
هنگامی که س�خن از برجام به میان می آید، چنان 
ادبیاتی از سوی طرفداران برجام بیان می شود که 
اگر کسی شرایط کش�ور را نداند، فکر می کند که 
اتفاق خارق العاده ای افتاده و کشوری در بحران و 

متالطم را نجات داده است.
اما طولی نکشید که خود دولتمردان با این رویکرد 
خوش�بینانه، متوجه شدند که برجام نه تنها رونق 
اقتص�ادی مد نظر آنها را فراهم نکرد، بلکه با خود 
مش�کالت و فش�ار اقتص�ادی، بی�کاری، گرانی و 
... به دنب�ال آورد. این روزها ک�ه مردم می گویند 
اگ�ر انرژی و پش�تکاری ک�ه برای حص�ول برجام 
دنبال می ش�د برای تقویت اقتصاد کشور بکار می 
رفت و اگ�ر دولتمردان با بی تدبیری چش�م امید 
به بیگانه نمی بس�تند، امروز کش�ور شاهد چنین 
ش�رایطی نب�ود. این درحالی اس�ت ک�ه از همان 
ابتدای کار، مقام معظم یادآور ش�دند که نس�بت 
به مذاکره با امریکا خوشبین نیستند و اینکه آنها 
دست آهنی نش�ان بدهند و بگویند مذاکره کنیم 
را مذاکره نمی دانند. همچنین اینکه با لبخند وارد 
میدان ش�وند و خنجری را پش�ت سرشان مخفی 
کنن�د، نمی پذیرند. ایش�ان تاکید کردن�د که باید 
امضای برجام بر طبق خط مش�ی ها و راهبردهای 
کالن جمهوری اس�المی ایران انجام شود و شروط 
9گانه ایش�ان  در مورد برجام به اجرا درآید، اما به 
این نکات توجه نش�د. حاال ای�ده دولتمردان برای 
ش�انه خالی کردن از مس�ئولیت برجام این است 
ک�ه از تایید رهبر معظ�م انقالب برای پوش�اندن 
اشتباه خود مایه بگذارند، موضوعی که در گذشته 

نمونه هایی از آن دیده شده است. 
 فرار از مسئولیت 

بارها ش��اهد بوده ایم بس��یاری از کسانی که در شکل 
گی��ری برجام نقش داش��تند و آنهایی ک��ه از توافق 
هسته ای حمایت می کردند، در مصاحبه های خود بر 

این نکته تاکید داش��تند که مذاک��رات با امریکایی ها 
ب��ا هماهنگی کام��ل رهبر معظم انقالب انجام ش��د. 
مصوم��ه ابت��کار معاون رئی��س جمه��ور در این باره 
گفته بود؛ »توافقنامه ب��ا مجوز مقام معظم رهبری و 

هماهنگی های صورت گرفته امضا شد«. 
»رس��ول منتجب نیا« از سیاستمداران اصالح طلب و 
دبی��ر کل حزب جمهوریت، ه��م در این رابطه اظهار 
کرد: برج��ام، نه تصمیم روحانی که کار رهبری نظام 
بوده است. »محمدرضا تابش« نماینده مردم اردکان 
در ادوار ششم تا دهم مجلس نیز مدعی شده بود که 
ادامه مذاکره با اروپا پس از خروج آمریکا از برجام نیز 
تصمی��م رهبری نظام بوده! چندی پیش نیز مش��اور 
اس��بق رئیس جمهوری و عضو شاخص حزب اعتدال 
و توس��عه دراین باره گفت: »نمی توان گفت که اصال 
رهب��ری در جریان ام��ور مربوط به توافق هس��ته ای 
نبوده اند و دولت به دور از چش��مان رهبری مخفیانه 
توافقی را امضا کرده اس��ت. این صحبت و ادعا نسبت 

ناروا دادن به جایگاه رهبری است.«
اکب��ر ترکان که پیش از ای��ن گفته بود هر روز تاخیر 
در امضا نکردن برجام موجب خس��ارت 100 میلیون 
دالری برای کشور می ش��ود، در روزهای گذشته نیز 
اظه��ار کرد: هیچ ک��س پیش بینی نمی ک��رد آمریکا 
از برج��ام خارج ش��ود. آیا کس��ی پیش بینی می کرد 
شخصیتی همچون ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود؟ 
وقتی ش��خصیتی مانند ترامپ خ��ود را مقید به این 
قاع��ده بین الملل��ی نمی داند، نه تنها درم��ورد برجام 
بلکه از وقتی رئیس جمهور آمریکا ش��د، این کشور از 
خیلی پیمان های بین المللی عدول کرده و بس��یاری 
از تعه��دات بین الملل��ی خود را انجام ن��داده و خیلی 
از موافقتنامه هایی که دول��ت آمریکا امضا رده بود را 
پشت پا زده اس��ت. این درحالی است که مقام معظم 
رهبری بارها در فرمایش های خود به این نکته تاکید 
کردند که امضای برجام به میل و ایده ایش��ان انجام 

نشده و ایشان چندان اعتقادی هم بر آن نداشتند . 
از جمل��ه اینکه رهب��ر انقالب در دی��دار با جمعی از 
دانش��جویان و نمایندگان تش��کل های دانشجویی در 
خرداد ماه 98 فرمودند: آن طور که برجام عمل ش��د، 
من خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به رئیس جمهور 

و وزیر خارجه گفتیم و تذکر دادیم. ایشان دراین باره 
در پاسخ به س��وال یکی از دانشجویان در باره »اقدام 
برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری« به 
صراحت تأکید کردند: شما البته چشم و هوش دارید 
و هم��ه چی��ز را می فهمید. در آن نام��ه ای که درباره 
برجام به مسئوالن نوشتم مشخص است که تصویب 
باید چگونه باش��د. در آن نامه شرایطی ذکر شده که 
در آن صورت، تصویب می ش��ود. مقام معظم رهبری 
همچنین تاکید کردند که به شرایط توصیه شده برای 
اجرای این توافقنامه آنطور که باید عمل نشد و اینک 
وظیفه رهبری نیست که به صورت مستقیم وارد عمل 
شود و جلوی اجرای برجام را بگیرد. ایشان  در مهرماه 
94 درس��ت 3 ماه پس از امضای برجام نیز در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور ش��روط 9 گانه ای را عنوان و 
تاکید کردند که در صورت اجرای این شروط با برجام 
موافقت خواهند کرد. رهبر معظم انقالب همچنین در 
اول فروردین 95 در اجتماع پرشور زائران و مجاوران 
حرم مطهر رض��وی)ع( فرمودند:»وزی��ر محترم امور 
خارج��ه )آقای ظریف( به من گفت: »ما نتوانس��تیم 

برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم«. 
 تاکید رهبری بر حفظ هوشیاری و لغو تحریمها 

رهب��ر انقالب باره��ا در فرمایش های خ��ود بر حفظ 
هوشیاری در مقابل خصومت های امریکا تاکید کردند. 
ایشان دستورات مهمی را درخصوص رعایت و حفظ 
منافع ملی و مصالح عالیه  کشور صادر و با برشمردن 
تأکیدات و الزامات 9 گانه در اجرای برجام، مصوبه ی 
جلس��ه ی ۶34 مورخ 19/ 05/ 94 شورای عالی امنیت 
ملی را ب��ا رعایت این موارد و الزام��ات تأیید کردند. 
ایش��ان در نامه ای به رئیس جمهور و رئیس ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی، با اش��اره به بررس��ی های دقیق و 
مس��ئوالنه ی برجام در مجلس و شورای عالی امنیت 
مل��ی و عبور این موافقتنام��ه از مجاری قانونی اظهار 
داش��تند:  محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل 
گرفته اس��ت، دچار نقاط ابهام و ضعف های ساختاری 
و موارد متعّددی اس��ت که در صورت فقدان مراقبت 
دقیق و لحظه  به  لحظه، می تواند به خسارتهای بزرگی 
برای حال و آینده ی کشور منتهی شود. از سوی دیگر 
یکی از نکات مهم مد نظر رهبر معظم انقالب در این 

مس��یر لغوهمه تحریمها بود. در بخشی از توصیه های 
ایش��ان آمده اس��ت: از آنجا که پذی��رش مذاکرات از 
س��وی ایران اساساً با هدف لغو تحریم های ظالمانه ی 
اقتصادی و مالی صورت گرفته و اجرایی شدن آن در 
برجام به بعد از اقدام های ایران موکول ش��ده اس��ت، 
الزم اس��ت تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری 
از تخلّف طرف های مقابل تدارک شود، که از جمله ی 
آن اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه ی اروپا 
مبنی بر لغو تحریم ها اس��ت. در اعالم اتّحادیه ی اروپا 
و رئیس جمه��ور آمری��کا، باید تصریح ش��ود که این 

تحریم ها بکلّی برداشته شده است.
س��وال اینجاس��ت، آیا در امضای برجام به این نکته 
توجه شده بود؟ ایشان همچنبن در دیدارها و سخنان 
خود با اش��اره به بدعهدی اروپایی ها یادآور شدند، ما 
بنای دعوا با اروپا را نداریم اما این س��ه کشور اروپایی 
نش��ان داده اند که در حس��اس ترین مواقع، با آمریکا 
همراهی می کنند. حرکت زش��ت وزی��ر امور خارجه 
فرانسه در مذاکرات هس��ته ای و تقسیم نقش پلیس 
ب��د و پلیس خوب با آمریکا و همچنین مانع تراش��ی 
دولت انگلیس در قبال حق خرید کیک زرد براساس 
برجام نمونه هایی از همراهی اروپا با آمریکا هس��تند؛ 
اروپایی ها حرف هایی می زنند اما تاکنون ندیده ایم که 
به معنی واقعی کلمه در مقابل آمریکا ایستاده باشند. 
اروپایی ها باید ثابت کنن��د که این بار قصد تکرار آن 

بدعهدی را ندارند. آیا به این نکات توجهی شد؟
 بازی با کلمات 

از سوی دیگر دولت روحانی برای دستیابی به اهداف 
خ��ود به تایید رهبری اش��اره می کن��د.  رهبر معظم 
انقالب در 2۶ شهریور 98-  فرمودند:»چنانچه آمریکا 
ح��رف خود را پ��س گرفت و توبه ک��رد و به معاهده 
هسته ای)برجام( که آن را نقض کرده است، بازگشت، 
آن وقت در جمع کش��ورهای عضو معاهده که شرکت 
و ب��ا ای��ران صحبت می کنن��د، آمریکا ه��م می تواند 
ش��رکت کند، اما در غیر ای��ن  صورت هیچ مذاکره ای 
در هیچ سطحی بین مس��ئوالن جمهوری اسالمی و 
آمریکایی ه��ا اتفاق نخواهد افتاد، نه در نیویورک و نه 
غیر آن«. پس از انتشار بیانات مذکور، حامیان برجام 
مدعی ش��دند که این بیانات مص��داق تایید برجام از 

سوی رهبر معظم انقالب است!
 مردم چه می گویند؟

مردم به یاد دارند زمانی که حامیان برجام از پیروزی 
خود صحبت می کردند و تاکید داشتند که به واسطه 
برجام فتح الفتوحی بزرگ در کشور رخ داده و در مدت 
زمان بسیار کوتاه تمام مشکالت کشور به تاریخ خواهد 
پیوست اما مردم دیدند که تبعات و آثار امضای برجام 
نه تنها  »تقریبا هیچ« بلکه خسارت بار بود.  مردم می 
دانند که چه کسانی نامه های تبریک می فرستادند و از 
تضمین جان کری سخن می گفتند. آنها بر این باورند 
که اگر قبل از اجرای تعهدات برجام توس��ط ایران که 
بارها و بارها توسط بازرسین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تایید شده است، به وسیله عمل به توصیه های 
رهبری، خسارت کش��ور بیمه شده بود، حاال شرایط 

کشورمان به گونه ای دیگر بود. 
اینکه بخواهند مس��ئولیت برجام را بر گردن رهبری 

بیندازند بی انصافی و فرافکنی محض است. 
طرفداران دولت ش��اید فک��ر می کنند که مردم دچار 
فراموش��ی ش��ده اند، اما مردم اگر نخواهند به حافظه 
تاریخ��ی خود رجوع کنند بس��ادگی م��ی توانند در 
عصری که محتوای همه مطالب در رس��انه ها موجود 
اس��ت به حقیقت دس��ت یابند. تنها  با یک جستجو 
س��اده در اینترنت می توان دریافت که چه کسی چه 
می گفت و چه عقیده ای داشت بنابراین قضاوت کردن 

کار سختی نیست . 

 چهار شنبه  25 تیر 1399  شماره 5353 

اذان ظهر: 13:11 اذان مغرب: 20:39 اذان صبح فردا: 4:17  طلوع آفتاب فردا: 6:01
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک 1۶  تلفن: ۶-88013870  نمابر: 88007575  

 کدپستي: 1438۶34871  شاپا: 3947 - 2008 

 سازمان آگهي ها: 8800۶۶88 
 چاپ: کارگر ۶۶81731۶ 

www.siasatrooz.ir

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی

امام علی )ع(: از حرص، با قناعت انتقام بگیر، چنان که با قصاص از 
دشمن انتقام می گیری.

گزارش "امیرحاتمی" از وضعیت 
دفاعی کشور به نمایندگان مجلس

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس نشست 
اعضای این کمیسیون با وزیر دفاع را تشریح کرد.

ابوالفضل عمویی س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس  با اشاره به جلسه امروز 
این کمیسیون،گفت: این جلسه با حضور امیرحاتمی 
برگزار شد و موضوعات مختلف مرتبط با حوزه دفاع 
و فعالیت ه��ای وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 

مسلح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در این جلس��ه ضمن ارائ��ه راهبردهای تقویت توان 
دفاعی کشور، مروری به تهدیدات جمهوری اسالمی 
ایران کرد و راهبردهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع 
برای تقویت توان دفاعی کش��ور ارائه شد. سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: از جمله 
راهبردهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح، حفظ و تقویت ت��وان بازدارندگی 

فعال کشور است.
عمویی گف��ت: امیرحاتمی به موضوع همکاری های 
دفاعی کش��ورمان و تقویت دیپلماس��ی دفاعی هم 
اش��اره کرد و گزارشی در این باره ارائه شد و موضوع 
تعامالت حوزه دفاعی کش��ور با کشورهای همسایه 
و دوس��ت همچون چین و روسیه مورد بررسی قرار 
گرفت. وی تصریح کرد: در این جلسه دستاوردهای 
صنای��ع دفاع��ی کش��ور در حوزه موش��کی، صنایع 
دریایی، پهپاد و ناو مورد بررسی قرار گرفت و گزارش 
بسیار خوبی از عملکرد صنایع دفاعی کشور و حوزه 
های مرتبط ب��ا وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مس��لح ارائه شد. س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس اظهارداشت: اقدامات وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح و تعامالت این وزارتخانه با مجلس 
در جهت بهبود معیش��ت ش��اغالن و بازنشستگان 

نیروهای مسلح بررسی شد.  تسنیم 

عضو مجلس خبرگان: 
مجلس در استفاده از ابزار سؤال و 

نظارت، عقالنیت انقالبی را به 
نمایش بگذارد

عضو مجلس خبرگان گفت: نظارت و س��ؤال باید در 
یک سازوکار عقالنی شکل بگیرد که هر بیننده ای را 
به تأیید وادار کند نه اینکه برخاسته از جوزدگی و یا 

جانب داری از یک جریان خاص باشد.
حّجت االس��الم محّمد حاج ابوالقاسم دوالبی، عضو 
مجل��س خبرگان رهبری با اش��اره ب��ه بیانات رهبر 
معّظ��م انقالب در ارتب��اط تصویری ب��ا نمایندگان 
مجلس یازدهم گفت: مجلس ش��ورای اس��المی از 
اصلی ترین نهادهای نظام اس��ت و وظایف مهمی را 
ب��ه دوش دارد، از جمله اینکه می توان��د از دولت و 
مسئولین سؤال داشته باشد و حتی در برخی موارد، 
برخی از ارکان دستگاه اجرایی را استیضاح کند. وی 
ادام��ه داد: نکته مهم این اس��ت ک��ه این ظرفیت با 
چه هدفی برای مجلس قرار داده شده است. طبیعتاً 
هدف از این ظرفیت، حل مسائل کشور و جلوگیری 
از هدر رفت منابع و معطل ماندن سرمایه های کشور 
اس��ت. اگر قرار باش��د این ظرفیت تبدیل به ابزاری 
برای تس��ویه حس��اب و یا خدای ناکرده رفتارهایی 
برخاس��ته از عصبانی��ت و مانند آن ش��ود و در غیر 
چارچوب اخالقی و ش��رعی صورت بگی��رد،  به ضّد 

خودش تبدیل می شود.  فارس 

خبر

بنیاد برکت امسال 200 مرکز فرهنگی 
مذهبی می سازد

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام در س��ال جاری 200 مرکز فرهنگی 
مذهبی را در سراس��ر کش��ور به بهره برداری می رس��اند. مع��اون عمرانی و 
طرح ه��ای زیربنایی بنیاد برکت ب��ا اعالم این خبر افزود: ب��ا افتتاح و آغاز 
به کار این 200 مرکز شامل مسجد، حسینیه، مصلی، خانه عالم و دارالقرآن، 
تع��داد مراک��ز فرهنگی مذهبی بنیاد در کش��ور به 1400 مرکز می رس��د. 
محمد مهجوری اظهار داش��ت: بنیاد برکت در سال 1398 نیز در ساخت و 
تکمیل 200 مرکز فرهنگی مذهبی مشارکت داشته است. وی صریح کرد: 
بنیاد برکت برای س��اخت این 1510 مرکز فرهنگی مذهبی 1550 میلیارد 
ریال اعتبار را پیش بینی و هزینه کرده اس��ت. مع��اون عمرانی و طرح های 

زیربنایی بنیاد برکت با تاکید بر این که این مراکز فرهنگی مذهبی در تمامی 
اس��تان های کشور احداث شده یا در حال س��اخت است، گفت: استان های 
خوزستان، سیستان و بلوچس��تان، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و مازندران 
به ترتیب دارای بیش��ترین سهم از پروژه های فرهنگی مذهبی بنیاد برکت 
هس��تند. مهجوری گفت: توجه و رس��یدگی به امور فرهنگی از دغدغه های 
همیشگی مقام معظم رهبری و جزو اولویت های مهم نظام و هم چنین ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( بوده اس��ت  و بدون  شک انجام این مأموریت 
بدون ساخت اماکن و ایجاد زیرساخت های فرهنگی مذهبی میسر نخواهد 
بود. وی ادامه داد: بر همین اساس، طی سال های گذشته، بنیاد برکت در این 
زمینه فعالیت های گسترده ای داشته است و تاکنون قرارداد ساخت 1510 
مرکز فرهنگی شامل مسجد، حسینیه، خانه  عالم، دارالقرآن، مصلی را در 
مناطق کم تر توسعه یافته  کشور منعقد کرده که از این تعداد، 1400 مرکز 

تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

خ��ب��ر

گزارش

آگهى تجدید مناقصه عمومى 

مهدى ناصرى مقبل - شهردار کمال شهر

دوم
ت 
نوب

((آگهى تجدید مناقصه عمومى))

دهقان _ شهردار ورامین 

دوم
ت 
نوب

شهردارى ورامین

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1399 پروژه هاى ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجدالشرایط واگذار 
نماید .

قیمت بر اساساعتبار (ریال)ردیف بودجه مصوب سال 1399پروژه

فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند 6/000/000/000ردیف 1-2-402جدولگذارى معابر سطح شهر (نواحى چهارگانه)
فرودگاه سال 1399

فهرست بهاى راه ، راه آهن و باند 7/000/000/000ردیف 1-2-402جدولگذارى معابر سطح شهر (ناحیه 3)
فرودگاه سال 1399

- داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامین مراجعه و اسناد تجدید 
مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس: 7-   36242525 داخلى 364 _ 366 
_ شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

_  هزینه درج آگهى و کارشناسى بعهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود
_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود مى باشد .

کارت پای�ان خدم�ت اینجان�ب آرش خضر حی�دری وار فرزند 
مرتض�ی به کد ملی 4310479866 مفق�ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

آگهی مفقودی

سرکار خانم سعیده کوثری
ب�ا امتن�ان بیکران از زحمات بی ش�ائبه ی ش�ما در 
تعلیم و آموزش دانش آموز نازنین زهرا خسروآبادی 
و همچنین کلیه همکاران ش�ما در مدرس�ه قدوسی 
نمیتوانی�م معنایی باالتر از تقدیر و تش�کر بر زبان 
جاری سازیم، هرچه گوئی و سرائیم کم گفته ایم.

تقدیر و تشکر

فرافکنی و فرار از مسئولیت در امضای برجام 

قضاوت در مورد برجام کار سختی نیست

رهبر انقالب بارها 
در فرمایش های 

خود بر حفظ 
هوشیاری در مقابل 

خصومت های 
امریکا تاکید 

کردند.
ایشان فرمودند: 

محصول مذاکرات 
که در قالب برجام 

شکل گرفته است، 
دچار نقاط ابهام 

و ضعف های 
ساختاری و موارد 

متعدّدی است 
که در صورت 

فقدان مراقبت 
دقیق و لحظه  به 

 لحظه، می تواند به 
خسارتهای بزرگی 

برای حال و آینده ی 
کشور منتهی شود. 


