دیدگاه

امروز مردم باید هوشیارتر از گذشته مسیر مقاومت را ادامه دهند

نماینده سابق مجلس گفت :وضع تحریمهای تازه از یکسو و تغییر لحن آمریکا از
س��ویی دیگر نشاندهنده نبود یک هارمونی یکنواخت در درون دولت آمریکاست و به
همین دلیل مردم ما امروز باید هوشیارتر از گذشته مسیر مقاومت و مقابله را ادامه دهند.
ابراهی��م نکو اظهار کرد :ما در مقاطع مختلف ،بدعهدیهایی از س��وی آمریکا و
سردمداران آن شاهد بودیم و این بدعهدیها مختص به یک جناح نیست .هم دموکراتها
و هم جمهوریخواهها هر کدام در زمانی بد عهدیهایی را نسبت به ایران مرتکب شدند.
وی با بیان اینکه سخنان رهبری در روز  ۱۴خرداد ناظر بر این نکته بود که باید مراقب
باشیم که تغییر لحن رؤسای جمهور آمریکا ما را تحت تأثیر قرار ندهد ،اظهار کرد :از آنجا که
در درون نظام سیاسی آمریکا یک طرز تفکر تأثیرگذار درباره ایران وجود دارد و همان طرز
تفکر در لباسهای مختلف و در مقاطع گوناگون و اشکال متفاوتی خود را نشان میدهد پس
ما باید بدانیم که نباید فریب این آدرسهای غلط داده شده توسط آنان را بخوریم.

نظرگاه

میکروفون باز

برای ایرانی جماعت« ،نشدن» وجود ندارد

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت :دشمنان ایران اسالمی از ابتدای انقالب
به ش��یوههای مختلف همواره در فکر ایجاد یأس در آحاد مختلف جامعه به ویژه
جوانان ،دانشجویان و اساتید دانشگاهها بودهاند اما به لطف الهی پیروز نمیشوند.
حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر بیانیه گام دوم انقالب را راهکاری برای پایان دادن به
وابستگیهای بودجهای دانست و افزود :نباید به اعتبارات و بودجههای دولتی وابسته بود.
در رشد علمی باید آتش به اختیار عمل کرد و از پشتیبانیهای دولتی چشمپوشی کرد.
وی افزود :باید روحیه «توانس��تن» را در دانش��گاهها تقویت کرد .به نظر بنده حضور
دانشگاهیان در مراکز و شهرکهای صنعتی دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری موجب
کمرنگ شدن روحیه بیانگیزگی و ناامیدی و برگشت روحیه نشاط در آنان میشود .باید
پنجرهها را باز کرد و به واقعیتهای تلخ و شیرین جامعه نگاه کرد تا به خوبی مشاهده شود
در فضای تحریم چه کارهای بزرگی به دست جوانان این مرز و بوم انجام شده است.

پذیرش اف.ای.تی.اف و پالرمو در این شرایط عین ذلت است

نماینده محالت در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :پذیرش اف.ای.تی.اف و
پالرمو در این شرایط عین ذلت است و ما تن به ذلت نمیدهیم.
علیرضا سلیمی گفت :متاس��فانه برهنگی فرهنگی در حال تبدیل شدن به
فرهنگ برهنگی است ،این چه اتفاق بود که در شمال کشور رخ داد؟ آیا مسئول
این موضوع ش��رک نمیکند؟ چه کس��ی متولی اس��ت؟ آقای رئیس جمهور شما
متولی هستید؟ وی افزود :شاهد بودیم که وزیر امور خارجه آمریکا از ما خواسته که
اف.ای.تی.اف و پالرمو را تصویب کنیم .ا ُف بر غیرت کس��ی که در این ش��رایط از اف.ای.
تی.اف و پالرمو دفاع کند؛ اگر این دو برای ما منفعتی هم داشته باشند باید توجه کنیم
که پذیرش این دو در این شرایط عین ذلت است و ما تن به ذلت نمیدهیم.
س��لیمی گفت :برخی حقوقبگی��ران با لطایف الحیلی قانون را دور زدند و امس��ال
افزایش حقوق نجومی داشتهاند ،به این موضوع نیز توجه شود.

رویـکرد
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چشمان چپی که به دست غیر خیره میشود؛

ادامه از صفحه اول

ماجرا از این قرار است که نمیتوان ذوقزدگی
رسانههای دولتی و زنجیرهای از مذاکره ایران با این
واس��طهها را نادیده گرفت و ای��ن ذوقزدگیها در
رئیس این واسطهها
ِ
حالی است که ما پیش از این با
یعنی دولت آمریکا مذاکره کردهایم.
روز گذشته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به
ای��ران آمد تا مثال پادرمیانی کند! اما مگر نه اینکه
یکی از شروط میانجیگری بیطرفی است؟! چطور
ماس با همه این س��ابقه بدعهدی آلمان در برجام
و حت��ی قبلتر از آن فروش س�لاح ش��یمیایی به
عراق برای ش��یمیایی کردن رزمندگان و آزمایش
روی آنها ،به خود اجازه داده میانجی شود و برخی
اصالحاتیها هم با فراموشی سابقه آلمان آنها را به
میانجیگری پذیرفته و ذوقزده شدهاند!!! یا حتی
ژاپن؟!
به جز ماس؛ آبه ش��ینزو ،نخستوزیر پادشاهی
ژاپ��ن نی��ز قرار اس��ت چهارش��نبه  ۲۲خ��رداد در
رأس ی��ک هیئت عالیرتبه به تهران س��فر کرده و
میانجیگری کند .س��فر آبه به تهران نخستین سفر
ی��ک مقام عالیرتبه این کش��ور به ای��ران در تمام
 40س��ال گذش��ته است و س��ریع و  24ساعته هم
نیس��ت و س��ه روزه خواهد بود و تا  24خرداد ادامه
مییابد .رس��انههای غربی و به خصوص آمریکاییها
طی روزهای گذش��ته سفر نخستوزیر ژاپن را برای
میانجیگ��ری وی بین ایران و آمریکا مطرح کردهاند
که با این فرض «آبه» حامل پیامهایی از آمریکا برای
ایران اس��ت .اما پیش از این پ��در او نیز تالش کرد
میانجی صلح ایران و عراق شود که شکست خورد.
دو هفته پیش از این ،نخس��توزیر ژاپن پس
از دیدار با ترامپ در نشس��ت خبری مش��ترک با
وی درب��اره ایران گفته بود :ما در زمان مناس��ب،
مواضعمان را در قبال ای��ران اعالم کردهایم .صلح
و ثب��ات خاورمیان��ه ،برای ژاپن ،آمری��کا و جامعه
جهانی بس��یار مهم اس��ت .برای ب��ه صلح و ثبات
رساندن خاورمیانه ،هرکاری بتوانیم انجام خواهیم
داد .تنشه��ا حول ای��ران باید کاه��ش یابد و به
اختالف نظامی منجر نشود.
«تارو کونو» وزیر خارجه ژاپن هم چهار روز پیش
اعالم کرد که کش��ورش از موقعی��ت خود به عنوان
دوست دو کشور آمریکا و ایران برای کمک به کاهش

عادت به گدایی

تنشها بین تهران و واشنگتن استفاده خواهد کرد.
در همین موضوع ،نانوا کناری عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به در
پیش بودن سفر نخستوزیر ژاپن به کشورمان گفت:
این سفر به پیشنهاد و توصیه ترامپ انجام میشود.
زیرا ترامپ از ژاپنیها خواسته است تا میان آمریکا
و ایران میانجیگری کند .عضو کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس افزود :آمریکاییها
میخواهند به هر قیمتی که ش��ده با ایران مذاکره
کنند و وقتی با پاسخ منفی ایران روبهرو شدند ،به
کش��ورهایی چون سویس و ژاپن پیشنهاد دادند تا
نقش میانجی را بازی کنند.
نانوا کناری بیان داش��ت :به احتمال فراوان آبه
شنیزو نخستوزیر ژاپن ،حامل پیامی از سوی ترامپ
برای ایران خواهد بود.
پیامرسان ترامپ برای داللی میآید
ام��ا در تحلیل ص��ورت گرفت��ه روزنامه کیهان
درباره سفر «آبه» اینطور نوشت :برخالف فضاسازی
کاذب رس��انههای دولتی و زنجیرهای ،مقامات ژاپن
ب��رای میانجیگ��ری و حفظ برج��ام و ارتقای روابط
اقتصادی به ایران نمیآیند ،بلکه اینها تنها در نقش
«پیامرس��انهای ترامپ» به ایران س��فر میکنند و
هدف اصلی صرفا داللی برای پیادهسازی خواستههای
زیادهخواهانه رئیسجمهور آمریکا است.
نقش این واس��طهها این است که به خیال خام
خود با دادن وعدههای نس��یه ،مس��یر امتیازگیری
یکطرفه آمریکا از ایران را هموار کنند .در حقیقت
ژاپن و آلمان میانجی نیس��تند ،بلکه با کاله گشاد
آمریکا میآیند.
پیش از این مقامات اروپایی و آمریکایی صراحتا
اعالم کرده بودند که به دنبال توافق تکمیلی با ایران
هستند .توافقی که در آن محدودیتهای برجامی ایران
دائمی شده و موضوع موشکی و منطقهای نیز به آن
اضافه شود .پس هدف اصلی ،تعمیم خسارت محض

معاون سابق دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی
تر يبــــو ن
گف��ت :تعبیر آق��ای روحانی ای��ن بود که
مذاکره با آمریکا مانند س��وار ش��دن بر بنز است ،مذاکره با اروپا
مانن��د پیکان و مذاکره با غیرمتحدها مانند دوچرخه ،خب حاال
که اجازهی مذاکره با آمریکا را نداریم با اروپاییها مذاکره کنیم.
علی باقری معاون س��ابق دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی در
نشستی که به میزبانی اتحادی ه انجمنهای اسالمی دانشجویان
اروپا برگزار ش��د ،در جمع دانشجویان خارج کشور به صورت
ویدئو کنفرانسی در رابطه با برجام به سخنرانی پرداخت.
باقری در ابتدا درباره س��وال یکی از دانشجویان پیرامون
شرایط کلی پروند ه هستهای ایران و سابقه مذاکرات هستهای
گفت :در گذش��ته  3کش��ور اروپایی میگفتند که االن از نظر
سیاس��ی یک دیوانه در آمریکا رئیس جمهور است و بوش در
صدد و به دنبال بهانه اس��ت که پس از حمله به افغانس��تان و
ع��راق ،به ایران نیز حمله کند ول��ی ما اروپاییها نمیخواهیم
این اتفاق رخ بدهد ،پس بیایید مذاکره کنیم.
وی افزود :امریکا میخواهد از ش��رایط موجود سو استفاده
کند اما ما نمیخواهیم درگیری ایجاد شود ،پس بیایید به نوعی
آتشبس برس��یم؛ بدی��ن صورت که ما جل��وی امریکا
میایس��تیم تا پرونده به شورای امنیت نرود؛ شما
هم برنامههای هستهای را تعلیق کنید تا مذاکره
کنیم .باقری تصریح ک��رد :این که ما پذیرفتیم
فعالیتهای هستهای را تعلیق کنیم ،یک بدعت
در س��ابق ه آژانس انرژی اتمی بود که هیچ کشور
دیگری تا قبل از آن این کار را انجام نداده بود.
معاون سابق دبیر شورایعالی امنیت
ملی ادام��ه داد :در فصل آخر یا
یکی مانده به آخر کتاب آقای
موسویان هم آمده که یکی از
تحلیلهای اروپاییان این بود

این روزها ظاهرا کار نکردن و
درحـــاشيه
حرف زدن در حال تسری به
بخشهای مختلف دولت است« .رضا اردکانیان»،
وزی��ر نی��رو ،در مصاحبه ب��ا ایلنا با انتق��اد از زیاد
ب��ودن مصرف انرژی در ایران گفته اس��ت« :علت
اینکه تحریم ش��دیم همین ب��د عادتی در مصرف
است ،تحریم کنندگان فهمیدهاند نقطه ضعف ما؛
مصرف اس��ت .ما جامعهای مصرفی هس��تیم؛ چرا
چین اینگونه تحریم نمیش��ود؟ چون با یک وعده
غذا هم رفع گرس��نگی میکنن��د ».وی میافزاید:
 ۴۰سال فرصت داشتهایم خودمان را از شیر نفت
ج��دا کنی��م و نکردی��م ،آنه��ا نقطه ضع��ف ما را
فهمیدهان��د و دائ��م از هم��ان ناحیه فش��ار وارد
میکنن��د .چون بیش��تر از متوس��ط کش��ورهای
صنعتی و توس��عه یافت��ه غذا میخوریم ،بیش��تر
میپوش��یم و س��رانه مس��کونی باالتری داریم ،در
مقابل احس��اس رضایتمندی و خوشبختیمان هم
ی��ک صدم اس��ت ،بای��د چارچوبه��ای ذهنی را

برجام به دیگر مولفههای قدرتساز ایران است.
ذوقزدگی رس��انههای دولت��ی و زنجیرهای از
مذاکره ایران با این واس��طهها در حالی اس��ت که
رئیس این واس��طهها یعنی دولت
ِ
ما پیش از این با
آمریکا مذاکره کردهای��م .مذاکرهای که با آن همه
س��ر و صدا و خوش��حالی به برجام ختم شد .اما با
این وجود با توجه به اینکه به اس��تناد گزارشهای
آژانس ،ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرد اما
آمریکا هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ ،به
صورت فاحش برجام را مکررا نقض کرد.
نبای��د فراموش ک��رد که اوال ای��ن میانجیها
بیطرفی نیس��تند و ثانیا اگر هدف پیامرس��انها،
کاهش تنش و حفظ برجام اس��ت ،مخاطب اصلی
این پیام ،آمریکاس��ت .ژاپن و آلمان به جای ارائه
وعدههای س��رِخرمن به ایران ،باید از آمریکا بابت
عهدشکنی در برجام سؤال کنند و واشنگتن را به
اجرای تعهدات برجامیاش توصیه کنند.

تضمین موفقیت سفر نخستوزیر ژاپن
در همینب��اره ،کیوان خس��روی س��خنگوی
ش��ورای عالی امنیت ملی درباره سفر برنامهریزی
شده نخستوزیر ژاپن نوش��ته است« :تالش برای
"بازگش��ت آمریکا به برجام و جبران خسارتهای
وارد ش��ده ب��ه ای��ران" و "رف��ع تحریمه��ای فرا
سرزمینی واش��نگتن علیه کشورمان" که هر دو از
اصول مورد پذیرش و تاکید جامعه بینالمللی است
میتواند تضمینی برای موفقیت س��فر نخستوزیر
ژاپن باشد».
چرا نیازمند میانجی نیستیم؟
دلیل اینکه ما میانجی الزم نیس��تیم این است
که جمهوری اس�لامی هیچگاه از خط��وط قانونی
تعه��دات بینالمللی چ��ون برج��ام ،ان.پی.تی و...
عدول نکرده اس��ت و همواره طرف مقابل است که
با تهمتهای ناروا بر خالف تایید بینالمللی متعهد

بودن جمهوری اسالمی ،با زیادهخواهی تعهد را برهم
زده است ،پس بیش از اینکه ما نیازمند واسطهگری
برای مدیریت افکار عمومی!! باشیم نیازمند افرادی
هس��تیم که به طرف مقابل ای��ران بفهمانند که به
تعهداتشان بازگشته و تعهدات را عملیاتی کنند!
رابطه بین ایران و ایاالت متحده
واسطهبردار نیست
سیدحسین نقویحس��ینی اما درباره سفر آبه
شینزو نخس��توزیر ژاپن به کشورمان گفت :ژاپن
از ش��رکای سنتی جمهوری اس�لامی ایران است،
م��راودات این کش��ور همیش��ه با ما مثب��ت بوده
بنابراین این سفر برایمان بسیار اهمیت دارد.
این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد:
در خبرها گفته میش��ود آبه شینزو حامل پیام از
طرف غربیها است ،باید بگویم ایشان اولین کسی
نیست که پیام غرب را به ایران میآورد.
وی تاکید کرد :ایاالت متحده این روزها برای
مذاکره با ایران بسیار واسطهتراشی میکند یه روز
سوئیس روز دیگر عراق و یک زمانی کشور دیگری
را پیامرس��ان میکند باید گفت سیاست جمهوری
اسالمی ایران درباره این امر آشکار و روشن است.
نماین��ده م��ردم ورامین در مجلس ش��ورای
اس�لامی گف��ت :تا هنگام��ی که آمری��کا بر طبل
تهدید ،تحریم و فش��ار بکوب��د و رفتارش را تغییر
ندهد ،غیر عقالنی اس��ت که ما باب مذاکره با این
کشور را به رویش باز کنیم.
اما در این بین علی بیگدلی دیپلمات سابق و از
فعالین اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه همدلی
گفت« :آقای آبه با دو هدف به ایران میآید .هدف
اول ای��ن اس��ت که از ب��روز جنگ بین دو کش��ور
جلوگی��ری کند ت��ا از این طریق ،ه��م ایران و هم
آمریکا و البته هم جامعه جهانی را از ش ِر هزینههای
جنگ نظامی خالص کند .در قدم دوم ،حتماً آقای
آبه سعیاش را به کار میگیرد تا چالش فعلی را که
روز به روز بیش��تر میشود ،کنترل کند و فضا را به
نوع��ی مدیریت کند تا بلکه ایرانیها و آمریکاییها
اگ��ر همچنان تصمیم به تداوم قط��ع رابطه دارند،
حداقل از جدل و رویاروییهای ضرررسان ممانعت
کنند».

باقری:

روحانی میگفت مذاکره با آمریکا بنزسواری
و مذاکره با اروپا پیکانسواری است
که از آنجایی که ایران نیاز به س��وخت هس��تهای برای نیروگاه
بوش��هر و س��ایر نیروگاهها دارد و همچنین ق��ادر به تولید این
س��وخت نیست ،برای دسترسی ایران به بازار سوخت هستهای،
بای��د تمام فعالیتهای خ��ود در این زمین��ه را تعلیق کند؛ ما
حتی تضمین میدهیم که برای تمام متخصصان ،تکنسینها و
کارگران صنعت هستهای ایران که بدین واسطه بیکار میشوند،
در داخ��ل ایران کار ایجاد کنیم؛ که آقای روحانی در نامهای به
سوالنا و البرادعی؛  14یا  16ایراد به پیشنهاد اروپاییها گرفت.
وی تصریح کرد :ش��روع فرایند تعلیق برنامههای هستهای
ایران در دولت اصالحات و توس��ط آق��ای روحانی بود و بعدتر
هم در همان دولت و به دست آقای روحانی تعلیقها شکسته
ش��د .باقری یادآور شد :همچنین اولین قطعنامه و تحریم
ش��ورای امنیت علیه ایران ،به دلیل نقض و خارج شدن
ایران از توافق با سه کشور اروپایی بود ،پس اولین تحریم
ناشی از نقض توافق توسط دولت اصالحات بود.
مع��اون س��ابق دبی��ر
شورایعالی امنیت ملی گفت:
هدف نظام و نظر عقالیی در
تواف��ق هس��تهای ،فقط رفع
تحریمه��ا بود ،ن��ه صرفا یک
تواف��ق .اولین گام ای��ن بود که
اصال طرف مقابل قانع شود که

در رابطه با رفع تحریمها صحبت انجام شود .مسئل ه بسیار مهم
در هر مذاکرهای ،براورد طرفین از توان یکدیگر است .زمانی که
ص��دام حمله کرد ،براوردش این بود که در ایران اقالب ش��ده و
ارتش به دلیل تصویه تضعیف ش��ده و بلبشو و بیسامانیست و
میتواند حداکثر در عرض یک هفته ،به تهران برسد؛ اما چیزی
که صحنه را عوض کرد و براورد را تغییر داد ،مقاومت مردم بود.
وی اف��زود :آق��ای کوپ��ر از مس��ئوالن مذاکرهکننده تیم
انگلیسی به بنده گفت که از مهر  82تا مرداد  84برآورد ما این
بود که ش��ما ضعیف هستید چون شرایط را قبول میکردید و
س��ریع عقبنش��ینی میکردید .خب ما باید تالش میکردیم
این براورد تغییر پیدا کند؛ بنابراین اس��تراتژی این بود که در
جبهه سیاس��ی مقاومت کنیم و تی��م مذاکرهکننده تبدیل به
س��یبل حمالت شود و همزمان در مسائل فنی پیشرفت کنیم
تا برآورد آنها نسبت به ما تغییر پیدا کند.
معاون سابق دبیر شورایعالی امنیت ملی اضافه کرد :برای
مثال غنیسازی اورانیوم در خاک ایران زمانی خط قرمز آمریکا
بود ولی در شهریور  1390براوردشان عوض شد و اعالم کردند
که ساخت سالح هستهای خط قرمز آمریکاست.
باقری گف��ت :تعبیر آقای روحانی این ب��ود که مذاکره با
آمریکا مانند س��وار ش��دن بر بنز اس��ت ،مذاکره با اروپا مانند
پیکان و مذاکره ب��ا غیرمتحدها مانند دوچرخه ،خب حاال که
اجازهی مذاکره با آمریکا را نداریم با اروپاییها مذاکره کنیم.

آقای وزیر! چین تحریم نمیشود چون مسئوالن بیکار و پرحرف ندارد!

اصالح کنیم.
این سخنان آن قدر غیرکارشناسانه و کودکانه
اس��ت که بهترین فرض برای آقای وزیر این است
که فرض کنیم ایش��ان در حالت عادی نبوده است
چراک��ه هر کس��ی که با حداقل��ی از اوضاع جهان
آشنا باشد میداند که چه تفاوتهایی میان اقتصاد
ایران و چین ،بزرگی آنها ،حضور چین در ش��ورای
امنیت و بسیاری مسایل دیگر وجود دارد.
از قرنه��ا پی��ش گفتهان��د م��ردم ب��ر دی��ن

حاکمانش��ان هستند .وقتی مردم ببینند مسئولین
بری��ز و بپاش میکنند ،با هزار اس��کورت و خدم و
حش��م رفت آم��د میکنند ،از آس��ایش خود برای
مردم کم نمیکنند و از لتیان تا س��فر کیش شان
به راه است ،چرا باید گزینه صرفه جویی را انتخاب
کنند؟ البد فکر کرده اید که مردم باید صرفه جویی
کنند تا مسئولین بتوانند بیش تر تفریح کنند؟
وزیر نیرو خ��ود چندی پیش گفته بود که دو
فرزند او در خارج از کش��ور تحصیل میکنند .اگر

این سخنان آن قدر غیرکارشناسانه و کودکانه است که بهترین فرض
برای آقای وزیر این است که فرض کنیم ایشان در حالت عادی نبوده است
چراکه هر کسی که با حداقلی از اوضاع جهان آشنا باشد میداند که
چه تفاوتهایی میان اقتصاد ایران و چین ،بزرگی آنها ،حضور چین
در شورای امنیت و بسیاری مسایل دیگر وجود دارد

ای��ن س��خنان در باب صرف��ه جویی
از زبان کس��ی بی��رون میآمد که
الاق��ل خ��ود در زندگ��ی اش
س��اده زیس��ت اس��ت شاید
کمتر برای مخاطب گران
میآم��د .مس��ئولی ک��ه
خود میگوید فرزندانش
ب��ه ج��ای تحصی��ل در
دانش��گاههای ایران به خارج از
کشور رفتهاند بهتر میداند که با
زندگی یک وع��دهای نمیتوان
خرج تحصیل در خارج از کشور
را پرداخت کرد .کسی که آلوده
است نیم تواند از دیگران انتظار
پاکی داشته باشد.
وزیر نیرو باید توضیح دهد به

بیگدلی در ادامه گفت« :دس��تگاه دیپلماسی
ایران باید هوشیاری باالیی داشته باشد و هر آنچه
الزم اس��ت انجام بدهد تا از این طریق ،آبه دست
خالی تهران را ترک نکند .ما میتوانیم ،ضمن طرح
نقطه نظراتمان پیشنهادهایی منطقی و مهمی را
پیش روی نخستوزیر ژاپن قرار بدهیم تا بتوانیم
از س��فر نفر اول یکی از مهمتری��ن و محبوبترین
کشورهای جهان بهرهوری الزم را ببریم».
امید به شرق به بهبود رابطه با غرب!
ظاه��را کاس��بان برجام که امروز به کاس��بان
ت��رس از جنگ تغییر ش��کل دادهاند دس��ت بردار
نب��وده و بنای تغییر رویه ندارند .این خوش��حالی
از س��فر نخستوزیر ژاپن به عنوان یکی از شرکای
جدی و مورد اعتماد امریکا به خودی خود عجیب
اس��ت ،اما عجیبتر آنجاست که از سفر آبه شینزو
به دنب��ال میانجیگیری ب��رای کاهش تنشهای
بین ایران و آمریکا هس��تند ،گویی که از منشا این
تنشه��ا خبردار نبوده و تجربه همین س��ه س��ال
پیش در اعتماد به آمریکا در برجام را ندیدهاند.
این امی��د قطع نش��ده به خارج از کش��ور تا
آنج��ا قاب��ل تعجب اس��ت ک��ه پس از یک س��ال
مهلت به اروپا و بعد از گذش��ت بیش از  30روز از
ضرباالج��ل  60روزه هنوز اروپا هیچ عمل جدی
انجام نداده اس��ت ،اما برخی امیدوار هس��تند که
بتوان آمریکای قلدر و عهدش��کن را با هر ترفندی
ب��ه اصل برجام برگردانن��د و تعهداتش را نیز اجرا
کند! این امر وقتی بیش��تر قابل تامل میشود که
برخی مسئوالن به امریکاییها در صورت برگشت
ب��ه برج��ام و انجام تعهدات س��ه س��ال قبل قول
مذاکره مجدد هم میدهند!
اما همه این تفاس��یر به جز گدایی از دیگری
نمیتواند تعبیر دیگری داش��ته باشد ،اصالحاتیها
حت��ی اگر داعیه انقالبیگ��ری و آرمانخواهی هم
نداش��ته و فقط به منافع ایران فکر کنند هم نباید
اجازه دهند کش��ورهایی غیر بیطرف��ی با پرویی
بدون انج��ام تعهدات خود وارد دایره میانجیگری
ش��وند چراکه این جمهوری اسالمی نیست که زیر
میز توافق زده و اگر میانجیگری دلس��وز س��راغ
دارند به س��مت امریکا و غرب بفرستند تا تعهدات
برجامیشان را اجرایی کنند.

وی افزود :برجامی که در تیرماه  94به توافق رسید ،هیچ
وقت به آن ش��کل در داخل ایران توس��ط هیچ مرجعی مورد
پذیرش قرار نگرفت ،به مجلس شورای اسالمی رفت و  9شرط
روی آن گذاشتند ،به شورای عالی امنیت ملی رفت و چندین
ش��رط روی ان گذاشتند ،خود رهبری هم عالوه بر تمام اینها
شروط دیگری روی آن گذاشت.
باق��ری گفت :میتوانس��تیم با کمک روس��یه تحریمهای
موش��کی را برداریم چ��ون آنها هم معطوف بودن��د به توانایی
حم��ل س�لاح هس��تهای و منطقا پ��س از برج��ام باید ملغی
میشدند اما در مذاکرات ضعیف عمل کردیم.
معاون س��ابق دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی درباره سوالی
پیرامون بسته پیشنهادی اروپاییها تا چه حد عملی و کاربردی
اس��ت؟ و راه برونرفت از این شرایط چیست؟ گفت :اینستکس
یک سازوکار تحقیرآمیز و ذلتآور برای ملت ایران است؛ بدین
صورتی که صرفا کاالهای غیرتحریمی (که عمدتا تنها ش��امل
غذا و دارو میش��وند) آن هم با مناب��ع ارزی و مالی خودمون
تحت نظارت ش��دید وارد کشور شود .وی اظهار داشت :دولت
در برجام امتیازات زیادی داده و برای سالها تعهدات سنگینی
ب��رای ملت ایجاد کرده که نمیتوان به س��ادگی از زیر بار آن
خارج شد مانند قضیهی از دست دادن بحرین ،تجویز کلی آن
است که به نوعی مقاومت درونزا ایجاد کنیم و مسیر را پیش
برویم تا برایند در سالهای آینده عوض شود.
باقری افزود :یک نفر از آنهایی که در س��ال  1388ش��عار
میدادند که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ،حاضر نیس��تند
در راه ایران از جانگذش��تگی کنند ،تمام آنهایی که ش��هید و
جانب��از ش��دند و در جنگ تحمیلی مقاوم��ت کردند ،تماما به
خاطر آرمانهای دینی و امام حسین و حفظ اسالم بوده ،بروید
وصیتنامههایشان را مطالعه کنید و ببینید که کدامشان غیر از
این بوده است .علت حفظ شدن خاک ما در دوران دفاعمقدس،
تماما آرمانهای دینی بود ه است.

عنوان عضوی از هیات دولت تا کنون چه تالش��ی
کرده است که در حوزه مسئولیت خود گامهایی
در جهت صرفه جویی بردارد؟ وزارت نبرو چرا
برخوردی با استخراج پرهزینه بیت کوین که
برق زیاد و ارزان کش��ور در مقایسه با
کش��ورهای دیگر را ه��در میدهد
نمیکن��د؟ چ��را با اس��تخرهای
شخصی یک درصدیهای جامعه
که منابع آبی کش��ور را به تاراج
میبرند برخورد نمیش��ود؟ برای
بهینهس��ازی تولید ب��رق و تولید
برق با اس��تفاده از خورش��ید چه
کاری انجام داده است؟
ش��اید اگر وزی��ر قب��ل از زدن این
حرفه��ا اندکی ب��ه زیرمجموعه خود
و عملک��ردش ن��گاه میک��رد دیگ��ر
این س��خنان کوته فکران��ه را به زبان
فردانیوز
نمیآورد.
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مخاطب شمایید
مرتب گفتم به آمریکاییها نمیشود اعتماد
کرد اما بعضیها سختشان بود قبول کنند

همین مذاکرات هس��تهای و برجام اس��ت که امروز
مسئولین دستگاه دیپلماسی خود ما و همان کسانی که
در ای��ن مذاکرات از اوّل تا آخر حضور داش��تند ،همینها
دارند میگویند آمریکا نقض عهد کرده اس��ت ،آمریکا زیر
ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئوالنش و وزیر خارجهاش
و دیگران ،از پش��ت دارد تخریب میکند ،مانع ارتباطات
اقتصادی کش��ور با کش��ورهای دیگر دنیا اس��ت؛ این را
مس��ئولین خود برجام دارند میگویند .این حرفی اس��ت
که بنده البتّه از یک س��ال پیش و یکس��الونیم پیش،
مرتّب تکرار ک��ردم که به آمریکاییها نمیش��ود اعتماد
کرد -بعضیها سختشان بود قبول کنند -امّا امروز خود
مسئولین ما [میگویند] .همین هفتهی گذشته ،مسئولین
محترم مذاکره[کنندهی] ما با طرفهایشان در اروپا جلسه
داشتند؛ همین حرفها را مسئولین ما به آنها گفتند و آنها
جواب نداشتند؛ گفتند شما این نقض عهد را کردید ،این
تخلّف را کردید ،این کاری را که باید انجام میدادید انجام
ندادید ،از پشت سر اینجور تخریب کردید ،آنها هم جوابی
نداش��تند بدهند؛ شش ماه هم از امضای برجام میگذرد،
هیچ تأثیر محس��وس و ملموس��ی هم در وضع معیشت
ال
مردم به وجود نیامده است؛ [درحالیکه] خب ،برجام اص ً
برای برداشتن تحریمها بود؛ برای اینکه تحریمهای ظالمانه
برداشته بشود .مگر غیر از این است؟ خب برداشته نشده؛
حاال میگویند بتدریج ،یواش یواش دارد درس��ت میشود!
مگر بحث س ِر یواش یواش بود؟ آن روز مسئولین ،هم به ما
میگفتند ،هم به مردم میگفتند که در این مذاکرات ،قرار
بر این است که وقتی ایران تعهّدات خود را انجام میدهد،
یکباره همهی تحریمها برداشته بشود؛ یعنی این مانعی که
آمریکا س��ر راه ملّت ایران ظالمانه و خباثتآمیز به وجود
آورده بود ،برداشته بشود؛ خب حاال شش ماه از این موعد
گذشته است ،برداشته نشده؛ شش ماه برای یک مملکت
هشتاد میلیونی زمان کمی است؟
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سیاست مجازی
تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
گام مهمی در عرصه تجارت خارجی است

مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه نوشت:
تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با
مصوبه دیروز مجلس وارد فاز اجرایی ش��د گام مهمی در
عرص��ه تج��ارت خارجی ایران و گس��ترش مب��ادالت با
همسایگان شمالی اس��ت .بیش از  ۵۰۰کاالی صادراتی
ایران به روسیه ،قزاقستان ،بالروس ،ارمنستان و قرقیزستان
از تعرفه ترجیحی یا صفر برخوردار شده است.

ننجون
برای ننجون "کرکس" فرستادند

بعد از داغ ش��دن مباحث مربوط به پرس��توها و
یک کالغ چهل کالغ پرونده قتل "اوش��ون" به دست
"ایش��ون" ننجون نیز با ارسال نامه سر و ته گشادهای
از توطئهای مشابه خبر داد.
در این نامه سر و ته گشاده آمده است:
بنده سالهای سال و در کمال آرامش با سرویسهای
امنیتی آمریکای جهانخوار و امپریالیسم و سوسیالیسم و
رئالیسم و سانتی مانتالیسم همکاری داشتم و نه تنها در
آسیاب این دشمنان قسم خورده ،آب میریختم بلکه به
شکل ددمنشانهای با عوامل جریان انحرافی ،فتنه و نفاق
نیز نقشههای شیطانی را پیاده میکردم.
ت��ا اینک��ه یک روز پرس��تویی مجهز به سنس��ور
و ردی��اب و جیپ��یال ...نه ببخش��ید جیت��یاس...
عذرخواهی میکنم جیپیپی ...آه شرمنده جیچیاس
را فرستادند تا اغفالم کنند .از آنجا که ما برای خودمان
ننجونی هس��تیم و هفتاد پرستو هم حریف سر و زبان
ما نمیش��ود فلذا یک کرکس نابالغ فرستادند تا ایجاد
خرابکاری!! حیثیت و ایض��ا لباسهای نازنین ما را به
چیز بکشند .آهان ...به لجن بکشند.
لکن ما که از هوش سرش��اری برخوردار میباشیم
یکی از انگشتان خود را به سوی کرکس نامرد گرفتیم
و گفتیم خر خودتی! االن نزدیک بیست سال است که
این کرکس به دس��ت و پای ما افتاده و هر روز دویست
نوبت قس��م میخورد که از ای��ن کرکسهای معمولی
است و هیچ خطری برای ما ندارد اما قبول نمیکنیم.
شعر:
قس��م به اون پرس��تو  /که برده ش��د به پستو  /یه
کرکس قش��نگم  /دم دارم و زرنگم  /به من نگو هی برو
 /فری��ب نمیدم تو رو  /به جون هر چی مرده  /پرس��تو
برمیگرده  /اونوقت دیگه اسیری  /با شلیکش میمیری
...
توضیح الزم :این ش��عر به دلیل شلیک ننجون به
کرکس به صورت نیمهتمام رها شد.

