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 رهبر خوبان

رئيس جمهور امريکا : بدون اين 6 شرط در برجام نمي مانيم

امام خميني، مرحوم حاج احمدآقا، آيت اهلل بهاءالديني، 
حسين قدياني
  يادداشت

عالم��ه ذوالفنون؛ حس��ن زاده آملي، عالم��ه گران قدر؛ 
محمدتقي جعفري، مرجع صاحب نفس؛ آيت اهلل بهجت، 
آيت اهلل خوش وقت، حاج آقا مجتبي تهراني، آقا عزيز، قاس��م سليماني، باقري روزگار 
جنگ، باق��ري جنگ روزگار، سيدحس��ن نص��راهلل، عم��اد مقاومت و ايس��تادگي، 
طهراني مقدم بلندباال، سردار شهيد حاج حس��ين همداني، بلباسي مخلص و بي ادعا، 
مصطفي چمران، مصطفي احمدي روشن، مصطفي صدرزاده، محسن حججي، مادران 
محترمه و صبور همين شهداي اخير خيابان پاسداران، پدر شهيدان دستواره، شيرزن 
چشم  به راه اس��طوره اي به نام حاج احمد، خود س��ردار انتهاي افق، شهيدان حسين 
غالم كبيري و اميرحسام ذوالعلي، ش��مع جمع منور آزادگان؛ مرحوم ابوترابي، همه 
مردمي كه ۹ دي ۸۸ آمدند، راهپيمايي كنندگان همين ۲۲ بهمن تماشايي، دختران 
واقعي خيابان انقالب، پسران غيور ميدان آزادي، پيرزني كه با عصايي در يك دست و 
قاب عكسي در يك دست ديگر آمده بود، همسران ايثارگر جانبازان، عشق درصدي هاي 
ويلچرنشين، مجانين باصفاي مجنون، بازماندگان خيبر و بدر، دردكشيده هاي اروند، 
فاتحان فاو، والفجر هشتي ها، كربالي پنجي ها، انصارالحسيني ها، پدراني كه »كاكه« 
خوانده مي شدند، مادراني كه »دا«! علي خوش لفظ، ميرزامحمد سلگي، پيشكسوتان 
جهاد و شهادت، اصحاب ژن شب زنده داري، شيران روز، پارسايان شب، عرفاي هميشه 
زنده بازي دراز پر رمز و راز، بچه هاي هنوز پاي كار فتح المبين، راوي خوش الحان فتح 
كه راه هاي آسمان را آشناتر بود تا راه هاي زمين، بلبل خوش خوان خميني، سينه زنان 
حس��ينيه همت، عش��اق »كربال، كربال! ما داري��م مي آييم«، اربعيني ه��ا، از نجف تا 
كرباليي ها، عاشورايي ها، دلدادگان علمدار اباعبداهلل، عباس هاي تشنه لب دشت عباس، 
روضه خوان هاي ام البنين، شهيد علمدار و مداحان و سخنرانان و مستمعان عالي مقام 
بيت رهبري كه هر كدام شان به تنهايي، درجات بزرگي از بندگي و وصال و معرفت و 
بصيرت داش��ته و دارند، تنها و تنها ش��ماري از مردان و زنان خداي��ي و روح اللهي و 
علي الدوام جاويدان و تا ابد حي و حاضر و ناظر انقالب اسالمي هستند كه بارها و بارها 
اذعان كرده اند به رهبري حكيمانه رهبر انقالب و صالحيت ايشان براي امامت امت! در 
ليس��تي كه نام بردم، خميني با آن عظمت، فقط يك نفرشان بود! و حضرت آيت اهلل 
حسن زاده آملي فقط يك نفر! و حاج قاسم فقط يك نفر! خب! يكي هم سالياني است 
كه بر اس��اس كمبود لياقت و قلت س��عادت، ليس��ت ديگري را برگزيده! ليستي كه 

مفتخر)!( به حضور بني صدر است! و مريم قجر عضدانلو ابريشمچي رجوي كه نام هر 
بدكاره اي را در فاميلي طوالني خود يدك مي كشد! و يكي هم آن شيخ بي سواد كه از 
چهار نفر، پنجم شد! و يكي هم آن مهندس كه وسط برگزاري انتخابات و در حالي كه 
هنوز مردم داشتند رأي مي دادند، متوهمانه و از سر منيت، اعالم پيروزي كرد! آري! 
ليست آدم بدها در هواي نفس، نفس مي كشد! در سوادي من! و آن بي صفت كه خودش 
را سوپرمن مي خواند، بايد هم از مدت ها پيش، خودش را جا كند در اين ليست! حاال 
برگرديد به اول متن! وقتي خامنه اي را ليس��ت بلندبااليي تأييد كرده و مي كنند كه 
خميني با آن عظمت، فقط يك نفرش��ان اس��ت، چه باك از نامه سرگش��اده يا نامه 
متوهمانه؟! بعضي ها توهم زده اند پريدن شان از درخت انقالب، انقالب را هم مي پراند 
ليكن كي و كجا مگس��ي از ش��اخه درختي پريده و آن درخت اصاًل متوجه ش��ده؟! 
بني صدر، مگسك رژلب زده اي بود كه توهم زده بود حريف آه مادران شهدا هم مي تواند 
بشود! مجدداً برگرديد به ليس��ت ابتداي متن! من البته مشخصاً ننوشتم از مادر پنج 
شهيدي كه مي گفت؛ »گيرم پسري نداشته باشم اما جان خودم كه هست!« چند روز 
ديگر، خيبر است و بدر! و همين كه بهار، سربرسد، فتح المبين! و چند روز ديگرش، دهم 
ارديبهشت؛ روز شروع الي بيت المقدس! ما دو ركعت نماز فتح به قبله اول مسلمين، 
بدهكاريم كه ان شاءاهلل حتماً آن را خواهيم خواند! در سر ما، سوداهاي بزرگي است! و 
قدرمس��لم، به حركت خود ادامه خواهد داد قطار انقالب! قطاري كه در تواتر نسل ها، 
هميشه مسافر نوبه نو دارد و در همه ايستگاه هاي بعدي، محسن حججي هاي ديگري، 
چه باك از پياده شدن متوهمان دارد؟! هيهات! ما ملت صدر اسالم نيستيم كه با افتادن 
خواص بي خاصي��ت بيفتيم! كه بارها در مق��ام عمل، ثابت كرده اي��م؛ »ما اهل كوفه 
نيستيم، علي تنها بماند«! ۸۸ براي ما »قانون« مالك بود و »مردم ساالري« و »رعايت 
حرمت انتخابات« و »پرهيز از هرج و مرج و فتنه و دروغ و آشوب« و امروز هم! و فردا 
هم! ما عاشق چشم و ابروي اصول مقدس مان هستيم، نه خواص! مي خنديم به صورت 
متوهم كساني كه مدت هاست دارند با وس��ايل آرايش بني صدر، سرخاب و سفيداب 
مي كنند نفس اماره خود را! توهم، بيچاره مي كند آدم را! مثل مگسي كه از پنجره قطار 
رفته بيرون و دارد خط و نش��ان مي كشد براي مس��افران! آن هم چه مسافراني! امام 
خميني، مرحوم حاج احمدآقا، آيت اهلل بهاءالديني، عالمه ذوالفنون؛ حسن زاده آملي، 
عالمه گران قدر؛ محمدتقي جعفري، مرج��ع صاحب نفس؛ آيت اهلل بهجت. . . مخلص 

كالم؛ بر خامنه اي، رهبر خوبان، صلوات!

 دونالد ترام��پ در كنگره 
محافظ��ه كاران امري��كا   جهان

ضمن تكرار ادعاهاي ضد ايراني، دلخوري خودش را از 
اينكه ايراني ها »مرگ بر امريكا« مي گويند، ابراز كرد. 
يك مقام امريكايي هم گف��ت كه رئيس جمهور امريكا 
شش شرط را براي ماندن در برجام مطرح كرده است. 

دو روز پس از اظهارات سيد عباس عراقچي، معاون وزير 
خارجه ايران مبني بر اينكه »ايران در برجامی كه سودی 
ندارد، باقي نمي ماند«، دونال��د ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا جمعه ش��ب در كنگره محافظه كاران س��خنان 
تندي را عليه توافق هس��ته اي ايران و 1+5 ايراد كرد. 
ترامپ جمعه شب در س��خنراني خود همچون دفعات 
گذشته از برجام انتقاد كرد و گفت: »ما توافق فاجعه بار 
و يكجانبه هسته اي با ايران را تأييد نكرديم. ايران مرگ 
بر امريكا مي گويد. چطور پايبن��دي آنها را )به برجام( 
تأييد كنم؟« او بار ديگر برج��ام را بدترين توافق اعالم 
كرد و مدعي ش��د: مدعي ش��د: »ما اين وضع در هم و 
برهم )درباره برجام( را تأييد نكردي��م. آنها با ما رفتار 

بدي مي كنند«.
 ترامپ تأكيد كرد: »)جان( كري شايد بدترين مذاكره 

كننده باشد و البته خود شخص اوباما«. 
همزمان با س��خنان ترامپ، يك مقام ارشد امريكايي 
در گفت وگو با واشنگتن پست اعالم كرد كه واشنگتن 
ماندن در برجام را به اصالح شش حوزه در ايران منوط 
كرده است. رئيس جمهور امريكا اين شش حوزه اصلي 
را مشخص كرده كه كشورهاي اروپايي بايستي در آن 
حوزه ها با امريكا جهت تشكيل جبهه اي واحد و مطالبه 
براي تغيير رفتار ايران هم��كاري كنند. رئيس جمهور 
امريكا پيش تر توافق هسته اي را به سه شرط منوط كرده 
بود و از كنگره و كشورهاي اروپايي خواسته آنها را اصالح 
كنند. او خواستار آن شده كه »بندهاي زوال پذير برجام 

تغيير يافته و دائمي شوند«، »تمامي سايت ها از جمله 
س��ايت هاي نظامي در معرض بازرسي هاي بين المللي 
قرار بگيرند« و »برنامه موش��ك هاي بالس��تيك ايران 

محدود شوند.« 
»حقوق بشر«، »تهديدهاي سايبري« و »فعاليت هاي 
اقتصادي سپاه« سه حوزه ديگر عالوه بر درخواست هاي 

گذشته ترامپ است. 
پي��ش از ترامپ، ماي��ك پنس، مع��اون رئيس جمهور 
امريكا در سخناني مدعي ش��ده بود كه امريكا بار ديگر 
برجام را تأييد نخواهد كرد. ترامپ سه ماه )تا ماه مي( 
به كشورهاي اروپايي مهلت داده است تا نواقص مورد 
ادعاي ترامپ را رفع كنند، در غير اين صورت واشنگتن 
از اين توافق كه به ادعاي ترام��پ بدترين توافق تاريخ 
است، خارج خواهد شد. دونالد ترامپ، برنامه موشكي 
اي��ران را تهديدي براي منافع عم��ال منطقه اي آن در 
خاورميانه مي داند و مدعي است كه بايد توافق ديگري 
براي محدود كردن برنامه موشك هاي بالستيك ايران 
انجام شود؛ درخواستي كه از س��وي مقامات ايراني رد 
شده و مقامات ايراني گفته اند كه برنامه دفاعي ايران به 

هيچ وجه قابل مذاكره نيست. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 شنبه 5 اسفند1396   -    7 جمادي الثاني 1439

سال نوزدهم- شماره 5318 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

رهبر خوبان/ حسين قدياني 1

توطئه به نام دراويش، اقتدار پليس
 و غفلت هايي كه شد/ حسن رشوند

۲

نشانه   هايی از واقع گرايی در سياست برجامی 
دولت/ سجاد مرادی کالرده

15

عرضه ارز پولشويي!
   ارز ديجيتال هر چند هنوز در فضاي كس��ب و كار ايراني 
شناخته شده نيست، اما در دنيا توانسته است براي خودش جا 
باز كند، ولو تحت عنوان ابزاري براي پولشويي!  حاال هم وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات ضمن درخواست از متخصصان 
حوزه ارز ديجيتال از ارائه نخس��تين ارز ديجيتال كشور در 

پست بانك خبر داد| صفحه 3

ويژه هاي جوان  

 تقدم حقوق دراويش  بر شهدای انتظامی!
  تخصص ساالري در ميان اصالح طلبان 

     جايگاهي ندارد
صفحه 2

و  و  رفاه اجتماعي  تعاون   كار،  و  راه و شهرسازي  وزراي  استيضاح    
همچنين پرسش از رئيس جمهور اين سؤال را در افكار عموم ايجاد 
كرده كه اين رويدادها در پايان سال ۹6 با هدف تحقق منافع ملي و 
انجام وظايف نمايندگي مجلس دنبال مي شود، يا اينكه سرانجام اين 
امور به البي ختم مي شود، زيرا چندی پيش يك نماينده مجلس گفت 
عده ای وزير استيضاح می كنند تا پسرخاله شان سمت بگيرد | صفحه 4

وزير کشور: نمونه حمله با اتوبوس به مأموران پليس را  فقط در داعش ديده بوديم
رئيس پليس كشور : اجازه تحركات ضد امنيتي را به هيچ دسته و فرقه اي نخواهيم داد

رهبر انقالب: حوادث اخير نمونه کوچک 
توطئه هاي دشمن است

  رهبر انقالب در پايان مراسم ديشب عزاداري ايام فاطميه، حوادث و 
اغتشاشات اخير را نمونه اي از توطئه هاي كوچك دشمنان در طراحي 
خصمانه نس��بت به جمهوري اسالمي دانس��تند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در دعاهاي پايان مراس��م عزاداري فرمودند: پروردگارا! به 
محمد و آل محمد، راه های صالح و اصالح را در مقابل ما قرار بده؛ ما 
را در پيمودن اين راه ها كمك بفرما، هدايت بفرما. دشمنان اسالم و 

مسلمين را مخذول كن؛ دشمنان جمهوری اسالمی را مخذول كن. 
آن كسانی كه در حال طراحی خصمانه نسبت به جمهوری اسالمی 
هستند �� كه نمونه های كوچكش را ش��ما گاهی در همين حوادث 
و اغتشاشات می بينيد؛ اينها نمونه های كوچك توطئه های دشمن 
است �� توطئه   آنها را خنثی كن، ابطال بفرما؛ آنها را به توطئه گران 

برگردان. | صفحات 5 و 14 را بخوانيد

عراقچي: در»برجام بي فايده«   نمي مانيم
رئيس جمهور امريکا : بدون اين 6 شرط در برجام نمي مانيم

ترامپ:معلمان را 
مسلح کنيد !

کابينه  تکاني مجلس 
در آخرسال

طرح: محمود محمدتبريزي| جوان

صفحه 15

عضو هيئت رئيسه مجلس:  120 نماينده خواستار سؤال از رئيس جمهور 
درباره ارز، مؤسسات مالی و رکود اقتصادی شدند


