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اسب شطرنج

* رئیس جمهور گفته ملت ایران در برابر دیکتاتوری آمریکا سر خم نمی کند؟ 
بله درســت است،  ملت همواره چنین بوده است. کسانی سر خم کردند که 

آمریکای شیطان بزرگ را کدخدای دنیا خواندند و به او اعتماد کردند.
0935---7667
* برخی مســئولین پس از عربده کشــی های ترامپ، درس آمریکاشناسی 
می خواهند به ملت بدهند در صورتی که ملت ما قریب 4 دهه بعد از انقالب 
و 5-4 دهــه قبل از انقالب ضرر و زیان های زیادی از هر دو حزب فیل ها و 
االغ های شیطان بزرگ دیده است و آمریکا را بهتر از آقایان می شناسند. به 
جای این حرف ها، لطف کنند خواسته های رهبر و ملت را در مورد برجام مو به 
مو اجرا کنند و از حاشیه سازی ها بپرهیزند. شعار کافی است. مرد عمل باشید.
عباسی

* دولــت برای خروج از برجام مرتب اگر اگر می کند چرا این شــجاعت را 
ندارند که بگویند برجام به صورت یک طرفه لغو شــده است تا ملت تکلیف 

خودش را بداند.
0912---8853

* بازی جدید آمریکا با برجام برای این است که ایران را به آغوش اروپا پرتاب 
کند تا این بار کشورهای اروپایی ما را با وعده های نسیه خود مشغول نگه  دارند. 
متاسفانه دیده می شود که روزنامه های زنجیره ای این راه را دنبال می کنند.
0919---6858

* وزیر خارجه انگلیس طی تماس تلفنی با آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان 
گفته از برجام حمایت می کند. چرا آقای ظریف نگفته که این چه حمایتی از 

برجام است که نمی توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم؟!
0912---7977

* چگونه می توان باور کرد که در برجام فرانسه مخالف آمریکا باشد در حالی 
که طرح فریبنده مکمل برجام و مذاکره جدید را فرانسوی ها بودند که برای 

اولین بار مطرح کردند.
0919---8895

* اروپا را چگونه می توان به توافقات پایبند دانســت در حالی که که هنوز 
افتتاح حســاب و یا همکاری های بانکی با اروپا غیرممکن است؟ دولت باید 
تغییر نگرشــی  هوشــمندانه و واقع بینانه  نسبت به اروپا داشته باشد. چون 

به خوبی می داند که در دوران پسابرجام تحریم ها در واقع لغو نشده است.
0914---0332
* دنبال اروپا راه افتادن دولت ایران یک اشــتباه استراتژیک است. این کار 
14 ســال پیش در سال 82 تجربه شد و دیدیم که جواب نداد و کشورهای 

اروپایی دست ما را در پوست گردو گذاشتند.
0917---2693

* دولتمردان حاال که بعد از 4 ســال بســتن با کدخدا راه به جایی نبردند، 
به سراغ داروغه یعنی اروپا رفته اند. 96/7/19 یکی از مقامات شیطان بزرگ 
اعالم کرد هرچند بازار ایران برای اروپا چهارصد میلیون دالر درآمد دارد ولی 
نباید فراموش کنند که با تجارت چند ده میلیاردی آمریکا روبه رو هستند! به 
همین روشنی می توان مواضع اروپایی ها را حدس زد! همین آلمان سینه چاک 
برجام که موطن اصلی صهیونیست هاســت توسط یک موسسه زپرتی سی 
و هشــت صفحه دروغ علیه ایران داده که مستمســک جدید آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی است.
0936---6210
* اینکه دولت دلش را به ایستادگی اروپا در مقابل آمریکا خوش کند و بخواهد 

از این طریق مشکل برجام را حل کند نوعی خودفریبی است.
0935---5270
* از اول انقالب دو طرز تفکر در رابطه با آمریکا وجود داشــت. یکی تفکر 
مقاومــت در مقابــل آمریکا که صاحبان این اندیشــه نیروهای حزب اللهی 
بودند، تفکر دیگر معتقد به ســازش با آمریــکا بود. صاحبان این طرز تفکر 
ابتدا ملی گراها بودند بعد از آن اصالح طلبان معتقد به این راه شدند. حوادث 
انقالب به ویژه حوادث پس از برجام ثابت کرد صاحبان تفکر مقاومت یعنی 
نیروهای حزب اللهی درست می گفتند. حال وقت آن است که اصالح طلبان 
خود را به معنای واقعی کلمه اصالح کنند و دست از اعتماد به آمریکا بردارند 

و اگر می توانند گذشته پرخسارت خود را جبران نمایند.
صادق پور

* ترامپ چهره واقعی آمریکا را نشــان می دهد که مانند گرگی که قادر بر 
انجام کاری نیســت، فقط زوزه می کشد! باید به طور عملی به سخن شهید 
مظلوم بهشــتی تحقق بخشــید که گفت: ای آمریکا از ما عصبانی باش و از 

این عصبانیت بمیر! 
0911---2435

* ترامپ دیوانه نیســت بلکه باطن شــیطان بزرگ را نشان می دهد. دیوانه 
خواندن ترامپ کار بزک کنندگان آمریکا در داخل کشور است حال که چهره 
واقعی آمریکا از طریق رفتار ترامپ بر همگان معلوم شده عوامل آمریکا آدرس 

انحرافی می دهند.
0910---1162
* برجام قرار بود رونق زا باشــد اما کسری 18 هزار میلیاردی بودجه دولت 
نشان دهنده این حقیقت تلخ است که برجام موجب شده کسری شدید بودجه 
دولت زندگی مردم را به شرایط نامطلوب تری سوق دهد. این کسری بودجه 

همانند تحریم های جدید و... از دستاوردهای برجام است!
021---5898

* ضمن تشکر از سیما برای معرفی چهره واقعی آمریکا و پخش گوشه های 
کوچک از خیانت های بی شمار آنها باید گفت ولی این نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب است! چه می شد اگر این برنامه در آغاز مذاکرات برجام پخش می شد؟ 

آمریکا که همین آمریکا بود!
دوالبی

* دفاع آقای رئیس جمهور از سپاه پاسداران را می ستاییم ولی خوب بود در 
گذشته هم این کار را می کردند.

0912---2770
* با توجه به عشــق خالص جوانان به امام راحل)ره( و رهبر معظم انقالب، 
شایسته است بیلبردها و بنرها و تبلیغات شهرها با توجه به عربده کشی شیطان 
بزرگ، از تبلیغ مصرف کاالهای خارجی پاکسازی و به سخنانی از امام راحل و 
خلف صالحش در مورد شیطنت آمریکا و اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند تبدیل شود و با توجه به جنبه سیاسی ورزشی، پیراهن بازیکنان منقش 
به »خلیج همیشه فارس« گردد تا تأثیر خود را بگذارد و تمامی شهرها توسط 

فرهنگی شهرداری ها به فضای ضد شیطان بزرگ تبدیل شود.
ترابی- تهران

* مواضع ضدایرانی ترامپ موجب نشــد تا صدا و ســیما از پخش فیلم های 
ســاخته آمریــکا خودداری کند و یا کمتر پخش کنــد، این چند روز اخیر 
حتی پخش این نوع برنامه ها زمان بیشتری از آنتن صدا و سیما را به خود 
اختصاص داده اســت! پاسخ توهین ترامپ به مردم ایران در رسانه ملی باید 

تحریم محصوالت رسانه ای این کشور باشد.
شریفی از اصفهان و 2914---0912

* به کدام موضع آقای رئیس جمهور دل خوش کنیم در تبلیغات انتخاباتی 
خود ســپاه پاسداران را به دلیل آزمایش موشک زیر سؤال بردند ولی امروز 

می گویند سپاه عزیز ما و کشورهای منطقه است.
0937---7353

* دفاع از سپاه پاسداران توسط بعضی شخصیت ها زمانی ارزشمند است که 
خالصانه باشد و این کار به دور از بهره برداری سیاسی صورت بگیرد.

0938---1070
* به نظرم اگر اسامی سارقان بیت المال و مدیران نجومی و خالفکار رسانه ای 
شود به طور قطع بسیاری از مدیران متخلف سعی می کنند کار خالف خود 
را کنار بگذارند و یا جرأت تخلف نداشته باشند. دستگاه قضایی امتحان کند.
دشتی

* مگــر در هفته قوه قضائیه آقای اژه ای نگفتند نظارت بر خود را تشــدید 
می کنیم؟ آیا بهترین شیوه نظارت، نظارت مردمی نیست؟ چرا تلفن گویای 

قوه هم حذف شده است؟
0910---9149
* برخی از محصوالت لبنی با وزن کمتری به دست مصرف کننده می رسد، 
عدم موافقت ها با افزایش قیمت محصوالت لبنی موجب شده برخی کارخانه ها 
از حجم آن بکاهند که این رفتار مصداق بارز نقض حقوق مصرف کننده است. 

مسئولین رسیدگی کنند.
021---1169

یادداشت میهمان

مجازات فتنه گران اعدام است
نه بازی برد - برد

محمدرضا عارف می گوید رفع حصر باید یک بازی برد-برد باشد.
وی در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا گفته است: معتقدم در برخی از امور 
نباید مسائل را رسانه ای کنیم و بجای آن باید برای حل مشکل اقدام کنیم. در 
واقع باید احتیاط کنیم و شرایط کشور و نهادهای دست اندرکار را در نظر بگیریم 

و کمیته ای که در فراکسیون تشکیل شد، نیز در همین مسیر بود.
وی می افزاید: در تابســتان 92 در مســیر ایجاد گشایش در بحث حصر تا 
حدودی نزدیک شده بودیم. از طرفی با رویکردی که ما داریم و با شناختی که 
از نهادهای مختلف دارم، می دانم این موضوع باید یک موضوع برد - برد باشد. 
نبایــد یــک جریان بخواهد از آن به نفع خود اســتفاده کند. با این حال برخی 
اظهارنظرها در رســانه ها کار را به تأخیر می اندازد. شما به برخی موضع گیری ها 
در شهریور 92 نگاه کنید. بنابراین بنده همواره به اعضای فراکسیون گفته ام که 

اگر کاری می کنید، بی سر و صدا موضوع را دنبال کنید.
به دلیل مدیریت این مسائل، کمیته رفع حصر تشکیل شد و بالفاصله پس از 
تشکیل، تأکید کردم این موضوع به هیچ عنوان رسانه ای نشود. برنامه ای مشخص 
داشتیم و مالقات هایی نیز در نظر گرفتیم که گام به گام انجام دهیم اما متأسفانه 
پس از اولین مالقات، یک عضو بیرون از کمیته رفع حصر، موضوع را رســانه ای 

کرد و ادامه کار با تأخیر ناخواسته روبرو شد.
در این که آقای عارف تحت فشار فتنه گران و افراطیون مدعی اصالح طلبی 
اســت، تردیدی وجود ندارد. این طیف طی چند ســال گذشته علناً از عارف به 
عنوان اصالح طلب بدلی و قالبی و تحریک شــده نیروهای امنیتی نام بردند و 
پس از حضور وی در مجلس نیز بارها وی را مورد اهانت و سرزنش قرار داده اند 

تا از این طریق، وی را وارد بازی خود کنند.
در عین حال باید متذکر شد که ماجرای خیانت سران فتنه در آشوب نیابتی 
سال 88، بازی یا معامله نیست که بتوان درباره آن از تعبیر برد-برد استفاده کرد. 
این جماعت با دامن زدن به دروغ تقلب در انتخابات، تحریک به آشوبی کردند که 
سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس سالها برای آن تدارک کرده 
بودند و انتظارش را می کشــیدند. فتنه گران حیثیت و اعتبار جمهوری اسالمی 
را مورد هتک حرمت قرار دادند و خیانت بزرگی را مرتکب شــدند که در طول 
تاریخ انقالب اسالمی بی سابقه بود. چنین خیانتی در حکم بغی و محاربه است و 
مجازات آن روشن است؛ در عین حال سران فتنه صرف نظر از اینکه نظام برای 
خیانــت آنها چه مجازاتی را در نظر بگیرد، موظفند از نظام و مردم عذر تقصیر 
بخواهند. هیچ نظامی با خائنین به کشور، معامله برد-برد نمی کند. تلخی و بزرگی 
این خیانت آن قدر مشهود است که آقای عارف اذعان می کند برای رهاندن سران 

فتنه، دست به پنهانکاری زده اند.
ریزش ده درصدی رای روحانی
و تله گذاری سردسته افراطیون

عبداهلل نوری می گویــد 10 درصد از رای دهندگان روحانی از رای دادن به 
وی پشیمانند.

وزیر کشور تندروی دولت اصالحات اخیرا با برخی اصالح طلبان چهارمحال 
وبختیاری مالقات کرد. به گزارش نشــریات اصالح طلــب نوری در این دیدار 
می گوید: »یکی از دوستان حاضر در جلسه به نتیجه یک نظرسنجی اشاره داشت 
کــه حدود 10 درصد از مردمی که به آقای روحانی رای داده اند گفته اند اگر به 
زمان انتخابات برگردیم به روحانی رای نمی دهیم. اگر نتیجه این نظرسنجی دقیق 
باشد، این پرسش قابل طرح است که مگر اصالح طلبان و بدنه اجتماعی حامی 
اصالحات، چه انتظاری از دولت داشــته اند و چه دورنمایی از دولت دوازدهم در 

ذهن خود ترسیم کرده بودند که به سرعت دچار یاس گردیده اند؟«
عبداهلل نوری افزود: »البته این نگرانی وجود دارد که مردم به مرور از رفتار 
دولت سرخورده شوند و این سرخوردگی را از چشم اصالح طلبان ببینند، چون 

با تایید و حمایت اصالح طلبان به این دولت رای داده اند.«
عبــداهلل نوری در ادامه گفت: »اصالح طلبان باید همچنان انتظارات خود را 
بیان کنند و از آقای روحانی بخواهند جهت تحقق وعده هایی که داده  و انتظارات 

اکثریت جامعه که به او رای داده اند، تالش جدی و همه جانبه نماید.«
اگر نیاز به تعامل با حکومت هست که هست، نباید به قیمت از دست دادن 
پشتیبانی وهمراهی رای دهندگان باشد. چنانچه رای دهندگان بر ما خرده گرفته از 
ما فاصله گرفتند، باید بدانیم یک جای کار اشکال دارد و به سرعت درجهت اصالح 
گام برداریم. درغیر این صورت جریان فکری اصالحات آسیب خواهد دید. آقای 
روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده هایی داده است. پافشاری بر وعده های 
انتخاباتی و تکرار آنها توسط اصالح طلبان باعث می شود که رئیس جمهور و دولت 
در مقابل مراکز قدرتی که می خواهد با آنها تعامل کند، قدرتمندتر حرف بزند.

تالش منافقانه عبداهلل نوری برای نسبت دادن ریزش اقبال رای روحانی به 

عدم تقابل کافی وی با حاکمیت و نهادها درحالی است که متاسفانه آقای روحانی 
و برخی مقامات دولتی در دامن دوقطبی های مســموم و دروغین، کم در زمین 
افراطیون مدعی اصالحات بازی نکردند. بنابراین خألای ازجهت تولید این قبیل 
رفتارهای افراط گرایانه وجود نداشته باشد. بنابراین ریزش 10 درصدی مورداشاره 
قطعا به عملی نشــدن وعده های اقتصادی و معیشتی دولت مربوط می شود که 
اتفاقا در این عرصه، بخش عمده ای از مسئولیت ناکارآمدی و فرصت سوزی دولت 

متوجه افراطیون مدعی اصالحات است.
تظاهر نوری به حمایت از روحانی درحالی است که نامبرده دو دهه قبل از 
مخالفان دوآتشه روحانی بود و حتی برای اینکه روحانی در دولت هاشمی وزیر 

نشود، وزارت کشور را برعهده گرفت.
افراطیون مدعی اصالح طلبی و عناصری نظیر نوری سهم عمده ای در ناکارآمد 
و فشل کردن دولت اصالحات و ناراضی کردن مردم داشتند. وی شخصا در فتنه 
سال 88 نقش آفرینی می کرد؛ فتنه ای که دست اندرکاران آن ازسوی روحانی به 

عنوان مزدور آمریکا و اسرائیل معرفی شدند.
مردم عادی را هم به همین سادگی

استخدام می کنید آقای زنگنه؟!
آیا وزیر به راحتی دختر نماینده مجلس، مردم عادی را هم در وزارت نفت 

استخدام می کند؟ 
ســایت تابناک با طرح پرســش فوق نوشــت: چند روز پیش بود که بیژن 
زنگنه، وزیر نفت پشــت خط تلفنی یک برنامه تلویزیونــی آمد تا درباره علت 
اســتخدام دستوری دختر یکی از نمایندگان مجلس توضیحاتی دهد. ماجرا به 
اینجا برمی گشت که تصویری از نامه استخدام دختر یکی از نمایندگان مجلس 
با دســتور شخص وزیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود و این در حالی 
اســت که ماجرای استخدام دانشجویان دانشکده نفت در یکی دو سال اخیر به 

چالش بزرگی برای این وزارت خانه تبدیل شده است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در توجیه علت استخدام دختر نماینده مجلس 
گفت: ضوابط استخدامی برای افرادی که مدرک PHD دارند، با دارندگان مدرک 
لیســانس و فوق لیسانس متفاوت اســت. آنها احتیاج به شرکت در آزمون های 
اســتخدامی ندارند و فقط در صورت داشتن صالحیت و شایستگی می توانند با 

دستور استخدام شوند.
زنگنــه در ادامه هم می گوید، او برای افراد عادی هم این کار را انجام داده، 
ولی این مورد به دلیل سیاســی بودن مورد توجه قــرار گرفته، وگرنه خارج از 

چهارچوب شایسته ساالری نیست.
طبیعی اســت که سخنان زنگنه با واکنش های فراوانی روبه رو شد، به ویژه 
اینکه این روزها حساسیت مردم روی »ژن های خوب« هم بیشتر از گذشته است. 
بخــش قابل توجهی از معترضان به این رفتار زنگنه را هم البته دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت تشکیل می دهند که با سیاست های جدید 

زنگنه امیدی به جذب در بدنه این وزارت خانه ندارند.
اکنون باید پرسید، آیا همه جوانان مستعد می توانند به راحتی دختر نماینده 

مجلس در وزارت نفت استخدام شوند؟
»انجماد توافق« با اسم مستعار

نقض برجام ازسوی دولت و کنگره آمریکا
اعضای کنگره آمریکا ضمن حمایت از سیاست ترامپ درقبال برجام می گویند 

قصد انجماد برجام را دارند.
به گزارش واشنگتن پست باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی سنای 
آمریکا گفت اصالحیه ای درباره توافق هســته ای تهیه خواهد کرد که هدف آنها 
»انجماد برجام« و نه تخریب آن است و در واکنش به انتقادهای ترامپ از شکل 

کنونی این توافق تهیه می شود.
این روزنامه نوشت: کورکر سناتور ایالت تنسی که با وجود مشاجرات اخیر با 
دونالد ترامپ تا حدی اقدام های او علیه ایران را تایید می کند، به همین منظور 
می خواهد طرحی )برجام( را که در ســال 2015 به تصویب رسید، اصالح کند. 
براســاس این طرح در صورت عدم پایبندی ایران به برجام، تحریم های آمریکا 

علیه ایران دوباره اعمال می شود.
در اصالحیه کورکر، ایران اگر شرایط جدید )مانند بازرسی های سخت گیرانه تر 
و صرف نظر نمودن از »بند غروب« که برخی از محدودیت های هسته ای ازجمله 
غنی ســازی اورانیوم را پس از 8 سال رفع می کند( را رعایت نکند، تحریم های 

آمریکایی از سرگرفته می شود.

کورکر ضمن اذعان به آنکه می توان این اصالحات را به منزله تالش آمریکا 
برای تجدیدنظر یک جانبه در یک توافق چندملیتی دانست، گفت که قصد وی 

نه تخریب برجام، بلکه »انجماد« آن است.
کورکر گفت: نمی خواهیم عملی در نقض برجام انجام دهیم )!(

به گفته وی، کنگره می تواند توافق را حفظ کرده و زمینه را برای مذاکرات 
بیشتر با ایران و متحدان آمریکا مهیا سازد. این راهی برای آغاز گفت وگو است.

ازســوی دیگر پیتر روســکام عضو مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای 
از سیاســت ترامــپ درمقابل ایران حمایت کرد و نوشــت: »مــن از تصمیم 
رئیس جمهوری در تایید نکردن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( تحت قانون 

بازنگری توافق هسته ای سال 2015 حمایت می کنم.
توافق کنونی به موضوع حمایت ایران از تروریسم، پیشبرد برنامه موشکی این 
کشور و دیگر فعالیت های قانونی اش نمی پردازد و درمقابل به خصومت آمیزترین 
فعاالن آن همچون سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شرکت های حامی آن ازجمله 
ایران ایر پاداش می دهد. درجریان این سیاست جدید من قویا رئیس جمهوری را 
به جلوگیری از فروش هواپیما به ایران ایر تا زمان توقف حمایت آن از تروریسم 

تشویق می کنم.«
روحانی در زمینه امیدهای اقتصادی موفق نبود

یــک فعال اقتصادی حامی برجام در ماه هــای آغازین اجرای آن، می گوید 
»روحانی در عرصه امیدهای اقتصادی موفق نبود.«

اسداهلل عسکراوالدی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با روزنامه 
آرمان و در پاسخ این سؤال که  »سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی به 
چه میزان در چهار ســال گذشته موفق بوده است؟« تصریح کرد: سیاست های 
اقتصادی آقای روحانی جز درباره برجام در بقیه مسائل زیاد موفق نبوده است. 
به نظر من آقای روحانی در زمینه »تدبیرهایی« که به خرج دادند موفق بودند 
امــا درباره »امیدها« موفق نبوده اند. در شــرایط کنونی مهم ترین مطالبه مردم 
اشتغال است و این معضلی است که بسیاری از خانواده های ایرانی با آن دست 
به گریبان هستند. یک جوان برای زندگی خود نیاز به همسر، مسکن و امکانات 
دارد. با این وجود اگر ما به جای اینکه این امکانات را به جوانان بدهیم تنها به 
آنها شــغل بدهیم، خودشان دیگر مسائل را تهیه می کنند. درنتیجه شغل برای 
جوانان از همه چیز مهم تر اســت. به همین دلیل نیز آقای روحانی باید تالش 
زیادی انجام بدهد تا مشکالت جوانان در زمینه اشتغال و ازدواج را حل کند تا 

جوانان با دغدغه کمتری به خدمت به کشور بپردازند.
وی می افزایــد: فعاالن اقتصادی انتقاداتی به عملکرد آقای ســیف در بانک 
مرکزی در چهار سال گذشته داشتند که با ابقای ایشان شرایط جدیدی به وجود 
آمده است. به نظر من آقای روحانی برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم در چهار 
ســال آینده باید سه اقدام مهم انجام بدهد. نخست ایجاد اشتغال برای جوانان 
جامعه است که به یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده های ایرانی تبدیل شده 
است. دوم اصالح نظام مالیاتی و بیمه های اجتماعی است که در شرایط کنونی 
مورد اعتراض مردم قرار گرفته است و سوم اینکه تثبیت نرخ ارز است که آقای 

روحانی برای این مسئله نیز باید چاره ای مناسب بیندیشد.
ادامه بزک کاری در روزنامه زرد

یــک روزنامه زنجیــره ای بزک کار آمریکا در مذاکرات، با آشــکار شــدن 
بدعهدی های کاخ  سفید، به بزک اروپا مشغول شده است.

روزنامه آفتاب یزد هماهنگ با سناریوی پلیس بد/ پلیس خوب که به واسطه 
تقسیم کار میان آمریکا و اروپا در جریان است، از قول فدریکا موگرینی در تیتر 

بزرگ و غلط اندازی نوشت »هرچه تهران بگوید«!
این تیتر چنین القا می کند که  اتحادیه اروپا پای انتظارات و مطالبات ایران 

ایستاده و همراه مطلق است.
آفتاب یزد آنگاه در ســوتیتر کوچکی می نویسد: »خبرنگار: اگر وزیر خارجه 

آمریکا پیشنهاد کار کردن روی توافقی جدید را بدهد پاسخ شما چیست؟
موگرینی: باید از مقام های تهران پرسید که مایل هستند یا خیر.« 

ایــن نوع تیترزنی زرد، البته از روزنامه اجاره ای و مبتذلی مانند آفتاب یزد، 
هیچ بعید نیست. به ویژه اینکه سردبیر روزنامه به آمریکا گریخته و پناهندگی 
گرفته است. با این حال باید از این بزک کاران پرسید آمریکا و اروپا تاکنون سر 
برجام چه قدر به وعده های خود پایبند بوده و نقض عهده نکرده اند که بشــود 

درباره مذاکره ای دیگر سخن گفت؟!
یادآور می شود چندی پیش موگرینی با سؤال خبرنگاران مواجه شد مبنی 
بر اینکه موضع شما درباره اقدامات ترامپ و نقض برجام چیست؟ او اندکی مکث 

کرد و سپس با خنده گفت: سؤال بعد)!(
اروپایی ها در چند ماه اخیر نیز کمترین اعتراض عملی به نقض برجام توسط 
آمریکا نداشته اند بلکه شورای اتحادیه اروپا در آخرین بیانیه خود مدعی شد موضع 

رئیس جمهور آمریکا علیه توافق، مسئله داخلی آمریکاست)!(

گفت: تازه چه خبر؟!
 گفتم: یــک روزنامه زنجیره ای که در میان زنجیره ای ها به 
توپ جمع کن اصالحات شهرت دارد، دیروز با تیتر درشت در 
 صفحه اول خود از قول موگرینی نماینده اتحادیه اروپا نوشت

»هر چه تهران بگوید«!
گفت: یعنی اتحادیه اروپا تسلیم خواست ایران شده است؟!

گفتم: البته این روزنامه، زیر آن تیتر درشت در یک سوتیتر 
ریز و کوچک نوشته است خبرنگاری از موگرینی پرسید؛»اگر 
وزیر خارجه آمریکا پیشــنهاد کار کردن روی توافق جدید را 
بدهد پاسخ شما چیست؟«و موگرینی گفت؛» باید از مقام های 

تهران پرسید که مایل هستند یا خیر«!
گفت: یعنی گردانندگان این روزنامه اجاره ای مسائلی به این سادگی 

را درک نمی کنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! دو تا آدم ناشی با هم شطرنج بازی 
می کردند، شاه شــطرنج از عصبانیت دق کرد، وزیر شطرنج 

استعفاء داد و اسب شطرنج رم کرد!

1- عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!. اگر جمهوری اسالمی می خواست 
یک بار دیگر چهره واقعی و فریبکارانه و سیاستهای نابخردانه و زورگویانه 
آمریکا و غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی ها را آن گونه که رئیس جمهور آمریکا 
به نمایش گذاشت! ، برای ملت ایران و همه ملت های جهان به نمایش بگذارد، 
نمی توانست. رئیس جمهور آمریکا نشان داد همان گونه که امام سجاد)ع( 
فرموده خداوند دشمنان ما را از»ُحمقا و جهال« قرار داده است، تا جایی که 
تیلرسون وزیرخارجه آمریکا، هم رئیس جمهور این کشور را »ابله و احمق« 
خوانده و هم خود را فاقد عقل دیپلماسی!، لذا چنین رویکردی از سوی آمریکا 
دور از انتظار نبود. اما آنچه که دور از انتظاِر دولت دوازدهم بود، همراهی اروپا 
با آمریکاست. چنان که فدریگو موگرینی رئیس  سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بعد از سخنان ترامپ گفته اکنون سرنوشت برجام در دست کنگره آمریکاست 
نه در دست اروپایی ها!. فرانسه و انگلیس و آلمان هم بعد از سخنان ترامپ 
در بیانیه مشترکی با اتخاذ رویکردی مشابه ترامپ اعالم کردند »در برجام 
می مانیم و برای مقابله با برنامه موشکی ایران با آمریکا همکاری می کنیم«! 
و این همان سخن گری سیمور دیپلمات آمریکایی است که گفته بود »اروپا 
مجبور است با آمریکا همراهی کند «! و البته آنچه دور از انتظار ملت ایران 
بود بر باد رفتن همه امیدهایشان به وعده های داده شده برای حل مشکالت 

اقتصادی به مدد برجام است.! 
2-آقای روحانــي در واکنش به مواضع رئیس جمهور آمریکا، برجام را 
»آزموني بسیار بزرگ« دانست. البته بر خالف نظر آقای روحانی نه برای5+1 
بلکه درحقیقت آزمونی براي ملت ایران بود.چراکه امریکاو دولت هاي اروپایي 
در بدعهدی و نقض تعهدات خود، به ویژه در تعامل با ایران سابقه سیاه طوالني 
دارند. لذا برجام ازاین جهت براي ملت ایران آزمون بزرگي بود که اوال یک 
بار دیگر به فریبکاري و غیرقابل اعتماد بودن شیطان بزرگ پي بردند و این 
دستاورد مهمی بود ثالثا آنچه این دستاورد را براي ملت ایران بزرگ مي کند، 
این است که آزمودند نباید به هر وعده و شعاري هرچند پررنگ و لعاب که از 
سوي هر جریاني در جهت منافع حزبي و جناحي و برای رسیدن به قدرت و 
نه براي حل مشکالت مردم می دهند، اعتماد کنند.این آزمون بزرگي بود تا 

ملت ایران جریان هاي سیاسي را یک بار دیگر غربال کنند. 
3- آنچه که ترامپ خواست به جهان القا کند، صدرصد مخالف هدف او 
دریافت شد و آن اینکه »سپاه یک نهاد قدرتمند و غیرقابل برخورد است«.

در حالی که رئیس جمهور آمریکا منفعالنه و ملتمسانه از جهان خواست با 
قدرت رو به افزایش سپاه مقابله کنند، کاخ سفید قبل از سخنان ترامپ با 
انتشار متن راهبرد جدید آمریکا در باره ایران، در آن تاکید کرد »قدرت و 
نفوذ سپاه در طول زمان افزایش یافته و تسلط سپاه بر خلیج فارس و آب های 
عمان و دریای سرخ و کنترل تردد کشتی ها، هرگونه تحرکی را از نیروهای 
آمریکا گرفته است«. این متن همچنین به نقش سپاه در جلوگیری از سقوط 
بغداد و دمشق به دست تروریست ها و بلعیدن یمن توسط عربستان و تغییر 
توازن قدرت به نفع محور مقاومت اذعان می کند و تاکید دارد که »ایران در 
منطقه نفوذ پیدا کرده بدون اینکه کمترین هزینه ای بپردازد«. رئیس جمهور 
آمریکا در حالی که از مقابله با سپاه که در حمایت از مردم منطقه  ایستاده، 
ناتوان است، برای جااندازی سیاه نمایی های خود علیه سپاه ناخواسته اذعان 
کرد»ســپاه پاسداران توان عملیات در پایتخت آمریکا را هم دارد«. لذا به 
همین دلیل است که اصال گزینه نظامی به مخیله ترامِپ به ظاهر دیوانه هم 
خطور نکرده تا جایی که کینزینگر نماینده جمهوری خواه کنگره و همچنین 
فیلیپ گیرالدی مامور سابق سیا تاکید می کنند »در راهبرد جدید آمریکا 
مقابله با ایران اصوال نظامی نیست و ترامپ اعتقادی به جنگ با ایران ندارد 
چون می داند نمی تواند«! و این اقتدار سپاه بود که با هشدار سردار جعفری، 
رئیس جمهور آمریکا مجبور شد از طرح اولیه خود برای قرار دادن نام سپاه 
در لیست گروه های تروریستی عقب نشینی کند، هرچند نیش هایش را جور 
دیگری زد، اما هرچه بود،تجلی سخنان حضرت امام )ره( بود که فرمود »اگر 
در مقابل آمریکا بایستید، عقب نشینی می کند و اگر یک قدم عقب بیایید، 

ده قدم جلو می آید!«
4- یکی از پیامدهای راهبرد جدید آمریکا تقویت اعتماد به نفس ملت 
ایران در مقابل آمریکاست و تاییدی بر این سخنان رهبرمعظم انقالب است 
که آمریکا قابل اعتماد نیست و سرانجام برجام نشان داد هرگونه نرمشی در 
برابر آمریکا، دشمنی آمریکا با ملت ایران را آشکارتر و وارد فاز تهاجمی تری 
می کند. رئیس جمهور آمریکا براساس پالس های  اشتباهی که از سوی برخی 
مقامات و سیاسیون داخلی دریافت کرده بود، تالش مزورانه و البته ناشیانه و 
محکوم به شکستی کرد تا بین نظام و رهبری و سپاه و مردم فاصله بیندازد، 
اما موضع گیریهایش موجب اتحاد و یکپارچگی بیشتر ملت ایران در حمایت 
از سیاستهای اصولی رهبری و اقدامات انقالبی سپاه شد. خود آمریکا نیز در 
متن راهبرد جدید مقابله با ایران نیز تاکید کرده »دشمن اصلی و عاملی که 
گروه های مختلف در ایران را با یکدیگر متحد می کند، آمریکا بوده و هست 

که آیت اهلل خامنه ای از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد کرده است«.
5- آمریکا در راهبرد جدید خود باردیگر با تکرار ادعاهای نخ نما شده 
تقلب در انتخابات که اکنون سران فتنه و فتنه گران نیز خود به دروغ بودن 
آن اذعان کردند و با درخواست برای آزادی سران فتنه، یک بار دیگر حمایت 
حماقت آمیز خود از فتنه 88 و فتنه گران را آشکار کرد و مهر تاییدی زد بر 
اینکه فتنه 88 یک طرح آمریکایی برای از بین بردن اصل نظام و والیت بود.

6- آمریکا در این راهبرد گفته به ائتالف هاي سنتي منطقه اي در برابر 
ایران جان دوباره اي مي بخشد تا توازن قدرت در منطقه را تغییر دهد. اوال 
ائتالف هاي منطقه اي آمریکا از جمله ائتالف موسوم به ضدداعش و همچنین 
ائتالف جنگ علیه یمن که واشنگتن و ریاض محور اصلی شان بودند، تاکنون 
با شکست مواجه شدند و حتی اسمی هم از آنها باقی نمانده است. ثانیا اکنون 
با شکست طرح های غلط و تنش آفرین آمریکا و عربستان در منطقه و آشکار 
شدن اهداف شوم آنها، به جز خود ریاض و همچنین امارات کسي با امریکا 
همراهي نخواهد کرد. روابط ترکیه و قطر با آمریکا اکنون به دلیل سیاست هاي 
متناقض کاخ سفید بحرانی است و به سوی ایران رو آورده اند و عمان و کویت 
نیز با جمهوري اســالمي روابط دیرینه و احترام آمیزي تاکنون داشته اند و 
همواره خواستار مذاکره کشورهاي عربي با ایران بوده اند. ثالثا عربستان و 
امارات هم با گرفتار شــدن در باتالق یمن و حمایت از تروریست ها چندان 
اعتبار و توانایي ندارند که بخواهند در مقابل جمهوري اسالمي قد علم کنند.

7- همان گونه که قبال  اشــاره شده بود اصال بحث تایید یا عدم تایید 
پایبندی ایران به برجام از سوی آمریکا موضوع اصلی و بحث مهمی نیست 
چرا که اوال تاکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی8 بار، خود دولت آمریکا 
دو بار و اروپایی ها ده ها بار و حتی دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی 
پایبندی ایران به برجام را تایید کردند، آیا اتفاقی افتاده است؟! آیا دست 
از سر ایران برداشــتند و تحریمها را در عمل لغو کردند!؟ ثالثا همان گونه 
که رئیس جمهور آمریکا پایبندی ایران به برجام را با ادعاهای واهی تایید 
نکرده است ، باز اتفاق خاصی نخواهد افتاد چون تحریم ها و فضای تهدید 
علیه ایران و ایران هراسی علیرغم امضاء برجام از قبل وجود داشته از جمله 
اینکه در اوایل سال جاری میالدی)2017( تحریم هاي هوشمند را علیه ایران 
و به ویژه سپاه تصویب کرده بودند و از اول آبان نیز اجرایی میشوند. البته 
در راهبرد جدید آمریکا و به مدد برجام این تحریمها و تهدیدات تشــدید 
می شود. برای این منظور نیز همان گونه که قبال بیان شد قرار است براساس 
طرح تیلرسون – کروکر الیحه 1698 مجلس نمایندگان موسوم به »قانون 
موشک هاي بالستیک ایران و اجراي تحریم ها علیه ایران« که در کمیته امور 
خارجي با حمایت 320 نماینده دموکرات و جمهوري خواه به تصویب رسیده و 
از آن به »سنگین ترین تحریم ها«یاد شده، در دو هفته آینده در کنگره و سنا 
به رای گذاشته شود. چنان که برد شرمن نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا در 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هنگام رای گیری در باره این تحریم ها 
تاکید کرده »ما تحریم ها را اعمال مي کنیم تا به عمد و عمالً توافق هسته اي 
را از بین ببریم ،اما اعمال تحریم ها به سبب برنامه موشکي ایران باعث میشود 
منافعي که از اجراي برجام نصیب ما شده به قدرت خود باقي بماند«.برد شرمن 
تاکید کرد که جان کري در ســال2015در جلسه ای خصوصی با نمایندگان 
امریکا تاکید کرده بود »خیالتان راحت باشد با برجام ما آزادیم تحریم هاي 
بیشتري علیه ایران برقرار کنیم!«. لذا در الیحه 1698با اصالح قانون قبلی 
در حقیقت »تعلیق تحریم ها« به »تعلیق برجام«منجر خواهد شد و قرار است 
مقامات آمریکایي با دادن مهلت شش ماهه به ایران برای مذاکره مجدد، هر 
ســه ماه یکبار چنین جنجال آفریني را برضد ایران و قدرت دفاعی کشور 
از طریق برجام به راه بیندازند و به گفته  گری سیمور »ترامپ در حال براه 
انداختن یک نمایش سیاسی تازه است«. آمریکایی ها با این تحلیل و ادعا که 
تحریمها دولت ایران را به پای میز مذاکره برجام آورد، معتقدند در کنار عدم 
لغو تحریم های قبلی و با اعمال تحریمهای جدید به بهانه قدرت دفاعی، دوباره 
موفق خواهند شد دولت ایران را نهایتا به پای میز مذاکره مجدد بکشانند. 
رئیس جمهور آمریکا هر چند از داخل هم پالسهایی متاسفانه دریافت کرده، 
اما نمی داند که این دفعه به کسی اجازه مذاکره مجدد را نمی دهند و سپاه با 
قدرت در منطقه با تروریسم مبارزه و به زودی جشن نابودی داعش و مجلس 
عزای حامیان داعش را برگزار خواهد کرد! آن گونه که فلیپ گیرالدی مامور 
سابق سیاه به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است: »ترامپ از درک مواضع قوی 

رهبری و افکارعمومی ایران درقبال اوضاع منطقه غافل است«.

ممنون آقای ترامپ!

دكتر محمدحسین محترم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

زمزمه مذاكرات موشکی و منطقه ای 
این دیگر ساده لوحی نیست!

سرویس سیاسی-
برانگیز  تأمــل  اظهارات 
»زمزمه  درخصوص  نهاوندیان 
مذاکرات موشکی و منطقه ای« 
در حالی اســت که خسارت 
محض برجام در مقابل دیدگان 
همه قــرار دارد.اولین تجربه 
شکســت خورده را می توان 
و  حساب اشتباه  به  تسامح  با 
بی تجربگی گذاشت. اما وقتی 
ریل حرکت به ســمت تکرار 
یک تجربه  اشتباه است، دیگر 
نمی توان آن را فقط یک خطا و 

ساده لوحی دانست.
معاون  نهاوندیــان«  »محمد 
اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه 
با ســی ان ان گفت: »برجام قابل 

مذاکره مجدد نیست«.
افزود:»اگر درباره  نهاوندیــان 
مســائل بین المللــی و منطقه ای 
نگرانــی وجود دارد، این مســائل 
می تواند موضوع مذاکره میان ایران 
با کشورهای منطقه یا اروپا باشد«.

آقای نهاوندیان تأکید دارد که 
برجام قابل مذاکره مجدد نیست. 
این اظهارنظر کامال درست است 
چــون وقتی »هســته ای رفت و 
تحریم هــا ماند« و دولت ایران در 
مقابل یک مشــت وعده نســیه، 
تعهــدات خود را نقد و یک طرفه 
انجام داد، دیگر دلیلی برای مذاکره 
مجدد دربــاره برجام وجود ندارد. 
مذاکرات برجام به پشتوانه توانایی 
هسته ای ایران انجام شد و پس از 
تقریبا  پایان مذاکرات و دستاورد 
هیچ ایــران، مقامــات آمریکایی 
به دفعات اعــالم کردند که بدون 
شلیک یک گلوله، توان هسته ای 

ایران را از کار انداختیم.
اما نکتــه قابل تأمــل درباره 
اعالم  نهاوندیان،  اخیــر  اظهارات 
آمادگی درباره مذاکره درخصوص 
مسائل منطقه ای با اروپایی هاست.

کارنامه برجامی اروپا
پیشنهاد تأمل برانگیز نهاوندیان 
درباره مذاکره با اروپا درباره مسائل 
منطقــه ای و ارســال پالس غلط 

مذاکره مجدد، در حالی است که 
اروپا کارنامه قابل قبولی در موضوع 
برجام از خود به جا نگذاشته است.

مقامات دولت تاکنون به دفعات 
اذعان کرده انــد که آمریکا برجام 
را به صــورت فاحش نقض کرده 
است. اما کشورهای اروپایی عضو 
1+5 و همچنین مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپــا تاکنون 
نه تنهــا به  هیچ  عنــوان اعتراض 
ایران نســبت به نقــض برجام از 
سوی آمریکا را نپذیرفته اند، بلکه 
صریحــاً از تحریم های ضدایرانی 
هم حمایت کرده اند. برای نمونه، 
»زیگمار گابریل« وزیر امور خارجه 
آلمان-بهمن 95- در اظهارنظری 
گستاخانه از رویکرد آمریکا در قبال 
ایران حمایت کرده و تحریم های 
جدید تصویب شــده علیه تهران 
از طرف واشــنگتن را قابل درک 
مشترک  کرد!.کمیسیون  ارزیابی 
برجام نیز تاکنون حداقل در ســه 
درخصوص  ایران  شکایت  جلسه، 
نقض برجام از سوی آمریکا را وارد 
ندانســته و مدعی شده است که 
آمریکا به تعهدات خود در برجام 

عمل کرده است!
در روزهــای اخیر نیز مقامات 
بــا ترامپ، در  اروپایــی همصدا 
اظهاراتــی گســتاخانه و با لحنی 
طلبکارانه مدعی شده اند که ایران 
باید درخصوص توانایی موشکی و 
قدرت منطقه ای خود پاسخگو باشد 
و در این زمینه می بایست با مقامات 

ایرانی مذاکره کنیم.
برانگیــز  تأمــل  اظهــارات 
»زمزمه  درخصــوص  نهاوندیان 
مذاکرات موشــکی و منطقه ای« 
در حالی است که خسارت محض 
برجام در مقابل دیدگان همه قرار 
دارد.اولین تجربه شکست خورده را 
می توان با تسامح به حساب اشتباه 
و بی تجربگی گذاشــت. اما وقتی 
ریل حرکت به ســمت تکرار یک 
تجربه  اشتباه است، دیگر نمی توان 
آن را فقط یک خطا و ساده لوحی 

دانست.

اروپا حق ندارد
علی اکبر والیتی رئیس هیئت 
مؤســس دانشگاه آزاد اسالمی در 
حاشیه دیدار خود با فرستاده ویژه 
فرانســه در امور سوریه در جمع 
خبرنــگاران اظهار کرد: اروپایی ها 
حق ندارند بگوینــد که برجام را 
قبول داریم امــا باید درخصوص 
مسائل منطقه ای و موشکی هم با 

ایران مذاکره داشته باشیم.
به گزارش مهر، والیتی تصریح 
کــرد: اروپــا حق نــدارد مذاکره 
منطقه ای و موشکی را مطرح کند.

برجام، نوک کوه یخ
مقامــات آمریکایــی ظرف 4 
سال اخیر بارها تاکید کرده اند که 
مذاکرات هســته ای با ایران مانند 
بازی روبیک اســت، بازی مکعبی 
کــه هر کدام از 6 مربع )وجه( آن 
از 9 قسمت قابل جابه جایی تشکیل 
شده و این قسمت ها باید به نحوی 
جابه جا شوند که هر 9 قسمت یک 
مربع- با یــک رنگ خاص- کنار 
هم قرار گیرنــد. آنها البته تالش 
کردند ایــن جورچین پیچیده را 
طبق منافع خود سرهم کنند. اما 
فراتر از ســرانجام مذاکرات که به 
»برجام« منتهی شد، واقعیت این 
است که ماجرای هسته ای با همه 
ابعاد و پیچیدگی هایش تنها یک 
وجه و یک مربع از مکعب چالش 
آمریکا و غرب با ایران است. برنامه 
هسته ای به عنوان نماد اعتماد به 
نفس و اقتدار فنی و پیشرفت ایران، 
با همه اهمیت، برای غرب آن قدر 
ارزش ندارد که »خاســتگاه« این 
اعتماد به نفس و جرأت پیشرفت 
مستقل در میان ملت ایران و ریشه 
و شــاخه و برگ گسترده انقالب 
اسالمی در چهار گوشه غرب آسیا. 
توافق برجام به این معنا - برخالف 
برخی خوش گمانی ها- پایان ماجرا 
نیست بلکه شروع آن یا دست کم، 
مرحله ای جدید از ماجرای بزرگ تر 
تقابــل جبهه اســتکبار با ملت و 
حاکمیت ماســت؛ یا بــه عبارتی 

نوک کوه یخ.

»توماس فریدمن« - تیرماه 
94 –  )قبــل از امضای برجام( 
در نیویورک تایمز نوشت » توافق 
پیش رو با ایران یــک توافق بِد 
- خوب)!( اســت و به اوباما این 
امــکان را می دهد تــا به کنگره 
و اســرائیل بگویــد این بهترین 
توافقی اســت که با یک غالف 
خالی از اسلحه می توان به دست 
آورد«. یک سال بعد-21 دی ماه 
95- »باراک اوباما« رئیس جمهور 
سابق آمریکا در نطق خداحافظی 
خود در شیکاگو اذعان کرد : »اگر 
8 سال پیش به شما گفته بودم 
می توانیم برنامه هسته ای ایران را 
بدون شلیک یک گلوله تعطیل 
کنیم، احتماال می گفتید بیش از 
حد بلندپروازانه است اما با توافق 
توانستیم«. »هیالری کلینتون« 
نیــز- مهرماه 95- در بخشــی 
از اولین مناظره خود با »دونالد 
ترامپ« درباره سیاست این کشور 
گفت:»جان کری  ایران  قبال  در 
که پس از من وزیر خارجه شــد 
با همراهی اوباما موفق شــدند 
ایران  هســته ای  برنامــه  برای 
این ها  سقف تعیین کنند، همه 
 بدون شــلیک حتی یک گلوله 

اتفاق افتاد«.
»جــان کری« وزیــر خارجه 
ســابق آمریکا- دی مــاه 95- در 
یادداشتی تاکید کرد: »مذاکرات با 
تهران برای عقب نشاندن ایران از 
برنامه هسته ای به نتیجه رسید و 
حاال دولت بعدی آمریکا باید ضمن 
ادامه اعمال فشار بر ایرانی ها، برای 
عقب نشاندن برنامه موشکی ایران 

تالش کند«.
مقامــات غربی بــه دنبال آن 
هســتند تا مجددا با ابزار مذاکره 
و با کمترین هزینه، محدودیت ها 
و بازرســی های بی سابقه برجام را 
دائمی کرده و به خیال خام خود 
مسائلی مانند نابودی یا مهار توان 
ایران و قدرت منطقه ای  موشکی 
کشورمان را نیز به آن اضافه کنند.
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تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
آمریکایی ها به دنبال پاره کردن برجام 
نیستند بلکه می خواهند الگوی برجام 
را به حوزه امنیت و توان دفاعی ملت 
ایران تعمیم دهند و با کاهش قدرت 
کشور به خیال خود، ایران را به عراق 

و لیبی تبدیل کنند.
به گزارش فارس، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی طی ســخنانی در جمع 
تعدادی از دانشجویان دانشگاه های مشهد، 
با اشــاره به ســخنان و اقدامات خصمانه 
رئیس جمهور و دولت آمریکا، اظهار داشت: 
مشابه ادبیات ترامپ در دولت بوش به کار 
گرفته شد و او ملت ایران را محور شرارت 
خواند، آن هم در حالی که مانند امروز، دولت 
وقــت از لبخند به آمریکا، مذاکره با آن و 
ذوب کردن یخ های بی اعتمادی حرف می زد 

و بیشترین شعار تنش زدایی داده شد.
وی با بیان اینکه هــرگاه به آمریکا 
لبخنــد زدیــم، ضربه خوردیــم، گفت: 
رئیس جمهور مخلوع مصر پس از سرنگونی، 
گفت »هر کس لباس آمریکا به تن کند، 
عاقبت عریان خواهد ماند«؛ آمریکایی ها 
به دنبال پاره کردن برجام نیســتند بلکه 
می خواهند الگوی برجام را به حوزه امنیت 
و توان دفاعی ملت ایران تعمیم دهند و با 
کاهش قدرت کشور، به خیال خود، ایران 

را به عراق و لیبی تبدیل کنند.
تاکید کرد:  رئیســی  حجت االسالم 
اکنون که لحن آمریکا درشت شده، برخی 
می گویند باید به قدرت های اروپایی پناه 

ببریم، همانگونه کــه تا لبخند آمریکا را 
دیدند گفتند آمریکا همه کاره است و باید 

کار را با کدخدا ببندیم.
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: 
برنامه آنها این است که آمریکا به فشار و 
تهدید و توهین روی می آورد و اروپا با تکیه 
بر این تهدیدها، برای امتیازگیری و مذاکره 
جلو می آید، مشــابه آنچه در آغاز پرونده 
هسته ای انجام شد. متأسفانه پس از برجام، 
به فشار علیه ایران حریص تر هم شده اند.

وی بیان داشــت: هیچکس مخالف 
تعامل با کشورهای اروپایی نیست، اما آیا 
هیچ کشــور مقتدری اجازه می دهد اراده 
بیگانــه در حوزه های حســاس دفاعی و 
امنیتی اش، در قالب مذاکره و گفت و گو بر او 
دیکته شود؟ امروز آمریکا و 3 کشور اروپایی 
در پی محقق کردن این تهدید، علیه امنیت 

ملی و منافع مردم ایران هستند.
حجت االســالم رئیسی تصریح کرد: 
وقتی دشمن از فشــار اقتصادی به ملت 
ناامید می شــود که ما مسئوالن، آرامش 
و رفاه مردم را با کار جهشــی در اقتصاد 
تأمین کنیم و اقتصاد و معیشــت ملت را 
معطل لبخند امروز یا اخم فردای بیگانگان 

نگذاریم.
وی اظهار داشت: تبعیت ما مسئوالن 
از فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی 
و دنبال کردن منافع ملی می تواند دشمن 
را در تحقق هدف خود ناکام کند؛ به شرط 
آنکه منحصر در لفظ نباشد و در عمل هم 

اقدام شود.

حجت االسالم رئیسی:
آمریکا می خواهد الگوی برجام را 

به حوزه امنیت و توان دفاعی ایران تعمیم دهد


