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 * رزمایش موشــکی و پهپادی پیامبر اعظم)ص( با اســتفاده از موشک های 
بالســتیک نقطه زن به همــراه پهپادهای با بــرد 2000 کیلومتر بیانگر عبور 
توانایی هــای نظامــی ایران از انهــدام رژیم جعلی درمنطقه اســت تا بایدن 
صهیونیســت دل نگران این رژیم کودک کش باشد و دچار اشتباه محاسباتی 

نشود!
قاجار دولو
* درود بر شــرف و غیرت ســردار دکتر سالمی که پیامش عزت آفرین است. 
بی تردید دشمن ســالح تحریم را برزمین نخواهد گذاشت. باید با اقتدار این 
ســالح را از کار انداخت. یعنی باید به دنبال خنثی سازی تحریم باشیم، چون 

لغو شدن یا نشدن آن در دست دشمن است.
دوالبی
* آقای ظریف فقط اظهار داشــته که یک ســال و نیم قبل از شهادت سردار 
سلیمانی در آمریکا با برخی از آمریکایی ها مالقات داشته است. ولی سخنگوی 
وزارت امور خارجه چندی قبل گفت، ایشان در این سفر اخیر با چند سناتور 

آمریکایی مالقات دوستانه داشته است.
ابوالقاسمی
* آمریکای جنایتکار و جهان  خوار که روزی نیروهای خود را در منطقه غرب 
آســیا برای آدم کشی و غارتگری گسیل می کرد کارش به جایی رسیده است 
که امروز 25/000 نیروی نظامی خود را برای حفاظت از کاخ ســفید و کنگره 
فرستاده است. حال و روز آمریکا قطعا بدتر از این هم خواهد شد. غرب گرایان 

داخلی ببینند به چه کسانی تکیه کرده و امید بسته اند.
طاهری
* دولــت مدعی تدبیر برای رفع کســری بودجه با قول های کاذب در بورس 
توســط عوامل خود، پول مردم را به فنا داد و حاال از بیت المال برای قشــر 

آسیب دیده کمک می کند.
احمدی - اصفهان
* ای کاش جریان اصالحات آمریکایی از هم حزبی های ترامپ یاد می گرفتند 
که آشوب طرفداران او را محکوم کردند آن ها هم یک بار آشوبگری همراهان 

خود در فتنه 88 را محکوم می کردند!
0911---4622
* با توجه به خباثت ها و شــیطنت های انگلیس روباه پیر و فرانســه بدعهد و 
پلید در انتقال خون های آلوده به کشــورمان و جنایت های بی شمارشان علیه 
ملت و کشورمان، از نیروهای مقتدر نظامی درخواست می کنم برد موشک های 
کروز را تا 6 هزار کیلومتر افزایش دهند تا این دشــمنان قســم خورده جرأت 

عرض اندام برای نظام نداشته باشند.
کریمی - پدرشهید
* مدیرانی که دنبال افزایش قیمت خودرو هســتند مرفهین بی درد جامعه اند 

که مشکالت مردم را درک نمی کنند و هر روز به ثروتشان افزوده می شود.
0937---1154

* حرف های بی ربط و مشمئز کننده ای که فائزه هاشمی در مصاحبه اخیر خود 
به زبان آورده بیرون ریختن مســائلی بود که ممکن است برای بعضی از افراد 
جامعه تازگی داشته باشد ولی برای کسی که به گذشته و زیاده طلبی های او 

آشنا باشد جای تعجب ندارد. از کوزه همان برون تراود که در اوست.
0913---9527
* دو بازیکنی که در فتنه 88 در جریان بازی ایران و کره با دســت بند ســبز 
ظاهر شــدند و به حمایت از فتنه گران پرداختنــد و بازی یک بازیکن ایرانی 
دیگر مقابل یک تیم رژیم صهیونیســتی را تایید کــرده بودند آیا واقعا قصد 
ســکانداری فدراســیون فوتبال را دارند؟ در این صــورت آیا می توان به آنان 

چنین اجازه ای داد؟
0910---7594

* در مســکن مهر»مهرشهر« به علت کرونا در یک انباری 2 متری با طراحی 
میزکار، سه هزار قلم جنس جا داده ام مثل یک مغازه مشکل تعمیر و مایحتاج 
مردم محل را تامین می کنم. و با این وسیله و ابزار )تاسیسات و تعمیر( مخارج 
زندگی را درمی آورم و تامین می کنم. ســوژه خوبی هســتم برای خوانندگان 
کــه در یک فضای 2 متری با همت و تالش می تــوان از عهده مخارج حتی 
در بدترین شــرایط مثل کرونا و بیکاری، تورم و گرانی و... برآمد. من عاشــق 
انباری ام هستم و به جوانان نشان داده ام که می شود با 2 متر جا هم کار کرد.
عباس نورپور
* متاســفانه مشکل بزرگ آالیندگی ناشــی از خودروهای سبک و سنگین 
بنزینی و نفتی و موتورسیکلت ها به رغم اجباری شدن معاینات فنی با اعمال 
قوانین محدودیت های تردد و ترافیک و... حل نشــده است. با توجه به اینکه 
در سال های اخیر شاهد تولید موفقیت آمیز خودرو و موتورسیکلت های برقی 
بوده ایم، آیا وقت آن نرســیده که جایگزینی آنها به جای خودروهای بنزینی 

به صورت جدی پیگیری شود.
0938---6263

* از مســئولین کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی درخواست 
می شود با رایزنی با بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد برکت، و... در 
امر تهیه مســکن های 50- 40 متری برای افراد تحت پوشش فاقد مسکن به 
ویژه خانم های باالی 60 ســال اهتمام ویژه ای نمایید تا چند ســال آخر عمر 
خود را بدون دغدغه جابجایی هر ساله و کرایه های سرسام آور، زندگی آرامی 

را تجربه کنند.
فرخی و طاهری
* چرا دولت به موقع نســبت به تامین و واریز حقوق بازنشســتگان که کلی 
بدهی و اقساط و هزینه قبوض آب، برق و... دارند اقدام نمی کند؟! ما که حقوق 

نجومی و منبع دیگر درآمدی نداریم.
7926--- 0914 و 3949---0912
* بودجه  در نظر گرفته شده توسط دولت برای رتبه بندی فرهنگیان در سال 
1400 بسیار کم است. از مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون فرهنگی، 

اقتصادی و... درخواست افزایش آن را دارم.
کاظمی فرهنگی از مشهد مقدس
* از رانندگان کارخانه سیمان تهران هستم. از چهارشنبه هفته قبل، بار گیری 
قطع شــده و کارخانه اصال ســیمان  بارگیری نمی کند و باعث شــده که هم 
رانندگان بیکار شــده و هم شرکت های بتن کارشان به مشکل برخورد کند، 
قیمت ســیمان چند برابر شــده و تبعات خیلی بدی را در جامعه ایجاد کرده 
است. لطفا مسئوالن دلیل این تعطیلی را اعالم و این وضعیت را اصالح کنند.
0919---4363

* بیماری صرع قابل کنترل دارم و پزشــکان قائلند که مشــکل من توســط 
پروفســور ســمیعی قابل حل است. با این مشکالت و گرانی ها بارها و بارها از 
همدان تا تهران تردد کرده و از وزارت بهداشــت درخواســت مشکل خود را 
مطرح نموده ام ولی متاســفانه پاسخ امیدوار کننده ای نمی دهند. می گویند ما 
خبر از پروفسور و رفت و آمدهایش نداریم! از مسئولین امر درخواست می کنم 

مشکل مرا حل و خانواده ام را از نگرانی و اضطراب برهانند.
هادی بختیاری- همدان
* به مســئوالن امر در دولت به ویژه به مسئولین ستاد تنظیم بازار پیشنهاد 
می کنم محصوالتی را که مشمول تنظیم بازار است در فروشگا ههایی که کامال 
دولتی و زیر نظر مســتقیم دولت اســت به مردم عرضه کنند تا دست دالالن 

از بازار فروش قطع شود.
0937---5720

* بسته حمایتی غیرنقدی 6 ماهه 6 مرحله ای کمک معیشتی مصوبه مجلس 
چرا اجرا نمی شود؟!

0916---2646
* امیدوارم وزیر نفت در پایان دوره مســئولیت خود در دولت تدبیر در مورد 
تعدیل مدرک مقطع دوم کارکنان تجدیدنظر کند و مثل سایر ارگانها موافقت 

کند که قانون تعدیل مدرک، عطف بماسبق نگردد.
0916---0685

* از شــهرداری منطقه 19 تهران خواهشمندیم در خیابان شهید زلفی ریشه 
درختان خشکیده در چاله ها را برداشته و درختان جدید جایگزین کنند. این 

خیابان ظرفیت درخت کاری در چاله های با وسعت آن را دارد.
021---1613

سلباطمینانازسرمایهگذاران
باشوکتصمیماتمتناقضدولت

سیاست های متناقض دولت درباره بازار بورس و ارز، مردم و فعاالن اقتصادی 
را آزار می دهد.

روزنامه خراسان در این باره نوشت: نرخ ارز از اواخر سال گذشته و به ویژه اوایل 
امسال روند صعودی شتابانی داشت و تا پایان تابستان به حداکثر رسید و سپس 
روند نزولی داشت تا اینکه در روزهای اخیر این روند نزولی شدت یافت. بورس نیز 
تقریبا از همین روند تبعیت کرد و قیمت سهام و شاخص کل به عنوان نماینده قیمت 
سهام با رشدی حتی شتابان تر و بیشتر به نسبت افزایش نرخ ارز، جهش یافت و پس 
از چهار برابر شدن طی پنج ماه ابتدای سال، روند نزولی در پیش گرفت و اکنون 
تقریبا به نصف رقم ثبت شده در 19 مرداد امسال نزدیک می شود.درباره اینکه چه 
مقدار دعوت به حضور مردم در بورس با وجود آشــکار شدن نشانه های حباب در 
این بازار، غلط بود، سخن فراوان گفته شده است. استفاده از ادبیاتی که القای بیمه 
کردن بورس توسط دولت را می داد و عرضه سهام دولتی مثل دارایکم و پاالیشی 
یکم این برداشت را مطرح می کرد که دولت از بورس حمایت می کند و اجازه ریزش 
شاخص را نمی دهد، اما زمانی که جرقه ریزش بازار زده شد، بازار حدود هفت هزار 
هزار میلیارد تومانی )هفت میلیون میلیارد تومانی( با دخالت حقوقی ها و خرید چند 
هزار میلیارد تومانی سهام توسط آنها قابل مهار نبود و چنین ریزشی رقم خورد. 

حمایت از رشد شتابان بورس در ماه های نخست سال با هر انگیزه ای از جمله 
جبران کسری بودجه، باید با این مالحظه همراه می شد که بخش قابل توجهی از 
این رشــد معلول جهش نرخ ارز است و اگر ورق بازار ارز برگردد نمی توان بورس 
را صعودی نگه داشــت. این یک گزاره اثبات شده است که شاخص کل بورس به 
میزان قابل توجهی به طور مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر رشد نرخ ارز است و 
در صورت افت نرخ ارز، بورس با ریزش مواجه می شود. وقتی چنین واقعیت تاریخی 
تکرار شده ای در اقتصاد وجود دارد و مشخص است که دالر باالی 30 هزار تومان به 
دالیل سیاسی و اقتصادی پابرجا نیست و از آن مهم تر، رئیس جمهور به امید گشایش 
منابع بلوکه شده، وعده دالر 15 تومانی را می دهد، ریزش شدید بورس هم  گریزناپذیر 
است.مهم ترین وظیفه دولت به عنوان متولی اجرایی کشور این است که در شرایط 
کالن اقتصادی بتواند شرایط نسبتاً پیش بینی پذیری را برای سرمایه گذاری فراهم 
کند چرا که ثبات قیمت ارز چه بسا مهم تر از کاهش هیجانی باشد. وعده دالر 15 
و حتی 12 هزار تومانی اگر تاریخ مصرف کوتاه مدت داشته باشد و پس از چند ماه 
مثال به حدود 18 تا 20 هزار تومان بازگردد، خیلی بدتر از این است که برای یک 
دوره مثال یک ساله نرخ ارز روی بازه ای در حد 18 تا 20 هزار تومان تثبیت شود. 
واقعیت این است که جهش های شدید و سقوط های بزرگ چه در نرخ ارز و چه در 
بورس هم به معیشت مردم بیشتر از همه چیز آسیب می زند و هم به سرمایه گذاری. 
اگر با وجود جهش نرخ ارز، سیاست گذار با استفاده از ابزارهای قانونی، جلوی جهش 
شدید بورس را می گرفت و ورود نقدینگی به این بازار را کنترل می کرد و یک رشد 

تدریجی تر را رقم می زد، با چنین ریزش سنگینی مواجه نمی شدیم.
نگارنده به هیچ وجه مخالف کاهش نرخ ارز نیست  بلکه بحث بر سر تناقض 
سیاست هایی است که مردم را آزار می دهد. سیاستی که بورس را با جهش نرخ ارز 

به عرش اعال می برد و با افت نرخ ارز بر زمین می زند!
نقشه»بازیباظریف«نگرفت

بگوییدفضاسازیمنتقداناست)!(
یک روزنامه اصالح طلب، اصرار بر نامزدی محمدجواد ظریف در انتخابات 1400 

را تخریب گری مخالفان و جریان رقیب توصیف کرد!
به گزارش آفتاب یزد، یک فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با این روزنامه 
ضمن رد کاندیداتوری ظریف برای ریاست جمهوری 1400 می گوید: »وقتی خودش 
بارها گفته نمی آید اما بازهم از او به عنوان یک گزینه احتمالی نام می برند ذهن به 

این سو می رود که شاید این مسئله مهندسی شده و تخریبی باشد!«
علی صوفی همچنین افزود:»اینکه هرازگاهی می بینید بحث کاندیداتوری آقای 
ظریف مطرح می شود اگر به منشا و مرجع خبر خوب دقت کنید خواهید دید این 
مسئله از جناح رقیب استارت خورده و بیشتر از آن جهت است که مسیر ائتالف 
بــا الریجانی را تنها گزینه پیش روی اصالح طلبان معرفی کنند تا در نهایت هیچ 

اصالح طلب واقعی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نشود.«)!!(
صوفــی می گوید:» تا آنجا کــه من می دانم گزینه ای بــه نام ظریف مدنظر 
اصالح طلبان نبوده و نیست. یک وقت هایی ذهن به سمت مهندسی بودن مطرح 
شــدن نام ظریف می رود تا او را تخریب کنند یا شاید می خواهند اصالح طلبان را 
خلع سالح کنند یا حتی ممکن است بحث یک ائتالف در میان باشد اما هرچه که 

هست به معنای مدنظر بودن ظریف در جناح اصالح طلبی نیست.«
ادعای علی صوفی در حالی است که پیش از این برخی محافل اصالح طلب از 
جمله روزنامه هایی مانند شرق و اعتماد و... به شکل پررنگ، احتمال نامزدی ظریف 
را برجسته کرده بودند که با بی اعتنایی منتقدان روبرو شد. به عبارت دیگر حاال که 

بازی تحریک منتقدان به واکنش نگرفته، افراطیون مدعی اصالحات، گارد خود را 
عوض کرده و پروژه ناکام خود را به رقبا و منتقدان نسبت می دهند!
مداخالتدستوریوناهماهنگیدردولت

علتتنشدربورس
روزنامه همشهری از روزنامه های حامی دولت از قول کارشناسان تصریح کرد: 
دولت باید با تزریق نقدینگی، توقف قیمت گذاری دســتوری و کاهش مداخالت، 

جلوی فراگیر شدن بحران بورس را بگیرد.
این روزنامه در گزارشی خاطرنشان کرد:  ارزش بازار سهام 3000 هزار میلیارد 
تومان کاهش یافته و شاخص بورس 50 درصد نزول کرده است. 160 روز از زمان 
نزول بازار سهام گذشته و حاال کارشناسان بازار سرمایه به اجماع رسیده اند که راه حل 

نجات بورس دریافت کمک های دولتی مانند سایر نقاط دنیاست.
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که دولت باید با تزریق نقدینگی بازار سهام 
را نجات دهد به ویژه آنکه یکی از دالیل رشد بازار سهام در سال جاری سیاست های 
دولت بود و دولت از این طریق توانست بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
از بازار سرمایه جمع آوری کند. دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم 60 درصد بازار 
سرمایه را در اختیار دارد و این موضوع مسئولیت دولت را برای نجات بازار سرمایه 

و تقویت سطح اعتماد به بورس بیشتر می کند.
آن طور که کارشناسان می گویند دولت باید از طریق راهکار هایی ازجمله تزریق 
نقدینگی، توقف نظام قیمت گذاری دســتوری و کاهش مداخالت در قانونگذاری، 

جلوی نزول بورس و ایجاد بحران فراگیر را بگیرد.
علیرضا عسکری مارانی، از جمله کارشناسانی است که اعتقاد دارد راهکار نجات 

بازار سرمایه توقف قیمت گذاری دستوری و دولتی است. 
فردین آقابزرگی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی 
دولت بیشترین اثر را بر بورس می گذارد، می گوید: فراخوان دولت به مردم برای حضور 
در بازار سرمایه، کنترل نرخ ارز، وضع قوانین و مقررات همچون قیمت گذاری فوالد 
و تصمیمات این چنین روی بازار ســرمایه اثرگذار است. اگر هماهنگی بین ارکان 
مختلف دولتی در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد بازار سرمایه به آرامش می رسد. 
تا زمانی که این هماهنگی ایجاد نشود تنش و نوسان در بازار  سرمایه طبیعی است.

نشنالاینترست:بازدارندگیآمریکا
درمقابلایرانشکستخوردهاست

یک نشریه تخصصی آمریکا در صفحه 5 سیاست خارجی تأکید کرد محاسبات 
آمریکا درباره بازدارندگی مقابل ایران اشتباه بوده است.

نشنال اینترست در ارزیابی بازدارندگی آمریکا مقابل ایران نوشت: آمریکا در 
حال حاضر حدود 45 تا 65 هزار نیرو در خاورمیانه دارد که هر ماه میلیاردها دالر 
هزینه دارند. با این حال، این استراتژی پرهزینه هیچ تأثیری در جلوگیری از حمله 
موشــکی به نیروها و مواضع آمریکایی نداشــته است. زمان آن رسیده که دریابد 

سیاستی که در حال حاضر به اجرا درآورده اصالً بازدارنده نیست.
رویکرد فعلی بازدارندگی ایاالت متحده از طریق حضور گسترده نیروهای نظامی 
هیچ تأثیری بر ایران یا گروه های شبه نظامی متحد آن در عراق ندارد. مایک پمپئو 
گروه های شبه نظامی متحد ایران را عامل حمله موشکی اخیر دانسته است. ادامه 
این حمالت، کیفر خواســت استراتژی فعلی ایاالت متحده است و رهبران آمریکا 
باید دریابند که رویکرد فعلی آنها نه تنها مانع از این حمالت نمی شود، که بعضاً 

عامل محرک آنهاست.
طرفداران ادامه حضور آمریکایی در خاورمیانه، برداشت اشتباهی از بازدارندگی 
دارند. مفهوم »بازدارندگی ستیزه جویانه« پس از ترور ژنرال سلیمانی در اوایل سال 
2020 پدیدار شــد؛ اما اگر بازدارندگی با درگیری همراه باشــد دیگر بازدارندگی 
نیســت. اتحاد جماهیر شوروی هرگز به موشک های آلمان غربی حمله نکرد. اگر 
چنین بود، آنگاه شکست بازدارندگی اثبات می شد. اما اکنون که صحبت از ایران 
است، تصمیم گیرندگان در ایاالت متحده حتی وقتی موشک ها به سفارت در عراق 

اصابت می کنند، از استراتژی اشتباه خود روی برنمی گردانند.
به گزارش دیپلماســی ایرانی، در ادامه این تحلیل آمده است: سؤال اینجاست 
که اکنون که قدرت بازدارندگی در هم شکســته، چه راهی برای احیای آن وجود 
دارد؟ راه حل حضور دو برابری آمریکا در خلیج فارس نیست. استقرار ناوهای بیشتر 
آمریکایی در منطقه اشتباه است. زیردریایی موشکی مستقر در خلیج فارس هم 
نمی توانــد از نیروهای آمریکایی در برابر حمالت احتمالی محافظت کند و از این 

رو، تنها درک ایران از تهدید آمریکایی را تشدید می کند. به عالوه، حضور نیروهای 
بیشتر در منطقه به معنی احتمال بیشتر اشتباه محاسباتی است.

استقرار هر نیرو یا دارایی اضافی تأثیری در قدرت نظامی نخواهد داشت و تنها 
نگرانی ها از آسیب پذیر شدن بیشتر آمریکا را افزایش می دهد. اگر ایران احساس 
تهدید کنــد آنگاه همه نیروها و دارایی های آمریکا در خلیج فارس و نزدیکی آن 
به هدف تبدیل می شوند. موشک های بالستیک ایران توانایی هدف گرفتن ناوهای 
آمریکایی و سایر کشتی ها را دارند. هرچه نیروهای آمریکایی در فاصله کمتری از 
مرز ایران مستقر شوند، ایران می تواند خسارات بیشتری به بارآورد و تنها راه حل 
برای آمریکا خارج شدن از حیاط خلوت دریایی ایران است. استقرار نیروهای مضاعف 
در منطقه هیچ تأثیری بر ایران نداشــت. ژانویه ســال گذشته که تنش ها بین دو 
کشــور پس از ترور سلیمانی به باالترین حد رسید، استقرار هزاران نیروی بیشتر 
تأثیری در تصمیم ایران در حمله تالفی جویانه به پایگاه عین االسد نداشت. ادامه 
همان استراتژی در برابر ایران و انتظار نتیجه متفاوت، احمقانه است. دولت جدید 
جو باید باید پیش از هر کاری، این مسئله را در نظر بگیرد که هزینه های ماندن در 
خاورمیانه در برابر منافعی که آمریکا از این حضور می برد، بیش از اندازه باالست 
و ارزش ندارد. جو بایدن نباید به استراتژی بازدارندگی شکست خورده ادامه دهد.

والاستریتژورنال:تحریمها
موجبرونقتولیداتایرانیشد

یک روزنامــه آمریکایی تاکید کرد ایران راه هــای دور زدن تحریم ها را پیدا 
کرده است.

وال استریت ژورنال، در گزارشی به مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر تحریم های 
آمریکا و به دنبال آن، افزایش تولیدات داخلی و رشد صادرات غیرنفتی نوشت: ایران 
در این مسیر با مشکالت متعددی مواجه بوده است. اقتصاد متنوع ایران، کاالهایی را 
تولید می کند که از دیرباز وارد می کرده است. انبوهی از شرکت های ایرانی در واکنش 
به تحریم های دو سال اخیر آمریکا، زمینه هایی را در اقتصاد گسترده کشور برای 
نشان دادن مقاومت پیدا کرده اند. شرکت های ایرانی، به گونه ای فزاینده کاالهایی 
را که پیش از این از خارج وارد می شدند، تولید می کنند و شرکت های کوچک تر 

نیز که شمار آنها رو به افزایش است، به استخدام نیروی کار مبادرت کرده اند.
درآمد خالص صنایع غیرنفتی ایران، در خالل دو سه سال اخیر، با 83 درصد 

رشد، از درآمد بخش انرژی فراتر رفته است. 
محسن توکلی از کارشناسان مسایل مربوط به تحریم ها در شورای آتالنتیک 
می گویــد حتی در صورت قطع کامل صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشــور به 
حیات خود ادامه خواهد داد. تقویت توان اقتصادی ایران، موقعیت این کشــور را 
مستحکم تر کرده است. ایران، غنی سازی اورانیوم را شتاب بخشیده و در اوایل ماه 
دسامبر با تصویب قانونی، دسترسی بازرسان هسته ای به مراکز هسته ای کشور را 

محدود کرده است.
 دولت آمریکا از مدت ها پیش از قدرت دالر و دسترسی به سامانه بین المللی 
بانکی برای نقل و انتقال پول که در عمل در کنترل واشنگتن قرار دارد به عنوان 
حربه ای جهت دســتیابی به اهداف سیاست خارجی خود در کشورهایی همچون 
کره شمالی استفاده کرده است. در مورد ایران، دولت ترامپ برای فلج کردن اقتصاد 
این کشور و ناگزیر ساختن آن به مذاکره دوباره درباره توافق هسته ای، کارزار فشار 
حداکثری علیه تهران را در پیش گرفت. با وجود چنین فشاری، اقتصاد ایران در 

برخی از بخش ها توانسته خود را با شرایط جدید، سازگار کند. 
مدیرکل یک شرکت ایرانی گفت تحریم ها محرک خوبی برای ما بود و تمرکز 
روی تولیدات داخلی به ما این امکان را داده تا برای 450 نفر  اشتغال ایجاد کنیم.

شــرکت ایرانی پاکشــوما نیز که لوازم خانگی تولید می کند از خارج شــدن 
شرکت های به مراتب بزرگ تر کره جنوبی، یعنی ال جی الکترونیک و سامسونگ، 
سود برده است. فروش ماشین ظرفشویی و لباسشویی این شرکت در دو سال گذشته 
به ترتیب 40 و 55 درصد افزایش یافته و به گفته مدیر بازاریابی تولیدکنندگان ایران، 

این امکان را فراهم آورده که این شرکت 600 نفر را به خدمت بگیرد.
درمرکــز خرید »ایران مال« در تهران، برندهــای خارجی، با برندهای داخلی 
جایگزین شده اند. شرکت های کوچک و متوسط ایران، نیروی محرکه رشد تولیدات 

داخلی را تشکیل می دهند.
دولت ترامپ از تحریم ها، به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر در ایران، ونزوئال و 
روسیه اســتفاده کرد. اما دولت ها در این سه کشور در برابر خواسته های واشنگتن 
تسلیم نشده اند. در ماه های اخیر، ایران در زمینه دور زدن تحریم های نفتی آمریکا 
نیز، موفقیت هایی به دست آورده است. در پی برقراری تحریم های نفتی علیه ایران 
در سال 2018، برخی شرکت های کشتیرانی و خریداران نفت، از خرید نفت ایران 
خودداری کردند. اما به گفته خریداران، ایران با قایل شدن تخفیف های چشمگیر، 
خریدارانی را که مشکلی با نادیده گرفتن تحریم های نفتی ندارند به خرید نفت از این 
کشور ترغیب کرده است. در پی رونق گرفتن دوباره اقتصاد در کشور های آسیایی از 

جمله چین، خریداران تازه ای برای خرید نفت ایران پیدا شده است.

1- اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید- اگر اتفاق 
خاصی نیفتاده باشــد- انتقال قدرت از ترامپ به بایدن صورت 
گرفته و عده ای در کشور ما، به اندازه »جو بایدن« خوشحالند، 
شاید حتی، خوشــحال تر از بایدن! این را می شود از مواضعی 
که پس از قطعی شــدن پیروزی این پیِر دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا می گرفتند، فهمید. به احتمال قریب به 
یقین، تیتر و عکِس یک امروزشان را هم طوری تنظیم می کنند که 
 القاء شود، دوران گل و بلبل فراررسیده و اگر دالر از 3000 تومان

به 30 هزار تومان رسید، به خاطر بی عرضگی آنها نبود، به خاطر 
 رفتــن اوباما و آمدن ترامپ بود! و حاال هم اگر دالر شــده مثال 
22 هزار تومان، به خاطر این است که، ترامپ رفته و بایدن آمده 
و اگر برویم بر سر موشک هایمان هم مذاکره کنیم، دالر خواهد 
شــد مثال 3 هزار تومان! این طیف سیاسی که توصیف شد، »از 
بی عملی« است که رنج می برد و از خود، هنر و تخصصی ندارد و 
اداره امور کشور و معیشت مردم را به »تحوالت خارجی« آن هم 
هزاران کیلومتر آن طرف تر، گره زده است و بالطبع با این وضِع 
اداره کشور، نباید از اوضاع اقتصادی امروز کشور، متعجب شد. 
گاهی برای یافتن دالیل یک معضل، دالیل آنقدر واضح و جلوی 
چشم اند که، نیازی به کار دانشگاهی و تحقیقات پیچیده علمی 
نیست. غم انگیزتر اینکه، مواضع جریان سیاسی نزدیک به دولت 
نشان می دهد، قرار نیست، تغییری در »سیاست های به بن بست 
خورده« ایجاد شود و از آن طرف، آن طرفی که امید به آن بسته 
نیز، تغییری در سیاســت هایش ایجاد نکرده است. به اظهارات 
دیروز رئیس محترم دولت درباره برجام و مذاکره نگاه کنید! به 
تکرار سیاســت های ترامپ از زبان وزیرخارجه بایدن نیز نظری 
بیفکنید. تفاوتی می بینید؟! جناب رئیس جمهور همان وعده های 
7 و نیم ســال پیشش را تکرار می کند با همان نقشه راه و صرفا 
با کمی تفــاوت در هیجاِن بیان، و جناب بلینکن هم، حرف های 
ترامپ را می زند، با همان هدف و با ادبیاتی متفاوت! در، اما روی 

همان پاشنه می چرخد.
2- ترامپ دیروز ســاعاتی قبل از ترک کاخ سفید، هر آنچه 
الیق خود بود، علیه سردار بزرِگ کشورمان سلیمانی، بر زبان راند. 
یک روز قبل از او نیز آنتونی بلینکن، وزیر خارجه بایدن تصریح 
کرد، »از کشته شدن سلیمانی ناراحت نیستیم«. او از سیاست های 
ترامپ درباره برجام هــم دفاع کرد فقط با یک تفاوت کوچک؛ 
ترامــپ قائل به خروج از برجام و آغاز مذاکراتی جدید با هدف، 
»تضعیف توانایی های موشکی و منطقه ای ایران« بود، و بلینکن 
قائل به ورود به برجام و طی شدن همین پروسه برای »تضعیف 
توانایی های موشکی و منطقه ای ایران« است! او درباره ونزوئال، 
فلسطین، چین، روسیه و ایران نیز تقریبا همان سیاستی را در 
پیش گرفت که ترامپ در پیش گرفته بود: تاکید بر ادامه فشارها 
بر چین، باقی ماندن سفارت آمریکا در قدس، رفتن مادورو و آمدن 

گوایدوی کودتاچی و....!
3- به گفته استراتژیست ها و کارشناسان بین المللی، تبعات 
بالیی که ترامپ بر سر آمریکا آورده، )چه در حوزه داخلی و چه 
در حوزه خارجی( به این سادگی ها و به این زودی ها دست از سر 
این کشور برنخواهد داشت. دیروز روزنامه انگلیسی »گاردین« 
نوشــت، دولت جدید آمریکا کار »بسیار سختی« پیش رو دارد 
و به این ســادگی ها نخواهد توانست، از وضعی که در آن گرفتار 
شده خارج شود. »برنی سندرز«، سناتور مشهور ایالت »ورموند« 
نیز، با اعالم اینکــه »امروز آخرین روِز بدترین و خطرناک ترین 
رئیس جمهور تاریخ آمریکاست« گفت، ترامپ »بدترین اقتصاد، 
نابرابرِی ثروت و میراث« را برجای گذاشته است. »ریچارد هاس«، 
رئیس  اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا نیز در واکنش به 
یورش طرفداران »دونالد ترامپ« به کنگره این کشــور و  اشغال 
چند ســاعته آن، گفته بود »اگر قرار باشد تاریخی برای شروع 
دوران پسا آمریکایی تعیین کنیم، همین امروز است«. وی این را 
هم اضافه کرده بود که »بعد از این دیگر کسی به آمریکا احترام 
نخواهد گذاشــت«. ترامپ هم که 75 میلیون رای دارد، دیروز 
گفت، حزبی را تشــکیل خواهد داد و دست از مبارزه برنخواهد 
داشت. به این وضع، خسارات سنگین اقتصادی، امنیتی، جانی و 
حیثیتی کرونا را اضافه کنید که، آمریکا را به بزرگ ترین قربانی 
کرونای جهان تبدیل کرده است. همینطور بدهی چند تریلیون 
دالری این کشور و برگزاری مراسم تحلیف با نفربرهای زرهی و 
حکومت نظامی را! این ها گوشه بسیار کوچکی از خبرهایی است 
که، طی همین یکی دو روز گذشته درباره وضعیت آمریکا مخابره 
شده اند. با وضعی که خود تشریح می کنند، منطق حکم می کند 
بپذیریم، آنها درگیر گرفتاری های وحشتناک خودشان هستند و 
اگر هنر کنند بتوانند، کمر خود را راست کنند! دل به آنها بستن، 

خودفریبی و آب در هاون کوبیدن است.
4- ماه های پیش رو می تواند ماه های بدی برای ما باشد اگر، 
عامالن وضع موجود بخواهند با همان دســت فرمانی کشور را 
اداره کنند که تاکنون اداره کرده اند. آمریکا تا آنجا که توانسته و 
تا آخرین ساعات ریاست جمهوری ترامپ، علیه ایران و متحدانش 
تحریم وضع کرده تا عمق خباثت این رژیم و کینه اش از جمهوری 
اسالمی ایران را نشان دهد. تحریم ها اگر تاثیری داشته، تاثیرش 
را گذاشته، از این سو، جمهوری اسالمی ایران نیز توانسته راه های 
تازه ای بــرای دور زدن تحریم ها پیدا کند. تَکرار مجدد راهبرد 
7 و نیم ســال گذشته در این چندماه باقی مانده نیز می تواند به 
دالیل متعدد خطرناک هم باشد: تحرکات خوبی که برای عبور از 
مشکالت و سختی ها شروع شده و بعضا به نتایج خارق العاده ای نیز 
رسیده اند، متوقف می شوند. راه های دور خوردن تحریم ها، دوباره 
بسته می شــوند، اقتصاد که در حال رهایی از شرطی شدن های 
کاذب سیاسی است، دوباره شرطی می شود. کشور معطل دشمن 
می ماند! به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که، آنچه فعال شدن 
مکانیزم ماشه از سوی آمریکا علیه ایران را»خنثی« کرده، خارج 
بودن آمریکا از برجام است. چه تضمینی هست که با ورود مجدد 
آمریکا به برجام، این مکانیزم به طور موثر فعال نشود؟ )اگر چه 
معتقدیم، این مکانیزم عمال فعال است چرا که نه تنها یک تحریم 
هم لغو نشده بلکه، صدها تحریم نیز علیه کشورمان اعمال شده و 
اروپایی ها نیز خود را موظف دانسته اند مو به مو به این تحریم ها 
عمل کنند(. اظهارات سه شنبه شب وزیر خارجه بایدن نیز نشان 
داد، دولت جدید آمریکا با مشورت آن چند کشور بدعهد اروپایی، 
تحرکات مشترکی را علیه کشورمان شروع خواهند کرد. همان 
کشــورهایی که عده ای در داخل می گفتند، »برجام« بینشان 
اختالف انداخته! این هم یعنی، بروز اختالفات تاکتیکی بین آمریکا 
و اروپا بر سر ایران به خاطر برجام نبود، به خاطر ترامپ بود و برخی 

از دوستانمان در ایران اینجا نیز به مردم دروغ گفتند!
5- هیچ بعید نیست دولت بایدن برای جلوگیری از »حذف« 
برخی از این جریان های سیاســی واداده در کشورمان، یکی دو 
تحریم نه چندان موثر از هــزاران تحریم ترامپ و اوباما را لغو 
کند. قدرت جادویی رسانه، آن را برای مردم »برجسته« نماید. 
گشایشی ســطحی، کوتاه مدت و روانی )نه واقعی و اصولی( در 
اقتصاد کشور ایجاد شود. یعنی همان چرخه باطلی که کشور را 
به این نقطه رسانده، دوباره تکرار شود. مردم یک واقعیت مهم را 
نباید فراموش کنند. اصلی ترین، موثرترین و بیشترین تحریم ها 
را همین دموکرات ها علیه کشــورمان اعمال کرده اند و بایدن 
برای تشکیل دولتش، از مهره هایی استفاده کرده که بعضا نقش 
اصلی را در تهیه و تحمیل تحریم ها به مردم ایران داشته اند. از 
زمان وقوع انقالب اســالمی در ایران تاکنون این کشور چیزی 
بالــغ بر 35 قانون جامع تحریمی علیه کشــورمان وضع کرده 
که از این تعداد 24 مورد از ســوی دموکرات ها و 11 مورد فقط از 
سوی اوباما بوده! در مواجهه با ایران، فرقی بین جمهوری خواه و 
دموکرات، ترامپ و بایدن و اوباما نیست و با آمدن بایدن تغییری 
 در نفِس دشمنی آنها با ایران ایجاد نخواهد شد. به قول قدیمی ها 

»سگ زرد برادر شغال است«.

یادداشت روز
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وزیر خارجه بایدن اهداف ترامپ 
درباره برجام را تکرار كرد 

آقای ظریف! خسارت محض برجام
نتیجه »امضای توافق به هر قیمت« است

گزینه پیشنهادی جو بایدن برای 
تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا، 
یاوه گویی های  ترامپ درباره ایران در 

مسئله برجام را تکرار کرد. 
آنتونی بلینکن، گزینه پیشــنهادی 
جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا 
برای تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا 
در جلسه تأیید صالحیت خود در مجلس 
سنا سیاست های دولت آتی آمریکا در قبال 
برجام را تشریح کرد. بلینکن در پاسخ به 
سوال »رابرت منندز«، رئیس کمیته روابط 
خارجی مجلس سنا مبنی بر اینکه آیا با 
کنگره برای رسیدن به اجماع درخصوص 
ایران و مقابله با این کشــور به عنوان یک 
چالش همکاری خواهد کرد گفت: پاسخ 

این سوال مثبت است.
وی اضافه کرد: هنگامی که صحبت از 
سیاستی تا این حد چالش انگیز یعنی مقابله 
با ایران مطرح است، اگر بتوانیم درباره این 
مسائل همفکری کنیم در وضعیت بهتری 
قــرار خواهیم داشــت. او ســپس گفت: 
درخصوص ایران دو نکته وجود دارد. اول 
اینکه، رئیس جمهور منتخب بایدن به این 
گزاره که ایران به ســالح هسته ای دست 
پیدا نخواهد کرد متعهد است و می دانم که 
همه ما در این کمیته درخصوص این هدف 
هم نظریم. بلینکن در ادامه ادعاهای خود 
اضافه کرد: ایران مجهز به سالح هسته ای 
یا در آستانه دستیابی به آن و یا با ظرفیت 
ساخت چنین سالحی در کوتاه مدت، در 
زمینه های اقدامات مخــرب دیگر اعم از 
حمایت از  تروریسم، حمایت از نائبانش و 
یا بی ثبات کردن منطقه کشوری خواهد 
بود که اقدامات خطرناک تری نســبت به 

االن انجام خواهد داد.
وی اضافه کرد: بنابراین، فکر می کنم ما 
مسئولیت فوری داریم تا هر آنچه می توانیم 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
یا به دست آوردن ظرفیت گریز هسته ای 

برای ساخت چنین سالحی انجام دهیم.
بلینکــن گفت: از نظر مــن، برجام 
علی رغــم محدودیت هایش در مأموریت 
خودش برای بستن مسیرهای دستیابی 
ایران به مواد هسته ای الزم جهت ساخت 
سالح هســته ای موفق عمل می کرد. این 
توافق عالوه  بر این، شدیدترین بازرسی ها 
در تاریخ کنترل تسلیحاتی را مستقر کرد.

برجامیزه کردن
توان موشکی و منطقه ای!

وی در ادامــه گفــت: رئیس جمهور 
منتخب معتقد است که اگر ایران به توافق 
بازگردد ما هم به این توافق برمی گردیم، 
اما از این مســئله، همــراه با متحدانمان 
کــه بار دیگر با ما همراســتا می شــوند 
به عنوان ســکویی برای دستیابی به یک 
توافق طوالنی تر و قوی تر و رســیدگی به 
مســائل دیگر به خصوص مسئله موشکی 
و فعالیت های بی ثبات کننده ایران استفاده 
خواهیم کرد. بلینکن در ادامه اضافه کرد: 

حاال که این گفته شــد، باید بگویم که با 
این نقطه فاصله زیادی داریم. باید ببینیم 
بعد از اینکه رئیس جمهور منتخب سر کار 
می آید ایران چه اقداماتی انجام می دهد و 
آماده انجام چه اقداماتی است، بعداً اگر آنها 
می گویند که به پایبندی برجام برگشته اند 
باید ارزیابی کنیم ببینیم آیا به وعده هایشان 

عمل کرده اند یا خیر.
او در ادامه تصریح کرد که درخصوص 
برجــام با نماینده های کنگره و همچنین 
رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه 
رایزنی خواهد کرد. بلینکن گفت: بله، ما 
حتما با شما )نماینده های کنگره( مشورت 
خواهیــم کرد. فکر می کنم همان طور که 
رئیس )کمیته روابط خارجی مجلس سنا( 
گفت مهم است که در آغاز این فرایند و نه 
پایان آن، با متحدان و شریکانمان در منطقه 
از جمله اسرائیل و کشورهای خلیج ]فارس[ 
هم تعامل کنیم. ســاعاتی قبل تر، آوریل 
هینس، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای 
تصدی سمت مدیر اطالعات ملی آمریکا نیز 
در اظهاراتی مشابه گفته بود که آمریکا با 
بازگشت به برجام فاصله دارد. او در پاسخ 
به سوال یک سناتور که درباره سیاست تیم 
بایدن درخصوص برجام سوال پرسید گفت: 
رئیس جمهور منتخب گفته اگر ایران قرار 
باشد به پایبندی برجام برگردد او دستور 
می دهد که ما هم همین کار را انجام دهیم.

هینس گفت: رئیس جمهور منتخب 
عالوه  بر این گفته که هنگام انجام این کار 
ما باید نگاهی هم به مسائل موشک های 
بالستیک و اقدامات بی ثبات کننده ]ایران[ 
که شما به آنها  اشاره کردید داشته باشیم.
در روزهــای گذشــته، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع نزدیک 
به تیم بایدن نوشته بود او بازگشت به برجام 
را »کف سیاست های خود در قبال ایران 

می بیند و نه سقف آن«.
چنــدی پیش جیک ســالیوان، که 
اخیراً از سوی »جو بایدن« به عنوان گزینه 
تصدی ســمت مشاور امنیت ملی آمریکا 
معرفی شــده در یادداشتی اکتبر 2019 
در نیویورک تایمز نوشته بود: ایرانی ها هم 
باید واقع بینانه تر عمــل کنند زیرا تصور 
رفع تحریم ها از ســوی ایــاالت متحده 
بدون اطمینان از ورود ایران به مذاکراتی 
که در آن دســت کم برنامه زمانی توافق 
گسترش داده می شود و موضوعاتی مثل 
بالستیک  موشــک های  و  راستی آزمایی 
بین قاره ای را شامل می شود، اشتباه است.

جیک سالیوان چند هفته پیش هم 
در مصاحبه با ســی  ان ان موضع مشابهی 
مطرح کرد. او گفت در صورتی که ایران به 
تعهدات خود در برنامه هسته ای عمل کند، 
همان طور که بایدن گفته است آمریکا به 
این توافق باز خواهد گشت اما این بازگشت 

باید سرآغاز مذاکراتی دیگر باشد.
بلینکن: از  ترور سردار سلیمانی 

متأسف نیستم!
آنتونی بلینکــن در بخش دیگری از 
این جلسه به سوال یک سناتور درخصوص 
دلیل مخالفت با اقدام »دونالد  ترامپ« در 
 ترور سردار »قاسم ســلیمانی«، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پاسخ داد. بلینکن تصریح کرد که از  ترور 
سردار سلیمانی متأسف نیست اما این اقدام 

آمریکا را امن تر نکرده است.
وی در اظهارنظــری گســتاخانه و 
بی شــرمانه گفت: هیچ کس برای حذف 
قاسم سلیمانی اشک نمی ریزد. هیچ کس 
از این بابت که او دیگر آنجا نیست تأسف 
نمی خورد. اما مســئله این نیست که آیا 
حذف او کار صحیحــی بود یا خیر بلکه 
مسئله پیش بینی تبعات چنین اقدامی بود 

و پرسیدن اینکه آیا این اقدام ما را ایمن تر 
می کند یا خیر؟

تکرار یاوه گویی های  ترامپ
مذکــور،  اظهــارات  در  بلینکــن 
یاوه گویی های  ترامپ و پمپئو درباره ایران 

را تکرار کرده است.
 ترامــپ و پمپئو مدعــی بودند که 
برجام ناقص اســت و باید با تعمیم آن به 
حوزه های دیگر از جمله توان موشــکی 
و قدرت منطقــه ای ایران و دائمی  کردن 
محدودیت های هسته ای کشورمان، کامل 
شود.  حاال بایدن و اعضای کابینه وی نیز 
دقیقاً همان اظهارات گستاخانه و خصمانه 

را بیان کرده اند.
الزم به ذکر است که بلینکن یکی از 
طراحان و حامیان تحریم های ضدایرانی 
است. بلینکن معتقد است که تحریم های 
ضدایرانی باید تا زمانی که توافق گسترده تر 
و طوالنی تر با تهران امضا نشده، همچنان 
ادامه یابــد. هم بایدن و هــم  ترامپ در 
رویکردی زورگویانه و غارتگرانه تأکید دارند 
که برجام ناقص است و باید با دائمی  کردن 
محدودیت های هسته ای ایران و ضمیمه 
کردن توان موشــکی و قدرت منطقه ای 

کشورمان، این توافق تکمیل شود.
اما متأســفانه برخی از دولتمردان و 
فعالین مدعی اصالحــات اصرار دارند که 
بایــدن خیالی را به جــای بایدن واقعی 
نشــانده و این ســراب را به افکار عمومی 
قالــب کنند. همین طیف در ســال های 
گذشته با ادعاهایی همچون »امضای ِکری 
تضمین است« و »اوباما را فردی مودب! و 
باهوش! یافتم« و »دولت آمریکا پرستیژ 
بین المللــی خود را به خاطــر یک توافق 
خدشه دار نمی کند« و »آمریکا قول داده 
اســت« و... خســارت محض برجام را به 

کشور تحمیل کردند.

آقای ظریف و تیم مذاکره کننده 
در دولــت روحانی، به جای اصالت 
دستاورد و نتیجه، به »امضای توافق 
به هر قیمت« اصالت دادند و همین 
رویکرد که با »اجرای برجام به هر 
یافت، خسارت های  ادامه  قیمت« 

فراوانی در پی داشت.
محمد جــواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت 
گفت: امالی نوشــته نشده غلط ندارد. 
آقایانی که می گویند مــا این توافق را 
نخواندیم بیایند دو صفحه توافق خود 
را نشــان بدهند. توافق یعنی نه آنچه 
شما می خواهید و نه آنچه طرف مقابل 
می خواهد در غیر این صورت می شــود 
تسلیم و لذا دوســتان ما اگر بخواهند 
چنین توافقــی انجام دهند باید خیلی 
زحمت بکشند و اگر روزی از این بهتر 
را نوشــتند بنده در مقابل آنها تعظیم 
می کنم و برای خدمتی که به مردم ایران 

کردند تشکر خواهم کرد.
آقای ظریف تاکید کرده که »توافق 
یعنی نه آنچه شما می خواهید و نه آنچه 
طرف مقابل می خواهــد«. این تعریف 
از توافق، اصال دقیق و منطقی نیســت. 
ظریف در اوج مذاکرات هسته ای ایران 
و 1+5 و دقیقا در مقطعی که طرفین در 
پی کسب امتیازات حداکثری بودند، در 
اظهارنظری عجیب و تأمل برانگیز گفت 
»هر توافقی، بهتر از عدم توافق است«!

در همــان مقطع، جان کری، وزیر 
خارجه دولت اوباما تاکید کرد که »توافق 

نکردن، بهتر از توافق بد اســت«. دولت 
روحانی و تیم مذاکره کننده به ریاست 
ظریــف در ادامه، پس از امضای برجام 
در اقدامی تأمل برانگیز و عجیب، تمامی 
تعهدات خود را یکطرفه و پیش دستانه 
و با عجله در مــدت زمان 2 ماه انجام 
دادند که این شتابزدگی و عجله، تعجب 

رسانه های خارجی را در پی داشت.
دولتمردان و از جمله آقای ظریف 
تاکید کردند کــه در دی ماه 94- روز 
اجرای تعهدات 1+5- تمامی تحریم ها 
یکباره لغو خواهد شــد و نه تعلیق. اما 
دولت باراک اوبامای مودب! و باهوش! که 
مقامات ارشد دولت، امضای وزیر خارجه 
آن را تضمین اجرای برجام نامیده بودند، 
در اولین روز اجرای تعهدات خود، با نقض 
فاحش برجام، تحریم های جدیدی علیه 

ایران تصویب کرد.
متاســفانه آقــای ظریــف و تیم 
مذاکره کننده در دولت روحانی، به جای 
اصالت دســتاورد و نتیجه، به »امضای 
توافــق به هر قیمــت« اصالت دادند و 
همیــن رویکرد که با »اجرای برجام به 
هر قیمت« ادامه یافت، خســارت های 

فراوانی در پی داشت.
اعتمــاد بالوجــه ظریــف و تیم 
مذاکره کننــده هســته ای بــه طرف 
آمریکایی موجب شــد که علیرغم بتن 
ریــزی در راکتور اراک و از کارانداختن 
سانتریفیوژها، نه تنها تحریم ها لغو نشد، 
بلکــه هم در دولت اوبامــا و هم دولت 
ترامپ، ساختار تحریم ها گسترده تر شد.

گفت و شنود

داماد چکاره است؟!
 گفــت: دولــت می گویــد »ترامپ ُمــرد و برجام زنــده ماند؛ 

برجام سر حال تر از دیروز است«!
گفتم: مگر هــدف برجام لغو تحریم ها نبود؟ وقتی هیچ 
تحریمــی را لغو نکرده و ده ها تحریم دیگر هم به آن اضافه 
شــده، کجای آن زنده است که تازه سرحال تر از دیروز هم 

باشد؟!
گفت: کاش به جای کلی گویی ها و سخنرانی های یکطرفه درباره 

برجام، ال اقل به یکی از دستاوردهای آن اشاره می کردند!
 گفتم: یارو رفته بود خواســتگاری. پرســیدند داماد 
چــه تحصیالتی دارد؟ مــادر داماد گفت؛ ســواد ندارد! 
پرســیدند چه هنر و حرفه ای دارد؟ مادر داماد گفت؛ هنر و 
 حرفه ای ندارد! پرسیدند اصاًل این آقای داماد چکاره است 
و چه شــغلی دارد؟ مادر داماد گفت؛ صبح ها بیکار است، 
 پرســیدند بعد  از  ظهرها به چه کاری مشغول است؟ گفت؛ 

بعد از ظهرها دنبال کار می گردد!

دبیر شــورای نگهبــان گفت: 
اتفاقات اخیر آمریــکا که منجر به 
ایجاد خشونت، شکاف های عمیق در 
بی اخالقی های  و  حاکمیت  و  جامعه 
زیادی شد، درس عبرتی برای کسانی 
است که همچنان چشم به این کشور 

بحران زده دارند.
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای 
نگهبان در جلسه این شورا با اشاره به مراسم 
تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا، گفت: 
تحلیلگران و نویسندگان مستقل در دنیا 
باید سال ها، اتفاقات اخیر آمریکا که منجر 
به ایجاد خشــونت، شکاف های عمیق در 
جامعه و حاکمیت و بی اخالقی های زیادی 
شد را بررسی کنند تا درس عبرتی برای 

کسانی شــود که همچنان چشم به این 
کشور بحران زده دارند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای 
نگهبان، وی تأکید کرد: وضعیت به قدری 
در آمریکا آشفته شده که دیگر چیزی به نام 
دموکراسی، اخالق و انسانیت باقی نمانده 
و حاکمان این کشــور صرفاً به فکر منافع 

شخصی و جناحی خود هستند.
دبیر شــورای نگهبان با بیان اینکه 
آمریکا سال هاســت با بحران های عمیقی 
دســت و پنجه نرم می کند اما عملکرد و 
رفتار ترامپ سرعت آن را بیشتر کرد، افزود: 
ترامپ تا توانست کشورهای وابسته به خود 
مثل عربستان که به گفته خودشان مثل 
گاو شیرده برای آنهاست را دوشید و از آنها 

باج گرفت و با بحرانی که در کشورش ایجاد 
کرد وضعیت اقتصاد، سیاست و شکاف های 
اجتماعی و هویتی آمریکا را بغرنج تر کرد.

آیت اهلل جنتی در خاتمه با تأکید بر 
اینکه دنیا باید از جمهوری اسالمی ایران 
الگو بگیرد و به آمریــکاي بحران زده باج 
ندهد و سیاست مســتقل خود را داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: ما نیز در داخل باید 
همچنان در مسیر امام)ره( و رهبر انقالب 
که همان صراط مســتقیم است، حرکت 
کنیــم و با تکیه بر تــوان و ظرفیت های 
داخلــی، خود را مقاوم ســازیم؛ از طرفی 
مســئوالن نیز باید به وضعیت معیشتی 
و اقتصادی مردم که دچار مشــکل شده، 

رسیدگی فوری کنند.

آیت اهلل جنتی:

اتفاقات اخیر آمریکا درس عبرتی است
برای كسانی كه امید به این كشور بحران زده دارند

ترامپ رفت، بایدن آمد
در، اما روی همان پاشنه می چرخد


