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نمایندگان با رئیس جمهور فالوده نخوردند که رودربایستی کنند
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی با اش��اره به اینکه اداره امور کشور َفَشل 
ش��ده و شاهد نارضایتی مردم هس��تیم، گفت: نمایندگان با رئیس جمهور فالوده 

نخوردند که بخواهند رودربایستی کنند.
محمدج��واد ابطحی با اش��اره به اعالم وصول س��وال از رئیس جمهور، گفت: 

متاس��فانه کوتاهی قابل مالحظه ای از س��وی قوه مقننه رخ داده زیرا نقش نظارتی 
 فدای تعامالت سیاس��ی ش��ده و منافع مل��ت به منافع جناحی ترجیح داده می ش��ود. 

وی گفت: به نظر می رسد اگر در گذشته موضوع سوال از رئیس جمهور به نتیجه می رسد، 
شاید امروزه شاهد آشفته بازار در عرصه هایی مانند ارز، سکه و غیره نبودیم.

ابطحی با بیان اینکه متاسفانه معاون پارلمانی رئیس جمهور عنوان کرد اقدام مجلس 
سیاس��ی بوده اس��ت، ادامه داد: این امر در حالیس��ت که وی به خوب��ی می داند اهداف 

سیاسی– جناحی پشت پرده این اقدام نیست.  خانه ملت

پارلمان
شکست پروژه منافقین در ایران، شکست قطعی آمریکاست

دبیرکل جمعیت جانبازان گفت: شکست پروژه منافقین در ایران در حقیقت 
به منزله شکست حربه های سوء شیطان بزرگ است، زیرا آمریکا از سر استیصال، 

مجبور به تکیه زدن به سازمان منافقین شده است.
مجتبی ش��اکری افزود: شکس��ت پروژه منافقین در ایران در حقیقت به منزله 

شکست حربه های س��وء شیطان بزرگ است، زیرا آمریکا از سر استیصال، مجبور به 
تکیه زدن به سازمان منافقین ش��ده است؛ در حالیکه اگر واقعا سازمان خاصیت داشت، 

می توانست برای صدام اقدامی انجام دهد و برای خود در داخل کشور محبوبیت ایجاد کند.
وی تصری��ح کرد: هم��ه گروه هایی که مخالف جمهوری اس��المی بوده و هس��تند، 
نتوانستند از سازمان منافقین بهره ای ببرند. لذا برای ما که در داخل ایران هستیم روشن 
اس��ت که چرا نفرت منافقی��ن، از دل ملت ایران زدوده نمی ش��ود و پیام آن ها، اثرگذار 

نیست اما ترامپ و تیمش گویا می خواهند، بار دیگر آزموده را بیازمایند.  مهر

احزاب
مذاکره با آمریکایی ها برای همیشه به تاریخ پیوست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: آمریکایی ها تالش 
کردند پس از برجام با یک ادبیات جدیدی باب مذاکره با ایران را باز کنند. اما به 

صراحت می گوییم که مذاکره با آمریکایی ها برای همیشه به تاریخ پیوست.
جواد کریمی قدوس��ی گفت: آمریکایی ها در مس��ئله برجام شکست خورده 

هس��تند چرا که فکر می کردند ملت ایران پس از خروج از برجام فش��ار می آورند 
و این دس��تاویزی می ش��ود برای مذاکره مجددا. وی افزود: برآورد های س��ازمان های 

اطالعاتی آمریکایی ها این اس��ت ک��ه هیچ وقت مردم ایران ب��رای تغییر حکومت خود 
اقدامی نمی کنند؛ اعتراض دارند، اما می دانند که امنیت نظام چقدر مهم اس��ت چرا که 

کنار دست خود عراق، سوریه و افغانستان را می بینند که با خاک یکسان شدند.
کریمی قدوسی گفت: آمریکایی ها تالش کردند پس از برجام با یک ادبیات جدیدی باب 

مذاکره با ایران را باز کنند. اما مذاکره با آمریکایی ها برای همیشه به تاریخ پیوست.  میزان

دیدگاه

دهقان:
 ده ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته شد

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس خطاب به دولتی ها گفت:  ش��ما اگر طال نداش��تید نباید ب��ه فروش و پیش فروش س��که اقدام گالی������ه
می کردید،  اگر هم داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید؟

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و ش��اندیز در مجلس ش��ورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داش��ت:  یک س��ری رفتارها توسط 
مدیران کشور در این چندماهه انجام شده که بوی خیانت از آن می آید. وی افزود: گاهی 
انس��ان موضوعی را نمی فهمد و نمی داند،  تا زمانی که دیگران به او تذکر ندهند می گوید 
من نمی دانستم اما زمانی که به او گفته می شود که این کار غلط است و بازهم این کار را 

انجام دهد مانند این است که این شخص خود را به خواب زده باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال ارز 4200 تومانی؛  
زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومان اعالم کرد حداقل اقتصادیون مجلس صریحا و 
سریعا عکس العمل نشان دادند که این کار غلط است و اگر می خواهید ارز را 4200 تومان 

ارائه کنید فقط برای کاالی اساسی تخصیص یابد، ارز کشور را اینگونه بر باد ندهید.
وی در ادام��ه اضافه کرد:  اقتصادی��ون مجلس بارها خطاب به دولت عنوان کردند که 
اجازه دهید بازار متش��کل ارزی مدیریت ش��ده توسط دولت ایجاد شود و آن هایی که ارز 
نیاز دارند از آن بازار ارز خود را تامین کنند و ارز ناش��ی از صادرات هم در آن بازار خود 

را نشان دهد و جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود.
وی خط��اب ب��ه دولتی ه��ا و آنهایی که ام��روز باید ب��رای برون رفت از مش��کالت 
برنامه ری��زی دقیقی را س��رلوحه کارهای خود قرار دهند خاطرنش��ان کرد: زمانی که ارز 
نداریم و خودتان می گویید ارز نداریم چرا ده ها میلیارد دالر ارز کش��ور را صرف کاالهای 

لوکس و غیرضروری کردید؟ حتی صرف واردات هم نکردید.
وی در ادامه عنوان کرد که تعدادی این ارز را گرفتند و در بازار خارج فروخته و پول 
ریال را وارد کشور کردند تنها ارز را وارد کشور کردند و پول هم وارد نشد؛  بخش مهمی 
از ارزهایی که اختصاص دادند اصال کاالیی به کشور وارد نشد فقط ارز از کشور خارج شد 
و ده ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته ش��د،  این خیلی روش��ن اس��ت که 

خیانت به کشور است،  اکنون هم این خیانت ادامه دارد.
دهقان خطاب به دولت گفت: چرا ش��ما اکنون ارز مس��افر را به قیمت 4200 تومان 
پرداخ��ت می کنید؟ که ش��رکت های مس��افرتی فقط حوال��ه ارز را می گیرند و به صورت 

رایگان مسافر را برده و حتی پولی به آن مسافر هم می دهند.
وی در ادامه مباحث خود افزود: وقتی شما ارزتان کم چرا اینگونه به کشور خیانت می کنید 
یا درخصوص سکه و طال چرا بازار را تحریک کردید؟ شما اگر طال نداشتید بیخود رفتید و شروع 
به فروش سکه و پیش فروش آن اقدام کردید،  اگر هم طال داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم 

قطع کردید؟  چرا بخش مهمی از طالی کشور را به باد دادید و به حراج گذاشتید.  مهر

عضو ش��ورای عال��ی انقالب  فرهنگ��ی گف��ت: ای��ران به نظ�����رگاه
صددرصد تعهدات خود در برجام عمل کرده است 
اما طرف مقابل به ۱0 درصد تعهدات خود هم عمل 
نکرد. عده ای هم از داخل که شرف ندارند می گویند 
برویم دوباره مذاکره کنیم. اگر کسی شعور سیاسی 

داشته باشد نباید از مذاکره حرف بزند.
حس��ن رحیم پور ازغدی افزود: کس��انی که 
بزرگترین جنگ ها و ش��کنجه ها و وحشیانه ترین 
قتل عام ها را انجام دادند از سایر کشورها گزارش 
کار حقوق بش��ری درخواست می کنند. برخی به 
مبانی الحادی بش��ر در تعریف حقوق بشر غربی 
توجه دارند اما نمی دانند بحث حقوق بش��ر جای 
لجبازی نیس��ت و می گویند چون سران استکبار 
از حق��وق بش��ر ح��رف می زنند پس م��ا حرفی 

نمی زنیم و به بازی سیاسی شما کاری نداریم. 
وی گف��ت: برخ��ی خیلی ش��یک تر از ما از 
حقوق انس��ان و حی��وان حرف می زنن��د و ما را 
ب��ه حق��وق زن، کودک و محیط زیس��ت دعوت 
می کنند، در حالی که نگران ماهی های کف دریا 
هستند در صبحانه خود خون انسان می نوشند. 

رحیم پور ازغندی افزود: فجیع ترین جنایات 
در یمن و افغانس��تان اتفاق می افتد اما مدعیان 
حقوق بشر خاموش هستند، آنهایی که دانشکده 
ش��کنجه، کودتا و جنگ اف��روزی دارند به دلیل 
داش��تن مطالع��ه از ما در حرف قش��نگ زدن از 

حقوق بشر جلوتر هستند. 
وی با اش��اره به فیلم آواتار که نامزد دریافت 
جایزه های بزرگی بوده است، گفت: در این فیلم  
یک ارتش��ی فلج آمریکایی در ب��دن یک فرد از 
کره ای دیگر می رود و س��رزمین آنها را با ترکیب 
عشق، حقوق بشر و جنایت آباد می کند. غربی ها 
رس��انه را در انتقال اندیشه های نادرست خود به 

خوبی در خدمت گرفته اند. 
رحیم پور ازغدی با بیان اینکه لجبازی با حقوق 
بشر الحادی به ضرر دین تمام می شود، عنوان کرد: 
در صورت لجبازی با مبانی حقوق بش��ر غربی ما 
راه را برای آنها برای آنکه بگویند با دین نمی توان 
به حقوق بش��ر دس��ت یافت باز می کنی��م. وی با 
اش��اره به خطای دوم که درخصوص حقوق بش��ر 
غربی در کشور ما اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: 
خطای دوم توسط غرب زده ها و غرب پرستان اتفاق 
می افتد و آنها با موضوع انفعال در برابر حقوق بشر 

غربی مطیع محض اندیشه های غربی می شوند. 
عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی با بیان 
اینکه س��کوالریزم نمی تواند بر روی حقوق بشر 
قداس��ت تعری��ف کنند، گف��ت: زمان��ی که امر 
مقدس را حذف می کنیم نمی توانیم از قداس��ت 
حقوق بشر حرف بزنیم زیرا تنها توحید است که 

پشتوانه قداست حقوق بشر است. 
وی ادام��ه داد: در برابر حقوق بش��ر حبابی، 
اف��راد غرب زده کامال منفعل هس��تند و دائما به 
فکر اثبات این هس��تند که به غربی ها بگویند ما 

هم مثل شما به دنبال حقوق بشر هستیم. 
رحیم ازغدی عنوان کرد: مالک و معیار حقوق 
بش��ر غربی لذت است به شرطی که مزاحم لذت 
دیگران نش��ود در حالی که تعریف حقوق بشر با 

توجه به هر نوع انسان شناسی متفاوت است. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد: 
انعطاف نوعی تاکتیک در بحث و اجتهاد است؛ اما 
انفعال در برابر حقوق بش��ر غربی عملی نادرست 
است، زیرا باید با همه یک حرف را زد اما نسبت به 

مخاطب، روش گفتن آن حرف متفاوت است. 
وی ب��ا بیان اینکه حقوق بش��ر مدرن دروغ 
بزرگی اس��ت، گفت: در مصادیق حقوق و روش 
احقاق حقوق، اجتهاد و ش��رایط زمانه موثر است 

و آزادی بیان و بسیاری از آ زادی های دیگری که 
غربی ه��ا ادعای مدرن ب��ودن آن را دارند قرن ها 

پیش به رسمیت شناخته شدند. 
رحیم پ��ور ازغ��دی ادام��ه داد: آنچه جدیدا 
کشف شده اس��ت روش های پدرس��وختگی در 
نقض و انحراف حقوق بشر است و اال حقوقی که 
کرامت انسان ها را تامین کند قرن ها پیش توسط 

دین الهی معرفی شده است. 
عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی عنوان 
کرد: اصالت ماده و تجربه چیز جدیدی نیست و 
بت پرستان در قرن ها پیش این عقاید را داشتند؛ 
در مس��اله حق و باطل و عدل و ظلم هیچ حرف 

تازه ای زده نشده و نخواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه عق��ل تجرب��ی در حوزه 
انسان شناسی تغییر می کند؛ اما انسانیت انسان با 
عقل تجربی تعریف نمی شود بلکه با عقل فطری در 
ارتباط است، اضافه کرد: این که می گویند امکان 
رش��د بشر بیشتر شده است درست نیست زیرا ما 
حتی یک گام در انسانیت و حتی در اقدامات ضد 

انسانی از انسان هزار سال قبل جلوتر نیستیم. 
رحیم پ��ور ازغدی افزود: اینکه علم فیزیک و 
شیمی از زمان رنسانس آغاز شده است یا ادبیات 
و انسان شناس��ی در این ایام رونق گرفته اس��ت 
دروغ بزرگی اس��ت که 40 س��ال پس از انقالب 
هم در کتاب های درس��ی ما تدریس می شود. در 
حالی که کش��فیات و ابداعات بزرگی که غربی ها 
مدعی آن هستند در کتب دانشمندانی چون ابن 
هیثم، ابن س��ینا، فخر رازی و بسیاری دیگری از 

دانشمندان اسالمی آمده است. 
وی تصریح کرد: باید از تریبون های سازمان 
ملل و سازمان های حقوق بشری استفاده کنیم؛ 
اما نباید ساده انگارانه باور کنیم این سازمان ها در 

خدمت حقوق بشر هستند.  الف

برای رّد ایجاد ارتباط با آمریکا 
استدالل هایی داشتم

چرا بنده این ق��در اصرار دارم که ارتباط با آمریکا 
نبایس��تی برقرار بش��ود حّتی مذاکره، جز در مس��ائل 
مش��ّخص و معّینی که حاال اقتضای مصلحت باش��د؛ 
علّتش چیس��ت؟ خب این یک دلیلی دارد؛ این دلیل 
را سیاس��تمدارهای حّتی طرف دار ب��ا آمریکا هم یک 
جاهایی تأیی��د کردند. گفتم من، ی��ک وقتی یکی از 
این آقایان رؤس��ای جمهور ای��ن دوره های مختلف، با 
م��ن راجع به این قضّیه بحثه��ای متعّددی میکرد در 
جلسات مختلف؛ بعد رفته بود در شورای عالی امنّیت 
ملّی گفته بود فالنی اس��تداللهایی دارد که من جوابی 
برایش ندارم. راس��ت هم میگفت. بنده برای رّد ایجاد 
ارتباط با آمریکا اس��تداللهایی داشتم که ایشان برای 
پاسخ به این استداللها حرفی نداشت، راست میگفت. 
استداللها اس��تدالل محکمی است، این جوری نیست 
ک��ه راحت بش��ود این اس��تدالل را برط��رف کرد، رد 
کرد. خب، اگر چنانچه به این اس��تداللها رسیدید که 

میتوانید برسید ]آنها را تبیین کنید[.
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مخاطب شمایید

مذاکره با آمریکا هرگز تابو نبوده است
حسین امیر عبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس نوش��ت: مذاکره با آمری��کا هرگز تابو 
نبوده، اما موقع شناس��ی و اقت��دار دو رکن هر مذاکره 
دیپلماتیک اس��ت. دهه��ا مالق��ات وزرای خارجه دو 
کش��ور در برجام و س��ه دور مذاکره در بغداد که من 
هم در آن حضور داش��تم از آن جمله است.مش��کل، 
مذاکره نیس��ت بلکه رفتار قلدرمآبانه، جنایات بزرگ و 
بدعهدی های مکرر آمریکا است. موقع شناسی و اقتدار 

دو رکن هر مذاکره دیپلماتیک است.

معایب نفهمیده سخن گفتن
درپی الفاظ توهین آمیز یکی از ائمه جمعه های 
استان های شمالی کشور نسبت به نمایندگانی 
که امضای خود از طرح س��وال از رئیس جمهور را پَس 
گرفتند، حش��مت هلل فالحت پیش��ه رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
که خود از امضا کننده های س��وال از رئیس مهور است، 
نوشت: متاسفم به حال آن آخوندی که صحبت هایش 
علی��ه نماین��دگان مص��داق انحطاط اخالقی اس��ت. 

نفهمیده سخن گفتن بالی جان ایران امروز است.

جنگ اقتصادی با امریکا
علیرض��ا زاکان��ی نماینده پیش��ین مجلس با 
انتشار پستی از ش��گرد آمریکا برای غفلت از 
 جنگ اقتصادی و حل مش��کالت مردم نوش��ت: ایجاد 
دوقطبی ه��ای کاذب، ش��گرد آمریکا ب��رای غفلت از 
 #جنگ_اقتص��ادی و ح��ل مش��کالت مردم اس��ت. 
تصمیمات جدید مسئوالن و هماهنگی های الزم برای 
ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و حرکت جهت کنترل 
وضعی��ت نامناس��ب کنونی، ترامپ را برآن داش��ته تا 
توجه مس��ئوالن کش��ور را از عرص��ه واقعی جنگ و 
تمرک��ز بر اقتصاد غافل نمایند و لفاظی های بی حاصل 
را پیش��ه کنن��د. ترام��پ خواه��ان جنجال بیش��تر 
طرفداران مذاکره با آمری��کا از جمله آقایان #ناطق_
ن��وری و مطهری ب��ا مخالفان آن اس��ت و همراهی با 
رئیس جمهور فاس��د آمریکا خس��ران اس��ت. فوریت 
اساس��ی کشور، جهاد در رفع مش��کل اقتصادی مردم 
اس��ت وش��عار صرف مذاکره یا مخالفت با آن بازی در 

زمین دشمن و همراهی با سناریوی ترامپ است. 

سیاست مجازی

ت اول
نوب آگهى مناقصه عمومى

مناقصه خريد لوله فوالدى "16 
تقاضاى شماره 9730010 

شماره مجوز 2037 /1397 

شركت گاز استان تهران در نظر دارد از طريق مناقصه عمومى و دو مرحله اى لوله فوالدى «16 را طبق اسناد مناقصه خريدارى نمايد.
الف: ضمانتنامه شــركت در مناقصه به مبلغ 954/600/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه نقد به حســاب شــماره 170332687 نزد بانك تجارت 

شعبه دكتر مفتح كد 046 در وجه شركت گاز استان تهران
ب: از مناقصه گران دعوت مى گردد حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انتشار اين آگهى مدارك ارزيابى كيفى را به آدرس ذيل ارسال نمايند. بعد از انجام ارزيابى كيفى، 

شركتهاى حائز صالحيت، حداقل ده روز فرصت دارند پيشنهادات خود را ارسال نمايند. الزم به توضيح مى باشد كاالى فوق مى بايست توليد داخل باشد.
ج: زمان گشايش پاكات مالى متعاقبا اعالم خواهد شد.

د: مناقصه گران مى توانند براى رويت و دريافت اسناد مناقصه بدون پرداخت وجه به سايت www.tehrangasco.ir مراجعه نمايند.
ه: براى دريافت اسناد مناقصه نيز مى توانيد حداكثر تا 10 روز از انتشار اين آگهى با واريز مبلغ 600/000 ريال به حساب فوق الذكر به آدرس ذيل مراجعه نماييد.

و: هزينه درج آگهى مناقصه از برنده مناقصه اخذ مى گردد.
ز: آدرس ارســال اســناد ارزيابى كيفى و انجام مكاتبات: خيابان طالقانى، خيابان ايرانشــهر شــمالى، نبش خيابان اراك، پالك 160 طبقه پنجم بلوك 3 امور كاال (تلفن 

81972013) مى باشد.

روابط عمومى شركت گاز استان تهران

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان تهران 

(سهامى خاص)

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

قرار بود زبان دیپلماسی را در  و دست ب�ه نقد جهت گردش س��انتریفیوژ 
چرخ زندگی مردم به کار گیرند، مدعی بودند زبان 
دنیا را می دانند اما نتیجه مذاکرات هس��ته ای وین 
ه��م چیزی جز تَکرار تقریبا هیچ س��عد آباد نبوده 
اس��ت. 5 س��ال اس��ت ک��ه م��دام از برج��ام و 
دس��تاوردهایش می گویند و باغ س��یب و گالبی را 
وعده می دهند اما وعده صادقی از آنها دیده نش��ده 
اس��ت و امروز بعد از 5 س��ال مذاک��ره عده ای که 
معلوم نیس��ت با ما هس��تند یا بر ما از علت نتیجه 
ندادن مذاکره به خاطر آزمایش موش��کی که حتی 
خود س��ازمان مل��ل هم ارتباط آن را ب��ا برجام رد 
کرده بود س��خن می گویند!! انگار هستند تا به هر 
طریق��ی، طریق��ه خود را موثر جل��وه داده و به هر 
قیمتی نگویند ببخشید، اش��تباه تصور می کردیم! 
ق��رار بود زبانش��ان برای اعتراف ب��ه خطا بگردد و 
دهان منتق��د را هم نبندند اما..اما چیزی که امروز 
بعد از 5 س��ال مذاکره و س��فرهای متوالی نصیب 
جمهوری اسالمی شده است به گفته رهبری مورد 
نظر ما نبوده اس��ت. رهبری بارها تاکید کردند که 
ما برای برداش��ته شدن تحریمها مذاکره می  کنیم، 
اما هنوز هم عده ای هس��تند که فکر می کنند برای 
اختالف انداختن بین اروپا و امریکا و یا برای اثبات 
بدعهدی امریکا مذاکره کرده ایم!!! و با این حس��اب 
ب��از نس��خه مذاک��ره جدی��د و حربه اس��تفاده از 
دیپلماس��ی در برابر غلِط اضافه ترامپ را پیشنهاد 

می  دهن��د! برای این افراد 5 س��ال تدبیر و امید که 
دقیق��ا هم��ان نتایج و ش��اید بدتر از س��عدآباد را 

برایمان به ارمغان آورد مرور می کنیم.

تغییر تاکتیک!
تیمی ک��ه در ابتدای انقالب ج��زو گروه های 
رادیکال قرار داش��تند ک��ه از مالکیت خصوصی تا 
زدن ک��روات را بدبینام��ه می نگریس��تند و حاضر 
بودن��د ک��روات را قیچ��ی کنن��د!! با ی��ک تغییر 
اس��تراتژی که اصال مشخص نش��د چه بود! سر از 
مصالحه و دمکراس��ی و مذاکره در آوردند، آنوقت 
باالروندگان از دیوار س��فارت امریکا هم حامیشان 

لقب گرفتند تا در مسیری پای گزاریم که...
عاقبت مذاکرات س��عدآباد را مل��ت فراموش 
نمی کند، تعلیق داوطلبانه فعالیتهای هس��ته ای و 
اجرای خودخواسته پروتکل الحاقی که چیزی جز 
نزدیک ش��دن به فصل هفتم منشورملل متحد را 

عاقبت برایمان به ارمغان نیاورد.

وقفه 8 ساله
در هش��ت سالی که مذاکرات هسته ای توسط 
تی��م دیگری به جز خوش بینها دنبال ش��د گرچه 
توافقی امضا نشد، سفرهای زیادی صورت نگرفت، 
وزی��ر خارجه کش��ورمان ب��ا وزیر خارج��ه امریکا 
قدم نزدند و گرچه تلویزیون بیس��ت و چهار ساعته 
تصاویر تیم را پخش نمی کرد و گرچه مدال افتخار 
و سکه به آنها داده نشد، اما به جای آن جشن غنی 

سازی بیست درصدی را گرفتیم. جشنی که همه 
دست و دشمن را شوکه کرد و دوباره طرف مقابل 

را به میز مذاکره از موضع پایین کشاند.

برجام و هیچ!
اما بعد از بازگشت غرور آفرین حامیان مذاکره 
دوباره سفر و قدم زدن و .. شروع شد و حاصل آن 
بع��د از عکس یادگاری با 6 کش��ور مذاکره کننده 
و قدم زدن کن��ار رود و رفتن با ویلچر به مذاکره! 
برج��ام بود، برجامی که ما همه آن را عمل کردیم 

و طرف مکقابل نه!
باید بنویس��یم که امروز در راس��تای عمل به 
برج��ام، بیش از ۱2 هزار س��انتریفیوژ را از چرخه 
س��وخت خارج کردیم، تحقیق و توسعه برای غنی 
س��ازی در فردو را متوقف کرده، قلب رآکتور اراک 
را بی��رون آورده و داخل آن بت��ن ریزی کرده ایم. 
همه کارهایم��ان را هم آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی بارها تایید کرده است، اما امریکا امروز برجام 
را لغ��و کرده و اروپا هم در عمل همان هیچ امریکا 

را تکرار کرده است.

برجام و اروپا امریکا
برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که 
بعد از سه سال مذاکرات فشرده با غرب در عرصه نظر 

تصویب شد اما حاصلی برایمان به جای نگذاشت.
علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
در اسفند ماه س��ال 94 جزو اولین کسانی بود که 

به رفتار امریکایی ها در قبال اجرای برجام واکنش 
نش��ان داد و اعالم کرد طرف غربی در انجام برخی 
از تعه��دات خود در برداش��تن تحریم ه��ا از جمله 
تحریم های بانکی تأخیر داش��ته است. گفته ای که 
عکس العمل رئیس جمهور را هم درپی داشت و در 
۱6 اس��فند 94 در پاسخ به اظهارات صالحی گفت: 
ایشان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیست، 
وزیر خارجه هم االن نیست. ایشان مسئول سازمان 
انرژی اتمی است. با وجود این روحانی نیز آن موقع 
ب��ه صورت تلویحی از بدقولی ه��ای امریکایی ها در 
اجرای برجام پرده برداشت و گفت: امریکایی ها در 
ارتباط گیری شرکت های جهانی بیمه با کشتی های 
ایرانی و اجازه ب��ه هیأت مذاکره کننده ایرانی برای 
مذاک��ره درخصوص بقی��ه موضوعات ب��ا جهانیان 

همانند برجام، مانع تراشی می کنند.
اجرایی نش��دن تعهدات طرف غربی در برجام 
باعث ش��د ت��ا ظری��ف همانند دکت��ر صالحی در 
فروردین 95 به این موضوع واکنش نش��ان داده و 
بگوید ما فقط از آمریکایی ها یک چیز می خواهیم و 
آن هم این است که امریکایی ها در زمینه تبادالت 
اقتصادی و بانکی ایران با طرف های اروپایی دخالت 
نکنند. مردم ایران می خواهند ش��اهد نتایج توافق 
هس��ته ای باش��ند. ما بیش از 30 م��اه در یکی از 
فشرده ترین مذاکرات شرکت نکرده ایم که اکنون 

فقط یک سند خالی داشته باشیم.
چن��د روز قبل از آن هم رئیس وقت کل بانک 
مرکزی، ولی اهلل س��یف نیز بعد از دیدار خصوصی 
با وزی��ر خزانه داری امریکا تصری��ح کرده بود که 
برجام تاکنون هیچ دس��تاورد اقتصادی برای ایران 
نداشته اس��ت. امکان دسترس��ی به ۱00 میلیارد 
دالر دارایی های مس��دود شده را نداریم، بانک های 
اروپای��ی نیز کماکان نگ��ران نقض قوانین امریکا و 

مواجه شدن با جریمه های سنگین هستند.

راه حل مقاومتی
با وج��ود تم��ام ناکامی ه��ا از اج��رای ناقص 
برج��ام در مقطع فعلی و امتیازات نقد داده ش��ده 
و امتیازات نس��یه گرفته نشده، باید براساس گفته 
رئی��س جمهوری پ��س از خروج امری��کا از برجام 

کاری عملی صورت گیرد.
مق��ام معظم رهب��ری از اقتص��اد مقاومتی به 
عن��وان راه حل اساس��ی ی��اد ک��رده و آن را بارها 
پیش��نهاد دادند که م��ورد تأیید اکث��ر نخبگان و 
اندیش��مندان حوزه اقتصادی و سیاسی کشور نیز 

قرار گرفته و می توان از آن بهره برد.
تجرب��ه کش��ورهایی مانند آمریکا ، فرانس��ه ، 
انگلیس و آلمان که از جمله بزرگترین اقتصادهای 
جهانی محسوب می ش��وند نیز مؤید صحیح بودن 
مس��یر اجرای اقتصاد مقاومتی است. این کشورها 
نیز یکی از اصلی ترین پایه های توسعه پایدار را در 
حمایت از تولید داخل��ی می دانند. لذا دولتمردان 
ما نیز بای��د این موضوع را خ��وب درک کنند که 
هرگز با نگاه برون مرزی نمی توان بهشت خیالی را 
برای کش��ور عملیاتی کرد و با این شیوه کشور به 
رشد و توسعه دست نمی یابد. برجام امروزه سنگ 
محک خوبی اس��ت در اثبات پرخط��ر و پرهزینه 
بودن ن��گاه برون گرایانه و توج��ه بیش از پیش به 
ت��وان و ظرفیت های بومی کش��ور. امید اس��ت با 
تالش مسئولین و دلسوزان، دستاورد بزرگ برجام 
ک��ه همان به خود آمدن و در زمین دش��من بازی 
نکردن بود، راهگش��ای آینده کش��ور و حرکت در 
مس��یر باور به ش��عار ما می توانیم و اجرای اقتصاد 

مقاومتی با اتکا به توان بومی شود. 
حال بای��د ببنیم تیم تدبی��ر و امید راضی به 
درس گرفت��ن دوباره پیمودن راه خطا می ش��ود و 
دیپلماس��ی را با اقتصاد مقاومتی تعویض می کند 

یا خیر.

نتیجه سال ها سفر و مذاکره موافقان و خوش بین های به غرب چه بوده است؟

َتکرار هیچ

رحیم پور ازغدی: 
کسی که شعور سیاسی داشته باشد از مذاکره دوباره با آمریکا حرف نمی زند


