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برجام و سرنوشت آن و نیز سرنوشت وضعیت 
موج��ود میان جمهوری اس��امی ای��ران و آمریکا 
همچنان از محورهای اصلی تحوالت جهانی است. 
رون��دی که طی روزهای آتی با س��فر هایکو ماس 
وزیر خارجه آلمان و آبه شینزو نخست وزیر ژاپن به 

ایران ابعاد قابل تامل تری به خود خواهد گرفت. 
در این می��ان یک نکته قابل توجه مش��اهده 
می ش��ود و آن اینک��ه مقام��ات آمریکای��ی که تا 
پی��ش از این از س��رنگونی نظ��ام و گزینه نظامی 
و محو همیش��گی ایران س��خن می گفتند به ناگاه 
ادعای مذاکره بدون پیش ش��رط را مطرح کردند 
چنانکه ترامپ در یک کنفرانس خبری مش��ترک 
با نخس��ت وزیر ژاپن گفت که تمایل دارد با تهران 
وارد مذاکره ش��ود. همچنین »مایک پامپئو«، وزیر 
امور خارجه آمریکا که پیش��تر ۱۲ ش��رط را برای 
عق��د توافق جدید با ایران مط��رح کرده بود گفت 
که دولت آمریکا حاضر است »بدون پیش شرط« با 
ایران مذاکره کند. برخی محافل رس��انه ای آمریکا 
نیز از کوتاه آمدن آمریکا در برابر ایران سخن گفته 
و به نوعی س��عی کرده اند تا چنان القا س��ازند که 
اکنون نوبت عقب نش��ینی ایران است و دنیا باید با 
آمریکا برای تحقق این امر با آمریکا برای فش��ار بر 
ایران همراهی کند. مجم��وع این ادعاها در حالی 
ص��ورت می گیرد که در رفتار عمل��ی آمریکایی ها 

چند نکته قابل توجه مشاهده می شود. 
نخس��ت آنکه خزانه داری آمری��کا در بیانیه ای 
اعام کرد بزرگترین ش��رکت هلدینگ پتروشیمی 
ایران و شبکه گسترده ای از شرکت های زیرمجموعه 
و عوامل فروش آن در خارج از کشور را در فهرست 

سیاه تحریم ها قرار داده است.
 این رفتار آمریکا نشانگر استمرار سیاست های 
گذشته آمریکاس��ت چنانکه »مایک پامپئو«، وزیر 
خارج��ه آمریکا بعد از اقدام وزارت خزانه داری این 
کش��ور در اعم��ال تحریم های جدی��د علیه بخش 
پتروش��یمی ایران گفت واشنگتن سیاست موسوم 
به »فش��ار حداکثری« علیه ای��ران را ادامه خواهد 
داد. در این میان بسیاری از ناظران سیاسی تاکید 
دارند که اقدام آمریکا برگرفته از خش��م آن از عدم 
رویک��رد جهانی ب��ه تحریم های ضد ایرانی اس��ت 
چنانکه در حوزه نفتی کش��ورها حاضر به پذیرش 
زیاده خواهی آن نش��دند. روسای جمهوری روسیه 
و چی��ن چهارش��نبه ۱۵ خ��رداد بع��د از دیدار با 
یکدیگر در بیانیه ای مش��ترک تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران را محکوم و بر ضرورت پایبندی 

همه طرف ها به برجام تأکید کردند. 
نکته قاب��ل توجه آنک��ه ادعای مذاک��ره بدون 
پی��ش ش��رط در درون آمریکا نیز خری��داری ندارد 
چنانکه برنی سندرز سناتور آمریکایی در واکنش به 
پیشنهادهای رئیس جمهور کشورش برای مذاکره با 
ایران از او خواس��ت برای نش��ان دادن جدیت خود 
درخصوص دیپلماس��ی به برج��ام بازگردد.روزنامه 
نیویورک تایم��ز نی��ز به نقل از مقام ه��ای آمریکایی 
گزارش داد پیشنهادهای ترامپ برای مذاکره با ایران 
جدی نیس��ت و او قصد دارد سیاست دولت خود را 
جایی بین دیپلماسی و تهدید نظامی قرار دهد؛ بدون 

آنکه قصد عملی کردن هیچ  یک را داشته باشد.
اما نکته مهم آن اس��ت که تحریم پتروش��یمی 
نقض آش��کار برجام بوده و طرف ه��ای اروپایی باید 
پاس��خگویی این وضعیت باش��ند اروپا اگ��ر واقعا به 
دنبال حفظ و اجرای برجام اس��ت باید مقابل آمریکا 
ق��رار گیرد و عدم موضع گیری در برابر آن نش��انگر 
همگرای��ی آنها با واش��نگتن اس��ت چنانکه ماکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه و ترزا می نخست وزیر انگلیس 
در دیدار با ترامپ بر این همگرایی تاکید کرده بودند. 
دوم آنک��ه برایان هوک نماین��ده ویژه آمریکا 
در ام��ور ایران در تازه تری��ن ادعای خود در پیامی 
ویدئویی مدعی ش��د که ای��ران صحنه های پرتاب 
موش��ک خود را با فتوش��اپ خلق کرده تا به این 
ترتیب توانایی های موش��کی خود را به رخ بکشد. 
ه��وک می افزاید: ایرانی ه��ا تصاوی��ر هواپیماهای 
قدیمی را هم دستکاری کرده اند تا آنها را به جای 

جت جنگنده رادارگریز جا بزنند! 
ای��ن مواضع از س��وی ه��وک در حالی مطرح 
می ش��ود که چند سوال اساسی در قبال آن مطرح 
اس��ت. اگر ادعای هوک درست است چرا آمریکا از 
آرایش نظامی برای مقابله با تهدیدات نظامی ایران 
سخن می گوید؟ چرا آمریکا با ادعای مقابله با ایران 
به فروش س��اح به کش��ورهای عربی می پردازد ؟ 
آمریکا با ادعای ض��د ایرانی چرا به تقویت نظامی 

صهیونیست ها می پردازد؟
ادع��ای ه��وک در حال��ی مط��رح ش��ده که 
دولتمردان آمری��کا و حتی اروپا دلیل عدم اجرای 
برجام را لزوم مذاکره بر سر موشک های ایران عنوان 
می کنند چگونه آنها می خواهند درباره موشک های 
فتوش��اپی مذاکره کننده؟ اگر ادعای هوک درست 
اس��ت چرا آمریکا با ادعای مقابله با توان موشکی 
و منطق��ه ای ایران به تش��دید تحریم ه��ای ایران 

می پردازد و از برجام خارج شده است؟ 
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شعارهای انتخاباتی زیر ذره بین شورای نگهبان؟

 واکنش پلیس 
به شماره پیامک گزارش بدحجابی
رئی��س پلی��س پایتخ��ت اعام ک��رد که هیچ 
ش��ماره ای ب��رای اعام گ��زارش بدحجاب��ی داخل 

خودروها از سوی مردم وجود ندارد.
سردار حس��ین رحیمی درباره شماره پیامکی 
که اخیرا از س��وی برخی افراد ناش��ناس در فضای 
مج��ازی با عنوان "اعام ش��ماره پ��اک خودرو و 
موتورس��یکلت افراد بدحجاب به پلیس" منتش��ر 
شده اس��ت، گفت: هیچ شماره ای در این خصوص 
وجود ندارد. وی اضافه کرد: ما دنبال این هس��تیم 
تا ارتباط رایانه ای بین پلیس و مردم وجود داش��ته 
باش��د و مانند س��امانه ۱۱0 عمل کند اما در حال 

حاضر چنین چیزی در تهران بزرگ وجود ندارد.
رئی��س پلی��س پایتخت بار دیگ��ر تاکید کرد: 
آنچه که در فضای مجازی اعام ش��ده ارتباطی با 

پلیس ندارد و از سوی ما اعام نشده است.

 2 هزار طرح اشتغال زایی بنیاد برکت
در استان گلستان 
بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
تا بهمن  ماه امس��ال ۲ هزار طرح اشتغال زایی را در 

استان گلستان ایجاد و به  بهره برداری می رساند. 
درپی بازدید محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( از مناطق س��یل زده   استان 
گلستان، ایجاد و راه اندازی ۲ هزار طرح اشتغال زایی 
در ای��ن مناطق مورد تأکید و در دس��تور کار قرار 

گرفت. 
بناب��ر این گزارش، بنیاد برکِت س��تاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام)ره( مأم��ور و موظف به ایجاد 
این تعداد طرح اش��تغال زایی در تمامی ش��هرها و 
مناطق استان گلستان شد. عملیات اجرایی ۲ هزار 
طرح اش��تغال زایی از تیرماه سال جاری و با جذب 
تسهیلگران مورد نیاز آغاز و تمامی طرح ها تا بهمن 

98 به بهره برداری خواهد رسید. 
برای راه اندازی این تعداد طرح اش��تغال زایی، 
بالغ بر ۱800 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده 
و ب��ا بهره برداری از آن ها، بی��ش از ۵600 فرصت 
شغلی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته  استان 

گلستان ایجاد خواهد شد.
براس��اس این گزارش، رس��ته هایی که در آن ها 
شغل ایجاد خواهد شد، با توجه به ظرفیت، پتانسیل 
و مزیت ه��ای شناسایی ش��ده در هر منطقه توس��ط 
تسهیلگران بنیاد برکت مشخص و معرفی می شوند. 
در انتخاب این رسته های شغلی عاوه بر مزیت های 
منطقه ای، اولویت ها و ظرفیت های جوامع محلی نیز 
مدنظر قرار می گیرد. با این حال، مش��اغلی همچون 
پرورش دام سبک و سنگین و بوقلمون و دیگر مشاغل 

و کسب وکارهای خرد، در اولویت خواهند بود.
الزم به توضیح است، بنیاد برکِت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در راستای محرومیت زدایی 
و توانمندس��ازی اقتص��ادی و اجتماع��ی مناط��ق 
مح��روم و کم برخوردار، نهضت اش��تغال زایی را در 

این مناطق در دستور کار قرار داده است.

اخبار یک

المیزان لیقوم الناس بالقسط
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

 اهداف عالیه نظام جمهوری اس��امی که نهال آن پس 
از گذشت یک دوران پر از چالش ۱۴00 ساله در خرداد ۴۲ 
توس��ط بنیانگذار این روش در مکت��ب الهی، آبیاری گردید 
در همان آغازین روزهای ش��کوفایی تازه یعنی ۲۲ بهمن ماه 
۱۳۵۷ دکترین آن توس��ط امام راح��ل و در حضور هزاران 
مش��تاق به زبان ساده و بدون هیچگونه تکلفی اعام شد که 

همگی بر محور عدل و قسط استوار بود. 
آنروزه��ا آح��اد جامعه به  خوبی می توانس��تند این خط 
 مشی جدید را که ۱80 درجه با روش های ساطین اختاف 
داشت هضم کنند و به  سرعت الگوی زندگی خود و خانواده 

را بر محور آن متغیر سازند. 
امام خمینی »ره« پس  از آن در هر نشست که با جمعی 
از س��ران کشور برگزار می گردید س��عی داشتند گوشه ای از 
پش��ت پرده های س��خنرانی آتشین و دلچس��ب خود را در 
بهشت  زهرا »س« برای حاضران بازتر نمایند که آثار و نتایج 
ثم��ر بخش آن از همان آغازین روزها هویدا ش��ده بود. حال 
 آنکه در تمام طول س��ال ۱۳۵۷ اعتصابات فراگیر نتوانست 
کوچکتری��ن خللی به روند زندگی مردم که بیش��تر به یک 
معج��زه الهی ش��باهت داش��ت وارد نماید زی��را تمامی ۳6 
میلیون نفوس کش��ور یکپارچه  ش��ده بودند ت��ا هر آنچه در 
س��فره دارند به  صورت مشترک اس��تفاده نمایند بنا بر این 
آمادگی پذیرش کام الهی رهبر را از جان  و دل داش��تند و 
پذیرفتند که این تنها مرکب عدل اس��ت که می تواند مدینه 

فاضله را ره آورد داشته باشد. 
بد نیست هرچند وقت یکبار نوار سخنان امام »ره« را در 

بهشت  زهرا به  کرات بشنویم تا خللی در اعتقادات اولیه ما از 
برداشت آن ها ایجاد نگردد زیرا هر آنچه در اجرای این فرامین 
کوتاهی ش��ود فاصله گرفتن از مکتب و روش های آن را در بر 
خواهد داشت. مقام معظم رهبری که حضورشان رحمت گونه 
است س��عی وافر دارند تا در هر جلسه از سخنرانی های خود 
گوش��ه ای از فرمایش��ات گهربار امام »ره« را یادآوری نمایند 
می طلبد تا یک  به  ی��ک آحاد جامعه نیز به بازنگری و دوباره 
خوانی و ش��نیدن آن همت نمایند که البته مس��ئوالن برای 

اجرای این خواسته به  حق در اولویت قرار دارند. 
چهار دهه از آن روزهای تاریخی و ش��اید تکرار نش��دنی 
می گذرد و امروز کش��ور اس��امی ای��ران وارد پنجمین دهه 
انقاب خود ش��ده که بدون رودربایس��تی باید گفت این تنها 
سپاه پاسداران به همراه بسیج است که به  طور اکمل همچنان 
به رهنمودهای امام »ره« در حیطه عدل و قس��ط پایبند باقی 
 مانده اس��ت در حالی  که قوای سه گانه و بخصوص مجریه آن 
بعد از دهه اول عاوه بر تاش هایی که در آن شد اما نتوانستند 
از ورود بعضی بی دردان جامعه به آن جلوگیری نمایند بنابراین 
نبود فیلترهای عقیدتی کامل باعث شد تا خسارات هنگفتی از 

نظر اجتماعی و اقتصادی به آن ها وارد شود. 
بخش اقتصادی و بازرگانی و بخصوص این اواخر قسمتی 
از فرهنگ��ی و اجتماعی آن همچنان ب��ا چالش هایی روبه رو 
اس��ت که دود آن چش��م های یک  به  یک آحاد جامعه را آزار 
می دهد. عدم توازن در پرداخت ها بخصوص در امر یارانه های 
کان در هم��ه زمینه ه��ا از محل صن��دوق ذخیره ملی طی 
س��نوات گذشته دال بر اثبات این مدعا است که اگر یارانه ای 
به رکنی از ارکان چهارگانه اختصاص داده می ش��ود مراقبت 
گردد تا دیناری از آن به انحراف کش��یده نشود! بنابراین باید 
در این زمینه مدیریتی مقتدر ناظر بر اجرای صحیح قس��ط 
همراه با عدل و داد حضور داش��ته باش��د تا منافع این منابع 

منحصراً و به  طور مساوی شامل حال آحاد جامعه گردد. 
چالش ه��ا و تنش ه��ا در کمبود مناب��ع می تواند حاصل 

همین بی مباالتی ها در تقس��یم قسط و عدل باشد تا نه  تنها 
بع��د معن��وی آن صدمه نبیند بلکه از نظ��ر مادی نیز جنبه 
عمومیت رعایت ش��ود. ده ها تن کاغذ ب��ا ارز ۴۲00 تومانی 
ک��ه ۵0 درصد مابقی ارزش واقع��ی آن جنبه یارانه ای دارد 
برای رس��انه ها و انتش��ار کتاب که به  نوعی خوراک فرهنگ 
جامعه اس��ت ثبت س��فارش می ش��ود اما تنه��ا معادل یک 
 س��وم این تخصیص اعتبار کاغذ وارد که قس��مت اعظم آن 
به دس��ت دالالن می افتد و دوس��وم دیگر ارز به  سوی ناکجا 
آباد س��فر می کند! که مشخص نیست دلیل اینگونه اتفاقات 
و دس��ت اندازی ها به بیت المال آن هم اینچنین چه می تواند 

باشد و کجای این راه آب نشتی دارد؟ 
شاید بتوان به  صراحت ادعا نمود که معدودی از مدیران 
ارش��د طی تمام این س��ال ها موجودی صندوق ذخیره ملی 
را می��راث پدری خود فرض می کردن��د بنابراین تنها وظیفه 
و مس��ئولیت خود را در مقابل آن ثبت سند و امضاء دستور 
انتقال قس��متی از موجودی به  حس��اب های دیگر پنداشته 
غافل از اینکه همه این ارقام حاصل خون کسانی است که در 
راه اعتای دین و وطن به شهادت رسیده اند یا از مجروحان 
و جانب��ازان دفاع مقدس هس��تند که در آسایش��گاه ها و زیر 
ماسک های اکسیژن شاهد این بی مباالتی و جفای به عهدها 
می باشند بنابراین می طلبد تا دولتمردان در حفظ و حراست 
از این میراث ها چه مادی و چه معنوی دقت نظر بیش��تری 
داشته باشند و برای هزینه کردن هر یک ریال آن مته ها به 
خش��خاش بگذارند! و بهره مندان را موظف سازند در مقابل 
دریاف��ت این یارانه که به  نوعی خوردن برگ از درخت توت 
اس��ت ابریش��م پس بدهند که اصحاب رس��انه و ناشران نیز 
موظف اند مراقبت نمایند حقوق جامعه در مبحث فرهنگ به 
یغما نرفته و در مقابل دریافت آن محتوای نش��ر خود را هر 
چه بیشتر افزایش دهند و ارزش ها را بیش از گذشته ترویج 
نمایند تا این ارقام گرانبها بجا هزینه شده و رونق تولید فهم 

و درک را توأم با علوم جدید بهینه سازد. 

یادداشت یک
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قاضیزادههاشمیاعالمکرد

وروددیوانمحاسبات
ومرکزپژوهشهایمجلس
بهپروندهافزایشحقوقها

وزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلح:

ادعایآمادگیآمریکاییها
برایمذاکرهبدونپیششرط
حیلهگرانهاست
2

فرمانده قرارگاه حضرت زینب سوریه گفت: ما اسنادی در اختیار 
داریم که اثبات می کند پدید آورنده داعش و القاعده خود آمریکایی ها 

هستند و امر آموزش و  سازماندهی آنها را آمریکا برعهده داشت.
س��ردار رحیم نوعی اقدم در مراسم رونمایی از کمیک استریپ 
شهید محسن حججی، اظهار داشت: آمریکایی ها القاعده و طالبان 
را برای از بین بردن قدت سوم جهانی یعنی جمهوری اسامی ایران 
پدید آوردند. هدف آنها این بود که با جمهوری اسامی باید با پرچم 
اسام جنگید. وی افزود: ما اسنادی در اختیار داریم که اثبات می کند 
پدید آورنده داعش و القاعده خود آمریکایی ها هستند و امر آموزش 
و  سازماندهی آنها را آمریکا برعهده داشت. حتی در پادگان هایی که 
ترکیه در اختیار داعش قرار داد آمریکایی ها داعش را آموزش دادند.

سردار نوعی اقدم تصریح کرد: آمریکایی ها اشتباهات خود در 
ایج��اد طالبان و القاعده را دیگر تکرار نکردند و به داعش جغرافیا 
دادند تا خافت اسامی ایجاد کند. همزمان با سازماندهی داعش، 
آمریکایی ها علمای س��لفی و تکفیری در س��وریه و عراق را برای 
تطمیع و تس��لیح جوامع آسیب پذیر بس��یج کردند. وقتی داعش 
س��اخته و در بیرون سوریه آماده شد، هس��ته های تحریک شده 

داخلی هم به آن پیوستند و این امر موجب شد تا بخش وسیعی 
از خاک کشورهای سوریه و عراق به این ترتیب اشغال شد. 

وی عنوان کرد: داعش در عملیات های انتحاری از تجهیزات 
آمریکایی و مهمات اسرائیلی استفاده می کرد و در کنار آن شعار 

اسام می داد. 
وی با بیان اینکه براساس آموزه های حضرت امام، خط مقدم 
مقابله اسام با کفر، اسرائیل است، گفت: بر همین اساس حزب اهلل 
لبنان ب��ه عنوان یکی از قدرتمندترین اعض��ای جبهه مقاومت با 
بیرون راندن اس��رائیل از جنوب لبنان آبروی رژیم صهیونیس��تی 
را در دنیا برد. اما دش��من به این نکته پی برد که عراق و س��وریه 
ستون فقرات جبهه مقاومت هستند و به همین منظور آنها این دو 
کش��ور برای حمات داعش انتخاب کردند تا ارتباط زمینی حزب 
اهلل با جبهه مقاومت قطع شود. آنها همچنین دنبال آن بودند تا با 

نزدیک شدن به مرزهای ما ایران را هم تهدید کنند. 
س��ردار نوعی اقدم ادامه داد: همه دنیا می گفتند بش��ار اسد 
باید برود اما جمهوری اس��امی گفت اس��د باید بماند تا س��تون 
فقرات جبهه مقاومت به هم نریزد. ما امروز پیروز میدان س��وریه 

هستیم زیرا آنچه دشمن می خواست محقق نشد و سند موفقیت 
ما در عراق هم این است که رئیس جمهور آمریکا جرأت نمی کند 

در روز روشن به این کشور سفر کند. 
فرمان��ده ق��رارگاه حضرت زینب عنوان کرد: آس��تانه تحمل 
آمریکا در مقابل عکس العمل های نامعلوم ما صفر اس��ت و جبهه 
مقاومت س��طح دفاع از انقاب را چنان عمق بخش��ی کرده است 

که ما در تمام دنیا حرف برای گفتن داریم. 
وی با اش��اره به حضور اتباع اروپایی در داعش گفت: بیش از 
۱۱ هزار فرانسوی در داعش حضور داشتند که حدود ۱۵00 نفر از 
آنها زن بودند. در برنامه های آمریکایی این پیش بینی شده بود که 
در زمان پاکسازی دیرالزور توسط نیروهای مقاومت مقرهای اتباع 
خارجی داعشی را بمباران کند تا آنها به اروپا بازنگردند. البته در 
برخی نقاط نیز آمریکایی ها پیش از بمباران یک منطقه به داعش 
اطاع می دادند تا آنها آن منطقه را تخلیه کنند، بعد س��نگرهای 
خالی را بمباران می ک��رد. در برخی عملیات ها آمریکایی ها اعام 
می کردند ما اجازه نمی دهیم شما حلب را آزاد کنید اما خدا حلب 

تسنیم را آزاد کرد و آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند. 

فرماندهقرارگاهحضرتزینبسوریه
درمراسمرونماییازکمیکاستریپشهیدحججی:

ایرانپیروزمیدانسوریهاست

تظاهراتمخالفاننظامسرمایهداري
درفرانسهبهسیامینهفتهرسید

ماکروندرمنگنه

کارشناسمسائلبینالملل:

اگرخواهانمذاکرههستند
بهبرجامبازگردند

وتعهداتخودرااجراکنند
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شاهکاریدیگرازمدعیانتسلطبهزباندیپلماسی؛
 حامیان اف.ای.تی.اف )اسفند ۹۷(: 

 اگر به اف.ای.تی.اف نپیوندیم 
ترامپ خوشحال می شود

یکا  یر خارجه آمر  )خرداد ۹۸(: عصبانیت وز
از نپیوستن ایران به اف.ای.تی.اف


