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   شنبه    22 اردیبهشت ۱۳۹۷
2۵ شعبان ۱۴۳۹ - شماره 2۱۹۰۳

یادداشت روز

»ضربه قاطع« به حســاس ترین موقعیت های نظامی رژیم صهیونیستی پس از چند هفته که 
فرماندهان این رژیم وقوع آن را قطعی و عنقریب تلقی می کردند و برای ممانعت از آن همه ظرفیت های 
سیاسی، اطالعاتی و نظامی خود را وارد کار کرده بودند، وارد شد و به انتظارها خاتمه داد. در این میان، 
ضربه آنقدر سنگین بود که »نتانیاهو« گمان کرد این همان حمله نهایی است که رهبران مقاومت از آن 
سخن گفته اند، از این رو سراسیمه متوجه مسکو، لندن، برن، پاریس و واشنگتن شد تا به هر قیمتی 
شده، جنگ را متوقف نمایند. اظهارات »لیبرمن« که جنگ طلب ترین چهره اسرائیلی به حساب می آید 
به عنوان »وزیر جنگ« در یک کنفرانس امنیتی- لحظاتی پس از پایان عملیات روز پنجشنبه جبهه 
مقاومت- عمق هراس و اضطراب اسرائیل را برمال کرد: »امیدوارم این فصل به پایان رسیده باشد« 
و سخنگوی ارتش اسرائیل هم ساعتی پس از پایان عملیات سنگین جبهه مقاومت گفت: »ما برای 

تشدید اقدامات نظامی علیه ایران تالش نمی کنیم«.
در خصوص جزئیات، ابعاد، جوانب و نتایج عملیات بزرگ پنجشنبه نکات زیادی وجود دارد از جمله:

1- عملیات نظامی جبهه مقاومت علیه مواضع متعدد ارتش رژیم جعلی اســرائیل در شرایط 
هوشیاری کامل این ارتش صورت گرفته است. از زمان حمله دو جنگنده اسرائیلی به پایگاه هوایی تیفور 
که از جمله به شهادت هفت نفر از عناصر نیروی هوایی سپاه منجر شد، مقامات متعدد صهیونیستی 
بطور علنی گفته بودند پاسخ ایران به این اقدام را قطعی می دانند. از آن زمان تاکنون ارتش اسرائیل 
در حد فاصل حیفا تا نوار شــمالی مرزی فلسطین شامل نهاریا، صفد و جوالن در حالت آماده باش 
کامل قرار دارد. در این مدت مرخصی نظامیان و کلیه برنامه های جانبی فرماندهان لغو شده و چندین 
نوبت اقدام به پخش آژیر خطر و کشاندن نیروهای نظامی و مدنی این مناطق به پناهگاه ها کرده اند. 
این حساسیت تا آنجا بود که روز سه شنبه یعنی سه روز پیش از عملیات جبهه مقاومت در جوالن، 
سخنرانی »گابی ایزنکوت« در کنفرانس هرتزلیا لغو شد. مدیر مؤسسه اسرائیلی هادسون دلیل آن 
را آماده باش کامل ارتش و همه فرماندهان آن دانسته است. عالوه بر این سیستم اطالعاتی و نظامی 
اسرائیل در حد فاصل 19 فروردین ماه گذشته که عملیات علیه تیفور صورت گرفته است بطور مستمر 
در آسمان شمال فلسطین، جنوب لبنان و جنوب غربی سوریه مشغول گشت زنی و رصد بوده اند تا 
خالءهای اطالعاتی خود را پر کرده و با عملیات های پیشدستانه مانع اقدام انتقامی جبهه مقاومت شوند.

با همه این حرف ها عملیات نظامی نسبتاً فراگیر روز پنجشنبه جبهه مقاومت، درست یک ماه 
پس از عملیات تجاوزکارانه اسرائیل به تیفور صورت گرفت بدون آنکه اسرائیل توانسته باشد زمان 
دقیق آن، نیروهای عمل کننده، نوع عملیات و نقاط هدف را شناســایی و اقدامات پیشگیرانه را به 
اجرا بگذارد. عملیات روز پنجشنبه با شدت تمام صورت گرفت و چند برابر مدت زمانی بود که ارتش 
اسرائیل با دو هواپیمای جنگی به تیفور حمله کرد و همچنین دو برابر مدت زمانی بود که آمریکایی ها 
در روز 25 فروردین سه نقطه سوریه را هدف گرفته بودند، به خود عملیات و شدت آن عجز اطالعاتی 
ارتش اسرائیل را برمال کرده است چرا که اگر آن طور که تبلیغ می شود، اسرائیلی ها از توانمندی های 
واقعی باالیی برخوردار بودند، حمله روز پنجشنبه جوالن اصالً نباید صورت می گرفت و اگر سیستم 
اطالعاتی ارتش اسرائیل توان رهگیری باالیی داشت این عملیات نباید دو ساعت به درازا می کشید. 
اسرائیل حتی حین عملیات جبهه مقاومت هم نتوانسته کار مؤثری انجام دهد و عملیات در طول زمانی 

که برای آن طراحی شده بود، استمرار یافت.
2- از آن طرف ماجرا، جبهه مقاومت در طول این یک ماه اگرچه بطور مستمر در معرض چشم های 
جاسوسی و سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات اسرائیل قرار داشته، توانسته است اهداف 
عملیاتی، نیروهای عمل کننده، موقعیت های فیزیکی عمل کننده، نوع و سطح آتش را محافظت کند 
و مانع دستیابی ارتش اسرائیل به اطالعات واقعی و کارآمد شود. حفاظت اطالعات نیروهای جبهه 
مقاومت در واقع توانسته است نه در میدانی محدود  بلکه در میدانی وسیع، آن هم ناظر به عملیات 
آفندی، از نیروها و امکانات و اهداف عملیاتی آنان مراقبت نماید. این پیروزی بزرگ اطالعاتی و حفاظت 
اطالعاتی نیروهای مقاومت، قطعاً اعتماد به نفس فرماندهان و بدنه ارتش اسرائیل آسیب زده و آینده 
را در نزد آنان با ابهام زیاد مواجه کرده است و متقابالً به فرماندهی و بدنه نیروهای مقاومت اعتماد به 
نفس زیادی داده و امید آنان به آینده را فزونی بخشیده است از این رو می توان گفت؛ عملیات روز 
پنجشنبه نشان داد که برخالف تجربه جنگ های معروف اعراب و اسرائیل، دشمن امروز اسرائیل، 
یعنی جبهه مقاومت فن جنگیدن و غافلگیری ارتش اسرائیل را حتی در شرایطی که در هوشیاری و 
آماده باش کامل باشد، آموخته است و این از نظر نظامی آنقدر ارزش دارد که می توان گفت، کار ارتش 

اسرائیل تمام شده است. 
3- یکی از ابعاد شکســت اسرائیل در عملیات روز پنج شنبه جوالن، »شکست نظامی« است. 
مقامات اسرائیل بارها ادعا کرده اند که با سیستم پیشرفته پدافند هوایی خود- که به »گنبد آهنین« 
موسوم است - قادر به دفع حمالت دشمنان خود می باشند. واقعیت این است که رژیم صهیونیستی 
از اواسط دهه 1360 سرمایه گذاری سنگینی روی سیستم دفاع خود کرده است تا جایی که در اواسط 
2006 و در حین جنگ 33روزه اسرائیل علیه حزب اهلل، »ایهود اولمرت« نخست وزیروقت این رژیم 
اعالم کرد که اسرائیل دستکم ده میلیارد دالر را طی 15 سال صرف ایجاد گنبد آهنین برای حفاظت 
از شهر صنعتی »حیفا« نموده است. براین اساس با توجه به اینکه منطقه اشغالی جوالن یا همان استان 
قنیطره بیش از حیفا در مظان و معرض تهاجم نظامی طرف مقابل رژیم اسرائیل قرار داشته، می توان 
به حجم ســرمایه  ای که از سوی اسرائیل صرف ایجاد سیستم دفاعی در جوالن کرده، پی برد. عدم 
پاسخگویی این سامانه، خود یک شکست بزرگ نظامی برای ارتش به حساب می آید و لذا ساکنان 
تحت پوشش دولت اسرائیل، حق دارند از نتانیاهو و »گابی ایزنکوت« فرمانده ارتش بپرسند نتیجه 

این همه سرمایه گذاری نظامی چه بوده است.
 ارتش رژیم صهیونیستی می گوید بالفاصله پس از پایان عملیات روز پنجشنبه جبهه مقاومت 
28 فروند F15 و F16  را به پرواز درآورده و به اهدافی در ســوریه حمله کرده است. ارتش اسرائیل 
می گوید در جریان این عملیات همه زیرساخت های متعلق به سپاه  پاسداران را در سوریه از جمله 
پایگاهی در شمال قنیطره را منهدم کرده است. 28 فروند هواپیمای جنگی و به پرواز درآوردنشان در 
جغرافیایی به مساحت حدود 150 کیلومترمربع باید نتایج مهمی را برای اسرائیل در پی آورده باشد این 
یعنی هر نقطه ای را می توانسته اند بمباران نمایند اما چرا عملیات تدافعی ارتش اسرائیل پس از تحمل 
شکست از مقاومت در جوالن به نقاطی کم اهمیت بسنده شده است؟ کجاست مناطق منهدم شده متعلق 
به سپاه پاسداران؟ چرا ارتش اسرائیل آدرس آنها را اعالم نمی کند تا دیگران هم بدانند چیزی از سپاه 
و جبهه مقاومت در سوریه باقی نمانده است! ارتش اسرائیل، پیش از این و در جریان جنگ هایی که 
در فاصله اواسط دهه 1320 تا اواسط دهه 1350 علیه کشورهای عربی انجام داد، جزئیات عملیات های 
خود را برای تثبیت آنها اعالم می کرد اما هم اینک لیبرمن، وزیر جنگ به این عبارت بسنده کرده است: 
»تقریبا تمامی زیرساخت های متعلق به ایران در سوریه را هدف قرار داده ایم«. اقدامات اسرائیل پس از 
حمله روز دوشنبه تقریبا با »نتیجه هیچ« بوده است به موقعیت و افراد ایرانی و یا حزب اهلل لبنان هیچ 
 آسیبی وارد نشده است و تنها دستاورد اعزام 28 فروند جنگنده به آسمان استان قنیطره، شهادت 

3 نفر از اعضای ارتش سوریه و مجروح شدن 5 نفر از آنان بوده است.
4- در همینجا می توان ارزیابی دقیقی از اقدامات نیروهای نظامی مقاومت و ارزش این اقدامات 
داشــت. جبهه مقاومت در این عملیات باید حداکثر مالحظات اطالعاتی را به خرج می داد تا اهداف 
عملیاتــی و نیروهای عمل کننده و زمان عمل لو نرود. فرماندهی جبهه مقاومت در این صحنه برای 
ایجاد یاس در دشــمن باید حداکثر هوشمندی و ظرفیت خود را نشان می داد. عملیات باید دقیق، 
موثر، پرحجم و درحساس ترین مناطق که از قضا دارای بیشترین پوشش دفاعی اسرائیل بود، اجرا 
می شد. بر این اساس از یک طرف منطقه حساس جوالن انتخاب شد چرا که در این نقطه، آماده باش 
و نیروی رزمی اسرائیل نسبت به سایر مناطق از تجربه بیشتری برخوردار می بودند در همان حال در 
نقطه ای ایستاده اند که »غصب در غصب«  به حساب می آید. جوالن یک عالمت رمز است که از یک 
سو اقتدار اسرائیل بر کشورهای پیرامونی فلسطین را نشان می دهد و هم یادآور ضربه سنگینی است 
که ارتش های عربی در جریان عملیات 1967 از اسرائیل خورده اند، این باید شکسته می شد در حالی 
که سخت ترین نقطه تحت تصرف اسرائیل به حساب می آمد. از نظر نیروهای ساکن هم در آنجا همه 
ساکنان اسرائیلی این منطقه، عضو ارتش هستند؛ مالحظات انسانی وجود ندارد. هر چند در بخشی 
از این منطقه، مسلمانان دروزی ساکن هستند که هنوز خود را سوریه ای به حساب می آورند و در این 
عملیات به آنان آسیبی وارد نشد. عملیات جبهه مقاومت در این نقطه به اجرا گذاشته شد تا هر تلفاتی 
که گرفته می شود، الجرم تلفات از ارتش اسرائیل باشد. از سوی دیگر از آنجا که بیشترین موقعیت های 
اطالعات نظامی و جاسوسی ارتش اسرائیل در این نقطه تمرکز دارد و اساسا به دلیل اینکه اسرائیل 
بیش از هر نقطه تماس مرزی دیگر، این منطقه  را برای خویش »تهدید آنی« به حساب می آورد، در 
طول دهه های اخیر جوالن به مثابه قلب، چشم و دست های سیستم اطالعاتی اسرائیل عمل کرده 
اســت از این رو هر ضربه به این منطقه در واقع ضربه به همه موجودیت امنیتی و نظامی اسرائیل به 
حساب می آید. »جوالن« انتخاب شد تا اسرائیل پس از شکست، حساب خود را کامال بدست آورد و 
بداند که سرگرم شدن ایران و... به جنگ با تروریست ها در سوریه نباید از سوی تل آویو و ارتش آن 

یک فرصت برای تشدید فشار بر ایران تلقی شود.
5- یکی دیگر از جنبه های شکست اسرائیل، شکست سیاسی آن است. برای آنکه این جنگ روی 
ندهد، اسرائیل فشار زیادی متوجه آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و روسیه کرد. روز سه شنبه سه روز 
پیش از حمله جبهه مقاومت در جوالن، نتانیاهو سراسیمه به مالقات پوتین رفته و از وی خواسته از 
رابطه خود با مقامات ایران استفاده کند و تضمین اسرائیل مبنی بر عدم تکرار حمله نظامی به مراکزی 
که نیروهای ایرانی در آن حضور دارند را به آنان یادآور شود. کمااینکه او چنین تماس هایی با مکرون 
رئیس جمهور فرانسه، مرکل صدراعظم آلمان، ترزا می نخست وزیر انگلیس و ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا برقرار کرد تا از طریق فشار بین المللی مانع عملیات انتقام گیرانه ایران شود. در اینجا اسرائیل 
دو شکست سیاسی سنگین را تحمل کرده است؛ شکست اول اصل مراجعه به دولت های عضو شورای 
امنیت برای واداشتن ایران به صبوری است و این درحالی است که در همین هفته های اخیر، اسرائیل 
بارها به »قدرت واکنش« خود اشاره کرده و از ایران خواسته بود، عزم اسرائیل را محک نزند. شکست 
دوم این است که مراجعه او به باالترین مقامات و موثرترین کشورهای بین المللی، برای او سودی در بر 
نداشته است. بیانیه دفتر مکرون، اظهارات وزیر خارجه انگلیس و بیانیه نخست وزیر آلمان که طرفین 
را به »خویشــتنداری« فراخوانده بودند، نشان داد اقدامات اسرائیل نتیجه ای در بر نداشته است نه 
اینکه این قدرت ها اقدام به برقراری تماس نکرده اند. از سوی آنان کوتاهی صورت نگرفته تا جایی که 
»پومپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز طی نامه ای رسمی و از طریق یک سفارتخانه خارجی در تهران، از 
ایران خواست، خویشتندار باشد. شکست اقدام سیاسی نتانیاهو خود یک ضربه هولناک برای او به 

حساب می آید چراکه حیات ننگین این رژیم وابسته به حمایت خارجی همین قدرت هاست.
6- عملیات روز پنجشــنبه جبهه مقاومت که در آستانه روز تاسیس رژیم اسرائیل - یوم 
النکبت - و در آســتانه انتقال رسمی سفارت آمریکا به بیت المقدس صورت گرفت به اسرائیل 
یادآور شد که اقدامات نمایشی نظیر آنچه ترامپ با بحث انتقال سفارت انجام داد و نیز اقدامات 
سینمایی نتانیاهو نظیر آنچه او از به دست آوردن 55هزار صفحه محرمانه از فعالیت اتمی ایران 
 خبر داد  نمی تواند کمکی به امنیت به شــدت آسیب پذیر اسرائیل حتی در حساس ترین نقطه 

- بلندی های جوالن - نماید.

سراسیمگی نتانیاهو
از ضرب شست جوالن

سعداهلل زارعی

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* مواضع خصمانه شیطان بزرگ بعد از برجام، عمل نکردن به تعهداتش و بهانه تراشی ها 
در زمینه حقوق بشر، موشکی و حزب اهلل و باالخره خروج از برجام و... تماماً توسط رهبر 
حکیم و فرزانه انقالب اسالمی به طور دقیق پیش بینی شده بود... ولی برخی ها متأسفانه 
درک نکردند و حاال هم نمی خواهند خطر شرکای شیطان بزرگ و بدعهدی هایشان 

را درک کنند... فقط همچنان بزک می کنند!
0915---1713
* با خروج آمریکا از برجام برهمگان مشخص شد که هشدارهای رهبر معظم انقالب 
در سال های گذشته در مورد خوشبینی و اعتماد به آمریکا درست بود. حق آن است 

که آقای رئیس جمهور اراده کند و جبران خسارت نماید.
محمدآقا گلزاده- نکا و 4165---0912

* خروج آمریکا از برجام بعد از آن همه تکیه و خوش بینی دولتمردان به آمریکایی ها 
ثابت کرد که هرگاه به هشدارها و رهنمودهای رهبر معظم انقالب توجه نشود دچار 
خسارت های سنگین می شویم. امروز هم مقام معظم رهبری عدم خوش بینی خود را 

به اروپا اعالم کردند. چرا مسئوالن غافل نمی خواهند بیدار شوند.
علیمردانی
* رئیس جمهور در موضوع برجام همچنان به اروپا امیدوار است! مگر اینها به قول 
خودتان آقا اجازه نبودند؟ مگر بستن با کدخدا آسان تر نبود؟ پس چطور می خواهید 
به این نامردان اعتماد کنید؟! پنج سال از عمر دولت گذشت یعنی واقعاً قصد دارید  

8 سال مردم را معطل برجام هیچ بگذارید؟!
خلیفه قلی- کرج و 9662---0902 و 4513---0913

* از ابتدای مذاکرات هســته ای کیهان پیش بینی هایــی کرده بود که با گذر زمان 
مشــخص شد درست بوده است ولی نقدهای دلسوزانه منتقدان با اهانت به آنان از 
ســوی دولتی ها پاسخ داده شد. امیدوارم دیگر امروز بابت این رفتارشان از منتقدان 

مردمی و دلسوز عذرخواهی کنند.
013---1115
* وقتی وزیر خارجه انگلیس خبیث می گوید، برجام دســتبندی اســت بر دست 
ایران نباید آن را باز کرد! تعریف و تمجید و دفاع امثال او از برجام جز خیانت نوید 

دیگری دارد؟!
0915---0563
* حرف های برخی مسئوالن مثل شاه سلطان حسین است... آمریکا نشد اروپا، فرانسه 
نشد، انگلیس، انگلیس نشد، با آلمان برجام را ادامه می دهیم؟! همه هم خارج شدند ما 
به تنهایی به تعهداتمان عمل می کنیم. مسلمان بد قول نیست! گویا اصال نمی دانند 

که ادامه برجام یعنی تحمیل فاجعه دیگری به ملت.
2907---0912 و 2846---0935
* آیــا آقای رئیس جمهور تصمیم دارند به بهانه ادامه برجام با اروپا مجدداً اقتصاد 
کشور را روی هوا نگه دارند و بالیی که در این سالها بر سر توان هسته ای، اشتغال 

و تولید آمده تکرار شود؟
0910---1526
* مسئوالن اجرایی فریب اروپایی های نیرنگ باز را نخورند. شک نکنید که آنها با شیطان 

بزرگ هماهنگ هستند و از قبل کارها را بین خود تقسیم کرده اند.
دشتی
* آمریکایی ها طبق نقشه بازی دادن ایران در برجام را به اروپایی ها واگذار کرده و با 
تکیه بر فشار اروپا به ایران در مسائل منطقه و موشکی به سرکوب مقاومت فلسطین 

خواهند پرداخت.
0937---1154
* با خروج شــیطان  بزرگ از برجام بدفرجام، قید و بند از دست و پای ملت ایران 
برداشــته شد و از این بابت باید جشن ملی گرفت، اما متاسفانه خوش بینی مجدد 
رئیس جمهورمان به اروپائی های بدعهد و خبیث ما را نگران تلخکامی های جدیدی کرد.
0917---4519
* صدا و سیما با دعوت از کارشناسانی که موافق ادامه برجام منهای آمریکا هستند 
در حال ماله کشی است! به مسئولین رسانه ملی عرض می کنم که قرار بود اگر ترامپ 
برجام را پاره کرد، ما آن را آتش بزنیم این حرف های کارشناسان حامی برجام چیست. 
آنها در همان زمان مذاکرات برجام نیز دلیل کافی در برابر منتقدان نداشتند، چه رسد 

به حاال که صدق سخنان منتقدان دلسوز کشور اثبات شده است.
7956---0935 و 4001---0910 ، 3104---0912
* با آمریکا فقط از موضع قدرت باید صحبت کرد. در غیر این صورت همین بساطی 
می شود که دولت آقای روحانی در برجام به وجود آورده است. ساده اندیشی و متوهمانه 

است که کسی فکر کند اروپایی ها بین ایران و آمریکا، ایران را ترجیح می دهند.
0912---9462
* آقای رئیس جمهور به رغم خروج آمریکا از برجام باز هم در موضعی منفعالنه برای 
حفظ الشه برجام بی نتیجه دست به دامان اروپا شدند. کاش شجاعت داشتند و در 

مصاحبه خود از خسارت های برجام می گفتند.
0918---5411
* مدام گفتند باید با کدخدا بست، خب این هم از کدخدا!  اما نمی دانم چرا دست 
تمنا به سوی غالمان حلقه به گوش کدخدا دراز کرده اند و قرار است بدون کدخدا 

ادامه دهند! در حالی که اروپا هنوز هم آمریکا را کدخدای خودش می داند.
0912---4751

* آقای رئیس جمهور! آیا 8 سال حکومت و صدارت ارزش آن را دارد که با بی توجهی 
به منافع ملی چندین سال به عقب بیفتیم؟ بیچاره جوانانی که شب امضای برجام 
در یک دست یک دالر و در دست دیگر هزار تومانی به جشن و پایکوبی پرداختند 

و امروز متوجه شده اند سرابی بیش نبوده است.
0916---4958

* قبل از انقالب آمریکا و دولت های اروپایی با حمایت از جنایت های رژیم پهلوی با 
انقالب اسالمی ایران مخالفت کردند بعد از پیروزی انقالب کنار صدام جمع شدند. 
در پیمان هســته ای سعدآباد همین اروپایی ها خلف وعده کردند. دادگاه میکونوس 
را همین اروپا علیه ایران تشــکیل دادند و... آقای رئیس جمهور چرا از تاریخ درس 
نمی گیرند؟ چرا تصمیم دارند آزموده را دوباره آزمایش کنند و کشور را مجددا دچار 

خسارت سنگین دیگری کنند؟
3306---0912 و عباسی
* وعده خداوند محقق شد و نگرانی دلواپسان درست بود. در عوض اسب زین شده 
حتی افسار پاره را هم گرفتند. حاال مواظب باشید به تله اروپا نیفتید. واقعا خسارت های 
5 ســاله اخیر را دولت چگونه می خواهد جبران کند؟ کارهای کشور تعطیل ماند و 

دائم در رفت و آمد به اروپا و آمریکا گذشت.
0594---0912 و 3917---0912

* امیدواریم رفتار آمریکایی ها در برجام مسئوالن و مدیران خوشبین به غرب را از 
خواب بیدار کند و بتوانند در همه عرصه ها اعتماد به نفس پیدا کنند.

0910---1406
* آقای رئیس جمهور خیلی سریع در مقابل خروج آمریکا از برجام موضع منفعالنه 
گرفت آیا ایشان قصد نداشت نظام را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد تا برجام به 

دلیل بدعهدی آمریکا به آتش کشیده نشود؟
دکتر طوسی زاده
* چقدر حیف شد که حزب ا... لبنان انتخابات را برد! رژیم صهیونیستی محزون شد! 
سرمایه های آنها در ایران را بگو که دوباره سیاهپوش شدند! واقعا سخت است تازه از 

عزا و مشکی پوشی خارج شده بودند!
0912---7977
* به جای اینکه مدام تکیه بر آرزوی بذل توجه از سوی غرب داشته باشند بهتر است 
به توان و نیروی داخلی توجه کنند تا بیش از این متحمل هزینه نشویم. از اول هم 

راه را اشتباه رفتند. فقط زودتر برگردند.
021---7472

* مردم حق دارند بدانند که نماینده شان در مجلس چه رایی داده است و نمایندگان 
نباید فراموش کنند که در مقابل مردمی که آنان را انتخاب کرده اند مسئولند.

0919---5276
* کاسبان برجام خوب است قلم و چکش به دست بگیرند و شروع کنند به کندن 
بتن های ریخته شده در قلب راکتور آب سنگین اراک و مدت سه سال از عمر باقیمانده 
را به گزارش کندن بتن ها بپردازند. چون از برجام چیزی به جز این بتن ریزی ها باقی 

نمانده است تا به مردم گزارش بدهند؟!
صارمی- لرستان
* آیا پیروزی مقاومت و حزب ا... لبنان 139 نفر نماینده مجلس کشور را که در کمال 
بی بصیرتی به الیحه خودتحریمی و FATF رای مثبت دادند از خواب غفلت بیدار نکرد.
منصوری

تسلیت به همکار
 بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای حمید شریف نژاد در غم 
از دســت دادن مادر گرامی خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان و 

دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.

خبر ویژه
تقدیر رسمی رژیم صهیونیستی

 از یک خودباخته مدعی اصالحات
به دنبال انتشــار توئیت صادق زیباکالم از مدعیان اصالحات در حمایت از 
رژیم صهیونیســتی اکانت رسمی وزارت خارجه این رژیم از اظهارات و مواضع 

وی تقدیر و آن را درست خواند!
زیبــاکالم در توئیتی با نادیده گرفتن همه جنایات اســرائیل در حق مردم 
مظلوم فلسطین، ترور دانشمندان هسته ای ایران، تالش برای ضربه زدن به منافع 
کشــورمان در منطقه و به شهادت رســاندن مدافعین حرم در سوریه و هزاران 

جنایت دیگر که شمارش آن در حوصله این نوشتار نیست مدعی شده بود.
»اگر خدای ناکرده جنگی میان ما و اسرائیل اتفاق بیفتد، به نسل های فردا 
می خواهیم بگوئیم که با کشــوری که 2000 کیلومتر با خاک ما فاصله داشت 
و نــه هرگز تهدیدی علیــه ما کرده بود و یا دعوای دیگری علیه مان داشــت، 
جنگ مان با آن ســر چه بود؟ آن همه تلفات انســانی، و میلیاردها دالر هزینه 

نظامی برای چه بود؟!«
اســتدالل زیباکالم شــبیه استدالل بسیاری از ســالطین بی کفایت ایران 
در صدها ســال پیش از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی است که با روحیه 
شــاه سلطان حسینی مقاومت در برابر دشــمن را صالح نمی دانستند و در هر 
تهدیدی پیش از جنگ و مقاومت بخش هایی از سرزمین اسالمی را به دشمنان 

هبه می کردند!
البته این اولین باری نیست که رژیم صهیونیستی از وی تقدیر می کند،  وی 
با اعالم اینکه رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت می شناسد نیز مورد تقدیر این 
رژیم کودک کش قرار گرفته بود. وی که به دلیل چندشــغله بودن از دانشــگاه 
آزاد اخراج شده است در گفت و گویی اعالم کرده بود که دلیل اخراج من از این 
دانشگاه به دلیل حمایتم از موجودیت اسرائیل و به رسمیت شناختن آن بوده 

است و این حرکت را هم به حساب اسرائیل فاکتور کرده بود.
البتــه این تنها رژیم صهیونیســتی نیســت که زیباکالم خــود را ملزم به 
مجیزگویی آن می داند، این مدعی اصالحات تاکنون از هر شخصی که به دلیل 
فســاد محاکمه و مجازات شــده نیز حمایت کرده اســت، او خود را موظف به 
حمایت از مفسدین اقتصادی تا جنایتکاران بین المللی می داند و قدردانی رژیم 

صهیونیستی از وی به دلیل چنین سابقه درخشانی است!
روحانی به جای متهم کردن وزرا

زودتر سر کار برود
یک روزنامه منتقد دولت از رئیس جمهور خواســت به جای ســرزنش وزرا 
و متهم کردن آنها به اینکه پاشــنه گیوه هایشــان را ورنکشید ه اند از گیوه های 

خود شروع کند.
وطن امروز می نویسد: به فاصله کمتر از 2 هفته، رئیس جمهور برای دومین 
بار مدیران دولتش را مورد نقد قرار داد اما این بار دایره مخاطبان رئیس جمهور 
کوچک تر شد و نوک پیکان گله مندی ها وزرای دولت را نشانه رفت. چند سالی 
است عادت کرده ایم به نقدها و بعضا توهین های دکتر روحانی که نثار منتقدان 
دولت یا دشــمنان فرضی داخلی می شــود اما در دومین ماه از سال 97 شاهد 

تغییر تاکتیک و روآوردن به نقد درون نهادی هستیم.
هرچند این اتفاقی نیست که فقط در چند هفته اخیر تجربه کرده باشیم، ایامی 
که روحانی به تازگی برای ســکانداری دولت دوازدهم برگزیده شده بود، وزرای 
دولت گذشــته اش را از تیغ نقد خود گذراند: »بعضی ها گیوه را ورکشــیدند و به 
میدان آمدند اما بعضی ها پاشنه گیوه شان خوابیده بود، ورنکشیدند و لخ لخ کردند.«
اما حدود یک سالی از این سخنان رئیس جمهور می گذرد و انتظار می رفت 
رئیس جمهور با تجربه ای که از کابینه قبلی خود داشته، وزرایی را انتخاب کند 
که مجبور نشــود آنها را به 2 دسته خوب ها و بدها تقسیم کند اما در مراسمی 
که به مناسبت گرامیداشت روز کارگر برگزار شد، روحانی وزرای دولت دوازدهم 

را هم به 2 دسته امیدوار و ناامید تقسیم کرد.
گویا 2 دســته گیوه   ورکشیده ها و پاشنه خوابیده ها در تقسیم بندی جدید 
رئیس جمهور به امیدواران و ناامیدان تبدیل شده اند. اما چرا نمی توانیم نقدهای 

جدید رئیس جمهور را جدی بگیریم؟
جدیــت در کالم را موقعی می توان باور کــرد که به همان میزان در عمل 
هم جدی بود. رئیس جمهور از افرادی نقد می کند که نسبت به آنها اختیار تام 
عزل و نصب دارد و کشــور در وضعیتی نیست که بتواند منتظر بماند تا وزیری 
ناامیدی  اش تبدیل به امید شود یا پاشنه کفشش را وربکشد و به میدان بیاید. 
کشــور مدیری می خواهد که از هم اکنون میانه میدان باشــد. اگر واقعا چنین 
افرادی در دولت هستند، هر روزی که می گذرد و آنها در مقام شان باقی مانده اند، 
خیانت به کشور است. اگر شخص رئیس جمهور به ناکارآمدی دولتش امید دارد 
و مشــکل را صرفا چند مدیر و وزیر می داند، چرا دســت به کار تجدیدنظر در 
گزینش کابینه خود نمی شــود؟ اینکه صرفا وزرا علنی نقد شوند، دردی را دوا 

نمی کند، بلکه اثر سوء بر جامعه باقی می گذارد.
اگر روند انتقاد علنی از وزرا ادامه داشــته باشــد و جزو برنامه های جدید 
سخنرانی های آقای روحانی قرار بگیرد، جامعه در یک برزخ خوف و رجا معطل 
خواهد ماند و بدین ترتیب مردم چگونه خواهند توانست به دولتی امید ببندند 

که رئیسش اینگونه علنی اعالم نارضایتی می کند.
از طرف دیگر اگر دولت در وضعیتی اســت که نه نیاز به عزل وزیر باشد و 
نه گله مندی های علنی، پس چه دلیلی دارد که آقای روحانی اینگونه مســائل 
را چاشــنی سخنرانی های خود می کند و ژســت حق به جانب می گیرد؛ آیا او 
قصد شــانه خالی کردن از مقام پاســخگویی و انداختن توپ مواخذه به زمین 

وزرای خود را دارد؟
به خوبی این مســئله روشن است که اگر عناوینی را که دکتر روحانی 
برای نقد زیردستانش به کار می گیرد- مثل »پاشنه خوابیده و لخ لخ کردن 
در انجام وظیفه«، »ناامیدی«، »گرفتن روزه ســکوت«، »کم حرف زدن با 
مردم«- برای مــردم مطرح کنیم، این خصوصیات قبل از اینکه آنها را یاد 
وزرای دولت بیندازد، خود شــخص رئیس جمهور را به ذهن شــان متبادر 
خواهد کرد. پس بهتر اســت بــرای پویایی دولــت، رئیس جمهور ابتدا از 
خود شــروع کند، چه بسا به عنوان شخص اول دولت بیشترین پتانسیل و 
امکانات را برای زنده نگه داشــتن امید در دولت  داراست و اگر این مواردی 
که رئیس جمهور برمی شمارد و آفت هر دولتی است در خودش زدوده شود، 
به وزرا و مدیران دولتی هم القا خواهد شد، نه اینکه مشاوران و وزرای دولت 
حتی در گرفتن فرصت مالقات از دفتر ریاست جمهوری به مشکل بربخورند 
و به گفته خودشــان مجبور باشند در حاشیه جلسات هیئت دولت مسائل 

مهم را با رئیس جمهور در میان بگذارند.
به هر حال دلسوزی پشت میکروفنی مرهمی بر دردهای جامعه نمی شود، 
باید پاشــنه های گیوه و کفش را ورکشــید و کار کرد، نه لخ لخی که منجر به 

شروع یک روز کاری از 9 و 10 صبح شود!
بگومگوی دولتمردان از پشت بلندگو
و مشکالت اقتصادی بر زمین مانده

تکلیف مشــکالت اقتصادی با کابینه و رئیس  دولتی که تفهیم مواضع خود 
را پشت تریبون یا در فضای مجازی انجام می دهند، چیست؟

این پرسش را روزنامه جوان با اشاره به انتقادهای گاه به گاه رئیس جمهور 
از وزرا و اعضای کابینه از یکدیگر مطرح کرده است. این روزنامه می نویسد:

بعد از گالیه رئیس جمهور از وزرا پشــت تریبون های متعدد پاسخ تلگرامی 
اعضــای کابینــه به یکدیگر هم مد شــده، به طوری که ســیف در واکنش به 
یادداشــت تلگرامی آخوندی درباره مشکالت ارزی که آن را ناشی از پول های 
ســمی دانسته در کانال تلگرامی خود نوشته است: التهاب اخیر بازار ارز ربطی 

به دارایی های سمی ندارد!
ظاهرا اعضای کابینه که درمقابل هم می نشــینند و در جلســات کابینه 
قادر به ایجاد درک و تفاهم مابین خود نیســتند، برای همین است که ارائه 
راه حل برای مشــکالت اقتصادی نمود عینی ندارد و به جای آن عصبیت از 
اعضای کابینه در سطح جامعه مشهود شده است. کار به جایی رسیده است 
که از یک ســو رئیس جمهور مشــکالت خود را با چند وزیر پشــت تریبون 
مطــرح می کنــد و از آن وزیری که در دیدار با نماینــدگان مجلس دائم از 
بی پولی و ناتوانی در توســعه فعالیت های زیرمجموعه اش ســخن می گوید، 
می نالد و در ســوی دیگر اعضای کابینه به جای شنیدن حرف های یکدیگر 
و تشــریک مساعی درباره مسائل، مخالفت با مواضع دیگران را در جایی به 
غیر از جلســات کابینه و در تلگرام مطرح کنند. صرف نظر از نادیده گرفتن 
مصوبات خود دولت درخصــوص خروج اعضای کابینه و دولتی ها از محیط 
تلگرام این روزها نوعی عصبیت در کابینه دولت دوازدهم دیده می شــود که 
غیرطبیعی اســت. هرچند که هم طیفانشــان نیز در شورای شهر هم از این 
نوع عصبیت و نبود هماهنگی با هم رنج می برند و حدود یک سال است که 

شهر تهران رها و یله است!
ایــن اتفاقات درحالی در فضای اقتصادی کشــور و نظام تصمیم گیری و 
مدیریت کشور می افتد که همواره دولتمردان و مشاوران اقتصادی این دولت 
بر لزوم همدلی و همفکری و تجمیع نیروها برای عبور از ابرچالش های اقتصادی 
تاکید شده، اما نشانه های موجود حکایت از نوعی بدفهمی ها و متمایل نبودن 
شنیدن صداهای درون کابینه مشهود است که خود عامل نگرانی برای اقتصاد 
و ســرمایه های موجود است. ســوالی که این روزها بسیاری از عامه مردم به 
آن تاکید دارند. این اســت که تکلیف وضعیت اقتصاد و مشــکالتش با چنین 
کابینــه ای که تا این حد تفاهم ندارند، چیســت؟ و چرا باید رئیس جمهوری 
که خود اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرده تا این حد مشکالت خود را 
با وزرای زیردستش رســانه ای کند. طی روزهای اخیر رئیس جمهور دوبار از 
کابینه خود و در آخرین بار از اعضای کابینه ای که تخم ناامیدی را می کارند، 

گالیه کرده است.

انتقاد یک کارشناس
به کم تحرکی تیم اقتصادی دولت

»تیم اقتصادی دولت کاری انجام نداده که بتوان آن را ارزیابی کرد.«
وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت وگو با »الف« اظهار داشت: کسری 
تراز تجاری غیرنفتی در سال 95 که مثبت بود، در سال 96 علی رغم وعده های 
داده شــده حدود 4 الی 5 میلیارد دالر منفی بود که نشــان می دهد واردات از 

صادرات پیشی گرفته است.
وی افزود: یکی از عوامل کاهش نرخ تورم، رکود اقتصادی بود. البته در یکی 
دو ماه اخیر افزایش نرخ ارز موجب شــد نقدینگی ها به سمت بازار دالر برود و 
این روند ادامه داشــت تا اینکه شــبانه، بانک مرکزی نرخ سود را دوباره به 20 
درصــد افزایش داد و تا حدودی توانســت ترمز افزایش نرخ دالر را برای مدت 
کوتاهی بگیرد؛ به هر حال تورم همچنان یکی از مســائلی اســت که ریشه های 
آن خشــکانده نشده و اگر می خواستیم تورم را واقعی کنترل کنیم، می بایست 
هزینــه تولید را کاهش می دادیم و این موضوع نیازمند کاهش بوروکراســی و 

مبارزه با فساد و استفاده از فناوری است.
شقاقی شهری تاکید کرد: تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند، جلوی 
فساد را نگیریم و نظام بانکی را اصالح نکنیم، همچنان هزینه های تولید افزایشی 
خواهد بود و این افزایش یعنی افزایش قیمت کاالهای تولید شده؛ است، بنابراین 

دولت همچنان طرف عرضه اقتصاد را رها کرده و سراغ طرف تقاضا رفته است.
وی با بیان اینکه رشــد اعالمی اقتصادی، واقعی و اشتغال ساز نبود، درباره 
عملکرد اقتصادی دولت گفت: دولت دســت به هیچ اصالح ساختاری ارزنده ای 
در حوزه هــای کلیــدی نزد و همچنان اقتصاد ما با مســکن جلو می رود و این 

مسکن جوابگو نیست. 
وی در مورد عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم، اظهار کرد: تیم اقتصادی 
دولت کار خاصی را انجام نداده تا بتوانیم آن را ارزیابی کنم و تیم اقتصادی دولت 
یازدهم به مراتب قوی تر از تیم اقتصادی دولت دوازدهم بود. امسال احتماال نرخ 
تورم دورقمی خواهد شد و متاسفانه نقدینگی لجام گسیخته افزایش یافته و حدود 

1500 هزار میلیارد تومان رسیده و این جزو پاشنه آشیل های اقتصاد است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت در دو هفته دوازده هزار میلیارد تومان 
هزینه به نظام بانکی تحمیل کرد؛ زیرا وقتی نرخ ســود بانکی 15 درصد را به 
20 درصــد افزایش می دهید و بر اســاس آمارهای بانک مرکزی که 240 هزار 
میلیارد تومان از نقدینگی ســپرده بانکی مردم بود که 15 درصد به 20 درصد 
سود رسید و دولت عنوان کرد که هزینه این 5 درصد که 12 هزار میلیارد تومان 
است را پرداخت می کند و این یعنی ضرر به بدنه اقتصادی ایران وارد کرده است.

یک سال از دولت دوم روحانی گذشت
اما اتفاق خاصی نیفتاد

مشــاور خاتمی می گوید گالیه های روحانی از وزرای خود پذیرفته نیست. 
یک سال از عمر دولت دوازدهم گذشت و هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

عبداله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان در واکنش به سخنان 
روحانی در انتقاد چندباره از وزرای خویش گفت: این سخنان پذیرفته نیست. 
وی در سایت »انتخاب« گفته است: حتماً بهتر بود آقای روحانی این دسته 
از مدیران را در دولت دوازدهم با خود همراه نمی کردند. خیلی از شخصیت ها و 
تشکل های سیاسی که پشتوانه آقای روحانی بودند، در مالقات ها و نامه نگاری ها 

به ایشان این موضوع را یادآور شدند اما آقای روحانی توجهی نکرد.
وی گفت: این صحبت های آقای روحانی در جامعه رأی ایشــان، کنشگران 
سیاسی و نخبگان کشور پذیرفته نیست. آقای روحانی باید دست به عمل بزند. 
یک سال از عمر دولت گذشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. آقای روحانی 

باید این تغییر را عملی بکند و امیدواریم که این بار این اتفاق رخ دهد.
ناصری در عین حال در گفت وگو با »جماران« تصریح کرد: به تغییرات در 

کابینه آنچنان خوش بین نیستم.
وی خاطرنشــان کرد: به جرأت می توان گفت کــه این دولت، اولین دولت پس از 
انقالب اسالمی است که تناسبی میان گفتمان انتخاباتی و ماهیت افراد در آن نمی بینیم. 
بنابرایــن جامعه رأی آقای روحانی نه در این دولت که در دولت قبلی نیز 
این انتظار را داشت که برخی رویکردهای دولت منطبق با وعده های انتخاباتی 
آن شــده و تغییراتی در کابینه رخ دهد. متأســفانه موارد دیگری هم در پایان 
دور اول ریاست جمهوری و آغاز دولت دوم اعتدال بوده که آقای رئیس جمهور 

چنین حرف هایی زده، اما جامعه تالشی از سوی ایشان ندیده است.
وی بیان کرد: برداشت من این است که با توجه به دو سه ماه اخیر که آقای 
جهانگیری نقشــی جدی تر و فعال تری پیدا کرده اســت. اگر این آقای روحانی 
ایــن موضــوع را به آقای جهانگیری بســپارد و از وی بخواهد که در این مورد 

تصمیم گیری کند، این رویه زودتر به نتیجه برسد.
ناصری افزود: ممکن است دولت در مواردی مانند موضوع ارز دست به تغییر 
رویکرد خــود برد. اما من جز در موارد مقطعی، آنچنان به اینکه آقای روحانی 
در سال ششم مصمم به تغییر کابینه باشد، خوش بین نیستم و این را بر اساس 
گفته های آقای روحانی و درخواست های طرفداران وی که با منطق و استدالل 

خواهان تغییرات در کابینه بودند، می گویم.

گفت و شنود

پوست بز
گفــت: یکی از نمایندگان مجلس که خــود را اصولگرای معتدل! 
می نامد، در یادداشتی مخالفان برجام را »نیهیلیست« و پوچ گرا نامیده 

است!
گفتم: کدام اظهار نظر و تحلیل مخالفان برجام به نیهیلیسم 

و پوچ گرایی شبیه است؟!
گفت: ایشان می نویسد، چون مخالفان برجام، آن را بی فایده و پوچ 

می دانند، پس نیهیلیست هستند!
گفتم: ظاهرا ایشان چیزهایی در باره نیهیلیسم شنیده است 
ولی نمی داند که مفهوم آن چیســت! نیهیلیسم به طرفداران 
یک جریان فلسفی گفته می شود که جهان هستی را بی معنی 
و بدون ارزش می دانند نه اینکه محتوای چیزی را پوچ و بدون 

فایده بدانند!
گفت: با تعریف من درآوردی ایشان درباره نیهیلیسم، اگر گردویی را 
بشکنید و ببینید مغز ندارد و بگویید پوچ است، نیهیلیست هستید! و...
گفتم: یارو زنگ زد به مطب یک پزشک و پرسید؛ شما متخصص 
پوست هستید؟ دکتر جواب داد، بله بفرمایید و یارو گفت؛ چندتا 

پوست بز داشتم می خواستم ببینم مظنه اش چنده؟!

کیهان بررسی می کند

نگاهی تحلیلی و مستند
به »بیش از 10 دروغ ترامپ«

سخنگوی وزارت خارجه ایران 
بیانیه ضدایرانی دبیرکل سازمان 
از  حمایت  در  اسالمی  همکاری 
اقدام آمریکا در خروج از برجام 
را محکــوم و به وی توصیه کرد 
موضع گیری های  به  این  از  بیش 
جانبدارانه به نفع استکبار و رژیم 

صهیونیستی ادامه ندهد.
بهرام قاســمی سخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان بیانیه ضدایرانی 
اخیر یوسف بن احمد العثیمه دبیرکل 
ســازمان همکاری اســالمی که در 
حمایت آشکار از اقدام دولت آمریکا 
در خروج از برجام صادر شده بود را 

محکوم کرد.
وی افزود: بیانیه  غیرمســئوالنه 
و ناشیانه دبیرکل سازمان همکاری 
اسالمی کاماًل خارج از شرح وظایف 
نامبرده، ناقض اصل بی طرفی دبیرخانه 
و هماهنگ با سیاســت ضداسالمی 
دولت آمریکا، رژیم صهیونیســتی و 
دولت عربستان سعودی صادر شده و 
گامی دیگر در تضعیف اعتبار و جایگاه 

این سازمان است.
در همیــن رابطــه الزم به ذکر 
است که میزبانی سازمان کنفرانس 
اســالمی به صورت ادوار 3ساله در 
میان اعضای آن در گردش اســت. 
اکنون میزبانی این سازمان اسالمی در 
چنگال آل سعود قرار گرفته و »احمد 
بن یوسف العثیمه« دبیرکل این دوره 

سازمان کنفرانس اسالمی پیش از این 
وزارت امور اجتماعی ســعودی را در 

اختیار داشته است. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
از  عنوان کــرد: »العثیمــه« پیش 
این نیــز با عدم درک صحیح اوضاع 
حســاس منطقه و جهان اســالم و 
به ویژه جایــگاه موثر و تعیین کننده 
سازمان همکاری اسالمی در مبارزه 
بــا رژیم صهیونیســتی و حمایت از 
آرمــان آزادی فلســطین و قــدس 
جانبدارانه  موضع گیری های  شریف، 
و غیرســازنده ای نسبت به تحوالت 
منطقه داشــته اســت و به ایشــان 
توصیــه می کنیم بیــش از این به 
موضع گیری هــای جانبدارانه به نفع 
استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی 

ادامه ندهد.
قاسمی با  اشاره به ابراز نگرانی های 
کشورمان نسبت به مواضع دبیرکل 
در  اســالمی  همــکاری  ســازمان 
فرصت های مختلف که موجب نقض 
مشــهود بی طرفی دبیرخانه سازمان 
شده است و همچنین درخواست های 
مکرر اعضاء برای اصالح ســاختار و 
مقــررات آن، بار دیگر بر پیشــنهاد 
ایران برای برگزاری نشست اعضای 
سازمان در باالترین سطح ممکن در 
محلی خارج از عربســتان به منظور 
رســیدگی به سوءاستفاده های رژیم 
مزبور از میزبانی سازمان تاکید کرد.

در واکنش به سوءاستفاده آل سعود از شرایط میزبانی

سخنگوی وزارت خارجه 
بیانیه ضدایرانی سازمان كنفرانس اسالمی را محکوم كرد

سرویس سیاسی - 
شنبه  سه  آمریکا  رئیس جمهور 
شب گذشــته و 4 روز زود تر از آنچه 
وعده داده بود نظر نهایی  خود پیرامون 
توافق هسته ای را اعالم کرد تا ایاالت 
متحده به شــکل رســمی از برجام 

خارج شود. 
ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود وعده 
پاره کردن توافق هسته ای ایران و 1+5 را 
داده بــود و همچنیــن از اکتبر 2017 به 
صورت رسمی اعالم کرده بود مفاد توافق 
هسته ای را قبول ندارد. سخنرانی تلویزیونی 
رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان برپایه 
»دروغ« اســتوار بود. از اتهام تامین مالی 
گروه های تروریســتی گرفتــه تا عایدی 
سنگین از برجام، تالش برای دستیابی به 
سالح اتمی و دلسوزی برای ملت ایران از 
جملــه دروغ هایی بود که ترامپ در مقابل 
دوربین رســانه ها بر زبان راند و به استناد 
آنها فرمــان اعمال تحریم هــا علیه ایران 
را صــادر کرد. موضوعــی که رهبر معظم 
انقالب اسالمی نیز در سخنرانی مهم شان 
در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان 
در دانشــگاه فرهنگیان به آن اشاره کرده و 
فرمودند: »رئیس جمهوری آمریکا حرف های 
سخیف و سبکی زد، شاید بیش از 10 دروغ 
در حرف های او بود. هم نظام را تهدید کرد، 
هم ملت را که چنین و چنان می کنم. بنده 
از طرف ملت ایران می گویم: آقای ترامپ! 

شما غلط می کنید.«
رئیس جمهور آمریکا که در سال جاری 
داستانهای ساختگی و غیر قابل باور زیادی 
بــه مردم آمریکا هم گفته وطبق اظهارات 
اخیر برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی 
از زمــان راه یافتن به کاخ ســفید بیش از 
3 هزار دروغ گفته است، در این سخنرانی 
تلویزیونی که ترتیب داده بود 11 دروغ به 
کشورمان نسبت داد که به این شرح به آنها 

پاسخ خواهیم داد :
1- چه کســی در منطقه آشوب 

می آفریند؟
رئیس جمهــور آمریــکا ادعــا کرد: 
»حکومت ایران هرج و مرج و تروریســم 
در منطقه را از طریق غارت مردمش تحت 

حمایت قرارداده است«. 
ترامــپ در حالی ایــران را به ایجاد 
هرج و مــرج در خاورمیانه متهم می کند، 
که خود او در جریــان تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری دولت اوبامــا را حامی 
اصلی گروه های تروریستی منطقه از جمله 
داعش معرفی کرده بود. وی بارها گفته بود 
که هیالری کلینتون یکی از بنیان گذاران 
داعش اســت. مایک پنس، معاون ترامپ، 
نیــز با صــدور بیانیه ای اعالم کــرده بود 

سیاست های اوباما و کلینتون به ایجاد داعش 
منجر شد. جدا از اسناد بیشمار حمایت مالی 
و تسلیحاتی آمریکا از گروههای تروریستی 
که با یک جست وجوی ســاده در فضای 
مجــازی از منابع متعدد قابل دسترســی 
است ، مایکل تی. فلین، رئیس سابق آژانس 
اطالعــات دفاعی پنتاگــون، نیز در یک 
گفت وگوی تلویزیونی با شبکه »الجزیره« 
اعالم کــرده بود که رشــد داعش نتیجه  
مستقیم حمایت ایاالت متحده از شورشیان 
سوری بود که هسته  مرکزی جنگجویان آن 
را القاعده  عراق تشکیل می دادند. روزنامه 
لومند چاپ فرانســه نیز چندی پیش در 
مقاله ادعاهای ترامپ درباره حمایت ایران 
از تروریسم را در »دروغ محض« عنوان کرده 
و نوشته بود چگونه اروپا که به طور مستقیم 
توسط تروریسم تحت تاثیر قرار گرفته اند، 
خواهند توانست در مقابل این دروغ ها که 
کار همیشگی رئیس جمهوری آمریکا است، 

واکنش نشان دهند؟
این در حالی اســت کــه جمهوری 
اســالمی ایران از زمان تشکیل گروههای 
تروریستی داعش در کنار ملت های منطقه 
و سردمدار و پیشگام مقابله با داعش بود و 
مانع از سقوط بغداد و دمشق شد. با کمک 
ایران بــود که داعش هم اکنــون آخرین 
نفس های خود را در عراق و سوریه می کشد.
2- اســتناد به استندآپ کمدی 

نتانیاهو!
رئیس جمهــور آمریــکا ادعا کرد: 
»ما شــواهد غیرقابل انکاری داریم که 
وعده های ایران دروغ بوده، هفته گذشته 
اسرائیل اســنادی را نشان داد که ایران 
به دنبال دســتیابی به سالح هسته ای 

بوده است.«
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره 
ایــن ادعای ترامپ در گزارشــی با عنوان 
»حقه بازی نتانیاهو درباره ایران« نوشــته 
بود که نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو 
مدت ها است به استفاده از ابزارهای تصویری 
برای گوشزد کردن خطرات ایران و توافق 
هسته ای عادت دارد، حتی اگر آن خطرات 

گاهاً زاییده ذهن باشند.
این روزنامه ضمن اشاره به تکراری بودن 
ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
سرمقاله خود تصریح کرده بود که نتانیاهو، 
هیچ دلیلی مبنی بر اینکه ایران برجام را از 
زمان اجرایی شدن آن در اوایل 2016 نقض 
کرده، ارائه نکرده است. از سوی دیگر »مارک 
فیتزپاتریک« مدیر فعلی برنامه خلع سالح 
و منع اشاعه موسسه بین المللی مطالعات 
استراتژیک )IISS( و معاون سابق وزارت 
امور خارجه آمریــکا طی اظهاراتی درباره 
اسناد ارائه شده توسط نتانیاهو گفته است: 

»در اسناد ارائه شده توسط نتانیاهو تقریبا 
هیچ مورد جدیدی وجود ندارد. این اسناد 
به طور کلی همان اسنادی هستند که اخیرا 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده و 
به قضاوت عمومی جامعه اطالعاتی آمریکا 
برای بیش از یک دهه گذاشته شده است. «
3- انتقال میلیاردها دالر به ایران!

رئیس جمهور آمریــکا ادعا کرد: »بر 
اســاس توافق برجام میلیون ها دالر پول 
به ایران داده شــده و برخی از این پول ها 
نقد داده شــده که مایه شرمساری من و 

شهروندان آمریکا است.«
بــر پایه گزارش دولت که طبق اعالم 
بانک جهانی ارائه شــده، همه پولهایی که 
بعد از برجام یعنی از تمدید موقت قرارداد 
ژنــو ، تا پس از برجام آزاد شــده همگی 
متعلق به ایران و نه آمریکا و از دارائی های 
به ناحق بلوکه شــده کشورمان بوده است 
که تنها بخشــی از آن منابع مسدود شده 
بانک مرکزی ناشــی از مطالبات نفتی از 
کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، 

ایتالیا و نروژ است.
ظاهرا ایــن ادعای ترامــپ ناظر به 
پرداخت غرامت 400 میلیون دالری دولت 
اوباما به ایران در ماجرای محکومیت آمریکا 
در قرارداد تسلیحاتی با ایران دوره پهلوی 
بوده اســت کــه در آن مقطع هم وی در 
تبلیغات انتخاباتی خود برسرآن جنجال 
آفرید. حدود 40 ســال پیــش زمانیکه 
رژیم پهلــوی مبادرت به انعقاد قراردادی 
تسلیحاتی با آمریکایی ها کرد اگرچه پول 
آن دریافت شــد، اما محموله ای به ایران 
واصل نشــد. پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، آمریکایی ها صراحتا اعالم 
کردنــد که محموله ای بــه ایران تحویل 
نمی دهند. در نتیجه شــکایتی از سوی 
ایران علیه آمریکا در دادگاه الهه تنظیم 
شــد. آمریکایی ها اگر چه چندین سال 
از پرداخت این مبلغ به ایران اســتنکاف 
می کردند، اما ســرانجام در دی ماه سال 
94، طی مذاکراتی مابین دیپلمات های دو 
طرف، سازوکاری برای پرداخت این پول 
تنظیم شد. نکته جالب ماجرا آنجاست که 
درصــورت تصویب رای دادگاه الهه علیه 
آمریکا این کشــور محکــوم به پرداخت 
حدود 10 میلیارد دالر به ایران می شــد 
که مقامات آمریکایی با کالهبرداری طی 
یک توافق سیاسی با پرداخت 1/7 میلیارد 

پرونده را مختومه کردند.
حاال رئیس جمهور آمریکا با دروغگویی 
این غرامت پرداخت شده به ایران بر اساس 
رای دادگاه بین المللــی الهه را ، باج دهی 
دولت سابق این کشور در جریان مذاکرات 
هسته ای و برجام به ایران عنوان کرده است.

4- ایران در آستانه ساخت بمب 
اتم!

 رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: »این 
توافــق کمک کرد به ایران که هســته ای 

شود و به آستانه ساخت بمب اتم برسد.«
بر اساس سند برجام ایران قبل از آغاز 
روز اجرای آن متعهد به تخریب راکتور آب 
سنگین اراک ،نابودی ذخیره آب سنگین 
و محدودیت شدید بر کارخانه تولید آن ، 
تعطیلی فردو و تخریب زیر ساختهای آن ، 
تخریب زیر ساختها و محدودیتها در نطنز 
، نابودی 9700 کیلو ذخیره اورانیوم غنی 
شده و برچیدن 13 هزار سانتریفیوژ شده 
بود که همگی آنها بدون هیچ کم و کاستی 
انجام شــده و به تایید آژانس انرژی اتمی 
رســیده است. همچنین بر اساس گزارش 
آژانس )آبــان 96( و پس از اجرای برجام 
هم ذخایر اورانیوم کم غنای ایران بســیار 
پایین تر از محدوده 202/8 سقف تعیین شده 
در توافق هسته ای بوده است. میزان ذخایر 
آب سنگین ایران، برابر با 114/4 متریک 
تن است که به اندازه کافی پایین تر از سقف 
130 تن تعیین شده در توافق هسته ای بوده 
است. این گزارش تایید کرده است سطح 
غنی سازی ایران از 3/67 سقف تعیین شده 

در برجام باالتر نرفته است.
5- عدم پایبندی ایران به برجام!

 رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: »ایران 
هرگز به توافق هسته ای پایبند نبوده است«.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 
96 در چهــار گزارش و در مجموع 10 بار 
از زمان اجرای برجام، پایبندی کامل ایران 
به این توافق را اعالم کرده اســت. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همچنین چهارشنبه 
گذشــته در بیانیه ای در واکنش به خروج 
آمریکا از توافق هســته ای ایران، ضمن رد 
ادعای ترامپ مبنی بر عدم پایبندی ایران 
به برجام مجددا تایید کرد که تهران به تمام 
تعهداتش ذیل برجام پایبند بوده است. این 
در حالی اســت که مقامات 5 کشور دیگر 
طرف برجام و مقامات کشورهای مختلف 
نیز ضمن تایید و تاکید پایبندی ایران به 
برجام اعالم کرده اند که این آمریکا است که 
با نقض مکرر برجام هیچ گاه به تعهدات خود 

پایبند نبوده است.
6- ادعای ضعف نظام بازرسی برجام

 رئیس جمهور آمریــکا ادعا کرد: »ما 
نمی  توانیم تحت ساختار فرسوده و پوسیده 
توافق فعلی جلوی )ساخت( بمب هسته ای 
ایــران را بگیریم و تدابیــر نظارتی توافق 
مکانیسم های الزم برای پیشگیری، شناسایی، 
و تنبیه تقلب را ندارد. بازرس ها اجازه ندارند 

از خیلی از اماکن هسته ای دیدار کنند«.
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