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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- یکی از جدی ترین تهدید ها برای کشور، خطر خط »نفوذ« و »تحریف واقعیات« است که وقتی با »انحراف« 

از مسیر و »گم کردن راه« جمع شود و با »غفلت« یا »تغافل« برخی مسئوالن همراه گردد، می تواند خسارت های 
هنگفتی را به بار آورد. در مقایســه با این بسته جامع و به روز شده »تهدید هوشمند«، لفاظی های امثال ترامپ، 

بیشتر ابزار سرگرم سازی جلوه می کند.
2- این روزها برخی دولتمــردان ما در مقابل ترامپ مواضع اعتراضی می گیرند و طبعا این، موجب دلگرمی 
می شود. به همین دلیل تصور می رود که بعد از چند سال دوگانگی و تشتت، نشانه های اجماع فکری مجدد در باره 
شیطان بزرگ آشکار شده است. بازتولید بی اعتمادی به آمریکا تقریبا تنها عایدی برجام است؛ چه اینکه زمانی، 
برافراشتن تابلوهای »صداقت آمریکایی« با موضوع هشدار درباره بی صداقتی آمریکا، کارشکنی شمرده می شد اما 
حاال خوش بین ترین دولتمردان، پیام همان تابلوها را تایید می کنند. در عین حال مسئله مهم این است که بشود به 

این مواضع اعتماد کرد و دیگر رفتار یا گفتارها، این مواضع خوب را نقض نکند و از اعتبار نیندازد.
3- وحدت که بسیار هم ضروری است، الزامات و اقتضائاتی دارد. باید با عبرت اندوزی و جبران عملی  اشتباه 
همراه باشــد و گرنه دعوت به وحدت و ادامه مسیر غلط قبلی در اعتماد به قول مقامات آمریکا )یا این بار اروپا(، 
حمل بر دوگانگی و بی صداقتی خواهد شد. آیا پس از بدعهدی ها و خباثت های آمریکا، واقعا تنّبه حاصل شده و 

صرف نظر از ابراز یا عدم ابراز پشیمانی نسبت به اعتماد یکطرفه، واقعا قصد جبران دارند؟
4- یکی از مهم ترین عارضه ها در برخی مدیران این است که وقتی در مواردی، از موضع مقابله به مثل و تالفی 
در مقابل بدعهدی های آمریکا سخن می گویند، عمل و اقدام، پشتوانه حرفشان نمی شود. متاسفانه در فضای داخلی 
هم این گونه اســت. برخی دولتمردان اگر هم گاهی خرق عادت کنند و به جای دو قطبی سازی و اتهام پراکنی و 
مقابله جویی همیشگی با سایر قوا و نهادها، از وحدت و همدلی سخن گویند، باز هم گمشده ماجرا، همان اقدام و 

عملی است که حرف و لفظ را تایید کند نه اینکه نقض نماید. 
5 - چرا مواضع برخی مدیران دولتی متناقض، نامعتبر و مانند چک بالمحل به نظر می رسد؟ چرا باید چند ماه 
قبل، یک دولتمرد ارشد علیه سپاه اتهام پراکنی خالف واقع می کرد و آمریکای سیلی خورده از اقتدار سپاه پاسداران 
را به شانتاژ علیه سپاه جسور می نمود؟ آیا سخنان بعدی در اظهار حمایت و تمجید از سپاه، جبران ارسال آن پالس 
خطرناک به دشمن را می کند؟ اعتبار سخنان خوب اخیر به این است که در مقابل تحریم سپاه پاسداران و هر نهاد 
دیگر که با سپاه همکاری کند، دولت در حمایت از این خط مقدم امنیت و اقتدار ملی، به محکومیت بسنده نکند 

و برخی تعهدات را معلق نماید.
6- شیخ مصلح الدین سعدی در باب اول »بوستان« که باب تدبیر و رای است، می گوید »به تدبیِر جنگ بداندیش 
کوش/ مصالح بیندیش و نیت بپوش/ منه در میان، راز با هر کسی/ که جاسوِس هم کاسه دیدم بسی/ سکندر که با 
شرقیان َحرب داشت/ دِر خیمه گویند در غرب داشت/ چو بهمن به زابلِستان خواست شد/ چپ آوازه افکند و از 

راست شد/ اگر جز تو داند که عزم تو چیست/ بر آن رأی و دانش بباید  گریست.
7- برخی دولتمردان و دیپلمات های ما متاسفانه در چند سال گذشته، این آموزه عقلی و دینی را کامال برعکس 
اجرا کردند. با بیگانه -ولو از سر غفلت- همرازی و همدلی ورزیدند اما در نسبت با داخل و دلسوزان و افکار عمومی، 
ضمن اینکه به محرمانه سازی امور اهتمام می کردند، به عنوان رویکرد غالب، راهنمای یک جهت را زدند و به سمت 
عکس آن پیچیدند! در لفظ علیه آمریکا حرف زدند اما در عمل، به صرف وعده و قول آنها اعتماد کردند و حتی با 
وجود مشاهده خباثت های دولتین اوباما و ترامپ، تا همین اواخر از برجام های جدید گفتند. و همین دشمن را به 

عهدشکنی و تحریم های جدید گستاخ کرد.
8- رهبر انقالب 28 شهریور 1395 به درستی متذکر شدند »یکی از اجزای مهم قدرت نرم جمهوری اسالمی، 
بی اعتمادی مطلق به قدرت های سلطه گر و در رأس آنها آمریکاست و این بی اعتمادی باید روز به روز گسترش یابد. 
متأسفانه برخی ها حاضر نیستند این بی اعتمادی را قبول کنند و اگرچه به زبان می گویند آمریکا دشمن است اما 
احساس واقعی بی اعتمادی به آمریکا در آنها وجود ندارد... هنگامی که در انسان احساس دشمنی و بی اعتمادی 
واقعی به طرف مقابل وجود داشته باشد، در مذاکرات و دیدارها، الزامات آن را رعایت می کند و به گفته های طرف 
مقابل مطلقًا اعتماد نخواهد کرد. عقالنیت اقتضاء می کند نســبت به کسانی که دشمنی خود را آشکار کرده اند، 

بی اعتمادی مطلق داشته باشیم«.
9- برخی دیدبانی ها و رادارها باید چگونه دستکاری شده باشد که اخاللگران و عناصر نفوذی بتوانند در نقطه 
کور قرار بگیرند؟ حضور یک فرد دوتابعیتی حقوق بگیر دو سرویس جاسوسی بیگانه - با ماهانه 7500 پوند حقوق - به 
عنوان عضو و مشاور ارشد مالی و اقتصادی در تیم مذاکره کننده، به خاطر حضور در نقطه کور رادار بود یا نزدیکی 
و اعتماد زیاد، از جنس خرابکاری هایی که کالهی و کشــمیری در حزب جمهوری اسالمی و دفتر نخست وزیری 
کردند؟ فرض کنیم جاســوس بودنش را نمی دانستند، آیا از دوتابعیتی بودنش هم خبر نداشتند و اینکه از قبل 
انقالب با آمریکایی ها همکاری می کرده است؟ چرا باید رئیس  قبلی دفتر رئیس جمهور، معرف چنین عضوی باشد؟ 
و چرا رئیس دفتر بعدی، برای یک مهره بدنام در مدیریت روزنامه های زنجیره ای حکم می زند که نشــریات تحت 
مدیریتش به خاطر هتاکی های متعدد از جمله حمایت از هتاکی نشریه فرانسوی علیه پیامبر اعظم)ص( تعطیل شد؟
10- برجام زدگی و در برجام ماندگی، آســیب مهمی است که می تواند توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و 
دیپلماتیک ما را دچار معطلی یا هدررفت کند. خطر مشابه، آسیب اروپازدگی بعد از آمریکازدگی و آمریکاگزیدگی 
است. آقای ظریف شنبه شب در برنامه نگاه یک گفت »بر خالف ادعای ترامپ که می گوید ایران برجام را نقض کرده، 
این آنها هستند که بارها مواد برجام را نقض کرده اند. ترامپ حرفي براي گفتن نداشته است. برخالف سال های قبل، 
اروپایی ها امروز مقابل آمریکا ایستاده اند«. ایشان همچنین در مصاحبه با خبرنگار آمریکایی گفته است: »از امروز به 
بعد دیگر هیچ کس برای مذاکره به آمریکا اعتماد نخواهد کرد چون می داند که عمر قراردادش با تغییر رئیس جمهور 
پایان خواهد یافت«. بگذریم از اینکه دو سال قبل، آقای عراقچی معاون آقای ظریف، امضای جان کری را »تضمین« 
می خواند و تیتر یک روزنامه های بزک کار شیطان بزرگ می شد. اما اگر ناظر به امروز و فردا باشیم، باید بپرسیم که 
اگر به تصریح شما نقض برجام، قطعی و متعدد است، چرا جز سخنرانی، هیچ اقدام بازدارنده دیگری نمی کنید؟ 
اروپا در این وضعیت جز لفاظی بی خاصیت، کدام اعتراض موثر عملی و بازدارنده به تشدید تحریم ها انجام داده که 
بتوان آن را جایگزین آمریکا کرد؟ و اصال اگر »برجام بدون آمریکا« واقعیت دارد؛ چرا سراغ آمریکا رفتید؟ با این 

همه تناقض، آیا تصور نمی کنید اعتماد عمومی آسیب ببیند؟
11- واقعیت این است که آمریکا ادای سگ وحشی را در می آورد تا ما را به سوی اروپا براند. این همان پروژه 
»نرمالیزاسیون« است که جان ساورز رئیس  وقت سرویس جاسوسی انگلیس درباره توقع غرب از فرآیند 15 ساله 
برجام گفت. همچنان راهبرد پلیس بد/ پلیس خوب ولو با جا به جایی بازیگران، در حال اجراســت. سخنان سال 
گذشــته ریچارد هاویت )تهیه کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران( را به یاد بیاوریم که گفت: 
»توافق هســته ای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکالت ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق 
بشر حل نشده است... ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت وگو درباره حقوق بشر 
در ایران را از سر بگیریم. نیروهایی در داخل ایران، در حال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش 
ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود. اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. 
ما می خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان دهیم و به سوی ساختار جدید امنیتی 

در خاورمیانه حرکت کنیم«!
12- تظاهر اروپایی ها و آمانو به تعامل با دولت ایران آن هم در شرایط تشدید تحریم ها از سوی آمریکا قابل تامل 
است. سران آلمان، فرانسه و انگلیس بالفاصله پس از سخنرانی ترامپ، ادعا کردند به رغم عدم تائید پایبندی ایران 
به توافق هسته ای از سوی رئیس جمهوری آمریکا، کماکان به اجرای برجام متعهد هستند. اما آیا در 21 ماه اخیر، 
کمترین اعتراضی به تضییع حقوق ایران در روند اجرای یکطرفه برجام کرده اند؟ آنها فقط از ایران می خواهند به 
تعهداتش ادامه دهد و ضمنا در اقدامی موازی، درباره برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران، نامه رسمی اعتراض 
به شورای امنیت می فرستند و به عنوان کار سوم، دعوت به مذاکرات مجدد برای »تکمیل)!؟( برجام« یا برجام های 
جدید می کنند. آیا توازنی در این رویه دوگانه دیده می شــود؟ در همین حال آمریکا دو سال است که خالف متن 
صریح برجام از جمله ماده 29، سرمایه گذاران خارجی را تهدید می کند و مضاف بر آن، بر تحریم های ناقض برجام با 
عناوین مختلف می افزاید. این همان اتفاقی است که باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا درباره اش 
می گوید »قصد انجماد برجام را داریم و نه تخریب آن«. اروپا دستیار نقشه مرگ تدریجی و بی سر و صدای برجام است.
13- برای آنها مهم اســت که کسانی در ایران همچنان معلق و معطل اخم یا لبخند آمریکا بمانند و نه چرخ 
اقتصاد بگردد و نه چرخ ســانتریفیوژها؛ بلکه فرصت غافلگیری های تازه فراهم گردد و دولت ایران در حالی که 
می بیند دشمن در تدارک تحریم های موذیانه جدید است و باید از خود اقتدار نشان دهد، همچنان منتظر بماند و 
خرسند که اروپایی ها به عنوان پلیس خوب، ترامپ دیوانه را مهار کرده اند! متاسفانه گویا برخی مسئوالن هنوز باور 
نکرده اند یا نمی خواهند اذعان کنند که کلید گشایش اقتصادی در داخل است و نه در لوزان و ژنو و نیویورک و وین.

14- در برجام ماندگی و معطل و بالتکلیف نگه داشتن مدیریت و اقتصاد کشور، همان خسارت بزرگی است که 
دشمن می پسندد و متاسفانه 4 سال ادامه پیدا کرده است. گویا برخی مدیران ما به رویکرد »برجام و دیگر هیچ« 
اعتیاد پیدا کرده اند. آنها همواره چنین القا کرده اند که گشودن گره اقتصاد و رکود و تولید و اشتغال، ااّل و البد به 
آمدن سرمایه خارجی است. آنها حل هر مشکل اقتصادی را به سرمایه گذاری خارجی موکول می کنند. چنین القا 
می شود که ما مضطر مطلق هستیم و به همین دلیل، باید به هر قیمت و هزینه که شده، با خارجی ها ببندیم. تعامل 
متوازن و هوشمندانه با دیگر کشور ها - ضمن صیانت از امنیت و مصالح و عزت ملی - یک حرف است و مستاصل 

و بیچاره نمایی کشور، حرفی دیگر.
قطعا مرحوم هاشمی رفسنجانی پیشاهنگ استقبال از سرمایه گذاری بود. اما همو 9 آبان 95 در گفت و گو با 
روزنامه اعتماد و درباره نقدش به 3 سال عملکرد دولت تاکید کرد »از همان سال اول تأکید داشتم شما نقدینگی 
در کشــور زیاد دارید و االن این نقدینگی در کارهای انگلی مصرف می شود. مثاًل قاچاقچی ها یا پولدارهای بزرگ 
پول ها را می گیرند که خرید و فروش و کارهای دیگر می کنند. دو، سه سال وقت کشور تلف شد... یکسری نیازهایی 
هست که اکثریت مردم به آن نیاز دارند و تا این زمان کار عمده ای روی آن انجام نشد که یکی مسئله  اشتغال است«.
15- مرحوم هاشمی چند روز قبل از فوت، در آخرین جلسه یکی از کمیسیون های »مجمع«، گالیه و انتقاد های 
جدی نسبت به مدیریت رئیس دولت مطرح کرد؛ هم به این خاطر که وقت کافی روزانه برای رسیدگی به مسائل به 
ویژه مشکالت اقتصادی نمی گذارد و هم اینکه از موضع باال برخورد می کند و مالقات با او حتی برای من )هاشمی( 
هم آســان نیست. آقای هاشمی 22 تیر 95 در دیدار جمعی از مدیران حوزه رسانه و صنعت، به انتقاد از افزایش 
900 هزار میلیاردی نقدینگی )که اکنون بالغ بر 1370 هزار میلیارد تومان شــده( پرداخت و گفت: »اگر 20 درصد 
این نقدینگی  برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردد، عالوه بر برگشت رونق به اقتصاد، مشکل 
بیکاری جوانان تحصیل کرده، مخصوصًا کارگران بیکار شده را حل می کند که معضل بسیار خطرناک برای جوانان، 

خانواده ها و جامعه شده است«.
16- هاشمی 24 آبان 95 در مصاحبه با روزنامه آرمان با زبان صریح تری سخن گفت: »االن مهم ترین موضوعی 
که مردم انتظار دارند، پرداختن بیشتر به رکود و  اشتغال است. باالخره بانک ها یا مستقیما دولتی هستند یا بانک 
مرکزی بر همه مدیریت دارد و دولت می تواند حکمی صادر کند و بگوید مثال این درصد از پول ها باید به تولید داده 
شود. یا مثال در مرحله اول به کارخانه های تعطیل شده، وام مناسب بدهید اما چون همه این کارخانه ها معوقه دارند، 
نمی توانند وام بگیرند و روی معوقه شان هم سود می آید. نتیجه نهایی این می شود که اینها ورشکسته می شوند و 
نمی توانند پول بانک را هم پس بدهند. گفتم بیایید زودتر خودتان را نجات بدهید و کار اینها را راه بیندازید. به اینها 
وام و مهلتی بدهید که کارخانه هایشان راه بیفتد. به آقای روحانی گفتم. اما اگر 3 سال قبل این کار را کرده بودیم، 

االن همه کارخانه هایمان تولید انبوه داشتند و صادرات داشتیم و می توانستیم ارزانتر هم بدهیم«.
17- کاش آقای روحانی و مشاوران وی به کسب دستاوردی غیر از برجام در این 4 سال فرصت بزرگی که در 
اختیار آنهاست، بیندیشند. در این صورت یا آزادگی و اختیارعمل بیشتری در مقابل لگدمال شدن برجام قامت 
راست می کنند و مجبور نیستند رویکرد ناکام »به هر قیمت« را ادامه دهند. اکنون تعلیق و انتظاری که 4 سال است 
به جان فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خالقیت را از آنان گرفته و به رکود 
سنگین در عرصه کسب و کار و ریل گذاری مدیریتی انجامیده است. کافی است سری به بازار و بورس بزنید و این 
حقیقت را مشاهده کنید. با وعده گشایش 3 ماه و 6 ماه دیگر، بالغ بر 50 ماه فرصت تحرک و پویایی از اقتصاد ملی 
سلب شد. غرب مایل است همین معطلی و فشلی تداوم یابد. تا اعتیاد به برجام ترک نشود و اختیار و اراده خود 

را احیا نکنیم، رونق و گشایشی در کار نخواهد بود.

خط نفوذ و خطر انجماد در برجام

محمد ایمانی

* آقای روحانی بعد از ســخنان خارج از نزاکت ترامپ گفت یک بار 
دیگر برای ملت ما روشــن شــد که نمی شود به آمریکا اعتماد کرد! 
جناب رئیس جمهور! دلسوزان و منتقدین 4 سال قبل به این نتیجه 
رسیده بودند و بارها بر غیرقابل اعتماد بودن شیطان تأکید کردند. خدا 
کند آنهایی که آمریکا را کدخدا و برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان 
معرفی کرده بودند و کســانی که دل بسته شیطانند از خواب غفلت 
بیدار شده و با روزنامه های زنجیره ای خود برنامه بزک و مشاطه گری 

قیافه زشت آمریکا! را کنار بگذارند.
0936---3352
* با اجرایی شــدن برجام رســانه های مدعــی اصالح طلبی خبر از 
فتح الفتوح و پایان تحریم های آمریکا علیه ایران می دادند ولی نتیجه 
کار همان چیزی شد که منتقدین برجام یعنی دلسوزان نظام چند 
سال قبل می گفتند و دولتی ها گوش نمی دادند. اعتمادکنندگان به 
آمریکا حال که چیزی دســت آنها را نگرفته حداقل شجاعت داشته 

باشند و اشتباه خود را بپذیرند.
0915---1713
* کسانی که نگرانی دلسوزان و منتقدان را نسبت به بدعهدی دشمنان 
به برجام مورد تردید قرار می دادند امروز با موضع گیری ترامپ پلید 
و ثابت شــدن آن انتقادات بجا، چه پاسخی به ملت دارند؟! حاال هم 
دلخوش بودن به اروپا سراب دیگری است که برخی ها در حال رفتن 
به سوی آن هستند. بدانید که هیچ گاه اروپای شیطان صفت ایران را 

به شیطان بزرگ ترجیح نخواهد داد.
0912---2673
* برجام جدا از خســارت های سنگینی که بر کشور و نظام تحمیل 
کرد دو فایده داشت اول اینکه پیش بینی رهبر معظم انقالب در مورد 
غیرقابل اعتماد بودن آمریکا در عمل تحقق پیدا کرد. فایده دوم اینکه 
در موضوع غیرقابل اعتماد بودن آمریکا حجت بر افراد خوش بین به 

آمریکا نیز تمام شد.
0915---1648
* در پاسخ به تغییر نام خلیج همیشه فارس توسط ترامپ، پیشنهاد 

می کنم نام خلیج خوک ها به خلیج ترامپ تغییر کند.
سلطانی- اصفهان
* از اینکه آقای روحانی این بار به موقع به سخنان خباثت آلود ترامپ 
پاسخ گفتند و آن را به 10 روز آینده موکول نکردند تشکر می کنم!

حیدری
* امام راحل و رهبر معظم انقالب بارها بر اینکه »آمریکا هیچ غلطی 
نمی توانــد بکند« تأکید کرده انــد و نگرانی خویش را تنها از نفوذ و 
وادادگی ها بیان داشــته اند. حال هم چنین است اگر واقعاً مسئوالن 
در قول و فعل )و نه تنها شعار( ید واحد باشند هیچ ترس و واهمه ای 
نه تنها از ترامپ بلکه از دهها و صدها ترامپ هم نیست همچنان که 
در جنگ تحمیلی و در جنگ عراق و ســوریه و... با تکفیری ها این 

حقیقت قابل مشاهده بوده است.
علی باشی- قم
* چرا برخی مسئوالن با سخنان نپخته به دشمن گرا می دهند که 
مثاًل آمریکا با این تحریم ها مانع ســرمایه گذاری خارجی هاست! این 
سخن یعنی تحریم مؤثر است آن را افزایش بده تا دست های مسئوالن 

به نشانه تسلیم باال برود!
قاسمی- تهران
* چشم آقای روحانی ریاست محترم جمهور و همه موافقین تعامل 
با آمریکا با این برجام روشــن چرا که نتیجه چندین ســال تعامل و 
گفت وگوی آنان عربده کشــی امروز آمریکا علیه ایران و ایرانی شده 

است.
0915---9077
* این همه عربده کشی های رئیس جمهور شیطان بزرگ برای ایجاد 
رعب و ترس در دولت های منطقه اســت تا از آمریکا سالح بخرند و 
کارخانه های آن کشور بچرخد و برخی نیز در داخل کشورمان سرگرم 

این مزخرفات او شوند تا 4 سال دیگری سپری شود؟!
حسین بهبودی- تهران
 * آمریکا خیلی وقت است که برجام را نقض کرده است اگر 70 مرتبه 
تحریم جدید علیه ایران نقض برجام نیســت پس چیست؟ چنانچه 
دولت آقای روحانی با اولین تحریم ایران بعد از برجام برخورد می کرد 

کار به وضع امروز کشیده نمی شد.
0911---7919
* بنده تعجب می کنم از دولتمردان کشــورمان که هنوز تشخیص 
نداده اند رئیس جمهور آمریکا در تحت کنترل صهیونیست هاســت! 
صهیونیسم هرگز اجازه نمی دهد دولتمردان آمریکا در جهت تضعیف 
رژیم غاصب اسرائیل اقدامی بکنند و پای قراردادی را امضاء نمایند. 
امروز هم ترامپ کل ثروتش در قبضه صهیونیست ها می باشد. بدون 

اجازه آنها آب نمی تواند بخورد.
ایزدپناه
* وقتی تمام بلندگوهای حزبی و جناحی به دفاع از یک جاســوس 
مأمور شده اند معلوم می شود قوه قضائیه کارش را درست انجام داده 

و باید این مسیر را قاطعانه ادامه بدهد.
0901---0700
* مســئوالن دلسوز از روند پیرشــدن جمعیت کشور اظهار نگرانی 
می کنند. عرض می کنم وقتی قریب 7 ماه از سال سپری شده نه از 
رکود خارج شده ایم نه از اشتغالزایی خبری هست، نه از پرداخت طلب 
کشاورزان و برخی کارگران، و هر روز نیز اعالم ورشکستگی شرکت و 
کارخانه به گوش می رسد و در هر منزل 3-2 جوان بیکار وجود دارد 
و نه بیمه ای و نه درآمدی چگونه می خواهند تن به ازدواج بدهند؟!
گودرزی- لرستان
* از متولیان برنامه »گســتره شریعت« شبکه 4 درخواست می کنم 
اگــر می خواهند در چنین برنامه هایی از افــراد واداده دعوت کنند 
افرادی را بیاورند که حداقل بهره مختصری از علم داشــته باشند به 
قول مرحوم شــریعتی افرادی که قبل از انقالب می خواستند ژست 
روشــنفکری بگیرند به اسالم جسارت می کردند و حاال آقای صادق 
زیباکالم هم مثل آنها به حکومت دینی می تازد... یک ســاعت وقت 
ما را این برنامه گرفت )پنج شنبه شب ساعت 20-19( و این آقا جز 
حاشــیه رفتن و کلی گویی چیزی در برابر آقایان دکتر خسروپناه و 

دکتر گلشنی نداشت.
یک کشاورز از آمل
* موتورسواران در ســاعات رفت و آمد دانش  آموزان از هر سو وارد 
میدان شــهدا در ابتدای خیابان پیروزی می شوند و این خطرآفرین 

است. از زحمتکشان ناجا درخواست رسیدگی دارم.
0936---8568
* اقدام جدید دادستان محترم استان البرز در جمع آوری قلیان ها که 

مقدمه ای برای فساد شده اند جای تقدیر و تشکر دارد.
0912---1183
* مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشــور هزینه معاینه و 
تست خودروهای دوگانه سوز را 62 هزار تومان اعالم کرده در صورتی 
که در عمل مبلــغ 192 هزار تومان در همان ابتدای کار از صاحب 
خودرو دریافت می کنند سپس مراحل تست شروع می شود. چرا در 

این دولت برخی مسئوالن با صداقت بیگانه هستند.
شهبازنژاد

به جای گفت و شنود

خبر ویژه

غم ناشنیده 

ارگان کارگزاران: دولت برنامه ای برای رفع فقر ندارد
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران هم ادعای دولت مبنی بر اراده ریشه کنی 

فقر را زیر سوال برد.
مجله صدا در یادداشــتی با عنوان »فقرزدایی؛ توهم یا واقعیت ها« و به قلم 
مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران نوشت: اخیرا رئیس جمهور گفته اند 
که در این دولت فقر مطلق را ریشه کن می کنند. هفته پیش نیز آقای جهانگیری 
گفتند که 11 میلیون حاشیه نشین در شرایط نامناسب زندگی می کنند. به دنبال 
ایشــان مجری اصلی ریشه کنی فقر، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
گفت، محو فقر شدید و کنترل انواع فقر مطلق در دستور کار دولت دوازدهم قرار 
دارد. اما دو سوال در اینجا مطرح است: اول اینکه، آیا دولت می تواند در عرض 
4 سال فقر را ریشه کن کند؟ دوم اینکه، اگر دولت بخواهد فقر را ریشه کن کند 

با چه برنامه ریزی ای این امر تحقق پیدا می کند؟
نویسنده با بیان اینکه »با توصیفی که تقریبا مورد وفاق عالمان علوم اجتماعی 
قرار دارد ســاده انگارانه است که بتوان در مدت کوتاهی فقر مطلق را ریشه کن 
کرد« می افزاید: مفهوم »ریشه کنی فقر« مفهومی یوتوپیایی یا ایده آلیستی است 
که مدت هاســت کنار گذاشته شده است و چون ریشه کنی فقر ممکن نیست، 
برنامه ریزان اجتماعی از مفهوم »کاهش فقر« استفاده می کنند. اگرچه نمی توان 
مانع استفاده پوپولیستی سیاستمداران از این مفهوم شد... تا نخبگان و روشنفکران 
نسبت به پدیده فقر مطلق واکنشی پایدار و مستمر نشان ندهند، این مسئله به 
طور جدی در دســتور کار دولت قرار نخواهد گرفت و تنها در حد شعار و چند 

اقدام دوره ای، آن هم در زمان انتخابات، باقی می ماند.
دوم اینکه، کاهش فقر مطلق مستلزم برنامه ای منسجم و مستمر تور و 
ایمنی اجتماعی اســت که این گروه را به طور خاص هدف قرار دهد. مسلم 
است که ابتدایی ترین مرحله این برنامه شناسایی این گروه هاست. همان طورکه 
گفته شد این گروه های شدیدا آسیب پذیر، در محیط های جغرافیایی مختلفی 
دور از چشم زندگی می کنند. به آسانی نمی توان گفت که صرفا در روستاها و 
در حاشیه ترین مراکز شهری زندگی می کنند. بنابراین، در هر برنامه ای باید 
مســتمرا با یافتن شاخص های آسیب پذیری این افراد را شناسایی کرد. اگر 
چنین برنامه ای وجود نداشــته باشد در بحران های اقتصادی عده زیادی از 
افراد به گروه فقرای مطلق می پیوندند و کار دولت را برای کاهش فقر مطلق 

دشوارتر می کنند. 
هنگامی که هنوز مسئوالن اقتصادی دولت فقر مطلق را ابرچالش نمی دانند، در 
هنوز بر پایه این رهیافت قدیمی می چرخد که تا رشد اقتصادی نباشد نمی توان 
فقر را کاهش داد. با وجود این بینش که وجود هر تالش در افزایش سرمایه گذاری 
اجتماعی را کاری بیهوده می داند، چطور می توان حتی آرزوی کاهش فقر را در 
مدت چهار ســال داشت؟ به عالوه اینکه وزارت رفاه در چهار سال گذشته وقت 
خود را مصروف شناسایی گروه های باالی درآمدی کرده تا یارانه شان را حذف 

کند، نه گروه های در فقر مطلق تا جانشان را نجات دهد!
وقتی مســئولین دولت هنوز دست امداد به سوی نخبگان و روشنفکران و 
محققان دراز نکرده اند چگونه می توان انتظار داشت برنامه ای از درون اتاق های به 

اصطالح فکر با نشستن روی مبلمان های راحت، فقر را کاهش دهد؟
مژدگانا که گربه عابد شد!

حمله ترامپ به سپاه و همزمانی اعمال تحریم های چند ماه قبل با لفاظی 
رئیس جمهور آمریکا به مردمی ترین نیروی نظامی جهان ، جریان همسو با دشمن 

را در موقعیتی خاص قرار داده است.
واقعیت اینست که آنها تا همین چندروز قبل دلخوشی از سپاه نداشتند و 
در هر موقعیتی برای حمله به آن اســتفاده می کردند. مرور کوتاهی بر مواضع 

پیشین آنها، صدق این گفتار را آشکار می کند.
یکی از آنها حمیدرضا ج است که سالها قبل در کمپانی رسانه ای دشمن در 
داخل و در روزنامه هایی مثل جامعه و طوس،بی هیچ خجالت و شرمی،فرمانده 
ســپاه را با »پل پوت« دیکتاتور کامبوج مقایسه کرده بود و نهایتا نتیجه گیری 

کرده بود که او بر فرمانده سپاه رجحان دارد!
حاال او هم به کارناوال مدعیان حمایت از سپاه پیوسته است اما بازهم نتوانسته 
مکنونات قلبی و حلقه اتصال خود به دشمنان بیرونی را پنهان کند و در قالب 

حمایت از سپاه، از سپاهی که دوست دارد پرده برداشته است!
او که ظاهرا از در حمایت از سپاه وارد شده، در چند بند محاسن و معایب)!(

ســپاه را بر شمرده که در اصل و جمع بندی همه آنها یک چیز بیشتر نیست 
و آن اینکه ،سپاه تنها وقتی خوب است که قربانی سیاستمداران باشد!قربانی 

دموکراسی!
وی می نویسد؛ »من حرفم این است که سپاه نباید در سیاست داخلی 
و خارجــی، در اقتصاد و فرهنگ کشــور دخالت کند تا ســپاه به یکی از 
محورهای دولت موازی تبدیل شــود. اگر سپاه این کارها را نکند ایران ما 

به مرحله »تحکیم دموکراســی« نزدیک می شود و دولت رسمی و موازی 
یکی می شود...« و بعد در فهرست نقاط مثبت سپاه نوشته:»... دموکراسی 
بدون امنیت، فقط به یک آرزو تبدیل می شود. و سپاه یکی از نهادهای در 
خدمت »امنیت ایران« است. سپاه یکی از نهاد های مهمی است که واقعیت 
ایجاد »تنها یک حاکمیت« را در ایران تامین کرده اســت. و از این لحاظ 
ما به مفهوم...یک واقعیت مدرن نزدیک شده ایم. سپاه نیرو های با گرایش 

بنیادگرای دینی ایران را سازماندهی کرده...«
او سپس در تحریفی آشکار از واقعیت های ایران ادامه می دهد:» در جوامع 
جدید مثل جامعه ایران افراد ناکام زیاد تولید می شــود. در ایران مدرن اقال ده 
میلیون فرد ناکام داریم. اگر سازمان امنیت کشور )مثل سپاه( ضعیف بشود این 

ناکامان دو قدرت دارند:
یکی اینکه قدرت دارند فرایند دموکراســی )مثال دیگر انتخاباتی با شــکوه 
مثل 92 و 94 و 96 نداشته باشیم( را تخریب کنند. در هیچ جامعه ای در دنیا 
در شرایط ناامن دموکراسی پایدار نداشتیم. دیگر اینکه این ناکامان قدرت دارند 

تمامیت ارضی ایران را به مخاطره بیاندازند.«!
حمیدرضا ج یادش رفته که در ســه تاریخی که بر شمرده،هیچ اتفاقی در 
کشور نیفتاد و برعکس،بهترین روزهای تاریخی از لحاظ پذیرش پیروز در انتخابات 
را شاهد بودیم. خوب بود او به عملکرد تاسف انگیز و عقب مانده دوستانش در 
88 اشــاره می کرد تا معنی ناکام واقعــی و قبیله بدوی را در جامعه مدرن بهتر 
درک کند! جماعت اوباش و آشوب گری که بر جمهوریت شورش کردند و حاضر 

نشدند به رای مردم تمکین کنند. 
البته دوستان جالیی پور از قدیم ترها سابقه دارند. آنها نتیجه انتخابات 84 
را هم نپذیرفتند و در روزنامه هایشــان هرگز به منتخب سال 84 رئیس جمهور 
نگفتند! حتی ســخنگوی دولت کنونی هم با گســتاخی گفت منتخب مردم را 
نپذیرفته و هرگز دلش با او صاف نشده است! آنها دقیقا همانهایی هستند که ج 
اصرار دارد به سوی دیگر میدان سیاست نسبت بدهد! جماعت وطن فروشی که 

از قضا گرای تحریم ها را به دشمن دادند! 
یادداشت ج به لحاظ تئوریک هم از عقب ماندگی و بدویت مزمن رنج می برد 
و معلوم است مفهوم nation state رسوب کرده در ذهن نویسنده ،مربوط به 

دهها قرن پیش است! 
چرا که اینگونه روایت می کند که تهدید ملت ها تنها در همان شکل و قالب 
چند هزار ســال قبل و بصورت حمله و آشــوب ممکن است بنابراین سپاه تنها 

وقتی خوب است که پاسدار امنیت باشد والغیر! 
اما امنیت چه چیزی یا چه کسی؟ امنیت دموکراسی!

اما اینکه بازیگر وبازیگردان و سناریســت این دموکراســی چه کســی یا 
چه کشــوری باشد،به هرکس مربوط باشــد،به سپاه مربوط نیست و سپاه تنها 
مســئول سرحدات اســت و اقتصاد و فرهنگ و سیاست و معیشت و...را باید به 

سیاستمداران بسپارد!
تصوراین افراد، برپایی جامعه ای در خالء است!جامعه ای بدون دشمن نرم و 
بدون عناصر موثر در فرایندها و راهبردها!آنها هنوز به شیوه بدوی معتقدند تهدید 
فقط حمله نظامی جدایی طلبی و شــورش اســت ! پس باید نیروی قاهری آن 
حمله ها را دفع کند تا معامله گرها و تربیت شده های غرب،به »دموکراسی« برسند!
طنــز تلخ ماجرا آنجاســت که این عده با این ســطح فکــر ،در هر متن و 

سخنرانیشان،چندین بار هم از جامعه مدرن و جهان مدرن حرف می زنند!
زمینه چینی برای تحریم های جدید

در سخنان ضدایرانی ترامپ
ســخنان دونالد ترامپ، زمینه چینی برای اعمال فشار و تحریم های جدید 

علیه ایران است.
آمریــکا  داخلــی  قانــون  بــا  مطابــق  رجانیــوز،  گــزارش   بــه 
-Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015- رئیس جمهور این 
کشور باید هر 90 روز اعالم کند که ایران به برجام پایبند بوده و یا خیر. آخرین بار 
ترامپ در ماه جوالی اعالم کرد که ایران به برجام پایبند بود و متناسب با همان 
در سپتامبر توقف موقت تحریم های ایران 120 روز دیگر تمدید شد. لذا تقریبا 
تا اواسط دی ماه امسال توقف موقت تحریم های ایران ادامه دارد. اما ترامپ اعالم 
کرد که ایران به توافق هسته ای پایبند نبوده است. مطابق  با قانون داخلی اعالم 
این بیان به معنی این خواهد بود که کنگره آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت 

تا درباره بازگرداندن مجدد تحریم های تصمیم گیری کند.

بخش دیگری از سخنان ترامپ، ادعای رفع نقایص برجام از طریق اصالح  قانون 
داخلی  Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015 بود. ترامپ 
گفت با همکاری رهبران اصلی مجلس نمایندگان و سنا طراحی قانونی را آغاز 
کردند که با اصالح قانون پیشین نقایص توافق هسته ای را از بین ببرد. این موارد 
عبارتند از؛ دائمی کردن محدودیت های موجود در برجام و اجرای سخت گیرانه تر 

آن برای محدودیت هر چه بیشتر بر روی برنامه موشک های بالستیک ایران.
 این قســمت از صحبت های ترامپ در واقع تالش برای قراردادن ایران در 
یک دو راهی اســت آن هم این که یا ایران باید مذاکره مجدد برای دائمی شدن 
محدودیت های برجام و عقب نشینی های موشکی را بپذیرد و در صورت نپذیرفتن 
آن، کنگره تحریم های آمریکا شــامل 4 و نیم دســتور اجرایی  waive شده را 

مجددا اعمال خواهد کرد.
مسئله تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی از جمله دیگر بخش های 
ســخنرانی دونالد ترامپ بود. بعد از این سخنان وزارت خزانه داری آمریکا 
اعالم کرد که دستور اجرایی 13224 را که مربوط به گروه های تروریستی 
می شــود بر سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعمال می کند. این امر در واقع 
 )HR3364( همان اجرایی شدن رســمی و زودتر از موعد مادر تحریم ها

در قبال ایران است.
دستور اجرایی 13244 در سال 2001 توسط جرج  بوش رئیس جمهور وقت 
آمریکا صادر شد. در این دستور تحریم های مهمی علیه سازمان هایی که از نظر 
آمریکا تروریستی محسوب می شوند، وضع شده است. طبق این دستور اجرایی 
اگر یک نهاد یا ســازمان یا فردی به عنوان تروریستی شناسایی شود، مشمول 
تحریم های ثانویه بانکی و غیربانکی آمریکا می شــود. این مرحله از تحریم  برای 
سپاه  پاسداران انقالب اسالمی ایران چیز جدیدی نیست. چرا که در حال حاضر 
هم حتی بعد از برجام که ادعا شده تحریم ها برداشته شده است، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در لیست تحریم های ثانویه بانکی و غیربانکی آمریکا قرار دارد. 
یعنی هم اکنون نیز سپاه در لیست SDN آمریکا قرار دارد. در حال حاضر اگر 
کســی با سپاه پاسداران همکاری کند مشمول برخی تنبیهات از سوی آمریکا 

می شود که موقتی هستند.
اما آنچه که وضعیت را بسیار متفاوت می کند و سبب می شود به این قانون 
لقب »سیاه چاله تحریم« بدهیم، این است که طبق دستور اجرایی 13224 هر 
آنکس که به یک سازمان شناسایی شده ذیل این دستور اجرایی، خدمات ارایه 
دهد )هر نوع خدمتی اعم از خدمت بانکی یا غیربانکی( مشمول تحریم های ثانویه 
بانکی آمریکا می شود. به این صورت که آن فرد یا نهاد ارایه دهنده خدمت خودش 

نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN قرار می گیرد.
ایــن قانون وقتــی در کنار قانون IFCA-2013 قرار می گیرد شــرایط را 
پیچیده می کند. چرا که در قانون IFCA-2013 هر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا 
نهادی که به واسطه ایران در لیست تحریمی آمریکا SDN قرار بگیرد، مشمول 

تحریم های ثانویه بانکی نیز می شود.
ارتباط ویژه شاه بحرین
با یک خاخام صهیونیست

یک خاخام صهیونیست می گوید شاه بحرین، ایران را دشمن مشترک خود 
و اسرائیل می د اند.

مارک اشــنایر خاخام کنیسه شــهر هامپتون آمریکا در مصاحبه با روزنامه 
صهیونیســتی »جروزالم پست«، گفت: شــاه بحرین معتقد است، ایران دشمن 

مشترک بحرین و اسرائیل است.
به گزارش جروزالم پســت، مارک اشــنایر که قرار است ریاست یک هیئت 
یهودی در سفر به بحرین را در آغاز سال 2018 به عهده داشته باشد، افزود: من 
از سال 2011 سفرهای زیادی به بحرین داشتم و با حمد بن عیسی آل خلیفه 
بارها دیدار داشتم و متوجه شدم که وی به گفت وگوی میان ادیان و به داشتن 

روابط  با اسرائیل باور دارد.
وی گفت: پادشاه بحرین معتقد است الزمه حفاظت از یک نظام عربی معتدل 

در خاورمیانه، وجود یک کشور اسرائیلی قوی است.
این خاخام یهودی افزود: تالش مشترک وی با پادشاه بحرین بود که باعث 
شد تا شــورای همکاری خلیج فارس مارس 2016 حزب اهلل لبنان را یک گروه 

تروریستی در لیست تحریمی خود قرار دهند.
به نوشــته جروزالم پســت، هیئت یهودی قرار اســت در سفر به بحرین از 
پادشــاه این کشــور بخواهند تا یک موزه با موضوع تساهل و تسامح دینی در 

منامه تاسیس کنند.
پیش تر شاه بحرین خواستار پایان قطع روابط و تحریم کشورهای عربی علیه 

رژیم صهیونیستی شده بود.
به گزارش رسانه های بحرینی، چند هیئت تجاری از رژیم صهیونیستی طی 
ماه های گذشته از بحرین دیدن کرده و با مقام های این کشور گفت وگو کرده بودند.

در سالروز شهادت حضرت سیدالساجدین، امام سجاد علیه السالم 
و در ســوگ پیــام آور کربال و احیا کننــده راه نورانی و حیات بخش 
سید الشهداء)ع(، ستون گفت و شنود امروز را به روال جاری این روزها 
دیگرگونه می نگاریم و به سروده ای از شاعر متعهد و انقالبی کشورمان 

آقای قاسم نعمتی اختصاص می دهیم.
دیدم به چشــم خویش غمی ناشنیده را

در یک غروب ســرخ، بــای عدیده را
بــا ناله ام زمیــن و زمان گریــه می کند

از مــادر ارث برده ام این  اشــک دیده را
با همین لبان خودم نیمه های شــب من 

بوســه زدم گلــوی بریــده بریــده را
بوریا یعقوبم و بدســت خــودم بیــن 

چیدم به  گریه یوســف پیکــر دریده را
یــادم نمــی رود کــه چگونــه مقابلم

بســتند دســت عمۀ قامــت خمیده را
یادم نمی رود ســر شــب لحظــۀ فرار

فریادهــای دختر گیســو کشــیده را
هنــگام جابه جائــی ســر روی نیزه ها

دیدم شــکاف حنجر و خــون چکیده را
لعنــت به آنکه مرکب خــود نعل تازه زد

را بدن ها دویــده  دیــدم ســپاه روی 

سرویس سیاسی-
آمریکا  خارجــه  وزیــر 
تاکید کرد که حفظ برجام به 
نفع واشــنگتن است. سران 
در  نیز  اروپایی  کشــورهای 
همراستا  جداگانه،  اظهارات 
با اظهارات مقامات آمریکایی 
مدعی شده اند که ضمن حفظ 
موشکی  برنامه  با  باید  برجام 

و منطقه ای ایران مقابله کرد.
امور  وزیر  تیلرسون«  »رکس 
خارجــه آمریــکا در مصاحبه با 
شــبکه »ســی ان ان« گفت: ما 
حقیقتا بــه توافقی نیاز داریم که 
گستره بیشــتری از تهدیدات از 

جانب ایران را شامل شود.
تیلرســون تأکید کرد: اصالح 
ایــرادات برجام ممکن اســت از 
طریق یک توافــق ثانویه صورت 

گیرد، نه با تغییر در مفاد برجام.
وی در ادامــه ضمــن اعالم 
موافقــت خود با اظهــارات اخیر 
»جیمــز متیــس« وزیــر دفاع 
این کشــور تأکید کرد که باقی 
ماندن در برجام در جهت تأمین 
منافع امنیت ملی آمریکا است و 
رئیس جمهوری آمریکا نیز همین 

عقیده را دارد.
وزیر خارجــه آمریکا تصریح 
آمریــکا  رئیس جمهــور  کــرد: 
نمی خواهد کنگــره تحریم هایی 
را علیه ایران وضع کند که باعث 

لغو برجام شود.
آنچــه  افــزود:  تیلرســون 
دنبال  به  آمریــکا  رئیس جمهور 
آن است، یک راهبرد جامع تر در 
قبال ایران است... توافق هسته ای 
فعلی نقاط ضعفی دارد... بنابراین 
مــا معتقدیم که یا باید این نقاط 
ضعف برطرف شود و یا یک توافق 
جدید برقرار گردد... سیاست دولت 
آمریکا نیز کامال هماهنگ با این 

مسئله است.
وی ادامــه داد کــه آمریکا به 
دنبال آن اســت کــه ببیند آیا 
می توانــد نقاط ضعفــی که در 
توافق هسته ای ایران وجود دارد 
را برطرف کند و همچنان به این 
توافق پایبند بماند و با دوســتان 
و متحدان خــود و با دیگر امضا 
کننــدگان این توافــق همکاری 

داشته باشد.

وزیــر خارجه آمریکا در ادامه 
گفــت: آمریکا خواســتار اجرای 
کامــل توافق بــه همین صورتی 
اســت که در حــال حاضر وجود 
دارد. ما خواستار پایبندی کامل 
ایــران به توافق هســتیم و بعدا 
فرآیند رســیدگی به نقاط ضعف 

آن را آغاز خواهیم کرد.
به گــزارش فــارس، »نیکی 
هیلی« ســفیر آمریکا در سازمان 
 ملــل در مصاحبــه بــا برنامــه 
شــبکه   »Meet the Press«
»ان بی سی« گفت: در حال حاضر 
شما شاهد ماندن ما در این توافق 
هستید.ما در این توافق هستیم تا 
ببینیم که چطور می توانیم آن را 

بهتر کنیم.
کیهان با استناد به متن برجام 
بارها تأکید کرده بود که این سند 
به همان اندازه که برای کشورمان 
خسارت آفرین است، در برگیرنده 

منافع آمریکاست و آمریکا هرگز 
از آن دست نمی کشد.

برد-برد با کدخدا!
آمریکا  روی  روبه  »اروپایی ها 
قــرار گرفته انــد«،»در صــورت 
خروج آمریــکا از برجام؛ اروپا در 
کنار ایــران خواهد ماند«، »اروپا 
ترامپ«،»اتحادیه  علیه تکــروی 
اروپــا اجرای برجــام را تضمین 
می کنــد«، »اروپا اعالم کرده که 
بدون آمریکا هــم برجام را ادامه 
می دهد«،»اروپــا بــرای حمایت 
از برجــام جبهه واحد تشــکیل 
می دهــد«و... اینها تنها بخشــی 
از مواضــع مقامات ارشــد دولت 
دوازدهم و تیترهای روزنامه های 
زنجیره ای در ماه های اخیر است.
آقای روحانی- اردیبهشت 92- در 
جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف گفت: »اروپایی ها آقا اجازه 
هســتند و آمریکا کدخداســت؛ 

بستن با کدخدا راحت تر است«.
بــر همین اســاس از ابتدای 
مذاکرات هســته ای ایران و 5+1، 
گزاره»با کدخدا می شــود بست و 
بازی برد- بــرد انجام داد« به نخ 
تسبیح راهبرد دولت یازدهم تبدیل 
شــد. به این ترتیب در مذاکرات 
ایران و 1+5 دیدارهای  هسته ای 
دوجانبــه وزرای خارجه ایران و 
زد.  رکورد  )ظریف-کری(  آمریکا 
پیــاده روی 15 دقیقه ای ظریف و 
جان کــری در ژنو، تماس تلفنی 
روحانــی و اوباما و دســت دادن 
ظریف و اوباما در سازمان ملل را 
نیز باید به فهرست اقدامات دولت 
در مذاکرات اضافه کرد. در مجموع 
تیم مذاکره کننده هسته ای از تمام 
امکانات و توانایی های موجود در 
پیشبرد مذاکرات آن هم به روش 

خود بهره برد.
بقیه در صفحه 10

آمریکا و اروپا دو روی یک سکه

وزیر خارجه آمریکا:
حفظ برجام به نفع ماست

اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  
کشورمان در گفت و گویی تاکید 
کرد که با بر هم خوردن برجام 
اجــرای پروتــکل الحاقی نیز 
متوقف خواهد شــد چرا که در 
چنین حالتی اجرای آن بی معنی 

است.
علی اکبر صالحی در مصاحبه با 
خبرگزاری صدا و سیما با رد مطالبه 
نابحق و غیرقانونی ترامپ درخصوص 
بازرســی از مراکز نظامی کشورمان 
گفــت: ما به موافقتنامــه پادمان و 
پروتکل الحاقــی متعهدیم، البته تا 
زمانی که برجام پابرجا باشــد چون 
این پروتکل هنوز به تصویب مجلس 
نرسیده است و آن را داوطلبانه اجرا 

می کنیم.
اتمی  انــرژی  رئیس  ســازمان 
همچنین درباره بسته شدن پرونده 
بازرســی از مراکز نظامی کشورمان 
پس از بازدید آمانو از سایت پارچین 
گفت: از ابتدا ســه بار از این سایت 
نظامی بازدید شــده است دو بار در 
اوایــل و یک بار هم همین اواخر که 
پرونده بسته شــد و آخرش دیدند 

کــه تمام ادعاهــا و اتهامات مطرح 
نابجا بود.

صالحی افــزود: در این بازدید 
نمونه گیــری و آزمایش کردند و به 
جایی نرسیدند و نظر ایران تأمین و 
حقانیت موضع کشورمان تایید شد.

بازرسی ها صرفا 
در چارچوب تعیین شده

وی بار دیگــر تاکید کرد: فقط 
در چارچوب مواردی مانند پروتکل 
الحاقــی که متعهد هســتیم عمل 
می کنیم آن هم تا زمانی که برجام 
هســت چون اگر قرار باشد برجام 
به هم بخورد اجــرای این پروتکل 
نیــز قطعاً متوقف می شــود زیرا با 
توقف برجام، اجــرای آن بی معنی 

خواهد بود.
صالحــی افــزود: درخصــوص 
موافقتنامه  چارچوب  در  بازرسی ها 
پادمان ماننــد دیگر اعضای آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی و نیز در 
متعهدیم  برجام  تعهدات  چارچوب 
البتــه تــا زمانــی که ایــن توافق 

پابرجاست.
وی تاکیــد کرد: صرفــا در این 

چارچوب اجازه بازرســی می دهیم 
و شــیوه ها و نحوه بازرسی در این 
چارچوب نیز روشن است که طبق 
قاعده ای باید عمل شود و ما فقط در 
آن چارچوب و قاعده عمل می کنیم.
اتمی  انــرژی  رئیس ســازمان 
همچنین درباره تدابیر این سازمان 
در صورت لغو برجام تاکید کرد: یقین 
داشته باشید عالوه  براینکه پل های 
پشــت ســرمان را خراب نکردیم 

پل های متعددی را هم ساخته ایم.
 رسیدن به غنی سازی 
20 درصد در چهار روز

صالحی هشــدار داد: اگر روزی 
مســئوالن نظام به عللی ببینند که 
برجام دیگر منفعتی برای کشورمان 
ندارد و برای ازسرگیری غنی سازی 
20 درصد در فردو تصمیم بگیرند ، 
چهــار روزه می توانیم غنی ســازی 
20 درصد را آغاز کنیم؛ خودشــان 

می فهمند یعنی چه.
وی افــزود: همان طور که آقای 
روحانی اعالم کرد خیلی از فعالیت ها 
را می توانیم در بازه زمانی ســاعتی 
بازگردیم و محدودیت ها را برگردانیم؛ 

از سرگیری برخی فعالیت های دیگر 
چند ماه و برخی فعالیت ها تا حداکثر 
یک سال و دو سه ماه طول می کشد.

وی در عین حال هشــدار داد: 
ما نمی خواهیم وارد میدان چالشی 
شویم و اعالم می کنیم که ما را وادار 

به عکس العمل نکنند.
همچنین  رئیس جمهور  معاون 
با تقبیح سخنان اخیر رئیس جمهور 
آمریکا علیه کشورمان تصریح کرد: 
سخنان او ناپســند و رکیک بود و 
بسیار زشت است که رئیس جمهور 
کشوری دیدگاه هایش را در این قالب 

بیان کند.
کافر همه را 

به کیش خود پندارد!
وی با تاکید بر اینکه برجام قابل 
مذاکره مجدد نیســت، افزود: آقای 
ترامپ با به کار بردن تعبیر »غروب 
آفتاب« در برجام می گوید جمهوری 
اســالمی ایــران پس از 10 ســال 
شرایط برایش هموار است تا برنامه 
هسته ای را در ابعاد مختلف توسعه 
دهد و این را سبب مشروعیت دادن 
کشورمان  هسته ای  فعالیت های  به 

می داند.
 : کــرد یــح  تصر لحــی  صا
رئیس جمهور آمریکا معتقد اســت 
ایران پس از 10 ســال مبسوط ید 
خواهد بود که هر کاری می خواهد 
بکند. البته ایــن تحلیل از دیدگان 
معیوب و توهم گرای ذاتی آنان است 
و حال آنکــه کافر همه را به کیش 
خود پندارد؛ خودشان در هیروشیما و 
ناکازاکی مرتکب گناهان بزرگ شدند 

و اکنون دیگران را متهم می کنند.
رئیس  ســازمان انرژی اتمی در 
بخــش دیگری از ایــن مصاحبه با 
ابراز اطمینان از آمادگی کامل این 
ســازمان برای مواجهــه با اقدامات 
خصمانــه آمریکا به ویژه در صورت 
لغو برجام تاکید کرد: همه تمهیدات 
بــرای برگشــت پذیری هســته ای 

اندیشیده شده است.
صالحی افزود: همکاری با روس ها 
نیز به خوبی پیش می رود و در آینده 
نزدیک همتای روسی بنده به ایران 
می آید و برای آغاز رسمی عملیات 
اجرایــی دو نیــروگاه هســته ای با 

یکدیگر به بوشهر می رویم.

صالحی: اگر برجام به هم بخورد اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می شود

سران اروپا: ضمن حفظ برجام با برنامه موشکی و منطقه ای ایران مقابله می کنیم


