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چهار سال است مشفقانه و نقادانه، خطر اعتماد به آمریکا گوشزد می شود. از نخستین روزهای 
مذاکرات هسته ای ، غیر قابل اعتماد بودن آمریکا – فارغ از اینکه چه کسی و چه جناحی در آن 
کشور بر سر کار باشد- بیان شد و مکررا گفته شد که فریب لبخند دشمن را نباید خورد. نیاز به 
هیچ پیش بینی و پیش گویی و دسترسی به علوم ماورایی هم نبود، خیلی ساده و با مرور واقع بینانه 
تاریخ معاصر کشــورمان و سابقه سیاه آمریکا در تعامل با ایران و ایرانی و نیز با مرور عهدهای 
شکسته آمریکا با دیگر مردمان جهان، به روشنی قابل فهم و درک بود که آنچه آنها می گویند، 
همان» دفن سکه زیر خاک است به امید سبز شدن درخت سکه«! معلوم بود که همان یک سکه 

را هم برمی دارند و به جیب می زنند! 
تعصبات سیاسی و جناحی، حرارت دعواهای باال دهی و پایین دهی چنان چشم عده ای را 
بسته بود که باعث شد آشکار ترین هشدارها را هم با برچسب جناح و حزب و قبیله- که خودشان 
در آن غرق بودند- بنوازند و نادیده بگیرند.البته شاید جز این تعصب چیزهای دیگری هم باشد! 
کسی چه می داند، شاید همانطور که حاال جاسوسی در حوزه پولی بانکی از دل تیم هسته ای کشف 
و محکوم شده، کسانی هم باشند که ماموریتشان، هدایت رسانه ای ، عملیات روانی و فضا سازی 
افکار عمومی در داخل و خارج کشور باشد. عنصر نفوذی که با عملیاتی حساب شده، اذهان و 
افکار مردم و مسئوالن را از خطر عظیم اعتماد به آمریکا و اجرای یک سویه و بی پشتوانه تعهدات 
در برابر آمریکا منحرف کرده و با ســفارش مقاله به فالن روزنامه و فالن مرکز به ظاهر علمی و 
آکادمیک، شوالی وجاهت علمی و دیپلماتیک بر تن ناقوار و نامبارک برجام کرده است ! همه اینها 
در عالم واقع ممکن و محتمل است و نباید با نگاه استبعاد به آن نگریست. همانطور که روزهای 
اول ، برخی با نگاه غیرممکن بودن به پرونده جاسوس دستگیر شده می نگریستند اما بررسی های 

بعدی نشان داد آن گزاره درست بوده است.
به هر حال آن چهار سال گذشت. با هزینه ای جبران نشدنی و با تجربه ای بسیار گران قیمت 
و پربها که می شد بدون پرداخت آن، حاصل شود. اکنون به گواه آمار و ارقام، مردمی که روزی به 
وعده های دولت و همان جریان رسانه ای هدایت شده دل خوش کرده بودند و امید داشتند گره ای 
از کارشان گشوده شود، روز به روز از برجام و اعتماد به آمریکا ناامید تر می شوند. در سپتامبر 2015 
)شهریور 1394( نتایج یک نظرسنجی خارجی نشان داد 45 درصد از ایرانی ها به پایبندی آمریکا 
به تعهداتش در قبال برجام اعتمادی نداشتند. اما نظرسنجی مشابه همان موسسه در شهریور 

ماه سال جاری نشان می دهد این رقم به 77 درصد افزایش یافته است.
فراموش نمی کنیم اوج گیری هیاهوهایی را که باعث شد برخی ذوق زده به خیابان بیایند و 

برقصند که... قرار است چنین و چنان شود و دالر ارزان شود و...!
به آن جماعت خرده ای نباید گرفت، به آنها باید خرده گرفت که هر صدای منتقدی را با هو 
و جنجال و سیاسی کاری پاسخ دادند و بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده، کار را گام به گام 

به نقطه کنونی رساندند.
در همه این ســال ها، تنها یک چیز برایمان مهم بود و آن اینکه ایران و انقالب و مردم آن، 
سربلند باشند و در برابر دشمن عنود و مکار، یک صدای واحد و یک تدبیر هوشمندانه از کشورمان 
منتشر شود. حقیقتا آنها که مانع شنیدن و پژواک صدای منتقدین شدند، در اصل ظرفیت عظیمی 
از وحدت ملی را معطل گذاشتند و به جای بهره گیری از این توان ، ماجرا را در پشت درهای بسته 

و البته با جمعی که بعضا در خدمت دشمنان انقالب بودند در میان گذاشتند! 
فرجام این کار روشن است و شرح آن می شود توضیح سناریوی 4 ساله و شکست خورده 

برجام. 
در نقطه مقابل ، دشمنان ایران بودند که بازی هوشمندانه ای به راه انداختند. گاهی بازی بین 
آمریکا و اروپا بود، گاهی بازی در آمریکا داخلی سازی می شد، یکبار سناریوی رئیس جمهور و کنگره ، 
یکبار دیگر سناریوی دموکرات ها و جمهوری خواه ها! اندکی حافظه تاریخی، مصادیق روشنی از 
هریک از این سناریو ها را به یادمان می آورد. به خصوص مراجعه به تیترهای روزنامه های زنجیره ای 
که حقایق تلخ و ردپاهایی مرموز را نشانمان می دهد. اما وجه مشترک همه این بازی ها تنها و تنها 
یک چیز بود و آن چیزی نبود جز» امتیاز گیری هرچه بیشــتر از ایران با نهادینه کردن دشمنی 
بی پایان غرب با کشورمان« البته در پوشش لبخند و دست دوستی و قدم زدن و عکس سلفی و...
در همه آن روزها ، آنها در باطل خودشان متفق و متحد بودند و فرض تغییر ناپذیرشان این 

بود که ایران، دشمن همه آنهاست و تهدیدی برای منافعشان!
این همراهی آنها وقتی با چاشنی خوشبینی عجیب و غیرقابل توجیه مقامات کشورمان در 
دوستی با اروپا و حتی با آمریکا توأم شد، فاجعه برجام را رقم زد. آنها همچنان در دشمنی با ما 
متحد بودند و اینجا حتی اظهار اینکه آمریکا هنوز دشــمن است، کفر بود و باید دهان گوینده 
دوخته می شد! ماجرای تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تهران با عنوان » شمر زمانه ات را بشناس« 

را که به خاطر دارید!؟
آنها در اصل نان وحدت در باطلشان را خوردند و اینجا ایران ، هزینه وحدت ناپذیری مدیرانش 
را داد، چوب تک روی و دشــمن پنداری منتقدان را خورد! اما اکنون چاره چیست!؟ اکنون که با 
نافرمانی به نقطه کنونی رســیده ایم، آنچه اتفاق افتاده را چگونه می توان جبران کرد!؟ در روند 
درمان یک بیماری، بهترین راه، بررسی علل پیدایش آن و سپس طی مسیری خالف آن است. 
این مسیر معموال با رژیم های خاص، پرهیز غذایی و انجام ورزش های مناسب و خوردن داروهای 
مفید و... طی می شود. اگر این روند درست است- که تجربه پزشکی درستی آن را تایید می کند- 

باید از همان استفاده کرد. 
وحدت و همدلی ،گم شده ای بود که این وضعیت را برای ایران رقم زد. برج عاج نشینان جز 
خودشــان، همه را بی سواد می دانستند و افتخار یک گفت وگوی ساده را هم به آنها نمی دادند! 
شرط اول جبران این نقیصه بزرگ است. برای ایجاد وحدت، باید از آن جایگاه تنازل کرد و همپای 

مردمان و منتقدان و دلسوزان شد، حرفشان را شنید و به آن عمل کرد. 
این را نباید فراموش کرد که ما شــاهد یک تجربه تلخ و طی یک مسیر نادرست بوده ایم و 
منطقی است که به سبب سازان آن تجربه بگوییم حق ندارند دیگر بار، آن راه را بروند و با ثروت 

ملی و عظیمی به نام اعتماد عمومی، بازی باخت دیگر راه بیندازند. 
اکنون البته نشــانه های روشنی از این تنبه و بیداری را مالحظه می کنیم. آنقدر روشن که 

جا دارد از گذشته در این روزها گالیه ای نکنیم و به تقویت حس بازگشت امید داشته باشیم. 
اگر روزی کسی به طعنه به سپاه گفته »اگر پول و رسانه و تفنگ در اختیار یک نهاد نظامی 
قرار بگیرد ، فساد آفرین است« اگر به طعنه گفته » با مانور موشکی می خواستند برجام را به هم 
بزنند« و چندین و چند اگر دیگر، همین که امروز می گوید : » سپاه پاسداران  در دل این مردم بوده 
و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده است، سپاه نه تنها محبوب ملت ایران بلکه 
محبوب مردم عراق ، کردهای عراق، دمشق و سوریه و لبنان هم هست، آمریکایی ها حق دارند 
از ســپاه عصبانی باشند به دلیل آنکه می خواستند داعش را 20 سال در این منطقه نگه دارند و 
از این ابزار استفاده کنند، اما سپاه مانع شد « جای مسرت و خوشحالی و عالمت تنبه و بیداری 

است، آن را به فال نیک باید گرفت و آن روزها را به رخ نکشید.
این، یعنی »آماده شدن دوشادوش یکدیگر« شرط اول وحدت و همدلی است که بایدخود 
را ملتزم و مقید به آن بدانیم. همین نکته البته نشان از آن دارد که همه آن انتقادات منتقدین از 
سر دلسوزی برای ایران سربلند بود که اگر نبود و جناحی و حزبی بود، امروز باید به جای سخن 
گفتن از همدلی، به جای توصیه به همراهان خود مبنی بر چشم پوشی و اغماض، گریبان دولت 

گرفته می شد و به خاطر آنچه کرده اند و آنچه نشنیدند، مواخذه می شدند!
با این فرض است که باید از همه حرف های تلخ و بی مبنایی مثل همراهی کیهان با نتانیاهو ، 
کاســب تحریم و حرف های بدتر از آن، به خاطر منافع ایران اسالمی چشم پوشی کرد و حتی 
حرف های این روزهای برخی که از سر تالش برای دیده شدن گفته می شود و به خیال خودشان 
طعنه می زنند که »هروقت ترامپ گرفتار می شــود، کیهان از بن بست برجام می گوید « و درس 
مبارزه با آمریکا می دهند و... را هم ندیده گرفت. این یک باید اساســی است، چرا که موضوع 
وحدت ملی و آینده ایران، باالتر و مهم تر از حرف های بی ارزش این و آن اســت و ما گردنه های 

مهم تری در پیش داریم.
اما این فقط شــرط اول است. شرطی که الزم اســت و باید خود را ملتزم به آن بدانیم، اما 

کافی نیست. 
شرط دوم که بسیار مهم و تعیین کننده است، رکن اصلی ماجراست و بدون آن، اصال ماجرایی 

شکل نمی گیرد!
اگر شخصی برای رفتن به دفتر کار دوستش، اشتباهًا با آسانسور به چند طبقه باالتر برود، 
شــرط رسیدنش به مقصد، بازگشت به همان جایی است که باید. ماندن در آن نقطه و تشکر از 
کسی که آدرس درست را به او گوشزد کرده، هیچ دردی را دوا نمی کند و باعث می شود او تا ابد 

در همان نقطه  اشتباه باقی بماند. بنابر این شرط دوم بازگشت است.
بازگشت از راهی پرهزینه و بی فایده. روزگاری نگاه به آمریکا از »شیطان بزرگ« به »طرف 
مذاکره« و حتی »شریک تجاری« تغییر یافت! روزگاری با خوش خیالی، توهم شکاف انداختن 
بین دو حزب اصلی آمریکا یا بین کنگره و رئیس جمهور مطرح می شد و به عنوان چماقی به سر 
منتقدان کوبیده می شد ! اینها همان آدرس هایی است که به اشتباه رفته شده و یادآوری آنها نه 
از سر شماتت که از سر صداقت و احساس مسئولیت است. اگر قرار است اتفاقی بیفتد، از همه 

این راه ها باید بازگشت.
روزگاری هرکس مخالف اعتماد به آمریکا بود، جنگ طلب معرفی می شد و هرچه توضیح داده 
می شد که این مالزمه ، مالزمه ای غیر منطقی و غیرمنصفانه است و ایستادگی در برابر دشمن لزوما 
به معنی جنگ نیست بلکه از قضا ،امری کامال اقتصادی و از سر توجه به توان داخلی و تکیه بر 

ظرفیت های موجود است، به گوش کسی فرو نمی رفت که نمی رفت! 
نتیجه آن شد که هزاران کارخانه و کارگاه پررونق تولید در طول 4 سال گذشته تعطیل و نابود 
شد و همه امید ها به برجام و نتایج نداشته اش بسته شد! نتیجه آن شد که به امید ایجاد گشایش از 
سوی غرب و وزیدن نسیم رونق از آمریکا، میلیون ها کارگر با مشکالت معیشتی مواجه شدند و در 
تالطم ورشکستگی کارگاه های تولیدی، سیل بی سابقه و ویرانگر قاچاق و واردات غیرقانونی کشور 
را فراگرفت و مثال تنها در یک قلم، به کشوری که سابقه چندین هزار ساله در تولید منسوجات 

دارد، ساالنه بیش از سه میلیارد دالر پوشاک قاچاق وارد شد!
اینجا باید از همه آن خطاها برگشــت. باید به مردم گفته شود اگر شما را فراموش کردیم، 
اگر ظرفیت هوش سرشار شما را نادیده گرفتیم، اگر بازوی ستبر جوان کارگر ایرانی را ندیدیم، 
اگر توان مدیریتی و مهندسی مدیران داخلی را با الفاظ مشمئز کننده و تحقیر آمیزی، با »پخت 
قرمه ســبزی و آبگوشت بزباش« مقایسه کردیم، با شهامت و صداقت عذر خواهی می کنیم ، آن 
دست ها و آن فکر ها را از مصادر امور برمی داریم و کاری می کنیم که نسیم رونق و گشایش ، این بار 

از دل کارگاه ها و کارخانه های ایرانی وزیدن بگیرد.
آن وقت خیلی زود خواهید دید که سخنرانی ترامپ که هیچ، حتی اگر او خودش را منفجر 

هم بکند ، هیچ تاثیری روی بازار دالر و طالی ما نخواهد گذاشت. 
تنها با طی کردن این مسیر می توان اندکی از شرمندگی مردم درآمد و فرصت از دست رفته 

4 ساله را جبران کرد.

وحدت و عبرت
 ۲ ركن موفقیت

حسین شمسیان

* راه موفقیت در برابر شیطان براساس آموزه های دینی، رویگردانی از اوست نه 
التماس به او! اگر امروز بعد از 4 سال تازه متوجه شده اید که مذاکره با شیطان 
از ابتدا اشتباه بود پس چرا باز هم مردم را از این قدرت پوشالی می ترسانید که 

به او امتیاز بدهید؟ مؤمن از یک سوراخ چند بار گزیده می شود؟!
0913---9005

* کار برجام برآمده از کدخدا دانستن آمریکا و اعالم خالی بودن خزانه و افزایش 
فشارها و تحریم ها به جایی کشیده شده که بعد از واگذاری همه امتیازهای نقد 
باید منتظر بمانیم و ببینیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا یعنی دشمن قسم خورده 

ما چه موضعی خواهد گرفت!
2138---0917 و 3104---0912
* تاریخ معاصر نشان داده هر وقت دولتمردان ما عقب نشینی کرده اند نه تنها 
سایه جنگ از سر کشور دور نشده بلکه بیشتر هم شده است. دولت اصالحات 
به رغم سازش و انفعالی که از خود مقابل آمریکا نشان داد آمریکایی ها ایران 
را محور شــرارت خواندند. سؤال این اســت که تا کی باید آزموده را آزمود و 

متحمل خسارت شد.
0912---6406

* کاســبان برجام! چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشــیمانی! چرا به نصایح 
نخبه های سیاسی و عقالی جامعه توجه نکردید؟ نصیحتتان کردند، نهیبتان 

زدند، آنها را مسخره کردید.
نیک بین
* در توصیف دستاوردهای برجام همین بس که جاسوس دوتابعیتی تکیه گاه 
اصلی تیم مذاکره کننده هســته ای برای رفع تحریم های بانکی بوده و توانسته 

کار خودش را پیش ببرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
0913---6426
* دولتمردان قبل از برجام حل تمام مشکالت را به تحریم ها و مذاکرات گره 
زده بودنــد در حین توافق می گفتند به فتح الفتوح دســت یافته اند و آن را با 
دادن مدال و نشان به مذاکره کنندگان و آن آقای جاسوس به مردم نشان دادند 
ولی پس از 2 ســال از پسابرجام متوجه دوگانگی داده ها و ستانده ها شده اند! 
فکرشان هر چه باشــد، برجام یک مرده ای است که بوی تعفن آن بلند شده 

است و باید در دفن او عجله کرد.
0915---1713
* وقتی برادر مسئوالن عالی قوه مجریه بیت المال را چنین تاراج می کنند دیگر 
چه توقعی می توان از دیگران داشت؟ و چگونه گفته آقای سخنگو در تاریخ 7/18 

را بپذیریم که اظهار می دارد رئیس جمهور بسیار نسبت به فساد حساسند؟!
0914---9590
* رئیس جمهور به جای حمله به دستگاه قضایی، کمی اطرافیان خود را بررسی 
نماید که به چه کاری مشغولند. آن برادر چه می کند با بیت المال؟ اعطای مدال 
شجاعت به جاسوس توسط چه کسانی زمینه سازی شد؟! مهدی جهانگیری ها 

به چه کاری مشغولند؟
0912---8853

* علی)ع( در برخورد با برادرش عقیل آهن گداخته به دست او نزدیک می کند 
ولی امروز برادر یک مفســد اقتصادی، پشت تریبون نظام، با حمله به عدالت 

فریاد حمایت از مفسد سر می دهند!  این است دولت اعتدال!
قاجار دّولو

* وقتی رئیس جمهور نیروهای انقالبی و به خصوص قوه قضائیه را مورد هجمه 
قرار می دهد آن هم در جمع دانشجویی، دیگر چه توقعی می توان از دشمنان 
تابلودار نظام داشــت که رئیس محترم دستگاه قضا را آماج حمالت تبلیغاتی 

نسازند؟!
بابائی
* وقتی شبکه های معاند و دشمنان داخلی و خارجی، هجمه های سنگینی را 
متوجه دستگاه قضایی می کنند یعنی جهت گیری این قوه درست بوده و چوب 
در النه زنبورها کرده که دشمنان چنین عصبانی اند که حتی حاضرند با توسل 
به دروغ های شاخدار، اعتبار خود را هم زیر سؤال ببرند. به رئیس قوه قضائیه 

و مسئوالن آن دستگاه محترم خسته نباشید می گویم.
0912---2613

* با پشتکار قوه قضائیه در برخورد با فساد دیگر مشخص شد که کاسبان برجام 
از چه طیفی اند و سر نخ تمام شکل گیری تخلفات به آنان ختم می شود که با 

هدف دیگری مدعی مبارزه با فساد بودند!
021---2811

* آقای ســخنگو! اگر بودجه نیست آیه و قسم الزم نیست با صداقت با مردم 
سخن بگویید ما ملت رمضانیم. ولی اگر واقعاً خزانه خالی است چطور حقوق 
نجومی بگیران سر وقت واریز می شود ولی از حقوق چندرغاز کارگر و کشاورز 
خبری نیست؟! اگر نیست باید برای همه نباشد نه اینکه ویژه خواران را مستثنی 
کنید. حقوق های نجومی را قطع کنید تا بتوانید پول یک سال زحمت گندمکاران 

و ماه ها تالش کارگران را بدهید.
7977---0912 و 3305---0912
* یــک تولیدکننده هســتم که به علت رکــود و واردات بی رویه از چین و... 
ورشکســته شدم و حال بانک های ]...[ و ]...[ منزل مسکونی ثمره زندگی 45 
ســال کار و تالشم را می خواهند تصاحب نمایند. آن وقت برخی افراد 14 بار 
وام های کالن بدون بازپرداخت می گیرند؟! این اســت دولت اعتدال ما؟! یک 
ســال است دوندگی می کنم که به من مهلت دهید تا بتوانم اقساطم را بدهم 

کسی پاسخ مثبت نمی دهد.
0912---8068

* تا زمانی که برادرهای مسئوالن در شرکت های اقماری دولت به ثروت اندوزی 
مشغول هستند وضعیت کشور و ملت همین خواهد بود که شاهدش هستیم. 

هر روز بدتر می شود که بهتر نمی شود.
0936---3352
* برخی ها از عاشــورا درس مذاکره را یــاد گرفتند ولی نمی دانم با این همه 
توان در تفسیر به رأی، چرا از آهن گداخته و دستان عقیل، درس نمی گیرند!
0937---1852

* نتیجه این کار تشویش اذهانی که آقای رئیس جمهور کلید زده و هر از چند 
گاه به آن دامن می زند این اســت که مردم ناراحت و ضدانقالب و دشــمنان 
خوشحال می شوند. عقل حکم می کند که به این قضایا پایان داده شود و مقامات 

مسئول به فکر منافع ملی کشور باشند.
0935---0220
* رسانه های آلمانی در فضاسازی که انجام داده اند طوری وانمود می کنند که 
هدف اصلی آمریکا برای جنگ کره شمالی نیست و ایران اولین هدف واکنش 
نظامــی آمریکا خواهد بود! تحلیل گران دلیل این بلوف های آمریکا و تبلیغات 
اروپایی ها را عقب نشــینی های اخیر دیپلمات های ما می دانند و نمایش قدرت 

موشکی کره شمالی را عامل بازدارنده تهدیدات ارزیابی می کنند!
مهاجری- مقیم آلمان
* چند ماهی است که در آموزش و پرورش به بهانه های مختلف بخشی از حقوق 
ما فرهنگیان را کسر و بعد از مدتی مجددا به حساب برمی گردانند. از دستگاه های 

مسئول تقاضا داریم نظارت دقیق داشته باشند فساد جدیدی صورت نگیرد.
0914---0929
* در پی وعده های دولت با هزینه 3 میلیون و 600 هزار تومان در طرح تربیت 
و آموزش بهیاری شرکت کردم. قرار بود بعد از یک سال آموزش و پایان دوره ما 
را جذب بیمارستان های دولتی بکنند ولی به رغم گذشت دو سال هنوز بیکار 
هســتم. بیشتر ناراحتی بنده به خاطر هدر رفتن چند سال از عمر و جوانی و 

هزینه سنگین دوره می باشد.
0918---6623
* سپرده گذاران مالباخته موسسه مالی- اعتباری و منحله آرمان چگونه باید 
به پول خود برســند؟ چرا بین آنان با ســپرده گذاران موسسه مالی- اعتباری 
کاسپین که هر دو سرنوشت مشترکی پیدا کرده اند تبعیض روا داشته می شود.
0916---3819
* وزیر نفت به قولی که برای آزمون استخدامی داده عمل نمی کند. متاسفانه 
خلف وعده در این دولت عمومیت پیدا کرده اســت و دولتمردان گویا آن را 

یک هنر مدیریتی می دانند!
0916---8438
* شــوهرم بیمار و از کارافتاده اســت. در حال حاضر تحت پوشش بهزیستی 
هستیم برای مسکن مهر مبلغ 20 میلیون تومان پول خواسته اند از کجا بیاورم؟ 

آیا مسئوالن و افراد نیکوکار کمکم می کنند؟
0910---3077
* وزارت راه و مســکن باید به ترمیم مســیرهای بین شهری شازند در استان 
مرکزی توجه ویژه ای بکند. وضعیت این مســیرها به دلیل آســفالت کهنه و 
شکاف های عمیق خصوصا با فرا رسیدن فصل سرما بسیار خطرناک و موجب 
سوانح جاده ای و حوادث تلخ جانی برای شهروندان می شود. علی رغم پیگیری 

چند ساله اهالی شهر هنوز اقدامی صورت نگرفته است!
0903---3867

گفت و شنود

خبر ویژه

روحیه!

دست ترامپ رو شده
چرا روزنامه اجاره ای ناراحت است؟!

تأکیــد مدیر مســئول روزنامه کیهان بر دیوانــه نبودن ترامپ 
و فریبــکاری و اخاذی رئیس جمهور آمریــکا از این طریق، موجب 
عصبانیت روزنامه زنجیره ای شد که سردبیر آن به آمریکا گریخته و 

پناهندگی گرفته است.
روزنامه اجاره ای آفتاب یزد در بیانی متناقض مدعی شده که ترامپ 
هم دیوانه و هم تاجر است اما توضیح نداد که یک دیوانه فاقد عقل 
چگونه می تواند تاجر باشد؟! این روزنامه از اینکه مدیر مسئول کیهان 
مشــت رئیس جمهور کالهبردار آمریکا را باز کرده، ابراز ناخرسندی 
کرده و این در حالی است که بنابر گزارش رسانه های غربی، ترامپ 
در نشست با مشاوران و اعضای دولت خود تصریح می کند برای امتیاز 
گرفتن از کره جنوبی بگویند ترامپ دیوانه است و اگر امتیاز مد نظر 
آمریکا واگذار نشود، ممکن است ترامپ با دیوانگی توافق موجود میان 

آمریکا و کره جنوبی را لغو کند)!(
آفتــاب یزد در عین حال کیهان را روزنامه اصلی جناح راســت 
معرفی کرده و این در حالی است که تقسیم بندی جعلی چپ و راست 
سالهاست از موضوعیت افتاده است. در ادبیات سیاسی، »راست« به 
جریان های لیبرال طرفدار غرب و سرمایه ســاالری گفته می شود؛ و 
چنین عنوانی طبعاً با رسانه های زردی مانند آفتاب یزد منطبق است. 
همچنین منطقاً باید آفتاب یزد در صورت راست خواندن کیهان، خود 
را چپ پنداشته باشد که این هم اسم بی مسماست؛ مگر اینکه از آن 

تداعی چپ کردگی شود.
این نکته هم گفتنی اســت که برخی روزنامه های زنجیره ای و 
اجاره ای برای دیده شــدن، با ربط و بی ربط ســعی می کنند خود را 
طرف حساب کیهان جا بزنند تا به اصطالح معروف از طریق در افتادن 

با بزرگان به هر قیمت دیده شوند.
یک سؤال مهم

از دالل ورشکسته مذاکره
در بحبوحه تشــدید بدعهدی ها و خباثت های آمریکا، یک دالل 

ناکام رابطه خواستار از سرگیری مجدد مذاکرات شد.
هوشنگ امیراحمدی در یادداشتی می نویسد: ترامپ 15 اکتبر 
گواهی نخواهد کرد که ایران دارد برجام را به طور کامل اجرا می کند، 
ولی از برجام هم خارج نمی شود. این سیاست، آینده برجام و احتمال 
برگشتن تحریم ها را به کنگره ضدایرانی آمریکا محول می کند. داستان 
برجام از اینجا سر درازی خواهد داشت اما نتیجه اصلی اش برای ایران 
ترسیدن شرکای تجاری و فرار تدریجی آنها خواهد بود. امیدی هم 
به آن کشــورهای دیگر عضو 1+5 نیســت. آنها خواهند ایستاد، غر 

خواهند زد و بعد هیچ.
یک مشــکل عمده ترامپ با برجام که درباره اش کســی حرف 
نمی زند، نه در ایران و نه در آمریکا، جامع نبودن آن اســت. ترامپ 
از اینکه برجام مسائل دیگر نظیر مسئله موشک ها، حمایت ایران از 
نیروهای مخالف اســرائیل در منطقه، حمایت از اسد و حقوق بشر و 
غیره را در برنمی گیرد دلخور است )البته حقوق بشر برایش فقط یک 
بهانه است(. در واقع ترامپ جویای یک معامله جامع با ایران است که 
طی آن همه مسائل آمریکا با ایران حل بشود. چیزی که ترامپ به آن 
اعتراف نمی کند این است که ایران هم با آمریکا مسائل عدیده دارد و 
باید حل شوند. سوای یک جانبه بودن خواست جامعیت ترامپ، ایشان 
را باید برای مطرح کردن این راه حل جامع تشویق کرد نه سرزنش. 
در همین حال هم باید ترامپ را متقاعد کرد که این جامعیت شامل 
مسایل هر دو طرف باشد وگرنه راه حل مورد نظر غیرممکن می شود.
فکر »معامله بزرگ« البته فکر جدیدی نیست و بارها درگذشته 
مطرح شده است. در واقع مبتکر اصلی آن هم شورای آمریکاییان و 
ایرانیان بود. شورا طرح راه حل جامع را برای اولین بار در سال 2004 
با دکتر کمال خرازی که آن موقع وزیر امور خارجه بود و دکتر جواد 
ظریف که ســفیر ایران در ســازمان ملل بود مطرح کرد و آنها هم 
ضمنی و مشــروط پذیرفتند و به من حتی اجازه دادند که از طرف 
ایران خصوصی به آمریکاییان برســانم که جمهوری اسالمی آماده 

»عادی سازی« رابطه است که من هم این کار را کردم.

وی در ادامه می نویسد: در حالی که اوباما جدا به دنبال آن راه حل 
جامع بود، متاسفانه به دلیل بی اعتمادی به آمریکا، رهبری در ایران با 
طرح جامع مخالفت کرد. اوباما هم تدریجا تغییر روش داد و با عمده 
کردن مشکل هسته ای شروع کرد به افزایش تحریم های کشنده علیه 
ایران. اینجا بود که تهران تصمیم گرفت به جای یک راه حل جامع به 
یک راه حل محدود با تمرکز روی مشکل هسته ای تن بدهد. نتیجه اش 

هم برجام بی سرانجام شد.
حاال دوباره آقای ترامپ نادانســته و ناخواســته دارد آن طرح را 
زنده می کند. چرا که نه. تاریخ رابطه ایران و آمریکا نشان می دهد که 
راه حل وصله پینه ای کار نمی کند. ایران باید به جای مخالفت با این 
خواست جامعیت ترامپ و تکیه یک سویه روی برجام که به هر حال 
ســرانجامی نخواهد داشت پیشنهاد حتی جامع تری به ترامپ بدهد 
و توپ را در زمین ایشان بیاندازد. همانطور که بارها گفته ام، ترامپ 
هم یک تهدید است و هم یک فرصت. با قبول مذاکره جامع، ایران 
می تواند از ترامپ حتما یک فرصت بسازد به شرط اینکه بداند باید 
با ایشان چگونه مذاکره کند. این طوری بهتر می شود برجام را هم به 
عنوان جزیی از آن جامعیت حفظ کرد. مشکل ایران و آمریکا راهی 
جز عادی کردن این رابطه ندارد و تنها مسیر هم مذاکره جامع است.

ایــن کار چاق کن آمریکایی ها که پیش از این، از در فریب برخی 
دیپلمات هــای ایرانی وارد شــده، توضیح نمی دهد کــه با عنایت به 
عهد شکنی های پیاپی دولت آمریکا در برجام، اگر ایران امتیازات دیگری 
در حوزه های غیرهسته ای هم واگذار کرده بود، اکنون باید این خسارت 
مضاعف را چگونه جبران می کرد؟ اینکه اوباما و سپس ترامپ به یک 
توافق محدود پایبند نماندند و اروپا هم اعتراض جدی نکرد، آیا نشانه 
این نیســت که اگر توافق را به حوزه های غیرهسته ای می کشاندیم، 

خسارت های غیرقابل جبران دیگری به کشور وارد می شد؟
گفتنی اســت مقامــات دولت ترامپ به ســیاق عملکرد 4دهه 
گذشته دولت های آمریکا، سیاست فشار و تهدید برای نشاندن ایران 
پای میز مذاکره و اخذ امتیاز را پیگیری می کنند. این سیاســت در 
دولت های بوش  پدر، کلینتون، بوش پســر، اوباما و ســپس ترامپ 

پیگیری شده است.
از دولت محرمانه ها تا جاسوسی که

50 سکه طال جایزه گرفت
نظر شــما درباره اهدای نشــان خدمت و 50 سکه طال به یک 

جاسوس دو تابعیتی چیست؟
در پی انتشار قطعیت حکم محکومیت عبدالرسول دّری اصفهانی 
)عضــو موثر تیم مذاکره کننــده در امور بانکی، مالی و اقتصادی( به 
خاطر جاسوســی مردم از یکدیگر پرسیدند که جاسوس دو تابعیتی 
در این ســطح بلندپایه در تیم مذاکره چه می کرد و چرا روحانی به 

وی نشان خدمت و 50 سکه طال اهدا کرد.
ســایت فردا ضمن انتشار عکس اعطای نشــان و سکه به دّری 
اصفهانی از سوی روحانی، از مخاطبان خود پرسید نظر شما درباره 
این عکس چیست؟ مخاطبان دیدگاه های خود را به این شکل ذیل 

پرسش مذکور منتشر کرده اند:
- وقتی در دو دوره ای که حسن روحانی مدیریت پرونده هسته ای 
کشور را برعهده داشته )82 تا 84 و 92 تا امروز(، دو نفر از اعضای 
تیم مذاکرات هســته ای به جرم امنیتی و درز اطالعات محرمانه به 
بیگانگان بازداشــت و در دادگاه محکوم می شــوند، خنده دار نیست 
انتظار داشته باشیم چرا بر اساس این مذاکرات تحریم ها نه تنها لغو 

نشد که بیشتر هم شد؟
- کامال موافقم. گل گفتی.

- هیچ نظری ندارم. شما بروید خودتون رو درمان کنید و این قدر 
نسبت به رئیس جمهور محترم کینه ورزی نکنید.

- االن هر کی از رئیس جمهور انتقاد کنه میشه کینه ای؟؟؟

فکرت رو اصالح کن
درســته بهش رای دادیم ولی قرار نیست تا ابد از همه کارهاش 
پشتیبانی کنیم. اشتباه کرده و توش بحثی نیست. بماند که به خیلی 

از وعده هاش هم عمل نکرد...
- این دولت، دولت محرمانه هاست. قوانین، قراردادهای خارجی 

و... هیچ دولتی به اندازه این دولت در قالب ابهامات نبوده است.
- این یعنی دشمن از آنچه که ما تصور می کنیم به ما نزدیک تر 
و در اجرای برنامه های خود مصمم تر اســت، نباید در این مســائل 

ساده انگارانه برخورد کرد.
بودجه 30 هزار میلیاردی

ایجاد اشتغال یا پول پاشی محض؟!
وزیر تعاون دولت اصالحــات می گوید دولت در مورد طرح 30 
هزار میلیاردی اشتغالزایی شفاف سازی کند چرا که در صورت فقدان 
برنامه ریزی روشن و مشخص، در ازای این هزینه بزرگ چیزی عاید 

بیکاران نخواهد شد.
به گزارش روزنامه آفتاب یزد، اخیرا نشستی در سازمان برنامه و 
بودجه با حضور مســئوالن ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و برخی بانک ها برگزار شد و طی 
آن در مورد اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال توافقاتی انجام شد. 
براین اســاس برنامه ایجاد اشتغال روستایی و عشایری و همچنین 

برنامه فراگیر اشتغال سال جاری در دستور کار قرار گرفت.
مسلما 30 هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست و می تواند منشا 
تحوالتی برای اشتغال شوداما در این میان مالحظاتی نیز مطرح شده 
مبنی بر اینکه آیا اساسا چنین طرح هایی بازدهی الزم را برای اشتغال 
خواهند داشت؟ علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات در این زمینه 
اظهار داشت: در همان آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده 
بود که بخشــی از درآمدهای حاصل از گران شدن حامل های انرژی 
برای صنعت و تولید اختصاص داده شود و رقم آن حدود 30 درصد 
درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها بود. دلیل این مسئله نیز روشن 
بود زیرا هدف این بود که قیمت انرژی به قیمت های واقعی نزدیک 
شــود. یارانه ای که به انرژی داده می شد به اقشار متوسط و ضعیف 
نمی رســید و به همین دلیل با اجرای هدفمندی یارانه ها مقرر شد 
کــه 30 درصد از درآمد حدود 96 هزار میلیاردی اجرای این قانون 
به تولید اختصاص یابد. قطعا اگر این 30 درصد به تولید اختصاص 

می یافت، اشتغال نیز رونق پیدا می کرد.
صوفی با اشاره به طرح جدید اشتغالزایی دولت گفت: من نمی دانم 
با این 30 هزار میلیارد تومان می خواهند چه کار کنند. اصل مسئله 
این است که آیا از این مبلغ می خواهند در راستای طرح هدفمندی 
یارانه ها اســتفاده کنند یا به صورت مقطعی و جزیره ای قرار اســت 
طرح هایی اجرا شود، مثل همان طرح هایی که موسوم به زودبازده بود 
و معلوم نشد که چه دستاوردهایی داشته است؟ من پیشنهاد می کنم 
که مســئوالن ذی ربط در خصوص این طرح به خوبی شفاف سازی 
کنند. طرح های اشتغالزایی باید توجیه فنی و اقتصادی داشته و مورد 
تایید اقتصاددانان کشور باشند. اگر قرار باشد مثل طرح های زودبازده، 
طرح هایی اجرا شود و تسهیالتی به یک عده ای پرداخت شود و یک 
رقــم کالنی بدهی روی دوش دولت قرار بگیرد، قطعا نتیجه مثبتی 

نخواهد داشت.
ابراز نگرانی نتانیاهو
درباره بقای اسرائیل

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به بقای اسرائیل در آینده 
ابراز نگرانی کرد.

به گزارش روزنامه هاآرتص، بنیامین نتانیاهو با هشدار به خطرات 
احتمالی که اسرائیل را تهدید می کند، درخصوص زوال این رژیم در 

آینده ابراز نگرانی کرد.
وی در جلســه ای که به مناسبت عید عرش یهودی برگزار شد، 
گفت: اسرائیل از االن باید برای مقابله با خطراتی که علیه آن وجود 

دارد، آماده شود.
وی افزود: وجود ما بدیهی نیست، باید برای دفاع از این حکومت 

از هیچ کوششی دریغ نکرد.

گفت: نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نگرانی گفته 
است؛ »اسرائیل روی قوس نزول قرار گرفته و شاید نتوانیم صدمین 

سال تأسیس آن را جشن بگیریم«.
گفتم: باالخره فهمیده اند که به پایان عمر خود نزدیک 

شده اند. ولی محاسبه اش اشتباه است.
گفت: چرا؟!

گفتم: تا حاال 70 سال از عمر این رژیم جعلی می گذرد و 
تا صدمین سال 30 سال فاصله دارند و حال آن که شواهد 
نشان می دهد رژیم کودک کش صهیونیستی خیلی زودتر 

از اینها به زباله دان تاریخ می رود.
گفت: خب برای روحیه دادن به صهیونیست هاست و تازه خود 

نتانیاهو در آن زمان زنده نیست که بازخواست شود!
گفتم: ایول! ... حاکم شهری جار زد هزار دینار به کسی 
می دهم که ظرف 30 سال به االغ من حرف زدن بیاموزد و 
اگر موفق نشد، گردنش را می زنم. شخصی شرط را قبول کرد 
و 1000 دینار را گرفت، رفقایش گفتند؛ مرد حسابی! االغ که 
نمی تواند حرف بزند و سرت را از دست می دهی! یارو گفت؛ 
ای عوام! تا 30 سال دیگر، یا حاکم مرده یا االغ سقط شده!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نقشه ترامپ
برجام نیمه جان و انفعال ایران

نوشت:  انگلیسی  خبرگزاری 
در  ترامپ  اقدامات جدی  اکنون 
مقابل ایران با اتحاد وصف ناپذیری 
در ایران روبرو شــده است و دو 
جناح سیاســی در ایران اکنون 
متحد شده و رویکرد دولت ترامپ 
در قبال ایران را خصمانه ارزیابی 

می کنند.
خبرگزاری رویترز در گزارشــی 
اقدامات جدی ترامپ  اکنون  نوشت: 
در مقابل ایران با اتحاد وصف ناپذیری 
در ایران روبرو شــده است. دو جناح 
سیاسی در ایران اکنون متحد شده و 
رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران را 

خصمانه ارزیابی می کنند.
 رویترز نوشت: ایران در روزهای 

اخیــر چه از جانــب اصولگرایان چه 
حزب اعتــدال صحبت های تندی را 
متوجه دولت ترامپ کرده است. این 
در حالیست که ترامپ، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا اوباما را متهم کرده 
است که مواضع بسیار نرمی را در قبال 
ایران اتخاذ کرده اند و صحبت های وی 
حاکی از این اســت که وی درصدد 
اعمــال تحریم های جدیدی در قبال 
تهران است.به گزارش جام نیـوز، این 
خبرگزاری افــزود: تمامی جناح های 
ایران در مقابل اینکه آمریکا خواهان 
قرار دادن نام ســپاه ایران در لیست 
سیاه اســت، واکنش نشــان داده و 
مخالفت شدید خود را با این موضوع 

نشان داده اند.

رویترز: تمامی جناح های سیاسی ایران 
در حمایت از سپاه متحد شدند

سرویس سیاسی- 
ترامپ امــروز از راهبرد خود 
درباره ایران و برجام سخن می گوید. 
راهبــردی که می تــوان از آن به 
عنوان نیمه جان نگه داشتن برجام به 
منظور ادامه راهبرد بلندمدت معطل 
گذاشتن ایران در موضوعات کلیدی 

و سرنوشت ساز یاد کرد.
توقــف و تعلیــق! ایــن دو عبارت 
بصورت خالصه و موجز بیانگر وضعیت 
اقتصاد کشور از آغاز مذاکرات هسته ای 
اســت. از کسی که اندک سرمایه ای در 
حد چنــد میلیون داشــت تا صاحبان 
ســرمایه های بزرگ در تابستان و پاییز 
سال 92 منتظر بودند که ببینند نتیجه 
مذاکره چه می شود. چند ماه بعد همه 
منتظر و معطل بودند که ببینند توافق 
موقت تمدید می شــود یــا نه. بعد هم 
در انتظار توافــق اصلی. پس از آن هم 
چند ماه انتظار و تعلیق تصمیم گیری و 
حرکت برای رفع تحریم هایی که عماًل 
اتفاق نیفتاد تا همیــن امروز که آقای 
ظریف به صراحت اعتراف می کند؛ هنوز 
نمی توانیــم یک حســاب در یک بانک 

انگلیسی باز کنیم.
بلــه! اگــر نگاه هــا و حرکت های 
اقتصــادی منتظــر مرحمــت وزارت 
خزانه داری آمریــکا و معطل باز کردن 
حســاب در انگلیس باشد –که هست- 

نتیجه همین است که هست! 
از این منظر می توان و باید گفت که 
امروز که رئیس جمهور آمریکا سخنرانی 
می کند و روز یکشنبه که نظر دولتش را 
به کنگره اعالم خواهد کرد، منتظر اتفاق 
خاصی بود. ادامه این وضعیت بی عملی 
و تعلیق و تعطیلی اقتصاد ایران، کاماًل 
مطلوب آمریکاست و هیچ دلیلی ندارد 
که ترامپ حماقت کرده و این پیام را به 
دولت و ملت ایران صادر کند که سراب 
برجام پایان یافته و هرگلی می خواهید 
به ســر اقتصادتان بزنید باید با دســت 

خودتان بزنید. 
مرگ تدریجی برجام

ترامپ برجام را از بین نخواهد برد. 
ســایت رادیوفردا –وابسته به سیا- در 
تحلیلــی در این خصوص می نویســد؛ 
»اظهارات روز پنجشــنبه دونالد ترامپ 
دایــر بر »عدم پایبندی ایــران به روح 
برجام« پیش از دیدار وی با مقامات ارشد 
نظامی آمریکا تازه ترین نشانه از تصمیم 
واشینگتن به انتخاب »راه سوم« در قبال 
توافق 15 ژوئیه سال 2015 و کلید زدن 
اجرای طرح »مرگ« تدریجی »برجام« 
به جای اعالم مســتقیم خــروج از آن، 

بمنظور پیشگیری از بروز بحران امنیتی 
تازه ای در منطقه است.«

به نوشــته رادیو فــردا؛ » به نظر 
می رســد پیروی اروپا از سیاست های 
آمریــکا در قبال ایران، حتی با وجود 
ابراز نارضایتــی در بعضی موارد، غیر 
قابل اجتناب است و بعد از خودداری 
مورد انتظار آمریکا در تائید پایبندی 
جمهوری اسالمی به توافق اتمی طی 
چند روز آینده، ادامه حیات برجام را 
می توان تنها با دادن تنفس مصنوعی 
بــه آن و برای مدتــی محدود انتظار 

داشت.«
اغلب تحلیلگران غربی نظری مشابه 
دارند و معتقدند ترامپ تیر خالص را به 
برجام نخواهــد زد و ظاهر آن را حفظ 
خواهد کرد. هیل )نشریه کنگره آمریکا( 
می نویسد؛ »تایید نکردن پایبندی ایران 
به توافق هســته ای بــه منزله ضربه ای 
مهلک بــه این توافق نخواهد بود.جیمز 
ماتیس وزیر دفاع، رکس تیلرسون وزیر 
امــور خارجه و ژنرال جــوزف دانفورد 
آمریکا  ارتش  مشــترک  رئیس ســتاد 
همگی پایبندی ایران به توافق هسته ای 
را تایید و تاکید کرده اند که پایبند ماندن 
به این توافق در راســتای منافع امنیت 
ملی آمریکا اســت.تایید نکردن توافق 
هســته ای ایران در حالی که بالفاصله 
برای از سرگیری تحریم های این کشور 
تالشی نمی شود، به منزله اقدامی برای 
حفظ وجهه ترامپ اســت تا بتواند این 

توافق را حفظ کند.«
یک فرصت

»موسســه  آمریکایی  اندیشــکده 
واشنگتن« هم در گزارشی دو قسمتی و 
مفصل به موضوع سناریوهای محتمل و 
نتایج و هزینه های آن پرداخته و معتقد 
اســت تهدیدها و لفاضی هــای ترامپ 
فرصتی برای امتیازگیری و فشار آوردن 
است. این اندیشکده می نویسد؛ »تهدید 
به عدم تایید پایبنــدی ایران به توافق 
هســته ای فرصتی را برای دولت آمریکا 
فراهــم می کند تا بتواند بــا آنهایی که 
می خواهنــد این توافــق را حفظ کنند 
تعامل کند، پــس رئیس جمهور باید از 
این فرصت عاقالنه استفاده کند. دولت 
آمریکا بجای اینکه این اهرم مهم )برجام( 
را کنار بگذارد باید بحث های مربوط به 
تاییــد پایبندی را فرصتــی بداند برای 
اعمال فشــار بابــت اقداماتی که هنوز 

انجام نشده است.
واشنگتن می تواند از متحدان اروپایی 
خــود بخواهد که اگــر آنها می خواهند 
آمریکا دوباره پایبنــدی ایران را تایید 

کند )نویســنده معتقد است عدم تایید 
بــه معنای خروج از برجام نیســت( یا 
حداقل در برجــام باقی بماند، اقدامات 
بیشــتری دربــاره حمایت تهــران از 
تروریســم، آزمایش های موشکی آنها، 
خرید تســلیحات و موارد نقض حقوق 

بشر انجام دهند.«
هراس از واکنش ایران

این اندیشــکده در بخش دیگری 
از تحلیــل خود دربــاره هدف و هزینه 
احتمالی عدم تایید برجام از سوی ترامپ 
می نویسد؛ »نخســتین هدف احتمالی 
برخورد با برجام، اعمال فشــار بر ایران، 
با تمرکز بر رفتار منطقه ای این کشور، 
خواهد بود.منطق چنین اقدامی، اعتقاد 
کلی در غرب است که برجام به میانه روها 
در ایــران قدرت می بخشــد و ایران را 
تشویق می کند رفتار کمتر خصمانه ای 

با دیگر کشورهای جهان داشته باشد.
برخــورد علیه برجــام، حتی اگر 
نمادین باشد، می تواند ایران را از جایگاه 
خود، به عنوان یک کشور عضو سازمان 
ملــل، محروم کند و بر کشــورها و به 
ویژه تجار فشار وارد کند که محتاطانه 
درخصــوص تجارت، ســرمایه گذاری، 
اقدامات دیپلماتیک یا دیگر ابتکارها با 

ایران اقدام کنند.
اشــکال این گزینه این اســت که 
ایران پیشــتر اعالم کرده اســت که با 
تخلفات خود همچون سرعت بخشیدن 
به غنی سازی اورانیوم، به هر گونه عدم 
تبعیت آمریکا از توافق واکنش نشــان 
خواهد داد. به عــالوه، زبان مبهم مواد 
29 و 33 برجــام، آمریکا را به حمایت 
از اقتصاد ایران متعهد می کند، مفادی 
که آمریکا احتماال )بخوانید تحقیقاً( در 
حال نقض آنها اســت. بنابر این، ممکن 
اســت واشــنگتن با یک »معامله بد« 

مواجه شود.«
عادت آمریکا به خیانت

اگر چه برخی تحلیلگران آمریکایی 
معتقدنــد آمریکا با اعالم عدم پایبندی 
ایــران، وجهه خــود را تخریب می کند 
اما برخی سیاســتمداران و تحلیلگران 
نیز نظر دیگری دارنــد و معتقدند این 
موضوع هیــچ هزینه ای بــرای آمریکا 
نداشته و درست ترین کار است. از جمله 
جان بولتــون که به مواضــع ضدایرانی 
مشهور است در تحلیلی که هیل منتشر 
کرده، نوشته اســت؛ » برخی استدالل 
می کنند که ما باید ایران را تحریک کنیم 
تا اول ایران از توافقنامه خارج شود چون 
خروج ما )آمریکا( باعث خدشه دار شدن 
وجهه آمریکا خواهد شــد.این استدالل 

مضحک است.
آمریکا باید براساس منافع خودش 
عمل کند نه اینکه منتظر بنشــیند و 
امیدوار باشــد که ایران کاری کند که 
به نفع ما تمام شــود! ایــران این کار 
را نخواهد کرد. این پیش بینی شــرم 
)خروج ایران از برجام( با توجه به اقدام 
یکجانبه آمریکا در سال 2001 و خروج 
از پیمان ضد موشک بالستیک انجام 
شد اما ثابت شده است که پیش بینی 

نادرستی است.
تصمیــم آمریکا به فســخ کردن 
»سنگ بنای ثبات راهبردی بین الملل« 
که توخالی هم بود )پیمان ضد موشک 
بالســتیک(، آن طوفــان انتقاداتی را 
که پیش بینی شــده بود، ایجاد نکرد 
درحالیکه طرفداران پایبندی به پیمان 
ضد موشک بالستیک ، چنین طوفان 
انتقادات را پیش بینی کرده بودند! در 
پی خروج آمریکا از پیمان ضد موشک 
بالستیک، هیچ رقابت تسلیحاتی ایجاد 
نشــد. بلکه در عوض، خروج آمریکا از 
این پیمان باعث شــد که آمریکا برای 
دفاع از خود در مقابل تهدیدات ایران 
و دیگــر تهدیداتی کــه اکنون وجود 
دارند، به مراتــب در موقعیت بهتری 

قرار گیرد.«
دیپلماسی بی شرافتی!

اظهاراتی چنین بی پروا شاید کمی 
غیرمنتظــره و عجیب به نظر برســد 
اما مروری حتی بر سیاســت های چند 
دهه اخیر این کشــور نشــان می دهد 
چنیــن سیاســتی محور دیپلماســی 
آمریکایی است. پایگاه تحلیلی »آمریکن 
با اشاره به  کانسرواتیو« در یادداشــتی 
مذاکره و توافــق آمریکا با ایران، تالش 
ترامپ برای ضربه زدن به توافق و اعالم 
عدم پایبندی ایــران –بدون ارائه هیچ 
سند و مدرکی- را مخالف با » صداقت، 
عزت و شرافت« عنوان کرده و البته در 
ادامه تاکید می کند که چنین مســائلی 
بــرای دیپلماســی آمریکایی اهمیت و 

موضوعیتی ندارد.
این نشریه در ادامه به ماجرای لیبی 
و مذاکــره و توافق آن با آمریکا  اشــاره 
می کند و می نویســد؛ »امــا زمانی که 
قذافی در دوره باصطالح »بهار عربی« در 
چند کشور خاورمیانه، در کشور خودش 
هدف حمله قرار گرفت، آمریکا بی درنگ 
به تالش ها برای براندازی او پیوســت و 
همان طور که هر کســی با عقل سلیم 
پیش بینی کرده بــود، این تالش ها به 

کشتار قذافی منجر شد.
بقیه در صفحه 10

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اهلل محمد علی موحدی 
کرمانی در دانشگاه تهران اقامه 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 10:45 در دانشگاه 
تهران آغــاز می شــود و در ادامه با 

سخنرانی آیت اهلل محسن اراکی، دبیر 
کل مجمع تقریب مذاهب اسالمی و 
محمد حسنی،  عباس  حجت االسالم 
رئیس ســازمان عقیدتی سیاســی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران همراه 
خواهــد بــود. آیــت اهلل محمد علی 
موحدی کرمانی نیز به ایراد خطبه ها 

خواهد پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران به امامت 
آیت اهلل موحدی كرمانی


