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دامترامپبرايجانسونتازهكار
ترامپ در ادامه تالش براي خروج از ان��زوا در تحريم يك جانبه ايران و 
سهيم كردن قدرت هاي ديگر در فش��ار حداكثري عليه مردم ايران ، 
اين روزها به بهانه تش��كيل يك ائتالف براي تأمين امنيت كشتيراني 
در خليج فارس از همه ابزارهاي فشار و تهديد و التماس استفاده كرده 
كه بتواند كش��ورهاي ديگر را به اين ائتالف ملحق كند كه البته هنوز 

به جايي نرسيده است . 
اگرچه در ميان قدرت هاي مطرح جهاني تنها انگليس با اين سناريوي 
جديد ترامپ اعالم همكاري نموده است اما مخالفت جدي كشورهاي 
ديگر نظير آلمان، چين، روس��يه و ژاپن نش��انگر آن است كه برخالف 
نخست وزير تازه كار انگليسي آنها به اهداف پيدا و پنهان ترامپ در اين 
خيمه شب بازي جديد پي برده و حاضر نيستند اعتبار و حيثيت خود را 
در سبد كسي بريزند كه حاال ديگر فراتر از سعودي ها به همه كشورها 
به عنوان گاو شيرده نگاه مي كند تا با دوشيدن آنها بتواند اقتصاد در حال 

افول امريكا را و اعتبار نظامي ازدست رفته اين كشور را احيا كند 
اين اس��تراتژي كاخ س��فيد در ادامه شكس��ت راهبردهاي اين كشور 
درگذشته است. ترامپ كه در استراتژي سال گذشته خود عليه مردم 
ايران در اعمال فشار حداكثري براي فروپاشي نظام اسالمي ناكام مانده، 
از آغاز امس��ال تالش كرد با اعزام ناو هواپيمابر و هواپيماهاي نظامي 
پيشرفته به منطقه و پيوس��ت »تهديد معتبر نظامي« از طريق اعالم 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي به عنوان سازمان تروريستي و امنيتي 
كردن شرايط منطقه كشورهاي ديگر را كه بعد از خروج ترامپ از برجام 
از امريكا فاصله گرفته بودند ، با خود همراه كرده و از اين طريق و با اعزام 
ميانجي هاي متعدد به زعم خود نظام اسالمي را به تسليم بكشاند . اما 
واكنش قدرتمندانه ايران به جاه طلبي هاي ترامپ كاخ سفيد را در گام 
اول ناكام گذاشت.  تالش كنوني ترامپ براي ايجاد ائتالف در منطقه جز 
پيچيده تر كردن منطقه براي امريكا و متحدانش تأثير ديگري نخواهد 

داشت ، از جمله اينكه: 
1- پس از اسقاط پهپاد امريكايي توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با استفاده از سيستم پدافند بومي سوم خرداد ، عالوه بر زير سؤال رفتن 
حيثيت و اعتبار و توان نظامي و تكنولوژي امري��كا در برابر نوآوري هاي 
دانشمندان و متخصصان ايراني، حتي اصل ضرورت حضور امريكا در منطقه 
نيز زير سؤال رفته است ، چراكه كشورهاي منطقه به اين درك رسيده اند 
كه امريكا قادر به حفاظت از خود در منطقه نيس��ت  و طبعاً نمي تواند از 
ديگر كشورها هم حفاظت كند. به همين دليل اكنون امريكا تالش دارد 
با بزرگنمايي تهديد امنيت كشتيراني، ادامه حضور خود را توجيه و البته 
اين بار هزينه اين حضور را بر گردن ديگر كشورها بيندازد . ترامپ چندي 
قبل با ادعاي اينكه امريكا به نفت خليج فارس نياز ندارد مدعي شده بود 
ديگر كشورهايي كه از نفت خليج فارس استفاده مي كنند بايد هزينه تأمين 
امنيت آن را بپردازند. او گفته بود از امروز به بعد امريكا مجاني از كشورهاي 
خليج فارس حمايت نمي كند اين كشورها بايد خزانه خود را باز كنند و 

بهاي حمايت را بپردازند.
 2-به رغم اتهام امريكا عليه ايران در ايجاد ناامني در منطقه، كشورهاي 
ديگر از  جمله آلمان، چين و روسيه براين نكته تأكيددارند كه عامل اصلي 
دور جديد ناامني در منطقه ترامپ است كه با خروج از برجام و ايجاد بحران 
در منطقه سبب گسترش چالش ها ، حتي به حوزه نظامي و امنيتي شده 
اس��ت به همين دليل آنها ضمن تأكيد بر اينكه براي امنيت انرژي خود 
نگراني ندارند بازي در ميدان ترامپ را زمينه سازي براي ايجاد يك چالش 

جديد مي دانند.
 ۳- يك��ي از داليل اصلي ناكامي ترامپ در ش��كل دهي به ائتالف در اين 
است كه كش��ورها به حقوق قانوني ايران در اعمال حاكميت در آب هاي 
منطقه واقف هس��تند و هم در اراده ايران در دف��اع از منافع امنيت ملي 
و اعمال حاكميت ب��ر خليج فارس تردي��د ندارند و به همي��ن دليل به 
مصلحت خود نمي بينند كه مهره اي براي بازي شكس��ت خورده ترامپ 
باشند. نشريه امريكايي فارين پاليسي در اين زمينه با اعتراف به مالكيت 
ايراني خليج فارس مي نويس��د: امريكا همواره مدعي اس��ت باقدرت در 
مقابل تهديدها، دريانوردي آزاد را به اين تنگ��ه هرمز بازمي گرداند ولي 
به نظر مي رسد اين تخيلي غيرواقعي بيشتر نيست. امريكا در حال ترك 
خليج فارس است، امسال يا سال بعد، شكي وجود ندارد كه امريكا مي رود. 
اگر سياست امريكا و متحدانش مانند قبل بود، اقدامات اخير ايران با پاسخ 
سختي مواجه مي شد اما پاسخ مي دهند به دنبال گزينه نظامي نيستيم، 

ايران حاال مالك خليج فارس است. 
 ۴ به دليل نقش و جايگاه اي��ران در خليج فارس هيچ طرح امنيتي بدون 
دخالت و نقش ايران قابل پياده شدن نيست به ويژه آنكه اگر احساس شود 
تهديدكننده امنيت ملي ايران است. واكنش قدرتمندانه ايران نسبت به 
پهپاد امريكايي نش��ان داد كه هنگامي كه ايران در مقابله با امريكا با آن 
گستردگي حضور گسترده نظامي در منطقه ترديدي به خود راه نمي دهد 
ديگر كشورها كه مي خواهند با اعزام يك يا دو كشتي، در منطقه حضور 
يابند بايد   محاسبه هزينه و فايده آن را داشته باشند. تأكيد روز سه شنبه 
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي ايران مبني بر امنيت در 
برابر امنيت، تنگه در برابر تنگه، صلح در برابر صلح و نفت در برابر نفت نياز به 
تحليل و تفسير ندارد و همه از جمله امريكايي ها و انگليسي ها بايد معناي 
واضح آن را درك كنند، نمي شود تنگه هرمز براي شما آزاد باشد اما تنگه 

جبل الطارق را براي ما ببنديد. 
۵ - اما داستان دولت فخيمه بريتانياي كبير و بازي اش در ميدان ترامپ 
متفاوت است. دولت قبلي انگليس با اميد حمايت ترامپ و كمك امريكا 
به انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا با توقيف نفتكش ايراني گريس1 
در آب هاي جبل الطارق به دستور ترامپ گام در باتالقي گذاشت كه خود 
نتوانست از آن خارج شود و سپاه قدرتمندانه در مقابل چشم ناويان نگران 
انگليسي نفتكش دولت فخيمه را توقيف كرد و واسطه هاي متعدد انگليس 
و قسم حضرت عباس آنها بهره اي براي خروج آنها از آن ورطه نتيجه اي 

نداشت . 
6- دولت كنوني انگليس به رغم تشابهات فراواني كه به لحاظ نژادپرستي 
و انحرافات جنسي با ترامپ دارد، خود را با كشتي توقيف شده اي مواجه 
مي بيند كه بحران و چالشش براي او كمتر از برگزيت نيست. اينكه اين 
روزها انگليس تنها كشوري است كه وعده داده با سناريوي ترامپ همراهي 
كند صرفاً به خاطر وعده اي است كه ترامپ براي كمك به اين كشور براي 
خروج از اتحاديه اروپا داده است، اما جانسون غافل از آن است كه بازي او در 
ميدان طراحي شده ترامپ در خليج فارس مي تواند عواقب سختي را براي 

اين دولت تازه كار به همراه داشته باشد.
7- جانس��ون هنوز فرصت دارد تاريخ تحوالت مواجهه انگليس با ايران 
در س��ال هاي اخير را مطالعه كند . دولت هاي قبلي اين كش��ور و به ويژه 
نظاميانش حتماً خاطرات خواندني براي او دارند تا بامطالعه آن در تصميم 
اخيرش تجديدنظر كن��د و اجازه دهد كه ترام��پ به تنهايي هزينه هاي 

شكست در برابر ايران را بپردازد.

عباس حاجي نجاري

محمد اسماعيلي

 روحانی در وزارت خارجه افتخارات برجام را دائمی توصیف کرد 

مدحبرجامدرمراسمختمبرجام

ادامه از صفحه یک 
روحاني با بي��ان اينك��ه در تواف��ق، مطالبات 
حداكثري را مط��رح و اصرار مي كن��د ولي در 
نهايت در نقط��ه اي به توافق مي رس��د، عنوان 
كرد: »هدف ما براي ما آن بود كه به دنيا بگوييم 
امري��كا و برخي از غربي ه��ا مي گويند ايران به 
دنبال منطق نيست و تنها با زور و جنگ مي توان 
با ايران برخورد كرد، اين حرف شان دروغ است. 
مي خواستيم نشان بدهيم اهل قدرت مذاكره، 
تعامل و منطق هس��تيم كه اين كار ش��هامت 

مي خواهد.« 
اكنون پرس��ش اساسي اين اس��ت كه دو سال 
مذاكره فش��رده و س��پردن تعهدات فراوان به 
طرف های غربي كه دامنه آن س��ال ها كشور را 
ذيل تعهدات سنگين بين المللی برده و صنعت 
هسته اي كش��ور را بتن ريزی كرد، واقعاً با اين 
هدف صورت گرفت ك��ه به دني��ا اثبات كنيم 
كه جمهوري اس��المي اهل تعامل و گفت وگو 
است و طرف های غربي دروغگو؟ پس آن همه 
وعده ه��ای رنگارنگ از ف��رداي امضاي برجام، 
وعده برداشته شدن بالمره تحريم ها، حل همه 
مش��كالت اقتصادي در پرتو برجام، همه شعار 

سياسي و مصرف انتخاباتي داشت؟
   افتخارات برجام دائمي است

روحاني با اين ح��ال همچنان بر اهميت برجام 
براي ايران و جهان تأكي��د كرد و گفت: »اينكه 
مي گويم برجام از بين رفتني نيست، اينجاهايش 
را مي گويم. ما ايران هراسي را از بين برديم، اين 
ادعا كه ايرانيان اهل منطق نيستند از بين رفت، 
اينكه ما قادر نيستيم با كشورهاي بزرگ دنيا با 
مذاكره به نتيجه برسيم را از بين برديم، اينكه 
PMD را به عنوان يك ط��وق لعنتي به پاي ما 
بس��ته بودند و خيلي ها مي گفتن��د اين طوق 
را نمي ش��ود از بين برد، ما از بي��ن برديم. اين 
موارد از جمله پيروزي هاي دائمي برجام است. 
حتي اگر تمام 1+۴ از برجام خارج بش��وند اين 

افتخارات دائمي است و از بين نخواهد رفت.«
 او اف��زود: »توافق��ي امضا ش��د كه هم��ه دنيا 
نتوانستند بگويند اين توافق به ضرر ايران بود. 
فقط آنهايي كه دشمن ما بودند، مي گفتند اين 
توافق بد اس��ت، چون به نفع ايران است. خود 
ترامپ هم همين را گفت. او حتي در ش��عري 
هم كه گفت به اين حقيقت اعتراف كرد. البته 
ش��عر او فقط مصراع اولش درس��ت بود؛ ايران 

در هيچ مذاكره اي شكس��ت نخورده اين جمله 
درست بود.« 

   شیطان رجیم سال 96 وارد مي شود
روحاني در توجيه ناكامي هاي برجام گفت:» ما 
شكست نخورديم و همه قبول دارند كه ما پيروز 
ش��ديم. ولي در عين حال ممكن اس��ت كسي 
بگويد كه اين پيروزي حداكثري و صددرصدي 
نبوده اس��ت كه به اعتقاد من شدني نيست كه 
حتي اگر با يك كش��ور دوس��ت راجع به يك 
موضوع اختالفي مذاكره انج��ام گيرد بتوان به 
موفقيت حداكثري و صددرصد رس��يد. خيلي 
بتوان موفق ب��ود ۹۰ درصد همه باي��د بدانند 
برخ��ي از موفقيت هاي برجام يعن��ي پيروزي 

حقوقي، پيروزي سياس��ي و اخالق��ي دائمي 
هس��تند و هيچ وقت از بي��ن نمي روند. « وي 
درخص��وص موفقيت هاي اقتص��ادي نيز بيان 
داشت: »ما در چهار سال گذشته از اين موفقيت 
اس��تفاده های زيادي كرديم. در عين حال كه 
طرف مقابل ما از همان روز اول بدعهدي هايي 
داشت.  ما عالوه بر اينكه فروش نفت و ميعانات 
را به نزديك سه برابر افزايش داديم، كار بزرگي 
نيز انجام گرفت. ما بع��د از برجام موفقيت هاي 

بسياري به دست آورديم. 
ناوگان ريلي مان را تقويت كرديم از لحاظ بانكي 
و اقتصادي نيز حركت هاي بسيار مهمي را انجام 
داديم و رس��يديم به س��ال ۹6. اينجا شيطان 

رجيم يك بار ديگر ظهور و بروز پيدا كرد.« وي 
يادآورشد: »در سال ۹6 از يك طرف امريكايي ها 
به دنبال اين بودند كه ب��ه برجام ضربه بزنند و 
از يك طرفي شك داش��تند و نمي دانستند كه 
اگر اين كار را انجام بدهند چقدر تأثير خواهد 
داشت. يك حادثه اي در داخل رخ داد و آنها هم 
يك تفسير غلط كردند و به تصميم رسيدند.« 

اينكه رئيس جمهور خروج امري��كا از برجام را 
به يك حادثه داخلي در ايران ارتباط مي دهد، 
نيز ابهام آور است؛ اگر ايش��ان كمي به گذشته 
برگردند و ش��عارهاي انتخاباتي ترامپ را مرور 
كنند، خواهند ديد كه او همواره بر خروج امريكا 
از برجام )كه به زعم او خسارت بار بوده( فرياد 
مي زد، بنابراي��ن پيوند يك حادث��ه داخلي به 
تصميم ترامپ براي خ��روج از برجام نمي تواند 

چندان مبناي منطقي داشته باشد. 
   امریكا را منزوي کردیم

روحاني با بيان اينكه يك امتياز ديگر غيرقابل 
بازگش��ت به دس��ت آورديم و آن وفاي به عهد 
است، ابراز داشت:»دنيا فهميد اگر ايران عهدي 
بس��ت و پيماني را امض��ا كرد، پ��اي پيمانش 
مي ايستد. اين مسئله جاودانه و امتيازي است 
كه هيچ وقت از بين نمي رود. ط��رف مقابل از 
توافق خارج شد و طرف های ديگر به تعهداتشان 
عم��ل نكردند ولي ما يك س��ال صب��ر كرديم 
و نش��ان داديم ملتي هس��تيم ك��ه به عهدش 

مي ايستد.« 
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه امتياز ديگر م��ا انزواي 
امريكا ب��ود، بيان كرد: »مگر در اين يك س��ال 
امريكا تنها نبوده اس��ت؟ مگر كسي بوده است 
كه بگويد امريكا كار درس��ت كرده اس��ت؟ به 
غيراز يك رژيم غاصب و يكي دو تاي ديگر همه 
كشورها از او حمايت نكرده و منزوي شدند. ما 
دو بار در دادگاه الهه موفق شديم. دادگاه الهه 
يك حكم موقت داد ك��ه امريكا نبايد تحريم ها 

را اجرا كنند.« 
روحاني افزود: » برخي ها موفقيت ها را كوچك و 
ناكامي ها را مي بينند. در دادگاه الهه موفقيتي 
را به دست آورديم بزرگ تر از موفقيت مصدق و 
موفقيتي را در شوراي امنيت به دست آوريم كه 

در تاريخ بي نظير است.« 
    تحریم کردید، تفرقه بیندازید؛ وحدت 

بیشتر شد
رئي��س جمهوري اس��المي اي��ران در ادامه به 
سخنان سال گذشته خود اش��اره كرد و گفت: 
»من پارسال در جمع ش��ما و سفرا گفتم صلح 
با ايران مادر همه صلح هاس��ت، جنگ با ايران 
هم مادر همه جنگ هاست. فهميديد كه پهپاد 
مدرن شما با موشك ساخت ايران كه در وزارت 
دفاع دولت يازدهم و دوازدهم ما س��اخته شده 
است و س��پاه پاس��داران غيور هم اين موشك 
را با دق��ت و مهارت ش��ليك كرده اس��ت. در 
هنگام توقيف كشتي انگليس��ي ناوچه شما در 
كنار كش��تي بود، اما چرا كاري نك��رد؟ وقتي 
هلي كوپترهاي ما روي كشتي شما قرار گرفت 
چرا ناوچه ش��ما كه آنجا بود كاري براي نجات 
كشتي متخلف انجام نداد؟ نمي شود تنگه هرمز 
براي ش��ما آزاد باش��د اما تنگه جبل الطارق را 

براي ما ببنديد. «
رئي��س جمه��ور در پايان س��خنان خ��ود به 
مس��ئله مذاكره با امريكا اشاره كرد و گفت:»به 
امريكايي ه��ا مي گويم تمام تحريم های ش��ما 
غلط بود و اگر سپاه را تحريم كرديد تا تضعيف 
شود اش��تباه كرديد، اگر س��پاه را براي ايجاد 
تفرقه در داخل كش��ور تحريم كرديد، اشتباه 
كرديد و ديديد كه اتحاد داخلي بيشتر شد. اگر 
وزير امور خارجه اي��ران را تحريم كرديد تا او را 
ضعيف كنيد و در داخل تفرقه بيندازيد، باز هم 

اشتباه كرديد.« 

آیت اهلل کعبي: 
بزرگاناصالحات

بايدپاسخگوياوضاعنابسامانمردمباشند
بزرگان جریان موس�وم ب�ه اصالحات 
که موضع »تَك�رار« گرفتند، االن باید 
پاس�خگوي افكار عمومي در خصوص 
اوضاع نابسامان معیشتي مردم باشند. 
آي��ت اهلل عباس كعب��ي، عض��و مجلس 
خبرگان رهب��ري در گفت وگ��و با مهر، 
در خصوص س��هم جريان اصالحات در 

مشكالت معيشتي مردم گفت: قوه مجريه مسئول معيشت مردم است 
ولي كس��اني كه با حمايت هاي خود اين دولت را بر سركار آوردند و يا 
بزرگان جريان موسوم به اصالحات موضع »تَكرار« گرفتند، االن بايد 
پاس��خگوي افكار عمومي در خصوص اوضاع نابسامان معيشتي مردم 
باشند. وي با بيان اينكه آحاد ملت و مسئوالن دولتي دريافتند كه دل 
بستن به بيگانگان اشتباه استراتژيك اس��ت، اظهار داشت: االن بايد با 

پذيرش اشتباه، منطق مقاومت را پيگير باشند. 
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: اگر گشايشي در كشور ايجاد 
شود ناشي از اقتدار ديپلماس��ي مقاومت، ناشي از حركت عظيم سپاه 
در س��اقط كردن پهپاد امريكايي، توقيف نفتكش در برابر نفتكش در 
مواجهه با انگليس و گفتمان مقتدرانه رهبر انقالب در ديدار با نخست 

وزير ژاپن است. 
آيت اهلل كعبي با بيان اينكه مردم به خوبي درك مي كنند كه گفتمان 
مقاومت راهگشا اس��ت، اظهار داش��ت: مردم دريافتند كه با گفتمان 
مقاومت زندگي آنها به سامان مي رسد و مش��كالت برطرف مي شود. 
وي با اشاره به اينكه جرياني در كش��ور دلبسته مذاكرات بود و اقتصاد 
را به مذاكرات ربط مي داد، اظهار داشت: مسئوليت پيامدهاي ناشي از 
عدم رفع تحريم ها پس از دوران مذاك��رات و اينكه آنها در دولت طرح 
و برنامه اي هم براي حل مش��كالت اقتصادي ندارند، بر عهده جريان 

غرب گرا در كشور است. 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: كساني كه با حمايت هاي 
خود دولت را بر س��ركار آوردند و در ادامه نيز از اقدامات و برنامه هاي 
دولت حمايت كردند و تيمي كه در جري��ان مذاكرات قرار گرفت بايد 
مسئوليت اوضاع نابسامان اقتصادي را بپذيرند و براي مشكالت كشور 
به ويژه تورم و گراني ها طرح و برنامه اجرايي داشته باشند. آيت اهلل كعبي 
با بيان اينكه مردم بايد به شكل ملموس گشايش اقتصادي را ببينند، 
تصريح كرد: البته براي جبران اشتباه شايد مقداري دير شده باشد ولي 
باالخره فصل، فصل انتخابات است و اين جريان تالش دارد ناكارآمدي 

و ناكامي هاي خود را به گردن جريان منتقد دولت بيندازند. 

ژه
وی

 شرق:بهمنبدهيهايدولتروحاني 
برسردولتبعديفرودميآید

روزنامه ش��رق در گزارش��ي به نحوه جبران كسري  بودجه  در 
دولت روحاني پرداخته و در نهايت نتيجه گرفته كه بدهي هاي 
دولت روحاني همچون بهمني بر سر دولت بعدي فرود خواهد 
آمد. اين روزنامه اصالح طلب همچنين اذعان مي كند كه دولت 
نتوانس��ته تحريم و عدم دسترس��ي به منابع مالي براي تأمين 

بودجه ۹8 را پيش بينی كند.
 ش��رق مي نويس��د: »دولت براي جبران كس��ري بودجه خود 
از آينده قرض مي گيرد. ش��رايط تحريم، امكان دس��تيابي به 
منابعي را كه در بودجه س��ال ۹8 پيش بينی ش��ده بود، براي 
كشور غيرممكن كرده و پيش بيني مي شود 1۵۰ هزار ميليارد 
تومان كسري بودجه روي دست دولت بماند. دولت ناگزير است 
با ترفندهاي گوناگون، شاخ غول تحريم را بشكند. درحالي كه 
در زمان تدوين بودجه سال ۹8، كسي فكر نمي كرد ميزان نفتي 
كه به فروش خواهيم رس��اند، حتي به اندازه زمان وقوع جنگ 

هشت ساله هم نباشد. «
شرق سپس از راهكارهاي جلسه سران سه قوه براي جبران 
اين كس��ري بودجه مي نويس��د: »اين راهكارها مبتني بر 
استقراض و دس��ت بردن در صندوق توس��عه ملي است. « 
راهكارهايي كه به اعتقاد احمد توكلي، كارشناس اقتصادي، 
مبتني بر استقراض اس��ت و اين گونه رفتارها، براي كشور 
ثبات و پاي��داري به هم��راه نخواهد آورد. اين كارش��ناس 

اقتصادي بر اين باور است كه دولت به جاي دخالت در بازار 
از طريق فروش اوراق مش��اركت يا دست بردن در صندوق 
توس��عه ملي، بايد به فكر ايجاد درآمد جدي��د از محل اخذ 

ماليات باشد. 
شرق سپس از اعتراضات مي نويسد: »مصوبه اخير سران سه 
قوه صداي اقتصاددان ها را درآورده است. دولت عالوه بر اينكه 
مي تواند در صندوق توسعه ملي دست ببرد و از اين صندوق 
برداشت كند، مجاز اس��ت ۳8 هزار ميليارد تومان هم اوراق 
مالي اس��المي مازاد بر بودجه ۹8 به فروش برساند. همه اين 
بدهي ها، مانند بهمني بر سر دولت بعدي كه صندوقي خالي از 
ارز را تحويل مي  گيرد، فرود خواهد آمد، به همين دليل تعدادي 
از دانش آموختگان دكتراي اقتصاد در نامه اي به سران قواي 
كشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملي در قبال 
انجام اصالحات ساختاري به دس��تگاه ها داده شود، زيرا اين 
گروه از كارشناسان بر اين باورند كه دولت از آينده براي رفع 

نيازهاي جاري خود استقراض مي كند. «
روزنامه شرق البته اشاره نمي كند كه چطور دولت نتوانسته 
بازگشت تحريم ها را پيش بيني كند، در حالي كه ارديبهشت 
۹7 دولت امريكا از برجام خارج ش��د و بودج��ه ۹8 دي ماه 
۹7 )حدود هفت ماه بعد( تقديم مجلس شد و كارشناسان 
بسياري اوج گرفتن شرايط تحريمي را پيش بيني مي كردند 
و اين همه، تازه در زماني است كه همه مشكالت اقتصادي 
كشور را ناشي از تحريم ها بدانيم و براي عملكرد دولت نقشي 

قائل نشويم. 

اصالحطلبانتندرو 
بهبراندازاننزدیكترند

بهزاد نبوي درباره نحوه حضور اص��الح طلبان در انتخابات ۹8 به 
خبرآنالين گفته » من تندروي و ميانه روي را يك پوشش فراتر از 
اصالح طلبي و اصول گرايي مي بينم. در حال حاضر اصالح طلب های 
تندرويي داريم كه ب��ه براندازان نزديك ترند. ب��ر ادامه ائتالف در 
انتخابات ۹8 تأكي��د دارم و معتقدم اصالح طلب ه��ا به تنهايي 
نمي توانند در انتخابات پيروز شوند. حتي اگر ائتالف هم نمي كنند، 
ليست مشترك داشته باش��ند... در هر شرايطي بايد در انتخابات 

شركت كنيم. منظورم شرايطي است كه امكان حضور باشد. «
او فرار اصالح طلبان از مس��ئوليت دول��ت روحاني را غيراخالقي 
و بي فايده دانس��ته اس��ت: »من اينكه خرج اص��الح طلب ها از 
خرج آقاي روحاني جدا نيس��ت را گفته ام. اين پاسخ به عده اي از 
دوستان اصالح طلبي بود، كه وقتي احساس كردند آقاي روحاني 
موقعيت خود را در ميان افكار عمومي از دست مي دهد، شروع به 
موضع گيري عليه ايشان كردند، حتي تندتر از تندروها. متأسفانه 
امروز هم با توجه به نزديك شدن به انتخابات مجلس، اين كار را در 
مورد مجلس هم آغاز كرده اند. من اين كارها را براي اصالح طلب ها 
عالوه بر غيراخالقي بودن، بي فايده هم مي دانم. اين  دسته هر قدر 
تالش كنند و بگويند از اول آقاي روحاني يا مجلس دهم را قبول 
نداشته اند، حرف شان در ميان افكار عمومي خريدار ندارد. به اين 
عزيزان مي گفتم؛ تنها راهي كه داريد اين است كه  تالش كنيد آقاي 

روحاني در باقي مانده دولتش تا حدودي موفق شود. «

مبالغهبراياحياييكالگو
ترديدي نيس��ت كه افكار عمومي جامعه به چن��د دليل عمده از 
توافق هسته اي و آثار، نتايج و پيامدهاي آن رضايت ندارد و حتي 
مهم ترين عامل مشكالت كنوني كشور در حوزه اقتصادي، تجاري 
و بانكي را ناش��ي از تعديل مواضع در برابر غرب طي ش��ش سال 

گذشته مي دانند. 
در مقابل عده اي تالش مي كنند به هر ش��كل ممك��ن اين تفكر و 
نگرش عمومي را تغيي��ر داده و برجام را با توصيف مبالغه آميز يك 
سند افتخارآميز و عامل اصلي گره گشايی مشكالت كشور معرفي 

كنند. 
افكار عمومي جامعه به دنبال »اهداف و دس��تاوردهاي عيني« از 
توافق هسته اي هستند اما عده مورد اشاره با به حاشيه بردن اهداف 
اصلي برجام، »دستاوردهای ذهني و غيرقابل اثبات برجام« را به 

رخ جامعه می كشانند! 
جمالتي از اين قبيل كه برج��ام پيروزي اخالقي ايران مقابل ۵+1 
بود، برجام نش��ان دادن ايران وفادار به عهد است، برجام امريكا را 
منزوي كرد و برجام منطق ايران را در عرصه جهاني اثبات كرد يا 
برجام مانع از حمله نظامي به ايران شد، همگي نمايانگر آن است 
كه آنچه فاقد اهميت اس��ت افزايش مش��كالت اقتص��ادي مردم 
بعد از امضاي توافق هس��ته اي اس��ت و به جاي آن پافشاري روي 
دس��تاوردهاي ذهني برجام با هدف »زنده نگه داش��تن برجام به 
عنوان يك الگو و مدل براي اداره كش��ور« ي��ك اولويت تمام عيار 

است. 
منطقا و عقال افكار عمومي ارزش و اعتباري براي دس��تاوردهاي 
ذهني و غيرقابل اثباتي ك��ه در قالب جمالت مبالغ��ه آميز  گفته 
مي ش��ود، قائل نيس��ت و آنچه براي عموم م��ردم داراي اهميت 
است دستاوردهاي عيني و اصلي برجام اس��ت كه حول دو محور 
1- برداشته شدن تحريم های ضدايراني و 2- بهبود آني مشكالت 

معيشتي مردم معنا پيدا مي كند. 
جماعتي كه امروز باور و تفكراتش نقطه مقابل منافع مردم است، 
»نفس توافق هسته ای« و »زمان اندك رسيدن به توافقنامه ژنو در 
آذر ماه سال ۹۴« را يك پيروزي و موفقيت در عرصه ديپلماسي در 
مقياس جهاني معنا مي كند تا به اعتراف آنها مسير تعامل سازنده 
با دنيا مس��دود نش��ود، در حالي كه آنچه بايد حائز اهميت باشد 
برداشته شدن تحريم ها، بهبود چشمگير وضعيت معيشتي مردم 
و لغو شدن)و نه تعليق( ش��ش قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت 
اس��ت. اينكه مكالمه تلفني با باراك اوباما و گفت وگوي مستقيم 
وزير خارجه كشورمان و امريكا در مقر سازمان ملل در مهر 1۳۹2 
مورد تحس��ين با عبارات اغراق آميز قرار مي گيرد تالشي است در 
جهت اينكه به مردم ب��ه زور بقبوالنيم كه هر ج��ا از خطوط قرمز 
دس��ت و پاگير در عرصه روابط دوجانبه با امريكا عبور كرديم و به 
اصطالح اصول سياست خارجه را جابه جا كرديم به موفقيت دست 
پيدا كرديم. نقطه مقابل اين تئوري، آن اس��ت كه رويكرد انقالبي 
بعد از شش سال كه از هزينه زا بودن سياست تعامل يكسويه با دنيا 
گذشته است، تقبيح و تخطئه ش��ود؛ اگر گفته مي شود »قبل از ما 
هشت سال مذاكره صورت گرفته بود، و هيچ پيشرفتي حاصل نشد، 
اما يك دفعه در ۹۰ روز يك اتفاق تاريخي انجام شد« گوشزد كردن 
اين مسئله تصنعي به افكار عمومي اس��ت كه بازگشت از مسير به 

اصطالح تعامل سازنده با دنيا خسارت آور است!
مجموع موضع گيری های صورت گرفته برخي از سياستمداران طي 
سال های اخير درباره برجام نمايانگر اين مسئله است كه عده مورد 
اشاره همچنان مصر است تا گام هاي صورت گرفته در جهت تعديل 
تعهدات ايران به سمت »پايان يابي برجام« نرود و توافق هسته اي 
به عنوان يك الگو و مدل براي اداره كش��ور احيا شده و زنده بماند 
و مسير غيرقابل جايگزين كش��ور براي توسعه و پيشرفت را مسير 
تعامل سازنده با دنيا عنوان كنند. ابراز و پافشاري روي موضوعاتي 
نظير »1۰ س��ال ديگر هم برگردم برجام را امض��ا می كنم«، »در 
صورت ماندن در برجام مي توانيم از سال آينده وارد تجارت اسلحه 
شويم« و »همين ساعت و همين لحظه دست از تحريم برداريد ما 
آماده مذاكره ايم« نشان مي دهد جماعت مورد اشاره حاضرند به هر 
قيمت ممكن كشور را در مس��ير مذاكرات مجدد با غرب قرار داده 
و حتي مشكالت معيش��تي و اقتصادي را يك فرصت حياتي براي 
اثبات ادعاهاي خود و تحت فش��ار قراردادن نظام براي تن دادن به 

مذاكرات مجدد مي دانند. 
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 نماي نزديك

صدایواحدمقاومتازديدارظريف-سليمانی
 سردار قاسم سليماني با لباس رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در محل وزارت امور خارجه 

حاضر شد و با ظريف ديدار كرد. 
به گزارش فارس، صبح ديروز سردار قاسم سليماني - طبق روال برنامه هفتگي  - با لباس رسمي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در محل وزارت امور خارجه حاضر شد و با ظريف ديدار كرد. سليماني 
در اين ديدار ضمن خداقوت به ظريف، اقدام امريكا در خصوص تحريم وزير امور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران را جنون آميز و نشانه شكست قطعي كاخ سفيد دانست. وي در ادامه خطاب به وزير 
امور خارجه افزود: اين اقدام امريكا ثابت كرد كه جنابعالي به عنوان مسئول سياست خارجي كشور، 

تأثيری عميق بر افكار عمومي و به ويژه مردم امريكا نسبت به جهالت رهبران اين كشور داريد. 
سردار قاسم سليماني دفاع از منافع ملي و صداقت در بيان را از خصوصيات ويژه آقاي ظريف دانست 
و افزود: به شما تبريك مي گويم كه به دليل انتساب به رهبر معظم، حكيم و فرزانه عالم اسالم و 

جهان، مورد غضب و دشمني امريكا قرارگرفته ايد. 

      سپاه نیوز: سردار سرلشكر پاس��دار حسين سالمي، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به منظور افتتاح پروژه هاي سازندگي، 
محروميت زدايي و مردم ياري در اس��تان كرمانشاه، ديدار و گفت وگو 
با مردم و بازديد از يگان هاي رزمي مس��تقر در منطقه به اين اس��تان 

سفر كرد. 
      فارس: دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با بيان اينكه دولت فعلي با وجود  
اينكه از اعتدال و تدبير سخن گفت اما يك طرفه عمل كرد، تأكيد كرد: مردم 
در انتخابات پيش رو به دنبال اين جناح و آن جناح نخواهند بود، بلكه به 

دنبال مجموعه اي خواهند بود كه با قدرت مشكالت را حل كند. 
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