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* همان  طوری که رهبر معظم انقالب و سران قوا بر برخورد با مفسدان 
اقتصادی تأکید داشتند انتظار می رود دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون 
فوت وقت محاکمه و مجازات اخاللگران اقتصادی را در اسرع وقت آغاز 

کند. مردم را هم در جریان محاکمه و مجازات بگذارند.
بوربور
* امروز کسانی که به هر نحوی در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... 
در انجام رهنمودهای چاره ســاز رهبری معظم انقالب سستی می کنند، 

پیاده نظام استکبار هستند.
0912---6027
* هیچ شــکی نیست که مفســدین اقتصادی از گروهک های داعشی و 
منافقین بســی  پســت تر و رذل ترند، لذا باید دادگاهی چون دادگاه های 
دهه شــصت- خارج از مقررات دســت و پاگیر جاری- )نه مثل دادگاه 
قاتل ســه شــهید ناجا که پس از ماه ها اطاله دادرسی وقتی اعدام شد 
جای جالد و شــهید را عوض کردند( تشکیل و در اسرع وقت مفسدان 

اقتصادی محاکمه و به دار مجازات آویخته شوند.
شکیبا

* دســتگاه قضا همان گونه که با برخی از پرونده های خرد به ســرعت 
برخورد می کند با نجومی بگیران و متهمانی مثل حسین فریدون و مهدی 
جهانگیری نیز باید به سرعت برخورد کند تا این متهمان تحت پیگرد با 
حضورشان در جلسات رسمی و دولتی به دستگاه قضا دهن کجی نکنند.
صارمی- لرستان

* آقای جهانگیری! در قضیه برجام بدفرجام و پرخســارت، بارها تکرار 
کردید که سناریو های مختلف برای هر اقدام آمریکای جهانخوار در نظر 
گرفته شده است! و در همه سناریوها فقط یک نکته وجود داشت و آن 
شعار بود و شعار بود و شعار! ضمنا در برخورد با مفاسد اقتصادی سالی که 
نکوست از بهارش پیداست. برای نجومی بگیران چه اقداماتی انجام دادید 
که امروز انتظار اقدام شما را در مقابله با مفاسد اقتصادی داشته باشیم؟!
نیکنام

* هر ســاله میلیاردها دالر ارز کشور که متعلق به تمام ایرانیان است با 
نرخ دولتی در اختیار کسانی قرار می گیرد که برای تفریح و خوشگذرانی 
و... راهی کشورهایی چون ترکیه، تایلند، گرجستان، ارمنستان، امارات و... 
می شــوند... آیا این یک رانت برای اقشار خوشگذران محسوب نمی شود. 
در حالی که بســیاری از مردم در اثر فقر با بسیاری از مشکالت دست و 
پنجه نرم می کنند؟ آیا کشــوری که درگیر جنگ اقتصادی است اجازه 

چنین بذل و بخششی با منابع ارزشی اش را دارد؟!
0918---3888

* از آقای آخوندی باید پرســیده شود که اگر کار ساخت مسکن وظیفه 
شما نیست بفرمایید در این 5 سال چه کار مثبتی انجام داده اید؟ افتتاح 

کارهای انجام شده در دولت قبل که هنر نیست؟!
0912---4517
* مسئولین دولت مدعی اند مفسدین اقتصادی، سود اتفاقی به دست آورده اند 
 که با پرداخت مالیات بیشتر حل می شود در حالی که قانون و رئیس قوه قضائیه بر 

مفسد فی االرض بودن این حرامخواران تاکید دارند.
0919---3767
* 5 ســال مردم را معطل نگه داشــتند و آخر هم به قول روزنامه های 
طرفدارشــان »تقریبا هیچ« به دست ملت دادند و حاال در حال خواندن 
سرود وحدت هستند! در حالی که همین دولت تا می توانست در جهت 

تخریب نیروهای انقالبی رفتار کرد.
هراتی
* چندی قبل مســتند تلویزیونی پخش شــد که آقای مهدی طحانیان 
نوجوان باغیرت ایرانی اسیر دست صدام پلید حاضر نشد با زن بی حجاب 
خبرنگار هندی مصاحبه کند مگر اینکه حجاب داشــته باشد... با دیدن 
آن اشــکم جاری شد و عکس آن نیز حکایت الابالی گری برخی مجریان 
شبکه 3 در پایان فینال مسابقات فوتبال بود که اشکم را درآورد... مدیران 
مدعی دینداری چگونه حاضرند چنین منکراتی را پخش کنند و مجری 
نیز از پخش آن دفاع کند؟ آیا قحط الرجال است که چنین افراد بی هویتی 

مجری شبکه ها شوند؟!
طبرستانی- تهران و وفایی- قم و فرخی و چند تماس دیگر

* از اینکه دولت محترم به شعارهای انتخاباتی خود در سال گذشته جامه 
عمل پوشــید و یا خواهد پوشاند تشکر می کنیم. تمامی بیکاران پس از 
ثبت نام به ســر کار رفتند و یا طــی چند دهه بعد می روند و یا نهایتا از 
دنیا می روند! یارانه آنها هم از 45500 تومان به 250/000 تومان افزایش 
یافته یا می شــود و یا خواهد شــد. رفاه و آسایش و ارزانی به وفور یافت 
می شــود یا شده یا خواهد شد. ارز و سکه و طال به ارزانی در بازار یافت 
می شود و یا خواهد شد... هیچ نگران نباشید. تورم هم که تک رقمی است!
2753---0918 و 6960---0936 و 2846---0935

* آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران اسالمی موظف است پیگیر 
اخراج دو دیپلمات کشورمان از هلند و بازداشت یکی  دیگر از دیپلمات ها 
در کشور اروپایی دیگر باشد و نتیجه آن را به مردم سریعا گزارش دهد 
نــه اینکه بعــد از یک ماه از خبر اخراج دیپلمات هــای ایرانی، خبر این 

اهانت آشکار به ملت ایران را سرویس های اطالعاتی بیگانه افشا کنند.
0917---1942

* از ســازمان های مدعی حقوق بشری سوال می کنم، آیا مردم یمن که 
4 ســال است زیر بمباران وحشــیانه قوم یهود و پلید سعودی، قتل عام 
می شوند انسان نیستند؟! چرا سازمان های مدعی مدافع حقوق بشر خفقان 
گرفته اند؟ چرا فقط وقتی منافعشان اقتضا کند فریاد وا حقوق بشر را سر 
می دهند ولی یک دختر خطاکار را که برخالف قوانین کشوری رفتار کرده 
و بعد به اشــتباه خود اعتراف کرده به مسئله مهم روز تبدیل می کنند و 
فریاد برمی آورند که حقوق بشر در جمهوری اسالمی پایمال شد؟! ننگ 
بر این مدعای حقوق بشری و ننگ و نفرت و عذاب الهی بر مدعیان آن. 

ننگ بر سازمان های مضحک حقوق بشر آمریکایی؟!
نوربخش- مشهد و طاهری- تهران

* شــهرک واوان تهران هر روز با قطع برق مواجه است که بعضا برخی 
روزهــا 2 بار هم قطع می شــود.   با قطع بــرق، آب هم که با پمپ کار 
می کند قطع می شــود. یعنی زندگی اهالی مختل می شود. این در حالی 
است که بخشی از شهرک واوان از قطع برق مستثنی شده است! چرا؟
0935---8236

* مبلغ آبونمان آب، برق و گاز و ... باید براساس ضریب مصرف باشد تا 
مردم تشویق به مصرف کم شوند. گرفتن آبونمان مساوی، ظلمی آشکار 

به کسانی است که کم مصرفند و باید این موضوع اصالح شود.
0937---1938

* ســال گذشــته بود که نان را گران کردند و مجــوز آزادپزی را برای 
نانوایی ها صادر کردند چرا مجددا اقدام به گرانی نان کرده اند. پاسخ این 

سوال باید به مردم داده شود.
021---4281

* اگــر برای یــک وام 2 یا 5 میلیونی به بانک هــا مراجعه کنید بعد از 
استعالم اینکه بدهی و معوقه ای به سیستم بانکی نداشته باشید، گرفتن 
چک، ســفته، گواهی اشتغال، گواهی کســر از حقوق و ... الزامی است! 
انسان از این همه قانونمداری بانک ها در اعطای وام های کوچک به وجد 
می آید؟! حاال شاید چند نفری هم پیدا شوند که مثال صدها میلیارد وام 
گرفته باشند و ندارند اقساط آن را بپردازند! دیگر این قدر هیاهو ندارد!
0915---1713
* یک عضو هیئت مدیره پاالیشــگاه آبادان بازنشسته شده ولی دوباره با 
قراردادی او را به ســرکار آورده اند! اینها مگر اجازه رشــد و به کارگیری 
جوانــان را می دهند؟ با این طرز تفکر می خواهند آمار بیکاران را کاهش 

دهند؟
0905---5977
* در اول بلوار قائم شهرستان تویسرکان، روبروی مدرسه بوعلی محوطه ای 
که فضای سبز اســت برای عده ای به مکان شخصی و خصوصی تبدیل 
شده و به کاسبی مشغولند. از شهرداری این شهر درخواست می شود حال 
که چنین اســت، تعدادی مغازه در این محوطه فضای سبز احداث کنند 
تا درآمد حاصل از آن به نفع مردم و بیت المال و شهرداری صرف شود.
جمعی از اهالی محل

کشف دیرهنگام مکانیسم ماشه
و انصراف از شکایت به کمیسیون مشترک برجام

»وزارت خارجه در حالی به دیوان الهه شــکایت کرد که مکانیزم شکایت در 
سند برجام وجود دارد، مکانیزمی که دولتی ها آن را به نفع ایران معرفی می کردند 
و منتقدان از آن با عنوان مکانیزم ماشه یاد می کردند که کامال به ضرر ایران است.«
به گزارش رجانیوز، محمدجواد ظریف در توییتر نوشت: »امروز ایران به دیوان 
دادگستری بین المللی شــکایت کرد تا آمریکا را به دلیل اعمال مجدد غیرقانونی 

تحریم های یکجانبه پاسخگو کند.«
این رخداد در حالی اســت که مکانیزم شــکایت در ســند برجام وجود دارد، 
مکانیزمــی که دولتی ها آن را به نفع ایران معرفــی می کردند و منتقدان از آن با 

عنوان مکانیزم ماشه یاد می کردند که کامال به ضرر ایران است.
در ایام بررســی برجام در کمیسیون ویژه مجلس، یکی از اصلی ترین نقدهای 
منتقدین دلسوز این بود که طبق مکانیزم حل اختالف توافق هسته ای- بند 36 و 
37-  اگر آمریکا یا هر کشور دیگری به تعهداتش عمل نکند، ایران حتی نمی تواند 
نسبت به این مسئله شکایت کند چون نهایتا تحریم ها علیه خود ایران بر می گردد 
اما تیم مذاکره کننده هسته ای این مسئله را رد می کرد و در تریبون های مختلف با 
اعتماد به نفس کامل به تمجید از مکانیزم حل اختالف موجود در برجام می پرداخت.
به عنوان یک نمونه از دفاع تیم مذاکره کننده از این مکانیزم، می توان به اظهارات 
عباس عراقچی  اشــاره کرد که بهمن ماه سال گذشته در برنامه جهان آرا چشم در 
چشــم میلیون ها بیننده تلویزیونی حاضر شد و گفت: »در بند 36 اگر ادعا کنیم 
طرف مقابل نقض تعهدات کرده، مکانیسمی وجود دارد که کمیسیون مشترک را 
در ســطح معاونین و در قدم بعدی در سطح وزرا فعال می کنیم و اگر قانع نشدیم 
دوباره برنامه مان را فعال می کنیم. به همین آسانی! در صورتی که طرف مقابل به 

تعهداتش عمل نکند، ناظر و مجری خودمان هستیم!«
محمدجــواد ظریف هــم در ادعایی رویایی، به تمجید از مکانیزم شــکایت 
)بخوانید مکانیزم خودزنی ماشه( در برجام پرداخته و گفته بود:  »من بر خالف 
خیلی های دیگر اطمینان دارم که بحث بازگشت پذیری، بزرگ ترین تضمین اجرای 
برجام اســت. چرا که این بند با دیدگاه کاماًل بی اعتمادانه نوشته  شده است! دو 
طرف نسبت به هم بی اعتماد بودند و بحث اعتماد در هیچ جای مذاکرات وجود 
نداشــت، این را طرف مقابل هم بارها گفته  اســت و ما هم کاماًل به طرف مقابل 
بی اعتماد بودیم. نکته جالب اینجاســت که وزنه بازگشت پذیری به نفع ماست، 
چرا که بازگشت پذیری برجام برای ما فقط منوط به تصمیم خودمان است. اینکه 
می بینید برجام اجازه می دهد که ایران هر زمان که خواست می تواند به شرایط 
گذشــته بازگردد اما طرف مقابل باید روندی را طی بکند تا به شــرایط گذشته 
بازگردد به این دلیل اســت که طرف مقابل برای بازگرداندن آنچه سرمایه خود 
می دانست، یعنی تحریم ها، نیاز به یک روند دارد. اما برای ما چنین روندی الزم 
نیست، ما کافی است تصمیم داخلی بگیریم و برگردیم به شرایط قبل. ایران در 

بازگشت پذیری برجام مزیت دارد و نه مشکل.«
اما گذشــت زمان نشــان داد که صحبت های وزیر خارجه و معاونش کم ترین 
شــباهتی به واقعیت ندارد و تکرار افسانه های قدیمی است چرا که آمریکا نه تنها 
برجام را نقض و تحریم ها را بیشتر کرد بلکه درنهایت به راحتی آب خوردن هم از آن 
خارج شد! اما در مقابل دولت دوازدهم حتی جرات شکایت از آمریکا بر طبق مکانیزم 

موجود در برجام را نداشت و اعالم کرد که برجام را بدون آمریکا ادامه می دهد! 
با این تفاسیر واقعاً جای سؤال دارد که کدام دولتی چنین توافقی را امضا کرده 

که حتی امکان شکایت از نقض عهد طرف مقابل را هم نداشته باشد؟
مادر کیتاروویچ کروات

معاون و شریک جنایات ناتو
محافــل غربگرا در حالی درباره »عواطف مادرانه« رئیس جمهور کرواســی در 
حاشــیه اختتامیه جام جهانی فوتبال مانور دادند که وی در جنایت های سازمان 

ناتو شریک است.
به گزارش روزنامه جوان پس از بازی فینال جام جهانی فوتبال، تصاویر رئیس 
جمهور کرواســی که کشورش پس از باخت در فینال، نایب قهرمان جام محسوب 
می شود، به شدت همه جا پر شد. این جذابیت زیاد به زن بودن او مرتبط می شد و 
غربگرایان ایرانی کوشیدند از این زن و آغوش گشوده اش برای همه اعضای تیم ملی 
کرواسی، اینجا در ایران چهره ای لطیف و مهربان بسازند. چهره ای که رئیس جمهور 
کرواسی هم عالقه داشت از او ساخته شود و غربگرایان ایرانی به کمکش شتافتند. 
روزنامه شهروند تیتر یک با عکس بزرگی از این زن زده که »تحسین جهانی برای 
بانوی شطرنجی« و آفتاب یزد با عکس بزرگی از او تیتر زده که »پدیده جام جهانی«.
زهرا احمدی پور، معاون ســابق رئیس جمهور روحانی هم برای عقب نماندن 
از قافله تحســین و تمجید توئیت زده که »رئیس جمهور کرواسی مثل یک مادر 
باعشــق، تمام بازیکنان خودش و تیم حریف را بغل کرد و آخرین رئیسی بود که 

برایش چتر آوردند. کاش دنیا رهبران زن بیشتری داشت.« حتی علی مطهری که 
قدیم ها بر مسائل فرهنگی اسالم حساسیت زیادی داشت، در یک نظر کارشناسی! 

گفت این آغوش رئیس جمهور کرواسی جنسی نبوده و مادرانه است!
اما کولیندا گرابار- کیتاروویچ، زنی که آغوش گشوده اش برای اعضای تیم ملی 
فرانسه و کرواسی باز شد، چه کسی است؟ او پیش از آنکه رئیس جمهور کرواسی 
شــود، ســال ها معاون دبیر کل ناتو بوده است؛ بزرگ ترین پیمان نظامی جهان. از 
همین رو این پیام زیر توئیت احمدی پور جالب توجه است: »اطالع دارید که این 
خانم یک سرهنگ ارتشی و نفر دوم ناتو بوده؟ مادرانه های ایشان را برای کودکان 
و جوانان افغانستان و عراق و لیبی و سوریه می شود برای ما هم توضیح بدهید؟« 
این سرهنگ خانم تالش کرد چهره ای مهربان از خود به نمایش بگذارد و به نظر 
می رسد حداقل در میان غربگرایان ایران شدیداً موفق بوده است و آنها مقهور خنده 

و آغوش او شدند و روی خشن این سرهنگ ناتو را کاًل سانسور کردند.
درصدش را رها کنید

درباره اصل تورم به مردم توضیح دهید
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود اقدامات بسیار بزرگ برای کاهش 

تورم به زیر 10 درصد اما نتوانستیم آن را به مردم اطالع دهیم.
محمد شریعتمداری در مراسم مدیر جدید روابط عمومی وزارت صنعت تصریح 
کرد: مردم زمانی دستاورد دولت و رساندن تورم به زیر 10 درصد را احساس می کنند 
که ما در زمینه انتقال شفاف اطالعات درست عمل کنیم و با اینکه اقدامات بسیار 

بزرگی انجام شده اما نتوانستیم آن را به مردم اطالع دهیم.
این اظهارات درحالی اســت که مردم اکنون تورم های 30 تا 200 درصدی را 
در عرصه مسکن و خودرو و ارز و سکه و طال و مایحتاج عمومی تحمل می کنند.

آقای روحانی نیز قبل از ریاست جمهوری معتقد بود »معیار تورم، جیب مردم 
است، نه کاهش کاغذی«.

ارزیابی کارشناسان
از تذکرات اقتصادی رهبری به دولت

 یکی از اتفاقات تلخی که در دولت روحانی رخ داد، معطل نگه داشتن اقتصاد بود.
روزنامه فرهیختگان از قول دکترمحمد کهندل  

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشــگاه نوشت:  شرایط اقتصادی کشور در 
ماه های اخیر به دلیل سوء مدیریت دولت و عدم برنامه ریزی خیلی مناسب ارزیابی 
نمی شــود، یکی از اتفاقاتی که در دولت آقای روحانی رخ داد و از همان ابتدا نیز 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی رهبر معظم انقالب نیز به آن ایراد گرفتند، 
معطل نگه داشــتن اقتصاد بود. متاسفانه دولت از همان ابتدای دوران مدیریتش 
کشور را معطل برجام و اروپا و آمریکا نگه داشت. همه منتظر بودند. حتی  فعاالن 
اقتصادی کشور براساس توصیه های دولتی ها دست نگه داشته بودند ببینند دولت 

در برجام چه خواهد کرد.
وی افزود: »حاال ســه ســال از برجام گذشته است، متاسفانه از معطل ماندن 
هیچ چیز عاید ما نشــد و فقط ضرر کردیم.« وی تصریح کرد: »آنچه امروز اقتصاد 
ایران را به این روز انداخته است، برنامه نداشتن و عدم نقشه راه برای ادامه مسیر 
است. امروز کشور از برنامه نداشتن رنج می برد وگرنه مگر چه اتفاقی افتاد که دالر 
یک دفعه دو، ســه برابر شــد. مگر از ابتدای فروردین که قیمت دالر رو به افزایش 
گذاشت، تحریم های جدیدی اعمال شد. حتی به فرض اعمال شدیدترین تحریم ها 
هم نباید قیمت دالر یک دفعه به هفت یا هشت هزار تومان می رسید. به نظر من 

برخی تصمیمات اقتصادی اشتباه کشور را به اینجا کشانده است.«
همچنین دکتر عبدالمجید شــیخی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 
گفت: »دیدار رهبرمعظم انقالب با اعضای دولت دوازدهم نشــان می دهد ایشان از 
وضعیت اقتصادی رضایت ندارند، به همین دلیل نیز تصمیم گرفتند هشــدارها و 

تذکرات الزم را به مسئوالن کشور به خصوص در حوزه اقتصاد بدهند.
وی با بیان اینکه قسمت اعظمی از نابسامانی های اقتصادی ناشی از سوءمدیریت 
و بی تدبیری است، اظهار کرد: »مطمئنا اقتصاد در برهه کنونی اسیر مدیرانی شده که 
به هیچ وجه نمی توانند درست مدیریت کنند.« دکتر ساسان شاه ویسی، اقتصاددان 
و  کارشــناس اقتصادی نیز در گفت وگو با »فرهیختگان« با اشــاره به دغدغه های 
اقتصادی رهبر انقالب گفت: »این نگرانی ها ناشی از برخی بی تدبیری هاست، چرا 
که بسیاری از اتفاقات اخیری که در اقتصاد رخ داده ناشی از اشتباهات دولتمردان 
است نه اتفاقات دیگر.« وی افزود: »اگر بخش خصوصی مورد حمایت قرار می گرفت 

امروز خیلی از مشکالت اقتصادی ما حل می شد.«
این اقتصاددان گفت: »رهبری بارها درباره مبارزه با فساد تذکر و هشدار دادند، 
اما متاســفانه تذکرات و حرف های ایشان شاید روی کاغذ مورد استقبال دولتی ها 

بوده، و در عمل این چنین نبوده است.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز گفت: 
»آنچه از وضعیت موجود پیداست این است که رهبری از شرایط موجود در حوزه 
اقتصاد ناراضی هســتند. می توان وضعیت اقتصادی را سروســامان داد، اما به نظر 
می رســد تا نگاه ها تغییر نکند این کار صــورت نخواهد گرفت. وقتی دولتی همه 
نگاهش به خارج و اروپا اســت نمی تواند دســت به اصالحات ساختاری در اقتصاد 
بزند. همین اتفاق امروز رخ داده اســت. رهبر نیز دراین باره به دولت هشدار دادند 

که معطل اروپایی ها نمانید.«

گفت: مگر همین سه روز پیش، وزیر خارجه آمریکا اعالم نکرده 
بود که ابتدا باید کره شــمالی خلع ســالح شود تا بعد درباره بهبود 

روابط آمریکا و کره تصمیم بگیریم؟!
گفتم: البته که گفته بود و فیلم و خبرش هم از رسانه های 

آمریکایی پخش شد.
گفت: پس چرا دیروز ترامپ اعالم کرد که هیچ محدودیت زمانی 

برای خلع سالح کره شمالی وجود ندارد!
گفتم: خب برای اینکه بعد از اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا، 
کره شمالی مثل بعضی ها در مقابل قلدری آمریکا سکوت نکرد 
و گفت حاضر به ادامه مذاکرات نیست و ترامپ هم مجبور شد 

حرف وزیر خارجه اش را پس بگیرد!
گفــت: ترامپ که اینهمه رجز می خواند و قلدری می کرد چرا به 

این زودی عقب نشست؟! 
گفتم:  ای عوام! از قدیم و ندیم گفته اند آنهایی که امضاهای 

پیچیده دارند، پولی توی حسابشون ندارند!

یادداشت میهمان

1- همزمان با خط و نشان کشــیدن های آمریکا و غرب برای ایران و 
طرف های تجاری تهران، با هدف براندازی نظام جمهوری اسالمی، در اردوگاه 
شرق نیز اتفاقات استراتژیکی در حال رخ دادن است که از تحقق صددرصدی 
آنچه که در اردوگاه غرب طراحی می شود، ممانعت می کند. البته اتفاقاتی 
که در خود اردوگاه غرب هم در حال رخ دادن است نشان می دهد آنچه که 
سیاستمداران آمریکایی در حال برنامه ریزی هستند آنگونه که آنها انتظار 
دارند پیش نخواهد رفت. مهم ترین اتفاقی که در روزهای اخیر در اردوگاه 
شرق اتفاق افتاده سفر فرستاده ویژه رهبرمعظم انقالب به مسکو و به احتمال 
قوی سپس به پکن و همچنین سفر رییس ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوری 
اسالمی به پاکستان است. این سفرها، و شواهد و قرائن فراوان دیگر نشان 
می دهد در شــرایط کنونی تحریم های آمریکا علیه ملت ایران یک »قمار 
سیاسی« است و گسترش همکاری های ایران با روسیه، چین، پاکستان، هند، 
ترکیه، عراق و دیگر کشورهای آسیایی مي تواند برای آمریکا شکستی قطعی 
در پی داشته باشد. لذا در سیاست خارجی و روابط بین المللی»سیاست به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران« برای مهار قدرت دفاعي و موشکي جمهوري 
اسالمي به دالیل مستند و تحلیل های گوناگون بین المللی برای آمریکا بسیار 
هزینه بر خواهد بود و به جای»بایکوت نفتی ایران« به »بایکوت تحریم های 
آمریکا«منجر خواهد شد از جمله: اوال رئیس جمهور آمریکا قطعا بازداشت 
نیروهای دریایی آمریکایی در سال 2016 و بازداشت نیروهای انگلیسی در 
سال 2007 توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس و شکست خفت بار واشنگتن 
و لندن و همچنین پرواز پهپاد ایرانی بر فراز ناو آمریکایی همزمان در نزدیکی 
یک جنگنده آمریکایی در سال2016 و غرق شدن نمونه ای از یک ناوهواپیمابر 
آمریکایی با استفاده از موشک های کروز و بالستیک در رزمایش نیرو های 
سپاه در سال 2015 و همچنین دیگر رزمایش های مین گذاری دریایی ایران در 
خلیج فارس را حتما به خوبی به یاد دارد. سال گذشته نیز دفتر اطالعات دریایی 
آمریکا در گزارش خود دکترین دریایی سپاه را مبتنی بر»سرعت«،»تعداد« 
و »دوام« ارزیابی و تاکید کرده بود» ســپاه توانسته با کشتی های تندرو و 
موشک های کروز و بالستیک و مین های ضدکشتی جدید به چنان توانمندی 
دست یابد که در مناطق عملیاتی خلیج فارس و تنگه هرمز قوی تر از گذشته 
عمل کند«.مقامات نظامی آمریکا هم هفته گذشته هرچند در یک فضاسازی 
روانی ادعا کرده بودند که از تنگه هرمز محافظت می کنیم، اما اذعان کردند 
»ایران توانایی بستن تنگه هرمز را در کوتاه مدت دارد، اما اگر تنگه هرمز 
بسته شود، بازکردن آن یک فرایند زمان بر و طوالنی و پرهزینه خواهد بود«! 
ثانیا رئیس جمهور آمریکا به خوبی می داند و باید بداند که حضور و نفوذ سازنده 
ایران در منطقه غیرقابل انکار و صدالبته غیرقابل حذف است و اگر ایران از 
گزینه های راهبردی خود در منطقه و به ویژه در تنگه هرمز استفاده کند بهای 
نفت سر به فلک خواهد کشید، تا جایي که کارشناسان نفتی و تحلیلگران 
بین المللی بازار نفت، قیمت 150تا 200 و حتی250 دالر را برای هر بشــکه 
پیش بینی کردند. برای رئیس جمهور آمریکا  آشکار است که افزایش قیمت 
نفت از یک سو موجب رکود در اقتصاد جهانی و کاهش رونق اقتصادی خود 
آمریکا که ادعایش را دارد، خواهد شد و از سوی دیگر افزایش قیمت هاي 
انرژي به ویژه بنزین در آمریکا در زمانی که جمهوری خواهان برای انتخابات 
میاندوره ای آماده می شوند، اصال سیاست تاجرمأبانه ای برای آینده ریاست 

جمهوری و حزبش نیست! 
ثالثا تردیدی وجود ندارد که عربستان و دیگر کشور های تولیدکننده 
نفت نمی توانند تولید خود را به حدی افزایش دهند که همه 4 میلیون و 200 
هزار بشکه نفت ایران را جبران کنند. رابعا درحالی که با وجود کاهش نسبي 
صادرات نفت ایران با تحریم هاي قبلي،ایران به خوبی آن مقطع را پشت سر 
گذاشت، کارشناسان بین المللی نفت پیش بینی کردند تحریم های جدید 
آمریکا فقط منجر به کاهش روزانه حداکثر حدود 500 هزار بشکه نفت ایران 
خواهد شد که از سوي کشورهاي متحدش قابل جبران است. آمریکا حتی در 
جریان جنگ تحمیلی در حمایت از صدام هم نتوانست در جنگ نفتکش ها، 

صادرات نفت ایران را به صفر برساند. 
خامسا همراهی نکردن کشورهای جهان با آمریکا چالش اساسی طرح 
نفتی آمریکاست. پوتین در دیدار فرستاده رهبرمعظم انقالب تاکید کرده 
»روابط نفتی ایران و روسیه می تواند تا سقف 50 میلیارد دالر افزایش یابد«. 
چین اولین و هند دومین خریدار نفت ایران نیز در مقابل تحریم های نفتی 
آمریکا اعالم کردند با حذف دالر، از طریــق یوان و روپیه با ایران معامله 
می کنند. چین قرار اســت با اعمال تعرفه بر نفت آمریکا، از طریق افزایش 
خرید نفت ایران نیاز خود را جبران کند.در حالي که برخالف تحریم ها و میل 
آمریکایی ها حجم تجارت ایران و چین اکنون به 31/6 میلیارد دالر رسیده، 
تهران– پکن با افتتاح بازارچه ویژه ایران در شهر بندری گوانجو که مکانی 
برای تجار سراسر دنیاست، تصمیم گرفتند روابط تجاری خود را بدون دالر 
هرچه بیشتر تقویت کنند. ترکیه و عراق هم دالیل منطقی خود را برای ادامه 
همکاری های نفتی با ایران دارند. برای کشورهای آسیایی مانند هند و ژاپن 
و کره جنوبی نیز تامین نفت از ایران در واقع یک توازن منافع است و اجرای 
سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران همزمان با اختالفات آمریکا با 
دیگر کشورها به علت جنگ تجاري و خروج از توافقنامه هاي بین المللي موجب 

تیره شدن روابط آمریکا با کشورهای بیشتری خواهد شد. 
سادسا رئیس جمهور آمریکا تالش داشت با دیدار با پوتین در هلسینکی 
فنالند و نزدیکی تاکتیکی با مسکو شاید بتواند کرملین را در طرح خود علیه 
ایران همراه یا حداقل فضایي رواني علیه ایران ایجاد کند اما دســت خالي 
برگشت و همان گونه که دیدار با رهبر کره شمالی تاکتیکی فریبکارانه در جهت 
کاهش تنش صوری برای تمرکز بر ایران بود و از دیدار ترامپ و کیم جونگ 
اون خروجی ملموسی بیرون نیامد، از نشست هلسینکی هم نباید انتظار 
بهبود روابط واشنگتن–مسکو جهت تضعیف روابط تهران-مسکو را داشت. 
2- اما علی رغم واقعیت های موجود که از شکست آمریکا در جنگ جدید 
اقتصادی با ایران حکایت دارد،آنچه که آمریکاییها را امیدوار کرده که شاید 
بتوانند به اهداف خود برسند، جنگ روانی همزمان با جنگ اقتصادی است 
که مي خواهند با فریب افکارعمومی و با تغییر محاسبات مسئوالن و ایجاد 
شکاف و تفرقه، ملت ایران را بترسانند و مردم را رودرروی نظام برآمده از 
رای خود قرار دهند. در این زمینه در تازه ترین اقدام، دولت ترامپ با تصویب 
طرحی که در زمان اوباما تهیه شده بود، از کنگره خواسته فقط 18 میلیون 
دالر برای تشدید جنگ روانی علیه ملت ایران به دو رسانه فارسی زبان رادیو 
فردا و صدای آمریکا که با هدایت سیا و وزارت خارجه آمریکا برنامه پخش 
می کنند، اختصاص دهد!. هرچند این جنگ روانی متاسفانه با سیاست های 
 اشتباه دولت تدبیر و نفوذ جریان غربگرا در ارکان اجرایی تاحدودی تاثیر خود 
را به ویژه در بازار ارز و سکه و افزایش قیمت ها گذاشته اما خود کارشناسان 
آمریکایی به موفقیت نهایي جنگ رسانه ای علیه ملت ایران نیز تردید دارند، 
تاجایی که خود توماس هیل که با همکاری اد رویس رئیس کمیته امورخارجه 
مجلس نمایندگان آمریکا روی طرح کمک به رسانه های فارسی زبان کار کرده، 
کارآمدی و تاثیر رســانه اي آمریکا را زیر سؤال برده و گفته »هیئت رئیسه 

سخن پراکنی نمی تواند مردم و مخالفان ایران را یک جهت کند«.
3- اما آقای روحانی به جای سفر بي دستاورد به اتریش و سوئیس که نه 
حجم قابل مالحظه تجاری–اقتصادی و نه روابط سیاسی قابل تاملی با ایران 
دارند، بهتر بود سفر به روسیه و چین و هند و کشورهای آسیایی را در دستور 
کار قرار می داد. چرا که اوال می توانست پیام روشني هم به اردوگاه غرب و هم 
به اردوگاه شرق بدهد. با این رویکرد است که می توان در آینده در هرگونه 
مذاکره ای با غربی ها از جمله در همین »مذاکرات بسته ای برجام«، قدرت و 

نفوذ اروپایی ها را کاهش و موضع جمهوری اسالمی را افزایش داد.
ثانیا نگاه به شرق و همکاری های جنوب–جنوب سلطه آمریکا در منطقه 
و نقش دالر در جهان را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد و ابزارهای آمریکا 
برای تضعیف این همکاری ها را به همان میزان کمتر می کند. برهمین اساس 
است که ران پال نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و هپیل معاون سابق کاخ 
سفید درخصوص تحریم های ایران اذعان دارند که»سیاست نفتی آمریکا 
علیه ایران نتیجه معکوس برای آمریکا خواهد داشت و بایکوت نفتی ایران 

را به بایکوت شدن تحریم ها تبدیل می کند«.
4- »برای ما مهم نیست که حقایق چه هستند«! این سخن معاون بوش 
رئیس جمهور اسبق آمریکا در اوت1988 است که نشان می دهد عدم درک 
حقایق موجود و نادیده گرفتن واقعیت ها در سیاست خارجی آمریکا به 
یک اصل تبدیل شده است.لذا دولت تدبیر باید بداند آمریکا نه براساس 
حقایق با شــما مذاکره کرد و نه براساس حقایق زیر میز مذاکره و برجام 
زد، اما دولت تدبیر براساس واقعیت ها و حقایق موجود باید از یک طرف 
در سیاست خارجی با نگاه به شرق هرچه سریع تر خود را از دام برجام و 
اردوگاه غرب رها کند تا بتواند »حفظ عزت ملت عزیز ایران«را در دستور 
کار خود قرار دهد و از سوی دیگر در سیاست اقتصادی با نگاه به درون، 
هرچه سریع تر خود را از دام نفوذی ها رها کند تا »بر مشکالت فائق آید و 
توطئه های آمریکا را ناکام بگذارد«، البته به شرطی که به فرمایش رهبرمعظم 

انقالب »اقدامات الزم را انجام دهد«!.

ناكامی آمریکا
به شرط اقدامات الزم

دكتر محمدحسين محترم

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
سیاست خارجی مجلس با اعالم این 
خبر که »مذاکره والیتی با پوتین بنا 
بر درخواست روحانی از رهبر انقالب 
اســت«، گفت:والیتی  انجام شده 
از جانب رئیس جمهور را  ماموریتی 

اجرا کرد.
بیگــی، عضو  ابوالفضــل حســن 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی با اعالم این 
خبر که »مذاکره والیتی با پوتین بنا بر 
درخواست روحانی از رهبر انقالب انجام 
شده است«، اظهارداشت: رئیس جمهور 
با توجه به شــرایط فعلی از مقام معظم 
رهبری کمک خواســتند که با توجه به 
مذاکرات پیچیده و شــرایطی که وجود 

دارد، از شــخصیت هایی کــه تجربیات 
خوبی دارند برای کمک به دولت استفاده 
شــود. بنا به درخواســت آقای روحانی، 
رهبر انقالب اجازه دادند که آقای والیتی 

به کمک دولت بیاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس در گفت و گو با مهر با 
تاکید بر اینکه آقای والیتی در ســفر به 
روسیه ماموریتی از جانب رئیس جمهور 
را اجــرا کرد، گفت: آقــای والیتی پیام 
رسمی و کتبی رئیس جمهور را به آقای 
پوتین تســلیم کرد. از سوی دیگر چون 
رئیس جمهور روسیه عالقه مند به مقام 
معظم رهبری است، بنابراین آقای والیتی 
پیام شفاهی مقام معظم رهبری را نیز به 

رئیس جمهور روسیه رساند.

حسن بیگی:
مذاکره والیتی و پوتین 

با درخواست روحانی از رهبر انقالب انجام شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دروغ 80 ميليارد دالری
طرح تازه فریب

سرویس سیاسی-
روزنامه های حامی دولت و طیف 
درباره  دیروز  اصالح طلب  به  موسوم 
یورویی)بعضی  تسهیالت 80میلیارد 
از منابع یورو و بعضــی دالر عنوان 
کرده اند( اروپا به ایران نوشــتند این 
درحالی است که رقم 80میلیارد یورو 
کل ســرمایه این بانک است و دیگر 
اینکه دیروز رئیس این بانک همکاری 

با کشورمان را منتفی دانست. 
زمانی نــه چنــدان دور روزنامه های 
طیف موســوم به اصالح طلب با تیترهایی 
بــزرگ و کوچک موضوع ضرر بزرگ را در 
بوق می کردند. آنهــا در این پروژه درصدد 
بودند تا به مخاطبان این معنا را القا کنند 
که هر روز که برجام به تاخیر می افتد کشور 
100میلیون دالر متضرر می شــود! برجام 
امضا شــد و چندماه بعد اجرا شد اما آنچه 
مشخص شد این بود که این انگاره سازی ها 
تنها مصرفش بسترسازی برای پذیرش برجام 
بوده است! چندسال از آن روزها گذشته اما 
گویا قرار است این قبیل غیرواقع نمایی های 
این طیف ادامه داشته باشد. دیروز خبری 
در صفحات نخست روزنامه های طیف موسوم 
به اصالح طلب که حیرت انگیز و قابل تامل. 
خبری که از اختصاص تسهیالت 80میلیارد 

یورویی اروپا به ایران خبر می داد.
نقطه آغاز: ضرر روزانه

 100میلیون دالر!
روزنامه ایــران )ارگان دولت( در این 
باره در شماره دیروز خود نوشت: »صندوق 
سرمایه گذاری اروپا که فعالیت آن حمایت 
از کارآفرینی و نوآوری است برای ایران هم 
فعال شده اســت. این صندوق تسهیالت 
80 میلیارد یورویی خود را در اختیار ایران 
قرارخواهد داد تا صنایع کوچک و متوسط 
بتوانند از آن بهره ببرند.آن گونه که در سایت 
صندوق سرمایه گذاری اتحادیه اروپا به اسم 
EIF آمده است فعالیت آنها محور ضمانت 

سرمایه گذاری است.«
امــا این صنــدوق اروپایــی مهربان! 
چیســت؟ روزنامه ایــران در ادامه مطلب 
خود نوشت: »صندوق یاد شده یک مؤسسۀ 
تخصصی مالی ریسک است تا از شرکت های 
کوچک و متوسط )SME( در سراسر اروپا 
حمایت کند. سهامداران این مجموعه بانک 
سرمایه گذاری اروپا )EIB(، اتحادیه اروپا، 
نماینده کمیسیون اروپا و طیف وسیعی از 
بانک ها و مؤسسات مالی و خصوصی است. 
فعالیت آنها با استفاده از منابع خودشان یا 
توسط بانک سرمایه گذاری اروپا، کمیسیون 
اروپا، کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا یا 
سایر اشخاص ثالث انجام می شود. با توسعه 
و ارائه محصوالت هدفمند مالی به واسطه 

صندوق سرمایه گذاری اتحادیه اروپا، از قبیل 
بانک ها، شرکت های تضمین، ارائه دهندگان 
خدمــات قرضه کوچــک و صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی، دسترسی صنایع 
کوچک و متوســط به منابع مالی افزایش 

پیدا می کند.«
در ادامه روزنامه دولت افزوده اســت: 
»در گذشته اسم کشورهای متعددی برای 
دریافت تسهیالت از صندوق سرمایه گذاری 
اتحادیه اروپا وارد شــده است و حال طبق 
آخرین خبرها ایران هم در فهرســت این 
صنــدوق مهم و اســتراتژیک قرار گرفته 

است.« 
و با این اوصاف این روزنامه هیجان زده 
از یک خبر بزرگنمایی شده نتیجه گیری 
می کنــد: »از آنجا که ورود به این صندوق 
بعداز خروج آمریکا از برجام بوده است، نشان 
می دهد که ایران می تواند حتی بدون آمریکا 

برجام را ادامه دهد.«
دروغ 80میلیارد یورویی!

ایــن میان  اصلی تریــن موضوع در 
اختصاص 80میلیارد یورو تســهیالت به 
ایران است! این خطی است که در شماره 
ایران، اطالعات،  دیروز روزنامه هایی نظیر 

مردمساالری و همشهری دنبال شد. 
روزنامه ایران در شماره دیروز خود، در 
ادامه مطلب فوق نوشت: »فریال مستوفی 
عضو اتــاق بازرگانی ایران بــا بیان اینکه 
صندوق ســرمایه گذاری اتحادیه اروپا 80 
میلیارد یورو اعتبــار می تواند برای ایران 
در نظر بگیرد...« و ســپس در ادامه از قول 
»پدرام ســلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران« نوشت: »80 میلیارد یورو اعتبار از 
سوی اتحادیه اروپا برای تسهیل در روابط 
تجاری بین شرکت های کوچک و متوسط 
ایران و اروپا در نظر گرفته شــده اســت. 
براین اساس یک تشکل اقتصادی در اروپا 
مسئولیت را برعهده بگیرد و اتاق بازرگانی 
ایران زمینه ســاز همکاری مشترک میان 
بنگاه های کوچک و متوســط هر دو طرف 

خواهد شد.«
آیا واقعا این تشکل اقتصادی مهربان 
80میلیارد یورو تسهیالت به ایران اختصاص 
داده است؟! به راستی اروپا اینقدر تغییر رویه 
داده؟ همان اروپایی که در دهه 1380وقتی 
بدون آمریکا با ایران به مذاکره پرداخت و 
ایــران نیز تمام تعهدات را عمل کرد باز به 

وعده هایش جامه عمل نپوشید!
موضوع از این قرار است که سرمایه این 
صندوق 80میلیارد یورو است. یعنی حتی 
به فرض همکاری این تشــکل اقتصادی با 
ایران مشخص است که کل سرمایه خود را 
به ایران اختصاص نخواهد داد. تالش این 
طیف از روزنامه ها برای بزرگنمایی از یک 

موضوع دقیقا همان روشــی است که در 
روزگار مذاکرات برای متقاعد کردن افکار 
عمومــی و مجلس برای همراهی با برجام 

به کار گرفته شد.
انکار بانک سرمایه گذاری اروپا

دیروز اما خبری منتشــر شــد که از 
اساس همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا 
را بــا ایــران رد کرد. خبرگزاری تســنیم 
به نقــل از رویترز در این رابطه نوشــت: 
»رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا می گوید 
کــه از تالش های اتحادیه اروپا برای حفظ 
توافق هسته ای سال 2015 با ایران )برجام( 
حمایت می کند، اما هشدار داد که وام دهی 
به ایران می تواند این بانک را تضعیف کند.«
»وِرنِر هویر«، رئیس بانک سرمایه گذاری 
اروپا در جریان یک کنفرانس خبری گفت:  
»هیچ بانک اروپایی وجود ندارد که در حال 
حاضر بتواند در ایران و با ایران تجارت کند.«
رئیس بانــک ســرمایه گذاری اروپــا 
بلندمدت  بازوی ســرمایه گذاری های  که 
غیرانتفاعی اتحادیه اروپا است در ادامه افزود:  
»ما باید به این واقعیت توجه کنیم اگر در 
ایران فعال می بودیم، مدل کسب وکار بانک 

را در معرض خطر قرار می دادیم.«
این سخنان در شرایطی بیان می شود 
که اتحادیــه اروپا بــرای کمک به حفظ 
ارتباطات اقتصادی با ایران در مقابل تصمیم 
آمریکا برای خروج از برجام و اعمال دوباره 
تحریم  ها علیه ایران، از این بانک خواسته 

بود تا با ایران تجارت کند.
اروپا و کارگردانی سناریویی 

FATF برای
گویا چندماه قبل اتحادیه اروپا نام ایران 

را در فهرست کشورهای مجاز برای معامله 
در این بانک قرار می دهد. همین قرار گرفتن 
نام ایران در لیســت این بانک سبب شد تا 
روزنامه های طیف موســوم به اصالح طلب 
چنان ذوق زده شــوند که کل سرمایه آن 
را در ارتباط بــا ایران عنوان کنند و آن را 
نشــانه ای از عزم جــدی اروپا برای حفظ 

برجام بدانند!
اما اکنــون »وِرنِر هویر«، رئیس بانک 
سرمایه گذاری اروپا می گوید که بیم آن دارد 
که تحریم های آمریکا باعث نگرانی خریداران 
اوراق قرضه از این بانک شود، به خصوص 

خریداران اوراق این بانک در آمریکا.
با این وجود این ســؤال مطرح است 
که آیا مقام های ارشد اتحادیه اروپا از آنچه 
این روزها رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا 
می گوید بی اطالع بوده اند؟ یا اینکه قبل از 
قرار دادن نام ایران در لیست مشتریان این 

بانک با مدیر آن مشورت نکرده اند؟
آنچه از این مبحث به ذهن می رسد 
این اســت که گویا سه کشــور اروپایی 
قدم به قدم در حال اجرای ســناریویی 
هســتند که در نهایت بــه ایران بگویند 
ببینید ما تالش خویش را انجام دادیم اما 
 نشــد و تنها چاره کار این است که ایران

FATF را بپذیرد!
در بــاره این زیــاده خواهی همراه با 
نیرنگ اروپا باید بــه این نکته توجه کرد 
کــه اکنون ایران و اروپــا در حال مذاکره 
در مــورد اجرای تعهــدات برجامی غرب 
هستند اما اروپا در این میان سعی دارد تا 
کنوانسیون مالی- بانکی )FATF( دیگری 

را به کشورمان تحمیل کند.

واعظی تغيير كابينه
با توجه به شرایط جنگ اقتصادی را 

تأیيد كرد
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت:  
پیش حجت االسالم  در سفر سال 
ترامپ 8  نیویــورک،  به  روحانی 
مالقات  و  گفت وگو  درخواست  بار 
با رئیس جمهــور را از تیم ایرانی 

کرده بود.
به گزارش فارس، محمود واعظی 
رئیس دفتــر رئیس جمهور ظهر دیروز 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به سؤالی درباره 
تغییرات کابینه اظهار داشــت: امروز 
با شــرایط جدیدی مواجه هستیم که 
بعــد از خروج آمریکا از برجام و برخی 
تحریم هــا ی به وجود آمــده و مهم تر 
از آن جنگ روانی کــه به ملت ایران 
تحمیل می شــود. رئیس جمهوری در 
حال بررســی اسامی مختلف هستند 
تا در فرصت مناســب برخی تغییرات 
انجام شــود. وی افــزود: نیازمند آن 
هستیم اعضای کابینه با شرایط جدید 
وضعیت را تنظیم کنند؛ رئیس جمهور 
برخی از اعضای کابینه را که در شرایط 
عادی انتخاب کردند بررسی می کنند 
تا برخی از تغییرات انجام شود. اسامی 
و تعداد تغییرات در دولت را شــخص 
آقای رئیس جمهور اعالم خواهد کرد. 
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به 
این سؤال که آیا تغییر در تیم اقتصادی 

دولت خواهد بود، گفت: تغییر در تیم 
اقتصادی هم خواهد بود.

واعظــی همچنین بیان داشــت: 
در سفر ســال پیش حســن روحانی 
به نیویورک، ترامپ 8 بار درخواســت 
گفت وگو و مالقات با رئیس جمهور را از 

تیم ایرانی کرده بود.
سه نقشه راه

 برای عبور از وضعیت کنونی
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به 
این پرسش که آیا دولت برنامه ای برای 
برون رفــت از وضعیت فعلی دارد یا نه، 
گفت: گروهی با محوریت سازمان برنامه 
و بودجه به دستور رئیس جمهور سه نقشه 
راه را برای عبور از وضعیت فعلی آن هم 
پیش از آنکه ترامپ به شکل رسمی اعالم 
کند که از برجام خارج می شود، در نظر 
گرفتند که به تدریج مطرح خواهند شد.
وی همچنین با  اشاره به نامه ای که 
 FATF به امضای محسن رضایی درباره
منتشر شده بود گفت: نامه ای که آقای 
محسن رضایی امضا کرده را ما بررسی 
کردیم و بخش هایی از آن ربطی به مجمع 
تشخیص ندارد و به شورای عالی امنیت 
ملی مربوط می شــود که در هر حال به 
نظرم کار عجوالنه ای صورت گرفته، ولی 
در نهایت پاسخ به این نامه نیز از سوی 

آقای روحانی اعالم خواهد شد.

نکته

خبر دوتابعیتی بودن سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در 
فنالند، بالفاصله پس از انتشار، به یک خبر داغ- و البته بسیار 
مهم- تبدیل شد. خانم فرشچی این خبر را تکذیب کرده است 
ولی آقای کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مدیران 
دو تابعیتی مجلس اعالم کرد که، ایشــان معاون محیط زیست 
دریایی سازمان محیط زیست دوتابعیتی است و تابعیت آمریکا 
را دارد. اینکه سفیر جدید ایران در فنالند دوتابعیتی است یا نه، 
علی رغم اهمیت آن، موضوع این وجیزه نیست. در این نوشته 
روی سخن با کسانی است که از کنار پدیده »دوتابعیتی ها« به 
آســانی عبور می کنند و اصرار دارند آن را کم  اهمیت قلمداد 

کنند! بخوانید!
1- کســانی که به تابعیت آمریکا در می آیند  »دو تابعیتی« 
نیستند، بلکه مطابق ســوگندی که یاد می کنند باید تابعیت 
قبلی خود را رها کرده و تنها در تابعیت آمریکا باشند. در اولین 
جمله از متن سوگندی که داوطلبان کسب تابعیت آمریکا یاد 
می کنند و مطابق قوانین آمریکا ملزم به آن هستند، آمده است؛ 
»سوگند یاد می کنم که هرگونه تابعیت و ملیت قبلی خود را به 

طور کامل ترک کنم«.
I hereby declare, on oath, that I absolutely 

and entirely renounce and abjure all allegiance 
and fidelity to any foreign prince, potentate, 
state, or sovereignty of whom or which I have 
heretofore been a subject or citizen.

از این روی کسی که تابعیت آمریکا را می پذیرد دو تابعیتی 
نیست، بلکه تابعیت ایرانی خود را به طور کامل نفی کرده و فقط 

یک تابعیت دارد و آن تابعیت آمریکا  ست.
2- کســانی که تابعیت اصلی خود را رها کرده و به تابعیت 
آمریکا در می آیند رسما متعهد می شوند که در جنگ و یا هرگونه 
درگیری و تخاصم آمریکا با یک کشور ثالث، مانند سایر اتباع 
آمریکا در خدمت دولت و ارتش آمریکا باشند و از منافع آمریکا 

در مقابل طرف درگیر دفاع کنند!
3- آمریکا بارها به صراحت اعالم کرده است که براندازی 
جمهوری اسالمی را به عنوان یک خط استراتژیک در دستور کار 
دارد و طی40 سال گذشته نیز هیچ فرصتی را برای کینه توزی و 

دشمنی علیه ایران و ایرانی از دست نداده است.
4- اساسا کسی که به تابعیت کشور دیگری در می آید، آن 
کشــور را به وطن خود ترجیح داده است. چرا که در پذیرش 
تابعیت وطن خود اراده ای نداشته است ولی تابعیت کشور دیگر 

را با میل و اراده خویش پذیرفته است!
5- با توجه به نکات یاد شــده، ســپردن مسئولیت ها و 
مدیریت های نظام به افرادی که به تابعیت آمریکا درآمده اند، 
یعنی سپردن مسئولیت های جمهوری اسالمی ایران به اتباع 
آمریکا. آنهم نه اتباع معمولی آمریکا که بعضا با مواضع و عملکرد 
دولت آمریکا موافق نیستند، بلکه سپردن مسئولیت به آن دسته 
از اتباع آمریکا که سوگند خورده اند با جمهوری اسالمی ایران 

به مقابله برخاسته و سر جنگ داشته باشند!
6- و باالخره بدیهی اســت که سخن درباره سفیر جدیداً 
معرفی شــده ایران برای فنالند نیست و امیدواریم همانگونه 
که خود گفته اند تابعیت آمریکایی نداشته باشند و در گزارش 
کمیته تحقیق و تفحص مجلس  اشتباهی رخ داده باشد. سخن 
درباره تک تابعیتی هایی اســت که به غلط دوتابعیتی معرفی 
می شــوند و متاسفانه در برخی از مسئولیت ها و مدیریت های 

نظام جاخوش کرده اند!
حسين شریعتمداری

 تک تابعيتی، نه دو تابعيتی!


