاکره کننده 

موظف است این اصل بسیار مهم را رعایت نماید.
اصل دوم، سرعت عمل در رسیدن به توافق است. منظور این نیست که مصالح و 
منافع کشور و ملت، فداي سرعت بخشیدن به امضاء توافق شود. آنچه مورد انتظار است 
اینست که تحرک هیأت مذاکره کننده با رعایت تمام جوانب و در نظر گرفتن منافع و 
مصالح، در اندازه قابل قبولي باشد تا خسران هاي وارده به کشور و ملت در اثر تحریم ها 
هرچه زودتر پایان یابد. مي دانیم که در اثر کارشکني ها علیه هیأت مذاکره کننده قبلي 
و ایجاد تأخیر در فرجام یافتن تالش هاي آن هیأت، زیان هاي زیادي متوجه کشور و 

مردم شد که متأسفانه کسي پاسخگوي آن نیست.
اصل سوم، ضرورت خودداري از اعتماد به بیگانگان است. براي عنوان بیگانگان 
نیز باید مفهوم وسیع شرقي و غربي را در نظر بگیریم و عدول از سیاست »نه شرقي، 
نــه غربي« را ممنوع بدانیم. توافق نامه را بگونه اي تنظیم کنیم که غرب نتواند از آن 
عدول کند آنگونه که آمریکاي ترامپ کرد، و شرق نتواند گروکشي کند آن گونه که 
چین و روسیه به بهانه تحریم ها کردند. اعتماد نکردن، به معناي تعامل نکردن نیست. 

تعامل اگر هوشیارانه باشد، مشکلي پدید نمي آید.«
واقعا به نویسنده این متن به خاطر ردیف کردن تحریف های تودرتو و مغالطه های 
چندالیه آفرین گفت! این هم نقدی است که از پادوهای رسانه های غربگرایان برمی آید! 
مذاکره، یک روش و ابزار در دیپلماسی است. برخالف ادعای نویسنده، مخالفت ها نه 
با این ابزار، بلکه استفاده غلط و نادرست از آن بود که از جمله باعث می شود مقامات 
دولت سابق، باراک اوباما )رئیس  دولت وضع کننده تحریم های فلج کننده و متهم به 
ترور دانشمندان هسته ای ایران و متهم راه اندازی فتنه سبز( را »بسیار مودب« و »آماده 
شراکت و همکاری« تصویر کنند، یا امضای جان کری را تضمین بخوانند و در مقابل 

هشدارهای صاحبنظران سیاســی و اقتصادی را با توهین و هتاکی و تمسخر پاسخ 
بدهند و آخراالمر، یک توافق بی چفت و بست - با تعهدات نقد و غیرقابل بازگشت، 

و امتیازات خیالی و قابل نقض - روی دست ملت ایران بگذارند.
با این وجود جای شگفتی است که عناصر شیدایی برجام، همچنان از موضع باال 
و بــا طلبکاری و فرهیختگی)!( حرف می زنند، بی آنکه به روی خود بیاورند به خاطر 
نگارش و اجرای چنان توافقی، تعداد تحریم ها دوبرابر شــده اما دســت طرف ایرانی 

برای شکایت و مطالبه خسارت و تضمین به هیچ جا بند نیست!
بر مبنای آنچه گفته می شود، طبعا فرق می کند چه کسی و چگونه مذاکره کند. 
به دشمن اعتماد کند و مذاکره را با مغازله اشتباه بگیرد، یا بی اعتماد باشد و تن به 

توافق »به هر قیمت و هرچه سریع تر« ندهد.
از سوی دیگر منتقدان برجام، امروز هم برخالف جماعت هیجان زده از مذاکره، از 
مذاکره به خودی، خوشحالی و ذوق زدگی ندارند چرا که مذاکره به خودی خود هیجان 
و خوشحالی ندارد. آنچه مهم و البته تأسف برانگیز است، این است که طرف ایرانی در 
اثر خطای فاحش تیم مذاکره کننده سابق )دولت قبل( همه امتیازات هسته ای را در 
کمتر از 2 سال واگذار کرده، اما سوغات ماندگارش افزایش تحریم ها از 800 مورد به 
1700 مورد بوده است. بنابراین حق ایران است. حاال که هزینه های هنگفتی را در اثر 
سوءتدبیر دولت سابق پرداخته، حقوق خود از برجام را مطالبه کند. این مطالبه حقوق  
خسارات خود کجا، و آن مذاکره برای نوشتن دیکته دشمن و اجرای شتابزده آن کجا؟!

اکنون برخالف تلقی دولت ســابق، موضوع مهم، احیای برجام )به مفهوم دادن 
اجازه به آمریکا برای بازگشت به برجام و دسترسی به مکانیسم ماشه برای بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت( نیست. بلکه لغو موثر و قابل راستی آزمایی و تضمین شده 
تحریم هاســت؛ یعنی هر چیزی که باید دولت سابق، در مذاکرات مراعات و مطالبه 
می کرد و نکرد! در چنین رویکردی، شتابزدگی برای سرهم بندی توافق به هر قیمت 

)مانند اجرای برجام( معنا ندارد.
و سرانجام اینکه، زیر پا گذاشته شدن برجام و احیای برجام، کاری بود که آمریکا 
و اروپا با توافق کردند و هنوز هم حاضر نیستند تحریم ها را لغو کنند. اما عجیب است 
که برخی رسانه ها به جای اعتراض به آمریکا و اروپای ناقض برجام، اصرار دارند روسیه 
و چین را ســیبل کنند. احتماال ماجرا همانی است که حضرت امام فرمودند »نباید 
فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا و تفاله های آن هستیم... خط این بود که اصال 
آمریکا منسی )فراموش( بشود. یک دسته شوروی را مطرح می کردند تا آمریکا منسی 

بشود. خط این بود که این قضیه مرگ به آمریکا منسی بشود«.
زشت است که اروپا

کارشکنی آمریکا را گردن ایران می اندازد
یک نماینده پارلمان اروپا تصریح کرد: ایران با حســن نیت با برجام برخورد کرد 
اما به دلیل بدخواهی ایاالت متحده، شکست اروپا در اجرای تعهدات اقتصادی اش و 

کشورهای اروپایی از آمریکا، از این توافق چشم پوشید.
کلر دالی سیاســتمدار ایرلندی و عضو پارلمان اروپا به »ایلنا« گفت: طرفی که 
برای اولین بار شرایط برجام را نقض کرد، ایاالت متحده بود. خروج یکجانبه از برجام 
یعنی تصمیمی که توسط ایاالت متحده اتخاذ شد و حتی جریان اصلی سیاسی در 

اروپا نیز آن را پذیرفت، تصمیمی غیرمنطقی بود.
وی ادامه داد: پاسخ های ایران به این موضوع در چارچوب مفاد توافق بود- که با 
منطق دیپلماتیک شرایط مشخص می شد- و این خیلی بد است که طرف های آمریکایی 
ادعای خالف این را داشته باشند، یا تقصیر شکست این روند را متوجه ایران کنند.

این نماینده پارلمان اروپا خاطرنشان کرد: تحریم های آمریکا به صورت کامل، متن 
و روح توافق را نقض می کند. با توجه به اینکه چه کسی در وهله اول توافق را زیر پا 
گذاشت، نمی توان صحبت های تند از سوی ایاالت متحده در مورد بازگرداندن ایران 

به »پایبندی« را جدی گرفت. 
کلــر دالی همچنین گفت: تامین امنیت منطقه ای صلح آمیز و عاری از ســالح 
هســته ای به نفع همه طرف ها است اما این امر با نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی 
مشــروع و منافع انرژی یکی از طرف ها به دســت نمی آید. نمی توان رفتاری کرد که 

گویی تعهدات دیروز را می توان امروز و یا هر زمان که ممکن است فراموش کرد. 
وی گفت: بنابراین، دیکتاتورهای بلندپایه و امتناع از اعتراف به اشتباهات گذشته 
از ســوی آمریکا، موانع مهمی برای احیای برجام بوده و همچنین اعمال تحریم های 
جدید و فقدان هرگونه عواقبی برای تحرکات اسرائیل مانع دیگری برای احیای این 

توافق هستند.
این مقام ایرلندی اتحادیه اروپا گفت: در این شرایط، تالش احزاب اروپایی برای 
سوءاستفاده از انحراف روند توافق توسط دولت  ترامپ به نحوی که ایران هزینه این 
جریان را بپردازد، غیرقابل قبول اســت. باید غیراز این باشــد. اما متأسفم که بگویم 
براساس شواهد، اراده سیاسی کمی در محافل سیاست خارجی اروپا برای پرداختن 
به خطر افزایــش ناامنی در منطقه و بار عمیق تحریم های غیرقانونی بر مردم ایران 

وجود دارد.
وی تأکید کرد: واقعیت این اســت که شــرکت های اروپایی بیش از حد در یک 
سیستم سرمایه داری تحت سلطه ایاالت متحده ادغام شده اند. در حالی که تالش های 
قانونی برای رســیدگی به این موضوع انجام شده است، اروپا عماًل هیچ اهرمی برای 

این موضوع ندارد.

ایالت فلوریدا، پالم بیچ؛ در روزی آفتابی چند مرد مشغول بازی 
گلف هســتند. رباتی کوچک و چهارچرخ از دوربین های امنیتی و 
البالی بوته ها می گذرد و خود را به نزدیکی مردان می رساند و دو نفر 
را شناسایی می کند. ربات به یک مرکز کنترل متصل است. کاربری 
که از پشــت مانیتور، ربات را پیش  می راند، در حین کار کاغذی را 
از روی میز کار خود برداشــته و نگاهی به تک جمله روی آن که به 
عربی نوشته شده، می اندازد؛ »یجب علی من قتل سلیمانی و من امر 
بقتله ان یدفع الثمن. االمام السید علی الخامنئی« گوشی یکی از 
مردان در زمین گلف هک شده و پیامی روی صفحه آن نمایش داده 
می شود که همین جمله به زبان انگلیسی است؛ »قاتل سلیمانی و 
آمر به قتل سلیمانی باید انتقام شان را پس بدهند.« سایه پهپاد بر 
سر آنها ظاهر می شود. کاربر در اتاق کنترل که در پس زمینه تصویر 
شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس قرار دارد و پرچم های گروه های 
مقاومت نیز در کنار هم ردیف شده اند، دکمه شلیک را فشار می دهد.

این ماجرای یک انیمیشن کمتر از دو دقیقه ای است که با عنوان 
»انتقام حتمی اســت« در پویش مردمی »قهرمان« به سایت دفتر 
حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب ارسال شده و به عنوان یکی از آثار 
برگزیده منتشر شده است. این اثر واکنش های فراوانی در رسانه های 
آمریکایی داشته و حتی مقامات رسمی این کشور نیز نسبت به آن 
موضع گیری کرده اند. برای نمونه جان کربی، ســنگوی پنتاگون با 
اشاره به این ویدئو گفته است؛ »این بخشی از فعالیت های مخربی 
اســت که ایران در منطقه مرتکب می شود و از همان تهدیدهایی 
اســت که علیه امنیت ملی ما انجام می دهد. ما در وزارت دفاع بر 
روی ایــن تهدید متمرکز خواهیم ماند تا اطمینان حاصل کنیم در 
منطقه توانایی های الزم را برای دفاع از خود داریم. ما شاهد ادامه 
حمایت ایران از تروریسم در منطقه شام و خاورمیانه و حمایت آن از 
گروه های شبه نظامی در عراق و سوریه هستیم که حمله به نیروهای 

ما را ادامه می دهند.«
آمریکایی ها با همین بهانه های مزخرف، ســردار ســلیمانی و 
همراهانش را ترور کردند. آنها به طور سیستماتیک و روزانه مشغول 
جنایت جنگی در منطقه غرب آســیا هستند و هر کس مقابل آنها 
بایستد برچسب تروریست می خورد و باید حذف شود. همان جمله 
مشهور جرج بوش پس از حادثه مشکوک 11 سپتامبر؛ یا با مائید یا 
با آنها. نسل کشی و جنایت علیه بشریت در آمریکا مربوط به امروز 
و دیروز نیست. 5 قرن پیش اجداد آمریکایی های امروز با نسل کشی 
بی رحمانه میلیون ها بومی، سنگ بنای آمریکا را گذاشتند. آدم کشی 
در خون آنهاست و این ژن را نسل به نسل منتقل کرده اند. اگر چند 
قرن پیش فقط بومیان و سرخ پوستان قربانی سفیدپوستان مهاجر 
اروپا بودند، امروزه نوادگان آنها این کسب و کار خونین و البته پرسود 
را حسابی گسترش داده اند. البته کشتار بومیان تا اواخر قرن نوزدهم 
نیز ادامه داشت. برای نمونه می توان به جنایت مشهور به »زخم زانو« 
در ســال 1890 اشاره کرد که طی آن 300 سرخ پوست زن و مرد به 
دست ارتش آمریکا قتل عام شدند و بیست نفر از سربازان ارتش 

آمریکا برای این جنایت مدال افتخار هم دریافت کردند. 
با اطمینان می توان گفت کمتر جایی در کره خاکی یافت می شود 
که ردپایی از جنایت و تروریســم آمریکایی در آن پیدا نشود؛ از 
آمریکای التین گرفته تا آسیا و آفریقا و حتی اروپا. عراق، افغانستان 
و سوریه سه کشور اصلی مورد تجاوز و تهاجم آمریکا طی سال های 
اخیر بوده اند. باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 2016 
گفت: »با فناوری خارق العاده مان دقیق ترین عملیات هوایی تاریخ را 
انجام می دهیم.« این کشور فقط بین سال 2014 تا 2019 پنجاه هزار 
عملیات هوایی انجام داد که طی آن ده ها هزار تن از شهروندان عادی 
کشورهای هدف کشته شدند. بسیاری از این جنایت ها سانسور و 
آنچه گزارش شده است نیز تالشی برای الپوشانی حقیقت و کاستن 

از عمق و گستره جنایات بوده است. 
برای نمونه در ســال 2016 هواپیماهای آمریکایی روستایی در 
شمال ســوریه را بمباران کردند. پنتاگون در گزارش رسمی خود 
مدعی شــد در این حمله 85 تروریست کشته شدند اما تحقیقات 
میدانی نشــان داد در روستای مذکور هیچ تروریستی نبوده و 120 
شهروند ســوری در این حمله قربانی شده اند. چهار ماه پیش و در 
جریان فرار آمریکا از افغانستان پهپادهای آمریکایی به یک خودروی 
ون حمله کرده و آن را منفجر کردند. پنتاگون مدعی بود این خودرو 
 حامل مواد انفجاری بوده است. چند روز بعد معلوم شد در این حمله

 10 شهروند افغانستانی از جمله هفت کودک کشته شده اند. اینها فقط 
دو نمونه از صدها جنایت تروریستی ارتش آمریکاست. آشکار شدن 
نوک کوه یخی که حداقل در کوتاه مدت، اندازه آن روشن نخواهد شد.
 برخی منابع می گویند؛ آمریکا طی 20 ســال گذشته بیش از 
93 هزار عملیات هوایی در افغانســتان، عراق، لیبی، پاکســتان، 
سومالی، سوریه و یمن انجام داده است. بر اساس پروژه هزینه های 
جنگ دانشگاه براون، تعداد کل غیرنظامیانی که از خشونت مستقیم 
در جنگ های آمریکا از 11 ســپتامبر تاکنون جان خود را از دست 
داده اند، به 364000 تا 387000 نفر می رســد. هر کس بخواهد بر 
این ســالخ خانه نوری بتاباند با هزینه های فراوانی روبه رو می شود. 
جولیان آسانژ یکی از آنهاست. چلسی منینگ، تحلیلگر اطالعاتی 
سابق ارتش ایاالت متحده، هفت سال را در یک زندان نظامی گذراند. 
دانیل هیل، تحلیلگر سابق نیروی هوایی ایاالت متحده، که اثرات 
مرگبار جنگ هواپیماهای بدون سرنشــین آمریکا را فاش کرد، در 
حال حاضر در حال گذراندن حکم 45 ماه زندان است. افشاگری های 
منینگ و هیل نشان می داد کشتار غیرنظامیان، حاصل اشتباه نبوده 

و الگوهایی از جنایت جنگی هستند.
بودجه جنگی امسال آمریکا 768 میلیارد دالر در نظر گرفته شده 
است. این یعنی حدود نیمی از بودجه فدرال آمریکا برای نظامی گری 
هزینه می شود. این بودجه با هزینه های جانبی به یک تریلیون دالر 
می رسد. بودجه ای که جیب شرکت های بزرگ ساخت تسلیحات را 
پرتر از پیش کرده و ادامه کشتار شهروندان غیرنظامی را در اقصی 
نقاط جهان - به خصوص در غرب آسیا - تضمین می کند. دموکرات ها 
و جمهوری خواهان در هر موضوعی اختالف نظر داشــته باشند، در 

افزایش بودجه نظامی اختالف نظر ندارند. 
در این ســیاه بازی خونین که به نام مبارزه با تروریسم و تامین 
امنیت آمریکا در جریان است، رسانه های بزرگ این کشور نیز البته 
نقش و سهم خود را دارند. شاید امروز ما به عنوان تماشاچیان این 
تراژدی، نتوانیم ابعاد آن را به خوبــی درک کنیم اما این موضوع 
چیزی از هولناک بودن آن کم نمی کند. تروریست ها به اسم مقابله 
با تروریسم آدم می کشند، به آدم کشی خود افتخار می کنند و کسی 
هم اجازه ندارد از قربانیان این تروریســم یادی کند. حتی اگر این 
یاد به گستره یک ملت و درباره مردی مانند شهید سلیمانی باشد. 
برخورد اینستاگرام و توئیتر با پست های مربوط به شهید سلیمانی 
از این نوع است و نشان می دهد در دنیای امروز ادعای آزادی بیان 

و اطالعات تا کجاست. 
فعال بربرهای شــیک پوش در کاخ ســفید، کنگره، پنتاگون و 
شرکت های پیمانکاری آن نشسته اند و از کیکی که با خون بیگناهان 
پخته شــده لذت می برند. میان اتاق های مجلل آنها تا محل هایی 
که بمب ها فرومی ریزند فاصله بســیاری است اما دیر نیست زمانی 
که ســایه ای را که از دیدنش در یک انیمیشن اینچنین به وحشت 
افتادند، باالی سر خود ببینند. این فقط سایه انتقام سردار سلیمانی 
و صدها هزار قربانی جنگ افروزی های آنان نخواهد بود بلکه حرکتی 
 انســانی برای متوقف کردن این ماشین کشــتار و نجات قربانیان

آینده آن است. 
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مذاكرت وین
و تکرار سناریوی تعیین ضرب االجل از سوی آمریکا

در پیام به یادواره شهدا 

قالیباف: اگر خود را وقف مردم كنیم 
بن بستی در مسیر خدمت نمی ماند

سرویس سیاسی- 
وزارت  مقامــات  اینکــه  با 
خارجه کشورمان تصریح کرده اند 
»هیچ ضرب االجل ســاختگی را 
نمی پذیریــم« امــا بازهم برخی 
تاکید  آمریکایــی ضمن  مقامات 
بر مقصر بــودن ترامپ در خروج 
آمریــکا از برجام به تکرار تعیین 
ضرب االجل های ســاختگی روی 

آورده اند.
شــهر وین پایتخت اتریش دیروز 
جمعــه 24 دی مــاه میزبــان ادامه 
گفت وگوهای فنی بیــن ایران و گروه 
1+4 در ســطوح و فرمت های مختلف 

بود.
ادامه دور هشــتم مذاکرات وین 
کــه از 13 دی مــاه جــاری در وین 
آغاز شــد در این دوازده روزگذشــته 
در ســطوح مختلف در جریان بود.  در 
همین راستا روز پنجشنبه 23 دی ماه 
مذاکرات در دو سطح رؤسای هیأ ت ها 
و کارشناسان ادامه یافت و علی باقری 
مذاکره کننده ارشد کشورمان با انریکه 
مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 

برجام دیداری دوجانبه داشت.
باقــری همچنین بــا »میخائیل 
اولیانوف« مذاکره کننده ارشد روسیه نیز 
به صورت دوجانبه به گفت وگو پرداخت.
مذاکره کنندگان  با  همچنین  وی 
سه کشور اروپایی مالقات کرد و از سوی 
دیگر جلسات در سطوح کارشناسی به 
صورت دوجانبه و چندجانبه به منظور 

بررسی موضوعات مختلف برگزار شد.
روز چهارشــنبه 22 دی مــاه نیز 
نشست کارگروه سوم با موضوع تدابیر 
اجرایی با حضور کارشناسان هیئت های 
ایــران، اتحادیه اروپــا و 1+4 برگزار 

شده بود.
بازگشت موقت مذاکره کنندگان 

ارشد به پایتخت ها؛ ادامه 
رایزنی ها در سطح کارشناسی

همچنین بر اساس تفاهم انجام شده 
میان رؤسای هیئت ها، مذاکره کنندگان 
ارشد جمهوری اســالمی ایران و سه 
کشور اروپایی عصر جمعه برای انجام 
امور مربوط به سمت های سیاسی خود و 
برخی مشورت ها، موقتا به مدت دو روز 

به پایتخت ها بازخواهند گشت.
با این وجود، مذاکرات کارشناسی 
همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت 
و بازگشــت مذاکره کنندگان ارشد به 
معنی توقف دور هشتم مذاکرات نیست.
هیئت هــای  رؤســای  جلســه 
مذاکره کننده ایران و سه کشور اروپایی 
دیروز )جمعه( با حضــور انریکه مورا 

هماهنگ کننــده گفت وگوها در وین 
برگزار شد. پیش از این دیدار نیز جلسه 
دوجانبه علی باقری، مذاکره کننده ارشد 
کشورمان و انریکه مورا هماهنگ کننده 

گفت وگوها در وین برگزار شد.
همزمــان بــا ادامــه رایزنی ها و 
گفت وگوهای دو و چندجانبه، طرف های 
مقابل برجام که مدتی اســت به دلیل 
هراس از پیشرفت های هسته ای ایران 
و کم اثر شدن تحریم ها با هدف فشار به 
ایران، تعیین ضرب االجل های پی درپی 
را در دســتور کار خود قــرار داده اند 
بازهــم به تکرار این ســناریوی نخ نما 

روی آورده اند.
پیش از ایــن پایگاه پولیتیکو هم 
بــه نقل از برخــی »مقام های نزدیک 
به مذاکرات« مدعی شــده که پنجره 
مذاکرات تا پایان ماه ژانویه یا اوایل ماه 
فوریه بسته خواهد شد. البته پولیتیکو 
به نقل از منابعی دیگر این را هم نوشته 
که هیچ تاریخ ثابتی درخصوص زمان 

توافق در نظر گرفته نشده است.
ایران گفته است هیچ ضرب االجل 
ســاختگی را نمی پذیــرد. »ســعید 
خطیب زاده«، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران چند روز پیش تصریح کرد: »هیچ 
ضرب االجل ســاختگی را نمی پذیریم 
و امیدواریــم خودشــان هــم به آن 
ضرب االجل های ساختگی باور نکنند. 
بیایند برای یک تفاهم خوب برسیم.«

با این حال طی دو روز گذشــته 
برخی مقامات آمریکایی )وزیر خارجه ، 
سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی 
کاخ ســفید ایاالت متحده( با سیاست 
یکی به نعل و یکی بی میخ، ضمن تاکید 
بر مقصر بودن ترامپ در خروج آمریکا 
از برجام به تعییــن ضرب االجل های 

ساختگی روی آورده اند.
بلینکن: خروج از برجام 

جزو بدترین تصمیم های آمریکا بود
وزیر امــور خارجه آمریکا تصریح 
کرد تصمیم دولت پیشین آمریکا برای 
خروج از برجام جزو بدترین تصمیم های 

سیاست خارجی آن کشور بود.
»آنتونی بلینکن«، وزیر امور خارجه 
آمریــکا، خــروج از برجــام را یکی از 
خارجی  سیاست  تصمیم های  بدترین 

آمریکا دانست.
بلینکن که با رادیــو »ان.پی.آر« 
گفت وگو می کرد در پاســخ به سؤال 
مجری مبنی بــر اینکه آمریکا چگونه 
قصد دارد حرکت ایران برای دستیابی 
ایران به »ســالح هسته ای« را متوقف 
کنــد گفت: »ما آنهــا را متوقف کرده 
بودیم. توافق هســته ای که چند سال 
پیش در دولت اوباما حاصل شد برنامه 

هسته ای ایران را مهار می کرد.«
وزیــر خارجــه آمریــکا در ادامه 
مصاحبــه با ان پی آر گفــت: » یکی از 
بدترین اقدامات در سیاســت خارجی 
اخیــر آمریکا خــروج از آن توافق بود 
که در نتیجــه آن ما االن در موقعیت 
چالش انگیــزی قــرار داریــم که به 
جــای حاصل شــدن توافقی جدید و 
اصطالحاً بهتر، ایران برنامه هســته ای 
 خودش را بــه صورتی خطرناک پیش
برده است.« بلینکن با اشاره به مذاکرات 
جاری در وین گفت: »ما هنوز باور داریم 
اگر بتوانیم در هفته های آینده- نه در 
ماه های آینده- به برجام برگردیم، این 
بهترین اقدام برای امنیت ما و همچنین 
امنیت شریکان و متحدانمان در منطقه 
خواهد بود. اما وقت بسیار بسیار کوتاه 

است.«
وزیــر خارجــه آمریــکا در ادامه 
مدعی شــد: »ایران این تــوان را دارد 
به نقطه ای کــه بتواند در مدت زمانی 
بسیار بســیار کوتاه مواد شکافت پذیر 
الزم برای ســاخت یک بمب هسته ای 
را تولید کنــد. همزمــان، آنها دارند 
پیشروی هایی ]از لحاظ برنامه هسته ای[ 
انجام می دهند که به عقب برگرداندن 
آنها دشــواری های فزاینده ای خواهد 
داشت، چون آنها دارند چیزهای جدید 
 یاد می گیرنــد و کارهای جدید انجام 

می دهند.«

بلینکن و باز هم 
»ضرب االجل های ساختگی«

بلینکــن در ادامــه اضافــه کرد: 
»بنابرایــن، چند هفتــه باقی مانده تا 
ببینیم آیا می توانیم به پایبندی دوجانبه 
]برجام[ برگردیم یا خیر. این بهترین 
نتیجه برای امنیت آمریکا خواهد بود 
اما اگــر نتوانیم این کار را انجام دهیم 
گزینه ها و گام های دیگر را با هماهنگی 

کشورهای ذی ربط بررسی می کنیم.«
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 
در مورد هفته ها صحبت می کنیم

نه ماه ها!
عالوه  بر این، »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا پنجشــنبه در 
نشســت خبری با خبرنگاران با بیان 
اینکه ایران روز به روز در حال پیشرفت 
در برنامه هســته ای خود اســت، ادعا 
کرد: »من به چند نکته اشاره می کنم. 
از ما شــنیده اید که فرصت رو به اتمام 
است. زمان بسیار بسیار کوتاه است. ما 
در مورد یــک دوره زمانی طوالنی که 
باقی مانده اســت صحبت نمی کنیم. 
ما در مورد هفته ها صحبت می کنیم، 

نه ماه ها.«
از نظر دیپلماتیک منزوی  هستیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با 
مسئول دانستن دولت پیشین این کشور 
در مشــکالت کنونی با ایران به دلیل 
خروج از توافق هســته ای، گفت: »ما 
وضعیتی را به ارث برده ایم که هیچ یک 
از ما آرزوی آن را نداشتیم، وضعیتی که 
در آن ایران در برنامه هســته ای خود 
تاخــت و تاز می کند، از قید و بندهای 
هسته ای که قباًل داشت رها شده. باید 
بگویم با ایاالت متحده به دلیل مسیری 
که دولت قبلــی در پیش گرفته بود، 
از نظر دیپلماتیــک منزوی تر از ایران 
است.« این دیپلمات آمریکایی درباره 
روند مذاکرات وین نیز مدعی شد: »ما 
در هفته های اخیر شاهد پیشرفت اندکی 
از  بوده ایم. اکنون پیشرفت اندک بهتر 
عدم پیشرفت است. پیشرفت متوسط   

به خوبی پیشرفت قابل توجه نیست. اگر 
بخواهیم بتوانیم آنچه را که صادقانه و 
استوار به دنبال دستیابی به آن هستیم 
به دست آوریم، پیشرفت اندک نیز کافی 
نیست، و این بازگشت متقابل به تبعیت 
از الزامات برجام است. آنچه ما امیدواریم 
در ویــن رو به جلو ببینیم بیش از حد 
معمول است، اما این به ایرانی ها بستگی 
دارد، سرعتی که آنها می خواهند این 
این مذاکرات غیرمستقیم  مذاکرات و 

ادامه یابد.«

رئیــس مجلس شــورای 
اســالمی در پیامی به یادواره 
شــهدای غرب مشهد نوشت: 
اگر خود را وقف حل مشکالت 
مردم کرده و از سیم خاردارهای 
نفــس عبــور کنیــم، هیچ 
 بن بستی در مسیر خدمت باقی

 نمی ماند.
در ایــن پیــام کــه توســط 
رئیس  شوشتری،  سیدمحمدجواد 
حوزه ریاســت مجلس قرائت شد 
آمده اســت: شــهید از آن رو که 
خــود را فنای فی اهلل کــرده باقی 
خواهــد ماند و ما باید خود را وقف 
آن چیزی کنیم که ماندنی است و 
جان در معــرض فنای خود را، به 

قافله شهدا برسانیم.
قالیبــاف گفت: رنجی باالتر از 
جاماندن از قافله شــهدا نیست و 
امید است خداوند ما را از جاماندگان 

قافله شهدا قرار ندهد.
رئیس مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: ستارگان راه ایثار، راه 

را به گمشــدگان این مسیر نشان 
می دهند، خون شــهید راه ایثار را 

به دیگران نشان می دهد.
وی در ایــن پیام با  اشــاره به 
تالش ظالمان تاریخ برای زدودن یاد 
و راه شهدا گفت: از همین رو است 
که امــروز می توان گفت زنده نگه 
داشتن نام، یاد و راه شهدا همانند 

کار ارزشمند شهدا است.
قالیباف در ادامه افزوده است: با 
عذرخواهی از عدم حضورم در این 
مراسم، قدردان همه دست اندرکاران 
یادواره شهدای غرب مشهد هستم.

مشــاور و رئیس حوزه ریاست 
مجلس شــورای اســالمی پس از 
قرائت پیام محمدباقر قالیباف، علت 
غیبــت وی را نه ابتال به کرونا که 
آنفلوآنــزا عنوان کرد کــه با نظر 
پزشکان مبنی بر ضرورت استراحت 
وی، برخــی از برنامه هــا از جمله 
حضــور رئیس مجلــس در آیین 
 یــادواره شــهدای غرب مشــهد 

لغو شد.

گفت و شنود

چشمش كجا بود ؟!
گفت: پنتاگون به ویدئوی انیمیشــن منتشر شده در ایران که 
در آن انتقام از ترامپ و پمپئو به تصویر کشــیده شــده، اعتراض 

کرده است !
گفتم: عجب رویی دارند ؟! آمریکا ســردار سلیمانی و 
یارانش را که میهمان عراق بودند ترور کرده و به شــهادت 
رسانده اســت و حاال اعتراض می کند که چرا ایران یکی از 
راه های انتقام از قاتالن شهید سلیمانی را به تصویر کشیده 

است ؟!
گفت: »جان کربی«، ســخنگوی پنتاگون گفته است ما توانایی 

جلوگیری از ترور مسئوالنمان را داریم !
گفتم: اوالً ایران اهل ترور نیســت بلکه با کشتن ترامپ 
و پمپئو و ســایر عامالن شهادت سردار سلیمانی از قاتالن 
آن شــهید انتقام می گیرد و ثانیاً، پنتاگون الف می زند که 
توان جلوگیری از انتقام ایران را دارد! و اگر الف نمی زند چرا 
نتوانسته از قتل سه سرهنگ آمریکایی دخیل در ترور سردار 
سلیمانی جلوگیری کند ؟! یعنی خودش آنها را کشته است ؟!
گفت: جان کربی گفته اســت ما با چشم های باز همه تحرکات 

ایران را زیر نظر داریم !
گفتم: دروغ میگه ! موش کور که چشم نداره !

درگذشت همکاران قدیمی
با نهایت تاســف مطلع شدیم همکاران قدیمیمان آقایان اسماعیل 
داورزنی و حســین یوســفی دار فانی را وداع گفته اند. ضمن تسلیت به 
خانواده های محترم ایشان برای آن مرحومان رحمت واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.
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