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شکی نیســت که ادامه برجام به شکل موجود در جهت خالف منافع 
جمهوری اســالمی ایران و در راســتای منافع و مطامع آمریکا و غرب 
می باشــد و در صورت عدم خروج آمریکا از برجام، رفع کامل تحریم ها و 
محدودیت ها و بازگشت حقوق تضییع شده جمهوری اسالمی ایران تنها 
راه ادامۀ برجام است. جمهوری اسالمی ایران با این اقدام پاسخ مناسبی 
به اقدامات فریبکارانۀ آمریکا خواهــد داد و در صورت خروج آمریکا از 
برجام و یا عدم تمدید لغو تحریم ها، خروج ایران از برجام تنها راه مقابله 
با زیاده خواهی های آمریکا می باشد. نظر به اینکه شکست توافق با شیطان 
بزرگ از قبل کاماًل قابل پیش بینی بود در ذیل با برشمردن 49 بند به علل 
ناکارآمدی و غروب برجام که ریشه در ساده انگاری ها و غفلت های فراوان 

دارد به طور مختصر پرداخته می شود: 
1- ورود عجوالنه به حل موضوع هسته ای به گمان رفع سریع تحریم ها.
2- اعتماد به آمریکا و غرب و غفلت از شمشیر خدعه و خیانت آنها.

3- بی توجهی به سوابق و تالش های تیم مذاکره کننده قبلی و نادیده 
گرفتن نتایج ارزشمند آنها.

4- ضعیف شمردن توان داخلی و پیوند زدن کلیه مشکالت اقتصادی به 
رفع تحریم ها و تالش برای دستیابی به توافق به هر شکل ممکن.

5- غفلت از هشدار مهم رهبری معظم انقالب مبنی بر »توافق نکردن 
بهتر از توافق بد است«.

6- ناچیز شــمردن صنعت هسته ای و معاوله سخاوتمندانه بر سر آن 
به گونه ای که با بهت و حیرت خاویر ســوالنا مسئول اسبق روابط خارجی 

اتحادیه اروپا مواجه گردید.
7- ضعیف بودن پشتوانه کارشناسی و ناکافی بودن توان تخصصی تیم 
مذاکره کننده بویژه در حوزه اقتصادی و عدم تسلط آنها بر پازل پیچیده 

رفع تحریم ها.
8- نفوذ عوامل جاسوسی در تیم مذاکره کننده و هدایت مفاد توافق 

در جهت خواست دشمن.
9- تهیــه پیش نویس توافقنامه از قبل توســط آمریکا و تالش تیم 
مذاکره کننده در تکمیل پرانتزهای خالی و اکتفاء به تدوین و انتشار متن 
توافقنامه به زبان انگلیســی )حذف زبان فارسی( علی رغم عرف جاری 

توافقنامه ها.
10- غفلــت از تأکیدات رهبری معظم انقالب مبنی بر عدم اعتماد به 
آمریکا و در صورت انجام توافق اجرای متناظر و گام به گام تعهدات: تعلیق 

در برابر تعلیق، لغو در برابر لغو و برگشت پذیری در برابر برگشت پذیری.
11- توجیه غفلت از انجام راهبردهای مهم و کلیدی رهبری در طول 

مذاکرات.
12- عدم توازن بین داده ها و ستانده ها در مفاد برجام.

13- خودشیفتگی در مذاکره با شش قدرت جهانی و غفلت از عامل 
قدرتی جمهوری اسالمی ایران و نادیده گرفتن سوابق عهدشکنی طرف های 

مقابل.
14- خوشبینی به اروپا و غفلت از سیطرۀ آمریکا بر معادالت سیاسی 

و اقتصادی اتحادیه اروپا.
15- خوشبینی و عدم دقت در توافق با کشورهایی که 38 سال سابقه 
دشــمنی و توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران را دارند در حالی که عقد 
توافق حتی با یک کشور دوست نیز می بایست با نهایت دقت، شفافیت و 

رعایت کلیه جوانب انجام شود.
16- وجود ضعف های ســاختاری، ابهامات و پیچیدگی های فراوان در 
مفاد برجام علی رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر شفاف، صریح غیر 

قابل تفسیر بودن تعهدات طرفین.
17- تفکیک تحریم ها به هســته ای و غیرهســته ای و تأکید بر رفع 
تحریم های هسته ای و غفلت از بازگشت تحریم ها به بهانه های غیرهسته ای 
در حالی که کلیه تحریم ها و قطعنامه هایی که از آغاز مذاکرات هسته ای 
)سال 1382( علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال گردیده است همگی در 

راستای فشار بر برنامه هسته ای بوده است.
18- سعی در محرمانه ماندن مفاد مذاکرات تا پایان مذاکرات علی رغم 
اطالع دشــمن از مفاد توافقات و عدم استفاده از خرد جمعی نخبگان و 

صاحب نظران منتقد و دلسور نظام در طول مذاکرات.
19- غفلت از اینکه آمریکا و غرب صرفاً به مســئله هسته ای اکتفا 
نخواهند کرد و بعد از دستیابی به اهداف خود در برنامه هسته ای اهداف 
بعدی خود را جهت تسلط بر سایر عوامل قدرتی جمهوری اسالمی ایران 
دنبال خواهند کرد. در این رابطه مقام معظم رهبری بارها هشدار داده بودند 
که دشمنی آمریکا و غرب با موجودیت انقالبی نظام اسالمی است نه صرفًا 

بر سر موضوع هسته ای.
20- تصویب برجام در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد و ارجاع 
نهایی شکوائیه ها به این شورا که آمریکا در آن از حق وتو برخوردار است 
و کشورهای روسیه و چین با توجه به اینکه استمرار لغو تحریم ها به رأی 
گذاشته می شود امکان حق وتو به نفع ایران را نخواهند داشت و در صورت 
مسکوت ماندن 30 روزه شکوائیه نیز طبق بند 37 برجام )مکانیزم ماشه( 

کلیه قطعنامه های شورای امنیت باز خواهد گشت.
21- حفظ ســاختار تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت به گونه ای 
که با صدور بیانیه مجدد امکان بازگشــت تمامی تحریم ها و قطعنامه های 

صادره وجود دارد.
22- نادیده گرفتن اهمیت استراتژیک غنی سازی 20 درصد و موافقت 
 IR2m و IR4با برچیدن دوسوم سانتریفیوژها و به ویژه زنجیره های مهم
با قدرت غنی ســازی باال و نیز موکول نمودن ساخت سانتریفیوژها به ده 

سال بعد.
23- پذیرفتن ســخت ترین و پیشرفته ترین نظارت ها و بازرسی های 
مدرن و گســتردۀ تاریخ هسته ای جهان که برای اولین بار در ایران اتفاق 

افتاده است.
24- پذیرفتن کلیه خواسته های هسته ای دشمن )خالی شدن یکجای 
دست جمهوری اسالمی ایران از توانمندی های هسته ای( و مهیا شدن بستر 

الزم برای طرح خواسته های بعدی از سوی آنها.
25- موکول نمودن دســتیابی به 190000 سو غنی سازی به سال های 
دوردست به گونه ای که بعد از 13 سال جمهوری اسالمی ایران تنها قادر به 
12500 سو غنی سازی باشد که این مقدار قبل از انجام توافق در دسترس 

بوده است.
26- پذیرفتن محدودیت های 10، 15، 20، 25 ساله و موارد دائمی که 
عالوه بر تســلط آمریکا و غرب بر فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران موجبات گســترش دامنه بهانه گیری های آنها را برای سال های بعد 

فراهم نموده است.
27- افزایش راه های نظارت بر پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
به 10 مورد از جمله توسط هر یک از اعضای 1+5 و کارگروه خرید، کمیسیون 
مشترک، دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی.
28- عدم وجود هرگونه سازوکار الزم برای نظارت بر پایبندی طرف مقابل 
به انجام تعهدات خود علی رغم اعمال گسترده ترین و پیشرفته ترین نظارت های 

سیستمی و چندجانبه بر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران.
29- استثناء کردن تصمیم گیری بر اساس اجماع و اکتفاء به پنج رأی اعضای 

کمیسیون مشترک در موضوع دسترسی.
30- گنجاندن فرآیند پیچیده دسترسی در برجام )بنده های 78- 74( که با 
حل موضوع PMD و اعمال شدیدترین و بی سابقه ترین نظارت ها و محدودیت ها 

بر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران فاقد وجاهت موضوعی می باشد.
31- ساده انگاری در توافق با آمریکا و غفلت از راهبردهای فریبکارانه این 
کشور شامل تحریم، مذاکره، خدعه، فشار، مهار و تغییر رژیم در مواجهه با 

کشورهای مخالف آمریکا.
32- توجیه عهدشکنی ها و وضع تحریم های جدید توسط آمریکا و تأکید 
تیم مذاکره کننده و ریاست جمهوری بر زمانبر بودن تحریم ها که تا مدت ها 

بعد از اجرایی شدن برجام ادامه داشت.
33- حشر و نشر و معاشرت تیم مذاکره کننده با دشمنی که به فرموده 

امام علی)ع( موجبات تسلط دشمن را فراهم خواهد ساخت.
34- برخورد دوگانه تیم مذاکره کننده در اعالم واقعیت های برجام در 

داخل و خارج کشور.
35- غیرقابل استفاده نمودن محفظه عظیم قلب راکتور آب سنگین اراک 
از طریق بتن ریزی بر منافذ و کانال ها با توجیه حفظ ماهیت آب سنگین آن 
در حالی که مزیت اصلی راکتور IR-40  اراک که قریب 90 درصد عملیات 
فنی و مهندسی آن به پایان رسیده بود استفاده از اورانیوم طبیعی به عنوان 
سوخت به جای اورانیوم غنی شده بوده است که عکس آن اتفاق افتاده است.
36- در هاله ای از ابهام قرار گرفتن تکمیل راکتور آب سنگین اراک با 
توجه به آگاهی آمریکا و غرب از کلیه اطالعات و مشخصات حساس راکتور 
مذکور و امکان سنگ اندازی آنها در تهیه برخی اقالم ضروری از خارج از کشور.
بقیه در صفحه ۱۰

ـــــــــــــــــــــــــــــ
*رئیس  کمیته هسته ای مجلس نهم

چرایی ناكارآمدی و غروب برجام

 * هنوز کشور از خسارت های برجام رها نشده صحبت از تن دادن دولت به 
چند الیحه فاجعه آمیز و خطرناک تر از مفاد برجام با تصویب مجلس می باشد. 

به نظر می رسد این کارهای دولت خطای بزرگی است.
0921---6984
* بازی جدید غرب و آمریکا با برجامی که به دلیل نقض عهد مکرر آمریکا 
به جســدی متعفن  تبدیل شده جز خسارت محض برای ما فایده ای ندارد. 
ملت ایران هرگز راضی نخواهد شد برای حفظ الشه بی خاصیت برجام اقتدار 

دفاعی و نظامی خودش را از دست بدهد.
0918---5411
*  نباید اجــازه داد آمریکای جنایتکار از طریق عوامل مزدور و نفوذی خود 
در داخل کشور جام زهر دیگری به نظام و ملت تحمیل کند. در این شرایط 

هوشیاری و مقاومت یک ضرورت است.
0919---1992
*  وجود آمریکا در برجام تاکنون چه نفعی برای کشــور ما داشته که برای 
خروج از آن تهدید راه انداخته اســت! متاســفانه باید گفت دولتمردان ما با 
برجام به بازی گرفته شده اند و اعتماد به نفس خود را از دست داده اند همان 
بهتر که آمریکا از برجام خارج شود و دولت و ملت، تکلیف خودشان را بدانند.
9590--- 0914و0220---0935
* کاسبان برجام که در زمان مذاکرات هر شب در رسانه ملی حاضر می شدند 
و از قوانین بین المللی تمجید می کردند و می گفتند کری تضمین داده و اگر 
زیر میز بزنند به داد گاه های بین المللی شــکایت می کنیم و .... آیا حاال هم 

حرفی برای گفتن دارند؟! 
0912---4862
*  برجام بازیچه دست آمریکای جنایتکار است. چرا دولتمردان ما نمی خواهند 
بیدار شوند؟ تا وقتی که نگاه دولت و مسئوالن به دست خارجی ها باشد وضع 

کشور و مردم هر روز بدتر خواهد شد.
0918---1283
*  آمریکا 5 سال است که با  برجام غیر از متوقف کردن فعالیت های هسته ای 
کشــور، کارخانه ها را نیز از کار و فعالیت انداخته و بر جمعیت بیکار جامعه 

افزوده است. با این حال دولت و مسئوالن به خودشان تکان نمی دهند.
0902---9855
* شیطان بزرگ با پشتیبانی از اصالح طلبان و نفوذی ها در ایران و جریان هایی 
مثل المستقبل لبنان به دنبال براندازی نظامی و تضعیف سپاه و حزب ا... بوده 

و البته این امید در مراحل مختلف به یأس تبدیل شده است.
0935---7956
*  آمریکا برجام هســته ای را برای تحمیل برجام های موشــکی و منطقه ای 
پذیرفته اســت. ادامه برجام برای آمریکا بدون حل موشــک های ایران معنا 
ندارد و زیر برجام خواهد زد. وقتی قرار اســت ایــران امتیاز دیگری غیر از 
امتیازهای برجام ندهد آیا بهتر نیســت که خود ما از برجام خارج بشــویم و 

اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم؟
0912---3104
*  مدیران دولتی گویا واقف نیستند که اگر همه خواسته های آمریکایی ها را 
هم در برجــام تامین کنند باز مطالبه جدیدی را مطرح خواهند کرد. قرآن 
کریم به فریب و نیرنگ شــیطان و شیطان صفتان و خواسته آنها اشاره کرده 

است و ما را متذکر می شود که فریب شیاطین را نخورید!
0935---6855
* سیاســت های اقتصادی و فرهنگی این دولت کار دشــمنان علیه نظام را 
آسان کرده و تأســف بارتر اینکه مجلس و نمایندگان نقش تماشاگر و بعضا 

تأیید کننده پیدا کرده اند.
0912---9671
* دالر در بازار آزاد به هشــت هزار تومان نزدیک می شــود و به جای اینکه 
مســئوالن دولت به فکر حل بحران و فروکش کردن التهاب بازار ارز باشند 

دغدغه رفع حصر سران فتنه و فیلتر کردن تلگرام را دارند!
خالقی و 2085---021
* آقای رئیس جمهور قبل از عید گفتند در ســال 97 چیزی گران نخواهد 
شد هنوز دو ماه از سال جدید نگذشته بیشتر قیمت ها افزایش یافته است.
صارمی
* فیلترینگ تلگــرام به طور قطع آمار پرونده های خیانت و تجاوز به حریم 
خصوصی شهروندان در قوه قضائیه را در حد قابل توجه کاهش خواهد داد. 

از این اقدام باید حمایت کرد.
0936---7846
* در این سالها یک بار دیده نشده که آقای رئیس جمهور بابت ولنگاری در 
فضای مجازی و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان از طریق تلگرام ناراحت 

شده و اظهار نگرانی کرده باشند چرا؟
مفید
* بــا ضربه های اقتصــادی، فرهنگی و امنیتی و تخلیه اطالعاتی کشــور از 
پیام رســان تلگرام خورده است این همه شیون برای جان کندن تلگرام چه 

معنایی دارد؟!
0935---2846
* با اورانیوم 2۰ درصد غنی شــده در داخل کشور می توانستیم آب دریا را 
شــیرین بکنیم، رادیو دارو بسازیم و برق تولید بکنیم و صنعت و کشاورزی 
پیشرفته تری داشته باشیم. برجام نه تنها همه این توانایی ها را از کشور گرفت، 

بلکه تحریم ها و فشارهای آمریکا بیشتر هم شده است.
شهسواری
* کارشناســان اعالم کردند، سکه های پیش فروش شده نه تنها هیچ تأثیری 

بر کاهش نرخ سکه و طال نداشته، بلکه باعث افزایش آنها نیز شده است.
0912---5591
* خبرنــگار صدا و ســیما در پاریس به ضرب گلوله پلیس فرانســه به کما 
می رود! اما ســلبریتی هایی که در مورد هــر چیزی اظهارنظر می کنند گویا 
تصمیم می گیرند ســاکت باشــند! ولی با یک فحــاش و قانون گریز برخورد 
می شود، چطور عنان عقل و سخن از کف می دهند؟! این حوادث از شخصیت 
پوشــالی و نازل برخی از سلبریتی ها حکایت می کند! شاید هم نگران ویزای 

اروپایی خود هستند؟!
0912---6406
* اعضای شورای شهر تهران هیچ وقت شهردار توانمندی مانند قالیباف پیدا 
نخواهند کرد. شــورایی که منافع مردم را قربانی اهداف جناحی بکند و راه 

قبیله گرایی را در پیش بگیرد خدمتگزار مردم نخواهد بود.
0901---1933
* با وضعیتی که دالر، برجام و تحریم ها پیدا کرده وقت آن اســت که آقای 
رئیس جمهور با دســت خود مدال افتخــاری را که به آقای ظریف به عنوان 
قهرمان ملی داده پس بگیرند و اجازه ندهند بیش از این خسارت به بار بیاید.
0918---9401
* حقیقتا باید به حال این شورای شهر ضعیف )تهران( که با زدوبند سیاسی 
شــکل گرفت تاســف خورد که از تعیین یک شهردار در خور شأن پایتخت 
عاجز است! به نظر می رسد تصمیم برای شورای شهر تهران در کاخ سعدآباد 

انجام می شود.
سوری
* دوروبــر مــردم را گرانی و تبعیــض گرفته. چرا مســئوالن به فکر حل 

گرفتاری های مردم نیستند و فقط اپوزیسیون بازی درمی آورند؟
0912---9438
* دکه روزنامه فروشی بلوار تعاون در شهرزیبا در غرب تهران را تهدید کرده اند 
که روزنامه کیهان برای فروش قبول نکند. تا دیروز شعار می دادند دانستن حق 
مردم است امروز جلوی توزیع روزنامه ای را که حقیقت می نویسد می گیرند.
ملکی
* فرزندم عقد کرده است. برای تهیه جهیزیه او با مشکل افزایش ۱5 تا 2۰ 

درصدی لوازم خانگی مواجه شده ایم. چرا هیچ کنترلی روی بازار نیست؟
0914---5170
* با تعطیل شــدن مدارس گرفتاری افراد مستاجر برای جابجایی منزل به 
دلیل افزایش کرایه خانه شــروع می شود. تو را به خدا دولت فکری به حال 

ما خانه به دوش ها بکند. چه زمانی از این مشکل نجات پیدا خواهیم کرد.
0938---7856
* از وزیر نفت درخواست می شود کلنگ پتروشیمی شهر مرزی دهلران که 
نقش زیادی در پشــتیبانی از رزمندگان در دفاع مقدس داشــت را بر زمین 

بزند تا بخشی از محرومیت این شهر کاهش یابد.
همتی - دهلران

آتالنتیک: 4 بند برجام نقض شده
آمریکا بدعهد است

یک نشریه معتبر آمریکایی تصریح کرد این کشور حداقل  4 بند از بندهای 
برجام را که به نفع ایران است، نقض کرده است.

آتالنتیک در گزارشی به قلم پیتر بینارت خاطر نشان کرد: در اکتبر گذشته، 
ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید نکرد. طبق قانون مصوب کنگره، 
عدم تایید به این معناست که ترامپ می تواند، تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای 

ایران را بازگرداند. تحریم هایی که به عنوان بخشی از برجام، رفع شده بود.
»طنز ماجرا اینجاســت که علیرغم همه هیاهوی تصمیم ترامپ برای عدم 
تایید پایبندی ایران به توافق، شــک و تردید کمی درباره پایبندی ایران وجود 
دارد. آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 9بار پایبندی ایران را تایید کرد. متحدان 
اروپایی آمریکا هم،  اینگونه گفته اند. جیم متیس، وزیر دفاع خود ترامپ هم چنین 
کرده اســت. دقیقا در همین ماه، وزارت خارجه ترامپ، طی گزارشی اعالم کرد 
که »ایران به اجرای تعهدات مرتبط با هسته ای اش ذیل برجام ادامه داده است.«
بنــد 26 برجام، آمریکا )و متحدانش( را متعهد می کند که مانع مداخله در 
تحقق کل منافع رفع تحریم های مشخص برای ایران شود. بند 29 برجام آمریکا 
و اروپا را متعهد می کند که از اتخاذ هرگونه سیاســت مشــخصا عامدانه که بر 
عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران تاثیر منفی و مستقیم بگذارد، پرهیز 
کنند. بند 33، آنها را متعهد می کند که با اتخاذ گام هایی برای تضمین دسترسی 

ایران در حوزه های تجارت، فناوری، مالی و انرژی موافقت کنند.
دولت ترامپ احتماال این بندها را نقض کرده اســت. واشنگتن پست گزارش 
داده که در نشست ناتو در ماه می گذشته، »ترامپ سعی کرده شرکای اروپایی 
را به توقف تجارت و بازرگانی با ایران متقاعد کند«. سپس در ژوالی، مدیر امور 
قانونی ترامپ در نشســت گروه 2۰ در آلمان، مباهات کرده که ترامپ »بر نیاز 
ملت ها به توقف تجارت با ملت هایی که از تروریســم حمایت می کنند، به ویژه 
ایران، تاکید کرده است.« به نظر می رسد که هر دو این تالش های البی گری، قول 
آمریکا مبنی بر »خودداری از هرگونه سیاست مشخصا عامدانه که بر عادی سازی 
روابط تجاری و اقتصادی با ایران تاثیر منفی و مستقیم بگذارد« را نقض می کنند.

دولت ترامپ ممکن اســت، نقض های دیگری هم مرتکب شــده باشد. بند 
22 برجام، به طور مشــخص آمریکا را ملزم می کند که به »فروش هواپیماهای 
مســافربری تجاری و خدمات قطعات مربوطه به ایران اجازه دهد.« هر شــرکت 
آمریکایی- یا حتی شرکت خارجی که ۱۰ درصد قطعاتش آمریکایی باشد- برای 
تجــارت با ایران باید از دفتر کنترل دارایی خارجــی وزارت خزانه داری آمریکا 

)اوفک( اجازه بگیرد.
از زمانی که ترامپ به قدرت رســیده، درخواست های کسب مجوز صادرات 

هواپیما به ایران متراکم شده و اوفک به این درخواست ها پاسخی نداده است.
آتالنتیک پس از شرح عهدشکنی اوفک، تصریح کرد چنین »فیلمی« در روابط 
با کره شــمالی هم اتفاق افتاده بود. در ســال ۱994، دولت کلینتون، یک توافق 
هســته ای با کره شــمالی امضا کرد. پیونگ یانگ قول داد تا برنامه هسته ای اش 
را تعلیــق کند. در مقابل، آمریکا قول داد که برای جبران برقی که کره شــمالی 
از راکتور پلوتونیوم تولید می کرد، نفت ســوخت ســنگین به آن بدهد و به کره 
شمالی کمک کند تا یک راکتور کامال جدید آب سبک احداث کند و به سمت 
عادی سازی روابط حرکت کند. اما در همان زمان، کنگره، هم مانع تحویل نفت 
ســوختی به کره شمالی شــد و هم در احداث راکتور آب سبک کارشکنی کرد. 
کره شمالی هشدار داد اگر آمریکا به توافق پایبند نباشد، آنها هم به توافق پایبند 

نخواهند بود که البته چنین اتفاقی هم افتاد.
»حقیقت این اســت که، حداقل از دوران پس از جنگ سرد، ایاالت متحده 
همیشه در وفای به عهدی که در توافقات هسته ای داده، زیاد خوب نبوده است. 

مهم است که آمریکایی ها این را بدانند«.
انکار گرانی، ارزانی می آورد؟!

یک روزنامه اصالح طلب حامی دولت نوشــت: بسیاری از مدیران دولتی در 
مقابل گرانی سکوت کرده و حتی انکار می کنند اما آیا انکار گرانی، ارزانی می آورد؟!
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: بسیاری از مسئوالن دولتی در مقابل گرانی های 
اخیر سکوت کرده اند و حتی برخی به انکار این مسئله می پردازند! در حالی که 
میــری، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی موضــوع افزایش ۱۰ تا ۱5 درصدی 
قیمت لوازم خانگی را تأیید کرده، سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت را رد 
کرده و غیرقانونی می داند. همچنین مسئوالن این سازمان هنوز پاسخ مشخصی 

در مورد گرانی های اخیر ارائه نداده اند.
از سوی دیگر، اکثر مسئوالن متفق القول هستند که هیچ افزایش قیمتی وجود 
ندارد! ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی بارها به این موضوع اشاره داشته که 
ارز 42۰۰ تومانی منجر به بهبود شــرایط اقتصادی کشور خواهد شد. همچنین 

براساس مصوبه دولت بعد از تک نرخی شدن قیمت ارز، بانک مرکزی مکلف شده 
که ارز مورد نیاز واردات را تامین کند. ســیف نیز گفته اســت که ارز مورد نیاز 
واردکنندگان را اختصاص داده است، اما برخی از فعاالن بخش واردات این طور 
اعالم کرده اند که تا به امروز هیچ ارز 42۰۰ تومانی برای واردات دریافت نکرده اند.
اکنون پرســش اینجاست که چرا پس از تک نرخی شدن نرخ ارز و رسیدن 
قیمت دالر به 42۰۰ تومان با توجه به اینکه نرخ دالر بازار آزاد قبل از تک نرخی 
شــدن، بیشتر بود و مسئوالن دولتی انتظار کاهش قیمت محصوالت وارداتی را 
داشــتند، اما بازار واکنش متفاوتی نشــان داده است؟ آیا بهتر نیست مسئوالن 
به جای انکار واقعیت ها، در راســتای پذیرش مشــکالت موجود و چاره اندیشی 

فوری گام بردارند؟
کارگردان فیلم روحانی: برجام

با عملیات روانی بر مردم قالب شد
مشــاور و ســازنده فیلم تبلیغاتی روحانی در انتخابات 92 می گوید آنچه با 
افکار عمومی در فقره برجام شــد، قابلیت تدریس دانشگاهی در حوزه عملیات 

روانی را دارد.
حســین دهباشی می نویسد: »حاال که گذشت، اما برایتان عجیب نیست که 
میلیون ها هموطن روزها و شــب ها، لحظه ها را شمردند تا قراردادی امضا بشود 
که اصال نمی دانستند داده و ستانده آن چیست؟ یا شبانه و شادی کنان به خیابان 
ریخته و پذیرفتن آن را جشن بگیرند، بی آنکه بدانند چرا. یا حاال و حتی از پس 

سال ها حمایت متعصبانه ولو متن فارسی آن را نخوانده باشند؟«
وی می افزاید: انصافا آنچه در فقره برجام با افکار عمومی ایرانیان شد، قابلیت 

سه واحد تدریس دانشگاهی در حوزه عملیات روانی را دارد.
دهباشــی پیش از این تصریح کرده بود »برجام، اصال خیانت نبود، خریت 
بود.« اما به نظر می رسد اکنون باور دارد که در کنار برخی سهل اندیشی ها، پای 
خیانت نیز در میان بوده اســت. دهباشی البته درباره کوتاهی  امثال خودشان و 
عــدم اعتراض در وقت الزم تصریح کرده بود: »بله امثال ما نیز بی غیرتی کردند، 

وقتی همان قبل از تصویب برجام، نقدهای خصوصی شان را علنی نکردند.«
یادآوری می شود دهباشی بنا بر اذعان خودش، جمالتی نظیر »من سرهنگ 
نیستم، حقوقدانم« و »هم باید چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم سانتریفیوژ« را بر 

روحانی القا کرده بود تا در تبلیغات انتخابات سال 92 بازگو کند.
رانت طلبی و اشرافیت سیاسی

موجب ریزش در طیف اصالح طلب شده است
یــک روزنامه نگار اصالح طلب می گوید لیســت های انتخاباتی اصالح طلبان، 

دیکتاتورمآبانه و با رانت بسته می شود.
به گزارش رجانیوز، هنگامه شهیدی گفته است:

دوران اصالحات، اشرافیت اقتصادی با ورود کارگزاران شروع می شود؛ سپس 
در ادامه، اشرافیت سیاسی بوده است که باز هم اشرافیت سیاسی اصالح طلب ها به 
اشرافیت اقتصادی منجر خواهد شد. یعنی عده ای در زمان آقای هاشمی، اشرافیت 
اقتصادی داشتند و توانستند به سال 76 و اشرافیت سیاسی برسند. عده ای هم 
اشرافیت سیاسی نداشتند و در سال 76 با روی کار آمدن آقای خاتمی به عنوان 
اصال ح طلب، به اشرافیت سیاسی رسیدند و از آن به اشرافیت اقتصادی رسیدند. 
یعنی افرادی که از اشــرافیت اقتصادی برخوردار نبودند و به واســطه اشرافیت 
سیاسی شــان، در دو حزب اصالح طلب آمدند و قدرت را به دســت گرفتند و در 

ساختار قدرت آمدند، بعد از آن برای خود اشرافیت اقتصادی درست کردند.
مشاور کروبی در انتخابات سال 88 در همین راستا می افزاید: متاسفانه احزابی 
که در ابتدای دهه هفتاد و در اواســط آن دهه تاســیس شدند، با تاثیرپذیری از 
افکار غلط عناصر اصلی احزاب، کم کم به ســمت اشــرافیت سیاسی گرویدند. 
آسیبی که این آپارتاید به جریان های سیاسی کشور وارد کرد، بسیار مخرب بود.
شــهیدی در بخش دیگری از این گفت وگو، مناســبات سیاسی در شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان را دیکتاتورمآبانه خواند و گفت: از دیدگاه من، 
نوع شکل گیری و پایه گذاری شورای سیاست گذاری، روشی کامال دیکتاتورمآبانه 
است. اینکه با رانت، رفاقت و فامیل ساالری، عده ای به نام افکار کل اصالح طلبان 
بر سرنوشت آنان تصمیم گیری کنند و لیست های انتخاباتی شان را هم به همین 
شــیوه ببندند، چیزی جز اشــرافیت سیاسی آن عده خاص بر جریان اصالحات 
نیســت و متاســفانه رئیس دولت اصالحات در این زمینه بســیار ضعیف عمل 
کردند و نتوانســتند دموکراســی واقعی را در جریان اصالح طلبی نهادینه کنند. 
ایــن موضوع باعث رنجش و فاصله گیری و درنهایت، جدایی فکری بســیاری از 
اصالح طلبان از این جریان شــده است که گواه آن، جدایی برخی اصالح طلبان 
از شــورای سیاست گذاری بوده اســت و آنها منتظر ظهور جریان جدید و بستر 

مناسب برای فعالیت هایشان هستند.
به گفته شهیدی، »اشــرافیت سیاسی را ابتدا جریان اصالح طلب در کشور 
به راه انداخت و تعدادی از پارامترهای فرهنگ غربی پیرامون اشرافیت سیاسی 
وارد این جریان سیاســی شد و خود را برتر از سایرین دانستند. جریان اصولگرا 
با توجه به ســنتی بودن نتوانسته اســت به آن صورت، همانند اصالح طلبان به 
سمت اشرافیت سیاسی برود. شــعارهای اعتقادی اصالح طلبان برای حضور در 
قدرت، به اشرافیت سیاسی و خودبرتربینی و آپارتاید سیاسی نزدیک تر است.«

گفت و شنود

بال كالغ!
گفت: بعد از فیلتر شــدن پیام رسان تلگرام برخی از مخالفان 
فیلترینگ استدالل می کنند که در گذشته با ویدئو هم مخالفت 
می شد ولی بعدا معلوم شد که این مخالفت ها  اشتباه بوده است!

گفتم: ویدئو یک وسیله برای پخش فیلم است و فیلم 
و نواری را پخش می کنــد که خود افراد انتخاب کرده اند 
ولی تلگرام یک سیستم پخش و خبر رسانی خارجی است 
که نوع فیلم و خبری که پخش می کند در اختیار کاربران 
آن نیست و هرچه را که آن مرکز خارجی بخواهد پخش 

و منتشر می کند.
گفت: پس این چه مقایســه ای است که آقایان بین تلگرام و 

ویدئو انجام می دهند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! از یارو پرسیدند فرق کرگدن با 
کالغ چیست؟ کلی فکر کرد و به مغزش فشار آورد و جواب 

داد؛ بال کالغ از شاخ کرگدن مساوی تر است!

مشاور امور بین الملل رهبر 
پیروزی  گفت:  انقالب  معظم 
حزب اهلل در انتخابات پارلمانی 
آینده  در  نقش مهمی  لبنان 

منطقه دارد.
به گــزارش مهــر، علی اکبر 
والیتی مشاور مقام معظم رهبری 
در امور بین الملل در بخش خبری 
2۱ در خصوص پیروزی حزب اهلل 
در انتخابات پارلمانی گفت: این 
پیروزی، پیروزی بزرگی بود که 
مکمل پیروزی های ملت لبنان بر 

اسرائیل بود.
وی با بیان اینکه این پیروزی 
می توانــد نقش مهمی در آینده 
منطقه داشــته باشد، گفت: این 
بار بدون دغدغه اکثریت مطلق 
را گروه 8 مــارس در انتخابات 
به دســت آوردند، رئیس جمهور 
و نخســت وزیر لبنان هم توسط 
پارلمــان انتخــاب می شــوند؛ 
بنابراین، ایــن پیروزی، پیروزی 

قوه مجریه و قوه مقننه است.
والیتــی با تاکید بــر اینکه 
تدابیــر سیدحســن نصراهلل در 
ایــن پیروزی موثر بوده اســت، 
اظهار داشــت: ســعودی ها یک 
بــار چند ماه پیش بخت خود را 
آزمودند و نخســت وزیر لبنان را 
ربودند تا مانع برگزاری انتخابات 
در محیطــی آرام بشــوند چون 
پیش بینی می کردند که حزب اهلل 
در این انتخابات پیروز شود. اما 
با تدبیر سیدحســن نصراهلل این 

مشکل حل شد.
وی تاکید کرد: اســرائیل و 
ســعودی ها فهمیدند دیگر پول 
هزینه کــردن برای مردم لبنان 
فایده ای ندارد. این قدیمی ترین 
بار  دموکراسی جهان عرب یک 
دیگر کارآمدی خود را نشان داد 
و مردم اعالم کردند تحت تاثیر 

سعودی ها قرار نمی گیرند.
مشــاور رهبر انقالب در امور 
جبهه  پیروزی  گفت:  بین الملل 
مقاومت و رای مــردم لبنان به 
فهرست ترکیبی حزب اهلل تایید 
سیاست های حزب اهلل در کمک 
به ســوریه و مقاومــت در برابر 

اسرائیل است.
وی ادامه داد: در هفته آینده 
هم مردم عراق پای صندوق رای 

خواهند رفت.
والیتی اظهار داشــت: وزن 
جبهه مقاومت در دنیا بعد از این 
دو انتخابات چند برابر خواهد شد 
و دشمنان باید بدانند جایشان در 
سوریه نیست ان شاء اهلل به زودی 
شاهد پیروزی سوریه با حمایت 

جبهه مقاومت خواهیم بود.
خبر دیگر این که سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان نیز 
ضمن تبریک بــه دولت و ملت 
لبنــان برای حضور پرشــور در 
انتخابات مجلس، این حماسه را 
یک پیروزی بزرگ برای این ملت 
از طوایف و جریان های مختلف 

سیاسی خواند.

والیتی:

پیروزی حزب اهلل در انتخابات پارلمانی لبنان 
نقش مهمی در آینده منطقه دارد

   ابراهیم كارخانه ای*

یادداشت میهمان

نکته

ترامپ تفاله برجام را 
پاره كرد!

یادآوری این ماجرا به یقین برای برخی از دوستان تلخ 
و ناگوار است. دوستانی که علی رغم هشدار های پی در پی 
 دلسوزان، به آمریکا اعتماد کرده و امتیازات فراوانی را 
بر ســر این اعتماد بی جا، به دشمن تابلو دار مردم این 
مرز و بــوم واگذار کرده بودند، اما یادآوری این نکته از 
آن جهت ضروری است که شاید- فقط شاید- برای این 

دوستان عبرت انگیز و درس آموز باشد.
روز دوم فروردین ماه 1394، رهبر معظم انقالب در 
سخنان نوروزی خود در حرم رضوی علیه السالم هشدار 

دادند که:
»فریب لبخند طرف مقابل را نخورید، به وعده ای که 
 می دهد اعتماد نکنید، چون وقتی خرش از پل گذشت 
بر می گردد و به ریش شــما می خنــدد. اینها اینقدر 

وقیح اند«.
دیشب ترامپ برجام را پاره کرد! اما نه اینکه به نقطه 
قبل از برجام بازگردد! بلکه آمریکا در حالی از برجام خارج 
می شود که ده ها امتیاز نقد از ایران گرفته است، برنامه 
هسته ای کشورمان را نابود کرده است و نه فقط به هیچیک 
از تعهدات خود در برجام عمل نکرده و تحریم ها را که لغو 
آن موضوع مذاکرات بود لغو نکرده است، بلکه ده ها تحریم 
جدید هم به آن افزوده است. و به وضوح می توان دید که 
هیچیک از امتیازاتی که داده ایم قابل برگشت نیست و یا 
اینکه بازگشت آنها با دشواری و صرف هزینه های فراوان 
همراه است. به بیان دیگر، آمریکا شیره برجام را تا آخرین 

قطره مکیده است و حاال تفاله آن را دور می اندازد! 
حاال جای این سؤال است که آیا می توان انکار کرد، 
امروز که آمریکا خرش از پل گذشــته است، برگشته و 

دارد به ریش ما می خندد؟!
آقای روحانی بعد از ســخنان ترامپ و در واکنش به 
خروج آمریکا از برجام گفته اســت که برجام را بدون 
حضور آمریکا ادامه می دهیم! و این پرسش را بی پاسخ 
گذاشــته اند که مگر تحریم ها که موضوع اصلی برجام 
بوده و هست، برخاســته از تحریم های ثانویه آمریکا-
Secendary Sanction- نیســت و مگــر نه اینکه 
کشــورهای دیگر از ترس جریمه و تحریم های آمریکا 

حاضر به روابط تجاری با ما نبوده و نیستند؟!
و باالخره، قرار بود اگر ترامپ برجام را پاره کرد، ما 
آن را آتش بزنیم. باید تفاله برجام را دور بیندازیم و به 
توانمندی ها و ظرفیت های خودمان بازگردیم و مطمئن 

باشیم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
حسین شریعتمداری

بعد از آن که ایاالت متحده 
از تمامــی امتیازات مندرج در 
برجام به صورت کامل استفاده 
و به هیچ کدام از تعهدات خود 
نیز عمل نکرد، ترامپ برجام را 
پاره کــرد و اینک نوبت دولت 
ایران است که آن را آتش بزند 
و  بازگشته  برجام  از  به پیش  و 
فعالیت های هسته ای کشور را 

با سرعتی بیشتر از سر بگیرد.
رئیس جمهور  ترامپ«،  »دونالد 
آمریکا روز سه شنبه تصمیم خود را 
درباره »برنامه جامع اقدام مشترک« 
)برجام( یا توافق هســته ای ایران و 

گروه ۱+5 اعالم کرد.
ایران و پنج کشــور عضو دائم 
شورای امنیت سازمان ملل )آمریکا، 
فرانسه، انگلیس، روسیه و چین( به 
عالوه آلمان در تیرماه سال ۱394 
به توافقی دســت یافتنــد که قرار 
بود در ازای ایجــاد محدودیت در 
بخش هایی از فعالیت های هسته ای 
ایران، همه تحریم های بین المللی و 
یکجانبه مرتبط با برنامه هســته ای 

ایران را رفع کند. 
ترامــپ دیــروز گفــت: »این 
بــه اصطالح توافــق قرار بــود از 
ایاالت متحده و متحدان ما در برابر 
جنون بمب هسته ای ایران محافظت 
کند- ســالحی که تنها بقاء رژیم  

ایران را به خطر خواهد انداخت.
وی درباره برجام اظهار داشت: 
»ایــن توافق در واقع به ایران اجازه 
داد غنی سازی اورانیوم را ادامه دهد 
و با گذشــت زمان به آستانه گریز 

هسته ای برسد.«
ترامــپ با تکــرار توهین های 
چهل ساله گذشته زمامداران ایاالت 
متحده علیه جمهوری اسالمی ایران 
تصریح کرد: »در زمانی که آمریکا از 
بیشترین اهرم فشار برخوردار بود، 
این توافق فاجعه بار میلیاردها دالر 
پول که برخی از آنها پول نقد بودند 
در اختیار این حکومت قرار داد که 
بــرای من به عنوان یک شــهروند 

آمریکا شرم آور بود.«
ترامــپ در ادامه مدعی شــد 
آمریکا در سال 2۰۱5 می توانست 

به »توافقی سازنده« دست پیدا کند. 
او گفت: »در آن زمان می توانستیم 
به آســانی به توافقی سازنده دست 

پیدا کنیم.«
وی در ادامه و ضمن هتاکی علیه 
ملت ایران و نظام اســالمی گفت : 
این افسانه  »محور توافق هسته ای 
بود که رژیمی سفاک فقط به دنبال 
هســته ای  انرژی  صلح آمیز  برنامه 

بوده است.«
ترامــپ اضافــه کــرد: »امروز 
ما شــواهد قطعی داریــم که این 

وعده های ایران دروغ بودند.«
استناد  با  آمریکا  رئیس جمهور 
به اســناد ادعایی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی گفت: »هفته گذشته 
اســرائیل اســناد اطالعاتی منتشر 
کــرد که ســابقه ایــران در زمینه 
دنبال کردن سالح های هسته ای را 

نشان داد.«
وی گفت: »من قبال گفته ام که 
اگــر نتوان برجام را اصالح کرد، در 

آن نمی مانیم.«
لحظات  »در  گفــت:  ترامــپ 
آینده، ســندی را برای بازگرداندن 
تحریم های هسته ای علیه ایران امضا 
می کنم. باالترین سطح تحریم های 

اقتصادی را اعمال خواهیم کرد.«
وی اضافه کرد: »هر کشــوری 
که به ایران برای دستیابی به سالح 
کمک کند به شــدت توسط ایاالت 
متحده تحریم خواهد شــد. آمریکا 
با رشوه هســته ای گروگان گرفته 

نخواهد شد.«
ترامــپ در ادامه گفت: »ایاالت 
پوچ  وعده هــای  دیگــر  متحــده 
نمی دهد. وقتی که من وعده می دهم 

به آن عمل می کنم.«
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد 
که خروج از برجام آمریکا را امن تر 
خواهد کرد. او گفــت: »این اقدام، 
آمریکا را بسیار امن تر خواهد کرد.«
روحانی بر تداوم برجام 

تاکید کرد!!
به دنبال خروج آمریکا از برجام 
رئیس جمهور کشــورمان طی یک 
گفت و گوی تلویزیونی با مردم اظهار 
داشت : امشب شاهد یک تجربه مهم 

تاریخی بودیم. ایران کشوری است که 
به تعهدات خود پایبند است و آمریکا 
هیچ گاه به تعهد خود پایبند نبوده 
است. تاریخ چهل ساله ما به خوبی 
به ما گفته اســت کــه آمریکایی ها 
نسبت به ما و کشورهای منطقه رفتار 

خصمانه ای داشته اند.
وی گفت: رفتــار آنها در دوره 
دکتر مصدق و رژیم گذشته؛ حمایت 
آنها از صدام و سرنگونی هواپیمای 
مسافربری و اقداماتی که علیه مردم 
افغانســتان یمن و عراق و منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا و دیگر 

مناطق داشته اند، را دیده ایم.
روحانــی گفــت: از این لحظه 
برجام بین ایران و 5 کشور است و 
۱+5، یک را از دســت داده است. با 
برجام بدون آمریکا مواجه هستیم و 
رشد اقتصادی ما ادامه خواهد یافت.

وی تاکیــد کــرد: آمریکایی ها 
امشــب اعالم کردند کــه از برجام 
خارج شدند؛ این در واقع تصریحی 
بود بر کاری که آنها در ماه های قبل 
به شــکل دیگری انجام داده بودند. 
آمریکا بگویــد که از زمان توافق تا 
به امروز چه زمانی به همه تعهدات 
خود عمل کرده است جز چند امضا 
و بیانیه، آیا هرگز به نفع مردم ایران 
و در چارچوب تعهدات برجام عمل 

کرده بودند یا نه؟
رییس جمهور با بیان اینکه ملت 
ایران طبق اذعان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تعهد خود وفادار بوده 
و دولــت ایران به همه تعهداتی که 
در برجام داشــته عمل کرده است، 
گفت: امروز شــاهدیم که کشوری 
که به تعهــدات بین المللی احترام 

نمی گذارد چه کسی است.
 وی بــا تاکید بــر اینکه برجام 
توافــق بین المللی ایــران و آمریکا 
نبوده که آمریکا بخواهد از این توافق 
خارج شود ، افزود: برجام یک توافق 
چندجانبه و بین المللی بوده؛ برجام 
توافقی است که مورد تایید شورای 
امنیت ســازمان ملــل و قطعنامه 
223۱ قرار گرفته اســت بنابراین 
آمریکا رســما امشب اعالم کرد که 
به تعهدات بین المللی توجهی ندارد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاســت جمهوری روحانی گفت : 
به وزارتخارجه دســتور داده ام در 
زمانی کوتاه مذاکرات با پنج کشور 
دیگر را انجام دهد، اگر اهداف ایران 
را ســایر طرفها تامین کنند، برجام 

برجا خواهد ماند!
وی ادامــه داد : مــردم هیــچ 
نگرانی نداشــته باشــند؛ از مدتها 
پیش می دانستیم ترامپ قابل اعتماد 
نیســت، به ســازمان انرژی اتمی 
دســتور داده ام در صورت نیاز برای 
غنی سازی صنعتی بدون محدودیت 

آماده باشند.
رئیــس جمهــور کشــورمان 
همچنین گفت : کار ترامپ جنگ 
روانی و فشــار اقتصادی بود؛ ملت 
ایــران از امشــب متحدتر اســت، 
خوشــحالم که شــر یــک موجود 

مزاحم از برجام کم شده است.
واکنش ها به خروج آمریکا 

از برجام
بعد از آنکــه »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهــور آمریــکا خروج این 
کشــور از برجــام را اعــالم کرد، 
داد  گــزارش  رویترز  خبرگــزاری 
»خزانه داری آمریــکا فرایند 9۰ و 
۱8۰ روزه فعالیت هــای مرتبط با 
ایــران را آغاز کــرده و پس از آن، 
تحریم ها از سر گرفته خواهند شد.«

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم اشــغالگر قدس اقدام ترامپ 
در خــروج از برجــام را »اقدامــی 
شــجاعانه« خواند و از آن استقبال 
کرد و »اویگدور لیبرمن« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی نیز با لفاظی در 
خصــوص تصمیم رئیــس جمهور 
آمریکا ، گفت : این کار ترامپ نشانگر 
»رهبری شجاعانه آمریکا است که 
نهایتاً به فروپاشــی رژیم بد و ظالم 

ایران می انجامد.«
»جان بولتون« مشــاور امنیت 
ملی ترامپ نیز گفت : »کار ترامپ 
در خروج از توافق هسته ای »پیامی 
روشــن به دیگران می فرســتد که 
ایــاالت متحده توافقــات ناقص را 

قبول ندارد.«
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بعد از مکیدن تمام امتیازات

ترامپ برجام را پاره كرد
نوبت آتش زدن است


