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* آقای رئیس جمهور گفته اند از مذاکره در وین نترسید. به ایشان بفرمایید ترس 
از مذاکره نداریم. نگرانی ما بیشــتر از سابقه نابلدی و سطحی نگری تیم مذاکره 
کننده کشــورمان و بدعهدی های متعدد طرف های غربی است که قباًل به دست 

آنان نقره داغ شده ایم و خسارت سنگین دیده ایم.
0992---8857
* شیطان بزرگ در نطنز با صدای بلند توبه کرد! ولی کسانی که خواب آمریکا 

را می بینند و یا قرص خواب خورده اند بیدار نشدند!
0939---0312

* رئیس جمهــور در ســال 92 گفت ما راه حل یک ماهــه و صد روزه برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور داریم! سال 96 گفت مگر کسی عقل نداشته باشد که 
بگوید مشکالت را 100 روزه می شود حل کرد! امروز می گوید بگذارید مثل 100 
روز اول دولت در ســال 92 تحریم ها را بشکنیم؟! حقیقتاً جناب رئیس جمهور 

خودتان از این همه تناقض گویی خسته نشدید؟!
عسگری
* آقای رئیس جمهور شما گفتید بگذارید مذاکره کنیم و تحریم ها را بشکنیم. 6 
سال مذاکره کردید که منجر به توقف کامل غنی سازی و بتن ریزی قلب راکتور آب 
سنگین اراک شد و دستاورد آن به اقرار همکارانتان در دولت »هیچ« بود! حاال با 
100 روزه و مذاکره می خواهید تحریم ها را بردارید؟! مگر همین حاال که در وین 
در حال مذاکره هستید اروپای خبیث بدعهد تحریم های جدید را وضع نکرد؟! 
0912---1298

* تیــم مذاکره لنگر انداخته در وین اگر نماینــده ملتند بدانند مردم راضی به 
ادامه ذلت بار مذاکره و تحریم جدید در حین مذاکره نیستند. بهتر است هرچه 
سریع تر وین را ترک کنند. حتی در صورت ضرورت یافتن مذاکره حتماً 2 نفر از 
نمایندگان مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به مذاکره کنندگان 

وین ملحق شوند تا از نزدیک در جریان جزئیات مذاکرات باشند.
طورانی- جانباز و قاری و فرخی
* برجام از دید ما مردم نه تنها ســودی نداشــته بلکه خسارت های سنگین به 
زندگی ما ملت وارد کرده ادامه آن هم عبث بوده و نتیجه ای جز اتالف وقت ندارد. 
کاش برجامی ها این شــجاعت و صداقت را داشتند که جلوی دوربین به اشتباه 

خود اعتراف می کردند. جلوی ضرر و خسارت را هر وقت بگیریم منفعت است.
0915---1648

* عمر 8 ســاله دولت تدبیر و کاربلد تقریباً به مذاکره برجامی با دستاورد هیچ 
سپری شد و در این روزهای پایانی هم علی رغم تجربه 8 سال خیانت و خباثت 
دول غربی ادامه دارد و در حین مذاکره باز توسط اروپایی های خائن تحریم جدید 

وضع می شود؟! این حضرات چگونه باز هم می گویند کار بلدند؟
میرشمسی- گلستان
* دولت های اروپایی تا توانســته اند به کشــور و ملت ایران خیانت کرده اند ولی 
معلوم نیســت چرا مسئوالن ارشــد ما این کشورها را به عنوان دوستان اروپایی 

مورد خطاب قرار می دهند!
0933---2977

* سیاسی کاری بخشی از دولت با جان مردم در جریان تصمیمات نوروزی برای 
کرونا پاسخگویی جدی مسئوالن آن را در محاکم صالحه می طلبد!

0933---2977
* مسئولین دولتی درباره وضعیت وخیم کرونایی در کشور، به فکر چاره اندیشی 
باشــند و به دنبال تسریع در تولید انبوه واکسن داخلی باشند و به امید واکسن 
از طرف بیگانگان هم نباشــند. مردم نیز به توصیه های بهداشتی توجه کنند تا 

ان شاءاهلل در آینده نزدیک کشوری بدون ویروس منحوس را شاهد باشیم.
0914---0811

* آیا خنده دار نیســت که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته عدم 
پاسخگویی افراد و دستگاه های مسئول فاجعه بار است. پس ایشان چه کاره است. 

چرا به جای حساب پس دادن انشاء می خواند؟
0917---7992

* اگر عنایت خدا و دست مبارک امام زمان)عج( بر سر این کشور و مردم نبود 
و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقالب را نداشتیم با دولت ناکارآمد و بی تدبیری 

که گرفتارش شده ایم نظام و کشور از بین رفته بود.
0914---5612

* به اماراتی ها توصیه می کنم از آل ســعود که مثل حیوان پســتی در گل گیر 
کرده اســت و در برابر یمن مظلوم و فقیر نه راه پس و نه راه پیش دارد عبرت 
بگیرند و این قدر ســرمایه کشور و ملت خود را به خرید سالح های بی خاصیت 

آمریکایی اختصاص ندهند.
علیمردانی
* کدام عقل ســلیم قبول می کند که با تــن دادن به FATF راه های دور زدن 
تحریم ها را به روی خود ببندیم و دست دشمنان را در تحریم بیشتر علیه ایران 
پر کنیم. از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت تقاضا داریم زیر بار تصویب 

چنین اقدام خسارت باری نروند.
0915---9937

* با توصیه و نصیحت دلسوزانه و پدرانه رهبر معظم انقالب به آقای سیدحسن 
خمینــی فرزند حاج احمدآقا و نــوه امام خمینی)ره( تیــر اصالح طلبان برای 
فتنه آفرینی جدید به سنگ خورد. این جماعت اشرافی و ناکارآمد خود را به آب 
و آتش می زنند که از قدرت فاصله نگیرند ولی ان شــاءاهلل در انتخابات آینده با 

رای هوشیارانه مردم کنار زده خواهند شد.
0912---4251

* ســخنگوی دولت گفت، کیســه ای برای بازار بورس ندوخته ایم و البته نگفت 
که جیب سهامداران را خالی کردند و وقتی بسیاری از مردم به سمت بورس رو 

آوردند به یکباره پشت آنها را خالی کردند!
0913---4065

* متاســفانه رئیس جمهور و برخی مسئولین در این واپسین روزها قول هایی به 
مــردم می دهند که انجام آنها در این عمر کوتــاه دولت امکان ندارد. اگر دولت 
 کفایتی داشــت می بایســت طی بیش از 90 ماه مسئولیت اجرایی کشور کاری 

می کرد!
0915---1713

* امید به دشــمن بســتن و به او اعتماد کردن باعث گستاخی اش شده و رژیم 
جعلی را به خرابکاری در تاسیســات هسته ای ترغیب می کند و این هم از نتایج 
مذاکرات بی حاصل دولت تدبیر اســت که 8 ســال را فقط با مذاکره برای هیچ 
سپری کرد! البته این رژیم و پشتیبان اصلی آن یعنی آمریکا به وقت خود سیلی 

محکمی خواهند خورد!
0914---0811

* آقای ظریف در دیدار با همتای روســیه ای خود در تهران برای مدتی به یک 
انقالبی غرب ستیز دوآتیشه تبدیل شده و کشورهای اروپایی را به عناوین درستی 
مثــل بی آبرو و مگس توصیف کرد ولی بعــد از مدتی با 180 درجه چرخش از 
کشــورهای اروپایی به عنوان دوستان اروپایی نام برد. بنویسید دیپلمات واقعی 

بودن به این رفتارهای متناقض و احساسی نیست.
0911---0049

* تماس گرفتم که از طریق این ستون مردمی به همه هموطنان خودم در سراسر 
کشور عرض بکنم در انتخابات این دوره دست رد به نامزدهای مدعی اصالح طلبی 
بزنند. شاهدیم که دولتمردان اصالح طلب چه بر سر کشور آورده اند. همین بس 

که سال ها عقب افتادیم و باید همه این خسارت ها جبران بشود.
آخوندی
* از مجموعه عوامل تخصصی بخش چشم پزشکی مردان بیمارستان و کلینیک 
شهید دکتر لبافی نژاد به ویژه اساتید و پزشکان محترم ذیربط که در ایام تعطیالت 
نوروزی و تحویل ســال نو مسئوالنه عمل جراحی و معاینات پزشکی بیماران را 
انجام دادند، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نمایم و سالمتی و توفیق همگی 

آنها را از درگاه حضرت حق خواستارم.
سیدمحمد میرسید

تحلیلگر صهیونیست: خرابکاری در نطنز
با همکاری آمریکا انجام شد

یک فعال رســانه ای صهیونیســتی تصریح کرد: خرابکاری تروریستی نطنز با 
همکاری کامل آمریکا انجام شده است.

ادی کوهن، پژوهشگر بنیاد مطالعات بگین - سادات در برنامه شبکه آی 24 که 
به حادثه نطنز و حمله به یک کشتی رژیم صهیونیستی در سواحل امارات اختصاص 
داشــت، گفت: هیچ تردیدی ندارم که هدف قرار دادن کشــتی ایرانی و حادثه در 
تاسیســات نطنز، با هماهنگی کامل آمریکا صورت گرفته است. وی افزود: من این 
حرف را بر اساس اطالعات بیان می کنم، در آینده شما خواهید گفت که ادی کوهن 
درســت می گفت. این اطالعات اختصاصی و جدید است که آمریکا از حادثه نطنز 

اطالع داشت و این اقدام با هماهنگی آن صورت گرفت.
کوهن همچنین گفت: امضای توافق نامه چین با ایران، سیلی بزرگی به آمریکا 
بود، دولت بایدن به شدت از دست ایران ناراحت و حتی خشمگین است و به همین 

علت، این اقدام صورت گرفت.
آدرس غلط ندهید

آمریکا شریک جرم اسرائیل است
چرا دولت و وزارت خارجه درباره ماهیت اقدام تروریســتی نطنز آدرس اشتباه 

می دهند؟
روزنامه وطن امروز ضمن طرح این پرســش نوشت: ظریف، صالحی و اطرافیان 
روحانی می گویند حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تأسیسات نطنز، برای تضعیف 
مذاکرات هسته ای بین ایران و طرفین خارجی بوده است و بعد تصریح می کنند برای 

تالفی این اقدام صهیونیست ها، باید مذاکرات دنبال شود.
آقایان محترم! کدام عقل ســلیمی این را می پذیرد؟ انتقام ما از صهیونیست ها، 
مذاکره با آمریکاست؟! حتی اگر اینگونه باشد که شما می گویید، باز هم راهکار این 
وضعیت، بی تفاوتی و تداوم مذاکرات بی فایده نیســت. چه اینکه اگر اینگونه باشد، 
نتانیاهو با علم به انفعال شما، حد و مرزی در آسیب رساندن به برنامه هسته ای ایران 

نمی شناسد و برای تخریب های بیشتر، ترغیب هم خواهد شد.
مشخص است هدف از حمله تروریستی به نطنز، تأثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای 
اســت اما نه آن چیزی که شــما می گویید. نتانیاهو قطعاً مخالف مذاکرات نیست، 
نتانیاهو مخالف »لغو تحریم ها« است. به همین خاطر با تداوم حمالت تروریستی به 
تأسیسات هسته ای ایران و ترور دانشمندان ایرانی، به دنبال گرفتن اهرم های فشار 
ایران اســت. اتفاقاً طی یک سال اخیر، برای تداوم این حمالت و ترورها ترغیب هم 
شــده اســت، چرا که هم در واشنگتن و هم در تل آویو، فرض را بر این گرفته اند که 
دولــت روحانی- ظریف حاضر به توافق به هر قیمتی اســت، اظهارات اخیر ظریف 
خطاب به آمریکایی ها که دائماً موعد انتخابات ایران را یادآوری کرده، می تواند این 

فرضیه را کاماًل تثبیت کرده باشد.
از ســوی دیگر آنها با این فرضیه که دولت روحانی و ظریف حاضر به تن دادن 
به هر توافقی اســت، دنبال این هستند از این اضطرار دولت روحانی استفاده کرده 
و اکنون به بهانه بازگشــت به برجام و با دادن امتیازهای بی اثر و نمایشــی، ضمن 
حفظ تحریم ها، زیرساخت فشارهای آینده درباره توان دفاعی کشور را فراهم کنند.

با در نظر گرفتن این شــرایط، کدام عقل ســلیمی باور می کند دولت بایدن از 
تخریب تأسیســاتی که پشت میز مذاکره دنبال تعطیل کردن آنهاست و باید بابت 

آن امتیاز بدهد، ناراحت است؟
از سوی دیگر، منابع خبری در تل آویو اقرار کرده اند آمریکا و کاخ سفید از موضوع 

حمله به تأسیسات هسته ای نطنز با خبر بوده اند.
هفته گذشته نیز صهیونیست ها اعالم کرده بودند آمریکا را در جریان حمله به 
کشــتی ایرانی در دریای سرخ قرار داده بودند. این هماهنگی البته موضوع عجیبی 
هم نیســت. در جریان حمله سایبری سال 89 به تأسیسات نطنز از طریق ویروس 
استاکس نت، اوباما و نتانیاهو اتاق عملیات مشترک تشکیل داده بودند و حتی درباره 
ترور دانشــمندان هسته ای کشورمان در آن سال ها نیز منابع آمریکایی فاش کردند 

این ترورها با مدیریت مستقیم اوباما انجام شده است.
اگر قرار باشد اقدامی ملی و وطن پرستانه در قبال این حمله تروریستی و در حوزه 
هسته ای انجام شود، قطعاً باید یک اقدام انقالبی در باالبردن سطح برنامه هسته ای 
ایران باشــد. یک اقدام مبتکرانه، می تواند ضمن باال بردن موقعیت ایران در معادله 
هسته ای، هزینه های هر نوع حمله و سوء قصد به برنامه هسته ای و دانشمندان ایران 
را بشدت افزایش دهد. آیا امثال روحانی، صالحی یا ظریف که دغدغه های انتخاباتی 
خود را در میانه مسائل هسته ای مطرح کرده و می کنند، برای ایجاد این توازن تمایل 
نشــان می دهند یا اینکه براساس فرض واشنگتن و تل آویو، حاضر به انجام توافقات 

نمایشی و با امتیازات بسیار کم در آستانه انتخابات می شوند؟
واکنش مردم به یک ادعا

دولت روحانی دولت نجات ملی بود؟!
اظهارات اخیر رئیس جمهور که دوران دولت  خود را، دهه پیروزی و نجات ملی 

خوانده بود با تعجب در میان عوام و خواص مواجه شد.
آقای روحانی روز پنج شــنبه گفت: » در سال های اخیر و دهه 90 جز دو سال 

نخست مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است، اگر دهه شصت را دهه جنگ، دهه 
هفتاد را دهه ســازندگی، دهه هشتاد را دهه تحوالت بنامیم، در دهه 90 دو بار در 
دنیای سیاست و دیپلماسی به میدان آمدیم و هر دو بار دشمنانمان را شکست داده ایم. 

پس اگر بگوییم این دهه، دهه نجات ملی است،  اشتباه نگفته ایم.
سایت جهان  نیوز این سخنان عجیب روحانی را به اقتراح گذاشته که نظر مردم 

و مخاطبان را در ادامه می خوانید:
- بی شــک دولــت 11 و 12 از ضعیف ترین و ناتوان تریــن دولت های پس از 

انقالب است.
- کاش حداقل عذرخواهی کردن را از غربی ها یاد می گرفتید.
- بله تعداد روزافزون بیکار، گرانی شدید تورم کمرشکن و.....

- دوران دولت روحانی دوران خوبی نبود.
- دوران روحانی رو هیچ وقت یادمون نمی ره.

- تا آخر عمر هر وقت یاد دوره شما بیفتیم فقط خواهم لرزید!!
- دوران تورم چندصد درصدی و نابودی صنعت هسته ای بود.

- آقای روحانی فکر مي کنه هرچی مي گه درسته و مردم هم قبول دارند لطفا 
دو ماه و دو روز دیگه را ملت تحمل کنند سحر نزدیک است.

- دوران شما یک فاجعه بزرگی بود.
- از ارســال ماهواره به صف مرغ رسیدیم.از ساخت مسکن به گرفتاری مسکن 

رسیدیم.آقای روحانی. اول کشور را به قعر فرستادید، بعد نجاتش دادید؟
- این جور نفرمایید. بلکه دوره نجابت ملی بود در قبال  اشتباهات شما.

- جناب روحانی! مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.
- جناب روحانی دولت از خود مچکرها را پدید آورد.

- منفعل ترین دولتی که به یاد داریم.
- ممنونیم که از خریدن طال برای هدیه روز زن ما را نجات دادی)!(

- لطفــا یک راهی پیدا کنید که آقای رئیس جمهور از نظر اکثریت مردم راجع 
به خودش و دولتش اطالع پیدا کنه.

- چه دستاوردی؟ هسته ای؟ یا سرمایه های مردم در بورس و حراج کارخانه های 
تولیدی و تعطیلی آنها و تورم افسارگسیخته؟!

- عجببببب!
- ما هم به دنبال نجات از دولت شما با انتخابات خرداد امسال هستیم. انشاءاهلل 

که این روز هر چه زودتر فرا رسد.
- سؤال امتحان نهایی دانش آموزان: دوران نجات ملی را تعریف کنید. سال هایی 
که قراردادی بســته می شــود )ضعیف و مشکل دار(؛ و طرف مقابل به تعهدات خود 
عمل نمی کند، بلکه سنگ اندازی بیشتری انجام می دهد. سال هایی که گرانی و تورم 
افسارگسیخته برای ارزاق عمومی رخ داد، افزایش سرسام آور قیمت مسکن صورت 
گرفت، سرمایه های بسیاری در بورس تلف شد، قیمت انواع ماشین سر به فلک کشید.

- خدایا چرا این دولت تموم نمی شه؟!
- دوران شما دوران نجات ملی از چه چیزی بود؟

مخالفت نامزد اعتماد ملی
با شرط گذاری »ناسا« برای ثبت نام

نامزد حزب اعتماد ملی با شرط واگذاری »ناسا« )نهاد اجماع ساز( اصالح طلبان 
مخالفت کرد.

محمدعلی افشــانی شــهردار ســابق تهران که در اثر قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، از این سمت کناره  گرفت، به روزنامه آرمان گفته است:

نهاد اجماع ســاز یک مصوبه تصویب کرده که از نظر بنده دارای اشکال اساسی 
است و معتقدم نیاز به بازنگری دارد. نهاد اجماع ساز تصویب کرده در ابتدا باید 15 
عضو این شورا، یک نفر را به عنوان کاندیدا معرفی کنند. پس از آن باید حداقل 50 
درصد اعضای نهاد به کاندیداتوری وی رای مثبت بدهند و در نهایت این فرد برنامه 
خود را در نهاد ارائه کند تا دو ســوم اعضای نهاد به وی رای مثبت بدهند تا بتواند 
در انتخابات ثبت نام کند. سوال اینجاست که در شرایط کنونی که مشخص نیست 
رویکرد شورای نگهبان به چه صورت خواهد بود و چه کسانی را تایید خواهد کرد؛ 
چرا چنین فرآیند دشــواری برای انتخاب کاندیداها در نظر گرفته شده است؟ این 
در حالی است که شاخص ها برای رای گیری در نهاد اجماع ساز نیز مشخص نیست. 
بنده معتقدم اگر این رویکرد اصالح نشــود در نهایت صدمه جدی به نحوه حضور 
اصالح طلبان در انتخابات آینده وارد می شود، بهتر است ابتدا افراد در انتخابات ثبت نام 
کنند و اگر تایید صالحیت شدند از آنها برنامه بخواهند و برای آنها سیستم سختی 

در نظر بگیرند؛ نه قبل از مشخص شدن وضعیت تایید صالحیت ها.
وی همچنین گفت: اصالح طلبان چاره ای جز تشکیل نهاد اجماع ساز ندارند. در 
شرایط کنونی تشکیل چنین نهادی عقالیی به نظر می رسد. اما نباید از چنین نهادی 
انتظار دموکراسی و بهبود اوضاع اجتماعی را داشته باشیم. اگر این نهاد مسئله اصلی 

خود را مردم و حل مشکالت آنها قرار بدهد می توان به تاثیرگذاری آن امیدوار بود.
افشــانی درباره رسانه ای خود گفت: تا این لحظه تصمیم نگرفتم. اعضای حزب 
اعتماد ملی و دوستان و بزرگان روی این موضوع اصرار و پافشاری دارند که بنده در 
انتخابات ثبت نام کنم، در حال بررســی هستم. او خاطرنشان کرد: اصالح طلبان در 

مرحله نخست باید استراتژی خود را در انتخابات روشن کنند.
بدون تردید نداشتن استراتژی و خود را در اختیار حوادث قرار دادن نه نتیجه ای 
برای کشــور خواهد داشــت و نه برای اصالح طلبان. اصالح طلبان در شرایطی قرار 
گرفته اند که نوعی یأس و ناامیدی بین آنها مستولی شده است. این یأس و ناامیدی 

باید کنار گذاشته شود و جریان اصالحات با امید به آینده نگاه کند.
شهردار سابق تهران این را هم گفته که امروز فقر، بیکاری، مشکالت معیشتی، 
فساد و بی اعتمادی و از همه مهمتر فرار سرمایه های انسانی و مالی از کشور مشهود 
است. یکی از راه حل ها تغییر مدیریت ها و نگرش هاست. آلبرت انیشتین معتقد است: 
»تفکری که مشــکلی را ایجاد کرد، خودش قادر به حل آن نیست. باید تفکر تغییر 
کند تا مشکل حل شود.« وی همچنین تاکید کرده که درست است دولت مسئول 

اصلی است اما نباید همه مشکالت را متوجه دولت کرد.
کارنامه مشعشع دولت

چالش اول اصالح طلبان در انتخابات
محافل اصالح طلب با وجود تالش برای مظلوم نمایی درباره منتفی شدن نامزدی 
سیدحســن خمینی، اعتراف دارند که مشکل این طیف رویگردانی مردم، حاصل از 

بی کفایتی دولت است.
برخــی رســانه های اصالح طلب این گونه وانمود کرده اند کــه نامزد نهایی آنها 
سیدحسن خمینی بود و اکنون این طیف با منتفی شدن نامزدی وی )در اثر مشورت 
با رهبر انقالب(، دچار تنگنا شده است. این در حالی است که صرف نظر از مشورت 
پدرانه رهبر انقالب و تمکین سیدحســن، وی واجد شرایط نامزدی)از جمله سابقه 
مدیریتی( نبوده و در مقابل اصالح طلبان بسیاری شبکه ها در این 8 سال بارها تصریح 
کرده اند یکی از علت اصلی ناکارآمدی دولت، فقدان ســابقه اجرایی قوی در حسن 
روحانی اســت. به بیان دیگر، آنها در این نگاه دوگانه به آقای روحانی و سیدحسن 
صداقت به خرج نمی دادند و بیش از آنکه خواستار نامزدی نهایی سید حسن باشند، 

به دنبال ردصالحیت )طبیعی( وی و مظلوم نمایی از آن بودند.
در همین فضای مظلوم نمایی، همشهری نوشت: با اعالم تصمیم قطعی حسن 
خمینی مبنی بر عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال نظر مقام معظم 
رهبری، به نظر می رسد صحنه رقابت های انتخاباتی دچار تحول اساسی شده است. 
آن گونه که از تحوالت سیاسی برمی آید، جبهه اصالحات باید به دنبال سرمایه گذاری 
روی چهره های دیگری باشد؛ موضوعی که دستیابی به آن چندان هم آسان نیست. 
در شــرایطی که اصالح طلبان حساب ویژه ای روی کاندیداتوری سیدحسن خمینی 
باز کرده بودند و حتی گفته می شد برخی تدارکات برای فعالیت های انتخاباتی وی 
در حال انجام و شعار »همه با هم« نیز برای کمپین انتخاباتی وی انتخاب شده بود، 

به نظر می رسد اجماع انتخاباتی جبهه اصالحات باز هم در خطر قرار گرفته است.
روزنامه آفتاب یزد نیز در تیتر یک خود با عنوان »روزهای سخت بهزاد نبوی؛ با 
انصراف سیدحسن خمینی، شرایط برای اصالح طلبان دشوار شده، نوشت: اصالح طلبان 
مدعی هستند که دست شان خالی نیست ولی باید اذعان کرد که »حاال« خالی است. 
با توجه به آنکه کاندیداتوری سیدحســن خمینی منتفی شده و محمدجواد ظریف 
نیز بر »نه« خود استوار است آنان یا ناچارند به ردیف دوم کاندیداهای اصالح طلب 

رجوع کنند و یا باز هم بروند سراغ کاندیدای اجاره ای و فرضی.
اما چرا بازی اصالح طلبان بر هم خورد؟ بازی آنجا برهم خورد که سایت خبری 
جماران منتسب به سیدحسن خمینی دوشنبه شب از منتفی شدن نامزدی سیدحسن 
خمینــی خبر داد. این روزنامه می افزاید: اما در ردیف دوم کاندیداهای اصالح طلب 
شاهد ترافیک هستیم ولی نکته اینجاست که هیچ کدام قابلیت جریان سازی ندارند. 
تمام افرادی که پیشینه اصالح طلبی داشتند و در انتخابات موفق بودند از کاریزمای 
الزم برخوردار بوده و توانســتند طبقه متوســط و یا بخش خاکستری جامعه را به 
سمت صندوق هل بدهند. ضمن آنکه باید اشاره کرد اگر 8 سال قبل یک کاندیدای 
اصالح طلب با 50 درصد کاریزمای الزم می توانست مردم را راضی به مشارکت کند 
اکنون با توجه به کارنامه مشعشع دولت فعلی به 150 درصد کاریزما نیاز است! آری؛ 
کار هم سخت است و هم پیچیده. اما در مورد کاندیدای اجاره ای هم شرایط خوب 
نیست. حسن روحانی ســال 1392 شخصیتی سفید بود که امکان سرمایه گذاری 
داشت ولی در میان کاندیداهایی که امکان ائتالف دارند هیچ کدام مانند رئیس جمهور 
فعلی نیستند. فی المثل مهم ترین چهره در این باب علی الریجانی است که چهره ای 
به شــدت خاکستری اســت که نه در میان اصالح طلبان محبوبیت دارد و نه میان 
اصولگرایان. در واقع در بدنه های اجتماعی دو جناح بر سر نخواستن وی دعواست!

البته حتما از منظر فنی علی الریجانی از بســیاری از کاندیداهای مطرح فعلی 
قابل قبول تر اســت. به هر حال اگر سابقه او در صداوسیما را منها کنیم وی چه در 
زمانی که مذاکره کنند ایران در مذاکرات هسته ای بود )دبیر شورای عالی امنیت ملی( 
و چه هنگامی که نفر اول مجلس بود کارنامه نســبتا قابل دفاعی دارد. وی حتی از 
برخی مباحث از حسن روحانی پیش تر است و می توان حدس زد اگر او دولت را در 

اختیار داشت چه بسا شرایط فعلی بهتر بود.

موضع ایران و غرب در پرونده هسته ای و برجام کامالً مشخص است. بر این 
اساس »مذاکره« کمکی به ایران نمی کند و این در حالی است که براساس تجربه های 
فراوانــی که در این زمینه وجود دارد، می تواند برای غرب موقعیت تازه ای پدید 
آورد. کما اینکه مذاکراتی که از سال 1382 میان ایران و غرب انجام شد، برای ما 
دستاوردی نداشت اما برای غرب موقعیت های زیادی پدید آورد. جالب این است 
که خود افراد مذاکره کننده ایران بارها اذعان کرده اند که غرب در برابر امتیازاتی 

که می گیرد، تعهدی نمی پذیرد و اگر هم بپذیرد به آن پایبند نیست. 
حرف ما روشن و موضع ما حق است به گونه ای که حتی بعضی از دیپلمات های 
غربی - البته سالوســانه - به آن اذعان می کنند. ایران مذاکرات را انجام داده و 
تعهداتش را نیز انجام داده است و طرف های غربی تقریباً به هیچ کدام از تعهداتشان 
عمل نکرده اند؛ یکی با گردن کلفتی و دیگری با عذرتراشی های غیرموجه. بنابراین 
حضور دوباره ایران در میز مذاکره با آنان معنای درستی ندارد. وقتی طرف غربی 
بــه تعهداتش عمل نکرده و ایران را به مذاکره دوباره فرامی خواند و طرف ایرانی 
فراخوان غرب را قبــول می کند، برای طرف غربی مفهومی غیر از این ندارد که 
ایران آمادگی دارد، امتیازات تازه ای بدهد. بر این اســاس اگر حتی طرف ایرانی 
در پی وادار کردن طرف غربی به انجام تعهداتش باشــد، حضور در مذاکرات به 
این هدف آسیب می زند. در حالی که ایران با عدم مذاکره و دنبال کردن اقدامات 
عملی استیفای حقوق از دست رفته خود، می تواند طرف غربی را وادار به انجام 
تعهداتش کند و این به طور واقعی به احیاء برجام هم که مورد تأکید فراوان دولت 

روحانی است، منجر می شود. 
غربی ها به »مذاکره« و آراســتن دوباره میز توافق احتیاج مبرم دارند چرا 
که از نظر آمریکا و اروپا اگر توافق هســته ای، »نقطــه آغاز« تن دادن ایران به 
سایر باج خواهی های غرب نباشد، هیچ ارزشی ندارد. آنان در نهایت فعالیت های 
محدود شده هسته ای ایران را تجدیدپذیر و قابل احیا می دانند کما اینکه در طول 
پنج سال گذشته هیچ اقدامی برای زنده نگه داشتن برجام نکردند. غرب معتقد 
است جمهوری اسالمی باید در حدی تضعیف شود که نتواند در هیچ معادله ای اثر 
تعیین کننده داشته باشد. درست به همین دلیل آمریکا رسماً و اروپایی ها عماًل 
از برجام خارج شــدند و حاال بازگشت به آن را منوط به پذیرش »مذاکره جامع« 
از سوی ایران کرده اند. حضور تیم ایرانی در مذاکرات جدید این معنا را منعکس 
می کند که مذاکره جامع را قبول دارد و برای پای میز آمدن فقط با مشکل داخلی 
مواجه است و آن منظر ملی ایرانیان مبنی بر بی فایده بودن برجام است که اروپا 
و آمریکا باید بــا درصدی عمل به برجام این منظر ملی را تغییر دهند. این یک 
استراتژی صد در صد غلط و زیانبار و در واقع خسارت محض است که متأسفانه 
وزارت خارجه ما به آن سرگرم می باشد. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد: 
1- استراتژی آمریکا و اروپا در مواجهه با ایران، بدون هیچ تردیدی »مذاکره« 
است. متأسفانه دو روز پیش، آقای حسن روحانی در تریبون عمومی اعالم کرد که 
از تن دادن به آن واهمه ندارد و بعضی از چهره ها و رسانه های وابسته به دولت اعالم 
کردند راهی جز مذاکره فراروی ایران نیست و نباید آن را ترک کند. تیم مذاکراتی 
بایدن و شخص بلینکن وزیر خارجه هم به صورت مستقیم و رسمی و هم از طریق 
پیام هایی که در یک ماه گذشته، با واسطه به ایران داده اند، اعالم کرده اند ما به ازای 
لغو بعضی از محدودیت ها، پذیرش »مذاکره« از سوی جمهوری اسالمی است. جالب 
این است که بایدن علی رغم آنکه اذعان می کند هزینه ایران در پذیرش مذاکره 
»بســیار زیاد« و »استراتژیک« است اما ما به ازایی که پیشنهاد می دهد »بسیار 
 اندک« و »تاکتیکی« است. تیم بایدن حفظ ساختارهای تحریمی برای وادار کردن 
ایران به مذاکره و دادن امتیازات بزرگ حین مذاکره را الزم می داند. به همین دلیل 
می توان بدون هیچ تردیدی گفت ایران حتی اگر مذاکره دوباره با آمریکا را بپذیرد 
و امتیازات بزرگی در بحث های فی ما بین - هسته ای، موشکی، منطقه ای و ساختار 
حقوقی نظام - بدهد، تحریم ها حتی کم هم نمی شوند چه رسد به اینکه لغو شوند. 
کامالً واضح اســت که آمریکا مذاکره را بــرای رفع اختالفات خود با ایران 
نمی خواهد که اگر این هم بود به معنای وادار کردن ایران به تنازل در پرونده های 
چهارگانه مذکور و نتیجه آن تضعیف شدید جمهوری اسالمی بود. آمریکا مذاکره را 
از یک سو برای بازگرداندن اقتدار فروپاشیده خود در دنیا و به خصوص در منطقه و از 
سوی دیگر برای فروپاشی قدرت سرسخت ترین دشمن خود می خواهد. کما اینکه 
مذاکره ای که منتهی به انعقاد برجام شد، آمریکا را در اعمال تهدیدات ضدایرانی 
خود توانمندتر کرد که فقط یک فقره از آن به شهادت رساندن نام آورترین سردار 
مؤثر ایرانی، ســپهبد شهید قاسم سلیمانی است و در نقطه مقابل آن، عملیاتی 
کردن کامل توافق برجام از سوی ایران حتی منجر به رفع تهدید از تأسیسات مجاز 
هسته ای ایران - که صحت آن در 5 سال گذشته 15 بار مورد تأیید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی واقع گردید - نشد! این چگونه توافقی است که دست آمریکایی را 
که به هیچ بخشــی از تعهداتش عمل نکرده، باز می گذارد تا آن همه خسارت به 
ایران بزند و دست جمهوری اسالمی که به صورت افراطی به تعهداتش عمل کرده 
است را می بندد و این همه خسارت به او می زند! پس ماهیت مذاکره ای که آمریکا 
و اروپا دنبال می کنند معلوم است اما چرا این موضوع بدیهی را رئیس جمهور و 
وزارت خارجه ما درنمی یابند و ایران را ناگزیر به تن دادن به آن می کنند و بعضی 

هم آن را تأمین کننده منافع ملی ایران معرفی می نمایند؟ 
2- در این میان رهبر معظم انقالب دو روز پیش - چهارشــنبه - فرمودند 
فرسایشی شدن مذاکره با اروپایی ها -که این روزها در وین جریان دارد- را قبول 
ندارند و اضافه کردند که »خب حال تشخیص مسئوالن این است که مذاکره کنیم 
و سیاســت اعالم شده کشور را اعمال کنیم. ما در این زمینه بحثی نداریم منتها 
باید مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود و کش پیدا نکند چرا که این مسئله 
برای کشور ضرر دارد.« بعضی ممکن است گمان و یا ادعا کنند رهبری با مذاکرات 
تیم ایرانی در وین موافق است در صورتی که بیان رهبری ناظر بر بدبینی ایشان 
نسبت به این مذاکرات است کما اینکه در سال 1398 پس از آنکه رئیس جمهور 
محترم اعالم کرد علی رغم خارج شــدن آمریکا، برجام را با کمک کشورهای 
اروپایی اجرایی کرده و تحریم ها را برمی دارد، رهبری صراحتاً بدبینی خود را بیان 
کردند و البته مانع مذاکرات دولت با طرف های اروپایی نشدند. دست آخر دو سال 
پس از مذاکرات بی حاصل وزارت خارجه با طرف های اروپایی، محق بودن رهبر 
معظم انقالب در ابراز بدبینی و خطا بودن دیدگاه رئیس جمهور در ابراز خوش بینی 
مشــخص شد و داد خود این ها را هم درآورد. االن هم آنچه رهبری بر آن تأکید 
دارند اجرای مصوبه مجلس و عدم توجه به وعده های پوچی است که طرف های 

اروپایی مطرح می نمایند. 
3- درست در کشاکش بحث مذاکرات وین، جمهوری اسالمی با دو ماجرا که 
توسط صهیونیست ها طراحی و به اجرا درآمدند، مواجه گردید؛ یکی حمله موشکی 
به یک کشــتی ایرانی در دریای سرخ و دیگری انفجار در تاالر سانتریفیوژهای 
نطنز بود. اگر کســی تصور کند صهیونیست ها بدون همکاری آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آلمان به این اقدمات دست زده اند، حتماً باید در فهم سیاسی او شک 
کرد. اروپایی ها حتی این اقدامات را محکوم هم نکردند و طرف آمریکایی گفت 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در سفر روز یکشنبه خود به واشنگتن، مقامات 
آمریکایی را در جریان اقدامی که اســرائیل فــردای آن روز علیه ایران به اجرا 
گذاشــت، قرار  داده است. این دو اقدام خود پوچ بودن مذاکره با طرف اروپایی و 
آمریکایی و پرخطا بودن خط مشی دولت آقای روحانی در پیگیری مذاکره را به 
اثبات رساند. در واقع آفتاب آمد دلیل آفتاب. کما اینکه همزمان با مذاکرات وین، 
اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی علیه ایران به اجرا گذاشت که متأسفانه باید گفت 
اگر این مذاکرات و استقبال تعجب آور دولت ایران از آن نبود، به احتمال خیلی 
زیاد هیچ کدام از این سه اتفاق علیه ایران به وقوع نمی پیوست. کما اینکه درست 
در روز انفجار نطنز، یک مقام آمریکایی در یادداشتی با صراحت نوشت: »ایران 
امروز در ضعیف ترین وضع خود است و ایستادن نشان توانمندی او نیست«. چرا 
این تحلیل به محافل آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی راه می یابد؟ آیا غیر از این 
است که دولت آقای روحانی و تیم کنونی وزارت خارجه جمهوری اسالمی با رفتار 
غلط، »ایران قدرتمند« را موجودی محتاج مذاکره نشان داده اند؟ اشتباه نشود این 
قلم نمی خواهد مسئولیت این اتفاقات را متوجه روحانی و ظریف و عراقچی کند. ما 
دشمن خود را می شناسیم و تردیدی در خباثت آمیز بودن تحلیل های آنان نداریم 
و خود را برای زدن ضربه های اساسی به آنها هم آماده کرده ایم کما اینکه هفته ای 

نیست که به آنان ضربه نزنیم. 
متأسفانه رئیس جمهور در واکنش به اقدام تروریستی مشترک رژیم اسرائیل، 
سه دولت اروپایی و آمریکا علیه تأسیسات نطنز به گونه ای سخن گفت که خیال 
آنان را از واکنش ایران آسوده کرد. ایشان گفت پاسخ ایران، نصب سانتریفیوژهای 
نسل ششم به جای نسل اول در نطنز و حرکت به سمت غنی  سازی 60 درصد است. 
این در حالی اســت که از یک سو این دو گام دقیقاً در قانون دو ماه پیش مجلس 
شورای اسالمی آمده بود و این مربوط به اقدامات جبرانی ایران در برابر بدعهدی 
غرب در اجرای تعهدات برجامی خود بود و از قضا زمان اجرای آن هم در همین 
روزها فرارسید و سازمان انرژی اتمی ایران موظف بود این دو اقدام را از روز بیستم 
فروردین شروع کند و از سوی دیگر پاسخ اقدام عملی علیه تأسیسات اتمی ایران، 
انجام اقدام عملی علیه تأسیسات اتمی رژیم صهیونیستی است. نه اینکه ما استفاده 
از حقوق و صالحیت های داخلی را به عنوان واکنش ایران به اعمال دشمنی اسرائیل 
سند بزنیم. متأسفانه رئیس جمهور با طرح این مسئله که پاسخ ما نصب موتورهای 
نسل 6 و آغاز غنی  سازی 60 درصد است، در واقع اعالم کرد اقدام متقابلی علیه 
اسرائیل در کار نخواهد بود! این پالس غلط می تواند منشأ اقدامات ضدامنیتی جدید 

دشمنان علیه تأسیسات حساس و افراد متخصص ایرانی باشد. 
البته جمهوری اسالمی دست بسته نیست و پاسخ متناسب را دنبال می کند. 
نظر این قلم این است که براساس فرمول »چشم در برابر چشم« و »تهدید متقابل و 
هم طراز«، در پاسخ به حادثه نطنز، ایران باید اقداماتی را علیه تأسیسات »دیمونا«ی 
اسرائیل به اجرا بگذارد چرا که واکنش در هیچ سطح دیگری هم طراز و بازدارنده 
نخواهد بود. واکنش ایران باید اوالً داخل رژیم اسرائیل و ثانیاً تأسیسات هسته ای 

آن را هدف قرار دهد.

یادداشت روز

سعداهلل زارعی 
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نشست وین؛
 اتالف وقت برای طرح های تحقیرآمیز

سردار دهقان در گفت وگو با المسیره: 

قدرت موشکی ایران
 خط قرمز و غیرقابل مذاكره است

پاسخ سخت تهران به تحركات خصمانه

سرویس سیاسی- 
آمریکا با شراکت اروپا در پی آن 
است تا با ارائه طرح های فریبکارانه 
مذاکرات  ترفند  تحقیرآمیز،بــا  و 
فرسایشی، مســئله لغو تحریم ها 
را به حاشیه برده و بازگشت کامل 
ایران به برجام در ازای وعده نسیه 

رفع تحریم ها را کلید بزند. 
معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: اگر 
مذاکرات به سمت سازنده ای که انتظار 
داریم پیش بــرود طبیعتا ادامه می یابد 

وگرنه متوقف خواهد شد.
نشست  گذشته  هفته  پنجشــنبه 
کمیسیون مشترک برجام در گرندهتل 
وین به مدت حدود دو ساعت برگزار شد و 
قرار شد گفت وگوهای فنی در نشست های 
کارشناســی ادامه یابد. بر این اســاس، 
نشســت های دو گروه کارشناسی که از 
دوهفته پیــش به طور موازی به منظور 
رایزنی های فنی در دو حوزه رفع تحریم و 
مسائل هسته ای آغاز به کار کرده اند، ادامه 
خواهد یافت. نتایج نشست های این دو 
گروه کارشناسی در حوزه جنبه های فنی 
مربوط به رفع تحریم ها و مسائل هسته ای، 

به کمیسیون مشترک اعالم می شود.
در ادامه رایزنی های هیئت های ایران 
و 1+4 در وین، صبح جمعه رؤسای سه 
هیئت اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانسه( 
در جلســه ای مشــترک با سید عباس 
عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
و رئیس هیئت مذاکره  کننده کشورمان، 
دیــدار و گفت وگو کردند.  عالوه  بر این، 
روز جمعه نشست دیگری بین عراقچی 
و »انریکه مورا« معاون دبیرکل سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شــد. 
عصر جمعه نیز نشست های جداگانه ای 
بین عراقچی و رؤسای هیئت های روسی 

و چینی برگزار شد.
طرح فریبکارانه آمریکا

یک نشــریه آمریکایی نوشــت که 
انتظار میرود واشنگتن طرحی را به ایران 
پیشنهاد دهد که به ازای کاهش برخی 
تحریم هــا، تهران به تعهــدات برجامی 

خود بازگردد. 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قصد 
احیای توافق هسته ای سال 2015 با ایران 
را دارد و بــا آغاز مجــدد گفت وگوهای 
کمیسیون مشترک برجام، رابرت مالی 
نماینــده ویژه آمریکا در امــور ایران به 
دنبال توسعه نقشه راهی برای دستیابی 
به این هدف است. نشریه آمریکایی فارن 
پالیسی با  اشــاره به مطلب فوق نوشت 
که منابعی نزدیک به مذاکره کنندگان 
آمریکایی و اروپایی خبر داده اند که انتظار 
می رود رابــرت مالی به تهران توافقی را 
پیشــنهاد دهد که بر اساس آن به ایران 

کاهش تحریم ها به ازای بازگشت تهران 
به توافق هسته ای داده شود اما این کاهش 
تحریم ها به اندازه ای نباشــد که دولت 
بایدن نیز از سوی سیاستمداران افراطی 
در داخل آمریکا از جمله تعدادی از هم 

حزبی هایش مورد حمله قرار بگیرد.
این اقدام فریبکارانه آمریکا در حالی 
است که پیش از این مقامات کشورمان 
تاکید کرده اند که شرط بازگشت ایران به 
تعهدات کامل برجامی، لغو یکباره و دائمی 
تمامی تحریم ها و سپس راستی آزمایی و 

تایید آن از سوی ایران است. 
گالیه از واکنش ضعیف 

کشورهای اروپایی
در ابتدای نشســت روز پنجشنبه 
کمیسیون مشترک، سید عباس عراقچی 
رئیس هیئت ایرانی، ضمن محکوم کردن 
خرابکاری اخیر در تأسیسات نطنز و گالیه 
شدید از واکنش ضعیف کشورهای اروپایی 
به این حادثه، تأکید کرد که اعضای برجام 
باید یک صدا و بدون مالحظات سیاسی، 
این اقدام را که مصداق تروریسم هسته ای 
و تخطی فاحش از قوانین بین المللی است، 
محکوم و تقبیح کنند. عراقچی تأکید کرد 
که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
به دنبال مذاکرات فرسایشــی و اتالف 
وقت نیست و تأکید دارد که گفت وگوها 
در چارچوبی مشــخص و در زمانی قابل 
قبول انجام گیــرد.  رئیس هیئت ایران 
درخصوص آغاز غنی سازی 60 درصدی 
در کشورمان تصریح کرد که این اقدام در 
چارچوب حقوق ایران ذیل بند 26 و 36 
برجام و با هدف رفع برخی نیازهای کشور 
در حوزه پزشکی انجام شده است. وی در 
گفت وگو با شبکه پرس تی وی در وین 
گفت که تحریم های جدید به اصطالح 
حقوق بشــری اتحادیه اروپا در ارتباط 
با توافق هســته ای، به معنای تضعیف 
گفت وگوهای برنامه هسته ای است. معاون 
وزیر امور خارجه ایران همچنین نشست 
روز پنجشنبه کمیسیون مشترک برجام 
را بسیار جدی و چالشی خواند و بار دیگر 
بر رفع همه تحریم ها تأکید کرد و گفت: 
اروپایی هــا باید جدیــت را در مذاکرات 

نشان دهند. 
گروه کارشناسی جلوتر از 

گروه لغو تحریم ها
وانگ کان، نماینده چین در نشست 
کمیســیون برجام و نماینــده چین در 
نهادهای بین المللی در وین اتریش گفت: 
گروه کارشناسی هســته ای که وظیفه 
مشــخص کردن اقدامات ایــران برای 
بازگشت به برجام را دارد بسیار جلوتر از 
گروه کارشناسی لغو تحریم های آمریکا 
علیه ایران قــرار دارد. نماینده چین در 
ســازمان های بین المللی در وین اتریش 

اضافه کرد: آمریــکا نه تنها باید تمامی 
تحریم هــا علیــه ایران را بــردارد بلکه 
همچنین باید دست درازی قضایی علیه 
نهادها و اشخاص ثالث را متوقف کند.این 
موضــوع برای موفقیت مذاکرات کنونی 

کلیدی است.
دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم

عراقچــی روز پنجشــنبه پیش از 
نشست کمیسیون مشــترک برجام در 
اظهاراتی گفته بود: ظرف روزهای سه شنبه 
و چهارشــنبه رایزنی های فشرده ای را با 
هیئت های مختلف داشــتیم. امیدواریم 
کارگروه ها در اسرع وقت تشکیل جلسه 
بدهند و روند را طی کنیم. بارها گفتیم ما 
به هیچ وجه دنبال مذاکرات فرسایشی و 
مذاکراتی که فقط زمانبر و هدفش مذاکره 
برای مذاکره باشد، نیستیم. این را امروز به 
روشنی خواهیم گفت و در همین مسیر 
هم حرکت خواهیم کرد.اگر مذاکرات به 
سمت سازنده ای که انتظار داریم پیش 
برود طبیعتا ادامه می یابد وگرنه متوقف 
خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه نیز با بیــان اینکه زمان و مدت 
مذاکره را تنها منافع ملی تعیین می کند، 
تصریح کــرد: از مذاکره برای مذاکره، با 

جدیت امتناع خواهیم کرد.
ظریف همچنین پایبندی دولت جو 
بایدن به تحریم های دولت قبلی آمریکا 
را محکوم کــرد. وی در پیامی توئیتری 
نوشت: »جدیت عزم« ایران در پیروی از 
دیپلماسی، در سه سالی که دونالد ترامپ 
از توافق هسته ای خارج شد، مورد آزمایش 
قرار گرفت. ایران با ماندن در این توافق، 

سربلند بیرون آمد.
وزیر امــور خارجه ایــران افزود: با 
این حال، دولت بایــدن، فقط تعهدش 
به فشــار حداکثری ترامپ را نشان داده 
اســت. دور جدید نشســت کمیسیون 
مشــترک برجام 13 فروردیــن ماه به 
صورت مجازی برگــزار و پس از توافق 
حاصلــه مقرر شــد روز سه شــنبه 1۷ 
فروردیــن این گفت وگوهــا به صورت 
حضــوری و رو در رو دنبال شــود و در 
نهایــت هم این نشســت برگزار و پس 
از آن توافــق شــد دو کارگروه در حوزه 
تحریم ها و هسته ای تشکیل و بررسی ها 
را انجام دهد. نتایج بررســی های این دو 
کارگروه به نشست کمیسیون برجام در 
روز جمعه 20 فروردین منعکس و اعالم 
شد که هیئت های برای تنفس و مشورت  
به پایتخت ها برمی گردند و مقرر شد روز 
چهارشــنبه 25 فروردین دوباره در وین 
گردهم بیایند. البته این نشست به دلیل 
ابتالی یکی از اعضای هیئت سیاســی 
اتحادیــه اروپا به کرونا با یک روز تاخیر 

روز پنجشنبه برگزار شد.

اتالف وقت
آمریکا با شراکت اروپا در پی آن است 
تا با ارائه طرح های فریبکارانه و تحقیرآمیز، 
با ترفند مذاکرات فرسایشی، مسئله لغو 
تحریم ها را به حاشــیه برده و بازگشت 
کامل ایران به برجام در ازای وعده نسیه 

رفع تحریم ها را کلید بزند. 
متاسفانه مقامات ارشد وزارت خارجه 
علیرغم تاکید بر بی عملی طرف غربی، 
همچنان مذاکرات بی فایده را ادامه داده 
و در انتظار هســتند تا آمریکا و اروپا به 
وعده های نسیه خود عمل کنند. شروط 
ایران درباره برجام کامال آشکار و واضح 
اســت و آن اینکه آمریــکا باید تمامی 
تحریم هــا را به صــورت دائمی و کامل 
لغو کرده و ســپس این اقدامات توسط 
ایران راســتی آزمایی شده و در صورت 
تاییــد، ایران به اجــرای کامل تعهدات 
 بازگردد. بنابراین این روند نیاز به مذاکره 

ندارد. 
گفت وگوهای غیرمستقیم!

جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
گفت مباحثات غیرمستقیم بین تهران و 
واشنگتن برای احیای توافق هسته ای در 
وین برگزار می شود. در ادامه، وزارت امور 
خارجه ایران اعالم کرد که این مذاکرات 
صرفــا در چارچوب برجام و با شــرکت 
نمایندگان ایران و 1+4 برگزار می شود.  
وزارت خارجــه همچنیــن تأکید کرد 
همانگونه که پیش از این هم اعالم شده 
بود، در هیچ  یک از نشست های کمیسیون 
مشــترک یا نشســت های کارشناسی 
مرتبط، نماینده ای از آمریکا مشــارکت 
نداشــته و هیچ گونه مذاکره مستقیم یا 
غیرمســتقیمی با آمریکا در دستور کار 

هیئت مذاکره کننده ایرانی قرار ندارد.
اظهارات ضدایرانی مقام اماراتی

یوسف العطیبه، سفیر امارات متحده 
عربی در واشــنگتن گفت، دولت آمریکا 
باید از اهرم های فشار دولت قبلی برای 
رســیدن به توافق بهتر با ایران استفاده 
کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، العطیبه 
در کنفرانســی ویدئویی گفت: »شــما 
)آمریکایی ها( روی صندلی راننده هستید 
تا به نقطه ای برســید کــه ما می توانیم 
درخصوص کاســتی های برجام نشــان 
دهیم«. این دیپلمات اماراتی، کاستی های 
برجام را مــدت زمان آن، در بر نگرفتن 
مسائل موشکی و منطقه ای ایران و تداوم 
غنی ســازی محدود اورانیوم توسط این 
کشور دانست. العطیبه در ادامه ادعاهایش 
گفت: چرا آنها باید بتوانند غنی ســازی 
داشته باشند که نهایتاً می تواند آنها را به 
برنامه نظامی برساند، در حالی که شرکا 
و متحدان شــما برنامه هسته ای بدون 
غنی سازی و بدون فراوری مجدد را دارند؟

وزیر دفاع ســابق جمهوری 
با  سخنانی  در  ایران  اســالمی 
خط  موشکی  قدرت  اینکه  بیان 
بُرد  گفت:  اســت،  تهران  قرمز 
با  ایران متناسب  موشــک های 
افزایش  بیگانگان  تهدیدات  نوع 

پیدا می کند.
سردار حسین دهقان، وزیر دفاع 
ســابق جمهوری اســالمی ایران در 
گفت وگو با شــبکه یمنی المسیره، 
درباره هر نوع اقدام خصمانه طرف های 

بیگانه علیه تهران هشدار داد.
بــه گــزارش مهــر، وی تأکید 
کرد: هرگونــه تحرک خصمانه علیه 
جمهوری اســالمی ایران با پاسخی 
ســخت مواجه خواهد شد. ایران در 
حال حاضر بــرای مقابله با هرگونه 

خطر و یا تجاوز آمادگی کامل دارد.
سردار دهقان تصریح کرد: قدرت 
موشکی جمهوری اسالمی ایران خط 
قرمز و غیرقابل مذاکره است. افزایش 
بُرد موشــک های جمهوری اسالمی 
ایران بستگی به نوع تهدیدات طرف 
مقابل دارد. ایران متناسب با تهدیدی 
که با آن مواجه است، بُرد موشک های 

خود را افزایش می دهد.
مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه 

صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای 
مســلح یادآور شــد: ما هیچگاه به 
دنبال تسلیحات کشتار جمعی نبوده 
و نخواهیم بود. مهم نیســت که چه 
کســی مســئولیت حمله به نطنز را 
برعهده می گیرد، مهم این اســت که 
این حمله در چارچوب مثلث عبری، 
عربی و آمریکایی صورت گرفته است.
وزیر دفاع ســابق ایران در ادامه 
با اشاره به غنی ســازی 60 درصدی 
جمهوری اســالمی ایران نیز اظهار 
داشت: اقدام ایران در باال بردن سطح 
غنی سازی به میزان 60 درصد هیچ 
تهدیــدی برای دیگران نیســت. ما 
معتقدیم که هر نوع توانمندی مان به 
ویژه در حوزه دفاعی به نفع کشورهای 

منطقه است.
وی گفــت: جمهوری اســالمی 
ایران، سعودی را دشمن خود نمی داند 
اما اگر این کشور در چارچوب ائتالف 
غربی، صهیونیستی تحرکی را علیه 
جمهوری اســالمی ایران انجام دهد، 
نگاه تهران بــه آن فرق خواهد کرد. 
ما در عین حــال معتقدیم که ملت 
مظلوم یمن باید هرچه ســریعتر از 
محاصره خارج شوند و فاجعه انسانی 

در یمن پایان یابد.

گفت و شنود

گله بُز ها...!
گفت: روزنامه های زنجیره ای در یک اقدام هماهنگ نظر کیهان 
درباره ضرورت مدیریت فضای مجازی و از جمله، »کالب هاوس« را 
تحریف کرده و نوشته بودند کیهان خواستار مسدود کردن آن است!

گفتم: کجــای کاری؟ دو روز پیش هــم یکی دیگر از 
گزارش های کیهان را تحریف کرده و نوشتند کیهان گفته، 

باید گوگل مسدود بشود!! 
گفت: یعنی در میان این روزنامه ها و سایت های زنجیره ای حتی 
یک نفر هم پیدا نمی شود که از خودش فکر و اراده و نظری داشته 
باشد؟! و یک جو غیرت بخرج بدهد و به جای کپی از روزنامه شرق 
و ســایت های آل ســعود، خودش یک نیم نگاه بیندازد و دروغ های 

آنان را بلغور نکند؟!
گفتم:  ای عوام! این جماعت بارها نشان داده اند مثل گله 
بُز عمل می کنند، یک بُز که از ُجوب بِپره، بقیه هم به پشت 
بُز جلودار نگاه می کنند و می پرند! حاال اگر یک تکه مقوا را 

پشت بز جلویی نگه  داری، بُز بعدی گیج میشه و...

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ َقوِِّن ِفيِه َعَل إَِقاَمِة أَْمــرَِك َو أَِذْقِني ِفيِه َحالَوَة ِذكْرَِك 

َو أَْوِزْعِني ِفيِه ِلََداِء ُشــكْرَِك ِبكَرَِمــَك َو اْحَفظِْني ِفيِه ِبِحْفِظَك َو 

ِسْتَِك يَا أَبَْصَ النَّاِظِريَن
»خدایــا! در این روز مرا برای انجام فرمانت نیرومند ســاز و 
شــیرینی یادت را به من بچشــان و برای سپاسگزاری ات آماده 
ساز. در این روز مرا با نگاهداری و پرده پوشی ات، محافظت فرما، 

ای بیناترین بینایان!«

مذاكره علیه منافع ملی!


