
حمایت از تولید داخلی
باید فرهن��گ حمایت از تولید داخل��ی و جنس ایرانی تقویت 
ش��ود. خرید جنس ایرانی یعنی رونق اقتصاد کش��ور یعنی اشتغال 
جوان ایرانی یعنی کاهش وابس��تگی به واردات. باید دولت آستین 
باال بزند و در افزایش کیفیت کاالی ایرانی به تولیدکنندگان کمک 
کن��د. باید اقالم ایرانی با کمترین س��ود فروخته ش��ود تا بتواند با 
جن��س خارجی رقابت کند. متاس��فانه باید قب��ول کنیم که برخی 
مس��ئوالن بیشتر موافق واردات و جنس خارجی هستند تا تولید و 

جنس ایرانی. باید در مدیریت تغییرات اساسی اتفاق بیفتد.
منصوری

قضاوت با مردم
مدت هاس��ت که ریش��ه اکثر نابس��امانی های کش��ور در زمینه 
س��وء مدیریت و مس��ائل اقتصادی به دوش دولت قبل گذاشته شده 
اما چیزی که مس��لم هس��ت آثار رش��د اقتصادی در حال حاضر در 
زندگی مردم قابل لمس نیس��ت و نوعی انفعال در زمینه فعالیت ها و 
تصمیم های اقتصادی دولت وجود دارد. بایستی یکی از مشاوران ارشد 
اقتص��ادی دولت قبل و فعلی در ی��ک مناظره زنده تلویزیونی درکنار 
چند اقتصاد دان برجسته داخلی وحتی اقتصاددان های خارجی ادعای 
مطرح ش��ده توس��ط رئیس دولت قبلی وفعلی مورد بررسی دقیق و 
نتیج��ه نهایی را درهمان برنامه زنده به س��مع ملت ایران برس��انند؛ 

قض��اوت با مردم. مردم حق دارند بدانند چه کس��انی بیت المال را به 
آتش زدند و چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ می گوید.

مجیدی

باید بازنشسته شوند
وقت آن رسیده که سیستم مدیریت کشور به جوان ترها و نسل 
دوم انقالب با افکار و ایده های جدید واگذار شود و آقایان کنار گود 
بنشینند و فقط مشاوره دهند. برخی مثل وزیر صنعت دولت آقای 

روحانی وجدانا باید بازنشسته شوند.
تاجیک

باید اراذل کنترل شوند
در ش��ب چهارشنبه س��وری باید تم��ام نیروه��ای انتظامی در 
س��طح شهر حضور فیزیکی داشته باش��ند. به نظرم نیروهای بسیج 
هر محله هم باید حضور فیزیکی داش��ته باش��ند. متاسفانه هستند 
آدم های مریضی که کارش��ان مردم آزاری اس��ت. ای��ن افراد روانی، 
مراسم چهارشنبه س��وری را به چهارشنبه سوزی تبدیل می کنند و 
باید این اراذل کنترل شوند. به عنوان مثال در خیابان جیحون این 
اراذل هر س��ال خیابان را به منطق��ه جنگی تبدیل می کنند و باید 

این اوباش جمع آوری شوند.
حمیدیان

هر گز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
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مخاطب شماييد!

ننجون

تمدید تحریم ده ساله؛ قطعا نقض برجام است
من اینجا الزم میدانم عرض بکنم ]اینها[ کارهای 
متعّددی کردند، تخلّفهای متعّددی کردند، یکی دو تا 
نیست، تازه ترینش این تمدید تحریم ده ساله است، 
اگ��ر این تحریم ]تمدید[ بش��ود، قطع��اً نقض برجام 
اس��ت -بدون تردی��د- و بدانند جمهوری اس��امی 

حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.
 ح��رف م��ن در ای��ن زمین��ه ب��ه مس��ئولین و به 
مردم این اس��ت که این توافق هسته ای که اسمش 
را گذاش��ته اند برج��ام، نبای��د تبدیل بش��ود به یک 
وسیله ای برای فش��ار هرچند وقت یک باری از سوی 
دشمن به ملّت ایران و به کشور ما؛ یعنی نباید اجازه 
بدهیم که این را وسیله ی فشار کنند. مسئولین به ما 
گفتن��د که ما این کار را انجام میدهیم، این اقدام را 
میکنیم برای اینکه فشارهای تحریم برداشته بشود؛ 
حاال عاوه بر اینکه آن کاری را که آن وقت قول دادند 
بکنند و بنا بود همان روز اّول انجام بگیرد و تا هشت 
و نُه ماه هنوز به طور کامل انجام نگرفته و ناقص است 
-که مس��ئولین ما این را صریحاً بیان میکنند؛ آنهایی 
ک��ه خودش��ان دس��ت اندرکار بودند ای��ن را صریحاً 
بی��ان کردند و بی��ان میکنند- ]انج��ام ندادند[، این 
را باز وس��یله ای قرار بدهند برای فش��ارهای مجّدد 
به جمهوری اس��امی؛ نه، جمهوری اس��امی با اتّکاء به 
ق��درت الهی و با باور کردن ق��درت حضور مردم، از 

هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد. 

بیانات در دیدار بسیجیان
3 آذر 1395

3 سياست
| سه شنبه | 24 اسفند 1395 |

| شماره 4426 |

وزیر کشور ۵ فرماندار جدید منصوب کرد
وزیر کش��ور در احکامی جداگانه فرمانداران شهرستان های 
مشگین ش��هر، کمیجان، ش��هربابک، رازوجرگالن، چ��اوگان را 

منصوب کرد.
به گ��زارش تس��نیم،  عبدالرضا رحمانی فضل��ی در احکامی 
جداگانه میرعلی رحیمی زاد تولون، س��یامک سلیمانی، علیرضا 
اسدی کرم، محمد زارعی هدک و مهدی اسدپور نجف آبادی را به 

تربیت به سمت فرمانداران شهرستان های مشگین شهر در استان 
اردبیل، کمیجان در استان مرکزی، شهر بابک در استان کرمان، 

راز و جرگالن و چاوگان در استان اصفهان منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با اتکاء به خداوند 

متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راس��تای تحقق اهداف و 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران و سیاس��ت های 
دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقالب اسالمی 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( موفق باشید.

چهارجوابى
تقریبا قطعی رئیس جمهور نمی شوی عزیزم!
وزی��ر آموزش و پ��رورش: اینک��ه پیک بیمه 
را به قیمت گرانی می فروش��ند این کار درس��تی 

نیست. بهتر این است که این کار انجام نگیرد.
با توجه به این شدت و حدت سخن آقای وزیر 

به ایشان چه می گویند؟
الف( وزیر متقاطع

ب( وزیر تقاطع 
ج( وزیر مقاطعه کار

د( وزیر مقطعی
جمله زیر از کدام متفکر بزرگ است؟

لباس نباید موجب اش��اعه بی��کاری در جامعه 
شود.

الف( هرودوت 
ب( ذیمقراطیس

ج( جالینوس حکیم
د( وزیر ارشاد

مطهری ن��ژاد گف��ت: کاندیدات��وری مصطف��ی 
کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری در انتخابات 

ریاست جمهوری 9۶ تقریباً قطعی است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( تقریب��ا قید "مبهم" اس��ت و "قطعی" هم قید 
قطعی و بنابراین مراسم تشییع جنازه زبان شیرین فارسی 
فردا صبح از مقابل درب حزب همبس��تگی برگزار خواهد 

شد.
ب( بعضی ها "تقریبا قطعی" دلشان می خواهد آنها را 

به ده راه ندهند تا سراغ خانه کدخدا را بگیرند.
ج( تقریبا قطعی ش��اید اگر حتما محال است ایشان 

رای بیاورد.
د( تقریبا قطعی هر سه گزینه فوق صحیح است.

از زمان تصویب قانون تمدید 
۱۰ س��اله تحریم ه��ای ایران دست بـه نقد

موس��وم به "آیس��ا" ۱۰۰ روز 
گذش��ت و در این مدت اظهارات متفاوتی از س��وی 

دولتی ها در واکنش به این اقدام صورت گرفت.
قانون داماتو که با نام آیسا نیز شناخته می شود 
در ۱۱ آذرم��اه س��ال جاری ب��دون حت��ی یک رای 
مخال��ف و ب��ا اکثریت مطلق آرا در مجلس س��نا به 
تصویب سناتورها رسید تا پیش از آنکه تنها محصول 
سیاست خارجی دولت روحانی شیرینی یکسالگی را 

بچشد همه رشته های برجام را پنبه کند.
از مس��ایل مهم دیگری که می توان به واس��طه 
آن اش��اره به برهم خوردن معادالت برجامی دولت 
روحانی داش��ت این است که تصویب و اجازه اجرای 
این قانون ضد ایران��ی در دولت اوباما رئیس جمهور 
س��ابق آمریکا انجام گرفت که حسن روحانی، وی را 
ف��ردی مودب و باهوش و حض��ورش را در قدرت به 

نفع ایران می دانست.
ام��ا صحنه سیاس��ت در این مدت ط��ور دیگری 
ب��رای روحانی رقم خ��ورد و او را مجبور کرد علی رغم 
میل باطنی، به وجود ضعف های س��اختاری در توافق 
هسته ای اعتراف و سخن از نقض فاحش برجام به میان 
آورد. وزیر خارجه دولت روحانی نیز از جمله افرادی بود 

که تمدید این قانون را نقض برجام می دانست.
ش��اید ظریف زمان��ی ک��ه در ۲۳ خردادماه در 
صحن علن��ی مجلس خطاب به نمایندگان منتقد از 
رایزنی ها برای تمدید نش��دن این قانون س��خن و با 
اطمینان خاطر می گفت: »گروهی در کنگره آمریکا 
به دنب��ال تمدید این قانون هس��تند که ما نیز تذکر 
داده ایم ک��ه تمدید این قانون مغایر برجام اس��ت« 
به این فکر نمی کرد ک��ه چندین ماه بعد این قانون 
تمدید ش��ده و او نیز مجبور می شود در جمع همین 
نمایندگان اعتراف به اش��تباهش در اعتماد به وعده 

آمریکایی ها درباره تمدید نشدن این قانون کند.
از س��وی دیگر، تیم مذاکره کننده هس��ته ای که 
پ��س از تمدید قان��ون تحریم های ایران با س��واالت 
بیشتری از سوی افکار عمومی در رابطه بی دستاوردی 
برجام مواجه ش��ده بودند، به دنبال انجام اقداماتی در 
راستای مقابله با این اقدام ضد ایرانی طرف آمریکایی 
رفته که نتیجه آن صدور دس��توراتی جداگانه توسط 
رئیس جمه��ور در تاری��خ ۲۳ آذرم��اه ب��ه وزیر امور 
خارجه و رئیس س��ازمان انرژی اتمی شد. دستوراتی 
که قرار بود ظرف س��ه ماه از صدور آن به س��رانجام 
رس��یده و گزارش آن منتشر شود که علی رغم اینکه 
مهلت زمانی آن امروز به پایان می رسد تاکنون نتیجه 
ملموسی در راستای احقاق حقوق ملت ایران به دنبال 

نداشته است.

عاقبت دستور روحانی به ظریف
در دس��تور روحانی ب��ه ظریف ب��رای پیگیری 
نقض برجام آمده است: »نظر به اینکه دولت آمریکا 
نس��بت به اج��رای تعهدات خود در برج��ام تاکنون 
تعلّل و اهمال نموده و با توجه به  تمدید اخیر قانون 
تحریم های ایران )آیسا(  که جمهوری اسالمی ایران 
از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض  برجام اعالم 
ک��رده بود، در اجرای مصوبات ش��ورای عالی امنیت 
ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به وزارت  امور 
خارجه دستور داده می شود نسبت به اجرای مراحل 

پیش بینی شده در »برجام« برای رسیدگی به موارد 
 نق��ض، اقدام نموده و دیگ��ر پیگیری های حقوقی و 

بین المللی الزم را نیز به طور جّدی معمول دارد«.
همانط��ور که از متن نامه مش��اهده می ش��ود، 
رئیس جمه��ور ک��ه به خوب��ی از ادبی��ات حقوقی و 
ضعف ه��ای تواف��ق آگاه ش��ده، مس��تقیما به نقض 
برجام اش��اره نمی کن��د و با بیان این ک��ه "ایران از 
پیش چنین اقدامی را ب��ه عنوان نقض  برجام اعالم 
کرده بود" بر مس��ئله نقض برج��ام مانور نمی دهد و 
از کن��ار آن می گذرد. این جمله بدان معناس��ت که 
ادعای نقض برجام به واسطه تمدید داماتو صرفا در 
طرف داخلی کاربرد دارد و مسئله تمدید تحریم های 
ایران در متن مذاکرات وجود ندارد چراکه اگر وجود 
داشت رئیس جمهور مستقیما به آن اشاره و با دست 
برتر به دنبال پیگیری آن بود. مطرح نشدن آن باعث 
ش��د ظریف بعدها در کمیسیون امنیت ملی مجلس 

به این موضوع اشاره کرده بود.
همچنین در قسمت دیگر نامه که وجهه اجرایی تر 
دارد نیز رئیس جمهور تقریبا هیچ دستور جدیدی به 
وزیرخارجه برای پیگیری حقوق ایرانیان نداده و همان 
وظیف��ه اصلی وی که پیگی��ری اجرای صحیح برجام 
است را خواس��تار شده که نشان از خالی بودن دست 

دولت در بعد حقوقی برای احقاق حق دارد.
از این موارد که بگذریم عملکرد وزیرخارجه در 
پیگیری این مس��ئله نیز جای بررس��ی دارد. پس از 
صدور این دستور توسط روحانی، محمدجواد ظریف 
طی نامه ای به فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت 
خارج��ی اتحادیه اروپا، اعت��راض خود از تمدید این 
قانون را که به تعبیری می توان به عنوان وضع قانون 
جدی��دی برای تحری��م ایران نیز نام ب��رد، را مطرح 
کرد و طبق مکانیزم های تعبیه ش��ده در برجام برای 
بررسی اعتراضات طرفین در اجرا، خواستار تشکیل 

کمیسیون ویژه شد.
حدود یک ماه بعد از ارسال این نامه به موگرینی، 
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه به همراه هیئتی 
راهی وین شد تا در نشست کمیسیون مشترک برای 
بررسی نقض تعهدات آمریکا در اجرای برجام شرکت 
کند. نکته جالب در این میان دس��تاورد عراقچی از 
این نشس��ت اس��ت که وی نیز تقریبا همان اشتباه 
چندم��اه قبل ظریف در زمان امضای برجام را تکرار 
و این بار نیز مذاکره کننده ارش��د هسته ای کشور به 

وعده آمریکایی ها اعتماد کرد.
عراقچ��ی در این ب��اره گفت: هی��أت آمریکایی 
ادعا داش��ت ک��ه آنها در عمل اج��ازه نمی دهند که 
تعهداتش��ان انجام نشود و با اس��تفاده از اختیاراتی 
که رئیس جمهور آمریکا دارد، جلوی اثرگذاری آیسا 
را می گیرند. این سخنان با تایید سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی نیز همراه بود و کمالوندی نیز در این باره 
گفت: در این نشس��ت مس��ئوالن آمریکایی به دیگر 
اعضای این کمیس��یون نیز قول دادند که قطعا آثار 
تمدید آیس��ا در عرصه عمل وجود نخواهد داش��ت. 
ای��ن اظهارات ب��ه خوبی موید این اس��ت که دولت 
روحانی در بعد حقوقی و بین المللی نتوانسته حافظ 
حقوق مردم ایران باش��د و دستاورد این اعتراض در 

عمل نیز به همان تقریبا هیچ ختم شد.
بی تدبیری مسئوالن مذاکره کننده آنجا بیشتر 
به چش��م می آید که نشس��ت وین نه تنها نتوانست 
باعث اجماع جهانی علیه آمریکا به جهت وضع قانون 

تحریمی جدید علیه کش��ورمان شود بلکه همراه با 
وعده جدیدی از س��مت مذاکره کنندگان هسته ای 
نیز همراه ش��د که براس��اس نوش��ته وال اس��تریت 
ژورنال، طرف ایرانی با کاهش ذخایر هس��ته ای خود 
به کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم موافقت کرده است. صحت 
این خبر لوازم و تبعات مهمی به همراه داش��ت؛ اوالً 
نشان می داد ایران فش��ارهای پسابرجامی آمریکا را 
ه��م پذیرفته و از همین حقوق نیم بند برجامی خود 
نیز چند قدم عقب نشینی کرده است و ثانیاً اینکه بار 
دیگر از خطوط قرمز اعالمی نظام به طرز آش��کاری 

عبور شده است. 
البته این خبر با تکذی��ب عراقچی همراه بود و 
وی ای��ن مذاکرات را برد - ب��رد عنوان کرد و گفت: 
"براس��اس این طرح کلیه رس��وبات مواد غنی ش��ده 
که از لوله ها بیرون آورده می ش��وند از شمول ۳۰۰ 
کیلو ذخایر مواد غنی ش��ده ایران خارج شده و بدین 
ترتی��ب ایران ق��ادر خواهد ب��ود مواد بیش��تری را 

غنی سازی کند."
با این همه، گزارش ۲۴ فوریه ۲۰۱۷)۶ اس��فند 
۹۵( آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئله را به طور 
کامل روش��ن ک��رد؛ در بن��د ۱۲ و ۱۳ این گزارش 

آمده است که:
۱۲. در بازه زمانی گزارش، کل موجودی ذخیره 
شده اورانیوم غنی سازی ش��ده ایران از میزان ۳۰۰ 
کیلوگ��رم UF۶ غنی ش��ده تا می��زان ۳.۶۷ درصد 
اورانی��وم ۲۳۵ )ی��ا مع��ادل آن در اش��کال مختلف 
شیمیایی( فراتر نرفته اس��ت. میزان ۳۰۰ کیلوگرم 
UF۶ مع��ادل ب��ا ۲۰۲.۸ اورانی��وم می باش��د. ۱۳. 

در تاری��خ ۱۸ فوری��ه ۲۰۱۷، می��زان اورانیوم غنی 
ش��ده تا ۳.۶۷ درص��د اورانیوم ۲۳۵ ای��ران ۱۰۱.۷ 
کیلوگرم بوده است ]۲۰[، براساس برجام و مصوبات 

کمیسیون مشترک.
ای��ن گزارش به صراحت اع��الم می کند که کل 
میزان UF۶ ایران اخیراً به ۲۰۲ کیلوگرم و اورانیوم 
خالص غنی شده به ۱۰۱ کیلوگرم کاهش یافته است 
در حال��ی که ای��ران بر مبنای برج��ام محق بود که 
۳۰۰ کیلوگرم UF۶ داش��ته باش��د و قاعدتاً در این 
حالت میزان اورانیوم خالص انباش��ت ش��ده حداقل 

۱۵۰ کیلوگرم بود.
بنابرای��ن نه تنه��ا تکذیبیه جن��اب عراقچی بر 
خبر پیش��ین وال اس��تریت ژورنال از اعتبار س��اقط 
می ش��ود، بلکه گزارش آژانس رس��ماً تایید می کند 
ک��ه اوالً علیرغ��م تصریح��ات و ادعاهای پیش��ین 
دولت م��ردان ای��ران مبن��ی ب��ر رد هرگون��ه امکان 
برجام،  درباره   )Renegotiation(مذاکره مج��دد
این مذاکره مجدد نه تنها انجام ش��ده بلکه باالتر از 
آن، اساس��اً مذاکره ای رخ نداده بلکه خواست طرف 
مقابل به دولت ایران رسماً دیکته و ۱۲۰ کیلوگرم از 

اورانیوم غنی شده عماًل از دست خارج شده است.
آنچه از این موارد مش��اهده می ش��ود این است 
ک��ه دول��ت علی رغم ادعاهای��ی که درب��اره بازپس 
گی��ری حقوق ایران در برجام داش��تند نتوانس��تند 
در بعد حقوقی از این س��خن صری��ح خود مبنی بر 
ناقض برجام ب��ودن تمدید تحریم ه��ای ایران دفاع 
کنن��د و عالوه بر اعتماد مج��دد به طرف آمریکایی، 

محدودیت های بیشتری را نیز پذیرفتند.

صالحی و ساخت پیشران هسته ای
نام��ه دیگر رئیس جمهور به علی اکبر صالحی نیز 
همانن��د نامه ی قبلی حاوی الفاظی اس��ت که بیش 
از آنکه موثر واقع ش��ود، احتماال جهت مدیریت افکار 
عمومی در داخل کش��ور نگاشته ش��ده است به این 
منظور کافیست به عبارات دقت شود. روحانی در این 
نامه به صالحی می نویسد: »در توسعه برنامه صلح آمیز 
هس��ته ای کش��ور در چارچوب تعه��دات  بین المللی 
جمهوری اس��المی ایران، مأموریت ه��ای زیر را اجرا 
 نماید: ۱- برنامه ریزی برای طراحی و ساخت پیشران 
هسته ای جهت بهره گیری در حوزه حمل ونقل دریایی، 
ب��ا  همکاری مراکز علم��ی و تحقیقاتی.  ۲- مطالعه و 
طراحی »تولید سوخت« مصرفی پیشران هسته ای، با 
همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.  مقتضی است طرح 
و برنامه  زمان بندی شده جهت تحقق بندهای فوق را 

حداکثر ظرف سه ماه به اینجانب ارائه  نمائید.  «
آنچه از این نوشته برداشت می شود این است که 
رئیس جمهور از رئیس سازمان انرژی اتمی می خواهد 
اقدامات��ی را در چارچ��وب تعهدات ایران که ش��امل 
برجام نیز می ش��ود انجام ده��د و در واقع اقدام علیه 
نقض برجام باید در درون برجام انجام گیرد بنابراین 
این اقدامات اگر پیش از تصویب قانون آیسا نیز انجام 
می گرفت با اعتراض طرف مقابل روبه رو نمی شد زیرا 
این دستورات قرار اس��ت درون برجام انجام شود. بر 
طبق برجام، ساخت پیشران هسته ای در صورتی که 
نیازمند تولید س��وخت با غنای باالت��ر از ۳.۶ درصد، 
نصب سانتریفیوژهای بیش��تر، تولید آب سنگین و... 
نباش��د، مجاز اس��ت و دولت حتی بدون نقض برجام 

توسط طرف مقابل نیز اجازه این کار را داشته است.
همچنین همانطور که از متن دس��تور بر می آید 
رئیس جمهور از علی اکبر صالحی دو درخواست را دارد 
که هر دو در حوزه تئوریک مطرح می ش��ود و وجهه 
عملی ندارد. در متن نامه آمده اس��ت که برای مقابله 
با نقض برجام از س��وی طرف مقابل، ۱- برنامه ریزی 
شود و ۲- مطالعه و طراحی شود. که در این دو جمله 

هیچ وجه التزامی به اجرا مشاهده نمی شود.
آنچه اما در حال حاضر مورد انتقاد اس��ت ضعف 
عملکرد دولت در اجرای همین دس��تورات س��اده ای 
اس��ت که برای مقابله با آیس��ا صادر شده است. البته 
مش��خص است این است که دس��تور اول روحانی به 
وزیر خارجه عاقبت خوشی نداشته و نتوانسته حقوق 
مردم را برگرداند اما از نحوه عملکرد صالحی در اجرای 
دستور دوم با توجه به مهلت سه ماهه ای که برای آن 
در نظر گرفته ش��ده بود و امروز به پایان رسیده، نیز 
خبری در دس��ت نیس��ت. که براین اس��اس مناسب 
اس��ت نمایندگان مجلس شورای اس��المی و اعضای 
کمیس��یون برجام و همچنین هیئت ویژه نظارت بر 

برجام به طور جدی پیگیر این موضوع باشند.
ضع��ف سیاس��ت خارج��ی کابین��ه یازدهم در 
پیگیری موارد مطروحه این پیام را از س��وی دولت 
ایران به طرف مقابل مخابره می کند که اگرچه شما 
در اج��رای تعهدات خ��ود در برج��ام اهمال کردید 
و همچنی��ن با وض��ع تحریم های جدی��د در دوران 
پس��ابرجام عمال به نقض برجام روی آوردید ولی در 
داخ��ل ایران کماکان اعتراض قاب��ل توجهی به این 
رفتارها نش��ان نمی دهد. همین موض��وع نیز باعث 
ش��ده طرف های غربی باالخص آمریکایی در فش��ار 

برای امتیازگیری بیشتر ترغیب شوند.)مشرق(

 هر چه پیش می رویم سخن رهبری
درباره بدعهدی آمریکا نمایان تر می شود

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات گف��ت: آرام آرام 
هرچه پیش می رویم حقیقت س��خن رهبری در ارتباط با 
بدعهدی آمریکا نه تنها در داخل کشور ما نمایان می شود 

بلکه دیگر کشورها نیز بر این مساله واقف می شوند.
محمود واعظ��ی در گفت وگو با مه��ر، در واکنش به 
اظهارات مقامات آمریکا در مورد پایبندی ایران به برجام 
گف��ت: آنچه ک��ه در دولت جدید آمری��کا می گذرد هیچ 
س��امان درس��تی ندارد و امروز ترامپ در اداره کشورش 
با مش��کل مواجه ش��ده و از زمانی که سر کار آمده برای 

خودش بحران های داخلی آفریده است.
وی با اش��اره به مواضع ترام��پ در قبال برجام در ایام 
تبلیغات ریاست جمهوری، ادامه داد: او از ابتدا می گفت من 
برج��ام را قبول ندارم، این ادبیات موضوع جدیدی برای ما 
نیست؛ چراکه آنان همواره به دنبال بدعهدی و نقض عهد 
بودند و به دنبال آن بودند که به نوعی بتوانند بر جمهوری 

اسالمی فشار بیاورند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه آمریکا 
تنها در برابر ایران مسئول نیست و برجام توافقی بین المللی 
اس��ت، تاکید کرد: این باید هنر ما باشد که بتوانیم کسانی 
ک��ه زیر برجام را امضا کردند - روس��یه، چی��ن و اتحادیه 
اروپ��ا - را به میدان بیاوری��م؛ چراکه آمریکا باید جوابگوی 

دیگر امضاکنندگان برجام هم باشد.
واعظی خاطرنشان کرد: آرام آرام هر چه پیش می رویم 
س��خن رهبری در ارتباط با بدعهدی آمریکا بیشتر نمایان 
می شود؛ و امروز نه تنها در داخل کشور بلکه دیگر کشورها 

نیز بر این مساله واقف شده اند. رئی��س قوه قضاییه با تقدی��ر از تالش های 
قض��ات، کارکن��ان، مدی��ران و مس��ئوالن میـــــزان

قضایی از تش��دید حمالت دشمنان به قوه 
قضاییه در س��ال ۹۵ خبر داد و تاکید کرد: این حجم از حمالت 
به دس��تگاه قضایی نش��ان می ده��د که ما در برخورد با مفاس��د 
اجتماع��ی و اقتصادی و جریان نفوذ راه درس��تی را پیموده ایم و 

قطعاً این مسیر را با قاطعیت بیشتر ادامه خواهیم داد.
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلس��ه مسئوالن عالی قضایی، با گرامیداشت روز 
ش��هید و همچنین با تبریک و تهنیت س��الروز میالد دخت گرامی 
پیامبر حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن تصریح کرد: باید این روز را 
به همه بانوان کشور که بار مسئولیت همسرداری را بر دوش می کشند 

و شان مهم مادری را به خوبی رعایت می کنند تبریک گفت.
وی مس��ئله خان��واده را در دین مبین اس��الم و فرهنگ ملی 
کشور بسیار حائز اهمیت توصیف کرد و افزود: همه موظفیم در هر 
جایگاهی که قرار داریم خواس��تار حرمت و حفظ ساختار خانواده 
باش��یم. آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به تاکیدات دین اسالم در 
مورد جایگاه زن، مادر و کانون خانواده اظهارکرد: بسیاری از رشدها 
و تعالی های روحی ریشه در تعلیم و تربیت افراد در خانواده دارد. 
از سوی دیگر بسیاری از جرایم و تخلفات نیز ناشی از تعالیم سوء 
و کمبودها در خانواده است. بر همین اساس حفظ کانون خانواده 

و حراست از ساختار آن بسیار مهم و ضروری است.
رئیس قوه قضاییه یکی از الطاف الهی نس��بت به انس��انها را 
عالوه بر ارسال رسل و انزال کتب، وجود الگوهای متعالی دانست 
و خاطرنشان کرد: طبق نص قرآن کریم، پیامبر اکرم)ص( بهترین 
الگو برای انس��ان ها است و به تبع آن سایر انبیای الهی و حضرت 
زهرا)س( الگوهایی عملی برای بش��ریت هس��تند؛ البته فهم الگو 
به فهم صحیح از دین اس��الم، مدارج انسانی و میزان دلدادگی به 

حقایق معنوی باز می گردد.
آیت اهلل آملی الریجانی گفت: اگر در ذهن جامعه ما بویژه بانوان 
گرامی مطالبی در راستای فرهنگ غربی القا شده باشد خود به خود 
تشخیص الگوها و اسوه های حقیقی نظیر حضرت صدیقه طاهره)س( 

با موانع روبه رو می شود و این جاست که باید متوجه خطر بود.
وی با بیان اینکه سبک زندگی قرآنی بر مبنای حیات طیبه الهی 
و معنوی است، نسبت به از دست رفتن معیارها بر اثر برخی وادادگی ها 
و انفعال های فرهنگی هشدار داد و افزود: برای آن که بتوانیم یک اسوه 
حقیقی برای جامعه خود برگزینیم باید اهداف جامعه را روشن کنیم. 
متاس��فانه امروزه با کثرت رسانه هایی که از ناحیه غرب ایجاد، تغذیه 
و تقویت می شوند، القائاتی صورت می گیرد که موجب فاصله گرفتن 

دغدغه های اشخاص از اهداف متعالی می شوند.

رئیس دستگاه قضایی تأکید نمود: همه باید هوشیار باشند که 
قطعاً دشمن با صرف هزینه های گزاف به دنبال ایجاد همبستگی 
ملی و اس��تحکام بنیان خانواده در کش��ور ما نیس��ت؛ چنان که 
برخی از افراد موثر در این رسانه به صورت رسمی، علنی و صریح 
می گویند باید بس��تر خانواده را در جامعه ایرانی از بین ببریم و یا 
گفته اند که باید ش��أن مادر را در جامعه ایران از بین ببریم. این 
دیدگاه ها تنها در مقام ح��رف باقی نمانده بلکه تالش های عملی 

برای تحقق آنها صورت گرفته و می گیرد.
آیت اهلل آملی الریجانی اظهار کرد: دشمن به خوبی می داند که 
تا وقتی ارزش های معنوی و ملی توس��ط مادران به فرزندان این 
سرزمین القا می شود جایی برای دشمنان وجود نخواهد داشت و 
بر همین مبنا درپی از بین بردن ریش��ه ها هس��تند. آنها می دانند 
ک��ه اگر با بهره گیری از تهاجم امپراطوری رس��انه ای خود بتوانند 
ش��أن زن و مادر را در جامعه اس��المی ما تخریب کنند می توانند 
تغییرات دیگر را نیز شاهد باشند. اینکه یک جوان مفهوم شهادت 
و ایس��تادگی در مقاب��ل زورگویان و دش��منان برایش یک ارزش 
تلقی می شود این نتیجه تربیت خانوادگی است که از ناحیه پدر و 

مادر منتقل شده و این امر برای دشمنان بسیار گران است.
وی تاکید کرد: همه مسئوالن و دلسوزان فرهنگ و استقالل 
کشور باید در جهت حفظ فرهنگ و اسوه های حقیقی گام بردارند 
و ت��الش کنن��د که جامعه، در فرهنگی که ن��ه تنها به ما بلکه به 

بسیاری از کشورهای دنیا شبیخون زده است، هضم نشود.
آی��ت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به فرمایش های اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن 
اردوهای راهیان نور و همچنین اعضای مجلس خبرگان، دو نکته 
را م��ورد توجه قرار داد و تصریح کرد: یکی از مهمترین مس��ایلی 
که از س��وی رهبر معظم انقالب)مدظل��ه العالی( مورد تاکید قرار 
گرفت، لزوم توجه به مس��ئله فرهنگ و طراحی های دش��من در 
این زمینه بود. همه ما باید باور کنیم که اس��تحاله فرهنگی یک 
واقعیت اس��ت و دش��من این هدف را با جدیت دنبال می کند. بر 
همین مبنا همگی موظفیم که با تمام وجود و در راس��تای عمل 
به موازین ملی، دینی و اخالقی خود در مقابل این هجمه سنگین 
بایس��تیم و فراموش نکنیم که امروز دشمن به خوبی می داند که 
دیگر از طریق جنگ سخت نمی تواند ملت ما را به زانو در آورد و 
به همین دلیل با هجمه های فرهنگی از طریق ابزارهای تبلیغاتی 

جدید، براندازی نرم را دنبال می کند.

رئی��س قوه قضایی��ه تأکید کرد: اینکه دش��من از هر منفذی 
برای ورود به حریم خانواده ها و درگیر کردن ذهن افراد اس��تفاده 
می کند، جنگ اس��ت. بر همین مبنا همه مس��ئوالن و دلس��وزان 
فرهنگ��ی اعم از حوزه های علمیه، رس��انه ها، دانش��گاه ها و خود 
خانواده ه��ا در این زمینه مس��ئولند و فرمایش ه��ای مقام معظم 
رهب��ری در زمینه مس��ایل فرهنگ��ی باید به عن��وان یک معیار و 
شاخص مورد توجه همه قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به تاکید 
رهبر معظم انقالب بر لزوم مسئولیت پذیری مسئوالن در نشست با 
اعضای مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: طبق سخن رهبر معظم 
انقالب، اختالف س��لیقه در نظام جمهوری اس��المی در حد خود 
ایرادی ندارد اما مهم معیارهایی است که براساس آنها باید برخی 
تعارضات را رفع کرد. این معیارها در واقع همان محکمات انقالب 
هس��تند که مصادیق بارز آن را می توان در کالم امام راحل و مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی(  یافت.
آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به سایر تاکیدات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(، اظهار کرد: گاهی اوقات به نظر می رسد که 
اس��الم و تحقق اهداف اسالمی در کالم برخی مدیران و مسئوالن 
کش��ور کمرنگ ش��ده اس��ت. نباید فراموش کنیم که ماهیت این 
انقالب، اسالمی است و همه باید برای تحقق اهداف اسالمی تالش 
کنیم. بر این مبنا عقب نش��ینی از روند اجرای احکام اس��المی به 
دلیل فش��ارهای دشمن با رنگ و لعاب های مختلف به هیچ عنوان 
پذیرفته نیس��ت. عمل به این فرمایش رهبر معظم انقالب در گرو 
اعتقاد عملی به بنیان های اعتقادی، دلبس��تگی به اسالم و پذیرش 

واقعی سیطره اهلل به عنوان حقیقت وحدانی در همه عوالم است.
رئی��س ق��وه قضاییه ب��ا انتقاد از برخ��ی رودربایس��تی ها و 
ش��رمندگی ها از اجرای احکام نورانی اسالم به بهانه های مختلف 
نظیر مس��ائل حقوق بش��ری و...، تصریح کرد: ش��اخص ما برای 
حق��وق بش��ر، ش��اخص های مبتنی ب��ر نگاه مضمح��ل و منحط 
فرهنگ ماتریالیس��تی و لیبرالیستی نیس��ت بلکه حقوق بشر در 
چارچوب دغدغه های انس��ان مومن ک��ه دل در گرو حضرت حق 
تعالی دارد برای ما قابل فهم است. وی تاکید کرد: همه دستگاه ها 
بویژه دس��تگاه های نظارتی مانند شورای نگهبان، مجلس شورای 
اس��المی، قوه قضایی��ه و از همه مهمتر دس��تگاه اجرایی باید در 
مس��یر تحقق احکام اس��الم قدم بر دارند و بر این اس��اس نباید 
مدیرانی به کار گماشته شوند که احکام و معیارهای اسالمی را از 

صمیم قلب قبول ندارند و برای اجرای آن همت نمی گمارند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر لزوم احساس سیادت فرهنگی 
طبق تاکیدات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: بازگشت همه 
فرمایش ه��ا و تاکیدات رهبر معظم انق��الب به این نکته محوری 
اس��ت که بنیان انقالب اس��المی بر اعتقاد به اس��الم و اعتماد به 
مردم نهاده ش��ده و نگاه ما نباید به دس��ت و زبان دش��من باشد. 
حضرت امام نیز فرمودند که هر زمان دشمن از شما تمجید کرد 
بدانید که در کارتان مش��کلی وجود داشته است. بر همین اساس 
هر جا می بینیم که دشمن علیه ما سخن می گوید گمان می بریم 

که کار درست را انجام داده ایم.
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به شدت 
حمالت به دستگاه قضایی در سال ۹۵ تصریح کرد: این هجمه ها 
در سالی که به پایان آن نزدیک می شویم بسیار تشدید شد؛ طبق 
همان فرمایش مذکور از حضرت امام باید بگوییم که هجمة وسیع 
دش��من به قوه قضاییه باعث شده است که ما امروز خرسندتر از 
هر زمان دیگر، قاطعانه تر و ثابت قدم تر از گذش��ته مس��یر خود 
را ادام��ه دهیم و امروز باور ما این اس��ت که اگر برخوردهای قوه 
قضاییه با انواع مفاسد، سلطة سلطه گران، فتنة فتنه گران و نفوذ 

دشمنان، قاطع و موثر نبود شاهد این حمالت نبودیم.
رئیس دس��تگاه قضایی افزود: در همین راس��تا باید از کلیه 
نیروه��ای امنیتی کش��ور که با تیزبینی و به یاری دس��ت مقتدر 
قوه قضاییه، بسیاری از فتنه ها و نفوذها را در نطفه خاموش کرده 

اند تشکر کنیم.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه به هیچ عنوان منکر برخی 
کاس��تی ها و نواقص نیستیم، به برخی کمبودهای دستگاه قضایی 
در زمینه نیرو، امکانات و اعتبارات اشاره کرد و افزود: با وجود همه 
این کمبودها خدمات قابل توجهی به مردم ارایه ش��ده اس��ت که 
جزئیات این خدمات به لحاظ آماری از سوی مسئوالن قضایی در 
هفته قوه قضاییه اعالم خواهد شد اما در این جا به صورت اختصار 
تنها به دو آمار اشاره می کنم. این آمار مربوط به پرونده های است 
که تا پایان بهمن ماه فقط در دادگس��تری ها مورد رس��یدگی قرار 
گرفته اس��ت. ورودی پرونده به دادگس��تری ها طی مدت مذکور 
نزدیک به ده میلیون و هفتصد و هفتاد و هشت هزار فقره بوده و 
ده میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار پرونده نیز در این مدت 
مختومه ش��ده اند. این غیر از پرونده های شوراهای حل اختالف و 

سایر مراجع قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به حجم باالی خدمات ارایه شده 
از س��وی دس��تگاه قضایی به مردم، از خانواده بزرگ قوه قضاییه 
اعم از قضات،کارکنان، مدیران و مسئوالن این دستگاه که به رغم 
هم��ه کمبودها و نامالیمات تمام تالش خود را برای ارایه خدمت 

به مردم به کار می گیرند، قدردانی کرد.

دستور روحانى نمایشى ماند؛

وقتی تمام رویاهای برجام 
نقش برآب می شود

100 روز گذشت،  واکنش به نقض برجام چه شد؟

آیت اهلل آملى الریجانى در جلسه مسئوالن عالى قضایى:
دست مقتدر قوه قضاییه جلوی نفوذ را گرفته است

 ناوگروه ۴۵ نیروی دریایی ارتش
در بندر صالله عمان پهلو گرفت

ناوگروه ۴۵ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن 
جمهوری اسالمی ایران نقدی و ناو پشتیبانی رزمی تنب 

دیروز در بندر صالله عمان پهلو گرفت.
ناوگروه ۴۵ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن 
جمهوری اسالمی ایران نقدی و ناو پشتیبانی رزمی تنب 
که برای تامین امنیت در آب های آزاد اعم از خلیج عدن، 
تنگه باب المندب و شمال اقیانوس هند به ماموریت اعزام 

شده است، دیروز در بندر صالله عمان پهلو گرفت.
گفتنی است ناوگروه ۴۴ نداجا روز شنبه پس از ۵ ماه 

ماموریت طوالنی و موفقیت آمیز به میهن بازگشته بود.


