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وجود دارد که جزو قواعد اصلی بازی محســوب می شــود. 
بدین شکل که داور در ابتدا و همزمان با زدن سوت آغاز بازی، 
توپ را با زاویه ای مناســب بین دو طرف بازی به هوا پرتاب 
می کند تا بازیکنان با گرفتن آن به ســمت سبد حریف حمله 
کنند. هرکس باالتر پرید و زود تر توپ را دریافت کرد، به سمت 
سبد حریف رفته و کار را تمام می کند. اندیشکده آمریکایی 
شورای آتالنتیک نفوذ خارق العاده ایران در منطقه را به بازی 
بسکتبال تشبیه کرده و نوشته، داور بازی توپ را برای شروع 
به هوا انداخته اما ایــران و متحدانش باالتر از آمریکا به هوا 
پریده، توپ را گرفته و می رود که گل پیروزی را به ثمر برساند.
شــرایط منطقه به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط چهار 
پنج سال گذشته نیست. ایران و مقاومت شاید تاکنون، چنین 
شــرایط ایده آلی را در منطقه، تجربه نکرده باشند. اوضاع به 
برکت نبوغ سردار سلیمانی ها و خون شهید حججی ها، مقاومت 
مردم منطقه و پــای کار بودن مرجعیت و... صددرصد به نفع 
مقاومت و به همین میزان علیه دشمنان مقاومت است. حدود 
چهار سال پیش وقتی قائله داعش را به راه انداختند، صحبت 
از سرنگونی بشار اسد و سقوط دمشق و بغداد ظرف چند هفته 
و چند ماه بود. پیشروی حرامیان داعش در عراق و سوریه نیز 
بسیار سریع و غافلگیر کننده بود. شاید چیزی حدود نیمی از 
این کشورها به سرعت سقوط کردند و صدها هزار نفر سالخی 
شدند و جنایت هایی که همه با آنها آشنا هستیم اتفاق افتاد. 
تکفیری ها حتی پشت مرزهای کشورمان هم رسیدند. صحبت از 
گرفتن امنیت ایران و تضعیف مقاومت با داعش بود که از قضا به 
طور مشکوکی موازی با مذاکرات هسته ای پیش می رفت! هدف 
هم تامین امنیت اسرائیل بود. اکنون اما صحبت از سرنگونی 
داعش و گروه های تکفیری ظرف چند هفته و چند ماه است. 
صحبت از وحشت بی سابقه اســرائیل از به خطر افتادن آن 
اندک امنیت باقی مانده اش است. از هم اکنون می توان، محور 
سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل را پیش بینی 
کــرد و گفت وی از نفوذ ایران در منطقه گالیه ها خواهد کرد. 
امروز دمشــق و مسکو می گویند، 85 درصد خاک سوریه در 
تسلط نیروهای خودی است و جنگ داخلی عمال در سوریه تمام 
شده است؛ بغداد هم می گوید، همین روزها با آزاد سازی دو شهر 
باقی مانده یعنی حویجه و قائم، کار داعش را که خالفتش همین 
چند هفته پیش هوا شد، یک بار برای همیشه یکسره می کند. 
شکست پروژه عظیم »تروریســت های تکفیری« که به 
مدرن ترین تجهیزات جنگی آمریکایی مجهز بوده و از سرتاسر 
جهان جمع آوری شده و ده ها کشور مدرن و عقب مانده پشت 
آن قرار داشتند، شوخی نیست؛ شبیه به معجزه است. شکست 
تکفیری ها یعنی تحقیر همزمان آمریکا، اروپا و سعودی ها. این 
کشورها با سرمایه گذاری روی داعش قمار بزرگی کردند اما به 
قول نویسنده اندیشکده صهیونیستی بگین سادات، باختند چرا 
که ایران، اروپا و آمریکا را با هم، در خاک سوریه شکست داد.

جمهوری اسالمی ایران، به معجزه عادت دارد. نفس وقوع 
انقالب اسالمی ایران، یک معجزه بود. رهبری این انقالب بی نظیر 
هم چیزی کم از معجزه الهی نداشت. برای این ادعا دلیل زیاد 
هست. نزدیک به 40 سال است که برای براندازی این نظام تالش 
و هزینه می کنند اما به طور معجزه آسایی همه چیز دگرگون 
می شــود. یک روز با تحمیل 8 سال جنگ نابرابر، یک روز با 
تحریم های ظالمانه، یک روز با راه اندازی فتنه پیچیده سبز و 
قائله داعش و تکفیری ها و این اواخر هم با تحریک قومیت ها. 

همه پرسی کردستان عراق اما، تازه ترین این توطئه هاست.
درست وقتی داعش نفس های آخرش را در منطقه می کشد، 
ناگهان مسئله استقالل کردستان عراق به میان کشیده می شود! 
بارزانی به طرز مرموز و بی سابقه ای تاکید می کند، اکنون وقت 
برگزاری همه پرسی استقالل کردســتان است. طرح چنین 
مسئله ای از سوی چنین شخصیتی شاید مسئله تازه ای نباشد 
اما وقتی این درخواست با تهدید نظامی و اعالن جنگ مطرح 
می شود و رژیم صهیونیستی از آن علنًا حمایت می کند، موضوع 

کمی فرق می کند.
تحوالت به ما می گویند، منطقه آبستن توطئه ای تازه است. 
قربانیان این توطئه نیز برادران ُکرد هســتند. مجری طرح 
در ظاهر مســعود بارزانی اما وی پیش از اینکه مجری باشد، 
یک قربانی اســت چرا که این پروژه سنگین تر از توان امثال 
بارزانی است. رژیم صهیونیستی و آل سعود، علنًا و به کرات از 
تریبون های رسمی از تجزیه کردستان عراق حمایت کرده اند. 
آمریکا و چند کشور نام آشنای غربی یعنی انگلیس و فرانسه هم 
تنها، با »زمان« برگزاری همه پرسی مخالفت کرده اند، نه »نفس« 
برگزاری همه پرسی! ترکیب کشورهای حامی تجزیه کردستان 
عراق هم بسیار آشناست! آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان 
و رژیم صهیونیستی یعنی همان کشورهایی که از»ایدئولوژی 
داعش« بگیر تا »پول و تجهیزات نظامی و درمانی« این گروه 
بدنام را تهیه می کردند، می خواهند پروژه »تجزیه کردستان« 

را جایگزین »پروژه داعش« کنند.
»محمدحاجی محمــود« دبیر حزب سوســیال منطقه 
خودمختار کردستان عراق است. وی می گوید رهبران آمریکا، 
انگلیس و فرانسه به آنها گفته اند، فقط 2 سال همه پرسی را به 
تعویق بیندازید تا ما از طریق سازمان ملل وارد عمل شویم! 
پروسه ای شبیه به تاسیس رژیم نحس اسرائیل! اما گویا این 
پروسه، قرار است مثل داعش، محور مقاومت را سرگرم کند تا 

اسرائیل نفس راحتی بکشد.
اما دالیل زیادی وجود دارد که می گوید این پروژه هم به در 
بسته خواهد خورد. جدیت عراق، ترکیه و ایران در برخورد با 
چنین طرحی از یک طرف، موقعیت جغرافیایی خاص کردستان 
عراق از طرف دیگر در کنار مخالفت شــدید غالب کردها و 
ساکنان غیر ُکرد این مناطق با برگزاری همه پرسی، همه و همه 
عملی شدن این پروژه را بسیار سخت می کند. فرض بگیریم 
چنین کشوری تشکیل شد. این کردستان نه از زمین و نه از 
آسمان و نه از دریا به جهان خارج هیچ راهی نخواهد داشت و 
از سوی کشورهای دوست که حاال به دشمن تبدیل شده اند، 
محاصره شده است. »بارزانی« شاید نمی داند صاحبان داعش 
که از این قائله، طرفی نبسته اند، تصمیم دارند با سوءاستفاده از 
اکراد، این شکست را جبران کنند. برگزاری همه پرسی استقالل، 
کردستان را به سمت بحرانی تمام عیار خواهد برد، بحرانی که 
بارزانی این بار نخواهد توانســت برای نجات از آن از سردار 
سلیمانی و ایران کمک بگیرد. این بحران، شرایط مساعدی هم 
که بســیاری از اکراد از آن بهره می برند از آنها خواهد گرفت. 
شــرایط کردستان چیزی شبیه به رژیم صهیونیستی خواهد 
شد، رژیمی که شاید پول، اسلحه و حمایت های آمریکا را دارد 

اما امنیت ندارد:
»توافقــات مرزی صرفًا با محوریــت دولت مرکزی عراق 
پابرجا بوده و جدایی اقلیم کردســتان از دولت مرکزی عراق 
به معنای مسدود شــدن تمامی معابر و گذرگاه های مشترک 
مرزی خواهد بود....جدایی اقلیم کردســتان از خاک عراق به 
مفهوم پایان یافتن تمامی توافقات نظامی خواهد بود.. پس از 
آن )جدایی احتمالی کردستان( ایران در چارچوب تامین امنیت 
مرزهای مشترک در رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت 
ضدانقالب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق تردد دارند 
به صورت جدی تجدید نظر کرده و با شیوه های کامال متفاوت 
نسبت به گذشــته رفتار خواهد کرد« )علی شمخانی- دبیر 

شورای عالی امنیت ملی(

غلط زیادیبارزانی در تله استقالل!

جعفر بلوری

* برنامه هســته ای یک برنامه ملی است زیرا منافع یک ملت در آن نهفته است 
لذا صحیح نیست که در مورد چنین موضوع ملی تیمی با تفکری خاص و دارای 
تجربه منفی تصمیم گیری کند، تیم هسته ای کشور باید متشکل از تمام گروه های 

کارشناسی نظام باشد.
نامداری
* در تیم مذاکره کننده هسته ای دولت فعلی نه تنها از جوانان دانشمند ایران که 
در عرصه هسته ای فعالیت داشتند استفاده نشد بلکه حتی متخصصان دیگری که 
ســال ها تجربه مذاکره هسته ای داشتند به تیم دولت دعوت نشدند، نتایج فعلی 
مذاکرات هســته ای به دلیل چنین بی تدبیری ها بود. امیدوارم از این به بعد تیم 
مذاکره  یک تیم حرفه ای و دلسوز کشور و تشکیل شده از کارشناسان امین، سالم 

و باتجربه تر باشد.
نامجو
* کار دولت در قبال نقض های پی درپی برجام توسط آمریکا خواندن بیانیه پشت 
بیانیه شده است. درخواست ما این است که نهادی فراتر از دولت برای جلوگیری 
از خسارت بیشتر ورود پیدا کند و با قدرت ملت جلوی پیشروی آمریکا در برجام 

را بگیرد. به دولت نمی توان امیدوار بود.
شربتی
* از جمله اهداف سیاســت گذاری های مهم در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
جلوگیری از نفوذ دشمن در تمام عرصه های حکومتی است. با وجود این مجمع 
دیگر نباید با مســائلی مثل 2030 یا موضوع مصرف محصوالت تراریخته مواجه 
باشــیم و کشور آسیب ببیند. این مجمع باید نظارت بر اجرای سیاست های کلی 

نظام را به صورت جدی آغاز کند.
2138---0917و 7399---0990
* هرچــه که در برجــام جزو تعهد ایران بود به صورت پیش پرداخت اجرا کردیم 
امــا وعده های غرب هنوز در حد وعده باقی مانده. بلکه این وعده ها با بدعهدی  و 
تحریم های جدید پس گرفته شده است. حال ما ماندیم و یک توافق یک جانبه که 

فقط مسئوالن ما خود را ملزم به اجرای آن می دانند!
عباس کمالی
* در حال حاضر با وجود توافق برجام تحریم های ضد ایرانی عمال به حال قبل از 
توافق بازگشــته است. پس چه لزومی دارد به تعهدات و وعده های غرب دلخوش 
باشیم و صنعت هسته ای را که نیاز کشور است همچنان در حالت تعطیل نگه داریم؟
برزمینی
* مشکل اساسی برجام این است که هر طرف این قرارداد تفسیر خودش را دارد. 
چرا باید اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تن به قراردادی بدهند که 

آمریکایی ها مرتب برجام را به نفع خود تفسیر کنند و دست ما هم بسته باشد؟
0912---2770
* این ساده اندیشــی بعضی از دولتمردان ماســت که مشکل آمریکا با ایران را در 
موضوع هسته ای می دانند. خسارت های سنگینی که در برجام بر کشور تحمیل شده 
به دلیل وجود همین طرز تفکر است و متاسفانه نمی خواهند اشتباه خود را بپذیرند.
0990---2619
* آقای رئیس جمهور باید توجه داشته باشند کاهش اعتبار سخنانشان آسیب جدی 
به اعتماد مردم برایشان خواهد زد. فراموش نمی کنیم در گذشته زمان اجرایی شدن 
برجام گفتند تمام تحریم ها لغو خواهد شد ولی دیدیم نشد، بلکه بیشتر هم شد. 
توصیه ما مردم به آقای روحانی ریاســت محترم جمهوری این اســت که فریب 

خناسان اطراف خود را نخورند و نگذارند اعتبارشان نزد ملت خدشه دار بشود.
نیک نام از قم

* آقای ظریف باید پاسخ بدهد که وقتی برجام برای کشور جز تحریم های جدید 
دستاورد دیگری نداشته پاره کردن یا نکردن آن چه فرقی می کند؟

0919---9839
* هر روز که بگذرد باید انتظار تحمیل تحریم های جدید بر علیه کشــورمان را 
داشته باشیم واکنش منفعالنه مسئوالن در برابر این همه بدعهدی عزت ایرانیان 

را در سرتاسر جهان و حتی در تاریخ نشانه گرفته است؟
0914---6271
* 160 فروند هواپیمای خریداری شــده باالخره از روی کاغذ هم نتوانست بپرد 
و همانند برجام فقط یک وعده نســیه مانــد. گویا اصوالً برجام با بدعهدی پیوند 

خورده است.
021---2811

* به مسعود بارزانی عرض می کنم از سرنوشت پدر خویش در متابعت از شیطان 
بزرگ عبرت بگیرد که پس از انقضای تاریخ مصرفش چگونه با او رفتار کردند!

0919---4603
* از سردار حاجی زاده فرمانده شجاع و با تدبیر هوافضای سپاه پاسداران به خاطر 
اخبار دلگرم کننده ای که از توان نظامی کشور ارائه دادند تشکر می کنیم. سپاه و 

ارتش همیشه مایه عزت و سربلندی کشور بوده اند و هستند.
0912---6331
* روزنامه های زنجیره ای از بیت المال تغذیه می شــوند و علیه نظام، مردم، شهدا 
قلمفرسایی می کنند و با کمال تأسف از یارانه بیشتری هم برخوردارند! آنها وظیفه 
خود می دانند تا چهره کریه شــیطان بزرگ را بزک کنند و جنایات او را توجیه 
کنند! اخیراً نیز توجیه جنایات سوچی قاتل به عنوان مجری منویات آمریکا علیه 
مسلمانان میانمار را توجیه می کنند. راستی چقدر می گیرند که فکر می کنند ارزش 

بافتن این اراجیف را دارد؟ اگر مسلمان نیستند، ایرانی که هستند!
وحیدی- گرمسار
* آنهایی که به خاطر کشته شدن چند سگ ولگرد در جلو دوربین خود را ناراحت 
نشــان می دادند چرا در قبال جنایت وحشیانه ارتش خانم  سوچی صلح نوبلی در 
میانمار علیه مسلمانان این کشور سکوت کرده اند و خاک مرده روی آنها پاشیده 

شده است؟!
0914---8902
* 5 سال است که آقای رئیس جمهور وعده سروسامان دادن به یارانه قشر محروم 
جامعه را می دهد ولی در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد. بی تفاوتی و بی مسئولیتی در 

این دولت از حد گذشته است.
0918---2753
* رئیس جمهور می گوید اســتاندار پروازی نباشد درحالی که فرماندار گرمسار در 
صدکیلومتری تهران پروازی اســت! آقایان پروازی به فکر ساعت پایان کارند و با 
مشکالت مردم بیگانه! واال اگر فرماندار شهر بخواهد تمام 24 ساعت شبانه روز را 

هم کار کند باز هم وقت کم می آورد.
وحیدی
* برای خریدن پرده به خیابان تعبدی مشهد رفتم. بیشتر مغازه داران بنده را به 
جای اینکه به خریدن جنس ایرانی تشویق کنند جنس ترکیه را تبلیغ می کردند. 
چــرا بعضی از مــا ایرانی ها عرق ملی خود را از دســت داده ایــم؟ حداقل از آن 
مسلمان ژاپنی که بر خریدن جنس ایرانی به عنوان تقویت جمهوری اسالمی ایران 

اصرار داشت خجالت بکشیم.
0935---9020
* وعده ســاخت صد هزار مسکن توســط وزیر راه و شهرسازی بعد از 4 سال به 
کجا رسید؟! از مسکن اجتماعی چه خبر؟! نکند مسکن اجتماعی همان کاخ های 

میلیاردی است که برای ژن های خوب ساخته می شود؟!
خرازانی- تهران و طاها
* جالب این است که تحریم های آمریکا علیه ایران تاکنون شامل فروش فیلم های 
هالیوودی شــان نشده است. برای مقابله با تحریم های آمریکا باید خرید و پخش 

فیلم ها و سریال های آمریکایی ممنوع شود.
0913---3393
* آیا همان طوری که از من جانباز و بیمار بابت وام 4 میلیونی معوقه 8 میلیونی 
دیرکرد گرفتند دارندگان ژن خوب هم معوقات 12000 میلیارد تومانی با معوقه 
24 میلیاردی دیرکرد می گیرند؟! یا برای آنها دیرکرد حرام است؟! راستی آنها را 

چند نفر و چگونه ضمانت می کنند؟!
0919---5765
* وزیر بهداشت باید نسبت به کمبود تخت در بیمارستان قلب کودکان واقع در 
خیابان دکتر قریب اقدام فوری انجام دهد. زیرا هم اکنون اغلب، مراجعه کودکان 
بیمار به بیمارستان برای بستری شدن بی ثمر است و خانواده ها ناچارند در خانه 
از کودک بیمار قلبی خود مراقبت کنند. لطفاً کمی از آنچه به مقاصد سیاسی شان 

اهمیت می دهند به فکر سالمتی آیندگان جامعه هم باشند.
021---9927

* اخیراً شهرداری منطقه 10 ورودی زنجان جنوبی از پل یادگار امام)ره( و همچنین 
خروجی زنجان جنوبی بزرگراه یادگار امام را مسدود کرده و ترافیک را به خیابان 
جیحون و اطراف آن منتقل نموده است. با بازگشایی مدارس این مسئله وضعیت 

وخیمی را برای ترافیک کل این منطقه رقم خواهد زد.
علی زمانی

امیراحمدی: برجام نتیجه عکس داد
به جای لغو تحریم ها، آمریکا را طلبکار کرد

هوشنگ امیراحمدی می گوید برجام درس بدی به آمریکا داد.
وی که دارای سوابق خوش بینی به آمریکا و دعوت به مذاکره و رابطه بود، 
در مصاحبه با رادیو فرانسه گفته است: زورآزمایی ماهیتا جدیدی میان ایران و 
آمریکا آغاز شــده و اتفاقا منشأ این زورآزمایی جدید خود برجام است که قرار 
بود تنش میــان ایران و آمریکا را کاهش دهد، مضاف بر اینکه خطر تحریم ها 
را علیه ایران رفع کند. برجام نتیجه عکس داده اســت. زیرا، به دلیل استمرار 
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران نه فقط تحریم های بین المللی علیه این 
کشور عمال به قوت خود باقی مانده، بلکه بحرانی چندجانبه نیز به وجود آمده 
است. به گفته امیراحمدی، یکی از مشکالت بزرگی که برجام به وجود آورده باال 

بردن سطح انتظارات مردم است که بدون هزینه نخواهد ماند.
هوشنگ امیراحمدی می افزاید: برجام درواقع این »درس بد« را به ایاالت 
متحده آمریکا داد که می توان با زور از ایران هر چیز را گرفت. برجام یک طرح 
خلع سالح و واداشتن به تسلیم مطلق بود. تعطیل شدن برنامه هسته ای یعنی 
پایان یافتن توانایی این کشــور برای تولید ســالح اتمی، مرحله اول این طرح 
بوده اســت. اکنون در مرحله دوم دولت ترامپ در پی کاهش توان نظامی و به 

ویژه توان موشکی ایران است و هدف از این راهبرد نهایتا تغییر رژیم است.
به نام اتاق فکر

به کام رانت طلبان
باشــگاه نفت و نیرو به اســم اتاق فکر وزارت نفت ایجاد شده اما در عمل 

ایجاد رانت و فساد می کند.
روزنامه فرهیختگان با طرح این مطلب نوشــت: باشــگاه موسوم به نفت و 
نیرو به خاطر مباحث جلسه رأی اعتماد، از حاشیه به متن آمد. ابطحی نماینده 
مجلس درباره این باشگاه گفت: »وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا 
شریک می شود، زمینه فساد فراهم می شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد 
در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می آید. مطابق 
اصل 141 قانون اساســی رئیس جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی توانند بیش از 
یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به عنوان باشگاه نفت و 
نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا 
چه کار می کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات 
راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می شود و با این روش معلوم است که 
آن باشگاه فسادزا است. نمی شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته 
باشند. رئیس ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی 

از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم گیر هستند.«
بیژن زنگنه، وزیر نفت در همان جلسه درخصوص این باشگاه می گوید:

»باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 
1391 توســط بنده و یکســری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری 
آدم هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شــوند، ماهی یک 
جلسه بگذاریم و تک تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست 

و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیئت موسس هستم.«
اماسؤال این است که این اتاق فکر به قول آقای وزیر مجانی، چطور می تواند 
فکــر کاربردی برای وزارتخانه ای ایجاد کنــد که اعضای آن اتاق، مدیران بدنه 
وزارتخانه هستند. اعضای این باشگاه در یک خط فکری هستند و تفکرات شان 

نه در نقد هم، بلکه در تایید یکدیگر است.
 هدایت ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می گوید: 
»برخی مدیران ســطح باالی نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزء 
هیئت مدیره نباشــند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می کنند، در حالی 
که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی توان این طور تصور کرد 
فردی که پیمانکار نفت اســت، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط مشی 

وزارت نفت را تعیین کند، چون از همه نوع اطالعات محرمانه آگاهی دارد.
باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت هایی را به عنوان زیرمجموعه 
انتخاب کند و هدایت پروژه ها و یکســری کارها را در وزارت بر عهده بگیرد و 
این گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه های نفتی دست می گذارند 
و تــالش می کنند رقبا را که عضو این گروه نیســتند، از مدار خارج کنند؛ به 
هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند، به اطالعات و قراردادها دسترسی 

دارند. این باشگاه، فساد و رانت ایجاد می کند.
 باشگاه نفت زنگنه، در تعیین الگوی قراردادهای نفتی دخالت دارد و اعضای 
این باشگاه در قراردادهایی مانند IPC اظهارنظر می کنند و حتی یکی از اعضای 

این باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت. اعضای این باشگاه 
نباید چنین تسلط باالیی در حوزه نفت داشته باشند.

وزیر نفت نباید عضو هیئت موسس باشگاه و سازمانی باشد که پیمانکاران نفت 
و خریداران محصوالت نفتی در آن عضویت دارند که برخی از آنها هم خوشنام 
نیســتند. چنین باشگاهی نباید با یک نهاد دولتی ارتباطی تنگانگ و اطالعات 
و دسترســی های باز داشته باشد. این سبب می شود که در آینده، شرکت های 
پیمانکار عضو این باشگاه، پروژه ها را بگیرند و پیمانکارانی که عضو این باشگاه 

نیستند، حذف شوند.«
بند 19 سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی می گوید که نباید بســترهای 

فساد در اقتصاد ایجاد شود.
سخنگوی دولت اصالحات

و چشم اسفندیار 8هزار میلیاردی
ســخنگوی دولت اصالحات، با یادآوری سربسته فســاد 8هزار میلیاردی 

صندوق ذخیره فرهنگیان، تصریح کرد این صندوق »چشم اسفندیار« است.
عبداهلل رمضان زاده از اعضای مرکزیت حزب منحله مشــارکت در توئیتی 
خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشت: وزیر آموزش و پرورش توجه کنند که 
صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک ســرمایه چشم اسفندیار وزارتخانه است؛ در 

انتصاب به افراد کارآمد و پاکدست تکیه کنند.
یادآور می شــود برخی عناصر نزدیک به حزب منحله مشارکت، به واسطه 
چند سال حضور در صندوق ذخیره فرهنگیان، فسادی 8هزارمیلیارد تومانی را 
در این صندوق موجب شــدند و این در حالی بود که دولت یازدهم علی الدوام 

مدعی بود خزانه و صندوق ها خالی است.
بی اعتنایی دولت به تبعات

دکانداری در طرح کاهش نرخ سود بانکی
محافل نزدیک به دولت، نســبت به اجرای متناقض طرح کاهش نرخ سود 

بانکی و تاثیرات منفی آن هشدار می دهند.
خبر آنالین از قول آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی نوشت: نه فقط بانک ها 
و نهــاد ناظر یعنی بانک مرکزی، که حتی مشــتریان بانک ها نیز بند دوم این 
بخشــنامه را فراموش کرده اند و تنها بر شق اول آن یعنی کاهش سود سپرده 
متمرکز شــده اند این در حالی اســت که در بند دوم این بخشنامه تاکید شده 

است کارمزد تسهیالت بانکی نیز باید به 18 درصد کاهش یابد.
بغزیان با طرح این پرسش که دو هفته پس از اجرای این بخشنامه باید این 
سؤال مهم را پاسخ داد که میزان پایبندی بانک ها به بخشنامه ابالغی چه در حوزه 
سود سپرده و چه در حوزه تسهیالت چقدر بوده است، ادامه داد: »اگر بانک ها تام 
و تمام، همه مفاد بخشنامه را اجرا کنند و قراردادهای جدید سپرده و تسهیالت 
را با نرخ های جدید منعقد کنند، آن وقت این احتمال می رود که به ورطه زیان 

بیفتند و همین زیان دهی تهدیدی بر سر راه تداوم اجرای بخشنامه باشد.«
وی در توضیح این مطلب افزود: »سؤال اساسی این است که بانکی که تعهد 
کرده تا شــهریور 1397 سود 22 درصدی و 23 درصدی به سپرده گذار بدهد، 

چطور می تواند تسهیالت با کارمزد 18درصدی به مشتری پرداخت کند؟«
این استاد دانشگاه اضافه کرد: »بیم آن می رود بانک هایی که تعهدات این 
چنینی سنگین داشتند از اجرای بخش دوم بخشنامه یعنی اعطای تسهیالت با 
کارمزد 18 درصد سر باز بزنند که این اتفاق نوعی نقض غرض است و طبیعی 
اســت که هدف اصلی ابالغ این بخشــنامه یعنی کاهش قیمت تمام شده پول 

برای بخش مولد را نادیده می گیرد.«
او گفت: »انگار مسئله اساسی یعنی کارمزد تسهیالت فراموش شده و این 
بدان معنی اســت که ما هدف را گم کرده ایم و به حاشــیه می پردازیم، اتفاقا 
درگیری با حاشیه مدت های طوالنی است اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار  داده 
و الزم است ما بار دیگر اهدافمان از اجرای قوانین و برنامه های اصالحی و... را 

بازخوانی کنیم.« 
 در همین حال»تابناک« در گزارشی نوشت:

هرچند که بانک مرکزی کاهش سود سپرده های بانکی را در دستور کار خود 
قرار  داده  اما از کاهش سود تسهیالت در بانک های کشور حرفی به میان نیاورده 
است. آخرین بار کاهش نرخ تسهیالت بانکی در سال 93 از سوی بانک مرکزی 

انجام شد و نرخ تسهیالت به صورت اسمی به 18درصد رسید.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در صورتی که بانک مرکزی به این موضوع 
رســیدگی ننماید این امکان وجود دارد که ســرمایه های ســرگردان به طرف 
بازارهای دیگری از جمله بازار مسکن نیز سوق داده شود که در شرایط موجود 
باعث ایجاد تورم حبابی خواهد شد که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

 جعفــرزاده ایمن آبادی از نمایندگان حامی دولت در گفت و گو با تابناک با 
 اشاره به این موضوع اظهار داشت: دولت باید از سیاست یک بام و دو هوا به شدت 
پرهیز کند و صداقت در گفتار و عمل خود را به صورت عملی به مردم نشان دهد.

دولت نباید به شیوه ای عمل کند که اعتماد عمومی از بین برود و مردم تصور 
این را داشته باشند که دولت در بیان گفته های خود صداقت ندارد. زمانی که قرار 
است سود کاهش پیدا کند باید هم سپرده و هم تسهیالت با هم کاهش پیدا 
کنند، در غیر این صورت دکان باز کرده ایم و کاسبی برای خود درست کرده ایم.
این نماینده مجلس گفت: نمی شــود سپرده ها را کم کرد اما تسهیالت را 

تغییر نداد، این دیوار بی اعتمادی ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: تنها مزیت ایــن کار افزایش درآمد برای بانک ها از جیب مردم 
است، البته کاهش نرخ سود سپرده خسارت های دیگری نیز دارد و ممکن است 
باعث شود تا مردم به سمت سفته بازی سوق پیدا کنند، مردم به دنبال بازارهای 
دیگری از جمله زمین، مسکن، ارز و یا طال خواهند رفت که باعث ایجاد تورم 

برای کشور خواهد شد.
وی گفت: دولت نباید وقتی می خواهد کاری را درست کند 10 جای دیگر را 
خراب کند، سکه و ارز در روزهای گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است، و این 
نشان می دهد که سیاست های پولی دولت در روزهای گذشته درست نبوده است.

هافینگتون پست: حفظ برجام
الزمه مهار ایران است

یک روزنامه آمریکایی می گوید حفظ برجام، الزمه کنترل و مهار ایران است.
روزنامه  هافینگتون پست، ضمن نسنجیده خواندن سیاست های ترامپ در 
قبال ایران نوشــت: سیاســت ترامپ در قبال ایران ناقص است. وی اگرچه از 
ستیزه جویی های ایران انتقاد می کند، اما راهبردی برای مقابله با آن ندارد و در 
مقابل تهدید می کند که تنها دستاورد آمریکا یعنی توافق بین المللی را که ایران 

را از دستیابی به سالح های هسته ای باز می دارد، لغو خواهد کرد. 
برطبق برنامه اقدام مشترک تهران متعهد شد تا برنامه هسته ای خود را برای 
15 سال متوقف کند، آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای تایید پایبندی ایران 

به این توافق، از سایت های هسته ای این کشور بازرسی می کند.
هافینگتون پست  درباره واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام و پیامدهای 
آن ادامه داد: ایران می تواند برنامه هسته ای خود را از سربگیرد، امری که نتایج 

غیرقابل پیش بینی و خطرناکی را به همراه خواهد داشت.
برهم زدن برجام نه تنها مانع ستیزه جویی های تهران نخواهد شد بلکه ایران 

را تقویت و آمریکا را تضعیف خواهد کرد.
به گفته ویلیام لوئر ســفیر و مقام ارشد پیشین آمریکا که مدیریت »پروژه 
ایــران« را برعهده دارد، ایران محدودیت های هســته ای را به دالیل اقتصادی 

پذیرفته است.
اگر آمریکا شرکت های اروپایی را به خاطر رابطه تجاری با ایران تحریم کند، 
به نفاقی که در اثر خروج آمریکا از برجام میان این کشــور و دیگر طرف های 

توافق به وجود آمده است، دامن خواهد زد.
خروج از برجام تنها به ضرر آمریکا است. راهبرد بهتر اصالح توافق هسته ای 
اســت.)!( آمریکا باید بکوشــد تا مدت زمان انقضای این توافق را افزایش داده، 
کیفیت بازرسی ها را باال برده و این توافق را به الگویی برای ممنوع کردن ساخت 

سالح های هسته ای در منطقه تبدیل کند.
افزون بر این، حفظ برجام الزمه کنترل رفتار منطقه ای ستیزه جویانه ایران 
است؛ مشکل عمده ای که ترامپ راه حلی برای آن نیافته است. مداخالت ایران 

در سوریه، عراق، افغانستان و یمن، منطقه را به هرج و مرج کشانده است.
اهداف این کشــور از تالش برای تبدیل به یک قدرت منطقه ای به اندازه 

کافی منطقی هستند.
تهران به دنبال آن است تا در کشورهای همسایه خود سپرمحافظی برای خود 
ترتیب داده و منطقه امنی را برای شیعیانی که در تیررس تهدیدهای عربستان 

و دیگر کشورهای سنی مذهب همپیمان با آمریکا، ایجاد کند.
در همین حال دانیل شاپیرو سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل ضمن سخنانی 
در دانشگاه تافتس ایالت ماساچوست گفت: توافق هسته ای، همان کاری را که 

الزم بود، در زمینه مهار توانمندی هسته ای ایران انجام داده است.

گفت: پادشــاه بحرین گفته است به زودی با اسرائیل رابطه برقرار 
می کنیم.

گفتم:  مگر تا حاال رابطه نداشته اند؟
گفت: منظورش برقراری رابطه علنی است.

گفتم: اگر تا آن وقت آل خلیفه ای باقی باشــه! چون آنها 
یک مشــت عرب بیابانگرد صحرای نجد حجاز بوده اند که به 
زور انگلیس و خیانت محمدرضا پهلوی بر مردم مظلوم بحرین 
حاکم شــده اند و امروزه با قیام مردم بحرین در چند قدمی 

سقوط قرار دارند.
گفت: یعنی پادشاه بحرین با این الطائالت می خواهد شرایط متزلزل 

و پوسیده حکومت رو به زوال خود را پنهان کند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! افسر راهنمایی با مشاهده یک خودرو 
که تعادل نداشت و قیقاج می رفت، ماشین را متوقف کرد و بعد 
از بو کردن دهان راننده پرسید؛ عرق کوفت کرده ای؟ و راننده 
گفت؛ نه قربان! از بس که حرف مفت زده ام و غلط زیادی کرده ام، 

دهانم عرق کرده است!

سرویس سیاسی-
بــه  رئیس جمهــور  ســفر 
نیویورک فرصتی مناســب جهت 
بیان حقانیت جمهوری اســالمی 
و تشــریح عهدشــکنی و کینــه 
توزی های شــیطان بزرگ اســت. 
قول  »آمریکا  همچــون  اظهاراتی 
داد بــه وعده های قبلی خود عمل 
کنــد!« تنها و تنها به گســتاخی 
بیشــتر طرف مقابل منجر خواهد 
شد. رئیس جمهور محترم و اعضای 
دســتگاه دیپلماســی این سفر را 
فرصتی برای اتمام حجت با شیطان 

بزرگ قرار دهند.
حضرت امام خمینی)ره( یک روز 
پس از تسخیر النه جاسوسی، تحلیلی 
از رابطه ایران و آمریکا ارائه کردند که 
در عین اختصار و سادگی، از عمق و 
درایتی عجیب برخوردار بود. ایشــان 
فرمودنــد:»در یک روایتی اســت که 
رسول خدا که مبعوث شد آن شیطان 
بزرگ فریاد کرد و شــیطان ها را دور 
خودش جمع کرد و اینکه مشکل شد 
کار بر ما، در این انقالب، شیطان بزرگ 
که آمریکاست شیاطین را با فریاد دور 
خودش دارد جمع می کند. و چه بچه 
شــیطان ها که در ایران هستند و چه 
شــیطان هایی که در خارج هستند، 
جمــع کرده اســت و هیاهــو به راه 

انداخته است...«.
این نخســتین بار بود که عبارت 
»شیطان بزرگ« برای آمریکا به کار 
رفت و رســماً وارد ادبیات سیاســی 
جمهوری اســالمی ایران شــد و به 
مرور از مرزهای ایران نیز فراتر رفته و 
رسانه های بین المللی نیز بارها از این 
برای توصیف آمریکا استفاده  عبارت 
کردند. با گذشت 38 سال از این ابداع 
عجیب بنیانگذار انقالب اسالمی، این 
عبارت نه تنها تازگی و دقت خود را از 
دست نداده بلکه گذشت زمان و فراز 
و نشــیب تاریخ، صحت این عبارت را 

بیش از پیش تایید کرده است.
رهبر معظم انقالب اســالمی در 
مراســم دانش آموختگی دانشجویان 
انتظامی- یکشــنبه  دانشــگاه علوم 
26 شــهریور- به گستاخی و وقاحت 
آمریکا در قضیه برجام   اشــاره کرده و 
فرمودند:»آنها در این موضوع، هر روز 
از خود یک شــرارت و یک شیطنت 
نشــان می دهند که نشــانگر صحت 
فرمایش امام بزرگوار است که آمریکا 
را شیطان بزرگ می خواندند و حقیقتاً 
رژیم ایاالت متحده آمریکا، خبیث تریِن 

شیطان ها است«.

برجام، معیاری 
برای شناخت شیطان بزرگ

اکنــون حدود 26 مــاه از امضای 
برجام و حــدود 20 ماه از آغاز اجرای 
تعهدات 1+5 ذیل برجام می گذرد. بنابر 
اظهارات مقامات ارشد دولت قرار بر این 
بود که براســاس برجام در قبال ایجاد 
محدودیت گسترده در توانایی هسته ای 
ایران، تمامی تحریم ها در روز اجرا- دی 
ماه 94- بالمره لغو شــود. اما در حال 
حاضر- نه تنها تحریم ها لغو نشد، بلکه 
با تصویب طرح هایی همچون »ســیاه 
چاله تحریم« زیرســاخت تحریم های 

جدید نیز طراحی شده است! 
اما ایــن اتفاق، امــری غیرقابل 
پیش بینی نبود. منتقدان روند مذاکرات 
هســته ای قبل از امضای برجام بارها 
اعــالم کردند که قواعــدی همچون 
اجرای  »همزمانی  تعهدات«،  »توازن 
تعهــدات«، »اخذ تضمیــن از طرف 
مقابل« و »پیش بینی برگشت پذیری 
امتیازات واگذار شده در صورت نقض 
عهد« که قاعده عقلی هر قرارداد عادی 
حقوقی است، در برجام رعایت نشده 
است و همین امر می تواند زمینه ساز 
عهدشکنی آمریکا در توافق هسته ای 
باشد. اما متاسفانه برخی مقامات ارشد 
دولــت و اعضای تیــم مذاکره کننده 
هســته ای برخــورد نامناســبی بــا 

انتقادهای کارشناسی داشتند.
»علی اکبر صالحی« رئیس سازمان 
انرژی اتمی- شهریور 95- وجود نقص  
در برجام را تأیید و تصریح کرد که باید 
در زمان تنظیم آن، دقت بیشــتري 
مي شد. صالحي افزود:»در بعد تحریم 
و مسائل دیگر سیاسي، امریکایي ها از 
شیوه نادرستي استفاده مي کنند، اگر 
ما وقتي برجــام را تنظیم مي کردیم 
دقت بیشتري مي کردیم این فرصت 
بــراي امریکا پیش نمي آمد که از این 
قابلیت تفسیر بودن سوءاستفاده کند«.
ترامپ هم برجام را می خواهد 

و هم تحریم
دولت ترامپ پس از عقب نشینی 
از ادعای مضحــک و توخالی درباره 
پاره کردن برجام، اعالم کرده اســت 
که مذاکره مجدد و بازنگری در برجام 
را در دستور کار خود دارد. نکته جالب 
آن است که ترامپ و همفکرانش دائم 
از برجام به عنوان موافقتی بسیار بد و 
افتضاح برای منافع ملی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی یاد می کنند اما هنگامی 
که ســخن از مذاکره و تجدیدنظر در 
برجام می کنند، قرار نیست چارچوب 
کلی و نقشه اصلی آن را تغییر دهند!

در حقیقــت تحــرکات و مواضع 
اخیــر آمریکایی هــا برای آن اســت 
کــه ایــران را از واکنــش جدی به 
تحریم های جدید منصــرف کرده و 
بازدارد. برخــالف ادعاهای ترامپ، او 
نه تنها از برجام متنفر نیست بلکه هم 
برجام را می خواهد و هم تحریم ها را! 

سفر نیویورک، فرصتی مهم
رئیس جمهــور کشــورمان عصر 
یکشــنبه به وقت محلــی، به منظور 
شــرکت در هفتادودومیــن اجالس 
سران کشورهای عضو مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد، وارد نیویورک 
شد. این پنجمین سفر رئیس جمهور 

به نیویورک است.
رئیس جمهور در این سفر، ضمن 
ســخنرانی در جمع سران کشورهای 
حاضــر در مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد، آخرین مواضع کشورمان 
درخصوص مهم ترین مسایل منطقه ای 

و بین المللی را تشریح می کند.
سفر نیویورک فرصتی مهم برای 
بیــان حقانیت جمهوری اســالمی و 
کینه توزی های  و  عهدشکنی  تشریح 
شــیطان بزرگ اســت. متاسفانه در 
ســفرهای قبلی آقای روحانی، چنین 

رویکردی مشاهده نشده است.
رئیس جمهور در سال گذشته، پس 
از بازگشت از سفر نیویورک در جمع 
خبرنگاران گفت:»آمریکا قول داد به 
وعده های قبلی خود عمل کند!«.این 
اظهارنظر تأمل برانگیز این سؤال را در 
افکار عمومی ایجاد کرد که آمریکا که 
به تعهدات مکتوب و وعده های امضا 
شده خود عمل نکرده است براساس 
کدامین معیار و مبنا و الزامی به قول 

شفاهی خود پایبند خواهد بود؟!
برای نمونه تجربه قانون محدودیت 
ویــزا در دولــت اوباما به طــور کاماًل 
مشخص نشان داد که آمریکا به تعهد 
مکتوب خود نیز پایبند نبوده اســت؛ 
تعهدی که حتی شورای امنیت سازمان 
ملل متحد نیز با وضع قطعنامه 2231 

اجرای آن را الزام آور کرده بود.
ایجاد هزینه

 برای گستاخی حریف
متاســفانه یکی از علت های اصلی 
افزایش تحریم ها در پسابرجام، واکنش 
منفعالنــه دولت در مقابل گســتاخی 
آمریکاست.فقدان واکنش متقابل مقامات 
آمریکایی را به این نتیجه رسانده که اگر 
برجام به هر طریقی نقض شود، حتی با 
کمترین واکنش عملی نیز از سوی دولت 

آقای روحانی مواجه نخواهد شد.
اظهاراتــی همچــون »حتی در 

صــورت خــروج آمریــکا از برجام، 
به تعهــدات خود در برجــام پایبند 
می مانیم«، »اروپایی ها به ما گفته اند 
حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، به 
برجام ادامه خواهند داد«، یا اظهارنظر 
آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک 
که گفت »کشورهای مخالف برجام اگر 
اخالق بدشان را کنار بگذارند می توانند 
کنار سفره برجام باشند«، ارسال پالس 
غلط به طرف بدعهد و گستاخ تر کردن 

او به عهدشکنی بیشتر است.
بنابراین در شــرایط موجود و با 
توجه به فرصت پیش آمده در ســفر 
به نیویــورک، بهترین روش، برخورد 
پیشدســتانه و نامتقــارن در مقابل 
دشمن و ایجاد هزینه برای خباثت های 

حریف است.
بقیه در صفحه 10

گزارش خبری تحلیلی کیهان از سفر رئیس جمهور به نیویورک

سوغات سفر وعده نباشد
با شیطان بزرگ اتمام حجت كنید

یک موسســه نظرســنجی 
کانادایی بــه یافته های جدیدی 
از نــگاه مردم ایــران به برجام، 
زیرســؤال رفتــن آن، عــدم 
بهبود وضعیت  اشــتغال و البته 
 دسترسی بهتر به کاالهای خارجی

 اشاره کرد.
وبگاه شبکه خبری »بلومبرگ« در 
گزارشی به نقل از بررسی های مشترک 
موسسه نظرسنجی »ایران پل« مستقر 
در تورنتــوی کانادا با وبگاه »بورس و 
بازار« از عدم  اشتغال زایی پسابرجامی 

در ایران خبر داد.
 بــر این اســاس، هفتــاد درصد 
از 700 شــهروند ایرانــی حاضر در 
این نظرســنجی تلفنــی گفتند که 
تجارت  در  چندملیتی  شــرکت های 
یا ســرمایه گذاری با ایران کند عمل 

کرده اند.
ایــن  پاســخ دهندگان  بیشــتر 
نظرســنجی نگرانی خود را از فشــار 
آمریکا بــه عنوان عامل کندی تعامل 
تجاری شرکت های بین المللی با ایران 

عنوان کرده اند.
درصــد   43 کــه  حالــی  در 
پاسخ دهندگان این نظرسنجی عنوان 
کرده اند که دسترســی بــه کاالهای 

خارجی بهتر شده است، 57 درصد نیز 
عنوان داشتند شرکت های بین المللی 
 اشتغال زایی برای شــهروندان ایرانی 
نکرده و 43 درصد گفته اند که سطح 
ســرمایه گذاری آنها بدون تغییر باقی 

مانده است.
دیگر نتایج نظرســنجی موسسه 
ایران پل نشــان می دهد که »حسن 
روحانی« رئیس جمهور ایران احتماال در 
برآورده کردن تعهدهای انتخاباتی اش با 

مشکل مواجه خواهد شد.
ایرانی های شــرکت کننده در این 
نظرســنجی عنوان کرده اند که تغییر 
قابــل مالحظه ای را شــاهد نبوده و 
با  سرنوشت توافق هســته ای اکنون 
توجــه به اعمال تحریم های بیشــتر 
ایاالت متحده زیر ســؤال قرار گرفته 

است.
ایران پل در گــزارش خود آورده 
اســت کــه 62 درصد حاضــران در 
این نظرســنجی گفته اند هنوز توافق 

هسته ای را تایید می نمایند.
بلومبرگ در خاتمه نوشــت: این 
نظرسنجی در ماه اوت سال جاری در 
31 استان ایران صورت گرفته و قرار 
اســت نتایج جامع آن در نشست ماه 
آینده مجمع ایــران - اروپا با حضور 

تجار عالقه مند بــه فعالیت در ایران 
ارائه شود.

این موسسه نظرسنجی کانادایی 
همچنیــن در اواخــر فروردین ماه 
ســال جاری نیز با انتشار نتایج یک 
نظر ســنجی اعــالم کــرده بود که 
سیاست خارجی دولت یازدهم در حل 
مشــکالت اقتصادی جامعه ناکارآمد 
و در زندگــی مــردم تاثیری برجای 

نگذاشته است. 
»ایران پُل«  ســنجی  افکار  مرکز 
کــه در تورنتو کانادا قــرار دارد، این 
نظرســنجی را در بــازه زمانی 22 تا 
25 فروردین )11 تــا 14 آوریل( در 
حالی منتشــر کرد کــه 72 درصد از 
شــرکت کنندگان معتقد بودند نتایج 
مذاکرات هســته ای و دســتاورد آن 
یعنــی برجام، هیچ تاثیری در زندگی 

آنها تاکنون نداشته است.
از طرفی تنهــا 11 درصد اظهار 
از جامعــه آماری اظهــار کرده بودند 
وضعیت اقتصادی آنها رشد پیدا کرده 
در حالی کــه 35 درصد گفته بودند 
که وضعیت اقتصادی آنها دارای تنزل 
بوده و 51 درصد نیز معتقد بودند که 
تغییری در وضعیت مالی آنها به وجود 

نیامده است.

نظرسنجی مؤسسه »ایران پل«:

برجام در ایران 
اشتغال ایجاد نکرده است


