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چرا برخی مسئولین از موفق بودن ترامپ 
سخن می گویند؟

حسین خان  بابازاده

ابتدا این چند جمل��ه را بخوانید؛ »روحانی: هرچه لعنت 
دارید بر کس��ی لعنت کنید که این ش��رایط را برای کش��ور 
به وجود آورد؛ آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه این شرایط 
را ب��رای کش��ور به وجود آوردن��د«، »جهانگیری: فش��ارهای 
سنگین ناش��ی از تحریم های گسترده آمریکاست که زندگی 
مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده اس��ت«، »نوبخت: 
درخصوص فشار اقتصادی باید بگوییم دولت در این خصوص 
قصوری نداشته و جهان با یک پدیده نادر به نام ترامپ مواجه 
ش��ده اس��ت«، »علوی، وزیر اطالعات: بیش از ۵ سال از عمر 
دولت کنون��ی می گذرد دالر در پایین ترین نرخ قرار داش��ت 
و قیم��ت گوش��ت هم ۳۰ ه��زار تومان بود ولی ب��ا روی کار 
آمدن ترامپ رئیس جمهور آمریکا و فش��ار اقتصادی بر نظام، 

مشکالت اقتصادی کشور نمود پیدا کرد«.
چند جمله فوق توس��ط اصلی تری��ن نفرات دولت یعنی 
رئیس جمهور، معاون اول، رئیس دس��تگاه برنامه ریزی دولت 
و مسئول بزرگترین نهاد امنیتی و اطالعاتی کشور بیان شده 
اس��ت. محور تمامی این جمالت که به عنوان مشتی از خروار 
ده ها جمله این چنین که طی ماه های گذشته از تریبون های 
در اختی��ار دولتم��ردان و برخی نمایندگان مجلس ش��نیده 
می ش��ود، تنها یک چیز اس��ت و آن این اس��ت که »دشمن 

مقصر است«!
در اولین برداش��ت از این جنس سخنان مسئوالن ارشد 
دولت، ظن خیانت به ذهن خطور می کند چراکه اظهار گالیه 
از ضربه بدخواهان این کش��ور و ارسال پیام صریح به دشمن 
ک��ه ضربه مدنظرتان دقیقا بر هدف اصابت کرده و مش��کالت 
به وجود آمده ناش��ی از ضربات شما بوده است، مفهومی جز 
خیانت را در ذهن باقی نمی گذارد اما در اینجا بحث خیانت و 
مباحث خائنانه مطرح نیس��ت. دولتمردان یازدهم و دوازدهم 
چون که حاضر نیس��تند محصول شش سال مدیریت خود بر 
کش��ور را بپذیرند و جسارت عذرخواهی از ساحت ملت ایران 
را ه��م ندارن��د، ناچارا رو به اظهار گالیه از دش��من می آورند 

و س��رخوش از جدا کردن خود به عن��وان بانی از مصائب به 
وجود آمده، ناخواس��ته به دشمن پیام مستقیم برای افزایش 
فشارهای اقتصادی می دهند چراکه طبق اعتراف نفرات اصلی 
دولت آن فشارهای بی رحمانه کامال اثر کرده و داد مسئوالن 

در آمده است.
به جرات می توان گفت خود دولتمردان بیشتر از مردم بر 
این موضوع واقف هس��تند که بیشتر اوضاع نابسامان اقتصادی 
امروز ثمره مدیریت ش��ش سال گذش��ته آنهاست. چراکه آنها 
بهتر می دانند برای رسیدن به برجام از چه خط قرمزهایی عبور 
کردند، چه منافعی از کش��ور را از بین بردند، چه تضمین هایی 
نگرفتن��د و با یک انفعال چندس��اله در تصمیم گیری، اقتصاد 
کشور را به برجام پرنقص گره زدند که علی رغم اجرای تعهدات 
داوطلبانه ایران - که در چرایی آن ابهامات جدی است - طرف 
غربی تعهداتش را زیر پا گذاش��ت و از اجرای ان س��ر باز زد و 
اندکی بعد هم طرف اصلی مذاکرات یعنی کدخدا، از این توافق 

بدون پرداخت هزینه خارج شد.
گریز مجدد به پارگراف اول نشان می دهد که سخنانی از 
این دست در سال های مذاکرات برجام هم به کرات مطرح شد. 
سخنان عجیبی مانند عبارت معروف »خزانه خالی« و یا »توان 

آمریکا برای نابودی تمام تاسیس��ات ایران« و یا »برجام نباشد 
فروش نفت ایران به صفر می رس��د« هم نمونه هایی از موضوع 
خاص افراد برجس��ته دولت در آن سال هاس��ت که در همان 
موقع این س��خنان مانند دیگر رفتاره��ای عجیب دولت مورد 
انتقاد بسیاری از دلسوزان قرار گرفت که آقای رئیس جمهور با 

توهین های منحصر به فرد پاسخ منتقدان را می داد.
آن اظه��ار عجز مقابل دش��من از یک ط��رف و این ابراز 
گالیه در مقابل همان دش��من هر دو موید یک چیز است که 
در نگاه خوش بینانه مس��ئوالن اصلی دولت موس��وم به تدبیر 
اصول کش��ورداری از جمله حفظ اس��تقالل را آنطور که باید 
جدی نگرفته ان��د و در پس این جدی نگرفتن، متوجه اعمال 
و رفتار خود هم نیس��تند که جدای از ضربه به منافع ملی و 
لکه دار کردن عزت ایران در س��طح بین المللی، غرور مردم را 

نیز جریحه دار می کنند. 
اما در نگاه بدبینانه خوب اس��ت مسئوالن امر نیم نگاهی 
به پروژه نفوذ هم داش��ته باش��ند تا شاید در میان این خروار 
ادعای ارتباط مش��کالت کش��ور به تصمیمات کاخ س��فید و 
کنگره، برخی از مدیران آلوده برای اجرای س��ناریوهای آتی 

جهاننیوز علیه جمهوری اسالمی را هم بیابند. 

یادداشت

برخیمسئولینباسوءمدیریت،هنرپیشهسناریودشمنشدهاند
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: متاسفانه برخی از مسئولین با سوء مدیریت 

خود، نقش هنرپیشگی در سناریو دشمن را ایفا می کنند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی با بیان اینکه فلسفه وجودی 
سپاه حفاظت و پاسداری از انقالب است، تاکید کرد: دشمن امروز در برابر انقالب 

اسالمی به جمع بندی خطرناکی رسیده است، البته به جایی نخواهد رسید. امروز 
حرف اس��تکبار این اس��ت که مردم را در برابر انقالب اس��المی قرار دهد و هنرپیشه 

این توطئه را هم از میان انقالبیون انتخاب کند و متاس��فانه برخی از مس��ئولین و دست 
اندرکاران هم با سوء مدیریت خود، نقش هنرپیشگی را ایفا می کنند.

وی افزود: س��پاه برای اینکه سنگرنش��ین انقالب باقی بماند و از آن در برابر همه توطئه ها 
حفاظت کند، نیازمند امکانات و تجهیزاتی مانند موشک است و امروز اگر کسانی می گویند موشک 

نمی خواهیم، نمی فهمند که این موشک است که لرزه به جان رژیم صهیونیستی انداخته است.

پاسداران
برگزاریانتخاباتمجلسبااحرازهویتتمامالکترونیکی

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک گفت: صد درصد احراز هویت افراد در 
شعب اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

امیر ش��جاعان گفت: ما برای الکترونیکی کردن انتخابات مجلس با شورای 
نگهب��ان موضوع خود را نهایی کردیم، انش��ااهلل احراز هوی��ت الکترونیکی را در 

تمامی ش��عب خواهیم داش��ت. تمامی فرآیند های احراز هویت الکترونیکی است. 
درباره اجرای انتخابات با صندوق های اخذ رای الکترونیکی، در حال تعامل با شورای 

نگهبان هستیم، انشااهلل نتیجه آن را پس از تعامالت منتشر می کنیم.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا اخذ رای با کارت ملی غیرهوشمند انجام می شود 
یا خیر، گفت: بله، ما می توانیم با کارت ملی غیرهوشمند هم احراز هویت را انجام دهیم، 
به دلیل اینکه اطالعات پایگاه ثبت احوال را مستقیماً در شعب خواهیم داشت. براساس 

اطالعاتی که از فرد دریافت می شود می توانیم رای دهنده را از پایگاه استعالم کنیم.

در حاشیه
۹۰درصددرحوزهنظامیخودکفاشدیم

سخنگوی س��تادکل نیروهای مس��لح گفت: امروز با تالش جوانان در حوزه 
نظامی به طور ۹۰ درصد بی نیاز و خودکفا شده ایم.

سردار ابوالفضل شکارچی گفت: دشمن توهم داشت که ما ۴۰ سالگی خود 
را نخواهیم دید. ما با بس��یج خود که در اصل آحاد ملت هم هس��تند نگذاشتیم 

که این توهم به واقعیت تبدیل شود. دشمن تالش می کرد تا ناامیدی را در کشور 
گس��ترش دهد و جمهوری اس��المی را حتی ضعیف تر از رژیم پهلوی به مردم نشان 

دهد. براس��اس این مطلب بود که ما بر آن ش��دیم تا دستاوردهای انقالب در این چهل 
سال را برای مردم و نسل جوان تبیین کنیم.

وی افزود: در این حوزه باید دستاوردهای انقالب توسط رسانه ها به تمام مردم و جهان به 
نمایش گذاشته می شد که در قالب سه نمایشگاه، بیش از ۷۰۰ دستاورد در معرض دید عموم 

قرار گرفت. امروز با تالش جوانان در حوزه نظامی به طور ۹۰ درصد بی نیاز و خودکفا شده ایم.

امنیت و اقتدار

مذاکرهکردیمکهتحریمهابرطرفشود
بقیهچیزهاارزشیندارد

ما مذاکره را ش��روع کردیم ب��رای اینکه تحریمها 
برداش��ته بش��ود ....، همانها را دوباره میخواهند اینها 
برگردانند هدف، این بود؟ گفته میشود مثاًل بین اروپا 
و آمریکا ش��کاف به  وجود آمد؛ خب بله، ممکن است 
یک ش��کاف ظاهریِ  کم اهّمّیتی هم بینشان ]به  وجود 
آمده[، لکن ما برای این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره 
کردیم که بین آمریکا و اروپا شکراب به  وجود بیاید؟ ما 
مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع مذاکره 
برای این بود، ادامه ی مذاکره برای این بود؛ و این باید 
تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقّیه ی چیزهایی که 
حاصل ش��ده، ارزش زیادی را نخواهد داشت. و عرض 
کردم که ]اروپایی ها[ مخالفت هم نمیکنند؛ اروپایی ها 
دنبال آمریکا حرکت میکنن��د، به همدیگر کمک هم 
ا َش��یاطیَن  میکنن��د: َو َکذالِ��َک َجَعلنا لُِک�لِّ نَِبیٍّ َعُدوًّ
االِنِس َو الِجنِّ یوحی بَعُضُه��م اِلی بَعٍض ُزخُرَف الَقوِل 
ُغ��روًرا؛ اینها به هم کمک هم میکنند، به یکدیگر پیام 
هم میدهن��د، کمک هم میکنن��د، یکدیگر را تقویت 
روحی هم میکنند. خب، اینها چیزهایی اس��ت که ما 

به عنوان تجربه ی برجام باید در نظر داشته باشیم.
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مخاطب شمایید

واکنشوزیرارتباطاتبهآگهیپیامکی
صیغهساعتی

محمدج��واد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات با 
انتش��ار تصویری از یک آگهی پیامکی نوشت: 
 تاکن��ون از انواع ش��یوه های فنی برای توقف ارس��ال 
پیامک های تبلیغاتی بهره گرفتیم. از هزاران سیم کارت 
ب��ه ح��دود ۴۰۰ س��یم کارت  ارس��ال کننده در روز 
رس��یده اند. خواستم برخورد جدی تر شود. شرکت ها و 
افراد ارسال کننده را شناسایی و ضمن پیگیری قضایی 

همزمان به مردم نیز معرفی خواهیم کرد.

برایجلوگیریازجنگ،آمریکابایدصبوری
ایرانرابرایمدتیکسالجبرانکند

سیدحسین موس��ویان دیپلمات سابق نوشت: 
ترام��پ در ماه مه 2۰18 از برجام خارج ش��د و 
ایران یک س��ال صبوری کرد. در آغاز م��ه 2۰1۹ ایران 
گام های متقابلی را آغاز خواهد کرد و آمریکا باید صبوری 
ایران را برای مدت یک س��ال جبران کند تا دو طرف به 

اهرم کافی توافق و جلوگیری از جنگ دست یابند!

سفیریکهپسازقماردستبهخودکشیزد
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نوشت: 
وقایع اتفاقیه: امیر تیمور کاللی در س��ال های 
س��فارت خ��ود در لندن، تم��ام و یا بخ��ش زیادی از 
بودجه تخصیصی دولت برای احداث ساختمان جدید 
سفارت را در قمار باخت که در اثر این رسوایی برکنار 
و در س��ال 1۳۵۵ در بی خب��ری در لندن دس��ت به 
خودکش��ی زد. بعد از وی پرویز راجی به سمت سفیر 

ایران در لندن منصوب شد.

خیابانشجریانبهزودینامگذاریمیشود
حجت نظری عضو ش��ورای شهر تهران نوشت: 
ام��روز یک��ی دیگ��ر از مصوب��ات کمیس��یون 
نامگذاری ش��ورای ش��هر اجرا و از تابلوی خیابان استاد 
جمش��ید مش��ایخی رونمایی ش��د. به زودی از خیابان 
استاد انتظامی، استاد شجریان و دیگر نامداران و بزرگان 
نیز رونمایی خواهد شد تا تهران بیش از قبل با نام هایی 

از بزرگان فرهنگ و هنر ایران شناخته شود.

سیاست مجازی

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: خداوند با  ن یبــــو یک اشاره توطئه طبس علیه جمهوری اسالمی تر
را خنثی کرد و در بحث تحریم های اقتصادی نیز ما را کمک می کند.

آی��ت اهلل احمد جنتی در »هم�ای���ش تبیین بیانیه گام دوم 
انقالب، نقش��ه راه تالشگران عرصه مراسم و مناسبت ها و تجلیل 
از یاوران چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی« طی سخنانی 
اظهار داش��ت: انقالب ما انقالب الهی بوده و پیروزی هایی که در 
این سال ها داشتیم باید به حساب خدا و امام زمان)عج( بگذاریم. 
خداون��د بود که اج��ازه نداد دش��منی که به راحت��ی بر تمامی 
کشورها مسلط می ش��ود بر این سرزمین مسلط شود. خداوند با 
یک اش��اره توطئه طبس علیه جمهوری اسالمی را خنثی کرد و 

در بحث تحریم های اقتصادی نیز ما را کمک می کند. 
وی خاطرنشان کرد: روز 22 بهمن چه کسی بود که مردم را با 
تمام مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می کنند به میدان آورد؟ 
خیلی ها باورش��ان نمی ش��د که در 22 بهمن مردم مانند همیشه 

ش��رکت کنند ولی چون دل ها در دست خداوند است مردم را بار 
دیگر به میدان ها کش��اند و دل دش��منان را خالی کرد. وقتی امام 
خمین��ی)ره( نهضت را آغاز کرد تنها ب��ود ولی با یاد خدا و با اتکا 
به کمک الهی دل جوانان را به دس��ت آورد و به پیروزی رسید. در 
آن سال ها هیچ کس باور نمی کرد پابرهنگان بتوانند به رهبری امام 

خمینی در برابر تمامی قدرت های دنیا به پیروزی برسند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به مشکالت 
اقتص��ادی کنونی گف��ت: ما امروز در صف بدری��ون و خیبریان و 
عاش��ورایان قرار گرفته ایم. اگر پیامبر اس��الم)ص( پیروز ش��د به 
تدریج این پیروزی ها را به دس��ت آورد. اگر حضرت موسی)ع( به 
موفقیت رس��ید در زمانی طوالنی به این پیروزی ها دست یافت و 

اینطور نبود که خداوند در همان ابتدا دش��منان حضرت موسی را 
در دریا غرق کند.

آیت اهلل جنتی گفت: در ش��رایطی که دس��تگاه های مختلف و 
تبلیغاتی باید مردم را دلگرم کنند ولی شاهد هستیم برخی رسانه ها 
مردم را دلسرد می کنند. برخی گمان  می کنند که تاریخ مصرف برخی 
سازمان ها و افراد تمام شده است. فعالً زمانی است که ما باید با دشمن 
بسازیم و تهدیدات دشمن را در نظر بگیریم، چون او ما را می کوبد، به 
این افراد باید گفت که قدرت آمریکا بیشتر است یا قدرت خداوند؟! 
اگر بگویند، قدرت آمریکا بیشتر است که خب مشرک اند و اگر قدرت 

خدا بیشتر است که دیگر نباید از دیگران ترس داشت.
رئی��س مجلس خبرگان رهبری خاطرنش��ان ک��رد: خداوند 

می فرمایند که از مردم نترس��ید، از من بترس��ید از دشمن نباید 
ترس��ید اگر اس��تقامت کنیم و صبر و تقوا داش��ته باش��یم، هیچ 
قدرت��ی نمی تواند ما را بش��کند در ابتدای اس��الم پیامبر و امام 
معصوم هم اینچنین می گفتند که نباید از عدد دش��من ترسید. 
خداوند فرموده اس��ت که چه بسیار جمعیت های کوچکی که بر 

جمعیت های بزرگ پیروز شدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغا اسالمی تاکید کرد: بیانیه گام 
د وم را مقابل چشمتان تابلو کرده و روی آن کار کنید. توصیه های 
۷-8 گانه انتهایی بیانیه گام دوم که بخش اصلی آن است و جنبه 
معنوی دارد را بس��یار ج��دی بگیرد. همه بای��د روی این بیانیه 
کار کنید. صداوس��یما و همه دستگاه ها به بیانیه گام دوم انقالب 
توجه ویژه داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: باید حرکت های ما 
جهادی و انقالبی باش��د. عده ای در این میان در بین راه ماندند و 
خیلی ش��عار می دهند ولی وسط راه  کار را رها می کنند در صف 

مجاهد مخلصین باید بمانند اما منافقین باید جدا شوند.
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آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه
آگهى دعوت سهامداران شرکت انبوه سازى و پیمانکارى برج و بنا شاهرود ( سهامى 
خاص) خاص ثبت شده به شماره 2789 و شناسه ملى 10860421624جهت تشکیل 

مجمع عمومى عادى سالیانه.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه که در ساعت 16 مورخ 98/2/27 در آدرس: خیابان شهدا ، نبش حافظ 

شمالى ، دفتر شرکت تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

هیات مدیره شرکت1- انتخاب بازرسین.

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
آگهى مناقصه عمومى شماره 98/4

موضوع مناقصه: تکمیل عملیات فاز 6 پارك الله واقع در بلوار شهداء ، مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/2/29 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا 
تاریخ 98/2/31 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/3/1 مى باشد. 
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
آدرس: بلوار شهدا - سازمان پارك ها و فضاى سبز 55450503

ول)
ت ا
(نوب

مدیرعامل - حمیدرضا ممیز

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

کژال کیهانی

قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ  بچرخد هم زندگی مردم، قرار دستبـهنقد
بود کلیدی داش��ته باشید تا مشکالت مردم را حل 
کنید نه کلیددار وعده های انتخاباتی باش��ید! قرار 
بود فقر ریش��ه کن، بیکاری نابود و دل مردم پرامید 
و شاد باش��د... قرار بود... اما! اما االن اوضاع چطور 
است؟! آیا حاضرید یک کوچه در هر کجای کشور 
را با مردم قدم زده و پای درد و دلش��ان بشینید تا 
ببینید که دقیقا چه احساس��ی ب��ه تدبیر و امید و 
ش��عارهایتان دارند؟! قرار نبود مگر »آنچنان رونق 
اقتص��ادی ای« ایجاد کنید که کس��ی به یارانه نیاز 
نداش��ته باش��د چطور ش��د که به جای این وعده 
»آنچنان تورمی« ایجاد کردید که با یارانه نمی توان 

خرج یک روز زندگی را تامین کرد؟! 
آق��ای روحانی بزرگ��وار، رئیس جمهور قانونی 
جمه��وری اس��المی ای��ران، کس��ی که ب��ه دلیل 
جایگاهی که مردم به ش��ما داده اند مورد حمایت 
رهبری هس��تید، شما که باغ سیب و گالبی برجام 
را که هیچ کس نمی دید می دیدید، شما که آفتاب 
تابان برجام گرمتان می کرد، آیا می بینید که چرخ 
سانتریفیوژ و زندگی مردم چطور می چرخد؟! چرا 
نمی گذارید که دهان مان با همان قس��م شکس��ته 
ش��ما برای نبستن، بس��ته بماند و چیزی نگوییم. 
چرا نگفتنمان را به پای ندانس��تن می گذارید و از 
مس��ایلی صحبت می کنید که حت��ی طرفداران و 

خوش خیاالن هم نمی توانند آن را بپذیرد. 
حرف هایت��ان در بخ��ش تعاری��ف عجی��ب و 
غری��ب از برجام را که در روز معلم بیان داش��تید 
بای��د مرور کرد، باید مرور کرد و نگه داش��ت، باور 
کنید ما می دانیم و می دانستیم که دشمن بدعهد 
نمی گذارد توافقی اجرایی ش��ود اما چرا شما هنوز 

برجام را فتح الفتوح دیده و همه چیز را به روی کار 
آمدن ترامپ ربط می دهید برایمان عجیب است!! 
آق��ای روحانی خواهش می  کنیم یکبار امضایی 
که پای تمدید تحریم آیسا زده شده را ببینید، یکبار 
سخنرانی اوباما را گوش کنید و اعمال او در اجرای 
تعهد برجام را در ورطه عمل بسنجید و ببینید چه 
کس��ی مادر تحریم ها را برایمان تمدید کرد، بروید 
و مطالعه کنید و گوش دهید که چه کس��ی گفت 
دلش نمی خواهد ایران حتی پیچ و مهره تاسیسات 
هس��ته ای داشته باش��د، آقای روحانی بخوانید که 
اوباما دقیقا برای باز نش��دن حساب های بین المللی 
و س��وئیفت ب��ه بانک های بین المللی دائم هش��دار 
می داد، آقای روحانی لطف��ا بگویید در دوران اوباما 
دقیقا کدام بخش از تعهدات برجام اجرایی شد که 
فکر می کنید با آمدن ترامپ متوقف ش��ده است؟! 

چرا امریکای ترامپ را از اوباما جدا می  کنید؟!
 اصال مگر خودتان در چشم ۷۰ میلیون ایرانی 
از دریچه تلویزیون��ی زل نزدید و نگفتید که هیچ 
رئیس جمه��وری نمی توان��د برج��ام را نقض کند! 
چه ش��د که امروز با وجودی که اشتباه بودن این 
س��خنتان برای همه روشن شده اس��ت دوباره به 
لنزه��ای دوربی��ن زل زده و می گوید که در قضیه 
برجام »ما بزرگترین تضمین ها را گرفتیم و جامعه 
جهانی تأیی��د کرد«؟! آقای روحان��ی رک بگویید 
دوس��ت دارید با مردم صادق باشید یا نه؟! برایتان 
منافع عمومی مهم است یا اینکه طیف فکری شما 

یا به اصطالح اعتدالی ها شکست نخورد؟! 
چرا آنقدر درباره برجامی که به عقیده رهبری 
جزئی از کارهاست و ارتباط گسترده ای به معنایی 

ک��ه همه چی��ز را تحت الش��عاع قرار ده��د، ندارد 
س��خن گفته و همه چیز را ب��ه آن گره می زنید؟ 
چ��را برج��ام را فتح الفتوح می دانی��د در حالی که 
رهب��ری به صراح��ت گفتند که ه��دف از امضای 
آن برداش��تن همه تحریم ها بود که محقق نش��د!! 
آقای روحانی نمی دانم در ادبیات ش��ما برد - برد 
چیس��ت و چگونه تعریف شده اما اینقدر می دانیم 
که اگر هدف اصلی یک تصمیم محقق نش��ود )به 
هر دلیلی( آن تصمیم شکس��ت خورده است و به 
جای بهانه جوبی باید مس��یری انتخاب و جایگزین 
شود که هدف را محقق کند نه با بهانه جوبی مسیر 

غلط همچنان پایدار بماند.
شما که روز گذش��ته خودتان یادمان آوردید 
ک��ه »با این ش��عار که س��انتریفیوژ بای��د بچرخد 
و اقتص��اد نی��ز بچرخد« پا ب��ه عرص��ه انتخابات 
گذاش��تید و گفتید که »یکی از دالیل رأی مردم 
این بود که ان ش��اءاهلل این دول��ت می تواند با زبان 
دیپلماتی��ک، منط��ق و اس��تدالل دنی��ا را از این 
تصمیم غلط بازگرداند و ش��رایط را عادی نماید.« 
چ��را بعد از حدود 6 س��ال از فعالیت و حرف زدن 
به زبان بین المللی به آنها نمی گویید که دش��منان 
زبان نفهم��ی داریم که به هیچ صراطی مس��تقیم 
نیستند؟! چرا نمی گویید که دشمن فقط زبان زور 
را می فهمد و اوباما و ترامپ ندارد. چرا برای مردم 
واقعیت را نمی گویید که دس��تکش مخملی دولت 
اوباما مس��یری خیالی را برایتان گش��ود که امروز 
به بیراهه بودنش پی ب��رده و اطمینان دارید، چرا 
با مردم رودروایس��ی می کنید؟! اصال رودروایس��ی 
می کنی��د ی��ا از ترس صندلی تان و طرد ش��دن از 

حزب سخن نمی گویید؟! )امیدواریم سواالتمان را 
با شکوایه پاسخ ندهید(

آقای  رئیس جمهوری،  دکتر، حجت االس��الم، 
روحانی، ش��ما که روز گذش��ته به صراحت گفتید 
که بعد از توافق ژنو »ماهی ۷۰۰ میلیون دالر آزاد 
می ش��د« چرا نمی گویید این ارزها کجاست و چرا 

اکنون مشکل ارز داریم؟!
آقای روحانی شما که به صراحت می گویید که 
۵ روز بعد از برجام در ش��ورای امنیت سازمان ملل 
با یک قطعنامه توافق هس��ته ای را الزامی کردید و 
اینطور تعبیر می کنید که »بزرگترین تضمین ها را 
گرفتیم و جامعه جهانی تأیید کرد.« چرا نمی گویید 
این جامعه جهانی ب��رای تضمینی که داده چه کار 
کرده اس��ت و چطور حق ملت ای��ران را برای همه 
تاییدهای آژانس انرژی اتمی در قبال انجام تعهدات 

برجامی از اروپا و امریکا گرفته است؟! 
چرا نمی گویید که چرا این بزرگترین تضمینی 
که گرفتید در قبال بدعهدی های مکرر اروپا و امریکا 
ب��ه چه کار ما آمد؟! یک تک��ه کاغذ دقیقا چه کرده 
اس��ت و چه قرار اس��ت بکند؟! چرا نمی گویید که با 
وجود تضمین عالوه بر تحریم های اقتصادی، خروج 
امریکا از برجام چش��متان ب��ه تازگی به تحریم های 
هس��ته ای نیز روشن ش��ده که آن یکی، دیگر نقض 
صریح روح و جسم برجام است و تضمین تان در قبال 
این بدعهدی  ها هیچ نکرده اس��ت!! اگر تضمین هم 
مانند همان س��یب و گالبی و آفتاب تابان است که 
فقط شما می بینید دقیقا به ملت چه ارتباطی دارد؟!

راحت در مقابل چش��مان مردم که نظاره تان 
می کنند می گویید که بعد از برجام »ش��رکت های 

خارج��ی برای حض��ور در ایران به کش��ور هجوم 
می آوردند تا جایی ک��ه در هتل ها جا برای اقامت 
آنه��ا نبود و همه صف بس��ته بودن��د و در حدود 
1۰۰ میلیارد دالر اعتبار را بانک ها و ش��رکت های 
بزرگ جهان نس��بت به ایران تعهد کردند که این 
مقدار می توانس��ت تولید و توسعه کشور را متحول 
نماید.« اما چرا نمی گویید که در آن قراردادها هم 
نه تضمین درست و حس��ابی داشتید و نه غرامت 
ک��ه راحت ش��رکت ها به تعبیر ش��ما بعد از آمدن 
ترامپ! ول کردند و رفتند!! چرا وقتی موقع تحریم 
می شود دولت های غربی روی شرکت ها نفوذ دارند 
که تحریم ها اعمال شود اما وقتی موقع لغو تحریم 
می شود آنها نفوذش��ان را روی شرکت ها از دست 
می  دهن��د؟! آقای روحان��ی همین موض��وع قابل 
پیگیری نیست؟!اگر قراردادها شفاف بود و غرامت 
در آن درج ش��ده بود توتال، پژو و... می  توانس��ت 
برود؟! آیا پ��ژو می توانس��ت رئیس جمهوری ما را 
بر س��ر افتتاح کارخانه ای که هیچ وقت فعال نشد 
بکشاند و به همین راحتی جمع کند و خداحافظی 
کند؟! خدشه بر جایگاه و شان شما خدشه به شان 
جمهوری اسالمی است. دلمان نمی خواهد کسی با 
رئیس جمهوری کشورمان اینطور رفتار کند، لطفا 
ش��ما این را بگذارید به حساب دوست داشتن شان 
و جایگاه  مسئولین کشور و پاسخمان را بدهید که 

چرا اینطور شد؟! 
آقای روحانی که می  گویی��د: »جنگ امروز با 
آمریکا جنگ در امید اس��ت ک��ه می خواهند امید 
ما را بش��کنند و ما باید امید آنها را بش��کنیم. آنها 
می خواهن��د امید را از ما بگیرند و م��ا باید با این 
حربه آمریکایی ها مقابله کنیم و من از آینده نظام، 
کش��ور و جوانان کاماًل مطمئن هستم.« خواهش 
می کنی��م امیدمان را طوری حفظ کنید که همان 
نیم خط شعاری »هم سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ 

زندگی مردم« حفظ شود. 

آنباغگالبیوسیبتوهمیرامیدیدید،اینراهمببینید؛

چرخسانتریفیوژوزندگیمردمچگونهمیچرخد؟

آیتاهللجنتی:
آنهاییکهازآمریکامیترسندُمشرکهستند


