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تجدید وضو!

حسین شریعتمداری

* سیاستمداران اروپایی هم مدعی پایبندی طرفین و از جمله آمریکا به تعهدات 
برجام هســتند و هم برنامه موشــکی و قدرت منطقه ای ایران را بی ثبات کننده 
می دانند. خیلی ساده می توان نتیجه گرفت که اروپا به همان سویی می رود که 

آمریکا در برجام حرکت می کند. زیرا منافع بیشتری برایش دارد.
0936---4866

* به رغم تظاهر به دیوانگی ترامپ آمریکا درصدد جریان مجدد مذاکرات اســت 
اما مردم ایران دیگر اجازه چنین اتفاقی را نخواهند داد.

021---0434
* نتیجه اصرار دولت به انجام تعهدات هسته ای ایران در مقابل بدعهدی طرف 
مقابل این بود که دشــمنان نسبت به گذشــته گستاخ تر شدند، امیدوارم آقای 
روحانــی، دیگر رویه ای در پیش بگیرد کــه در آن نقش عزم ملی و نقدپذیری 

مسئوالن پررنگ باشد.
0938---7772

* چند ســال پیش داخل کفش راستم نوشــتم مرگ بر آمریکا و داخل کفش 
چپم نوشــتم مرگ بر اسرائیل و هنوز جوهرش پاک نشده اگر هم پاک شود باز 
هم می نویسم تا هر وقت خواستم بپوشم در یادم باشد که این دو رژیم، دشمن 
ما مسلمانان به خصوص ایرانی ها هستند. ترامپ با همه دیوانگی اش خیلی خوب 
می دانــد که چه می کند. آمریکا چه با آن باهــوش و مؤدب و چه با این دیوانه 

هیچ گاه مورد اعتماد نبوده و نخواهد بود.
محمودی

* مدعیان اصالحات معتقد به کدخدایی آمریکا بر جهان هســتند اما از سویی 
دیگــر رئیس جمهور آمریکا را دیوانه خطاب می کنند. چه توطئه ای در این یک 

بام و دو هوا نهفته است!
0919---3767

* تجربه 40 ســال بعد از انقالب نشــان داده که اعتماد به غرب یک ســراب و 
خطایی جبران ناپذیر است. مقامات اروپایی حاضر نیستند برای برنامه هسته ای 

ایران منافع شان در ارتباط با آمریکا را به خطر بیندازند.
0913---0051
* غرب به ســرکردگی آمریکا به حدی شیاد و مکار است که با دیوانه بازی های 
هنرمندانــه ترامپ رئیس جمهور آمریکا کاری کرده که ما در داخل ایران قبول 

کنیم برجام توافق خوبی برای کشور بوده و دو دستی به آن بچسبیم!
0919---6858

* دولتمردان ما در برجام به دشمن اعتماد کرده اند حال که از برجام چیزی جز 
خسارت عاید کشور و ملت نشده تبلیغ می کنند که رئیس جمهور آمریکا دیوانه 
است، اگر ترامپ دیوانه است پس چرا به قول مدیر مسئول روزنامه کیهان یک 

بار به ضرر اهداف استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی قدم برنداشته است.
0912---2770
* قرار گرفتن اروپا در مقابل آمریکا خیالی بیش نیســت و صداوســیما نباید به 
بهانه ایجاد آرامش در این دام جدید بیفتد. چون همه قرائن غیر از این توهمات 

را نشان می دهد.
0990---7399

* انگلیس به آمریکا قول داده که ایران را بر سر مذاکرات جدید حاضر می کند آن 
وقت دولتمردان ما نگاهشان بعد از آمریکا به اروپا است، متأسفانه گویا مسئوالن 

ما نمی خواهند عبرت بگیرند!
0936---6210

* کســانی که در هنگام امضای ســند برجام به جشــن و پایکوبی پرداختند و 
منتقدین را به تمســخر گرفته و آنها را بی ســواد و افراد ناکارآمد تلقی کردند، 
اکنون چه پاسخی برای دلسوزی های آنها دارند؟ آیا نباید پس از اثبات حقانیت 

نظر منتقدان حداقل یک عذرخواهی از آنها و ملت بکنند؟!
0876---031 و 6290---0915

* آمریکا غیر از ویژگی شــیطانی صفت ســگی هم دارد یعنی اگر از این دولت 
پرخاشگر بترسی تشویق به حمله خواهد شد. پس باید مقابل آن ایستاد.

0912---2909
* هماهنگی بین آمریکا،  اروپا و رژیم اشغالگر قدس در دشمنی با ایران تنها در 
موضوع هســته ای یا موشــکی خالصه نمی شود. این دشمنان از اساس و پایه با 

ایران و نظام جمهوری اسالمی مخالف هستند.
0990---2619

* آمریکا به شــدت از تهدید ســپاه جا زد! و این تاثیر نیروهای والیی است که 
خفاشــان چشم دیدن آنان را ندارند. چرا صدا و سیما در این مقطع حساس به 

تبیین و تحلیل این موارد نمی پردازد؟!
سید کیومرث

* آقای دکتر صالحی گفته اســت ظرف 4 روز آب ســنگین اراک را راه اندازی و 
سانتریفیوژها را به آمار قبل از برجام می رسانیم؟! عرض می کنم چطور می توانند 
ایــن کار را کننــد در حالی که بیش از 4 روز زمان برد تــا بتن ریزی کردید و 
دانشــمندان نیز در یک بازه زمانی حدود ده ساله سانتریفیوژها را به باالی 19 

هزار رساندند؟!
گلرنگی- قم

* عربده کشــی های ترامــپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل ناراحتی از تشــکیل 
جبهه مقاومت در منطقه و ناکام ماندن آمریکا در اجرای توطئه های شــوم خود 
است. آمریکایی ها همان هایی هستند که تعدادی از نیروهای زبده شان وقتی در 

خلیج فارس دستگیر شدند در حال قالب تهی کردن بودند!
0914---8902

* این چه تدبیری اســت که برجام را مثل گوساله سامری پرستش می کنند؟! 
آمریکا هم برجام را از محتوا خالی کرده و با حفظ پوسته آن با ما بازی جدیدی 

را شروع کرده است.
0915---0801
* ترامپ عروســک خیمه  شب بازی صهیونیست ها شده، صهیونیست هایی که 
بنیانشان از تار عنکبوت هم سست تر است. عربده های آمریکا نیز همچون وزوز 

پشه گذراست.
0916---1261

* آمریکایی ها وقتی موفق بشــوند ایمان دولتمردان ما به یاری الهی را از آنان 
بگیرند)مثل آنچه که در برجام اتفاق افتاد( گستاخی های خود را بیشتر می کنند، 

چنان که کردند. تنها راه، ایمان به خدا و استقامت است.
0916---0685

* با دیدن برنامه »ثریا« با موضوع سفر به روسیه جمعه شب)96/7/21( سیما، 
به عنوان یک ایرانی، متاسف شدم که چرا دولت بازار بکر همسایه شمالی را به 

پای برجام بدفرجام هدر داده است! حیف حیف...
0912---8520

* چــرا دولت در مقابله بــا موضع گیری خباثت آلود ترامپ تنها لفاظی می کند! 
اقدام عملی کو؟! جا دارد در پاســخ به آن پلید برخی محدودیت های برجام را 

برطرف کنیم.
4652---0912 و 9662---0902

* آقای رئیس جمهور در این پنج سال تا توانست به منتقدین دلسوز کشور توهین 
کرد. حتی سپاه پاسداران که ضامن امنیت کشور است از زیر تیغ اهانت ها در امان 
نماند. فراموش نکنیم که دشمنان در اقدامات و مواضع خود به ما نگاه می کنند.
0912---4862

* آقای رئیس جمهور چرا بعد از به تاراج رفتن هسته ای کشور موضع انقالبی گرفته 
است. آیا این حرف های انقالبی ایشان چیزی را می تواند برگرداند؟

0914---6271
* واقعا اگر مسئولین دلشــان برای تولید داخلی می سوزد و تمایل دارند مردم 
کاالهــای داخلی مصرف کنند که باعث چرخش چرخ اقتصاد و کاهش بیکاری 
شود، باید از ورود کاالهای قاچاق و نیز کاالهای مصرفی دارای مشابه داخلی به 
جد جلوگیری کنند و عوارض و مالیات و نرخ تعرفه های آب، برق و گاز را تا حد 
ممکن کاهش دهند... و نمایشگاه تولیدات داخلی راه اندازی کنند تا تولیدکنندگان 

را وادار به باالبردن کیفیت تولیدات خود نمایند.
اصغر رهگو- قزوین

* جانبازی هســتم که وام مســکن مهر از سهمیه بنیاد شهید در بانک مسکن 
دریافت کرده ام. قرار بوده مســکن را در ســال 92 تحویل دهند که تا به حال 
متأســفانه نداده اند، قرار بوده 11 میلیون به جز وام از ما بگیرند که 17 میلیون 
گرفته اند ولی هنوز از ســند منزل خبری نیست، عالوه بر اینکه از ضامنم مبلغ 
اقساط را برداشته اند از یارانه همسرم در بانک سپه هم برداشته اند! وقتی پیگیری 
می کنم مسئوالن امر می گویند این خطا و خالف است ولی کسی زیر بار نمی رود!
بهمن ابراهیمی- اسالم آباد غرب

* با توجه به اعالم مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور مبنی بر به 
تعویق  افتادن تســت مخزن گاز سی ان جی خودروها به مدت سه ماه، وقتی به 
مراکز فنی خودروها مراجعه می کنیم از پذیرش ما امتناع می کنند و اعالم می دارند 
دستور العمل آن به ما ابالغ نشده است. از مسئوالن امر درخواست می شود این 
مشــکل را برطرف کنند تا معاینه فنی عادی خودروها انجام گیرد و پس از سه 

ماه، تست مخزن گاز دوگانه سوزها هم صورت گیرد.
عزیزی

11 دلیل روزنامه حامی دولت
برای عملیاتی نبودن طرح اشتغالزایی

یک روزنامه حامی دولت می گوید: برنامه اشــتغال دولت موســوم به طرح 
اشتغالزایی، عملیاتی نیست.

دنیای اقتصاد در یادداشتی خاطرنشان کرد: مروری بر طرح اشتغال فراگیر 
نشان می دهد که هر چند تالش هایی بسیار ارزشمند برای اشتغال زایی اعمال شده 
و از جمله آن تفکیک مقوله رشد و اشتغال، ایجاد رهیافت نوین اشتغال زایی بر 
مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی 
و توجه به آمایش سرزمین است. اما با این حال انتقادات زیر بر برنامه وارد است:
 این برنامه با فرض ثبات اقتصاد کالن تدوین شده است و سیاست و راهکار 

منعطف و مشخصی در صورت تغییر و تحوالت اقتصاد کالن ندارد.
 به رغم انتقادات موجود، رویکرد اصلی این برنامه نیز تزریق منابع مالی است 

که در صورت عدم نظارت، انحراف و اتالف منابع اتفاق می افتد.
 ثبات، پایداری و میزان تحقق منابع پیش بینی شــده )تســهیالت بانکی و 
منابع صندوق توســعه ملی( نیز جای بحث دارد و منابع مالی پیش بینی شده 
از طریق تســهیالت تکلیفی بانک ها، فشار مازادی بر شرایط کنونی نظام بانکی 

به حساب می آید.
 این برنامه فاقد راهکار و سیاست مشخص در خصوص بهبود فضای کسب 

و کار است.
 نقش دولت و بخش خصوصی، نحوه تعامل این دو در برنامه مشخص نیست.
 در خصوص بهبود تعامل کارگر و کارفرما، از نظر تقنینی و اجرایی راهکار 

مشخصی ارائه نشده است.
 مطالعات نشان می دهد که 80 درصد از اشتغال زایی دو سال گذشته )یک 
میلیون و 300 هزار شــاغل اضافه شده( ناشی از فعالیت بنگاه های زیر 10 نفر 
کارکن و بدون هیچ نوع سیاســت گذاری یا تزریق مالی خاص بوده اســت. این 
در حالی اســت که در این برنامه با تزریق 21500 میلیارد تومان منابع مالی، 
امکان ایجاد 970 هزار فرصت شــغلی از طریق دستگاه های اجرایی پیش بینی 
شــده است و سیاست یا راهکار مشخصی برای اشتغال زایی از طریق بنگاه های 

خرد دیده نمی شود.
 در نظــام نظارت و پایش اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان ناظر معرفی شــده است که این موضوع از دو جنبه قابل انتقاد است: 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خــود مجری و متولی تعدادی از طرح های 
ذیل برنامه اشتغال فراگیر است و نمی تواند همزمان هم مجری و هم ناظر باشد.
در این برنامه نقش نظارتی سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان برنامه 
و بودجه کشــور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و قوه مقننه در 

نظر گرفته نشده است.
 باتوجه به اینکه بخش مهمی از اجرای برنامه اشــتغال فراگیر به رســته 
فعالیت های منتخب برمی گردد؛ در حالی که هنوز مطالعات شناسایی رسته های 
منتخب در تعدادی از اســتان ها صورت نگرفته اســت، این امر موجب می شود 
مجریــان برنامه در بــرآورد منابع مورد نیاز و همچنیــن بهره گیری از زمان با 
مشکالتی مواجه شوند؛ بنابراین پیش بینی می شود که اجرای بیشتر طرح های 
پیشنهادی به پایان امسال نیز نمی رسد و الزم است در الیحه بودجه سال 1397 

تأمین منابع آن منظور شود.
با توجه به انتقادات فوق، نمی توان انتظار داشــت که به رغم عنوان برنامه 
»اشــتغال فراگیر« از بطن این برنامه، راهبرد کالن و بلندمدت مشخصی برای 
اشتغال زایی احصا شود؛ بلکه فقط باید به توفیق اجرای چندپروژه عملیاتی آن 

هم به شرط تحقق منابع مالی بسنده کرد.
عضو افراطی  مجلس ششم
نامزد استانداری اصفهان

نامزد استانداری اصفهان از عناصر تندروی متحصن در مجلس ششم است 
که نامه خیانت  بار موسوم به جام زهر را امضا کرد.

به گزارش رجانیوز، در حالی نام »ابوالفضل-ر« به عنوان یکی از گزینه های 
اســتانداری اصفهان مطرح شده که یکی از عناصر تندرو در مجلس ششم بود. 
سال 1381، برخی نمایندگان مجلس ششم تمام فعالیت های قانونی مربوط به 
حوزه نمایندگی را رها کرده و ســرگرم بازی های سیاسی شده بودند. برای این 
شیطنت سیاسی هم حاضر بودند شرایط عادی کشسور را بحرانی معرفی کنند 
و با استدالل اینکه خطر حمله آمریکا به ایران نزدیک است)!( تمام اصول انقالب 
را به قتلگاه بفرســتند و با نامه تعارف جام زهر جای پایی برای آمریکایی ها در 

کشور باز کنند.
امروز با اینکه تعداد زیادی از این نمایندگان در انگلیس و فرانسه و آمریکا 
علیه ایران و به نفع جریان ضداســالمی موضع می گیرند اما تعدادی از آنها نیز 

در کشور حضور دارند.
»ابوالفضل-ر« از نمایندگان مجلس ششــم است که در کارنامه خود عالوه 
بر امضا کردن نامه موسوم  به جام زهر در سال 1382 جزو نمایندگانی بود که 
نزدیک به یک ماه در مجلس تحصن کرد. او همراه با تعداد دیگری از نمایندگان 
تندرو علیه نظارت قانونی شورای نگهبان دست به حاشیه سازی زد که خوشحالی 

دشمنان را در پی داشت. نکته جالب اینکه وی در انتخابات نمایندگی سال 94 
خودش عضو هیئت اجرایی انتخابات تهران بود و در رد صالحیت افرادی چون 

حمیدرسایی در هیئت اجرایی نقش داشت!
انتصاب عنصر تندرو برای مردم انقالبی و والیی استان اصفهان خبر خوبی 
نخواهــد بود، چرا که نه تنها این انتصاب، به وضوح خالف شــعار اعتدال گرایی 
دولت روحانی است و گزینه مذکور محبوبیتی بین جریان های فعال و طیف های 
فکری این اســتان، حتی اصالح طلبان میانه رو ندارد بلکه انتخاب مهره ای که به 
حاشیه ســازی های فراوان معروف است موجب عقب گرد این استان و افتادن در 

ورطه سیاسی کاری می شود.
به نظر می رســد همین ســهم خواهی ها همراه با دوستی دیرینه نامبرده با 
جهانگیری باعث شده تا وی به عنوان گزینه جدی این مسئولیت معرفی شود. 
سابقه این رفاقت به زمانی برمی گردد که اسحاق جهانگیری مسئولیت استانداری 

اصفهان را برعهده داشته و نماینده یکی از شهرستان های این استان بود.
نامبرده که از فعالین ســتاد انتخاباتی موســوی در سال 88 بوده، با حکم 
جهانگیری به »معاون توســعه روستایی و مناطق محروم کشور« منصوب شده 
و تاکنون در همین مســئولیت است. مسئولیتی که نتوانسته در حوزه مناطق 

روستایی و محروم تحول ایجاد کند.
برجام مسئله اول و آخر ما نیست

سرگرم »شوی ترامپ« نشویم
نباید تماشــاچی شوی ترامپ باشــیم. عبور از گردنه ترامپیسم، سهل تر از 

گردنه هایی است که تاکنون به سمتی از آن عبور کرده ایم.
روزنامه رسالت در یادداشــتی به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت: ترامپ 
خــود را ملزم به هیچ عهد و پیمانی نمی دانــد و آن را هم به همپیمانان و هم 
رقبای جهانی خود اعالم کرده است. این عریان ترین سیمایی است که می توانیم 
از آمریکای امروز داشــته باشــیم.یک حقیقت برای ما روشن است و آن اینکه 
دیپلماسی خارجی آمریکا براساس راهبرد »سرکاری« بسته می شود. آمریکایی ها 
50 سال است فلسطینی ها را سرکار گذاشتند و با مذاکرات صلح آنها را سرگرم 
کرده اند. اســتکبار جهانی از متن و روح هر مذاکراتی فقط توسعه و تسلط خود 
را در منطقه دنبال می کند و طرف مذاکره را »ســرکار« می گذارد تا او فرصت 
اندیشیدن درست برای دفاع پیدا نکند.»حزب اهلل« و »حماس« با خروج از این 
برنامه »سرکاری« در راهبرد آمریکا در منطقه اخالل و آن را بالموضوع کردند.

زیســت انقالبی ما، اداره کشــور، درک راهبردهای دفاعی ما، فکر کردن به 
اقتصاد مقاومتی، مســائل فرهنگی و اجتماعی و... دستور کار همیشگی ملت و 
دولت ایران باید باشــد. آمریکا با سرگرم کردن ما در جنگ سخت و نبرد نرم و 
اخیراً جنگ دیپلماتیک می خواهد ما را از مســیر درست حرکت کردن در مدار 

راهبردهای نظام و رهبری دور کند.
برجام نه مسئله اول و نه مسئله آخر است. وزن و ضریب آن در پردازش به 
مسائل اصلی انقالب باید مشخص شود و ما مسیر خود را در خط امام و رهبری 
نباید گم کنیم. عبور از گردنه ترامپیسم سهل تر از گردنه هایی بوده که تاکنون از 
آن به سالمت عبور کرده ایم.هفته گذشته آقای رئیس جمهور در دفاع از برجام به 
عنوان حمله و هشدار به آمریکا چیزی کم نگذاشت. ویژگی سخن او در دفاع از 
سپاه به عنوان یک رکن بزرگ در حفظ امنیت ملی قابل تقدیر است اما متأسفانه 
روزنامه های دوم خردادی در اوج بدعهدی آمریکا هنوز از بزک کردن چهره دشمن 
خجالت نمی کشند. آنها ســخنان رئیس جمهور را در صفحه اول خود یا واتاب 
ندادند یا اگر دادند ناظر به این موضع گیری صریح و روشن ضد آمریکایی نبود. 
این رســانه ها باید تکلیف خود را با مردم معلوم کنند. آنها نمی توانند از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی یارانه بگیرند اما به نفع فرهنگ و ارشاد آمریکایی کار 
کنند. مگر همین رئیس جمهور نبود که آنها برای دفاع از او سنگ تمام گذاشتند 
پس چه شده است که مواضع صریح ضد آمریکایی و منطبق بر صیانت از امنیت 

ملی او را سانسور یا کم رنگ می کنند؟!
با خودت چند چندی

آقای مطهری؟!
علی مطهری می گوید، روحانی در معرفی وزیر علوم تعلل کرده و باید مانند 

احمدی نژاد مستقل عمل کند.
وی در گفت وگو با ایسنا، از تأخیر روحانی در معرفی نامزد پیشنهادی برای 
وزارت علوم انتقاد کرد و مدعی شد: علت طوالنی شدن معرفی وزیر علوم به روش 
آقای روحانی برمی گردد. ایشــان می خواهد رضایت همه نهادها و دفتر رهبری 
را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست. در واقع حق مجلس ضایع می شود. 
تنها نهادی که باید نظر بدهد، مجلس است. رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی 

خود را معرفی کند و مجلس باید نظر بدهد.

وی افــزود: االن در معرفــی وزیر علوم آقای روحانی باید آن کســی را که 
خودشــان اصلح می دانند، معرفی کنند و منتظر اعالم رضایت دیگران نباشند. 
همین سرپرست فعلی وزارت علوم آقای دکتر سید ضیاء هاشمی به نظرم مناسب 
اســت. چرا کار را معطل کرده اند؟ آقای احمدی نژاد در اینگونه موارد مستقل تر 

عمل می کرد و کمتر اجازه دخالت می داد.
درباره این اظهارات چند نکته شایسته یادآوری است. اوالً نامزد پیشنهادی 
رئیس جمهور برای وزارت علوم، در ساعات آخر منصرف شد و این انصراف هیچ 
ربطی به نهادهای دیگر نداشت. ثانیاً آقای روحانی یک بار به صراحت ادعای 
دروغی را که مطهری مجدداً مطرح می کند، رد و تکذیب کرده و با این وجود 
معلوم نیست کســی که درست یا غلط عنوان نایب رئیسی مجلس را یدک 
می کشــد، اصرار دارد به شایعه پراکنی مسموم رسانه ها و محافل ضد انقالب 
فریب بدهد؟ چه کسانی مطهری را تحریک به این فضاسازی مسموم می کنند؟!
ثالثاً مطهری در حالی از ضایع شــدن حق مجلس ســخن می گوید که در 
طول 4 سال گذشته اغلب در قواره وکیل الدوله عمل کرده و فاقد کمترین اراده 
و اســتقالل رأی بوده اســت. نمونه فاحش این قضیه، در تصویب 20 دقیقه ای 
برجام در مجلس است که مطهری در واکنش به اعتراض ها درباره این شتابزدگی 
مدعی شد 20 دقیقه هم برای بررسی و تصویب برجام زیاد بود»!« چنین شخصی 

چگونه می تواند از حق و حرمت مجلس سخن بگوید؟
رابعاً ســتایش اســتقالل عمل آقای احمدی نژاد از سوی مطهری هم قابل 
تأمل است. علی مطهری اولین بار با اصرار احمدی نژاد و دولت وی، در فهرست 
اصولگرایان وارد مجلس شــد. او در عین حال این اواخر به موضع مقابله به هر 
قیمت با احمدی نژاد و دولت وی افتاد و از همین مستقل عمل کردن احمدی نژاد 
شــاکی بود؛ حاال معلوم نیست که چگونه همان روحیه مورد اعتراض مطهری، 

تبدیل به روحیه مورد تحسین شده است.
مطهری در بازی مشــترک - و به ظاهر مقابله جویانه- با حلقه انحرافی، 
افتضاح و بی آبرویی دو طرفه اســتیضاح وزیر کار در زمســتان 91 را پدید 
آوردند که این هم از حوادث عبرت آموز اســت. در آن قضیه نیز، طرف دعوا 
و منازعــه مطهری احمدی نژاد و روحیه خاص او بود و وزیر وقت کار و رفاه 

دستمایه این دعوا شد.
سر دولت کاله رفته اما

روحانی به منتقدان پرخاش می کند
عصبانیت اخیر روحانی در ســخنرانی اش در دانشــگاه محصول سرنوشت 

نامعلوم نوزاد برجام است.
به نوشته مشــرق نیوز، آقای روحانی در دانشگاه تهران مجددا به منتقدان 

حمله کرد.
در شــرایطی که ترامپ تالش دارد تا اهداف و سیاست های خصمانه اش به 
ویژه در بخش مســائل خارجی را به پیش ببرد و حاال دیگر دست از سر جناح 
مخالف خود برداشته و کمتر منتقدینش را مورد حمله قرار می دهد اما روحانی 
رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته اســت و تمرکز خود را بیشــتر معطوف به 

منتقدین کرده است.
کمتــر ســخنرانی از رئیس جمهور می توان شــنید یــا خواند که وی 
 ســخن از نقدپذیری دولتش بزند و منتقدیــن را با الفاظی خاص تخطئه 

و تخریب نکند.
در همین حال و در شــرایطی که از رئیس دولت و تیم رســانه ای آن انتظار 
می رود تا به واسطه »زایمان ناقص برجام« پیکان حمالت خود را متوجه بدعهدی 
و سیاست خصمانه ایاالت متحده نمایند، روزنامه های زنجیره ای با بزک اروپاییان از 
تقابل اروپا و آمریکا نبرد خیالی می سازند و رئیس دولت نیز تنها به اعالم موضعی 

کم اثر علیه دولت ترامپ اکتفا می کند.
بخش عمده انرژی دولت روحانی و رسانه های زنجیره ای، مصروف حمله به 
منتقدین برجام می شود گویا بدعهدی آمریکایی ها نتیجه سیاست منتقدین بوده نه 
دولت یازدهم و دوازدهم! در این رهگذر رئیس جمهور برای توجیه عملکرد خود در 
توافق برجام از تفسیر برجامی آیات قرآن و عاشورای حسینی نیز دریغ نمی کند.

سؤال اینجاست که حسن روحانی نگران چیست؟ چرا او به منتقدین حمله 
می نماید؟

 مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند: »اشکالی که نسبت به مذاکرات هسته ای 
داشــته و داریم و مکرر نیز در جلســات با مسئوالن مطرح کردیم این است که 
مذاکره اشکالی نداشت اما باید در این مذاکره مراقبت و دقت الزم انجام می گرفت 
تا اینگونه نباشد که هر غلطی که طرف مقابل انجام بدهد، نقض برجام محسوب 

نشود اما هر اقدام ایران، نقض برجام محسوب شود«.
بیــش از همه رئیس جمهور درک کرده که روح و جســم برجام به بدترین 

شکل ممکن مورد تعرض قرار گرفته است.
متاســفانه روحانی کلید نجات از این ناکامی را در ساخت بحران می بیند؛ 
بحران ســازی هایی که برخی از آنها با وجود منقضی شدن تاریخش همچنان 
بــرای دولت مؤثر خواهد بود و حمله به منتقدین از جمله آنهاســت. در این 
صورت با تشــدید فشار از ســوی آمریکایی ها، دولت روحانی در عوض اقدام 
متقابــل، بحران های داخلی جدیدی را برای انحراف افکار عمومی از مســائل 

اصلی شکل خواهد داد.

گفت: ماجرای اقلیم کردستان و آنهمه رجزخوانی مسعود بارزانی 
و اعالم حمایت رژیم صهیونیستی از استقالل کردستان عراق به کجا 

کشید؟
گفتم: ارتش عراق بدون آن که نیازی به حمله نظامی داشته 
باشد، کرکوک را از دست عوامل بارزانی خارج کرد و نیروهای 
بارزانی با هر وسیله ای که در اختیار داشتند پا به فرار گذاشتند.

گفت: از حمایت های رژیم صهیونیستی و آمریکا که قولش را داده 
بودند چه خبر؟!

گفتم: خروســی هنگام صبح روی درخت رفته و به عادت 
معمول مشغول خواندن بود. روباهی که از آن حوالی می گذشت 
پای درخت رفته و گفت؛ به به! تو که به این خوبی اذان می گوئی 
بیا پایین تا به امامت تو نمــاز بخوانیم و ثواب جماعت ببریم 
ولی ناگهان سر و کله چوپان روستا پیدا شد و روباه پا به فرار 
گذاشت. خروس پرسید؛ مگر نمی خواستی نماز جماعت بخوانی؟ 
 پس کجــا می روی؟ و روباه گفت؛ مــی روم تجدید وضو کنم 

و برگردم!

سرویس سیاسی-
گسترده  تبلیغات  علیرغم 
روزنامه های زنجیره ای و برخی 
از دولتمردان درخصوص »ایجاد 
شکاف میان اروپا و آمریکا به 
واســطه برجام«، در روزهای 
اخیر مقامات اروپایی همصدا با 
آمریکا مدعی شده اند که باید 
از یک توافق مدت دار  برجام 
به توافقی دائمی تبدیل شده و 
مسائلی از جمله توان موشکی 
ایــران و قــدرت منطقه ای 
کشورمان نیز به آن اضافه شود.
در هفته های اخیر روزنامه های 
زنجیــره ای و برخــی از مقامات 
ارشــد دولت با هیاهوی رسانه ای 
تاکیــد کردند که »اروپایی ها روبه 
روی آمریکا قرار گرفته اند« و »در 
صورت خروج آمریکا از برجام؛ اروپا 
در کنار ایران خواهد ماند« و »اروپا 
علیه تکروی ترامپ ایستادگی کرده 

است«.
امــا ادعــای »ایجاد شــکاف 
میــان اروپا و آمریکا به واســطه 
برجام« خیلــی زود رنگ باخت. 
در همین رابطه نشریه پولتیکو در 
گزارشی نوشت:»امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه در گفت وگو 
با یک شــبکه تلویزیونی فرانسوی 
در پاسخ به این سؤال که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا به 
خاطــر مواضع تقابلــی اش درباره 
توافق هســته ای با ایران بیشتر به 
یک  شریک متخاصم برای فرانسه 
تبدیل شده اســت تا یک شریک 
محکم گفت: آمریکا متحد ماست. 
ترامــپ، رئیس جمهور قدرت اول 
دنیاست. بنابراین مهم است که وی 
را در این مشارکت، در این رویکرد 

چند جانبه تثبیت کنیم.
ماکرون افزود: به رئیس جمهور 
آمریکا گفتم که نباید توافق را پاره 
کرد و وی نیز در این زمینه مجوزی 

نداد و مسائل را به کنگره سپرد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه 
گفت: من بــه ترامپ گفتم که ما 
باید خواستار مذاکره بیشتر با ایران 

باشیم و به کنترل این کشور ادامه 
دهیم و در عین حال ایران را درباره 
بالستیک،  موشــکی  فعالیت های 

بیشتر پاسخگو کنیم.
»فدریکا موگرینی« مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز 
در جمــع خبرنگاران گفت: برجام 
توافقی اســت که کارایی دارد و ما 
برای امنیت خود به آن نیاز داریم.
از این رو از وزرا انتظار داریم که به 
شدت از اجرای توافق به وسیله همه 

طرف ها حمایت کنند.
اجرای تعهدات آمریکا

معاون  ریابکوف«  »ســرگئی 
وزیر خارجه روســیه در مصاحبه 
با خبرگــزاری تاس در واکنش به 
اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره 
افــزودن مکمل یــا یک اصالحیه 
جداگانه به توافق هسته ای تاکید 
کرد: مسکو از واشنگتن می خواهد 
به جای تالش برای اصالح توافق، 

همین توافق کنونی را اجرا کند.
بــه گزارش فــارس، ریابکوف 
افزود: چیزی کــه باید بهبود یابد 
اجــرای تعهدات آمریکاســت نه 

خود برجام.
»رکس تیلرســون« وزیر امور 
خارجــه آمریکا روز یکشــنبه در 
مصاحبه با شــبکه »سی ان ان« 
گفته بــود، »ما حقیقتا به توافقی 
نیاز داریم که گســتره بیشتری از 
تهدیدات از جانب ایران را شــامل 

شود«.
تیلرسون تأکید کرد که اصالح 
ایرادات برجام ممکن است از طریق 
یک توافق ثانویه صورت گیرد، نه با 

تغییر در مفاد برجام.
همصدایی اروپا با ترامپ

مقامــات دولــت ترامــپ در 
هفته هــای اخیر به صراحت اعالم 
کرده انــد که باید برجــام از یک 
توافق مــدت دار به توافقی دائمی 
تبدیل شده و مسائلی از جمله توان 
موشــکی ایران و قدرت منطقه ای 

کشورمان نیز به آن اضافه شود.
مقامات اروپایی نیز در هفته های 
اخیر در مواضع خود در مورد ایران 

دقیقا همین رویکرد را اعالم کردند.
اظهاراتی همچون:

- »زیگمار گابریل« وزیر خارجه 
آلمان )مهر 96(: برلین آمادگی دارد 
فشار دیپلماتیک بر ایران را افزایش 
دهد اما برجام نباید آسیب ببیند.

- »بوریــس جانســون« وزیر 
خارجه انگلیس )مهر 96(: انگلیس 
تالش می کند تا توافق هسته ای را 
حفظ کند اما ایران هم باید به سهم 
خود عمل کرده و نقش منطقه ای 

اخاللگرانه خود را کاهش دهد.
کــرون«  ما نوئــل  ما »ا  -
رئیس جمهور فرانســه )شــهریور 
96(: با توجه به تحوالت وضعیت 
منطقه و فشار فزاینده ای که ایران 
به منطقــه وارد می کند و با توجه 
به فعالیت رو به گسترش ایران در 
زمینه موشک های بالستیک، باید 
برای محدود کردن فعالیت موشکی 
ایــران و تمدیــد محدودیت های 
برجام بر غنی ســازی ایران برای 
دوران پس از ســال 2025، با این 

کشور گفت وگو کرد.
- »آنگال مــرکل«، صدراعظم 
آلمان و »ترزا می«، نخســت وزیر 
انگلیس در گفت وگوی تلفنی)مهر 
96(: الزم است جامعه جهانی برای 
منطقه ای  فعالیت هــای  با  مقابله 
بی ثبات کننــده ایران و بررســی 
درباره  نگرانی ها  رفــع  روش های 

برنامه موشکی ایران همراه شود.
- »ژان ایــو لودریــان« وزیر 
خارجــه فرانســه )مهــر 96(: ما 
سؤاالتی جدی در مورد رفتارهای 
ایران از جمله برنامه موشکی داریم.
حفظ برجام به هر قیمت!

متاسفانه اظهارات مقامات ارشد 
دولت در روزهای اخیر نشان دهنده 
این است که دولت همچنان در پی 
»حفظ برجام به هر قیمت« است.

ایــن در حالــی اســت که به 
اذعان دولتمردان، علیرغم سپری 
شــدن 27 ماه از امضای برجام و 
همچنین ســپری شدن 21 ماه از 
اجرای برجام، این توافق نه تقریبا 
بلکه تحقیقا هیچ دستاوردی برای 

ایران در پی نداشته است.
برجام- از همــان روز امضای 
توافق یعنــی تیرماه 94- تاکنون 
به صورت یکطرفه اجرا شده است. 
توافقی که امتیازاتش همگی برای 
آمریکا و محدودیت هایش همگی 

برای ایران است.
واکنــش منفعالنــه دولت در 
موضوع برجام، این پالس را به طرف 
مقابل می دهد که تا می توانید ایران 
را تحت فشار قرار داده و تحریم ها 
را افزایش دهید و خیالتان راحت 
باشــد که کوچکترین اقدام عملی 
نیز از ســوی دولت ایران دریافت 

نخواهید کرد!

همصدایی فرانسه، آلمان و انگلیس با آمریکا

داللی اروپا برای دور تازه
باج خواهی آمریکا از ایران

دانشگاه  مؤسس  هیأت  رئیس 
آزاد اســالمی در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به مواضع ترامپ و پس از 
آن مقامــات اروپایی درباره برجام، 
گفت: به نظر می رسد تقسیم نقش 
برخی  به طوری که  داده اند  صورت 
علیه برجام سخن می گویند، برخی 
برجام را مشروط به حضور منطقه ای 
می کنند و برخی در مورد ســاخت 

موشک ها سخن می گویند.
به گزارش فارس، علی اکبر والیتی در 
حاشیه مراسم رونمایی از منظومه فکری 
مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران 
گفــت: توافق برجام به هیچ وجه تجدید 

نمی شود و مذاکره ثانویه هم نداریم.
وی افزود: آمریکا متعهد است که به 
تعهداتش عمل کند و اعضای 1+5 نیز باید 
در صورت عدم اجرای تعهدات، آمریکا را 
ملزم کنند.والیتی در رابطه با ســخنان 
اخیر رئیس جمهور آمریکا، گفت: سخنان 
ترامــپ حرف تازه ای نیســت و او بدون 
تعقل سخن می گوید و هرگاه که سخنی 
می گوید، اشــکالی در آن وجود دارد که 
پس از صحبتش اطرافیانش می خواهند 

آن را ترمیم کنند.
رئیس هیأت مؤســس دانشگاه آزاد 
اسالمی اظهار داشــت: آمریکایی ها چه 
در زمان اوبامــا و چه در زمان ترامپ به 
عهدشان وفا نکردند و بارها عهدشکنی 
کرده اند که باید مورد مؤاخذه اعضای 5+1 

قــرار بگیرند.وی با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی نیازی به تأیید یــا عدم تأیید 
آمریکا ندارد، گفت: جمهوری اســالمی 
ایــران متعلق به منطقه اســت و دلیل 
حضورش در منطقه مشخص است. ولی 
ما باید از آمریکایی ها بپرســیم که شما 

اینجا چه می کنید؟
والیتی ادامــه داد: آمریکایی ها در 
منطقه حضور دارند تا کشورها را تجزیه 
و تضعیف کنند و حضورشان در عراق و 
سوریه نیز به همین دلیل است و به دلیل 
اینکه ایران با این کارهایشــان مخالفت 
می کند و دعــوت حکومت های قانونی 
منطقه چه عراق و چه ســوریه را اجابت 
کــرده با ایران مخالفت می کنند. اما کار 
ایران کار مشروعی است و ما حتما دعوت 
مشروع حکومت های قانونی را پاسخ مثبت 

می دهیم.
رئیس هیأت مؤســس دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت: اگر کمک های جمهوری 
اســالمی به حکومت های قانونی عراق 
و ســوریه نبود، امروز در بغداد و دمشق 
تروریست های داعش حکومت می کردند.

وی افزود: اینکه برخی کشــورهای 
اروپایی گفته اند برجام معتبر اســت اما 
برایش تبصره قرار داده اند و آن را مشروط 
به مذاکره بــرای حضور منطقه ای ایران 
دانســته اند، درست نیســت زیرا حضور 
مشــروع منطقه ای ما و ساختن امکانات 
دفاعی به خصوص موشک ها قابل مذاکره 

نیست و توهینی که به مردم ایران شده نیز 
پاسخ داده می شود.والیتی اظهار داشت: 
مردم منطقه به خصــوص عراق پس از 
بازپس گیری کرکوک پاسخ محکمی به 
آمریکا دادند، آمریکایی ها به دنبال تجزیه 
هستند که این مسئله با خواسته مردم 
عراق و سوریه مطابقت ندارد.رئیس هیأت 
مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: مردم 
منطقه پاسخ ترامپ را می دهند و مانند 
ویتنام دماغ آمریکا را به خاک می مالند و 
ترامپ با ذلت از منطقه خارج می شود.وی 
افزود: به نظر می رسد تقسیم نقش صورت 
داده انــد به طوری که برخی علیه برجام 
سخن می گویند، برخی برجام را مشروط 
به حضور منطقه ای می کنند و برخی در 
مورد ساخت موشک ها سخن می گویند، 
ایران نه در دفاع از امنیت، استقالل، نه در 
دفاع از تمامیت ارضی خودش و کشورهای 
منطقه از کسی اجازه نمی گیرد زیرا این 

مسائل به مردم منطقه مربوط می شود.
رئیس هیأت مؤســس دانشگاه آزاد 
گفت: گذاشتن نام جعلی بر خلیج فارس 
فقط از کسی که رئیس رژیم صهیونیستی 
است و به جای رجل سیاسی باید آن را 
رجاله سیاســی نامید و دوره گرد منطقه 
شده است می تواند، برآید. افراد صاحب نظر 
و متین در غرب از دخالت های بی جای او 
گریزانند و حامیان آن هم رأس مرتجعین 
منطقه هستند که به دنبال احیای عصر 

جاهلیت اند.

والیتی:

آمریکا و اروپا در ماجرای برجام 
علیه ایران تقسیم كار كرده اند

یادداشت روز

 CNN روز شنبه هفته جاری گروه خبری شبکه تلویزیونی
برای مصاحبه به کیهان آمده بود و سخن از برجام و مذاکرات 
و چالش ۱۴ ساله هسته ای غرب با جمهوری اسالمی ایران در 
میان بود. نگارنده به گزارش سه سال قبل سی ان ان  اشاره 
کردم که در آن آمده بود مجموعه بمب های اتمی موجود در 
جهان بدون احتساب کالهک های هسته ای، بیش از ۱۷ هزار 
بمب اتمی است که بیشترین تعداد آن متعلق به آمریکاست 
و از مصاحبه کننده پرسیدم؛ در حالی که آمریکا هزاران بمب 
اتمی در اختیار دارد و تنها کشوری است که از سالح اتمی 
برای قتل عام انسان ها در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرده 
است آیا خنده دار نیست که ادعا می کند نگران است مبادا 
ایران تا پایان ســال ۲۰۱۸ موفق به ساخت یک بمب اتمی 
شود؟! یک بمب اتمی احتمالی ما که کمترین سابقه تجاوز به 
کشورهای دیگر نداشته ایم برای جامعه جهانی نگران کننده 
است یا هزاران بمب هسته ای که آمریکا به عنوان تنها کشور 
استفاده کننده از بمب هسته ای در اختیار دارد و در سراسر 
تاریخ خود نیز هیچ سالی را بدون جنگ افروزی پشت سر 
نگذاشته است؟! مشکل شما با جمهوری اسالمی ایران فعالیت 
هسته ای کشورمان نیست، به قول جرج فریدمن مشکل شما 
آن است که ایران نه فقط بدون رابطه با آمریکا بلکه زیر باران 
توطئه های سی و چند ساله آمریکا توانسته است به بزرگترین 
کشور منطقه در هر دو عرصه نظامی و تکنولوژیک تبدیل 
شود و عقبه های استراتژیک آمریکا در منطقه را به مقابله با 
آمریکا و حمایت از ایران اسالمی بکشاند. آمریکا از نخستین 
روزهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی به سختی با ما درگیر 
بوده است، در آن سالها که مسئله هسته ای در میان نبود! 

خبرنگار سی ان ان، البته این سؤال را بی پاسخ گذاشت و 
حق داشت، چون پاسخی نداشت!

بسیار ساده لوحانه است اگر برای چالش هسته ای چندین 
ساله با غرب و مخصوصا آمریکا و اروپا نقشی بیشتر از یک 
»بمب صوتی« و یا یک »نارنجک دودزا« قائل باشیم. کاربرد 
بمب های صوتی و نارنجک های دودزا ایجاد صحنه مصنوعی 
با هدف دور کردن ذهن و نگاه مســئوالن کشور حریف از 
مسائل و مشکالت اصلی کشورشان و سرگرم کردن آنان به 
مسائل کم اهمیت و یا دست چندم جانبی است. متاسفانه 
این بمب صوتی برای آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی 
آن نتیجه مطلوب را به دنبال داشته است و مخصوصا باعث 
شده است که دولت یازدهم -و در ادامه آن دولت دوازدهم- 
تمامی امکانات و ظرفیت های نظام را در این جاده فرعی به 
کار گرفته و هزینه کند! و در همان حال از مسائل و مشکالت 
اصلی و اساسی مردم و نظام دور شده و غافل بماند. دقیقا 
به همین علت است که آمریکا و متحدان اروپایی آن برجام 

را رها نمی کنند.
فهم این نکته که امروزه آمریکا از برجام به عنوان یک 
بمب صوتی یا نارنجک دودزا علیه کشورمان استفاده می کند 
نه پیچیده است که درک آن به اذهان ژرف اندیش محتاج 
باشد و نه پنهان است که برای فهم آن به اسناد محرمانه و 
طبقه بندی شده نیازی باشد! فقط یک نیم نگاه به مشکالت 
موجود نظیر بیکاری، رکود، گرانی افسارگســیخته کاال و 
خدمات عمومی، تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های 
تولیدی و... به وضوح نشــان می دهد که درگیری و چالش 
واقعی در این عرصه ها جریان دارد و اختصاص همه فکر و ذکر 
مسئوالن به برجام و هزینه کردن تمامی امکانات و ظرفیت ها 
برای آن، بازی در میدان دشمن است. منظور این نیست که به 
چالش هسته ای اهمیت ندهیم بلکه سخن آن است که همه 
ظرفیت ها را در این سبد نریزیم. مگر نه اینکه آمریکا از برجام 
برای زمین گیر کــردن اقتصادی ما بهره می گیرد؟ بنابراین 
بی توجهی به عرصه اقتصادی کشور و غفلت از ظرفیت های 
داخلی -که ُلب کالم در اقتصاد مقاومتی است- به یقین آب 
ریختن به آسیاب دشمن خواهد بود. حریف اصرار دارد که 
ما را در حالتی از انفعال و بالتکلیفی نگاه دارد و متاســفانه 
دولت محترم نیز به امید آنکه از این ســتون به آن ستون 
فرجی باشد!! به این انفعال تن داده است و گشایش را فقط 
در کنار آمدن با آمریکا جســتجو می کند و به قول خواجه 

شیراز »آنچه خود دارد را از بیگانه تمنا می کند«!
به آسانی می توان تصور کرد که اگر با قاچاق ساالنه چند 
ده میلیارد دالر مقابله شود و از ورود بی رویه کاال به کشور 
خودداری کنیم، نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان معوقات 
بانکی از مفت خورها گرفته شده و به مراکز تولید تزریق شود 
- گفتنی است این مبلغ از معوقات بانکی سه برابر دالرهای 
آزاد شده در برجام است - طرح های عمرانی که متخصصان 
داخلی کارآمدی باالی خود را در انجام آن بارها نشان داده اند 
به بیگانگان سپرده نشود، برای نقدینگی بیش از ۱۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان که مرحوم هاشمی معتقد بود فقط با چند ده 
درصد آن می توان کشور را اداره کرد، چاره اندیشی شود، این 
تلقی که ایرانی ها فقط در پختن آبگوشت بزباش و خورشت 
قرمه سبزی تخصص دارند! و یا باید از خارج مدیر وارد کنیم، 
کنار گذاشته شود، کترینگ راه آهن را به اتریشی ها ندهیم 
و ساخت فالن بزرگراه را به ایتالیایی ها نسپاریم، شهرهای 
بزرگ و کوچک را به پارکینگ متراکم خودروهای خارجی 
تبدیل نکنیم و... نه فقط بســیاری از مشکالت اقتصادی 
برطرف خواهد شد بلکه زمینه باج خواهی به بهانه برجام را 
هم از دسترس آمریکا خارج کرده ایم. آیا می توان کمترین 
تردیدی داشت که ماموریت تعریف شده برجام از نگاه حریف، 
غفلت مسئوالن کشورمان از راه کارهای در اختیار خودمان 
برای حل مشکالت اقتصادی و احساس نیاز کاذب به گشایش 

از جانب آمریکاست ؟!
 و این قصه سر دراز دارد...

 بمب صوتی برجام!

اتحادیــه اروپا بــه رویکرد 
درقبال عهدشکنی  مزورانه خود 

آمریکا در برجام ادامه می دهد.
شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
بدون اعتراض جدی به عهدشکنی های 
پیاپی آمریکا بر ســر برجام نوشــت: 
اتحادیه اروپا تصمیــم دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر اعالم 
عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای را 
یک فرایند داخلی آمریکا تصور می کند. 
اتحادیه اروپا آمریکا را تشویق می کند 

به برجام پایبند باشد. 
در ادامه این بیانیه ضمن همراهی 
با آمریکا تصریح شده است: درحالی که 
اروپا درخصوص موشک های  اتحادیه 

بالســتیک )ایران( و افزایش تنش ها 
در منطقه نگران است، اما بر ضرورت 
پرداختن به مســائل خارج از برجام 
به شــکل مناســب و در جــای خود 

تاکید دارد.
یادآور می شــود 3 کشور اروپایی 
پیش از این با ارســال نامه رسمی به 
شــورای امنیت، درباره توان موشکی 
ایران اظهــار نگرانی کردند اما همین 
دولت ها، نامه مشــابهی درباره نقض 
علنی برجام به شورای امنیت سازمان 
ملل نداده اند. فرانسه و انگلیس و آلمان 
همچنین خواستار ادامه مذاکرات برای 
محدود کردن برنامه موشــکی ایران 

هستند که همسویی با آمریکاست.

اتحادیه اروپا: موضع ترامپ درباره برجام 
مسئله داخلی آمریکاست!


