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سامانه پیام کوتاه 30002323

* ترامپ و پمپئو از دولتمردان آمریکا هر دو قاتل شــهید سلیمانی و ابومهدی  
المهندس هســتند فلذا تا دور انتخابات آینده این کشور باید به جهنم فرستاده 

شوند و آرزوی کاندیدای ریاست جمهوری خویش را به گور ببرند.
0912---7345

* جدا از بحث مســکن در تهــران باید فکری در مــورد تمرکززدایی و انتقال 
شــرکت های دولتی بــه بیرون از پایتخت کرد. چه ضرورتی دارد شــرکت های 
اقماری وزارت نفت، اداره شیالت و سازمان کشتیرانی متمرکز در تهران باشند.
0936---4606

* روابط اعراب جنایتکار با رژیم صهیونیستی از سالیان قبل برقرار بوده و در حال 
حاضر گشایش سفارت حکم دست و پا زدن قبل از ذبح را دارد.

0902---5340
* رسانه های بیگانه چون از به دام انداختن ایران در جنگ با طالبان افغانستان 
ناامید شــدند تالش می کنند احساســات مردم و مسئولین دو کشور جمهوری 
آذربایجان و ایران را علیه یکدیگر تحریک بکنند. باید هوشــیارانه این بحران را 

مدیریت کرد و دشمنان را ناامید ساخت.
0902---3107

* هر شــش ماه یک بار که ســاعت رسمی کشــور تغییر می کند تا چند هفته 
اوقــات خواب و عبادت و غــذا و برنامه های مردم به هم می ریزد و ما از تصویب 
این قانون مضر که با تقلید کورکورانه از چند کشــور غربی، سال هاست مردم را 
آزار می دهد، ناراضی هســتیم و از مجلس انقالبی می خواهیم این قانون مضر و 

بی فایده را لغو نماید.
0912---0594

* روزنامه های زنجیره ای اصالح طلب 8 ســال تمام از فواید مذاکره با آمریکا و 
حل مشکالت مطلب نوشتند و نتیجه آن شد که همه شاهدش هستیم. چرا بعد 
از این مدت و این همه تجربه باز هم دســت از الطائالت خود برنمی دارند و ما 

مردم را راحت نمی گذارند؟
علیمردانی
* درود بر دولت خدمتگزار و تیم اقتصادی و شورای هماهنگی اقتصادی قوا که 
با تدبیر به موقع و خرید ســیب صنعتی از کشاورزان خطه گوهرخیز آذربایجان 
بــه کمک تولیدکننده به همراه آســتان قدس رضوی رفتنــد. از هم اکنون به 

دست اندرکاران خسته نباشید می گوییم. خدا قوت.
قاجار دولو- لنجانی
* مسئولین اجرایی و تقنینی باید برای اشتغال جوانان، مسکن و ازدواج و تورم و 

گرانی تدبیری نمایند تا ان شاءا... بسیاری از مشکالت جامعه حل گردد.
0912---3949

* با محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه سنگین در قرارداد گاز با کشور امارات 
در دادگاه بین المللی بنده به سهم خود که یک شهروند ایرانی هستم از مسئولین 
قوه قضائیه نخواهم گذشت که از کنار این مسئله به راحتی بگذرند  و با عوامل به 

وجود آورنده این خسارت سنگین برای کشور کاری نداشته باشند.
برازنده
* دیوان محاسبات ســری به برخی از بیمه های خصوصی بزند. یک بازنشسته 
چقدر حق بیمه پرداخت می کند و وقت جبران هزینه درمان چقدر دست او را 

می گیرند. متأسفانه مثل گوشت قربانی رفتار می کنند.
نظری
* سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به جرم تالش برای پرداخت رشوه به یک 
قاضی و همچنین ارتکاب فساد مالی در دوره مسئولیت خود به یک سال حبس، 
حصر خانگی با پابند الکترونیکی و پرداخت جریمه نقدی محکوم و مجازات شد 
اگر با سایر رئیس جمهورهای متخلف در سایر کشورها نیز چنین برخوردی بشود 

آمار فساد و تخلف دولتمردان کاهش خواهد یافت.
0913---2143

* اشعاری که اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سال گذشته در حمایت از متجاوزان 
جمهوری آذربایجان خواند ترجمه خواب های اسرائیل برای منطقه بود که به زبان 
عربی سروده و به او دیکته کرده بودند ولی از روی تجربه و با هدف خیرخواهی 
برای کشــورهای همسایه باید گفت کشــوری که در کنار ایران بماند ماندگار و 

کشوری که به آمریکا و اسرائیل دخیل ببندد باخته است.
0912---1006

* اینکه با حضور دادســتان و تعداد زیادی قاضی در زندان تهران بزرگ نزدیک 
بــه 300 نفــر زندانی در یک روز آزاد می شــوند در نوع خــود کاری بزرگ در 
مدیریت جدید قوه قضائیه اســت متاسفانه از طریق رسانه ها تبلیغ زیادی از این 

کار صورت نمی گیرد.
0902---3107

* چرا ایران به رغم اشتراک مذهبی با جمهوری آذربایجان نتوانست در این کشور 
نفوذ پیدا بکند ولی ترکیه با اشتراک قوی موفق به نفوذ شده است. مشکل به ضعف 

در دستگاه سیاست خارجه کشورمان برمی گردد که باید حل شود.
0935---5516
* اگر قرار باشد عوض پولی که از کره جنوبی طلب داریم لوازم خانگی وارد بکنیم

با این کار صنعت داخلی کشورمان نابود خواهد شد.
طالبیان
* از نوع تیترهای صفحه اول روزنامه های زنجیره ای کامال پیداست که اصالح طلبان 
از اینکه دولت آقای رئیسی مبارزه با فساد را در اولویت برنامه های خود قرار داده 

سخت ناراحت و عصبانی هستند.
0912---7345

* وقتی رسانه های معاند و عوامل آنان در داخل مطالبی را علیه انقالب و ملت 
ایران نشخوار می کنند در مقابل رسانه های دلسوز نظام باید وسط میدان باشند 

و اقدام به رفع شبهات بکنند.
0912---7345

* خیلی از کارخانجات قدیمی و مهم مرکز لرستان تعطیل و غیرفعال شده اند. 
عدالت اقتضاء می کند در این دولت این منطقه محروم از حالت رکود خارج بشود 

و شاهد رونق اقتصادی آن باشیم.
0916---0685

* از دولت جهادی و انقالبی درخواست می شود نسبت به معرفی وزیر آموزش و 
پرورش که جایگاه رفیعی در نظام اسالمی دارد تسریع کنند.

داود الهی- دامغان فرهنگی
* ضمن تشــکر از جلسات ســران قوا برای کارهای بسیار امید بخششان،عرض 
می کنم تا حقوق های نجومی و به ظاهر قانونی، تا کاخ سازی با عنوان مراکز اداری 
و تا حصارهای حفاظتی که دیوار جدایی مدیران از جامعه است، ریشه کن نشود 

مبارزه با فساد به طور ریشه ای حل نخواهد شد. از خود باید شروع کرد!
نیک نام

* ظلم بزرگی که مراکز اســتان ها به شهرســتان های تابعه می کنند این است 
که بخش زیادی از بودجه اختصاصی را صرف مرکز اســتان می کنند و ســهم 
شهرســتان ها ناچیز است. پیشنهاد می شود دولت بودجه هر شهر را مستقیم به 

همان شهر اختصاص بدهد.
0910---7594

* هزینه های دندانپزشــکی بســیار باالســت و پرداخت آن برای کسانی که از 
حداقل های حقوق بازنشستگی برخوردارند بسیار سخت است و در بسیاری موارد 

غیرممکن. از دولت انتظار می رود فکری برای این طیف بنمایند.
0938---6263

* بانک کوثر که با بانک ســپه ادغام شده شماره شــباها را تغییر داده و یارانه 
معیشتی و سهام عدالت و... به هم ریخته و برایمان واریز نشده است. بسیاری از 
بازنشستگان عضو حقوق بگیر این بانک هستند از مسئولین امر درخواست حل 

مشکل و واریز یارانه های خود هستیم.
0913---5107

* انجام واکسیناسیون دانش آموزانی که حضوری در کالس های مدارس شرکت 
می کنند دلیل نمی شود که آنها از هر آسیبی مصون و محفوظ بمانند. مادامی که 
این ویروس منحوس باقی است هر لحظه امکان خطر ابتال و ناقل شدن خارج از 
محل تحصیل وجود دارد. لذا رعایت پروتکل های بهداشــتی و ضدعفونی کردن 

بایستی به قوت خود باقی بماند!
عسگرآبادی
* در صورت امکان مطالب خوبی که توســط دوســتان خوب کیهانی در مورد 

قراردادهای نفتی و کرسنت و ... می نوشتید باز هم ادامه دهید. 
0916---4117

آمریکا در لبنان تحقیر
و تسلیم حزب اهلل شد

تحلیلگر روزنامه انگلیســی تلگراف معتقد است جسارت سیدحسن نصراهلل در حل 
بحران سوخت لبنان از طریق ایران، یک معماری جدید منطقه ای است.

پیتر اوبورن ضمن تحلیل در »میدل ایســت آی«، تأمین سوخت مورد نیاز لبنان از 
طریق ایران را پیروزی بزرگ برای حزب اهلل دانسته و نوشت: این اقدام در بحبوحه بحران 
اقتصادی و اجتماعی لبنان یک موفقیت و دستاورد بزرگ بود. در شرایط سخت لبنان، 
تنها حزب اهلل بوده که در وسِط میدان ایستاده است. امری که حمایت افکار عمومی لبنان 
از حزب اهلل را نیز به همراه داشته و در نوع خود می تواند نشان دهنده تغییرات گسترده تر 
در بُعد منطقه ای باشد. پیش از این صف های یک مایلی بنزین تشکیل شده بود و بسیاری 

منتظر بودند تا بتوانند برای وسیله نقلیه خود سوخت گیری کنند.
 بسیاری از رانندگان هیچ سوختی در لبنان پیدا نمی کنند. فضا در پمپ بنزین های 
لبنان نیز به شــدت متشنج اســت. در این چهارچوب، درگیری ها و دعواهای زیادی نیز 
در ایــن مکان ها روی می دهد. من از هتل خود خارج و با برخی از رانندگان و دارندگان 
وسیله نقلیه که در صف سوخت گیری حضور داشتند صحبت کردم، برخی شغل خود را 
از دست داده بودند. من از آنها می پرسیدم که چگونه شکم خود و خانواده هایشان را سیر 
می کنند؟ چطور هزینه های عادی زندگی نظیر پول قبوض آب و برق را می پردازند؟ آنها 

هیچ پاسخی برای این پرسش ها نداشتند. 
دوباره، من داستان های مشابهی را در لبنان می شنیدم. داستان هایی که تاکید داشتند 
پولی نیست، برق نیست، و آینده روشنی هم نیست. در این راستا، بسیاری از مردم لبنان 
شدیدا از دولت لبنان که مورد حمایت آمریکا و عربستان سعودی است، انتقاد داشته و 

عصبانی بودند. 
اغلب افرادی که در صفوف بنزین انتظار می کشند به من گفتند که از سیاستمدارانی 
که کشورشان را اداره می کنند به هیچ عنوان راضی نیستند. با توجه به اینکه لبنان یکی 

از بدترین بحران های اقتصادی جهان را سپری می کند.
در شرایط کنونی، یک سؤال لبنان را بیش از پیش به خود مشغول کرده: آیا مدل 
اقتصادی و سیاســی که لبنان پس از جنگ های داخلی این کشور آن را اتخاذ کرد و در 
قالب آن، به وام هایی از عربستان سعودی و حمایت های آمریکا و اتحادیه اروپا وابسته بود، 
می تواند همچنان ادامه یابد؟ در ادامه این ســؤال مطرح می شود که چه گزینه مناسبی 

می تواند جایگزین این مدل باشد؟ 
چه بخواهیم چه نخواهیم )اگرچه بعضی ها این موضوع را نمی پســندند(، تنها یک 
ســازمان و گروه توانسته از دل بحران کنونی لبنان، با قدرت برخیزد و بیش از انتظارها 
کنش ورزی کند: »حزب اهلل لبنان«. دراین رابطه تنها یک چهره برجسته وجود دارد: »سید 

حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان. 
در شرایطی که نظاِم سیاسی لبنان با توجه به بحران سوختی، فلج شده، نصراهلل شخصا 
جهت واردات سوخت از ایران و رفع مشکالت لبنان وارد عمل شد. در ابتدا، بسیاری وی 
را مســخره کردند با این حال اکنون تانکرهای سوختی ایران از طریق سوریه، وارد خاک 
لبنان می شوند. باید پذیرفت که آمریکا در جریان بحران اخیر لبنان، تسلیم حزب اهلل شد. 

حزب اهلل به لبنان در شرایط وخیم آن کمک قابل توجهی کرد. 
حزب اهلل لبنان اقدام خود در وارد کردن ســوخت ایران از طریق سوریه را بر خالف 
آمال و خواســته های طبقه سیاسی حاکم در لبنان و همچنین دولت آمریکا انجام داد. 
حزب اهلل لبنان با این اقدام خود عمال قانون تحریمی ســزارِ آمریکا علیه سوریه را مورد 

بی اعتنایی قرار داد. 
جسارت سید حسن نصراهلل کارساز بوده و از اکنون می توان چشم انداز سیاسی جدیدی 
را که به سرعت در خاورمیانه پدیدار می شود مشاهده کرد. یک معماری منطقه ای جدید 
به ســرعت در حال ظاهر شــدن است و افرادی که در صف های طوالنِی بنزین در لبنان 

منتظر می مانند، سرانجام با بارقه ای از امید رو به رو می شوند.«
اوراسیا نت: دولت باکو

متهم ایجاد تنش با ایران است
پایگاه خبری »اوراسیا نِت« درباره تنش های اخیر در روابط ایران و جمهوری آذربایجان 
نوشت: دولت باکو ایران را به جانبداری متهم می کند و این در حالی است که خود پای 
اسرائیل را به منطقه باز کرده و ضمن از تحرکات تجزیه طلبانه در ایران حمایت می کند.

»اوراســیا نِت« می نویسد: »روابط جمهوری آذربایجان با ایران به عنوان بزرگ ترین 
همسایه جنوبی این کشور، از سال گذشته و پس از پایان جنگ قره باغ، دستخوش فراز و 
نشیب های زیادی بوده است. در روز های اخیر، دولت آذربایجان با تعییِن عوارض ورود و 
خروج به کامیون های ایرانی که عازم بخش های جنوبی ارمنستان هستد و باید از بخش هایی 

از قلمروِ کنونی آذربایجان عبور کنند، عماًل موجب تشدید تنش ها با ایران شده است. 
در ابتدا، دولت ایران علی رغِم تاییدیه مقام های پلیس و گمرک آذربایجان مبنی بر 
برقراری موانع برای کامیون های ایرانی و اخذ وجه از آن ها، ســکوت کرد. در این رابطه، 
برخی رســانه های ارمنســتان گزارش دادند که کامیون های ایرانی حامِل سیمان برای 
»ایروان« و »استپاناکرت« )شهری که به عنوان پایتخت منطقه قره باغ شناخته می شود( 
ارمنستان بوده اند. این منطقه از دهه ۱۹۹0 میالدی در کنترل نیرو های ارمنستان است.

همچنین سخنگوی وزارت کشور آذربایجان از بازداشت دو تن از راننده کامیون های ایرانی 
به دلیل آنچه ورود غیرقانونی از خاک ارمنســتان به داخل خاک آذربایجان عنوان شده، 
 خبر داد. در این رابطه، وزارت خارجه ایران قویا از مقام های آذربایجانی درخواست کرده

 تا راننده کامیون های ایرانی را آزاد کند.
تنش ها میان تهران و باکو، در پی برگزاری یک مانور نظامی دریایی مشترک با حضور 
آذربایجان و  ترکیه و پاکستان در دریای خزر، تشدید شده است. وزارت خارجه ایران دراین 
رابطه گفته که برگزاری این مانور، عمالً یکی از تعهدات بین المللی را که نیرو های خارجی را 
از ورود به دریای خزر منع می کند، نقض کرده است. در این راستا، ایران نیز به صورت متقابل 
اقدام به برگزاری یک رزمایش نظامی در نزدیکی مرز های خود با آذربایجان کرده است. 
در این رابطه، برخی مقام های ایرانی حمالت شدیدی را علیه آذربایجان انجام داده اند. 
به عنوان مثال، »احمد نادری« از نمایندگان مجلس ایران گفته است »موضع گیری های اخیر 
آذربایجان علیه ایران، بزرگ تر از اندازه و ظرفیت های این کشور بوده است«. محمدرضا 
احمدی سنگری یکی دیگر از نمایندگان مجلس ایران نیز گفته است »آذربایجان در پی 
پیروزی نظامی خود بر ارمنستان، مغرور شده است. تاریِخ کشور کوچک آذربایجان، کمتر 

از سِن کم سن و سال ترین نماینده مجلس ایران است«. 
در پی جنگ اخیر آذربایجان با ارمنســتان و به دست گرفتِن کنترل بخش هایی از 
جاده  ترانزیتی ایران به ارمنستان )محور مواصالتی که عماًل ایران را به بخش های جنوبی 
ارمنستان متصل می کند(، عماًل موجب شده تا دولت آذربایجان بر روند مراودات خارجی 
ایران با ارمنستان اثرگذاری کند.  در شرایط کنونی، اغلب رسانه های باکو مدعی هستند 
که ایران در جریان منازعات آذربایجان با ارمنستان، جانِب ارمنستان را می گیرد. این نوِع 
نگاه، برخی مولفه های سیاسی و امنیتی را نادیده می گیرد. ایران تاکنون بار ها و بار ها از 
حاکمیت ملی آذربایجان در سطوح سیاسی و مذهبی، حمایت کرده است. »اِلدار ممدوف« 
کارشناس و تحلیلگر سیاسی می گوید: »وقتی آذربایجان، ایران را به اتخاذ مواضع حمایت 
از ارمنستان متهم می کند، باید تصویری بزرگ تر را در ذهن خود داشته باشد: برای مثال، 
روابط نزدیک آذربایجان با اســرائیل یا تأکیدات پیدا و پنهان در آذربایجان که  اشاره به 
برخی مباحث جدایی طالبانه در ایران دارند، همه و همه موجب ایجاد بدبینی های گسترده 

از سوی تهران شده اند.«.
آفتاب یزد: برخالف روحانی

رئیسی کنار مردم ایستاده است
یک روزنامه اصالح طلب تصریح کرد: فرمان اداره کشور به جای نگاه به خارج در حال 
چرخیدن به داخل و سمت مردم است و مدیریت جدید دولت به جای پشت میز نشینی، 

در حال مدیریت در میان مردم است.
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: 

 »صبر کن مردم اذیت می شــوند!« این همه همان چیزی است که این روزها عموم 
ملت خواهان آن هستند. کسی که معنا و مفهوم درد و اذیت شدن را حتی کوچک متوجه 
شــود. سیدابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر خود به کهگیلویه و بویراحمد به راننده 
شخصی خود که قصد داشت در مقابل عده ای از مردم که به استقبال رئیس جمهور آمده 
بودند توقف نکند، تذکر جدی داده و گفته است: »صبر کن مردم اذیت می شوند! دفعه 

بعد خودم پشت فرمان می نشینم.«
قطعا این حضور مردمی و بدون تشریفات اعتماد بیشتر مردم را به دنبال دارد و آنها 
را در همراهی مسئوالن کشور برای رسیدن به اهداف انقالب و کشور دلگرم خواهد کرد. 
ساده زیســتی یکی از شعارهای اصلی و اولیه انقالب اسالمی بوده است. شعاری که 
در دل آن مردمی بودن قرار دارد. گویی ســال ها گذشت از آن زمان که مسئوالن بدون 

رعایت تشریفات بی واسطه با مردم حرف می زنند. 
یکی از انتقادات جدی نسبت به دولت قبل این بود که در برخورد با مردم ضعیف است 
و هرگز در جمع مردم حاضر نمی شود. این انتقادات همزمان با شیوع بیماری کرونا شدت 
بیشــتری هم گرفته بود. دوری رئیس جمهور اسبق از مردم، گویی از وی فرد بی تفاوتی 
نزد افکارعمومی ساخته بود. ]اما[ آیت اهلل رئیسی از همان ابتدا اثبات کرد برای حضور در 
جمع مردم حتی منتظر تشکیل کابینه و آغاز به کار وزرای جدید نمی ماند. بازدید سرزده 
از داروخانه ۲۹ فروردین تنها کمی پس از تنفیذ و تحلیف و در اوج پیک پنجم بیماری 
منحوس کرونا حکایت از این داشــت این شــخص برای ارتباط نزدیک با مردم و تحقق 

شعار انتخاباتی تعلل نمی کند.
وی همان فردی است که در زمان ریاست دستگاه قضا و حتی قبل تر از آن تولیت 
آستان قدس رضوی در جمع مردم حاضر و گفت وگوی چهره به چهره داشت، گویی واقعاً 
فردی از جنس مردم و در میان مردم اســت. بی شک می توان گفت تغییرات چشمگیر 
در نهاد قضایی کشور در دوران تحول و ریاست آیت اهلل رئیسی نتیجه همان حضور وی 

در میان مردم بود.
نویســنده می افزاید: پیش از این  بارها و بارها مردم انتقاد کردند که کاش در میان 
این همه گرانی و مشــکالت کســی بود تا از نزدیک صدای آنها را می شنید و پای درد و 
دلشــان می نشست، هنوز یادگاری روسایی که از داخل خودروی خود به دیدار کارگران 
و مردم می رفتند بر پیشــانی فضای مجازی نشســته است و با یک جست وجوی ساده 
زنده خواهد شــد. کم نبود بالیای طبیعی نظیر ســیل و زلزله خبری که از حضور اولیه 
رئیس جمهور در عرصه نبود، در حالی که مردم، نوروز خود را در وضعیت دشــوار سیل 
 سپری می کردند. مسئوالنی که در اوج گرفتاری مردم اصال پای میز کار خود حاضر نبودند

 و در خارج از کشور به سر می بردند.
در نقطه مقابل ما شــاهد هستیم این میدان داری برای مردم در حد شخص رئیس 

دولت به سایر وزرا هم تسری پیدا کرده است.
حاصل چنین رویکردی در عمل نیز به منصه بروز رسیده است. در همین مدت کوتاه 
اقداماتی انجام شده است که پیش تر منوط به لغو تحریم ها و تصویب FATF شده بود. 
مدیریت بحران کرونا، تامین میلیون ها ُدز واکسن و رساندن تزریق روزانه به نزدیک دو 
میلیون نفر از جمله این موارد است. چندی پیش حتی ایران به رتبه نخست جهان در 
تزریق واکسن رسید. کاهش قیمت  سیمان بیش از ۵0 درصد و کاهش قیمت آهن و فوالد 
تا ده درصد، حذف دالر از برخی مبادالت تجاری )این اقدام منجر به کم اثر شدن برخی 
تحریم ها در این مبادالت شد(، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و ایجاد 
ظرفیت های اقتصادی در تجارت جهانی، بازدید از مناطق محروم و ارتباط مستقیم با مردم و 
ابالغ دستورات کاربردی برای مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع آن در دستگاه های دولتی 
از جمله اقدامات مهم رئیس جمهور در همین مدت کوتاه بوده است.  حاال این عملکرد 
دولت است که نشان می دهد می توان در کنار مردم ایستاد. رئیسی در حال مخابره ۲ پیام 
مهم است. ابتدا اینکه فرمان اداره کشور از نگاه به خارج و چشم انتظار گذاشتن مردم به 
توافق های خارجی، به سمت مردم در حال چرخیدن است. دوم اینکه به جای مدیریت 
پشــت میز و نظرسنجی از داخل خودرو، می توان از راه همنشینی با مردم به مشکالت 

رسیدگی کرد و در حداقل ترین نتیجه التیامی  بر زخم های آنان بود.
گویی دیگر فرقی ندارد، ماشین شاسی باشد یا خیر، ضدگلوله باشد یا نباشد و حتی 
کرونا و پیک های مختلف میان مردم خطرآفرین باشد. سفر استان به استان و آشنایی با 

مشکالت و واقعیت ها از نزدیک حل آنها را ساده تر و چه بسا جدی تر می کند.
شاخص های اقتصادی پیش از برجام

با پسابرجام قابل مقایسه نیست
روزنامه زنجیره ای اصالح طلب در پایان 8 سال دولت مدعی تدبیر و امید تصریح کرد: 

شاخص های اقتصادی، فاصله نجومی با اهداف برنامه ششم توسعه دارد.
روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش مرکز آمار نوشت: مرکز آمار در گزارشی به بررسی 
متغیرهای اقتصادی در سه ماهه اول امسال پرداخت . در قسمتی از این گزارش مقایسه ای 
بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سـال ۹۹ و آنچه که باید در برنامه ششم توسعه محقق 
می شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشـد اقتصادی در سـال 
۹۹ و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی 
است، به گونه ای که قرار بود نرخ تورم به 8/8 درصد برسد که 36/4 درصد گزارش شده 
است. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز 8 درصد پیش بینی شد که رقم آن برای سال 

۹۹ تنها یک درصد و برای کل دهه ۹0 تقریبا صفر بوده است.
روزنامه زنجیره ای با ادعای اینکه بازگشت تحریم ها علت عدم تحقق پیش بینی های 
برنامه توسعه ششم شده، می افزاید: قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه که سال جاری 
است ضریب جینی کشور به 0/34 برسد در حالی که تا پایان سال ۹۹ این رقم 0/4 شد 
که نشان دهنده توزیع بدتر در درآمد است. اگرچه روند این ضریب از پیش از شروع برنامه 
ششم در ســـال ۹6 نیز وضعیت خوبی نداشت . آمارهای رسمی نشان می دهد که این 
ضریب در سال ۹۵ به 0/404 رسیده بود که باالترین رقم از سال 8۲ بود.بدین معنا که 
وضعیت شکاف طبقانی میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه از سال 8۲ تا ۹۵ بدتر 
شــده بود. البته که روند افزایشی این ضریب در سال های برنامه ششم توسعه نیز ادامه 
یافت، به گونه ای که در سال ۹۷، 0/40۹ بود که حتی از سال ۹۵ نیز فراتر رفته بود.برآیند 
آنچه در سال های اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تا بهار سال جاری رخ داد این را نشان 
می دهد که وضعیت نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور بدتر شده و با وجود پیش بینی 
برنامه ششم مبنی بر رسیدن به ضریب جینی 0/34 ، اما به نظر نمی رسد نه تنها در سال 

جاری که در سال های ابتدایی برنامه هفتم توسعه ای نیز حاصل شود. 
بخش دیگری از آنچه قرار بود تا پایان ســـال جاری به آن دسـت یافت، نقدینگی 
حدود ۲8۵0 هزار میلیاردی بود. براســاس قانون برنامه ششــم توســعه رشــد ساالنه 
 نقدینگی هر سال باید ۱۷ درصد می بود که این رقم پس از بازگشت دور جدید تحریم ها 
در سال ۹۷ همچنین مشکل پیش آمده در پی شیوع کرونا در کشور و نیز کسری بودجه 

چندصد هزار میلیارد تومانی دولت، با رشدی بی سابقه افزایش یافت.
گزارش روزنامه اعتماد از چند جهت قابل تامل است. اوال؛ ادعا و اذعان می کند دولت 
متبوع آنها، توسعه اقتصادی را متوقف و معطل برجام و رویکرد غرب کرده است و حال 

آنکه برنامه توسعه اقتصادی باید درون زا باشد و نه متکی به خارج.
ثانیا؛ در موضوع ضریب جینی و رشد اقتصادی رشد نقدینگی باید با تاسف تمام گفت 
که بازگشت به رشد اقتصادی سال ۹0 )پیش از برجام(، در سال های آخر دولت روحانی 
تبدیل به آرزوی دولتمردان و نشریات حامی آنها شده بود و حال آنکه همین طیف ادعا 

می کردند دولت قبل از آنها، اقتصاد را به ته دره برده است.
جالب اینکه حجم نقدینگی در سال ۹۲ )در اوج تحریم ها و بدون برجام( 430 هزار 

میلیارد تومان بود اما در دولت روحانی بیش از ۷ برابر شد!
همچنیــن اقتصاد ایران در رتبه بنــدی جهانی، پیش از برجام در رتبه هجدهم بود 
که پس از دولت روحانی، شــش پله سقوط را تجربه کرد. در موضوع ضریب جینی هم 
روزنامــه زنجیره ای اذعان دارد کــه پیش از برجام، این ضریب در محدوده 0/34 بود اما 
در دولــت روحانی، به رقم 0/404 افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر، در اوج تحریم های 
فلج کننده، دولت نهم و دهم توانسته بود روند افزایش شکاف طبقاتی را معکوش کند و 

ضریب جینی را کاهش دهد.

1- چهارشنبه شب همین هفته، آقای دکتر ظریف طی سخنانی 
در کالب هاوس گفت »در مجلس گفتم که در برجام کلمه ساسپنشن 
)Suspension( نیست و این اشتباه از من بود، چهار بار یا سه بار کلمه 
ساسپنشن )تعلیق( در ضمیمه استفاده شده بود. این را مذاکره کننده 
ما، به ما اطالع نداده بود«! اشــاره جناب ظریف به اظهارات خود در 
تاریخ 30 تیرماه 1394 در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی است 
که با جرأتی آمیخته به حرارت گفته بودند: »اصاًل تعلیق در هیچ جا 
نیامده، در هیچ جای برجام تعلیق نیامده. هرکس تعلیق ترجمه کرده، 

اشتباه کرده. هیچ جای برجام تعلیق نیامده«!
2- اعتراف آقای ظریف به اظهارات خالف واقع خود در جلســه 
علنی مجلس شورای اسالمی، اگرچه دیر هنگام است ولی همین  اندازه 
نیز بر ادامه سکوت ایشان ترجیح دارد و می تواند نمونه ای از بیراهه 
منجر به فاجعه برجام باشد البته چنانچه جناب ظریف در همان ایام 
که منتقدان به وجود کلمه تعلیق در برجام اشاره می کردند و ایشان 
بــا قاطعیت! آن را انکار می کرد، به خود زحمت داده و متن برجام را 
به دقت مطالعه می کرد! بعید نبود از تحمیل فاجعه برجام به ملت و 

نظام جلوگیری شود.
 اما، بالی خانمانسوزی که دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایشان در قاب و قالب برجام بر سر ملت آوار کرده اند بسیار 
فراتر از ثبت کلمه تعلیق -Suspension- در ضمیمه برجام است. 
شرح ابعاد این فاجعه مثنوی هفتاد من کاغذ است که کیهان از نخستین 
 روزهــای ورود آقای البرادعی، مدیرکل وقت آژانس در ســال 82
به آن پرداخته و بعد از تصویب برجام نیز با تیتر »هســته ای رفت 
و تحریم ها باقی ماند«! از ماهیت واقعی و تلخ برجام پرده برداشــته 
 بود، در این مختصر اما، اشــاره به چند نکته درباره اظهارات اخیر 

جناب ظریف را گفتنی می دانیم. بخوانید!
اول: آقای دکتر ظریف مسئول تیم مذاکره کننده هسته ای بوده اند و 
برجام نتیجه نهایی مذاکرات بود، بنابر این چگونه می توان پذیرفت که 
درباره متن این سند به اظهارات یکی از اعضای تیم اعتماد کرده و خود 
ایشان از مطالعه متن نهایی که وظیفه قانونی و قطعی وی بوده است 
خودداری ورزیده اند؟! می فرمایند وجود این واژه در ضمیمه برجام را 
مذاکره کننده ها به ما اطالع نداده بودند! و توضیح نمی دهند که مگر 
خود ایشان در رأس مذاکره کنندگان و مسئول و مدیر آنها نبوده اند؟!
 دوم: بی توجهی هــا و بی دقتی هــای اینگونــه در عملکــرد
 تیم هسته ای کشــورمان بی سابقه نبوده اســت. به عنوان نمونه 
 - و فقط یک نمونه - فرداي آن روز که توافقنامه ژنو به امضاء رسید
- یکشنبه3 آذرماه 92 / 24 نوامبر 2013- »فرد کاپلن« روزنامه نگار 
نیویورک تایمز،  روزنامه هاي  و ســتون نویس  آمریکایي  مشــهور 
نیویورکر، آتالنتیک و اسلیت آنالین و مؤلف چند کتاب در زمینه هاي 
 نظامي و جنگ هســته اي، طــي مقاله اي با ابراز تعجب نوشــت:

» چند هفته پیش یک مقام رســمي ارشد کاخ سفید از من و چند 
روزنامه نــگار دیگر دعــوت کرد تا نظر مــان را درباره پیش نویس 
توافقنامه اي که قرار بود اوباما در مذاکره 1+5 با ایران به طرف ایرانی 
پیشنهاد کند جویا شود. وقتي متن پیش نویس توافقنامه را دیدیم، آن 
را کاماًل یکسویه ارزیابي کردیم و همه ما بر این باور بودیم که ایراني ها 
هرگز این متن را نخواهند پذیرفت و به شرایطي که در آن آمده است 
تن  نخواهند داد. پیش نویس توافقنامه به گونه اي بودکه هیچیک از مواد 
آن نمي توانست با اعتراض یک آمریکایي، یک اسرائیلي و یا یک عرب 
متعصب رو به رو شود. اما امروز که متن توافقنامه یکشنبه ژنو منتشر 
شد با کمال تعجب دیدم همان پیش نویسي است که چند هفته قبل 
دیده بودم و اکنون تیم هســته اي ایــران، برخالف انتظار ما، بدون 
کمترین تغییري در متن پیش نویس به آن تن داده و پذیرفته است« ! 
گفتنی اســت که کیهان در همان اولیــن روزهاي بعد از توافق 
ژنو و در جریان رصد رســانه هاي آمریکایي به نوشته »فردکاپلن« 
در ســایت »اسلیت آنالین« دسترسي پیدا کرده بود ولي به مصداق 
آیه شریفه »ان جائکم فاسق بنباء... اگر فاسقي خبري آورد، درباره 
آن تحقیق کنید« انتشــار آن را به مصلحــت ندیده و ترجیح داده 
بودیم که بــا اعالم پیروزي تیم هســته اي و رئیس جمهور محترم 
 کشورمان جناب روحانی، همسویي کنیم، اما وقتي متن توافقنامه ژنو

- به روایت وزارت خارجه خودمان و نه fact sheet کاخ سفید- منتشر 
شد، با کمال تأسف آنچه فرد کاپلن نوشته بود را »واقعي« یافتیم.

سوم: مشکل تیم مذاکره کننده بسیار فراتر از وجود کلمه تعلیق 
در ســه یا چهار نقطه از متن ضمیمــه برجام و خودداری یک عضو 
مذاکره کننده از اعالم آن است! در تیم مذاکره کننده هسته ای تعدادی 
از عوامل دشمن حضور داشته و برای حریف جاسوسی می کرده اند! 
ولی جنابان روحانی و ظریف حتی پس از بازداشــت برخی از آنها به 
حمایت از آنان ادامه دادند. خســارت حضور آنها در تیم هسته ای 
محدود به سرپوش نهادنشان بر وجود کلمه تعلیق در ضمیمه برجام 
نیست. حضور آنان در تیم هسته ای و بی توجهی جنابعالی به عملکرد 
آنهــا به منزله آن بود که آمریکا با عوامل و نیروهای خودش مذاکره 
 می کرده است. به بیان دیگر ظاهراً ادای مذاکره را در می آورده است! 

ولی در واقع، آنچه می خواسته را به آنها دیکته می کرده است!
چهارم:  آقای ظریف! همین جا باید به ســخنان شما در شورای 
روابط خارجی آمریکا اشــاره کرد که خطاب به آنها )یعنی خطاب به 
دشــمنان تابلودار ایران اسالمی و طرف مذاکره کننده( گفته بودید، 
اگر در مذاکرات به توافق نرســید و حزب و گروه سیاســی شما در 
انتخابات پیروز نشود، »تندروها« قدرت را در دست خواهند گرفت! 
این سخن جنابعالی چه مفهومی داشت؟ همانگونه که نگارنده در یکی 
از یادداشت های کیهان آورده بود، پیام روشن اظهارات جنابعالی برای 
آمریکا این بود که اگر تند روهــا - بخوانید انقالبیون- قدرت را در 
دست بگیرند اهل باج دادن نیستند! معنای دیگر سخن شما این بود 
که گروه و جریان سیاســی شما اهل باج دادن است! با این حال چه 
کسی می توانست از شما انتظار دستاوردی در برجام داشته باشد؟! 
لطفاً فاجعه برجام را در حد و اندازه فراموشی کلمه ساسپنشن تقلیل 

ندهید، ماجرا فاجعه بار تر از این است. 
پنجم: در طول مذاکرات هسته ای خطاهای بزرگی مرتکب شدید 
که تمامی آن اشــتباهات -بدون استثناء - از سوی منتقدان با ارائه 
دالیل و اسناد روشن به جنابعالی و تیم تحت مدیریت شما گوشزد 
 شــده و درباره عواقب سوء آن هشدار داده شــده بود ولی شما و 
آقــای روحانی به هیچیک از آن هشــدارها توجه نکردید و انتقاد 

دلسوزانه منتقدان را با اهانت های بی سر وته پاسخ دادید و ...
آقای ظریف! فرموده اید کلمه ساسپنشــن را که سه یا چهار بار 
در ضمیمــه برجام آمده بود، ندیده اید! ... آیا این کلمات هم برایتان 
آشنا نیست و آنها را نشنیده و یا در رسانه ها ندیده اید؟! »بی سواد، 
بی شناسنامه، مزدور، کاســب تحریم ، کودک صفت، حسود، بزدل، 
ترسو، جیب بر، بی قانون، مستضعف  فکری، بیکار، متوهم، غوطه ور 
در فساد، سوءاستفاده گر، خرابکار، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، 
عصر حجری، هوچی باز، منفی باف، یأس آفرین، ناشکر، باید به جهنم 
بروند! انقالبیون نفهم!، یک مشت الت! و ...« اینها پاسخ جناب روحانی 

به منتقدان - از جمله منتقدان هسته ای- بوده است. 
گناه منتقدان فقط این بود که نابلدی تیم هسته ای کشورمان و 
ناتوانی رئیس جمهور وقت را می دیدند و دلسوزانه هشدار می دادند 
و اکنون سؤال این اســت که کدامیک از آنچه منتقدان درباره آن 
هشدار می دادند تحقق نیافته است و کدامیک از وعده ها و تعریف و 
تمجیدهای اغراق آمیز آقای روحانی درباره برجام تحقق یافته است؟! 
ششم: سایت های مدعی اصالحات و روزنامه های زنجیره ای که طی 
 8 سال گذشته تنها مأموریتشان حمایت - کورکورانه و دستوری- 
از تمامی مواضع و عملکرد دولت آقای روحانی و بزک آمریکا و برجام 
بود، این روزها و بعد از اظهارات آقای ظریف به ترفند خنده داری روی 
آورده و ادعــا می کنند که کلمه تعلیق در ضمیمه برجام آمده بود و 
ضمیمه را »حاشیه«! قلمداد می کنند و حال آنکه ضمیمه های برجام 
بخش های جدایی ناپذیر و به بیان دیگر بخش های اصلی برجام هستند 

و باید ها و نبایدهای برجام در همین چند بخش ضمیمه آمده است.
هفتم: و باالخره جناب ظریف ! ماجرای بالیي که برجام بر ســر 
ملت و نظام آوار کرده است منحصر به بی خبری شما از واژه تعلیق 
 در ضمیمه برجام نیست و باید گفت؛ کار پژمردگی یک ُگل نیست،

دولت آقای روحانی و تیم هسته ای ایشان، جنگلی را به آتش کشیده 
و سوزانده اند!

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

صفحه 2
شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
2 ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره 22۸۵۸

گزارش کیهان از اظهارات تازه ظریف درباره تعلیق تحریم ها 

اعتراف ظریف
برگ تازه ای از فاجعه برجام

سرویس سیاسی- 
آن  ظریف،  دیرهنگام  اعتراف 
هم در شرایطی که بیش از 6 سال از 
امضای برجام سپری شده است، تنها 
بخش کوچکی از فاجعه برجام است.

محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور 
خارجه چهارشــنبه شب هفته گذشته 
در یک گفت وگوی مجازی که در بستر 
کالب هاوس برگزار شد، ضمن اعتراف 
به اشتباه فاحش در تنظیم متن برجام 
از سوی تیم مذاکره کننده ایران، تأکید 
کرد:»در مجلس گفتم در برجام کلمه  
»تعلیق« وجود ندارد؛ اشتباه از من بود. 
چهار بار کلمه  »تعلیق« در برجام وجود 
دارد ولی مذاکره کننده  ما به من اطالع 
نداده بــود«! ظریف در این گفت وگوی 
مجازی تأکید کرده کــه »در برجام و 
در قضیه »ساسپند« یا تعلیق تحریم ها، 
این واژه را در برجام ندیده بودم و کسانی 
که در آن زمان ادعا کردند من برجام را 
نخوانده بودم دروغ می گویند، بلکه من 
خودم برجام را خواندم و نوشــتم؛  این 
موارد نه در خود برجام بلکه در ضمائم 
آن بوده که مربوط به اروپایی ها بوده و 
در آخرین لحظات اضافه کردند.« آقای 
ظریف مدعی اســت آنهایی که به من 
گفتند برجام را نخوانده ای دروغ گفتند 

و ظلم بزرگی به واقعیت کردند.
ایــن اولین بار اســت کــه ظریف 
به صــورت عمومی و بدون واســطه به 
اشــتباه فاحش تیــم مذاکره کننده در 
دوره ریاست خود اعتراف کرده. اعترافی 
دیرهنگام و آن هم در مقطعی که برجام 
خسارت های متعددی به مردم تحمیل 
کرده اســت. ایــن اظهارنظر با واکنش 
منفی افکارعمومی و رسانه ها مواجه شد. 
یکی از سؤاالت پرتکرار این بود که چرا 
شخص وزیر امور خارجه و اعضای تیم 
مذاکره کننده هسته ای، حتی یک  بار هم 
متن برجام و ضمیمه های توافق هسته ای 
را به صــورت دقیــق و کامــل مطالعه 
نکرده اند.  حجت االســالم سید محمود 
نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی و دبیر کمیته بررسی 
برجام در مجلس نهم، پیش از این تأکید 
کرده بود که ظریف و بقیه اعضای تیم 
مذاکره کننده هسته ای در دولت روحانی، 
برجــام را به دقت نخوانده اند، وی بارها 
تأکید کرده بود که اصل ماجرای برجام 
در ضمائم است که حاال به اعتراف وزیر 
سابق امور خارجه، تیم مذاکره کننده از 

متن نهایی آن بی اطالع بوده اند.
 دروغگو!

نبویان گفت:»روز ۲3 تیر ماه سال 

۱3۹4 زمانــی که برجــام در مجلس 
تصویب شد، بنده نماینده مجلس نهم 
بودم، روز چهارشنبه زمانی که مجلس 
تعطیل شد به قم در منزل خودم رفتم و 
تا روز یکشنبه که نشست بعدی مجلس 
بود، سه روز بین ۱0 تا ۱۵ ساعت وقت 
گذاشتم و کل برجام را دیدم و مطالعه 
کردم؛ یکشنبه بعد مجلس غیرعلنی بود، 
آقای ظریف آمد که دســتاورد برجام را 
توضیح دهد، غیر از موارد خالف دیگری 
که توضیح دادند زمانی که به موضوع لغو 
تحریم ها رسید توضیح داد که مطلقاً واژه 
»ساســپند« یا تعلیق در برجام نیامده 
است.« وی افزود: »ما به ایشان اعتراض 
کردیم و به آقای ظریف نشان دادیم که 
در چهار جــا واژه تعلیق درباره تحریم 
آمده است و ایشان با صداقت تمام گفت 
من اینها را ندیده بودم. آقای ظریف! االن 
که ادعا کردید کســانی که می گویند 
برجام را نخوانده بودید دروغ می گویند، 
آنجا که مشخص بود متن را نخوانده اید 
و گفتید که این واژه را ندیدید. پس اگر 
ادعا می کنیم کــه برجام را نخوانده اید 
چرا می گویید دروغگو هستند؟ خودتان 
که آن موقع اعتراف کردید نخوانده اید و 
ندیده بودید، االن هم باز اعتراف می کنید 
کــه تعلیق در برجام نبوده و در ضمائم 

بوده و ندیده اید«.
18 صفحه برجام

 92 صفحه ضمیمه
آقای ظریف به گونه ای درباره متن 
برجام و ضمایم آن سخن می گوید که 
گویی بخش ضمیمــه، تعداد صفحات 
بسیار محدود و مختصری بوده و از دید 

تیم مذاکره کننده پنهان مانده است. 
هــر چند که وزیــر خارجه و تیم 
مذاکره کننده موظف اســت که خط به 
خط و بند به بند متن توافق را بخواند، 
اما نکته قابل توجه اینجاست که برجام 
و ضمائم آن مجموعاً ۱۱0 صفحه است. 
از این ۱۱0 صفحه که مجموعه برجام 
را تشــکیل می دهد، ۱8 صفحه برجام 
اســت و تمام نــکات دقیــق، ظریف، 
زمان بندی هــای اجرایی در ۹۲ صفحه 
باقی مانــده و به عبارتی همان ضمایم 
برجام است. ظریف در گفت وگوی اخیر 
ادعا کرده که تعلیق در برجام نیامده و 
او برجام را خوانده است. یعنی وی فقط 
۱8 صفحــه را خوانــده و از ۹۲ صفحه 
دیگر که اساسی ترین مسائل برجام در 
آن بوده، بی خبر بوده است! وزیر خارجه 
سابق حتی االن بطور دقیق نمی داند واژه 
تعلیق چند بار در متن توافق هسته ای 
آمده اســت و می گوید سه بار آمده یا 

چهار بار آمده! این در حالی اســت که 
وی رئیــس تیــم مذاکره کننده بوده و 
حتی نمی دانــد واژه تعلیق چند بار در 
متن مذاکره آمده اســت.  الزم به ذکر 
است که تعهدات ایران در برجام شامل 
 تعهد 8 ســاله، ۱0 ســاله، ۱۵ ســاله،
۲0 ســاله، ۲۵ ساله و حتی مادام العمر 
است.بر همین اســاس ما ۱۲ تعهد در 
برجام داده ایم که تا ابد است. یعنی در 
۱۲ مورد ما تعهد داده ایم که همیشه به 

آن باید پایبند باشیم.
»فاجعه برجام« 

فراتر از اعتراف ظریف
اعتراف دیرهنگام ظریف، آن هم در 
شــرایطی که بیش از 6 سال از امضای 
برجام سپری شده اســت، تنها بخش 

کوچکی از فاجعه برجام است.
در شهریور ۹3 و در میانه مذاکرات 
هسته ای ایران و ۱+۵ و در مقطعی که 
طرفین به دنبال امتیازگیری حداکثری 
هســتند، ظریف در مصاحبــه با رادیو 
»ان پی آر«  آمریکا در اظهارنظری عجیب 
و تحقیرآمیز گفت:»رسیدن به هر نوع 
توافقی، بهتر از عدم توافق اســت«! این 
اظهارنظر عجیب از سوی ظریف در حالی 
بود که در ســوی مقابل، »جان کری« 
وزیر خارجه وقت آمریکا در مصاحبه با 
ســی ان ان گفته بود: »من بارها اعالم 
کــرده ام توافق نکردن بهتر از توافق بد 
اســت«. رویکرد غلط »رسیدن به هر 
توافق، بهتر از عدم توافق«، اجرای توافق 
به صورت یکطرفه، عجوالنه، نامتوازن و 
غیرهمزمان در ۲ ماه، نگرفتن تضمین 
قوی و کافــی برای لغو تحریم ها، ادامه 
اجرای تعهدات برجامی علی رغم نقض 
فاحش برجام توســط آمریکا و اروپا از 
مصادیــق قصــور و تقصیرهای فاحش 
تیم مذاکره کننده به ریاست ظریف در 
پرونده برجام اســت. همچنین اجرای 
تعهدات علی رغم گزارش نادرست آژانس 
در موضوع PMD، مرجع بودن تفسیر 
طرف مقابل و مبهم بودن متن برجام، 
قصــور و تقصیر در انتخاب اعضای تیم 
مذاکره کننده و حمایت از جاسوس ها، 
اعتماد بالوجه به طرف بدعهد و تضمین 
نامیــدن امضای وزیــر خارجه آمریکا، 
پیش بینی نکردن خروج طرف مقابل و 
انکار احتمال خروج آمریکا از توافق و... 
ابعاد دیگری از فاجعه بزرگ برجام است.

 از صبح جمعه بنزینی
تا اعتراف برجامی

الهیان، نماینده مردم تهران  زهره 
در مجلس شــورای اسالمی با  اشاره به 
اظهارات اخیر وزیر خارجه ســابق، در 

توییتــر نوشــت:» اینکه  ظریف اعتراف 
کرده اطالعی نداشــته که تحریم ها در 
برجام تعلیق شده و تصور کرده که لغو 
تحریم ها در برجام وجود دارد شــبیه 
اظهارات روحانی بعــد از گرانی بنزین 
است. او هم گفته بود من مطلع نبودم و 

صبح روز جمعه فهمیدم.«.
 الهیــان افزود:»اینکه ظریف متن 
برجام را نخوانده، اصال برای من تعجب 
برانگیز نبود. دســتور کار آنان این بود 
کــه به هر قیمتی مذاکره کنند و به هر 
قیمتی رابطه برقــرار کنند، تا راحت تر 
کشــور را در »پیرامون« آمریکا تعریف 
کنند. شــاید دســتور کار، ویا شــاید 

مأموریت...«.

نیویورک  تایمز از قول یک افسر سیا: 

بسیاری از جاسوسان آمریکایی در ایران دستگیر یا كشته شده  اند
نوشــت  آمریکایی  روزنامه 
در پیام مکتوب یک افســر سیا 
که مسئول تشــکیل شبکه های 
ایران بوده آمده:  جاسوســی در 
شبکه مخبران آمریکا تا حد زیادی 
مغلوب عملیات های ضداطالعاتی 
این  و  ایران شد  کارآمد  بســیار 
بازسازی این  کشور توانست مانع 

شبکه شود.
رســانه های آمریکا روز پنجشنبه 
گزارش داده اند در »سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا« )سیا( برخی تغییرات 
سازمانی با هدف تمرکز بیشتر واشنگتن 
روی مقابله با نفوذ چین اعمال شــده 
ســازمانی،  تغییر  اصلی ترین  اســت. 
تأسیس دفتری با مأموریت ویژه برای 
هدایت منابع ســیا به سمت مقابله با 
چین است و این سازمان تصمیم گرفته 
به مقابله با قدرت روزافزون این کشور 

آسیایی بپردازد.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده 
میزهای ایران و کره شمالی در سیا به 
فعالیت شان خاتمه داده و مسائل این 
دو کشــور بار دیگر در دفاتر منطقه ای 
مربوط به خاورمیانه و آســیای شرقی 

مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
یک مقام ارشد سیا به نیویورک تایمز 
 گفــت اتمــام فعالیت دفاتــر ایران و

کره شــمالی به معنای کاهش اهمیت 
این کشورها یا کم شدن از تهدیدهای 
ناشی از آنها نیست، بلکه بعد از بررسی 
عملیات های سیا این جمع بندی حاصل 
شده که تحلیل این کشورها به عنوان 
بخشی از منطقه محل وقوع آنها نتایج 

دقیق تری به دست می دهد.
این تغییرات سازمانی در شرایطی 
اتفاق افتاده اند که روزنامه نیویورک تایمز 
در روزهای گذشــته با انتشــار چند 
گــزارش از مقابلــه کارآمد جمهوری 
اســالمی ایران با روش های جاسوسی 

سیا خبر داده بود.
این روزنامه در جدیدترین گزارش 
خود روز سه شــنبه نوشــته بود شمار 
زیادی از جاســوس های سیا دستگیر 
 و یا کشته شده اند و یا فعالیت هایشان
لو رفته است. نیویورک تایمز نوشته ایران 
و برخی از کشورهای دیگر توانسته اند 
با شناسایی منابع اطالعاتی سیا، آنها را 
به جاسوس های دوجانبه تبدیل کنند. 
طبق گزارش ایــن روزنامه، مقام های 
ارشد اطالعاتی آمریکایی هفته گذشته 
به تمامی دفاتر ســیا در سراســر دنیا 
هشدار داده اند که شمار نگران کننده ای 
از مخبران به کار گرفته شده دستگیر یا 
کشته شده اند. نیویورک تایمز شهریورماه 
سال جاری هم گزارش داده بود عملیات 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
برای تشــکیل شبکه مخبران در ایران 
نتیجــه »عملیــات ضداطالعاتی  در 
بسیار کارآمد« از ســوی تهران ناکام 
مانده اســت. روزنامــه نیویورک تایمز 
نوشــته اســت: »مقام های آمریکایی 
می گویند پیام مکتوب ارسال شــده از 
ســوی یک افسر ســیا که مسئولیت 
تشکیل شبکه های جاسوسی در ایران 
را به عهده داشت در سراسر بخش های 
مقر مرکزی این سازمان اطالعاتی در 
النگلی طنین انداز شد: شبکه مخبران 

آمریکا تا حد زیادی مغلوب عملیات های 
ضد اطالعاتی بسیار کارآمد تهران شده 
بود و تهران، مانع تالش ها برای بازسازی 

این شبکه شده است.«
از  نقــل  بــه  نیویورک تایمــز    
مقام های آمریکایی ادعا کرده اســت 
رژیم صهیونیســتی بــا فراهم کردن 
»اطالعــات موثق« درباره فعالیت های 
هسته ای، برنامه موشکی و فعالیت های 
منطقه ای ایران  به آمریکا برای پرکردن 

این شکاف کمک کرده است.
بــه نوشــته روزنامــه آمریکایی 
سرویس های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل 
سوابق طوالنی همکاری با یکدیگر دارند 
و این همکاری ها به خصوص در دوران 
ریاســت جمهوری »دونالد  ترامپ« در 

آمریکا به شدت افزایش یافت.
با وجود این، نیویورک تایمز مدعی 
شده این وضعیت بعد از روی کار آمدن 
»جو بایدن«، رئیس جمهور فعلی آمریکا 
که خواســتار احیای توافق هسته ای 
برجام بود تغییر کــرد تا جایی که در 
بهار سال جاری، »بنیامین نتانیاهو«، 
نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیستی 
حتی تبادل اطالعاتــی با آمریکا را به 
دلیل »عدم اعتمــاد به دولت بایدن« 

متوقف کرد. 
طبق گزارش نیویورک تایمز، چالش 
پیش روی کنونی تل آویو و واشنگتن، 
در حالی که »نفتالی بنت«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی برای دیدار با »جو 
بایدن« به واشنگتن سفر کرده بازسازی 
اعتماد، آن هم با وجود پیگیری اهداف 

متناقض در قبال ایران است.

گفت و شنود

گفت: نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی گفته است ما 
در ایران برای تعیین سرنوشت رون آران خلبان مفقود شده اسرائیلی، 

عملیات اطالعاتی گسترده ای انجام داده ایم !
گفتم: دیگه چی؟!

 گفت: در گزارش به کنســت گفته اســت ما در برخورد با ایران، 
دست برتر را داریم !

گفتم: ولی رســانه ها و مقامات رژیم صهیونیســتی بارها 
اعتراف کرده اند که اسرائیل به ضعیف ترین دوران خود رسیده 
 و از ایــران به عنوان عامل این وضعیت نزدیک به فروپاشــی 

رژیم صهیونیستی یاد کرده اند.
گفت: نمی گوید طی این چند ســال چه بالهایی بر ســر اسرائیل 
 آمده که مدعی از نیل تا فرات امروز مجبور شده برای حفظ امنیت این 

رژیم جعلی دور خودش دیوار حائل بکشه؟!
گفتم: یارو می گفت حیف که نه قدرت دارم و نه ثروت وگرنه 
با مشتم محکم می زدم روی میز و می گفتم حاضرم تمام ثروتمو 

بدم که یک لحظه آرامش داشته باشم! خیلی با کالسه! بقیه در صفحه 11

خیلی با كالسه ! آقای ظریف!
كار پژمردگی یک ُگل نیست


