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پیمللان ان.پی.تللی »منع گسللترش سللاح 
هسللته ای«، یک پیمان بین المللی اسللت که پنج 
قدرت جهانی آن را تدوین کرده و اکثر کشورهای 

دنیا را وادار به امضای آن کرده اند.
پیمان منع گسللترش سللاح هسللته ای برای 
جلوگیری از گسللترش ساخت بمب اتم در دنیا از 
سوی دیگر کشورها تدوین شد. در واقع کشورهای 
دارای سللاح هسللته ای با این پیمان سعی کردند 
تا داشللتن ساح هسللته ای را برای خود انحصاری 
کنند. البته برخی کشورها و رژیم ها از این پیمان 

مستثنی شدند.
جمهوری اسامی ایران که عضو پیمان ان.پی.

تی اسللت، فعالیت های صلح آمیز هسللته ای خود 
را پللس از انقاب از سللر گرفت و توانسللت بدون 
کمک های آژانس و کشورهای برخوردار از فناوری 

هسته ای، به دانش هسته ای دست یابد.
قطعللاً چنین اتفاقللی که از سللوی ایران رقم 
خورده بود، باعث ناخرسللندی کشورهای غربی و 
آمریکا بود، به همین خاطر تاش های خود را علیه 

جمهوری اسامی ایران شکل دادند.
با وجودی که ایران عضو پیمان ان.پی.تی است 
و در طول فعالیت های هسته ای خود هیچ انحرافی به 
سوی ساخت ساح هسته ای نداشت، آمریکا و غرب 
ایران را متهم به اقدام برای سللاخت ساح هسته ای 
کردند و این دروغ در رسانه های آنها به طور گسترده 
پخش شد و افکار عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داد.

آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیسللتی هیچ سند و 
مدرکی دال بر اثبات ادعللای خود علیه جمهوری 
اسللامی ایران در دسللت نداشللتند و هملله آنها 

براساس دروغ هایی بود که مطرح میکردند.
سللرانجام کار بلله مذاکرات کشللید، مذاکرات 
هسللته ای میان ایران و سه کشور اروپایی با تعلیق 
و تعطیل فعالیت های هسللته ای با وعده هایی که 
هیچگاه عملیاتی نشللد، آغاز شللد و پس از آن که 
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به تعهدات خود 
در جریان توافق سعدآباد عمل نکردند، رهبر معظم 
انقاب در دولت اصاحات دستور فک پلمپ مراکز 

هسته ای را صادر کردند.
مذاکللرات هسللته ای دوره هللای گوناگونی را 
پشت سر گذاشته است، از زمانی که آقای روحانی 
دبیر شللورای عالی امنیت ملی بللود، تا آقای علی 
الریجانی که پس از او دبیر شللورا شللد و سللپس 
آقای سعید جلیلی که البته در این دوره مذاکرات 

هسته ای بسیار جدی و محتوایی بود.
یکی از تصمیمات و امتیازاتی که تیم هسته ای 
دوران آقای سللعید جلیلی که دبیر شللورای عالی 
امنیت ملی شللده بود، داشللت، محور قللرار دادن 
پیمان ان.پی.تی منع گسترش ساح هسته ای بود.

تیم هسللته ای ماک را ان.پی.تی قرار داده بود 
که جمهوری اسللامی ایران آن را امضا و اجرا کرده 
اسللت، هر چند ایللن پیمان در رژیم شللاه به امضا 
رسللیده بود، اما پیمانی است که زیانی به جمهوری 
اسامی ایران نمی رسللاند، چرا که در قاموس ایران 
اسللامی داشللتن و اسللتفاده کردن از تسلللیحات 
نامتعارف همچون شیمیایی و هسته ای حرام است.

 بلله هر صللورت تیللم هسللته ای دوران آقای 
جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت، اساس 
مذاکرات را بر روی ان.پی.تی نهاده بود. استداللی 
هم که تیم هسته ای کشورمان در آن زمان مطرح 

می کرد، استدالل منطقی و درستی بود.
تیم هسته ای به طرف مقابل پیشنهاد مذاکره 
بللا محوریت ان پی را داده بود چرا که از یک سللو 
ان.پی.تللی که آن را ایران امضللا کرده بود تکلیف 
سللاخت سللاح هسللته ای را روشللن کللرده بود. 
کشورهایی که این پیمان را امضا کرده باشند اجازه 

ندارند دست به ساخت ساح هسته ای بزنند.
اصرار تیم هسللته ای دوران آقای جلیلی برای 
همین بود که ثابت کند ایران با امضای این پیمان 
و اجللرای تعهدات خللود در چارچللوب ان.پی.تی 

تاکنون هیچ تخلفی در این زمینه نداشته است.
نکتلله جالب ایللن پیمللان در این اسللت که 
کشورهای برخوردار از فناوری هسته ای را موظف 
و مکلف به کمک به کشورهایی میکند که خواهان 

فناوری هسته ای صلح آمیز هستند.
با چنین پیمانی که اکثر کشللورها آن را امضا 
کرده و ایللران نیز جزو کشللورهای امضللا کننده 
اسللت، هم ساح هسته ای گسترش نمی یابد و هم 
کشللورهای بی برخوردار از فناوری هسته ای صلح 

آمیز به این دانش دست پیدا میکنند.
مذاکرات تیم هسللته ای زمان آقای جلیلی اگر 
طول کشللید، به خاطر این بللود که ایران اصرار بر 

مذاکره در چارچوب پیمان ان.پی.تی داشت.
بللا تغییر دولت، تیم هسللته ای نیز تغییر کرد 
و دولت تدبیر و امید مذاکرات را با شللیوه خود به 
دست گرفت. مذاکره براساس پیمان منع گسترش 
تسلللیحات هسته ای کنار گذاشللته شد و براساس 

سیاست برد برد تنظیم شد. 
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 ماجرای انتشار خبر زمان 
 اجرای سهمیه بندی بنزین 

و تکذیب وزارت نفت چه بود؟

عصر سلله شللنبه ۱۰ اردیبهشللت ماه بود 
که خبرگزاری فارس خبری را منتشللر کرد که 
در آن از احتمللال آغاز سللهمیه بندی بنزین از 
ساعت ۲۴ روز پنجشللنبه خبر می داد؛با شلوغ 
شللدن پمپ بنزین ها بافاصله مسئولین وزارت 

نفت اقدام به تکذیب خبر کردند.
عصر سلله شللنبه ۱۰ اردیبهشللت ماه بود 
که خبرگزاری فارس خبری را منتشللر کرد که 
در آن از احتمللال آغاز سللهمیه بندی بنزین از 

ساعت ۲۴ روز پنجشنبه خبر می داد.
فللردای آن روز خبر دیگری در خبرگزاری 
تسللنیم منتشر شللد که با قطعیت از آغاز طرح 
سللهمیه بندی و نیز افزایش قیمت بنزین غیر 

سهمیه با نرخ ۲۵۰۰ تومان خبر می داد.
با شلوغ شدن پمپ بنزین ها بافاصله مسئولین 
وزارت نفللت اقدام به تکذیب خبر کردند. اما این 
تکذیبیه ها که بصورت پرتکرار در صداوسللیما و 
سایر رسانه ها منتشر می شد نتوانست مانع ازدحام 
مردم در پمپ بنزین ها شود.حاال نوبت وزیر نفت 
بود که در مصاحبه با خبرنگاران، خبر خبرگزاری 

فارس و تسنیم را دروغ اعام کند.
آقای وزیر که ظاهرا هنوز از روشللنگری های 
خبرگزاری فارس در مللورد پرونده های اختاس 
و رشللوه گیری به ویژه در اسللتات اویل و توتال و 
کرسنت دلخور است تاش کرد تکذیب این خبر 
را به اخبار قبلی خبرگزاری نیز مرتبط کند و بیان 
دارد که اخبار خبرگزاری مثل همیشه دروغ است!

همزمان رسانه های همراه دولت نیز ظاهرا 
بی خبر از اصل ماجرا شروع به خبرسازی علیه 
این دو خبرگزاری کردند. وزیر کشللور هم وارد 
صحنه شد و این خبر را اشتباه خواند و عملکرد 
دو خبرگزاری منتشر کننده خبر مصوبه دولت 

را باعث نگران شدن مردم قلمداد کرد.
امللا اصل ماجرا چه بود و منشللاء خبر کجا 
بود؟ یکی از مسئوالن ذی ربط وزارت نفت که از 
نزدیکان زنگنه نیز محسللوب می شود، بر خاف 
رویه معمول وزارت نفت در سال های اخیر، روز 
سه شنبه شخصا با خبرنگار فارس تماس گرفته 
و بیان می کند که ماجرای اجرای سهمیه بندی 
از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی می شود. وی 
صراحتللا اظهار می کند »انتشللار این خبر برای 

اطاع رسانی آغاز طرح الزم است.«
وی بلله خبرنگار مللا توضیللح می دهد که 
خبرگزاری هللای دولتی ایرنا و ایسللنا به اندازه 
فارس جریان سللاز نیستند و مخاطبان کمتری 
دارنللد بنابراین تصمیم گرفتیم ایللن خبر را از 

خبرگزاری فارس به اطاع مردم برسانیم.
خبرنگار فللارس نیز با توجه به نشللانه های 
دیگللری که صحت این خبللر را تایید می کند از 
جمله تغییللر نرم افزار پمپ بنزین ها که چند روز 

قبل از اعام این خبر انجام شللده بود، برگزاری 
جلسللات غیر خبری درباره اجرای قریب الوقوع 
طرح سللهمیه بنللدی و همچنیللن چند مرحله 
ثبت نام کارت سللوخت درباره صحت خبر تردید 
نکرده و درباره صداقت مقام مسئول وزارت نفت 

قضاوت منفی نمی کند.
خبرگزاری فارس هم با علم به تصویب قبلی 
این طرح و نشانه های یاد شده و با این فرض که 
مجریان طرح احتماال طراحی رسانه ای دقیقی 
برای این منظور انجللام داده اند، برای همراهی 
خیرخواهانه با مسللئوالن دولتی خبر را منتشر 
کرد. با این حال علیرغم تاکید مسللئول وزارت 
نفللت بر قطعیت خبر انجام سللهمیه بندی، در 
ویرایش نهایی خبرگزاری فللارس برای رعایت 

احتیاط از قید احتمال استفاده می  کند.
بازخوانی تماس تلفنی این مسللئول دولتی 
نشللان می دهد وی قیمت هللای جدید بنزین را 
نیز در اختیار خبرنگار فارس قرار داده و زیرکانه 
علیرغم اسللتنکاف ظاهری، تاش می کند این 
خبر هم از سوی فارس منتشر شود. خبرگزاری 
فللارس به دلیل تعهد اخاقی و برای جلوگیری 
از تبعللات احتمالی، در خبر مربوطه از انتشللار 

جزئیات قیمت و سهمیه استنکاف می کند.
بللا این حللال به ظاهر این عللدم قطعیت و 
بیان نشدن قیمت های جدید، از نظر مسئولین 
کفایت نمی کند به نحوی که یک روز بعد مشابه 
آن خبر این بار با بیان نرخ های جدید و قطعیت 
زمانبنللدی اجرا، در خبرگزاری دیگری منتشللر 
می شللود. مقام مربوطه در وزارت نفت یک روز 
بعد از انتشللار خبر فارس و پیش از انتشار خبر 
تکمیلی خبرگزاری تسنیم، در تماس با خبرنگار 
فارس از گسللتردگی توزیع خبر منتشر شده در 
فارس در رسللانه ها و فضای مجازی ابراز رضایت 
کللرده و تصریللح می کند که ما عمللدا تصمیم 
گرفتیللم خبر را بلله این صورت اعللام کنیم و 

اطاعات به این شیوه نشت داده شود.
اما بافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام 
جمعیت در پمپ بنزین ها، هجمه های دولتی ها 
به ویژه وزارت نفت به دو رسللانه  منتشر کننده 
خبر آغاز شللد. بگونلله ای که همان مسللئولی 
کلله خبر را به خبرگزاری فللارس داده خود در 
صداوسللیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از 
مردم می خواهد از منابع رسللمی خبر را دنبال 
نمایند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه ای 
جلوی دوربین های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه 

خبرگزاری های منتشرکننده خبر کرد.
با این حال خبرگللزاری فارس برای رعایت 
مصالح کشللور و پرهیز از ایجللاد جو اختاف  و 
عدم قطعیت در تصمیم گیری های کان کشور، 
تصمیم گرفت در این باره سکوت اختیار کند. اما 
این سکوت باعث نشد وزارت نفت برای مدیریت 
ایللن فضا تصمیمللات عاقانه ای اتخللاذ کرده و 
مسللئولیت عملکللرد خود را بپذیللرد و تصمیم 

گرفت به جای این کار از فارس شکایت کند!

گزارش یک

چهار جنگ برای چهار دهه
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

بجاسللت امروز که گام به دهه پنجم انقاب اسللامی گذاشته ایم 
از همه اتفاقاتی که طی چهل سللال گذشللته پیش  آمده است عبرت 
بگیریم و تحت هیچ شللرایطی به وعده های پوشللالی و بدون پشتوانه 
غرب اطمینان نکنیم زیرا نتیجه اجرای دکترین تعامل را در شش سال 
گذشته که امیدی ها به آن امیدوار بودند به  وضوح شاهد بودیم و دیدیم 
که چگونه بزرگ و کدخدای مغرب زمین در مقابل چشم های از حدقه 
درآمده سران جهان امضاء اساف خود را در زیر توافقنامه برجام لیسید! 
و همه چیز به دست یک دیوانه در مسند ریاست جمهوری به قهقرا رفت 
و بازهم تنها ما ماندیم و سللرفرازی ما در پناه آیین و ارزش هایمان که 
هیچ زمان قابل معامله نبوده است و خوشا به سعادت مردم این سرزمین 
کهن که به پشتوانه اعتقاد قلبی و دیانت باطنی خود همه چیزشان به 
باریکی مو می رسللد اما پاره نمی شود زیرا حضور رهبری بیدار که علم 
و درایت اسامی و سیطره آن به تنهایی ستون پایدار و استوار اعتقاد و 

عقیده را بدون تزلزل نگه می دارد پشتوانه آن است. 
گام نهللادن بلله دامنه دهلله پنجم انقللاب اسللامی همراه با 
سللرمایه ای فناناپذیر از تجربه و عبرت اسللت که اگر به بندبند آن 
توجه و عمل شللود در کوتاه ترین زمان ممکن می توان به اوج دست 
 یافللت و کلیللد مدینه فاضله را دریافت نمود زیرا دشللمنان اگر چه 
در ظاهر سرمسللت از آثار فشللارهای تحریم هستند اما از درون در 
مقابل چهل سال مقاومت پوسیده و مضمحل شده اند و تنها منتظر 
آخرین ضربه از سللوی جوانانی هسللتند که مستوره های خود را در 
عملیات مدافعان حرم به نمایش جهانی گذاشتند. تاریخ بشر مشابه 
ایللن چهار جنگ در چهار دهه را به یاد ندارد که می توان ادعا نمود 
بی نظیر اسللت زیرا هر دم با امدادهای غیبی همراه بوده که توانسته 

است از دم مسیحایی رهبری بهره گیرد. 
دشللمنان امللروز همه کارت های خللود را رو کرده انللد و دیگر 
گزینه ای ندارند تا روی میز بگذارند بنابراین باید منتظر پاتک هایی 
باشللند کلله از جانللب امدادها به سویشللان می آید زیللرا هنوز هم 
نفس های گرم پدران، مادران و فرزندان شللهدای انقاب اسللامی، 
هشت سللال دفاع مقدس و مدافعان حرم انرژی بخش مردمی است 
که به دین و آیین خود عشق می ورزند و شاهدند که چگونه چالش ها 
و تنش های نگران کننده به طرفه العین مرتفع شده و مهریه حضرت 
زهرا »س« در پشت سللدهای کشور دپو می شود و روسیاهی برای 
زغال صهیونیسللت باقی بماند که آرزو داشللت علم به دست آوردن 
آب را با ارزش های ما تهاتر کند درحالی که سللرزمین غصب شللده 

فلسطین زیر پای کافران اسرائیل تفتیده و خشکیده است!
این هللا نمونه ای از الطاف خفیه الهی اسللت که در لحظه عرضه 

می شوند تا نیازهای مظلومیت های ازدست رفته مرتفع و آماده کارزار 
با خصم شللوند و یک صدا فریاد بزنند: »ما را ز سللربریده می ترسانید 
/ ما گر ز سللربریده می ترسیدیم / در محفل عاشقان نمی رقصیدیم« 
همانگونه که دهه اول را با جنگ نظامی، دهه دوم را با جنگ فرهنگی، 
دهه سوم را با جنگ سیاسی و دهه چهارم را با جنگ اقتصادی دسته 
و پنجه نرم کردیم و امروز نیز آماده کارزارهای تازه هستیم، سینه های 
سللتبر و قلب های سللبز در مقابل کینه ها و نیرنگ های دشمن چهل 
سللال تمام دوام آورد و فوالد آبدیده شللد تللا دیده های منتظر، ورود 
موعود را نظاره گر باشند و به مسافرش نوید دهند که امانت را به خوبی 

نگهداری نموده اند تا تقدیم صاحبش کنند. 
کاروان سللاالر این سللفر طوالنی نیز کسی نیسللت جز رهبری 
مدبرانه که زنگ ها را به صدا درآورده تا کاروانیان همیشلله هوشیار 
باشند. اگرچه در میان آن ها هستند نابخردانی خفته به خواب مرگ 
که هر چند وقت یک بار سللر از بالین برداشللته و نق می زنند! اما در 
مقابل صف های فشللرده و به هم پیوسللته نمازهای آدینه است که با 
صابت تمام به پیشللواز صاحب جماعت جمعه ای می روند که اگر از 
گرد راه رسللید این لشللکر صاحب زمان را همچنان آماده مشاهده 
نمایللد و امیدوار باشللد که تنها نیسللت اگرچه خرازی ها بار سللفر 
بسللته اند اما سلیمانی ها همچنان هستند. چهل سال تمام اینچنین 
سللپری شللد و اگر این مسللیر ناهموار چهل میلیون سال هم طول 

بکشد هستند کسانی که اهل کوفه نباشند تا علی ها تنها بمانند. 
آن هللا همه لحظللات چهل سللال سپری شللده را همچون یک 
فیلم سللینمایی بلنللد در حافظه خللود حفظ کرده انللد و می دانند 
آغاز سللناریوی برجللام و در بحبوحه روزهای پایانللی دفاع مقدس 
از کجای تاریخ شللروع شللد و سللیر آن چگونه بود و چه کسانی در 
پان های آن نقش منفی و مثبت داشتند تا به اینجا رسید که پس 
از ربع قرن ماهیت طرف های مقابل و مدعیان آن مثل روز روشللن 
شللود! و شاعر ندا سر دهد: »من از بیگانگان هرگز ننالم / که با من 
هرچه کرد آن آشللنا کرد«! طومار تاریخ گرد و خاکسللتر تنهایی و 
عزلللت به خود می گیرد اما محتللوای آن هیچ وقت از یادها نمی رود 
تللا آنزمان که باید برگ های تارعنکبوت گرفته اش دوباره باز شللوند 
و سللخن بگویند! این همان چرخ آسللیاب هایی است که تابیدن آن 
بر چشللم های ملت طی سللال های گذشته مسیر خود را طی نموده 
و بازهم ادامه خواهد داشللت تا بهتر بدانند »بهشللت را به بها دهند 
نه به بهانه« و شللاهد این مدعا اجتماعات عظیم کسانی است که به 
هر بهانه به سللوی جایگاه های مقللدس دیار خود می روند تا یک صدا 
فریاد برآورند: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر کسانی که 
این شللعار همیشگی را درک نکرده اند که اگر خوش بینانه به اعمال 
آن ها نظر شللود هنوز هم در عالم هپروت سیر می کنند! و پیشنهاد 
مذاکره می دهند درحالی کلله طرف های مقابل بارها امتحان خود را 
در برابر آزمون وخطاها پاسللخ داده و انگشللتان پر از شهد و عسل را 
گاز گرفته اند و راهی به جز ایسللتادن قاطعانه در مقابل آن ها وجود 

ندارد تا این سرهای پر از باد به سنگ خورده و شکسته شوند!

یادداشت یک

6 یادداشت

گوترش به دنبال چیست؟ 
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حجت االسالم حاجی صادقی:

برخی مسئولین با سوء مدیریت 
هنرپیشه سناریو دشمن شده اند

3

حجت االسالم منتظری:

منشأ تمامی فساد های اخیر 
کوتاهی مسئوالن بود

8

سیاست روز آشفته بازار ملک را 
بررسی می کند؛

آجر روی آجر وعده
گروه معیش�ت  این روزها آشللفته  خونه به  بللازاری در بازار مسللکن بلله حدی باال خونه 
گرفته که آجر روی آجر این بازار بند نشده و همچنان قیمت 
آن روبه افزایش است. به طوریکه که کمتر کسی پیدا می شود 
که روزنه امیدی به افزایش قیمت مسکن داشته باشد. طبق 
آمار و مستندات منتشر شللده توسط بانک مرکزی متوسط 
قیمت مسکن طی فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته ۲.۱ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در اولین ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار 

تومان افزایش یافته است. 

 اقدام جدید آمریکا
علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 

آژانس بین المللی اتمی می خواهد 
از واشنگتن تمکین کند؟

ادامه در صفحه 7

صفحه 5

روحانی:

 بزرگترین 
 تضمین تاریخی را 
برای برجام گرفتیم

اخیللراً مقامات عالللی دولللت آمریکا طی 
یک پیام رسللمی به مقامللات عالی ایران تأکید 
و تصریللح کرده انللد کلله تحت هیچ شللرایطی 

برنامه ای برای درگیری نظامی با ایران ندارند.
سعداهلل زارعی کارشناس مسائل بین المللی 
با اشاره به اظهارات مقامات نظامی درباره لزوم 
آمادگللی نظامی برای مقابله با تهدیدات، گفت: 
نیروهللای نظامی اعم از ارتش و سللپاه به دلیل 
ماهیت فعالیت خود به صورت طبیعی همواره از 
آمادگی نظامی برای مقابله با تهدیدات سللخن 

می گویند و این مسئله همواره بوده است و اگر 
یک فرمانده نظامی از آمادگی خود برای مقابله 

با تهدیدات نگوید، باید آنجا تردید کرد.
وی با بیللان اینکه، هیچ نشللانه و عامتی 
بللرای اینکه آمریکا دنبال جنگ با ایران اسللت 

وجللود ندارد، گفت: اتفاقاً دالیل بسللیار زیادی 
وجللود دارد کلله آمریکا از درگیللری نظامی با 
ایران پرهیز دارد و به روی جنگ های اقتصادی، 

سیاسی و رسانه ای متمرکز است.
ایللن کارشللناس مسللائل بین المللللی در 
پایان گفت: اخیراً مقامللات عالی دولت آمریکا 
طی یک پیام رسللمی به مقامللات عالی ایران، 
تأکید و تصریح کرده اند که تحت هیچ شرایطی 
برنامه ای بللرای درگیری نظامی با ایران ندارند. 

 تسنیم

پیام دولت آمریکا به مقامات عالی ایران: 

 دنبال جنگ
با شما نیستیم


