
مهدی جهان تیغی- جریان تروریس��تی در جنوب ش��رق، با 
تشکیل گروهک جنداهلل – جندالشیطان- توسط عبدالمالک 
ریگ��ی، در اویل دهه هش��تاد وارد مرحله تازه ای ش��د. این 
گروه با پش��تیبانی آمریکا و اسرائیل روندهای ضدامنیتی در 
بلوچستان ایران را دچار تحوالتی کرد و اولین عملیات های 
مس��تمر انتحاری و حمله هدفمند به مراکز مذهبی شیعیان 
و کشار مردم سنی به جرم همراهی با جمهوری اسالمی در 

آنها س��الها توس��ط این گروه انجام ش��د.

این گروه بعدها با پیوس��تن به جنبش سبز 
و حت��ی تغییر نام خ��ود، به جبه��ه اتحاد 
اپوزسیون که تحت نظارت آمریکا در زمان 
فتنه 88 گردهم آمده بودند، پیوست. از 88 
به بعد عمال م��ی توان گفت این گروه پس 
از منافقین، نیروی مسلح رسمی اپوزسیون 
خارج نش��ین ش��د. اما پس از دس��تگیری 
تاریخی عبدالمالک ریگی در آس��مان ایران 
و فروپاش��ی گروه او؛ چن��د ماه بعد! 
آمریکا گروهک جندالش��یطان را که 
نزدیک به چهارصد ش��هید و زخمی 
از مردم ش��یعه و س��نی سیستان و 
بلوچس��تان را در کارنامه داش��ت، با 
تاخی��ر خبیثانه ای در س��ال 2010 
به لیست گروه های تروریستی خود 

اضاف��ه ک��رد.
در فاصل��ه کوتاهی بعد از فروپاش��ی 
جندالش��یطان، نف��ر دوم نظامی این 
محمد ظاه��ر- گروه جیش  گروه – 
الع��دل را تش��کیل و تاکن��ون خون 
صدها ش��یعه و س��نی، زن و کودک 
ب��ی گن��اه و ب��ی دف��اع و همچنین 
تعدادی از حافظان امنیت کش��ور را 
ب��ر زمین ریخته اس��ت. با این وجود 
پس از چندس��ال جنایت مستمر، وزارت خارجه آمریکا این 
گروه را با تاخیر زمانی بس��یار معنادار در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی قرار داده اند. اما واقعا ماجرا چیست؟! آمریکایی 

ها در پش��ت صحنه چه چیزی را دنبال می کنند؟!
ال��ف: همچنانک��ه  اش��اره ش��د آمریکای��ی ه��ا، گروه��ک 
جندالش��یطان را عمالبعد از فروپاش��ی این گروه، در لیست 
گروه های تروریس��تی قرار دادند و پس از آن نیز هیچ اقدام 
عمل��ی علیه افراد این گروه تاکن��ون نکرده اند. ضمن اینکه 

باقیمانده گروهک جندالش��یطان عمال ب��ا نظارت و هدایت 
آمریکایی ها موفق به تشکیل گروه جدید شدند! ماحصل این 
نظارت و هدایت، تاس��یس گروهک جیش العدل شد. گروه 
ای ک��ه آمریکایی ها توس��ط منافقین، تش��کیالت ، آموزش 
های جاسوس��ی، تس��لیحات جدید و حتی محتوا و س��بک 
بیانیه های ش��ان را هم تغییر دادند. بنابراین پس از این هم 
قرار نیس��ت برای اعضای گروه جیش العدل از طرف آمریکا 
اتفاق��ی بیافت��د. و این اقدام اخیر، نی��ز نمادین باقی خواهد 
ماند. ضمن اینکه عمق جنایات ضدبش��ری جیش العدل هم 
به گونه ای است که آمریکایی ها مجبور به ظاهرسازی شده 
ان��د و اجبارا باید در پش��ت صحنه ارتباط��ات خود را حفظ 
کنن��د. در صوری بودن اق��دام اخی��ر وزارت خارجه آمریکا 
همی��ن بس که جیش العدل پس از قرار گرفتن رس��می در 
لیس��ت گروه های تروریس��تی، الزم ندی��ده حتی اظهارنظر 

ظاهری و واکنش معمولی هم داش��ته باش��د.
ب: آمریکایی ها با صرف دالرهای زیاد – که بخش��ی از آن 
نیز توس��ط پول مستقیم نفتی عربستان و امارات تامین می 
ش��ود- تاکنون برای تشکیل گروه های متعدد تروریستی در 
جنوب ش��رق هزینه صرف کرده اند، ول��ی  حتی به اهداف 
اولیه خود نیز نزدیک نش��ده اند. گروه های همچون جیش 
العدل قرار بود، همواره ابزار پروژه مش��غول س��ازی امنیتی 
ایران در جنوب ش��رق باش��ند و همچنین طی چند س��ال 
به ارتشی برای اس��تقالل بلوچستان ایران! تبدیل شوند. اما 
اکن��ون آمریکایی ها به هیچکدام از اهداف خود نرس��یده و 
جیش العدل خواسته های آنها با وجود چندین سال زمان و 
فرصت، نتوانسته برآورده کند. این گروه مانند جندالشیطان 
پس از چند س��ال جنایت به یک گروه س��وخته و با ارزش 
مح��دود به چن��د عملیات تروریس��تی ب��رای ادامه حیاتش 
تبدیل شده اش��ت. بنابراین زمان بهم زدن روابط ظاهری با 
این گروه نیز رس��یده و از این به بعد ارتباط با آن از طریق 
همان سرپل های پنتاگون و سازمان سیا به صورت مخفی و 
با همکاری افسران اطالعاتی عربستان و امارات باقی خواهد 

ماند. در حقیق��ت آمریکایی ها با قرار دادن جیش العدل به 
عنوان گروه تروریس��تی به شکست اهداف امنیتی و سیاسی 

خود در جنوب ش��رق ایران اعتراف کرده اند
ج: اما آمریکا پس از مرحله جداسازی ظاهری خود از جیش 
الع��دل  یک هدف خبیثانه دیگر را دنبال می کند. این گروه 
بعد از این مجوز خواهد داشت که عمق جنایات غیر انسانی 
خود را افزایش بدهد! به معنای دیگر، در لیست ترور آمریکا 
قرار گرفتن در حقیقت مجوز جنایت بیش��تر برای این گروه 
توس��ط  آمریکا اس��ت. آمریکایی ها پیش��اپی برای جنایات 
غیرانس��انی جیش العدل در آینده، به ظن خودشان راه فرار 

و ان��کار ارتب��اط ب��ا ای��ن گ��روه را ب��از ک��رده ان��د.
د: ی��ک گمانه امنیت��ی و اطالعاتی دیگر نیز این اس��ت که 
آمریکا، گروه تروریس��تی جدیدی با قال��ب و ظاهری دیگر 
را جایگزی��ن جیش الع��دل خواهد کرد. این گ��روه یا گروه 
های جدید نیز همچون جندالش��یطان و جیش العدل سالها 
فرص��ت دارند تا قبل از اعالم ظاهری در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی آمری��کا جنای��ات جدیدی را با خی��ال راحت و 
بدون مانع در جنوب ش��رق ای��ران راه بیااندازند. آمریکایی 
ها سالهاس��ت آرزو دارند یک گروه نظامی در جنوب ش��رق 
داش��ته باش��د که باوجود عملی��ات ه��ای ضدامنیتی، بدنه 
اجتماعی و هوادارمردمی داش��ته باشد و ظاهر جنایاتش هم  
تاحدی با حداقل معیارهای حقوق بشری قابل تطبیق باشد. 
تجربه نزدیک به دو دهه فعالیت های جندالشیطان و جیش 
الظلم نش��ان داد که س��الها س��رمایه گذاری بر این گروه ها 
نه تنها بدنه اجتماعی در جنوب ش��رق برای تفکرات وهابی 
و تجزی��ه طل��ب ایجاد نمی کن��د، بلکه آمریکای��ی ها را در 
عوض به علت ش��راکت در جنایات آنها در میان مردم شیعه 
و س��نی سیس��تان و بلوچس��تان منفورتر کرده است. دولت 
آمری��کا با ق��رار دادن جیش العدل در فهرس��ت گروه های 
تروریس��تی این کشور در حقیقت افسران سازمان سیا را به 
خاط��ر ناکارآمدی و عدم موفقیت در اهداف راهبردی تنبیه 

کرده اس��ت.  جهان نیوز
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 خبری از برجام بعدی نیست
عضو کمیس��یون حقوقی با بیان اینکه گام دوم جمهوری اس��المی در واکنش به 
عدم اجرای تعهدات اروپایی ها به زودی برداشته خواهد شد گفت: آمریکا و اروپا 
بای��د بدانند فقط باید با زبان منطق با ایران ح��رف بزنند. محمدعلی پورمختار 
گف��ت: نیت ای��ران در اجرای گام دوم مبتنی بر منطق بوده و بر اس��اس حقوق 

بین الملل اس��ت ضمن اینکه حصول منافع جمهوری اسالمی دنبال می شود. وی 
اف��زود: وقتی اروپایی ها اینس��تکس را اجرایی نکرده و توافق و تعهداتش��ان را عملی 

نکردن��د خواهند دید که جمهوری اس��المی ایران در این مس��یر تعارف��ی با هیچ کس 
ن��دارد و هر وقت چیزی را اع��الم کرده و تصمیمی را گرفته آنرا به صورت تمام و کمال 
اجرایی کرده اس��ت.حرف جمهوری اس��المی ایران تهدید نیس��ت و نباید اروپایی از آن 
تعبیر اشتباهی داشته باشند بلکه جمهوری اسالمی در حال عمل به حق و حقوق خود 

براساس قوانین بین المللی بوده و منافعش را پیگیری می کند. جهان نیوز

 عربستان به دنبال تنش آفرینی نباشد
یک عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه تنش در 
بین کشورهای حاشیه خلیج فارس به نفع هیچ کشوری نیست، گفت: عربستان 
نباید با نگه داش��تن نفت ک��ش ایرانی در بندر جده به دنب��ال تنش آفرینی در 
خلیج فارس و بین همسایگان باشد. علی بختیار گفت: یکی از موضوعاتی که ما 

در حوزه نفت داریم بحث حمل و نقل نفت اس��ت. شرکت ملی نفت کش که یکی 
از بزرگ ترین ناوگان های حمل و نقل دنیا اس��ت وظیفه سرویس دهی به کشتی های 

حم��ل و نق��ل را بر عهده دارد که با توجه به تحریم هایی که اعمال ش��ده اس��ت با عدم 
همکاری برخی از شرکت های خارجی برای تعمیرات یا فروش قطعه روبه رو هستیم که 

این باعث ایجاد مسائلی برای کشتی های نفت کش می شود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن و سازمان گسترش صنایع باید این موضوع را جدی 

بگیرند چراکه یکی از چالش های امروز، بحث تعمیرات کشتی است. ایسنا

دولت باید الیحه ای درباره »ارز مجازی« به مجلس بفرستد
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: اس��تفاده از ارزهای مج��ازی یکی از 
راهکارهای مناس��ب برای دور زدن تحریم هاست که باید طی الیحه ای از سوی 
دولت هرچه س��ریعتر تعیین تکلیف ش��ود. علی اکبر کریمی گفت: اس��تخراج 
ارزهای مجازی در سطح کشور به عنوان فعالیتی گسترده رواج پیدا کرده است، 

اس��تخراج ارزهای مجازی مصرف برق باالیی دارد که مشکالتی را برای کشور در 
فصل گرما ایجاد کرده است. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 

باید س��از و کارهای کنترل مصرف برق پیش بینی ش��ود و با اس��تفاده کنندگان از برق 
دولتی برای اس��تخراج ارزهای مجازی برخورد ش��ود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
ادامه داد: ارز مجازی به عنوان یکی از راهکارهای مبادالت ارزی در جهان شناخته شده 
اس��ت و در بسیاری از کش��ورها مبادالت ارزی با این ساز و کار به راحتی انجام می شود 

در کشور ما نیز از این ساز و کار استفاده می شود. مهر

سوش��یانت آس��مانی- گزارش ویژه- در حالی فرصت ۶0 روزه 
ای��ران به طرف های برجام رو به اتمام اس��ت که  خواس��ته های 
تهران تاکنون محقق نشده است و از امروز انتظار می رود برخورد 
جمهوری اسالمی ایران با اروپا بابت تعهدات برجامی که صورت 
نگرفته اس��ت تغییر کند و بر اس��اس راهکارهایی که در توافق 
جامع مش��ترک تعبیه شده رفتارهای ایران در فضای هسته ای 

تغییر کند.
الزم به یادآوری است که  به دنبال محقق نشدن خواسته ایران از 
برجام در مهلت ۶0 روزه، رئیس جمهور  در جلسه هیئت دولت  
به صورت رس��می و علنی اعالم کرد: ای��ران از 1۶ تیر اقدامات 
بعدی را انجام خواهد داد، بدین شکل که از تاریخ مذکور سطح 
غنی سازی ایران دیگر ۳.۶۷ نخواهد بود؛ بنابراین تهران این تعهد 
را کن��ار می گذارد  و به ه��ر مقداری که ضرورت و نیاز باش��د، 
این س��طح را افزایش می دهد. همچنین رآکتور اراک به شرایط 
سابق یعنی شرایطی که پیش از این ادعا می شد خطرناک بوده و 
قابلیت تولید پولوتونیوم را داشت، بازخواهد گشت. اما این کاهش 
تعه��دات  واکنش های زیادی را در پی داش��ت و ایران را به گام 
دومش در این باره نزدیک کرد تا امروز با وجود اقدامات انگلیس 
د توقی��ف نفت کش ایرانی تردیدی برای اجرای فاز دوم کاهش 
تعه��دات در چارچوب بجام باقی نماند. اما میخواهیم مور کنیم 
که چه سلسله اتفاقاتی در این ۶0 روز رخ داد که ایران به اجرای 

گام دوم خود در برجام ترغیب شد.

نخستین واکنش بعد از یکسال
جمهوری اس��المی ایران بعد از یکسال مدارا با اروپایی که قول 
داده ب��ود ب��ا عمل به تعه��دات برجام جای خال��ی امریکا را پر 
کند نخس��تن گام را برای مقابل��ه با تعهدناپذیری غرب البته در 
چارچوب برجام انجام داد.بر این اس��اس مطابق توافق هسته ای 
ایران ب��ا قدرت های جهانی، در زمان اج��رای برجام تهران باید 
ذخای��ر اورانیوم غنی ش��ده خود را تا ح��د قابل توجهی کاهش 
می داد. بر این اساس ایران تعهد کرده بود که صرفا تا سقف ۳00 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص ۳.۶۷ در داخل کشور نگه 

دارد و مازاد آن را از ایران خارج کند.
با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و برگرداندن تحریم های ایران، 
تهران پس از یکسال در واکنش به آنچه »بی عملی« کشور های 
اروپای��ی و ناتوان��ی آن ه��ا در مقابله ب��ا آمری��کا  در راه اندازی 
اینس��تکس«، اعالم کرد که به س��قف نگهداری ۳00 کیلوگرم 
اورانیوم غنی ش��ده با خلوص کم و 1۳0 تن آب سنگین پایبند 
نخواهد ماند؛ بنابراین ش��ورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای که 
18 اردیبهش��ت 1۳۹8 منتشر کرد اعالم کرد که این شورا »در 
راس��تای صیانت از امنیت و منافع مل��ی مردم ایران و در اعمال 
حق��وق جمهوری اس��المی ایران مندرج در بند ه��ای 2۶ و ۳۶ 
برجام، دستور توقف برخی اقدامات ایران در توافق برجام را صادر 
نموده است.« به همین خاطر ۶0  روز به طرف های باقی مانده در 
برجام مهلت داده شد تا زمینه خرید نفت ایران و حل مشکالت 

مرب��وط به تبادالت مالی و بانکی را حل کنند. پس از این اعالم، 
س��ازمان انرژی اتمی در روز ۳0 اردیبهش��ت از چهار برابر شدن 
ظرفیت تولید غنی س��ازی اورانیوم با خلوص ۳.۶۷ خبر داد. در 
روز 2۵ خرداد عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه 
به باشگاه خبرنگاران اعالم کرد که این مهلت ۶0 روزه تحت هیچ 
شرایطی تمدید نمی شود. دو روز پس از این خبر سازمان انرژی 
اتمی به طور رس��می اعالم کرده است که میزان ذخایر اورانیوم 
غنی شده جمهوری اس��المی ایران در روز ششم تیرماه، از مرز 
۳00 کیلوگرم عبور خواهد کرد و در نهایت روز 10 تیر با اعالم 

وزیر امور خارجه کشورمان این خبر به تایید رسید.
گام دوم محکم تر

اما انگار هنوزبرای غرب عزم جزم جمهوری اس��المی مس��جل 
نشده است که در اقدامی عجیب و در هماهنگی کامل با امریکا 
نفت کش ایران را توقیف کرده است، بر همین اساس جمهوری 
اس��المی برای اجرای گام دوم کاهش تعهدات آماده می ش��ود. 
گ��ذر از مرز ۳00 کیلوگ��رم گام اول ایران برای کاهش تعهدات 
برجامی است. گام دوم شانزدهم تیر برداشته می شود و به گفته 
حسن روحانی گام دوم مربوط به سطوح باالی غنی سازی است 
که درصد آن به زودی اعالم می ش��ود.در این میان این پرس��ش 
مطرح می شود که ایران در تا چه حدی سطح غنی سازی را باال 
می برد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی کارشناسان معتقدند اگر 
ایران بخواهد درصد غنی س��ازی را باال ببرد در گام دوم اقدام به 
غنی سازی 20 درصدی خواهد 

کرد.
برجام از اجرا تا اغما

ایران پیش از برجام،  اورانیوم 
با خلوص 20 درصد هم برای 
اس��تفاده از راکتور تحقیقاتی 
تهران تولید کرده بود، اما پس 
از توافق هس��ته ای، تولید آن 
متوقف شد.راکتور آب سنگین 
اراک یکی از جدی ترین مسائل 
و از اختالفات اصلی قدرت های 
جهانی با ایران بود. قدرت های 
جهان��ی در جری��ان مذاکرات 
اتم��ی اصرار داش��تند که این 
راکتور به ط��ور کامل برچیده 
شود، اما ایران این درخواست 
را نپذیرفت. بر اس��اس توافق 
برج��ام قرار ش��د ک��ه راکتور 
آب س��نگین اراک با همکاری 
مشترک بین المللی بازطراحی 
شود، به طوری که پلوتونیوم با 
قابلیت تسلیحاتی در آن تولید 
نش��ود. مطابق تواف��ق برجام 
ایران اجازه ساخت راکتور های 
آب س��نگین دیگری یا جمع 
آوری آب س��نگین در ظ��رف 
1۵ س��ال از آغاز اجرای توافق 

هسته ای را نخواهد داشت.
در این میان علی اکبر صالحی 
معاون رئیس جمهور و رئیس 

س��ازمان انرژی اتمی جمهوری اس��المی ای��ران اعالم کرده که 
بازگشت به غنی سازی بیست درصدی »کار آسانی« است و »در 

صورت تصمیم نظام« ظرف »چهار روز« انجام می شود.
بر اساس برجام، ایران تنها مجاز به تولید اورانیوم 2۳۵ غنی شده 
با خلوص پایین و غلظت کمتر از ۴ درصد است که می تواند برای 

تولید سوخت در نیروگاه های هسته ای مورد استفاده قرار گیرد.
در ح��ال حاضر، درصد غلظت اورانی��وم در ایران افزایش نیافته 
بلکه تنه��ا وزن این مواد از مرز مج��از ۳00 کیلوگرم در برجام 
عبور کرده است.س��ازمان کنترل سالح می گوید ذخیره 10۵0 
کیلوگرمی می تواند در روند غنی س��ازی قرار بگیرد و ماده الزم 
برای س��اخت یک بمب را تولید کند.اما تهران بار ها تأکید کرده 
اس��ت که قصد ندارد سالح هسته ای بسازد.همزمان این نگرانی 
نیز عنوان شده است که ایران نه فقط از نظر وزِن ذخیره اورانیوم 

بلکه از نظر غلظت هم از ۳.۶۷ درصد فراتر برود.
فعال در چارچوب برجام

ای��ران کاهش تعهدات خود را مس��تند به بن��د 2۶ و ۳۶ توافق 
هس��ته ای می داند. بر اس��اس این دو بند، جمهوری اسالمی به 
دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل می تواند تعهدات خود را 

کاهش دهد و این به معنای نقض برجام نیست.
مطابق توافق برجام ایران مجاز بود که تا سقف سیصد کیلوگرم 
اورانی��وم با خلوص کم در انبار های خ��ود نگهداری کند. میزان 
تعیین شده ذخیره آب س��نگین ایران هم 1۳0 تن بود. آژانس 
بی��ن المللی ان��رژی اتمی در 1۴ گزارش خ��ود طی 1208 روز 
گذش��ته، تایید کرده بود که ایران درباره اورانیوم غنی ش��ده به 
تعهد خود پایبند بوده. درباره آب سنگین چند بار ایران به طور 
بس��یار محدودی در حد 100 کیلوگرم از میزان مجاز نگهداری 
فراتر رفت، اما به س��رعت خود را با تعهد برجامی اش هماهنگ 

کرد.
برخی بر ای��ن باورند که اقدامات اخیر ای��ران می تواند زمینه را 
برای بازگش��ت تحریم های بین المللی که با هدف محدود کردن 
فعالیت هس��ته ای ایران وضع ش��ده بود، فراه��م کند.اما در این 
میان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و یکی از طرف های 
برجامی در این باره اعالم کرده که حتی اگر ایران برجام را زیر پا 
بگذارد، اروپا برنامه ای فوری برای پیروی از آمریکا و بازگرداندن 

تحریم های هسته ای ایران ندارد.
گام ناکافی اروپا در اینستکس

اینستکس در مهلت ۶0 روزه با شویی بین المللی مثال عملیاتی 
ش��د اما این گام که نشان از نیاز اروپا به ماندن جمهوری اسالم 
در تعهد برجام بود هم در عمل تفاوتی با قراردادهایی که بس��ته 
ش��ده و اجرا ش��ده نداش��ت و عمال به مبادله نفت در برابر دارو 
تقلیلی یافت تا دوباره کاری از پیش نرود.  اروپا در طول یکسال 
خ��روج آمریکا از برجام در تمام م��دت در حال دادن وعده های 
بدون پشتوانه بود تا ایران را به اجرای یک طرفه تعهدات خود در 
این توافق وادار کند.یکی از مهمترین این وعده ها پس از خروج 
آمریکا از برجام، راه اندازی س��ازوکاری برای ایمن سازی تجارت 
میان ایران و اروپا بود. در ابتدا طرح کانال ویژه مالی )SPV( ارائه 
شد و بعد از ۹ ماه وعده های پیاپی در نهایت، سازو کار اینستکس 
به عنوان بخشی از اس پی وی اجرایی شد. هر دو عمال در طول 
یکس��ال به جایی نرس��ید هر چند در روز های پایانی مهلت ۶0 
روزه ایران و همزمان با برگزاری دوازدهمین کمیسیون مشترک 
برجام از اجرایی ش��دن اینس��تکس با یک خط اعتباری محدود 

خبر دادند که به هیچ وجه جوابگوی نیاز های ایران نبود. 

گام دوم کاهش تعهدهای هسته ای شروع می شود

فعال، راهکار برجامی برای مقابله به مثل با غرب

اروپا دنباله رو و کمک کار 
آمریکا است

گفته می ش��ود مث��اًل بین اروپ��ا و آمریکا ش��کاف به 
 وجود آمد؛ خب بله، ممکن اس��ت یک شکاف ظاهریِ  
کم اهّمّیتی هم بینشان ]به  وجود آمده[، لکن ما برای 
این مذاک��ره نکردیم. ما مگر مذاک��ره 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 شده، 
ارزش زی��ادی را نخواهد داش��ت. و ع��رض کردم که 
]اروپایی ها[ مخالفت ه��م نمی کنند؛ اروپایی ها دنبال 
آمریکا حرکت میکنند، به همدیگر کمک هم میکنند. 
به یکدیگر پیام هم می دهند، یکدیگر را تقویت روحی 
هم میکنند. خب، اینها چیزهایی است که ما به عنوان 

تجربه ی برجام باید در نظر داشته باشیم. 
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مخاطب شمایید

اختالس دامادم به من چه؟

برادر ش��ریعتمداری: اگر دام��ادم خطایی کرده باید با 
او برخورد شود.

با توجه به این اظهارنظر منظور از واژه "برخورد" کدام 
یک از گزینه های زیر است.

الف( کوبیدن با پشت دست به دهان
ب( سه بار ضربه آرام به شانه و گفتن عبارت تو خیلی 

بدی بد بد بد بد
ج( تبعید به مناطق بد آب و هوای کانادا

د( کم محلی پدرخانم به ایشان

ایضا برادر شریعتمداری: در این مدت که من مسئول 
ب��وده ام، دامادم هیچ وق��ت نه ب��رای ارتباطی از من 

درخواست کرده و نه من برای او انجام داده ام.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( هادی رض��وی به طور خودجوش اختالس کرده 
است.

ب( هیچ دامادی جرات ن��دارد درباره "ارتباط" با پئر 
خانمش حرف بزند.

ج( ما هم که خوابیم و چیزی نمی فهمیم.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
همچنان برادر شریعتمداری: اگر بچه من را هم جلوی 

من ... کنند به کسی باج نمی دهم.
الف( داغ
ب( فلک
ج( دعوا

د( هیچکدام

ننجون

انگلیس خودش را در باتالق 
نیندازد

تویت- علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس و 
عضو  کمیس��یون امنیت ملی مجلس نهم در واکنش 
به جدیدترین اقدام خصمانه انگلیسی ها نوشته است: 
»سربازان انگلیس اینبار در قالب دزدان دریایی جبل 
الطارق بر عرشه نفتکش ایران قدم گذاشته و به بهانه 
تحریم س��وریه توسط اتحادیه اروپا، آن را توقف کرده 
ان��د. روباه پیر گرچه باتجربه و مکار اس��ت ولی ظاهرا 
دچار آلزایمر ش��ده اس��ت که ایگونه هم��راه با ترامپ 

دروغگو خود را در باتالق گرفتار می کند.«

غصب اموال دیگر جوامع از 
سیاست های انگلستان است

تویی��ت- عباس��علی کدخدای��ی س��خنگوی 
ش��ورای نگهبان نوش��ت: غصب اموال دیگر جوامع از 
سیاس��ت های انگلستان اس��ت. فاجعه 1۹1۷ و مرگ 
۹ میلی��ون ایرانی، توقیف پول های ایران علیرغم رای 
دادگاهه��ای داخلی خود، و اکنون نیز توقیف کش��تی 
تجاری ایران، نشان از آن دارد که این کشور همچنان 
به سیاست راهزنی ادامه داده و عمال پای بند به برجام 

نیز نمی باش��د.

سیاست مجازی

فراخوان نوبت اول
شماره 98-4/ت

اداره کل نوسازى مدارس استان کرمان  در اجراى آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات در نظر دارد  تجهیزات به شرح ذیل را با روش 
مناقصه عمومى دو مرحله اى از تامین کنندگان واجد شرایط خریدارى نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود از تاریخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت یک 

روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایید.
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