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سخنرانی هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا که طی آن از استراتژی 
جدی دولت خود در مقابله با جمهوری اســامی خبر داد، همچنان مورد 
بحث و توجه محافل سیاســی داخلی و خارجی است. برخی اصرار دارند 
دونالد ترامپ را سیاستمداری دیوانه و حراف معرفی کنند که محاسبه و 
برنامه ای در پس مواضعش نیست. سخنرانی ترامپ را از این منظر می توان 
به دو بخش تقســیم کرد. بخشی که او به خیال خود کوشید حساب ملت 
و نظام ایران را از هم جدا کرده و خود را حامی مردم معرفی کند اما لحن 
بی ادبانه و چارواداری او در تروریست خواندن ملت ایران –پیش از سخنرانی 
اصلی- و استفاده از عبارت مجعول و مورد عاقه مزدورانش در منطقه برای 
خلیج فارس و تهدید به اعمال تحریم های بیشتر، ماجرا را برعکس کرد و 
سال ها زحمت بی وقفه و طاقت فرسای بزک کنندگان آمریکا را بر باد داد. 
اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن، اینکه حرکت ترامپ بر خاف ظاهر 
ابلهانه اش، از یک پشتوانه عمیق و کامًا علمی و آکادمیک برخوردار است! 
پروفسور توماس شلینگ - استاد روابط خارجی، امنیت ملی و استراتژی 
هسته ای دانشگاه مریلند- برای عاقه مندان به حوزه علوم روابط بین الملل 
چهره ای آشناست و سال 1386 سفری هم به تهران داشت و در دانشگاه 
صنعتی شریف سخنرانی کرد. وی که آذرماه سال گذشته در سن 95 سالگی 
درگذشت، ســال 2005 برای طرح نظریه »بسط و توسعه درک تقابل ها و 
همکاری ها از طریق تحلیل هــای نظریه بازی ها« جایزه نوبل اقتصادی را 
دریافت کرد. »اســتراتژی برخورد« -the strategy of conflict- یکی 
از کتاب های معروف و مرجع اوست. شلینگ در این کتاب استراتژی های 
مختلف را معرفی و مورد بحث و بررسی قرار می دهد. یکی از این استراتژی ها 

»تکان دادن قایق« - boat rocking strategy- نام دارد.
این اســتراتژی تمثیلی به زبان ساده چنین است؛ تصور کنید قایقی 
در محلی که باید توقف کرده و در حال ســکون است. یکی از سرنشینان 
قایــق قصد دارد آن را به جای دیگری ببــرد و این کار به تنهایی از وی 
ساخته نیســت و نیاز به همراهی و موافقت سایر سرنشینان نیز دارد. او 
بی پروا شروع به تکان دادن قایق می کند، به شکلی که خطر واژگونی آن 
احســاس شود و به دیگران می گوید؛ پارو بزنید! و اال آنقدر قایق را تکان 
می دهم تا همگی با هم غرق شویم! ویژگی خاص این استراتژی آن است 
که فرد تکان دهنده و خواستار تغییر موضع، دست به ریسک زده و عملی 
خطرناک را آغاز می کند. بر اساس این استراتژی، سایر سرنشینان از ترس 
سرنگونی و غرق شدن قایق، پارو می زنند و قایق به سوی محل مورد نظر 

فرد تهدید کننده به حرکت درمی آید.
ترامپ با سخنرانی جمعه هفته گذشته خود تکان دادن قایق برجام را 
آغاز کرد. هدف او تنها تغییر مکان قایق نیست. ترامپ می خواهد با اضافه 
کردن موضوعات غیرهسته ای )موشکی و منطقه ای( اساساً قایق را عوض 
کند. با تغییر در مفــاد زمانی، آن را از محل فعلی به جای دیگری ببرد و 
باالخره سرنشینان جدیدی – اولین و تنها استقبال کنندگان از استراتژی 
ترامپ یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی- را هم سوار قایق کند. 
او برای رســیدن به هدف اولین تکان را به قایق داد و ادامه کار را به 
کنگره سپرد. تغییرات مورد نظر ترامپ که آشکارا اعام شده اند، عبارتند از؛
1- محدودیت های زمانی مندرج در برجام که عمدتاً 10 تا 15 ســاله 
هستند باید حذف شده و این محدودیت ها علیه ایران غروبی نداشته باشد. 
2- موضوع توانایی موشــکی ایران باید وارد برجام شــده و دچار 

محدودیت شود. 
3- باید در فعالیت های منطقه ای ایران مطابق سیاست ها و خواسته های 

واشنگتن تجدید نظر شده و این نفوذ و قدرت مهار شود. 
اولین نکته ای که در این موضوع باید مد نظر داشت آن است که برخی 
سعی دارند تکان های قایق برجام را به شخصیت فردی و تنفرانگیز ترامپ 
نسبت دهند و اینگونه وانمود کنند که اگر به جای ترامپ، فرد دیگری –مثًا 
هیاری کلینتون- امروز سوار این قایق بود اوضاع فرق می کرد و االن همه 
لبخند به لب، در کنار ساحل دستاوردهای برجام لنگر انداخته و بر عرشه 
آن مشغول لذت بردن از آفتابی تابان بودیم! اما واقعیت آن است که چنین 
تکان هایی مدت ها پیش از حضور جنجالی ترامپ نیز پیش بینی می شد و 

مسئله ای اتفاقی و ناشی از بدشانسی قایق نیست. 
رهبر معظم انقاب اسامی اول فروردین سال 1395 -10 ماه پیش از 
ریاست جمهوری ترامپ- در این مورد بیان دقیق دارند؛ »درست توّجه کنید 
تا من توضیح بدهم؛ من حرف طرف مقابل را بگویم... می گوید...خب، این 
توافق انجام گرفت لکن این توافق کافی نیست و مسائل دیگری هم هست که 
در آنها هم بایستی مّلت ایران، دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم بگیرند 
و اقدام بکنند؛ مثًا فرض بفرمایید امروز در منطقه  غرب آسیا -یعنی همین 
منطقه ای که غربی ها به آن می گویند خاورمیانه- جنجال ها و آشفتگی های 
بسیاری هست؛ خب، این مشکل برای کّل منطقه است و اگر می خواهید 
کشــور شما از این مشکل نجات پیدا کند، باید سعی کنید این جنجال ها 
فرو بنشیند. چه کار کنیم؟ با آمریکا همکاری کنیم، همفکری کنیم، جلسه 
کنیم، بنشینیم، گفت وگو کنیم و یک مدلی را طبق میل آمریکایی ها یا طبق 
توافق آمریکایی ها انتخاب کنیم.« البته از این دست موارد در بیانات ایشان 
بسیار است که هشدار می دهند طرف مقابل با برطرف شدن بهانه هسته ای، 

بهانه های دیگری را مطرح و امتیازات بیشتری را مطالبه خواهد کرد. 
سرنشینان قایق برجام ایران، آمریکا، روسیه، چین و سه کشور اروپایی 
–انگلیس، فرانسه و آلمان- هستند. سه سرنشین اروپایی بافاصله بیانیه ای 
صادر کردند و علیه حرکت خصمانه ترامپ موضع گرفتند و مخالفت خود با 
تهدید برجام از سوی ترامپ را اعام کردند اما در عین حال در همان بیانیه 
گفتند که اگر برجام حفظ شود حاضرند برای مسئله موشکی و منطقه ای 
با آمریکا همراه شده و به ایران فشار بیاورند. در واقع آنان با حرکت دادن 
قایق مخالفت کردند اما برای تعویض آن و اضافه کردن سرنشینان جدید 

چراغ سبز دادند. 
البته چنین رفتار و برخوردی از ســوی اروپایی ها چندان هم عجیب 
و غیرمنتظره نیست. بازخوانی نامه تاریخی آقای روحانی در سمت دبیر 
شورای عالی امنیت ملی خطاب به محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال 1384 برای داشتن درکی درست 
از نحوه بازی تروئیکای اروپا در این ماجرای طوالنی و جنجالی عبرت آموز 
است. آقای روحانی در بخشــی از این نامه می نویسد؛ »اکنون مشخص 
است که مذاکرات، آن گونه که در توافقنامه پاریس خواسته شده بود، در 
حال پیشرفت نیست و این به دلیل خط مشی سه کشور اروپایی/ اتحادیه  
اروپا در طوالنی نمودن مذاکرات بدون کمترین تاش برای حرکت به سوی 
برآورده ساختن تعهداتشان، طبق توافقنامه های تهران و پاریس می باشد. 
این استمرار کش دار منحصراً معطوف به تأمین این مقصود است که تعلیق 
را تاجایی که امکان دارد حفظ کند، تا آن را در عمل به توقف تبدیل نماید. 
این، برخاف روح و مفاد توافقنامه پاریس می باشــد و در راستای اصول 

مذاکرات با حسن نیت قرار ندارد.«
شواهد آشکار و قرائن پنهان نشان می دهد اروپایی ها بازی خود را آغاز 
کرده اند؛ پیغام و پسغام ها آغاز شده است که ما نمی گذاریم ترامپ قایق 
را غرق کند و شما هم کوتاه بیایید تا بنشینیم و درباره موضوع موشکی و 
منطقه ای مذاکره کنیم. البته آنچه ترامپ و اروپا می گویند مذاکره نیست 
بلکه در واقع محاکمه است! که پرداختن به نکته ظریف اما کلیدی تفاوت 
میان این دو قضیه خود مجال دیگری می طلبد و به همین نکته بســنده 
می کنیم که مذاکره به معنای مذاکره در مسائل منطقه ای امروز هم در جریان 
است و چندین دور مذاکره در آستانه، درباره بحران سوریه یکی از آنهاست. 
حال که ترامپ قایق را تــکان داده و تهدید به غرق آن می کند، چه 
باید کرد؟ مدت هاســت که عده ای در داخل –بخصوص پس از سخنرانی 
ترامپ- مشغول کوک کردن این ساز هستند که ترامپ دیوانه است و باید 
از او ترسید و حرفی نزنید و کاری نکنید که قایق را غرق می کند و حتی از 
این فراتر رفته و با لحنی دلسوزانه و ظاهراً از سر خیرخواهی می گویند بهتر 
است تا قایق غرق نشده پارو بزنیم و برویم آنجایی که ترامپ می گوید! این 
نسخه ناشی از این تفکر است که اگر دیر بجنبیم و حرکتی نکنیم ترامپ 
همه را یکجا با هم غرق می کند. این عده یا نمی دانند یا خود را به ندانستن 
زده اند که دریای مطالبات آمریکا از ایران ساحل ندارد و تا ناکجا باید پارو زد.
ســخنان دیروز رهبر معظم انقاب درخصوص رفتار ترامپ از منظر 
استراتژی تکان دادن قایق، هوشمندانه ترین واکنش بود؛ »تا طرف مقابل، 
برجام را پاره نکند، ما آن را پاره نمی کنیم، اما اگر برجام را پاره کنند ما آن 
را ریزریز می کنیم.« این یعنی آقای ترامپ و کنگره آمریکا! ایران، از شاخ 
و شــانه کشیدن و دیوانه بازی شما هراسی ندارد و چنانچه حتی قایق را 
غرق کنید، این شمایید که ضرر می کنید. این استراتژی هوشمندانه ناشی 
از محاسبه ای دقیق اســت؛ آمریکایی ها قایق را تکان می دهند اما غرق 
نمی کنند. آنهایی که می هراسند و زیر چشمی به پارو نگاه می کنند، باید 
بدانند که فقط انگیزه تکان دادن و احتمال غرق قایق را بیشتر می کنند. 

بازی پیچیده است و این تازه آغاز آن است.

چرا ترامپ
قایق را تکان داد؟

قفس 

محمد صرفی

* تحریم های آمریکا علیه ایران و فتنه سال 88  ثمره  اقدامات بخش بزرگی از مدعیان 
اصالح طلبی در کشور است. اگر مدعیان این جریان دست از دنباله روی سیاست های 
آمریکا برمی داشتند و به ملت خود تکیه می کردند خیلی از این مشکالت برای کشور 

و مردم پیش نمی آمد.
0912---2599
* دولت محترم به افکار عمومی احترام بگذارید. مدتی شانتاژ کردید و گفتید اروپا 
دنباله رو آمریکاســت، پس باید با آمریکا وارد مذاکره شد! رفتید و نتیجه آن را هم 
دیدید و دیدیم! و امروز می گویید اروپا دنبال رو آمریکا نیست و از او تبعیت نمی کند، 
باید با اروپا ببندیم و راهمان را ادامه دهیم! باالخره کدام مســیر درســت است؟! 
مخالفت ظاهری اروپا با آمریکا شــگرد جدیدی برای فریب دادن دولتمردان است. 
چرا که مواضع اروپا در قبال سیاســت های منطقه ای و موشکی جمهوری اسالمی 

دقیقا مثل ترامپ است
2909----0912 و ابوالقاسمی 
*  کسانی که پس از 40 سال تازه دراین چند روز اخیر متوجه شده اند که آمریکا 

شیطان بزرگ است. برای فهم اروپا چندسال نیاز دارند؟!
0915---9662
* از ملت با بصیرتمان می خواهم به هوش باشند مبادا مثل گذشته که اوباما را مودب 
تلقی  کردند و هسته ای را دادند این بار با تلقی دیوانگی ترامپ،  به آغوش اروپا پناه 

ببرند و موشک هایمان را هم بدهند برود!
0917---4190
* متاســفانه شاهدیم صداوسیما پشــت دولت راه افتاده و موضع تکیه به اروپا در 
برجــام را توجیه می کند. چرا بعضی ها نمی خواهنــد از تاریخ و حوادث آن عبرت 

بگیرند و به خودشان بیایند.
0910---1162
* به اطمینان رســیده ام که بین مواضع و ســخنان افراد نفوذی در دولت و بعضی 
روزنامه های زنجیره ای با خارج و خارجی ها هماهنگی وجود دارد و متاسفانه عده ای 

در داخل آنتن خود را با بیگانگان تنظیم می کنند.
0912---5364
*آقای روحانی می گوید اگر آمریکا چنان وچنین کند به آبروی خود لطمه می زند! 
حفظ آبرو برای آبرومند مهم است نه برای کسی که به هیچ اصل اخالقی پایبند نیست! 
خوب است مسئوالن به فکر آبروی خودشان باشند و نه فکر آبروی نداشته شیطان.
0918---0692

* در جواب روزنامه دولتی ایران باید گفت علت نتیجه ندادن برجام دو چیز است 
یکی اعتماد به دشمن و دیگر بر زمین گذاشتن اقتصاد مقاومتی که در هردو مورد 

رهبری هشدار داده بودند و توجه نشد.
0913---3589
* اشتباه دولتمردان در برجام را یک آدم کم سواد هم انجام نمی دهد در کجا دیده 
شده که خریدار یک اتومبیل تمام پول ماشین را قبل از امضاء سند در دفتر اسناد 
به فروشنده بپردازد. آقایان در برجام تمام وکمال امتیازها را داده اند حال از آمریکا 

می خواهند که به تعهدات خود عمل کند!!
0912---2770
* ســخنان اخیر آقای رئیس جمهور در محکومیت زیاده خواهی های آمریکا باید از 
چند سال قبل کلید می خورد تا برجام به چنین خسارتی برای کشور تبدیل نشود.
0919---6840
* ترامپ هم می داند که شدیدترین بازرسی ها به طور مداوم توسط آژانس از ایران 
صورت می گیرد که در نوع خود بی ســابقه است اما ادعاهای این فرد درباره برنامه 

هسته ای تنها نمایشی در جهت امتیازگیری بیشتر از ایران است.
086---6277

* همین چندی قبل رئیس جمهورمان، دست رئیس جمهور فرانسه را در سازمان 
ملل فشــرد و از او دعوت کرد به ایران ســفر کند و همین رئیس جمهور فرانسه به 
طرفداری از ترامپ، علیه کشورمان موضع گرفت! حاال هم با ذوق زدگی منتظر سفر 

او به کشورمان هستند! چه خبر است؟!
عسگری
* اگــر واقعا ترامپ برجام را پاره کند باید بــرای او دعا کرد و فقط در آن صورت 
می توان اذعان نمود او دیوانه اســت. آمریکا هرچه خواسته از برجام گرفته است و 
می گیرد و ما هم هرچه در هسته ای داشتیم داده ایم و این عربده کشی برای کسب 

امتیاز بیشتر با راه اندازی برجام 2 و 3 است!
0913---6807
* چندین سال متمادی است که روزنامه کیهان را مطالعه می کنم. نمی خواهم بگویم 
بی نقص هستید ولی مطالب و تحلیل های روزنامه واقعا ارزشمند و راهگشا هستند.
0912---6201
* کتاب شهید واالمقام ابراهیم هادی را خواندم و تحت تاثیر قرار گرفتم. درخواستم 
این است که درباره این کتاب ارزشمند برای نسل جوان کشور بیشتر اطالع رسانی 

شود.
0935---3765
* در تاریخ هــای 19 و 20 مهر که برای خرید کیهان در مالرد به دکه ای مراجعه 
کردم دیدم که کیهان در جلوی دید نیســت. علت را پرسیدم گفت از ما خواسته 

شده است که جلوی دید مردم نباشد!
بشیری- مارد
* بــازی جی تــی آی که برخی جوانان را جذب کرده بســیار خطرناک و از لحاظ 
اخالقی ترویج خشونت و رفتارهای غیراخالقی است. حتی برخی کشورهای دارای 
حکومت غیردینی آن را ممنوع کرده اند. متولیان امر فرهنگی جمهوری اســالمی 

کجای قضیه اند؟!
0921---2601
* باغداران می گویند که دالالن میوه شان را به قیمت اندکی خریداری می کنند اما 
در مغازه های میوه فروشی مردم توان خرید میوه را ندارند، مسئول اصلی این بی ثباتی 

کیست؟ چرا مسئوالن در تنظیم بازار و حتی خرید از باغداران بی برنامه هستند؟
021---3152

* نقش تعزیرات حکومتی در گرانفروشــی آشکار و بدون مجوز چیست؟ آیا خبر 
دارد کــه قیمت بلیط های هوایی تهران- ایالم را از 150 هزار تومان به یک باره به 

259 هزار تومان افزایش داده اند؟!
0912---0594
* تعدادی کارگر قراردادی و موقت وزارت نفت هستیم که وجود تبعیض ناروا بین 
ما و کارکنان رسمی انگیزه کار را از بین برده است، حقوقی که بنده دریافت می کنم 

فقط کفاف ده روز زندگی را می دهد.
0915---3859
* از ســال 92 برای صاحب مسکن شدن در پروژه مهر رازی در کرمانشاه ثبت نام 
کرده و مبلغ 36 میلیون تومان پول دادم ولی در این چند سال پروژه نیمه تمام رها 

شده است. درحال حاضر نمی دانیم چه کار باید بکنیم.
0918---3913
* یک شــرکت نمایندگی فروش خودروهای فرانســوی مدتی اســت در خیابان 
ولی عصر)عج( حوالی پارک وی به طور خودســرانه اقدام به هرس کردن درختان 
خیابان ولی عصر)عج( کرده است! این شرکت از چه حق قانونی برخوردار است که 

درختان شهر را قطع می کند؟
0939---7714

* یک شهروند کیاسری هستم. خطاب به مسئوالن بنویسید برای نجات از دست 
سوداگران مرگ در این شهرستان کاری برای ما شهروندان بکنند.

0935---4443
* شرکت مخابرات اعالم کرد در دهه والیت )عید قربان تا غدیر( استفاده از اینترنت 
در ســایت های اعالم شده رایگان است. ولی حاال در قبض های صادره، اینترنت را 
آزاد محاسبه کرده اند! و کسی هم پاسخگو نیست چرا؟! برای من 285/000 ریال 

محاسبه شده است؟!
0912---0447

نیویورکر: جدی ترین مخالفان ایران
حامی برجام هستند

یک هفته نامه آمریکایی تصریح کرد؛ توافق هسته ای با ایران )برجام( توافقی 
حیاتی است که از ایهود باراک تا جیمزماتیس آن را تأیید می کنند.

نیویورکر در گزارشــی نوشت: برجام موثرترین توافق برای کنترل تسلیحاتی 
ایران است و آمریکا در صورت مخالفت با آن متضرر می شود. حتی مخالفان شدید 

تهران هم اذعان دارند این توافق به نفع ایاالت متحده است.
حتی منتقدان شدید تهران، از جمله »جیمز ماتیس« وزیر دفاع ایاالت متحده 
و »ایهود باراک« نخست وزیر سابق اسرائیل، این توافق را حیاتی توصیف کرده اند.

یک منبع موثق در این خصوص به واشنگتن پســت گفت: »ترامپ دریافته  
است که نه تنها »جیمز ماتیس« بلکه »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه و دیگر 
مقامات امنیت ملی نیز خواستار این شده اند تا توافق هسته ای با ایران را حفظ کنند.
ترامپ توپ را در زمین کنگره می انداخت تا قانونگذاران تصمیم بگیرند که آیا 

تحریم ها را تمدید کنند یا خیر.
با  این وجود، این یک حرکت خطرناک به شمار می آید.

اگر تندروها در کنگره بخواهند تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال کنند، 
تهران نیز به تالفی این عمل، برجام را زیرپا می گذارد و دیگر به بازرســان آژانس 
اجازه سرکشی به تاسیسات اتمی را نخواهد داد و در عین حال فعالیت های هسته ای 

خود را با سرعت بیشتری از سر می گیرد.
»توماس گراهام« سفیر بازنشســته آمریکایی که ظرف مدت 20 سال در 
مذاکرات مهم و بزرگ در زمینه کنترل تسلیحات و خلع سالح مشغول به کار 
بوده است، در مورد عقیده ترامپ نسبت به توافق هسته ای با ایران گفت: »من 
تاکنــون توافقی به این اندازه کارا و موثر ندیده ام. به نظر من، هیچ دلیلی برای 

تائید نکردن آن وجود ندارد.
نفوذ قاسم سلیمانی موجب توافق

کردها با دولت عراق شد
همکار شــورای آتالنتیک گفت هماهنگ کننده اصلی توافق کردها با دولت 

عراق، قاسم سلیمانی بود.
حریث حسن القراوی عضو مرکز مطالعات خاورمیانه رفیق حریری )تحت نظارت 
شورای آتالنتیک مستقر در واشنگتن آمریکا( در مصاحبه با تارنمای این شورا تاکید 
کرد: سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

هماهنگ کننده اصلی توافق کردها با دولت عراق بود.
القراوی افزود: قاسم سلیمانی هماهنگ کننده اصلی این توافق )طرح گفت وگوی 
کردها با دولت مرکزی عراق در بغداد( بوده است که نشان دهنده سطح تاثیر ایران 

بر حزب اتحادیه میهنی کردستان است.
وی گفت: به نیروهای مردمی )حشدالشعبی( نقش پشتیبانی داده شده بود و 

این نیروها اجازه نداشتند که داخل شهر کرکوک شوند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص رویکرد  واشنگتن در قبال تحوالت عراق 
با بیان اینکه آمریکا در حل راه حل سیاسی برای بحران کردستان عراق، فعالیت 
چشــمگیری نداشت، افزود: تمرکز آمریکایی بر روی عملیات نظامی علیه داعش 

باقی مانده است اما این رویکرد، بسیار ساده انگارانه است.
سند عدم دسترسی به درآمدهای نفتی

البه الی سخنان وزیر نفت
سخنان وزیر نفت نشان می دهد که برخالف برخی ادعاها در مورد دسترسی 

ایران به درآمدهای نفتی پس از برجام واقعیت ندارد.
به گزارش روزنامه آرمان، وزیر نفت از کره جنوبی خواست پول نفت خریداری 

شده از ایران را به یورو پرداخت کند.
آرمان نوشــت: پول نفت را به یورو بدهید؛ این درخواستی بود که وزیر نفت 
ایران از وزیر زمین و امور زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی داشت. بیژن زنگنه 
که با کیون هیون می دیدار کرد، در شــرایطی که کره جنوبی یکی از مهم ترین 
خریداران نفت ایران است و در سال های اخیر واردات نفت از کشور ما را افزایش 
داده، اظهاراتی را تکرار کرد که به نظر می رســد در چند ســال اخیر نه تنها جزو 
اولویت های اقتصادی ایران که در زمره کار ویژه های دولت های بزرگی مانند چین 

و روسیه است. 
هرچند آرمان این درخواست را برای پایان دادن به سلطه دالر توصیف کرده 
اما در ادامه نوشت: وزیر نفت پس از دیدار با کیون هیون می، وزیر زمین و امور 
زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی در پاســخ به پرسشی درباره میزان صادرات 
نفــت و میعانات گازی ایران به کــره جنوبی اظهار کرد: هم اکنون حدود 120 
هزار بشکه نفت خام و بیشتر میعانات گازی ایران به کره جنوبی صادر می شود 
و اگر مشکل پرداخت های ما حل نشود ما مجبوریم سیاست فروش نفت به این 

کشور را تغییر دهیم.
کره جنوبی هم اکنون بخشی از پول نفت خود را به یورو و بخشی را به وون 
کره جنوبی پرداخت می کند که ما عالقه داریم میزان پرداخت پول نفت به یورو 
را افزایش دهد. البته ما بخشی از خریدهای خود از کره جنوبی را با »وون« کره 

جنوبی انجام می دهیم.
بخش اخیر ســخنان زنگنه نشــان می دهد که دولت بــه خاطر عدم امکان 

دسترســی به درآمدهای نفتی دالری، مجبور شده معادل این درآمد را حتی به 
پول کره دریافت کند.

چرا تابلوهایی را که می گفت
آمریکا قابل اعتماد نیست جمع کردید؟!

فراگیر شدن مضمون »آمریکا قابل اعتماد نیست« نشان می دهد مضمون 4 
سال پیش تابلوهای موسوم به »صداقت آمریکایی« درست و به جا بوده است.

به گزارش رجانیوز NeverTrustUSA# هشتکی بود که جمعه شب 
به عنوان پرکاربردترین کلمه در شبکه اجتماعی توئیتر استفاده و به اصطالح، 
تبدیل به ترند گشت. این هشتک به معنی »به آمریکا اعتماد نکن« است، 
کلمه ای که چهار دهه از زبان نیروهای انقالبی شنیده می شود و حاال چند 
سال بعد از شکست تئوری »سیاست عرصه بدبینی نیست« دوباره در حال 

گفتمان شدن است.
درست دقایقی بعد از سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ایران 
که لقب »ملت ترور« را به پیشــانی چهار سال اعتمادسازی و عقب نشینی دولت 
از منافع کشور زد و اعالم کرد ایران به تعهدات خود پایبند نبوده است مردم در 

شبکه های اجتماعی به ابراز انزجار از این اقدام پرداختند.
چهار سال پیش زمانی که تیم مذاکره کننده ایرانی در حال مذاکره با طرف های 
غربی بود پوسترهای »صداقت آمریکایی« در سطح شهر تهران به نمایش درآمد. 
پوســترهایی که هشدار دســت های چدنی زیر دســتکش مخملی می داد و به 

بزک کنندگان آمریکا نسبت به کارنامه سیاه آمریکایی ها هشدار می داد.
اما این انتقادات که در قالب هنر و کارفرهنگی انجام شده بود به مذاق مشتاقان 
مذاکره خوش نیامد و به برچسب زنی و توهین و فحاشی روی آوردند و حتی این 

بنرها از سطح خیابان جمع آوری شد تا چهره آمریکا مخدوش نشود!
از روزنامه های زنجیره ای که این اقدام را فعالیت علیه دیپلماسی دولت خطاب 
می دادند تا حتی مدیران دولتی که این حرکت را مورد انتقاد قرار دادند، همگی 

نگران خدشه وارد شدن بر چهره آمریکا شدند.
روزنامه بهار از مجموعه رسانه های اصالح طلب، ضمن انتقاد از نصب این 
بیلبوردها در سطح شهر، نوشت: »شهروندان تهرانی چند روز است صبحشان 
را با پوســترها و بنرهایی با عنوان »صداقت آمریکایی« آغاز می کنند. این 
پوســترها در همه نقاط شهر هستند هر جایی که امکانی برای بهتر دیده 
شــدن بوده یک پوستر »صداقت آمریکایی« نصب شده است. پوسترهایی 
که با طرح های متفاوت سعی در القای یک مضمون مشابه دارند: »آمریکا 

قابل اعتماد نیست.«
روزنامه هــای زنجیره ای تمام تــالش خود را کردند تا ضمــن بزک کردن، 
 جانــب آمریــکا را بگیرند و بی اعتمــادی به آمریکا را به عنــوان مقابله با دولت

تعبیر کنند.
ظریف هم در پستی کنایه آمیز پوسترهای ضد آمریکایی را »مهرورزی به خودش 
و سیاست خارجی دولت« معرفی می کند به گونه ای که تصور می شود خود را به 
عنوان ضامن صداقت آمریکا می داند و هر گونه انتقاد به کارنامه سیاه آمریکایی ها 

را توهین به خود معرفی می کند.
این انتقادات باعث شد تا با فشار فراوان دولتی ها، پوسترهای صداقت آمریکایی 

از سطح شهر جمع شود!
انتقادات نسبت به خوش بینی به آمریکایی ها آنقدر برای دولت غیرقابل پذیرش 
بود که حســن روحانی در جمع سفیران و رؤسای نمایندگی های ایران در خارج 
از کشور منتقدان را ترسو خطاب کرد و گفت: »عده ای شعار می دهند ولی بزدل 
سیاســی هستند. هر وقت که مذاکره می شود عده ای می گویند که ما می لرزیم؛ 

»خب به جهنم بروید یک جایی که نلرزید.«
حاال همان هایی که از مذاکرات برد-برد می گفتند در اظهارات فراوانی آمریکا را 

غیرقابل اعتماد معرفی می کنند و سابقه جنایت های آنها را می شمارند.
درد ناگفتنی آمریکا

نفوذ منطقه ای ایران است نه برجام
پشت پرده مخالفت ترامپ با برجام، قدرت گرفتن روزافزون ایران در منطقه 

است.
روزنامه القدس العربی با انتشــار این تحلیل نوشت: آمریکا و اسرائیل از توافق 
هسته ای به عنوان بهانه ای برای مقابله با قدرت گیری ایران در منطقه و جلوگیری 

از منزوی شدن خود در خاورمیانه استفاده می کنند.
آمریکا همیشه ایران را دشمن خود دانسته است؛ خطر ایران برای واشنگتن 
تنها توان هســته ای ایران نیســت، بلکه به این دلیل است که ایران کشور دارای 
قدرت های چندگانه و رو به پیشرفت است و این کشور مقتدر و توانمند می تواند 
در آینده نفوذ آمریکا را محدود و این کشور را از حاشیه دریای مدیترانه و سواحل 

خلیج )فارس( بیرون کند.

داعش چه ســاخته آمریکا باشد همانطور که بسیاری معتقدند، یا نتیجه 
دخالت آمریکا در کشورهای منطقه با همراهی کشورهای غربی و اسرائیل، یک 
حقیقت انکارناپذیر وجود دارد و آن این است که آمریکا و برخی همپیمانان 
منطقه ای آن از داعش و گروه های همپیمان آن برای ترسیم نقشه ژئوپولتیک 
جدید کشورهای غرب آسیا و مواجهه با قوای مقاومت در حال ظهور استفاده 

می کنند.
رهبران حزب اهلل لبنان، جهاد اسالمی ، حماس و دیگر سازمان ها و گروه ها ابزار 
دست ایران و یا نایب و مزدور این کشور نیستند؛ رابطه این قوای مجاهد و ایران 
رابطه وابســتگی یا مزدوری نیست بلکه رابطه همپیمانی و ائتالف و همکاری در 

مواجهه با یک دشمن مشترک است و تاکنون نیز اینطور بوده است.
آمریکا و اسرائیل دستیابی ایران به دریای مدیترانه و نیز برپایی پایگاه و مراکزی 
در سوریه و لبنان را ممنوع می دانند؛ این همان موضوعی است که حمله ترامپ 
و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل) رژیم صهیونیستی( به توافق هسته ای را 

تفسیر می کند.
نگرانی آمریکا از موشــک هایی پیشرفته ای است که برد آنها از سرزمین های 
 اشــغالی فلسطین نیز بیشتر اســت و پایگاه های آمریکا را در غرب آسیا می تواند 

هدف قرار دهد.
آمریکا و اسرائیل می دانند که ایران سالح هسته ای در اختیار ندارد و در تالش 
برای دستیابی به آن نیست و به خصوص باتوجه به خطراتی که سالح های هسته ای 
برای طرف هایی دارند که از این سالح ها استفاده کنند، اما آمریکا و اسرائیل به این 
می اندیشند که ایران می تواند موشک های عظیم دوربرد و میان برد خود را جایگزین 

نبود سالح هسته ای بکند.
 آنها از قدرت بســیار این موشــک ها آگاه هســتند به خصوص اینکه تهران 
با توافق با دمشــق یک پایگاه در خاک این کشــور برای هدف قرار دادن اسرائیل 

تاسیس کرده است.
بدون بهبود فضای کسب و کار

پول پاشی، ایجاد اشتغال نمی کند
یک سایت حامی دولت تصریح کرد سیاست های تزریق پول به خودی خود 

به ایجاد اشتغال منجر نمی شود.
خبر آن الین درباره طرح های اشتغالزایی جدید دولت که محوریت آن توزیع 

پول است، نوشت: 
طی چند هفته اخیر شــاهد بودیم که دولت دوازدهم تصمیم دارد که تحت 
عنوان دو برنامه »اشــتغال فراگیر« و »اشتغال  روستایی« با اختصاص بودجه 30  

هزار میلیارد تومانی، یک میلیون شغل ایجاد کند. 
اقتصاد هر کشــور با 4 متغیر رشــد، تورم، بیکاری و ثبات شناخته و ارزیابی 
می شــود. بیکاری یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران است و تا زمانی که برای آن 
یک فکر اساسی نکنیم و تنها تصور کنیم که با »سیاست های کنترل کننده سیستم 
اقتصــادی« می توان آن را درمان کرد، اثرات مخرب این گونه ابرچالش ها هرچند 

بزرگ و بزرگ تر و مخرب تر خواهند شد.
اشتباه بزرگ این بوده که هرگز به این موضوع مهم فکر نکرده ایم که باالخره 
باید روزی طفل اقتصاد را از شــیر مادر بگیریم و هنوز هم در این ذهنیت اســیر 
هستیم که این کودک همچنان نیازمند مراقبت است و باید هنگام قدم برداشتن 
نیز دست او را محکم بگیریم. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است؛ این طفل نه تنها 
نیازی به گرفتن دســت هایش ندارد، بلکه باید زنجیرها را نیز از پایش باز کنیم و 
بگذاریم که روی پای خود بایســتد و به طور حتم در ادامه ماجرا، شــاهد رشد و 

بالندگی این کودک خواهیم بود.
واقعیت ماجرا این است که تنها در شرایطی می توان انتظار داشت اشتغال و 
بهره وری در مشاغل موجود افزایش یابد که شروط الزم دیگری به جز تسهیالت 

نیز برای رشد بنگاه های تولیدی فراهم شود.
یکی از حیاتی ترین این شروط، ثبات در اقتصاد کشور و دیگری، بهبود فضای 
کسب و کار است. تا زمانی که نرخ تورم به میزانی قابل پیش بینی و در سطح پایین 
قرار نداشته باشد، هزینه جاری بنگاه ها پی درپی افزایش خواهد یافت. همچنین 
اگر سیاست های ارزی متناسب با تورم در نظر گرفته نشود، قدرت رقابتی بنگاه ها 

با محصوالت وارداتی کاهش می یابد.
یکی از پارامترهای مهم ایجاد شوک در اقتصاد کشور، کسری بودجه های 
همیشگی دولت ها و رشد باالی نقدینگی است. بدین جهت طرح هایی که 
با اهداف کوتاه مدت ســاالنه در پی ایجاد معجزاتی همچون اشتغال چند 
میلیونی با تزریق نقدینگی بوده اند، در عمل نه تنها منجر به تحقق اهداف 
و ایجاد اشتغال های موردنظر نشده، بلکه با ایجاد شوک های اقتصاد کالن، 
بنگاه های کم توان کوچک و متوســط را به سمت ورشکستگی و تعطیلی 

کشانیده است.
تصور این که علت عدم کارایی بنگاه ها و کســب وکارهای درون اقتصاد ایران، 
تنگنای مالی است، ما را به ورطه خلق پول و پول پاشی بیمارگونه انداخته است. 
امروز باید بپذیریم که با حرف تزریق پول نمی توان شغل ایجاد کرد، اما اگر بتوانیم 
موانع موجود را از سر راه تولید برداریم، اشتغال به دنبال آن رونق خواهد گرفت. 
اگر این موانع برداشته شود، سرمایه نیز به ایران خواهد آمد و نیازی به تزریق منابع 

ارزی و ریالی نخواهد بود.

گفت: هیالری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا و رقیب انتخاباتی 
ترامپ گفته است ترامپ آبروی آمریکا را برد. 

گفتــم: ترامپ همان راهی را دنبال می کند که اوباما دنبال 
می کرد و با توجه به سوابق خانم کلینتون اگر او هم رئیس جمهور 

آمریکا شده بود در همان مسیر حرکت می کرد.
گفت: هیالری کلینتون و برخی دیگر از آمریکایی ها می گویند ادا 
و اطوار و شکلک درآوردن ترامپ دور از شأن یک رئیس جمهور است!

گفتم: خانم کلینتون یادش رفته که در تبلیغات انتخاباتی 
خود صدای سگ درآورده و»واق واق« کرده بود؟! 

گفت: اروپا چی؟ برخی از دولتمردان بعد از ماجرای ترامپ، دنبال 
اروپا راه افتاده اند!

گفتم: مگر نمی بینی فرانســه و انگلیس هم که به ترامپ 
اعتراض می کنند خودشان در برخورد با ایران دقیقا همان مسیر 

ترامپ را دنبال می کنند؟!
گفت: پس اعتراضشان برای چیست؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یــارو توی باغ وحش جلوی قفس 
میمون ها رفته و مثل ترامپ ادا و شکلک در می آورد. یکی از 
میمون ها گفت؛ به جای این ادا و اطوارها بگو چطوری از قفس 

فرار کردی که ما هم فرار کنیم!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

چه كسی به دشمن
گرا داد؟!

در  فرانســوی  روزنامه  یک 
توافق  آینده  نوشــت:  گزارشی 
هسته ای در هاله ای از ابهام است.
سابق  سفیر  نیکولو«  »فرانســوآ 
فرانســه در ایران با انتشار مقاله ای در 
روزنامه فرانســوی »لوموند« پیرامون 
شرایط حاکم بر توافق هسته ای)برجام( 
نوشت: آینده توافق هسته ای در هاله ای 

از ابهام است.
دونالد ترامپ با عدم تأیید توافق 
هسته ای منعقده در سال 2015 میان 
ایران و گروه 1+5، کنگره آمریکا را در 
خط مقدم تصمیم گیری درباره بقای 

این توافق قرار داده است.
در این مقاله آمده است: کنگره 
آمریکا هم اکنون به دنبال آن است که 
به همراه دولت و متحدانش تغییرات 
و اصالحاتی در برجام به وجود آورد 
اما چنانچه این امر محقق نشــود، 
ترامپ کار خــروج از برجام را آغاز 

خواهد کرد.
به گزارش فــارس، لوموند افزود: 
توافق هســته ای در تهران به سختی 
مــورد پذیــرش و قبــول مخالفان 
دولت قــرار گرفتــه و دولــت ایران 
نمی خواهد این جعبه پاندورا را مجددا 
بــاز کند و در بحث مربوط به محدود 
کردن برنامه موشــک های بالستیک 
مورد تقاضا و خواســت آمریکایی ها و 
اروپائی ها عمل کند. ایران چنین چیزی 

را نخواهد پذیرفت.
برخالف مذاکرات هســته ای که 
مبتنی بر برنامه هسته ای غیرنظامیست، 
برنامه موشک های بالستیک ایران یک 
برنامه دفاعیســت. ایرانی ها معتقدند 
که مجبــور به پذیــرش الزاماتی که 
تنها علیه آنها اعمال شــده نیستند و 
ضرورتی ندارد که الزاماتی را که علیه 

همسایگانشان اعمال نشده، بپذیرند.
در نهایت به موازات اقدام دونالد 
ترامپ در اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران برای مجازات آن به بهانه رفتار و 
رویکردش در زمینه تروریسم و حقوق 
بشر، تهران نیز به مثابه زمانی که هدف 
حمله و تجاوز قرار گیرد، از خود دفاع 

خواهد کرد.
رئیس جمهور  ترامــپ«  »دونالد 
آمریکا جمعه شب با اعالم اینکه قصد 
ندارد پایبندی ایران به توافق هسته ای 
را تائید کند، پرونده برجام را به کنگره 
فرستاد و گفت تالش می کند تا برخی 
مفــاد برجام از جملــه تاریخ انقضای 
محدودیت هــای هســته ای را اصالح 
کند و به دنبال آن وزارت خزانه داری 
آمریکا سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
کشــورمان را به فهرست تحریم های 

خود افزود.
معــاون وزارت خزانه داری آمریکا 
همچنین با بیان اینکه استراتژی جدید 
واشــنگتن علیه ایران 4 هدف دارد، 

تاکید کرد دیگر ارگان های دولتی ایران 
را نیز هدف تحریم قرار خواهند داد. 

رایزنی با روس اتم
بهروز کمالوندی سخنگو و معاون 
سازمان انرژی اتمی که به منظور دیدار 
و گفت وگو با مقامات روسیه و شرکت 
در سمینار 25 ســال همکاری ایران 
و روســیه در زمینه انرژی صلح آمیز 
هســته ای در راس هیئتی به مسکو 
ســفر کرده در ادامه رایزنی هایش با 
مقامات روس با لیخاچوف رئیس روس 
اتم و مســئوالن این شرکت دیدار و 

گفت وگو کرد. 
در  طرفیــن  دیــدار  ایــن  در 
خصوص موضوعــات مختلف مرتبط 
با همکاری های صلح آمیز هســته ای 

مذاکره کردند. 
قرار است لیخاچوف یک روز قبل 
از ســفر والدیمیر پوتین به بوشــهر 
سفر کرده و ضمن مذاکره با علی اکبر 
صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی 
در مراســم آغاز عملیات ساختمانی 
نیروگاه های جدید بوشهر شرکت کند.

غیرقابل اجرا
»ریچارد هاس« رئیس شــورای 
روابط خارجــی آمریکا در مقاله ای با 
عنوان »آمریکا بــه تنهایی نمی تواند 
استراتژی خود در قبال ایران را پیش 
برد« در نشریه »پراجکت سیندیکیت« 
تأکید کرده اســت، دولــت آمریکا با 

وضع تحریم های جدید علیه ایران، در 
حقیقت خود را منزوی خواهد کرد.

ایــن مقاله می افزایــد: پایبندی 
ایران به توافق هســته ای را بازرسان 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی و 
همچنیــن مقامات ارشــد آمریکا از 
جمله »جیمز متیس« وزیر دفاع این 
کشور تأیید کرده اند. اینکه برخی در 
آمریکا می گویند ایران به روح برجام 
پایبند نبوده، در حقیقت عبارتی است 
که هیچ پشــتوانه حقوقی ندارد و هر 
چند می توان اینطور استدالل کرد که 
آنچه ایــران در منطقه انجام می دهد 
جای نگرانی دارد، اما نمی تواند دلیل 
مناسبی برای معرفی مجدد تحریم ها 

تحت این توافق باشد.
هــاس در ادامه نوشــت:  مذاکره 
مجدد درباره برجام به منظور افزایش 
مدت زمان برخی محدودیت های آن، 
انجام بازرسی های شدیدتر و همچنین 
پوشش برنامه موشکی ایران ذیل این 
توافق، جذاب به نظر می رســد اما در 
عمل غیرقابل اجرا است چرا که ایران 
و دیگر امضاکنندگان این توافق چنین 
درخواست هایی را نخواهند پذیرفت و 
در نهایــت نیز اگر آمریکا تهدید کند 
که در صورت عدم اجرای این موارد از 
توافق کنار خواهد کشید، یا تهدیدی 
توخالی خواهد شد و یا اگر هم عملی 

شود، ضربه ای به خود آمریکاست.

لوموند:

آینده توافق هسته ای در هاله ای از ابهام است

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت االســام کاظم 
صدیقی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ســاعت 10:45 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با 
ســخنرانی حجت االسالم سید علی خمینی به مناسبت چهلمین سالروز 
شــهادت آیت اهلل سید مصطفی خمینی همراه خواهد بود. حجت االسالم 

کاظم صدیقی نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت حجت االسالم صدیقی

سرویس سیاسی-
سخنگوی  گذشته  روزهای  در 
دولت در نشست خبری خود گفت 
که چرا برخی در داخل می خواهند 
به دشمن گرا بدهند که خزانه کشور 
خالی است؟! در حالی که نخستین 
تدبیر  رئیس دولت  را  مورد  این  بار 
و امید بیان کرد و همچنین برخی 
از دولتمردان و حامیان درجه یک 
دولت نیز به اشــکال دیگر چنین 

عملی را مرتکب شدند.
گذشــت روزها اتفاق های جالبی را 
به همراه دارد. انگار اینکه گفته اند زمان 
تکرار می شــود چندان هم بیراه نیست. 
محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی 
در نشست خبری خود گفته است: »من 
از کسانی که با دولت مخالفت هایی دارند 
تقاضا می کنم در حال حاضر وحدت را در 
کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند 
که منابــع مالی ما برای اداره کشــور 
کم اســت. کســانی که بیرون از مرزها 
نشســته اند اگر ببینند که ما وضعیت 
اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در 
اقداماتشان  اختیارمان کافی نیست در 
جری تر می شوند...چرا عده ای در داخل 
کشور می خواهند گرا بدهند که منابع 
مالــی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و 
با همان هم می توانیم به توســعه کشور 

بپردازیم.«
اما نگاهی گذرا و مرور وقایع گذشته 
)حتی به اندازه چند پاراگراف( به خوبی 
بیان می کند که چه کســانی به دشمن 
گرا می دادند. در این میان ممکن است 
برخی ناخواســته چیزی را گفته باشند 
که گرای به دشمن باشد و عده ای دیگر 
بر ســر منافع گروهــی و حزبی در این 
معرکه افتاده باشــند و البته بعضی هم 
آشکارا با دشمن این ملت ارتباط گرفتند 
و به او  گــرا دادند و گفتند که در این 
شرایط ایران را تحریم کنید؛ مانند برخی 

اصحاب فتنه سبز. 
گرای آبگوشتی!

»اگــر قرار باشــد تعرفــه واردات 
برداشته شــود، در هیچ صنعتی به جز 
آبگوشت بزباش و قرمه سبزی، در هیچ 
تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم 

داشت.«
ایــن جمالت اکبر ترکان از اعضای 
حزب اعتدال و توســعه و از دولتمردان 
یازدهم و دوازدهم است. تحقیر صنایع 
داخلی و متخصصان و جوانان این مرز و 
بوم چیزی به جز گرا دادن به دشمنان 
است؟! معنای این حرف این است که ما 
بدون غربی ها در صنعت نمی توانیم کاری 

از پیش ببریم؟!
بایــد به امثال آقــای ترکان گفت 
که اگــر تاکنون صنعت مــا خاصه در 
خودرو ســازی این نقایص و کمبودها را 
دارد دلیلی ندارد جز بی عرضگی مدیران 
این مجموعه ها و البته و متاســفانه در 
برخی موارد مســایل مــادی. چرا که 
قراردادهایــی مانند قراردادهای صنعت 
خودروسازی گاه فواید کالن مالی برای 

برخی به عنوان واسطه داشته است.
آقــای ترکان به صنایــع نظامی و 
پیشــرفت های فوق العاده آن بنگرند و 
ببینید چه عاملی باعث شده در کشوری 
که جوانانش در بخشی می توانند با وجود 
همه نوع تحریم و سنگ اندازی و فشار 
مثال در فقره موشــک چنان پیشرفت 
کنند که موشــک هایی با برد چندهزار 
کیلومتــر و با دقت باال تولید کنند و یا 
در صنعت پهپاد به این پیشــرفت های 
مافوق تصور در این زمان کوتاه دســت 
یابند چنانکه در شمار چند کشور برتر 
قرار گیریم اما در همین کشــور صنعت 
خودروســازی به این شکل باشد. آری 
جنــاب ترکان ایــراد را در خود و دیگر 
مدیران بخش صنعت جست وجو کنید 

و در عدم خودباوری.
تنها با یک بمب!

»آمریکا می تواند با یک بمب تمام 
سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد!« 
این جمله وزیر دفاع یا یکی از ژنرال های 
ارتش آمریکا نیست. متاسفانه این جمله 
وزیر خارجه کشورمان آقای محمدجواد 

ظریف است.
آذر ماه 1392 هنگامی که ظریف 
برای جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی 
در تــاالر عالمه امینی کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران حاضر شده بود در پاسخ 
به ســؤال یکی از دانشــجویان چنین 
عنــوان کرد: »آیا فکر کردید آمریکا که 
می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی 
ما را از کار بیاندازد از سیســتم دفاعی 
ما می ترســد؟ آیا واقعا به خاطر قدرت 
نظامی، آمریکا جلو نمی آید؟ بر اســاس 
کدام سند فکر می کنید آمریکا می تواند 
به اطالعات نظامی ما دست پیدا کند؟«
اگرچه به قــول رهبر انقالب آقای 
ظریف انسانی مومن و دلسوز برای کشور 
هستند اما این مورد به واقع مصداق گرا 
به دشــمن است و صد البته که منظور، 
گرای آگاهانه نیســت بلکه این جمالت 
کامال خطا، به دشــمن می گوید که تو 
می توانی با یک بمب تمام تاسیســات 

نظامی ما را از کار بیندازی! 
این جمالت وزیرخارجه کشورمان 
در حالی بیان شد که قدرت های جهانی 

و سازمان های جاسوسی کشورهای غربی 
تا کنون در گزارش های متعددی به توان 
باالی سیســتم های دفاعی ایران اذعان 
کرده اند. به تازگــی »جان کری« وزیر 
خارجه آمریکا در دوره اوباما گفته است: 
رئیس جمهور مصر،  مبارک  »حســنی 
ملک عبداهلل پادشاه عربستان، نتانیاهو 
نخســت وزیر اســرائیل، همه آنها ما را 
ترغیب می کردند تا به ایران حمله کنیم. 
باراک اوباما نیز درخواســتهای شخصی 
مکتوب زیادی به دستش می رسید تا به 

ایران حمله کنیم.« 
به راســتی چه چیزی باعث شد تا 
آمریکا به ایران حمله نکند؟! آیا جز این 
بود که ذیل اراده حق تعالی، این اقتدار 
نظامــی ایران بود که آنها را در این باره 

مردد می کرد؟
بزرگ بینی دشمن!

»من در ســال های آخــر حیات 
امام)ره( نامه ای را خدمت شان نوشتم، 
تایپ هم نکردم برای اینکه نمی خواستم 

کســی بخواند و خودم به امام دادم. در 
آن نامه هفــت موضوع را مطرح کردم 
و نوشــتم شــما بهتر اســت در زمان 
حیات تان اینها را حــل کنید. در غیر 
این صورت، ممکن است اینها به صورت 
معضلی، ســد راه آینده کشــور شود. 
گردنه هایی هست که اگر شما ما را عبور 
ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل 
خواهد بود. یکی از این مســائل، رابطه 
با آمریکا بود. نوشتم باالخره سبکی که 
االن داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و 
نه رابطه داشته باشیم قابل دوام نیست. 
آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا 
با آمریکا، چین با آمریکا و روســیه با 
آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر 
با آنها مذاکره داریم چرا با آمریکا مذاکره 
نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که 
تسلیم آنها شویم. مذاکره می کنیم اگر 
مواضع ما را پذیرفتند یا ما مواضع آنها 

را پذیرفتیم، تمام است.«
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