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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- رویا اندیشی برخی دولتمردان، به وضعیت بحرانی و نگران کننده ای رسیده است. دیروز 

سخنگوی دولت گفت »تاریخ، قطعا روحانی را به خاطر شجاعت و خدمتی که به ملت کرد، 
تکریم خواهد کرد«. اما همزمان صادق زیباکالم که در ستاد انتخاباتی روحانی فعال بود، اذعان 
می کند »هنوز یک سال از انتخابات 29 اردیبهشت که روحانی 24میلیون رای آورد نگذشته 
اما اگر فردا انتخابات برگزار شود، 10میلیون رأی هم نمی آورد. سرعت پشیمانی و ریزش رای 
او حیرت انگیز است. هرجا می روم، مردم به من اعتراض می کنند«. مشابه این دوگانگی تصور، 

به شکل حاد درباره دیپلماسی و مسئله نقض برجام دیده می شود.
2- معلوم نیست آقای ظریف سفر اروپایی رفته تا از آنها تضمین بگیرد پای تعهدات 
ضدتحریمی خود بمانند و با تحریم های ثانویه آمریکا مخالفت کنند یا بسته پیشنهادی اروپا 
را که نوعی دیکته تازه و باج خواهی نیابتی آمریکاســت، بپذیرد و با خود به تهران بیاورد! 
متاسفانه برخی قرائن، ناظر بر احتمال دوم است. اگر اروپایی ها در کنار آمریکا به جای عذر 
آوردن و قول جبران، طاقچه باال می گذارند و اجرای تعهد خود را مشروط به شروط و امتیازات 
جدید می کنند، به خاطر پیام های ضعفی است که مدام از این طرف منتقل شده است؛ چه 
آن زمــان که با وجود پر بودن خزانه، گفتند خزانه خالی اســت اما بزرگ ترین واردکننده 
خودروهای اشرافی در منطقه شدند. و یا گفتند آمریکا در 5 دقیقه می تواند تمام توان دفاعی 
ما را نابود کند. و چه 20 روز قبل که آقای ظریف به شوراي روابط خارجي آمریکا رفت و از 
موضع متهم منفعل، به گله و شــکایت از عربستان سعودی پرداخت؛ انگار که مقّر شیطان 

بزرگ، دادگاه بین المللی الهه است!
3- آیا بدون رازداری و صیانت از اسرار، پیروزی در مصاف با دشمن امکانپذیر است؟ امیر 
أْی،  َفُر بِالَْحْزِم، َوالَْحْزُم بِإَِجالَِه الَرّ مومنان علیه السالم در حکمت 48 نهج البالغه می فرماید »الَظّ
أُْی بَِتْحِصیِن اْلَْسَراِر. پیروزی در گرو احتیاط و دوراندیشی است، حزم و دوراندیشی در  َوالَرّ
گرو مشورت و همفکری، و تفکر صحیح در گرو صیانت از اسرار است«. اگر دشمن توانست 
از آنچه در اتاق های تدبیر و تصمیم می گذرد مطلع شود، یا بدتر، بر اجزای چرخه همفکری 

و تدبیر اثر بگذارد، مواجهه دشوار خواهد شد. 
4- آقای ظریف و تیمش می گویند به خاطر جاسوسی و شنود، برخی مشورت های سّری 
را در حیاط هتل مذاکرات انجام می دادند. ظریف 25 بهمن 1396 به روزنامه جام جم گفت 
»جاسوســی را مفروض می گیریم اما در مورد تعدادش صحبت داریم. زمانی که مذاکرات 
هســته ای در جریان بود، بعضی روزها در محیط مذاکره تلفن من به خاطر شنود مانند اتو 
داغ بود. او همچنین 20 اســفند 94 در گفت و گو با روزنامه اعتماد خاطر نشان کرد » تصور 
من در تمام مذاکرات این است که الاقل چندین سازمان جاسوسی مشغول شنود هستند... 
به اقای کری گفتم که نیاز به هواخوری و پیاده روی دارم. ایشــان هم پیشنهاد کردند که با 
من همراهی کنند تا درخصوص موضوعاتی که شــنود آن را به صالح نمی دانستم با هم در 

این فاصله حرف بزنم«.
5- این تلقی عجیب در حالی بود که کری و شرمن و سوزان رایس، به طور سیستماتیک، 
قبل از هر دور مذاکره با ایران، با مقامات صهیونیست مشورت می کردند و بعد از مذاکرات، 
گزارش آن را به ســران رژیم صهیونیستی می دادند. از دل همین حسن ظن بود که آقای 
عراقچی گفت »امضای کری تضمین است« و کاله گشاد برجام را بر سر تیم مذاکره کننده ما 
گذاشتند. سخن ظریف درباره جاسوسی و شنود در حالی بود که نفوذی دانه درشتی مانند دری 
اصفهانی به عنوان کارشناس ارشد مالی و بانکی و تحریمی در تیم مذاکره کننده حضور داشت. 
یک دهه قبل هم کسی عضو و سخنگوی تیم مذاکره کننده بود که به خاطر ارائه اطالعات 
به بیگانگان محکوم شد. نظیر همین را می توان در نمونه نفوذی بازداشتی در دفتر مشاور 
رئیس جمهور و همچنین پرونده هایی مانند جیسون رضائیان و سیامک و باقر نمازی رصد کرد 

و به این دغدغه مهم رسید که آیا در مصاف دیپلماتیک، رازهای تیم ما محفوظ مانده بود؟
6- برجام بدون آمریکا، دقیقا یعنی چه؟ اگر ممکن بود، چرا سراغ آمریکایی رفتند که 
روحانی در اردیبهشت 92 او را »کدخدایی که بستن با او راحت تر است« می نامید اما حاال 
»مزاحم« می خواند؟ آقای روحانی قبال در کتاب »امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای« نوشته 
بود »در مجموعه معادالت قدرت های بیرونی، یک قدرت بزرگ )آمریکا( همواره مخالف روند 
مذاکرات ما با سه کشور بود و لذا طبیعی بود که این روند با مشکالتی مواجه شود، البته مذاکره 
با اروپا بهترین گزینه برای همکاری نبود، ولی انتخاب بهتری هم نداشتیم. من با بیانی در یک 
مصاحبه مطبوعاتی در سال 1383 گفتم که مابین دوچرخه و پیکان مخیر بودیم. دوچرخه 
غیرمتعهدها و پیکان، همان انگلیس به اضافه فرانسه و آلمان بودند. بنز هم )آمریکا( بود، 
ولی ما اجازه نداشتیم از آن استفاده کنیم. ناچار شدیم پیکان را انتخاب کنیم. در این حالت، 
دیگر نباید توقع بنز از ما داشــته باشید«. نتیجه توهم بنز سواری آقای روحانی، وضعیت 
متناقضی است که در آن گیر افتاده و حاال بر مبنای همان تصور خطا تصور می کند صاحبان 
پیکان کذایی، تحویلش می گیرند و سوارش خواهند کرد! همین جا باید گفت چند ماه دیگر 
که خیانت اروپا آشکار شد، امثال روحانی و ظریف شروع نکنند به خطابه های انقالبی علیه 
اروپا و به شعور مردمی که ذات غرب را مدت هاست شناخته اند، توهین کنند. اگر باید موضع 

انقالبی و ملی عزتمندانه گرفت - که باید گرفت- زمانش همین حاالست.
7- آنها که خود را به خواب زده اند و می گویند »چطور ترامپ از برجام خارج شد، در حالی 
که می گفتید برجام به نفع آمریکاست؟«، پاسخ را می دانند. پاسخ، در رفتار همین طیف پس 
از زیر پا گذاشتن پیاپی برجام توسط هر دو دولت اوباما و ترامپ نهفته است؛ آنها در قول و 
فعل نشان دادند به هر قیمت پای برجام می مانند! تیم ترامپ وقتی می بینند کسانی خود را 
گروگان برجام کرده اند، چرا همان مختصر تعهداتی را که اجرا می کردند، ادامه دهند؛ زیر پا 
می گذارند، در حالی که پنهان و آشکار از اینها شنیده اند »حتی با وجود خروج آمریکا، در 
برجام می مانیم و تعهدات خود را اجرا می کنیم«!؟ می گویند کسی شیطان را در خواب  دید 
که برای هر کس، زنجیری فراخور نقطه ضعف هایش دارد؛ پرسید »برای همه زنجیر داری، 
پس زنجیر من کو؟« و پاسخ شنید »تو خودت دنبال من راه افتاده و تا اینجا آمده ای، زنجیر 

می خواهی چه کار؟«.
8- برجام طوری – به تعبیر تایم- »سر هم بندی« شده که در هر دو صورِت بودن یا کنار 
کشیدن آمریکا از آن، ایران متضرر شود. آمریکا ابتدا عصاره و عایدی برجام را مکید و اکنون 
از تفاله آن بهره برداری می کند؛ نظیر شوک های اقتصادی روانی به افکار عمومی و تهدید 
شرکت ها و بانک های خارجی. این حاصل تشدید وابستگی و نگاه به خارج در اثر برجام است. 
دقیقا به این می ماند که کسی را به مخدری عادت دهند. پس از آنکه معلوم شد این کار چه 
قدر زیانبار بوده و به جای تسکین درد، بر گرفتاری ها افزوده، و فرد بخواهد ترک کند، طبیعتا 
دچار عوارض و بی تابی هایی می شود. درست در این هنگام، همان ها که این گرفتاری را رقم 
زده اند، به جای عذرخواهی و شرمندگی، زبان به گستاخی باز کنند که »بفرمایید؛ نمی بینید 

بدون مخدر، چه قدر حال این بنده خدا را بد می کنید«!
9- امیرمومنان علیه السالم در نامه 31 نهج البالغه به امام حسن)ع( فرمود: »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«. کدام عاقلی می گوید اگر زمین خوردی، باید تا 
خانه سینه خیز بروی و اگر جایی بر حرفت اصرار کردی اما غلط از آب درآمد، باز هم بر منطق 
باطل خود اصرار کنی؟ لغزش ها وعبرت های گذشته در توافق، یک مسئله است و اصرار بر 
تکرار همان اشتباهات در ابعادی جدید، مسئله نگران کننده تری است. ما اکنون بیش از 4-5 
سال گذشته، نگران آینده هستیم؛ همان که یک اقتصاددان حامی اما منتقد شده دولت از 
آن به عنوان »آینده فروشی دولت« یاد کرد. جریان سیاسی- رسانه ای بزک کننده شیطان 
بزرگ، اکنون به جای اظهار شرمندگی یا دست کم، نشان دادن عزم برای جبران خطا، اصرار بر 
شبهه افکنی و غبارآلود کردن فضا دارد و همین، شک برانگیز می شود که درباره بزک آمریکا 
و توافق با او، فقط اشتباه می کردند یا ماموریت داشته اند پوست خربزه زیر پای دولت بگذارند؟
10- انســان متاسف می شود وقتی به یاد می آورد که می گفتند »مدیریت ما، مدیریت 
ژنرال هاســت نه گروهبان ها«، »من دیپلمات و حقوقدانم، سرهنگ نیستم«، »مردم نوکر 
نمی خواهند، مدیر کاربلد می خواهند«. یک ســال قبل )27 اردیبهشت 96( آقای روحانی 
در اردبیل گفت »بابا جمعه تموم میشــه و شنبه میاد. چه جور آب و صابون بیاریم، رویتان 
را بشوریم؟... کاسبان تحریم! ناراحتید که تحریم ها رفت؟ تحریم ها دیگر بر نمی گردد. شما 
می خواهید مذاکره کنید؟ شما زبان مذاکره با دنیا را بلد نیستید«. یک دغدغه مهم این است 
کــه برخی دولتمردان در این 27 ماهه پس از اجرای برجام و حتی در چند ماه اخیر، تصور 
کردند چون توافق کرده اند، بنابراین دشمن آتش بس جنگ اقتصادی داده است؛ حال آنکه 
دشمن به تدریج در طول همین دوره در حال دور زدن یکایک تعهدات خود درباره برداشتن 
تحریم های هواپیمایی و نفتی و بانکی و مالی بوده اســت. اتالف وقت دوباره با اروپا چنین 
تداعی می کند که هنوز هم برخی سیاسیون از خواب زدگی و رویااندیشی منصرف نشده اند.

11- اگر وزارت خارجه آمریکا در پیشــانی جنگ دیپلماتیک با ما قرار داشت، اما در 
خدمت نقشــه اتاق جنگ اقتصادی در وزارت خزانه داری عمل می کرد و عملیات فریب را 
برعهده داشت. در حالی که دولت خیال می کرد راه رونق اقتصادی، توافق با دشمن است، 
وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا ســرگرم تشدید تحریم ها بودند اما این طرف به 
غلط و دروغ ادعا می شد سایه جنگ را از سر کشور برداشتیم! متاسفانه جنگ جاری و روبه 
تشــدید اقتصادی دشمن- به اعتبار فریب برجامی- آتش بس و دوران صلح و مشارکت و 
همکاری پنداشته شد. به قول حافظ »شیوه چشمت فریب جنگ داشت- ما غلط کردیم و 
صلح انگاشتیم /...گفت خود دادی به ما دل حافظا- ما محّصل بر کسی نگماشتیم«. به خاطر 
دیپلماسی زدگی و غلبه این نگاه بسیط که با توافق محض و بدون حمایت از تولید داخلی 
و مدیریت واردات می توان به رونق رسید، از کارکرد ستاد اقتصادی غفلت شد. در اصل در 
برابر وزارت خزانه داری )جنگ( آمریکا، این طرف ستاد اقتصادی دولت، طفیلی دیپلماسی 

التماسی و راهبرد »واردات چشم پرکن«! قرار گرفت.
12- می گویند اگر برجام از بین برود، فروش نفت ما را تحریم می کنند و درآمدهای ما 
پایین می آید. مگر سال 90 یا 92 تحریم نبودیم؟ آن زمان دالر چند بود و االن چند است؟ 
چرا نرخ دالر از 3300 تومان به 6200 تومان صعود کرد؟ دولت ادعا می کرد درآمدهایش 
با برجام دو برابر شد و دو برابر نفت فروخت. از طرف دیگر، قیمت نفت هم که به نسبت 
سال 92 افزایش یافت و کم نشد. همچنین دولت اعالم می کرد تحریم های مالی و بانکی 
برداشته شده و درآمدهای ارزی به کشور می آید. با این همه، چرا در سال 96 و 97 که باید 
میوه برجام را می خوردیم، با چالش در بازار ارز و تبعات اقتصادی آن مواجه شدیم؟ مشکل 
اصلی بیش از آنکه واقعی باشد، روانی و نتیجه مجال دادن به دشمن و بازوهای رسانه ای 
آن برای مهندســی و شرطی سازی افکارعمومی و حتی تصورات برخی تصمیم سازان و 

تصمیم گیران است.

همچنان در ُخماری برجام

محمد ایمانی

* مجلس خبرگان رهبری از مســئوالن اجرایی برجام خواســته است که از ملت 
عذرخواهی کنند. اگرچنین کاری را دولت نکند قطعاً ظلم به ملت اســت و فردای 
قیامت باید پاسخگو باشد. تعجب آور است که بیانیه صادر می کنند و پیش بینی کنندگان 
وضعیت فعلی و ناصحان روزهای مذاکره را به عذرخواهی به سبب پیش بینی صحیح 

و نصیحت های خیرخواهانه شان دعوت می کنند!
ابوالقاسمی از قم و عباسی از تهران و سرهنگ مشایخی
* در فرهنگ اسالم اصرار برگناه و توجیه گناه،نیز گناه است. از اصرار بر برجام سراسر 
خسارت و ننگ و توجیه زیانها، دست بردارید و با شهامت همان گونه که رئیس مجلس 
خبرگان رهبری از شما خواسته است، از ملت عذرخواهی کنید که قطعاً عزت شما 

در عذرخواهی است.
طباطبایی
* با خســارتی که در برجام به مردم وارد شد عذرخواهی بی فایده است و کم ترین 

کار استعفا است.
ایزدی- تهران
* در دنیا مرسوم است وقتی مسئولی در کار خود ناتوان است یا عملکرد مثبتی نداشته 
است از مردم عذرخواهی و استعفاء می کند. اما در ایران چگونه است امضاءکنندگان 
برجام با این همه خسارت که به کشور تحمیل کرده اند همچنان در رأس امورند و 
از منافع ملی ســخن می گویند و حتی به بزرگانی که آنها را به عذرخواهی از مردم 

دعوت کرده اند حمله ور می شوند!
بخشنده - رشت
* دولتی ها و روزنامه های زنجیره ای حامی دولت تالش دارند به مخاطبین القاء کنند 
مذاکرات برجام زیرنظر رهبری انجام شده است در حالی که اگر به هشدارهای رهبری 
گوش می دادند و عمل می کردند این همه خسارت به کشور وارد نمی شد. رهبری با 
تعیین شروط مشخص و معلومی با برجام موافقت کردند. چرا به این شروط عمل نشد؟
8367---0919 و 6271---0914
* برجام نمونه بارز بی تدبیری دولت اســت بدین خاطر که آمریکا نه تنها به برجام 
پایبند نبود بلکه بعد از خروج از برجام هزینه خروجش را هم از مردم ایران گرفت. 
چون آن برجام که این آقایان آن را امضا کردند و شروط رهبر معظم انقالب را نادیده 

گرفتند به آمریکا اجازه می داد با چنین گستاخی رفتار کند.
0918---4978
* عذرخواهی مسئولین از مردم در مورد برجام از آن جهت الزم است که معیشت 
و اقتصاد را در گرو تحقق تعهدات کشورمان در تخریب برنامه هسته ای قرار دادند. 
رهبری از همان ابتدا بدبینی خود را نســبت به مذاکرات اعالم کرده بودند اما این 

آقایان بر این باور بودند که باید با کدخدا بست.
021---2811

* رهبر معظم انقالب راه را نشان داده اند معنا ندارد دولت در برجام شکست خورده 
باقی بماند. مسئوالن چند بار می خواهند از یک سوراخ گزیده شوند؟ چرا خروج اروپا 

در سال 84 از انجام تعهدات خود برای این دولت درس عبرت نشده است.
0917---4784
* از نمایندگانی که به قرارداد fatf رأی دادند ســؤال می کنم مگر ما عضو اینترپل 
نیستیم و طبق قوانین بین المللی نباید مجرمین را به ما تحویل دهند. پس چرا خاوری 
را به ما تحویل ندادند؟ چرا این قدر با نقشه های دشمن ساده اندیشانه برخورد می کنید؟
طاهری- اصفهان
* آقای الریجانی اظهار داشته 2 ماه روی برجام کار شد نه 20 دقیقه. عرض می کنم 
بله هر ماه روی آن کار شد و یک طرفه بودن و ایرادهای آن مطرح شد. ولی چرا به 
رغم اصرار برخی از نمایندگان غیرتمند اجازه اصالح آنها را ندادید که آقای ظریف 

اظهار کند حتی قادر نیستیم یک حساب بانکی در اروپا باز کنیم؟!
0914---9590
* اروپا اگر هنری داشت اقتصاد بحران زده خود را نجات می داد. هر روز شاهد تظاهرات 
هزاران شهروند اروپایی به خاطر نسخه بد اقتصادی دولتهایشان هستیم. گره زدن 
اقتصاد و مشکالت کشور این بار با اروپا خود اشتباهی دیگر است که فهمیدنش سواد 
سیاسی نمی خواهد. ایران دارای پتانسیل های بسیار باالیی است که برای شناسایی 

آن کافی است باور کنیم و غرب را بهشت آرزوها ندانیم.
0918---1283
* آمریکا از برجام که به گفته دولتمردان توافقی بین المللی است خارج شد پس چرا 
دولتمردان نسبت به اعتراضی که دارند صحبتی از مجازات آمریکا نمی کنند؟ مجازات 
این نقض عهد در برجام چیست؟ اصال چنین چیزی را درباره موجود شرور و بدسابقه ای 

مثل آمریکا در برجام گنجانیده بودید که آن طور با اطمینان صحبت می کردید؟
0912---2668

* آقای علی مطهری باید به این موضوع هم اشاره می کرد که تصویب برجام ظرف 
20 دقیقه در مجلس چنین فاجعه ای را هم به بار می آورد. چون عدم کارشناسی و 
بررسی دقیق متن توافق تمام سنگینی کفه ترازوی منافع برجام را به سمت دشمن 
برد و مشتی وعده بی پشتوانه را تحویل ملت ایران داد. همه نمایندگانی که اسباب 
تصویب برجام در مجلس را فراهم کردند باید به مردم معرفی شوند. مگر نه اینکه 

دانستن حق مردم است؟
8643---0919 و 1700---0936
* اگر کارمندی در دولت در محل کار خود دچار قصور و تقصیر شــود، به تخلفات 
اداری معرفی می شود. آیا نباید امضاکنندگان برجام پرخسارت مورد بازخواست قرار 
بگیرند که به رغم پیش بینی این عاقبت برای برجام در جلسات کمیته برجام توسط 

کارشناسان زبده، بازهم به برجام رای دادند.
0912---6406
* قرار بود برجام در کتب درســی گنجانده شود! بله خیلی خوب است این عبرت 
بزرگ با دستاوردهای خسارت محض، در کتاب های درسی تدریس شود تا آیندگان 

از فاجعه ای که برخی از سیاسیون به بار آورده اند با خبر شوند.
حسامی
* تالش اروپا برای حفظ الشه برجام برای به زانو درآوردن ایران است. دولت آقای 
روحانی نباید بیش از این موجبات تحقیر ملت در مقابل بیگانگان را فراهم ســازد 

هرچه زودتر از برجام شکست خورده خارج شویم بهتر است.
0912---5591
* تنها کار سه کشور اروپایی این است تکه نانی از شیطان بزرگ بگیرند تا دستگاه 
دیپلماسی ما را به دنبال خود بکشند تا دست بند برجام را محکم تر از قبل کنند ولی 
هرگز از آن تکه نان به طرف مقابل ندهند! اما این بار ملت در برابر خطر خســارت 

مجدد کشور، آتش به اختیار عمل خواهد کرد!
بخشی پور

* آقای روحانی به جای اینکه پاســخ سواالت مردم در مورد فرجام برجام را بدهند 
تضمین پایبندی به اجرای تعهدات را به غرب داده اند!، مطالبات مردمی ناشــی از 

وعده های برجامی گویا در دستور کار دولت نیست!
2470---0919 و 9891---0918
* وحدت همه گروه ها تنها داروی شــفابخش و حالل تمام مشکالت است اما این 
وحدت باید حول محور والیت شکل گیرد. نظام 5 سال با جناح منفعل همراهی کرد 
و ثمرات تلخ و هزینه های سنگین آن را با تمام وجود احساس کرد. دیگر هیچ عذر 
و بهانه ای برای شیفتگان غرب وجود ندارد. دیدیم هرچه عقب نشینی کردیم و ضعف 
نشان دادیم، هزینه مقاومت سنگین تر شد. پس همگی حول محور والیت مجتمع 

شویم تا مقاومت با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به راه خود ادامه دهد.
دوالبی
* من یک واحد 50 متری را در بنگاه مسکن اجاره کردم و قرارداد به امضای طرفین 
رسید و 10 درصد جریمه برای خطاهای احتمالی قرار دادیم. مگر می شود صنعت 
هسته ای کشور را به باد بدهی و تبصره ای برای منافع کشورت نگذاشته باشی! کاسبان 

برجام چه پاسخی دارند؟!
0912---2127
* آقای روحانی! آقای ظریف! آقای صالحی صاحب قسم های جالله! راکتور هسته ای 
اراک را بــا بتن پر کردید و قلب 80 میلیون ایرانی را به درد آوردید، منتقدان را به 
تمســخر گرفتید،  اورانیوم 20 درصد را نابود کردید، حال که حقیقت روشن شده، 
از ملت عذرخواهی کنید و ویرانه ها را از نو بسازید. به اروپای بدعهد دل نبندید که 

حکایت اینها مثل سگ زرد برادر شغال است.
5530---0936 و 2846---0935
* با خروج آمریکا از برجام و دست خالی نگه داشتن ایران هنوز دولتمردان ما خواب 
باغ گالبی را می بینند. موضع گیری عزتمندانه در این مورد موضع گیری انقالبی رهبری 
است که خطاب به دشمن قسم خورده ملت ایران فرمودند آقای ترامپ غلط می کنی.
0912---8085
* درود بر ارتش مقتدر و دشمن شناس سوریه و جبهه مقاومت که در پاسخ خیره سری 
جنگنده های رژیم جعلی صهیونیستی بیش از 50 موشک به مناطق حساس نظامی 
اطالعاتی این رژیم کودک کش شلیک و ضمن درهم شکستن پروژه صهیونیستی گنبد 
آهنین، به حامیان غربی این ددمنش فهماند، امروز امنیت این رژیم جعلی شکننده ترین 

وضع را دارد و اگر شیطنت نماید حیفا و تل آویو با خاک یکسان خواهد شد.
0918---5411

گفت و شنود

خبر ویژه

اولتیماتوم!

پاسخ پشیمان کننده شما 
همین بود؟!

»از تهدید تا کرنش بی سرانجام« این برآیند واکنش 2 ماه گذشته حسن روحانی 
و تیم مذاکره کننده هسته ای در 2 بازه منتهی به خروج آمریکا از برجام و پس از خروج 

آمریکا از برجام تاکنون است.
به گزارش »وطن امروز«، از اواخر سال گذشته حسن روحانی و سایر مقام های دولتی 
که در به بار آمدن برجام نقش داشتند، در پاسخ به ضرب االجل ترامپ برای تغییر برجام 
یا خروج آمریکا ازاین توافق، از واکنش فوری و در عرض کمتر از یک هفته ای ایران به 
این اقدام طرف غربی می گفتند که »غیرقابل تصور« و »شدیدا دردناک« است و منجر 
به پشیمانی طرف مقابل خواهد شد. آنان برجام بدون آمریکا را بی معنا می خواندند و 
بر همین اســاس اعالم می کردند در صورت خروج آمریکا از این توافق، ایران نیز از آن 
خارج خواهد شــد. در کنار خروج از برجام که گفته می شــد تنها یکی از واکنش های 
ایران به خروج آمریکاست، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه از احتمال از سرگیری 
غنی سازی و اقدام باالتر از آن- یعنی خروج رسمی ایران از NPT- می گفت. سه شنبه 
شــب و پس از کنفرانس خبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اعالم خروج 
این کشور از برجام، حسن روحانی نیز در ایران گفت وگوی تلویزیونی داشت. در حالی 
که افکار عمومی در ایران منتظر واکنش قاطع طرف ایرانی براساس اظهارات قبلی آنان 
بود، حسن روحانی گفت ایران بدون آمریکا برجام را ادامه خواهد داد. او در اظهارنظری 
جالب، آمریکا را »موجود مزاحم« و »شر« توافق هسته ای دانست و از خروج آمریکا از 

این توافق ابراز خوشحالی کرد!
عباس عراقچی 23 اسفند گفته بود »موضع ما این است که اگر آمریکا خارج شود 
ما هم خارج می شویم؛ این را به اروپایی ها هم گفتیم که اگر نتوانند آمریکا را در برجام 
حفظ کنند. ایران هم از برجام خارج خواهد شد« اما 21 اردیبهشت 97 گفت: در صورت 
ارائه تضمین های قطعی از سوی سایر طرف های برجام نسبت به تامین منافع ایران و 

جبران آثار خروج آمریکا از این توافق، حفظ برجام ممکن خواهد بود«!
حســن روحانی 20 فروردین 97 اظهار داشت: آنها حتما بدانند اگر نقض  پیمان 
کنند پشیمان خواهند شد. آمادگی ها بیشتر از آن مقداری است که آنها فکر می کنند 
و اگر نقض  پیمان کنند در عرض کمتر از یک هفته آثارش را خواهند دید«. اما او 18 
اردیبهشت 97 گفت: توافق برجام میان ایران و پنج کشور است؛ از این لحظه 1+5، یک 
را از دست داده است و در این شرایط ما باید منتظر آن باشیم که این کشورهای بزرگ 

جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
محمدجواد ظریف هم 3 اردیبهشــت 97 گفت: »ایران سه انتخاب دارد؛ می تواند 
توافق را کنار بگذارد و غنی سازی اورانیوم خود را از سر بگیرد، از سازوکار موجود در توافق 
استفاده کند یا تصمیم به خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای بگیرد.« اما 
ظریف 18 اردیبهشت 97 گفت: من تالشی دیپلماتیک را پیش خواهم برد تا بررسی 
کنم که آیا دیگر اعضای برجام می توانند منافع کامل را برای ایران تضمین کنند یا نه؟«.

آرمان: اعضای شورای شهر
ماکیاولیستی رفتار می کنند

یک روزنامه اصالح طلب تصریح کرد اعضای شــورای شهر تهران بر اساس مکتب 
ماکیاولیستی رفتار می کنند نه با منطق از خودگذشتگی.

آرمان با اشاره به کش و قوس  دو طیف مدعی اصال ح طلبی در شورای شهر تهران 
برای انتخاب شــهردار نوشت: ماجراهای شورای شهر تهران، شلیک به قلب اعتدال و 
اتحاد اســتراتژیک سه انتخابات گذشــته بود که خیلی زود آثار ویران کننده خود را بر 
انتخابات آتی مجلس و ریاســت جمهوری خواهد گذاشت. اعضای شورای شهر تهران 
که اکثرشان همیشه خود را - حداقل در دیدارهای حضوری - از ارادتمندان و مریدان 
آیت اهلل هاشــمی معرفی می کردند، نشان دادند که مهم ترین درس »مکتب هاشمی« 
را درنیافته اند و همچنان »ازخودگذشتگی سیاسی« برایشان همچون مریدان »مکتب 
ماکیاولی« شعاری پوچ و بی معنی است. پرواضح است که جریانی که امروز تمام قد از »نام 
هاشمی« عبور می کند و حاضر می شود یکی از باسابقه ترین مدیران سیاسی - عمرانی 
کشــور را تنها به خاطر فرزند آیت ا... هاشمی بودن، از جایگاه شهرداری تهران محروم 
کند، به زودی ســاز »عبور از روحانی« را هم کوک خواهد کرد تا صحت سخن رئیس 
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام روشن شــود که در سال 92 گفتند: دعا کنید 

که - اصالح طلبان - تجربه های گذشته را فراموش نکنند!
آقای عراقچی! اشتباه محاسباتی را

تکرار نکنید!
معاون وزیر خارجه دیروز اصرار به تفکیک آمریکا و اروپا داشــت و امروز اصرار بر 
تفکیک دولت ها و شــرکت های اروپایی دارد. چرا آقای عراقچی اصرار دارد واقعیت ها 

را نبیند؟ 
رجانیوز با طرح این ســؤال نوشت: عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس: ما 
باید بین دولت های اروپایی با شرکت های اروپایی تفاوت قائل شویم، شرکت های اروپایی 
خصوصی هســتند و کسی نمی تواند آن ها را مجبور به کار با کشوری کند یا نکند، اما 

دولت های اروپایی مصمم هستند برجام را حفظ کنند!
دیگر شنیدن این دست سخنان از زبان عراقچی  اصالً بعید نیست و پاسخ دادن به آن 
نیز شاید دردی را از ایشان دوا نکند. دیپلماتی که سالها در تیم مذاکره کننده حضور داشته 
باید بداند که جنس تحریم های آمریکا طوری است که نه تنها دولت های اروپایی، بلکه 
هر شرکت و بانک خصوصی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد را هدف می گیرد.

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا پس از آنکه دونالد ترامپ خروج این کشور 
از توافق هسته ای با ایران را اعالم کرد، گفت: که مجوز دو شرکت بوئینگ و ایرباس برای 

فروش هواپیماهای مسافربری به ایران لغو خواهد شد.
راینر الر مدیر روابط عمومی ایرباس به صراحت اعالم کرده است که این شرکت به 
دقت اعالم رئیس جمهور آمریکا را ارزیابی خواهد کرد و قدم بعدی بر اساس سیاست های 

داخلی و در متابعت کامل از تحریم ها و مقررات منع صادرات اتخاذ خواهد شد.
کلودیو دسکالزی مدیر شرکت انی ایتالیا در نشست ساالنه این شرکت به سهامدارانش 
گفت، انی تمام طلب های معوق خود از ایران بابت سرمایه گذاری های سال های گذشته 
در این کشور را از تهران گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد. مدیر 
شرکت انی همچنین گفت، برقراری هرگونه تحریم جدید علیه ایران 6 ماه طول خواهد 
کشید. به گفته دسکالزی، نفت مورد نیاز این شرکت ممکن است از این پس به جای 

ایران از کشوری دیگر تأمین شود.
شرکت سوئیسی ام اس سی در بیانیه ای اعالم کرد: »)ام اس سی( در حال بازنگری 
در خدمات، فعالیت ها و روابط تجاری خود است تا ببیند که آیا تأثیری )از تصمیم اخیر( 
ترامپ می پذیرد یا نه و از جدول زمانی تعیین شده از سوی دولت آمریکا تبعیت می کند.«

شرکت دانمارکی مرسک هم گفته، پذیرش محموله های مشخصی که این هفته 
هدف تحریم خزانه داری آمریکا قرار گرفته را متوقف کرده است. شرکت مرسک الین 
اضافه کرده: »حضور ما در ایران حضوری محدود است. ما تحوالت را رصد خواهیم کرد 

تا هرگونه تأثیر )تحریم ها( بر فعالیت هایمان را مورد ارزیابی قرار دهیم.«
نایجل گاردن، معاون توماس میلر، مدیر شرکت بیمه کشتی یو کی پی اند آی کالب 
گفت: »انتظار می رود این تصمیم تبعات زیادی برای تجارت دریایی با ایران و بیمه این 

قبیل فعالیت های تجاری داشته باشد.«
شرکت لویدز لندن هم گفته در حال بررسی تبعات )اقدام ترامپ( بر بازار بیمه ای 
خود است. پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان روز جمعه در یک مصاحبه رادیویی اعالم کرد 
که این کشور به لحاظ حقوقی نمی تواند به شرکت های آلمانی فعال در ایران در صورت 
اعمــال تحریم های جدید کمک کنــد. وزیر اقتصاد آلمان صریحاً گفت که هیچ راهی 
قانونی برای محافظت از شرکت های آلمانی در برابر تصمیمات دولت آمریکا وجود ندارد. 
به گفته آلتمایر زمینه های قانونی برای امکاناتی چون صندوق مالی دولتی برای جبران 
هزینه های احتمالی شرکت هایی که در ایران فعالیت می کنند، وجود ندارد. او تأکید کرد: 
اگر ما بخواهیم هزینه شرکت ها را جبران کنیم، آن وقت برای بسیاری از کشورها انگیزه 

و جذابیت به وجود می آید که یک جانبه تحریم هایی را وضع کنند.
الزم است تیم مذاکره کننده به دقت مواضع فوق را مطالعه کنند و در تصمیم گیری ها 
و اظهارنظرهای خود جانب دقت را رعایت کنند تا بار دیگر تجربه معطل ماندن کشور با 

توجیهات مضحکی مثل »تفکیک دولت ها و شرکت های اروپایی« تکرار نشود.
برجام را غیرقانونی 

و بدون 29 شرط اجرا کردید
زمانی رئیس جمهور می گفت مسئولیت مذاکرات با من است اما اکنون بیانیه نویسان 

دولت ضمن هوچیگری، فرافکنی و رفع مسئولیت از خود می کنند.
به گزارش رجانیوز، بیانیه قابل تقدیر رئیس مجلس خبرگان رهبری در خصوص 
خــروج آمریکا از برجام عصبانیت برخی دولتی ها و بزک کنندگان دیروز آمریکا را دربر 
داشت. در این بیانیه از حسن روحانی خواسته شده تا به خاطر امضای سند خسارت آمیز 
برجام از مردم عذرخواهی کند. این در حالی است که به نظر می رسد رئیس دولت تدبیر 

نه تنها یک عذرخواهی که باید چهار بار عذرخواهی کند.
در نگاه اول با گذشــت پنج سال از سیاست های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی 
از طریق مذاکرات هسته ای و شکست واضح و روشن این راهبرد، باید خواسته منطقی 
آیت اهلل جنتی مورد استقبال هر فرد منصفی قرار بگیرد اما رسانه های دولتی و حامیان 

آنها در اقدامی هماهنگ به این درخواست معقوالنه واکنش منفی نشان دادند.
روزنامه دولتی ایران با شانه خالی کردن از زیر توافقنامه خسارت ساز برجام بدون 
اشاره به مسئولیت های دولت در قبال اتالف وقت 5 ساله یک ملت 70 میلیونی نوشته 
است: »برخی کارشناسان منتقد بیانیه آیت اهلل جنتی برخالف مواضع وی، معتقدند که 
برجام تصمیم نظام بوده چنانکه شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی بر 
آن مهر تایید زده اند و بنابر اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای، جزئیات مذاکرات 
هم با مقامات عالیه کشور هماهنگ می شده است.« این توجیهات رنگ باخته در حالی 
است که دولت روحانی شروط دستگاه های مختلف کشور در پذیرش برجام را اجرا نکرده 
است، 28 شرط الزامی رهبر انقالب، شورای  عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی در 
پذیرش برجام در مرحله اول نشان دهنده ضعف های ساختاری این سند است. همچنین 
گفتنی است این شروط مهم  با بی توجهی دولت مواجه شده است و همانگونه که رهبر 
انقالب هفته گذشته و در دیدار با فرهنگیان گفتند دولت برخالف شروط اعالم شده، 

تضمین های الزم را برای اجرای برجام از توافق هسته ای کسب نکرده است.
از این رو با زیر پا گذاشتن 9 شرط رهبر انقالب، 10 شرط شورای عالی امنیت ملی 
و 9 شرط مجلس شورای اسالمی نه تنها حسن روحانی باید از ملت ایران عذرخواهی 

کند که باید از رهبر انقالب و دو نهاد دیگر به خاطر ضعف خود در جامه عمل پوشاندن 
به شــرط های برجام عذرخواهی کند. رهبر انقالب قبال هم از عبور تیم مذاکره کننده 
از خطوط قرمز خبر داده بودند و خوش بینی ها به دشمن را به شدت محکوم کردند و 
گفته بودند: »وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما ]مثال[ اینجا را یا 

این خط قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم.«
روزنامه دولت در حالی جزئیات مذاکرات را به رهبر انقالب نسبت می دهد و دولت 
را از عذرخواهی در خصوص برجام معاف می کند که پیش تر حسن روحانی اعالم کرده 
بود که مســئولیت همه مذاکرات را برعهده می گیرد و رهبر انقالب هم شایعه ورود به 

جزئیات را رد کرده بودند.
یادآور می شود دیروز بیانیه ای که به نام دولت منتشر شد، ادعا گردیده تمام مراحل 
مذاکرات و توافق در چارچوب قانون اساســی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده 
است اما این ادعا در تناقض با 29 شرطی است که دولت، مشروط به اجرای آنها، مجاز 

به اجرای برجام شده بود و نه بال قید و شرط.
عضو کارگزاران: اروپا در نقشه آمریکاست

کاری برای ایران نمی کند
یک عضو مرکزیت حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: آمریکا به مرگ گرفته، 

تا ایران به تبی که اروپا می گوید راضی شود.
احمد نقیب زاده در روزنامه سازندگی نوشت: ایران پکیجی تهیه کرده و قرار است 
ظرف چند روز آینده در بروکسل جلوی میزبانان اروپایی خود قرار دهد. ظاهرا این پکیج 
برپایه واقع بینی کامل و با صراحت تهیه شده است که باید جلوی هرگونه اختالفی در 
تفسیر را ببندد. یکی از مواردی که در این بقچه قراردارد مربوط به تضمین خرید نفت 

و دیگری مربوط به تسهیالت بانکی است.
امــا آمریکایی ها از فردای جنگ جهانی اول به این نکته پی بردند که باید کنترل 
پول جهان را در اختیار داشته باشند تا بتوانند رقبا و رفقای خود را به موارد دلخواه خود 
مجبور سازند. از آن زمان این اصل به خوبی پیش رفته و در عمل هم موفق بوده است.

بانک ها را می توان به ســه دسته تقسیم کرد: یکی بانک های محلی که در سطح 
یک استان فعالیت می کنند، دوم بانک هایی که در سطح ملی کار می کنند و از آن فراتر 
نمی روند و سوم بانک های مهم بین المللی که قادرند مقادیر زیادی پول از شرق به غرب 
عالم جابه جا کنند. تمام بانک های نوع سوم به نحوی در کنترل بانک های آمریکایی قرار 
دارند. حاال فرض کنید اروپا نفت ایران را خریداری کند؛ تکنولوژی الزم را هم از ایران 
دریغ نورزد اما با چه اطمینانی می تواند تضمین دهد که گشــایش های بانکی، نقل و 

انتقاالت و سایر امور به خوبی به اجرا گذاشته می شود.
عضو کارگزاران در پایان می نویســد: واقعیت این است که اروپایی ها هم به خوبی 
می دانند که قرار است ایران به مرگ گرفته شده از جانب آمریکا را به تب اروپا گرفتار 
شــده راضی کنند. کســی بود که می گفت اگر قرار به مذاکره است خوب بهتر است با 
کدخدا مذاکره کرد تا با کســانی که خود حنایی بی رنگ دارند. یکی بود که می خواند 

ولی مدتی است دیگر نمی خواند)!(
یک اصالح طلب: روحانی

جز برجام کار دیگری بلد نیست
یک اصالح طلب می گوید »پروژه روحانی تمام شده است«.

تقی آزاد ارمکی در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان اظهار داشت: برجام پروژه روحانی 
بود و تمام شد. پروژه روحانی تمام شده است و هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، 100 

سال دیگر هم رئیس جمهور بماند، هیچ کاری نمی تواند کند.
نــه توانایی کار دیگری دارد، نه نیروهــای او این چیزها را می فهمند. هیچ کاری 

نمی تواند انجام دهد.
 وی می افزایــد:  روحانی پروژه خود را انجام داده و هیچ کار دیگری از جمله رفع 

مشکالت اقتصادی را نمی تواند انجام دهد.
نیروهای او هم افرادی هســتند که نه می دانند پول چیست و نه می دانند اعتبار 
چیســت، لذا توان حل مشکالت اقتصادی را ندارند. البته آقای روحانی هم نیامده بود 
مشکل اقتصاد کشور را حل کند، بلکه خواست تحقیر ملی را پاسخ دهد و هویت ایرانی 

را سامان دهد که چنین کرد)!(
وی همچنین در پاســخ این سؤال که »چند نفر یا چند جناح در فضای سیاسی 
کشور خیلی ملموس برای آینده کار می کنند. مثال رسانه ها می گویند آقای الریجانی و 
آقای جهانگیری به طور ملموس کار می کنند. کدام یک از اینها در سال های آینده مثال 
در جریان انتخابات موفق خواهند بود؟« گفت: اینها بازی انتخاباتی خواهند ساخت، ولی 
پیروز انتخاباتی نخواهند بود. با ادامه نظر رهبری در مورد مشارکت حداکثری در انتخابات، 
اینها بازی انتخاباتی خواهند کرد، ولی پیروز انتخابات کس دیگری خواهد بود. یعنی این 
افراد خواهند آمد و حرف های خود را خواهند زد، اما به نظر من فرد دیگری خواهد آمد 

و اینها را افشا خواهد کرد و پیروز انتخابات خواهد شد.
در این شــرایط عبور از الریجانی و جهانگیری رخ خواهد داد. ولیکن اگر شــرایط 
به گونه دیگری باشد به این معنی که به گونه ای جامعه کنترل شود، آنگاه الریجانی یا 
جهانگیری می توانند بیایند. »در جایی مصاحبه کردید و گفتید احتماال اصولگرایی پیروز 
خواهد شــد. این چطور تعریف می شود؟«. آزاد ارمکی در پاسخ این سؤال گفت: آنجا 
که اسم از اصولگرایی بردم، اقدام سریع هم از آن وجود داشت. از نظر من بازیگر اصلی 
اصولگرایان هستند چون مساله اصولگرایی مساله کاهش نابرابری اقتصادی و فقرزدایی 

است. به این دلیل می توان گفت اصولگرایی بازپیروز انتخابات می شود.

گفت: رئیس جمهور گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج شود ظرف 
یک هفته پاسخ پشیمان کننده ای به آمریکا می دهیم!

گفتم: وزیر امور خارجه هم می گفت اگر آمریکا از برجام 
خارج شود، ایران هم از آن خارج خواهد شد و حتی ممکن 

است از NPT هم خارج شویم!
گفت: معاون وزیر خارجه هم می گفت »موضع ما این است که 

اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما هم خارج می شویم«!
گفتــم: ولی بعد از خروج آمریکا از برجام، گفتند توافق 
برجام میان ایران و 6 کشور بود و از حاال به بعد میان ایران 
 و 5 کشــور اســت و یک موجود مزاحم و شّر از آن خارج 

شده است!
گفت: کجــای این واکنش برای آمریکا  »پشــیمان کننده«! و 

»دردناک«! و »غیر قابل تصور«! بود؟!
گفتم: طلبکار به بدهکاری کــه بدهی خود را نمی داد 
اولتیماتوم داد که اگر تا 24 ساعت دیگر طلب مرا ندهی...!! 

پس کی می خواهی بدهی؟!

دولت جمهوری اســالمی ایران 
محکومیت شــدید  با  بیانیه ای  در 
در  که  اخیر صهیونیست  ها  جنایات 
سناریویی مشترک و تحریک کننده 
به عنوان بزرگ ترین  با دولت آمریکا 
انسانی  مقررات  و  عهدنامه ها  ناقض 
از جامعه  انجام گرفت،  بین المللی  و 
بین المللی خواست با شکستن سکوت 
طوالنی خود، پایان  اشغالگری و تامین 
حقوق فلسطینیان به عنوان صاحبان 
واقعی سرزمین های  اشغالی را تضمین 

کند.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری در بخشی از این بیانیه 
آمده اســت: بدون تردیــد ایمان، روحیه 
مقاومت و خستگی ناپذیری زنان و مردان 
فلســطینی در آستانه ورود به ماه مبارک 
رمضــان که در چند دهه اخیر، تبدیل به 
میعادگاهی برای یادآوری جهانی مظلومیت 
فلسطینیان در روز قدس شده است؛ توطئه 
جدید صهیونــی - آمریکایی برای تبدیل 
کردن مسئله فلسطین به موضوعی فرعی 
برای جهان اسالم را نیز با شکست روبه رو 

خواهد کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح 
شده است : تاسف بار آنکه؛ برخی مقامات 
دولت های منطقه که از اراده، یا پختگی و 
دوراندیشی الزم برای شناخت توطئه های 
دشــمنان و اصلی ترین موضوعات جهان 

اســالم عاجزند؛ فریب سیاست های ضد 
منافع و مصالح اسالم را خورده اند و با گام 
نهادن در مسیر دوستی آشکار و پنهان با 
رژیم صهیونیستی، این رژیم غاصب را در 
ادامه ارتکاب جنایات ضدبشری و وحشیانه، 

گستاخ تر کرده اند.
این بیانیه می افزاید: اینک و 70 سال 
پس از روز نکبت، وقت آن فرارســیده تا 
جامعه بین المللی با پایان دادن به سکوت 
طوالنی خــود، اقداماتــی متضمن پایان 
 اشغالگری و تامین حقوق فلسطینیان به 
عنوان صاحبان واقعی سرزمین های  اشغالی، 
بردارند و طوالنی ترین بحران خاورمیانه و 
جهان را که منشا دیگر بحران های مستمر 
بعدی این منطقه نیز هست، به نفع مردمی 
که در هفت دهه گذشته با طعم تلخ کشتار، 
 اشغال، تجاوز، زندان، آوارگی و نژادپرستی 

زندگی کرده اند، پایان ببخشند.
در این بیانیه همچنین تاکید شــده 
اســت : دولت جمهوری اســالمی ایران 
ضمــن محکومیت شــدید جنایات اخیر 
صهیونیست ها که در سناریویی مشترک 
و تحریک کننــده با دولت آمریکا به عنوان 
بزرگ ترین ناقــض عهدنامه ها و مقررات 
انسانی و بین المللی صورت گرفت؛ وجدان 
جامعــه جهانی و به خصــوص ملت های 
مســلمان در منطقه و کشورهای اسالمی 
را به دفاع از آرمان های انسانی و حق ملت 

مظلوم فلسطین فرا می خواند.

این بیانیه در پایان تصریح کرده است: 
دولت جمهوری اســالمی ایران همچنین 
عالوه بر رایزنی های منطقه ای و بین المللی 
در این مهم؛ چون گذشته از هیچ تالشی 
برای حمایت از حقوق مشروع و غصب شده 
فلسطین و مردم مظلومش دریغ نخواهد 
کــرد و رویدادهایی نظیــر جنایت دیروز 
صهیونیســت ها را جنایت علیه بشریت و 
آزمونی تاریخی برای همه کسانی می داند 
که عهده دار مسئولیت و اختیارات موثر، به 

ویژه در کشورهای اسالمی هستند.
نمایندگان مجلس جنایات اسرائیل را 

محکوم کردند 
خبر دیگر این که نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در جلســه علنی امروز 
پارلمان با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل 
انزجار خود را نســبت بــه جنایت رژیم 

صهیونیستی در فلسطین ابراز کردند.
کانون دانشــگاهیان نیز ضمن اعالم 
پشــتیبانی از عزم و اراده ملت فلسطین، 
حرکــت ددمنشــانه و بی خردانه آمریکا 
مبنی بر انتقال مرکز جنایت و توطئه اش 
به بیت المقــدس و همچنین به خاک و 
خون کشیدن مردم مظلوم فلسطین را به 

شدت محکوم کرد.
جبهــه مردمــی نیروهــای انقالب 
اسالمی نیز طی بیانیه ای جشن روز نکبت 
صهیونیســت ها و کشــتار مردم بی گناه 

فلسطین را محکوم کرد.

دولت با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی 

جامعه جهانی با شکستن سکوت طوالنی خود
پایان  اشغالگری و تأمین حقوق فلسطینیان را تضمین كند

رسانه های منطقه فاش کردند

آمریکا برای فشار به ایران
از اروپا تضمین گرفت سپس از برجام خارج شد

محتوای  منطقه ای  رسانه های 
مذاکرات اخیر دولت آمریکا با اروپا 
را فاش کردند که نشــان می دهد 
آمریکا قبــل از خروج از برجام از 
ایران  اروپا برای ادامه فشــار به 

تضمین گرفته است.
یک روزنامه لبنانی در گزارشــی 
نوشت: آمریکا قبل از خروج از برجام، از 
سه کشور اروپایی برای مقابله با برنامه 
موشــکی و منطقه ای ایــران ضمانت 

گرفته است.
روزنامه »الجمهوریه« لبنان در این 
گزارش نوشته است: منابع مطلع بخشی 
از محتوای مذاکرات اخیر دولت آمریکا 
بــا اروپا- در دو هفته منتهی به خروج 
آمریکا از برجام- درباره توافق هسته ای 
)برجــام( را فاش کردنــد و گفتند که 
واشنگتن از سه کشور اروپایی خواستار 

تعهد و ضمانت شده است.
طبق این گزارش، آمریکا سه پرونده 
برای سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان 
مطرح کرده و از ســه کشــور اروپایی 
خواســته تضمین بدهند که با نقش 
داخلی و منطقه ای حزب اهلل لبنان مقابله 
خواهند کرد. سند نخست، سند اصلی 
است که با اصل توافق هسته ای مرتبط 
است. سند دوم عنوان »سند جانبی« 
)فرعی( دارد و به موضوع موشک های 
بالستیک ایران و مکانیزم نظارت بر آن 
مرتبط است. عنوان سند سوم، »سند 
جانبی شماره دو« است که درباره لزوم 

مقابله با نقش منطقه ای ایران است.
زمانی که سران سه کشور اروپایی 
به آمریکا رفتند، سند سوم، در لیست 
مسائل مورد بحث آنان با آمریکا نبود؛ 
بلکه این ســند از دل مذاکراتشــان با 
آمریکا بیرون آمد و به سند اول و دوم 
اضافه شد. آنها پذیرفتند که این مسئله 
)مقابله با نقش منطقه ای ایران( نیز به 
عنوان موضوعی جهت مذاکره، مطرح 
شود، مشــروط بر آنکه در این مرحله، 
در چارچوب مسائل عمومی طرح شود.
به گزارش فارس، طرف آمریکایی در 
مذاکرات منتهی به خروج آمریکا از برجام، 
طبق سند دوم، دو مطلب اصلی از طرف 
اروپایی خواسته اســت: یک: سه دولت 
اروپایی )فرانسه، آلمان و انگلیس( متعهد 
شوند که با نقش سپاه پاسداران ایران در 
منطقه مقابله کنند. دو: سه کشور اروپایی 
متعهد شــوند تا با نقشی که حزب اهلل در 

لبنان دارد مقابله کنند.
آگاهان سیاسی معتقد هستند که 
اروپا در فشــار به جمهوری اسالمی و 

سیاست های ضدایرانی با ترامپ اختالفی 
نداشته و خروج رئیس جمهور آمریکا از 
برجام پیش از انجام با سه کشور اروپایی 

هماهنگ شده بود.
رهبر معظم انقالب در دیدار هفته 
گذشــته با هزاران نفــر از معلمان و 
دانشــجویان به برخی حرف ها درباره 
ادامه دادن برجام با سه کشور اروپایی 
 اشاره و تصریح کرده بودند: » من به این 
سه کشور هم اعتماد ندارم و می گویم به 
این ها هم اعتماد نکنید. اگر می خواهید 
قــراردادی ببندید، تضمیــن واقعی و 
عملی بگیرید وااّل فردا این ها هم همان 
کار امــروز آمریکا را به شــیوه  دیگری 
خواهند کرد.« ایشان خاطرنشان کردند: 
این ها گاهی در حال لبخند، خنجر را در 
سینه  طرف مقابل فرو می برند و با تعریف 
و تمجید ظاهری و اینکه ما می دانیم شما 
قرارداد را به هم نمی زنید، اهداف خود را 

دنبال می کنند.
رهبر انقالب اسالمی درباره کار با 
اروپایی ها افزودند: »این مسئله بسیار 
حساس اســت، اگر توانستید تضمین 
قطعــی و قابل اعتماد بگیرید که البته 
بسیار بعید است،  اشکالی ندارد و حرکت 
را ادامه دهید، وگرنه نمی شــود به این 

شکل حرکت را ادامه داد.«
اسناد فاش شده از سوی رسانه های 
منطقــه ای بار دیگر عمــق نگاه رهبر 
معظم انقالب را نشان داد چرا که اروپا 
همزمان با نشان دادن همراهی خود با 
ایران در حفظ برجام به آمریکا در ادامه 
سیاســت های ضدایرانی برای مقابله با 
برنامه های موشــکی و منطقه ای ایران 

تضمین داده بود.
دیدار ظریف و موگرینی

وزیر امور خارجه کشورمان پس از 
دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفت: ضرورت اجرای کامل برجام 
توسط طرف های باقیمانده و تضمین 
بهره منــدی ایــران از منافع آن محور 

گفت وگو با موگرینی بود.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
پــس از دیدار همتایان خود در پکن و 
مسکو، دوشنبه شب وارد بروکسل مقر 
اتحادیه اروپا شــد تا با وزرای خارجه 
انگلیــس، آلمان و فرانســه و فدریکا 
موگرینــی دور جدیــدی از مذاکرات 

برجامی را آغاز کند.
ظریف صبح سه شــنبه با فدریکا 
خارجی  سیاست  مســئول  موگرینی 

اتحادیه اروپا دیدار کرد.
وی پس از دیــدارش با موگرینی 

در جمع خبرنــگاران گفت: بحث های 
خوبی با خانم موگرینی برای آمادگی 
نشســت مشــترک با وی و سه وزیر 

اروپایی داشتیم.
وزیر امــور خارجه افزود: تأکید بر 
ضرورت اجرای کامل برجام توسط همه 
طرف های باقیمانده و بهره مندی ایران 
از منافع برجام و اینکه این بهره مندی ها 

تضمین شود، نظر مشترک ماست.
وی خاطرنشــان کرد: درباره نحوه 
اقدام و چگونگی رسیدن به آن تضمین ها 

کار را شروع کردیم.
به گزارش فارس، در دیدار ظریف 
و موگرینی در بروکســل سید عباس 
عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و 
مجید تخت روانچی معاون سیاسی دفتر 

رئیس جمهور حضور داشتند.
به گــزارش مهر، وزیر امور خارجه 
کشورمان که به منظور رایزنی با وزیران 
امور خارجه انگلیس، آلمان و فرانســه 
تحت سرپرســتی مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با آینده 
برجام، در بلژیک به سر می برد، پیش از 
عزیمت به بروکسل در نامه ای به فدریکا 
موگرینی مواضع کشورمان درباره برجام 

بعد از خروج آمریکا را تشریح کرد.
دیدار سازنده بود!

سخنگوی  بلوســی«،  »ســابرینا 
»فدریکا موگرینی«، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا نیز گفت وگوی 
دیــروز »موگرینی« بــا »محمدجواد 
ظریف«، وزیر خارجه ایران در بروکسل 

را »بسیار سازنده« توصیف کرد. 
»بلوسی« با انتشار عکسی از دیدار 
»موگرینی« و »ظریف« در توئیتر خود 
نوشت: »نشستی بسیار سازنده با وزیر 
خارجه ایــران، محمد جواد ظریف. ما 
با همکاری فرانســه، آلمان، انگلیس و 
اعضای اتحادیه اروپــا در تالش برای 
یافتــن راه هایی جهــت محافظت از 
ســرمایه های اتحادیه اروپا هســتیم. 
نشســت امروز را برای اولین گفت وگو 

درباره تدابیر الزم برگزار کردیم.«
فشار آمریکا

وزیــر  الوروف«  »ســرگئی 
امور خارجه روســیه گفــت: آمریکا 
به شــدت طرف هــای باقیمانده در 
توافــق هســته ای ایران را بــرای از 
 بین بــردن این توافق تحت فشــار 

گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری ها، »استیون 
منوشــین« وزیر خزانــه داری آمریکا 
 و »موشــه کهلــون« وزیــر دارایــی 

رژیم صهیونیســتی روز دوشــنبه بر 
لزوم همکاری و هماهنگی برای اعمال 
تحریم های جدید علیــه ایران تاکید 

کردند.
ســخنگوی شــرکت زیمنس در 
مصاحبه با ســی ان ان اعالم کرد که در 
پی خروج آمریکا از برجام این شرکت 
دیگــر با ایران قــرارداد جدیدی امضا 

نخواهد کرد.
آخرین خبر؛ رییس بانک مرکزی 

تحریم شد
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، 
وزارت خزانــه داری آمریکا، ولی اهلل 
سیف رئیس بانک مرکزی ایران را تحت 

تحریم های جدید قرار داد.
آمریــکا همچنین بانــک البالد 

االسالمی را نیز تحریم کرده است.


