
رویـداد2 د  وشنبه  24 دی 1397  شماره 4937 

هیاهوی بحران زدگان
ادامه از صفحه اول

 در کنار غربی ه��ا، برخی مهره های منطقه ای آنها 
نیز ادعاهای ضدایرانی مطرح کرده اند که تقالی برخی 
کشورهای عربی برای متهم سازی ایران و ادعای وحدت 

در برابر اقدامات ایران نمودی از آن است.
 در همین حال رژیم صهیونیستی نیز ادعای آمادگی 
ب��رای اقدام نظامی علیه ایران را مطرح و حتی تجاوزات 
خود به سوریه و لبنان را با این ادعا توجیه کرده اند. حال 
این سوال مطرح می شود که چرا این تحرکات علیه ایران 
که حلقه تکمیلی آن را نیز باید اقدامات غیر دیپلماتیک 
گرجس��تان در قبال گردش��گران ایرانی و نیز ادعاهای 

ضدایرانی هلند است تشدید شده است؟
بخش��ی از ای��ن رفتاره��ا را می ت��وان برگرفته از 
توهم همیش��گی غرب دانس��ت که تصور می کنند که 
با سیاست فش��ار چندجانبه می توانند تمرکز ایران را 
برهم زده و از رویکرد به حل مش��کالت داخلی کشور 

به سمت مناقشات بیرونی منحرف سازند.
نکت��ه دیگ��ر آنکه تح��والت منطقه اخیرا ش��اهد 
تحوالتی بوده که در کنار نش��انگر اقت��دار ایران بودن، 
ضعف و ناتوانی دیگران را آشکارتر ساخته است. ایفای 
نقش ایران در حل بحران افغانس��تان و رویکرد دولت و 
معارضان افغان به میانجی گری ایران در حالی که رسما 
بر بی اعتمادی به آمریکا و کش��ورهایی مانند امارات و 
عربستان تاکید کرده اند و نیز نقش فعال ایران در حل 
بحران س��وریه نه روند سیاست و امنیتی به این کشور 
را تس��ریع کرده و نیز تاکید مقامات گروه های مقاومت 
فلسطین بر همگرایی با جمهوری اسالمی، شکستهای 
س��نگینی برای غرب و مهره های منطقه ای آنها بوده و 
به نحوی به دنبال پنهان سازی این شکست ها هستند.

 در همین حال توسعه مناسبات ایران با کشورهای 
منطقه نظیر توس��عه روابط ایران با هند و عراق که در 
س��فر ظریف وزی��ر خارجه جمهوری اس��المی به این 
کش��ورها صورت گرفته و نیز تاکید کش��ورها بر عدم 
اج��رای تحریم های نفتی آمری��کا علیه ایران را بر این 

ناکامی غرب باید افزود.
به حاشیه راندن این دستاوردهای ایران وابسته کم 
رنگ سازی این اصل که جمهوری اسالمی تاکید کرده 
زمانی اروپا هم برای برجام تمام ش��ده و وادار س��اختن 
ته��ران به تن دادن به فرصت س��ازی بی پایان اروپا در 
اج��رای تعهدات��ش در برجام را نیز باید ب��ه این اهداف 
غ��رب افزود. آنها پایان برجام را شکس��ت در برابر افکار 
عمومی می دانند لذا برآنند تا به هر نحوی ش��ده برجام 
را در ظاهر هم ش��ده حفظ کنن��د در حالی که هزینه 
ای��ن امر را نیز حاضر نیس��تند بپردازند و می خواهند از 

ایران بپردازند.
در ای��ن میان یک نکته مهم قابل توجه اس��ت و 
آن اینکه نحوه پاسخگویی و واکنش به این رفتارهای 
تهدیدآمیز نمی تواند تسلیم شدن و بازی در زمین آنها 
باش��د چرا که بررس��ی وضعیت آنها نشان می دهد که 
برخالف ادعاهایش��ان، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند 
و حت��ی می توان گفت که هوچی گری آنها نوعی فرار 

از بحران های داخلی آنان است. 
آمریکا در درون در حالی که دولت ترامپ درگیر 
تقابل با کنگره اس��ت، دول��ت فدرال تعطیل و عمال از 
حرکت باز ایس��تاده که به اذعان بس��یاری از ناظران 
سیاس��ی و اقتصادی برگرفته از چالش��های اقتصادی 
و نابس��امانی سیاس��ی این کش��ور اس��ت. فرانسه در 
هفته های اخیر ش��اهد اعتراض ه��ای مردمی در قالب 
جلیقه زردهاس��ت که نوعی اعتراض به نظام س��رمایه 

داری حاکم بر این کشورهاست.
 در انگلی��س در حال��ی ترازم��ی نخس��ت وزیر با 
بحران برگزیت مواجه اس��ت که س��رنگونی دولت وی 
نیز در دس��ت جریان های سیاس��ی است شواهد نشان 
می ده��د ک��ه تقالی س��ران انگلیس برای آزادس��ازی 
زاغری جاسوس انلگیسی در ایران برای کاهش فشارها 
جهت سرنگون شدن دولت می است. اما در منطقه نیز 
درحالی کشورهای عربی با رسوایی خیانت به فلسطین 
مواجه هستند که پرونده های مانند خاشقجی و شکست 
آنان در یمن و سوریه بر شدت بحران آنها افزوده است 
و با فرافکنی تکراری علیه ایران به دنبال پنهان س��ازی 

این وضعیت هستند. 
رژی��م صهیونیس��تی نیز ب��ا بح��ران انتخابات و 
س��رنگونی دول��ت نتانیاه��و مواجه اس��ت. نتانیاهو با 
حرکت ه��ای رادیکال��ی در منطق��ه و علی��ه ایران به 
دنبال جلب حمایت البی های صهیونیستی، افراطیون 
و شهرک نشینان اس��ت. البته بخشی از هوچی گری 
ضدایران��ی س��ران آمری��کا، انگلیس، فرانس��ه را باید 
برگرفته از خدمت رسانی انتخابات سران این کشورها 
به نتانیاهو دانست که حلقه تکمیلی آن نیز فشار آنها 
بر کش��ورهای عرب��ی برای نمای��ش همگرایی با رژیم 

صهیونیستی و مخالفت با ایران است. 
ب��ه ه��ر تقدیر می ت��وان گفت که جوس��ازی ها و 
تح��رکات ضد ایرانی هفته های اخیر در اصل هیاهوی 
بح��ران زدگان اس��ت که یا ب��ه دنبال پنهان س��ازی 
وضعیت بحرانی خود هستند و یا به دنبال باج خواهی 
از ای��ران تحرکاتی ک��ه راهکار مقابله ب��ا آن در کنار 
انجام درونی و حل مش��کالت کشور،  توسعه روابط با 
همس��ایگان آمریکای التین و آفریقا و نیز پایان دادن 

به فرصت سازی های غرب در برجام است.

سرمقاله

گرانی ها با هدف ایجاد نارضایتی صورت می گیرد
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت: گرانی کاالها در بازار 
امری حس��ا ب شده است که با هدف ایجاد نارضایتی در جامعه ایجاد می شود و 

قطعاً دولت در این باره نقش عمده ای دارد.
حسینعلی ش��هریاری نماینده مردم زاهدان                                                                                                                                                                                                                                                                      با اشاره به گرانی قیمت کاالها 
د ر بازار گفت: مس��ئول عمده و اصلی گرانی ها د ر بازار دولت اس��ت و متأس��فانه 
ب��ر قیم��ت کاالها د ر بازار نظارتی هم ندارد و اختی��ار ر ا به گروه ها و اصناف مختلف 
گذاش��ته است.نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی ا فزود: از همه مهم تر د ر 
بحث گرانی قیمت  کاالها ش��رکت های دولتی هستند که کاالهای خود ر ا  با قیمت باالتر 
از هم��ه به ب��ازار عرضه می کنند و همه قیمت ها ر ا ب��اال می برند که ازجمله آن می توان 
به بحث قیمت خودرو اش��اره کر د که قیمت ها ر ا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بار دیگر افزایش 

دادند.  فارس

پارلمان
سوال از ظریف در صورت اجرا نشدن اس پی وی 

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: در صورتی ک��ه طی هفته های 
آینده SPV عملیاتی نش��ود، سؤال از وزیر امور خارجه و دیگر مسئوالن ذیربط 

در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از طوالنی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه 
مالی اروپا )SPV(، اظهار داشت:  اروپایی ها وعده داده بودند که تا ماه های پایانی 
سال ۲۰۱۸ این سازوکار مالی اجرایی شود اما متاسفانه این مقطع زمانی هم به پایان 

رسید اما اروپایی ها به تعهد خود عمل نکردند.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به آخرین پیگیری های دولت در این 
زمینه تصریح کرد: چند روز قبل چند تن از مس��ئوالن ایران با گروهی از اتحادیه اروپا 
نشس��تی برگزار کردند و مقرر ش��د که تقس��یم کاری بین سه کش��ور آلمان، فرانسه و 

انگلیس انجام شود تا بتوانند سازوکار اجرایی این حوزه را عملیاتی کنند.  مهر

بهارستان
کلیات الیحه بودجه ۹۸ تصویب شد

نایب رئیس کمیس��یون تلفیق مجلس ش��ورای اس��المی از تصویب کلیات 
الیحه بودجه ۹۸ کل کشور در این کمیسیون خبر داد.

علی اصغر یوس��ف نژاد نایب رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه ۹۸ ، با اشاره به 
جلسه روز یکشنبه این کمیسیون گفت: در این جلسه پس از استماع نظر مخالفان 
و موافقان کلیات الیحه بودجه ۹۸ در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: در این 
جلسه از مجموع 4۰ نماینده ۲۲ نفر موافق، ۱۶ نفر مخالف و 4 نفر رأی ممتنع دادند و 

در مجموع کلیات الیحه بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
در جلسه نوبت عصر این کمیسیون جزئیات الیحه بررسی شد. پس از آن که کمیسیون های 
تخصصی مجلس ش��ورای اسالمی بودجه س��ال ۹۸ را بررسی و از تصویب گذراندند، الیحه 

بودجه به صحم علنی خواهد آمد و اصالح و تصویب خواهد شد.  تسنیم

کمیسیون

کولیوند: 
 تخلفات نمایندگان

 در بررسی صالحیت ادوار آینده لحاظ می شود
رئیس کمیس��یون ش��وراهای مجلس گفت: دقیقا توقع  مردم درست است و چنانچه یک نماینده مجلس تخلف درحـــاشیه
عرف��ی،  قانون��ی،  اداری و یا اخالقی داش��ته باش��د اوال برخ��ی از آنها قابل 
رس��یدگی است و به نظر من هم اصال نباید اغماض کنند؛ همچنین در ادوار 

بعدی مجلس لحاظ خواهد شد.
محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج و رئیس کمیس��یون ش��وراها و 
امور داخلی مجلس ش��ورای اس��المی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه با 
توجه به رفتار و عملکرد اش��تباه برخی نمایندگان از جمله نماینده س��راوان 
و زمزمه هایی درباره نماینده ملکان آیا ش��ورای نگهبان در تایید صالحیت ها 
نباید یک بازنگری صورت دهد،  اظهار داش��ت: ب��ه نظر من اکنون با حرکت 
چند نماینده نمی توانیم شورای نگهبان را زیر سوال ببریم و بگوییم مدیریت 
صالحت ش��ما به گونه ای بوده است که اکنون چند نماینده اشتباه کرده اند؛ 

نه اینگونه نیست.
وی در همین رابطه افزود: برای موارد بعدی هم همینگونه است چرا که 
در موارد بعدی هم زمانی که فردی از کانل های متعدد رد و تایید صالحیت 

شده است چه تضمینی هست که دو سال بعد اتفاقی نیفتد؟
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
که به هر حال ممکن اس��ت نماینده ای در دوره فعلی دچار خطا و اشتباهی 
ش��ود بنابراین مردم توقع دارند در دوره بعدی برای بررسی صالحیت او این 
اشتباهات و تخلفات نیز مورد بررسی قرار گرفته و لحاظ شود،  افزود: بله؛ آن 

که قطعا لحاظ خواهد شد.
کولیوند در ادامه عنوان کرد: دقیقا توقع مردم درست است و چناچه نماینده 
مجلسی تخلف عرفی،  قانونی،  اداری و یا اخالقی داشته باشد اوال که برخی از آنها 
قابل رس��یدگی است و به نظر من هم اصال نباید اغماض کنند.وی گفت: به هر 
حال نماینده مردم الگوی مردم و کشور است قرار نیست خدایی نخواسته با یک 

سری رفتار و کردار شخصی خود کل قوه مقننه را زیر سوال ببرد.  فارس

واکنش جهانگیری به نشست ضد ایرانی
یکا بازگشت  نجات آمر

 از مسیر اشتباهی است که رفته اند
مع��اون اول رئیس جمهور گفت:  امروز آمریکایی ها از روی ناتوانی خیابان پاستور
در یک کش��ور اروپایی همایشی با عنوان خاورمیانه و 
با تمرکز بر ایران راه انداخته اند تا شاید بتوانند ملت 
ایران را در برابر خواس��ته های خود تس��لیم کنند، اما 
باید بدانند که تنها راه نجات آن ها بازگش��ت از مسیر 

اشتباهی است که تاکنون رفته اند است.
اس��حاق جهانگیری در مراس��م بهره برداری از 
طرح های صنعتی و زیربنایی شهرس��تان کاش��ان با 
بی��ان اینکه بهره ب��رداری از طرح ها و پروژه هایی که 
در زندگ��ی مردم تاثیر مثبت��ی دارد موجب افتخار و 
خوشحالی مسئوالن است، گفت: به فضل الهی مسیر 
توس��عه کشور با س��رعت خوبی پیش می رود و روند 
اقداماتی که در توس��عه کشور شکل گرفته و در حال 

اجرا است مثبت و امیدوار کننده است.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به س��فر های 
خود به استان های مختلف کشور از جمله هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان و بررسی مسائل و مشکالت این 
مناطق، گفت: خوش��بختانه در سطح کشور اقدامات 
اجرایی خوبی در حال انجام اس��ت که البته انجام این 
طرح ها و پروژه ها به معنای آن نیس��ت که در کش��ور 
مشکلی وجود ندارد؛ دولت به خوبی شرایط را می داند 
و بر مشکالت کشور واقف است و معتقد است که این 
شرایط دشوار می تواند با لطف خداوند و همت مدیران 

و مسئوالن و تدبیر امور به سرانجام خوبی برسد.
وی با انتقاد از برخی س��یاه نمایی ها در کش��ور 

افزود: مطمئنا یکی از اصلی ترین اهداف و برنامه های 
آمریکا در ش��رایط فعلی این است که مردم را نسبت 

به آینده کشور و نظام مأیوس کنند.
جهانگیری اظهار داش��ت: وقتی مردم یک کشور 
به ویژه نس��ل جوان نس��بت به آین��ده خود مأیوس 
باشند ممکن است دست به اقدامات و حرکاتی بزنند 

که نتیجه آن ناخوشایند است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: گاهی برخی 
از افراد در زمینی بازی می کنند که خواس��ت دشمن 
است و به دنبال بزرگ کردن نقاط منفی و مشکالت 
در ش��رایط س��ختی و فشار دشمنان هس��تند. البته 
اگر بی��ان این نقاط منفی درباره مش��کالت حقیقی 
کش��ور باش��د باز جای امیدواری است که مشکالت 
واقعی کشور در حال بیان شدن است، اما زمانی درد 
آور اس��ت که می بینیم مجموعه ای از مطالب دروغ و 
خالف واقع از س��وی افراد و مسئوالن در مجموعه ای 
از نظام بیان می ش��ود و رسانه ها از جمله رسانه ملی 

هم آن مطلب را منتشر می کند.
وی اظهار داشت: هنگامی که مردم این سخنان 
را می ش��نوند و تص��ور می کنند که در تمام س��طوح 
فس��اد وجود داش��ته و امور کش��ور پیش نمی رود و 
دش��منان هم دس��ت از دش��منی خود بر نمی دارند 
نس��بت به آینده ناامید می ش��وند در حالی که نباید 

با دشمن همراهی کنیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی قرار داریم، گفت: 
نظ��ام جمهوری اس��المی ایران علی رغم مش��کالت 
ف��راوان ب��ه خاطر آرمان ه��ا و اهدافی که داش��ته و 
استقالل، رفاه مردم و استقرار اسالم در ابعاد مختلف 
آن در سراس��ر جهان بوده است توانسته به جایگاه و 

نتایج قابل قبولی دست پیدا کند.
مع��اون اول ریی��س جمه��ور با بی��ان اینکه در 
زمینه ه��ای مختلف صنعت��ی در آغ��از انقالب هیچ 
توانمندی در کش��ور وجود نداشت، گفت: در مقایسه 
ای��ران با دیگر کش��ور های منطق��ه امروز ای��ران از 
توانمندی های صنعتی بسیار خوبی برخوردار است و 

یک فاصله معنا دار نسبت به دیگران داریم.
مع��اون اول ریی��س جمهور با اش��اره به توانمندی 
متخصصان کشور در اجرا و احداث سکو های بزرگ نفتی، 
گفت: هنگامی که پس از برجام ش��رکت توتال فرانسه 
می خواس��ت یک فاز از پارس جنوبی را انجام دهد برای 
احداث سکوی ۲۰ هزار تنی پس از بازدید از شرکت های 
ایرانی س��اخت این س��کو را به مهندسان و شرکت های 
ایرانی واگذار کرد. وی افزود: امروز توانمندی بسیار باالیی 

در کشور شکل گرفته و کشوری قدرتمند هستیم.
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به شکس��ت 
توطئه ه��ای آمری��کا در جلوگیری از ص��دور نفت و 
واردات کاال ب��ه ایران، گفت: ام��روز آمریکایی ها در 
مواجه��ه با ملت ایران دچار گرفتاری ش��ده اند و به 
معن��ای واقعی جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران راه 
انداخته و هر تحریمی که می توانستند را اعمال کرده 
اند به گونه ای که بس��یاری از ش��رکت هایی که قصد 
س��رمایه گذاری در ایران را داشتند، تهدید و تطمیع 

کردند که نباید با ایران کار کنند.
وی افزود: ام��روز آمریکایی ها از روی ناتوانی در 
یک کش��ور اروپایی همایشی با عنوان خاورمیانه و با 
تمرکز بر ایران راه انداخته اند تا ش��اید بتوانند ملت 
ایران را در برابر خواس��ته های خود تسلیم کنند، اما 
باید بدانند که تنها راه نجات آن ها بازگشت از مسیر 

اشتباهی است که تاکنون رفته اند است. میزان

درباره زائری ها و آقامیری ها
محسن مهدیان  

دوس��ت عزیزی گفت: خوش��حالی از این که خلع لباس 
شده است؟ گفتم حقاْ نه، امیدوارم این حکم برگردد؛ اما عمق 

ماجرا فراتر از حکم قضائی است.
حک��م دادگاه آقای آقامیری را بهان��ه کردم. حجم باالی 
دلخ��وری انقالبی ها از آقای زائری هم نش��انه اس��ت. این دو 
بزرگ��وار نماد جریانی هس��تند ک��ه انش��اهلل خیرخواه اند اما 
ضرره��ای قابل اعتنائ��ی به جامعه می زنند. بای��د درباره این 

منابر شاذ، بیشتر نوشت.
هر چند بین آقای زائری و آقامیری تفاوت اس��ت، اما به 
این فهم هر دو روحانی معزز، گرفتار یک جنس خطا هستند. 
یکی از رفقا نوش��ته بود که علت مخالفت با امثال زائری ها در 
زبان نقدشان است. نوشتم آدرس غلط ندهید. اگر کسی منکر 

نقد حکومت ش��ود، خائن به انقالب و مردم است؛ نقد کنیم، 
منصفانه و حتما شالقانه. اما اشکال جای دیگری است.

سه انتقاد جدی به س��بک رفتاری این دو بزرگوار وجود 
دارد. عمق رنج، به جهت این اس��ت که با دو طلبه مواجهیم؛ 

دو نفر اهل دین که مع االسف در حال تکثیرند.
اشکال اول؛ گم کردن سطوح انقالب.

آقای زائری اخیراً گفته اس��ت با این همه مشکل باز هم 
می گویند انقالب اس��المی، 4۰۰ سال پیشرفت داشته است. 
این جمله یک نش��انه است از یک خطای راهبردی در سبک 
انتقادی ش��ان. این خطای راهبردی ناشی از گم کردن سطح 

تحلیل انقالب است.
انقالب اسالمی را باید در ۵ سطح تحلیل کرد. انقالب، نظام، 
دول��ت و جامعه و امت. نقدهای مربوط به کم کاری ها وفس��اد 
مس��ئولین و فقر و غیره اگر دقیق و منصفانه و عالمانه باش��د، 
مربوط به بخش دولت است؛ اعم از اجرایی و قضائی و غیره. بی 
اعتنایی به این سطوح باعث می شود با بیان اشتباهات حکمرانی، 
مخاطب را نسبت به اصل نظام و انقالب بدبین کنیم. بله انقالب 
اس��المی، با توجه به رش��د معنویت و بستر سازی برای رشد 

کرامت ها، چند صدس��ال تاریخ انس��انی را جابجا کرده است. 
هرچند امروز گرفتار اختالالت تودرتوی حکمرانی باشیم.

اشکال دوم؛ حقیقت ناتمام.
منبری که جای اصل و فرع را عوض کند، ولو اینکه حق 
بگوید دین تحریف ش��ده به جامعه ارائه کرده اس��ت. منبری 
که بخش��ی از حقیقت دین را بگوید، دین مس��خ ش��ده ارائه 
کرده اس��ت. مبلغی که فقط ابعاد رحمانی دین را بگوید دین 
التقاطی به مخاطب تحویل داده اس��ت. آخوندی که معروف 
و منک��ر دین را بشناس��د، اما بلندی صدای��ش در مواجهه با 
معروف��ات و منک��رات را عادالنه تنظیم نکن��د، دین مقلب و 

مشوه را فریاد کرده است.
مبلغی که برای س��روصدای س��ر ظهر بازی کودکان اخم 
کند، اما عربده کشی الت محله را محل نگذارد، دین مسخ شده 
روی منبر ارائه کرده اس��ت. مبلغی که فس��اد چهار تا مسوول 
بی کفایت را ببیند، اما از فساد اکبر صاحبان کبر در عالم چشم 
بپوشد، دین التقاطی به مخاطب داده است. طلبه ای که کمک 
به پیرزن فقیر را تبلیغ کند، اما جمله ای از نصرت ولی نگوید، 
اصل و فرع امور را در ذهن پامنبری بهم ریخته است. چه آنکه 

وقت جهاد از پای این منبر، بجای عزم میدان همه سرگرم نذر 
مهربانی و لقمه مهربانی ها خواهند شد.

اشکال سوم؛ تساهل بجای مدارا
آقای زائری اخیرا نوش��ته اس��ت کل مس��ئولین و کشور 
و هم��ه و همه یک طرف باش��ند و مردم یک طرف، س��مت 
مردمم. س��وال ساده اینست که حق کجاست؟ ریشه بسیاری 
از اش��کاالت دیگر در همین جمله است. مثل موضوع حجاب 
که برای توجیه بی حجابی بین مردم مجبور شدند، اصل الزام 
حجاب را منکر شوند. علت اصلی این است که یارای چشم در 
چشم مخاطب کردن و حرف حق گفتن را ندارند، به هر دلیل؛ 
نمی گویم صرفا به جهت الیک و فالور است. این بزرگواران با 

کمال تاسف فرق تساهل را با مدارا اشتباه گرفتند.
م��دارا ک��ردن، یعنی حق گفت��ن و اما زمان��ه را در نظر 
گرفت��ن. مدارا یعنی ح��ق گفتن، ولی با م��ردم مدارا کردن. 
اما تس��اهل یعنی زمانه را دیدن و از حق گذش��تن. یعنی به 
بهانه مردمداری، حق شکستن. از اولی مدارای با بدحجاب در 
می آید و از دومی انکار حجاب. زمین و آس��مان ها، میان این 

دو تفاوت است.  الف

یادداشت

اظه��ار نظ��رات و مطالبی که گـــزارش دو اگ��ر جری��ان و گروه��ی در 
منتش��ر می کند، طرف مقاب��ل را با عناوین تند و 
توهی��ن آمی��ز خطاب ق��رار دهد، از ق��وه تحلیل 

برخوردار نیست.
موض��وع تواف��ق هس��ته ای از هم��ان زمان 
آغ��از با چالش های زیادی روب��رو بود، عده ای به 
ثم��رات مذاکرات و توافق خوش��بین بودند و عده 
ای دیگ��ر بدبی��ن. آنهایی که خوش��بین بودند در 
یک جن��اح فکری قرار دارند، بخش��ی در دولت و 
بخش��ی دیگر هم در جناح سیاس��ی اصالح طلب 
و معتدل، آنها که منتقد هس��تند جناح راس��ت یا 

همان اصولگرایانند.
اصولگرایان اعتقاد داش��تند ک��ه برجامی که 
یکطرف آن آمریکا و غرب باش��د، غیر قابل اعتماد 
است و این غیر قابل اعتماد بودند اجازه نمی دهد 

که از این توافق سودی عاید ایران شود.
پایبن��د نب��ودن آمری��کا و غرب ب��ه تعهدات 
خ��ود، فریبکاری و خدعه آمری��کا از همان ابتدای 
مذاکرات موضوع و مس��ئله ای بود که منتقدین به 

آن هشدار میدادند.
ه��ر چند برجام همان ش��د که در پیش بینی 

های منتقدین وجود داش��ت، اما منتقدین برجام 
هیچگاه خواهان شکس��ت یا بی بهره بودن توافق 
نبودند، بلک��ه چنین ش��رایطی را پیش بینی می 
کردند و هش��دار می دادن��د که نباید دل به توافق 

هسته ای بست.
همین تحلیل ها و پیش بینی ها باعث ش��ده 
بود تا طرف مقالب در ابتدا آن را به اس��تهزا بگیرد 
و تمس��خر کند. اما متأس��فانه همان شد که پیش 
بینی می ش��د. پس از ناکامی برجام با وجود همه 
تالش هایی که برای آن انجام ش��د حتی دستاورد 
تراش��ی برای برجام غیر از آنچه که باید می ش��د، 

نتوانست آن را تبرئه کند.
موافقان برجام هنوز هم به دفاع از دس��تاورد 
خود می پردازند، برجام را به واقع نباید دس��تاورد 
نظام دانست چرا که طرح و برنامه ای بود از سوی 
دولت و اصالح طلبان، شرایطی ایجاد شد که نظام 
ت��ن به برنامه دولت و اصالح طلبان داد. اکنون نیز 
پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای که در واقع 
نابودی آن را به دنبال داش��ت، اروپ��ا نیز علیرغم 
پی��ش بینی هایی که باز هم طی��ف منتقد برجام 

داشتند، نتوانست برجام را زنده نگه دارد.
اروپا همچنان وع��ده می دهد، وعده هایی که 

از زم��ان خروج آمریکا از توافق هس��ته ای برآورده 
نش��ده است، بیش از ۸ ماه اس��ت که اروپا در پی 
ایجاد ساز و کار مالی اقتصادی برای اجرای برجام 
است و هنوز هم این راهکار را تعبیه نکرده است.

طبیعی است که در این میان منتقدین سمت 
و سوی انتقادات خود را به سوی فردی بگیرند که 
در رأی تیم هسته ای و خوشبین تر فرد به مذاکره 

و توافق هسته ای است.
آقای ظری��ف وزیر خارجه محت��رم جمهوری 
اسالمی ایران، پس از آن که نابودی برجام از سوی 
آمریکا قطعی ش��د تالش کرد تا توافق هس��ته ای 
را س��رپا نگهدارد، اما اروپا نخواست بار مسئولیت 

اجرای آن را پس از آمریکا بر عهده بگیرد.
پس از ای��ن اتفاقات بود که آق��ای ظریف در 
سلس��له مصاحبه های��ی که انجام داد، مس��ائل و 
مطالبی را مطرح کرد که نش��ان از حاش��یه سازی 
داشت، چرا که او و دولت اکنون باید درباره برجام 
پاسخگو باشند و نباید به طرح موضوعاتی بپردازند 

که ارتباطی هم با دستگاه دیپلماسی ندارد.
ای��ن که آقای ظریف وزیر خارجه ایران درباره 
پولش��ویی آن هم کالن و سنگین در کشور سخن 
م��ی گوید یا هدف برجام را موضوع اقتصادی نمی 

داند و اعتقاد ندارد که هدف برجام اقتصادی و لغو 
تحریم ها بوده است، بسیار عجیب می نماید.

اگر موافقین توافق هس��ته ای با آمریکا یا بی 
آمریکا و ب��ا اروپا اعتقاد دارند که منتقدین ظریف 
با بیگانه ارتباط دارند و یار کمکی ترامپ هستند، 

این موضوع را آیا نمی توان وارونه هم نگاه کرد؟
جری��ان منتق��د و مخالف دولت چ��را باید از 
برجام کینه ش��دیدی داشته باشد؟ برجام اگر یک 
توافق مناسب و بر اس��اس تأمین منافع ملی بود، 

آیا باعث کینه میشود یا خرسندی؟
برجام دس��تاوردی نداشت که باعث شادمانی 
ش��ود، آیا مردمی که ۵ سال پیش به خاطر وعده 
های برجامی دولت و پس از امضای توافق شادمان 

بودند، اکنون باز هم خرسندند؟
هیچ جماعت��ی برای وزیر خارجه کش��ورمان 
بح��ران س��ازی نمی کن��د بلکه زمین��ه بحران را 
ش��خص آق��ای وزیر آم��اده می کن��د و به صحنه 
می آورد، گاهی اوقات، البته بیش��تر اوقات بهتر و 
مناس��ب تر خواهد بود که کمتر حرف زده شود و 
بیش��تر کار ش��ود، اما دراین ماجرا بر عکس است، 
بیشتر حرف زده می شود و کمتر کار می شود. اگر 
از سوی منتقدین موضوع و مطلبی مطرح شده، آیا 

خارج از استدالل و منطق تحلیل بوده است؟
آیا همینطور »گتره ای« تحلیل ارائه داده اند و 
پیش بینی کرده اند یا این که تحلیل کارشناس��ی 
و علمی مطرح کرده اند؟ اگر تحلیل و نقدهای آنها 
غلط است، آیا آنها را باید با سخنان و جمالتی تند 
و غیر محترمانه خطاب کرد یا با سخنان و تحلیل 

علمی پاسخ داد؟
مس��بوق ب��ه س��ابقه اس��ت ک��ه منتقدین و 
تحلیلگران مخالف برجام ب��ا تعابیری همچون بی 
سواد، نان به نرخ روز خور، کاسب تحریم، دروغگو 
و بس��یاری کلمات دیگر مرحمت ش��دند و اکنون 
نیز عجوزه نام تازه ای اس��ت که به منتقدین اعطا 
شده است. اگر از سوی دلواپسان نقدی و تحلیلی 
نسبت به ش��رایط موجود، وضعیت برجام، وزارت 
خارجه و شخص آقای ظریف مطرح می شود، بهتر 
خواهد بود بلکه الزم و واجب است طرف مقابل که 
جناح دولت و اصالح طلبان است، نزاکت را رعایت 
ک��رده و با تحلیل های علم��ی و منطقی به نقدها 
پاس��خ دهند، وجود چنین دیدگاه ها و نطریاتی از 
س��وی دلخوش��ان برجام، نبود قوه تحلیل منطقی 
اس��ت که ای��ن ضعف بزرگی ب��رای دولت و جناح 
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جانش��ین وزیر دفاع، آخرین  وضعیت تانک کرار و موشک امنیت و اقتدار
کروز سومار را تشریح کرد.

س��ردار قاس��م تقی زاده جانش��ین وزیر دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در درب��اره آخرین 
وضعیت تان��ک کرار، گفت: تاکن��ون قراردادهایی 
ب��رای تحوی��ل تانک کرار با ارتش و س��پاه منعقد 

شده است.
وی افزود: البت��ه در مرحله اول، برنامه ما این 
اس ت که تانک های ۷۲S-T را بهینه سازی کرده 
و به اس��تاندارد تانک کرار ارتقا دهیم و در مرحله 

بعد، تولی��د خود تانک کرار را ه��م با برنامه ریزی 
ادامه می دهیم.

س��ردار تقی زاده همچنین درخصوص تحویل 
موش��ک کروز س��ومار به نیروهای مس��لح تصریح 
ک��رد: در این ح��وزه، بحث تحویل موش��ک کروز 
سومار به  ارتش و سپاه مطرح بود که عمدتا بحث 

تحویل موشک سومار به سپاه مطرح است.

موش��ک کروز زمینی ب��رد بلند س��ومار برای 
نخستین بار در سال ۱3۹3 رونمایی شد. این موشک 
از فناوری های نوین در حوزه های ناوبری، پیش رانش 
و س��ازه برخوردار اس��ت و دقت باالیی در اصابت به 
اهداف دارد. از میزان برد دقیق این موشک تا کنون 

به صورت رسمی اطالعاتی منتشر نشده است.
تانک کرار هم در ۲۲ اس��فند ۹۵، رونمایی و 

ب��ه طور هم زمان خ��ط تولید آن در صنایع زرهی 
بنی هاشم دورود افتتاح شد.

ویژگی های تانک کرار
- تجهیز به سامانه فاصله یاب لیرزی

- تجهیز به رایانه بالستیک
- قابلیت ش��لیک به اه��داف ثابت و متحرک 

در شب و روز
- قابلیت ش��لیک موش��ک و هدای��ت لیزری 

بسیار دقیق
-امکان ش��لیک توسط توپچی و فرمانده از دو 

سایت موازی

- دارا بودن س��امانه اتوماس��یون تیربار برای 
شلیک از داخل دهلیز جنگی در شرایط مختلف

- توانمندی عبور از مناطق ذوعارضه، گودال، 
رودخانه و حرکت زیر آب

- تجهیز به س��امانه ناوبری و نمایش آن برای 
راننده تانک

- حفاظت زرهی مقاوم در برابر انواع سالح های 
ضدزره

- مخاب��رات و مدیریت صحن��ه نبرد دیجیتال 
و توانمن��دی در مقابله با جنگ ه��ای الکترونیکی. 

 تسنیم

جانشین وزیر دفاع: 

موشک سومارتحویل سپاه می شود


