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بارها گفتیم اما شنیده نشــد. اکنون هم تکرار می کنیم و امید است 
که شنیده شود تا جلوی خسارت را تا دیرتر نشده بگیرند، چرا که جلوی 
ضرر را از هر جا بگیری، منفعت است. برجام برای »تمام« طرف های 5+1 
به ویژه آمریکا و شخص ترامپ ارزشمند و مفید است مگر برای جمهوری 
اسالمی ایران. دقیقا به همین دلیل، این کشورها حاضر نخواهند شد از آن 
خارج شوند. رژیم صهیونیستی و ترامپ بیش از همه به ارزش این توافق 
که 20 ماهی می شود آن را یکطرفه اجرا می کنیم! واقفند. گفته بودیم که 
ترامپ برای گرفتن امتیازات بیشتر به برجام حمله خواهد کرد اما هرگز 
آن را از بین نخواهد برد. مقامات کاخ سفید پیش از این و به کرات گفته اند 
و از تکرار آن نیز هیچ ابایی ندارند که، عدم تایید پایبندی ایران به توافق 
هسته ای توسط ترامپ، به معنای خروج آمریکا از برجام نیست! این یعنی، 
حمله به برجام به قصد نیمه جان کردنش با این هدف که از طریق دریافت 

امتیازات بیشتر به آن تنفس مصنوعی بدهند.
ترامپ هرگز نخواهد گفت »از برجام خارج شدیم.« این موضع هم، نه 
به خاطر هشدارهای مثال جدی! غربی ها به وی که، به دلیل آگاهی آنها از 
ارزش این توافق. برای دشمن، چه توافقی بهتر از اینکه ایران، یک طرفه به 
اجرای تعهداتش ادامه دهد بدون اینکه حتی یک پول سیاه به دست آورد؟ 
برجام اگر برای ترامپ خســارت بار و »بد« بود، هرگز به دنبال مادام العمر 
کردن آن نمی رفت! رسانه ها دیروز نوشتند کاخ سفید راهبرد جامع »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران را منتشر کرد. در بخش مربوط 
به برجام، ایران به تالش برای سوءاستفاده از نقایص این توافق هسته ای 
متهم شده اما در نهایت، آمریکایی ها خواستار اجرای »دقیق« آن)نه پاره 
کردن آن( شده اند.البته، بازرســی از سایت های نظامی ایران هم به این 

توافق اضافه شده است!
دیدن پایان راهی که دولت برای حل معضالت اقتصادی انتخاب کرده 
است، کار سختی نبود. اصوال وقتی طرف مذاکرات، کشورهایی باشند در 
مختصات آمریکا، انگلیس یا فرانســه، پیش بینی نتیجه این مذاکره، کار 
سختی نیست. اگر تمام پیش بینی های منتقدان، یک به یک، تحقق پیدا 
می کنند، به دلیل شناختی است که از این کشورها و سابقه آنها دارند. تاریخ 

این کشورها اصوال با خیانت و بدعهدی عجین شده است.
اما خیانت لیبرال های وطنی کمتر از خیانت ترامپ و متحدانش نیست. 
خیانت ترامپ غیرمنتظره نیست )چرا که خیانت و گزیدن، اقتضای دشمن 
است( اما از خیانت ترامپ های وطنی هرگز نمی شود گذشت. ترامپ های 
وطنی که ماله به دست، به توجیه یا حاشیه سازی مشغولند و از بزک کردن 
جاسوس هسته ای هم نمی گذرند، با ادبیاتی متفاوت، همان راهی را می روند 

که ترامپ می رود.
»ترامپ نه تنها از توافق خارج نشده بلکه اعالم کرده، به دنبال اجرای 
دقیق آن است.« همین یک خط خبر برای زنجیره ای ها کافی است تا عدم 
خروج ترامپ از برجام برای گرفتن امتیازات بیشتر را اینگونه بزک کنند و 
تیتر بزنند و تحلیل نمایند که، »ترامپ هم نتوانست از برجام خارج شود«، 
»دنیا ترمز ترامپ را کشــید«، »برجام ترامپ را متوقف کرد!«، »شکست 

مشترک ترامپ و دلواپسان«، »آرزوی کاسبان برجام تعبیر نشد.« و...!
برجام برای ترامپ، انگلیس، فرانسه، آلمان و آژانس، ارزشمند است 
چون، می توانند با استفاده از این سند، هم امتیازات بیشتری بگیرند و هم 
دایره تحریم ها را گســترده تر کنند. صحبت از »مکمل برجام« - بخوانید 
برجام 2- اســت نه خروج آمریکا از آن. تالش می کنند، تخم برجام 2 را 
در دل برجام 1 بکارند. »مکمل برجام« یعنی، وارد کردن مباحث موشکی 
کشورمان به ســند برجام. یعنی اضافه کردن محدودیت های موشکی به 
قطعنامه 2231 و به دست آوردن یک تضمین بین المللی دیگر علیه یک 

مولفه قدرت دیگر ایران! 
اگر آمریکا می خواست، موضوع موشک های ایران را به طور مستقل و 
خارج از برجام مورد حمله قرار دهد، همراه کردن متحدانش کمی سخت 
می شــد اما، با وارد کردن این موضوع به برجام، خیلی راحت می تواند، به 
هدف برسد. برجام سیاه چاله ای است که این چند کشور تصور می کنند 
می توانند با استفاده از آن، تمام مولفه های قدرت را از ایران بگیرند. لذا این 
سند، برای آنها بی نهایت ارزشمند است اما برای ما به همان اندازه، خسارت 
آفرین و خطرناک. آیا واقعا انگلیس، فرانسه و آلمان با گرفتن توانمندی های 
موشکی ایران مخالفند؟! آیا این چند کشور که به قول آقای روحانی، »آقا 
اجازه« آمریکا هستند، در مواجهه با ایران اصوال می توانند خارج از چارچوبی 

که آمریکا تعیین می کند حرکت کنند؟! قطعا نه.
برجام به کنار. از برجام مهم تر عملکرد دولت محترم در این مدت است. 
دولت که تمام تخم مرغ هایش را در ســبد برجام گذاشته است، در این 4 
سال و چند ماه، جز مذاکره آن هم بر سر مسئله هسته ای، چه اقدام مهم 
دیگری برای رفع معضالت اقتصادی کرده است؟ برنامه دولت برای چنین 
روزهایی چیســت؟ دولت به مردم اعالم کند، چه تمهیداتی برای شرایط 
امروز دیده است؟ آیا دولت شرایط امروز را پیش بینی کرده بود؟ اقتصاد 
مقاومتــی به عنوان یک راهکار امتحان پس داده و موثر، کجای معادالت 

دولت محترم قرار دارد؟ 
شاید به جرات بتوان گفت، دولت در این مدت کاری نکرده جز، معطل 
ماندن و منتظر اجرای تعهدات حریف شــدن. معطل اینکه طرف مقابل 
قراردادی تجاری امضاء کند و به گوشه ای از تعهداتش ولو بر روی کاغذ عمل 
نماید. درست به همین دلیل است که وقتی، یک هیئت اقتصادی اروپایی 
به ایران می آمد، تا به گفته خودشان، فقط ببینند در ایران چه خبر است! 
زنجیره ای ها جشن و پایکوبی می کردند که، چه نشسته اید، صف های بلند 

هیئت های اقتصادی اروپایی را پشت مرزهای ایران ببینید! 
از واکنش امروز روزنامه های زنجیره ای و دولتی اما می توان حدس زد، 
آنها چه تمهیداتی برای چنین روزی اندیشیده اند. آنها یا می توانند، با یک 
عذرخواهی رسمی از مردم و منتقدان، ریل سیاست خارجی را تغییر داده 
و بدون اینکه، با دنیا قطع رابطه کنند، نگاهی هم به ظرفیت های عظیم بر 
زمین مانده بیندازند و به سمت شکوفایی اقتصادی و اقتدار بیشتر حرکت 
کنند، یا به سیاق گذشته، به ماله کشی خیانت های بی پایان حریف مشغول 
شوند و از همین امروز، از بد بودن توانمندی های موشکی گزارش و مصاحبه 
تهیه کنند و بنویسند، »مرحوم هاشــمی رفسنجانی، در 8 سال جنگ 
تحمیلــی، فرمانده جنگ نبود، فرمانده صلح بود« یا توییت کنند »عصر، 
عصر صلح و مذاکره است نه عصر جنگ« و سایه جنگ را به میان کشیده 
و وحشت آفرینی کنند تا افکار عمومی را به دادن امتیاز های بیشتر قانع 

و راه را برای ترامپ صاف کنند!
ما از 1+5 طلبکاریم و طبیعتا باید مثل یک طلبکار با آنها برخورد کنیم 
اما در عمل، این رفتار آنهاست که شبیه به طلبکارهاست! قرار بود در ازای 
انجام تعهدات و دادن امتیاز، امتیاز بگیریم، نه اینکه باز هم امتیاز بدهیم. 
آژانس، به عنوان قاضی این توافق بارها اعالم کرده، ایران بسیار فراتر از 
تعهداتش عمل کرده است. اجرای تعهدات ایران 8 بار از سوی آژانس تایید 
شده آن هم با تبصره » اجرای فراتر از تعهدات«. اما، متأسفانه رفتار دولت 
با این بدعهدی ها، هیچ شباهتی به رفتار یک طلبکار ندارد. ادامه این رفتار 
دشمن را باز هم تشجیع خواهد کرد. اگر مجددا امتیاز بدهیم، باز هم دشمن 

تشجیع خواهد شد. اما راه موفقیت چیست؟ 
»راه موفقیت این اســت که در مقابل دشــمن، انسان یک قدم هم 
عقب نشینی نکند و اال موجب تشجیع دشمن در چنگ انداختن و دست  

انداختن می شود. « )رهبر معظم انقالب(
در آخرین دقایقی که این نوشته زیرچاپ می رفت، سخنرانی ترامپ 
درباره برجام که از قبل وعده آن را داده بود آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا 
برخالف آنهمه رجز که علیه برجام خوانده بود و حتی وعده پاره کردن آن را 
داده بود، حاضر به خروج از برجام نشد و ضمن عدم تأیید پایبندی ایران به 
برجام، تصمیم در این خصوص را به کنگره سپرد و در همان حال دستورکاری 
هم برای کنگره تعریف کرد که دو محور اصلی داشــت؛ اول؛ افزودن مواد 
و بندهای جدیدی به برجام که صنایع نظامی و موشکی جمهوری اسالمی 
ایران را هم شامل شود و دوم؛ مادام العمر کردن برجام که باید پرسید اگر 
برجام را به زیان آمریکا می دانند چرا خواستار مادام العمر شدن آن هستند!

ترامپ علی رغم وعده ای که درباره قراردادن ســپاه در فهرســت 
گروه های تروریســتی داده بود، از این موضع عقب نشینی آشکاری کرد 
که این عقب نشینی را تنها می توان نتیجه مستقیم تهدید اخیر سپاه به 
اقدام متقابل دانست. البته، ترامپ از تحریم کامل سپاه به بهانه حمایت از 
گروه های تروریستی سخن گفت که اقدام تازه ای نیست و پیش از این نیز 
نه فقط شخصیت های حقوقی و حقیقی که با سپاه در تعامل بودند، تحریم 
شده و جریمه می شدند، بلکه تعامل با سپاه یک جرم تلقی می گردید، و 
تخلف کنندگان عالوه بر جریمه شدن، محاکمه نیز می شدند. درباره اظهارات 
دیشب ترامپ عالوه بر گزارش اصلی کیهان امروز، گفتنی های دیگری نیست 

هست که به آن خواهیم پرداخت.

ترامپ
برجام را از دست نداد! 

چیز زیادی!

جعفر بلوری

* آمریکا که نتوانســته از طرق گوناگون با ایران اســامی مقابله کند 
این روزها با دیوانه وانمود کردن ترامپ شــروع به جنگ روانی، برروی 
مردم ما کرده است. اما بصیرت مردم سیلی سختی به آنها خواهد زد.
پناهی و 6277---086
* کیهــان دقیق و بحق گفته کــه آمریکایی ها با مطرح کردن ترامپ 
رئیس جمهور این کشــور به عنوان دیوانه دنبال امتیاز گرفتن از ایران 
هستند. جواب دیوانه ساختگی را باید محکم داد و انفعال نشان نداد.
0913---1442
* ترامــپ فقط با عربــده تهدید و خروج از برجام، برجام را حفظ و از 
انجام هرگونه تعهد سرباز می زند تا 4 سال دیگر دولت دوازدهم را برسر 
کار بگذارد به گونه ای که این دولت همانند دولت یازدهم تمام توان و 

وقت خود را برای هیچ صرف کند.
سیدعمران الفتی
* برگشــت به حالت قبل از برجام در برنامه هسته ای کشور می تواند 
مقدمه یک جشن ملی باشد یک اراده برای باور بیشتر و عزم جدی برای 
اتــکا به توان و نیروی جوان داخلی، گاهی می توان از به ظاهر بدترین 

شرایط بزرگ ترین فرصت ها را ساخت.
021---4088

* امیدوارم دولت درس بزرگی از اعتماد به دشــمنان گرفته باشد و از 
این به بعد عزم ملی و  اراده جهادی را جایگزین دیپلماســی التماسی 
کند و به لبخندها و قدم زدن ها با مقامات غربی به عنوان پنجره ای به 

سوی موفقیت نگاه نکند.
013---3061

* اصاح طلبــان تحلیل می کنند منتقدین برجام در داخل کشــور با 
آمریکایی ها همفکر هستند! خدا وکیلی خنده دارتر از این تحلیل وجود 
ندارد. منتقدین برجام مخالف مذاکره نبوده و نیستند بلکه تمام حرفشان 
این است که چرا تیم مذاکره کننده کاری کرد که در برجام دست برتر 

با آمریکا باشد و امروز چیزی در دست ما نباشد.
0914---8902

* مدعیــان اصاح طلبی به جهت فریب افــکار عمومی جامعه مرتب 
می گوینــد نبایــد دلواپس بود و آن را به جامعــه تعمیم داد. واقعیت 
این است که به جهت تجربه تلخ تاریخ با سرنوشتی که مسلمانان در 
جنگ صفین و... پیدا کردند و جنایتی که دشمن در کربا مرتکب شد 
همواره  باید دلواپس برنامه های دشمن باشیم و البته به مدد خداوند 

عزیز امیدوار.
0913---5142
* 4 ماه از وعده دولت درباره پرداخت طلب ما گندمکاران زحمتکش 
روســتایی گذشت چرا دولت به وعده خود عمل نمی کند؟ با این گونه 
رفتارها می خواهند از کشــاورزان حمایت و روســتائیان را تشویق به 

ماندن در روستا کنند؟
صارمی- دورود روستای ژان
* مگر جام اخاق را به کســی نمی دهند که به همه احترام بگذارد، 
حتی منتقدین خــود؟! پس چطور رئیس جمهور با آن همه اهانت ها 
به مردم و پیش بینی کنندگان امروز برجام، عنوان می کند ما در برجام 
جام اخاق را گرفتیم؟! در گفت وگو و اتاف وقت با شیطان، جام اخاق 

چه معنایی دارد؟
سوری
* به آقای معاون اول رئیس جمهور! اگر شــما به معنای واقعی کلمه 
اصاح طلب باشید باید از برخورد قوه قضائیه با افراد متخلف حتی اگر 
فرد خافکار برادر شما باشد حمایت می کردید نه اینکه از بازداشت برادر 
خویش ناراحت شده و این حرکت اصاحی را برخورد سیاسی بدانید.
جعفرنژاد از شیراز
* در پیشــگاه ملت به راحتی تاریخ را تحریف می کنند. وای به روزی 
کــه از حیات ایثارگران چند دهه بگذرد! روزنامه زنجیره ای شــرق با 
آسمان و ریســمان کردن، چنین القا می کند علت بمباران شیمیایی 
حلبچه، رزمندگان غیور ایرانی بوده اند!! یعنی کار صدام عفلقی درست 

بوده است؟! 
0912---8912
* وزیر مسکن و شهرسازی برخاف عقل و منطق اعام کرده مسکن 
مهر موجب گرانی مســکن شده اســت در حالی که یک بی سواد هم 

تشخیص می دهد عرضه و تقاضا در قیمت موثر است.
0912---8853
* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی خواهد بر اســاس شعارهای 
انتخاباتی دولت دوازدهم، نسبت به افزایش یارانه کم درآمدها اقدام کند؟! 

نکند چون خرشان از پل گذشته دیگر کاری ندارند؟!
0918---2753
* اسام ســتیزی دولت الئیک جمهوری آذربایجــان را که عزاداران 
حسینی را سرکوب می کند به شدت محکوم می کنیم. کشوری که 80 
درصد آن مســلمان و شیعه هستند دولتش اجازه چنین گستاخی را 

ندارد. مسئولین کشورمان نباید در این مورد سکوت کنند.
0938---6263
* در این شرایط حساس سپاه پاسداران باید با به نمایش گذاشتن اقتدار 
کشور ضعف های تیم هسته ای در مذاکرات برجام را جبران کند و جلوی 
خسارت های بیشتر به کشور و نظام را بگیرد. در گذشته هم اگر سپاه 

نبود با خیانت یک عده انقاب و کشور از بین رفته بود.
0990---1735
* گرفتاری برجام از آن جایی شروع شد که آقایان برای توجیه کارهای 
غلط خود دســت به تفســیر به رای قرآن و سیره پیامبر و ائمه زدند. 
ســقوط امثال سروش هم از همین نقطه بود. کسی باور می کند که او 

در حال حاضر مدافع رژیم صهیونیستی شده است؟!
عباسی
* در صلــح حدیبیه وقتی طرف مقابل حضرت رســول اعظم)ص( به 
پیمان و قرارداد وفادار نماندند پیامبر اکرم دســتور فتح مکه را دادند. 
آقای رئیس جمهور چگونه به خود اجازه می دهند که خیلی راحت تاریخ 

اسام را به نفع کارهای اشتباه خود در برجام تحریف نمایند.
0911---4622
* ســخن رئیس جمهور که دستگیری برخی مفسدین دانه درشت را 
ناشی از بیکاری قوه قضائیه می داند، سخن توهین آمیزی است که گفتن 
آن در شأن یک رئیس جمهور نبود. حتی بر فرض اینکه افراد دستگیر 
شــده  بی گناه باشند، این بی تحملی همان رفتاری است که متاسفانه 

بارها در برخورد با منتقدین نیز از آقای روحانی دیده ایم.
0915---1648
* از دولت به ویژه وزیر نیرو درخواســت می کنم در تعرفه امتیاز برق 

خانگی تجدید نظر کنند.
0914---3531

* در خط مترو صادقیه، فرهنگســرا بعضــی از واگن های قطار فاقد 
روشــنایی هســتند، تاریکی طوالنی مدت ما مسافران را کافه کرده 

است. از مسئوالن امر درخواست رفع مشکل داریم.
0935---3092
* در منطقه 7 شهرداری کرج گوهردشت، رجایی شهر علی رغم تراکم ترافیک 
و باریک  بودن معابر عمومی، هر روز شــاهد تبدیل مناطق مسکونی به پاساژ 
و... هستیم و این بر شلوغی محل افزوده است. گویا نظارتی هم بر این مسائل 

نیست. از مسئوالن استان درخواست رسیدگی دارم.
0912---9445

* خیابان هال احمر، میدان گمرک و خطوط تندرو )بی آر تی( به خطوط ویژه 
موتورسواران تبدیل شده و آسایش عابران و مسافران اتوبوس ها را سلب کرده اند. 

از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
0910---7469

خبر ویژه
حتمابایدسرتانکالهمیگذاشت

تابفهمیدآمریکاقابلاعتمادنیست؟!
غامرضا ظریفیان معاون وزیر علوم در دولت اصاحات در گفت وگو با ایلنا 
اظهار داشت: برجام مسئله نظام است نه مسئله دولت و نباید انتقام بدعهدی های 
آمریکا را از دولت بگیریم!  وی افزود: اظهارنظرهایی که این روزها درباره برجام 

مطرح می شود تازگی ندارد، برجام مسئله روحانی نیست.
وی تاکیــد کرد: برجام و مذاکرات آن قبل از روی کار آمدن دولت روحانی 
مطرح بود، آنچه رئیس  جمهور انجام داد با مشورت، توصیه و نظارت بزرگان و 

شورای عالی امنیت ملی و فاز اجرایی برجام بود.
ظریفیان با اشاره به این که چه برجام موفق شود و چه نشود عنوان کاری 
که در آن زمان صورت گرفت یک کار عقایی و متکی به خرد جمعی بود، عنوان 
کرد: مخالفان در همان دوره که کل نظام پای این قضیه ایستاده بودند، همین 
اظهارنظرهــا را مطرح می کردند. آن زمان مقام معظم رهبری تاکید کردند من 
به این هیئت مذاکره اطمینان دارم، ســران سه قوه هم معتقد بودند این مسیر 
باید طی شود اما باز هم این بحث ها، گفت وگو، نقدها و هیاهو را مطرح می کنند 

ولی کار نظام با مدیریت روحانی و با توان گفت وگوی ظریف به نتیجه رسید.
وی با بیان اینکه به طور نسبی هر امر بشری صددرصد مطلوب نیست و دارای 
نکات مثبت و منفی است، گفت: برجام یک کار مثبت از سوی جمهوری اسامی 
ایران تلقی می شود، دولت ایران در برابر پنج قدرت بزرگ پای میز مذاکره رفت 

و با توجه به مسائل کشور به یک نتیجه مطلوب نسبی رسید.
وی تاکید کرد: نباید انتقام بدعهدی آمریکا را از آقای روحانی گرفت و باید 
افکار عمومی را متوجه این مطلب کرد که این ترامپ و آمریکا است که بی اخاقی 

می کند. نباید هر غلطی را که ترامپ می کند، روحانی پاسخش را بدهد.
درباره این سخنان سزاوار تذکر است که رهبر معظم انقاب، با وجود تأکیدات 
مکرر بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و بی اعتباری معامله با شیطان بزرگ، تنها 
به عنوان یک تجربه عبرت آموز و به شکل مشروط، اجازه اجرای برجام را دادند 
و در واقع نظام اجرای برجام را به 27 شــرط مشــروط کرد که متأســفانه این 
شــرایط )رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی( مورد اهتمام دولت در 2 

سال گذشته نبوده است.
بنابراین هم در مقدمات بحث و هم درباره شــرایط و الزامات اجرای برجام، 
از ســوی دولت و وزارت خارجه قصور و تقصیر صورت گرفته است. »اعتماد به 
آمریکا« )شــیطان بزرگ( به هیچ وجه مسئله نظام نبوده و نیست، بلکه مسئله 
مدعیان اصاح طلبی است که در طول 2 دهه اخیر به بزک آمریکا و متهم کردن 
نظام به ماجراجویی مشغول  بودند و باالخره دولت روحانی را هم در تله توهمات 

و بزک های خود گرفتار کردند.
رهبر معظم انقاب ضمن حمایت کامل از تیم مذاکره کننده بارها تأکید کردند 
که آمریکا قابل اعتماد نیست اما برخی اعضای تیم مذاکره کننده  و دولت مدعی 
بودند »به مذاکره با آمریکا خوش بین هستیم« و »امضای کری تضمین است.« 
و »برای اعتبار آمریکا بد می شود که نخواهد برجام را اجرا کند.« با سپری شدن 
21 ماه از اجرای برجام، شاهد نقض مکرر برجام توسط دولت های اوباما و ترامپ 

)دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگره( بوده ایم.
آقای ظریفیان در عین حال باید توضیح بدهند که کدام قسمت از تعهدات 
آمریکا در برجام اجرایی شده و مورد نقض قرار نگرفته است؟ وقتی وزیرخارجه 
می گوید بعد از 21 ماه هنوز نمی توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم 
و رئیس بانک مرکزی هم تأکید می کند عایدی برجام تقریبا هیچ بوده اســت، 
یعنی برجام به طور نســبی اجرا شده است؟! توافقی که مطلقا یک طرفه شده، 
چگونه »به طور نســبی« اجرا می شود؟ و باالخره اینکه، اگر برجام مسئله نظام 
است، چرا طوری نوشته شده که دولت پس از اوباما بتواند ادعا کند که این توافق 
مربوط به دولت اوباما است و دهن کجی بیشتری نسبت به آن انجام می دهد و 

هرچند هفته یک بار بر تعداد و تنوع تحریم ها اضافه کند؟!
حامینشریههتاکفرانسوی

مشاورروحانیشد!!
سردبیر برخی نشریات زنجیره ای توقیف شده، به عنوان مشاور رئیس جمهور 

منصوب شد!
به گزارش خبرگزاری اصاح طلب ایلنا »محمد قوچانی با حکم رئیس جمهور 
به ســمت دبیر شــورای بررسی های ویژه ریاســت جمهوری و مشاور رسانه ای 

حجت االسام حسن روحانی منصوب شد«.
وی از جمله اعضای جدید شورای مرکزی کارگزاران است که افزوده شدن آنها 

به این حزب موجب استعفای اعتراضی محمد هاشمی )دبیرسیاسی حزب( شد. 
محمد هاشمی گفته بود نگران است با این وضعیت، کارگزاران در ساختارشکنی 

و تندروی به سرنوشت حزب مشارکت دچار شود.
قوچانی در برخی نشریات مانند شرق، هم میهن، شهروند امروز، اعتماد ملی، 
آسمان و مردم امروز سردبیر بوده و به خاطر رویکردهای قانون شکنانه  و معارضه 
با ارزش های اسامی موجب توقیف یا تعطیلی چندباره این نشریات شده است.

نشــریه آسمان به خاطر توهین به حکم  قرآنی قصاص توقیف شد. روزنامه 
مردم امروز نیز همزمان با توهین و هتاکی نشــریه فرانســوی شارلی ابدو علیه 
پیامبراعظم)ص(، تیتر اول خود را به یک کارگردان غربی اختصاص داد و در تیتری 
درشت نوشت »من هم شارلی هستم«!! مردم امروز به همین دلیل لغو امتیاز شد.
پــس از این اقدامات کینه توزانه، برخــی اصاح طلبان تصریح کردند اقدام 
روزنامه مردم امروز پذیرفتنی نیست و به راننده ای می ماند که هرچند ماه یکبار 

تصادف می کند!
کامبیز نوروزی در صفحه فیس بوک خود دراین باره نوشــت: دوستان از 
دیرباز از نگاه بنده حقیر نســبت به حقوق و آزادی مطبوعات آگاهی دارند. 
اما اجازه دهید این نقد جدی صنفی را به دوســتان مردم امروز داشته باشم 
کــه آنچه تیتر یک و عکس یک روزنامه شــد، بی اندازه غیرحرفه ای و خطا 
بود به ســادگی می شد فهمید که درست بعد از شماره ای از شارلی ابدو که 
کاریکاتور پیامبر اســام را منتشر کرده است، انتشار جمله »من هم شارلی 

هستم« چقدر مشکل ساز است.
وی می افزایــد: این جــور بی دقتی های غیرحرفه ای و گاه غیرمســئوالنه 
را نمی تــوان به نقد و نظر نکشــید، به این نقدها و بســنده کردن به مرثیه یا 
حماسه ســرایی کمکی به توسعه روزنامه نگاری کشور نمی شود. من هم از نظر 
حقوقی و هم از نظر روزنامه نگاری، این توقیف و هر توقیف دیگری را نمی پسندم، 
اما، در این مورد اخیر، اشتباهی بسیار غیرحرفه ای و بی توجهی به حساسیت هایی 
که یک روزنامه نگار حرفه ای باید آنها را حتما ببیند، نقش بزرگی در این ماجرا 
داشــت. وقتی یک راننده هر چند ماه یکبار تصــادف می کند، البد رانندگی را 

خوب نیاموخته است.
محمد قوچانی همچنین از عناصر ضدهاشــمی در حد فاصل  سال های 76 
تا 80 بود. او در 2 کتاب خود از هاشــمی به عنوان »پدرخوانده«  که تعبیری  
اصالتا مافیایی و منفی است یاد کرده است. اما پس از چرخش فریبکارانه برخی 
افراطیون، محمد قوچانی هم به تبعیت از همان طیف در زمره تقدیس کنندگان 
هاشمی درآمد، مردی که روزگاری او را عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای 

می دانستند.
با این اوصاف جای ســؤال اســت که فردی رادیکال از این قبیل به واسطه 
کدام ارتباطات می تواند به دفتر رئیس جمهور نفوذ کند و مشاور روحانی و دبیر 

بررسی های ویژه ریاست جمهوری شود؟!
یادآور می شــود روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد روز پنج شنبه درباره انتصاب 
اخیر محمد قوچانی نوشت: دولت روحانی همین قدر که بتواند مخالفان خود را 

سرگرم نگه دارد، کفایت می کند.
امامحسین)ع(بایزید

عهدوبیعتینداشتکهبشکند
سایت جماران )وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی( مدعی شد 

امام حسین علیه السام هرگز به دنبال شکستن بیعت با یزید نبود)!(
»جماران« از قول حجت االســام داود فیرحی استاد دانشگاه تهران نوشت: 

امام  حسین)ع( هرگز به دنبال شکستن بیعت و عهدشکنی نبود.
فیرحی گفته اســت: از آنجا که مســئله بیعت ارزش باالیی در نزد اعراب 
داشته و شکستن آن اکراه محسوب می شود امام حسین هرگز به دنبال شکستن 

بیعت خود نبود.
فیرحی در مراسم عزاداری بنیاد امید ایرانیان )وابسته به محمدرضا عارف( 
گفته اســت: امام  حسین)ع( هیچ وقت نمی خواست به سمت پیمان شکنی برود 
چون این اقدام در بین اعراب ننگ بود اما عبداهلل  بن زبیر حاکم مدینه او را بین 

شمشیر و بیعت با ذلت قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین)ع( فرمودند تن به بیعت با ذلت نمی دهند 
بر این اساس مسئله بیعت امام فردی نیست و جنبه عمومی دارد.

این سخنان آمیخته به تحریف درحالی است که اوالً امام  حسین علیه السام، 
بیعتی نســبت به یزید نداشت که بخواهد بشــکند. ثانیاً پیمان صلحی هم که 
امام حســن علیه السام با معاویه بســته بود، با انتصاب یزید به عنوان جانشین 

معاویه، نقض شده بود و پیمانی وجود نداشت.
ثالثــاً حاکم مدینه ولید  بن عتبه بود و نه عبداهلل  بن زبیر. ابن زبیر در کنار 
امام  حسین علیه السام و عبداهلل بن عمر، یکی از چند نفری بود که یزید از ولید 

حاکم کوفه خواست تا از آنها بیعت بگیرد.
این تعبیر که »امام حســین هرگز به دنبال شکستن بیعت نبود« درحالی 
است که امام اصًا بیعتی با یزید نداشت و مکرراً فرمود »زنازاده پسر زنازاده من 
را بین شمشیر و ذلت قرار داده و ذلت از ما دور است« و »ما اهل بیت پیامبر و 
محل آمد و شد مائکه هستیم اما یزید مردی فاسق و شرابخوار و قاتل انسان های 
بیگناه است که علناً مرتکب فسق می شود و مانند من با مثل او بیعت نمی کند.«

تاییدهشدار2سالقبلجلیلی
درسخنانوزیرخارجه

21 ماه پس از اجرای کج دار و مریز و یکطرفه برجام، وزیر خارجه، ارزیابی 
دکتر سعید جلیلی را تکرار کرد.

رجانیوز در گزارشــی نوشــت: رئیس جمهور در دانشگاه تهران گفت برجام 
منافعی برای کشور داشته که برگشت ناپذیر است و نه ترامپ و نه ده ها ترامپ دیگر 
هم نمی توانند منافع غیرقابل بازگشت توافق برجام را برگرداند. ما در مذاکرات 
هسته ای قدرت سیاسی خود را برای جهانیان روشن کردیم و دیپلمات های ما به 
قدری توانمند و قدرتمند هستند که با 6 قدرت بزرگ جهانی به توافق رسیدند؛ 

توافقی که آن طرف اذعان می کند به واسطه آن، کاه بر سرش رفته است! 
ســاعاتی پس از سخنان روحانی، نشریه آمریکایی نیویورکر، روایتی جالب 
توجه از نشست مشترک وزرای خارجه ایران و  1+5  در حاشیه اجاس سازمان 
ملل متحد در نیویورک، منتشــر کرد. در این جلسه محمد جواد ظریف خطاب 
به همتایان خود با گایه از اینکه ایاالت متحده آنطور که در توافق هســته ای 
مقرر شــده، تحریم ها را رفع نکرده، می گوید: »ما هنوز نمی توانیم در انگلستان 

یک حساب بانکی باز کنیم.«
 پیشتر بعیدی نژاد رئیس سابق تیم کارشناسی هسته ای و سفیر فعلی ایران 
در انگلســتان سال گذشته در کنفرانس تجاری ایران در لندن  مشکات بانکی 
ایران را »دردسرساز« توصیف کرده  و بعد تر نیز در اظهارنظری مهم گفت: که 

حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است.
 از اجرای توافق هســته ای 21ماه گذشته  است و ثمرات اقتصادی برجام 
برای مردم  به اعتراف مسئولین ارشد دولت یازدهم »تقریباً هیچ« بوده است؛ 
امــا در این بین شــاید تنها ثمره این توافق افزایــش تجربه تاریخی مردم و 
روشن شدن هرچه بیشتر ماهیت آمریکا برای کسانی باشد که راه حل برون رفت 
از مشــکات اقتصادی را در پذیرش کدخدایی آمریکا  می دانستند. مسئله ای 
که حتی اخیرا ظریف هم با بیان اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست پس از 22 

ماه  به آن پی برده است.
بازگشت کوتاهی به گذشته نشان می دهد که پیشتر دلسوزان و دغدغه مندان 
دقیقاً به همین مســئله اشــاره کرده بودند؛ اما دولت مردان به جای استفاده و 

بهره بردن از این انتقادات، دلسوزان را به جهنم حواله دادند.
 ســخنان سعید جلیلی در شهریور 94 در کمیسیون برجام نشان از همین 
مســئله دارد چنان که نماینده رهبر انقاب در شــورای امنیت ملی در رابطه با 
تاثیــرات باقی ماندن تحریم چرخه دالر u-turn می گوید: نکته بعدی که باقی 
می ماند مسئله ممنوعیت چرخه دالر است. یعنی تراکنش و نقل و انتقال دالری 
برای اتباع، بانک ها، نهادها و دولت ایران ممنوع است. یعنی حتی اگر سفارت ما 
بخواهــد حقوق کارمندانش را به دالر و از طریق بانک بدهد، این امکان برایش 
فراهم نیســت. اتباع ما نمی توانند بروند در بانک ها حساب دالری بازکنند. این 
ممنوعیت نه تنها هم اکنون باقی می ماند، بلکه  هیچ بحثی هم نمی شود که چه 

زمانی - مثًا هشت یا نه سال بعد- برداشته خواهد شد.
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ادامه گفت: آن وقت تبعات 
تحریــم چرخه دالر علیه ایران چه چیزی اســت؟ یک مورد آن عدم امکان باز 
کردن حساب دالری توسط اتباع و نهادهای ایرانی است که پیشتر به آن اشاره 
کردم. هیچ یک از اتباع ایرانی با هویت ایرانی و حتی ســفارتخانه های ما در هر 

جای دنیا  حساب دالری نمی توانند داشته باشند.

گفت: دیشــب ترامپ علیه جمهوری اســامی ایران سنگ تمام 
گذاشت!

گفتم: قرار بود برجام را پاره کند؟ پاره کرد؟!
گفت: مگر مغز خر خورده اســت که برجام را با آنهمه امتیازی که 
بــرای آمریکا دارد، پاره کند! فقط گلوی خودش را با فحاشــی علیه 

ایران پاره کرد!
گفتم: پس برجام را چه کرد؟

گفت: برجام را برای تصمیم گیری درباره آن به کنگره سپرد و تأکید 
کرد که با تحریم های جدید امتیازات بیشتری به برجام اضافه کنند!

گفتم: قرار بود سپاه را در لیست گروه های تروریستی قرار 
دهد؟ قرار داد؟!

گفت: بعد از تهدید فرمانده سپاه، ترجیح داد که سپاه را تحریم کند 
که قباً هم تحریم شده بود ولی در لیست گروه های تروریستی قرار نداد.

گفتم: پس آنهمه رجزخوانی برای چه بود؟!
گفت: غلط زیادی بود.

گفتم: شغالی مست کرده و داد می زد گرگ لت و پار می کنم! 
پلنگ تکه تکه می کنم! ببر می خورم! و... اما وقتی چشمش به 
شیر افتاد که دارد زیرچشمی او را نگاه می کند، صدایش را پایین 
آورد و گفت؛ البته بعضی وقت ها یک چیز زیادی هم می خورم!

تسلیت به همکار
با نهایت تاســف مطلع شــدیم همکارمان آقای عــزت اهلل اللهیاری 
در غم از دســت دادن پدر گرامی خود به ســوگ نشســته  است ضمن 
 تســلیت به ایشــان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر 

و شکیبایی آرزو داریم.

جمهوری  انتظامی  نیروی 
اســامی ایران در واکنش به 
تهدیدات اخیر مقامات و دولت 
پاسداران،  علیه سپاه  آمریکا 

بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
در این بیانیه آمده اســت: سپاه؛ 
ضامن امنیت کشور، حافظ جان و 
ناموس مردم است. این نهاد انقابی 
از بدو پیروزی انقاب اسامی و در 
همه برهه ها، هماره نقش خود را 
به عنوان رکن رکین »امنیت ساز« 
ایفا و اثبات کرده است و چه زیبا 
حضرت امام خمینی)ره( فرمودند: 

»اگر سپاه نبود، کشور نبود.«
سپاه پاسداران انقاب اسامی 
آنچنــان در راه و تداوم »امنیت« 
و »صیانــت« از کشــور بی دریغ 
و جانانــه تاش کــرده و خوش 
درخشیده است که همیشه مورد 
هجوم و هجمه دشــمنان نظام و 
انقاب بوده و هست تا جایی که 
مقام معظم رهبری در وصف این 
نهاد انقابی و ارزشــی فرمودند: 
»انقابی زیستن و انقابی ماندن 
بخش مهمــی از کارنامه ســپاه 

پاسداران است.«
در بخش دیگری از این بیانیه 
آمده اســت: بــا تدابیــر داهیانه 
مقــام معظم رهبری و در ســایه 
همکاری های نیروهای مســلح با 
یکدیگــر، امروز شــاهد توفیقات 
روزافــزون ســپاه در عرصه های 
نظامی، دفاعی و امنیتی هستیم و 
توانمندی سپاه با حضور نیروهای 
متعهــد، انقابــی و متخصص و 
رویش شهید »حججی ها« رعشه 
بر دل دشمنان و بدخواهان کشور 

و نظام اسامی افکنده است.
این بیانیه با  اشاره به سخنان 
فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر 
اینکه »اقدام خصمانه و سرشــار 
از نفرت آمریــکا علیه بزرگترین 
نهاد ضد تروریســتی یعنی سپاه؛ 
ســند محکم موفقیت های سپاه 
اســتیصال دشــمنان است«،  و 
می افزایــد: حمایــت از این نهاد 
والیی، ارزشــی و انقابی »اعتقاد 
و بــاور ملی و مردمی« اســت و 
هیــچ حرکت خصمانــه ای مانع 
روزافــزون ســپاه  توفیقــات   از 

نخواهد شد.

بیانیه ناجا در واکنش به تهدیدات مقامات آمریکا علیه سپاه پاسداران

حمایت از سپاه 
باور و اعتقاد ملی و مردمی است

سرویس سیاسی-
پیش بینی  قابل  همانطور کــه 
بــود، ترامپ برجــام را رها نکرد؛ 
توافقی کــه محدودیت هایش برای 
ایران و امتیازاتش برای آمریکاست! 
رئیس جمهور  هتاکانه  ســخنرانی 
آمریکا نشــان داد او بــا قلدری و 
افزایش  به دنبال  گســتاخی فقط 
امتیازات آمریکا و اعمال محدودیت ها 
و فشارهای بیشتر علیه ایران است. 
شــامگاه دیشــب به وقت تهران، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره 
اســتراتژی خود علیه جمهوری اسامی 
ایران ســخنرانی کرد. این سخنرانی که 
سراســر آن اتهام زنی های تکراری علیه 
ایران بود بــا واکنش های جهانی زیادی 

نیز روبرو شد. 
وی گفت دســتور دادم تا بازبینی 
راهبردی را درباره ایران انجام دهند. این 
بازبینی کامل است و من راهبرد خودمان 
را به همراه چند گامی که باید برداشته 

شوند را اعام می کنم.
ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم 
متهم کرد و شماری از بمب گذاری ها در 
لبنان و برخی کشــورهای منطقه را به 

گردن ایران انداخت. 
وی مدعــی شــد: حزب اهلل دو بار 
سفارت ما در لبنان را بمباران کرد. بمباران 
دیگری که در لبنان به حمایت ایران انجام 
شد 241 آمریکایی را به کام مرگ کشاند.
ترامــپ همچنیــن گفــت: ایران 
آمریکایی ها را به اتهامات دروغین زندانی 
می کند. شــعارهای محبوب نظام ایران 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است.

وی از رئیس جمهــور قبلی آمریکا 
هم انتقاد کرد و  مدعی شد در حالی که 
حکومت ایران در آســتانه فروپاشی بود، 

دولت اوباما تحریم ها را برداشت.
توافق  درباره  آمریکا   رئیس جمهور 
هسته ای نیز گفت: بارها گفته ام که برجام 
یکی از بدترین و یکطرفه ترین توافقاتی 
اســت که آمریکا تاکنون عضو آن شده 
است. ما نیاز به مذاکره کنندگانی داریم که 
بتوانند منافع آمریکا را با قدرت ارائه کنند.
ترامــپ همچنین گفــت به وزارت 
دارایی آمریکا اجازه می دهد که کل سپاه 

پاسداران انقاب اسامی را تحریم کند.
وی افزود: نظام ایران پول نقد فراوانی 
معادل 1.7 میلیارد دالر دریافت کرد.  به 
این فکر می کنم که این همه پول به کجا 
رفت.  هــدف یک توافق این اســت که 
توانمندی ایران را برای مدت کوتاهی به 
تعویق بیندازد. این از نظر رئیس جمهور 

آمریکا قابل قبول نیست.
ترامپ همچنیــن در ادامه ایران را 
بــه نقض توافق هســته ای متهم کرد و 
گفت: ایــران چندین نقض در خصوص 

توافق داشته است. به عنوان مثال حجم 
موارد غنی شده آنها از حد مشخص شده 

فراتر رفته است.
افــزود:  آمریــکا  رئیس جمهــور 
تحریم هــای اضافی علیه ایــران وضع 
خواهیم کرد تا حمایت خود را از تروریسم 
متوقف کنند. ما همه مسیرهای دستیابی 
به ســاح هســته ای را برای رژیم ایران 

مسدود خواهیم کرد. 
وی در خصوص تایید پایبندی ایران 
به برجام گفت: امروز اعام می کنم که ما 
این تایید را نمی توانیم انجام دهیم و انجام 
نخواهیم داد. اگر با کنگره و متحدان به 
راه حلی نرسیم، آنگاه توافق پایان خواهد 
یافت. او گفت در کنگــره طرحی برای 

بازبینی برجام طرح می شود.
ترامپ همچنین ادعای قبلی خود را 
مجددا تکرار کرد و گفت به نظر بسیاری 

ایران با کره شمالی همکاری می کند. 
همچنین ترامپ از عبارت مجعول 
برخی کشورهای حاشــیه خلیج فارس 
برای نامیدن این منطقه استفاده کرده و 
ایران را متهم به ایجاد ناامنی در آن کرد. 
دونالد ترامپ پس از سخنرانی خود 
در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی 
درباره اینکه چرا همین حاال به برجام پایان 
نمی دهد، گفت: »من روند دو مرحله ای 
را دوست دارم. هر وقت بخواهم مي توانم 
برجــام را از بین ببــرم. در مدت کوتاه 
خواهیم دید که آیا کنگره عمل مي کند 

یا نه. اگر نکند برجام را به هم میزنم.«
واکنش ها به سخنرانی ترامپ

همزمان و بافاصله پس از سخرنانی 
ترامــپ، مــوج واکنش هــا و تحلیل ها 

درخصوص سخنان وی آغاز شد.
سخنگوی کاخ ســفید اعام کرد؛ 
نگذارید عنوان های خبری در تلویزیون ها 
گولتان بزند. ما داریم در برجام می مانیم، 
در عین حالی که رویکردمان در خصوص 
اقدام های تروریستی ایران و... را گسترش 

می دهیم.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه 
روسیه از ســخنان دونالد ترامپ درباره 
ایران ابراز تاســف کرد و آن را بی اندازه 
»دردسرساز« خواند. او گفت تمام تاش 
روسیه حفظ برجام است. وزارت خارجه 
روسیه همچنین اعام کرد تحریم ها علیه 

ایران دوباره برقرار نخواهد شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی از ترامپ تشــکر کرده و 
سخنرانی وی را شجاعانه خواند. عربستان 
ســعودی نیز با صدور بیانیــه ای از این 
سخنان بشدت استقبال کرد و از آمادگی 
خود برای همکاری با آمریکا برای مقابله 

با ایران خبر داد.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا 
گفت تصمیم دونالد ترامپ این امکان را 

فراهم کرده که کنگره آمریکا تحریم هایی 
را علیه ایران وضع کند، اما این اتفاق هنوز 
نیفتاده و توافق هسته ای هنوز زنده است.
او گفت هر اقدام جدید احتمالی علیه ایران 
باید به ترتیبی باشد که توافق هسته ای را 

نقض نکند.
همچنین همزمان با سخنرانی ترامپ، 
وزارت دارایی آمریکا اعام کرد که سپاه 
پاسداران انقاب اسامی را تحریم می کند.
تحریم سپاه در حالی است که پیش 
از این اعام شــده بود ترامپ سپاه را در 
لیست گروه های تروریستی قرار خواهد داد 
اما تهدید فرمانده کل سپاه مبنی بر اینکه 
در این صورت ســپاه نیز ارتش آمریکا را 
همسنگ داعش تلقی خواهد کرد، موثر 
واقع شــده و ترامــپ را مجبور به عقب 
نشینی کرد. آمریکایی ها اعام کرده اند به 
دلیل پیچیدگی های خاص این موضوع، 
از گنجاندن نام سپاه در لیست گروه های 
تروریستی خودداری کرده اند. تحلیل گران 
آمریکایی اعام کرده بودند این کار جان 
سربازان این کشور را در جنوب غرب آسیا 

تهدید خواهد کرد.
همچنین آنتونــی زورکر، خبرنگار 
بی بی ســی در آمریکا خبــر داد دونالد 
ترامپ پیش از اعام اســتراتژی جدید 
خــود در جمع خبرنگاران، ملت ایران را 
»ملتی تروریست« توصیف کرده و گفته 
ســخنرانی امروزش درباره ایران »بسیار 

جالب« خواهد بود.
حفظ برجام با افزایش تحریم ها!

یک ساعت قبل از سخرانی ترامپ، 
»رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا و 
»هربرت ریموند مک مستر« مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید در کنفرانس خبری که 
پشت درهای بسته برگزار شد، جزییات 
»اســتراتژی جدیــد« رئیس جمهوری 
در برابر ایــران را با خبرنگاران در میان 
گذاشتند. این دو تاکید کردند که ترامپ 
برجام را تایید نمی کند، اما در عین حال 
تاکید می کند که آمریکا از برجام خارج 
نمی شود. او شاید همچنین بگوید ایران 

به روح برجام پایبند نمانده است.
تیلرســون همچنین در این جلسه 
اعام کرد تحریم های بیشتر برای افراد و 
شرکتهای سپاه اعام خواهد شد ولی کل 
سپاه در لیست تروریستی قرار نمی گیرد.

تصویب طرح ضد ایرانی
همچنین اعضای کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه به 
طرح تازه ای علیه برنامه موشکی ایران رأی 

مثبت دادند.
طرح موسوم به »قانون موشک های 
بالســتیک ایران و اجــرای تحریم های 
بین المللــی« که از ســوی »اد رویس« 
ارائه  کمیته  ایــن  رئیس جمهوری خواه 
شده، مستقیما تحریم تازه ای علیه برنامه 

موشــکی ایران اعمال نمی کند، اما راه را 
برای اعمال تحریم های تازه از سوی دولت 

آمریکا باز می کند.
این طرح که باید پس از کمیته در 
صحن اصلی مجلس نمایندگان و سپس 
ســنا هم به تصویب برسد، دولت آمریکا 
را موظف می کند کــه نهایتا ظرف 90 
روز پــس از تبدیل ایــن طرح به قانون، 
گزارشی در مورد »زنجیره تأمین« و افراد 
و شرکت هایی که »برنامه موشکی ایران 
را به میزان چشــمگیری تسهیل کرده، 
پشتیبانی کرده یا به نحوی دیگر کمک 

کرده باشند«، به کنگره ارائه کند.
مصوبه کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان تاکنون از ســوی 320 عضو 
این مجلس 435 نفــری مورد حمایت 
قرار گرفته و تصویب نهایی آن در مجلس 

نمایندگان قطعی به نظر می رسد.
بدون شلیک یک گلوله!

امــور خارجــی مجلس  کمیتــه 
نمایندگان آمریکا، پنجشنبه هفته گذشته 
نشستی با موضوع »مقابله با تهدیدهای 

ایران« برگزار کرد.
»جیک ســالیوان« مشــاور معاون 
رئیس جمهور سابق آمریکا در این نشست 
گفت: آمریکا توانست بدون شلیک یک 
گلوله، به اهداف خود در توافق هســته 

ای)برجام( دست پیدا کند.
سالیوان افزود: برچیده شدن هزاران 
سانتریفیوژ، کاهش زمان گریز، تعطیلی 
رآکتور پلوتونیــوم در اراک، خروج 84 
درصد از اورانیوم غنی شــده ایران از این 
کشــور و دسترسی بی ســابقه بازرسان 
بین  المللی به برنامه هســته ای ایران به 
عنوان مزایای برجام است که دیپلماسی 
متکی به فشار، توانست بدون اینکه نیازی 
به شلیک یک گلوله باشد به تمامی اینها 

دست پیدا کند.
وی در ادامه گفت: بر خاف اظهارات 
برخی از منتقدان، ما بابت توافق هسته ای 
به ایران پول ندادیم، ما فقط به ایران اجازه 
دادیم از دارایی هایش که در خارج از مرزها 

بلوکه شده بودند، استفاده کند.
سالیوان تاکید کرد: بهترین راهبرد 
برای مقابله با طیف کامل تهدیدهای ایران، 
متعهد ماندن به توافق هسته ای و اجرای 
بدون وقفه آن است، نه تردیدافکنی در آن 

و زیر سؤال بردن اعتبار آمریکا.
»جیمز جفری« سفیر سابق آمریکا 
در عراق، ترکیه و آلبانی نیز در نشســت 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا گفت: گزینه های مربوط به توافق 
هسته ای را بایستی در نظر گرفت، اما به 
عنوان بخشی از یک راهبرد گسترده تر. 
تمرکــز بر صرف برجام، و نادیده گرفتن 
اقدامات بی ثبات کننده ایران در سراسر 

خاورمیانه، خطایی بنیادی خواهد بود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ترامپ برجام را حفظ كرد
امتیازها برای آمریکا محدودیت ها برای ما!


