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* از سخنان آقای رئیس جمهور در یزد، این طور استنباط می شود که عملکرد آقای 
رئیسی در مبارزه با فساد در این مدت کوتاه بسیار مؤثر بوده که اینگونه ایشان را 
عصبانی کرده است. امیدوارم رئیس  محترم قوه قضائیه بدون ورود به حواشی همچنان 
با عزم راسخ برخورد قاطع با فساد و عوامل آن را ادامه بدهند. آقای رئیس جمهور به 
جای شعار و خشمگین شدن از آقای رئیسی یاد بگیرد و مانع تعطیلی کارخانه ها شود.
2088---0915و5830---0915

* آقای روحانی گویا ناگهان احساس کرده بود که برای تبلیغات انتخاباتی دور دوم 
ریاست جمهوری به شهر یزد رفته است که به تخریب دولت های قبلی و طرح ادعای 
پاک دستی دولت اول خود پرداخت و از فتنه گران تقدیر کرد. ولی خداوند از کسانی 
که فقط با شعار 7 سال مردم را سر کار گذاشتند و فقط چشمان خود را به عنایت 

خارجی ها دوختند نمی گذرد.
رحمانی
* آقای رئیس جمهور! چرا آدرس اشتباه می دهید؟ مردم زندگی شما و مدیرانتان و 
حقوق ها و پاداش ها و حیف و میل ها و ریخت و پاش هایتان را به چشم خود می بینند!
0919---6858
* کســانی برای مردم یزد حرف از عدالت و مبارزه با فســاد زدند که نزدیک ترین 

کسان شان جزو مفسدان اقتصادی کشور هستند! آیا جالب نیست؟!
محمدمهدی رحمانی
* موافقان دولت امروز به منتقدان دولت تبدیل شده اند. آیا آقای روحانی می خواهد 
دهان این موافقان دیروز و مخالفان امروز را هم ببندد و قلم های شــان را بشکند؟ 

ایشان در یزد به دنبال چه بود؟
021---1237

*حاشیه ســازی های اخیر آقای رئیس جمهور به خاطر این است که دستش خالی 
است و در این 6 سال گذشته مردم از مسئولین فقط حرف شنیده اند.

090---3107
*آقای روحانی در شــهر یزد طاقت شنیدن صدای جوانان انقالبی را نداشت و به 
جای پاسخ به مطالبات بحق جوانان به جاده خاکی زد و به همان ادبیات نادرست 

دوره انتخابات متوسل شد.
0912---2113
* در یزد، مردم فریاد می زدند حاشیه را رها  کن ملت گالیه مند است! رئیس جمهور 
می گفت این صدای چند جوان است، صدای ملت نیست! دستگاه قضایی کارهای 
نمایشــی را رها کند! چرا به تخلفات میلیاردی رسیدگی نمی کند؟! و تهدید کرد 
به هر سفری که بروم اینها را می  گویم! البته شاید برادر رئیس جمهور یکی از این 
میلیاردرها نبود که دستگاه قضایی رسیدگی کرد. به نظر می رسد بیش از هرچیز از 
زندانی شدن برادر خود و همکاران و امثال او که یکی پس از دیگری با رسیدگی و 
محاکمه به زندان می روند دلگیر است. ولی کاش آقای رئیس جمهور عملکرد خود را 
ارائه می کرد. چون تاریخ مصرف تخریب دیگر نهادها پس از 7 سال ریاست جمهوری 

تمام شده است.
عشقی
* جهانگیری می گوید سرمایه اجتماعی از دست رفته است. باید گفت اگر چنین 
باشد سرمایه اجتماعی را امثال فریدون و برادر شما و شبنم خانم ها و آن یکی دختر 

مظلوم وزیر و... به این وضع درآورده اند!
0912---4331
* مشکالت اقتصادی کشور با دخیل بستن آقای رئیس جمهور به سران فتنه 88 
حل نخواهد شد. این سیاسی کاری ها موقعیت ایشان را از امروز هم بدتر خواهد کرد 

و بیشتر از چشم ملت می افتند.
0919---8718
* نتیجه بیش از 6 سال فعالیت دولت مدعی تدبیر و امید به نظرم از این قرار است: 
رشد حداقل 4 برابری قیمت ارز و سکه، رشد 20 برابری قیمت مسکن و اجاره بها، 
رشد بیکاری، رشد تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها، رشد هزینه زندگی 
مردم اعم از آب، برق، گاز، نان، رشد فقر و ناتوانی مردم، رشد افت تحصیل در اکثر 
مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه ها، رشد آمارهای کاذب دستگاه های دولتی، رشد 
وعده های مردم فریب، رشد ناامیدی 70-60 درصدی مردم از دولت و... آقای روحانی 

در یزد این ها را باید می گفت.
کریمی
* وضعیت فعلی رئیس جمهور همانند فردی اســت که در باتالق افتاده و هرچه 
بیشــتر دست و پا می زند بیشتر فرو می رود و متأسفانه آنچه روز یکشنبه در یزد 

دیده شد چنین بود.
0902---9961

* امام راحل)ره( و معمار کبیر انقالب اسالمی از امام خامنه ای به عنوان خورشید 
که نورافشانی می کند یاد کردند. بر همه دلسوزان و انقالبیون الزم است قدردان این 
وجود ذی جود و خورشید انقالب باشند و با تمام وجود فرموده های او را عمل کنند 
و ان شاءاهلل با تشکیل دولت جوان و انقالبی تمدن نوین اسالمی را برای زمینه سازی 

ظهور منجی عالم بشریت مقدمه چینی کنند.
0084---0911 و 3949---0912و7250---0919
* به فرض توضیحات ســخنگوی بانک کشاورزی درست باشد، طبق چه قانونی 

به هر یک از آن افراد مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون تومان پاداش داده اند؟
0915---1648
* بــه اندک طرفداران تصویب  FATF ماننــد آقای صدر باید گفت ابتدا افتضاح 
برجامی را که بــه وجود آورده اند پاک کنند تا نوبت به دیکته های جدید غربی ها 
برسد. همین االن اجرای غیرقانونی چند بند از  FATF توسط دولت موجب قطع 
همکاری بانک های داخل کشور با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به عنوان یک رکن 

مهم سازندگی کشور شده است.
0933---2977
* وقتی دکتر ظریف می گوید حتی در صورت تصویب  FATF من و رئیس جمهور 
تضمین نمی دهیم که مشکل حل شود، چرا برخی یقه چاک می کنند که منتقدین 
بایــد عوارض و تبعات عدم تصویب آن را بپذیرنــد! مگر تبعات برجام بدفرجام و 

خسارت محض را شما پذیرفتید؟!
عسگری
* غرب باورانی که برجام سراسر خسارت محض را به نظام و مردم تحمیل کردند 

امروز هم دست بردار نیستند و دنبال تحمیل  FATF هستند.
0918---4320
* تا وقتی که ایران به صورت یک طرفه متعهد به برجام است غربی ها و عوامل آنان 
در داخل با این بهانه می توانند کشــور را عقب نگه دارند. تنها راه نجات خروج از 

برجام و نپذیرفتن تحمیل های جدید دشمنان است.
0912---3104
* دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه برای آزادی ایرانیان در بند دشمنان بسیار 
ضعیف است. با شیوه مدیریتی که در حال حاضر بر دستگاه دیپلماسی کشور حاکم 
می باشد هیچ حقی ستانده نشده و دشمنان در شرارت علیه ایران جسورتر می شوند.
0912---4726
* دولت باید حرکت های تبلیغاتی و بی خاصیت میلی متری گام های خود در کاهش 
تعهدات را در توافق هسته ای به حرکت های دائم و جدی تبدیل کند. در ضمن مردم 

دیگر اجازه مذاکره جدید را به هیچ وجه نخواهند داد.
0933---4415
* از نمایندگان مجلس و دولت انتظار می رود پاسخ یاوه گویی نماینده مجلس ترکیه 
را در مورد رفتار ناهنجار برخی تماشــاگران انگشت شمار تیم تراکتور را بدهند تا 

درسی برای یاوه سرایی های مزدوران دیگر هم بشود.
0935---2242
* هوشیاری وزارت اطالعات در شناسایی اهداف شورای فرهنگی انگلیس خبیث 
شایســته تقدیر اســت. باید از جذب جوانان به این مؤسسات وابسته به این روباه 
پیر جلوگیری کرد. از نام گذاری برخی معابر به نام قهرمانان ضدانگلیسی نیز نباید 

غفلت شود.
خلیلی
* آمریکایی ها مدعی شده اند توپ لیزری ساخته اند که قرار است با حمله پهپادی 
مقابله کند. البد با این تبلیغ قرار است باز هم برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
دوشیده شوند! زیرا آمریکایی ها ساخت این دستگاه را بسیار پرهزینه عنوان کرده اند، 

همانند هزینه دیگر سالح هایی که بارها توسط انصاراهلل منهدم شده اند.
0919---3767

6 سال فرصت داشتید
از وابستگی به درآمد نفت بکاهید

عضو هیئت رئیسه مجلس و حامی دوآتشه برجام می گوید باید معجزه رخ دهد که 
بودجه از نفت جدا شود و برای عدم اتکا به نفت، یک برنامه حداقل پنج ساله نیاز است.
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایلنا و درباره اینکه گفته می شــود بودجه امســال 
بدون وابســتگی به نفت بسته شده است آیا این اتفاق خواهد افتاد، به ایکنا گفت: 
بودجه ما همیشه متکی به نفت بوده و هست و بعید می دانم معجزه ای رخ دهد که 

از نفت جدا شود.
وی افزود: درآمدهای کشــور مشخص است؛ نفت، مالیات، صادرات غیرنفتی و 
عوارض گمرکی محل هایی که بودجه از آن تامین می شود منابع دیگری نداریم که 

پاسخگوی کشور باشد.
وی درباره ســازوکار جدایی بودجه از نفت گفت: به اعتقاد من اگر می خواهیم 
بودجه ما از نفت جدا شود باید یک برنامه ریزی حداقل پنج ساله داشته باشیم تا بتوانیم 

به مرور زمان شریان های نفتی را ببندیم و اال که به راحتی می توانیم حرف بزنیم.
نعمتی همان نماینده ای است که در جلسات بررسی محتوای برجام در کمیسیون 
ویژه مجلس، سرسختانه از برجام حمایت می کرد و چشمک او به عراقچی در جلسه 
معروف شد. او در انتخابات مجلس گذشته به خاطر همین خدمات، در فهرست ائتالفی 
امید قرار گرفت هرچند که بعدها برای سهم خواهی در مجلس، میان اصالح طلبان و 

برخی مدعیان اعتدال اختالف افتاد.
آنچه درباره سخنان این نماینده قابل توجه است، انتظار معجزه داشتن برای جدایی 
بودجه از نفت است و حال آنکه رهبر حکیم انقالب از حداقل یک دهه قبل- و به ویژه 
در سال های اخیر با تاکید بیشتر- خواستار اهتمام دولت بر کاهش وابستگی به نفت 

از طریق حمایت از رونق تولید و تنوع بخشیدن به صادرات بوده اند.
اما متاسفانه نگرش تن آسانانه خام فروشی نفت و حاضری خوری موجب شد به 
ویژه پس از برجام وابســتگی به درآمد نفت شدت یابد و پس از کاهش درآمدهای 
نفتی در اثر بازگشت تحریم های نفتی، کشور با مشکل منابع درآمدی روبه رو شود. در 
واقع، اگر آن نگاه عافیت طلبانه نبود، دولت از 6 سال قبل فرصت داشت وابستگی به 
درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما متاسفانه دولتمردان، افزایش فروش نفت را به عنوان 
دستاورد، برای مردم فاکتور کردند و نماینده های منفعل نیز پذیرفتند و تکرار کردند.

معلق بازی نماینده وطن فروش
که کروبی او را صدای اسرائیل خواند

عضو فراکســیون تندروها در مجلس ششم می گوید اصولگرایان نگذاشتند جو 
بایدن به ایران بیاید وگرنه حمایت سناتورهای آمریکایی درباره برنامه های صلح آمیز 

را جلب می کردیم.
احمد شــیرزاد در گفت وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: برجام تعهدي ۱۵0 
صفحه اي اســت که ابعاد و زوایاي مختلف دارد. اینکه برخي فقط به یک بخش از 
موضوع توجه مي کنند و براي نمونه مي گویند چون آمریکا تحریم جدید وضع کرد 
باید از برجام خارج شویم، صددرصد اشتباه است. مسئله به این سادگي نیست و به 

صرف تحریم یا برخورد آقاي  ترامپ نباید این چنین برجام را به مسلخ برد.
وی افزود: من برجام را شکست خورده نمي دانم و این توافق کماکان در صحنه 
سیاســي ما را در موضعي برتر قرار داده است. برجام براي ما سکوي ایستادن است 
که اگر از بین برود ما مانند تخته سنگي در میان امواج هرروز شاهد اتفاق و مشکلي 
جدید خواهیم بود. باید قدر برجام را بدانیم؛ چرا که سکوي ایستادن ما و سند برتري 

ما در عرصه سیاسي است.
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم همچنین گفته است: به خاطر دارم 
همین آقاي بایدن، معاون باراک اوباما که از کاندیداهاي اصلي جریان دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوري آمریکا است، در زماني که سناتور بود طي نامه اي پیشنهاد 
کرد که به همراه چند ســناتور دیگر به ایران ســفر کنند و بازدیدي از ایران داشته 
باشند. در آن زمان دولت اصالحات و مجلس ششم استقرار داشت و انجام این سفر 
در قالب پارلماني مي توانســت دستاوردهاي فوق العاده اي براي کشور داشته باشد و 
یخ  روابط دو کشــور را ذوب کند، اما متأسفانه در آن زمان تنگ نظري اصولگرایان 

سبب شد این سفر انجام نشود. 
وی همچنین گفت: تصور کنید اگر آن روز توانسته بودیم حمایت چند سناتور را 
براي برنامه هاي صلح آمیزمان جلب کنیم تا چه اندازه از فشارها علیه کشورمان کاسته 
مي شد. االن برخي از آنها کاندیداي ریاست جمهوري بودند و دست کم مي توانستند 
صداي مردم ایران را به گوش افکار عمومي در آمریکا برسانند. براي نمونه آقاي برني 
سندرز، نسبت به دیگر کاندیداها همواره مواضع بهتري نسبت به ایران دارد، ما چرا 

نمي توانیم با این ها ارتباط موثر برقرار کنیم؟ 
یادآور می شود شیرزاد همان کسی است که در مجلس ششم مدعی شد ایران 
درباره برنامه هســته ای خود ۱9 سال به دنیا دروغ گفته و اکنون دم خروس بیرون 

افتاده است)!(
این سخنان ضد ایرانی- که نظیر آن در وطن فروشی های سازمان منافقین پیدا 
می شود- باعث شد مهدی کروبی رئیس مجلس، به شدت اعتراض کند و او را صدای 

رادیو اسرائیل بخواند.
اما درباره ســخنان اخیر شــیرزاد باید گفت: هدف اصلی و اعالمی دولت برای 

مجاب کردن مردم و نظام به توافق برجام، لغو تحریم ها بود اما وی به دالیل کاماًل 
مشــخص می گوید نباید مطالبه لغو تحریم ها را داشت بلکه باید خود را مانند یک 
غریق پنداشت که روی تخته سنگ ایستاده است!! واقعاً اگر ایران در چنین موضع 
ضعفی قرار داشــت، دولت اوباما حاضر می شد فرصت نجات به ایران بدهد؟! جالب 
اینکه همان زمان توماس فریدمن در نیویورک تصریح کرد اوباما با یک غالف خالی 

از اسلحه توانست از ایران امتیاز بگیرد.
درباره سفر بایدن نیز باید گفت: سرانجام برجام پس از همه مالقات های ظریف 
و کری و گفت وگوی روحانی با اوباما، گویاتر از هر چیزی است. فراموش نکنیم که 
نقض برجام در دوره دولت دموکرات ها و به واسطه تصویب یا اجرای تحریم های ویزا 
و  کاتسا و آیسا آغاز شد. وقتی کسانی چون هیالری کلینتون گفته بودند در صورت 
پیروزی در انتخابات، فشارهای تحریمی جدیدی را بر ایران وارد می کنند. در حقیقت 

سخنان شیرزاد، برای پاسخگو نبودن درباره وعده های برجامی ارزیابی می شود.
یک تناقض گویی شیرزاد این است که از سفر جو بایدن برای اطالع از صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای ایران در مجلس ششم حمایت می کند و حال آن که خود وی 

مدعی انحراف در برنامه هسته ای ایران شده بود.
بی بی سی: عجیب است که دولت ایران
کانال بی محتوای اینستکس را پذیرفت

نوزده ماه پس از خروج آمریکا وپشت  هم  اندازی های اروپا، بی بی سی تصریح کرد 
وعده اروپا برای راه اندازی کانال تبادالت مالی با ایران موسوم به اینستکس عملی نشد.

وبسایت بی بی سی فارسی در تحلیلی با همین عنوان نوشت: بیرون رفتن از توافق 
ایران با ۱+۵، معروف به برجام و بازگرداندن، گسترش و تشدید تحریم ها علیه ایران، 
همه تالش طرف های دیگر را به باد داد. پارسال اروپایی ها، مشخصا آلمان، انگلیس 
و فرانســه، اعالم کردند که این تحریم ها را به رسمیت نمی شناسند و آن را رعایت 
نخواهند کرد. تحریم هایی که آمریکا از یک ســال پیش علیه ایران تشــدید کرده، 
بازگردانده یا گسترش داده است، برپایه مصوبات کنگره یا دستورالعمل های ریاست  

جمهوری آمریکا وضع شده و یک جانبه اند.
در مقابل گروکشی آمریکا، از دولت های اروپایی کار چندانی ساخته نیست. در 
اتحادیه اروپا قوانینی برای مقابله به مثل با آمریکا وجود دارد اما اجرای آن مستلزم 
درگیر شدن در یک جنگ اقتصادی با آمریکاست. هیچ یک از کشورهای اروپایی برای 
داد و ستد با ایران آنقدر اهمیت قائل نیستند که رویارویی با آمریکا را برایشان موجه 
کند. دولت های اروپایی، علیرغم مخالفت شان با سیاست های دولت ترامپ در قبال 
ایران، نمی توانند بانک ها، شرکت ها و صنایع اروپایی را به داد و ستد با ایران مجبور 
کنند؛ به این دلیل ساده که نمی توانند جلوی تحریم آنها از سوی آمریکا را بگیرند یا 
زیان های آنها از تحریم  آمریکا را جبران کنند و اصال چرا باید پول مالیات دهندگانشان 

را در این راه به هدر بدهند؟
در چنیــن شــرایطی، و برای نگه داشــتن برنامــه اتمی ایــران در چارچوب 
محدودیت های برجام، اروپایی ها چاره را در ایجاد ساز و کاری دیدند که ایران بتواند 
با اســتفاده از آن، پول صادراتش را دریافت کند و قیمت وارداتش را بپردازد؛ »ابزار 
پشتیبانی از مبادالت بازرگانی« یا همان اینستکس INSTEX این سازوکار، در ظاهر، 
این تصور را القا می کند که اروپایی ها با به راه انداختن اینستکس، به تعهداتشان در 
چارچوب برجام پایبند هستند و به ایران امکان داده اند تحریم های آمریکا را دور بزند 

اما این فقط ظاهر قضیه است.
با مطالعه کمی عمیق تر اینســتکس معلوم می شود که اوال ایران حق ندارد از 
این مکانیزم برای فروش نفت استفاده کند و فقط می تواند بخشی از درآمد صادرات 
غیرنفتی خود را، آن هم کاالهایی که خود مشمول تحریم آمریکا نباشند، حداکثر 
تا سقف چند میلیون یورو، به صندوق اینستکس بریزد و ثانیا حق ندارد با این پول 
چیــزی غیر از خــوراک و دارو بخرد. این خریدهای فرضی هم عجالتا باید فقط در 

اروپا انجام شود.
تا همین جا مالحظه می شود که اینستکس حتی از برنامه »نفت در برابر خوراک 

و دارو« هم محدودکننده تر است.
عالوه بر اینها، اروپایی ها از ایران خواســته اند پیش از شروع کار اینستکس، به 
»گروه ویژه اقدام مالی FATF« برای مبارزه با پولشــویی و تامین مالی سازمان ها 
و گروه های تروریســتی بپیوندد و به این منظور، قوانین الزم را به تصویب مجلس 
شــورای اسالمی برساند. این جاست که کار مشکل می شود زیرا تعریف »تروریسم« 
از دیدگاه اروپا و آمریکا با تعریف تروریسم از دیدگاه ایران یکسان نیست. در حالی 
که اروپا و آمریکا شماری از گروه هایی مانند حزب اهلل لبنان و گروه های فلسطینی را 
»تروریست« می شناسند، حکومت ایران آنها را »گروه های مقاومت« می نامد. از آن 
بدتر، ایاالت متحده از فروردین ۱389 نام »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« را نیز در 

لیست سازمان های تروریستی قرار داده است.
اگر ایران به FATF بپیوندد، قانونا خود را موظف می کند نه تنها از ارائه خدمات 

مالی به حزب اهلل، گروه های فلســطینی و حتی سپاه پاسداران خودداری کند، بلکه 
همه اطالعات درباره تراکنش های مالی آنان را نیز در اختیار »گروه ویژه اقدام مالی« 

از جمله ایاالت متحده آمریکا و به ویژه اسرائیل قرار دهد.
با چنین محدودیت هایی، معلوم نیســت چرا وزارت امور خارجه ایران اساســا 
اینســتکس را پذیرفت و بســیار پیش از اینها، در رویارویی اش با دولت آمریکا، از 

اروپایی ها قطع امید نکرد.
یادداشــت بی بی سی در حالی منتشر می شود که دولت انگلیس حتی در زمان 
برقراری برجام نیز بدعهدی و کارشکنی کرد چنان که وزیر امور خارجه در سال قبل 
تصریح کرد 20 ماه بعد از اجرای برجام، حتی نمی توانیم یک حساب بانکی در لندن 
افتتاح کنیم. درباره شرکت های اروپایی نیز باید گفت که ده ها شرکت دولتی در اروپا 
فعال هستند اما دولت های اروپا حاضر نشده اند حتی همین شرکت ها را به همکاری 

با ایران و مقابله با تحریم های آمریکا)به عنوان تعهد خود( وادار کنند.
زیباکالم: 80 درصد 

پایگاه اجتماعی اصالح طلبان ریزش کرده است
صادق زیباکالم می گوید؛ مشکل اصلی اصالح طلبان نه سامانه انتخاب نامزد با 

تأیید صالحیت آنها، بلکه ریزش 80 درصدی بدنه اجتماعی است.
وی ضمن یادداشــتی در روزنامه آرمان نوشت: چندی است که طرحی به اسم 
»سرا« یا سامانه رأی سنجی اصالح طلبان از سوی این جریان مطرح شده که به نظر 
می رســد خیلی قادر نخواهد بود اصالح طلبان را از بحرانی که بدان دچار شــده اند 

بیرون آورد.
اما در شرایط فعلی معتقدم که این طرح و طرحهایی شبیه به این اصال نمی تواند 
به اصالح طلبان برای خروج از شرایط فعلی کمک کند. به واسطه اینکه مسئله اصلی این 
نیست که ما نامزدهای اصالح طلب را از طریق چه مکانیزمی تعیین کنیم، بلکه مسئله 
اساسی تر این پرسش ساده مردم از اصالح طلبان خواهد بود که از کجا معلوم که حتی 
یکی از نامزدهای اصالح طلب تایید صالحیت شود؟ نکته بعدی اینکه اصالح طلبان 
هنوز به آن مرحله نرسیدند که مشکالتشان مکانیزم انتخاب نامزدها باشد. مشکل 
اصالح طلبان بسیار اساسی تر از این حرف ها است. مشکل بنیادی اصالح طلبان این 
اســت که 80 درصد بدنه اجتماعی خود را از دســت دادند و مردمی که به دعوت 
اصالح طلبان در انتخابات اسفند 94 و اردیبهشت 96 شرکت می کردند دیگر حاضر 
نیستند که به همین آسانی در انتخابات شرکت کنند و گویا اصالح طلبان توجهی 

به این مسئله ندارند.
اصالح طلبان اصال نمی خواهند به این موضوع بپردازند که به طور جدی از آنها 
سلب اعتماد عمومی شده است. مهم نیست که فهرست اصالح طلبان در حوزه های 
مختلف دربرگیرنده کدام چهره ها و شخصیت ها خواهد بود،  اشکال اساسی این است 

که بدنه اجتماعی اصالح طلبان دچار تردید شده اند.
ناراحت از روشدن فساد برادر

و نگران از سرکار آمدن مجلسی مطالبه گر
جنجال روحانی در سفر به یزد، ناراحتی او از برخورد با مفاسد برادرش حسین 
فریدون و نگرانی اش نســبت به انتخابات اسفندماه را که می تواند منجر به تشکیل 

مجلسی مستقل و مطالبه گر شود، آشکار کرد.
جهان نیوز در این زمینه نوشت: روحانی در بخشی از اظهاراتش با طرح این پرسش 
که مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست؟، گفت: »چند نفر را به دادگاه بردند و تبلیغ 
و سر و صدا کردند. مردم باید بدانند؛ قضات شریف ما نترسند، دادستان های شریف 
ما نترسند به این جناح آن جناح نگاه نکنند«. این موضوع که روحانی از برخوردهای 
قاطع قوه قضائیه با برخی مفسدان اقتصادی نزدیک به مسئوالن دولتی مانند برادر 
رئیس جمهور ناراحت است، قابل کتمان نیست. اتفاقا ریشه این رویکرد، از برخورد با 

همین دانه درشت هایی نظیر حسین فریدون نشأت می گیرد.
اما بحث دوم ســخنرانی روحانی که از دل همین بحث اول یعنی حمله به قوه 
قضائیه خارج شد، موضوع »بگم بگم« ها بود. روحانی با اشاره به برخی موضوعات از 
دولت احمدی نژاد و اشــاره به برخی نهادها گفت: »من از آن نهادهایی که بیش از 
700 میلیون دالر بدهکار هستند، از دستگاه ها می خواهم برای مردم توضیح دهند و 
در همین زمینه  وزیر نفت را مسئول می کنم که این ارقام را برای مردم توضیح دهد. 
رئیس بانک مرکزی را مسئول می کنم تا مسئله 2 میلیارد دالر را برای مردم توضیح 
دهد. دستگاه نظارتی را مسئول می کنم تا 947 میلیون دالر را برای مردم توضیح 
دهند به وزیر نفت می گویم 700 میلیون دالر پول نفت را برای مردم توضیح دهد«.

البته که اگر بخواهیم فقط  یک نکته در پاسخ به پرسش های آقای روحانی در 
مورد مسائل نفتی بگوییم، همان مسئله کرسنت است که رسانه ها را از پرداختن به 
آن فساد بزرگ منع کرده بودند. پرونده ای که زنگنه، نقش ژنرال نفتی دولت اعتدال 
در آن پررنگ اســت. در عین حال به خوبی قابل درک است که رئیس دولت تدبیر 
و امید بیش از هرکس خطر از دســت دادن کیفیت نوع مجلس دهم را در مقابل 
می بیند. مجلسی که از رئیس آن تا قاطبه نمایندگان همکاری همه جانبه ای با روحانی 
و دولتش انجام دادند. این رویکرد تا آنجا پیش رفت که مجلس دهم در افکار عمومی 

 به یک مجلس خنثی و کم خاصیت تبدیل شد.
روحانی هم به خوبی می داند که اگر یک مجلس مقتدر و مسلط به امور بر سر 

کار بیاید، کارش سخت خواهد شد.

سخنان تند و توأم با عصبانیت آقای روحانی در یزد را می توان از 
این دریچه نگریست که اگرچه ظاهری تهاجمی، جنجالی و افشاگرانه 
دارد اما همه اینها روی دیگر نوعی استیصال است و از این منظر نه 
جای تعجــب دارد و نه چندان جای نگرانی، چرا که چنین رویه ای 

قابل پیش بینی بود. 
رئیس  دولت به جد تحت فشار است. دولت تدبیر و امید که خود 
را قهرمان دیپلماسی و متخصص مذاکره می دانست، به دالیل مختلف 
که بخش عمده ای از آن به  اشتباهات محاسباتی و عملیاتی خود دولت 
بازمی گردد، در این میدان بازنده بوده است. برجام که قرار بود سکوی 
پرش و نقطه اتکای روحانی و دولتش باشد اینک به بزرگ ترین نقطه 
ضعف آن بدل شده است. با خوش بینی مفرط، امتیازهای کالن داده 

شد و نه تنها گره ای گشوده نشد که مشکالت افزون نیز شد. 
برجام خشــت نخستین و کجی بود که دیوار شش ساله دولت 
را تا ثریا کج باال برد. به امید برجام، اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها 
نسخه واقع بینانه رفع مشکالت اقتصادی کشور به حاشیه رفت و 
برای دولتمردان بیشتر زینت المجالس بود تا یک نقشه راه عملیاتی. 
برنامه ریزان اقتصادی، بودجه نویسان، وزارتخانه ها، بانک ها، بنگاه های 
اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و ســایر 
دست اندرکاران و اجزای اقتصادی کشور تمام نگاه خود را معطوف 
به مذاکرات و سپس برجام کرده و تصمیمات و حرکات های خود را 

با آن تنظیم کردند. 
واردات بی رویه کاالهای غیرضروری تنها یکی از آثار مخرب این 
موضوع بود. ارز ارزشمند کشور برای خرید غذای سگ و خاک گربه 
هزینه شد و یا اقالم دیگری که هرچند نیاز بود اما امکان تولید آن 
در داخل وجود داشت و واردات بی رویه آنها نتیجه ای نداشت جز 
تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران و سوق دادن سرمایه داران به 
سمت فعالیت های غیرمولد. به اسم جذب سرمایه خارجی، فرصت های 
اقتصادی در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفت و در هیاهوی این 
»خر برفت و خر برفت« صدای پژوهشگر، کارآفرین، سرمایه گذار و 

تولیدکننده داخلی به جایی نرسید. 
تفکری که در عرصه دیپلماسی منجر به برجام شد روی دیگر خود 
را در اقتصادی که قرار بود نئوکینزی باشد خود را نشان داد. آقای 
روحانی کتابی دارد با عنوان »امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران« که 
در صفحه 782 آن آمده؛ »پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی و 
ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام... به نظر می رسد نظریه های 
مکاتب نهادگرایان و کینزی های جدید با الگوی مطلوب توسعه در 
جمهوری اسالمی ایران قرابت بیشتری دارد.« نوبخت 9فروردین 
سال 1395 و در حالی که سخنگوی دولت بود در برنامه تلویزیونی 
گفت وگوی ویژه خبری بر این نسخه صحه گذاشت و گفت: »مدل 
الگوی اسالمی- ایرانی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، به طور کامل 
در کتاب »امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران« تصویر شده است.« 
فارغ از اینکه این نسخه چقدر برای ایران مناسب بود اما خروجی 
دولت در عمل آن شد که وزیر مسکن آن پس از 5 سال تصدی این 
وزارتخانه در حالی که خود صاحب منزلی قصرگونه بود افتخارش را 

نساختن حتی یک باب خانه برای مردم عنوان کرد و رفت! 
کارنامه دولت در حوزه مســکن چندین طرح است که از روی 
کاغذ فراتر نرفته و اگر کســی پشت گوش خود را دید، مردم هم 
خانه های طرح بازآفرینی شهری و مسکن اجتماعی و مسکن امید 
و... را دیدند. در عرصه عدالت، حقوق های نجومی سربر می آورد و 
حقوق های چندده و حتی چندصد میلیونی داده شده و بدتر آنکه از 
آنها دفاع نیز شد. افزایش شکاف طبقاتی و باال رفتن ضریب جینی 
روی دیگر این سکه است. در حالی که خرید مسکن که نه، اجاره آن 
در پایتخت برای بسیاری از زوج های جوان به ماموریتی غیرممکن 
تبدیل شده است، مال سازی سرعتی دوچندان گرفت و تهران به 

تسخیر مال ها درآمد. 
جالب تر آنکه مشکالت اقتصادی و گرفتاری معیشتی مردم هم 
ابزاری شد برای قالب کردن برجام. وقتی دولت اولین سبد کاال را 
میان مردم در سال 92 توزیع کرد سایت حامی دولت خبرآنالین از 
واقعیت این حرکت پرده برداشت و 19 بهمن همان سال در گزارشی 
با عنوان »جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛ در حاشیه 

چگونگی توزیع کاالهای اساسی« نوشت:
»توزیع سبد کاال به مردم با شیوه ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود 
و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش بینی 
باشد. او دقیقا همین اتفاق - ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن 
در زیر دست و پا - را پیش بینی می کرد و اصال آن را برای پیشبرد 
استراتژی خارجی خود الزم داشت]![ به عبارت دیگر روحانی به یک 
نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره های سیاسی خارجی نیازمند 
بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است »شما در 
اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا بین مردم 
فقیر جامعه اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود 
تحریم ها، تاثیر مســتقیم بر مردم این کشور داشته است«. به هر 
حال این دقیقا همان نتیجه ای بوده که روحانی از توزیع سبد کاال 
در میان مردم داشته است، اینکه تحریم ها بر روی مردم ایران تاثیر 
مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ اینکه اوضاع اقتصادی مردم ایران نه 
تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو 
برنج با یکدیگر درگیر شوند. درست است که روش توزیع سبد کاال 
چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین 
اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر 

چند روزه ای که بازیگران آن شدند، می ارزید«!
عوارض برجامیزه شدن در عرصه سیاست داخلی و فرهنگ نیز 
خود را نشان داد. نیروهای انقالبی و حزب اللهی به بهانه های مختلف و 
واهی به حاشیه رانده شده و طرد شدند. هرکس کوچک ترین انتقادی 
از دولِت »پناه بر خدا از بستن دهان منتقدان« کرد، چیزی جز یک 
دوجین فحش و شکایت و دادگاه و پاسگاه ندید. جنجال کنسرت و 
فرستادن زنان به ورزشگاه بزرگ ترین دستاوردهای دولت در عرصه 

فرهنگی و اجتماعی هستند. 
نتایج نظرسنجی ها درباره محبوبیت رئیس جمهور دماسنج اوضاع 
دولت است. آنچه گفته شد شمایی کلی از وضعیت دولت در هفتمین 
سال خود است. خود را جای آقای روحانی بگذارید. چه حرف حسابی 
برای گفتن می ماند؟ پس چه جای تعجب دارد که رئیس جمهور با 
تحریف مسلمات تاریخی، بگوید: »پیامبر)ص( با کفار پیمان می بست 
و وقتی کفار پیمان را می شکستند دوباره با آنها پیمان می بست.« 
مگر آنکه جناب روحانی اسناد تاریخی جدیدی را درباره ماجراهای 
پیمان پیامبر)ص( با قبیله یهودی بنی نضیر و صلح حدیبیه با مشرکان 

مکه کشف کرده باشند!
روحانی که بی بهانه به این و آن می تازد، به نوعی پاسخ سخنان 
خود را هم می دهد. وی در جلســه شورای اداری استان یزد گفته 
است: »بعد از انتخابات 4 سال باید آتش بس اعالم شود و همه باید 
با هر عقیده و نگرشی با فرد انتخاب شده کار کنند تا زمان انتخابات 
بعدی فرا برسد. در زمان جاهلیت هم جنگ در 4 ماه تعطیل می شد 

اما گویا در کشور ما، ماه حرام هم نداریم«! 
سخنان جنجالی اخیر آقای روحانی را باید از زاویه وضعیت و 
کارنامه دولت ایشان دید و به تحلیل نشست. وضعیتی که به قول 
یکی از حامیان دولــت، »از آن 24 میلیون رای االن 240 هزار رای 
هم نمانده است.« اما متاسفانه ایشان نشان داده است برای اهداف 
سیاسی و انتخاباتی حاضر است دست به هر نمایشی بزند. نمایش هایی 
که پروپا قرص ترین تماشــاچیان هم دیگر حوصله آن را ندارند و 

برایشان تکراری و خالی از معناست. 

بازیگر عصبانی
و صندلی های خالی

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
سه شنبه 2۱ آبان ۱۳۹۸ 
۱۴ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره 22۳2۷

گفت و شنود

پیاز ترشی!
گفت: دولت می گوید »با ادامه برجام، سال آینده به هدف بزرگ 

سیاسی، امنیتی و دفاعی دست پیدا می کنیم«!
گفتم: ولی قبالً گفته بودند در اولین روز اجرای برجام همه 
تحریم ها لغو می شود و تاکید کرده بودند لغو می شود و نه اینکه 

تعلیق بشود! ولی تحریم ها اضافه هم شد!
گفت: چه عرض کنم؟ وزیر مســکن سابق می گفت مسکن مهر 
مزخرف است و ما مسکن اجتماعی می  سازیم ولی بعداً گفت ساختن 
مسکن وظیفه دولت نیست! کلی شعار اشتغال دادند حاال می گویند 
اشــتغال وظیفه دولت نیست! چقدر درباره گشایش اقتصادی برجام 
وعده دادند حاال می گویند هدف برجام اقتصادی نبود! و... تا حاال برای 

ملت چه کرده اند؟!
گفتم: از شخصی پرســیدند؛ شیرین ترین غذایی که در 

عمرت خورده ای چی بوده؟ گفت؛ پیاز ترشی!

جهت فروش
کارخانه ای در حال تولید محصوالت بهداشتی شوینده 

با تمامی مجوزهای مربوطه به متراژ 4200 متر
 واقع در کرج شهرک صنعتی سیمین دشت

09121099602

دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امــور بین الملــل گفت: از 
برجام فقط یک سند امضا شده 

باقی مانده است.
حسین امیرعبداللهیان، دستیار 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
گفت: اکنون تنها نام برجام و سند 
امضا شــده ای باقی مانده که طرف 
مقابل )آمریکا و سه کشور اروپایی( 
هیچ پایبنــدی به آن ندارند و نظام 
جمهوری اســالمی ایــران تصمیم 
گرفته که خروج از برجام به صورت 
گام بــه گام طراحی شــود. اما نظر 
شــخصی من این است که باید در 
مقطعی خــروج از برجام به گونه ای 
انجام شــود که شــوک بزرگی به 
طرف هــای مقابل وارد شــود تا از 
خواب بیدار شوند و حس کنند که 
نسبت به بدعهدی و بی تعهدی خود 
باید هزینه سنگینی را در برابر ملت 

ایران بپردازند.
برخی  افــزود:  امیرعبداللهیان 
کارشناســان بر این باور هستند که 
علی رغم همه تحوالت صورت گرفته، 
اروپــا هنوز کودکی نو پایی اســت 
که نیاز دارد آمریــکا در رفتار های 
سیاسی اش دســتش را بگیرد؛ آنها 
هنوز در حــال تمریــن راه رفتن 
به گونه ای هستند که زمین نخورند. 
من فکر می کنم کــه اروپا هنوز با 
اتخاذ یک تصمیم قاطع در این زمینه 

فاصله دارد، در ابتدای خروج آمریکا از 
برجام، اینکه اروپا می خواست بازیگر 
مستقل باشد، منطقی بود، جمهوری 
اسالمی ایران هم به این اتحادیه بیش 
از یک سال فرصت داد، اما آنها نشان 
دادند که به راحتی تبدیل به بازیگر 

مستقل نخواهند شد.
وی در ادامه گفت: وقتی مشغول 
مذاکرات هسته ای بودیم که منجر به 
برجام شد، همیشه یکی از آرزو های 
آمریــکا این بود که بعــد از برجام 
هســته ای، با ایــران وارد گفت وگو 
درباره برجام منطقه ای شود و حتی 
شــنیدم که جان کری یکی دوبار 
بــه هیئت ایرانی گفتــه بود که در 
این بحث های هســته ای به نتیجه 
رسیده ایم، بگذارید از این امر عبور 
کنیم چرا که مسائل مهمی  درباره 
منطقه وجود دارد کــه باید درباره 
آن به گفت وگو و توافق بپردازیم که 
البته پاسخ ایران روشن بود؛ ما درباره 
مسائل منطقه گفت وگوی دوجانبه ای 

با آمریکا نخواهیم داشت.
دستیار ویژه رئیس مجلس در 
امور بین الملل خاطرنشان کرد: قرار 
نبود در عراق حکومتی روی کار بیاید 
که آمریکا نتواند در آن اهداف و امیال 
خــود را دنبال کند، آقای ران درمر 
در مالقات های مختلف به مقامات 
آمریکایی می گفــت که برنامه این 
اســت که بیست سال بعد در عراق 
انتخابات برگزار کنیم و برای بیست 

اول حضور خود از ســال 2003 تا 
ســال 2023 میالدی برنامه ریزی 
کرده بودند که مسئوالن وزارتخانه ها 
آمریکایی ها باشند و در برخی موارد 
عراقی ها وزیر باشند و آمریکایی ها 
مستشار و در برخی موارد نیز بالعکس 
این موضوع اتفاق بیفتد، اما در نهایت 

همه چیز باید به نفع آمریکا باشد.
امیرعبداللهیان اظهار داشت: در 
نتیجه آنها برای اینکه این بازی را بر 
هم بزنند طراحی کردند که داعش را 
به جان سوریه؛ لبنان، عراق و منطقه 
بیاندازند، امــا از این ایده نتیجه ای 
نگرفتند و فتوای مراجع، شــهدا و 
ایثارگری ها مانع از آن شد که داعش 
بتواند اقدامی  کند و استخوان های 

داعش خرد شد.
وی در ادامــه گفت: اکنون هم 
آمریکا با روش نرم افزاری و مطالبه 
مردمی  وارد میدان شــده، اما هدف 
سیاسی  فروپاشــی ترتیبات  واقعی 
- امنیتی جدیدی اســت که شکل 
گرفته و ما با صدای بلند می گوییم 
که از ســوریه حمایــت کرده ایم و 
اجازه ندادیم که آمریکا و متحدانش 
نظام سیاسی این کشور را سرنگون 
کند، ماهر کمکی که می توانستیم 
به عراق کردیم تا امنیت حداکثری 
جمهوری اســالمی ایران و منطقه 
تأمین شــود، چرا کــه اگر منطقه 
امنی نداشته باشیم کشور امنی نیز 

نخواهیم داشت.

دســتیار ویــژه رئیس مجلس 
در امــور بین الملل افزود: در نتیجه 
پیروزی های به دست آمده باب میل 
آمریکا نیست. اگر چراغ سبز آمریکا 
نبود، عربستان سعودی به هیچ وجه 
به لحاظ لجستیکی و فنی در قد و 
قواره ای نبود که بخواهد آغازگر جنگ 
در یمن باشد. ممکن است بگویند 
که عربستان پیشرفته ترین سالح ها 
را دارد، بله! اما قادر به اســتفاده از 
آنها نیست. گران ترین جنگنده های 
هوایی را آمریکایی ها و فرانسوی ها 
به عربستان ســعودی فروخته اند، 
امــا این ادوات برای ســوختگیری 
نیازمند سوخت رسان های آمریکایی 
هســتند این قضیه نشان می دهد 
که آمریکایی ها نگران این هســتند 
که روزی اتفاقی که علیه شــاه در 
ایــران افتاد در عربســتان بیفتد و 
نمی خواهند کــه این هواپیما ها در 
اختیار یک نســل جدید و انقالبی 
در عربستان قرار گیرد، لذا در ظاهر 
عربستان توان لجستیکی باالیی دارد، 
اما در عمل خیر، به عنوان مثال تصور 
کنید که پیشرفته ترین تلفن همراه 
جهان را در اختیار دارید، اما شارژر و 
نازل برقی آن در دسترستان نباشد 
بدیهی است که چنین تلفن همراهی 

بالاستفاده است.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: 
عربســتان هیچ انتخاب دیگری جز 
برگشت به روابط عادی با ایران ندارد.

رئیس جمهور در کرمان: از برجام خارج نمی شویم!

روحانی گالیه مردم را شنید
اما به غرب دلداری داد!

امیرعبداللهیان: از برجام فقط یک سند امضاء شده باقی مانده است

سرویس سیاسی-  
گذشته  روز  دو  یکی  سخنان 
روحانــی در یــزد و کرمــان با 
حاشــیه های فراوانی همراه بود و 
موج واکنش ها بــه این اظهارات 
همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور 
روز یک شــنبه در اجتماع مردم 
یزد سعی کرد به جای پاسخگویی 
درباره عملکرد خود و دولتش که 
جزو مطالبات اصلی مردم است با 
فرار روبه جلو به قوه قضائیه هجمه 
کند. موضوعی که البته با واکنش 
حاضــران در میدان امیر چخماق 
مواجه شد و اقشار مختلف مردم 
این شهر شروع  به ویژه جوانان  و 
اعتراضی در حوزه  دادن شعار  به 

معیشتی و اقتصادی کردند.
مردم با شعارهای مانند؛ »اقتصاد، 
اقتصاد؛ مشــکل اول کشور«، »راه حل 
مشکالت اطاعت از رهبری«، »روحانی 
حاشــیه را رها کن؛ فکری به حال ما 
کن«، »حاشــیه ها رو رها کن، مشکل 
کار رو حل کن!«، »مشــکل اقتصادی 
با سخنرانی حل نمی شود«، »تدبیرت 
ناامیدم کرد«، »چه به ما گفتی با ما چه 
کردی«، »از خدا بترس نه از کدخدا« و 
»مردم گله مندند« از روحانی خواستند 
که به جــای پرداختن به حاشــیه و 
ایجاد تنش در فضای سیاســی کشور 
پاســخگوی وعده های خود باشــد و 
فکری به حال اقتصاد و معیشت مردم 
کند. البته روحانی پاسخ این افراد را به 
تندی داد. او گفت: »نگذاریم خواست 
آمریکا از حنجــره عده ای معدود بلند 
شود«. رئیس جمهور با جواب هایی که 
به معترضان داد بیشــتر سبب افزایش 

شعارهای آنان علیه دولت شد. 
عجیب تر آنکــه رئیس جمهور در 
سخنان روز گذشته خود در جمع مردم 
رفسنجان، به جای دلگرمی  به مردم برای 
تحقق وعده های محقق نشده، به غربی ها 
دلداری داد و خیالشــان را از بابت عدم 

خروج ایران از برجام راحت کرد. 
روحانی گفت: ما با 6 کشــور و 6 
قدرت بزرگ توافقی را برای حل مسئله 
جامعه و کشور امضا کردیم؛ این وسط 
یکی از این کشورها از این توافق خارج 
شــد و آمریکا عهد و پیمان خود را زیر 

پا گذاشت.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما چند 
کار می توانستیم انجام دهیم و شیوه های 
مختلف داشــتیم؛ عده ای به ما گفتند 
شــما هم بالفاصله از این توافق خارج 

شــوید، یک عده دیگر به ما گفتند در 
هر شرایطی باید در این توافق بمانید؛ اما 
یک عده ای می گفتند ما یک راه بینابین 

باید انتخاب کنیم.
روحانی با  اشــاره بــه اینکه ما در 
همین تجربه دیدیم که این راه بینابین 
به نفع ماست، اضافه کرد: با ادامه برجام، 
ســال آینده به هدف بزرگ سیاسی، 
امنیتی و دفاعی دســت پیدا می کنیم 
و آن اینکه سال هاســت خرید سالح از 
طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل 
ممنوع اســت یعنی نمی توانیم از یک 
کشوری اسلحه بخریم خرید کشورها 
از ایران هم ممنوع اســت و نمی توانیم 
ســالح بفروشــیم طبق این توافق و 
قطعنامه 223۱ ســال آینده اگر این 
برجام را نگهداریم تحریم تســلیحاتی 

ایران برداشته می شود.
رئیس جمهور اظهار داشــت: این 
یکی از آثار مهم این توافق است وگرنه 
امــروز می توانیم از ایــن توافق خارج 
شویم اما دیگر آن ثمری که سال دیگر 
پیش روی ما است نخواهد بود، از االن 
می توانیم بیرون برویم، اما قطعنامه های 
شورای امنیت علیه ایران برمی گردد و 
ما باید فکر کنیم ببینیم منافع کشور 

در کجاست.
وی ادامه داد: حاال که منافع ما در 
ماندن است اینکه دیگران دست روی 
دست بگذارند و به این توافق عمل نکنند 
و ما یک جانبه صددرصد عمل کنیم هم 
درست نیست؛ پس ما یک راه بینابین 
را انتخاب کردیم که برجام را نگه داریم 
و آن را حفظ کنیم اما در عین حال ما 
هم آنچه در این توافق قرار گذاشته بودیم 
انجام دهیم پله پله کاهش می دهیم و 
کنار بگذاریم این راه درست این بود که 

ما انتخاب کردیم. 
دولت معطل اروپا 
و مردم معطل دولت

روحانی درحالــی در جمع مردم 
کرمان اعالم کــرد که دولت در برجام 
می ماند، که طبق بند 36 برجام چنانچه 
ایران معتقد باشد که هر یک از اعضای 
۱+۵ تعهــدات برجامی  خود را رعایت 
نکرده اند، می تواند از برجام خارج شود.

این در حالی است که آمریکا پس 
از نقض های مکرر برجام، اردیبهشت ماه 
سال گذشته به طور رســمی  از برجام 
خارج شد. از آن زمان تاکنون روحانی و 
تیمش چشم امید به اقدامات اروپایی ها 
بسته اند و سعی دارند که اروپا را مستقل 
از آمریکا نشان دهند و صحبت های دیروز 

روحانی نیز موید همین امر است.با توجه 
به اینکه پیش از این اروپا با بی عملی خود 
نشان داده که به دنبال اجرای تعهدات 
برجامی  خود نیست، دولت تدبیر تا کی 
می خواهد به دنبال هویج برجام بدود و 

کشور را معطل برجام کند؟
نکتــه دیگری که باید مورد توجه 
قرار گیرد این اســت کــه روحانی در 
این سخنرانی آشــکارا اعالم کرد که 
تا ســال آینده از خروج ایران از برجام 
خبری نیست. چنین اظهاراتی از سوی 
رئیس جمهور این پیام را به غرب خواهد 
فرستاد که اجرای گام های چهارگانه از 
سوی ایران، نه در جهت وادار ساختن 
آنها به اجرای تعهداتشان که نمایشی 

بیش نبوده است.
رئیس جمهور و تفسیر پیمان 

پیامبر با کفار!
رئیس جمهور همچنین روز گذشته 
در مراسم افتتاح کارخانه احیای مستقیم 
و شــروع عملیات اجرایی طرح توسعه 
فوالد بافت، گفت: پیامبر با کافران هم 
پیمان می بست؛ وقتی آنها پیمان اول 
را زیر پا می گذاشــتند، پیمان دوم را 
می بست. وی افزود: کسی که پای عهد 
ایستاده، همیشــه پیروز میدان است 
و موفق اســت پس کار شما به معنای 
مقاومت ملت و مفهوم ایستادگی واقعی 

و به معنای آبادانی کشور است.
بقیه در صفحه11


