
   ن�ه فقط متكديان مواد مخ�در بلكه به ادعاي 
برخي از معتادان كه روزانه براي مصرف ش�خصي 
از ديلره�ا )توزيع كنن�دگان مخ�در( جنس تهيه 
مي كنند، اين اف�راد نيز اين روزه�ا به كارتخوان 
مجهز شده اند و ترجيح مي دهند پول فروش مواد 
را از طريق كارتخوان به حساب توزيع كننده اصلي 

منتقل كنند

هتل كازينوي بابلسر پس از انقالب به مجهزترين 
مركز شيمي درماني و راديوتراپي شمال كشور 

تغيير كاربري داده است؛ ويرانه نيست

اينديپندنت:  سه چهارم دانشجويان انگليسي 
وام هايشان را تسويه نمي كنند

 كارتخوان هاي سيار 
در دست ديلرهاي مخدر

زندان و شالق مجازات  
5 صراف اخاللگر

 سكويي كه فجر انقالب
براي فيلمسازان زن 

فراهم كرد

 آيا منتقدان برجام 
برای نابودی »هيچ« دعا می كنند؟!

 فارغ التحصيلي 
 در انگليس 

با 57 هزار پوند بدهي

 بي بي سي فارسي 
باز هم به كاهدان زد!
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 گزارش »جوان« از حضور بانشاط زنان فيلمساز 
در ادوار مختلف جشنواره فيلم فجر

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه  اول بهمن 1397   -    14 جمادي االول 1440

سال بيستم- شماره 5572 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

  رون��د ايج��اد چال��ش ب��راي 
جمه��وري اس��امي و تولي��د 
بحران ه��اي س��اختگي براي 
آن اگرچه توأم ب��ا هزينه بوده 
اس��ت ام��ا تحمي��ل هزينه به 
معني دس��تيابي طرف مقابل 
به اهداف نيس��ت. حضرت امام 
در پايان جن��گ فرمودند: »در 
جنگ پي��روزي از آن ما گرديد 
و دشمنان در تحميل آن همه 
خسارت چيزي به دس��ت نياوردند.« معني سخن امام اين 
است كه ش��هرها و زيرساخت هاي ما آس��يب  ديد و بيش از 
220 هزار نفر از بهترين جوانان كش��ور فدا ش��دند، اما اين 
هدف دشمن نبود. هدف آنان نابودي انقاب اسامي، تصرف 
ايران، تصرف خوزستان، حاكميت بر اروند رود و... بود. اما مگر 
به آن دست يافتند؟ در تحريم امروز و ديروز ايران نيز قاعده 
همينطور اس��ت. هزينه هاي زيادي بر كشور و ملت تحميل 
مي شود اما مگر هدف دشمن تحميل خسارت است؟ هدف 
آنان براندازي است و تحريم را پيش نياز آن مي دانند. تحريم 
به عنوان يك متغير، خس��ارت مي زند اما هدف دش��من را 

تأمين نمي كند.
مقام معظم رهبري در ديدار مردم قم - و البته قبًا نيز به اين 
موضوع پرداخته بودند- عدم نتيجه گيري دش��منان به رغم 
تحميل خس��ارت را به ضعف دستگاه محاسباتي آنان ارجاع 
دادند و چندين مثال از محاسبات دشمنان را يادآور شدند. 
چه خوب است مصاديقي از محاسبات آنان و محاسبات خود را 
يادآور شويم تا قوت و ضعف دستگاه هاي محاسباتي دو طرف 
شفاف گردد. دشمنان از بدو انقاب دچار اين مشكل بوده اند. 
به همين دليل استمرار جمهوري اسامي را هر شش ماه يك 

بار تمديد)!( و توجيه مي كنند.
 اولين اشتباه محاسباتي امريكا در ماه هاي منتهي به پيروزي 
انقاب رقم خورد كه كارتر ايران را جزيره ثبات ناميد، اما چند 

ماه بعد از اين محاسبه از نوكرانشان در ايران خبري نبود. 
دومين اشتباه محاسباتي فرس��تادن صدام به ميدان جنگ 
بود كه قرار بود سه روزه خوزس��تان و يك هفته اي تهران را 

فتح نمايد. 
سومين محاسبه اشتباه داس��تان طبس و نجات گروگان ها 
بود كه به افتضاح منجر و كارتر از حضور مجدد در كاخ سفيد 

محروم شد. 
چهارمين اشتباه محاسباتي گسيل منافقين بود كه رجوي 
قرار بود طي چهار روز از كرمانش��اه تا ته��ران را طي كند و 

خودش در خيابان طالقاني مستقر شود. 
پنجمين اش��تباه محاس��باتي بردن ايران به سوي پلمب 
هس��ته اي بود و گمان مي كردند رودس��ت زده اند، اما با 
غني س��ازي 20 درصد هم اصل انرژي و صنعت هسته اي 
را به رس��ميت ش��ناختند هم دو س��ال درگير مذاكرات 

هسته اي شدند.
 ششمين اشتباه محاسباتي حذف بشار اسد از نظام سياسي 
سوريه طي ش��ش ماه بود كه اكنون كش��ورهاي عربي براي 
بازگشايي سفارت در دمشق با هم رقابت مي كنند و امريكا با 

دست خالي در حال تخليه كردستان سوريه است. 
هفتمين اشتباه محاسبه نابودي حزب اهلل در جنگ 33 روزه 
بود كه ضمن پيروزي حزب اهلل، صهيونيس��ت ها با تش��كيل 

كميته تحقيق »وينوگراد« رسماً شكست را پذيرفتند. 
هشتمين محاسبه ترامپ و ديگر احمق هاي چپ و راست او 
فروپاشي سه ماهه جمهوري اسامي پس از خروج از برجام 
بود كه جان بولت��ون هم تابس��تان داغ را نوي��د داد و هم از 
برگزاري جشن پيروزي خود و منافقين در تهران قبل از سال 
2019 رونمايي كرد. اما اكنون در امارات جلسه مي گيرند تا به 
اين سؤال پاسخ دهند كه »چرا ايراني ها با قيمت هاي دوبرابر 
مي خرند، اما س��اكتند؟« مس��ائل ريز و درشت از اين دست 
فراوان است اما تاكنون جمهوري اسامي مقتدرتر از روز قبل 
و پيش رونده است و ملت ايران در اوج مشكات، داغ حاوت 
فروپاشي را بر دل قداره بندهاي بزرگ جهان گذاشته است. 
اما در نقطه مقابل، محاس��به دستگاه محاس��باتي رهبران و 
نظام جمهوري اسامي نيز شنيدني است. حضرت امام قبل از 
فروپاشي شوروي سابق به گورباچف نوشت: »از اين پس بايد 
كمونيست را در موزه سياسي جهان جست وجو كرد.« دو سال 
پس از رحلت امام اين آرمان بزرگ محقق شد. امام فرمودند: 
انقاب اسامي ما خواب بني اسرائيل در تصرف از نيل تا فرات 
را آشفته ساخت و اكنون صهيونيست ها از آن راهبرد به ديوار 

حائل رسيده اند كه الاقل امنيت شان برقرار گردد. 
40 س��ال پيش امام فرمودند امريكا هي��چ غلطي نمي تواند 
بكند و همچنان محاس��بات امام معتبر است. در جنگ 33 
روزه لبنان و جنگ سوريه مقام معظم رهبري به حزب اهلل و 
اسد پيام دادند كه محكم بايستيد كه پيروزي از آن شماست. 
آنان كه در اوج نااميدي بودند از اي��ن اميد و نتيجه هنوز در 

بهت و حيرتند. 

سر مقاله

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

 چرا دستگاه محاسباتي دشمن 
درست كار نمي كند؟

 دفتر آمار امريکا:

 48درصد امريکايي ها زير خط فقرند

 شركت الكترواستيل جوابيه اي به شرح ذيل درباره گزارش 21 مرداد 97 روزنامه جوان با عنوان 
»حركت 600هزار بسيجي به سوي انبارهاي احتكار كاال« ارسال كرد | صفحه 4

جوابيه الکترواستيل به گزارش 21مرداد 97 »جوان«

دموكرات  ها طرح جدي��د دونالد ترامپ را كه می تواس��ت 
زمينه ساز گشايش مجدد دولت در امريكا باشد، رد كردند تا 
ترامپ فقط يك گام تا شكستن ركورد تاريخی تعطيلی يك 
ماهه دولت فاصله داشته باشد. حاال ديگر جدال    ها حيثيتی 

شده تا جايی كه استيو بنن، استراتژيست سابق ترامپ گفته 
ساخت ديوار حايل در مرز مكزيك برای پيروزی ترامپ در 
دور دوم حياتی است. با اين حال نگرانی    ها از تبعات جديد 
تعطيلی دولت كه 800 ه��زار نفر را ب��ه تعطيلی اجباری 

فرستاد در حال تشديد شدن است. ديروز در كش و قوس 
جدال ها، دفتر آمار امريكا اعام كرد ك��ه 48 درصد مردم 
امريكا با درآمد س��االنه كمتر از 30 هزار دالر ، زير خط فقر 

هستند. | صفحه 15

   جهان

پيروزي 2بر صفر ايران مقابل عمان و صعود به يك چهارم نهايي جام ملت ها

قهرماني با دست  بيرانوند نزديك تر شد!

بي بي سي فارسي باز هم به كاهدان زد!
هتل كازينوي بابلسر پس از انقالب به مجهزترين مركز شيمي درماني و 

راديوتراپي شمال كشور تغيير كاربري داده است و ويرانه نيست

پيروزي 2بر صفر ايران مقابل عمان و صعود به يك چهارم نهايي جام ملت ها

قهرماني با دست هاي بيرانوند نزديك تر شد!

بي بي س�ي  فارس�ي ب�ه    جامعه
كاهدان زد! در مثل اس�ت كه دزد ناش�ي به 
كاهدان مي زند، درس�ت مثل ش�به رسانه 
بي بي سي كه همه كاري مي كند تا بگويد »من 
يك رسانه نيستم، يك آژانس تخريبچي و 
برانداز هس�تم« و براي اي�ن كار از حقيقت، 
مي دزدد و از واقعيت، اختالس مي كند تا همه 
آنچه را كه دزديده و ب�ه دهان گرفته به پاي 
ملكه بريزد. اين بار بي بي سي در چالشي براي 
مقايس�ه قبل و بعد از انق�الب، تصويري از 
كازينوي بابلسر را با تصوير روز هاي اول پس 
از انقالب اين محل منتشر كرد تا با اين حقه 
تصوير جديد را از وضعي�ت فعلي اين مكان 
نش�ان دهد، اما اين دزدي حقيقت سربازان 
ملكه، براي آنها رس�وايي داش�ت. در محل 
كازينوي ياد شده پس از انقالب بيمارستاني 
 س�اخته ش�د كه اكنون بزرگ تري�ن مركز 
اس�ت.  پرت�و درمان�ي ش�مال كش�ور 
سربازان ملكه كه كارش��ان در فروش ايده و 
طرح، شبيه تن فروش��ي و بدتر از آن است، 
خوب مي دانن��د اگر همه آنچ��ه را كه پيش 
از انق��اب، زمين بايري بي��ش نبوده و حاال 
ش��هر هاي بزرگي ش��ده اس��ت به نمايش 
بگذاري��م، ه��زاران مجل��د مي ش��ود. خود 
س��ربازان زبون ملكه گاهي عكسي از تهران 
ب��ه نمايش مي گذارن��د و از اينكه ش��هر آن 
قدر توس��عه يافته كه پس از 10س��ال ديگر 
براي آنها قابل شناخت نيست، اظهار تعجب 
مي كنند. اما اين را هم خ��وب مي دانند كه 
وزارت خارجه انگليس اگر آنها بيكار بنشينند 

و ارائه اي نداش��ته باشند، مثل يك دستمال 
كهنه دورش��ان مي اندازد، پ��س همه همت 
خود را به كار مي اندازند تا مقبول درگاه ملكه 

باشند و بمانند. 
 كازينويي كه با دستور شهيد رجايي 

بيمارستان شد
كازينويي در بابلسر كه بعد از انقاب تخريب 
ش��د؛ تا اينجا خبر و تصويري كه از س��وي 
رس��انه ملكه منتشر شده درس��ت است، اما 
تصويري كه در اين شبه رس��انه ب��ه عنوان 
وضعيت كنوني هتل كازينوي رامسر منتشر 
ش��ده مربوط به سال هاي نخس��تين بعد از 
انقاب است. حاال هم اگر به آدرس اين هتل 
و كازينو كه در دوران قبل از انقاب محفلي 
براي خوش��گذراني گروه��ي از ثروتمندان 
و كاخ نش��ينان بود، س��ري بزني��د متوجه 
خواهيد ش��د حاال ديگر اثري از اين كازينو 
نيس��ت و در عوض سال هاس��ت اين كازينو 
به پيش��رفته ترين مركز ش��يمي  درماني و 
راديوتراپي شمال كش��ور تبديل شده است 
كه س��االنه هزار و 300 بيمار سرطاني براي 

درمان به آن مراجعه مي كنند. 
   مجهزتري�ن بيمارس�تان  آنكولوژي 

شمال
بيمارستان شهيدرجايي تنها مركز درماني و 
آموزشي شمال كشور اس��ت كه در 22بهمن 
سال 13۶4 فعال شد و با توجه به شيوع باالي 
سرطان خصوصاً »دستگاه گوارش« در شمال 
كشور  اين بيمارستان به مركز درماني تخصصي 

درمان سرطان هاي گوارشي مي پردازد. 
بقيه در صفحه 3

كش�ورمان در     ورزشي تيم ملي فوتبال 
شبي كه عليرضا بيرانوند ستاره ميدان بود، با 
دو گل عمان را شكست داد و به جمع هشت 
تيم برتر جام ملت هاي آسيا صعود كرد تا يك 
ش�ود.  نزديك ت�ر  قهرمان�ي  ب�ه  گام 
ورزشگاه محمد بن زايد ابوظبي ديشب ميزبان 
مصاف ايران با عمان در مرحله يك هشتم نهايي 
جام ملت هاي آسيا بود، ورزشگاهي كه هواداران 
عماني با توجه ب��ه نزديكي اين كش��ور و بليت 
رايگاني كه در اختيار هواداران اين كش��ور قرار 
گرفته بود، س��كوهاي بيش��تري را در ورزشگاه 
نسبت به تماشاگران ايراني به خودشان اختصاص 
داده بودند. با اين حال تشويق هاي »ايران، ايران« 
ايراني هاي حاضر در ورزشگاه بن زايد، جمعيت 
بيشتر عماني ها را تحت تأثير قرار داده بود. بازي 
در شرايطي با س��وت داور مكزيكي آغاز شد كه 
تركيب تيم ملي مانند سه بازي اخير با تغييراتي 

روبه رو شده بود. 
پس از تغييرات چند باره در تركيب تيم ملي در 
دو بازي آخرش مقابل ويتنام و ع��راق، در بازي 
ديروز كي روش، ش��اگردانش را ب��ا تركيبي كه 
خيلي از كارشناسان آن را تركيب اصلي مدنظر 
س��رمربي پرتغالي مي دانند، به ميدان فرستاد. 
عليرضا بيرانوند، مياد محمدي، مرتضي پورعلي 
گنجي، امي��د ابراهيمي، وحي��د اميري، مهدي 
طارمي، عليرضا جهانبخش، سيد مجيد حسيني، 
سردار آزمون، اشكان دژاگه و رامين رضاييان 11 
بازيكن اصلي كي روش براي شروع بازي ديشب 
مقابل عمان بودند.  بازي با يك شوك براي تيم 
كشورمان آغاز ش��د، كمتر از يك دقيقه از بازي 
نگذشته بود كه مهاجم عمان با يك پاس پشت 
مدافعان ايران صاحب توپ شد تا مجيد حسيني 
در مصاف تك به تك شماره 15 عمان با بيرانوند 
چاره اي جز خطاي پنالتي نداشته باشد. در حالي 
كه نفس ها در سينه ها حبس شده بود، بيرانوند با 
يك شيرجه ديدني ضربه پنالتي احمد المهاجري 
كاپيتان عمان را با كف دست به كرنر فرستاد تا از 
كي روش گرفته تا ميليون ها تماشاگر ايراني نفس 

راحتي بكشند.  
سيو تماش��ايي بيرانوند روحيه تيم را چند برابر 
كرد. با اين ح��ال در طرف مقاب��ل عماني ها كه 
هنوز در شوك از دست رفتن پنالتي شان بودند، 
با پرس بازيكن��ان ايران به دنب��ال جلوگيری از 
بازي سازي تيم كشورمان براي رسيدن به دروازه 
تيم شان بودند. تجمع عماني ها در زمين خودي 
نيز سبب شده بود تا كار تيم ملي در دقايق اوليه 
بازي گره بخ��ورد. هر چند در خ��ط دفاعي هم 
مدافعان كشورمان در چند صحنه متزلزل نشان 
دادند تا بازيكنان عم��ان در دقايقي روي دروازه 
بيرانوند خطرناك ظاهر ش��وند. در ادامه هر چه 
از بازي مي گذشت با فشار بيش��تر ايران و عقب 

نشيني عماني ها، اين تيم كش��ورمان بود كه بر 
بازي سوار شد و در دقيقه 32 به گل اول رسيد. در 
اين دقيقه عليرضا جهانبخش پاس عمقي ارسالي 
از داخلي زمين تيم كش��ورمان را با اس��تفاده از 
تيزچنگي و توپ ربايي از مدافع عمان توپ را وارد 
دروازه محمد مسلماني كرد تا ايران يك بر صفر 
پيش بيفتد.   در ادامه همچنان برتري با شاگردان 
كي روش بود و 9 دقيقه بعد خطاي پنالتي مدافع 
عمان روي مهدي طارمي را داور مكزيكي خطاي 
پنالتي اعام كرد تا اشكان دژاگه پشت توپ قرار 
بگيرد و دومي��ن گل را وارد دروازه عمان كند تا 
در همين نيم��ه اول بازيكنان كش��ورمان كار را 

تمام كنند. 
بيرانوند كه در دقيقه يك با سيو ديدني تيم را به 
بازي برگردانده بود، در دقيقه 44 بازي هم با يك 
شيرجه ديدني، شوت محسن القساني از پشت 
محوطه جريمه را به كرنر فرستاد تا شماره يك 
ايران مرد ش��ماره يك بازي در نيمه اول باش��د.  
نيمه دوم هم با برتري تيم ايران آغاز شد، عماني ها 
به رغم عقب افتادن دو گل، توان بازي هجومي و 
زير فشار گذاشتن تيم ملي را نداشتند تا شاگردان 
كي روش با ارائه يك بازي هماهنگ و رو به جلو 
به دنبال افزايش گل هاي زده شان باشند. برتري 
ايران سبب شد كه توپ بيشتر در زمين عمان در 
گردش باشد و بيرانوند بر خاف نيمه اول، كمتر 
در نيمه دوم به زحمت بيفتد. در دقيقه 53 ايران با 
سردار آزمون مي توانست به گل سوم هم برسد اما 
ضربه آزمون از پشت محوطه شش قدم در حالي 
كه تنها دروازه بان را روب��ه روي خودش مي ديد 
از كن��ار دروازه به بيرون رف��ت. چهار دقيقه بعد 
مهدي طارمي يك بار ديگر با پاس پشت مدافعان 
صاحب توپ شد اما ضربه ديدني شماره 17 ايران 
با واكنش ديدني دروازه بان عمان از خط دروازه 
عبور نكرد تا همچنان اختاف همان دو گل باقي 
بماند. از دقيقه 70 به بعد بازيكنان تيم كشورمان 
به حفظ بازي پرداختند تا در نهايت بازي با نتيجه 
2 بر صفر به پايان برس��د و ايران پس از ويتنام و 
چين س��ومين تيم صعود كننده به مرحله يك 
چهارم نهايي باشد. تيم كشورمان در اين مرحله 
روز پنج شنبه در ابوظبي به مصاف چين مي رود. 

   چين حريف ايران شد 
چين با يك برگشت فوق العاده در برابر تايلند از 
شكست برابر اين تيم پيروزي ساخت وبه مرحله 
يك چهارم نهاي��ي جام ملت هاي آس��يا صعود 
كرد. تايلندي هاي پر انگي��زه در نيمه اول مقابل 
چين كامًا برتر بودند و با پيروزي يك بر صفر به 
رختكن رفتند. در نيمه دوم اما چيني ها ميدان را 
از حريف گرفتند و با جبران نمايش ضعيف نيمه 
اول خود موفق شدند در نهايت 2بر يك پيروز اين 
بازي سخت و نفسگير شوند. در يك چهارم نهايي 
رقابت ها روز پنج شنبه مقابل تيم ملي كشورمان 

قرار گيرند.

يادداشت

روزنامه جوان

جناب آقاي علی اکبر اسدي

هو الباقی

 آیا منتقدان برجام 
برای نابودی »هیچ« دعا می كنند؟!

 طرح اين پرس��ش درباره برجام كه »آيا منتقدان آرزوی نابودی برجام را دارند؟«، 
اين پيش فرض غلط را دارد كه »اساساً چيزی به نام برجام وجود دارد.«  اگر بپذيريم 
تعهداتی كه در برجام آمده است، از سوی اروپا اجرا نمی شود و مفهوم خروج امريكا از 
برجام را هم به درستی درك كنيم، آن وقت نمی توانيم از آرزوی منتقدان برای نابودی 

برجام سخن بگوييم. 
تفاوت موضع گيری  ها و اظهارات مذاكره كنندگان ايرانی نيز نشان می دهد در فرض 
مسئله تفاوتی ايجاد شده اس��ت. همين كه آقايان االن می گويند»برجام برای رفع 
تحريم  ها نبود و هدف اقتصادی نداش��ت« نش��ان می دهد »فرق كردن برجام « را 

پذيرفته اند كه به دنبال توجيهات ديگری می گردند. 
می گويند در جلس��ه با ش��ش ديپلمات اروپايی كه ب��ه وزارت خارج��ه آمده اند تا 
بگويند»صبرمان از آزمايش های موشكی ايران لبريز ش��ده است« آقای عراقچی 
عصبانی شده اند و در را بسته و رفته اند! از اين حركت ديپلمات ارشد ايرانی ، استقبال 
زيادی شده است و حاميان برجام برای اين رفتار متهورانه، غزل  ها سرودند اما فرض 
كنيم چنين حركتی را سه سال پيش از سوی ايشان می ديديم. معلوم است كه در 
آن زمان چنين رفتاری با اروپاييان مؤدب، پذيرفتنی نبود. اينجا فرق منتقدان برجام 
با آن ديگران، روشن است. منتقدان سه س��ال پيش می گفتند اگر منافع ايران در 
مذاكرات تأمين نشد، در را ببنديد و برويد، چون صورت مسئله پاك شده است. در 
واقع در را درست بستيد اما سه سال ديرتر و در زمانی كه همه چيز خود را پشت در 

بسته جا گذاشتيد! 
در توجيه برجام عموماً به سه چيز اشاره می كنند؛ سايه جنگ بر سر ما بود، جهان 
عليه ما متحد شده بود و فروش نفت نيز به حداقل رسيده بود، پس رفتار ما در پذيرش 

برجام درست بود. 
سايه جنگ كه يك دروغ بزرگ اس��ت. تكرار اين دروغ برای دولت نجات بخش 
نيست. »النجاۃ فی الصدق«. امريكا اگر به جمع بندی می رسيد كه می تواند به 
ايران حمله كند، كاغذی مثل برجام مانع او نمی شد. آنها سازمان های بين المللی 
و رس��انه  ها را برای توجيه حمله به كار می گرفتند و از زدن حرف  ها و توجيهات 
احمقانه باكی نداشتند. همين ديروز ترامپ برای تحريك افكار عمومی امريكا در 
مقابله با مهاجران مكزيكی گفت كه در مرز مكزيك سجاده نماز پيدا شده است! 
چنين احمق  هايی اگر امكان حمله به ايران وجود داشت، رسانه  ها و مغز  ها را پر 
می كردند از همين جور حرف ها. پس س��ايه جنگی نبود، همچنان كه با جنگ 

طلبی مثل بولتون نيز جنگ نشده است. 
درباره اتحاد جهان عليه ايران هم آقايان مطايبه می فرمايند. منظور آنها از جهان معموالً 
امريكا و اروپا است. حاال می گويند اروپا ديپلمات هايش را به وزارت خارجه می فرستد 
نه برای عذرخواهی از تأخير در افتتاح كانال ويژه مالی بلكه برای هشدار دادن عليه 
برنامه موشكی و تحريم كردن دوباره ايران. خب! اين رفتار اروپايی  ها چه كم از اتحاد با 

امريكا دارد؟! و چرا فكر می كنيد اين اتحاد را از بين برده ايد؟! 
و اما درباره فروش حداقلی نفت هم آقای نوبخت اعتراف می كند با برجام به فروش 
حداقلی رسيده ايم. اينجا يك پرس��ش مهم وجود دارد؛ اگر می گوييد هدف برجام 
اقتصادی نبود چرا خروج طرف مقابل از برجام تأثير اقتصادی دارد؟! قاعدتاً با فرض 

شما اجرا شدن يا نشدن برجام نبايد پيامدهای اقتصادی داشته باشد. 
به اين ترتيب سخن گفتن درباره اينكه منتقدان برجام از وضع پيش آمده خشنود 
هستند و آرزوی بدتر از آن را دارند، فرار از مسئوليتی است كه كارگزاران برجام بايد بر 
گردن بگيرند. شما در زمان عقد اين معاهده و تصويب آن در مجلس، عجله  ها كرديد. 
در آن زمان بيشتر منتقدان برجام می گفتند شما در تاريخ يك اثر به جا می گذاريد، 
پس دقت در كار را فدای سرعت آن نكنيد. آن زمان آقای ظريف به طرف های مذاكره 
می گفت نگران نتيجه انتخابات در ايران باشند و ماحظاتی از اين گونه را دستمايه 
سرعت در پذيرش برجام كردند، حاال پس از سه سال شايد متوجه شده باشند كه 
چيزی با آن سرعت، به دست نيامد و سه سال است كه سر جای اول ايستاده ايم و البته 

هسته ای هم ديگر حق مسلم ما نيست. 
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