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1- در حالی که کشــور با تهدید آنی ناشــی از روند »وارونگی برجام« مواجه است، 
بخش هایی از دولت و وزارت خارجه به علل گوناگون، با تاخیر فاز در پیش بینی عهدشکنی 
آمریکا یا واکنش بهنگام و بازدارنده دســت به گریبانند. ماننــد عارضه ای که در برخی 
بیماری های مربوط به مغز و اعصاب رخ می دهد و اگر فلج نکند، سرعت انتقال پیام از اعضای 
بدن به مغز یا بالعکس را چنان دچار اختالل و تاخیر می کند که فرد حتی نمی تواند مثال از 
جوی آب رد شــود. در این بیماری ها حتی بخش هایی از بدن علیه خود آن فعال می شود. 

قبیل این آلودگی و اختالل در روندهای سیاسی نیز دیده می شود.
2- برخی مقامات دولتی تازه می گویند اگر آمریکا چنین و چنان کند، ممکن است ما 
هم واکنش نشــان دهیم. این حرف ها برای 20 ماه پیش خوب بود که آمریکا نقض توافق 
را آغاز کرده بود، نه حاال که تقریبا از برجام چیزی باقی نگذاشــته است. هر چه در زمینه 
اعتراض و مقابله با بدعهدی دشمن تاخیر دیده می شود، برعکس، برخی مدیران در جبهه 
بندی و مسئله سازی در فضای داخلی با شتاب و هیجان عمل می کنند. دقیقا همان چیزی 

که نیاز دشمن برای غافلگیری و ضربه زدن است.
3- کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه، به بررسی راه های مقابله 
با توان موشکی و نفوذ ایران در منطقه می پردازد. روز پنجشنبه نیز قرار است ترامپ نظر 
خود را درباره پایبندی ایران به توافق هسته ای اعالم کند. رسانه های آمریکایی پیش بینی 
کرده انــد که او پایبندی ایران به توافق را تاییــد نخواهد کرد و اختیار بازنگری و اعمال 
تحریمهای جدید را به کنگره خواهد سپرد. مفهوم این اتفاق، حفظ پوسته و امتیازات برجام، 
در کنار دریغ کردن حداقل نفع ایران از برجام - بلکه بازگرداندن تحریم ها با شدت بیشتر 
از قبل - اســت. همزمان آمانو مدیرکل آژانس )مرجع فنی برجام( به ایفای نقش در نقشه 
آمریکا پرداخته و به لس آنجلس تایمز می گوید »فرقی میان بازرسی از اماکن نظامی و غیر 
نظامی قائل نیستیم. وقتی نیاز به بازرسی باشد، اماکن نظامی و غیر نظامی فرقی ندارند«.
4- در چنین شــرایطی آقای روحانی ضمن طعنه و متلک به منتقدان می گوید »ما در 
برجام به منافع غیرقابل بازگشتی دست یافته ایم و نه تنها ترامپ بلکه چنانچه ده ترامپ 
دیگر در دنیا روی کار بیایند، آن منافع غیرقابل بازگشــت هستند... آن طرف توافق در 
آمریکا می گوید ایرانی ها ما را فریب داده اند. گرچه این حرف نادرســت است و مبنای ما 
دراین توافق برد-برد بوده است. برخی می گفتند که پرونده PMD هیچگاه بسته نمی شود 
ولی ما توانستیم در مذاکرات هســته ای این پرونده را ببندیم و آژانس رسما اعالم کرد 
که دیگر ســؤالی درباره فعالیت های هسته ای ما ندارد. در زمینه اقتصادی منافع بسیاری 
برای کشــور حاصل شده که غیرقابل بازگشت است«. اگر پی ام دی بسته شده، پس داور 
حقوقی و فنی که در برجام پذیرفته اید، چه می گوید؟ یا با وجود تحریم هایی که یکی پس 
از دیگری برمی گردد و دولت رویش را به سمت دیگری برگردانده تا نبیند، چگونه می توان 

از بازگشت ناپذیری برجام دم زد؟
5- درست در حالی که »مادر تحریم ها« در راه است، متاسفانه همچنان از نوستالژی و 
خواص و خاطرات »مادر مذاکرات« حرف زده می شود. اما برخالف این رویکرد خودتسکینی، 
کار توافق به شانس! گره خورده است. چنانکه فردی با ویژگی آقای ظریف می گوید »شانس 
دوام  آوردن توافق هسته ای 50 درصد است«. او همچنین می گوید »حدس می زنم ترامپ، 
پایبندی ایران به برجام را تایید نکند«. روزنامه اعتماد تیتر زده »ظریف به اتحادیه اروپا 
هشدار داد که از آمریکا پیروی نکنند.« و روزنامه دولتی ایران، این بخش از سخنان او را 
تیتر کرده که »تکرار مذاکرات برجام، فرو رفتن در باتالق است«. چرا اختیار خود را دست 
طرف مقابل دادند و هنوز هم تدبیر نمی کنند؟ ظریف می گوید اگر آمریکا از برجام خارج 
شود، ماه هم خارج می شویم اما نمی گوید در مقابل 20 ماه نقض فزاینده و رگباری برجام، 
چرا حتی یک اقدام عملی در اجرای قانون بازدارنده مجلس انجام نداده و چرا از پیش بینی 

برخی بدیهیات درباره شیطان بزرگ جا مانده اند؟
6- خشت های برجام از همان آغاز و یکی پس از دیگری، کج نهاده شد و معلوم بود کار 
مطلقا به نفع ما پیش نخواهد رفت. اگر می شد یک نوار مغزی گرفت یا فراز و نشیب قضاوت 
سهل اندیشان درباره توافق با آمریکا را روی نمودار آورد، معلوم می شد چه قدر آشفتگی 
و تناقض وجود دارد. کسانی که می گفتند »آمریکا کدخداست و اروپایی ها آقا اجازه اند«، 
»امضای وزیرخارجه آمریکا تضمین است« و »جان کری به وزیر خارجه ما قول داده تحریم ها 
را جبران کند«، حاال می گویند ده تا ترامپ و آمریکا هم که از برجام بیرون بروند، ما با اروپا 
به برجام ادامه می دهیم! مثل این است که کسی بخواهد خیمه ای بر پاکند و برای آن عمودی 
»قائل« باشــد اما خیمه را که نصف و نیمه باال آورد، عمود مدنظر را بکشند و با این حال، 

او بگوید مشکلی نیست، خیمه را با همین میخ و طناب ها و بدون عمود، سر پا می کنیم!
7- متاسفانه در شرایط تنگنای قافیه اعتماد به آمریکا و لگد انداختن این گاو بی چشم 
و رو، عصبانیت آقای روحانی نه متوجه همان گاو بزک شده ، بلکه منتقدان و صاحب نظران 
داخلی خالی شده است. ایشان متاسفانه نمره خوبی در پایبندی به اصل قرآنی »َأِذلَّهًٍْ َعَلی 
ٌد َرســوُل اللَِّه َوالَّذیَن َمَعُه َأِشّداُء َعَلی الُکّفاِر ُرَحماُء  هًٍْ َعَلی الکاِفرین« و »ُمَحمَّ الُمؤِمنیَن َأِعزَّ
َبیَنُهم« نمی گیرد. البته غمش خوردن داشت اگر کنایه و متلک و طعنه و تحریف های آقای 
روحانی علیه منتقدان، گرهی از گره های فرو افتاده در برجام یا مشکالت اقتصادی می گشود. 
اما مشکل این است که این رویکرد کمترین تغییری در صورت مسئله نمی دهد، همچنانکه 
موجب تشفی خاطر آقای روحانی نمی شود. صفرای باال آمده از »سرکنگبین برجام«، تلخ تر 

از آن است که به هاضمه ای آرامش بدهد
8- خباثت و بدعهدی آمریکا عجیب نیست. عجیب و شک برانگیز، اصرار بر حاشیه سازی 
و سرگرم کردن مردم به مباحث انحرافی، آن هم در شرایطی است که دشمن، توافق را دور 
زده و در تدارک دشمنی های تازه است. خوش بین اگر باشیم، البد آقای روحانی این روزها 
در خلوت از خود می پرسد در توافق از چه کسانی رو دست خوردم؟ یکی از متهمان البد 
همین جناب عبد الرسول دری اصفهانی عضو و مشاور تیم مذاکره کننده در حوزه بانکی و 
مالی و اقتصادی باشد که به خاطر جاسوسی محکوم شده است. به عبارتی، تیم ما نه برایش 
رازی محفوظ بــوده و نه قدرت چانه زنی؛ همچنانکه در تصمیم گیری های حیاتی مربوط 

به تحریم ها از عضوی مورد اعتماد و به اصطالح کارشناس ارشد تیم ضربه خورده است.
9- اما تلخ تر از داستان »دّری اصفهانی«، تله پاتی )بخوانید توافق نانوشته( ای بود که 
میان برخی طرف های ایرانــی و آمریکایی مذاکرات - قبل از برجام - پدید آمد و مصائب 
پسابرجام ، عملی نشدن وعده های آمریکا و افزایش فشار ها، محصول آن است.محتوای 
این »تله پاتی موقت« را می توان ال به الی سخنان آقای ظریف و جان کری در شورای روابط 
خارجی آمریکا )به فاصله یک سال ( پیدا کرد. البته شیرینی آدامسی تله پاتی مذکور تا 
روز قبل از انتخابات مجلس 94 و ریاست جمهوری 96 بود و پس از آن، شیطان بزرگ چهره 

واقعی خود را در هر دو دولت اوباما و ترامپ نشان داد.
10- حتی اگر مصیبت »دری اصفهانی را نادیده بینگاریم، آیا ســخنان دیپلمات ارشد 
ایرانی در شــورای روابط خارجی آمریکا، برای خواندن دست دولت و فشار برای تنظیم 
نامتوازن و خسارت بار برجام کافی نبود؟! ظریف آنجا از »اهمیت انتخاباتی«! توافق برای 
طیف دولت سخن می گوید. انصافا طرف مقابل هم ولو در ظاهر، در مقطع انتخابات مجلس 
دهم )زمستان 1394( و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم )خرداد 96( کم همراهی نکرد 
و تا می توانست به ظاهرسازی »همه چیز مرتب و روند توافق، رو به جلو است« کمک کرد.
11- آقای ظریف 26 شــهریور 93 در شــورای روابط خارجی آمریکا و درپاسخ هاله 
اسفندیاری گفت »ما روندی را شروع کرده ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی 
کشور است. اگر با وجود تالش های ما برای تعامل، این تالش ها بی نتیجه بماند، مردم ایران این 
فرصت را خواهند داشت تا 16 ماه دیگر که انتخابات پارلمانی برگزار می شود، به این عملکرد 
ما پاسخ دهند. وقتی قباًل در سال های2004 و2005، توافق هایی کردیم و تالش های ما برای 
عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس جمهوری 
متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشســته کرد)!( حاال بار دیگر من زنده شده ام. به نظر من 

غرب در انتقال پیامی که می خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند...«.
12- یک سال بعد )چهارم مرداد 1394( جان کری در شورای روابط خارجی آمریکا گفت 
»دوستان! اگر به توافق پشت کنیم، یک پیام بزرگ به افراطی ها در ایران می فرستیم. چه 
کسی می داند در این صورت انتخابات )مجلس( چه می شود اما روحانی و ظریف که خود را 
در مذاکره با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردسر جدی می افتند«. دقیقا یک سال 
پس از این ســخنان، جان برنان رئیس سازمان CIA 4 مرداد 95 در همایش امنیتی اسپن 
تصریح کرد »توافق هسته ای رئیس جمهورروحانی را که از دید ما بین عناصر فعال در ایران 
بســیار میانه روتر به شمار می آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد 
تا حمایت بیشتری جلب کند، به این دلیل که در حکومت ایران بین تندروها و میانه روها 
رقابت وجود دارد... نگرانی من این است که خب بسیاری از ایرانی ها انتظار داشتند با آزاد 

شدن دارایی های این کشور، پول به زندگی آنها سرازیر شود«.
13- وقتی سنای آمریکا فروردین امسال )3 ماه قبل از انتخابات( بررسی تحریم های 
جدیــد را به تعویق انداخت، کورکر رئیس کمیته روابط خارجی گفت »پیش نویس تحریم 
جدید، قبل از انتخابات ایران رســما وارد چرخه قانون گذاری نخواهد شد. علت، نگرانی 
اروپا از تأثیر تشــدید تحریم ها بر سرنوشت میانه روها در انتخابات است«. او نگفت طیف 
مذکور چنان محترم هستند که به خاطر آنها، مردم ایران را تحریم نمی کنیم. بلکه تصریح 
 کرد تحریم ها را به خاطر به خطر افتادن طیف مذکور، به بعد از انتخابات موکول می کنیم. 
14- پیش از آنکه سنای آمریکا تحریم های جدید را تصویب کند، تیلرسون وزیر خارجه 
ترامپ ضمن تشکر از سنا گفت »از نظر من این تحریم ها کار خوبی است«. او در روز تصویب 
تحریم ها نیز گفت »ما از عناصــر داخلی در ایران که بتوانند به ما در تغییر قدرت کمک 
کنند پشتیبانی می کنیم. همان طور که می دانیم چنین عناصری در داخل ایران هستند«. 
در واقــع »قطب –یکطرفه- خوش بین به غرب« ، تهدید ها و تحریم ها را جذب می کند نه 
دفع؛ چرا که از موضع ضعف با دشمن مواجه می شود و بنایش بر تنش زدایی به هر قیمت 
است و نه تهدیدزدایی. این طیف البته غیراز طیف فتنه گری است که از دولت اوباما خواست 

تحریم های جدید )فلج کننده( را اعمال کند.
15- معامله با شیطان، رفتن در پی سراب است. می ستاند اما به عهد خود وفا نمی کند. 
سزاوار است دست اندرکاران توافق، شجاعت و حّریت به خرج دهند و راه خسارت فزونتر 
در شــعبده برجام را خود ببندند. این موجب عزت دنیا و آخرت آنان خواهد شد. و خدا 

نیاورد که کسی در این میان خسرالدنیا و اآلخره شود.

نوار مغزی برجام
و تله پاتی تلخ تر از جاسوسی

محمد ایمانی

* آقای روحانی گویا پیام عاشــورا و قیام اباعبداهلل)ع( را نمی داند که ایســتادگی 
قاطع و نه مذاکرات برد باخت در برابر ظلم زمانه بود. درس های این مکتب بود که 
انقالب اسالمی و حتی انقالب های منطقه را شکل داد، اگر درس عاشورا را بدانیم 
خواهیم فهمید که زندگی عاشورایی همان انقالبی زیستن تقدیم جان به جانان است.
021---2811

* مایه تأســف است که آقای روحانی به مناسبت آغاز دانشگاه ها اقدامات انقالبی 
و اصالحگرانه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را ناشی از بیکاری این قوه 
عنوان نموده است، در 4 سال اخیر هرگاه قوه قضائیه پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی 

شده دولت در انتها انکار فساد و نیز فشار برای عدم رسیدگی دقیق را برگزید.
0911---9921
* با دستگیری برادر معاون اول رئیس جمهور می توان به ابعاد دیگر ژن خوب پی 
برد مدعیان برخورداری از ژن خوب فاصله بسیاری با کارگران و نیازمندان جامعه 
دارند و در آینده اخبار بیشتری از این جماعت رسانه ای خواهد شد. از قوه قضائیه 

به دلیل جدیت در مبارزه با فساد سپاسگزارم.
کشمیری- پاکدشت
* تا زمانی که امثال برادر آقای رئیس جمهور و برادر آقای معاون اول رئیس جمهور 
نقش گسترده ای در رانت های اقتصادی داشته باشند آیا مردم می توانند روی خوش 

برنامه های اقتصادی و معیشتی و اشتغالزایی را ببینند؟
031---3176

* شعارهای اقتصادی دولت با دستگیری برادر آقای جهانگیری رنگ باخت و چهره 
کاسبان برجام را نمایان تر از گذشته کرد.

021---4332
* نتیجه جاسوسی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت برای آمریکای جنایتکار 
در خصوص برنامه هسته ای کشورمان این می شود که پسابرجامی اینچنینی شکل 
گیرد و به عبارتی رو دست بخوریم و همه تعهدات را نقدا انجام دهیم اما در عوض 

به جای رفع تحریم ها باید زمزمه مکمل برجام را در نشریات زرد بخوانیم!
021---9866

* به نظر می رسد علت شایعه پردازی درباره خانواده رئیس  دستگاه قضایی تحت الشعاع 
قراردادن محکومیت دری اصفهانی جاسوس تیم مذاکره کننده برجام بوده است!

0912---3104
* شبکه خبر می گوید سفیران اروپا نمایندگان کنگره آمریکا را در جریان اشتباه 
ترک برجام قرار دادند!  ولی نمی گوید دو روز پیش بود که سفیر انگلیس خبیث 
گفت، کارشناسان ما و اروپا با کارشناسان آمریکا مشغول رسیدن به راه هایی برای 

ایجاد فشار به منظور محدودیت بیشتر ایران هستند؟! 
سید کیومرث
* چند روز پیش رئیس جمهور آمریکا از نقض برجام ایران گفت و تهدید به خروج از 
برجام کرد، اقتصاد وابسته به خارج ایران هم دچار تالطم و بورس، ریزشی بی سابقه 
را تجربه کرد! کجای اقتصاد کشور مقاومتی است که از ثبات الزم برخوردار باشد 

و تحت تاثیر کوچک ترین تهدید قرار نگیرد؟!
0764---0938 و مفید از تهران
* هم اروپا و هم آمریکا در مذاکرات هســته ای و برجام به هر چیز می خواســتند 
رسیدند. دلسوزان نظام هشــدار دادند ولی متهم به بیسوادی شدند. حال معلوم 
شــده کاله گشادی بر سر تیم هسته ای کشورمان گذاشته اند و هزینه سنگین آن 

را ما ملت باید بپردازیم.
0912---7345

* با اینکه برجام با نقض های پی در پی آمریکا به هوا رفته دولتمردان همچنان بر 
دار قالی کدخدا نقش خاطره می زنند و نمی خواهند بپذیرند که اعتمادشان به دشمن 

از اساس و پایه غلط بوده و امروز به داخل چاه آن خوش خیالی واهی افتاده اند.
0912---7977

* نتیجه برجام به قول معروف همان چند شکالت بود یعنی چند فروند هواپیما و 
چند قلم جزئی که آن هم بیشتر نفعش به غربی ها می رسید و تقریبا هیچ چیزی 
به دست نیاوردیم ولی صنعت هسته ای را متالشی کردیم. با این وجود دولتمردان 
چــه غوغایی از فواید و اثرات برجام به راه  انداخته اند. حال تصور کنید اگر آمریکا 
به مفاد برجــام عمل می کرد حضرات چه کارناوال رقص و آواز پرهیاهویی به راه 

می انداختند و چه تیترهایی می زدند!؟ 
0912---0915،3949---1648
* این چه اصالح طلبی اســت که هرگاه به قدرت و حکومت می رســد عامه مردم 
بیشتر مشکل پیدا کرده و زندگی شان بسیار سخت می شود. این اصالح طلبی فقط 

به درد خودشان می خورد چون آنها را به ثروت و زندگی اشرافی رسانده است.
0910----7900
* مدعیان اصالحات سعی دارند پرچم جدیدی را برافراشته کنند، همان پرچمی که 
در دست فتنه گران 88 بود ولی قیام 9 دی اثبات کرد که تا ظهور صاحب الزمان)عج( 
پرچم انقالب  اسالمی پابرجاست و با بصیرت مردم قدرشناس و والیتی ایران گره 

خورده است.
021---1868

* برای مشــارکت و بازســازی شهرهای آســیب دیده از جنگ در عراق و سوریه 
دولت باید مصمم  تر گام بردارد و به جای انتظار کشــیدن از حضور غربی ها برای 
سرمایه گذاری، این امکان را فراهم کند که شرکت های ایرانی بتوانند حضوری فعال 

و مستمر در بازار این کشورها داشته باشند.
021---0129
* مردم به بر زمین ماندن وعده مسئولین و حتی اتهامات و دروغ  های برخی مسئولین 
به دیگران، عادت کرده اند. ولی این عادت با آرمان های انقالب و مردم ســاالری که 

گاهی در شعارهای مسئوالن هم شنیده می شود، فاصله بسیاری دارد.
0912---3653

* آقای الریجانی، مگر طرف مقابل قرارداد هســته ای به تعهدات پایبند است که 
مجلس همچنان به ادامه انجام تعهدات برجامی کشــور واکنشی نشان نمی دهد؟ 
خسارت عدم توقف در اجرای یک توافق بد برای ایران، این می شود که مردم باید 
تاوان کاستی ها در توافق، تحریم های جدید و توهمات مسئوالن داخلی را بپردازند.
ن . آفرین - تهران
* غرب و شیطان بزرگ با حمایت پشت پرده از مسئله جدایی کردستان عراق، امنیت 
منطقه را هدف گرفته اند. تا بتوانند با تجزیه و تضعیف بالد اسالمی، سلطه گری و 

چپاول گری را گسترش و امنیت را به رژیم صهیونیستی بازگردانند.
0918---5411

* برگزاری همه پرســی در کردستان عراق، فتنه صهیونیستی آمریکایی است که 
اولین قربانیان آن، خود مردم کرد هســتند. این مردم هنوز زخم هایی را که طی 
سالیان طوالنی گذشته از اینگونه فتنه ها خورده اند، فراموش نکرده اند و اگر خدای 
ناکرده در این دام گرفتار شوند، قطعاً روزهای سختی و شاید سخت تر از گذشته 

در پیش خواهند داشت.
0918---1709

* تعدادی از دانشــگاه های تهران از جمله دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، از برخی 
دانشــجویان قبولی روزانه تحت عنوان »شهریه پردیس« چند میلیون تومان در 
هر ترم وجه دریافت می کنند و برای رســیدن به این هدف، دســت به اقدامات 
نادرست )مثل بستن پورتال دانشجویان در ابتدای هر ترم( می زنند و باعث عقب 
افتادگی دانشجویان از برنامه های آموزشی می شوند. از مسئوالن محترم تقاضای 

رسیدگی داریم.
جمعی از دانشجویان
* بیش از 10 ســال اســت که در مدرسه روستای عشــایری شیروان مشغول به 
خدمتم. به دالیل مشــکالت مالی و بودجه آموزش و پرورش، فضای این مدرسه 
نیاز به تعمیرات کلی دارد. از نظر امکانات گرمایشی بسیار محروم است. به غیر از 
گچ و تخته ســیاه، هیچ چیز در دبستان ابتدایی وجود ندارد، حتی نیمکت ها هم 
متعلق به گذشــته است. از افراد خیر و نیکوکار درخواست می کنم طی بازدید از 
این دبستان، با کمک خویش این مدرسه را یاری نمایند تا دانش آموزان با شوق و 

اشتیاق بیشتر به درس و یادگیری بپردازند.
مدیر مدرسه عشایری شهرستان شیروان
* جاده های شهرســتان خوی استان آذربایجان غربی به جاده های مرگ و خون 
معروف شده است. )جاده خوی- سلماس و خوی- مرند و جاده بین المللی خوی 
- قطور ساالنه دهها نفر از هموطنان ما را به کام مرگ می کشاند. از مسئولین امر 

درخواست تعریض و بهسازی این جاده ها را دارم.
عطایی
* وزارت بهداشت دو سال قبل با وعده جذب 10 هزار نفر از میان متقاضیان بهیاری، 
شهریه 3 میلیون و 600 هزار تومانی از ما بهیاران یکساله دریافت کرد، ولی تاکنون 
جذبی صورت نگرفته است. و در شرح وظایف نیز عنوان کمک بهیار به جای بهیار 
گنجانده شده که جایگاهی در رده درمان برای این مدرک مشخص نشده است! دو 
سال از عمر قریب بیست هزار نفر تلف شده، چه کسی پاسخگوست؟! مسئوالن امر 
یا به تعهدات خویش عمل کنند یا خسارتی را که به افراد زده اند پرداخت کنند.

0933---5411
* آقای روحانی یک بازنشسته سال ها حق بیمه پرداخت کرده تا بتواند آتیه دوران 
بازنشستگی و کهنسالی را تأمین کند. پرداخت بهنگام حقوق مکفی به بازنشستگان 

از بودجه ای که به آن اختصاص می گیرد جزء وظایف دولت است.
0212---5898

گفت و شنود

خبر ویژه

كیوی!

77 میلیارد دالر فاینانس
واقعًا کجاست؟

عدد و رقم تحویل مردم دادن، کار شایسته ای نیست. دولت بگوید 77 میلیارد 
فاینانس ادعایی را کجا سرمایه گذاری کرده است؟

عبدالرضا مصری عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان این 
مطلب گفت: هنر است دولت درباره اقداماتی که انجام داده به مردم اطالع رسانی 
کند و بگوید پول هایی که از طریق ســرمایه گذاری ها به کشــور آورده در کدام 

بخش ها استفاده کرده است.
وی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به ادعای مقامات دولتی مبنی 
بر امضای 77 میلیارد دالر فاینانس خارجی از زمان پسابرجام تاکنون اظهار داشت: 
حداقل بنده به عنوان نماینده استان کرمانشاه شاهد هستم که در طول 4 سال 
گذشته حتی یک دالر سرمایه گذاری خارجی در این منطقه محقق نشده است.
وی افزود: بهتر است دولت به جای اعداد کالن و دهان پرکن لیستی از عملیات 
اجرایــی که انجام داده به ویژه 77 میلیــارد دالری که از آن دم می زند را ارایه 
دهد بهتر است بگوید چند شغل در کشور ایجاد کرده و این سرمایه گذاری ها در 
کجا صورت گرفته اســت. اگر این امر محقق شده چرا به صورت مرتب شاخص 

بیکاری ما در حال تغییر است.
مقامــات  برخــی  آمارســازی  نکوهــش  بــا  همچنیــن  دانشــجو  خبرگــزاری 
 دولتــی از جملــه جهانگیــری نوشــت برخــالف ادعاها ســرمایه گذاری خارجــی افزایش 

نیافته است.
برجام که امضا شد، همه منتظر بودند سرمایه خارجی به کشور سرازیر شود. 
انگار بین مســئولین هم رقابتی ایجاد شده بود. هر کس سرمایه جذب شده را 
رقم باالتری اعالم می کرد! رقم ها از 4 میلیارد تا 14 میلیارد متغیر بودند. اصرار 
دولتمردان و حامیانشــان بر جذب ســرمایه خارجی با تعجب اقتصاددان های 
مســتقل همراه بود. کار به جایی رسید که هر وزارتخانه سهم خود را از میزان 
ســرمایه جذب شــده اعالم می کرد! هر چند که رفت و آمد حدود 200 هیئت 
خارجی به کشــور، کفه ترازو را به نفع دولتمردان ســنگین تر می کرد اما مردم 
منتظر تأثیر این رفت و آمدها بودند. اما انگار این رفت وآمدها قرار نبود تحولی 
ایجاد کند. آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( درباره 
ایران نشان می دهد دولت یازدهم در 4 سال فعالیت خود )92 تا پایان 95( به 
ترتیــب 3050 میلیون دالر، 2105 میلیون دالر، 2050 میلیون دالر و 3372 
میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. این یعنی دولت یازدهم 
در مدت حیات 4 ساله خود مجموعا موفق به جذب 10 میلیارد و 577 میلیون 
دالر سرمایه خارجی شده. این آمار وقتی کنار میزان جذب سرمایه خارجی دولت 

دهم قرار بگیرد ناامیدکننده می شود.
دولت دهم در 4 سال فعالیت خود )88 تا پایان 91( به ترتیب 2983 میلیون 
دالر، 3649 میلیون دالر، 4277 میلیون دالر و 4662 میلیون دالر )مجموعاً 15 

میلیارد و 571 میلیون دالر( سرمایه خارجی جذب کرده بود.
آمار اشتغال مشعشع است
که 9 ماه سانسور شده؟!

رئیس جمهور درحالی از کاهش یک درصدی جمعیت بیکاران سخن می گوید 
که دولت از انتشار آمار سرشماری امتناع می ورزد.

آقای روحانی در دانشگاه تهران گفت: دولت و همه نهادها باید در زمینه ایجاد 
شغل در کشور تالش کنند. در این زمینه من بسیار خوشحال هستم که نسبت 
به سال گذشته رقم بیکاری 1 درصد کاهش یافته که این به معنای آن است که 

مسیر درستی انتخاب شده و باید با سرعت بیشتری طی شود.
درمقابل این اظهارنظر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند آمار بیکاری 
افزایش یافته است و احتماال به همین دلیل هم هست که آمار جمعیت بیکاران 
در سرشــماری سال 95 با وجود سپری شدن 9 ماه همچنان »سری« مانده و 

دولت رغبتی به انتشار این آمار ندارد.
در عین حال باید توجه داشت که برخی مدیران قائل به سرهم بندی آمار، 2 
ساعت کار در هفته را نیز شامل آمار جمعیت شاغل محسوب می کنند، حال آن که 
با 2 ساعت کار در هفته نمی توان چرخ معیشت فرد یا عائله او را چرخاند. مگر 
اینکه این دو ساعت، شغل های مربوط به مدیریت نجومی و برخی رانت خواری ها 

و زدوبندهای اقتصادی - سیاسی باشد.
گفتنی است رئیس جمهور دیروز بخش اعظم سخنان خود را به مسائل سیاسی 
و حاشیه ســازی پرداخت و به این موضوع اشــاره نکرد که با وجود تشدید رکود 
اقتصادی و تعطیلی کارخانه ها - به خاطر گسترش واردات بی رویه و قاچاق - چگونه 
ممکن است بتوان شغل های موجود را حفظ کرد تا چه رسد به ایجاد شغل جدید؟

رحیمی: تجربه ائتالف اصالح طلبان
با معتدلین و مستقلین تلخ بود

یک عضو هیئت رئیســه فراکســیون امید می گوید احتمال ائتالف نکردن 
اصالح طلبان در انتخابات آینده قابل پیش بینی است.

علیرضــا رحیمی می گوید: تجربه تلــخ ائتالف در انتخابات مجلس دهم به 
خصوص در تهران باعث شد که این احتمال وجود داشته باشد اصالح طلبان در 

انتخابات مجلس یازدهم با هیچ گروه و جناح دیگری ائتالف نکنند.
وی درباره ائتــالف اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با معتدلین و 
مستقلین گفت: ائتالف در انتخابات موضوع شناخته شده و غریبی نیست. ائتالف 
زمانی شکل می گیرد که حداقل هایی از وجوه مشترک به وجود آمده با طرفین 
به وجه مشترکی برسند. قاعدتا زمانی که تعامل به تعبیر عامیانه به بده بستان 
تبدیل شود، آن ائتالف پایدار نمی ماند. اگر ائتالفی بخواهد پایدار باشد باید مبنای 
آن وجوه مشترک طرفین قرار گیرد؛ چون در فضای تعامل و بده بستان سیاسی 
ائتالف شکننده بوده و تاثیرات منفی و تبعات معکوس به جای خواهد گذاشت.

وی افزود: فراکســیون امید دو تجربه تلخ را در مجلس پشت سر گذاشت. 
تجربه اول ورود افراد با پرچم اصالحات و برند امید به مجلس بود که بالفاصله 
فراکسیون مستقلین را تشکیل داده و با خروج از فراکسیون امید در بسیاری از 

موارد راه دیگری را در پیش گرفتند.
رحیمی درباره تجربه تلخ دوم فراکســیون امید یادآور شد: فراکسیون امید 
تالش کرد تعاملی با فراکســیون های دیگر در انتخابات هیئت رئیسه مجلس و 
برخی از موارد قانون گذاری داشــته باشد که این تالش نتیجه روشنی نداشت. 
این موارد نشــان می دهد عمال این ائتالف نتایج درخشــان مورد انتظار جریان 

اصالحات را به دنبال نداشته است.
وی گفت: قطعا اگر وجه مشــترک روشنی برای ائتالف پیدا شود، می تواند 
پایدار بماند و در غیر این صورت حتما ائتالف مبتنی بر بده بســتان و یا منافع 

زودگذر شکننده بوده و خساراتش بیشتر از منافعش خواهد بود.
سهم 98 درصدی هزینه های جاری

از درآمدها و به حاشیه افتادن اقتصاد مقاومتی
»با هزینه هایی که دولت دارد، اقتصاد مقاومتی یک شوخی است. 98 درصد 

درآمد دولت، صرف هزینه های جاری شده است«!
تابناک در گزارشی نوشت: جدیدترین آمار منتشره درباره فعالیت های مالی 
دولت در چهار ماه نخست سال، نشان می دهد که بیش از 98 درصد پرداختی ها، 
مربوط به هزینه های جاری دولت بوده و تنها یک بیستم از بودجه عمرانی سال 

96 تاکنون محقق شده است.
بودجه عمرانی به عنوان پیشران موتور اقتصادی دولت به شمار می آید و برای 
اینکه بتوان اشــتغال زایی در کشور ایجاد کرد و همچنین رکود حاکم بر جامعه 
را از میان برد، باید نگاه دولت به هزینه کردها عوض و منابع تخصیص داده شده 

به موارد عمرانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت داده شود.
به گزارش »تابناک«؛ متأسفانه در سال های اخیر، سهم بودجه عمرانی از سفره 
بودجه کل کشور کمتر شده است، به گونه ای که در سال گذشته، سهم بودجه 
عمرانی به 12 درصد از کل بودجه کشور رسید؛ اما از همین 12 درصد نیز تنها 
74 درصد آن به عمران کشور تخصیص یافت. با این حال، در اواخر سال گذشته، 

دولت اعالم کرد که سهم بودجه عمرانی را برای سال 96 افزایش خواهد داد.
در آن زمــان، دولت وعده داد که ســال 96 بالغ بر 62700 میلیارد تومان 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای یا به عبــارت دیگر اعتبارات مربوط به 
طرح های عمرانی اختصاص داده خواهد شــد، این رقم نســبت به زمان مشابه 

سال قبل، حدود 10 درصد افزایش نشان می داد.
هرچند بودجه عمرانی در سال جاری مطابق قانون بودجه کل کشور افزایش 
را نشــان می داد، همین میزان بودجه نسبت به هزینه های جاری دولت کاهش 
چشمگیری داشت، به طوری که از 12 درصد به 10 درصد رسید؛ اما آمارهای 
جدید نشان می دهد، همین سهم اندک بودجه نیز تنها یک بیستم به طرح های 
عمرانــی اختصاص پیدا کرده و بیش از 98 درصد از پرداخت های دولت، صرف 

هزینه های جاری شده است.
یادآور می شــود طبق برخــی آمارها، هزینه های جاری دولت در 4 ســال 

گذشــته بیش از 3/4 برابر شــده و این نشــانه فربه تر شــدن حجم دولت و 
 هزینه های آن به موازات کم رنگ شدن بودجه های عمرانی و حمایت از تولید و 

رونق اقتصادی است.
آمارهای ادعایی جهانگیری

نه معتبر است و نه مایه افتخار
آمارهای ارائه شده ازسوی معاون اول رئیس جمهور مخدوش و نادرست است.

روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: چندی پیش اسحاق جهانگیری، در 
مراسم افتتاحیه نمایشگاهی بین المللی از جذب 14 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی در 2 ســال بعد از اجرای برجام خبر داده و مدعی ادامه این روند تا 
پایان دولت دوازدهم شــده بود. وی پس از دقایقی و در ادامه همان نشســت 
از جذب حدود 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در طول 4ساله دولت 

یازدهم خبر داد!
با مشاهده این تناقضات در سخنان اسحاق جهانگیری در ابتدا به نظر می رسد 
وی مانند گذشته با جوسازی رسانه ای و بازی با کلمات قصد دارد، سرمایه گذاری 
 FDI مصوب را به جای جذب شده یا سرمایه گذاری های غیرمستقیم را به جای
معرفــی کند و اگرچه دروغی نمی گوید اما با گفتن واقعیت ها و بازی با کلمات 
از آمارهای اقتصادی مصادره به مطلوب کند اما با مرور سخنان وی در همایش 
مزبور می بینیم ماجرا چیز دیگری اســت و آقای معاون اول صراحتا مدعی اند: 
»در بعد از برجام حدود 14 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
اقتصاد ایران شده است.« این سخنان به این معناست که دولت حسن روحانی 
در طــول بیش از 4 ســال و از ابتدای دولت یازدهــم تاکنون 11 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی جذب کرده و در طول حدود 2 سال بعد از اجرای برجام 
14 میلیارد دالر! موضوعی که تمام محاسبات ریاضی را زیر سوال برده و مدعی 

است 11 از 14 بزرگ تر است!
بــا نگاهی به نحوه اعالم آمارهــای اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم از 
جمله رشــد اقتصادی دو رقمی در سال 95، رشد اقتصادی 7 درصدی در بهار 
ســال جاری، ایجاد یک میلیون شــغل در 3 ماه اول سال و... که هر از گاهی از 
زبان مسئوالن دولتی یا نهادهای آماری کشور با تاخیر و تردید مطرح می شود، 
به نظر می رسد ادامه این روند، موضوع آمارهای اقتصادی را از جایگاه واقعی خود 
تنزل داده و با گذشت زمان ناخواسته آمارهای اقتصادی چه در مجامع علمی و 

چه در افکار عمومی از اعتبار ساقط شود.
در میــان آمارهای اقتصادی میزان جذب ســرمایه گذاری خارجی از 
معدود شاخص هایی است که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 
)آنکتاد( بعد از دریافت اطالعات از هر کشــور و بررسی و راستی آزمایی، 
میزان آن را اعالم می کند. ســازمانی که آمارهای اعالم شده از سوی آن 
)اگر چه اعالم این آمارها نیز با شــائبه هایی همراه اســت که در آینده به 
آن خواهم پرداخت( با آنچه مراکز آماری دولت یازدهم و دوازدهم اعالم 
کرده و می کنند زمین تا آسمان متفاوت است به طوری که طبق آمارهای 
این ســازمان میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آخرین سال حضور 
دولت دهم 4 میلیارد و 662 میلیون دالر بوده و در طول این سال ها روند 
جذب ســرمایه گذاری خارجی در کشور در مقایسه با دولت دهم روندی 
نزولی داشــته اســت به نحوی که طبق آخرین آمار این سازمان، میزان 
جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2016، رقم 3 میلیارد و 373 

میلیون دالر بوده است.
حتی اگر فرض را بر صحت آمار اعالم شده از سوی معاون اول رئیس جمهور 
گذاشته و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم را رقمی بین 11 
تا 14 میلیارد دالر بدانیم، براساس آمار اعالم شده از سوی سازمان آنکتاد، اقتصاد 
ایران طی ســال های 88 تا 91 که دوران مدیریت دولت دهم به شــمار می رود 
به ترتیب ارقام 2/983، 3/649، 4/277 و 4/662 میلیارد دالر را جذب کرده و 
در مجموع 15 میلیارد و 571 میلیون دالر جذب اقتصاد ایران شده است، این 
در حالی اســت که این سال ها را می توان اوج تحریم های بین المللی علیه ایران 
دانست. به عبارتی حتی با فرض قبول ادعای آقای جهانگیری [که به هیچ وجه 

صحت ندارد] باز هم جذب چنین ارقامی افتخارآمیز نیست.
طرح ادعاهایی چون 19 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی مصوب از سوی 
معاون اول رئیس جمهور و بازی با افکار عمومی در حالی است که سرمایه گذاری 
مصوب هیچ ارزشی نداشته و مسئله مهم میزان سرمایه گذاری جذب شده است 
به نحوی که عموماً چیزی حدود یک پنجم سرمایه گذاری های مصوب به جذب 
شده تبدیل می شود و بیان آمار سرمایه گذاری مصوب از سوی مسئوالن دولتی 

نشان دهنده فرافکنی و بازی با واژه هاست.

گفت: مشــاور رئیس جمهور به تیتر دیروز کیهان اعتراض کرده و 
نوشــته است »چرا وقتی ترامپ در بن بست قرار می گیرد، کیهان تیتر 

می زند برجام در بن بست است«؟!
گفتم: یعنی ترامپ که برجام را زیر پا له کرده، به تعهداتش 
عمل نکرده، تحریم ها را لغو نکرده، دهها تحریم  جدید هم اضافه 
کرده، تحریم های موسوم به مادر تحریم ها را هم آماده کرده و... 
در بن بست است؟!  و برجام که دستاوردش برای ملت هیچ بوده 

است در بن بست نیست؟
گفت: کاش آقای آشنا به یک نمونه و فقط یک نمونه از گشایش های 

برجام اشاره می کرد و بعد ادعا می کرد که برجام در بن بست نیست!
گفتم: تازه مدعی هســتند که ســر آمریــکا را هم کاله 

گذاشته اند!
گفت: یعنی بعد از اینهمه سر و صدا و اعتراف صریح دست اندرکاران 
مذاکره به بی حاصل بودن برجام و کالهبرداری آمریکا و از دست دادن 
امتیازات کشورمان و... هنوز این آقایان متوجه قضیه نشده اند یا اصال 

موضوع را نمی شناسند و...!
گفتم: چه عرض کنم؟!  یارو می خواست از دوستش تعریف 
کند خطاب به او نوشــت؛ تو توت فرنگی کدام بوته پرتقالی 
که دانه های انارت درشــت تر از گیالس های درخت موز است، 

ای کیوی من!

سرلشکر جعفری:

سپاه اگر تروریست معرفی شود
ارتش آمریکا را داعش تلقی می كنیم

سرویس سیاسی- 
حدود سه هفته مانده به اجرای 
از سوی  قانون تحریمی »کاتسا« 
آمریکا که طی آن سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی جزو گروههای 
تروریستی قلمداد شده، فرمانده 
کل سپاه تهدید کرد اگر کاخ سفید 
سپاه را »گروه تروریستی« اعالم 
کند، ارتش آمریکا را هم ســنگ 

داعش در نظر می گیریم.
انتشــار اخباری از ســوی منابع 
آگاه در کاخ ســفید از تصمیم دونالد 
مبنی  آمریکا  رئیس جمهــور  ترامپ 
بر اجرای »قانون مقابله با دشــمنان 
آمریکا از طریق تحریم« موســوم به 
»کاتسا« که یکی از محورهای اصلی 
آن تروریســتی اعالم کردن ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی است ، با 
واکنش شدیداللحن فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مواجه شد و 
سردار سرلشگر جعفری ضمن هشدار 
صریح به مقامات کاخ ســفید درباره 
اجرای قانون »کاتسا« تاکید کرد که 
اگــر اخبار حماقــت آمریکا مبنی بر 
در نظر گرفتن ســپاه به  عنوان گروه 
تروریســتی صحیح باشــد، سپاه نیز 
ارتش آمریکا را در جهان همســنگ 

داعش در نظر خواهد گرفت.
ســردار سرلشــکر محمدعلــی 
جعفری فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در جلســه شورای 
راهبردی ســپاه در واکنش به برخی 
ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر قراردادن 
سپاه در لیست گروه های تروریستی با 
تشریح اقدامات خصمانه آمریکایی ها 
در ماه های اخیر علیــه ملت ایران و 
تأکیــد بر اینکه جمهوری اســالمی 
اجرای قانون کاتسا را معادل با خروج 
یک جانبه آمریــکا از برجام می داند، 
گفت: همان طور که در گذشــته نیز 
اعــالم کرده ایم؛ در صورتی که قانون 
تحریم های جدید آمریکا اجرا شــود 
این کشــور باید پایگاه های منطقه ای 
خود تا شــعاع 2 هزار کیلومتری برد 

موشک های ایران را منتقل کند.
وی افــزود: در صورتی که اخبار 
پراکنــده موجود درخصوص حماقت 
دولت آمریکا مبنی بر درنظر گرفتن 
سپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح 

باشــد، ســپاه نیز ارتش آمریکا را در 
سراسر جهان به ویژه منطقه خاورمیانه، 
همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه اگر 
آمریکایی ها هدف نهایی خود از طرح 
این گونه مســائل را مذاکره با ایران 
درباره منطقه قرار داده اند، مســیری 
کامالً  اشتباه را انتخاب کرده اند، تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی ایران در نظر 
دارد مسائل منطقه را در جایی غیر از 
میز مذاکره حل کند، نه حرفی برای 
مذاکره وجود دارد و نه طرفی برای آن.
وی در ارزیابی رفتار آمریکایی ها، 
با تأکید بــر اینکه تحریم های جدید 
آمریکا شانس هرگونه تعامل را برای 
همیشه از بین خواهد برد، گفت: این 
تحریم هــا تجربه برجــام را برای ما 
کامل می کند و آن تجربه این اســت 
که گفت وگو برای آمریکا ابزار فشار و 
دشمنی است نه تعامل یا حل مسئله.
فرمانــده کل ســپاه در پایان با 
تأکید بر اینکه »رفتار آمریکا با ایران 
ثابت کرد که نمی توانیم روابط خارجی 
خود را صرفاً براســاس برجام تنظیم 
کنیــم«، تصریح کــرد: آمریکایی ها 
بداننــد، جمهوری اســالمی ایران از 
فرصت رفتار احمقانه دولت ترامپ با 
برجام برای ایجاد جهش در برنامه های 
موشکی، منطقه ای و دفاعی متعارف 

خود استفاده خواهد کرد.
قانون تحریمی کاتسا 

چیست ؟ 
سه شنبه سوم مرداد سال جاری 
بود که مجلس نمایندگان آمریکا قانون 
تحریمی جدیدی را علیه کشــورمان 
به تصویب رساندند که طی آن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بازوی اصلی 
ایــران در اجرای سیاســت هایش در 
راستای پشــتیبانی از آنچه تروریسم 
و گروه های شورشــی توصیف شده 
و چنیــن ادعایی را طرح می کرد که: 
»ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
و نــه تنهــا نیروی قدس، مســئول 
بی ثبات  فعالیت های  برنامــه  اجرای 
سازنده، پشتیبانی از اقدامات تروریسم 
بین المللی و برنامه موشکی بالیستیک 

ایران است.«
این طرح نســخه اصالح شــده 
طرحی بود که پنجشــنبه 27 خرداد 

96، در ســنای آمریکا به بهانه آنچه 
که مقابله با اقدامات ثبات زدای ایران 
نامیده می شد، با 98 رای به تصویب 

رسیده بود.
این طرح که به سبب گستردگی 
دایره شمول، »تحریم های مادر« نام 
گرفت و با عنوان »کاتسا« نیز شناخته 
می شــود، به جهت برخورداری از بار 
مالی حتما بایــد مورد تایید مجلس 
نمایندگان آمریکا نیز قرار می گرفت؛ 
با هدف  نمایندگان  سرانجام مجلس 
افزودن بندهای مربوط به تحریم کره 
شمالی و تغییر آن به»قانون مقابله با 
دشــمنان آمریکا از طریق تحریم«، 
طرح تازه ای را در این رابطه تصویب 
کرد که البته این طرح باید در ســنا 
نیز به تصویب می رسید تا پس از آن 
با امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون 

تبدیل شود.
در همان اواسط تابستان که بحث 
طرح تحریمی کاتسا مطرح شد، برخی 
منابع در داخل آمریکا فاش کردند که 
این طرح به سبب شامل بودن بندهایی 
مرتبط با تحریم روســیه و همچنین 
محدود در نظر گرفته شــدن اختیار 
رئیس جمهور آمریکا برای اعمال نظر 
درباره مفاد ایــن طرح، چندان مورد 
نظر کاخ سفید نیست؛ اما با توجه به 
اجماعی که پیرامون این طرح در میان 
قانونگذاران آمریکایی در مجلسین این 
کشور از هر دو جناح جمهوریخواه و 
دموکرات وجود داشت، چنین مطرح 
شد که به احتمال بسیار زیاد حتی با 
وجود عدم امضای ترامپ، این طرح به 

قانون تبدیل خواهد شد.
در جریان بررســی این طرح در 
مجلس نمایندگان آمریکا، »ادرویس«، 
مجلس  خارجی  امــور  رئیس کمیته 
نمایندگان آمریکا، ایران را به حمایت 
از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم 
کــرد! همچنیــن »اســتنی هویر«، 
قانون گذار دموکــرات تأکید کرد که 
تصویب طــرح تحریم های ایران، این 
کشور را برای توسعه برنامه موشکی 
بالســتیک خود تحت فشــار خواهد 
گذاشت.»سیسیلینی« نماینده کنگره 
آمریکا هم این تحریم ها را ناقض برجام 
ندانســت و حتی گفت که این طرح 
تحریمی برجام را تقویت می کند! زیرا 

به متحدانمان نشان می دهد که ایاالت 
متحــده با نقض قوانیــن بین المللی 
برخورد می کند!عمــده تمرکز طرح 
تحریمــی و ضدبرجامی اخیر هیئت 
حاکمه آمریکا که به »کاتسا« معروف 
شــده اســت، بر روی توان دفاعی و 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی و ضربه 
زدن به نیروهای مسلح ما معطوف شده 
است؛ طبق این طرح اشخاص دخیل 
در برنامه موشــکی بالستیک ایران و 
کســانی که با آنها داد و ستد دارند، 

مورد تحریم قرار می گیرند.
همچنیــن مطابق با طرح مزبور، 
مسئوالن سپاه پاسداران و مرتبطین 
آنهــا نیز با ادعــای واهی و مضحک 
حمایت از تروریسم در لیست تحریم 
قرار می گیرند! آنچه در این طرح قابل 
تامل است آن است که طبق بندی از 
آن، سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک 
ســازمان تروریستی قلمداد می شود! 
این طرح رئیس جمهور آمریکا را ملزم 
می کند به فاصله حداکثر 90 روز بعد 
از اجرایی شــدن آن، تحریم هایی را 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
 اشخاصی که در زمره مقامات، پرسنل 
یا وابســتگان این ســازمان هستند، 

اعمال کند.
مقامات و مسئوالن کشورمان در 
همان روز 27 خرداد که سنای آمریکا 
طرح اولیه این تحریم ها را به تصویب 
رساند، نســبت به آن واکنش نشان 
دادند و آنرا مغایر با روح و متن برجام 
قلمداد کردند؛ روز چهارشنبه) 4 مرداد 
96( نیز پس از تصویب اصالحیه این 
طرح در مجلس نمایندگان آمریکا باز 
هم مسئوالن و مقامات کشورمان به 
آن واکنش نشــان دادند و از به خطر 
افتــادن معاهده برجام بواســطه آن 

سخن گفتند.
حمایت قاطع و موکد مســئوالن 
دولتی و مقامات سیاســی- نظامی از 
بنیه دفاعی کشور و نیروهای مسلح و 
علیه طرح تحریمی مادر که ضربه زدن 
به توانمندی دفاعی کشور و نیروهای 
مســلح ما از جمله اهداف اصلی آن 
است این پیام مشخص را به واشنگتن 
مخابره می کند که در ایران اســالمی 
هیچ گونه تردیدی برای تقویت اقتدار 

دفاعی و نظامی کشور وجود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: دشمنان ما به خصوص 
آمریکایی ها می دانند نقش سپاه 
در دفاع از کشور، نظام و دوستان 
 ایــران در منطقــه چقدر مهم 

و حساس است.
علی اکبر والیتــی عضو مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام گفت: 
دشمنان ما به خصوص آمریکایی ها 
می دانند نقش سپاه در دفاع از کشور، 
نظام و دوستان ایران در منطقه چقدر 

مهم و حساس است.
والیتی درباره نظر خود نسبت به 
تحریم های آمریکا علیه ایران و برخی 
اظهارات درباره سپاه پاسداران، اظهار 
داشت: آمریکایی ها از ابتدای انقالب 
تاکنــون از هر گونه دشــمنی علیه 
جمهوری اســالمی ایران خودداری 
نکردند. سپاه پاسداران بر اساس تعریف 
قانون، حافظان انقالب، حدود و ثغور 
جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی 
 هســتند و وظیفه ســنگینی را نیز 

 9بر عهده دارند.
وی ادامه داد: سپاه پاسداران عمال 

تا کنون خطرات زیادی را از جمهوری 
اسالمی ایران با دفاع هوشمندانه دفع 
کرده اند. دشمنان ما هم به خصوص 
آمریکایی ها و صهیونیست ها می دانند 
نقش سپاه در دفاع از کشور، نظام و 
حمایت از دوســتان ایران در منطقه 
که عمدتا حول محور مقاومت هستند 

چقدر مهم و حساس است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام همچنیــن بــه کمک های 
مستشاری سپاه در سوریه و عراق 
 اشــاره کرد و گفت: اگر سپاه نبود 
به جــای حکومت های کنونی این 
کشورها که برخاسته از رای مردم 
هســتند عوامــل آمریکایی ها که 
همین داعشــی ها در راس آن قرار 
دارنــد در بغداد و دمشــق حاکم 

می شدند.
به گزارش ایسنا، والیتی تاکید 
کرد:  نقــش ســپاه در حفاظت از 
آرمان های  و  اســالمی  جمهــوری 
اسالم بسیار برجسته است. همان طور 
 که امــام فرمودند اگر ســپاه نبود 

کشور نبود.

والیتی:

آمریکایی ها به نقش سپاه 
در منطقه آگاهند


