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ساواک و شهرداری تهران

حسین دهباشی

انصافا خدمت  1-  ساواک باسانسور 
بزرگ��ی ب��ه انقالبیون می ک��رد! چون با 
بگی��ر و ببند به آن ها بهان��ه داده بود تا 
مدعی ش��وند آثار اساسی و مهمی دارند 
که نادیده مان��ده. جواب های فوق العاده 
و راهگش��ایی دارند برای همه معضالت 
ملّی و مذهبی و بش��ری که متاس��فانه 
س��ازمان امنیت نمی  گذارد به زیور طبع 
و دس��ت انبوه مشتاقان برسد. حال آنکه 
ف��ردای پی��روزی انقالب معلوم ش��د و 
بساط های کتابفروشی روبه روی دانشگاه 
تهران ش��هادت دادند ک��ه ای دِل غافل 
حضرات آقایان از مارکسیس��ت گرفته تا 
متدیّ��ن و از کیانوری و طبری و س��ایه 
گرفته تا مطهری و بهش��تی و شریعتی 
هیچ ح��رف مهم دیگری نداش��تند جز 
همان نوشته جات ش��عاری و اندکی که 

قبل اش هم ولو مخفیانه از آن ها چاپ یا 
دست نویس می شد.

2- ح��اال  حکای��ت خدم��ت عظیم 
شورای نگهبان اس��ت به اصالح طلبانی 
ک��ه گوش فل��ک را ک��ر ک��رده و مدام 
مدعی بودند که در چنته اطرافیان خود 
صد لش��گر از جوانان و مدیران س��الم و 
متخص��ص و کارآزم��وده و توانمن��دی 
دارن��د که حی��ف از س��د رد صالحیت 
انتخابات مجلس یا ریاست  جمهوری رد 
نمی ش��وند ورنه فلک را سقف شکافته و 

کاری می کردند کارستان!
ح��اال بفرمایی��د! این گ��وی و این 
می��دان! آدم های��ی در ق��واره ریاس��ت 
جمهوری یا نمایندگی مجلس پیشکش، 
چرا نمی آیند از میان انبوه چهره هایشان 
و در فقد ش��ورای ش��ورای نگهبان، یک 
فقره ش��هردار پیداکنند برای دارالخالفه 
رها ش��ده؟ کج��ا رفتند انب��وه نیروهای 
الیقی که داش��تند؟ چ��را الف در غربت 
می زدن��د؟ چرا پُز الک��ی می دادند؟ مگر 
ص��د درصد اعضایش��ان از یک لیس��ت 
مس��تظهر ب��ه تک��رار در نیام��ده ؟ پس 
چ��را در انتخاب یک��ی از آن صدها هزار 
نیرویشان باهم توافق نمی کنند؟ این مر 
آن را همی زند منقار، آن مر این را همی 

زند مخلب؟ خشت خام

یادداشت یک

رهبر انقالب اسالمی:

باید در همه حرکت ها مراقبت کنیم 
که موجب اختالف و گالیه مندی ِفرق اسالمی نشود

مرگ برجام نتیجه بی توجهی به منتقدان؛

مذاکرات با غرب را 
جناحی نکنید

گوشتان را برای دلسوزان داخلی تیز کنید
وپایی!  نه شنیدن پالس های مشکوک ار

یازدهم و پیش��رفت مذاکرات هس��ته ای هر دست بـه نقد مائده شیرپور  از روزهای نخست دولت 
روز ش��اهد پس زدن مردم و منتقدان به بهانه های مختلف اینکه 
»ش��ما مذاکره نمی فهمید« و امثالهم بودیم! بارها به رسانه ها در 
ای��ن مس��یر تذکر داده می ش��د که نق��د نکنند ش��رایط خاص 

مذاکره شونده ها را درک کنند.

صفحه 6

عراقی ها دیروز برای انتخاب نمایندگان پارلمان 
پای صندوق های رای رفتند

ورود به دوران جدید

تقدیم نامه رئیس جمهور ترکمنستان به رهبر معظم انقالب

وزیر امور خارجه ترکمنس��تان نامه رئیس جمهور کشورش خطاب به مقام معظم رهبری را تقدیم 
والیتی کرد. رشید مرداف وزیر امور خارجه ترکمنستان با علی اکبر والیتی مشاور امور بین الملل مقام 

معظم رهبری دیدار و گفت وگو کرد.
والیتی در این دیدار با اش��اره به اینکه جمهوری اسالمی ایران به ترکمنستان در جایگاه کشوری 
هم مرز دوس��ت،  همس��ایه و با س��یر روابط راهبردی نگاه می کند،  ادامه داد: ما با ترکمس��تان هم در 

خشکی و هم در آب مرز مشترک و طوالنی داریم.
مش��اور امور بین الملل مقام معظم رهبری گفت: ایران و ترکمنس��تان دارای تاریخ، دین و فرهنگ 

مشترکی هستند و تعداد زیادی از مردم ما در شمال شرق ایران هم نژاد با مردم ترکمنستان هستند.
وی اضافه کرد:  از جمله نمادهای مش��ترک فرهنگی میان ایران و ترکمنس��تان وجود ش��خصیت 

ترکمن یعنی مختوم قلی )شاعر ترکمن( است.
والیتی ادامه داد: بعد از مستقل شدن ترکمنستان،  ایران جزء اولین کشورهایی بود که ترکمنستان 
را به رس��میت ش��ناخت؛ ما به روابط با ش��ما اهمیت زیادی می دهیم و امیدواریم این سفر پربارتر از 

گذشته باشد.
در ادامه رش��ید مرادف وزیر امور خارجه ترکمنس��تان با تأکید بر اینکه دو کش��ور دارای تاریخ، 
فرهنگ، دین و سنت های یکسانی هستند، گفت: ما باید برای این مشترکات، ارزش زیادی قائل شویم 

و قدر آن را بدانیم.
وی ادامه داد: از ملت و دولت ایران تش��کر می کنیم که یاد ش��خصیت تاریخی و اس��المی یعنی 

مختوم قلی را زنده نگه داشته اند و این برای ما بسیار اهمیت دارد.
وزیر امور خارجه ترکمنس��تان تأکید کرد: می خواهم احترام فوق العاده و تش��کر فراوان رئیس جمهور 
خودمان را نسبت به رهبر معظم انقالب انتقال بدهم چراکه ایشان اهمیت زیادی برای ترکمنستان قائلند.

رش��ید مرادف بیان کرد:  زمانی ک��ه رئیس جمهورمان من را راهی این س��فر کردند نامه ای برای 
رهبری معظم انقالب نوش��تند و آن را به من دادند تا امروز به ش��ما بدهم تا این نامه را تقدیم ایشان 

کنید.  باشگاه خبرنگاران جوان

فریدون عباسی با اشاره به 
ضعف دستگاه دیپلماسی، سیاست داخلی 

و مشکالت اقتصادی کشور:

مسئوالن ارشد اجرایی 
باید استعفا دهند

می گویند با اروپایی که 
پرونده مان را به شورای 
امنیت برد مذاکره کنیم!
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معاون هماهنگ کننده ارتش:

پاسخ نیروهای مسلح 
به اقدامات دشمن 
پشیمان کننده است

5

درخواست خوشرو از شورای امنیت:

ماجراجویی های 
خطرناک اسرائیل را 

محکوم کنید
2

منتقدین انتقام نمی گیرند

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

اتفاقا اکن��ون که وضعیت برجام ب��ا رفتار قابل 
پیش بین��ی آمریکا چنین ش��ده اس��ت، انتقادات از 
دولت، تیم هسته ای و همه آنهایی که اصرار بر اعتماد 

به آمریکا و غرب داشتند باید بیشتر هم شود.
چرا نباید از وضعیتی که به خاطر خروج آمریکا 
از برجام پیش آمده، انتقاد کرد؟ انتقاد اگر از سوی 
آن هایی که خطاب ق��رار می گیرند با توجه روبه رو 
شود می تواند کارگشا باشد قرار نیست انتقام بگیریم، 
بلکه انتقاد می کنیم، انتقاد از آنچه که پیش آمد، در 
صورتی که اگر اندکی به انتقادات و توصیه ها توجه 
شده بود، چنین شرایطی ایجاد نمی شد. انتقاد برای 

این است که از تبعات بعدی جلوگیری کند.
منتقدین دش��من نیس��تند که بخواهند انتقام 
بگیرن��د، انتق��ام را از آمری��کا بای��د گرف��ت که از 
حسن نیت جمهوری اس��المی ایران در پایبندی به 
توافق هسته ای سوء استفاده کرد و یک جانبه از توافق 

خارج شد و تحریم های اقتصادی را بازگرداند.
انتقاد ما همچنان باقی اس��ت چراکه اتفاقات 
افتاده بر س��ر برج��ام از قبل پیش بینی می ش��د، 
پیش بینی می ش��د که آمریکا نقض برجام می کند، 
از آن خارج می ش��ود و دست به تعبیه تحریم های 

اقتصادی فراتر از آنچه که از قبل بود می زند.
منتقدی��ن و مخالفی��ن مذاکره ب��ا آمریکا، به 
این کش��ور بی اعتماد بودند، اما با بی مهری برخی 
مسئولین روبه رو ش��دند، اگر اندکی به انتقادات و 
توصیه های منتقدین توجه می شد و با آنها جلسات 
و نشس��ت های کاری و همفکری برگزار می ش��د، 
ش��اید اندکی از گالیه هایی که همراه با دلس��وزی 

و راهکار بود تأثیر می گذاشت.
ام��ا منتقدین، به دلواپس��ان کاس��ب تحریم 
تعبیر شدند! به منتقدین ظلم شد، چراکه در عین 
حقانیتی که در گفته ها و مواضع خود داش��تند، با 

تازیانه های اتهام روبه رو شدند.
منتقدی��ن می گفتند و بر گفته خود اصرار هم 
داش��تند که نقد ندهیم و در مقابل حتی نسیه هم 
نگرفتیم. بیش از دو سال از اجرای برجام می گذرد 
و تنها ایران اس��ت که همچنان پایبند برجام است 
و آن را موبه م��و اج��را می کن��د، در حالی که هیچ 

سودی از توافق هسته ای نبرده است.
آن زم��ان ک��ه دلواپس��ان می گفتن��د، خرید 
هواپیمای مس��افربری از آمریکا و فرانس��ه اشتباه 
اس��ت، چراکه خلف وعده خواهند ک��رد، امروز را 
می دیدند که از ایرب��اس و بوئینگ خبری نخواهد 
بود، قراردادی که محرمانه تلقی ش��د و از محتوای 
آن هی��چ نکته ای هم به بی��رون درز نکرد و اکنون 
مشاور امور بین الملل وزیر راه می گوید، در قرارداد 
خرید هواپیماهای مسافربری هیچگونه پیش بینی 
برای چنین روزی صورت نگرفته است، به این معنا 
که هی��چ بند و تبصره ای که بتوان��د در آن از این 
قرارداد دفاع کند و مانع فسخ یک جانبه قرارداد با 

بوئینگ و ایرباس شود، وجود ندارد!
اما متأسفانه آن زمان منتقدین دلواپس! بخیل 
جلوه داده ش��دند، در حالی ک��ه با همان دالرهای 
هزینه ش��ده ب��رای خری��د هواپیمای مس��افربری 
می توانس��تند سیس��تم حمل و نقل ریلی و جاده ای 
را به شرایط مطلوب برس��انند، اما اولویت با خرید 

هواپیماهای رؤیایی بود، که محقق نشد.
اکنون هم که یک فرصت چند هفته ای به اروپا 
داده ش��ده تا تصمیم خود را در قبال ادامه برجام 
بگیرد، از دست دادن فرصت برای ایران است، اروپا 
به آمریکا پشت نخواهد کرد و اگر تاکنون هم خود 
را پایبند نش��ان داده تنها در اندازه بیانیه و اظهار 

نظر بوده است و بس!
خریداران اروپایی نف��ت ایران اعالم کرده اند که 
قراردادهای خرید خود را پایان خواهند داد و از حجم 
خرید خواهند کاست و جایگزین پیدا خواهند کرد. 
شرکت های اروپایی پس از اقدام آمریکا ملزم به پایان 
همکاری با ایران شده اند در حالی که خود را پایبند به 
برجام جلوه می دهند و از ایران می خواهند در برجام 
بماند! فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا ادعا کرده اس��ت که »از حسن روحانی 
رئیس جمهور ایران تضمین گرفته اس��ت که تهران 
علی رغم تصمیم ترام��پ رئیس جمهور آمریکا برای 
خروج از برج��ام و وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، 

همچنان در توافق می ماند.«


