
يك: س��خنان رهبر انقالب خطاب به دولت 
عربس��تان آب س��ردي ب��ود بر جگ��ر همه 
ما ايراني��ان داغديده ب��ه وي��ژه خانواده هاي 
عزاداركه هم سوگوار عزيزان شان بودند و هم 
متحير از عمق شقاوت آل سعود كه از تحويل 
جنازه هاي مطهر نيز سر باز مي زد. كالم توأم 
با آرامش اما قاطع ايشان به يادمان آورد كه در 
اين مصيبت، پناه��گاه و تكيه گاهي داريم كه 
بايك تشر، دولت جاني عربس��تان را متوجه 
عمق فاجعه و عواقب خدش��ه دار كردن غرور 

ملت ايران كند.
دو: به دنبال توافق هس��ته اي، چندي پيش 
يك مقام اسراييلي چش��م انداز نابرازنده اي از 
ايران در 25سال آينده ارايه كرد. رهبرانقالب 
هم��ان زمان ضم��ن يكي از س��خنراني هاي 
خود با طنزي ظريف از اين عبارت اس��تفاده 
كردندكه اساسا تا 25سال ديگر چيزي به نام 
اسراييل وجود نخواهدداشت. پنجشنبه شب 
سخنراني نتانياهو در سازمان ملل ديدني بود!ا 
و بر اثر همين پاسخ رندانه، به وضوح از ترس و 
خش��م به خود مي پيچيد و رطب و يابسي به 
هم مي بافت كه هيچ كس بع��داز توافق براي 
آن تره هم خرد نمي كند! و باز هم نعمت وجود 
رهبري بادرايت و ش��جاع را مي ش��د با تمام 

وجود حس كرد. 
س�ه: به قبل تر بروي��م زماني ك��ه درداخل، 
فهم اين نكته كه اوباما به خاطر مش��كالتش 
با جمهوريخواهان و اس��راييل مجبور اس��ت 
با وجود توافق با اي��ران الطائالتي هم بگويد، 
متقاعدمان كرده بود ك��ه ازاين لفاظي هاي او 
و تيم او بگذريم، بازاين رهبر مدبر انقالب بود 
كه به ياد ما آورد هيچ كس حق ندارد باادبياتي 
سخيف و نابرازنده درباره ايران سخن بگويد. 
به مس��ووالن هم يادآوري ش��دكه مب��ادا در 
تشريح موفقيت ها با ادبياتي شبيه به ادبيات 
دشمن حرف بزنيم. نكته اي كه براي هرايراني 

با غيرت، افتخارآفرين بود.
چه�ار: در اوج حمالت بي ام��ان دلواپس ها 
به تيم هسته اي، رهبرانقالب ضمن تاكيد بر 
چارچوب ها، حمايت جانانه اي از اين عزيزان 
كردند كه براي همه درس آم��وز بود. هرچند 
افراطيون مدع��ي ذوب درواليت، آن را جدي 
نگرفتند! ولي باز هم احس��اس پش��ت گرمي 
خردمندانه ازس��خنان رهبري نعمتي بزرگ 

بود.
 پنج: باز ب��ه عقب ت��ر و زمان قب��ل از توافق 
مي روي��م. زماني ك��ه خيلي ها نگ��ران تضاد 
آرمانگراي��ي نظام ب��ا واقعيات ديپلماس��ي 
گفت وگ��وي ايران و غ��رب بودند ايش��ان در 
موضعي انقالبي وهوشمندانه اعالم كردندمن 
ديپلمات نيس��تم؛ انقالبي ام و ب��ا اين جمله 
تاريخي هم اميد دش��من را از كمرنگ شدن 
روح حماس��ي نظام نااميد كردن��د هم اجازه 
چانه زن��ي و كار ديپلماتيك راب��ه دولت وتيم 
هس��ته اي دادند كه باز هم يكي ازجلوه هاي 
صالبت توأم با واقع نگري رهبري نظام اسالمي  

بود. 
شش: باز هم عقب تر مي رويم و اين بارخيلي 
دور. آن س��الي ك��ه اروپايي ه��ا سرس��لمان 
رش��دي بامبول درآورده و سفراي ش��ان را از 
ته��ران فراخوانده بودند؛ اتفاق��ي كه به ظاهر 
مي توانست براي ايران فاجعه باشد. اما رهبري 
با ورود هوش��مندانه به ماج��را و با قاطعيت و 
متانت كاري كردند كه اروپايي ها بدون اصرار 
ايران دس��ت از پا درازتر به تهران بازگشتند. 
هرگز فراموش نمي كنم كه يكي از كش��ورها 
)ظاهرا آلمان( زيادتند رفته ب��ود. رهبري در 
سخنراني ش��ان ضمن اش��اره به خطا بودن 
تصميم اروپا و تنبيه شدن شان، با اقتداري زيبا 
گفتند سفير فالن كشور هتاك فعال حق ندارد 
بيايد تا بگويم! و باز، من ايراني با تمام وجود به 
داشتن امام، رهبري واصل واليت فقيه به خود 

باليدم. 
اي��ن  از  هف�ت: 
فرازها در  دس��ت 
فهرست مواضع و 
تاريخي  س��خنان 
انق��الب  رهب��ر 
فراوان اس��ت. فعال 
به همين ها بسنده 

مي كنم. فقط خواستم بگويم ماهم حواس مان 
به عظمت و درايت رهبرمان هس��ت. قدردان 
نعمت وجود ايشان هم هستيم. منتها فرقي 
كه با افراطيون مدعي داريم اين اس��ت كه به 
فكر حفظ و حراست از اين وديعه نيز هستيم 
اما نه با تملق و شعار و دكان سازي! كه با عمل 
كردن به حكم معصوم)ع( كه: ش��ما شيعيان 
زينت ما باشيد. به راس��تي آنچه درآن هشت 
سال كردند و ياوري كه براي رهبري برگزيدند 
زينت آن جايگاه بود؟ آيا تبعيت از واليت فقيه 
به معني نداشتن حق هرگونه اظهارنظر حتي 
نفي آن جريان انحرافي است كه بعدها معلوم 
ش��د تمام نگراني هاي مخالفان درست بود؟ 
نگراني هايي كه ابراز آنها توسط اصالح طلبان 
با انگ فتنه گري و بي بصيرتي هم��راه بود اما 
چندي بعد همه آنها بر زبان اصولگرايان حامي 
آن جريان هم جاري ش��د؟ به راس��تي آنچه 
اينان كردند زينت رهبري بود يا تبعيت همراه 
با مظلوميت و صبر اصالح طلبان از مقام محترم 
رهبري و دم برنياوردن و حرمت نگه داشتن؟ 
حرف آخ��ر اينكه افراطيون اگ��ر مي خواهند 
اداي صالبت، قاطعيت و شجاعت را دربياورند 
بهتر نيست پيش از فحاشي به وزير بااصالتي 
چون ظريف، كمي در لحن، ادبيات و مضامين 
بلند س��خنان رهب��ري دقت كنندتا ش��يوه 
صحيح آن را بياموزند؟ نه ادبيات س��خيف و 
قلدرمآبانه اي كه از ش��نيدن و نوشتنش شرم 

دارم؟

نگاه روز

افشين عالء

سخني با هتاكان
حرفروز

 چند نكته جالب درباره يك تحصن
روزنامه اعتم��اد در روز چهارش��نبه 1394/7/8 گزارش 
و گفت وگويي را منتشر كرد از يك طلبه جوان كه به همراه 
همسر و سه فرزندش جلوي مجلس تحصن كرده اند تا بلكه 
مانع از تصويب برجام در آنجا شوند. ابتدا بخشي از گفت وگو 
با اين طلبه و همسرش را مرور كنيم، سپس به ذكر برخي از 

نكات اشاره مي شود: 

گفت وگو  با   طلبه  متحصن 
     چرا اينجا تحصن كرده ايد؟

ما در اعتراض به برجام اينجاييم، زيرا معتقديم برجام بر 
ضد منافع ملي كشور است زيرا تحريم ها لغو نمي شود و فقط 

تعليق مي شود... و ديگر نمي توانيم غني سازي داشته باشيم. 
    به هر حال چه بايد كرد، آيا نبايد برجام را پذيرفت؟

كره ش��مالي در برابر تحريم هاي غ��رب مقاومت كرد و 
توانست فناوري هسته اي اش را گسترش دهد. 

    شما فكر نمي كنيد توافق كردن بهتر است ؟
امريكا توان حمله به ايران را ندارد. اگر مي توانست زودتر 
از اين حرف ها حمله مي كرد. امريكا االن در باتالق عراق باقي 
مانده اس��ت و ديگر هوس حمله به هيچ جا را نخواهد كرد. 
حرف ما اين است كه چرا در قطعنامه شوراي امنيت صراحتا 
گفته اند ما نمي توانيم موشك هايي كه قابليت حمل كالهك 
هسته اي را دارد داشته باشيم. چرا قبل از اينكه ما را بكشند 

خودمان خودمان را مي كشيم؟
 

گفت وگو  با   همسر طلبه  متحصن
    از كي به اينجا آمديد؟

از روز دوشنبه صبح همراه همسرم كه طلبه است و سه 
فرزندم به اينجا آمديم تا اعتراض خود را نس��بت به برجام و 

توافق اين گونه نشان دهيم. 
  كجاي اين توافق را ذلت بار مي دانيد؟

قرار نيست هيچ كدام از تحريم ها برداشته شود، پس اين 
همه برو بيا و مذاكره با اروپا و امريكا و كنار آمدن با آنها براي 
چه بود؟ فقط خواستند ما را محدود كنند و جلوي پيشرفت 
هسته اي ما را بگيرند و ما را به عقب برگردانند و هيچ كدام از 

تحريم ها را هم لغو نمي كنند. 
ادامه در صفحه 4

دفاع در برابر 
احمدي نژاد

خيمه دلواپسان مقابل پارلمان
  احس�ان بداغي/  مجوزي در كار نيست؛ 
اي��ن اما ب��راي معترض��ان توافق هس��ته اي 
هيچ اهميت��ي ن��دارد. مي گويند ني��ازي به 
مجوز نداري��م. با همين اس��تدالل هم مقابل 
چش��م نيروهاي انتظام��ي با خي��ال راحت 
از ديواره��اي امنيتي مجلس ب��اال مي روند. 
گويا حري��م حفاظتي مجلس هم ب��راي آنها 
مهم نيس��ت. در ورودي س��اختمان مجلس 
را با بيش از 20 چادر مس��افرتي كه نام آنها را 
»خيمه« گذاشته اند مس��دود كرده اند و بقيه 
وسايل شان هم يك مس��ير اختصاصي تردد 
خودروهاي مجلس را س��د كرده اس��ت. اين 
وضعيت قسمت ورودي س��اختمان مجلس 
در پنجمين روز اعتراض »دلواپس��ان« است. 
حاال ت��ازه بعد از چن��د روز تحصن مي گويند 

اعتراضات اصلي خود را گذاشته اند براي امروز و فردا؛ روزهايي كه 
قرار است تكليف برجام در مجلس قدري مشخص شود؛ تكليفي كه 
براي »دلواپسان« آنقدر مهم است كه اين چند روز را جاي ديگري 
نروند. تا آنجا كه برخي مادران معترض ترجيح مي دهند كودكان 
خود را در همان پياده روهاي كنار مجلس با بطري هاي آب معدني 
اس��تحمام كنند، ولي حتي ب��راي دقيقه اي از جمع جدا نش��وند. 
ديگ هاي بزرگ غذايي كه تازه برپا مي شوند، پالكاردهايي كه تازه 
باال كشيده مي شوند و چادرهايي كه تازه براي اقامت »دلواپسان« 
باز مي شوند، در آخرين س��اعات روز جمعه نشان از شروع هفته اي 
پر س��ر و صدا مقابل مجلس دارد. برخ��ي كارگروه هاي هماهنگي 
براي تصميمات لحظه اي ميان هم��ان چادرهاي مقابل در ورودي 
مجلس برگزار مي ش��ود. كارگروه ه��اي اصلي اما جلسات ش��ان 
جاي ديگري است. كس��ي نمي گويد آنجا كجاست اما وقتي براي 
مصاحبه با گردانندگان اصلي تجمع سراغ آنها را مي گيريم، پاسخ 
مي ش��نويم كه به جاي ديگري رفته اند. وقتي برگردند حداقل دو 
نماينده مجلس همراه آنها خواهند بود؛ حميد رس��ايي و نصراهلل 
پژمانفر. متحصنين مي گويند كه منتظر آنها هس��تند. مي گويند 
تنها اميدشان به همين دس��ت نمايندگان است؛ اميدي براي »رد 

برجام«.

ادامه بيتوته خانوادگي
بعدازظهر جمعه جمعيت معترضان هس��ته اي چيزي حدود 
400 نفري مي شود؛ جمعي كه حاال چند روزي است كه به صورت 
»خانوادگي« مقابل مجلس بيتوته كرده اند. كوچك ترها بيشتر از 

اين خوشحال هستند كه همبازي هاي زيادي 
پيدا كرده ان��د. بعضي ها براي بچه هاي ش��ان با 
شعارنوش��ته ها »كاله بوقي« درس��ت كرده اند 
تا اين تحصن ش��ان ق��دري هم رن��گ »پيك 
نيك«هاي تفريح��ي بگيرد. پخش ش��ربت و 
ش��يريني و س��يب زميني پخته بين حاضران 
ب��ازار داغ��ي دارد. جوان��ي ك��ه ب��االي ديگ 
خوراكي هاي »صلواتي« ايس��تاده، با سر و صدا 
بقيه را دع��وت مي كند از اين س��يب زميني ها 
و ش��ربت ها بخورن��د. ش��نيدن انواع و اقس��ام 
لهجه ها در همان لحظات اول نش��ان مي دهد 
ك��ه خيلي ه��ا از اين جم��ع مهمان هس��تند. 
گروهي از مش��هد، گ��روه ديگ��ري از اصفهان 
و بروج��رد و قم و س��منان و... ه��ر گروهي هم 
براي خودش مس��وولي دارد. كسي نمي گويد 
اين »مس��ووالن« دقيقا چه وظيفه اي دارند و با چه ترتيبي به اين 
مسووليت رسيده اند. فقط معلوم است كه بقيه حرف شنوي خوبي 
از اين سرگروه هاي »مس��وول« دارند؛ افرادي كه غالبا هم روحاني 
هس��تند. صحنه گردان هاي اصلي تحصن اما باز ه��م چهره هاي 
»مركز نشين« هستند؛ بيش��تر همان اعضاي »كميته صيانت از 
منافع ايران«. اگر بقيه در اين دو سال اخير پاي ثابت »دلواپسي«ها 
بوده اند، اعضاي اين كميته مجريان اصلي اين جريان در نيمه اول 
عمر دولت يازدهم هستند. كار ساماندهي اعتراضات و تجمعات و 
نشس��ت ها در اين مدت به عهده همين ها بوده است؛ جواناني كه 
رفت و آمد آنها با نمايندگان منتقد مذاكرات در راهروهاي مجلس 

هم اصال كم نيست. 

آخرين تالش ها؛ از نماز جمعه تا مجلس
عده اي از همين جمع ظهر جمعه را در دانش��گاه تهران و مراسم 
نماز جمعه گذرانده اند؛ جايي كه رفته بودند تا با تشويق نمازگزاران 
آنها را براي پيوستن به تحصن مقابل مجلس ترغيب كنند. در يكي 
از تراكت هايي كه بي��ن نمازگزاران توزيع كردن��د، زمان تجمع روز 
شنبه ساعت شش عصر عنوان ش��ده بود و در يكي ديگر از تراكت ها 
ساعت 10 صبح روز يكش��نبه به عنوان زمان پايان تحصن و تجمع 
بزرگ آمده بود. هر چند آنجا در دانش��گاه تهران چندان كسي براي 
راهپيمايي اعتراض��ي بعد از نماز جمعه تا مي��دان انقالب جمع 50 
نفري »دلواپسان« را همراهي نكرد اما كار آنها هم تعطيلي بردار نبود. 
مخصوصا اينكه معترضان تا روز يكش��نبه فرصت دارند تا اعتراض 
خود را به اوج برسانند.  ادامه در صفحه 2

گروه سياس�ي| اليحه  دفاعي��ه اي كه چند روزي اس��ت مرداني 
از دولت گذش��ته را س��رگرم خود كرده بود، نهايتا س��ر از دادسراي 
كيفري اس��تان درآورد تا پرده از ش��كواييه اي بردارد كه چند ماهي 
از ثبت آن در دادسرا مي گذرد. از آن روزي كه رييس دولت گذشته 
انتقادات جهانگيري را تاب نياورد و تمامي اظهارات وي را مصداقي از 
تهمت، افترا و نشر اكاذيب خواند، بيش از دو ماه مي گذرد. فرصت 65 
روزه اي كه ياران احمدي نژاد منتظر نشس��تند تا ببينند معاون اول 
دولت يازدهم چه براي رو كردن دارد؟ معاون اولي كه به تاييد تمامي 

مصدقان حرف هاي وي، بر مسندي تكيه زده كه مي داند در دو دوره 
چهارساله چه بر حال و روز كشور رفته است، از سندهايي مي گفت 
كه جاي هيچگونه واهمه اي را براي ماندن در جايگاه متش��اكي در 
محكمه باقي نمي گذاش��ت؛ اس��نادي كه همه در تاييد گفته هاي 
جهانگيري بود اما با اتالف وقت در هاله اي از ابهام فرو رفت. محمود 
احمدي نژاد كه در تمامي عمر دو ساله دولت يازدهم سكوت را پيشه 
خود ساخته بود، با ش��كايتي آن را شكست كه از قضا مورد استقبال 
صفحه 3 را بخوانيد دولتمردان يازدهم قرار گرفت.  

فرمانداري  تهران تجمع در برابر مجلس را غيرقانوني اعالم كرد

جهانگيري اليحه دفاع خود را در باره 12  بند 
شكايت رييس دولت سابق به دادگاه ارايه داد

روحاني نبايد  پشت درهاي بسته 
گفت و گو كند

گفت وگو با محسن رناني

نفت تا 2018 ارزان مي ماند
8 ي/9
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س��ازم��ان آگ��ه�ي ه��اي 
روزن��امه  اعت��م��اد

 جهت سفارش آگهي با شماره  هاي  66429409 - 66429506 تلفن:66124025
تماس حاصل فرماييد

ساليان  سفر
سيـاوش پرواز

گيلدا  پرواز ايرانيان
صبا و ساغر
ايليا گشت
ماركوپولو
آريامنش

22020188
26141644

88327118
6304

88604420
88530630
88401447

رجوع به صفحه 15

دشمنی ها با کوتاه آمدن برطرف نمی شود
رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان ارتش:

2

هادي نوروزي  بازيكن شماره 24 پرسپوليس درگذشت 

بدرود كاپيتان محبوب
بابك زنجاني پس از دو سال اوين نشيني به خيابان معلم مي رود

ميلياردر زنداني امروز در دادگاه
315

 احتمال كاهش
 سود بانكي

...پدر ديگر 
بازنمي گردد

 قمار »بي بي «
با  بازي باخته

وزير اقتصاد خبر داد

 گزارش » اعتماد« از آنچه اين روزها 
در فرودگاه امام مي گذرد

نتانياهو 43 دقيقه از ايران و برجام گفت 

5

14

12

 روايت بهزاد نبوي
 از اقتصاد زمان جنگ

11

رييس كميسيون امنيت ملي 
در گفت و گو با »اعتماد«:

تحت تاثير يك 
رفتار خاص قرار 

نمي گيريم
درخواست حزب  
 »ندا« براي تجمع

 در حمايت از توافق


