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* به کســانی که مدعی اند با آمدن جوبایدن دموکرات فشار اقتصادی 
کاهش و صادرات نفت و گاز به تدریج حل خواهد شــد و درآمد مردم 
افزایش می یابد باید گفت همان برجام پرخســارت که توسط اوبامای 
مؤدب دموکرات به این ملت تحمیل شد برای هفت پشتمان کافی است 

و آزموده را آزمودن خطا است.
0916---6043

* مجله صدا متعلق بــه جماعت مدعی اصالح طلبی با دفاع از کرنش 
ذلیالنه رئیس جمهور صربســتان که در مقابل ترامپ به صورت رسمی 
مقابل شــیطان بزرگ و استکبار جهانی زانو زد گویا ذلت و خواری در 
گوشت و پوست این جماعت غرب گرا نهادینه شده و باعزت و استقالل 

بیگانه هستند. تحقیر پذیری از جنس تقی زاده و پهلوی است.
8857---0922و 8688---0938

*بعد از کشــته شــدن جورج فلوید سیاهپوســت آمریکایی به دست 
پلیس رژیم شــیطانی آمریکا 10 نفر دیگر در برابر دیدگان جهانیان از 
سیاهپوستان در آمریکا توسط پلیس به قتل رسیدند. اما گویا سلبریتی ها 

و غربزدگان اینها را ندیدند!
0902---3107

* از زیبایی های زندگی رهبر معظم انقالب پاک بودن فرزندان ایشان 
از هر نوع آلودگی اقتصادی اســت. حتی کســی مثل مهاجرانی اذعان 

می کند که یک لکه خاکستری در زندگی امام خامنه ای وجود ندارد.
0912---2770
* چرا باید رئیس جمهور کشــورمان با رئیس جمهور فرانسه که اجازه 
توهین به پیامبر اسالم داده ارتباط تلفنی برقرار کند. حق این بود که 
سفیر فرانسه در کشورمان احضار می شد و آقای روحانی ریاست محترم 

جمهوری در عمل ناراحتی خود را از این هتک حرمت نشان می داد
محمدی

* جانباز 40 درصد هستم و 80 ماه سابقه اسارت دارم خطاب به آقای 
رئیس جمهور و همکاران ایشــان بنویســید چگونه می خواهند جواب 
تمام ســوءمدیریت این سالها را با این همه خسارتی که به کشور وارد 
کرده اند بدهند؟ متاسفانه مسئولین همه چیز را راحت گرفته اند و فکر 
نمی کنند در روز قیامت باید پاسخگوی تمام اعمال امروز خود باشند.
صارمی

* چطور کشورهای ذره بینی امارات، بحرین و.. به یک رژیم جعلی دل 
خوش کرده اند که در سراشیبی سقوط قرار دارد؟ آیا به شیطان بزرگ 
دل بســته اند که از خاموش کردن آتــش فراگیر در آمریکا هم ناتوان 

است؟ اگر دین ندارند الاقل آزاد مرد باشند.
شکیبا

* آیا مسخره نیست که قیمت کره 100 گرمی به 8 هزار تومان افزایش 
پیدا کند؟ بنده جای مسئولین مربوطه بودم از شرمندگی آب می شدم.
0901---9554
* مــردم این روزها شــرایط بســیار ســختی را طــی می کنند ولی 
رئیس جمهور در مراســم بازگشایی دانشگاه، از رشد اقتصادی در تیر و 
مردادماه نسبت به سال قبل خبر می دهد! سخنی که به مثابه پاشیدن 
نمک بر زخم این مردم صبور و شریف است. سخنی که نشان می دهد 
ایشــان از اوضاع کشور بی اطالع اســت! ای کاش سکوت می کردند و 

سخنی نمی گفتند.
0903---8582
* مسئولین اجرایی تا کجا قرار است فقط تماشاکننده افزایش هر روز 
بهای ارز، سکه، مسکن، لبنیات، کره، مرغ و تخم مرغ، گوشت، حبوبات 
و... باشند! با این حقوق های یک میلیون، دو میلیون و سه میلیون کدام 
مدیر اجرایی قادر است یک ماه را سر کند! از مجلس و دستگاه قضایی 
درخواست می شود با این افراد بی عرضه و ناتوان،  این قدر مماشات نکنند.
3949---0912 و 7250---0919 و 7251---0915

* بــا عنوان تدبیر و امید آمدند، نه تدبیر دیدیم و نه امید. روز به روز 
قیمت ها باالتر می روند... آخر چه خبر اســت در این کشور؟! ان شاءاهلل 
همان گونه که قوه قضائیه و مجلسمان اصالح شد هرچه زودتر با دعای 
امام زمان)عج( مدیریت اجرایی کشور هم در دست انسان های صالح و 

دلسوز به حال این مردم قرار بگیرد.
0912---3653
* معنی اقتصاد برجامی از ابتدا این بود که مردم صبر پیشــه کنید تا 
خرس تخم بگذارد! آن وقت مشــکالت همه حتی آب خوردن هم حل 

می شود! یعنی هفت سال است در انتظار چنین حادثه ای هستیم!
سیدعمران الفتی

* یکی از شبکه های سیما لحظاتی از دیدار سردار حاجی زاده با جوانان 
را نشــان می داد که دل هر بیننده ای را شاد می کرد و خنده واقعی را 
بر لب های مردم می نشــاند. نه مثل برخــی از برنامه ها که خنده های 

مصنوعی تولید می کنند.
طورانی- جانباز

* حســن ســلوک و رفتار محبت آمیز همه کارکنــان دادگاه انقالب 
اسالمی در خیابان معلم تهران، مرا واقعا تحت تاثیر قرار داد. از نهادها 
و ادارات دولتی، انتظامی و... درخواســت می شود این رفتار را سرمشق 

خود قرار دهند.
ن- ش

* دســتگاه های اجرایی دولت از هم اکنون کاهش تولید گندم در سال 
آینده را به علت افزایش سرسام آور کود و دستمزد کارگر و... پیش بینی 

نمایند و فردا در رسانه ها ظاهر نشوند و بگویند تازه متوجه شدیم!
0917---4190
* علی رغم سخنان مسئولین سازمان بیمه بازنشستگان مبنی بر طرح 
همسان سازی حداقل حقوق  2 میلیون و 800 هزار تومان در عمل این 
ســخنان مســئولین تحقق نیافت و حقوق های 2 میلیون و 350 هزار 

تومانی هم داریم!
0913---2142

* از ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( تشکر می کنم که برخالف 
روال بازار، در زمانی که بعضی ســرمایه دارها ماســک را احتکار کرده 
بودند تا با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که نیاز مردم به ماسک بیشتر 
می شــود بازار سیاه درســت کنند، به موقع آن هم به شکلی عادالنه و 
با کد ملی در بعضی استان ها ماسک مناسب و با قیمت معتدل توزیع 

کرد و نگذاشت مفسدین اقتصادی کامیاب شوند.
0915---1027

* شــماره گویای ثبت پیشنهاد و انتقاد از قوه قضائیه بیش از 20 روز 
اســت که به خاطر به روزرسانی غیرفعال است. مگر به روزرسانی چقدر 

زمان الزم دارد؟
0990---2914

* داروخانه بیمارســتان]...[ تبریز ماسک های 1300 تومانی دولتی را 
از طریق دکه جلوی بیمارستان به قیمت هر عدد 3 هزار تومان عرضه 

می کند. این پلشتی ها و سودجویی ها مردم را ناراحت می کند.
0914---9176
* مامورین ثبت کنتور مصرفی گاز در صورت عدم حضور در منزل، چرا 
از گذاشتن یادداشت برای اطالع رسانی به مشترک اجتناب می کنند؟!
0935---0701
* ســه ماه اســت که عملیات گازکشــی خانه های روستایی روستای 
شــاهرخت از توابع شهر زیرکوه در خراسان جنوبی پایان یافته ولی به 
رغم پیگیری های فراوان از بازدید شــرکت گاز و صدور تاییدیه خبری 

نیست. متاسفانه هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست.
0915---5639

* در مردادماه در طرح معیشتی)ســوخت( ثبت نام کردیم و قرار شد 
تا آخر مرداد ثبت ها بررســی و نتیجه منعکس شــود ولی هیچ خبری 

نشد. چرا؟
بوکائیان

* تعــداد زیادی از پروژه های عمرانی شــهر قائنات علی رغم قول های 
فراوانی که مســئولین داده اند نیمه کاره به حال خود رها شده اند. اگر 
مدیران دلســوز باشند و با مدیریت جهادی پای کار بیایند بسیاری از 

این پروژه ها تکمیل می شود و به بهره برداری خواهند رسید.
0903---2404

گفته بودند گشایش اقتصادی
اما مردم گرانی را دیدند

یک ماه پس از وعده رئیس جمهور درباره گشایش اقتصادی، شاهد افزایش 
پیاپی قیمت ها هستیم!

این مطلب را روزنامه آفتاب یزد منتشر کرده و نوشته است:  یک ماه پیش 
آقای روحانی به دوربین های تلویزیونی نگاه کرد و گفت در هفته آینده خبرهای 
خوشی برای مردم داریم و گشایش اقتصادی را در کشور شاهد خواهیم بود!
در این مدت اما آنچه از گشــایش دیده ایم شامل چه کسانی بوده است! 
دســت کم 5 هزار تومان به قیمت ارز اضافه شــده که این نشان از گشایش 
اقتصادی برای دولت اســت چرا که گران شــدن دالر یکی از راه های کسب 
درآمد دولت به شــمار می رود. در این مدت خودروهای داخلی نیز دست کم 
هر کدام باالی ده میلیون گران تر شــده اند! این گشــایش هم به شرکت های 

دولتی ایران خودرو و سایپا می رسد!
گشــایش دیگری که در این مدت شــاهد بودیم هم شامل سرمایه های 
مردمی می شود که وارد بورس شده بود اما به قولی تبخیر شد و شرکت های 
دولتی نیز بی نصیب نبوده اند! در چنین شــرایطی برخی اما با سیاه نمایی به 
دنبال القای این هستند که وعده گشایش اقتصادی روحانی انجام نشد! این در 
حالی است که گشایش اقتصادی وعده ای بود که اتفاقا اجرایی شد و درآمدهای 
آن نیز همچنان برای دولت ادامه دارد!  اما شــاید پرسیده شود سهم مردم از 
این گشایش اقتصادی چیست؟ به نظر می رسد از ابتدا نیز قرار بر این نبوده 

که گشایش اقتصادی شامل حال مردم شود!
چشم! قیمت خودرو را هم

ما مردم اصالح می کنیم
»رئیس جمهور گفته است که باید نحوه خرید و فروش خودرو اصالح شود. 
چشــم، آقای رئیس جمهور! ما مردم همین امروز دستور می دهیم تا سیستم 

دچار تحول شود و دست واسطه ها از بازار قطع شود«.
ســایت عصر ایران از ســایت های حامی دولت، ضمن انتشار مطلب فوق 
نوشــت: کاش زودتر گفته بودید تا ما شــاهد این بلبشــو در بــازار نبودیم! 
نمی دانم چرا مســئوالن با ما مردم این همه تعارف دارند. واقعا هر مشــکلی 
هســت بگوییــد تا ما با جان و دل آن را حل کنیــم. به دور از مطایبه، آقای 
رئیس جمهور شــما باید در سخنرانی های خود از فعل گذشته استفاده کنید. 
به طور مثال باید بفرمایید، نحوه خرید و فروش خودرو اصالح شد، نه اینکه 
بگویید اصالح  شــود. چه کســی باید این اصالح را انجام دهد؟ خود شما و 
وزارت صمت  تان. تازه وزارت خانه ای که وزیر ندارد و سرپرست نمی تواند برای 

آن تصمیمات کالن بگیرد.
نویســنده ادامــه می دهد: این روزها مردم فقط منتظــر خبرهایی از باز 
شدن گره های زندگی شان هستند. می خواهند شما را ببینند وقتی می گویید 
که قیمت دالر ثابت شــد یا دیگر شــاهد گران شدن قیمت خودرو نخواهیم 
بود. دیگر زمان وعده دادن گذشته است. هنوز وعده های 96 مثل ناقوس در 
گوش مان زنگ می زند. هنوز مردم منتظر گشایش اقتصادی هستند. گشایشی 
که البته گویا منتفی شد و معلوم نیست چرا رئیس جمهور وعده کاری را داد 

که هنوز نهایی نشده بود.
به خدا که شــما مســئول هستید نه ما مردم. شــما باید کارها را انجام 
دهید. مردم، مدیران را برای چه انتخاب می کنند؟ برای اینکه مشــکالت را 
حل کنند و کشــور را در مســیر توسعه قرار بدهند. مثال وقتی هوای شهری 
آلوده است، مسئولین باید فکری به حال آن کنند. وقتی گرانی از در و دیوار 
بــاال می رود باید فکری به حــال آن کنند. وقتی بیکاری تبدیل به مهم ترین 
دغدغه خانواده ها شده است، فکری به حال آن کنند. اما گویا برخی مدیران 
انتخاب می شوند که حرف بزنند و مثل مردم ُغربزنند. از ناکارآمدی  ها بنالند و 
مشکالت را به گردن دیگری بیندازند. ما از مسئولین نمی خواهیم از مشکالت 
بگویند. ما می خواهیم آنها گرفتاری های مردم را حل کنند. اگر قرار به حرف 
زدن بــود مــا بهتر از آنها حرف و ُغر می زنیم. ما دچار مدیرانی شــده ایم که 

جای مردم را گرفته اند.
یادآور می شود این هفتمین یا هشتمین بار است که رئیس جمهور دستور 

اصالح و مهار قیمت در بازار خودرو و مسکن را می دهد.
حمایت اکثریت مردم فرانسه

از احیای مجازات اعدام
اکثریت مردم فرانسه از احیای مجازات اعدام حمایت می کنند.

طبق نظرســنجی موسسه افکارسنجی »ایپسوس / سوپرا استرایا« که به 
ســفارش روزنامه لوموند انجام شده، اکثریت شهروندان فرانسوی از بازگشت 

مجازات اعدام حمایت می کنند. بر اساس این نظرسنجی که اخیرا انجام شده، 
میزان حمایت از بازگشت مجازات اعدام به 55 درصد رسیده و این در حالی 
است که یک سال قبل، 44 درصد مردم از مجازات اعدام پشتیبانی می کردند.

85 درصــد هواداران طیف جمهوری خــواه و 71 درصد طرفداران جبهه 
ملی به طور عمده با این ایده موافق هستند.

در حالی که 68 درصد قشــر کارگری، 60 درصد کارمندان و 55 درصد 
بازنشستگان فرانسوی با این ایده موافق هستند، این رقم در بین مدیران 41 

درصد و صاحبان مشاغل متوسط 40 درصد است.
طبق این نظرســنجی، حدود 82 درصد مردم فرانسه معتقدند که کشور 
برای دســتیابی به نظم واقعی در این کشــور نیازمند یک رهبر واقعی است. 

این رقم نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش دارد.
آن همه هیاهوی بیهوده

درباره طرح گشایش اقتصادی برای چه بود؟
یک روزنامه حامی دولت تأکید کرد ادعای »طرح گشــایش اقتصادی«، 

ادعایی پرحاشیه و بی فایده بود.
روزنامه اعتماد نوشــت: طرح پر سر و صدای »گشایش اقتصادی«،  بدون 
آنکه به روشــنی مشخص شود که چه چیزی بود و چرا مطرح شد، از دستور 
کار دولت روحانی خارج شد؛ آن هم تقریبا 10 ماه مانده به پایان دولت روحانی 
و بعد از یک ماه حرف و اظهارنظر و تایید و تکذیب و سخنان پراکنده، بدون 
آنکه حتی یک صفحــه برنامه »اقتصادی« و مورد تایید روی خروجی اخبار 
قرار بگیرد. ســرانجام این طرح نیز درســت مانند دالر 4200 تومانی شد که 
21 فروردین ماه 1397 به یک باره توســط معــاون اول رئیس جمهور، آقای 
جهانگیری »اعالم عمومی« شــد و اکنون پس از گذشت نزدیک به 30 ماه، 
 به بن بســت خورده و چیزی جز »خالی شدن دست بانک مرکزی« به دنبال 
نداشت. این بار هم آقای جهانگیری در قالب »سخنگو« حاضر شد که این خبر 

را اعالم کند و بگوید: »خبری از گشایش اقتصادی نیست.« 
از پانزدهم مرداد سال جاری که آقای روحانی موضوع »گشایش اقتصادی« 
را مطرح کرد تاکنون، صدها مصاحبه و اظهارنظر و خبر ضد و نقیض درباره این 
موضوع منتشر شد. اما هیچ یک از این اظهارات به روشنی مشخص نمی کرد که 
اصال این گشایش اقتصادی چه بوده و قرار است چه مکانیزمی اجرا شود. فقط 
از برایند حرف ها این طور برمی آمد که گشــایش اقتصادی »پیش فروش نفت 
خام به مردم است.« سیل مخالفت ها با این طرح، از همان روز اول آغاز شد.

 اعتماد با پرحاشــیه و بی فایده خوانــدن طرح مذکور می افزاید: از زمان 
اعالم عمومی خبر اولیه طرح »فروش اوراق نفتی« مشخص بود که این طرح 
چیز جدیدی نیست و پیش از این و در سال 91 نیز دولت وقت، همزمان با 
تشدید تحریم ها علیه بانک مرکزی، این طرح را در سال آخر ریاست جمهوری 
احمدی نژاد )درســت مانند دولت روحانی( عنــوان کرد و البته مانند همین 
»گشایش اقتصادی« هرگز اجرایی نشد. ضمن اینکه اصوال فروش اوراق سلف 
نفتی، چیز »بدیع« و »تازه ای« نبود و نیســت و حتی آیین نامه فروش نفت 
در این ساختار نیز در سال های گذشته تدوین شده بود. با این حال مشخص 
نیست که در 40 روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هیاهوی بسیار به دنبال 

عرضه چه چیزی بودند؟
آفتاب یزد: گشتیم اما

طرح گشایش اقتصادی را نیافتیم
روزنامــه اصالح طلب حامی دولت می گوید: دولت به جای تدابیر کاغذی 

روی طرح های کاغذی مانور می دهد.
آفتاب یزد نوشت: بعِد 30 روز خبر و مصاحبه و تحلیل و تاکید و تکذیب؛ 
»از دســتوِر کار خارج شدن فروش اوراق سلفی نفت« نیز مثل »دالِر4200 

تومانی« سهِم »اسحاق جهانگیری« شد.
از حدود 30 روز قبل که از »طرح گشــایش اقتصادی« گفتند تا بعد که 
از »طرح فروش اوراق ســلفی نفت« ســخن به میان آوردند تا بعد که سخن 
به »حمایت از بورس« رســید و »مردم« که باید با خیالی »آسوده« امیدوار 
باشند که دولت هوای آن ها را دارد معلوم بود که »فروش اوراق سلف نفتی، 

گشایشی برای مردم« به دنبال نخواهد داشت.
کمی بعدتر اوراق سلف نفتی نیز به ماجرای طرح گشایش اقتصادی اضافه 
شد در کنار آن »وام های ودیعه مسکن« که حاال خوِد آن هم معضلی شده است 
برای مردم. طرح گشایش اقتصادی همانی است که یک کارشناس اقتصادی 
به آفتاب یزد گفته بود: »اطالع موثق دارم که این طرح، ارائه شــده از سوی 
کسی است که هیچ گونه دانش اقتصادی ندارد و صرفاً چون مدت زمان طوالنی 
در بخش های مدیریتی فعال بوده به خود اجازه داده تا از طرحی ســخن به 
میان بیاورد که می خواسته »گشایش« ایجاد کند و اما گشایش که ایجاد نشد 
هیچ، تنگناهای موجود نیز رو به فزونی نهاد. اگرچه اسحاق جهانگیری گفته 
اســت که »طرح فروش اوراق سلف نفتی« از دستور کار خارج شده است اما 
با مراجعه به مصاحبه های پُرتعداد و رنگارنگ)!( متوجه خواهیم شد که اساساً 
طرحی در دستورکار قرار نگرفته که خواسته باشد از دستور کار خارج شود.

یادداشت روز
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وقاحت تازه تروئیکای اروپا؛
بیش از تعهدات خود در برجام عمل كرده ایم!

سرویس سیاسی-  
مدعی  اروپایی  تروئیــکای 
تعهدات  از  بیش  که  است  شده 
خود، در برجام عمل کرده است! 
ادعای مضحــک در حالی  این 
هیچ  به  اروپایی  طرف  که  است 
تعهــدات خود عمل  به  عنوان 

نکرده است. 
ســه کشــور آلمان، انگلیس و 
فرانســه بیانیه ای مشــترک درباره 
نشست اخیر شــورای حکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی  درباره 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارت 
بر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 

ایران منتشر کردند.
این ســه کشــور در این بیانیه، 
ضمن تأکید بر تعهد خود برای حفظ 
و اجرای کامل توافق هسته ای ایران، 
ادعا کردنــد: »تروئیکای اروپایی به 
شدت کار کرد تا توافق را حفظ کند. 
ما بیش از تعهدات خود عمل کردیم 
تا تجارت مشروع با ایران را تسهیل 
کنیم که شامل مکانیسم اینستکس 

نیز می شود«.
گستاخی طرف اروپایی

اقدامی  در  اروپایــی  تروئیکای 
گســتاخانه با متهم کردن ایران به 
نقض مداوم الزامات برجام و تضعیف 
رژیم عدم  اشاعه در این توافق، مدعی 
شدند: »برخی از آن اقدامات، عواقب 
غیرقابل سنجشــی دارند. به همین 
دلیل بود کــه  تروئیکای اروپایی در 
تاریــخ چهاردهم ژانویه، مکانیســم 
حــل اختالف را کلید زد. ما این کار 
را با حسن نیت و با امید به یافتن راه 
پیشرفت دیپلماتیک در عین حفظ 

توافق، انجام دادیم«.
به نوشته وبگاه »نمایندگی آلمان 
در وین« کشورهای آلمان، انگلیس و 
فرانسه با ابراز نگرانی از اطالعیه ایران 
برای نصب سانتریفیوژهای جدید در 
گفتند:  نطنز،  غنی سازی  تاسیسات 
»این امر، ظرفیت غنی ســازی ایران 
را افزایــش داده و از محدودیت های 
برجــام در این حوزه، تعداد و مکان 
ســانتریفیوژها عبــور می کند. ما از 
ایــران می خواهیــم از ایــن گام ها 

اجتناب کند«.
ابــراز نگرانی هــای  ادامــه  در 
بی اســاس این ســه کشــور علیه 
ایــران آمده اســت:»ما همچنین از 
غنی ســازی اورانیوم توســط ایران 
باالتــر از محدودیــت 3/67 درصد 
در برجام و میــزان ذخایر اورانیوم 
غنی شده که اکنون 2105 کیلوگرم 
اســت، نگران هستیم. این تقریبا ده 

برابر محدودیت برجام است. برخالف 
برجام، ایران همچنین به غنی سازی 
در فردو اقدام می کند؛ تاسیســاتی 
که هیچ استفاده غیرنظامی موجهی 

ندارد«.
تروئیــکای اروپایــی همچنین 
به اجــرای تحقیق  افزود: »ایــران 
انــواع مختلف  و توســعه دربــاره 
ســانتریفیوژهای پیشرفته که ذیل 
برجــام مجاز نیســتند، اقدام کرده 
اســت. گزارش آژانس اتمی نشــان 
می دهــد که ایران تدارکاتی را برای 
 IR5 و  IR6 نصب سانتریفیوژهای
غنی سازی  تاسیســات  در  بیشــتر 
ســوخت آزمایشی، در »خط 1« که 
انجام داده  استفاده نمی شــد،  قباًل 
اســت. ایران باید تحقیق و توسعه 
سانتریفیوژهای پیشرفته که خالف 

مفاد برجام است را متوقف کند«.
این سه کشور با  اشاره به نشست 
کمیسیون مشترک برجام در تاریخ 
یکم ســپتامبر )یازدهم شــهریور(، 
توضیــح دادنــد: »در آن نشســت 
 تروئیــکای اروپایی بر عدم پایبندی 
ایــران به تعهدات هســته ای تأکید 
کردنــد، امری که برجام را در خطر 
قرار می دهــد. ما بــرای مباحثات 
بیشــتر در فرآیندهای کمیســیون 
مشــترک ]برجام[ فشــار خواهیم 
آورد. امیدواریم که این شورا ]حکام[ 
بتواند پیام واضحی به ایران بفرستد 
که به عقب برگرداندن تمام اقدامات 
هســته ای مخالف توافق ]هسته ای[ 
ضروری است و باید به پایبندی کامل 

به الزاماتش ذیل برجام بازگردد«.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: 
»همان طور که قباًل گفته شد، ما از 
خــروج آمریکا ]از برجام[ متأســف 
هســتیم. در رابطه با نامه آمریکا به 
شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 
بیستم آگوست و ارجاع به رویه های 
ذیل قطعنامــه 2231، ما یادآوری 
می کنیم که موضع بیان شده از سوی 
وزرای خارجه  تروئیکای اروپایی در 
بیانیه مشترک بیستم آگوست، هنوز 

هم معتبر است«.
کشــورهای آلمــان، انگلیس و 
فرانســه در پایان ضمن تشــکر از 
جدیدتریــن گــزارش آژانس اتمی 
 درباره ایران، از اجرای ســختگیرانه 
و بی طرفانه مأموریت خود در قبال 

ایران استقبال کردند.
بیانیه وقیحانه بدهکارها

تروئیکای اروپایی مدعی شــده 
اســت که بیش از تعهدات خود، در 
برجام عمل کرده اســت! این ادعای 

مضحــک در حالی اســت که طرف 
اروپایی به هیــچ عنوان به تعهدات 

خود عمل نکرده است. 
اروپــا در حالی ژســت طلبکار 
بــه خــود گرفته کــه 11 تعهد در 
برجام داشــت که خرید نفت ایران 
و پرداخــت نقدی پول نفت در کنار 
برقــراری مبادالت بانکــی و مبادله 
کاالهــای تحریمی   با ایران از جمله 
آن بود. طرف اروپایی بدون توجه به 
تعهدات خود، در ابتدا این تعهدات را 
در کانالی موهوم به نام »اس پی وی« 
تقلیل داد و در مرحله بعد، این کانال 
تقلیل  اینستکس  به کانال پرداخت 

پیدا کرد. 
اعضــای اروپایــی برجام طبق 
ســازوکار اینستکس، به هیچ عنوان 
از ایران نفــت نمی خرند و تبادالت 
بانکی را نیــز برقرار نمی کنند؛ بلکه 
صرفاً از طریق ایــن کانال، در ازای 
خرید نفت ایران توســط کشورهای 
غیراروپایی، به جــای پرداخت پول، 
در اقدامــی توهین آمیز صرفاً غذا و 
دارو )اقــالم غیرتحریمی   آمریکا( را 

در اختیار ایران قرار می دهند!
نکته قابل توجه اینجاســت که 
اروپا حتــی همین وعده نســیه و 
توهین آمیز را هم انجام نداد و آن را 
موکول به اقدام نقد ایران در اجرای 

دستورات FATF کرد.
در ســال های گذشته ظریف با  
برجام گفته  به بی دستاوردی  اشاره 
بود که مــا نمی توانیــم حتی یک 
حساب بانکی در انگلیس باز کنیم. 
روحانــی- اردیبهشــت 97 - گفته 
بود: »چهار ســال گذشته می رفتیم 
با گرفتاری فراوان اســکناس تهیه 
هواپیما می گذاشتیم،  در  می کردیم 
بیمــه می کردیــم در فــرودگاه با 
ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی 
می آوردیــم... صبح چند گونی دالر 
را بــه صرافی ها می دادیم، صرافی ها 
هــم خداوند عاقبت همــه ما را به 
خیر کند. چطور تقسیم می کردند و 
به کی می دادند. جنس هایی هست 
در میوه فروشی وقتی پرتقال می آید 
میوه های خــوب را زیر می گذارد و 
می گوید قباًل فروختم، پرتقال خوب 

زیر می ماند برای از ما بهتران«.
محمد جــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه نیــز - اســفند 97- گفته 
بود: »قبل از برجام نفت بیشــتری 

می فروختیم«.
پس از خــروج آمریکا از برجام 
در اردیبهشــت 97، قــرار بود اروپا 
نهایتا ظرف چند هفته درباره اجرای 

تعهدات برجامی خود و احقاق حقوق 
برجامــی ایران تضمین بدهد. ماه ها 
گذشــت، اروپایی هــا در واکنش به 
عهدشــکنی آمریکا به ابراز تأســف 
بسنده کرده و در مقابل تأکید کردند 
که ایران باید بدون هیچ چشمداشتی 
یک طرفه به تعهدات خود ادامه دهد.

بازی در پازل وقت کشی اروپا
دولــت 12 ماه پــس از خروج 
رســمی  آمریکا و خروج عملی اروپا 
از توافق، در 18 اردیبهشــت 98 در 
بیانیــه ای، ضرب االجل 60 روزه ای 
را اعــالم کرد. یکــی از نقاط ضعف 
ضرب االجل این بود که این اقدام با 

یک سال تاخیر انجام شد.
ضرب االجل ایران در 5 گام ادامه 
یافت؛ اما متأســفانه به دلیل رویکرد 
منفعالنــه دولت، ایــن ضرب االجل 
نتوانســت به احقاق حقوق برجامی 

ایران منتهی شود.
به کارگیری  به جای  دولتمردان 
ادبیات طلبکارانه نســبت به طرف 
اروپایی، با ادبیاتــی منفعالنه اعالم 
کردند که به محــض آنکه حرکتی 
از جانب اروپا مشــاهده شود، ایران 
بالفاصله ضرب االجل را متوقف کرده 
و به شــرایط پیــش از ضرب االجل 
برمی گردد! بــرای نمونه، روحانی - 
شهریور 98 - علی رغم سپری شدن 
120 روز از ضرب االجل برجامی و 16 
مــاه از خروج آمریکا از برجام و 50 
ماه از امضای برجام، در جلسه هیئت 
دولت در اظهارنظــری تأمل برانگیز 
گفت: »فرصت 2 ماهه دیگری برای 
بازگشت به تعهدات، مذاکره و توافق 

پیش روی اروپاست«!
در طــول 5 دوره ضرب االجــل 
برجامــی، روح حاکــم در اظهارات 
دولتمردان، ارائــه تضمین به طرف 
اروپایــی بود. اقدامی کــه به جای 
از  ضریــب دادن بــه ضرب االجل، 

تأثیرگذاری آن می کاست.
میلی متری  کاهش  متأســفانه 
تعهدات هســته ای از ســوی دولت 
و ضرب االجل هــای تکــراری، پازل 
وقت کشی اروپا و شرطی سازی مردم 
و گره زدن اقتصــاد به مواردی که 
اختیار آن از دســت خودمان خارج 
اســت را تکمیل کــرد و این روند 

همچنان ادامه دارد.
اروپایی هــا بــه دفعــات ثابت 
کرده انــد که هیــچ تصمیمی  برای 
اجرای تعهدات برجامی خود ندارند. 
دولت می بایســت با اقدامی قاطع و 
متقابل، اجــرای تعهدات خود ذیل 
برجام را به طور کامل متوقف کند. 

گفت و شنود

ُخمره طال!
گفــت: ترامپ در مالقات عبــداهلل بن زاید وزیر خارجه امارات 
گفته است؛ من خودم خواسته ام مذاکره با ایران به بعد از انتخابات 

موکول شود!
گفتم: مردک بعد از خروج از برجام تاکنون نزدیک به 20 
بار درخواست مذاکره با ایران را مطرح کرده و ایران محلش 
نگذاشته. حاال پیش کشور فسقلی امارات قمپز در می کنه 

که من چنین و چنانم !
گفــت:  ُخب؛ حیوونکی چاره ای نداره! بارها از ایران ضربه های 
ســخت دریافت کرده حاال مجبــوره آرزوهای برباد رفته اش را به 

خبر تبدیل کنه!
گفتم: یارو می گفت؛ خواب دیدم گنج پیدا کرده ام. یک 
خمره بزرگ پر از سکه های طال! روی دوشم گذاشتم و راه 
افتادم ولی خیلی ســنگین بود و از شدت سنگینی وضعم 
خراب شد. بیدار که شدم دیدم نصف خوابم تعبیر شده!... 

البته از خمره طال خبری نبود ولی...!

نکته

از روزی که رئیس جمهور بالفاصله پس از خروج آمریکا از برجام بر صفحه 
تلویزیون ظاهر شــد و اعالم کرد »مهلت کوتاه چند هفته ای« به کشورهای 
اروپایی می دهد تا انتخاب کنند بدون حضور آمریکا به تعهدات خود در برجام 
پایبند بمانند و یا ایران راه دیگری در پیش گیرد؛ بیش از 120 هفته می گذرد. 
در ایــن مدت ایران یک طرفه به اکثر تعهدات خود پایبند ماند و تنها با چند 
گام کوتاه و ناچیز از برخی محدودیت های برجامی عدول کرد. اما در آن سو 
اروپا به تعبیر وزیر خارجه کشــورمان در 21 آبان 1398 »حتی به یک تعهد 
خود هم عمل نکرد.« مســلما یکی از دالیل گستاخی آمریکا برای خروج از 
برجام و آسوده خاطری کشورهای اروپایی در عدم پایبندی به تعهدات شان، 
بازنمایی اظهارات و اقدامات نسنجیده برخی دولتمردان برای مقامات غربی 
و شــکل گیری این محاسبه غلط در ذهن آنان است که ایران به هر قیمت در 
برجام می ماند. دولتمردان با این اقدام مشــت خود را باز و دیپلماسی شان را 
خلع سالح کردند. حاال در موقعیتی جدید ایاالت متحده با خوانشی عجیب از 
قطعنامه 2231 ضمن ارائه نامه ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل در 20 
آگوست 2020)30 مرداد 1399( مدعی فعال سازی »مکانیسم ماشه« به منظور 
بازگشت قطعنامه های تحریمی سازمان ملل شده است. در این خصوص باید 
تأکید کرد که با وجود تحریم های گسترده فعلی که توسط آمریکا و متحدانش 
اعمال می شود، بازگشت تحریم های سازمان ملل عمال محدودیت تازه ای برای 
فعالیت های اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد و چندان تأثیرگذار نخواهد بود. 
در این متن سعی می کنیم به این ادعای مقامات آمریکایی و چگونگی اقدام 
متقابل ایران در برابر زیاده خواهی آنها بپردازیم. بدیهی اســت آنچه گفته 
می شود به معنی تأیید تفسیر و ادعای مقامات آمریکایی نیست بلکه تالشی 
برای تشریح مسئله و فهم آن از دریچه نگاه مقامات آمریکایی و البته ساختار 

معیوب شورای امنیت سازمان ملل است. 
ابتدا باید به این نکته توجه داشت طبق بند 10 قطعنامه 2231 نام آمریکا به 
عنوان یکی از »مشارکت کنندگان برجام« ذکر شده است. مقامات آمریکایی ادعا 
می کنند علی رغم خروج آنها از برجام همچنان مشمول این تعریف هستند و به 
عنوان یکی از »مشارکت کنندگان« به حساب می آیند. این ادعا در حالی است 
که ایاالت متحده با اعالم خروج از برجام رسما به مشارکت خود پایان داده  اما 
اکنون سعی می کند ضمن بازی با واژه ها، تفسیر حقوقی معوج خود را تحمیل 
کند. از طرفی طبق همان بند 10 رجوع به ساز و کار حل اختالف در برجام برای 
رسیدگی به شکایت یکی از مشارکت کنندگان درباره عدم تعهد دیگر کشورها، 
الزام آور نبوده و طرفین نســبت به این اقدام صرفا تشویق شده اند و آمریکا 
مدعی است شکایت و رسیدگی به آن منحصر در ساز و کار برجام نیست. بر این 
اساس ایاالت متحده بدون مراجعه به ساز و کار حل اختالف برجام)که طبیعتا 
به علت خروج از برجام نمی تواند از آن استفاده کند( مستقیما گزارش خود 
مبنی بر نقض عهد یکی از مشارکت کنندگان را به شورای امنیت ارائه کرده و 
طبق شواهد موجود رئیس  دوره ای این شورا نیز گزارش غیرقانونی آمریکا را 
ثبت کرده است. در ادامه این روند طبق بند 11 قطعنامه 2231 اعضای شورای 
امنیت می توانند پیش نویس قطعنامه ای با موضوع »ادامه تعلیق قطعنامه های 
تحریمی« را ارائه و آن را به رأی بگذارند. آمریکا مدعی اســت چنانچه این 
قطعنامه در شــورای امنیت رأی نیاورد قطعنامه های تحریمی بازمی گردند و 
چنانچه رأی آورد آمریکا می تواند با وتوی آن، باز هم قطعنامه های تحریمی را 
بازگرداند! حال اگر پس از گذشت 10 روز از ثبت گزارش، هیچ کدام از اعضای 
شــورای امنیت این پیش نویس را ارائه ندادند؛ رئیس  شورای امنیت می تواند 
چنین پیش نویس قطعنامه ای را آماده و به رأی بگذارد و اگر این پیش نویس به 
مدت 20 روز بعد)مجموعا 30 روز پس از ثبت گزارش( نه توسط اعضای شورا و 
نه توسط ریاست دوره ای شورا به رأی گذاشته نشود، با اتمام بازه زمانی مذکور 
طبق بند 12 قطعنامه 2231، تمامی قطعنامه های تحریمی به صورت خودکار 
بازمی گردند. این ساز و کار به همین دلیل »مکانیسم ماشه« نام گرفته چون 

این فرآیند مثل چکاندن ماشه، برگشت پذیر نیست.
اکنون بیایید حالت دیگری را متصور شــویم و آن اینکه یکی از اعضای 
شــورا، پیش نویس قطعنامه ای ارائه دهد و در آن تفسیر مقامات آمریکا از 
»مشــارکت کنندگان برجام« و بالتبع اســتفاده آنها از »مکانیسم ماشه« را 
مــردود بداند. آمریکا ادعا می کند که در این صورت می تواند این قطعنامه را 
وتو کند. اما ممکن است کشور مذکور برای جلوگیری از وتوی آمریکا خواستار 
رأی گیری آیین نامه ای شود که به موجب بند 2 ماده 27 منشور ملل متحد، طی 
آن تصمیم گیری صرفا با 9 رأی موافق اعضا)بدون وتو( انجام خواهد شد. در این 
صورت مسلما آمریکا با رأی گیری آیین نامه ای مخالفت خواهد کرد و چنانچه 
بر سر »نحوه رأی گیری« میان اعضای شورای امنیت اختالف باشد طبق بند 3 
از ماده 27 منشور ملل متحد؛ »نحوه رأی گیری« به صورت غیرآیین نامه ای)با 
حق وتو( به رأی گذاشته می شود. حاال آمریکا در مرتبه اول با استفاده از حق 
وتوی خود »نحوه رأی گیری« را به صورت »غیرآیین نامه ای« تعیین می کند و 
در مرتبه دوم قطعنامه ای که تفسیر آمریکا از »مشارکت کنندگان برجام« را 
مردود می داند؛ وتو می کند. کاری که آن را اصطالحا در شورای امنیت »وتوی 
مضاعف«)Double Veto( می نامند. این کار اگرچه مضحک به نظر می رسد 
اما همچون دیگر رویه های ناعادالنه شورای امنیت سازمان ملل، قانونی خواهد 
بود! بر این اساس فعال سازی »مکانیسم ماشه« توسط آمریکا تثبیت می شود 
و پس از گذشت دوره زمانی مشخص شده در 30 شهریور 1399، قطعنامه های 
تحریمی سازمان ملل مجددا اسنادی معتبر تلقی خواهند شد.)الزم به ذکر است 
تا امروز هیچ پیش نویسی برای مردود شناختن تفسیر آمریکا ارائه نشده است.(
البته باید توجه داشــت این قطعنامه های تحریمی به مراتب سبک تر از 
تحریم هایی است که در حال حاضر توسط آمریکا و با همراهی اروپا اعمال شده 
است. برای مثال تحریم نفتی و روابط بانکی)به عنوان دو مورد از تحریم های 
تأثیرگذار( در قطعنامه های سازمان ملل نیامده است. با این حساب بازگشت 
قطعنامه های تحریمی ســازمان ملل اگرچه ممکن است با مانور رسانه ای بار 
روانی ایجاد کند اما در میدان عمل محدودیت تازه ای به فعالیت های اقتصادی 
ایران اضافه نمی کند. شاید تنها تفاوت در این میان تحریم تسلیحات متعارف 
باشد. تحریمی که با رضایت تیم ایران در مذاکرات هسته ای، زمان لغو آن به 
جای روز اجرای برجام با 5 سال تأخیر به 27 مهرماه 1399 موکول شد و اساسا 

آمریکا برای جلوگیری از لغو آن، اقدام به فعال سازی مکانیسم ماشه کرد.
این احتمال نیز چندان دور از ذهن نیست که پس از بازگشت قطعنامه هاي 
سازمان ملل در 30 شهریور 1399 اروپا طي بیانیه اي اعالم کند چنانچه ایران 
همچنان به برجام پایبند بماند، با تمهیدی خود را از اجرای قطعنامه هاي تحریمي 
سازمان ملل معاف خواهد کرد. چنین بیانیه اي در صورت صدور، ادامه راهبرد 
پیشــین اروپا براي نگه داشتن یک طرفه ایران در برجام است. پس از خروج 
آمریکا از برجام در 18 اردیبهشــت 1397 آنها پیشنهادي مشابه ارائه کردند 
اما اروپا پس از گذشت دو سال از وعده هایش، علي رغم برخي موضع گیري هاي 
سیاسي عمال آمریکا را در اعمال تحریم هایش همراهي کرده است تا جایی که 
وزیر امور خارجه کشورمان 9 دی 1398 گفت: »کشورهای اروپایی اگرچه از 
نظر سیاسی عموما از برجام حمایت کرده اند اما از نظر عملی اقدامی برای مقابله 
با تحریم های آمریکا و همین طور برای اجرای تعهدات خودشان نکرده اند.« با 
این حساب اعتماد به وعده هاي اروپا تنها به اتالف زمان و تضییع حقوق ملت 

ایران مي انجامد.
اما شاید بدترین اتفاق، مخابره این پیام به کشورهای غربی باشد که ایران 
منتظر نتایج انتخابات آمریکاست. اتفاقی که می تواند با پایبندی ایران به برجام 
پس از 30 شهریور 1399 علی رغم همه نقض عهدهای صورت گرفته از جانب 
طرف های مقابل و اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا و قطعنامه های تحریمی 
سازمان ملل، رخ دهد. در این صورت اروپا و آمریکا انجام تعهدات معطل مانده 
و نقض شــده خود را با گران ترین قیمت به ما خواهند فروخت. چنین اتفاقی 
مســتقل از اینکه چه کسی در آمریکا بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند از 
هم اکنون قابل پیش بینی است. دونالد ترامپ پیش تر بارها خواستار افزودن 
مواردی همچون دائمی شدن محدودیت های هسته ای و مهار توان موشکی و 
قدرت منطقه ای ایران به محدودیت های برجامی ایران شده بود. جو بایدن نیز 
هفته گذشــته با حضور در البی صهیونیستی »جی استریت« گفت: »با شرکا 
و متحدان آمریکا تالش خواهد کرد که توافق هسته ای را قوی تر و طوالنی تر 
کند تا شامل موضوعاتی چون »فعالیت های ثبت زدای ایران« در منطقه غرب 
آسیا نیز شود.« اظهاراتی از این دســت در کنار سند سیاست گذاری حزب 
دموکرات نشــان می دهد در راهبرد کالن ایــاالت متحده مقابل ایران هیچ 
تفاوتی میان ترامپ و بایدن نیســت اگرچه شاید در برخی جزئیات اختالف 
نظر باشــد. بر این اساس منطقی ترین اقدام ایران در مواجهه با زیاده خواهی 
آمریکا می تواند ارائه تهدیدی معتبر برای حمایت از دیپلماسی باشد. خروج 
کامل از برجام طی یک یا دو مرحله)با توجه به موعد لغو تحریم تســلیحاتی 
در 27 مهر( و با اولویت لغو بازرسی ها و کاهش یا قطع همکاری های نظارتی، 
تهدیدی مناسب خواهد بود که می تواند به تغییر محاسبات مقامات اروپایی و 
آمریکایی بینجامد. اقدامی که باید پس از 30 شهریور و قبل از موعد انتخابات 
آمریکا)13 آبان( صورت پذیرد تا دســت باالتر برای تصمیم سازی را به ایران 
بازگرداند و قدرت چانه زنی دیپلمات های مان را افزایش دهد. حاال انتخاب با 
ماســت که تجربه تلخ و خسارت زای سال 97 را یک بار دیگر تکرار کرده و با 
فرآیندی کش دار تهدید خود را بی اعتبار کنیم یا با تغییر رویکرد منفعالنه به 
راهبردی فعال و کنشگرانه طرف مقابل را به اجرای تعهدات بر زمین مانده اش 

وادار کرده و حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.

انتخاب با ماست

ماجرایی که در پی می آید را چند سال قبل به مناسبتی 
در یکی از یادداشت های کیهان آورده بودیم: 

»خدا رحمت کند مشهدی عبداهلل را. در میدان خراسان 
گاراژدار بــود و اتوبوس ها و کامیون هــا از گاراژش بار و 
مســافر می گرفتند. او را در نوجوانی دیده بودم، هنگامی 
کــه پیرمردی تقریبا از کار افتاده بود. داســتانی که نقل 
می کنم را از مرحوم پدرم شنیده ام که با مشهدی عبداهلل 
رفیق مسجد و هیئت بود. آن روزها برخی از اتوبوس ها که 
قصد مسافرت به مشهد مقدس را داشتند به علت خرابی 
جاده ها و طوالنی بودن راه یکی از افرادی که با راه و جاده 
آشــنا بودند را، به عنوان بلد- راهنما- با خود می بردند. 
مشــهدی عبداهلل از جمله این بلدها بود که گاهی اوقات 
همراه رانندگان نابلد اتوبوس ها به مشهد می رفت تا به قول 
خودش، هم به پابوس امام رضا علیه السالم رفته باشد و هم 
به زوار آقا خدمتی کرده باشد. آن روز، نزدیک غروب آفتاب 
بود که اتوبوس با سالم و صلوات راهی مشهد شد. در حالی 
که مشهدی عبداهلل را هم به عنوان بلد همراه خود داشت. 
نیمه های شب بود که اتوبوس به میدان یک شهر رسید و 
راننده، مشهدی عبداهلل را که روی صندلی عقب اتوبوس 
به خواب عمیقی رفته بود، بیدار کرد. مشــهدی عبداهلل 
نگاهی به میدان  انداخت و گفت اینجا گرمسار است و بعد 
دادن مسیر بعدی دوباره به عقب اتوبوس رفت و  از نشــان 
خوابید چند ســاعت بعد، هوا گرگ و میش شده بود که 

اتوبوس به میدان بعدی رسید.
این میدان، برخالف میدان گرمســار، خالی از رفت و 
آمد نبود. راننده پیاده شــد و از رهگذری پرسید؛ اینجا 
کجاست؟ و جواب شنید؛ میدان خراسان! با تعجب پرسید 
کدام میدان خراســان؟ و رهگذر گفت: مگر چند تا میدان 
خراسان داریم؟!... میدان خراسان تهران! این دفعه مشهدی 
عبداهلل را کــه هنوز خواب بود، با مالمت بیدار کردند ولی 
دیگر کار از کار گذشته بود و راننده زیر لب غرغر می کرد؛ 
بعد از اون همه دنده صدمن یک غاز که عوض کردیم تازه 

رسیدیم به جای اولمون«!
سه شنبه شب به وقت تهران، در مراسمی که به میزبانی 
ســفید  دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا، در کاخ 
برگزار شده بود، وزرای خارجه امارات و بحرین با نتانیاهو، 
و  دوستی  توافقنامه  صهیونیســتی  رژیم  نخســت وزیر 
عادی سازی روابط امضاء کرده و اعالم کردند که از این پس 
میان آنها صلح برقرار خواهد بود! دونالد ترامپ که از چند 
ماه قبل درباره این شاهکار! خود داد سخن داده و آن را یکی 
از دستاوردهای بزرگ دولتش معرفی می کرد، بعد از امضای 
این توافقنامه، آن را توافق ابراهیمی! نامید و با غروری که 
می دانست دروغین است گفت؛ »ما امروز اینجا گرد آمده ایم 
تــا روند تاریخ را تغییر داده و پس از دهه ها جدایی و نزاع 
در طلیعه روز نوینی برای خاورمیانه ایستاده ایم تا آینده ای 

جدید را برای مردم آن، شامل همه ادیان، رقم بزنیم«! 
»تغییر روند تاریخ«! »طلیعه روز نوینی در خاورمیانه«! 
و باالخره »صلح پــس از دهه ها جدایی«! درحالی با آب و 
تاب از ســوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که اساسًا 
میان امارات و بحرین و برخی دیگر از به اصطالح کشورهای 
عربی که قرار است به این چرخه وارد شوند، نه فقط با رژیم 
صهیونیســتی کمترین تقابل و درگیری نبوده است بلکه 
دولت های حاکم بر این کشورها طی چند دهه گذشته نقشی 
بیشــتر از نوکران حلقه به گوش آمریکا و حامیان تمام قد 
ترامپ در  رژیم صهیونیستی نداشته اند. از این روی دونالد
حالی با افتخار از برقراری صلح و روابط دوستانه میان این 
کشورها با رژیم جعلی اسرائیل سخن می گوید که آنها هرگز 
با هم دشــمنی نداشته و از یکدیگر جدا نبوده اند که حاال 
بخواهند روابط دوستانه و صلح آمیز داشته باشند! دشمنان 
رژیم صهیونیستی مردم منطقه و نیروهای مقاومت هستند 
که معرکه گیری سه شنبه شب ترامپ و نتانیاهو، آنها را در 
تصمیم خود برای محو رژیم صهیونیســتی مستحکم تر و 
مصمم تر کرده اســت و معرکه گیری ترامپ این دستاورد 
 بزرگ را نیز برای مردم و نیروهای مقاومت داشته است که

نقاب نفاق را از چهره حاکمان دست نشانده عرب کنار زده 
و راه را برای مقابله جانانه با رژیم صهیونیســتی هموارتر 

کرده است. 
دیروز روزنامه صهیونیستی  ها آرتص خطاب به نتانیاهو 
نوشت مگر ما با امارات و بحرین و عربستان و... در جنگ 
بودیم که از توافق اخیر با عنوان توافق صلح و عادی  سازی 
روابط یاد می کنید؟! و شــبکه اســرائیلی» کان« اعالم 
کرد که ما ده ها سال اســت که با کشورهای عربی روابط 
دوســتانه داریم. رئیس  سابق موســاد هم گفت 50 سال 
اســت که با بحرین رابطه داریم و با تعجب پرسید نتانیاهو 
 و ترامپ از کدام توافقنامه صلح و عادی  سازی روابط سخن 

می گویند؟!
خدا رحمت کند راننده آن اتوبوس را که وقتی متوجه شد 
بعد از یک شبانه روز رانندگی تازه به نقطه اول رسیده است، 
شبانه روز  با دلخوری به مشهدی عبداهلل گفت؛ پس من یک 
 دنده صد من یــک غاز عوض می کردم و بــا آنهمه بوق،

بخیه به آبدوغ می زدم؟!

ترامپ و دنده های صد من
یک غاز!


