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چهار ســال مذاکره و سپس مراوده آشــکار و پنهان،  ما را در بزنگاه 
استثنایی و بی نظیر کنونی قرار داده و قطعا بعد از این روزهایی خطیر تر و 
مهم تر در پیش خواهیم داشت و بسته به اینکه تجربیات تلخ اندوخته شده 
در این 4 ســال ، بکار گرفته شود یا نه، نتیجه ای دربر دارنده عزت ملی یا 

خدای نکرده خالف آن،  برایمان رقم خواهد خورد.
ارزیابی صحیح از موقعیتی که در آن ایســتاده ایم و همچنین شناخت 
طراحی آینده دشــمن و بخصوص منظومه فکــری او و باالخره طراحی و 
بکارگیری راهبردی ملی و مقاوم در برابر آن طراحی،  داده های بسیار مهمی 
است که بدون تسلط بر آنها، نمی توان امید به رفتاری منطقی و معقول داشت. 

این چند گزاره مهم و کلیدی را به اختصار مرور کنیم.
1- موقعیتی که ما در آن قرار داریم، نقطه ای تعیین کننده است، هم برای 
ما و هم برای دشمن. ما با دادن امتیازاتی نقد،  وعده های نسیه دریافت کردیم 
و به امید نقد شدن آنها، صبر کردیم. در سررسید وعده ها، دشمن دبه کرده 
و زیاده خواهی می کند. این خالصه ترین گزارش از وضعیت ماست. اندکی 
تشریح می تواند موضوع و موقعیت را روشن تر  کند. در هر مذاکره ای، برگ 
برنده هاست که حرف می زند. برگ برنده ما در گذشته، توان غنی سازی 20 
درصد و باالتر، حدود 20 هزار سانتریفیوژ فعال و باالتر از همه، اراده ای راسخ 
برای ایستادگی و ادامه راه بود. بدون هیچ توصیف و تشریحی درباره علل 
و چرایی ماجرا،  آنچه واقع شــده این است که ما برگ برنده هایمان را در 
اولین مرحله، به حریف واگذار کردیم و در دشمن این امید را ایجاد کردیم 
که می تواند امتیاز بیشتری بگیرد بدون آنکه کمترین امتیازی بدهد! همین 
هم شــد،  آنها امتیازی ندادند، حتی آنچه بدان متعهد بودند و ما هم برگ 
برنده دیگری برای مقابله با زیاده خواهی رو نکردیم. اکنون بازنده ماجرای 
برجام مائیم و برنده آنها. تهدید آنها به خروج از برجام هم هیاهو و نمایش 
است برای اینکه بتوانند امتیاز بیشتری بگیرند و کاری کنند که ما از ترس 

مرگ خودکشی کنیم! 
تصور ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا، به همان اندازه مضحک است که 
روزگاری توهم ایجاد شکاف در داخل حاکمیت آمریکا بود! آن حرف ها را که 
یادتان هست!؟ شکاف بین کنگره و کاخ سفید! شکاف بین جمهوریخواه ها 
و دموکرات ها و مطایبات دیگری از این دست! حاال هم برخی معتقدند باید 
با اروپا مماشات کرد،  قراردادهای جدید و اغوا کننده ای منعقد کرد تا آنها 
را به ماندن در برجام تشویق کنیم! یعنی راهی را که یکبار با آمریکا رفتیم، 
حاال با اروپایی ها از نو شروع کنیم! »توهم تضمین برجام با انعقاد قراردادهای 
تجاری« تنها و تنها زائیده افکاری است که کمترین شناختی از واقعیت های 
سیاسی و میزان اهمیت کشوری به اسم جمهوری اسالمی در جهان ندارند 
و البته در اوج این بی خبری و بی شناختی، اصرار به نظریه پردازی هم دارند! 
هرکــس گمان کند می تواند با یکی دو قرارداد چند میلیارد دالری و حتی 
چند ده میلیارد دالری، غرب را به کاستن از فشار ها بر نظام اسالمی و دست 
برداشتن از دشمنی حدود 40 ساله با ما متقاعد کند، نه ماهیت استکبار را 
شناخته و نه از ارزش و تاثیر جمهوری اسالمی خبر دارد! تصور این جماعت 
این است که با پول، می توان عزت خرید، اقتدار کسب کرد، دل کسی را به 
دست آورد! فرجام این بازی از ابتدا مشخص است، بخصوص وقتی بدانیم 
آمریکایی ها برای مقابله با ما، از پرداخت هر هزینه ای دریغ نمی کنند و نوکران 

شیر دهی چون عربستان هم برای آنها، خوش رقصی می کنند.
2- درباره طرح آینده دشــمن هم می توان به روشنی نقشه راه آنها را 
برانداز کرد. واقعیت این است که هیچ موضوعی در این حوزه مبهم نیست و 
از ابتدا هم نبوده و اگر کسی یا کسانی تدبیری نمی اندیشند و کاری نمی کنند، 

باید دید گیر کارشان کجاست و... 
اصلی ترین هدف دشــمن در این مرحله، داخلی ســازی منازعات و 
دوقطبی ســازی بین مردم – مشــخصا مردم و نه مسئوالن- در موضوع 
تحریم هاست. سال 2012 آمریکایی ها از »تحریم های فلج کننده« رونمایی 
کردند و رسما اعالم کردند که هدف از اعمال و وضع این تحریم ها، تشدید 
فشار ها بر مردم ایران است تا آنجا که بر حاکمان خود خروج کنند! اکنون 
پرده دیگری از آن سناریو در قالب تحریم هایی که در 9 آبان اجرایی می شود 
در پیش است. در داخل هم عده ای با بازکردن برخی منافذ و رخنه ها، راه 
را برای دست یافتن دشــمن به این آرزوی بزرگ هموار کرده اند! یکی از 
مهم ترین اهداف آنها، تغییر ذائقه و ســبک زندگی مردم به شیرینی های 
مقطعی و آدامسی اهدا شده از غرب بود تا در بزنگاه تحریم ها و از بین رفتن 
آن شیرینی مقطعی، صدای مردم را به اعتراض بلند کنند. نگاهی به سیل 
واردات بی رویه و کامال غیرضروری که ورود آنها جملگی در داخل کشــور 
ســازماندهی و اجرایی شده، گویای پیشبرد گام به گام این سناریو است. 
اگر در گذشته، دشمن مثال قرارگاه خاتم االنبیا)ص( را تحریم می کرد، اگر 
همکاری در فالن بخش پتروشــیمی یا نفت و گاز را تحریم می کرد، ممکن 
بود مردم به سادگی متوجه عوارض و عواقب آن نشوند و موج اجتماعی در 
کشــور بوجود نیاید. اما اکنون با این سبک واردات، هر فرد ایرانی ممکن 
است رسما خود را متضرر وضع تحریم های جدید ببیند! کافی است نگاهی 
به خیابان های شــهر بیندازید تا جوالن خودروهای فرانسوی و غیر آن را 
ببینید، کافی اســت به یاد بیاورید که همین لحظه بیش از 7 هزار خودرو 
در گمرکات کشور، در آستانه ترخیص و ورود به کشور هستند! حتما این 
خودروها خریدار دارد، ثبت نام شده اند، مشتری هایی منتظرشان هستند، 
نیاز به خدمات پس از فروش و قطعات دارند و...و این یعنی فرانسوی های 
مودب )!( در حال گروگانگیری نفر به نفر مردم ما در پروژه فرنگی ســازی 
اقتصاد هستند. این بدون همکاری صمیمانه )!( عوامل داخلی ممکن بود!؟ 
همان جماعتی که در تالش هســتند مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، 
یعنی دروازه هایی مطلقا و صرفا برای واردات و بدون هیچگونه فایده دیگر 
را چند برابر کنند! اینها همه و همه، حلقه های یک زنجیره بزرگ و خطرناک 
است. وابستگی فرد فرد مردم به خارج، تشدید فشارهای تحریمی، ایجاد 

مخالفت اجتماعی با سیاست مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن! 
این رویه شوم با اقداماتی همراه است. مثال  می توان اینگونه پیش بینی 
کرد که کســانی در آینده، در صدد رفع عامل خودساخته فشار می افتند! 
یعنی همانطور که روزگاری به دروغ،  صنعت هسته ای را عامل فشار دشمن 
معرفی کردند،  بر سر آن مذاکره کردند و در قلب آن سیمان ریختند، حاال 
همان سناریو را فی المثل با سپاه اجرا کرده و تا مرز سیمان ریختن در قلب 

این عامل هم پیش خواهند رفت!
3- اما راهبرد اصلی که باید به آن توجه کرد و با عملیاتی کردن آن، از 
تله ای که غرب و غربزدگان برای مردم فراهم کرده اند خارج شد چیست؟ 
دشمن به خوبی دریافته که ایران با اتکا به سه عنصر مهم و کلیدی توانسته 
و می تواند در منطقه و در جهان تاثیر گذاشته و نقش آفرین باشد. نخست 
نیروی انسانی مؤمن و انقالبی هوشمند، دوم منابع و استعداد های مادی و 
ســوم جغرافیا و موقعیت ممتاز. به همان اندازه که آنها این توانمندی های 
ســه گانه را جدی گرفته و در جهت تضعیف و تخریب آن کوشیده اند، در 
داخل هم کسانی نسبت به این استعداد ها غفلت کرده اند و حتی با دشمن 

همسو و همگام بوده اند! 
تردیدی نیست که بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل و نیمه تعطیل 
شده اســت. کاری به آمارسازی ها نداریم، هر انسان منصف و واقع بینی با 
نگاهی به اطرافش حقیقت این سخن را درک می کند و به وضوح می بیند 
که عده زیادی از جوانان کشــورمان، در عین استعداد ها و شایستگی های 

فراوان، بیکارند و عمرشان تباه شده است.
تردیدی نیست که سیل ویرانگر واردات و قاچاق، رمق و شیره اقتصاد 

ایران را از بین برده و یارای ایستادگی آن را روز به روز کمتر کرده است.
در این هیاهو، دو گروه در کشور وجود دارد، دو تفکر و دو راهبرد. 

دسته اول معتقد است که درها، هنوز هم کم باز است! باید به سازمان 
تجارت جهانی بپیوندیم، موانع ناچیز تعرفه ای را برداریم و در واردات را به 
کشور، تماما باز کنیم! باید مناطق آزاد را چند برابر کنیم! باید مناطق ویژه 
اقتصادی را چند برابر کنیم تا... تا همه چیز در خدمت کالن سرمایه داران 
وارداتچی قرار گیرد! تا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را وارد کنیم ! نه کشاورزی 
کنیم و نه تولید صنعتی! نفت بفروشیم و بخوریم! حاال اگر نفت مفت شد، 
عزاداری کنیم و اگر نفت گران شد، آقایی کنیم! هم منشا این تفکر معلوم 

است که از کجاست و هم فرجام آن معلوم است که با کشور چه می کند.
دســته دوم معتقدند،  بیش و پیش از هر چیز،  تولید ملی مهم است،  
اشتغال جوان ایرانی،  بهره گیری از این خاک زرخیز و اینهمه استعداد بی نظیر 
اهمیت دارد. باید در عین تامین نیازهای مردم از هر راه ممکن، اقتصاد را 
درونی و بومی کرد،  باید جوان ایرانی، احساس عزت کند و دستش به آقایی 
در جیب خودش باشد نه به گدایی پیش اجنبی دراز باشد. اینکه رهبر انقالب 
بعد از این همه سال، بازهم هشدار می دهند که باید از مونتاژ در صنعت دور 
شد، حقیقت تلخی است که بی تعارف حاصل عملکرد مدیرانی با تفکر نوع 
اول است. هرچند شوربختانه باید گفت امروز حتی مونتاژ هم در کار نیست 
و خودرو و هزاران قلم کاالی دیگــر، بصورت کامال آماده و بدون هرگونه 

دستکاری در کشور، وارد و مستقیماًُ به مصرف می رسد.
اگر قرار است در برابر زیاده خواهی های دشمن ایستادگی کنیم، باید 
بدون چشم امید داشتن به دشــمن، روی توان بچه های مستعد خودمان 

حساب کنیم. این تنها راه است.

آزمون و خطا 
كافی نیست؟!

موبایل

حسین شمسیان

* آقای نهاوندیان! شما گفتید اگر درباره مسائل بین المللی و منطقه ای 
اروپائی ها نگرانی دارند، می توان درباره آنها مذاکره کرد! شما در مورد 
یمن، عراق، سوریه و... روی چه موضوعی می خواهید مذاکره کنید؟! آنها 
جز عقب نشینی نیروهای مقاومت منطقه در این کشورها چه چیزی را 

طالبند؟! لطفاً 4 سال دیگرمردم را اسیر اروپائی ها نکنید.
طباطبائی
* آقای نهاوندیان، با توجه به نتایج برجام برای کشور چگونه به خود 
اجازه دادید که صحبت از مذاکره بر سر مسائل دیگر با اروپا را مطرح 
کنید، موضوع مذاکره ای که شــما مطرح کردید بازی کردن با امنیت 
ملی است. این گونه مسائل دیگر نباید بازیچه توهمات برخی قرار گیرد.
021---5898

* همه طرفین مذاکرات هسته ای سهم شان از برجام را گرفتند اما مردم 
ایران در وعده  های نسیه غرب تهدید به تحریم جدید و جنگ و... هم 
شــدند. این روزها هم زمزمه مذاکره ای از جنس برجام 2 و 3 شنیده 
می شــود. هیچ مسئولی حق ندارد نسبت به گستاخی دشمنان چراغ 

سبز مذاکره نشان دهد. مقاومت تنها گزینه باقی مانده است.
086---6277
* مردم دیگر اجازه شــکل گیری مدل های برجامی دیگر را نخواهند 
داد و آنانی که میل به گفت وگو در همه زمینه ها با غرب را دارند بهتر 
است بدانند مسائلی که به امنیت، اقتدار، عزت و پیشرفت کشور مرتبط 

است، قابل مذاکره نیست.
021---6172

* چرا رســانه های عمومی به ویژه سیما به رسالت اطالع رسانی خود 
عمل نمی کنند؟! چرا باید مواضع خصمانه و خباثت آلود اروپا در مورد 
برجام را تنها در صفحات کیهان جست وجو کرد؟ به این موضع گیری 
توجه کنید. بیانیه مشترک فرانسه، آلمان و انگلیس: در برجام می مانیم 
و برای مقابله با برنامه های موشکی ایران با آمریکا همکاری می کنیم! 

این موضع خصمانه جز کینه و عداوت با ایران مفهومی ندارد.
نیکنام
* کاش برخی مســئوالن خودشان را مثل ترامپ به دیوانگی می زدند 
و از حریــف امتیاز می گرفتند نه این کــه مأیوس و ضعیف در مقابل 
زورگویی یک به ظاهر دیوانه حاضر به امتیاز دادن به شریکش شوند!
021---7728

* نماینده ســمنان شایســتگی حضور در مراسم شهدای مدافع حرم 
را نداشــت و به پدر شهید مدافع حرم توهین کرد. مواضع اخیر او نیز 
برخالف ارزش ها و آرمان های انقالب اســالمی بوده است! واقعاً جای 

تأسف دارد.
017---8115

* برجام نشــان داد که توصیه دلســوزان درمورد قابل اعتماد نبودن 
شــیطان بزرگ صحیح است. ترامپ هم چهره بی نقاب توحش مدرن 
لیبرال دموکراســی غربی را نشان داد. ترامپ تربیت یافته همان نظام 
سیاسی است که برخی از غربزدگان آن را مهد آزادی و دموکراسی و 

مدینه فاضله می دانند.
0912---6406
* در این سالها هرچه به آقای رئیس جمهور گفته شد که به آمریکایی ها 
اعتمــاد نکند گوش او بدهــکار نبود و منتقدین دلســوز را متهم به 
بی سوادی کرد و حواله به جهنم داد. حال که آمریکا زیر میز زده امید 
به کشورهای اروپایی پیدا کرده است. یادمان نرفته که کشورهای اروپا 
همان کشــورهایی هستند که چند سال پیش همه سفیران خود را از 
ایران فراخواندند و اقدام به قطع روابط کردند. باردیگر از روی خیرخواهی 

و دلسوزی عرض می کنیم آزموده را آزمودن خطا است.
0936---4743
* خبر آزادی کرکوک توسط ارتش دولت عراق از اشغال نیروهای بارزانی 
خود جای خوشــحالی فراوان دارد. چرا که جلوی بخشی از طرح شوم 

دیگری مشابه داعش گرفته شد.
0938---6263
* انسان هم متأسف و هم متعجب می شود از کسانی که مدرک دکتری 
و استاد دانشگاهی و وکیل و وزیر و... دارند و نان نظام را می خورند هر از 
چند گاهی سنگ منافقین و فتنه گران را به سینه می زنند و درخواست 
آزادی ســران خائن فتنه از حصر را می کنند... از دستگاه قضایی هم 
انتظار می رود تکلیف نظام را با چنین وادادگان که دل در گرو نفاق و 

فتنه گران دارند یکسره کند.
طورانی - جانباز- و شکیبا
* نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته اجازه نمی دهیم ایران 
هم مرز ما بشود جواب ما به صهیونیست ها این است که یواش یواش 

باید به خیلی چیزها عادت بکنند.
0912---2907
* استخدام آقازاده ها در وزارت نفت و سپردن برخی امور فنی به افراد 
نابلد، بدون هزینه برای کشــور نخواهد بود. چرا تدبیری در بکارگیری 
افراد متخصص نیســت؟ نفت ده ها سال است که ملی شده پس نباید 
عواید آن در اختیار یک گروه خاص مثل فرزند فالن نماینده و یا خود 

برخی از نمایندگان سابق باشد.
021---2811

* آقای رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی شعار می دادند که در صورت 
تداوم دوره ریاست جمهوری خود قیمت ارز را ثابت نگه می دارند و به 
نابسامانی ها سامان می دهند. پس این وعده و وعیدها چه شد؟ در حال 

حاضر که وضع بدتر از گذشته شده است.
قاسمی
* بیکاری در کرمانشــاه بیداد می کند در هر نقطه از این شهر تجمع 
جوانان بیکار به چشم می خورد و با دیدن این صحنه ها حالت افسردگی 

به انسان دست می دهد.
0918---2753
* گرد و غبار و آلودگی شــدید هوای مشهد مقدس در روز سه شنبه 
96/7/25  نشان داد هیچ شهری از آثار تخریب محیط زیست در امان 
نیســت. مسئولین و رســانه ها، کسی هم به فکر سر و سامان دادن به 
ترافیک، کاهش آلودگی هوا، فرهنگ سازی برای عدم استفاده از خودروی 
شخصی در کالنشهرها به ویژه در ایام آلودگی هوا، درختکاری و... نیست!
0915---2986
* آیا وزارت بهداشت به ویزیت و دریافتی پزشکان توجهی دارد؟ وقتی 
بیمار به پزشک های متعدد با یک تخصص مراجعه می کند قیمت های 
مختلفی را شاهد است که بابت ویزیت دریافت می کنند. 50-60-70 

هزار تومان! چرا؟!
اکبر بقاء
* از بازرسان و ناظران آموزش و پرورش درخواست می کنم به مدیران 
و ناظمان برخی از مدارس شــهر کهریزک توصیه کنند در برخورد با 
دانش آموزان و والدین اخالق اسالمی را رعایت کنند. برخی مدیران و 

ناظمان از اخالق اسالمی برخوردار نیستند.
0919---2315
* اخیــرا یک مجتمع تجــاری، مقابل دریاچه خلیج فارس در منطقه 
22 تهران افتتاح شــده که اغلب مراجعه کنندگان به آن مجتمع، در 
هنجارشــکنی دســت غربی ها را از پشت بســته اند! چرا به این وضع 

رسیدگی نمی شود؟!
0919---2470
* من با بیماری و بســتری بودن همســرم و عمل جراحی او درگیر 
بودم و موفق نشــدم به سازمان تامین اجتماعی سر بزنم. حاال متوجه 
شــده ام که مدت 8 ماه است که حق عائله مندی)همسر- فرزند( ما را 
قطع کرده اند! وقتی علت را جویا شدیم گفتند تصورمان بوده که فوت 
کرده اید یا طالق گرفته اید؟! چطور بدون بررســی حق و حقوق مردم 

را تصاحب می کنند؟!
راستی- اراک

خط و نشان حامیان جهانگیری 
برای اطرافیان روحانی

در حالــی که برخی روزنامه های اصالح طلب اختالف میان جهانگیری و برخی 
اعضای کابینه را تکذیب کردند، برخی دیگر از همین نشــریات تصریح کردند کنار 

زده شدن جهانگیری واقعیت دارد.
تحرکات تازه ای، در راستای اخذ امتیازات جدید از روحانی ارزیابی می شود.

روزنامه  آرمان در این باره نوشــت: مخالفان دولت باز هم به اوت زدند، اختالف 
روحانی و جهانگیری شوخی است. واعظی  می گوید میان همه اعضای دولت صمیمیت 
وجود دارد.اما روزنامه آفتاب یزد با تأیید ماجرا نوشت: در انتخابات امسال، اصالح طلبان 
از مدت ها قبل تر طرح نامزد پوششی را برای حسن روحانی مطرح کرده بودند. نامزدی 
که نقش ضربه گیر را در مناظره های انتخاباتی بازی کند و یاری رسان روحانی باشد و 
البته اگر به هر دلیلی حسن روحانی از انتخابات بازماند، او ادامه دهنده راهش باشد... 
همه اختالفات از همین جا شروع شد. حسن روحانی حتی با نام نویسی احمدی نژاد 

در کنار قالیباف و رئیسی نیز به وجود یک نامزد پوششی اعتقادی نداشت.
جرقه های جدی شدن کدورت احزاب اعتدال و توسعه و اعتدالیون حامی دولت 
با جهانگیری اما در مناظره اول زده شد؛ مناظره ای که اسحاق آن قدر درخشان در 
آن ظاهر شــد که بســیاری از توجهات به جای حسن روحانی به سمت او برگشت. 
آقای معاون بعد از مناظره اول گل کرده بود. همه می گفتند که او یا کاندیدای 1400 
است یا حتی زمزمه هایی مبنی بر اینکه بهتر است روحانی به جای او کناره گیری کند 
شنیده می شد)!( معادالت بازی پس از نخستین مناظره جهانگیری به هم ریخته بود. 

مردم گویی روحانی را از یاد برده بودند و اسحاق را صدا می زدند.
به واسطه همین محبوبیت غیرقابل پیش بینی بود که اعتدالیون حامی دولت با 
جهانگیری جلسه گذاشتند و او را مجاب کردند تا حواسش باشد که قرار نیست او 
اصیل تر و تندتر از روحانی باشد. نتیجه اش آن شد تا اسحاق جهانگیری در مناظره های 
دوم و سوم از روی متن بخواند، تپق بزند جهانگیری به نفع حسن روحانی در انتخابات 

کنار کشید تا محبوبیت عارف در سال 92، این بار نصیب او در سال 96 شود.
آفتاب  یزد می افزاید: اختالفات جهانگیری با دولتی ها در انتخابات 96 اما تداوم 
یافــت. آن قدر که حتی عده ای می گفتند آقای معاون اول دیگر در دولت دوازدهم 
نیســت و از همین رو بود که اعضای اصالح طلب شــورای شهر تهران نام او را جزو 
گزینه های شــهرداری قرار دادند اما روحانی و تیمش که می دانستند کنار گذاشتن 
اسحاق جهانگیری هزینه های بسیار باالیی دارد و به وجهه اعتدال لطمه جبران ناپذیری 
خواهد زد از ادامه این کار صرف نظر کردند تا معاون اول در دولت دوازدهم نیز ابقا شود.
وقتی حســن روحانی اسحاق جهانگیری را مسئول تهیه لیست انتخابی کابینه 
کرد کدورت ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت، چرا که اگرچه اسحاق لیست را 
آماده و به حسن روحانی داد اما ظاهرا نظر واعظی ها و اعتدال و توسعه ای ها و حتی 
اصولگرایان به حســن روحانی نزدیکتر بود تا اسحاق جهانگیری. نتیجه آن شد که 
اسامی وزرای پیشنهادی کابینه جهانگیری کان لم یکن تلقی شد و به مجلس معرفی 
شــدند موضوعی که باز هم زمزمه های اختالفات معاون اول با دولتی ها را به گوش 
رساند. آن وقت ها معاون اول در برخی توئیت هایش غیرمستقیم به کابینه انتقاداتی 

هم وارد کرد و از نبود زنان و اصالح طلبان ناله و فغان سیاسی سر داد.
جهانگیری اما در این ماه ها بیشتر از هر زمان دیگری به حاشیه رفته، محرم اسرار 
دولتی ها و اعتدالیون دانسته نشده و برخالف دولت یازدهم که در متن بود اکنون تا 
حدودی کنار گذاشته شده است. حرف هایی هم که این روزها درباره برادرش مهدی 

می گویند موقعیت او را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
حمیدرضــا جالیی پور عضو حزب منحله مشــارکت نیز در گفت وگو با روزنامه 

اعتماد تهدید کرد: تضعیف جهانگیری خطای بزرگی است.
این شــانس بزرگی برای یک دولت است. اینکه نیروی حامی اش، انتظاری از او 
نداشته باشد. در اصل انتظار اصالح طلبان همان مهم ترین هدف روحانی است. اینجا 
اســت که برخی از خطاها ناراحت کننده می شود. بی توجهی به آقای جهانگیری در 
بحثی که ما داریم یک خطا همچون »ایجاد ترک در بدنه ســیلندر موتور ماشین« 
است. ممکن است در ارزیابی مان از یک خودرو به این نتیجه برسیم که به درستی 
کار می کند غافل از اینکه یک ترک در آن افتاده است. این موتور در فشار و سرباالیی 
ممکن اســت ناگهان از کار بیفتد.این یک ضربه بزرگ است. ساده، روشن و تجربی 
بگویم. مثال آقایان واعظی، نهاوندیان، ابوطالبی و آشنا افراد محترمی هستند. خیلی 
هم برای دولت آقای روحانی مغتنم هســتند. ولی هیچ کدام یک دهم کار و نقش 

کلیدی ای که آقای جهانگیری می تواند بازی کند، بازی نمی کنند.
فراموش کرده اید که چگونه

به جای آمریکا تضمین می دادید؟!
وزیر خارجه می گوید توافق برجام براســاس اعتماد به آمریکا نبود. محمدجواد 
ظریف در گفت وگو با شبکه سی بی اس نیوز و در پاسخ به سؤالی در خصوص مخالفت 
رهبری با توافق و بی اعتمادی رهبری به آمریکا از ابتدای مذاکرات گفت: رهبر معظم 
انقالب از توافق حمایت کردند، اما هیچ گاه به آمریکا اعتماد نکردند. ما نیز هیچ گاه به 
آمریکا اعتماد نکردیم. هیچ یک از ما هیچ گاه به آمریکا اعتماد نداشتیم. این توافق 
مبتنی بر اعتماد نیســت. توافق هســته ای مبتنی بر عدم اعتماد دوجانبه است. ما 

اقداماتی که باید انجام می دادیم را خیلی شفاف تعریف کرده ایم. 
وی افزود: هیچ کس در این توافق آن قدر ســاده لوح نبوده که به طرف مقابل 

اعتماد کند. چرا که ما در گذشــته بارها شــاهد بدقولی و بدعهدی آمریکا بوده ایم. 
فراموش نکنید من اهل کشوری هستم که دولت منتخب مردم آن در کودتایی که 
آمریکا مهندســی کرده بود ساقط شد. من از کشوری می آیم که مردمش در جنگ 
با دشــمنی که از سالح شیمیایی استفاده می کرد و آمریکا پشتیبان آن بود کشته 
شدند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که به آمریکا اعتماد داشته باشیم. لذا ما این توافق 
را بر اساس بی اعتمادی متقابل بنا کردیم و من تصور می کنم این از نقاط قوت این 
توافق است. این اصاًل نکته منفی ای نیست. این نقطه قوت برجام است که برمبنای 

بی اعتمادی دوجانبه بنا شده است.
خبرنگار ســی بی اس از ظریف پرســید چرا تلفن را برنمــی دارد و در تماس با 
تیلرسون، همتای آمریکایی خود، با او در مورد طرحی جامع برای پایان دادن به نزاع 

و درگیری در منطقه صحبت نمی کند؟
ظریف پاســخ داد: بگذارید همین قراردادی که بسته ایم را اجرا کنیم تا ببینیم 
بعد از آن چه پیش می آید. چرا که اگر قرار باشد باز هم دو سال و نیم، یا بهتر بگویم 
13 ســال، وقت خود را صرف بســتن یک قرارداد کنیم، و دولت بعدی آمریکا روی 
کار بیاید و بگوید »این قرارداد را دولت قبلی آمریکا منعقد کرده و آن دولت منافع 
ایاالت متحده را در نظر نگرفته اســت«، آن وقت دیگر چه کسی حاضر می شود با 
آمریکا مذاکره کند؟ مذاکره بر مبنای حسن نیت نیازمند طرف مذاکره ای است که 

به حسن نیت پایبند باشد. من چنین چیزی )در آمریکا( نمی بینم.
سخنان آقای ظریف مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا در حالی است که آقای عراقچی 
معاون ظریف صراحتاً گفته بود »امضای کری تضمین است«. همچنین مرحوم هاشمی 
رفسنجانی براســاس توجیهی که شده بود می گفت »جان کری به وزیر خارجه ما 
قول داده که نقض برجام و عدم لغو تحریم ها را جبران کند«. مقامات وزارت خارجه 
بارها در مقابل هشــدار منتقدان و کارشناسان درباره بدعهد بودن آمریکا می گفتند 

»برای اعتبار و حیثیت آمریکا بد می شود و بنابراین چنین امکانی وجود ندارد«.
آقای روحانی در بازگشت از اولین سفر به نیویورک و پس از مکالمه 15 دقیقه ای 

با باراک اوباما گفت من او را »بسیار مؤدب« و باهوش یافتم.
اما آنچه نقض سخنان آقای ظریف را پیش از هر چیز دیگری نمایان می سازد، 
نوع تنظیم برجام اســت که از نوعی خوش خیالی و خوش گمانی یک طرفه حکایت 
می کند. چرا که در این توافق، نه مانند هر قرارداد دیگری، اصل توازن تعهدات رعایت 
شــده و نه اصل همزمانی اجرای تعهدات و امکان بازگشت پذیری آنها، در واقع تیم 
مذاکره کننده در اثر فشــارهای سنگین شخص آقای روحانی امتیازات نقد را یکجا 
و ظرف 3 ماه واگذار کرد و وعده های نســیه ای را گرفت که پس از 22 ماه نه تنها 

عملی نشده بلکه تحریم ها شدت هم گرفته است.
تیم مذاکره کننده در زمینه مکانیســم داوری )اصول 36 و 37 برجام( نیز عماًل 
سنگینی کفه طرف آمریکایی را پذیرفت، ضمن اینکه هیچ تضمینی از طرف بدعهد 
آمریکایی نگرفت و از چگونگی جبران خسارت در صورت طرف آمریکایی نیز غافل 
ماند. اشتیاق به توافق به هر قیمت، علت اصلی این آشفتگی ها در نگارش و اجرای 
برجــام بود.اما در طرف مقابل همواره تأکید بر این بود که به ایران اعتماد نداریم و 

عدم توافق بهتر از توافق بد است.
چند نفر دیگر استعفا کنند

غیرعادی می شود آقای کرباسچی؟!
دبیرکل حزب  کارگزاران ضمن الپوشــانی برخی اختالفات شــدید در شورای 

سیاستگذاری اصالح طلبان گفت استعفای  هادی خامنه ای امری عادی است.
غالمحسین کرباسچی در گفت وگو با خبر آن الین عنوان کرد: »هادی خامنه ای 
از ریاســت شــورای هماهنگی جبهه اصالحات انصراف داد« این خبری بود که روز 
گذشته روی خروجی اکثر رسانه ها قرار گرفت و در کمتر از چند دقیقه واکنش های 
بســیاری از چهره های سیاســی را به دنبال داشت، برخی آن را تایید و برخی دیگر 
از رایزنی با دبیرکل مجمع نیروهای خط امام برای عدم انصراف از مسئولیتش خبر 
دادند. در این میان برخی گمانه زنی های رسانه ای و سیاسی هم ریشه این استعفا را 
در انتقادات هادی خامنه ای به شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان می دانستند. 
چه آنکه هادی خامنه ای از جمله سیاسیونی است که معتقد است باید تحرکات در 
جریان اصالحات ذیل شــورای هماهنگی جبهه اصالحات صورت بگیرد و ماموریت 

شورای عالی سیاستگذاری به پایان برسد.
غالمحسین کرباسچی، در گفت وگو با خبرآنالین درباره استعفای اعتراضی  هادی 
خامنه ای گفت: »ریاست شورای هماهنگی جبهه اصالحات دوره ای است؛ برخی از 
آقایان وقت شرکت در جلسات را ندارند بنابراین مجبور هستند نماینده خود را به 

این جلسات بفرستند. امری که پیش از این اتفاق افتاده است.«
او در پاسخ به این سوال که آیا هادی خامنه ای خود این تصمیم را گرفته است 

یا خیر اظهار بی اطالعی کرد.
کرباسچی با عادی خواندن استعفای هادی خامنه ای گفت: »در هر حال رئیس 
شــورای هماهنگی اصالحات هر ســه ماه یک بار تغییر می کند و یکی از اعضا باید 

دبیر و رئیس جلسه شود. در برخی از موارد دبیران به دلیل مشغله کاری نمایندگان 
خود را که در این شورا حضور دارند به عنوان دبیر معرفی می کنند.«

تالش کرباســچی برای عادی ســازی اســتعفای اعتراضی هادی خامنه ای در 
حالی است که پس از انتخابات شوراها، طیفی از اصالح طلبان - از عبدی گرفته تا 
منتجب نیا- درباره زد و بند )در شورای سیاستگذاری اصالح طلبان( در بستن فهرست 
امید هشدار دادند. آن زمان گفته شد که با وجود ریاست ظاهری عارف، کرباسچی 

و مرعشی همه کاره بوده اند.
رســول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی 9 خرداد 96 گفت »عده خاصی 
در پشــت پرده در تهیه و تدوین لیست اثرگذار بودند. آنها خاتمی و عارف را تحت 
فشار قرار دادند تا لیست را تایید کنند. بی پرده بگویم همان ها که لیست را بستند 
می خواهند شهردار خود را به شورا تحمیل کنند«. پیش از منتجب نیا، عباس عبدی 
در مجله صدا نسبت به انحصارطلبی برخی اصالح طلبان در بستن لیست به عنوان 

»آش کشک خاله« اعتراض کرده بود.
روزنامه آفتاب  یزد هم در مطلبی با عنوان »چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای 
حضور در لیســت امید به نامزدها داده بود؟!« نوشــت: »یک منبع آگاه توضیحاتی را 
در مورد ماجرای درخواست 2 میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران 
جهت حضور در لیســت امید ارائه داد. گویا چنین درخواســتی از جانب آقای غ-ک 
دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصالح طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با 
برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان 
پیشنهاد می داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند.«

این نکته هم گفتنی اســت که در پی تحرکات مشــکوک زوج کرباســچی و 
مرعشی برای افزودن برخی عناصر مسئله دار )مانند قوچانی و لیالز و...( به مرکزیت 
کارگزاران محمد هاشمی از عضویت در حزب استعفا کرد و نسبت به تکرار سرنوشت 

ساختارشکنانه حزب مشارکت در کارگزاران هشدار داد.
آسو طالبانی: بارزانی 

کردها را فریب داد
عضو ارشد حزب  اتحاد میهنی کردستان عراق تصریح کرد برگزاری همه پرسی 

در این منطقه، به خاطر وعده های دروغین بود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، آســو طالبانی گفت: درگیری هایی که در 
کرکوک روی داد، ممکن است به اربیل نیز برسد. این درگیری ها و تحوالت نتیجه 

اشتباه های مقامات کرد است.
وی افزود: هنوز مشخص نیست که چه طرفی ایده همه پرسی را مطرح کرد. آیا 
ایده ای کردی یا خارجی است. ما قرن هاست که در عراق زندگی می کنیم و تاکنون 

نیز از شر داعش )گروهک تکفیری صهیونیستی داعش( رها نشده ایم.
وی گفت: هنوز این درگیری ها ادامه دارد که مسئله همه پرسی  روی داد. همه 
کشورها از اروپا و آمریکا تا کشورهای منطقه گفتند که زمان برای برگزاری همه پرسی 
اشتباه است و باید کردها دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند و همه پرسی در 
بیست وپنجم سپتامبر تغییر کند اما مسئوالن کرد به شهروندان کرد گفتند که این 
هشدارها اشتباه است و اروپایی ها و آمریکایی ها وحتی برخی از کشورهای همسایه 
پس از همه پرسی از ما حمایت خواهند کرد و ما پس از همه پرسی به جدایی دست 

خواهیم یافت و کردستان از عراق جدا و این کشور تجزیه خواهد شد.
طالبانی گفت: این اظهارات اشتباه بود و ما دیدیم که چه شد. ارتش عراق وارد 
کرکوک شد و به مسئوالن کرد گفتند که ما وارد کرکوک شدیم و کرکوک یک شهر 
عراقی است و ما نمی خواهیم جنگی روی بدهد و مقاومت نکنید ولی مسئوالن کرد 
گفتند که ما دربرابر ارتش عراق مقاومت می کنیم. با تاسف شدید شاهد آن بودیم 

که برخی از نیروهای پیشمرگه حزب اتحاد میهنی مقاومت کردند. 
وی گفت: در آن زمان نیروهای پیشمرگه بارزانی در کرکوک حضور داشتند و 
خط مقدم دراختیار نیروهای پیشمرگه حزب اتحاد میهنی بود. پس از این که اولین 
گلوله شلیک شد، بارزانی به نیروهای خود دستور عقب نشینی از کرکوک را صادر کرد.

نیروهای ارتش عراق به هیچ فردی در کرکوک آسیب نرساندند و برعکس شاهد 
آن بودیم که نیروهای ارتش به کرکوک احترام می گذاشــتند و هیچ تفاوتی میان 
اعراب، کردها و ترکمان ها قائل نبودند. من خودم در کرکوک بودم و زندگی به حالت 

عادی بازگشته و امروز بهتر از دیروز بود.
طالبانی در ادامه گفت: با تاســف شدید دو شبکه تلویزیونی به نام های روداو و 
بیست وچهار  در کردستان وجود دارد. ما می دانیم این شبکه ها توسط چه طرف هایی 
حمایت مالی می شوند. طرف های خارجی به این شبکه ها کمک مالی می کنند تا در 

منطقه کردستان و میان اربیل و بغداد مشکل تراشی کنند. 
آسو طالبانی گفت: بحران اقتصادی شدیدی در منطقه کردستان وجود دارد و 
با تاســف شدید مقامات کرد، ما را به دهه نود میالدی قرن گذشته بازگرداندند. ما 
قبال هفده درصد از بودجه دولت عراق را دراختیار داشتیم و این بودجه وضع خوب 
اقتصادی برای منطقه کردســتان ایجاد کرده بود. منطقه کردســتان با این بودجه 
به دبی دوم تبدیل شــده بود. چرا مسئله استقالل مالی از بغداد را مطرح و منطقه 

کردستان را تخریب کردند.
وی گفــت: مقامات کرد این ادعا را برای کردها مطرح کرده بودند که اگر یک 
نظامی ارتش عراق به کرکوک نزدیک شود، جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی ارتش 
عــراق را هدف قرار خواهند داد ولی ما در کرکوک بودیم و هیچ جنگنده  آمریکایی 

و اسرائیلی ندیدیم.

گفت: رئیس جمهور فرانسه گفته است با کاخ سفید درباره حفظ برجام 
به توافق رسیده است!

گفتم: مگر آمریکا مغز خر خورده است که از برجام دست بکشد 
و آنهمه امتیاز نقدی را که در مقابل یک مشت وعده نسیه گرفته 

است، رها کند؟!
گفت: پس حرف حساب آمریکا چیست؟!

گفتم: خونه خرس و بادیه مس؟! آمریکا و حرف حساب! آمریکا 
نمی خواهد برجام را برهم بزند، بلکه می خواهد امتیازات دیگری را 
هم به نفع خود به آن اضافه کند. مثل، جلوگیری از صنایع موشکی، 
جلوگیری از کمک به مقاومت منطقه و... در یک کلمه تبدیل شدن 

به یک لقمه که راحت بلعیده شویم!
گفت: خب! اروپا هم که همین را می گوید و خواهان حفظ برجام، اما فشار 
بر ایران برای دست کشیدن از صنایع موشکی و حمایت از مقاومت و... است.
گفتم: یارو توی هواپیما داشت با موبایلش حرف می زد. مهماندار 
گفت؛ اینجا حرف زدن با تلفن همراه ممنوع است. یارو به دوستش 
گفت؛ توی هواپیما حرف زدن با موبایل ممنوعه، تو حرف بزن، من 

گوش می کنم!

انگلیس، فرانسه و آلمان: در مسائل موشکی و منطقه ای به ایران فشار می آوریم

این هم از اروپا!
تروئیکای اروپا با ترامپ همراه شد

معــاون اول رئیس جمهور از 
بهترین توافقات مذاکرات خود با 
نخست وزیر ترکیه را توافق برای 
استفاده از پول ملی دو کشور در 
مبادالت تجاری دانست و گفت: بر 
اساس این توافق تسویه تجاری با 
پول ملی دو کشور به جای سایر 

ارزها انجام خواهد شد.
اسحاق جهانگیری بعدازظهر پنج 
شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک 
با نخســت وزیر ترکیه با بیان اینکه ما 
در منطقه ای هستیم که هر روز شاهد 
بحران هــای مختلف در نقاط مختلف 
منطقه هســتیم خاطرنشان کرد: این 
بحران ها توســط قدرت های بزرگ و 
برخی کشورهای همسو با آنها ایجاد 

می شود.
جهانگیری تروریســم، گروه های 
تکفیــری، داعش و داعشــی گری بر 
منطقه را از جمله مسائل و مشکالت 
کشورهای منطقه برشمرد و خاطرنشان 
کرد: در شرایطی که کشورهای منطقه 
در حــال مذاکره با تروریســم بودند، 
یکباره موضوع همه پرسی در شمال 
عراق و ایجاد کشــوری مســتقل در 
کردستان عراق مطرح شد که بی تردید 
این توطئه ها بــا حمایت قدرت های 
جهانی و به خصوص رژیم صهیونیستی 

ایجاد شده است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه ما اطالع داریم که این توطئه ها 
توسط رژیم صهیونیستی و قدرت های 

بزرگ ایجاد می شــود گفت: بی تردید 
تجزیه  بــرای  بزرگ تری  توطئه های 
کشــورهای منطقــه از ســوی رژیم 
صهیونیســتی و قدرت های بزرگ در 

دست اقدام است.
جهانگیری با ابراز خرســندی از 
اقدام به موقع و قاطع دولت عراق در 
جریان همه پرسی تصریح کرد: دولت 
عراق تمام مناطقی که پس از مبارزه 
با داعش در اختیار اقلیم کردستان قرار 
گرفته بود را بازپس گرفت و در واقع با 
این اقدام موضوع همه پرسی در نطفه 
خفه شد و جدایی طلبان متوجه شدند 
فکر اینکه تمامیت ارضی عراق آسیب 

ببیند فکری بیهوده است. 
با  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
اینکه در مذاکرات مشــترک  اعالم 
هیئت های عالی رتبه ایران و ترکیه 
توافق شــد که مرزهای دو کشــور 
برای تسهیل در مبادالت تجاری به 
صورت شبانه روزی فعال باشند افزود: 
درخصوص همکاری سه جانبه برای 
ترانزیــت کاال از ترکیــه به قطر نیز 
توافقاتی انجام شده و به زودی وزرای 
مربوطه سه کشور توافقنامه ای در این 

خصوص امضاء خواهند کرد.
همه باید در برابر سیاست های 
افراطی دولت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی حساس باشیم

رئیس جمهــور  اول  معــاون 
کشــورمان همچنیــن روزجمعــه 
در نهمین اجالس ســران ســازمان 

همــکاری اقتصــادی دی-8 که در 
اســتانبول ترکیه برگزار شد گفت: 
همه ما باید در برابر سیاســت های 
سلطه گرایانه و افراطی دولت کنونی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
حســاس باشــیم و نگذاریم که این 
موجب  مداخله گرایانه،  سیاست های 
تشــدید خشــونت و افراطی گری و 
تفرقه در جهان اسالم شود. نگذاریم 
که راه حل های خشــونت گرایانه و 
نظامی گــری به جــای راه حل های 
گفت وگویی و سیاســی بنشینند و 
مردم بیگناه و مسلمان و سرزمین های 
اسالمی را در معرض کشتار و نابودی 

قرار دهند.
وی گفت: متاسفانه امروز جهان 
اســالم با مخاطــرات و تهدیدهای 
متعددی روبرو است. از یک سو مردم 
افغانستان،  عراق،  فلسطین،  مظلوم 
یمن، بحرین در آتش جنگ، منازعه 
و خشونت می سوزند و مردم مسلمان 
نســل  گرفتار  میانمار  روهینگیایی 
کشــی و افراطی گری هســتند و از 
ســوی دیگر برگزاری همه پرســی 
اقلیم کردستان  غیرقانونی اخیر در 
عراق، یکپارچگی ملی کشور عراق و 
ثبات و امنیت منطقه و تأمین عملی 
حقوق از جمله حق توسعه همه جانبه 
برادران و خواهران کرد را به مخاطره 
انداخته اســت. همه این مخاطرات 
و تهدیدها، هماهنگــی و همراهی 
در ســطح منطقه ای و بین المللی را 

طلب می کند.
لزوم همکاری بیش از پیش 

ایران و آذربایجان 
در مبارزه با تروریست ها

اســحاق جهانگیری همچنین در 
آذربایجان  رئیس جمهــور  بــا  دیدار 
با اشاره به تالش دو کشور برای احداث 
کریــدوری که منجر به اتصال دریای 
ســیاه به خلیج فارس می شود گفت: 
این مسیر جدید می تواند همکاری های 
منطقه ای میان گرجستان، آذربایجان و 

ایران را تقویت کند.
معــاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه مسیر راه آهن رشت- آستارا- باکو 
در حال تکمیل اســت گفت: تاکنون 
برای این طرح اعتبارات بسیاری هزینه 
شده است و امیدواریم تا پیش از سفر 
رئیس جمهور آذربایجان به تهران این 

مسیر ریلی تکمیل شود.
معاون اول رئیس جمهور سپس با 
 اشاره به اینکه گروه های تروریستی و 
تکفیری در منطقه به ویژه کشورهای 
عراق و ســوریه بحــران جدی ایجاد 
کرده بودند گفــت: در حال حاضر و 
با هماهنگی کشــورهای منطقه  این 
مســئله متوقــف شــده و امیدواریم 
بتوانیــم آرامش را بــه منظور ایجاد 
آســایش و رفاه مــردم منطقه برقرار 
کنیم و کشــورهای اسالمی را از این 
بلیه بســیار خطرناک که قدرت های 
 جهانی برای منطقه به ارمغان آوردند 

رهایی بخشیم.

در سفر جهانگیری به ترکیه انجام شد

حذف دالر از مبادالت تجاری ایران و تركیه

سرویس سیاسی -
در حالی که برخی شادمانه در 
مدح برجام سرودند و شکاف و تقابل 
آمریــکا و اروپا را در این فقره هنر 
دیپلماسی برجامی نامیدند، خبرهای 
تازه منتشر شده می گوید که اروپا 
نیز با بهانه هــای واهی آمریکا در 
موضوع موشکی و منطقه ای همراه 

شده است.
رهبران اتحادیه اروپا در نشستی که 
روز پنج شــنبه )19 اکتبر( در بروکسل 
برگزار شــد، در رابطه با مواضع آمریکا 
در قبــال برجام و سیاســت بحران زای 
این کشــور، مجددا بر تعهد کامل! خود 
بر توافق هسته ای با ایران تاکید کردند. 
آنچنان که خبرگــزاری »رویترز« 
نوشــته اتحادیه اروپا تأکیــد دارد که 
توافق هسته ای قدرت های بزرگ با ایران 
پابرجا بماند و همه تالش خود را در این 
زمینه می کند و مدعی شده که برجام از 
مهم ترین عوامل حفظ امنیت در منطقه 
و جهان اســت. به همین دلیل هم این 
اتحادیه از کنگره آمریکا خواسته است که 
اجازه ندهد آمریکا این توافق را برهم زند.

آمریکایــی  روزنامــه  همچنیــن 
از  نقــل  بــه  ژورنــال  وال اســتریت 
دیپلمات های اروپایی گــزارش داد در 
این نشســت رهبران آلمان، انگلیس و 
فرانســه خواستار افزایش فشار به ایران 
پیرامون برنامه موشــکی و فعالیت های 

منطقه ای شده اند.
آن سوی لبخندها

»دویچه ووله« نیز در گزارش خود 
درباره این موضع نوشته است که اتحادیه 
اروپا در عین حــال قصد ندارد به طور 
کامل از آمریکا و نگرانی هایی که پیرامون 
برنامه موشکی ایران وجود دارد، فاصله 
بگیرد. این یعنی که پشت لبخند ظاهری 
اروپایی ها همچنان جلوگیری از پیشرفت 
ایران به بهانه های واهی وجود دارد و در 
فرهنگ )به ادعای خودشــان متمدنانه 
غرب( اخــالق و پایبندی به تعهد هیچ 

جایگاهی ندارد. 
یک مقــام ارشــد اتحادیــه اروپا 
گفته اســت که اروپــا در گام بعدی در 
حال بررســی نحوه برخــورد با برنامه 
موشکی ایران و ]ادعای نخ نمای[ نقش 
بی ثبات کننده  این کشور در خاورمیانه 
اســت. او گفته اســت: »مــا از توافق 
هســته ای دفاع می کنیم ولی در عین 
حال نمی خواهیم به طول کامل در مقابل 

آمریکا بایستیم.«
اینهــا همه در حالی که هیچ جای 
برجام در مورد موضوع موشکی حرفی 

به میان نیامده اســت، به آن معنی که 
ایران حق باال بردن توان دفاعی خویش 
را نداشته باشد. اما اکنون غربی ها چنان 
همیشه دبه کردن و بد عهدی را پیش 
گرفتــه و موضوعات دیگــر را به برجام 
پیونــد می زنند. همراهی اروپا با آمریکا 
در موضوع موشــکی و منطقه ای نشان 
داد مواضــع عده ای که می گفتند بدون 
آمریکا و با اروپا نیــز می توان برجام را 
ادامه داد، چقدر ساده لوحانه بوده است!

شرکای اروپایی؛ به پیش!
با همه این اوصــاف توجه به چند 
جملــه کلیدی به فهم مســایل کمک 
خواهد کرد. اینکه مقام ارشــد اروپایی 
می گوید »ما نمی خواهیم به طور کامل 
در مقابل آمریکا بایستم!« این یعنی برای 
آنها روابط استراتژیکشان بر هر چیز مقدم 
است حتی بر تعهداتشان. از دیگر سو نیز 
تیلرسون به اروپایی ها گفته که »بدون 
نگرانی هر کاری کــه دلتان می خواهد 
انجام دهید!« آیا حامیان چشم و گوش 
فرو بســته برجام این تقسیم کار میان 

آمریکا و اروپا را نمی بینند؟
بــه همین دلیل اســت که رکس 
تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا، در 
گفت وگویی با »وال اســتریت ژورنال« 
از دفتــر خود اطمینان خاطر داد دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مانع 

از تجارت اروپایی ها با ایران نمی شود.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ترامپ 
به دنبال بر هم زدن معامالت تجاری اروپا 
با ایران نیست و به شرکای اروپایی! هم 
گفته اســت با وجود مخالفت آمریکا با 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، 
آنهــا هر کاری کــه بخواهند می توانند 

انجام دهند.
تیلرسون تصریح کرد: رئیس جمهور 
به اروپا گفته اســت به رغم مخالفتم با 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5، شما 

هر آنچه می خواهید انجام دهید.
کارگردان آمریکا؛ بازیگران 

فرانسه، آلمان، انگلیس
اکنون آمریکا  تئاتری که  بازیگران 
کارگردانی می کند، یعنی فرانسه، آلمان 

و انگلیس حکایت مضحکی دارند. 
بــرای نمونــه یکــی از همیــن 
روزنامه های ظاهرا سهل اندیش! با ذوق 
و شــوق عکسی را منتشر کرده بود که 
سفیر آلمان در تهران کنار پوستری که بر 
روی دیوار سفارت نصب شده و روی آن 
نوشته بودند »آری به برجام« ایستاده و با 
افراد عکس سلفی می گیرد. همین باعث 
شــده بود با ذوق و شوق »کودکانه ای« 
در مدح اروپایی ها از یک طرف و توافق 

برجام که میان آمریکا و اروپا شکاف یا 
دشمنی ایجاد کرده قصیده ُسرایی کنند!
طبیعی اســت. این جماعت وقتی 
خبری مانند آنچه دیروز العالم منتشــر 
کرد را می شــنوند ســر ذوق می آیند و 
چشــمان را می بندند بر دیگر حقایق. 
العالم نوشــت: »زیگمار گابریل« وزیر 
خارجه آلمان در گفت وگــو با روزنامه 
»هندلس بالت« آلمان اعالم کرد گابریل 
طرح ترامپ درباره توافق هســته ای با 
ایران را بزرگترین خطای وی برشمرد.«
اما در ادامه گفت وگوی خود با مجله 
اقتصادی هاندلس بالت افزود: »سیاست 
آمریکا علیه ایران به ضرر آلمان است و 
اقداماتــی که ترامپ علیه تهران مطرح 
می کند، صادرات آلمــان را در معرض 
تهدیــد قرار می دهد ، چــرا که اکنون 

بسیاری از شرکت های آلمانی و اروپایی 
از بســتن قرارداد با ایران به دلیل ترس 

از تحریم های آمریکا امتناع می ورزند.
این یعنی دولتمردان ما بدانند اروپا 
و آمریکا تا جایی که منافع شان ایجاب 
کند ظاهرا به توافق پایبند هســتند آن 

هم با هزار جور ادا و اصول.
عشوه و ناز توتال شروع شد

خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، 
مدیرعامل شرکت توتال گفت، تصمیم 
کنگره آمریکا در مورد توافق هســته ای 
ایران می تواند موضع واشنگتن در قبال 
این توافق بین المللی را روشــن کند و 
منجر به یک نتیجه مثبت برای توتال و 
پروژه گازی 5 میلیارد دالری این شرکت 

در ایران شود.
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