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1- پس از نشست کمیسیون برجام در نیویورک علی رغم نقض های مکرر 
برجام از سوی آمریکا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد »در 
این نشست همه طرف ها اتفاق نظر داشتند که همه طرف ها به برجام پایبند 
بودند و نقض برجامی انجام ندادند«! این موضع یعنی اینکه آمریکا هم نقض 
برجامی انجام نداده است که با سکوت محمدجواد ظریف به نوعی تایید شد 
و تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بعد از سخنان موگرینی به نوعی دلیل سکوت 
آقای ظریف را اینگونه بیان می کند که »با وزیر امور خارجه ایران نه کفشی 
به سمت هم پرتاب کردیم و نه فریادی بر سر هم کشیدیم«! قطعا از نظر ملت 
ایران و هر کســی که با الفبای سیاست آشنا باشد، انتظار می رفت که وزیر 
امور خارجه در برابر این همه نقض برجام و تهدیدات و تحریم های آمریکا 
بر سر تیلرسون فریاد بزند و از حق ملت ایران دفاع کند که متاسفانه نکرد! 
2- سفرای کشورهای اروپایی در آمریکا در شورای آتالنتیک جمع شدند 
و اعالم کردند »تا زمانی که ایران به برجام پایبند باشد، ما هم به برجام پایبند 
خواهیم بود«. رسانه های غربی و به ویژه برخی رسانه های داخلی حامی دولت 
هم به برجسته سازی و بزرگنمایی این موضع گیری اروپایی پرداختند و از خود 
بیخود شدند که »اروپا حامی برجام است«! اما برخالف این فضاسازی رسانه ای 
و اطالع رسانی غیرحرفه ای همراه با سانسور برخی روزنامه های دولتی: اوال 
در نشست آتالنتیک اصل حمایت اروپایی ها از »مذاکره برای مقابله با قدرت 
دفاعی ایران« بود نه از برجام، و اروپایی ها حفظ برجام را زمینه مناســبی 
برای مذاکره در باره مسائل منطقه اعالم کردند. نماینده اتحادیه اروپا در این 
نشست با تاکید بر آمادگی کامل اروپا برای گفت وگو با آمریکا گفت »رسیدگی 
به مسائل منطقه که از نظر ما و آمریکا مشترک و مهم است از طریق برجام 
راحت تر است و اگر برجام نباشد برخورد با ایران در منطقه مشکل خواهد 
بود« ثانیا اصل موضوع نشست اندیشکده آتالنتیک و سخنان سفرای اروپایی 
پیدا کردن راهکارهایی برای مقابله با قدرت دفاعی و نقش ایران در منطقه 
بود. چنان که سفیر فرانسه تاکید کرد »هیچ چیز در برجام مانع مقابله با دیگر 
مسائل مربوط به ایران نیست«. ثالثا اعالم هم نظر بودن اروپایی ها با آمریکا 
برای مقابله با جمهوری اسالمی از طریق برجام کامال فضای غالب نشست 
آتالنتیک بود. سفیر آلمان با بیان اینکه »درخواست آمریکا برای بازنگری در 
برجام یک امر طبیعی است« تاکید می کند »ما با آمریکا دغدغه های مشترکی 
در باره قدرت موشکی و نقش ایران در منطقه داریم که می توانیم از طریق 
برجام با آمریکا گفت وگو کنیم«. سفیر انگلیس هم از اتفاق نظر نخست وزیر 
این کشور با آمریکا درخصوص ضرورت مقابله با ایران در منطقه، خبر می دهد 
که ترازا می در دیدار با ترامپ آمادگی لندن را برای آغاز گفت وگوی مجدد با 
ایران در باره برجام اعالم کرده است. رابعا نشست آتالنتیک تاکیدی بر حفط 
محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران با حفظ برجام و اهداف اصلی این تحریم ها 
بود. چنانکه سفیر انگلیس در این نشست تاکید کرد »میزان تجارت اروپا و 
به ویژه انگلیس با ایران بعد از برجام با قبل از برجام تغییر چندانی نکرده و 
دلیل آن فعالیت های ایران در منطقه است«. نماینده اتحادیه اروپا هم تصریح 
کرد »عالوه  بر تحریم های حقوق و بشری و موشکی، حتی برخی تحریم های 
هسته ای اروپا علیه ایران با وجود برجام برداشته نشده و تا پایان برجام هم 
برداشته نخواهد شد«. سفیر آلمان نیز علت پابرجا بودن تحریم ها را این گونه 
توضیح داد که »اروپا می خواهد ایران به سمت ارزش های اروپا حرکت کند و 

برجام ابزار مفیدی برای رسیدن به این هدف است«!
3- با توجه به اینکه ســاز »برجام 2« در نیویورک کوک شده، تحلیل 
موضع گیری اروپایی ها در کمیسیون برجام و نشست آتالنتیک خیلی سخت 
نیســت و به زبان ساده به این معنی است که اوال تا زمانی که ایران در برابر 
نقض برجام از ســوی آمریکا، اقدامی نکند، اروپایی ها هم به برجام پایبند 
خواهند بود! ثانیا در حقیقت اروپایی ها با اعالم این موضع عماًل اعالم کردند 
که به تهدیدات آمریکا و عدم لغو تحریم ها و ایجاد فضای ترس برای ورود 
سرمایه گذاران خارجی و همچنین تحریم های جدید آمریکا پایبند هستند 
نه به رفع تحریم ها و حل مشــکالت اقتصادی مردم ایران! ثالثا با توجه به 
مواضع اروپایی ها در باره »مکمل برجام« که اکنون آشکارا بیان می کنند، اگر 
ایران به »برجام 2« تن دهد، آنها به برجام پایبند خواهند بود. رابعا قرار است 
رئیس جمهور آمریکا 15 اکتبر نظر خود را در باره پایبندی ایران به برجام اعالم 
کند و اگر اعالم کند ایران به برجام پایبند نبوده، اروپایی ها هم براساس نظر 
آمریکا تصمیم خواهند گرفت. خامسا آمریکا با فشار، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را هم با خود همراه کرده و اگر یوکیا آمانو هم اعالم کند ایران به برجام 
پایبند نبوده- که از گزارش های قبلی و مواضع کنونی اش آشکار است- آنگاه 
پایبند نبودن اروپایی ها به برجام آسان تر خواهد بود. آن گونه که اروپایی ها از 
درخواست آمانو برای شفاف سازی بخش T برجام به »تحولی جدید و مهمی« 
با هدف هم نظر شدن آژانس با خواسته های رئیس جمهور آمریکا در جهت 

بازدید از مراکز نظامی ایران یاد کرده اند.
4- لذا معرکه گرفتن روی حمایت اروپا از برجام بازی دیگری است که 
برخی برای فضاسازی رسانه ای در افکار عمومی در جهت حفظ برجام و منافع 
حزبی خود به راه انداخته اند تا ساز خود را با ساز »برجام 2« در نیویورک کوک 
کنند! آنچه که از بازی متناقض آمریکا و اروپایی ها با دولت دوازدهم آشکار 
می شود این است که آنها در حال خریدن وقت برای فضاسازی رسانه ای – 
سیاسی و دست یافتن به یک اجماع حداکثری علیه ایران هستند که با انفعال 

دولت دور از انتظار نیست!
5- علی رغم هشدار رهبر معظم انقالب و اعضای شورای عالی امنیت ملی 
در باره اینکه مذاکره مجددی با آمریکا در باره مسائل دیگر امکانپذیر نیست 
و ممنوع است، مواضع رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در این خصوص قابل 
تامل است! در حالی که آمریکا با موضع گیری هایش علیه برجام تالش دارد 
دولت دوازدهم را وادار به امتیاز دادن بیشتر کند، و اروپایی ها هم راهکار آن را 
»مکمل برجام« اعالم کرده اند، آقای روحانی در مصاحبه ها و سخنان متعددش 
در نیویورک پایبندی آمریکا به برجام را نشانه حسن اعتماد برای مذاکرات 
آینده!!! اعالم و تاکید می کند »حتی اگر آمریکا هم از برجام خارج شود، ما 
خارج نمی شویم«! وزیر امور خارجه نیز همنوا با آمریکایی ها و اروپایی ها اذعان 
می کند»برجام توافقی کامل نیست«. اوال رهبر معظم انقالب که بارها تاکید 
داشتند سعی کنید توافقی را امضا کنید که خلل و فرجی برای سوءاستفاده 
آمریکا باقی نگذارید، چرا گوش نکردید؟ ثانیا سخن آمریکا و اروپایی ها هم 
همین است که می خواهند از آن نتیجه مذاکره مجدد را بگیرند و »برجام 2« 
را بر ایران تحمیل کنند. آقای ظریف باید پاسخ دهد با چه هدفی با بازی در 
زمین آمریکایی ها و اروپایی ها این سخن را تکرار می کند؟ محمدجواد ظریف 
با چراغ سبز نشان دادن به آمریکایی ها برای مذاکره مجدد در باره مسائل 
منطقه در پاسخ به سؤال فرید زکریا مجری سی ان ان در باره مذاکره درخصوص 
قدرت دفاعی و موشک های بالستیک ایران که از سوی رئیس جمهور فرانسه 
ارائه شــده، می گوید »ایران از مذاکره نمی ترسد و با جدیت راجع به سایر 
موارد گفت وگو مذاکره خواهد کرد«!!! نکته جالب این است که آقای ظریف 
خواســتار مذاکره مجدد درباره همه برجام می شود و می گوید»اگر آمریکا 
امتیازات جدیدی می خواهد، ما هم می خواهیم« سخن این است که اگر قرار 
بود آمریکا امتیازی جدیدی به ایران بدهد که در برجام به تعهدات خود عمل 
و تحریم ها را رفع می کرد نه اینکه مانع حضور ســرمایه گذاران خارجی در 
ایران شود و تحریم ها را تشدید کند و بر آنها بیفزاید! لذا با توجه به مواضع 
کنونی و عملکرد گذشته آقای رئیس جمهور و وزیرخارجه شان، به این سخن 
آقایان باید به دیده تردید نگریست که گفته اند »برجام قابل مذاکره مجدد 
نیست و مذاکره مجدد افسانه است«! قبل از این نیز آقایان در باره صفر کردن 
ذخایر اورانیوم داخل لوله ها و همچنین خروج آب سنگین از ایران بر خالف 
هشدارهای صریح رهبر معظم انقالب با آمریکایی ها و اروپایی ها مذاکره کردند 
و زیاده خواهی های خارج از برجام آنها را پذیرفتند. آقایان روحانی و ظریف 
باید بهتر از هر فرد مطلع دیگری بدانند که با بدعهدی ها و نقض مکرر برجام 
از سوی آمریکا، از نظر رهبر معظم انقالب و مسئوالن عالی نظام و ملت ایران 
باب مذاکره مجدد با آمریکا بسته است. لذا چگونه چراغ سبِز مذاکره مجدد 

با آمریکا را روشن کردند؟! 
6- اما آنچه که بســیار موجب تاثر و تاسف ملت ایران شد این است که 
آقای روحانی با این مواضع منفعالنه در نیویورک، حتی حاضر نشد هیئت 
دولت را تعطیل کند و در مراسم تشییع پیکر شهید مقاومت، شهید حججی 
حاضر شود. نکته جالب اینکه رئیس جمهور به جای شرکت در مراسم تشییع 
پیکر شهید حججی، در جلسه هیئت دولت، امام حسین)ع( را »امام صلح« 
معرفــی می کند! و همان گونه که برای توجیه مذاکره با آمریکا از صلح امام 
حسن)ع( »تطبیق بدون تفکر« کرده بود، این بار نیز برخورد امام حسین)ع( 
با حر را مصداق می آورد، بدون اینکه بگوید امام حسین)ع( در فضای جنگ 
برای نشان دادن مقاومت و ایستادگی خود به حر نهیب زد: »مادرت به عزایت 
بنشیند!« آیا امام حسین)ع( از سر صلح خواهی چنین به حر نهیب زد؟! رهبر 
معظم انقالب مهر 94 با ابراز تاسف از این گونه »نگاه عوام فریبانه برای توجیه 
مذاکره با شیطان بزرگ« تاکید کردند »چنین تحلیلی درخصوص مسائل تاریخ 
اسالم و مسائل کشور، نهایت ساده اندیشی و  اشتباه است«. آیا عدم حضور 
رئیس جمهور در مراسم تشییع پیکر این شهید عاشورایی، و به خالف، سخن 
گفتن از صلح طلبی امام حسین)ع(، پیام و چراغ سبز دیگری برای مذاکره 

در باره قدرت دفاعی کشور و محور مقاومت در منطقه است؟ 

حمایت وارونه اروپا 
از برجام! 

وصیت!

دكتر محمد حسین محترم

* زبان حال و قال مسئوالن نشان از پوچ بودن برجام برای کشور 
دارد. متأسفانه دولتی ها نمی خواهند اشتباه خود در اعتماد بی جا 

به آمریکا را علناً بپذیرند و هرچه جلوتر می رویم بدتر می شود.
0919---8895
* وزیر خارجه کشورمان گفته احتمال می دهد رئیس جمهور آمریکا 
پایبندی ایران به برجام را تأیید نکند. ســؤال از ایشان این است 
کــه چرا برجام  نمی تواند جلوی زیاده طلبی و زورگویی آمریکا را 
بگیرد. مگر تا چند وقت پیش نمی گفتند برجام دشمنان را به زانو 

درآورد. پس چه شد؟
2770---0919 و 6406---0912
* آقای روحانی قبل از اجرای برجام، منتقدان را با توهین های مکرر 
ترسو، بزدل، برو به جهنم، بیسواد تکریم می کرد! ولی پس از برجام و 
اجرای تمامی تعهدات آن از سوی کشورمان و عهدشکنی های مکرر 
شیطان بزرگ و شاخ و شانه کشیدن ترامپ، رئیس جمهورمان و 
دولت مدعی تدبیر قادر نیستند واکنش عملی و جدی نشان دهند! 

حال پیدا کنید ترسو و بزدل را؟!
حسامی- تهران
* برای دولت و دولتمردان مهم نیســت که در برجام آمریکا چه 
کاله گشادی بر سرشان گذاشته است. چرا که هزینه های سنگین 

این توافقنامه یک طرفه را ملت باید بپردازند.
0919---8313
* دولتــی که به اکثر نصایح بــزرگان در برجام بی توجهی کرد و 
حاال بعد از4 سال به اولین پیش بینی های منتقدان رسیده چطور 
از حاال 6 ماه آینده را پیش بینی می کند که تورم کاهش می یابد؟
0919---2470
* به هنگام پذیرش برجام، دالر حتی به زیر سه هزار تومان رسید 
ولی دولت با اظهارات نسنجیده مانع کاهش آن شد. حال این روزها 
که زمزمه خروج از برجام مطرح است برجامیان سعی می کنند با 
جوســازی، هم به صعود دالر دامن بزنند و هم دلیل این اتفاق را 
توقف برجام نشان دهند؟! دولت برای حفظ برجام حتی به قیمت 
له شدن قشر ضعیف در زیر بار گرانی دالر پیش خواهد رفت! آیا 

مجلس به نمایندگی از مردم فقط نظاره گر است؟!
0912---3104
* آقای رئیس جمهور و رئیس مجلس برای مردم توضیح بدهند از 
برجام چه چیزی به کشور ایران رسیده که دنبال حفظ آن هستند؟ 
آیا جز این اســت که کارخانه های کشور یکی پس از دیگری در 
حال تعطیل شدن هستند و واردات بی رویه کاال از خارج اقتصاد 

کشور را نابود کرده است.
0912---7345
* چگونه است که وزیر خارجه کشورمان با کوچکترین اتفاق ناگوار 
برای غربی ها دست به قلم برده و پیام تسلیت می فرستد ولی در 
خصوص مصائب کشــورها و ملت های مسلمان مثل نسل کشی 

عربستان با حمایت آمریکا در یمن و... این حساسیت را ندارد.
0918---1377

* در کشــور پسران جوان که باید تشکیل خانواده داده و نان آور 
خانواده باشند بیکار هستند و به جای آنها دخترخانم ها که الزاما 
این تکلیف را در خانواده ندارند اشتغال دارند. مسئوالن کشور هم 

این وضع را می بینند و گویا به همین وضعیت راضی اند. چرا؟
0912---5364
* در حالی که رکود، بیکاری، گرانی و مشکالت اقتصادی و... مردم 
را از پا درمی آورد، برای برخی ها لغو کنســرت، حضور خانم ها در 
ورزشگاه ها و... شده بود همه مشکالت! البته عاقالن می دانند که 
اینها برای دور کردن ذهن مردم از مسائل اصلی بود؛ کاری که با 

مهارت هرچه تمام تر انجام شد!
0915---1713
* در آموزش و پرورش شهرســتان]...[ استان آذربایجان شرقی 
تفکر خاصی حاکم شده که نیروهای ارزشی و کاری بومی را قلع 
و قمع می کنند. رشته ریاضی فیزیک را به کلی از شهرستان جمع 
کرده اند. دستگاه تعلیم و تربیت به ابزار و جوالنگاه سیاسی تبدیل 
شده و مدیر پروازی یا حضور ندارد یا با خودروی دولتی دیر می آید 
و زود می رود! وضعیت آموزشــی نگران کننده است. چه مسئولی 

می خواهد به این وضعیت رسیدگی کند؟!
یکی از فرهنگیان شهرستان]...[
* یک کارآفرین آملی هستم که درخواست »طرح توسعه« کارخانه 
را از مبادی ذی ربط نموده ام. پس از سیر مراحل، پرونده از آمل به 
ساری ارسال شد و به علت انتخابات و بعد از آن هم به علت عدم 
معرفی استاندار و... کمیسیونی که هر هفته برگزار می شد با گذشت 
4 ماه متأسفانه هنوز برگزار نشده است و پرونده طرح  توسعه ما 
در اداره امور اراضی اســتان خاک می خورد. این است حمایت از 
مراکز تولیدی؟! اآلن 35 کارگر دارم که در صورت موافقت با طرح 
توســعه 50 کارگر دیگر را به کار خواهم گرفت. از مسئوالن امر 

تسریع در امور را خواستارم.
حجتی- آمل
* علی رغم اینکه بسیاری از بازنشستگان حقوق دریافتی زیر خط 
فقر دارند چطور دولت با این تورم، بیکاری، گرانی و سیل جوانان 
فارغ التحصیل بیکار که وبال گردن بازنشستگان هستند، سخن از 
افزایش 5 درصدی حقوق می زند؟! آیا با این افزایش ها قرار است 
حقوق افراد زیر خط فقر که 3 میلیون است از 500 تا 600 هزار 

تومان به باالی 3 میلیون برسد؟! چند سال چشم انتظاری؟!
فراهانی- بازنشسته وزارت کشور
* طبق مواد 28 و 29 قانون اساســی، دولت موظف اســت برای 
بیکاران شــغل ایجاد کند. من که مرداد 97 به ســن 60 سالگی 
می رسم با 17 روز حقوق و دریافت ماهانه فعلی ام 620 هزار تومان 
که 250 هزار آن را بابت اجاره یک مخروبه پرداخت می کنم. چگونه 
می توانم ادامه حیات دهم؟! دولت مدعی تدبیر آیا نمی خواهد ما را 

از زیر خط مطلق فقر برهاند؟!
حسین صارمی- یزد
* هفتم  مهرماه سال 97 شصت ساله می شوم. مدت 17 سال سابقه 
بیمه دارم. از اسفند 92 بیکارم. نتوانستم سابقه خدمت را به 20 
سال برسانم که در ماه حداقل 20 روز حقوق بگیرم لذا با 17 روز 
حقوق بازنشسته می شوم در حالی که با اجاره نشینی و مشکالت 
زندگی بیش از حد زیر خط فقرم. از حقوق دانان متعهد به استناد 
مواد 28، 29 و 31 قانون اساسی، درخواست می کنم کمک کنند 

تا بتوانم حقوق خود را از دولت بگیرم!
0918---4799

* شرکت ... که در کار تولید تلویزیون می باشد در طول این چند 
ماه در اکثر مشکالت اقتصادی دو بار دست به تعدیل نیرو زده و 
در کار تولید هم پا در هوا شده است. متأسفانه وضع کارخانه ها هر 

روز بدتر می شود ولی دولت تکان نمی خورد.
م- ش
* خانه بهداشت روستای کرشت بومهن تنها مرکز بهداشت این 
منطقه با هزار نفر سکنه است. بنویسید ارائه خدمات در ساعت اداری 
پاسخگوی نیاز منطقه نیست. چرا باید در 20 کیلومتری تهران مردم 
مشکل بهداشت و درمان داشته باشند و هیچ مسئولی توجه نکند؟
0912---8949

اصالح طلبان در فساد اقتصادی
روسفید هستند)!(

رئیس فراکسیون امید در مجلس می گوید نتوانستند به اصالح طلبان برچسب 
فساد اقتصادی بزنند.

محمدرضا عارف در نشســت هیئت رئیســه شــورای عالی اصالح طلبان، 
فراکســیون امید مجلس و هیئت رئیس شورای شهر گفت: توفیق دولت در به 
سرانجام رســانیدن وعده های داده شده توفیق اصالح طلبان خواهد بود. انتظار 
داریم دولت و در راس آن رئیس جمهور محترم از همه ظرفیت ها برای پاسخگویی 
به مطالبات مردم به ویژه در بخش های معیشــتی، اشتغال و مسائل اجتماعی 
استفاده کند. مردم نجیبانه مشکالت را تحمل می کنند و باید از فرصت تاریخی 

پیش آمده برای حل مشکالت مردم استفاده کنیم.
وی می افزاید: یکی از ویژگی های اصالح طلبان پاکدســت بودن آنها است. 
در جریان حوادث 88 و اتهاماتی که به برخی اصالح طلبان زده شــد نتوانستند 
برچسب فســاد اقتصادی به آنها بزنند. اکنون که در قدرت هستیم باید بیشتر 

مراقبت کنیم که ساحت اصالح طلبی از هرگونه فساد مبرا باشد.
فارغ از حرف و حدیث های بســیار درباره رانت های فراوان اخذ شده توسط 
برخی از نزدیکان مدعیان اصالحات باید از آقای عارف پرسید آیا فساد 11 هزار 
میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان توسط شهاب غندالی و شرکا، فساد 
محسوب نمی شود؟ امثال صفدر حسینی که حقوق های نجومی گرفتند چطور؟ 
آیــا بابک زنجانی را مدعیان اصالح طلبی از 22 ســال پیش فربه نکردند؟ و آیا 
رشوه های هنگفتی که شهرام جزایری به برخی نمایندگان اصالح طلب مجلس 

و برخی مقامات دولت اصالحات داد، فساد حساب نمی شود؟
این موارد مستند و ده ها مشابه آن، جایی برای برچسب زدن نمی گذارد؛ مگر 
اینکه فساد را صالح و اصالح بپندارند. مانند آن نوکر دست کجی که به گوسفندان 
ارباب دســتبرد زده بود و ارباب از عصبانیت کاسه ماست را بر سر او شکست او 
هم با اعتماد به نفس در حالی که ماســت ها را به سر و صورت می کشید گفت 

خدا را شکر روسفید شدم.
سقوط 52 درصدی

ارزش بازار بورس در دولت یازدهم
ارزش بازار بورس در 4 ساله دولت یازدهم با کاهش و سقوط 52 درصدی 

مواجه شد.
بــه گزارش روزنامه جوان، ارزش بازار بورس کــه در ابتدای دولت یازدهم 
حدود 150 میلیارد دالر بود اکنون به حدود 85 میلیارد دالر نزول کرده است.

ارزش بازار ناشران بورس تهران در پایان شهریور ماه در حالی به بیش از 339 
هزار میلیارد تومان بالغ شده است که اگر بخواهیم با بهای ارز 3900 تومانی ارزش 
بازار ســرمایه ایران را بسنجیم می بینیم که به محدود 85 میلیارد دالر رسیده 
و این در حالی است که در پایان دولت دهم ارزش بازار سرمایه در حدود 150 
میلیارد دالر ارزیابی می شد. در این بین یکی از درخواست های فعاالن بازار این 
اســت که ارزش دالری بازار سرمایه ایران نیز در شاخص های ارائه شده از سود 
سامانه ها بازار سرمایه انعکاس یابد چرا که این ادعا مطرح می شود که تا حدی 
سرمایه گذاران خارجی وارد بازار سرمایه ایران شده اند. در این بین نکته قابل توجه 
و تأمل این است که قیمت بازاری سهام 41 درصد شرکت ها در محدوده قیمت 
اسمی نوسان می کند، این در حالی است که توسعه بازار بدهی و رکود اقتصادی 
در کشور و همچنین نرخ سود باالی بانکی، توسعه صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت و ســرمایه گذاری ایران منابع در بازار بانکی و... عماًل مجالی برای 
بهبود وضعیت بازار بورس نداده است به طوری که بهای بسیاری از شرکت های 

ارزنده بازار به محدوده بهای اسمی نزول کرده است.
وزیری که درباره مسکن اجتماعی

قصه هزار و یک شب گفت
»طرح مسکن اجتماعی، رویای 4 ساله دولت یازدهم بود که تعبیر نشد«.

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان »قصه هزار و یک شب طرح اختصاصی 
وزیر راه و شهرسازی/ مسکن اجتماعی، رویایی که تعبیر نشد«، نوشت: مسکن 
اجتماعي؛ نه معني مشــخصي دارد و نه همتي بــراي اجرا. این طرح را عباس 
آخوندي، وزیر راه و شهرســازي در ابتداي دولــت یازدهم بود که مطرح کرد؛ 
درست زماني که مي گفت طرح مسکن مهر »مزخرف« است، مدعي بود مسکن 
اجتماعي که حاال به نوعي آن را پروژه »اختصاصي« خود مي خواند، کاستي هاي 
طرح مسکن مهر را ندارد. مي گفت طرح کاملي است که اگر اجرایي شود، مشکل 

مسکن در کشور ریشه کن مي شود. 
اما جز یک طرح پژوهشــي و چند ســخنراني که خود او انجام داد، مسکن 

اجتماعــي همواره در هاله اي از ابهام ماند. البته این پروژه »اختصاصي« عباس 
آخوندي به بیش از دو دهه قبل برمي گردد. زماني که او دوره اي وزیر مسکن و 

شهرسازي در دولت ششم بود. 
با روي کار آمدن دولت یازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازی، طرح 
قدیمي را از کتابخانه اش بیرون کشید و به کارشناسان مسکن وزارتخانه سپرد 
تا آن را به روزرساني کنند. او به همه معاونان و مسئوالن بخش مسکن وزارتخانه 
از قائم مقام وزیر راه و شهرســازي در مســکن مهر، معاون مسکن و ساختمان، 
مدیرعامل سازمان ملي زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت شهرهاي جدید، رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي، مشاور وزیر راه و شهرسازي در تامین مالي و دیگر 
مدیران رده هاي میاني این وزارت و دســتگاه هاي تابعه در حوزه مسکن دستور 
داده بود که درخصوص این طرح اطالع رساني کنند تا از عزم جدي این وزارتخانه 
براي اجراي این طرح خبر دهند اما این طرح نیز همچون برخي وعده هاي دیگر 
هر بار به بهانه هایي، محکوم به زمانبري و تعویق اجرا شد. البته بارها و بارها در 
زماني که نمایندگان مجلس وزیر را براي پاسخگویي به مجلس فراخواندند این 
طرح نیز به عنوان یکي از مطالبات مطرح شــد و هر بار هم وعده هاي جدیدي 
براي اجراي این طرح در آینده داده شد اما هنوز این طرح به ثمر ننشسته است.

قرار بود این طرح، 3 دهک اول را هدف قرار دهد. ســرانجام پس از کش و 
قوس هاي بسیار، هیئت دولت در روزهاي پایاني سال 95 طرح مسکن اجتماعي 
را که در آذرماه سال گذشته تصویب شده بود ابالغ کرد. جالب آنکه در طرحي 
که دولت تصویب کرد، منابع مالي مورد نیاز از محل بازگشت منابع مسکن مهر 
نیســت، بلکه بانک مرکزي باید مجددا منابع جدیدي براي اجراي این طرح در 
اختیار بانک و وزارتخانه عامل اجراي آن قرار دهد؛ این همان انتقادي است که 
آخوندي بارها و بارها به پروژه مســکن مهر وارد و عنوان کرد که دولت دهم با 
تزریق منابع بانک مرکزي )که در اقتصاد به آن پول پرقدرت گفته مي شود( به 
مسکن مهر، باعث رشد تورم شده است. همچنین در این مصوبه، براي سال 95 
نیز 70 هزار واحد مسکن اجتماعي در نظر گرفته شده بود که با توجه به تاخیر 
در ابالغ مصوبه مذکور، عمال 70 هزار واحد سال 95 از برنامه مذکور حذف شده 
اســت. این مصوبه اگرچه اسفند 95 به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ شد و به طور 
طبیعي باید اجراي آن از ابتداي ســال 96 کلید مي خورد اما به دلیل عدم ابالغ 
بودجه سال 96 به دســتگاه هاي اجرایي، گفته مي شود اجراي آن از خردادماه 

امسال کلید خواهد خورد.
بازیگری آمانو

در نقشه موذیانه دولت ترامپ
نیکی هیلی در غیاب رکس تیلرســون )که از تیم بررسی برجام در آمریکا 
کنار گذاشــته شده است(، ماموریت دارد تا تمرکز ویژه ای بر روی پاشنه آشیل 

برجام، یعنی بازرسی از اماکن نظامی ایران صورت دهد. 
 سایت نامه نیوز با انتشار این مطلب نوشت: یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین 
  T المللی انرژی اتمی اخیرا خواستار شفاف سازی قدرتهای جهانی در خصوص بند
ضمیمه اول برجام شده است. مطابق بند T ضمیمه اول برجام، »فعالیت هایی که 
می تواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای نقش داشته باشند« 

ممنوع شده اند. این فعالیت ها طبق متن برجام  موارد ذیل را شامل می شوند:
- طراحی، توســعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از مدل های کامپیوتری 

برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته ای.
-  طراحی، توســعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چاشنی های انفجاری 
چند نقطه که برای توســعه یک وسیله انفجاری هسته ای مناسب هستند مگر 
اینکه مقاصد غیرهسته ای بودن آن توسط کمیسیون مشترک تأیید شده باشد 

و موضوع پایش باشد.
-  طراحی، توســعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از سیستم های تشخیص 
 Flash دوربین های ســرعت باال و یا دوربین های ،Streak انفجار )دوربین های
x-ray( مناســب برای توســعه تجهیزات انفجار هســته  ای مگر اینکه مقاصد 
غیرهســته ای بودن آن توسط کمیسیون مشــترک تأیید شده باشد و موضوع 

پایش باشد.
آمانو اعالم کرده است که بر سر تفسیر این بند و نحوه  فعالیت های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر سر راستی آزمایی این بند ، میان ایران و روسیه از یک 

ســو و کشورهای غربی از سوی دیگر اختالف نظر وجود دارد. مدیر کل آژانس 
معتقد اســت که در بخش های دیگر توافق هسته ای،  ایران به ارائه بیانیه ، قرار 
دادن فعالیت های خود تحت پادمان های آژانس یا اعطای دسترسی به ما متعهد 

شده است. اما در بند T چنین تعهداتی وجود ندارد.
از ســوی دیگر دولت دونالد ترامپ، سرمایه گذاری زیادی بر سر احیای بند 
T  و وضع اختیارات ویژه برای آژانس صورت داده است.  چندی پیش »مارک 
فیتزپاتریک« یکی از مقامات  اســبق وزارت خارجــه آمریکا به ترامپ توصیه 
کرد که از ظرفیت بند T ضمیمه اول برجام به عنوان بهانه ای برای بازرســی از 
اماکن نظامی در ایران استفاده کند. وی معتقد است راستی آزمایی بند T، صرفا 
در صورت دسترســی آژانس بین المللی انرژی اتمی به اماکن نظامی در ایران 
امکانپذیر خواهد بود.بند T  ضمیمه اول برجام ، به صورت بالقوه حاوی الزاماتی 
برای دسترســی های منظم به اماکن نظامی ایران اســت. با این حال، مقامات 
آمریکایی در صددند این امکان بالقوه را به یک توانایی بالفعل تبدیل کنند. در 
این خصوص، ایران و روسیه معتقدند که بر اساس متن صریح و غیر قابل تغییر 
برجام، آژانس اختیاری در این خصوص ندارد و از این رو، درخواست آمانو برای 
شفاف سازی در خصوص بند T  ضمیمه اول برجام نیز وجهه ای قانونی ندارد. 

با این حال، سوال اصلی اینجاست که چرا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، این درخواست را در برهه زمانی فعلی مطرح کرده است؟ آیا میان اصرار 
اخیر آمانو برای شفاف سازی در خصوص بند T  ضمیمه اول برجام و دیدار اخیر 
وی با نیکی هیلی نماینده ایاالت متحده در سازمان ملل متحد ارتباطی وجود 

دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است! 
نیکــی هیلی، ماموریت دارد تا تمرکز ویژه ای بر روی پاشنه آشــیل برجام، 
یعنی بازرسی از اماکن نظامی ایران صورت دهد. یوکیو آمانو نیز با طرح موضوع 
شفاف سازی در خصوص بند T ضمیمه اول برجام، سعی کرده مسیر ترامپ را 
در این خصوص هموار کند. نباید فراموش کرد که ترامپ حدود دو هفته دیگر 
و در نیمــه ماه اکتبر، گزارش خود در خصوص پایبنــدی ایران به برجام را به 
کنگره ارائه خواهد داد. در این گزارش، ترامپ قصد دارد موضوع ممانعت ایران 
در خصوص بازرســی از اماکن نظامی خود را مطرح ســاخته و بر روی آن مانور 

دهد. در این معادله، آمانو نیز با ترامپ همراه شده است.
مشاور نتانیاهو: برجام برای اسرائیل

مزایای محسوسی داشت و باید حفظ شود
مشاور پیشین نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت توافق هسته ای غرب با 

ایران، مزایای محسوسی برای اسرائیل داشته است.
بــه گزارش المانیتــور، یوزی آراد در گفت وگوی تلفنــی با البی یهودی - 
آمریکایی لیبرال جی اســتریت )JStreet( گفت: موضع من، حمایت از حفظ 

و تقویت توافق است.
آراد که از سال 2009 تا 2011 مشاور امنیت ملی نتانیاهو بود، ضمن مخالفت 
با خروج آمریکا از برجام افزود: کنار کشیدن از توافق، آنچه را که ایجاد شده از 

بین برده و داشته های آن را با هیچ جایگزین می کند.
یوزی آراد که 20 ســال در موساد فعالیت کرده، می گوید توافق هسته ای، 
مزایای محسوسی برای اسرائیل و  امنیت بین المللی داشته و ایران نیز تاکنون 

به شرایط سخت گیرانه آن پایبند بوده است.
وی افزود: توافق هســته ای، ذخایر هســته ای ایران را کاهش داد، برخی از 
سانتریفیوژها را از دور خارج کرد و مسیر )دستیابی ایران به( پلوتونیوم را مسدود 
کرد. توافق هسته ای با به کار بستن انواع مهارهای کمی و کیفی بر برنامه هسته ای 

ایران، موجب شده است که پیشرفت آن متوقف شود.
بــه گفته آراد، اگر چه این توافق امکان بهبــود دارد، اما آمریکا در صورت 
خروج از آن، هیچ راهبرد جایگزین جدی برای جلوگیری از دســتیابی ایران به 

توانمندی های هسته ای در اختیار ندارد.
به گفته آراد، واشــنگتن باید اجماع با متحدان اروپائی اش را حفظ نماید تا 
از زمان فراهم شــده در برجام برای رســیدگی به تهدیدهای درازمدت ایران به 

بهترین نحو بهره برداری کند.
وی از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خواســت بیش از آنکه به فکر 
فرار از تعهدات واشنگتن در برجام و تضعیف آن باشد، برای تقویت آن بکوشد.

وی با اشاره به تک تک موارد خاص فنی مطرح در برجام که از سوی ایران 
اجرایی شــده و بر عمل به تعهدات از سوی ایران صحه می گذارد گفت: برجام 
دارای یک ساختار حقوقی متشکل از معیارها، اهداف، وظایف است که حمایت 
از آنها بسیار مفید است، بنابراین منطقی آن است که به جای لغو و یا تضعیف 

آن به فکر تقویت آن بود.

گفت: یکی از مدعیان اصالحات گفته است مخالفان جبهه اصالحات 
نتوانسته اند به این جبهه برچسب فساد اقتصادی بزنند!

گفتم: باید پرسید کدام مفسد اقتصادی را سراغ دارید که 
حامی جبهه اصالحات نبوده است؟ رانت های آنچنانی، دریافت 
مبلغ های کالن از شهرام جزایری، حقوق های نجومی، 11 هزار 
میلیارد تومان سوء اســتفاده از صندوق فرهنگیان، وام های 
کالنــی که بدهکاران بانکی گرفته و پس نداده اند، فربه کردن 

بابک زنجانی و... فساد اقتصادی نیست؟!
گفــت: تازه مدیــران نجومی را هــم ذخیره نظــام نامیده اند! و 
مفســداقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی را هم کارآفرین می نامیدند و 

مجازات او را فاجعه اقتصادی می دانستند! و...
گفتم: پس این مدعیان اصالحــات با چه رویی می توانند 

این همه فساد و تباهی را انکار کنند؟!
گفت: شاید تصور می کنند که زنگ حسابی در کار نیست و می توانند 

به پاکدستی تظاهر کنند!
گفتم: یارو فوت کرده بود وقتی وصیت نامه اش را آوردند، 
دیدند نوشته، اصاًل نماز قضا بدهکار نیستم ولی برایم 50 سال 

وضوی قضا بگیرید.

ی  نگیــر جها ی  مهــد
گردشگری،  مالی  رئیس گروه 
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران 
و برادر اســحاق جهانگیری 

بازداشت شد.
مهدی جهانگیری رئیس گروه 
مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق 

بازرگانی تهران بازداشت شد. 
پس از انتشــار خبر بازداشت 
مهدی جهانگیری برادر اســحاق 
جهانگیری، وی در اولین واکنش 
پس از انتشــار خبــر در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام نوشت: 
اطــالع دقیقی از دلیل، چگونگی 
دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی 
برادرم ندارم، البته وی هیچگونه 
مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. 
مسئله قابل پیش بینی بود و باید 
صبر کرد. امیدوارم سوءاســتفاده 
سیاسی نباشــد و عدالت، مبارزه 
بافســاد و حاکمیت قانون برای 

همه یکسان اجراء شود!
گفتنی اســت بــرادِر معاون 
رئیس جمهور، بنیانگذار و موسس 
اســت.  بوده  گردشــگری  بانک 

شــرکت ســرمایه گذاري میراث 
فرهنگي و گردشگري ایران مشهور 
به ســمگا نیز که بخشی از حوزه 
است،  تحت مدیریت جهانگیری 
که تیرماه 1388 با ســرمایه 20 
میلیارد تومانی به ثبت رســیده، 
ظرف مدت کوتاهي توانسته شش 
اقماري بزرگ تأسیس  شــرکت 

کند.
به گزارش الف وی همچنین 
مجتمــع  رئیس هیئت مدیــره 
فــوالد صنعــت بنــاب، عضــو 
هندبال،  فدراسیون  هیئت رئیسه 
رئیس هیئــت مدیــره شــرکت 
نگین گردشــگری، رئیس هیئت 
مدیره شرکت هلدینگ صنایع و 
معادن ماهان و... اســت و سوابق 
همکاری طوالنی با طیف مشایی 
 در دولت هــای ســابق و کنونی 

داشته است.
در آیین بزرگداشت روز جهانی 
جهانگردی ، از مهدی جهانگیری، 
رئیس گروه مالی گردشــگری، به 
عنوان کارآفرین برتر این صنعت 
به  تقدیر و تندیس شایســتگی 

دست روحانی به او اهدا شده بود.
پاداش 200 میلیونی
 در بانک گردشگری!

فروردین مــاه 1393 خبری 
در رســانه ها منتشــر شد که بر 
اســاس آن اعضای هیئت مدیره 
بانک گردشگری در آخرین جلسه 
مجمع عمومی خود، مبلغ 200 
میلیــون تومان به اعضای مجمع 

پاداش داده اند!
در صورتجلسه مجمع عمومی 
شــرکت بانک گردشگری که در 
تاریخ 19 فروردین ماه این ســال 
برگزار شد، آمده بود : مقرر گردید 
دو میلیارد ریال به عنوان پاداش به 
اعضای هیئت مدیره پرداخت شود.

همچنین در این صورتجلسه 
که به امضای محمدصادق طاهری 
به عنــوان رئیس هیئت مدیره و 
همچنین آقایان مهدی جهانگیری 
و علــی زیرک نژاد به عنوان ناظر 
نیز رسیده، مقرر گردیده ماهانه ده 
میلیون ریال به اعضای هیئت مدیره 
 به عنوان حق حضور در جلســه 

پرداخت شود.

مهدی جهانگیری 
برادر معاون اول رئیس جمهور بازداشت شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مذاكره مجدد درباره برجام 
تله 3 جانبه آمریکا، اروپا و آژانس

سرویس سیاسی-
آمریکا-کاخ سفید و کنگره- 
با همراهی اروپا و آژانس در پی 
زمینه چینی برای مذاکره مجدد و 
تحمیل برجام های جدید موشکی، 
برجام  کردن  دائمی  و  منطقه ای 
هستند. در شــرایط فعلی الزم 
است تا دولت با اجرای 29 شرط 
ابالغی، به گستاخی طرف مقابل 

پاسخ دهد.
»دونالد ترامــپ« رئیس جمهور 
آمریــکا در نشســت بــا فرماندهان 
ارشد نظامی کشورش، نحوه تقابل با 
فعالیت های منطقه ای ایران و برجام 

را به بحث و بررسی گذاشت.
در این نشســت، عالوه بر ژنرال 
»جیمز متیــس« وزیر دفاع آمریکا، 
برخی دیگر از فرماندهان ارشد ارتش 

این کشور هم حضور داشتند.
ترامپ پیش از شروع نشست، در 
برابر خبرنگاران، ضمن تکرار ادعاهای 
پیشین درخصوص جمهوری اسالمی 
ایران گفت: نباید اجازه دهیم که ایران 
به سالح هســته ای دست پیدا کند؛ 
ایران عالوه  بر حمایت از تروریســم، 
خشــونت، خونریزی و هرج و مرج را 

در خاورمیانه گسترش می دهد.
وی در اظهارنظری گســتاخانه 
مدعی شــد: تهاجمات مستمر ایران 
و جاه طلبی های هسته ای این کشور، 
باید متوقف شود؛ آنها به روح توافق 
هسته ای پایبند نبوده اند و ما در این 
نشســت )درخصوص نحوه مقابله با 

ایران( بحث خواهیم کرد.
رئیس جمهــور آمریــکا پس از 
دیدار با فرماندهان ارشــد کشورش، 
در سخنانی مبهم از »آرامش قبل از 

طوفان« سخن گفت.
»سارا ســندرز« سخنگوی کاخ 
ســفید در کنفرانــس خبری گفت: 
همه اعضای تیم امنیت ملی ترامپ، 
از استراتژی جامع تدوین شده برای 

مقابله با ایران حمایت می کنند.
دائمی کردن برجام

»تد کروز« سناتور جمهوری خواه 
در مصاحبه با »واشنگتن فری بیکن« 
گفــت: رئیس جمهــور آمریکا هیچ 
گزینه ای جز عدم تأیید پایبندی ایران 
به برجام ندارد و می بایست به کنگره 
اجازه دهد تا اقدامات تنبیهی سختی 
علیه تهران به کار گیرد تا از این طریق 
پایه و اساس از بین رفتن کامل برجام 
یا مذاکره مجدد با ایران فراهم آید. 

کاتــن«  »تــام  همچنیــن 
ســناتور آمریکایــی در مصاحبه  با 
واشنگتن پســت از منقضی شــدن 
برخی محدودیت هــای مندرج در 
برجام برای ایران در سال های آینده، 
تحقیقات در زمینه ســانتریفیوژها، 
آزمایش موشک های بالستیک و نبود 
گزینه های الزم برای پاسخ به پایبند 
نبودن ایران به توافق به عنوان نقائص 
اصلی برجام - به زعم وی- نام برد 
و گفت که دولت و کنگره بایستی با 
متحدان اروپایی و به ویژه اسرائیل 
و متحدان عربی خود برای رفع این 

نقائص همکاری کند.
گفت:  آمریکایی  نماینــده   این 
اقدام احتمالی ترامپ برای عدم تأیید 
پایبندی ایران به برجام، آمریکا را فوراً 
از برجام خارج نمی کند و واشنگتن، با 
چنین اقدامی هیچ یک از  مفاد توافق 

هسته ای را نقض نکرده است. 
به گزارش فارس، کاتن در بخش 
دیگــری از اظهاراتــش تصریح کرد 
که باراک اوباما، رئیس جمهور سابق 
آمریکا، توافق هســته ای با ایران را با 
چشم اندازی برای تغییر حکومت ایران 

پی ریزی کرده است. 
وی گفت: سیاست دولت اوباما، به 
نحوی بر چشم اندازی خیالبافانه برای 
تغییر حکومت ]ایران[ استوار بود که 
می گفت اجازه بدهید زمان گریز ایران 
را به یک سال افزایش بدهیم و مسئله 
را به زمانی دیگر، مثال سال 2025 یا 
2030 موکول کنیم و امیدوار باشیم 
که در خالل آن، میانه روهای خیالی 

در تهران، قدرت بگیرند.
تله مذاکره مجدد

در روزهای گذشــته، اندیشکده 
آمریکایی »هریتج« از زوایای پنهان 
موضع گیری ترامــپ درباره برجام 

رونمایی کرد.
این اندیشکده در تحلیلی به قلم 
»جیمز فیلیپ« کارشناس ارشد خود 
در امور خاورمیانه)غرب آسیا( پیرامون 
آینده توافق هسته ای با ایران نوشت: 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
بایــد در عین خــودداری از صدور 
تائیدیه پایبندی ایران به این توافق، 
از کنگره بخواهد فعال از اعمال مجدد 
کند  خودداری  رفع شده  تحریم های 
تا احتمال بازگشت این تحریم ها به 
اهرم فشاری علیه ایران تبدیل شود.

در ادامه این تحلیل آمده است: 
هنگامــی که دولت عــدم تایید این 

توافق را اعــالم کرده و کنگره آماده 
اعمال مجدد تحریم ها شــود، تهران 
شاید در عدم میل به مذاکره بازنگری 

کند.
هماهنگی در هدف
 اختالف در روش

همزمان با اظهارات ترامپ مبنی 
بر اعالم عدم پایبندی ایران به برجام 
در روزهــای آینده، مقامات ســابق 
آمریکا نســبت به این موضع گیری 

واکنش نشان داده و هشدار دادند.
برای نمونه، »ارنست مونیز« وزیر 
انرژی سابق آمریکا در یادداشتی در 
روزنامه بوســتون گلوب درباره طرح 
دولت جدید این کشور برای تضعیف 
توافق هســته ای ایران و گروه 5+1 

)برجام( هشدار داد.
مونیــز تاکیــد کــرد: برجــام، 
گزینه های آمریکا علیه ایران را حفظ 

می کند.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی 
معــاون  بایــدن«  نوشــت: »جــو 
رئیس جمهــور ســابق آمریکا تاکید 
کــرد کــه در صورت خارج شــدن 
توافق هسته ای، آمریکا  از  واشنگتن 

منزوی خواهد شد.
تجربــه ثابت کرده اســت که 
مقامات آمریکایی- اعم از دموکرات 
و جمهوریخــواه- در هر موضوعی 
که با هم اختالف داشــته باشند، 
در دشــمنی با ایران هیچ اختالفی 

با هم ندارند.
در حال حاضر نیز اختالف مقامات 
دولت قبلی و دولت فعلی آمریکا، در 
روش مواجهه با ایران است و در هدف 

هیچ اختالف نظری وجود ندارد.
از  آمریکایی-اعــم  مقامــات 
دموکرات و جمهوری خواه- به خوبی 
می دانند برجام محصول هر دو حزب 
است و توافق بهتری نمی توانستند با 
ایران به دست بیاورند، چراکه اغلب 
اهــداف آنها در برجــام تحقق یافته 
بدون اینکه دســتاوردی برای طرف 
مقابل یعنی ایران داشــته باشــد.در 
حال حاضر برجام از نظر آمریکایی ها 
با اجرای تعهدات ایران تمام شــده و 
تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد 
ماند و اگر دولــت ایران انتظار وعده 
نســیه جدیدی! از سوی آمریکا دارد 

باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد.
تعمیم برجام 

به دیگر مولفه های قدرت ایران
برجــام به طــور خالصه عبارت 

اســت از »اقدامــات نقد ایــران در 
مقابل وعده های نســیه 1+5 و علی 
نتیجه  آمریکا«.بنابراین  الخصــوص 
ایده آل برای آمریکا، لغو برجام نیست، 
چون رویکرد »وعده نســیه در برابر 
اقدام نقد« هیچ گاه برای وعده  دهنده 

ضرری ندارد.
درست است که ترامپ یک دیوانه 
اســت، اما آنقدر هم دیوانه نیســت 
که برجام را پــاره کند. او نه تنها از 
برجام متنفر نیست بلکه هم برجام را 
می خواهد و هم تحریم ها را. راهبرد 
دولــت ترامپ، زمینــه چینی برای 
مذاکــره مجدد و تحمیل برجام های 
جدید موشکی، منطقه ای و... و دائمی 

کردن برجام است.
بقیه در صفحه 10

یادداشت میهمان


