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  مسئله اساسي امام خميني)ره( در رابطه با امريكا 
كاربري به نام آفاق بانو با اشاره به سخنان امام خميني)ره( در 
خصوص ارتباط با امريكا نوشت: اگر چنانچه بخواهيم اسالم را 
پيش ببريم ديگر نبايد نوكر باشيم. اگر نوكر باشيم رابطه اش 
را با ما قطع مي كند، ما از خدا مي خواهيم كه رابطه اش را با ما 

قطع كند؛ شرافتي نيست در رابطه با امريكا. 
----------------------------------------------------------

 باز هم تكنيك »مي خواهند در پياده روها ديوار بكشند«!
كاربري با نام حاج فيدل در توئيتي نوشت: معلوم نيست دولت قراره چه پروژه اي 
رو عملياتي كنه كه روحاني باز زده تو كانال حجاب و آزادي و فيلترينگ و... دالر و 
برجام و وعده هاي روي هوا كه هيچ... تكنيك مي خواهند در پياده رو ديوار بكشند 

يك بار بيشتر جواب نميده ها.
----------------------------------------------------------

 آقازاده ها و خاوري ها 
مسعود ده نمكي كارگردان سينما و تلويزيون با انتشار تصاوير 
محمود خاوري اختالسگري كه از كشور خارج شد و در كانادا 
اقامت كرد، در اينستاگرام نوشت: به نظر شما چند نفر ديگر در 
مديريت هايي در سطح خاوري داريم كه با ريش تيغ مي زنند 
و با چفيه يا عمامه تيشه به ريشه باورهاي مردم مي زنند و در اولين فرصت سر از 
كازينو درمي آورند؟ اي كاش به دزدي از بيت المال و اختالس اكتفا مي كردند 
ولي اين طيف نفوذي، در پوش��ش ريش و چفيه و عمام��ه، دارند دين مردم را 
مي دزدند. حاجي گرينف هاي زمانه كم نيس��تند، خودش��ان هم كه نباش��ند 
آقازاده هايشان هس��تند. وقتي يك آقازاده با اين همه كينه از اخراجي ها حرف 

مي زند نشان از اين دارد كه آنها يا خود يا پدرانشان را در فيلم ديده اند.
----------------------------------------------------------

CFT فشار براي تصويب  
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياس��ي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: 1- شش، هفت سال پيش وقتي احمدي نژاد رئيس جمهور 
در نشست »مجمع« از برخي مضيقه هاي ناشي از تحريم حرف زده 
بود، هاشمي با رندي گفته بود خب همين ها را جمع بندي كنيد و 
برويد به رهبري منتقل كنيد. هاشمي و هم طيفانش مي خواستند با فاكتور كردن 
فشار تحريم ها، باب معامله با امريكا را باز كنند؛ مسيري كه به توافق يكطرفه و نامتوازن 

برجام ختم شد؛ امتيازات واگذار شده و كاغذ پاره اي بي ضمانت به نام برجام!
۲- اوايل مهرماه سال ۹۳ خبري منتشر شد حاكي از راه اندازي يك كمپين توسط 
شش فيلمساز با مضمون درخواست توافق با 1+5. عجيب ترين بخش كمپين، اين 
شعار بود: »هيچ توافقي بدتر از عدم توافق نيست«! مدتي بعد و در پي اعتراضات، 
مجيد مجيدي )يكي از هنرمنداني كه نام وي به عنوان يكي از اعضاي كمپين ذكر 
شده بود( گفت: »چند روز پيش از سوي آقاي محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
با ما تماسي گرفته شد و خواسته شد كه عده اي از هنرمندان كه وجهه بين المللي 
دارند در مسير مذاكرات هس��ته اي و براي احقاق حقوق حقه مردم ايران، دولت را 
ياري رسانند و به همين منظور پوستري از سوي وزارتخانه آماده شد كه ما نيز آن را 

تأييد كرديم. مؤكداً تشكيل يك كمپين را رد مي كنم.«
۳- گفته مي شود چندي پيش هشت وزير و معاون، نامه اي را تقديم رهبر انقالب 
كرده اند با مضمون اينكه براي مقابله با مضايق تحريم ها، شما وساطت كنيد تا كار 
مواردي نظير FATF و CFT در مجمع تش��خيص مصلحت راه بيفتد و تصويب 
شود. برخي خبرها حاكي اس��ت وزارت خارجه نقش اصلي را در كارسازي و تهيه 

اين نامه ايفا كرده است. 
سؤاالت صريح و روشني درباره اين نوع فضاسازي قابل طرح است: چه تضميني وجود 
دارد كه با فرض واگذاري امتيازات جديد )اين بار امنيتي(، تحريم هاي مالي و بانكي 
برداشته شود؟ مگر همين ها وعده رئيس جمهور و وزير خارجه، هنگام شيرين سازي 
برجام براي مردم و مديران نبود؟ و مگر امريكا و اروپا به سادگي آب خوردن، همين 
تعهد لغو تحريم ها را كه تبديل به سند شوراي امنيت سازمان ملل ذيل قطعنامه 
۲۲۳1 هم شد، زير پا نگذاشتند؟! اگر مرتكب خود تحريمي شديم، اطالعات محرمانه 
مالي و اقتصادي را دس��ت همان طرف تحريم كننده داديم و دشمن ما را دقيق تر 
مورد تحريم قرار داد و مجاري دور زدن تحريم ها را هم بست، آن وقت آقاي ظريف 
پاسخگوس��ت يا برخي وزراي بي خبر از همه جا؟! و اصاًل در چنان روزي، پاسخگو 
بودن يا نبودن امثال ظريف چه فايده اي دارد؟ مگر همين حاال كه امثال ظريف و 
عراقچي و حتي روحاني، يكي در ميان اذعان مي كنند اعتماد به امريكا )يا حتي اميد 
بستن به اروپا( اشتباه بود و روحاني مي گويد كشورها مگر ديوانه اند كه با اين امريكا 
مذاكره و توافق كنند، سر سوزني از حقوق پايمال شده ما در برجام اعاده مي شود؟ 
وقتي ناتواني و بي كفايتي وزارت خارجه در موضوع برجام و عدم پيش بيني احتماالت 
قطعي الوقوع، براي عوام و خواص آشكار شده، چگونه مي توان به خوش خيالي هاي 
بالوجه و بي پايه مجال تداوم داد و بدون پاس ش��دن چك قبلي حريف، اجازه داد 
امتيازات نقد جديد بدهند و مجدداً مشتي وعده بي اعتبار دريافت كنند؟ آيا در اين 
صورت، ش��ركت ها و بانك هاي بدعهد اروپايي به تعهدات زيرپاگذاشته خود عمل 

مي كنند؟ اينكه تعهد برجامي بود!

سردار كوثري: 
نشست لهستان محکوم به شکست است 

 جانش�ين ق�رارگاه ث�اراهلل س�پاه گف�ت: امريكايي ه�ا ب�ه دلي�ل 
در  خص�وص  ب�ه  سياست هاي ش�ان  پ�ي  در  پ�ي  شكس�ت هاي 
منطق�ه غ�رب آس�يا، در ح�ال دس�ت و پ�ا زدن ب�راي ايج�اد اجم�اع 
جهان�ي علي�ه مح�ور مقاوم�ت و جمه�وري اس�امي اي�ران هس�تند. 
سردار »اس��ماعيل كوثري« در گفت وگو با ميزان، با اشاره به اجالس ضدايراني 
پيش رو در لهس��تان كه با محوريت امريكا قرار اس��ت برگزار ش��ود، اظهار كرد: 
امريكايي ها به دليل شكس��ت هاي پي در پي سياست هاي ش��ان به خصوص در 
منطقه غرب آسيا، در حال دست و پا زدن براي ايجاد اجماع جهاني عليه محور 
مقاومت و جمهوري اسالمي ايران هستند.  وي با بيان اينكه بسياري از كشورهاي 
مهم و تاثيرگذار در اجالس »ورشو« ش��ركت نخواهند كرد و اين عدم شركت را 
صراحتاً اعالم كرده اند، افزود: عدم شركت كش��ورهاي تراز اول دنيا در اجالس 
لهستان، يك شكست سياسي سنگين براي امريكاست.  جانشين قرارگاه ثاراهلل 
سپاه با بيان اينكه كشورها امروز مطلع شده اند كه ديگر حرف امريكا نمي تواند آنها 
را به انجام كاري مجبور كند، گفت: يقيناً اجالس لهستان نمي تواند در سياست هاي 

كالن نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران كوچك ترين خدشه اي وارد كند. 
----------------------------------------------------------

ترقي:  دستگيري مرضيه هاشمي 
نشان از كينه امريکايي ها نسبت به ملت ايران است

عضو ح�زب مؤتلف�ه اس�امي دس�تگيري مرضي�ه هاش�مي، خبرنگار 
پرس تي وي را نشان از عمق كينه امريكايي ها نسبت به ملت ايران دانست. 
حميدرضا ترقي، عضو حزب موتلفه اس��المي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به دستگيري مرضيه هاشمي، خبرنگار پرس تي وي، گفت: ادعاي 
حقوق بشري امريكا ادعايي هميشه واهي و باطل است و اين كشور نشان داده هيچ 
وقت پايبند به حقوق بشر و قوانين بين المللي نبوده است و اكنون هم نيست.  وي با 
اشاره به اينكه كساني كه تصور مي كنند امريكايي ها به حقوق بشر پايبند هستند، 
خوش��بيني بي جهتي دارند، افزود: امريكايي ها هرگونه اقدامي را كه بتواند جو و 
فضايي عليه جمهوري اسالمي ايران بسازد، انجام مي دهند و از اذيت و آزار كساني 
كه منتسب به ايران هستند، استقبال مي كنند و اين موضوع را نوعي برتري خود 
بر جمهوري اسالمي تلقي مي كنند.  عضو حزب موتلفه اسالمي دستگيري مرضيه 
هاشمي، خبرنگار پرس تي وي را نشان دهنده عمق كينه امريكايي ها نسبت به ايران 
دانست و گفت: كينه امريكايي ها تنها مربوط به مسئوالن نظام جمهوري اسالمي 
و دولت نيست بلكه آنها نسبت به همه اتباع ملت ايران كينه دارند و دشمني آنها با 
اصل ملت ايران است.  ترقي با تأكيد بر اينكه رفتارهاي امريكا ضعف و زبوني آن را 
نشان مي دهد، تصريح كرد: اينكه امريكا فردي را كه قبال جزو اتباع امريكا بوده و 
در آن كشور بزرگ شده است، به خاطر نسبتش با ايران مورد اذيت و آزار قرار دهد 
و حقوق انساني او را ناديده بگيرد، نشان از ضعف آنهاست.  وي تأكيد كرد: من فكر 
مي كنم رفتار امريكا نوعي نژادپرستي و ضديت با حقوق بشر است و طبيعتاً توسط 

افكار عمومي جهان محكوم خواهد شد و اين به ضرر امريكاست. 

   بهارستان

م�ردم اميدي ب�ه ش�عار دولت و 
نس�خه هاي آن براي رفع بيكاري 
ندارند، ت�ا كي پ�دران و فرزندان 
باش�ند؟  ه�م  ش�رمنده 
به گزارش ف��ارس، اصغر س��ليمي 
نماين��ده مردم س��ميرم در مجلس 
شوراي اسالمي در نطق ميان دستور 
خود در نشس��ت علني روز گذشته 
مجلس گفت: امروز كشور در آس��تانه چهلمين سالگرد انقالب 
اس��المي قرار دارد؛ انقالبي كه بدخواهان فكر نمي كردند چهار 
دهه با هم��ه توطئه ها و تحريم هاي مس��تمر دوام بي��اورد و به 
قدرت اول منطقه تبديل شود.  نماينده مردم سميرم در مجلس 
شوراي اسالمي اظهار داشت: دستاوردهاي عظيم در بخش هاي 
مختلف از جمله اس��تقالل سياس��ي، دفاعي، نفوذ منطقه اي، 
پيش��رفت هاي علمي و فناوري با هدايت مقام معظم رهبري با 

قدرت ادامه مي يابد. 
وي افزود:  در اين چند سال دشمني امريكا نه تنها كم نشده بلكه 
عميق تر و شديدتر شده كه نشان مي دهد انقالب اسالمي راهش 
را درست طي كرده است. خروج يكجانبه امريكا از برجام، ماهيت 
دروني و بدعهدي امريكا را آش��كار كرد، سازوكار مالي اروپا هم 
اجرايي نشد، مگر مي شود تمام محدوديت هاي برجامي را داشته 
باش��يم ولي از مزاياي آن بي بهره باشيم، اينها وقت كشي و ما را 

سرگرم مذاكرات بي نتيجه مي كنند.  سليمي خاطرنشان كرد: 
كش��ور را معطل اروپايي ها نگذاريد، نگاه ما بايد به درون كشور 
باشد و نيازمند صداي واحد هس��تيم، امروز ارتباطات جهان را 
تبديل به يك دهكده كوچك كرده است و نبايد به خاطر برخي 
آسيب هاي فضاي مجازي، صرفا به راه حل ساده فيلترينگ اقدام 
كنيم، زيرا در حقيقت فرصت را از جوانان ارزشي خود گرفته و 

ميدان را دو دستی در اختيار دشمن قرار داده ايم. 
وي اظهار داش��ت: جان مردم از گراني به لب رس��يده، هر طور 
كه دوست دارند بدون هيچ واهمه اي قيمت ها را باال مي برند، با 
باال رفتن قيمت ارز قيمت ها را سه برابر كرده اند و با كاهش آن 
تغييري در قيمت ها حاصل نشد، مگر مواد غذايي، آهن، سيمان 
و قير از توليدات خودمان نيست؟ قيمت محصوالت چند برابر 

شده، اما حقوق ناچيز كارگران ثابت مانده است. 
وي افزود: چرا آنطور كه شايسته است با فساد برخورد نمي شود، 
بعضاً ش��اهد اختالس ها هس��تيم، اين در حالي است كه براي 
گرفتن يك وام 5ميليوني چه دردسرهايي به مردم وارد و انواع 
و اقسام ضمانت ها گرفته مي شود اما بعضي به راحتي ميلياردها 
تومان تس��هيالت ب��ا وثيقه ه��اي نامعتبر مي گيرند و ترس��ي 
از مجازات ع��دم پرداخت ندارند.  س��ليمي خاطرنش��ان كرد: 
فش��ارهاي زيادي بر ابتدايي ترين نيازهاي مردم وارد مي شود 
ولي ما همچنان شاهد حقوق هاي چند ده ميليوني هستيم، بايد 
ريشه هاي فساد را خشكاند تا سلطان ها شكل نگيرند.  نماينده 

مردم سميرم در مجلس شوراي اس��المي در پايان گفت: هيچ 
اميدي به آن سوي مرزها نيس��ت و آنچه مي تواند اقتصاد ما را 

سامان دهد،  كار و توليد و وحدت و همدلي است. 
  ملكي: بودجه ريزي نيازمند امنيت اقتصادي است

نماينده مردم مشكين شهر در مجلس   
ش��وراي اس��المي هم گفت: براي 
بودجه ريزي واقعي ني��از به امنيت 
اقتصادي داري��م، امنيت اقتصادي 
يعني عدم دخالت دولت و صاحبان 
قدرت در كار توليدكنندگان، امنيت 
اقتصادي يعني ثبات ن��رخ ارز و اگر 
نرخ ارز ثبات نداش��ته باشد، امنيت 
اقتصادي ايجاد نخواهد شد.  به گزارش فارس، ولي ملكي در نطق 
ميان دستور خود در نشس��ت علني روز گذشته گفت:  امنيت 
اقتصادي يعني بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور به صورت 
روان، امنيت اقتصادي يعني حض��ور فعال در بازارهاي جهاني، 
امنيت اقتصادي يعني انجام گشايش اعتبار به صورت راحت و به 

بهترين وجه. 
وي افزود: امنيت اقتصادي يعني نداشتن رانت، يعني پرداخت 
وام بانكي مثل دنيا به رقم يك درصدي، امنيت اقتصادي يعني 
مشاركت بانك ها در امور سرمايه گذاري به شرط مشاركت در 
سود و زيان، آيا در كشور ما چنين است؟  ملكي خاطرنشان كرد: 

امنيت اقتصادي يعني داش��تن انصاف و مرّوت در بازرگانان و 
توزيع كنندگان و كساني كه در امر مايحتاج مردم فعاليت دارند، 
امنيت اقتصادي يعني عدم دخالت دولت و صاحبان قدرت در 

كار توليدكنندگان، آيا در كشور ما چنين است؟ 
نماين��ده م��ردم مشكين ش��هر در مجلس ش��وراي اس��المي 
اظهارداشت: امروز توليدكننده عمده در توليد خودش پشيمان 
است، اين براي ما امنيت نمي آورد همين باعث مي شود كه ما در 

چنين شرايطي قرار گرفته ايم. 
وي افزود: امني��ت اقتصادي يعني عدم اخذ رش��وه و نبودن ربا 
در جامعه، بانك هاي ما ربوي اس��ت، با اين شرايط انتظار رشد 
و توسعه اقتصادي را بايد داشته باشيم.  ملكي خاطرنشان كرد: 
ما امنيت اقتصادي نداريم، وقتي كه بانك هم جريمه مي كند و 
سود به جريمه هم تعلق مي گيرد اين كار مشاركت نيست، امنيت 
اقتصادي در يك كالم يعني ثبات قيمت كاال و خدمات، امنيت 
اقتصادي يعني بودجه ريزي واقعي، با كس��ري بودجه آشكار و 
نهان اداره كشور س��امان نخواهد گرفت و اين امنيت اقتصادي 

نخواهد بود. 
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
داشت: اگر امنيت اقتصادي ايجاد كنيم توليد ناخالص داخلي 
افزايش پيدا مي كند، رش��د اقتصادي و اش��تغال پايدار محقق 
مي شود و تورم كاهش مي يابد و فقر به حداقل مي رسد و عدالت 

اجتماعي دست يافتني خواهد شد. 

سليمي: تشديد دشمني هاي امريکا نشان از درستي راه انقالب است 
ملكي: بودجه ريزي نيازمند امنيت اقتصادي است

قريب به 9 ماه از خ�روج دولت اي�االت متحده 
امري�كا از برج�ام مي گ�ذرد و كم�اكان دولت 
دوازدهم و دستگاه سياس�ت خارجه نسبت به 
اج�راي تعهدات برجام�ي و غيربرجام�ي اروپا 
اميدوار اس�ت آن ه�م در حالي كه كش�ورهاي 
اروپايي بعد از گذشت سه سال از اجراي توافق 
هس�ته اي هيچ كدام از تعهدات ده گانه مندرج 
در پيوس�ت دو برج�ام را عمليات�ي نكرده اند و 
اجرايي كردن SPV را به عنوان يكي از تعهدات 
غيربرجامي به آينده اي نامعلوم موكول مي كنند. 
سطح و ميزان انتقادات از دستگاه سياست خارجه 
هم موازي با بدعه��دي اروپايي ه��ا افزايش يافته 
است و بسياري از ش��خصيت هاي سياسي نسبت 
به صبر بي پايان دولت در اين باره ش��روع به انتقاد 
كرده اند، آن هم در ش��رايطي كه فرانسه، آلمان و 
انگليس همچنان ب��ا اهداف ضدايران��ي امريكا در 
حوزه موشكي، منطقه اي و حتي برجامي همراهي 

مي كنند. 
نارضايتي اجتماعي ش��كل گرفته در كشور و عدم 
دستاوردساز بودن برجام نيز برخي از شخصيت هاي 
دولت��ي را وادار ب��ه گاليه ه��اي توئيت��ري كرده؛ 
گاليه هايی كه تنها براي سركوب انتقادات دلسوزان 
است و كاركرد آنچناني نداشته و نمي تواند تاثيري 

در روند ضدايراني اروپايي ها داشته باشد. 
علي شمخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در 
پاسخ به اين سؤال كه به نظر ش��ما تأثير رويكرد 
ترامپ  بر شركاي اروپايي امريكا چيست و فرجام 
مس��ئله را چگونه مي بيني��د؟ گف��ت: »واكنش 
كش��ورهاي اروپايي پس از خروج امريكا از برجام 
اين بود كه ايران حق مقابله به مثل را دارد ولي از ما 
درخواست داشتند كه اين كار را نكنيم و به توافق 
پايبند بمانيم. آنه��ا گفتند ما ش��رايط اقتصادي 
را براي ش��ما فراهم مي كنيم كه البته جمهوري 
اس��المي  ايران چندان اين موضوع را باور نداشت، 
ول��ي پذيرفتيم تا ب��ه اروپا فرصت بدهيم نش��ان 
دهد توان تصميم  گيري مستقل از امريكا را دارد. 
ما مي  خواستيم مسير ديپلماس��ي و گفت وگو باز 
بماند. در مورد اصل برجام هم بايد بگويم، هيچ گاه 
براي نقض برجام پيشگام نبوده و نخواهيم بود اما، 
اقدام ترامپ باعث افزايش قدرت و توان جمهوري 
اسالمي ايران در عرصه هاي ديپلماتيك شده است. 
اروپا هم اگر در پرداخت هزينه  حفظ برجام مردد 
اس��ت، بايد بداند كه ايران معطل آنها نيز نخواهد 

ماند.« وي در ادامه مي گوي��د: »فرض ما در عمل 
اين است كه اروپا حاضر نيست ريسك خود را در 
برابر امريكا افزايش دهد، بنابراين تالش مي كنيم 
مشكالت كشور را با اتكا به توان ملي سامان بخشيم. 
آنها نبايد انتظار داشته باشند كه ما از حقوق خود و 
امكاناتي كه برجام براي عمل متقابل در اختيار ما 

گذاشته است، صرف نظر كنيم.«
 SPV تعهد نمادين اروپاست

فواد ايزدي كارشناس مسائل بين الملل در خصوص 
اقدامات اخير اروپ��ا عليه اي��ران در تحريم برخي 
اشخاص و نهادهاي ايراني و تاثير آن بر همكاري هاي 
ميان ايران و اروپا در موضوع كان��ال مالي ويژه، به 
مهر گفت: آينده SPV چندان خوش��ايند و مثبت 
نيس��ت و اگر هم اروپايي ها بخواهند كاري را انجام 
دهند بيشتر جنبه نمادين نسبت به انجام تعهدات 
خودشان در قبال برجام دارد. به اعتقاد من، در اين 
ش��رايط اگر اروپايي ها بخواهن��د كاري در موضوع 

SPV انجام دهند، ديگر ب��ه كار ما نمي آيد و براي 
كشور مفيد فايده واقع نمي شود. 

ايزدي با بيان اينك��ه ما با انجام برخ��ي اقدامات و 
مواضع به آقاي ترامپ اين مطلب را انتقال داديم كه 
اگر آنها از برجام خارج شوند ما همچنان در برجام 
خواهيم ماند، افزود: در آن زمان ما بارها گفتيم كه 
اگر امريكا از برجام خارج شود با اروپا در قالب گروه 
1+4 برجام را ادامه خواهيم داد و زماني كه ترامپ 
يقين پيدا كرد ايران در برجام خواهد ماند متوجه 
شد به گزينه ايده آل خود نزديك شده است كه آن 
حفظ برجام ب��ه همراه محدوديت هاي هس��ته اي 

شامل تحريم هاي گسترده عليه ايران است. 
 اين كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: امريكا 
با خروج خود از برجام به آنچه در قبال ايران مدنظر 
داش��ت دس��ت پيدا كرد و از طرفي هم بايد امروز 
برخي مقامات ما پاسخگو باشند كه چرا اروپا در برابر 
امريكا كاري انجام نمي دهد و به تعهداتش نسبت به 

برجام پايبند نيست. 
وي ادام��ه دارد: خ��ود اروپايي ها اينط��ور مطرح 
مي كنند كه ما يك حرفي در خصوص كانال مالي 
ويژه اروپا يا همان SPV به جهت همكاري و تداوم 
روابط تجاري با ايران مطرح كرديم، شما آن را جدي 
نگيريد. ايزدي بيان كرد: اروپا امروز يقين پيدا كرده 
كه ايران در برجام خواهد ماند، بنابراين نتيجه اين 
مي شود كه اين تصور را داش��ته باشند كه چه به ما 
امتيازي بدهند چه ندهند، ما همچنان نس��بت به 
تعهدات خود در برجام پايبند هستيم، از طرفي اروپا 
هم كه دوست ما به حساب نمي آيد، پس براي چه 
بخواهد به ما امتيازي بدهد؟ تا زماني كه اين ذهنيت 
در ميان اروپايي ها نسبت به ايران وجود داشته باشد 
 SPV ،كه ما تحت هر شرايط در برجام خواهيم ماند

هم به جايي نخواهد رسيد. 
 مذاكره با اروپا به نتيجه نمي رسد

محمدجواد جمال��ي نوبندگاني عضو كميس��يون 

امنيت ملي نيز با اشاره به طوالني شدن زمان اجراي 
س��ازوكار ويژه مالي اروپا، گفت: ب��ه  رغم اختالف 
نظر بين امري��كا و اروپا در برخي از مس��ائل، نبايد 
تصور كنيم ك��ه اروپا طرف ماس��ت چراكه امريكا 
در حوزه هاي سياس��ي و اقتصادي اروپا نفوذ بسيار 

زيادي دارد. 
وي با اش��اره به اينكه اروپايي ه��ا بارها گفته اند كه 
برجام را به علت مس��ائل اقتصادي نمي خواهند و 
صرفاً به جهت ابعاد امنيتي خواه��ان ادامه برجام 
هستند، افزود: بحث ما هم اين اس��ت كه اگر قرار 
است شما با برجام امن تر ش��ويد، بايد هزينه آن را 

هم بپردازيد. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس 
تصريح كرد: از زمان خروج امريكا از برجام، اروپايي ها 
هيچ گونه اقدام عملي انجام ن��داده و از موضع ارائه 
بيانيه و اظهارنظر خارج نشده اند و در حال حاضر هم 
وقت كش��ي مي كنند و مي خواهند كه ما در حالت 

معلق باقي بمانيم. 
جمالي نوبندگاني با تأكيد بر اينكه در شرايط فعلي 
ما بايد ديپلماس��ي اقتصادي مان را با همس��ايگان 
تقويت كنيم، گفت: به موازات مذاكرات با اروپا كه 
به احتمال زياد هم نتيجه اي براي ما نخواهد داشت، 
بايد ارتباطات اقتصادي با كش��ورهاي همسايه را 

تقويت كنيم. 
 لطفاً صبر بي حاصل را پايان دهيد

انتقادات از رويكرد دستگاه سياست خارجه و دولت 
دوازدهم در قبال اقدامات گسترده ضدايراني امريكا- 
اروپا به حدي گسترش يافته است كه امروز بسياري 
از حاميان ديروز ديپلماسي نوين نيز خواهان تغيير 
رفتار دولت در اين باره هس��تند و برخورد قاطع با 
غربي ها را يك اولويت مهم براي حفظ منافع كشور 
ارزيابي مي كنند. منتقدان دستگاه سياست خارجه 
معتقدند اروپايي ها قبل، حين و بعد از اجراي توافق 
هسته اي نيز در جهت حفظ منافع مشترك خود با 
اياالت متحده گام برداشته و بعد از خروج هماهنگ 
شده دونالد ترامپ نيز تنها به سوزاندن فرصت هاي 
جمهوري اسالمي ايران در جهت مقابله با اقدامات 
ضدايراني امريكاس��ت، كمااينكه بعد از گذش��ت 
۹ ماه و به رغم آنكه بس��ياري از فرصت هاي طرف 
ايراني سوخت شده است اما مي تواند با توقف اجراي 
تعهدات برجامي )خروج موقت- مشروط( غربي ها 
را وادار به تغيير رفتار و حداقل »تعديل« اقدامات 

ضدايراني كند. 

صبر بي پايان با اروپا را  پايان دهيد
شمخاني: اروپا اگر در پرداخت هزينه برجام مردد است، ايران معطل آنها نخواهد شد

 محم�د هاش�مي ب�رادر مرح�وم هاشمي رفس�نجاني در 
گفت وگوي�ي ك�ه ب�ا مه�ر انج�ام داده نس�بت ب�ه عملكرد 
دولت ه�اي گذش�ته انتقادات�ي را مط�رح ك�رده اس�ت. 
بخ�ش هاي�ي از اي�ن گفت وگ�و در پ�ي خواه�د آم�د. 

با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تغيير تعدادي از 
مسئوالن در دولت آيا وضعيت اقتصادي كشور تغيير 
كرده است يا خير؟ امروز وضعيت اقتصادي كشور را 

چگونه مي بينيد؟
مشكل اقتصادي امروز كشور با يك وزير يا حتي تغيير يك وزارتخانه 
حل نمي شود. مشكل اقتصادي كشور ريشه اي عميق دارد. از سال 
۸4 كه آقاي احمدي نژاد س��كان امور اجرايي كش��ور را در اختيار 
گرفت  و برنامه هايشان را در دو دوره اجرا كرد، مسير اقتصاد كشور 
تغيير كرد. سال ۸4 وضعيت اقتصادي كشور در بهترين شرايط خود 
بود. رشد و ضريب اقتصادي، بيكاري و همچنين تورم در سطح قابل 
قبولي قرار داشت. در نتيجه شرايط كشور بسيار مطلوب بود. در آن 
زمان شرايط روابط بين الملل نيز همين گونه بود اما زماني كه آقاي 
احمدي نژاد دولت را تحويل داد، رش��د اقتصادي منفي 5/5درصد 
شده بود، ضريب بيكاري بسيار باال بود و همين طور تورم. در عين 
حال حجم نقدينگي بااليي در جامعه وجود داش��ت و قيمت دالر 
بسيار باال رفته بود. دالر ۷00توماني به ۳هزارو600تومان افزايش 
يافته بود. در زمان آقاي احمدي نژاد برنامه اي براي اشتغال و توليد 

وجود نداشت و شرايط توليدكنندگان داخلي در بدترين وضعيت 
ممكن قرار داشت. حجم واردات بسيار باال بود و نزديك به ۸0ميليارد 

دالر واردات داشتيم كه عمدتاً هم كاالهاي مصرفي بودند. 
حال با گذشت شش س�ال از دولت تدبير و اميد گمان 
نمي كنيد بايد وضعيت اقتص�ادي را تغيير مي دادند؟ 
قرار بود كه روحاني بيايد مش�كات دولت قبل را حل 

كند... 
همانطور كه گفتم مشكالت اقتصادي به اين راحتي حل نخواهد 
شد و ريشه عميق دارد؛ دولتي كه آقاي روحاني تحويل گرفته است 
ويژگي هاي اقتصادي فاجعه باري داش��ت. وي در چند اقدام قابل 
قبول باعث تاثيرات شگرفي در اقتصاد كشور شد. در حوزه روابط 
بين الملل شش قطعنامه زير بند ۷ داشتيم كه وجود آنها باعث ايجاد 
مشكالت نظامي براي كشور مي ش��د و ممكن بود جنگ را در پي 
داشته باشد. تمام اينها با برجام رفع شد كه اين در جاي خود يك 
اقدام بسيار ارزشمند است. حال ممكن است بگويند برجام براي 
ما ثمره اقتصادي نداش��ته كه در عين حال اي��ن موضوع هم غلط 
است چون ما در موضوع كشتيراني گشايش هاي بسياري داشتيم.  
نكته ديگر در حوزه اقتصاد داخلي اين بود كه دولت روحاني رشد 
اقتصادي منهاي 5/5درصد را تحويل گرفت اما جهت رشد را تغيير 
داد و آن را به رشد اقتصادي ۳ درصد رساند. اين خود نشان دهنده 
اين است كه حركت بزرگي در حوزه اقتصادي توسط دولت تدبير و 
اميد انجام گرفته است، البته در اين ميان فرصت هاي شغلي بسياري 

هم ايجاد شده است اما با توجه به ساختاري كه از قبل وجود داشت 
آقاي روحاني نتوانست سياس��ت احمدي نژاد را كه افزايش حجم 
نقدينگي در كشور بود، تغيير دهد.  بنابراين در دولت آقاي روحاني 
هم حجم نقدينگي افزايش يافت و همانطور كه مي دانيد در اقتصاد 
اصلي وجود دارد كه اگر نقدينگي زياد ش��ود، باعث كاهش ارزش 
پول ملي خواهد شد. در همين راس��تا نتيجه عملكرد دولت های 
يازدهم و دوازدهم آن شد كه از اواخر سال ۹6 ما با مشكالت كاهش 
ارزش پول ملي مواجه ش��ديم و از سويي بدعهدي امريكا و ترامپ 
با خروج از برجام باعث ايجاد جنگي رواني در جامعه شد. تمام اين 

پارامترها باعث شد قيمت دالر افزايش چند برابري داشته باشد كه 
باعث كاهش ارزش پول ملي به صورت جهشي شد. 

آيا با وجود تمام اين سخنان، باز هم دولت نمي توانست 
از پس چالش ها بربيايد؟

همانطور كه مي دانيد مواردي كه به آن اشاره كردم روي اقتصاد و 
موضوعات پيراموني آن تاثيرگذار است و تبعات بسيار بدي از نظر 
تورم و گراني در پي دارد، حال اين شوك به اقتصاد كشور وارد شد. 
در هر كشوري اگر اينگونه مس��ائل اتفاق بيفتد، حاصلش جزئي 
نخواهد بود، البته امروز دولت در تالش اس��ت تا آثار جنگ رواني 
خروج آقاي ترامپ و آثار منفي كاه��ش ارزش پول ملي را از بين 
ببرد كه اين هم كار ساده اي نيست. چون امروز همانطور كه شاهد 
هستيد دولت توانسته حجم عظيمي از آن را كاهش دهد و دالر را 
از 1۸ و ۲0هزار تومان به كانال ۹ و 10هزار تومان برساند كه البته 
اين كافي نيست، زيرا اين موضوع هم تبعاتي دارد كه يكي از آنها 
بحث ايجاد گراني در پي تغيير قيمت دالر است و امروز شاهديم 
برخي كاالها كه در موق��ع گراني دالر افزاي��ش يافتند با كاهش 
قيمت ها، ارزان نشده اند كه اين نشان از نظارت ضعيف دارد، البته 
در اين ميان نمي توانيم از فساد اقتصادي و فرار عده اي چشم پوشي 
كنيم. تمام اين پارامترها باعث ايجاد هرج و مرج در جامعه خواهد 
شد و دولت در تالش است تبعات آن را كنترل كند. حال بايد ديد 
كه چقدر مي تواند موفق باشد، البته اينطور نيست كه دولت تنها 

باشد بلكه تمام نظام با اين موضوع درگير است. 

نتيجه عملکرد دولت هاي احمدي نژاد و  روحاني كاهش ارزش پول ملي شد
    گفت وگو

سعيد همتي
   گزارش


