
در آستانه 8 آذر و سالروز شهادت »شهید شهریاری« 
ای  هسته  مذاکرات  از  جدید  دوری  برگزاری  شاهد 
نمایندگان جمهوری اسالمی ایران با کشورهای 1+5 
رهبری،  مقام معظم  تعبیر  به  آن  بودیم که دستاورد 
براساس »آنچه رئیس جمهور مرقوم داشته است«، »در 
خور تقدیر و تشکر« بوده است. ضمن عرض خداقوت به 
تیم مذاکره کننده کشورمان، اما سواالت و ابهاماتی در 
اینباره قابل مالحظه است که باید تبیین و روشن شود. 
در زیر به برخی از این نکات و ابهامات اشاره میگردد که 
امید است شاهد پاسخگویی و روشنگری دولت در این 

خصوص باشیم:
1- تأکید بر سیاست خارجی برای حل مشکالت کشور 
تا چه اندازه میتواند بهبود دهنده اوضاع کشور باشد؟ 
با گذشت بیش از 100روز از روی کار آمدن دولت و 
تأکید دولت برای رفع تحریم ها در توافقات این نشست 
نیز،  باز شاهد آن هستیم که به جز موارد محدودی از 
تحریم های صنعت پتروشیمی، طال و صنعت خودرو، 
سایر تحریم ها هنوز پابرجاست و با این وجود شاهد اثر 
رونق اقتصادی کشور نخواهیم بود. شایسته است در این 
میان دولت برنامه های اقتصادی خود را برای ساخت 
و استحکام بخشیدن نظام اقتصادی کشور برای ایجاد 

اقتصاد مقاومتی مطرح و دنبال کند.
2- آنچه در این مذاکرات، طرف ایرانی متعهد به آن شده 
است، شامل این موارد میشود: خودداری از غنی سازی 
بیش از 5 درصد، تبدیل سوخت تولید شده بیست درصد 
به اکسید یا مواد کمتر از 5درصد، خودداری از نصب 
سانتریقیوژهای جدید در نظنز، عدم گسترش سایت 
فردو و خودداری از غنی سازی بیش از 5 درصد در 4 

نرشیه رصد و تحلیل گفتامن انقالب اسالمی
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حرکت زینبی، عزت جامعه اسالمی
مکّمل  کبری)س(  زینب  حماسه ی 
بانوی  این  است.  عاشورا  حماسه ی 
توانست  بشریّت،  بلکه  اسالم  بزرگ 
در مقابل کوه سنگین مصائب، قامت 
نگه دارد؛  برافراشته  و  استوار  را  خود 
هم در مواجهه ی با دشمنان، هم در 
مواجهه ی با مصیبت و حوادث تلخ، 
استواری  سرافراز  قلّه ی  یك  مثل 
ایستاد؛ رفتار این بانوی بزرگ الگوی 
جهت  در  ما  حرکت  باید  است؛  ما 
حرکت زینبی باشد؛ باید هّمت ما، 
عّزت اسالم و عّزت جامعه ی اسالمی 

و عّزت انسان باشد. 
مقابل  در  نکردن  نشینی  عقب 
دشمن، اثبات وفاداری ملت به عهد 

با پروردگار
یکی از عوامل مولّد این روحّیه و این 
صبر صدق است، قرآن کریم صدق 
انبیاء الهی و هم مردم  را، هم برای 
معمولی و مؤمنین الزم مي شمرد. در 
آیه ی شریفه - ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل 
َصَدقوا ما عَهدوا اهلل َعلَیِه - این عهدی 
که میگوید مؤمنین با خدا بسته اند و 
بعضی از مؤمنین به این عهد به نیکی 
وفا کردند و پای این عهدشان ثابت قدم 
ماندند، همان است که چند آیه قبل 
در همین سوره ی مبارکه مي فرماید 
که با خدای متعال عهد کرده بودند 
که از مقابل دشمن فرار نکنند. رها 
کردن مواضع و عقب نشینِی منهزمانه 
از جمله ی  با دشمن،  در مواجهه ی 
تأکید  قرآن  که  است  چیزهایی 
در  بگیرد؛  انجام  نباید  که  مي کند 
جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و 
در جنگ اقتصادی، در هر جایی که 
صحنه ی زورآزمایی است، در مقابل 
دشمن باید ایستاد؛ باید عزم شما بر 

عزم دشمن پیروز بشود.
برداشتن  دست  قهرمانانه؛  نرمش 
برای  هنرمندانه  مانور  یا  آرمان ها  از 

رسیدن به اهداف
کار  به  را  قهرمانانه  نرمش  تعبیر  ما 
معنی  به  را  آن  عّده ای  یك  بردیم؛ 

دست برداشتن از آرمانها و هدفهای 
اینها  کردند،  معنا  اسالمی  نظام 
به  قهرمانانه  نرمش  است.  بدفهمی 
معنای مانور هنرمندانه و استفاده از 
شیوه های متنوع برای دست یافتن به 

مقصود است و پیش رفتن.
استکبار؛ نقطه مقابل جبهه حق 

در طول تاریخ
مي خواهیم  میگوییم  ما  اینکه  خب، 
حرکت کنیم، پیش برویم آیا به معنای 
این است که نظام اسالمی قصد دارد 
با همه ی ملّتها، با همه ی کشورهای 
آنچه  نه،  باشد؟  داشته  چالش  عالم 

است،  اسالمی  نظام  مقابل  نقطه ی 
استکبار است. نظام اسالمی با استکبار 
مبارزه می کند، از زمان ابراهیم خلیل 
و  بزرگ  پیغمبران  و  پیغمبر  نوح  و 

پیغمبر اسالم تا امروز هم همین بوده، 
جبهه ی حق در مقابل استکبار قرار 
داشته است. شاخصه های استکبار را 
باید شناخت، استخوان بندی استکبار 
البّته  است؛  یکی  دوره ها  همه ی  در 
در  روش ها  و  و خصوصّیات  شیوه ها 
هر زمانی تفاوت میکند.امروز هم نظام 
استکباری وجود دارد؛ رأس استکبار 
ایاالت مّتحده ی  هم در دنیا، دولت 

آمریکا است 
عامل  ملت  ایستادگی  و  اقتدار 

یأس دشمن
اسالمی  جمهوری  نظام  برای  آنچه 
به عنوان یك تجربه ی دائمی در طول 
این ۳5 سال وجود دارد، این است که 
مزاحمت  کردن  برطرف  عامل  تنها 
دشمن عبارت است از اقتدار ملّت و 
ایستادگی ملّت؛ این تنها عاملی است 

که میتواند دشمن را عقب بزند. 
خط قرمز مذاکرات؛ حتی یک قدم 

عقب نشینی از حقوق ملت ایران
از  حمایت  بر  دارم  اصرار  بنده  اّوالً   
مسئوالنی که اجرای کار برعهده شان 
است، از همه ی دولتها بنده حمایت 
مسئوالن   - مسئوالن  از  میکنم، 
داخلی، مسئوالن خارجی - حمایت 
آن  از  است.  ما  وظیفه ی  و  میکنم 
حقوق  تثبیت  بر  دارم  اصرار  طرف 
مسئله ی  جمله  از  ایران،  ملّت 
بر  داریم  اصرار  هسته ای؛  حقوق 
اینکه از حقوق ملّت ایران یك قدم 
البّته  ما  بشود.  نباید  عقب نشینی 
مداخله  مذاکرات  این  جزئّیات  در 
نمیکنیم؛ یك خطوط قرمزی وجود 
این  دارد،  وجود  حدودی  یك  دارد، 

حدود باید رعایت بشود.
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ادامه در صفحه 4 ادامه در صفحه 4

سواالتی در باب 
عـمـلـکـرد 100 
روزه دولـت و 
مـذاکـرات ژنـو

عقب نشینی از حقوق ملت؛ هرگز!
گزیده بیانات رهبرمعظم انقالب در دیدار با پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور

رها کردن مواضع 
و عقب نشینِی منهزمانه 

در مواجهه ى با دشمن، از 
جمله ى چیزهایی است که 

قرآن تأکید مي کند که نباید 
انجام بگیرد

اصرار داریم بر اینکه 
از حقوق مّلت ایران یک قدم 

عقب نشینی نباید بشود
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امروز 2 خرداد 9۳؛ یك روز پس از پایان دوره شش ماهه 
توافق ایران با 5+1

از خانه که بیرون می روی، هنوز درب خانه را باز نکرده ای، 
نسیم خوش بهاری چنان به صورتت می خورد که به 
تمام  آواز گنجشك ها  اندازه 10 سال جوان می شوی. 
مویرگ هایت را به رعشه می اندازد. برگ سبز درختان 
توی چشم می زند. آدم ها را که می بینی، همگی کاش 
فقط لبخند به روی لب هایشان بود، دهانشان تا بناگوش 
باز است. همه انگار یك جور دیگری شده اند. کافی بود 
کمی فکر کنی تا بفهمی امروز از آن روز تاریخی شش 

ماه گذشته است...
شش ماه پیش و شاید خیلی قبل تر از آن، از وقتی که 
زمزمه های مذاکره در فضای کشور پیچید، مشخص بود 
که همه چیز باالخره خوش و خرم خواهدشد. هرچند 
یك  اما  می خواندند،  یأس  آیه  مدام  داشتند  بعضی ها 
عده آدم با فهم و شعور بودند که از همان ابتدا مژده 
دادند که دیگر جای هیچ نگرانی نیست، همه خوش به 
حالشان می شود. امروز همه حالشان خوب است. پیچ 
تلویزیون و رادیو را که می چرخانی دارد یك موسیقی 

خیلی شاد پخش می کند. آدم را یاد حال و هوای بعد 
از مسابقه ایران و استرالیا می اندازد. هر بخش خبری را 
که نگاه می کنی، همین طور دارد مدام از موفقیت ها و 
دستاوردها و پیشرفت ها می گوید: »دیگر هیچ تحریمی 

باقی نمانده، دولت های غربی باالخره حق مسلم ایران را 
برای غنی سازی پذیرفتند، تازه آن هم نه یك درصد و دو 

درصد، به هر اندازه  ای که دلمان خواست...« 
از آن طرف، بعد از این که به گفته رئیس جمهور، سازمان 
نسبت  دنیا  این که همه  از  بعد  و  تََرک خورد  تحریم 
به اعتمادسازی ایران توجیه شدند و فهمیدند فناوری 
هسته  ای حق مسلم ماست، آمریکا و دولت های غربی از 

این که در طول این چند سال، این قدر به ملت ایران 
فشار وارد کردند، احساس شرم کردند تا جایی که همه 
رئیس جمهورهای 1+5 در گمرک صف کشیده اند و چند 
روزی می شود که معطل آنند که ترخیص شوند و بیایند 
برای معذرت خواهی از ملت. از آن طرف، ارزش پول ملی 
ما این قدر زیاد شده که خبر می رسد که کرور کرور آدم 
ریخته اند پشت در صرافی های نیویورک که دالرشان را 

بدهند و ریال بخرند. 
همچنین بعد از آن که چند میلیارد از پول های خودمان 
را به خودمان برگرداندند، اصال انگار یك رودخانه وارد 
یك کویر شده باشد. خزانه خالی مان پر پول شد تا جایی 
که یارانه های ما را سر ماه که دادند، هیچ، به جای نفری 
45 تومان، 60 تومان داده بودند. از وقتی هم که همه 
تحریم های نفتی را برداشته بودند، شیِر آِب خانه را که باز 
می کردی، به جای آب، همین جور نفتی بود که داشت 

فوران می کرد.... 
در خیابان چند نفر را با دشداشه دیدم که داشتند با هم 
عربی صحبت می کردند. این جا بود که داشتم کم کم 

شك می کردم اینجا ایران است، یا کویت؟!

هـمـه چـی آرومــه، مـــن چـقـدر خـوشـحـالـــم...
طنزواره ای در پیش بینی اثرات توافقنامه
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»من باز می گویم همه مسئوالن نظام 
و  غرب  که  بدانند  باید  ایران  مردم  و 
تان  اسالمی  هویت  از  را  تا شما  شرق 
به خیال خام خودشان- بیرون نبرند، 
ارتباط  از  نه  نشست.  نخواهند  آرام 
از  نه  و  شوید  خوشنود  متجاوزان  با 
با  همیشه  رنجور،  آنان  با  رابطه  قطع 

دشمنان  به  باز  چشمانی  با  و  بصیرت 
نگذارید.  آرام  را  آنان  و  شوید  خیره 
اگر آرام گذارید،لحظه اى آرامتان  که 
نمی گذارند.« )صحیفه امام، جلد 21 ، 

صفحه۳29 (
گویا  امام  های  صحبت  از  برخی 
باال...  خط  چند  همین  مثل  جاودانه اند، 

این  اخیر  روزهای  همین  برای  گویا 
جمالت بیان شده است.این روزها برخی 
به  گویا  ای  هسته  تفاهم  یك  ذوق  از 
ارتباط  از  چنان  آن  گذاشته اند!  پا  مریخ 
هستند  خوشنود  مستکبر  دولت  چند  با 
آمریکا  این  است  رفته  یادشان  گویا  که 
در  دهه  سه  که  است  آمریکایی  همان 
حال دشمنی آشکار با ماست. امام رابطه 
گفت  امام  بلکه  نکرد  نفی  را  مذاکره  یا 
خوشنود  چندان  مستکبرین  با  رابطه  از 
بصیرت  اهل  انقالبی  مسلمان  نشوید. 
دارد،  مذاکره ای  یا  رابطه  هم  اگر  است، 

او  نیست!  باز  بناگوش  تا  لبخندش 
و  می کند  صبر  می کند،  رصد  می بیند، 
می دهد؛  قرار  خود  راه  چراغ  را  بصیرت 
بصیرت  و  صبر  اهل  انقالبی  مومن  زیرا 
و  حال  در  باشد  حواسمان  پس  است. 
مرگ  ذوق  تفاهمات  و  مذاکرات  هوای 
را حفظ کنیم  و عزت خود  وقار  نشویم. 
و اهل رصد و بصیرت باشیم، چون غرب 
تالشی  هیچ  ار  آمریکا  آن ها  رأس  در  و 
برای از بین بردن هویت اسالم و انقالب 
غفلت نمی کنند، پس ما هم غافل نشویم 

و ذوق نکنیم!

لطفـــــــــــاً ُذق مرگ نشویــــــــد!

ساعت به وقت ژنـــــو
  اظهارات و اتفاقات در روز آخر مذاکرات ایران و 5+1
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ابشارفعال در آن، و در باره آب سنگین اراک 
نیز: خودداری از تزریق سوخت،عدم انتقال 
آب سنگین به سایت رآکتور، آزمایش نکردن 
سوخت جدید، تولید نکردن سوخت بیشتر  
اصلی  تجهیزات  نصب  عدم  و  رآکتور  برای 
باقیمانده. حال جای این سوال است که در 
گام دوم و گام های بعدی مذاکرات برای برداشتن 

سایر تحریم ها، چه چیزی را باید بدهیم؟! 
تعهدات  درباره  )بخصوص  توافقنامه  متن   -۳
طرف مقابل( دارای نقاط مبهم و قابل برداشت های 
متفاوت میباشد که شایسته بود با دقت بیشتر در 
تنظیم این مفاد، راه برداشت های گوناگون در اینباره 
بسته میشد تا پس از مذاکرات شاهد دوگانگی در 

تفسیر آن نمیبودیم. 
4- اغراق و بزرگنمایی در دستاوردهای این توافقنامه 
باعث باالبردن انتظارات مردم میگردد که پس از 6 
ماه شاهد شکل گیری مطالبات مردمی از دولت برای 
اقتصادی کشور میشود که در  اوضاع  بهبود کامل 
صورت عدم تحقق، بر روی دولت فشار ایجاد خواهد 
کرد. پس باید »با تدبیر«مناسب به مردم »امید«واهی  
نداد. بلکه طوری باید »صادقانه« حقایق را با مردم در 

میان گذاشت.  

بعد از ظهر گرمی بود. شرشر عرق می ریختیم. از ساعت 
2 تا اآلن فوتبال بازی می کردیم. تابستان امسال صبح 
تا شب کارمان شده بازی و بازی و بازی.  توپ را سریع 

و  گرفتم  عباس  پای  زیر  از 
شوت کردم به سمت دروازه. 
تا  لحظه  یك  گل،گل،گل. 
بیایم  به خودم  از خوشحالی 
دیدم بچه های محله باال توپ 
به  روند.  می  و  برداشتند  را 
سمتشان رفتم. گفتم توپ ما 
را کجا می برید. با بی اعتنایی 
بگیر.  بیا  داری  عرضه  گفت 
بیایم  به خودم  تا  جلو.  رفتم 
با  گوشم.  بیخ  خوابوند  یکی 
صورت پرت شدم روی زمین. 
اگر  گفت  سرم  باالی  آمد 
باید  خواهید  می  را  توپتان 
15 هزار تومان به ما بدهید. 
رفتند. بروبچه های خودمان 

آمدند دورم و گفتند جواد چی کار کنیم. گفتم عباس 
تو برو باهاشون صحبت کن. توپ بیشتر از اینها میرزه. 
هرکی هرچی داره بیاره وسط. پول هامون روی هم شد 
باهاشون  رفت  عباس   .12500
قبول کردند که  صحبت کرد. 
رو  توپ  هزارتومان  دوازده  با 
پول  و  رفتم  بدن.  پس  ما  به 
را دادم و توپ را گرفتم. همه 
پونصد  تازه  بودیم.  خوشحال 
بودیم.  آورده  اضاف  تومان هم 
ذق مرگ شده و دوان دوان به 
سمت زمین بازی رفتیم. شروع 
کردیم بازی کردن. همه هیجان 
زده بودند که دیدیم توپ بادش 
خالی شد. توپ را برداشتم. با 
بودند.  کرده  سوراخش  میخ 
 . شد  خالی  هم  مان  همه  باد 
محله  های  بچه  دیدم  ناگهان 

باال، سرکوچه قهقهه می زدند.

 شماره حساب های بانکی
هیأت میثاق با شهدا

ادامه از صفحه اول

 نقطه ضعف ما در تصمیم گیرى و برنامه ریزى اقتصادى 
ما در زمینه ی تصمیم گیری های اقتصادی و برنامه ریزی های اقتصادی 
نقاط ضعفی داشته ایم؛ این نقاط ضعف موجب شده است که دشمن 
احساس کند با تحریم و امثال آن میتواند رخنه ایجاد کند؛ این فرصتی 
است برای ما تا این نقاط ضعفمان را بشناسیم، آنها را برطرف کنیم و 

ان شاءاهلل برطرف خواهیم کرد.

آینده این نظام؛ نمونه کامل تمدن نوین اسالمی
یك جمله هم به شما جوانهای عزیز عرض میکنم. جوان ها! بدانید، بدون 
این نظام  هیچ گونه تردیدی آینده ی روشن و امیدبخش این کشور و 
متعلّق به شما است؛ شما خواهید توانست کشورتان و ملّتتان را به اوج 
افتخار برسانید؛ شما به توفیق الهی خواهید توانست الگو و نمونه ی کامِل 
تمّدِن نویِن اسالمی را در این آب و خاک تشکیل بدهید؛ برای اینکه 
بتوانید این وظائف بزرگ را انجام بدهید، بایستی دین را، تقوا را، عّفت را، 
پاکیزگِی روحی را در میان خودتان هرچه بیشتر ترویج کنید و تقویت 

کنید.

ادامه از صفحه اول
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