
وزارت خزانــه داری آمریکا ۵ 
ناخدای نفتکش های ایرانی را که ماه 
گذشته۱/۵ میلیون بشکه سوخت به 
ونزوئال حمل کردند، به اتهام نقض 
تحریم های یکجانبه دولت آمریکا 
علیه ایران به فهرست افراد تحت 

تحریم خود افزود.
روز  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 
چهارشــنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
نــام 5 ناخدای ایرانی را که ســکاندار 
نفتکش های حامل ۱/5 میلیون بشکه 
سوخت به ونزوئال بوده اند، به اتهام نقض 
تحریم های دولت آمریکا علیه جمهوری 

اســالمی ایران به فهرست افراد تحت 
تحریم دفتر کنترل دارایی های خارجی 
)اوفک( از نهادهــای زیرمجموعه این 

وزارتخانه افزوده شده است.
به گزارش تسنیم، وزارت خزانه داری 
آمریکا در بیانیه خــود از »علی دانایی 
کنارســری«، »محســن گوهردهی«، 
»علیرضا رهنــورد«، »رضــا وزیری« 
 و »حمیدرضــا یحیــی زاده« به عنوان
5 ناخدایــی که از هــدف تحریم های 
یکجانبه دولت آمریکا قرار گرفته اند، نام 
برده است. هفته گذشته سردار سرلشکر 
باقری، رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح 

جمهوری اســالمی ایران در نشستی با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد که در جریــان اعزام نفتکش های 
ایرانی حامل سوخت به ونزوئال، آمریکا 
در ابتــدا از طریق تطمیع ناخدا و کادر 
فرماندهی نفتکش ها و سپس از طریق 
تهدیــد آنها به دنبال ناکام گذاشــتن 
مأموریت این نفتکش ها بوده است، اما 

در نهایت راه به جایی نبرده است.
چنین اقداماتی از سوی دولت آمریکا 
برای تحت فشار قرار  دادن ناخدا و کادر 
فرماندهی کشــتی های ایرانی، مسبوق 
به ســابقه است. اوایل سپتامبر گذشته 

)اواسط شهریورماه 98( نشریه انگلیسی 
فایننشــال تایمز در گزارشی فاش کرد 
که یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه 
آمریکا با ارسال پیامی به »آکلیش کومار« 
ناخدای نفتکش ایرانی »آدریان دریا ۱« 
و ارائه پیشنهاد مالی گزاف به وی سعی 
کرده است این ناخدای هندی تبار را برای 
هدایت نفتکش آدریان دریا به منطقه ای 
مناسب برای توقیف نفتکش راضی کند 
اما مقاومت ناخدا آکلیش کومار در برابر 
این خواسته در نهایت باعث تحریمش 
از سوی وزارت خزانه داری آمریکا شده 

است.

آمریکا ۵ ناخدای نفتکش های اعزامی ایران به ونزوئال را تحریم کرد

نکته

اخبار کشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33۱۱006۵ ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
339۱6۵46 تمام ساعات شبانه روز

* یاد و خاطره سیدالشــهدای انقالب اسالمی سید مظلوم دکتر بهشتی و 
72 تن از یاران و همرزمانش که توسط منافقین کوردل به شهادت رسیدند 
را گرامی می داریم. خداوند بر علو درجاتشان بیفزاید و ما را قدردان خون 
مقدسشان قرار دهد و لعن و نفرین ابدی بر آن جنایتکارانی که در ابتدای 
پیروزی نونهال انقالب اســالمی چنین شــخصیت های فرهیخته و شیفته 
خدمت را از نظام اســالمی گرفتند. متأسفانه برخی از مدیران امروز که به 
جای این شهدا به ویژه در دولت تکیه زده اند کاماًل با آرمانهای این عزیزان 
بیگانه اند و پشت پا بر آن آرمانهای آنها زده اند و به خوی اشرافی گری روی 
آورده اند. ننگ ابدی بر دولت تروریست پرور فرانسه که میزبان این منافقین 

روسیاه و کوردل شده اند.
فرخی و طاهری و نوربخش
* به رئیس محترم قوه قضائیه تبریک می گویم که با عهده دار شــدن این 
مســئولیت نســیم عدالت در جامعه وزیدن گرفته و با اقدامات عملی این 
قوه لرزه به تن منافقین و فاسدین یقه سفید افتاده است. ان شاءاهلل خداوند 
یاری اش نماید. امید است در تمامی استانها افراد مؤمن و خداترس را برای 
ریشه کنی فساد انتخاب نمایند تا شاهد اصالح روند غلط گذشته باشیم و 

عدالت را در نظام اسالمی همه احساس کنند.
3949---09۱2 و 79۱9---09۱۱

* آمریکایی ها در گذشــته به کمک ســران فتنه آمدند که موفق به کودتا 
در داخل نظام بشوند ولی خداوند کاری کرده که االن بین خودشان یعنی 
ترامپ و جان بولتون نزاع صورت گرفته و به روی یکدیگر شمشیر می کشند 
و جامعه آمریکا نیز در آستانه یک انقالب قرار گرفته است. خداوند مکر و 

حیله آمریکایی ها را به خودشان برگردانده است.
0938---8688

* ایران اســالمی به برکت خون مقدس شــهدا به سطحی از بازدارندگی 
رســیده است که در صورت تخطی دشــمن، قادر است آنها را در سرتاسر 

آبهای بین المللی تحت تعقیب قرار دهد.
2۵88---09۱8 و 029۱---09۱8

* معاون اول رئیس جمهور گفته که برخی افراد که خود توانایی مدیریتی 
ندارند، تصور می کنند که مدیران فعلی ناتوان در امور کشورند! اگر توانایی 
داشــتید و ناکارآمد نبودید که کشور را به این روز نمی انداختید که ارزش 
پول ملی را به پایین ترین حد رســاندید، دالر 3500 تومانی رابه 20 هزار 
تومان رســاندید، مرغ 3 هزار تومانی را به حدود 20 هزار رساندید، قیمت 
مســکن را 4-3 برابر افزایش دادید و...؟! بسیاری از کارخانه ها را به خاطر 
ضعف مدیریتتان از کار انداختید و...؟! همه اینها نشان از مدیریت و توانایی 
باالی شماســت به ویژه بتن ریزی هسته ای و سیب و گالبی و فتح الفتوح 

شما در برجام!
سوری
* باالخــره تحریم ها روزی به جایی خواهد رســید که همین دولت بانی 
توافق هســته ای برجام باید به قبل از برجام برگردد و غنی سازی را به 20 
درصد برساند و از ان پی تی نیز خارج شود. از نمایندگان مجلس درخواست 

می شود با نظارت جدی بر دولت برای تحقق این مطلب اهتمام ورزند.
09۱6---6043

* بنده فکر می کنم آقای ظریف باید در نگاه امروز اردشیر زاهدی اندیشه 
کند. کســی که در گذشته مغز هدایت کننده روابط شاه با آمریکا بوده به 
خبیث بودن آمریکا اعتراف می کند و از مســئولین فعلی کشور می خواهد 

که از خوش بینی به غرب و آمریکا بر حذر باشند.
0902---3۱07

* جمهوری اســالمی باید هر چه ســریع تر در پاسخ به گستاخی ها و لگد 
پراکنی های کشــورهای بدعهد و خبیث اروپایی ها و تصویب قطعنامه در 
شورای حکام، کاهش تعهدات هسته ای و افزایش غنی سازی تا 20 درصد 

را از سر بگیرد.
2846---093۵ و 2842---09۱0

* سخنگوی دولت مصاحبه کرده و گفته اگر هر دولتی به جای این دولت بود وضع 
 مردم صد برابر بدتر از امروز می شد. اوالً انسان هر دروغی را به زبان جاری می کند 
ثانیاً ما مردم می خواهیم شما کشور را به همان سال 92 و قیمت های آن 

زمان برگردانید.
09۱2---4904

* اجاره بها و قیمت مســکن ســر به فلک کشیده چرا با عامل اصلی این 
فاجعه که آقای آخوندی وزیر ســابق مســکن است برخورد نمی شود. وی 
چندین ســال جایگاه وزارت مسکن و شهرسازی را اشغال کرد و هنگامی 

که رفت گفت افتخار می کنم که آجر روی آجر نگذاشتم.
0928---8688

* برخــی نفوذی ها در بدنه دولت، انتقــام بدفرجامی برجام را با گرانی و 
تورم از مردم می گیرند!

09۱2---2696
* تصاویــر ســخنان دکتر جلیلی در دوره مذاکــرات برجام که می گفت، 
تحریم ها می مانــد و دکتر ظریف که می گفت تحریم ها می رود، در فضای 
مجازی هست. اکنون مردم قضاوت کنند، تحریم ها رفت یا ماند؟! این همه 
گفتــن و خندیدن با آمریکایی ها و اروپایی ها هم راه به جایی نبرد! متوجه 

نبودیم. خنده شیطان به باخت ما بود؟!
0938---8688

* مگر از برجام جز تعفن چیزی باقی مانده است؟ چرا مسئولین دولتی هر 
از چند گاه جنازه خالی در تابوت را حلوا و حلوا می کنند؟

09۱2---84۵۵
* نظامیان اشغالگر قدس تصور می کنند که با حمله به کرانه باختری و شهر 
قدس و هجوم به خانه های مردم می توانند پروژه شوم معامله قرن را محقق 
ســازند ولی زهی خیال باطل. قطعا فلسطینی ها هم خود از توانمندی های 
باالیی برخوردارند و هم همرزمانشــان در جبهه مقاومت در کنار فلسطین 
خواهند ایســتاد و نخواهند گذاشــت آب خوش از گلوی صهیونیست ها و 

رژیم جعلی پایین برود.
09۱8---029۱

* در برخی از این اختالس هایی که صورت می گیرد فردی که 50 میلیارد 
اعتبار گرفته اســناد 5 میلیاردی ارائه داده اســت... آیــا نباید قبل از این 
اختالســگران، متولیان خائن دولتی که چنین اعتبارهایی را بدون ســند 

متناسب به آنها داده اند به پای میز محاکمه کشانده شوند؟!
علیمردانی
* در اماکن عمومی مثل مترو تعدادی از شهروندان نسبت به رعایت اصول 
بهداشــتی بی توجه هستند این بی توجهی موجب شده آمار تلفات ناشی از 
ویروس کرونا افزایش پیدا کند. چرا دولت به یک باره همه چیز را رها کرده 

و احساس مسئولیت نمی کند؟
09۱4---08۱۱

* رئیس سازمان برنامه و بودجه همان طوری که به راحتی میلیاردها تومان 
برای اتوبان تهران- شمال تخصیص می دهد برای جاده کرمانشاه - مهران 

که زائران میلیونی اربعین از آن عبور می کنند هم اختصاص دهد.
محمدمهدی
* به نظر می رســد اگر بحث خودرو را بــه 20 مدیر جهادی جنگ دیده 
واگذار کننــد در مدت کوتاهی، قیمت ها را به زیر 50 درصد قیمت فعلی 
خواهند رســاند به شــرطی که دســت دالالن را کوتاه و نظارت و کنترل 

محکمی اعمال شود.
وحیدی

ساعت خواب! تضمین را 
باید از اوباما می گرفتید نه ترامپ

حســین عالیی می گوید باید با ترامپ مذاکره می کردیم و پرچم مذاکره را از 
دست او می گرفتیم)!(

وی به روزنامه اعتماد گفت: دیدگاه شــخصي من این است که به محض آنکه 
دونالد ترامپ حرف زدن درباره خروج از برجام را شــروع کرد و درخواســت مذاکره 
کرد، ایران مي توانست دستور کاري براي مذاکرات با آمریکا تعیین کند تا این حربه 
را از دست او بگیرد. براي مثال موضوع اول این دستور کار مي توانست این باشد که 
دولت ترامپ چه ضمانتي براي دوام توافق جدید در دولت هاي بعد از خود مي دهد؟ 
ســوالي که طرف ایراني باید روي میز مذاکره مي گذاشت این بود که اگر با شما به 
توافق رسیدیم چه ضمانتي وجود دارد که رئیس جمهور بعدي آمریکا رفتار شما را با 

توافقنامه اي که با شما امضا مي کنیم تکرار نکند و از آن خارج نشود؟
ایران باید ابتکار درخواســت مذاکره را از دست دونالد ترامپ مي گرفت و اجازه 
نمي داد که او پرچم مذاکره را در دست بگیرد و همزمان فشارهاي تحریم هاي شدید 

را بر ایران شروع کند. 
وی افزوده اســت: ما نمي گفتیم که بر ســر برجام مذاکره مي کنیم بلکه اصل 
مذاکره را قبل از خروج ترامپ از برجام مي پذیرفتیم تا ظرفیت خروج از برجام را از 
آمریکا بگیریم. مي پذیرفتیم که با آمریکا درباره ابهامات و نظراتي که پیرامون برجام 
دارد، گفت وگو کنیم. بعد از آن هم در مذاکره مي گفتیم که نخستین دستور کار این 
است که اگر درباره هر موضوعي به هر نتیجه اي رسیدیم چه تضمیني وجود دارد که 
در آینده دولت هاي بعدي آن را به هم نریزند؟ البته این به مفهوم رسیدن به توافق 

نیست بلکه گرفتن پرچم مذاکره از دست ترامپ است.
این سخنان عالیی در حالی است که حتی آقای روحانی با همه خوش بینی هایش، 
در واکنش به دعوت دولت ترامپ به مذاکره مجدد گفت کشورها مگر دیوانه شده اند؛ 

شما می گویید به توافقی که بسته ایم پایبند نمی مانید اما بیایید مذاکره کنیم.
اکنون باید از عالیی پرســید هدف از برجام، مذاکــره برای مذاکره و واگذاری 
امتیاز بود یا به قول آقای روحانی توافق برد- برد؟! اگر دولت ترامپ به مدت دو سال 
اجرای برجام را برخالف تعهد دولت آمریکا نقض کرده بود، مذاکره با او چه خاصیتی 
داشت؟ یعنی مثاًل در دنیا کسی تردید دارد که دولت آمریکا صداقت نداشت و تعهد 
خود را - که در قطعنامه 223۱ شورای امنیت هم تأیید شده بود - زیرپا گذاشت؟!
وقتی دولت روحانی )مورد حمایت عالیی( همه امتیازات را در برجام نقداً ظرف 
3 ســال واگذار کرده بود، برای چه به جای مطالبه تعهدات طرف مقابل، وارد داالن 
پیچ در پیچ و بی سرانجام مذاکرات جدید- که عماًل به مفهوم پذیرش بطالن برجام 
و عدم اجرای آن از ســوی طرف مقابل بود- وارد می شد؟! ضمناً ضمانتی که آقای 
عالیی می گوید باید از دولت ترامپ سؤال می شد، همان گم شده متن برجام است 
که از سوی صاحب نظران منتقدان هشدار داده می شد اما امثال آقای عالیی آن روز 
)به هنگام انعقاد برجام( چشم بر هشدارها بسته بودند و فقط از تسریع روند توافق 

)به هر قیمت( حمایت می کردند!
همچنین باید پرسید صرف مذاکره، می شد مانع از عدم اجرای تعهدات شد و حال 
آنکه حتی دولت اوباما هم حین مذاکره به اعمال تحریم های جدید اهتمام داشت و هم 
پس از انعقاد برجام، تحریم ها را در حوزه ویزا و تحریم های کاتسا و آیسا توسعه داد.

ادعای روحانی درباره وعده ها
و رازی که معاون وی فاش کرد

ســخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه »وعده هایی که در ســال 95 دادم برای 
شرایط آن زمان بودند، با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی مواجه شده است.
جهان نیوز، اظهارات روحانی را به نظرسنجی مخاطبان خود گذاشته است؛ که 

بخشی از این نظرات را می خوانید:
- درستش اینه؛

روحانی: وعده هایی که من در سال 95 دادم، برای رای آوردن بود.
- خوش خیالی و ساده اندیشی و اعتماد به وعده های پوچ دشمن که تدبیر نیست. 
کســی که شعار تدبیر می دهد اگر دروغ و عوام فریبی نباشد باید تمام شرایط را در 

نظر بگیرد و بعد وعده دهد.
- زیباکالم: روحانی حتی یک وعده خود را عملی نکرده است.

- ظریف: قبل از برجام از االن بیشتر نفت می فروختیم.
- آن کسانی که می گفتن امضاء جان کری تضمین است!!!! باید در مورد شکست 

برجام پاسخگو باشند.
- اعتماد بی چون و چرا به غرب و گره زدن حل مشکالت کشور به نتیجه مذاکرات 
موجب غرور و سرمستی کاذب گردید و همین موضوع باعث شد که وعده های داده 

شده، توخالی باشد.
- بعد از روحانی همه به خودشون امیدوار شدند که می تونند رئیس جمهور بشند 

و کشور رو بهتر اداره کنند، روحانی امید را در دل همه زنده کرد.
- واقعا استاد هستن ایشون در زمینه بازی با افکار عمومی، دالر و سکه رکورد 

تاریخ ایران رو زده بعد این داره میگه سال 95 فالن و بسار...
- باید به ایشان گفت: پس آرایی که مردم هم به شما دادند برای همان زمان بود 

و االن اعتبار ندارند و شما دیگر نمی توانید رئیس جمهور باشید.
- اگر وعده ها پس از ســالی بی اعتبار می شود رای مردم هم پس از سالی باید 

بی اعتبار و رئیس جمهور به کنار گذاشته شود!
- خــب بفرمایید چند درصد از وعده هایتان عملی شــد؟ آیــا نباید کمی از 

وعده هایتان عملی می شد.
- وعده هایی که عملی شد: دالر 20 تومن، مسکن نجومی، بیکاری اصال نداریم، 
فقر ریشه کن شده، حیف و میل اموال دولتی ابدا، ترویج بی بندوباری هیچ، هنوز هم 

جمعه نشده از این مطالب مطلع شویم!!
- باید به جنابشــان گفت، آن عده هم که به شما رای دادند رای شان بر اساس 

شــرایط آن زمان بود؛ حاال که آن وعده ها محقق نشده، لطف کرده خودتان جلوی 
ادامه خسارت بار هر روزه این دولت را بگیرید.

- آخه عزیز شرایط االن هم حاصل تدبیر شماست.
- یکی از جمالت تامل برانگیز و خسارت بار و کشورافکن تاریخ ایران از زبان وزیر 

خارجه شما این است: امضای دشمن )کری( تضمین است.
- اگر این طوری باشــه که گفتن پس کجا رفت تدبیر؟ کجا رفت امید؟ کلید 

همه  کاره چه شد؟
- خودت بگو به چی دولتت دل خوش کنیم، خودت بگو.

سخنان اخیر روحانی در حالی است که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور 
خرداد سال گذشته در اظهاراتی عجیب و در پاسخ اعتراض ها به وعده های توخالی 
دولت گفته بود: شما انتخابات بدون وعده در دنیا سراغ دارید؟ آن وقت دیگر انتخابات 
نمی شود! مگر می شود بگویی در انتخابات شرکت می کنم اما کار خاصی نمی توانم 

انجام بدهم؟!
هنوز هم بعد از 2 سال منتظرید 

اروپا اینستکس را راه اندازی کند؟!
معاون اقتصادی وزیر خارجه گفت: قرار بود در اینســتکس بتوانیم صادرات و 

واردات داشته باشیم اما عملی نشد.
انصاری در گفت وگو با روزنامه شرق و در پاسخ این سوال که آیا ظرفیت اینستکس 
برای تبادالت مالی ایران پاســخ گو بوده است؟ اظهار داشت: باالخره اروپایی ها دور 
هم جمع شــدند و اینستکس آغاز به کار کرد. ســوال این است که آیا اینستکس 
پاسخ گوی توافقات ما بوده؟ خیر. ما در اینستکس قرار بود بتوانیم صادرات و واردات 
داشته باشیم و یکی از منابع مهم ما نفت بود که بتوانیم نفت بفروشیم که این اتفاق 
نیفتاد. یک اینستکس خیلی دست و پا شکسته درست شد، اولین مبادله مالی را هم 
انجام داد که یک مجموعه دارویی بود. یک شرکت ایرانی بود که با شرکت خارجی 
مراوده داشتند و از کانال اینستکس که سازوکار مالی پیش بینی کرده بودند، انجام 
شــد. امکان ادامه هم هست. رضایت ما این نیست که در این سطح مراودات انجام 
شود. معتقدیم اینستکسی می تواند موثر باشد که ادامه داشته باشد و در انواع کاال 
باشد نه فقط در حوزه دارو و موادغذایی. همه عالقه مندیم که اینستکس فعال شود.
وی افزود: آنها هم به ما گفته اند آغاز از اینجاست. ما هم می گوییم موافقیم به 
شــرط اینکه ادامه راه راضی کننده طرف ایرانی و اروپایی باشد. اینکه چقدر بتوانند 
اجرا کنند باید در عمل مشخص شود، اما همچنان آمادگی داریم به اینستکس کمک 

کنیم و اگر شرایط مهیا شود منابع مالی در اختیارش بگذاریم.
معاون وزیر خارجه همچنین گفت: اینســتکس یک صندوق خیریه نیست که 
اروپایی ها پول بریزند و برای ما کاال بخرند.و درحال حاضر شــش، هفت کشــور در 
اینســتکس سهام دارند. اما اینستکس صندوق خیریه نبود. قرار بود بتوانیم جنس 
به اروپا بفرستیم. منابع مالی در این مجموع بیاید و از این مجموعه بتوانیم جنس 
بخریــم و برعکس، آنها هــم بتوانند منابع مالی را تغذیه کرده و با ما تجارت کنند. 
مسیری دو طرفه بود. برای شروع کار، اروپایی ها مبلغی گذاشتند. قرار بود این شروع 

کار برای تجارت باشد.
این ســخنان در حالی است که دو ســال از وعده اروپا درباره راه اندازی کانال 

اینستکس می گذرد اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
معاون اقتصادی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت وگو اظهار داشت: 
ما مجری سیاست خارجی اعم از تجارت و سیاست هستیم. در واقع نقش مهم ما 
این است که بتوانیم هم تجربیات کشورهای دیگر را به دولت و وزارتخانه ها عرضه 
کنیم و هم نظراتمان را برای بهتر شــدن کار ارائه دهیم تا این را به تصمیم تبدیل 
کرده و خودمان همان تصمیم را اجرا کنیم. وزارت امور خارجه نقش بسیار موثری 
در هدایت و جلب توجه دولت به ظرفیت های منطقه داشت. اقتصاد ایران این طور 
بود که نفت را به شــرق می فروختیم و از غرب جنس می آوردیم و تمام، اما اکنون 
چین و هند، کره، ژاپن حتی سریالنکا، ویتنام، تایلند، آمریکای التین و اروپا همه در 
تجارت خارجی ما آمدند. موفق شدیم دو کار انجام دهیم، در همه اقتصادهای بزرگ 
دنیا تجارت با همسایه ها در اولویت است و یکی از ظرفیت های کشورهاست. ما در 
تجارت خارجی مان برای منطقه اصال ارزشــی قائل نبودیم. امروز شاهد هستید که 
تجارت با منطقه از اولویت های دولت اســت که جزء موفقیت های ماست. کشاندن 
تجارت به شرق،   امروز بیش از 70 درصد تجارتمان با شرق و همسایه هاست که ما در 
این کار نقش داشتیم. اظهارات انصاری در حالی است که اغلب کارشناسان اقتصادی 
و دیپلماتیک معتقدند وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن به اعتبار معطلی بیش 
از حد در برجام، نتوانســته ظرفیت های اقتصادی دیپلماتیک کشور برای دور زدن 

تحریم ها را به شکل شایسته احیا کنند.
عضو حزب منحله مشارکت

تقصیرها را گردن روحانی انداخت
عضو حزب منحله مشارکت می گوید: اشتباهات دولت موجب شده تا به وضعیتی 

بدتر از سال 90 و 9۱ برگردیم.
مصطفی تاج زاده که معموال به توجیه ناکارآمدی های جریان لیبرال می پردازد، 
به روزنامه همدلی گفته اســت: یکی از علل افزایــش نارضایتی مردم و ناامیدی از 
اصالح طلبان، اشــتباهات آقای روحانی در دوره دوم ریاســت جمهوری از جمله در 
چینش همکاران و مدیران ارشــد و انتخاب برخی افراد ضعیف یا حاشیه دار و قطع 
ارتباط عملی با هواداران و بدنه اجتماعی حامیان و رها کردن آنها، عدم پیگیری فعال 
وعده های سیاسی خود به گونه ای که این برداشت را در قشرهایی ایجاد کرده است که 

وی فقط به رای آنها نیاز داشت و به همراهی و حمایت آنها نیاز ندارد.
وی می افزاید: »خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های نفتی و بانکی وضعیت 
اقتصادی را عمال به شــرایط دو سال آخر دولت احمدی نژاد برگردانده و به سقوط 
ارزش پول ملی و افزایش جهشی قیمت بسیاری از کاالها و خدمات، همانند سال های 

90 و 9۱ و بلکه بدتر از آن انجامیده است«.
این اظهارات فرافکنانه در حالی اســت که ائتالف مدعی اصالحات و اعتدال در 
تبلیغات انتخاباتی ادعا می کرد »به عقب برنمی گردیم«. از ســوی دیگر تالش برای 
متهم کردن دولت و تبرئه افراطیون مدعی اصالح طلبی در حالی است که دولت نوعا 
به ایده های سراب آلود شبه اصالح طلبان عمل کرده و دنبال آدرس های غلطی رفته 

که همین طیف داده اند.

 غرب و به تعبیر دیگر چهار کشــور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان 
طی هفته اخیر دو اقدام را درخصوص ایران به اجرا گذاشتند که هر دو در 
 یک مسیر و توأم با نوعی باج خواهی بود. اما »ادبیات« -و نه محتوای- این دو 
با هم متفاوت بودند. ســه کشور انگلیس، فرانســه و آلمان پیش نویس 
قطعنامه ای را به شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی داده و مدعی 
شدند ایران در دسترسی مأموران آژانس به دو مرکز مورد درخواست، مانع 
ایجاد کرده و به طور کلی در یک سال اخیر سطح همکاری های خود را کاهش 
داده است. و سپس خواسته اند که ایران به روال پیش از این برگردد وگرنه 
مکانیسم ماشه مندرج در برجام را فعال نموده و بار دیگر پرونده ایران را 
به شورای امنیت سازمان ملل می برند. این اقدام و قطعنامه بالنسبه اجماعی 
که صادر شد بدون شک دشمنی با ملت ایران بود. اما با این وجود در داخل 
کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت و یک جریان سیاسی عمداً 

آن را نادیده گرفت. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
۱- چه با توافق »برجام« موافق و چه مخالف باشــیم، با خروج آمریکا 
از برجام و واگذاشته شدن تعهدات از سوی طرف های اروپایی و در نهایت 
خروج گام به گام ایران، برجام به پایان رسیده و دیگر صحبت کردن از آن 
موضوعیت ندارد مگر آنکه پای بحث از تاریخ به میان باشــد در این میان 
اروپایی ها در عین آنکه می داننــد با بدعهدی آمریکا و خود آنان، برجام 
به تاریخ پیوسته اســت، در عین حال خالف آن را وانمود می کنند یعنی 
مدعی  اند برجام وجود دارد و آنان تالش خود را معطوف به ادامه حیات آن 
کرده و می کنند و ایران نیز باید هر گامی که در جهت کاستن از تعهدات خود 
برداشته، به عقب بازگردد. این به نفع غرب است چرا که در چنین شرایطی 
اگرچه ایران به طور واقعی، عینی، ملموس و قابل  اندازه گیری تعهداتی را 
پذیرفته و به آن عمل می کند، اروپایی ها راجع به مقوله ای مبهم داد سخن 
می دهند بدون آنکه هیچ تعهدی متوجه آنان باشد. اروپایی ها ۱4 ماه به همین 
صورت سپری کردند و مایل اند الی االبد همین راه را ادامه دهند! قطعنامه 
حدود یک هفته پیش آژانس انرژی اتمی بر این اساس و با اجماع نسبی آراء 
به تصویب رسید و حال آنکه در روزی که دو طرف به سمت توافق موسوم به 
»برنامه جامع اقدام مشترک« رفتند، قرار بود ادعای جدیدی مطرح نشود و 
پرونده ایران بسته شود و بر این اساس هم قطعنامه 223۱ صادر شد و در آن 
به پایان مباحث ادعایی اشاره شد. االن آژانس به نمایندگی از شورای امنیت 
و به تعبیر درست تر به نمایندگی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مسیر را 
به نقطه صفر برگردانده و نه تنها خواستار عقب نشینی ایران از حقوق خود 
-یعنی تعلیق تعهدات در صورت ترک تعهدات از سوی مقابل- شده بلکه 
از ایران می خواهد که راه را برای تحقیقات جدید براســاس ادعاهایی که 
رژیم اسرائیل -که عضو پروتکل های هسته ای نیست- مطرح کرده، هموار 
کند. یعنی روز از نو روزی از نو! یعنی نه ما با تحمل ضررهای ناشی از امضای 
برجام، حتی به حداقل سودی رسیده ایم و نه ادعا علیه برنامه هسته ای ایران 

به سرانجامی رسیده است!
2- رفتار دولت در این موضوع جای تأمل بســیار دارد و البته االن ما 
نمی خواهیم تیم مذاکره کننده ایرانی را مورد پرسش قرار بدهیم که این چه 
قرارداد دوطرفه ای است که یک طرف آن، علی رغم تحمل »ضرر مطلق«، 
قادر به صحبت کردن از حقوق خود هم نیســت و بدتر از آن اینکه طرفی 
که از اجرای تعهدات ما به حداکثر سود رسیده است، حاال علی رغم آنکه 
خود به حداقل تعهدات هم عمل نکرده به دنبال تحمیل تعهدات یکطرفه 

بیشتری است؟ اما ما فعاًل به این بحث کاری نداریم. 
سؤال ما این است که چرا وزارت امور خارجه ایران به اقدام متقابل دست 
نمی زند و مثل موجودی که براســاس حادثه، حافظه خود را از دست داده، 
عمل می کند؟ آیا جا نداشت روزی که خبرها بیانگر آن بود که پیش نویس 
قطعنامه ای از سوی سه دولت انگلیس، فرانسه و آلمان تهیه و آماده ارائه 
در صحن آژانس است، وزارت امور خارجه ما سفرای این سه کشور را احضار 
و به آنان بگوید که صدور قطعنامه منجر به »اقدام« متناسب -مثاًل خروج 
ایران از پروتکل الحاقی- می شود؟ و چرا به اظهارات رسانه ای بسنده کرد؟ 
آیا اگر ما یک ابتکار عمل را روی میز آژانس می گذاشتیم، باز هم این سه 
کشور به خود جرأت ورود به بحث هسته ای ایران را می دادند؟ چرا وزارت 
خارجه از این وظیفه خیلی عادی که تأمین کننده منافع ملی ایران است، 
چشم پوشید؟ آیا می توانیم بپذیریم که در اینجا صرفاً نوعی نسیان اتفاق 

افتاده و چیز دیگری مطرح نبوده است؟ 
وزارت خارجه ما در این صحنه از اقدام عملی بازدارنده خودداری کرده 
ولی در سطح رسانه واکنش قاطعی نشان داده است! چرا؟ آیا وزارت خارجه 
ما در پوســت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا در پوست صدا و سیما 
 رفته است؟ در این صورت چه نهادی باید کار وزارت خارجه را انجام دهد؟

آیا اظهارات رسانه ای در فضای بی عملی برای »اقناع داخلی« صورت نگرفته 
است؟ به این معنا که وزارت خارجه در شرایطی که در عمل، وظیفه حساس 
خود را وانهاده است به شهروندان وانمود می کند که »به شدت« مخالف آن 

چیزی است که در عمل روی داده است! 
وزارت امور خارجه ما در عین حال با عدم اقدام متقابل در واقع می گوید 
هنوز ناامید نیســت و درصدد است تا در مذاکره با همین »پرروهای وقیح 
 اروپایی« گامی در جهت رفع مشکالت کشــور بردارد و به عبارت دیگر
آیا وزارت خارجه ما هنوز معتقد است، ایران برای احیاء برجام باید قیمت 
باالتری بپردازد؟ و حاال سؤال این است که آ یا همین بی عملی  ها نیست که 
سبب پررویی اروپایی ها شده است و آیا ادامه همین روند سبب پررویی های 

بعدی آنان نمی شود؟ 
3- ما در این صحنه یعنی صدور قطعنامه شاهد رأی مثبت کشورهایی 
نظیر کویت و رأی ممتنع کشورهایی نظیر پاکستان بودیم! همه می دانند 
که دو کشور کویت و پاکستان روابط تاریخی با ایران داشته و هر کدام در 
برهه های حساس تاریخی به طور مؤثری مورد حمایت ایران واقع شده اند 
و در طول تاریخ شاهد هیچ رخداد منفی از سوی ایران علیه این دو کشور 

نبوده ایم. 
در اینجا سؤال ما این است که این چه وزارت خارجه ای است که علی رغم 
روابط تاریخی گسترده و در اختیار داشتن بزرگ ترین سفارت خانه ها در این 
دو کشور و هزینه های بسیار در فعال نگه داشتن این سفارت خانه ها، قادر به 
جلب نظر کشورهایی نظیر پاکستان و کویت هم نیست و رأیی که قطعاً با یک 
مذاکره می توانست مخالف باشد، به موافق قطعنامه ضدایرانی تبدیل شده 
است! این درحالی است که موضوع مورد بحث چیزی بوده که هیچ تصادمی 
با منافع ملی و امنیت این دو کشور و کشورهایی از این نوع هم نداشته است. 
حاال سؤال این است که وقتی وزارت خارجه ما قادر به حل مسئله ای به این 
سادگی نیست، چطور می تواند در حل موضوعاتی پیچیده تر موفق باشد؟ 

البته ما می دانیم که این دو کشور و کشورهای دیگری از این دست، برای 
رأیی که می دهند دالیلی داخلی و یا مالحظاتی بین المللی و منطقه ای دارند. 
این کاماًل طبیعی است. آنچه غیرطبیعی و موجب تأسف است این است که 
چرا وزارت خارجه ما نتوانسته دو کشور دارای روابط دیرینه با ایران که از 
قضا در همسایگی جمهوری اسالمی نیز قرار دارند را متقاعد کند که رأی 
موافق یا ممتنع به این قطعنامه برای منافع ملی آنان ضرر داشته و این ضرر 

را با بیان دیپلماتیک تشریح کند؟
4- طرف پررو و وقیح اروپایی برای آنکه شــرایط بین ایران و غرب را 
مدیریت کند، کمی بعد از صدور قطعنامه باج خواهانه آژانس، در بیانیه ای 
وانمود کرده که به برجام و ازجمله منافعی که برای ایران دارد، پایبند است 
و در این میــان در داخل ایران هم عده ای در حالی که خبر اول را به طور 
کلی بایکوت کرده اند، خبر دوم را با عنوان نشانه ای از احتمال موفقیت در 

مذاکره بین ایران و غرب برجسته  سازی کرده اند! 
واقعیت این اســت که غرب و به خصوص سه کشور اروپایی، توانایی 
اعمال فشــار به ایران را ندارند و به طور واقعی کاری از آنان علیه ایران 
ساخته نیســت. آنان همزمان با صدور قطعنامه ضدایرانی، آژانس نگران 
واکنش ایران بوده و احتمال قوی داده اند که جمهوری اســالمی دست به 
کاری خسارت بار علیه آنان می زند و لذا بهتر این است که فضای بین ایران 
و اروپا قدری تلطیف شود و یا گمان کرده اند که با صدور قطعنامه آژانس، 
حیثیتــی برای طرفداران مذاکره و توافق بین ایران و غرب باقی نمی ماند 
و این ســبب ناتمام ماندن پروژه تسلیم ایران می شود و الزم است که به 
طرف ایرانی روحیه داده شود! هر کدام از این دو دلیل که در میان اعضای 
تروئیکای اروپایی مطرح باشد، در واقع برگ دیگری از خباثت آنان است 
و خود این نشان می دهد، ما باید این دندان کرم خورده »توافق« را کشیده 
و خود را از آن خالص کنیم و از این طریق شرایطی را فراهم نمائیم که هر 
یک از کشورهای اروپایی و از جمله »تروئیکای هسته ای« که می خواهند 
با ایران به توافق برسند، به طور انفرادی جلو آمده و در شرایط کاماًل برابر 
در قبال تعهدات ما، تعهداتی را بپذیرند و توأمان اجرا کنند. ایران آن قدر 
بزرگ و مهم هســت که پس از شکسته شدن ائتالفات کنونی، کشورهای 
اروپایی در رفت و آمد با آن، با یکدیگر مســابقه بگذارند. چرا ما با مواضع 
ضعیف و عدم اقدام عملی سبب تداوم ائتالف آنان علیه خودمان می شویم 

و چرا نباید نسبت به چنین رویه ای مشکوک باشیم.

 ۱- »برنارد شاو« نمایشــنامه نویس برجسته ایرلندی که به 
شــوخ طبعی های عالمانه شهرت دارد در محفلی از یک تابلوی 
نقاشی ایراد گرفته و آن را نقد کرد. نقاشی که تابلو از آثار او بود 
از نقد برنارد شاو برآشفت و به او گفت: شما که در همه عمرتان 
حتی یک تابلوی نقاشی هم خلق نکرده اید، چگونه به خودتان 
 اجازه می دهید تابلوی مرا نقد کنید؟! برنارد شــاو در پاســخ 
گفت: من طعم و مــزه اُملت را خیلی بهتر از مرغ درک می کنم 

درحالی که در تمام عمرم حتی یک بار هم تخم نگذاشته ام!
آقــای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نشســت با 
مدیران ارشــد وزارت جهاد کشــاورزی فرموده اند: »کشور از 
 مجموعه مدیریتی توانایی برخوردار اســت امــا برخی افراد 
قیــاس به نفــس می کنند و ایــن موضــوع را حرفی گزاف 
می پندارند و تصور می کنند که چون خودشان توانایی مدیریتی 
 ندارند، مدیران کشــور نیز توانمند نیستند«! درباره اظهارات 

جناب جهانگیری گفتنی است؛
2- همیشــه برای درک میزان توانمندی یک مدیر نیازی به 
برخورداری از دانش مدیریت نیســت. مثاًل وقتی گرانی افسار 
پاره می کند و قیمت کاال و خدمــات مورد نیاز مردم همه روزه 
به صورت تصاعدی و جهشــی افزایش پیدا می کند، ارزش پول 
ملی به پائین ترین سطح خود می رسد، قیمت مسکن و اجاره بها 
چندبرابر می شود و نه فقط توده های محروم بلکه اقشار متوسط 
را هم به عزا می نشاند، کارخانه ها و مراکز تولید تعطیل می شوند، 
میلیاردها دالر ارز بی زبان کشور در اوج نیاز به آن با فرمول دالر 
4200 تومانی برباد می رود، برجامی که قرار بود تحریم ها را لغو 
کند به فاجعه افزایش تحریم ها تبدیل می شــود، بیکاری بیداد 
می کند و... به آســانی و بدون کمترین تردیدی می توان فهمید 
که دستکم در این عرصه ها، مدیران شایسته و کاربلدی بر سر 
کار نبوده اند. الزم نیست باغدار باشید تا فرق سیب پالسیده با 
سیب تازه را بدانید و یا بّزاز باشید تا پارچه پوسیده را از پارچه 

سالم تشخیص بدهید!
3- تردیدی نیست که »کشور از مجموعه مدیریتی توانایی 
برخوردار اســت« اما این پرسش در میان است که آیا در دولت 
محترم، همه مدیران و مســئوالن از میان افراد توانا و کار بلد 
انتخاب گردیده و به کار گرفته شــده اند؟! بدیهی اســت که 
بســیاری از آنها مدیران شایسته ای هستند اما نمی توان انکار 
کرد که بســیاری دیگر نیز شایسته و کاربلد نیستند و به جای 
انتخاب بر اساس شایسته ساالری با فرمول فامیل بازی و روابط 
حزبی و گروهی در مدیریت های بعضًا حســاس و سرنوشت ساز 

به کار گرفته شده اند!
4- جنــاب روحانی، رئیس جمهور محتــرم نیز در همایش 
استانداران سراسر کشور فرموده اند؛ مردم برخی از خدمات دولت 
را احساس می کنند! ولی توضیح نداده اند که مثاًل مردم گرانی 
مســکن و اجاره بها، قیمت های افسار گسیخته کاال و خدمات، 
مرغ و تخم مرغ و گوشت و لبنیات و... صدها نمونه دیگر را هم 
احساس می کنند یا نه؟! اگر احساس می کنند -که می کنند- باید 
از آقای رئیس جمهور پرسید حضرتعالی از کدام خدمت دولت به 
مردم سخن می گویید؟! و به جای پوزش از ملت به خاطر بالیی 
که دولت شما بر سر آنها آوار کرده است، آدرس خدمات انجام 
نگرفته را می دهید و البد از ملت انتظار کف و سوت هم دارید؟!
 کاش آقایان روحانی و جهانگیری به انبوه وعده هایی که به 
ملــت داده و تا کنون بر زمین مانده و برخی از آنها نیز به عکس 
خود بدل شده است نیم گاهی می انداختند و برای مردم توضیح 
می دادند به کدامیک از آنها عمل کرده اند که حاال همه را »نابلد« 

و خود را »کاربلد« معرفی می کنند! 

وزارت خارجه ما چرا...؟

کاربلدها 
و اُملت برنارد شاو !

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

سعداهلل زارعی 

صفحه 2
پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹ 
۳ ذی القعده ۱۴۴۱ -شماره 22۴۹۶  

گفت و شنود

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: شــبکه تلویزیونی فاکس نیوز متعلق به پنتاگون 
و حامی ترامپ به ســرنگون کردن و آتش زدن مجسمه های 
 بنیانگذاران آمریکا و مخصوصاً جرج واشــنگتن توســط 
مردم معترض به نژادپرســتی و نظام سرمایه داری به شدت 

اعتراض کرده است!
گفت:  حاال چرا از آتش زدن مجســمه جرج واشــنگتن بیشتر 

عصبانی شده اند؟!
گفتم: فاکس نیوز می گوید او اولین رئیس جمهور این کشور 

و معروف به پدر آمریکاست!
گفت: بقیه آنهایی که مجسمه شان را سرنگون کرده و سوزانده اند 

هم مثل جرج واشنگتن اشغالگر و غارتگر و آدمکش بوده اند.
گفتم: باغبانی وارد باغش شــد و دید پسر بچه ای روی 
درخت زردآلو نشســته و مشغول خوردن است. سرش داد 
کشید که االن می روم و به بابات شکایت می کنم و داشت از 
باغ خارج می شد که پسر بچه پرسید کجا میری؟ بابام روی 

درخت سیب نشسته!

قطعنامه ضدایرانی یا عذرخواهی اروپا
کدام را باور کنیم؟!

آقاتهرانی: هر وقت به مردم ودیعه مسکن دادید
به ما نمایندگان هم بدهید

چنــد روز پــس از تصویب 
تروئیکای  ضدایرانــی  قطعنامه 
آژانس،  در شــورای حکام  اروپا 
رئیس جمهور در اظهار نظری قابل 
اروپایی ها شــرمنده  گفت  تامل 
هستند و از ما عذرخواهی می کنند!
دیــروز آقای روحانی در جلســه 
هیئت دولت گفــت: اروپایی ها خیلی 
شرمنده ما هستند زیرا به وظایف قانونی 
خود در برجام عمل نکرده اند. آنها تلفنی 
و حضــوری از ما عذرخواهی می کنند 
اما آنها هم نباید خــود را آلوده کنند 
ما چنین توقعی از کشورهای اروپایی 
نداریم. چین و روسیه در رابطه با بیانیه 
اخیر آژانس انرژی اتمی خیلی خوب، 
قاطع و حقوقی عمل کردند. اروپا هم 
نباید زیر فشار آمریکا برود. آژانس انرژی 
اتمی هم باید استقالل خود را حفظ کند 
و رئیس آژانس باید بداند آبروی آژانس 
برای نظام بین المللی اهمیت دارد. ایران 
همچنان آماده است تا نظارت آژانس را 
بپذیرد و با آژانس در چهارچوب مقررات 

همکاری داشته باشد.
متاسفانه دولتمردان همچنان در 
حال بزک اروپای عهدشــکن هستند. 
پیش از این و در شــرایطی که اروپا به 
هیچ عنوان تعهــدات برجامی خود را 
انجام نداده بود، روحانی در اظهارنظری 
تأمــل برانگیز گفته بود »اروپا پشــت 
ماســت«!، ظریف نیز در اظهارنظری 
تأمــل برانگیــز گفته بــود »حمایت 
 اروپــا از برجام، بیــش از انتظار بوده

است«!. 
ایــن اظهــارات شــبیه توجیــه 
عهدشکنی آمریکا در سال های گذشته 
توســط معــاون وزیر خارجه اســت. 
عراقچــی پیش از این در توجیه نقض 
فاحش برجام توسط آمریکا گفته بود 
»هنوز تا نقض فاحــش برجام فاصله 

داریم«!
اروپا علیرغم بی عملی در برجام در 
روزهای گذشته در اقدامی که تحسین 

مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی 
را نیز در پی داشــت، مقدمات تصویب 
قطعنامه ضدایرانی در شــورای حکام 

آژانس انرژی اتمی را مهیا کرد.
آقــای روحانــی گفته اســت که 
اروپایی هــا بارها از ایــران عذرخواهی 
کرده اند. یک سؤال؛ مگر تعهد اروپا در 
برجام، عذرخواهی کردن بوده است؟! 
اروپا ۱۱ تعهد در برجام داشــت که به 

هیچ عنوان به آن عمل نکرده است. 
این قبیــل اظهارات طرف بدعهد 
غربی را بر تشــدید گستاخی، ترغیب 
خواهد کرد. متاسفانه دولتمردان بارها 
از موضــع ضعف و انفعال این پالس را 
به طرف مقابل داده اند که دولت ایران 
تحت هر شرایطی در برجام خواهد ماند 
و هیچگاه از توافق خارج نخواهد شد. 

اروپایی ها صراحتا اعالم کرده اند که 
در مسئله ایران با آمریکا دارای هدف 
مشــترک بوده و فقــط در روش های 
رسیدن به این هدف، با یکدیگر اختالف 
نظر دارند. اروپایی ها به صورت علنی و 
در میدان، قطعنامه ضدایرانی تصویب 
کرده اند. در این سو، روحانی می گوید 
طــرف اروپایی از ایــران عذرخواهی 
کرده و شرمنده است. قطعنامه آشکار 
ضدایرانی را بــاور کنیم یا عذرخواهی 

در خفا؟!
لفاظی پمپئو

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که با 
انقضای تحریم تسلیحاتی علیه ایران در 
ماه اکتبر و خرید جنگنده های جدید از 
چین و روسیه توسط تهران، اروپا و آسیا 

در تیررس ایران خواهد بود.
مایک پمپئــو، وزیر خارجه دولت 
تروریست آمریکا در تالشی مذبوحانه 
برای تشدید ایران هراسی در منطقه و 
جهان با انتشار یک پیام در توئیتر مدعی 
شد: اگر تحریم تسلیحاتی سازمان ملل 
علیه ایران در ماه اکتبر منقضی شود، 
ایران قــادر خواهد بــود هواپیماهای 
جنگنده جدیدی همچون سوخو-30 

از روسیه یا جی -۱0 از چین خریداری 
کند. با ]وجود[ این هواپیماهای بسیار 
مرگبار، اروپا و آســیا در چنگ ایران 
خواهند بــود. ]اما[ آمریکا هرگز اجازه 

نمی دهد این اتفاق بیفتد.
تغییر موضع دموکرات ها 

یک رســانه انگلیســی مســتقر 
در »هنگ کنــگ« بــا تحلیل مواضع 
دموکــرات  سیاســتمداران  اخیــر 
در آمریکا نوشــته آنهــا موضع خود 
 درباره بازگشــت به برجــام را تغییر 

داده اند. 
پایگاه »آسیاتایمز« نوشته بعد از 
ترامپ«، رئیس جمهور  خروج »دونالد 
آمریکا از برجام »جان کری« در دیداری 
بــا وزیر خارجه ایران به او گفته تهران 
برای حفظ برجام کافی اســت تا زمان 
به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری 

ترامپ صبر کند. 
این پایگاه نوشــته اســت: به نظر 
می رســد ایران به این راهبرد از عمق 
جان پایبند بوده اســت. اما در صورتی 
که دموکرات ها در ماه نوامبر کنترل کاخ 
سفید را به دست بگیرند بعید است که 

توافق هسته ای را احیا کنند.
آســیاتایمز نوشته دموکرات ها دو 
ســال پیش با خروج آمریکا از برجام 
مخالفــت کردند، با ایــن حال به نظر 
می رســد اکنون موضعشــان را تغییر 

داده اند. 
این رسانه انگلیسی زبان خاطرنشان 
کرده یکی از سردمداران این چرخش 
موضع،جیک ســالیوان، مشاور سابق 
»جو بایــدن« در امور امنیت ملی و از 

دستیاران هیالری کلینتون است.
جیک ســالیوان یکی از طرفداران 
سرســخت برجام و از جمله مخالفان 
تصمیــم ترامــپ برای خــروج از آن 
بود. او در آن زمــان در مقاله ای برای 
»آتالنتیک« نوشت تحریم ها علیه ایران 
تنها در صورتی موفق خواهند بود که 
از حمایت جهانی برخوردار باشــند و 

بتوانند حمایت شریکان تجاری ایران 
را جلب کنند. 

آســیاتایمز در ادامه نوشــته این 
دیدگاه او اشتباه از آب درآمده و او یک 
سال بعد در مقاله ای مشترک با »بیل 
برنز«، مقام ســابق حــزب دموکرات 
اعتراف کرد که »فشار اقتصادی ناشی از 
تحریم های یکجانبه آمریکا قابل توجه تر 
از آن چیزی بــوده که آنها پیش بینی 
می کرده اند.« سالیوان در سخنانی در 
ماه مه در اندیشــکده هادسون یک بار 
دیگــر این موضع را تکرار کرد و گفت 
تحریم ها علیه ایران »قدرت دالر و نظام 

مالی آمریکا را نشان داده است«.
سالیوان و بیل  برنز هیچ کدام اخیراً 
دربــاره ایران اظهارنظــر نکرده اند اما 
آسیاتایمز نوشــته احتماالً موضع آنها 

سخت گیرانه تر هم شده باشد. 
چند روز پیش از این هم، »آنتونی 
بلینکن«، یکی از مشاوران »جو بایدن« 
بر حفــظ تحریم ها علیه ایران تا زمان 
رسیدن به توافق هسته ای »قوی تر« با 

ایران تأکید کرد. 
بلینکن در ادامه گفته که به دنبال 
»توافقــی قوی تر« با ایران خواهد بود: 
»اگر ما به پایبندی ]به برجام[ برگردیم 
از این مســئله به همراه شــریکان و 
متحدانمــان که بار دیگــر در موضع 
یکســانی با ما قرار می گیرند به عنوان 
ســکویی اســتفاده خواهیم کرد تا به 
مذاکره بر سر توافقی طوالنی مدت تر و 

قوی تر بپردازیم«.
توافق»طوالنی مدت« و »قوی تر« 
از جمله اصلی ترین خواسته مخالفان 
توافق هسته ای برجام از جمله دونالد 
ترامــپ بود. ترامپ دو ســال پیش با 
بیان اینکه برخی از مفاد توافق هسته ای 
برجام منقضی می شــوند به مشارکت 
آمریکا در این توافق پایان داد و گفت 
به دنبال دســتیابی به توافقی قوی با 
محدودیت های هســته ای دائمی علیه 

ایران است.   

نماینده تهران در مجلس معتقد 
است که در شرایط فعلی که مردم 
و  دارند  قرار  اقتصادی  تنگنای  در 
تهیه مسکن برایشان سخت شده 
پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان 

کار مناسبی نیست.
حجت االســالم مرتضی آقاتهرانی 
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با  اشاره 
به پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان، 
گفت: بنده علی رغم اینکه احتیاج به این 
ودیعه مسکن دارم و مستاجر هم هستم 

این ودیعه را دریافت نخواهم کرد.

وی با بیــان اینکه پرداخت ودیعه 
مســکن به نمایندگانی کــه در تهران 
مسکن دارند اقدام مناسبی نیست، افزود: 
مردم در شرایط فعلی در تنگنا قرار دارند 
و تهیه مســکن برای آنها سخت شده 
است به اعتقاد بنده اگر به مردم ودیعه 
مسکن پرداخت می شود به نمایندگان 
نیز این ودیعه را بدهند. نماینده تهران 
در مجلس تصریح کرد: تاکنون پرداخت 
این ودیعه مسکن به نمایندگان تهران 
قطعی نشده اســت و باید منتظر ماند 
و دید که هیئت رئیســه مجلس در این 

زمینه چه تصمیمی  اتخاذ خواهد کرد.

کجا میری؟! 


