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خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1-عقل و شــرع غلط از آب در می آمد، اگر توافق با شیطان بزرگ - با 

روندی که نوشته و اجرا شد- به سرانجام مورد تصور مبنی بر ایجاد رونق و 
گشایش اقتصادی می رسید. شنیدن و اطاعت از ولی امر است که می تواند 
راهگشا باشد و نه غفلت از راهنمایی های او. خداوند درسوره حجرات پس از 
آنکه مومنان را از باال بردن صدای خود در مقابل صدای پیامبر )ص( برحذر 
داشــت، فرمود »َو اْعَلُموا أََنّ فیُکْم َرُسوَل اهللِ لَْو یُطیُعُکْم في  َکثیٍر ِمَن اْلَْمِر 
ْم... بدانید که میان شما پیامبر خداست، اگر در بسیاری از امور از شما  لََعِنُتّ

پیروی و اطاعت کند، همانا به رنج و هالک می افتید«. 
2- رهبر حکیم انقالب دوســال پیش )29 مهر ماه 1394( در نامه ای به 
رئیس جمهور، ضمن موافقت مشــروط با آغاز اجرای توافق برجام تصریح 
فرمودند»جنابعالی با ســابقه ی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری 
اسالمی، طبعاً دانسته اید که دولت ایاالت آمریکا، در قضّیه  هسته ای و نه در 
هیچ مسئله  دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخالل در پیش 
نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند«. اما هشدار های 
آن نامه مهم و دوراندیشانه در هیجان اجرای هرچه سریع تر و یکطرفه توافق 

مورد غفلت قرار گرفت.
3- امیرمومنان علی علیه السالم در نامه 31 نهج البالغه به امام حسن 
علیه السالم فرمودند: »فرزندم! درســت است که من به اندازه پیشینیان 
عمر نکرده ام اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبار آنان اندیشیدم و در 
آثارشــان سیر کردم تا اینکه مانند یکی از آنان شدم بلکه گویا از اولین تا 
آخرین آنها را همراهی کرده و با آنان زیسته ام... برای امور پیش نیامده، به 
واسطه آنچه واقع شده استدالل کن چرا که امور دنیا شبیه هم هستند و از 
کسانی نباش که اندرز و موعظه سودی به آنان نمی بخشد؛ مگر زمانی که به 
آزار و رنج برسد؛ که عاقل با آموختن و تربیت پند می پذیرد و چهارپایان، 
اندرز نمی پذیرند جز با زدن... و الَهوی شریک الَعمی. و هواپرستی شریک 
نابینایی است«.این حکمت شریف از امیر مومنان است که فرمود »من نام 
عن عدوه، انبهته المکاید. هرکس نسبت به دشمن خواب باشد، نقشه ها و 
نیرنگ ها او را بیدار می کند«. ضربه سختی که برخی مدیران خوش گمان و 
سهل اندیش ما از دولتین آمریکا خوردند، حاصل همین عدم اهتمام به امر و 

نهی های راهبردی رهبری بود.
4- عملیات روانی دشــمن گاه آن قدر سنگین می شود که خیلی ها را 
مقهور خود می کند. شبیه عملیات فریب دشمن در مذاکرات را می توان در 
جنگ صفین مشاهده کرد، آنجا که تیِر پرتاب شده از سوی سپاه معاویه ، در 
گوشه ای از اردوگاه امیر مومنان افتاد و با لحنی خیرخواهانه بر روی آن نوشته 
شــده بود »از بنده خیرخواه و ناصح خدا. من شما را خبر و هشدار می دهم 
که معاویه می خواهد فرات را بشکافد و به جانب شما گشاید تا شما را غرق 
کند، پس خود را بپایید«. تیر در سپاه امیرمؤمنان)ع( دست به دست شد 
و ولوله برپا کرد. معاویه و عمروعاص مکار می خواســتند اردوگاه امام را که 
در موقعیت بهتری قرار داشت از جای بجنبانند و موقعیت آنها را به تسخیر 
درآورند. چنین هم شد. جماعت به سوی امام هجوم آوردند درحالی که 200 
عمله معاویه را کنار آب بنِد فرات مشغول »نمایش« حفاری نشان می دادند! 
5- امام فرمود »آنها نیروی این کار را ندارند و تنها می خواهند شما را 
بترسانند و از جای بجنبانند.«. اما جماعت گفتند »به خدا سوگند دارند حفر 
می کنند و ما اینجا نمی مانیم و، تو می خواهی بمان!« امام فرمود »رأی مرا تباه 
می کنید«. و به ناچار با آنها همراه شد و لشکر شام موقعیت برتر را اشغال کرد. 
پس از آنکه واقعیت عملیات فریب دشمن آشکار شد، امام ، مالک اشتر و اشعث 
بن قیس و دیگر لشکریان را خطاب قرار داد و خطاب به لشکر فرمود »آیا 
شما نبودید که مرا مغلوب نظر خود کردید، اکنون این شما و این وضع تازه«. 
این ماجرا پس از خطبه ای که امام در دعوت به عزت و جهاد خواند، ختم به 
خیر شد و سپاه امام موقعیت از دست داده را پس گرفت. )کتاب »زندگانی 
امیرالمؤمنین)ع(« به قلم آیت اهلل رسولی محالتی؛ و »وقعه صفین« به قلم 

نصر بن مزاحم (
6- ابن ابی الحدید می نویسد در شب معروف به لیلهًْ الهریر که عرصه 
بر لشــکر شام تنگ  شده بود ، جاسوسان معاویه سخن اشعث  را به معاویه 
رساندند. اشعث  به یارانش گفت »اگر فردا مانند امروز جنگ شود، عرب نابود 
خواهد شد، من این سخن را نه از باب ترس از جنگ می گویم بلکه برای زنان و 
فرزندان وحشت دارم«. معاویه با شنیدن این سخن گفت به خدا  سوگند اشعث 
درست گفته؛ پس دستور داد قرآنها را برسر نیزه کنند و... فتنه سر برآورد 

و جنگ پیروز، مغلوبه شد.
7- کالم امیر مومنان )ع( در خطبه 19 نهج البالغه درباره شخصیت اشعث و 
خیانت های او آموزنده است؛ »مردی که شمشیر دشمن را بر قوم خود رهنمون 
شود و مرگ را بر سر آنان براند، سزاوار است که خویشان و نزدیکان، او را 
دشمن دارند و دیگران از شر او ایمن نباشند.« ابن ابی الحدید و عبده ضمن 
شرح نهج البالغه تصریح کرده اند»اشعث در اصحاب امام، همانند عبداهلل بن ابی  
در بین اصحاب پیامبر)ص( بود. هر کدام در زمان خود رئیس منافقان بودند.« 
ابن ابی الحدید می نویسد »هر نابسامانی که در خالفت علی)ع( پیش می آمد 
و هراضطرابی که روی داد، اصل آن اشــعث  بود، اگر کارهای او نبود، جنگ 
نهروان پیش نمی آمــد و امام با اصحاب نهروان به جنگ معاویه می رفت و 

شام را تصرف می کرد.«
8- شــاخ خوردگان از آمریکا زمانی می گفتند »آمریکا گاوی است که 
باید او را دوشید نه اینکه سر شاخ شد« واکنون می گویند »اروپا گاو است«! 
عذرخواهی پیشکش؛ کمترین اراده و شهامتی برای بازگشت از بیراهه و جبران 
مافات نشان نمی دهند. از زمانی که آقای هاشمی گفت آمریکایی ها مسائل را 
مانند گاو تحلیل می کنند تا زمانی که آقای مهاجرانی در مقام مشورت نوشت 
آمریکا گاو شیردهی است که باید او را دوشید نه اینکه به شاخ هایش بچسبیم، 
جریان سهل اندیش نسبت به غرب دستخوش دگردیسی  عمیق بوده است. 
9- آبــان 92 مقارن تدارک توافق موقت ژنــو، عطاءاهلل مهاجرانی در 
سایت شخصی خود نوشــت: »منوچهر دعوتم کرد به شام در رستورانی 
در فیالدلفیا. گفت عطا به این دوســتانت بگو آمریکا مثل یک گاو شیرده 
هست، شما چسبیدید به شاخ این گاو. بابا منفعت ما در استفاده از شیرش 
هست«. اسفند 93 همین مضمون را غالمرضا انصاری )نماینده سابق و عضو 
شورای شــهر تهران( در دانشگاه آزاد مشهد بازگو کرد؛ »به جای اینکه با 
شاخ آمریکا خودمان را درگیر کنیم، از پستانش استفاده کنیم«. پس از آن 
گروهک انحرافی موسوم به ایثارگران اصالح طلب نوشت »متأسفانه سهم 
ما از آمریکا، شاخ گاو شده در حالی که اگر مدیریت و هوش به خرج دهیم 

می توانیم آمریکا را بدوشیم«!
10- حســین دهباشی سازنده مهم ترین فیلم تبلیغاتی آقای روحانی، 
شهریور96 با بیان اینکه امثال وی کوتاهی کرده  و  اشکاالت برجام را نگفته اند، 
به بدعهدی  و مطالبات پسابرجامی آمریکا پرداخت و نوشت »برجام اصال 
خیانت نبود، صرفا خریّت بود«! او مورد اعتراض قرار گرفت که؛ شــما ها در 
به  اشتباه انداختن عوام و خواص موثر بودید و پاسخ داد » بله امثال ما نیز 
بی غیرتی کردند، وقتی همان قبل از تصویب برجام، نقدهای خصوصی شان 

را علنی نکردند«.
11- آقای روحانی 27 دی 1395 گفت »برجام یک توافق دوجانبه نیست 
که ترامپ بگوید خوشم می آید یا بدم می آید«. اما به فاصله یکی دو ساعت، 
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در دولت اوباما پاسخ داد »ما برای آینده 
برجــام در دولت بعدی تضمین نداده ایم. اوبامــا بارها گفته که این دولت 
درخصوص آنچه دولت بعد می کند، هیچ تضمینی نداده است. دولت بعدی 
بر اساس اینکه چه چیزی را در راستای منافع ملی تشخیص می دهد، تصمیم 
مقتضــی را در قبال توافق خواهد گرفت«! دولت از آن زمان، 10 ماه فرصت 
تدبیر داشت اما آرزواندیشانه، معطل و منتظر ماند شاید اروپای بدعهد در 
توافقات 14 سال پیش، خرق عادت کند! در عین حال آخرین بیانیه شورای 
اتحادیه اروپا درباره عهدشکنی دولت ترامپ تصریح می کند »موضع ترامپ 
علیه برجام، مسئله داخلی آمریکاست«! البته همین ها و از جمله وزیر خارجه 
فرانسه صراحتا گفتند »ایران را بر سر برنامه موشکی و اقداماتش در خاورمیانه 

به شدت تحت فشار قرار می دهیم«.
12- ملت ما اروپا و آمریکا را کم نیازموده اســت. 64 سال پیش دکتر 
مصدق در نیویورک با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کرد و قول و قرار گذاشت 
تا بلکه بدین ترتیب راه زیاده خواهی انگلیس سد شود. اما آمریکا خیانت کرد 
و کودتای آژاکس را همراه انگلیس ترتیب داد. مذاکره و توافق بعدی دی ماه 
1359 بود که به بیانیه الجزایر انجامید. آمریکا در ازای آزادی جاسوسانش 
تعهد کرد اموال ایران را آزاد کند، اموال غارت شــده توسط شاه را مسترد 
نماید، تحریم های تجاری علیه ایران را لغو کند، به دعاوی مطرح علیه ایران 
در محاکم آمریکا و بین المللی خاتمه دهد و احکام صادره را لغو نماید و دیگر 

در امور ایران مداخله نکند. اما حتی یک بند از این 8 بند به اجرا درنیامد.
13- دو دهه بعــد هنگامی که رئیس  دولت ســازندگی برای آزادی 
گروگان های آمریکایی در لبنان پادرمیانی کرد، آمریکا قولهایی داد اما زیرش 
زد. بوش پدر در بیانیه ای نوشته بود: »حسن نیت، حسن نیت می آورد«. او با 
دکوئیار دبیرکل سازمان ملل تماس گرفت و گفت »می تواند امتیازهایی به 

ایران بدهد«. اما پس از مساعدت دولت هاشمی، آمریکا نقض عهد کرد.
بقیه در صفحه ۱۰

قالب یخآینده پیش بینی پذیر برجام

محمد ایمانی

* اعتراف پوتین به بزرگ ترین اشتباه کشورش که اعتماد به آمریکا بود کاش 
عبرتی برای حامیان برجام باشد تا بیش از این به دشمنان امتیاز ندهند و 
در عوض وعده نسیه تحویل نگیرند و در ضمن بپذیرند برنامه هسته ای بهانه 
است و هدف دشــمنان، نابودی عزت ملت ایران و شکست جبهه مقاومت 

اسالمی در منطقه است.
0918---3229

* منافع اروپا با آمریکا گره خورده اســت و تصور این که می توان به جای 
آمریکا با اروپا معامله کرد پر کردن پازل خطرناکی است که دشمنان برای 
مقابله با اقتدار ایران اســالمی طراحی کرده اند، امیدوارم مسئولین به جای 

تکمیل کردن پازل دشمنان از تاریخ پند بگیرند.
021---6719

* اتحادیه اروپا و موگرینی می گویند که برجام برای ما حیاتی است و امنیت 
مــا و جهان را تأمین می کند. معنی این حرف این اســت که ایران قبل از 
برجام به دنبال ســالح هسته ای و ناامنی بوده است! چرا دولتمردان پاسخ 

این یاوه گویی ها را نمی دهند؟
0918---0692

* اگر سیاست های هسته ای دولت در 4 سال گذشته این گونه قابل توجیه 
باشد که مثاًل دشمن را نمی شناختند ادامه این مسیر با اروپا در 4 سال بعد 

هیچ توجیهی ندارد. اروپا و آمریکا دو روی یک سکه هستند.
نیک نام

* دولتمردان ما دل خوش کرده اند که دنیا پشــت برجام است درحالی که 
از برجام چیزی باقی نمانده است. تمام خواسته دولت ما از برجام برداشته 

شدن تحریم ها علیه ایران بود که بیشتر هم شده است.
0913---4513
* ایران قوی و موشکی می تواند گزینه نظامی را همیشه به زیر میز بیندازد 
اما ایرانی سست و شکننده بهترین طعمه برای استکبار جهانی خواهد بود 
این یک واقعیت است و تجربه تجاوزگری آمریکا و غرب در این منطقه در 
دو دهه اخیر نشــان می دهد که ابتدا یک کشور را خلع سالح کردند و بعد 

نوبت تجاوز مستقیم نظامی به آن کشور و غارت آن فرا رسید.
021---9715

* اظهارات گســتاخانه آمریکایی ها درباره برجام ثابت کرد عقب نشینی در 
برابر عزت نه تنها امنیت نمی آورد بلکه دشمن را به پیشروی بیشتر ترغیب 
می کند خطاب به داخلی های غافل باید گفت دشمنان به کمتر از نابودی ما 

راضی نمی شوند. فرصت ها را نباید از دست داد.
0912---6406
* آقای رئیس جمهــور! ما برجام همراه با تحریم نمی خواهیم. واقعا به این 
فکر کرده اید چند درصد مردم ایران با برجامی که جز ادامه و بلکه تشدید 

تحریم، ثمری برای ملت نداشته است، همراه خواهند بود؟
0915---3859
* خداوند در آیات 46، 47 و 48 ســوره انفال برای مقابله با دشــمن هفت 
دستورالعمل اجرایی را واجب کرده که از جمله آنها ثابت  قدم بودن در این راه 
و خدا را فراوان یاد کردن است. قابل توجه مسئوالن کشور که این دستورات 
را سرلوحه برنامه های خود قرار بدهند و از اعتماد به دشمن بپرهیزند. مطمئن 

باشند ایستادگی و مقاومت نتیجه می دهد.
0911---2161

* احزاب سیاسی قدرت طلب زهر خود را با تشبیه حکم قرآنی و حیاتبخش 
حجاب اسالمی بانوان به دیوارکشی در پیاده رو ریختند و با ترساندن مردم 
از مقاومت و ایســتادگی در مقابل دشــمن، کشــور را در سیاه چالی به نام 

برجام انداختند.
0913---9005
* مسئوالن صدا و سیما به واسطه وابستگی بودجه به دولت تحلیل مسائل 
و حوادث را بنا به طبع و سلیقه دولت و دولتی ها پیش می برند در حالی که 

باید در هر کاری فقط به خدا تکیه کرد.
0910---4498
* رســانه ملی شور و اشــتیاق سال های گذشته در مورد راهپیمایی عظیم 
اربعین حسینی )ع( را ندارد. این مراسم باشکوه پیغامی جهانی دارد و رسانه 
ملی رســالت مند انعکاس آن در سرتاسر جهان است. این موج حسینی تا 

ظهور صاحب الزمان)عج( جریان خواهد داشت.
025---7002

* روزنامه های زنجیره ای و برخی مسئوالن دولتی، بعضی تخلف ها و اشتباهات 
دولت دهم را چنان برجسته می کنند که گویا جنایت آفریده اند ولی از تخلفات 
عدیده دولت مدعی تدبیر به ویژه فریدون و مهدی جهانگیری در نجومی ها، 
اختالس ها و... ســخنی به میان نمی آورند. الزم است دستگاه قضایی بدون 
توجــه به احزاب و گروه هــا و... عدالت را درباره تمام افراد چه دولت قبل و 

چه دولت فعلی اجرا کند.
0935---2846
* لطفا مسئوالن دولتی از ارائه آمارهای متناقض در مورد ایجاد اشتغال دست 
بردارند و یک آمار را اعالم کنند. باالخره چند میلیون شغل ایجاد شده است؟!
اسدی
* دالرهای ســعودی نتوانســت امنیت ایران اســالمی را متشــنج کند و 
تروریست ها قبل از انجام خرابکاری دستگیر شدند حال تعجب می کنم که 
چطور کاالی قاچاق وارد کشــور می شود و بدون هیچ مانعی در بازار عرضه 
می شود و به فروش می رسد. در برخورد با قاچاقچیان کاالی قاچاق چه مانعی 
هســت که تولیدکننده داخلی باید به جبران این کاستی با ورشکستگی و 

تعطیلی کار مواجه شود؟
021---5898

* نمایشگاه های نوشت افزار با نماد و فرهنگ ایرانی - اسالمی نباید مقطعی 
و در زمان خاص از سال برگزار شوند چرا که دانش آموزان در طول سال نیاز 

به لوازم التحریر پیدا می کنند.
0938---6263

*8۰ میلیون تومان وام مســکن گرفتم. اقساط هر ماه یک میلیون و 35۰ 
هزار تومان است و مجموع کل بازپرداخت وام یکصد و هشتاد میلیون تومان 
خواهد شد. یک کارگر با حقوق اندک چگونه توانایی پرداخت سود هنگفت 
وام بانکی را دارد؟! اگر نیت کمک به خانه دار کردن مردم است نباید وام هایی 

با بهره های چند صد برابری به متقاضیان پرداخت کنند.
021---5198

* یکی از بی عدالتی های فاحش عدم یکسان سازی حقوق بازنشستگان قدیمی 
و جدید است که کاماًل در شرایط مساوی از نظر تحصیالت، سابقه خدمت، 
مدیریت قرار داشته اند. مثاًل فردی که سال 8۰ بازنشسته شده یک میلیون 
و 7۰۰ هزار تومان می گیرد و حقوق فرد دیگری که 4-3 سال بعد بازنشسته 
شده 4 میلیون و 7۰۰ هزار تومان است. امید است یکی از اولویت های دولت 
جدید که تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه به آن عمل 

نشده حل این مشکل باشد.
موسوی- طاهری
* دانشگاه پیام نور برای ثبت نام از هر فرد 7۰ هزار تومان دریافت می کند و 
از دانشجویان که خودشان درس می خوانند و در امتحانات شرکت می نمایند 
هر ترم دو میلیون و نیم دریافت می کند. این همه درآمد میلیاردی، در کجا 

هزینه می شود؟! آیا سازمانی به این درآمدها نظارت دارد؟!
پدر یک لیسانسیه بیکار
* به آقای فتاح عرض می کنم بســیاری افراد تحت پوشــش کمیته امداد 
نیســتند و با همین یارانه ها زندگی خــود را می چرخانند و صورت خود را 
سرخ نگه داشته اند. لطفاً درباره یارانه ها دقیق تر سخن بگویید. چون دولت 
به نجومی بگیران کاری ندارد ابتدای هر امری اول نان این قشــر مستضعف 

را آجر می کند!
0914---3119
* انگار مسئوالن فراموش کردند که طرح بخشودگی جریمه وام ها قرار بود 
از تیر 96 اجرائی شــود! چرا عزم جدی برای اجرای آن وجود ندارد و چرا 

این بالتکلیفی در سکوت رسانه ها همچنان ادامه دارد؟
0918---4438

فرانسهپولشراازدولتروحانیمیگیرد
امابرایترامپخوشخدمتیمیکند

دولت فرانسه با وجود دریافت امتیازات وسیع از دولت روحانی، برای آمریکا 
خوش خدمتی می کند.

به گزارش رجانیوز، بررسی رفتار کشورهای اروپایی در قبال نقض عهد آمریکا 
در برجام و تالش دولتمردان این کشــورها برای افزایش فشــارها بر روی ایران 
در زمینه هــای دیگر، خبر از هم نوایی مجدد آن ها با آمریکا می دهد. ترامپ در 
صحبت های هفته گذشــته خود پایبندی ایران به توافق هسته ای را تائید نکرد 
و بعد اعالم کرد که برجام دارای نقایصی هســت که از طریق کنگره باید آن را 
مرتفع کند. از جمله این نقایص مســئله برنامه موشکی ایران است که به گفته 

تیلرسون در قالب مذاکرات جداگانه باید آن را رفع کرد.
 پس از آشــکار شدن مسیر پیش روی آمریکا در برجام، کشورهای اروپایی 
در اظهارنظرهای مختلفی چراغ سبز خود را برای تسهیل روند مذاکرات جدید 

اعالم کردند. آخرین نمونه این اقدامات نیز نشست سران اتحادیه اروپا بود.
 در نشست روز پنجشنبه سران این اتحادیه در بروکسل، کشورهای اروپایی 
ابتدا بر حفظ برجام تاکید کردند. این مســئله با استقبال رسانه های دولتی در 

داخل ایران همراه شد.
 اما نکته مهم دیگر این نشســت که رســانه های بزک کننده برجام ترجیح 
دادند آن را نادیده بگیرند تاکید انگلستان، فرانسه و آلمان برای افزایش فشارها 

به ایران بود. 
 در همین راستا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با اشاره به این مسئله 
نوشت:  »بنا بر گفته برخی دیپلمات ها، ترزا می نخست وزیر بریتانیا، آنگال مرکل 
صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه بر اهمیت حفظ فشار 
بر ایران بر سر موضوعاتی از قبیل آزمایش های موشکی بالستیک و فعالیت های 

منطقه ای ایران تاکید کردند.«
 اما همنوایی کشورهای اروپایی با ترامپ در روزهای اخیر تنها محدود به مورد 
فوق نبود و باید پاریس را در این امر پیشگام دانست چنان که امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه پس از این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه موشکی 
ایران گفت: »با وجود احترام کامل به برجام، مخالف توسعه برنامه موشکی ایران 

هستیم و به زودی با دیگر رهبران اروپایی در این باره گفت وگو خواهیم کرد.«
 ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم بعد از دیدار با آمانو رئیس سازمان 
بین المللی انرژی اتمی، خبر از سفر احتمالی خود به تهران در هفته های آینده 
داد و گفت: »ما به زودی فرصت خواهیم داشــت ایرانی ها را در این دو موضوع 

)موشکی و فعالیت های منطقه ای( تحت فشار قرار دهیم.«  
در این جریان، نقش پررنگ تر فرانســه در حالی رخ می دهد که این کشور 
پس از برجام ســودهای هنگفتی از روابط تجاری با ایران کسب کرد و توانست 
رونق مجددی به اقتصاد ببخشد. قراردادهای توتال، رنو، پژو و ایرباس تنها بخشی 
از این موارد بوده است. در واقع پاریس پس از آن که به تعبیر ترامپ »پولش را 
گرفته و لذتش را برده« هم اکنون مسیر تازه ای برای مقابله با توانمندی های ایران 
پیشنهاد می کند به این امید که با مذاکره مجدد، امتیازات تازه تری نصیبش شود! 
این رویکرد خصمانه از طرفی باید درســی برای دولت مردان ایرانی باشد تا پای 
قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنند و برای بهبود وضعیت اقتصادی به 

خارج از کشور دل نبندند.
بازخوانیخاطراتروحانی:
اروپادنبالکاپیتوالسیوناست

دولتمــردان این روزها در حالــی آدرس همکاری با اروپا در برجام به جای 
آمریــکا را می دهند که روحانی قبال اروپایی ها را به نقض مســلم حقوق ایران 

متهم کرده است.
به گزارش روزنامه  صبح نو، این روزها که همه جا و در هر محفلی صحبت از 
پنجه کشیدن رژیم ایاالت متحده به چهره »برجام« است، این سخن هم مدام بر 
زبان رئیس دولت و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای جاری می شود: »اگر آمریکا 
برجام را کنار بگذارد، منزوی می شود و ما کار را با اروپایی ها دنبال خواهیم کرد« 
البته این نکته از هفته ها و ماه های اخیر هم، کم و بیش ورد زبان دست اندرکاران 

برجام بوده؛ هرچند انگار واقعیت بیرونی چیز دیگری است.
این حرف در حالی مدام این روزها از سوی دولتی ها تکرار می شود که از همان 
سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آن و در خالل مناظره های 
انتخاباتی، »مذاکره با کدخدا« برای حل اساسی پرونده هسته ای، شاه بیت سخنان 

حجت االسالم حسن روحانی بود.
اما از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ماجراجو و »شمشیر از 
رو بسته« آمریکا، گویا دست اندرکاران دیپلماسی دولت، ایده قبلی شان را فراموش 
کرده اند و امید دارند که اگر برجام قربانی خودکامگی آمریکا هم بشود، می توانند 
همراه با اروپایی ها منافع خود را از این توافق پر ســر و صدا تأمین کنند؛ اما آیا 

حافظه تاریخی دیپلمات ها ضعیف شده؟ 
پس از امضای »بیانیه تهران« در 29 مهرماه ســال 82 و پذیرش »تعلیق 
داوطلبانه و موقت تمام فعالیت های هســته ای صلح آمیز مرتبط با غنی سازی و 
بازفراوری اورانیوم، برای اعتمادسازی« انتظار خیلی ها این بود که ایده دولت وقت 
به ثمر بنشیند و نمایندگان سه کشور اروپایی، زمینه بسته شدن و عادی سازی 
پرونده هســته ای ایران در آژانس و جلوگیری از ارجاع آن به شــورای امنیت را 
فراهم کنند، اما زیاده خواهی طرف مقابل و پیشروی آنها در مقابل عقب نشینی 
مصلحت جویانه ایران، آمال خوشبینانه را به هم ریخت؛ طوری که واکنش آقای 

روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را به دنبال آورد.
وزرای خارجه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه چندی بعد از توافق سعدآباد 
و در مذاکرات بروکسل توافق کرده بودند که برای بسته شدن پرونده هسته ای 
ایران در نشست ژوئن )خرداد 83( تالش کنند، اما نه تنها تالشی نکردند و آن 
را به نشســت ماه سپتامبر )شهریور 83( موکول کردند، شورای امنیت سازمان 
ملــل هم در اواخر خرداد 83 با تصویب یک قطعنامه ضدایرانی، خواســتار آن 
شد تا ایران عالوه بر خودداری از تولید برخی قطعات با کاربری دوگانه، طراحی 
تاسیسات تبدیل اورانیوم اصفهان و احداث رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک 

را هم متوقف کند!
یک روز پس از این قطعنامه، حســن روحانی در نشست خبری با رسانه ها، 
از عمــل نکردن اروپایی ها به تعهدات شــان انتقاد کرد اما این همه ماجرا نبود؛ 
ادامه یافتن روند پیشروی غیرمنطقی و زیاده خواهانه اروپایی ها که آن روز طرف 
حساب دولت وقت ایران بودند و عمل نکردن به وعده های »بیانیه تهران« باعث 
شد تا در تابستان ۱384 سران نظام تصمیم به از سرگیری فعالیت های هسته ای 

کشور و توقف روند عقب نشینی بگیرند. 
اما طرف اروپایی بســته پیشــنهادی خود را تحــت عنوان »چارچوب یک 
موافقت نامه درازمدت بین ایران و ســه کشور با حمایت اتحادیه اروپا« به ایران 
ارائه کرد. اقدامی که البرادعی )مدیرکل وقت آژانس( بعدها در کتاب خاطراتش 

از آن به عنوان »اشتباه محاسباتی اروپا« نام برد.
 روحانی در کتاب »امنیت ملی و دیپلماســی هســته ای« می نویسد: »روز 
شــنبه ۱5 مرداد یعنــی روز تحلیف رئیس جمهور )محمــود احمدی نژاد( در 
مجلس، طرح اروپایی ها در تهران مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی طرح 
معلوم شــد که نسبت به بحث غنی سازی و حتی راه اندازی اصفهان مطلبی در 

این طرح نیامده است.  
روحانی در ادامه خاطره اش، به جزئیات بســته پیشنهادی اروپایی ها  اشاره 
گذرایی کرده و نوشته است: »این پیشنهاد هرگز ذکری از واژه های »تضمین های 
عینی«، »تضمین های محکم« یا »تعهدات محکم« به میان نیاورده و بدین ترتیب، 
نشــانگر دور شدن کامل نویســندگان آن از اصول توافق پاریس است؛ فقدان 
هرگونه تالش برای ایجاد ظاهری متوازن، این پیشنهاد را به دستور استعماری 
کاپیتوالسیون شبیه می سازد. پیشنهاد یادشده، توهینی به تمام ملت ایران است 

که سه کشور اروپایی باید به خاطر آن، از ملت ایران پوزش بطلبند.«
کارتزردبهربیعی

هشداربهکلدولتبود
عضو فراکسیون امید گفت کارت زرد به علی ربیعی، وزیرکار و رفاه، هشدار 

به کل دولت بود.
علیرضا رحیمی در گفت وگو با نامه نیوز و در پاســخ این ســؤال که »در پی 
احضار وزرا به مجلس و نشان دادن کارت زرد به آنها به نظر می رسد یک انگیزه 
سیاســی یا دلخوری وجود داشته باشد کما اینکه شما هم در کانال تلگرام خود 
به هشــدار آقای عارف به ربیعی اشاره کردید چقدر این موضوع صحت دارد؟« 
اظهار داشت: کارت زرد مجلس هدف گذاری نشده بود بلکه کارت زردی که داده 
شد نتیجه تعامل دولت با مجلس و نمایندگان بود یعنی از قبل رایزنی صورت 
نگرفته بود که بگوییم این کارت زردها براساس آن هدف گذاری ها صورت گرفته 
باشد بلکه زمینه ای بود که به واسطه تعامل دولت با مجلس در میان نمایندگان 
ایجاد شده بود رای نمایندگان هم فراکسیونی نبود رای نمایندگان به خاطر نوع 
تعامــل آنها با دولت بود، حتی این کارت زردها نتیجه عملکرد دوماهه این وزرا 
هم نبود بلکه معطوف به کل دولت و مشخصا هشداری بود که دولت هم تعامل 

بهتری داشته باشد و هم صادقانه تر رفتار کند.
وی در پاســخ این سؤال که آیا این هشدار ریشه در دلخوری های امیدی ها 
از دولت داشت؟ می گوید آنچه رخ داد حاصل دلخوری های فراکسیون امید نبود 

اما ناشی از دلخوری هایی بود که مجموعا نسبت به دولت و وزرا مطرح بود، اگر 
دلخوری وجود نداشت و نمایندگان از عملکرد دولت راضی بودند به این کارتها 
ختم نمی شد آن هم یک ماه و نیم بعد از تعیین کابینه و این منافاتی با رای به 
کابینه ندارد. رای اعتماد حســن نیت مجلس و گام اول نمایندگان برای تعامل 
بود و این کارت زرد یک هشدار بود به دولت که از این به بعد مسیرش را تنظیم 

کند که این تعامل یک تعامل سازنده باشد.
اول دسترسی به وزرا؛ دوم وعده هایی که وزرا چه به صورت فردی و چه به 
صورت منطقه ای داده بودند را عمل کنند و فقط خرید زمان مدنظر نباشد. مورد 
بعد هم اینکه تصمیماتی که هماهنگی با نمایندگان را الزم دارد این هماهنگی 

با آنها صورت بگیرد که بعداً منجر به چالش های بعدی نشود.
رحیمی در پاسخ به این سؤال که آیا باید در آینده منتظر استیضاح یا کارت  
زرد دیگری باشــیم؟ تصریح کرد: بله هیچ بعید نیست که کارت زردهای بعدی 
هم به وزرا در راه باشد و بهتر است دولت و آقای رئیس جمهور یک بازنگری در 

تعامل با مجلس داشته باشد.
در حال حاضر برداشتی که از عملکرد دولت وجود دارد نمایانگر یک تعامل 
یک ســویه و یک طرفه اســت به این معنا که نمایندگان برای حمایت از دولت 
باالتریــن آرا را به وزرای دولت دوازدهــم داد اما امروز برخی وزرا حتی به قول 

یکی از نمایندگان جواب تلفن ها را هم نمی دهند.
99درصدمنابعمالی

معطلنگاهافراطیدولتبهخارج
دولت به جای ســاماندهی و اســتفاده از ظرفیت 99 درصدی منابع مالی، 

معطل یک درصد است.
دکتــر حجــت اهلل عبدالملکی با اشــاره به اشــتیاق غیرواقعــی دولت به 
ســرمایه گذاری خارجی، در روزنامه جام جم نوشت: مسئوالن دولت یازدهم از 
ابتدای روی کارآمدنشــان اقتصاد ایران را به سرمایه گذاری خارجی گره زدند و 
عنوان می کردند که برای حل مشکالت اقتصاد داخل باید سرمایه های خارجی وارد 
کشور شود. در طول چهار سال گذشته همیشه عنوان شده که به سرمایه گذاری 
خارجی نیاز داریم تا به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور برسیم، اما از نظر کارشناسی 
و اعداد و ارقام می توان محاسبه کرد که ایران به سرمایه گذاری خارجی نیاز ندارد.

منابــع مالــی داخلی برای تأمین ســرمایه مورد نیاز به منظور پیشــرفت 
کشــور کافی است و نیازی به سرمایه های خارجی نیست. اگر نگاهی به میزان 
ســرمایه گذاری خارجی در بهترین زمانی کــه مقامات دولتی عنوان می کنند، 
بیندازیم یعنی در دولت اصالحات این میزان از یک درصد تولید ناخالص داخلی 
بیشــتر نشد. حتی در دولت یازدهم که دیگر تحریمی علیه ایران وجود نداشت 
و برجام به نتیجه رســید و هیئت های تجاری، اقتصاد ایران و فرصت های آن را 
بررســی می کردند در جذب ســرمایه گذاری خارجی به رکورد سال 2۰۱2 در 

دولت دهم نرسید.
بررسی ها نشان می دهد در بهترین حالت سرمایه گذاری خارجی یک درصد 
تولید ناخالص داخلی است. در سال آخر دولت دهم، چهار میلیارد و 6۰۰ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری خارجی صورت گرفت، اما این رقم در سال گذشته به سه 
میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر تقلیل یافت که در مقایسه با رقم کل نقدینگی که 
۱3۰۰ هزار میلیارد تومان است یک درصد است. به نظر می رسد مقامات دولتی 
99 درصد منابع داخلی را فراموش کردند و به آن یک درصد می پردازند و همه 

توان خود را برای جذب این بخش به کار گرفتند.
اگر همه قوا، دســتگاه ها، سازمان ها و سیاستمداران کشور هم برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی تالش کنند در نهایت به جایگاه چین در جهان خواهیم 
رسید که با وجود نیروی کار ارزان و معافیت های مالیاتی باز هم ۱۰ درصد نسبت 
به تولید داخلش، سرمایه گذاری خارجی انجام نشده است. این شرایط در ایران 

هم در خوشبینانه ترین حالت به بیش از 5 درصد نخواهد رسید.
برای حل مشــکل سرمایه، راهکارهایی نیز وجود دارد که کنترل و نظارت 
بخش نظام بانکی می تواند بســیار راهگشا باشد. اکنون منابع زیادی در اختیار 
بانک ها قرار دارد که در زمینه تولید فعالیت ندارند و باعث رشــد تورم و رکود 
می شــود. اگر واقعاً دولت قصد دارد منابعی در اختیار داشــته باشد که اهداف 
خود را جامه عمل بپوشــاند باید بر اصالح عملکرد نظام بانکی تأکید بیشتری 
داشته باشد تا این منابع در جهات توجیه پذیر اقتصادی هزینه شود. اما متأسفانه 
به دلیل این که دولت قصد دارد به غربی ها نزدیک شــود عنوان می کند برای 
پیشــرفت اقتصادی کشور و بهبود شرایط مردم، جذب سرمایه گذاری خارجی 

در اولویت است.
به نظر می رسد با بزرگ کردن نیاز کشور به منابع مالی خارجی این مجوز را 
از مردم می گیرند تا به غرب نزدیک تر شوند و بیشتر از این که ما نیاز اقتصادی به 
منابع مالی خارجی داشته باشیم، ظاهراً دولتمردان قصد دارند کار خود را از نظر 
سیاسی پیش  ببرند و این خواسته سیاسی خودشان را اقتصادی بیان می کنند.

گفت: بعد از آنهمه عهدشــکنی اروپایی ها، دولت با کدام تحلیل و 
محاسبه به آنها روی آورده است؟!

گفتم: می گویند حاال که آمریکا عهدشکنی کرده است باید 
به سراغ اروپا برویم!

گفت: مگر فرانســه و انگلیس و آلمان به هیچیک از عهدهای خود 
وفا کرده اند؟!

گفتم: البته که به هیچیک از عهدهای خود عمل نکرده اند، 
هم اکنون هم در اجالس بروکسل اعالم کرده اند که برای فشار 
آوردن به ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی و حضور منطقه ای 

آن در کنار آمریکا ایستاده ایم!
گفت: یعنی هنوز متوجه نشده اند کجای کارشان عیب دارد که به 
ظاهر ماجرا نگاه می کنند و در نتیجه، هر روز خســارت جدیدی به بار 

می آورند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی یک قالب یخ را به دست گرفته 
و با تعجب به آن نگاه می کرد و می گفت؛ با اینکه هیچ جای آن 

سوراخ نیست، معلوم نیست آب از کجای آن چکه می کند؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

9 روز تا اجرای »مادر تحریم ها«
مردم از راهکارهای دولت می پرسند

و  اشــراف  هوشــیاری  با 
گمنام  ســربازان  اطالعاتــی 
امام زمان)عج( در اســتان های 
کرمان و سیستان و بلوچستان 
یک محموله ســالح و یک باند 
بین المللی قاچــاق مواد مخدر 

کشف و ضبط شد.
وزارت اطالعــات  از کشــف و 
ضبط محموله  سالح از باندهای  اشرار 
توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات کرمان خبر داد.

در اطالعیه وزارت اطالعات آمده 
است: »با اقدامات اطالعاتی اداره کل 
اطالعات کرمان یک محموله سالح 
و مهمات متعلق به باندهای  اشــرار 
از مناطقــی در خراســان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان کشف و ضبط 

گردید.
کشفیات شــامل 2 قبضه کلت 
کمــری، 5 قبضه کالش، یک قبضه 
آر.پی.جی  قبضه  یک  نارنجک انداز، 
به همراه 6 موشک آر.پی.جی، یک 
قبضه توپ اس.پی.جــی9، 5 عدد 
موشک ۱۰7 میلی متری، 68 عدد 
فشنگ دوشــکا و 4۰ عدد نارنجک 

بوده است.«
انهدام شبکه بین المللی قاچاق

صــدور  بــا  اطالعــات  وزارت 

اطالعیه ای، از انهدام شبکه بین المللی 
قاچاق و ترانزیت مواد مخدر خبر داد.
به گزارش میزان، در این اطالعیه 
آمده اســت: با اقدامات گســترده 
اطالعاتــی و تــالش شــبانه روزی 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( در 
استان سیستان و بلوچستان، اعضای 
یک شبکه بین المللی و سازمان یافته 
قاچــاق مواد مخدر که محموله های 
کالن مــواد را به صورت مســلحانه 
از مرز ســراوان وارد کشور می نمود 
با پیگیری های  شناســایی و نهایتاً 
صورت گرفته، طی چندین ســاعت 
درگیری مســلحانه بــا قاچاقچیان 
منهدم و یک محموله تریاک به وزن 
تقریبی 26۰۰ کیلوگرم از باند مذکور 

کشف و ضبط گردید.
در ایــن عملیــات 2 دســتگاه 
خودروی نیسان در صحنه درگیری 
و با آتش نیروهای عملیاتی منهدم و 
یک دستگاه خودروی تویاتا به همراه 
3 دستگاه بی ســیم موتوروال مورد 
اســتفاده عناصر قاچاقچی کشف و 

ضبط گردید.
شــایان ذکــر اســت محموله 
مکشــوفه با پوشش قاچاق سوخت 
و جاسازی در زیر گالن های سوخت 

حمل می گردید.

وزارت اطالعات طی 2 اطالعیه خبر داد

كشف محموله سالح و انهدام 
شبکه بین المللی ترانزیت مواد مخدر

در طول ده سال گذشته آنچه 
در رابطــه میان ایــران و آمریکا 
تعیین کننده  و  داشته  مهمی  نقش 
اســت،  بوده  معادالت  و  تحوالت 
مسئله تحریم های اقتصادی است. 
تحریم های اقتصــادی که به طور 
ویژه از سال 2010 میالدی با اعمال 
تحریم های بی ســابقه بانکی علیه 

ایران شدت یافت. 
بر این اساس اگر بخواهیم تحوالت 
ایران و آمریکا را به درســتی فهم کنیم 
الزم است تحوالت تحریم های اقتصادی 
را درســت فهم کنیم. به یقین می توان 
گفت هــر تحلیلی کــه مبتنی بر فهم 
درستی از تحریم ها، ساختارش و آخرین 
وضعیتشان نباشــد، نمی تواند آینده را 

درست پیش بینی کند.
برخی تحلیلگران تا قبل از روز جمعه 
گذشته و ســخنرانی ترامپ، از خروج 
آمریــکا از برجام صحبت می کردند. در 
حالی که اگر شناخت درست از ساختار 
تحریم هــا و شــناخت فرصت هایی که 
برجام برای آمریکا در پیشــبرد بهتر و 
دقیق تر تحریم هایش ایجاد کرده است، 
مد نظر قرار می گرفتند، موضوع خروج از 
آمریکا از برجام از سوی هیچ تحلیلگری 
جدی تلقی نمی شــد. بلکه آن را صرفا 
یک بلوف سیاسی برای کسب امتیازات 
بیشتر و به هم ریختن معادالت ذهنی 

طرف ایرانی می دانستند.
دو بال عملیاتی آمریکا

آمریکا در ده سال اخیر برنامه ریزی 
دقیقی برای اعمال تحریم های اقتصادی 
کرده اســت. ســاخت، اعمال و حفظ 
تحریم هــای اقتصادی یکــی از دو بال 
اصلی سیاست خارجی آمریکا در مقابله 
با ایران بوده است. آمریکایی ها همیشه 
تاکید کرده اند که اعمال تحریم ها برای 
پیشــبرد بهتر تالش هــای دیپلماتیک 
بوده اســت. برای نمونه در قانون جامع 
ایران )سیســادا 2۰۱۰(  تحریم هــای 
نمایندگان کنگــره تاکید می کنند که 
وضع تحریم های شدید علیه ایران برای 
موثر شدن تالش های دیپلماتیک برای 

مهار ایران است.
در نتیجه بیراه نیست که تحوالت 
در عرصــه تحریم ها را کلیــد تحلیل 
سیاست های آمریکا و پیش بینی آینده 

بدانیم.
تحریم ها در چه وضعیتی است!؟

شــرورانه  با صحبت های  همزمان 
ترامپ در جمعه شــب گذشته، وزارت 
خزانه داری آمریکا اطالعیه صادر کرد که 
بر اساس آن اجرای قانون کاتسا 2۰۱7 
آغاز شــد. وزارت خزانه داری آمریکا با 

شناسایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ذیل دستور اجرایی ۱3224 اجرای قانون 

کاتسا را رسما آغاز کرد.
روز بعد وزارت خزانه داری با انتشار 
توضیحاتی جدید، اعالم کرد که اجرای 
قانون کاتسا 2۰۱7 هنوز کامل نیست و 
ادامــه دارد. این وزارتخانه اعالم کرد بر 
اساس قانون کاتسا تا 3۱ اکتبر )9 آبان( 
فرصت دارد تا دفاتر، نهادها و افراد وابسته 
به سپاه را ذیل دستور اجرایی ۱3224 

شناسایی کند. 
بر این اساس شروع جدی سیاه چاله 
تحریم 9 روز دیگــر خواهد بود. یعنی 
زمانی که وزارت خزانه داری تعداد زیادی 
از افراد و نهادها را به دلیل ارتباط با سپاه 

درون لیست تحریم قرار دهد.
ابعادی غیر قابل پیش بینی!

نکته دیگری که در توضیحات وزارت 
خزانه داری آمریکا مهم بود، ابعاد جدید 
تحریم ها بود. بر این اساس اگر فرد و یا 
نهادی مشمول دستور اجرایی ۱3224 
بشود)مانند ســپاه که جمعه شب ذیل 
این دســتور اجرایی قرار گرفت( تمامی 
تعامالت با آن فرد یا نهاد ممنوع می شود 
و متخلفان به عنوان حامیان آن فرد یا 
نهاد درون لیست تحریم قرار می گیرند. 
یعنی حتــی همــکاری در زمینه های 
انســانی، ارتباطی و... با ســپاه ممنوع 
می شود. این موضوع تصور ابعاد تحریم 

در این وضعیت را دشوار می کند. 
ترامپ چگونه قانون کاتسا را 

اجرا خواهد کرد؟
همان طور که گفته شــد آمریکا از 
اعمــال تحریم ها به دنبال رســیدن به 
نتیجه ای دیپلماتیــک در میز مذاکره 
اســت. پس هدف مذاکره در موضوعات 
موشکی و منطقه و حقوق بشر با ایران 
و رسیدن به نتیجه ای مانند برجام است.

آنچه که مشــخص اســت دولت 
ترامپ و به تبــع آن وزارت خزانه داری 
اجرای تحریم های کاتســا را با جدیت 
دنبال خواهد کرد. به این صورت که در 
یک گام تعداد زیادی از افراد و نهادهای 
مرتبط با سپاه را در لیست تحریم قرار 
می دهد. می توان گفت وزارت خزانه داری 
بنا دارد تمام نهادهایی را که قابل تفکیک 
از سپاه نباشند شناسایی کند. یعنی چه 
آنهایی که به طور ســازمانی مرتبط با 
سپاه هســتند و چه آنهایی که آن قدر 
ارتباط تنگاتنگی با سپاه دارند که قابل 

تفکیک نیستند.
آمریکا به دنبال اینکه همه افراد و 
نهادهای ایرانی را درون لیســت تحریم 
ببرد نیســت، یعنی ترامپ نمی خواهد 
اتمسفر ایران را کامال سیاه کند و زمینه 

اتحاد مردم ایران را ایجاد کند، بلکه به 
دنبال افزایش شــکاف اجتماعی میان 
سپاه و سایر ایرانی هاست به گونه ای که 
ایرانی های زیادی ســپاه را مقابل منافع 
خود ببینند. برای اینکه به این مقصود 
برسد باید ضربه اول را جدی وارد کند 
تا سایرین اصطالحا حساب کار دستشان 
بیاید. پس در قــدم اول یک موجی از 
شناسایی افراد و نهادها و قرارگرفتن در 

لیست تحریم رخ خواهد داد.
این اقدام با موجی از ایجاد وحشت 
از طریق رســانه های مزدور و وابسته به 
آمریکا و متحدانش، خصوصا رسانه های 
فارسی زبان بیگانه همراه خواهد بود. این 
جنگ رســانه ای برای ترساندن آنهایی 
است که فاصله بیشتری با سپاه دارند و 
می توانند این فاصله را آن قدر زیاد کنند 
که عمال ارتباطی با سپاه نداشته باشند. 

بازی اجتماعی آمریکا
آمریکا امید دارد با این کار شکاف 
اجتماعی داخل ایــران را افزایش دهد 
و بخــش زیادی از بازیگــران دولتی و 
غیردولتــی در ایران بــه دلیل ترس از 
تحریم شــدن و برگشــتن بــه فضای 
قبــل برجام، از ســپاه دوری می کنند. 
می شود گفت ترامپ در راستای اجرای 
سیاست های آمریکا در دوران پسابرجام 
به دنبال ســاخت و تشــدید دوقطبی 
تحریمی-غیرتحریمــی در داخل ایران 
اســت. این همان سیاستی است که در 
دوره اوباما طراحی شــد و بر اساس آن 
برجام شــکل گرفت. ترامــپ به دنبال 
تشدید آن است و می خواهد با سرعت 

بیشتری به نتایج مدنظر خود برسد.
انتظــار مــی رود بــا شــروع عدم 
همکاری ها با سپاه تنش های داخلی میان 
دو قطب تحریمی-غیرتحریمی افزایش 
یابد. به طور قطع رسانه های نظام سلطه 
هــم بر این اختالفات دامن خواهند زد. 
هدف از اجرای این سیاست تضعیف توان 
جمهوری اسالمی ایران در مقابل آمریکا 
از طریق افزایش شکاف داخلی است که 
این ضعف منجر به معطلی کشور و مردم 
در امورات زندگی روزانه شود و در نهایت 
مسیر برای مذاکره در موضوعات موشکی 

و منطقه باز و هموار شود. 
مردم از تدبیر می پرسند!

در مقابل این طراحی خطرناک باید 
تدبیر داشت. سؤالی که باید این روزها 
از تمامی تصمیم گیران اعم از دولتی و 
لشــگری و کشوری پرسید. آیا تدبیری 

وجود دارد؟
می دانیــم که تحریم هــای مهم و 
کلیدی آمریــکا را نمایندگان کنگره و 
سنا با دقت و ظرافت بسیار باال طراحی 

کرده اند. اما در ایران چه خبر اســت!؟ 
اوج همت نمایندگان، پیگیری رفع حصر 
ســران فتنه و براندازان است! تصویب 
تعطیالت بیشــتر، عکس سلفی گرفتن 
و...! اکنون هیچ خبری از مجلس به گوش 
نمی رســد که بیانگر اندکی تحرک در 
نمایندگان باشد. با بسیاری از نمایندگان 
مجلس ارتباط مستمر وجود دارد،اما با 
نهایت تاسف و ناراحتی باید گفت اغلب 
آنها نه تنها هیچ طرحی برای مبارزه با 
زیاده خواهی های دشمن ندارند، که حتی 
نمی دانند تحریم های اعمالی چیست و 

چه تاثیراتی را دارد!
دولت هــم بی توجه به همه چیز و 
بــدون تنبه و عبرت گیری از ماجرای 4 
ســاله برجام و مذاکرات، دنبال بازی با 
کارت ســوخته اروپاست و البته عوامل 
و  دنبال حاشــیه بازی  میدانی،کماکان 

حاشیه سازی!
هیئــت نظارت بر اجــرای برجام، 
هیچ تحرک درخوری ندارد و کمترین 
اثری در مناســبات سیاسی و اقتصادی 
از آن دیده نمی شــود! گاهی اظهارنظر 
وزیر خارجه یک کشور اروپایی، موجی 
به مراتــب مهم تر و موثر تر از وزن همه 
هیئت ایجاد می کند و این نیست جز به 
این خاطر که عده ای هستند برای آنکه 
هیچ کاری نکنند و نگذارند که دیگران 

هم کاری کنند!
نامه فراموش شده!

رهبر انقالب در 29 مهر 94 در نامه 
تایید مشروط برجام، شرط های متعددی 
مطــرح کرده و بر لزوم پایبندی به آنها 
تاکیــد کردند. بی هیــچ اغراقی، حتی 
یک شــرط از آن شــروط رعایت نشد 
و اعضای هیئــت نظارت، هیچ تصمیم 
معقــول و منطقی در قبــال آن نامه و 
رفتار آمریکایی ها نگرفتند! آنها قطعا در 
پیش خدا جوابگو هستند و هیچ عذری 
بــرای جفا به مردم و رهبری ندارند. در 
بند بند نامــه رهبری، برای هر حرکت 
آمریکایی ها پیش بینی های الزم شده بود، 
اما هیجان و  اشتیاق عده ای برای هرچه 
زودتر فروختن دستاوردهای یک ملت، 
کار را به اجرای یکطرفه برجام کشاند و 
حاال هم به عوض تنبه و عذرخواهی، با 
نهایت گستاخی از این سخن می گویند 
کــه »بعد از اجرای برجــام، خاورمیانه 
آرام تر شده است! برجام الگوی مناسبی 
اســت!«واقعا  برای مناقشــات جهانی 
این حد از گســتاخی و چشم بستن به 
حقایق، در جهان سیاســت نوبر است و 
باید به عنوان نماد »رو داری« در کتاب 

گینس ثبت شود!
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