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درمکتب امام

کاری کنید که خودکفا شوید
عيب اســت از يك مملكت اســامى كه محتاج باشــد در ارزاقش، آن هم به 

دشــمن هاى خودش. امريكا كه دشــمن ماست، ما اگر محتاج به او باشيم براى ما 

رسشكستگى است. كارى بكنيد كه خودكفا بشويد و خودتان از اين زمني خدا و از 

اين آب خدا ارزاق خودتان را بريون بياوريد.
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دروغی دیگر برای تحمیل خسارتی جدید:
پیوستن به پالرمو تصمیم نظام است!
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سرویس سیاسی-
روزنامه ایران دیروز در گزارشــی درخصوص پالرمو نوشــت: »کار بررسی این کنوانسیون از دولت هشتم آغاز 
شده است و مروری بر فرآیند و تاریخچه بررسی این الیحه در دولت های مختلف، نشان می دهد که تصویب این 

کنوانسیون در مجلس، در نهایت تصمیم نظام است.«
دولت و مجلس هر کدام وظایفی بر عهده  دارند که طبعا می بایست آنها را به نحو احسن انجام دهند. تقدیم 
الیحه به مجلس از وظایف دولت و بررسی و تصویب آن هم بر عهده مجلس شورای اسالمی است. مراد و منظور 
ارگان دولت از اینکه »تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس، در نهایت تصمیم نظام است« چیست؟ مگر به تکلیف، 
مأموریت  و رســالت دولت و مجلس واقف نیست؟ می خواهد با برجسته سازی عبارت »تصمیم نظام«، تقدیم این 

الیحه به مجلس توسط دولت، تصویب و خسارات ناشی از آن را به گردن رهبری بیندازد؟ 
این رویه نادرســت، در مســئله برجام هــم از مهم ترین محورها و خطوط خبری حامیــان دولت و مدعیان 
اصالح طلبی بود. دولت ُدر گران بهای هسته ای را داد، آبنبات نسیه گرفت اما طرف غربی و آمریکایی همان را هم 
دبه کرد. طیف اعتدالـ  اصالحات اما برای فرار از پذیرش مسئولیت این خسارت محض گلو پاره کردند که برجام 
خواست رهبری بوده است! و این در حالی بود که رهبر معظم انقالب بنا بر اصرار دولت با مذاکره موافقت کردند 
اما تصریح فرمودند که »به مذاکره خوشبین نیستم.« و خط قرمزهایی را تعیین کردند که از آنها عبور شد و برای 
برجام 29 شرط تعیین شد که دولت بدان عمل نکرد. خط قرمزها را زیر پا گذاشتند، امتیازات نقد دادند وعده های 
نسیه گرفتند، تضمین هم نگرفتند، از نقض کنندگان شکایتی داشته باشیم به نتیجه نمی رسیم، به شروط رهبری، 
مجلس و شورای عالی امنیت ملی عمل نکردند و جالب است که توافق یک طرفه هسته ای را خواست رهبری هم 

عنوان می کنند! حامیان دولت آهنگ تکرار حربه »خواست رهبری« را دارند.

دولت از بهانه جویی دست بردارد!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »اگر این احساس در بین مردم ایجاد شود که دولت همه جنبه های امور را 
مدنظر دارد و مســائل را بر عهده دیگران نمی اندازد و برای جبران فقدان کارآمدی، بهانه جویی نمی کند، بدون 

تردید حمایت مردم به کمک دولت می آید«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »طرح مشکالت در پیشگاه ملت اقدامی ستودنی است اما مردم وقتی 
بیشــتر به دولت اعتماد می کنند که در کنار طرح صادقانه مشــکالت از جانب دولت، عزم جدی هم برای حل آن 
وجود داشته باشد و این مشکالت در حد حرف باقی نماند و دولت اقدامات الزم را برای رفع مشکالت ترتیب دهد«.
روزنامه آرمان در روزهای گذشــته در مطلبی نوشته بود: »با گذشت پنج سال از دولت حسن روحانی، امروز 
دیگر دولت نمی تواند مشکالت اقتصادی مردم را به دولت گذشته منتسب کند و باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی 
خود باشد. این در حالی است که برخالف اینکه مسئوالن دولت عنوان می کنند اقدامات موثری در زمینه کاهش 
فشارهای اقتصادی مردم انجام داده اند، اما این مسئله در زندگی مردم مشاهده نمی شود و مشکالت معیشتی مردم 
روزبه روز تشدید می شود. از سوی دیگر دولت حسن روحانی با گره زدن اقتصاد کشور به سرنوشت برجام ریسک 
بزرگی انجام داد، ریسکی که با خروج آمریکا از برجام به یک بحران تبدیل شده و آینده برجام را متزلزل کرده است«.
متاسفانه دولتمردان و رسانه های زنجیره ای با ادعاهایی همچون »دولت پنهان«، »اتاق فکرهای شنبه« و موارد 

مشابه، با ایجاد دشمن فرضی، از پاسخگویی درخصوص کارنامه دولت و سرانجام وعده ها طفره می روند.

انگشتان بی رمق اروپا هم برجام را نجات نمی دهد!
روزنامه زنجیره ای شرق طی یادداشتی در شماره دیروز نوشت: »این روزها از مهم ترین رویدادهای جهان سرنوشت 
برجام است که ذی نفعان پرتعدادی را به خود متصل دارد. در یک سوی این طناب کشی آمریکا ایستاده است و در 
سوی دیگر اروپا مدتی است که با صحبت از احیای قوانین مسدودکننده تحریم ها مربوط به دهه ۱99۰ در تالش 
برای ساخت دیواری به منظور محافظت از ارتباط کاری و مالی شرکت های خود در برابر تحریم های آمریکاست. 
اما در حقیقت این قوانین که به تازگی بر سر زبان ها و در تیتر رسانه ها می چرخند، کم رمق تر از آن به نظر می رسند 

که بتوانند برجام را از چنگال آمریکا، سالم به درآورند«.
در ادامه این یادداشت آمده است: »در هم تنیدگی حیات اروپا با آمریکا فقط به مسائل مالی محدود نمی شود، بلکه 
به  لحاظ امنیت اروپا و حفظ یکپارچگی این قاره که در پیمان ناتو متبلور است، اروپا به چتر حمایت نظامی آمریکا 
نیاز دارد و اما در میانه این طیف گروهی از شرکت های اروپایی چندملیتی قرار دارند که هم عملیات گسترده ای 
را در آمریکا دارند و هم منافعی در ایران. ســابقه دوران تحریم های پیش از ســال 2۰۱۵ نیز نشان می دهد که در 
آن هنگام، شرکت های بزرگی از اروپا با اخذ مجوز OFAC آمریکا توانستند با ایران کار کنند؛ ازجمله غول های 
تجاری مانند هنکل آلمان، اســکانیای ســوئد و نوارتیس سوئیس. بنا بر همین  تجربه، توصیه امروز ما به اروپا این 
است که قوانین محافظتی اروپا نباید به دنبال معافیت همه شرکت های اروپایی از تحریم آمریکا باشد زیرا چنین 
چیزی ناممکن است، بلکه اروپا باید به دنبال گرفتن  مجوز فعالیت برای گروهی از شرکت های خود باشد که بتوانند 

در ایران سرمایه گذاری و به چرخش اقتصادی ما کمک کنند؛ به ویژه، در صادرات نفت و روابط بانکی«.
نتیجه طبیعی استدالل های مندرج در این یادداشت آن است که اروپا در میانه میدان آمریکا را برای تعامل با 

ایران برای نجات جنازه ای که مدت ها از مردنش گذشته رها نکرده و با ایران به تعامل نخواهد پرداخت.
باقی استدالل ها اما و اگرهایی است که به رقابت های ورزشی بیشتر شبیه است تا دنیای سیاست، زمانی که 
یک تیم اکثر بازی ها را باخته یا به مساوی کشانده است کارشناسان فوتبال می گویند اگر فالن تیم ببازد و بهمان 
بازی مساوی شود و در بازی دیگر نیز گلی زده نشود و همزمان در یک بازی ده گل رد و بدل شود امکان صعود 

تیم ما وجود دارد!
طبیعی است که به این اما و اگرها نمی توان دل بست و اتکا داشت و چه بهتر که تیمی بدون اما و اگر صعود 

کند و به برد و باخت دیگران کاری نداشته باشد.

درگیری در جلسه اعتماد ملی باعث ناامیدی نسبت به اصالح طلبان می شود
روزنامه قانون در گزارشی به درگیری های رخ داده در جلسه اخیر حزب اعتماد ملی پرداخته و نوشت: »یک 
کنگره پس از ۱۰ ســال نه با ســالم و صلوات که با دعوا و درگیری پایان یافت. حزب اعتماد ملی که در ۱۰ سال 
گذشــته با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده، جمعه گذشته اقدام به برگزاری کنگره در کانون توحید تهران 
کرد اما این کنگره در نهایت به دلیل آنچه اختالفات دو جناح در میان اعضای این حزب خوانده می شود با درگیری 

به پایان رسید«.
در ادامه این گزارش آمده است:»ماجرا به یک اختالف در درون این حزب پس از حصر مهدی کروبی، دبیرکل 
این حزب باز می گردد. اختالفاتی که در دوسال گذشته به اوج خود رسید تا جایی که رسول منتجب نیا ، قائم مقام 
دبیرکل طی نامه ای به مهدی کروبی از قائم مقامی وی، عضویت در شورای مرکزی و عضویت در حزب استعفا داد. 
حال به نظر می رسد با درگیری های جمعه شب، این اختالفات وارد فاز جدیدی شود اما دالیل وجود این اختالفات 

در حزب اعتماد ملی چیست؟«.
روزنامه قانون در ادامه به تشریح دالیل اختالف پرداخته و در پایان نوشته است: »اتفاقات حزب اعتماد ملی 
به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و فعاالن حزبی و سیاسی اصالح طلب باید به گونه ای رفتار کنند که باعث ایجاد 

فضای ناامیدکننده نسبت به اصالح طلبان نشوند«.

شباهت زنجیره ای ها و دانش آموزان
روزنامه اعتماد در یادداشتی به موضوع تورم پرداخته است که خواندن این یادداشت و مقایسه آن با آنچه پیش 

از این توسط روزنامه های حامی دولت گفته می شد جالب توجه است.
در این یادداشت آمده است: »عمده ترین ریشه هاي شکل گیري نرخ تورم در اقتصاد ایران نتیجه جهت گیري هاي 
حاکمیت و عملکرد دولت است و اصلي ترین عوامل ایجاد تورم که به شدت تحت کنترل و در اختیار حاکمیت است 
را مي توان به ترتیب تورم ساختاري، تورم وارداتي و تورم انتظاري دانست. در رابطه با تورم ساختاري باید گفت از 
آنجا که تکنولوژي مورد استفاده در فرآیندهاي تولیدي اقتصاد ما عمدتا مستهلک است لذا بهاي تمام شده کاالها 
و خدمات تولیدي در اقتصاد ما فزاینده بوده و تمایل به افزایش دارد و منجر به شکل گیري تورم هاي مزمن شده 
اســت. همین کاالهاي تولید شده با تکنولوژي هاي فرسوده و مستهلک در داخل کشور عمدتا کم کیفیت بوده و 

توان رقابت با کاالهاي مشابه خارجي را ندارد.«
حتما شنیده اید که دانش آموزان وقتی در درسی نمره 2۰ می گیرند، می گویند: »امروز »من« 2۰ گرفتم.« و 

زمانی که نمره ای بد نصیبشان می شود، می گویند: »امروز »معلم« به من 4 داد!«
حــاال این حکایت دولت تدبیر و امید، تورم و حامیان دولت اســت. حتما زمانــی را به یاد دارید که دولت و 

روزنامه های حامی آن )مانند همین اعتماد( کنترل تورم را دستاورد عظیم دولت عنوان می کردند. 
همان ایام کارشناســان به دولت هشــدار می دادند سیاستی که برای کنترل تورم پیش گرفته سیاستی غلط 
است که ابتدا از دل آن رکود بیرون خواهد زد و در ادامه دوباره همان تورم حتی شدیدتر باز خواهد گشت اما آن 

زمان گوش شنوایی برای شنیدن حرف های منتقدان نبود. 
در همان ایام هم این روزنامه های زنجیره ای با ژست شبهه روشنفکرانه در حال تحلیل دستاوردهای آدامسی 
بودنــد و اکنــون هم بی آنکه به روی خود بیاورند باز به تحلیل های بی عاقبــت ادامه می دهند تنها تفاوت در این 
اســت که مانند دانش آموزان، کنترل تورم را دســتاورد دولت متبوع خود و تاختن تورم را به گردن سیاست های 

حاکمیتی می اندازند.

تسلط به زبان مذاکره به سبک تدبیر و امید!
روزنامه آفتاب یزد با اشــاره به خروج آمریکا از برجام در مطلبی نوشت:»مکانیزمی برای پاسخگو کردن ناقض 
وجود ندارد به ویژه با توجه به اینکه ایاالت متحده عضو دائم شورای امنیت است امکان اقدام حقوقی نیست و نه 

در منشور سازمان ملل و نه در برجام نیز سازوکاری برای آن شناخته نشده است«.
یکی از مصادیق سهل انگاری در تنظیم برجام از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی، »مکانیسم ماشه« است. علت 
عدم اعتراض رســمی ایران به نقض برجام، وجود بند ۳۷ یا همان »مکانیزم ماشــه« در متن برجام اســت که در 
صورت اعتراض ایران به نقض توافق توســط طرف های مقابل، در نهایت حتی تحریم هایی که به صورت نیم بند 
تعلیق شــده اســت نیز باز می گردد!. متن ضعیف برجام به گونه ای تنظیم شده که طرف مقابل تعهدات را نقض 
می کند ولی اگر دولت ایران اعتراض کند در نهایت قطعنامه های شورای امنیت که به طور مشروط لغو شده دوباره 

علیه کشورمان باز می گردد!
این سهل انگاری در حالی است که دولت آقای روحانی مدعی بود که به زبان مذاکره مسلط است!

گروه سیاسی-
که  است  گفته  دلیگانی«  »حسینعلی حاجی 
نمایندگان طرحی را با قید دو فوریت و با عنوان اخذ 
تضمین های الزم از کشورهای اروپایی در مذاکرات 
تهیه و تدوین کرده اند که این طرح تاکنون به امضای 
حدود 50 نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن در 

حال افزایش است.
بخش عمده جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی که 
به صورت غیرعلنی برگزار شد به بررسی مشکالت اقتصادی 
کشــور اختصاص داشت. کرباسیان وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست 

غیرعلنی مجلس حضور یافتند.
جلسه غیرعلنی ۳ساعت طول کشید و نزدیک ظهر 
جلسه علنی مجلس شروع شــد. رئیس مجلس در آغاز 
جلسه علنی دیروز به اختصار پیرامون جلسه صبح مجلس 

توضیحاتی ارائه کرد.
»علی الریجانی« پیرامون جلسه غیرعلنی گفت: از 
ساعت 9 صبح امروز بحث هایی راجع به همکاری های بانکی 
کشور و برخی اصالحاتی که باید در ساختار بانک ها صورت 
گیرد تا در شــرایط فعلی به تولید داخلی کمک کند، در 

جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد.
تولید، تورم و رکود 
در جلسه غیرعلنی

»بهروز نعمتی« نماینده مردم تهران و ســخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس نیز در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس 
اظهار داشــت:  با توجه به مشکالتی که در مجموعه های 
اقتصادی وجود دارد، هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت 
از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و همچنین مرکز 
پژوهش های مجلس دعوت کند تا بر این اساس گزارشی 

درباره این مشکالت ارائه دهند. 
نعمتی یادآور شد: جمع بندی جلسه غیرعلنی امروز 
این شــد که با توجه به فضایی که امروز در کشور وجود 

دارد بانک مرکزی تسهیالت الزم را برای رونق گرفتن تولید 
در اختیار تولیدکنندگان بگذارد. البته قرار بر این شد که 
بانک های سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود که بانک های 

سرمایه گذاری این کار را انجام دهند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از 
ســخنانش عنوان کرد:  یکی دیگر از موضوعاتی که جزو 
مسائل پراهمیت محسوب می شود این است که ساختار 

بانک مرکزی باید اصالح شود.
وی در خاتمــه در پاســخ به این ســؤال که آیا به 
صورت مشــخص به موضوع ارز هم در جلسه غیرعلنی 
امروز پرداخت شــد یا خیر، گفت:  خیر با توجه به اینکه 
در گذشــته به این موضوع پرداخته شده بود در نشست 
غیرعلنی امروز به مشکالت اقتصادی کشور از جمله رکود 
مجموعه های تولیدی، تــورم موجود و تورم نقطه ای که 
بعضا در برخی موارد مطرح می شود، موضوع نقدینگی و 
سوق نقدینگی به سمت تولید از جمله مواردی بود که در 

این جلسه مطرح شد.
سؤال از وزیر اطالعات

وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی دیروز 
موارد اعالم وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد که مهم ترین 
آنها عبارت بودند از ســؤال ملی »جواد کریمی قدوسی« 
نماینده مشهد و ۳ نماینده دیگر مجلس از وزیر اطالعات 
درخصوص عدم توجه وزارتخانه مذکور نسبت به فرار معاون 

بین الملل سازمان محیط زیست کشور.
طرح استفساریه درباره رسیدگی به کلیه حساب های 
درآمــد هزینه و ســایر دریافتی هــا و پرداختی ها و نیز 
صورت های مالی شــهرداری ها توسط دیوان محاسبات 
کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات 

بعدی آن.
سؤال ملی سیده »حمیده زرآبادی« نماینده قزوین از 
وزیر صنعت درخصوص عدم رعایت منافع عمومی کشور 

در قرارداد سرمایه گذاری شرکت رنو در ایران.

تبدیل شروط رهبری به قانون
»حســینعلی حاجی دلیگانــی« نماینــده مردم 
شاهین شهر در گفت وگو با خبرگزاری فارس، گفته است 
که نمایندگان طرحی را با قید دو فوریت و با عنوان اخذ 
تضمین های الزم از کشورهای اروپایی در مذاکرات تهیه و 
تدوین کرده اند که این طرح تاکنون به امضای حدود ۵۰ نفر 
از نمایندگان رسیده و امضاهای آن در حال افزایش است.

وی افزوده اســت: نماینــدگان در این طرح دولت 
را مکلــف کردند تــا در ادامه مذاکرات با ســایر اعضای 
باقی مانده در گروه ۱+۵ تعهدات و تضمین های الزم را از 

طرف اروپایی اخذ کند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار داشت: در 
این طرح آمده که کشورهای اروپایی قطعنامه ای را علیه 
نقض پیمان آمریکا در شورای امنیت صادر کنند و دیگر 
اینکه مسائل منطقه ای و مسائل موشکی جمهوری اسالمی 

ایران به هیچ وجه در مذاکرات مطرح نشود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین کشورهای 
اروپایی خرید نفت از ایران را تضمین کنند و دیگر اینکه 
بانک های اروپایی تجارت با بخش های دولتی و خصوصی 
ایران را ادامه دهند و همچنین کشورهای اروپایی با هرگونه 
تحریم جدید علیه جمهوری اسالمی ایران مقابله کنند و 
در صــورت تعلل در اجرای شــروط فوق حق ایران در از 
سرگیری فعالیت های هسته ای خود محفوظ شمرده شود.

نتیجه سوءتدبیر در اظهار نظر
حجت االســالم »مجتبــی ذوالنوری« دیــروز در 
نطق میان دســتور خود در صحــن مجلس گفت: آقای 
رئیس جمهور از ابتدا مجموعه شما گفتند اگر آمریکا هم 
از برجــام برود ما با اروپا ادامه می دهیم. آمریکا گفت من 
برای چه در برجام بمانم تعهد اجرا کنم،  هزینه بدهم،  برجام 
می ماند و ایران هم هست، پس من بروم و فشار را اضافه 
کنم. این نتیجه سوء تدبیر در اظهارنظر و اتخاذ موضع بود.

ذوالنوری خاطرنشــان کرد: آقای رئیس جمهور چرا 

اروپــا در مقابل آمریکا قرار دهد و وقتی می گویید برجام 
می ماند و آن را با اروپا ادامه می دهیم آقای رئیس جمهور 
در صحبت تان گفتید یــک مزاحم رفت یا به صدق این 
حرف اعتقاد دارید و یا ندارید. اگر اعتقاد دارید پس حرف 
گذشته تان چه شد که می گفتید هر چه با اروپا کار کنیم 
لقمه را دور ســر چرخانده ایم و باید با کدخدا مشکل را 
حل کرد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: آقای رئیس جمهور کدام حرف شما درست 
اســت چرا در این گونه مسائل به شعور مردم توهین 
می شود. آقای رئیس جمهور در اظهارات تبلیغاتی خود 
در اردبیل خطاب به رقبــای انتخاباتیتان گفتید روز 
جمعه انتخابات تمام می شــود نمی دانم روز شنبه چه 
آب و صابونی بیاوریم که دست و صورتتان را بشویید. 
آقای رئیس جمهور از آن آب و صابون چیزی باقی مانده 
یا نمانده که بعد از این همه وقایع و فرصت سوزی که 

مردم را چند سال معطل کردید.
وی افــزود: آقای رئیس جمهور شــما منطقه را رها 
کردید،  منطقه را از دســت دادیم،  اقتصاد مقاومتی بدون 
توجــه باقی ماند و به آن پرداخته نشــد امروز چرا مردم 

باید هزینه چنین بی تدبیری ها و سوء تدبیرها را بدهند.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور مرتب 
مردم را دنبال نخود سیاه و آدرس عوضی می فرستید. آیا 
مشــکل جامعه ما امروز این است که در تریبون رسمی  
برای تحریک دختران ورزشــکار بگوییــد چرا در صدا و 
سیما فیلم های مسابقات دختران ورزشکار نشان داده نشود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: امروز جوان تحصیل کرده ما براثر بیکاری 
دچار افسردگی و انواع مریضی می شود. آقای رئیس جمهور 
به مردم بگویید برای اشــتغال و برای مقابله با فساد چه 
کرده اید؟ امروز مشکل فساد فقر و بیکاری است و مسائل 
معیشــتی مهم ترین چیزی است که مردم توقع دارند به 

آن پرداخته شود.

با طرح دوفوریتی و امضای 50 نماینده

شروط رهبری انقالب درباره مذاكره با اروپا 
تبدیل به قانون می شود

بقیه از صفحه 2
به درک که قطع می کنید! اگر انتقادی هست، ما از 
شــما انتقاد داریم. اسم این گفت وگوها، از اول غلط بود. 
من از اول هم می گفتم که بگویید این گفت وگوها، انتقاد 
دو طرفه است. اگر انتقادات، انتقاد دوطرفه است، ما بیشتر 
از شما انتقاد داریم، تا شما از ما. شما چه انتقادی دارید؟ 
انتقاد شما به این است که چرا ما به اصول اسالمی خود 
پایبندیم! این، افتخار ماست. ببینید دشمنان ملت ایران، 
چقدر وقیح، ظالم، غیرمنصف، پررو و بددلند! دشــمنان 
جمهوری اسالمی، این گونه اند. البته ملت ایران که بزرگ تر 
از این دشمنی ها را دیده است، مثل کوه ایستاده است«.

مقام معظم رهبری در واکنش به اقدام توهین آمیز 
و گستاخانه کشورهای اروپایی تاکید کردند: »مگر کسی 
اهمیت می دهد که اینها چه گفته اند؟ از حاال به بعد هم 
بایستی با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اول، سفیر 
آلمــان را فعاًل تا مدتی نباید راه بدهد که به ایران بیاید. 
بقیه هم که می خواهند به عنوان یک حرکت به اصطالح 
آشــتی جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته اند، 
خودشان هم برمی گردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتی 
ندارد. اینها می خواهند برگردند، مانعی ندارد؛ اما در رفتن 
سفرای ایران به کشورهای آنها، هیچ عجله ای نباید بشود. 
باید سِر صبر و فرصت ببینند چه چیزی مصلحت است؛ 
هر چه که عزت اســالمی اقتضا می کند - همان طور که 

همیشه گفته ایم - همان گونه عمل کنند«.
نتیجه   این رویکرد مقتدرانــه این بود که به فاصله 
کوتاهی همه سفرای اروپایی که با توپ پر رفته بودند، با 
خفت و دست از پا درازتر بازگشتند و پیرو منویات رهبر 
معظم انقالب، سفیر آلمان آخرین سفیر اروپایی بود که با 

فاصله زمانی از دیگران به تهران بازگشت.
دولت اصالحات

در نیمه نخســت دهه ۸۰ شمسی، آمریکا در قالب 
طرح خاورمیانه جدید، پس از حمله به عراق و افغانستان، 
تمام هم و غم خود را به مقابله با برنامه هســته ای ایران 
که به زعم خود اهداف نظامی را دنبال می کرد، گذاشت.

جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در اظهارنظری 
گستاخانه درباره برنامه هسته ای ایران مدعی شد: »تالش 
فعاالنه ایران برای دستیابی به فناوری که به ساخت سالح 
هسته ای منتهی می شود، منطقه ای که دچار بی ثباتی و 
خشــونت اســت را در معرض هولوکاست هسته ای قرار 
می دهد«. پس از این ادعاهــای کذب، اروپایی ها، مامور 

مذاکرات مستقیم با ایران شدند.
در مهرماه ســال ۱۳۸2 توافق سعدآباد بین ایران و 
تروئیکای اروپایی)انگلیس، فرانسه و آلمان( منعقد شد. در 
آن مقطع در حالی که دولت اصالحات تمامی تعهداتش 
را در این توافق اجرا کرد و بسیاری از تأسیسات هسته ای 
خود را به حالت تعطیلی و تعلیق درآورد، سه کشور اروپایی 

حتی یکی از تعهداتشان را نیز اجرایی نکردند.
»آدام ارلی« معاون وقت ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا با  اشاره به توافق سعدآباد گفت: »وادار کردن ایران 
به انجام چنیــن کاری نتیجه یک تالش چند جانبه بود 
که ما خواهان آن بودیم و به طور کامل در آن شــرکت 
داشتیم«. ارلی همچنین با خوشحالی اعالم کرد: »وزیران 
امور خارجه سه کشور اروپایی در مذاکرات خود در تهران 

هیچ امتیازی به ایران نداده اند«.
در توافق سعدآباد، ایران موفق به اخذ هیچ امتیازی 
از طرف مقابل نشد و در عین حال در زمینه های مختلفی 
از حقوق خود عقب نشــینی کرد و امتیازات زیادی را به 

طرف مقابل داد.
ماحصل مذاکرات سعدآباد، صدور توافقنامه مشترک 

میان تروئیکای اروپایی)انگلیس، فرانسه و آلمان( و ایران 
با محتوای کم سابقه ای بود؛ توافقنامه ای که روحانی- در 
جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی- در هنگام قرائتش 
در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا صدای 
شــعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خارج از محوطه 

کاخ، مزاحم اطالع رسانی وی نشود.
روحانی در مــرداد مــاه ۱۳۸4، در روزهای پایانی 
مأموریت خود در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی 
طــی نامه ای تاریخی خطاب به محمد البرادعی دبیرکل 
سابق ســازمان انرژی اتمی گزارشی از روند فراز و فرود 

پرونده هسته ای ایران ارائه کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: »متأسفانه، در مقابل 
اگر نگوییم هیچ، ایران مابه ازای بسیار اندکی دریافت کرد 
و بارها اقدامات اعتمادســاز خود را افزایش داد و تنها در 
عوض آن، با قول های انجام نشده و درخواست های بیشتر 

روبه رو شد«.
دولت روحانی

روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم-
سال 92- در توضیح چرایی اولویت مذاکره با آمریکایی ها 
در مقابل تروئیکای اروپایی گفت: »بنده معتقدم مذاکره با 
آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی ها به 
دنبال »آقا اجازه« از آمریکا هستند... آمریکایی ها کدخدای 
ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است«. پیاده سازی 
این رویکرد در دولت یازدهم کامال مشهود بود به طوری 
که وزرای خارجه ایران و آمریکا بارها درخصوص موضوع 
برجام به صورت دوجانبه به گفت وگو پرداختند. بر همین 
اساس، علی رغم عهدشــکنی های مکرر آمریکا در طول 
اجرای برجام، روزنامه های زنجیره ای و برخی مقامات ارشد 
دولت یازدهم تاکید کردند که »امضای وزیر خارجه آمریکا 
تضمین است«. پس از سونامی نقض برجام توسط آمریکا، 
برخی مقامات دولت یازدهم و روزنامه های زنجیره ای که تا 
دیروز تاکید می کردند »امضای وزیر خارجه آمریکا ضمانت 
است« و »آمریکا اعتبار بین المللی خود را به واسطه یک 
توافق خدشه دار نمی کند« تاکید کردند: »آمریکا بدعهدی 
می کند اما ما با جامعه جهانی توافق کرده ایم و آمریکا تنها 
یکی از طرفین توافق است و نمی تواند آن را نقض کند«.

این تغییر موضع عجیب موجب شد تا »شکاف میان 
اروپا و آمریکا به واسطه برجام« به عنوان دستاورد توافق 
هسته ای معرفی شود.  این دستاوردسازی موهوم در حالی 
بود که کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ هیچ گاه اعتراض ایران 

نسبت به نقض برجام از سوی آمریکا را نپذیرفتند.
در دولت یازدهم روزنامه های زنجیره ای و رسانه های 
حامــی دولت در مطالب متعدد بــا ذوق زدگی از افتتاح 
دفتــر اتحادیه اروپا در تهران و فواید گســترده آن برای 

ایران خبر دادند.
این در حالی است که در پیش نویس قطعنامه »راهبرد 
اتحادیه اروپا درباره ایران« - فروردین 9۳- از هیئت های 
پارلمانی اروپا خواســته شــده بود تا در سفر به ایران با 
منتقدان حکومت، فعاالن جامعه مدنی و زندانیان سیاسی 
ایران مالقات داشته باشند. عالوه  بر این در متن پیش نویس 
قطعنامه موسوم به »نقشه راه عادی سازی روابط اتحادیه 
اروپا با ایران پس از برجام« آمده اســت: »میراث انقالبی 
ایران و قانون اساســی آن به عنوان یک دولت اســالمی 
نباید به عنوان مانعی بر سر راه یافتن زمینه های مشترک 
درخصوص دموکراســی و حقوق بشر قلمداد شود«. این 
عبارت، حاوی این پیام اســت که قانون اساسی ایران )به 
عنوان یک دولت اسالمی( مغایر حقوق بشر و دموکراسی 
است! لذا تلویحا خواسته شده که پوسته آن را حفظ کنیم 

و از عمل به آن چشم بپوشیم!

در سند مذکور از اعمال مجازات اعدام در کشورمان 
ابراز نگرانی شــده و از ایران خواسته شده تا به تعهدات 
خود بر پایه میثاق های جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی شهروندان احترام بگذاریم!
»ریچارد هاویت« )تهیه کننده سند راهبردی اتحادیه 
اروپا درباره روابط با ایران( در سال 9۵ گفته بود: »توافق 
هسته ای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکالت 
ما با ایران درباره اســرائیل، دموکراسی و حقوق بشر حل 
نشده اســت... ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در 
تهران افتتــاح کنیم و گفت وگو درباره حقوق بشــر در 
ایران را از ســر بگیریم. پیشرفت واقعی در زمینه حقوق 
بشــر امکان پذیر است. نیروهایی در داخل ایران، درحال 
اعمال فشــار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش 
ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود... اکنون اروپا در 
ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیســت. 
ما می خواهیم از این اهرم اســتفاده کنیم و به جنگ در 
سوریه و یمن پایان دهیم و به سوی ساختار جدید امنیتی 

در خاورمیانه حرکت کنیم«.
برجام

یکی از جدیدترین مصادیق غیرقابل اعتماد بودن اروپا، 
موضوع برجام است.

آمریــکا از اولین روز اجرای برجام- دی ماه 94- در 
دولت اوباما، توافق هسته ای را نقض کرد. این عهدشکنی 
و نقض فاحش برجام در دولت ترامپ نیز ادامه پیدا کرد 
اما کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا بدون اعتراض عملی به عهدشــکنی های 
واشنگتن، با شانتاژهای آمریکا درباره توان موشکی و نفوذ 

منطقه ای ایران اعالم همراهی کردند.
در دی ماه 9۵، در سالگرد آغاز اجرای تعهدات ۵+۱، 
کمیسیون مشترک برجام به منظور بررسی نگرانی های 
مطروحه از ســوی ایران درخصوص نقض برجام توسط 
آمریکا با تمدید قانون آیســا، تشکیل جلسه داد. پس از 
پایان نشست، در بیانیه ای که در سایت اتحادیه اروپا قرار 
گرفت، تصریح شــد که نشست وین به مناسبت سالروز 
اجرایی شــدن برجام است و بدین ترتیب، گویا اعتراض 
ایران به رسمیت شناخته نشد و حتی در متن بیانیه نیز 
به آن  اشاره نشد. همچنین به این نکته نیز  اشاره نشد که 
نقض برجام صورت گرفته است. در بیانیه مذکور تصریح 
شد که نظر آمریکا مبنی بر اینکه قانون آیسا مشکلی برای 
برجام به وجود نمی آورد پذیرفته شــده و به آمریکایی ها 

برای تصویب این قانون اعتراض نکرده اند.
هدیه های پسابرجامی اروپا!

اما عهدشــکنی ها و اقدامات ضدایرانی و همصدایی 
اروپا با آمریکا در پســابرجام به همین جا ختم نمی شود. 
در ادامه به بخشی از این اقدامات خصمانه  اشاره می کنیم:
- در مهرمــاه 9۵ دادگاهی در اتحادیه اروپایی حکم 
تحریم سنگینی علیه شــرکت ملی نفتکش کشورمان 
وضــع کرد که تا ۳۰ ســال غیر قابل لغو اســت و حتی 
شــامل سهامداران این شرکت از جمله شستا و صندوق 

بازنشستگی نفت نیز می شود.
- تیرمــاه 96 و در حالــی که ظریــف در اروپا و در 
دیدارهای خارجی با ســران سه کشــور آلمان، ایتالیا و 
فرانسه بود، اتحادیه اروپا لیست جدیدی از افراد و نهادهای 
تحریمی در ایران را که در فعالیت های هسته ای و موشکی 

نقش دارند، اعالم کرد.
- در تیرماه 96 تنها 4۸ ساعت پس از بازگشت ظریف 
از فرانسه، پاریس رسما میزبان نشست گروهک تروریستی 
منافقین، آل سعود و آمریکا علیه ایران با هدف »براندازی 
جمهوری اسالمی« شد. برگزاری نشست تروریست ها در 

پاریس، یک داللت با خود داشت و آن میزان احترامی بود 
که دولت و وزارت خارجه فرانســه برای همتایان خود در 

دولت روحانی قائل بودند.
- بهمن 9۵ »فدریکا موگرینی« مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در اظهارنظری با  اشــاره به برنامه 
موشکی ایران و نفوذ منطقه ای کشورمان تاکید کرد که 
»تحریم های اروپا در برخی موارد شدید تر از تحریم های 

آمریکا است«.
- »کاترین ری« ســخنگوی »فدریــکا موگرینی« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا- مرداد 96- برای 
چندمیــن بار با رد اعتراض ایران، ادعا کرد همه طرف ها 
در برجام- از جمله آمریکا- به تعهداتشــان در این توافق 

پایبند بوده اند!
- اردیبهشت 9۷ »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سؤالی درخصوص ارائه 
تضمین از سوی اروپا به ایران برای اجرای تعهدات برجامی 

گفت: تضمین نمی دهیم!
- اردیبهشــت 96 »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانســه در حاشــیه نشست غیررسمی ســران اروپا در 
بلغارستان گفت: به خاطر مسئله ایران، علیه شرکت های 
آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی راه نخواهیم انداخت. 
این کار منطقی نیست. ثانیا، شرکت های فرانسوی را به 

ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد.
- اردیبهشت 96 »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در 
حاشیه نشست غیررسمی سران اروپا در بلغارستان گفت: 
اروپا می تواند از شــرکت های کوچک و متوسط همکار با 
ایران حمایت کنــد، اما نباید این توهم را ایجاد کرد که 

می تواند تمام خسارات ناشی از تحریم ها را جبران کند.
- بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت های اروپایی 
بــدون توجه به تعهدات خود بــرای خروج از ایران صف 
کشیدند. در همین راستا شرکت های بدعهدی همچون 
پژو و توتال اعالم کردند که فعالیت های خود در ایران را 
تعلیق خواهند کرد. شرکت های ایرباس، زیمنس، اینژی، 
دی زی بانک آلمان و چند شــرکت دیگر نیز بیانیه های 

مشابهی صادر کردند.
غیرقابل اعتماد

در حال حاضر جریان رســانه ای دولت که برخالف 
خــط تبلیغی خود برای بزک برجــام و مذاکره با آمریکا 
با وجود تابوشــکنی های فــراوان از جمله تماس تلفنی 
روســای جمهور ایران و آمریکا و عکس یادگاری وزرای 
خارجه دو کشور در مقابل پرچم های یکدیگر، از بستن  
با کدخدا به نتیجه ای نرســیده بود، این بار سعی دارد با 
طرح موضوعاتی از قبیل »منافع اروپا در برجام در تضاد با 
آمریکا است«!، »اروپا در نقض برجام واشنگتن را همراهی 
نخواهد کرد«!، »برخالف دشمنی آمریکا، اتحادیه اروپا به 
برجام و تعامل سازنده متعهد است«! و »به حفظ برجام با 
اروپا بدون آمریکا مطمئن تر شدیم«! برای پیگیری و اجرای 
برجام دل به تضمین همان هایی خوش کند که به تعبیر 

روحانی، دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند!
اروپا در پی آن اســت تا با مذاکرات فرسایشی، برای 
آمریــکا زمان بخرد. هدف اصلی و مشــترک تروئیکای 
اروپایی و آمریکا، تعلیق و معطل نگه داشــتن اقتصاد و 
تعمیم خســارت محض برجام به دیگر مولفه های قدرت 
کشورمان است. دولت باید با توجه به این رفتار طرف مقابل 
و عیان شدن چندین باره خسارت محض برجام و به عینیت 
رسیدن هشدارها و انتقادهای دلسوزان نسبت به دستاورد 
تقریبا هیچ، ضمن عذرخواهی، با خروج از برجام و با تکیه 
بر اقتدار درونی و ظرفیت های عظیم داخلی، ریل گذاری 

خود را در جهت پیشرفت روزافزون کشور تغییر دهد.

گزارش کیهان از لیست طوالنی عهدشکنی های اروپا

نگاهی به كارنامه سیاه قاره سبز!

طرحی نو
علی اکبری

رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه خروج از برجام را اعالم کرد. 
ترامپ در ســخنان و اظهاراتی که قبل و بعد از این اقدام مطرح نموده به صورت 
بی ادبانه و توهین آمیز تالش نموده این گونه القا نماید که ایرانیان مجبور خواهند 
بود با دادن امتیازات بیشــتر، توافق نامه جدیدی را امضا نمایند که خواســته های 
آمریکا را تأمین می کند؛ به عبارت دیگر ترامپ این گونه القا می نماید که ایرانیان 
چاره ای جز مذاکره مجدد و واگذاری امتیازات بیشتر ندارند و این، تنها گزینه در 
اختیار ایران اســت. در ادامه این مسیر، وزیر خارجه آمریکا در سخنان متفرعنانه 
و البته ســفیهانه، شروطی را برای ایران بازشماری نمود و اعالم کرد ایران باید به 
این موارد عمل نماید. شروطی که حتی افکار عمومی آمریکا و متحدان همیشگی 
آمریکا نیز پذیرش آن ها توسط ایران را غیرممکن دانسته و از تمایالت وزیر خارجه 
آمریکا به خواب های رؤیایی تعبیر نموده اند؛ اما با تمام این حرف ها و حاشــیه ها، 
یک ســؤال اساسی مطرح است و آن این که دلیل این گستاخی آمریکا چیست و 
چرا آمریکا به خود اجازه می دهد که این گونه سخن گفته و این شروط را به صورت 
علنی مطرح نماید؟ شاید مهم ترین دلیل این تصور دولتمردان آمریکایی، دریافت 
پالس هایی از داخل کشــور باشــد که زندگی بدون برجام و بدون اراده کدخدا را 

برای کشورمان غیرممکن می دانند. 
نباید فراموش کرد که تحریم به عنوان آخرین تیر دشمن علیرغم سختی هایی 
که برای مردم کشورمان به همراه داشت، تنها زمانی توانست به عنوان حربه دشمن 
مؤثر باشد که برخی با عبور از منافع ملی کشور و هماهنگی و یکدلی مردم مبنی 
بر این که انرژی هسته ای حق کشورمان است، دوگانه معیشت و انرژی هسته ای را 
مطرح کردند. این دوگانگی غیرواقعی و غیرحقیقی، باعث شد تحریمی که به گفته 
دولتمردان آمریکایی در حال فروپاشی بود و امکان ادامه آن فراهم نبود و قطعاً اگر 
کشورمان به جای واگذاری و دست کشیدن از حقوق خود، به مسیر پیشرفت هسته ای 
ادامه می داد، خودبه خود از بین می رفت و آمریکا و غرب را مجبور به دادن امتیازات 
می کرد، به واســطه راهبرد تکراری برخی از افراد که در سال های اولیه دهه هشتاد 
شمسی همین راهبرد را در پیش گرفته بودند، بدان جا رسید که حتی تأمین آب 
خوردن و هوای تنفس مردم نیز منوط به رفع تحریم ها گردید و در چنین وضعیتی، 
کدام دشمن از حربه ای که این قدر مؤثر است، چشم پوشی می کند؟ به عبارت دیگر 
امتیازدهــی بــه غرب نه تنها تحریم را از بین نبرد بلکــه فرآیندی را ایجاد کرد که 
امیدواری دشمن را به راهبرد »فشار بیشتر- امتیازدهی« بیشتر کرد. وضعیت کنونی 
حاصل این تصور اســت و بنابراین گزینه آمریکا این می شود که »ایران برای بقای 
آنچه به عنوان برجام مطرح است، باید امتیازات بیشتری در حوزه موشکی و حضور 
منطقه ای خود بدهد.« اگر برجام را تفاهمی برای رفع برخی تحریم ها بدانیم که البته 
در واقعیت، هرگز مطابق با آنچه برخی از دولتمردان محترم کشورمان مبنی بر این که 
تمام تحریم ها را بالمره لغو می کند، مطرح کردند؛ نبود و حتی آن مقدارِ حداقلی رفع 
تحریم ها نیز به واسطه خباثت طرف غربی، محقق نشد، در وضعیت جدید که ناشی از 
عقب نشینی های مکرر در برابر زیاده خواهی دشمن است، در ازای امتیاز دادن بیشتر، 
خبری از رفع تحریم های بیشتر نیست بلکه سخن تنها در ادامه دادن همان وضعیت 
قبلی و همان برجامی است که نتوانسته خواسته ایران را محقق سازد. مشخص است 
که هیچ فرد عاقلی تن به چنین توافق و تفاهمی نمی دهد و این معامله، تنها توسط 
کسانی مورد پذیرش واقع می شود که اعتقاددارند اگر به خواست آمریکا تن ندهیم، 
جنگــی در پیش خواهد بــود و آمریکا نیز با توجه به قدرت نظامی برتر خود، تمام 
زیرساخت های کشورمان را از بین خواهد برد! سخنی برخالف سخن رئیس جمهور 
مؤدب و باهوش! آمریکا که اظهار می داشــت ایرانی ها در جنگ هشت ساله عراق با 
ایران، هیچ گاه تسلیم نشدند و این تجربه، بیانگر این واقعیت است که گزینه نظامی 

یک ابزار غیرقابل استفاده برای مقابله با ایران است.
اما چاره چیســت؟ اگر گوش شــنوایی وجود داشــته باشد و نظر مخالف نظر 
دولتمردان کشــورمان تعبیر به »نقد لوکس« نشود، راهکار مؤثر کنونی، بازگشت 
به وحدت و انســجام ملی با شــعار »انرژی هسته ای حق مسلم ما است« می باشد. 
ایران باید نشــان دهد که برای کســب و حفظ حقوق مشــروع خود در استفاده از 
انرژی صلح آمیز هســته ای که مطابق با ان.پی. تی به رسمیت شناخته شده است، 
هیچ ضرورتی به دادن تضمین هایی بیش ازآنچه که در این پادمان ذکرشده نیست. 
ایران حق دارد برای تأمین انرژی هسته ای خود دست به تحقیق و توسعه بزند و در 
صورت لزوم غنی سازی با غنای باالتر و یا با حجم بیشتر را در دستور کار خویش قرار 
دهد. در چنین شرایطی ایران، نه تنها دلیلی نمی بیند برای استفاده از حق مشروع 
خویش، امتیازاتی در حوزه های موشــکی و یا حضور منطقه ای بدهد بلکه حتی در 
حوزه هسته ای نیز از محدودیت هایی که برخالف حقوق مشروع خود آن را پذیرفته 
بود و اعمال می کرد، عبور خواهد کرد. نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای نسل های 
پیشرفته که توسط دانشمندان کشورمان تولید شده است، عدم اجازه دسترسی به 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای بازدید از اماکنی که به واسطه پروتکل 
الحاقی برایشان دسترسی حاصل شده است، فراهم سازی مسیر برای راه اندازی راکتور 
آب سنگین و... تنها برخی از اقداماتی است که باید در دستور کار ایران قرار گرفته 

و به ضرورت، عملیاتی شود.
به نظر می رسد آن هایی که با بزرگنمایی برجام اظهار می داشتند که منتقدان به 
مردم بگویند که اگر برجام نبود، چه می شد، بهتر باشد انگاره خود را تغییر دهند و 
خودشان نتیجه اعتماد به دشمن را بازخوانی و برای مردم بازگویی کنند. اگر انصاف 
وجود داشته باشد، نتیجه، تغییر در راهبردی است که تقریباً شش سال از عمر مردم 

و نظام با همین راهبرد به پیش رفت.
دولت محترم با اتکا به ظرفیت درونی و بدون این که چشــمش به بیگانه باشد 
می تواند بر چالش ها و مشکالت معیشتی غلبه و از آن عبور کند. این سخن نه تنها سخن 
مخالفان راهبرد کنونی دولت است بلکه اصوالً یکی از باورهای اعالمی رئیس جمهور 
محترم نیز می باشــد که قباًل اعالم کرده بود بیشتر مشکالت کشور ریشه در سوء 
مدیریت دارد و تنها بخش اندکی از این مشکالت مربوط به تحریم و مسائل بیرونی 
است. آقای روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳92 اظهار داشته بود 
که بدون رفع تحریم ها نیز امکان اداره کشور و بهبود وضعیت وجود دارد. اکنون زمان 
آن است که تخم مرغ هایی که در سبد برجام چیده شده بودند، به سبد باور به توانایی 
داخلی بازگردد. تغییری که قطعاً نمی تواند با اتکا به برخی مدیران کنونی که ایرانیان 
را ناتوان در ساخت و مدیریت می دانند، ایجاد شود. برخی مدیران که توانایی ایرانیان 
را تنها در تولید آبگوشت بزباش خالصه می کنند و یا برخی دیگر که سخن از واردات 
مدیر می کنند، مدیرانی از در وسط میدان نبرد با دشمن به جای این که تدبیر کنند، 
از نامردی دشمن سخن می گویند و گویی توقع داشته اند دشمنی که برای نابودی 
این نظام کمر همت بســته است به مرام و اخالق پای بند باشد، نمی توانند راهبرد 
اعتماد به توانایی داخلی را پیاده سازی نمایند. آقای روحانی این فرصت را دارند که 
برخالف مســیر این شش سال، طرحی نو دراندازند. طرحی که اگر مطابق با منافع 

ملی کشورمان باشد، همه باید از آن حمایت کنند.

نگاه

کارشناس مسائل آمریکا گفت: دلیل خروج 
آمریکا این بود که احساس کرد توافق بهتری را 
می تواند داشته باشد؛ در واقع توافق خوب را به 
توافق بهتر تبدیل کند. یعنی امتیازهای گسترده ای 
که در رابطه با هســته ای جمع شد و دستاورد 
هسته ای که برای طرف مقابل داشت این ها باشند 
بعد در حوزه موشکی و منطقه هم امتیازهایی گرفته 
شود؛ اینکه قابلیت امتیاز در حوزه های دیگر وجود 

دارد را باز مقامات دولت دوازدهم گفتند.
فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا در گفت وگو با 
فارس با بیان اینکه در سیاست خارجی دولت در رابطه 
با برجام ما دو مشکل راهبردی داشتیم، اظهار داشت: در 
زمانی که برجام مذاکره می شد، طرف مقابل به این یقین 
رســید که تیم ایرانی از پای میز مذاکره بلند نمی شود؛ 
ایــن موضوع را از کجا فهمیدنــد؟ از اظهارات برخی از 
مقامات ارشد دولت و اینکه آقای روحانی در همان زمان 
که مذاکرات داشت انجام می شد، گفت حتما به توافق 
می رسیم. وی تصریح کرد: حتماً به توافق می رسیم، در 
نگاه طرف مقابل یعنی دولت ایران به شدت به برجام نیاز 
دارد و از این گره زدن وضعیت اقتصادی کشور به برجام، 

طرف مقابل پیامی را دریافت کرد.
ایزدی بر همین اســاس به تعریف های اغراق آمیز 
و بســیار گسترده نســبت به برجام در آن دوران اشاره 

کرد و افزود: طرف مقابل احســاس کرد با توجه به این 
سرمایه گذاری و اهمیتی که دولت روی برجام دارد که 
ایران حتما باید به توافق برسد، از این جهت ایران امکان 
این را ندارد که از پای میز مذاکره بلند شــود و یا اگر از 
پای میز مذاکره بلند شود، دوباره بازمی گردد. کارشناس 
مسائل آمریکا یادآور شد: این پیامی که داده شد که حتما 
ما به توافق خواهیم رسید، نتیجه اش این شد که طرف 
مقابل احســاس کرد ایران از میز مذاکره بلند نمی شود 
و این مشــکل راهبردی اصلی در زمان مذاکره بود. وی 
در ادامــه این گفت وگو به یک مشــکل راهبردی دیگر 
در ماه های گذشته اشــاره کرد و گفت: در دوره ترامپ و 
زمانــی که طرف مقابل تهدید به خروج کرد دولت و باز 
هم آقای روحانی در راس این ادبیات بود که اعالم کرد 
اگر آمریکا از برجام خارج شود ایران در برجام می ماند و 
با اروپا ادامه می دهد؛ آقای روحانی در سفر به خراسان 
رضوی و در کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایران با اروپا 
برجام را ادامه می دهد و روز بعد ترامپ اعالم خروج کرد 

و چند روز هم زودتر نظرش را بیان کرد.
ایزدی در پاســخ به این سؤال که چرا اینگونه شد؟ 
اظهار داشت: چون گزینه مطلوب برای آمریکا این بود که 
ایران در برجام باشد و آنها نباشند تا دستش برای تحریم، 
فشار و گسترش فعالیت های ضدایرانی باز باشد؛ برجام 
در نهایت توافق خوبی برای آمریکا بود اما می خواســت 

مطمئن شود که اگر از برجام خارج شود تا به آن گزینه 
مطلوبش برسد، ایران می ماند. کارشناس مسائل آمریکا 
با تأکید بر اینکه هدف آمریکا این بود که ایران در برجام 
بماند، محدودیت هسته ای بماند و نظارت های گسترده 
بماند، تصریح کرد: وقتی این را مطمئن شدند که ایران 
در برجام می ماند آنها از برجام خارج شــدند؛ این دفعه 
از کجا مطمئن شدند این را هم باز آقای رئیس جمهور 
گفت. وی با تأکید بر اینکه در نهایت اینکه برجام توافق 
خوبی برای آمریکایی ها بود، گفت: دلیل خروج آمریکا 
این بود که احساس کرد توافق بهتری را می تواند داشته 
باشــد در واقع توافق خوب را به توافق بهتر تبدیل کند. 
ایزدی در پاســخ به این سؤال که منظور از توافق بهتر 
چیست؟ بیان داشت: یعنی امتیازهای گسترده ای که در 
رابطه با هسته ای جمع شد و دستاورد هسته ای که برای 
طرف مقابل داشت این ها باشند بعد در حوزه موشکی و 
منطقه هم امتیازهایی گرفته شود؛ اینکه قابلیت امتیاز 
در حوزه هــای دیگــر وجود دارد را بــاز مقامات دولت 

دوازدهم گفتند.
کارشــناس مسائل آمریکا ادامه داد: در واقع زمانی 
که گفته شد برجام 2 و ۳ می خواهیم و برجام منطقه ای 
می خواهیم، تفسیری که طرف مقابل از برجام 2 و ۳ دارد 
این اســت که ایران امتیاز بیشتر را هم در این حوزه ها 
می دهــد چون برجام یعنی مذاکره و مذاکره یعنی بده 

بستان، بده بستان یعنی قابلیت امتیاز دادن هم داریم و 
این منطقی برای طرف مقابل یعنی آمریکایی ها است که 
دولت رسماً اعالم می کند من می توانم امتیاز بیشتر به 
شما بدهم. وی با بیان اینکه ادبیات براندازی و سرنگونی 
توســط مقامات آمریکایی  ارائه می شود، اظهار داشت: 
از این رو تفکر منطقی این اســت که فشــار را افزایش 
می دهند، دشمنی براندازانه که صحبت های رهبری هم 
بود اینجا سندیت پیدا می کند؛ اگر جمهوری اسالمی در 
یکی دو سال آینده سرنگون شد مسئله حل شده و اگر 
هم سرنگون نشد ایران پای میز مذاکره می آید و امتیاز 
بیشتر با توجه به ضعفی که وجود دارد می توان گرفت.

ایزدی افزود: پس طرف مقابل از خودش یک منطقی 
دارد؛ منطق خروج این بود که آمریکا از برجام خارج شود 
و ایران می ماند و توافق بهتری حاصل می شــود، اینکه 
ایران می ماند را هم مقامات دولتی ما گفتند، اینکه دادن 
امتیاز بیشتر قابلیتش وجود دارد را هم باز مقامات دولت 
گفتند. کارشناس مسائل آمریکا خاطرنشان کرد: هم در 
زمان مذاکرات و هم بعد از مذاکرات و در دوره ترامپ ما 
دو  اشتباه راهبردی داشتیم که نیاز هست این اشتباهات 
با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد اصالح شود؛ 
اینکه دولت ادبیات خودش را نتواند کنترل کند در برابر 
طرف مقابل و اشتباهات این چنینی داشته باشد به نفع 

منافع ملی کشور نیست.

فؤاد ایزدی:

خروج آمریکا از برجام تقال برای گرفتن امتیاز بیشتر در حوزه های موشکی و منطقه ای بود

بهشــت  شــهدای  گلزار  
زهرا)س( این شــب ها پذیرای 
مردمی است که  روزه خود را در 
افطار  پاک شهیدان  تربت  جوار 

می کنند.
به گزارش تسنیم، ایام ماه مبارک 
رمضان که فرا می رسد سنت حسنه 
برپایی سفره های افطار در هر مسجد 
و محله برپا می شــود. اقشــار مردم 

ســفره های افطاری را در جای جای 
شــهر برپا می کننــد و روزه داران را 
اطعام می کنند. در این میان برخی نیز  
با برپایی سفره افطار در گلزار  شهدای 
بهشت زهرا)س(، دیگر روزه داران را به 
اطعام دعوت می کنند و روزه خود را 
در جوار مزار مطهر شهدا افطار کرده 
و حال و هوای خود را به عطر شهدا 

معطر می کنند.

ضیافت افطار در جوار شهدا


