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سیاسی

اروپا در برابر آمریکا بایستد

علی ماجدی سفیر تهران در برلین با تاکید بر اینکه در آلمان شرکتها الزاما سیاستهای دولت
را اجرا نمیکنند ،گفت :آنها مجبور هستند محدودیتهای قانونی که دولت اعمال میکند را اجرا
کنند .گرچه این شرکتها برای کار با ایران نیازمند این هستند که از سوی دولتشان حمایت
شوند لذا در جریان مذاکراتی که با اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام داریم باید بر این خواسته
خود محکم بایستیم که کشورهای اروپایی در برابر تحریمهای ثانویه آمریکا بایستند/.ایسنا

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

سناتور دموکرات برنی سندرز در مصاحبه با شبکه خبری
سیانان به موضعگیری جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
آمریکا اشاره کرد .به گزارش ایسنا ،او در پاسخ به اظهارات
بولتون درباره مواضع ترامپ درخصوص کرهشمالی گفت:
نیازی نیست که بگویم در بســیاری از موارد با بولتون
اختالفنظر دارم .او مشاور جورج بوش ،رئیسجمهوری اسبق آمریکا
هم بود که او را به ورود به جنگ عراق به بهانه دسترســی عراق به
تسلیحاتکشتارجمعیترغیبکرد.سندرزتاکیدکرد:گمانمیکنم

اکنوناکثرآمریکاییهابدانندکهجنگدرعراقبدترین
فاجعه در سیاست خارجی در تاریخ مدرن کشورمان
بود .ما  ۴۴۰۰ســرباز آمریکایی را از دســت دادیم،
 ۳۱هزار ســرباز زخمیشدند و نیم میلیون عراقی
جان دادند .و اکنون بولتون درباره افزایش نفوذ ایران
در عراق صحبت میکند .بله درســت است اما این دقیقا به خاطر
جنگ در عراق است.به گزارش ایسنا ،این سناتور دموکرات که برای
انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا هم نامزد شده بود ،تاکید کرد :متاسفانه گمان

میکنم افرادی را مثل بولتون در واشنگتن داریم که معتقدند جنگ
و نظامیگری پاسخ همه چیز است .ما بیش از دو تریلیون دالر در
جنگهای عراق ،افغانســتان و جاهای دیگر هزینه کردیم و اکنون
بخش زیرساختی خودمان در ایاالت متحده آمریکا لنگ مانده است.
ما با میلیونها تن مواجه هســتیم که از پس هزینههای دانشگاه
بر نمیآیند و یا دانشگاه را با بدهی ترک میکنند .شاید ما باید به جای
سرمایهگذاری بیشتر روی بودجه نظامیو جنگهای بیشتر و بیشتر
روی مردم آمریکا سرمایهگذاری کنیم.

امروز اروپا بسته پیشنهادی خود را رونمایی میکند

خبر ویژه

پمپاژ یاس همزمان با تالش ظریف!

با اشاره به طرح تحقیق و تفحص مجلس
ی ایران
درمورد اتباع دوتابعیت 

موسویان:همیشه
یکتابعیتداشتهام

سید حســین موســویان ،دیپلمات پیشین
کشــورمان در رابطــه بــا گــزارش تحقیق
ی ایران
وتفحص مجلس درمورد اتباع دوتابعیت 
نامهای سرگشــاده خطاب به رئیس مجلس
و رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اسالمیمنتشر کرد.
به گزارش ایســنا ،متن این نامه سرگشــاده
بدین شرح است:
خبرگزاری فارس در خبر اختصاصی بیســت
و ســوم اردیبهشــت  ،۱۳۹۷متــن گزارش
تحقیــق وتفحص مجلــس درمــورد اتباع
ی ایران را منتشر کرده است .در متن
دوتابعیت 
این گزارش ،نحوه بهرهبرداری از ظرفیتهای
افراد دوتابعیتی در حوزههای گوناگون جهت
اجرایی کردن پروژه نفوذ ،توسط سرویسهای
اطالعاتی و جاسوســی دشــمن به سه قسم
تقسیم شــده و در ابتدای قســمت اول این
گزارش چنین آمده است:
"بــه کارگیری این افــراد در مناصب دولتی
بهدلیل وابســتگیهای پیشگفته؛ میتواند
بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی باشد
به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این
افراد در بروز تهدیدات بســیار عمیق و بعضاً
غیرقابل جبران اســت ،به طور مثال افرادی
چون ســید حسین موســویان از جمله این
موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاری
با دول متخاصم خارجی در پرونده مذاکرات
هســتهای تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم
گردید و هماکنون در اندیشکدههای آمریکایی
مشــغول فعالیت میباشــد .از دیگــر موارد
میتوان به افرادی چون محمدجعفر محالتی
(تبعه آمریکا) و ســیروس ناصری (شهروند
اتریــش و مقیم انگلیس) که به طور فعال در
برهه تاریخی قطعنامه  ،598پذیرش پروتکل
الحاقی توســط ایران ،ایفــای نقش محوری
و هدایتکنندگی در مذاکرات ســعدآباد در
جهت هدایت و پیشــبرد توافق برجام حضور
داشتهاند ،اشــاره نمود .دری اصفهانی (تبعه
کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی
در تیم مذاکرهکننده هستهای بود که در رأس
حســاسترین بخش مذاکرات یعنی کمیته
مالی ـ بانکی بوده اســت که پذیرش اجرای
 FATFبه عنوان پیششرط امضای برجام و
در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت
و برگشت برای آن وجود نداشته باشد ،از نتایج
آن بوده است".
اگر این گزارش درســت باشد ،هرسه موردی
که در گزارش مذکور درمورد اینجانب مطرح
شده ،خالف حقیقت و واقعیت است .زیرا :اوال
من دارای تابعیت هیچ کشور خارجی نیستم و
همیشه یک تابعیت داشتهام و آن هم تابعیت
ایران است و الغیر .من نه در دوران  30سال
خدمت رسمیخود در دولت  ،مجلس شورای
اسالمی ،شــورای عالی امنیت ملی و مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،دارای تابعیت کشور
خارجی بودهام و نه بعد از آن .امروز هم تابعیت
هیچ کشور خارجی را ندارم و به تابعیت ایرانی
خود هم افتخار میکنم.
ثانیا در گــزارش مذکور آمده که من در یک
اندیشــکده آمریکایی کار میکنــم .این هم
خالف است .اینجانب در دانشگاه پرینستون
آمریکا شــاغل هســتم و بعد از هجرت هم
هیچگاه در هیچ اندیشکده ای چه در آمریکا و
چه در خارج آمریکا هیچ نوع اشتغالی نداشته
ام و ندارم .نام دانشکده علوم سیاسی دانشگاه
پرینستون " دانشکده وودرو ویلسون" است.
آقای وودرو ویلســون یکی از روسای دانشگاه
پرینستون بود که بعدا رئیس جمهور آمریکا
شد .دانشگاه پرینستون هم در شهر پرینستون
ایالت نیوجرســی آمریکاست.اندیشــکده ای
در شــهر واشنگتن هســت بنام "اندیشکده
وودروویلســون" .ظاهرا گــزارش تحقیق و
تفحص مذکور تفاوت این دو که یک موضوع
ساده و آشکار است را تشخیص نداده و دچار
اشتباه شده است.
با توجه به اینکه وظیفــه نمایندگان محترم
مجلس دفاع از حقوق مردم است الزم میدانم
بــه این واقعیت اشــاره کنم که در 9ســال
هجرت و کار در دانشــگاه پرینستون ،احدی
از متصدیان در کل نظام نه به اندازه اینجانب
از منافع و حقوق کشــور و مــردم رنجدیده
و مظلــوم ایران در ســطح رســانهها و افکار
عمومیجهان دفاع کرده و نه تا این حد مورد
هجمه و تهدید گروهک منافقین و گروههای
وابســته به صهیونیسم و اعراب تکفیری بوده
است .حتما اعضاء محترم کمیسیون تحقیق
و تفحص اطــاع دارند که درایــام هجرت،
دوکتاب" بحران هســته ای ایران" و "روابط
ایران و آمریکا" را منتشر کردم که کشورهای
امارات ،عربستان و بحرین هر دو کتاب را در
لیست ســیاه قرار داده و به کتابخانههایشان
دســتور داده انــد کــه حق نگهــداری این
دوکتــاب را ندارند .خوب بود کمیته تفحص
مجلس محترم در راســتای دفــاع از حقوق
مردم ،این واقعیتها را مورد تحقیق و بررسی
قرار میداد.

واشنگتن نظامیگری را پاسخ همهچیز میداند

آفتاب یزد -گروه سیاسی :محمد جواد ظریف در
ادامه سفر برجامیخود امروز در بروکسل نشستی
سرنوشت ساز خواهد داشت .او در دومین دور
سفرهای برجامیاین بار به دنبال بقای این توافق
است .یک هفته بعد از خروج ایاالت متحده با تصمیم
دونالد ترامپ حاال همه اخبار حول یک نکته بوده،
اینکه اروپا به عنوان یک حامیجدی برجام برای بقای
این توافق تا چه حد میخواهد از اعتبارش در نظام
بین الملل خرج کند؟ ترزا میدر تماس تلفنی اخیر
خود با حسن روحانی از ارائه یک بسته پیشنهادی
از سوی اروپا به ایران برای حفظ توافق هسته ای
خبر داده است .موضوعی که نشان میدهد طرف
اروپایی تنها به دنبال حرف زدن نیست و به طور
در ادامه نوشت« :به زودی مشخص خواهیم کرد
جد به دنبال حل شدن چالش فعلی است .حمید
گروه  4+1چگونه میتواند منافع ایران ذیل برجام
بعیدینژاد سفیر جمهوری اسالمیایران در لندن در
را تضمین و این دستاورد منحصر به فرد دیپلماسی
صفحه توئیتر خود با اشاره به تماس تلفنی ترزا می
را حفظ کند».
نخستوزیر بریتانیا با حسن روحانی نوشت«:خانم
در ادامه تالشهای دیپلماتیک ایران ،رئیس شورای
ترزا مینخستوزیر بریتانیا در گفتوگوی تلفنی با
راهبردی روابط خارجی نیز که برای اجالس رهبران
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وی اطالع
برای صلح به فرانسه سفر کرده است ،با ژان پییر
داده است که بریتانیا ،فرانسه و آلمان روز سهشنبه
رافارن ،نخست وزیر اسبق این کشور و رئیس
در بروکسل بستهای از پیشنهادات را به ظریف ارائه
بنیاد «رهبران برای صلح» دیدار و گفتوگو کرد.
خواهند داد برای حفاظت از اجرای برجام که این
سیدکمال خرازی نمونه دیگری از نقض قوانین
اطمینان را به ایران میدهد که از منافع اقتصادی
بین المللی را اقدام اخیر آمریکا در خروج از برجام
توافق هستهای بهرهمند خواهد شد ».این درحالی
دانست و گفت«:رئیس جمهور آمریکا به خود اجازه
است که رهبران اروپا نیز به زودی در صوفیه
میدهد هر اقدام غیر قانونی را مرتکب شود .آمریکا
بلغارستان برای بررسی موضوعات مختلفی گرد
با نقض تعهدات خود و خروج از برجام در واقع بار
هم خواهند آمد که توافق هسته ای نیز بخشی از
دیگر مرگ قوانین بین المللی را اعالم کرد ،چنانکه
دستور کار این رهبران است .دونالد تاسک ،رئیس
قبال نیز با خروج از معاهده پاریس نشان داد که
شورای اروپا در توئیتی نوشت« :سیاستهای دونالد
برای تصمیمهای جمعی هیچ ارزشی قائل نیست.
ترامپ بر سر توافق با ایران و همچنین تجارت
اکنون راهی که اتحادیه اروپا انتخاب میکند بسیار
قرار است با یک رویکرد اروپایی واحد مواجه شود.
مهم است ،اینکه تسلیم مطامع آمریکا شود و یا با
رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در صوفیای
مقاومت دربرابر فشارهای آمریکا استقالل خود را به
بلغارستان به هر دو مسئله رسیدگی خواهند کرد».
اثبات برساند».
محمد جواد ظریف دیروز را در مسکو سپری کرد.
روسها این روزها شاید نزدیک ترین کشور به ایران
برجام از وین تا بروکسل
باشند .هرچند تغییر شرایط موجب شده با توجه به
توافق هسته ای که در سال  2015میان شش
حافظه تاریخی ایرانیان نسبت به آنها ،انتظار هر تغییر
قدرت جهانی و ایران به سرانجام رسید حاال
رویکردی را داشته باشیم .اما دست کم تا اینجای
سرنوشتش به بروکسل ختم شده است .مقر اتحادیه
کار ،کرملین اعالم کرده که
اروپا که منتظر محمد جواد
آماده است برجام را ادامه
ظریف است تا طرف مقابل بسته
در روزهای اخیر نیز
دهد .وزیر خارجه ایران در
پیشنهادی خود را به تهران اعالم
همه مقامات ارشد بر این
دیدار با همتای روس خود در
کند .محمد جواد ظریف با اشاره
موضوع تاکید کردند که
مسکو گفت« :بعد از مذاکراتی
به سفرش به بروکسل گفت:
تکلیفبرجاموادامهحضور
که با شما و سایر دوستان
«مذاکرات کارشناسی ما با حضور
ایران در آن به این بستگی
داشتیم ،تصمیم گرفتیم
آقای عراقچی در بروکسل شروع
دارد که اروپا تضمینهایی
بعد از خروج رسمیآمریکا از
شده و هدف آن ارائه تضمین به
را بدهد .ایــن موضوع را
برجام ،فرصتی را به دیپلماسی
ایران برای بهرهمندی از مواهب
برخی خوشبین تر و برخی
بدهیم .برجام براساس یک
برجام است ».او اظهار کرد:
با نگاه شکاکانه اعالم کرده
موازنه بین تعهدات طرف
«اروپاییها حوزههای مختلفی
اند .اما آنچه هســت این
ایرانی و بیشتر اروپا و آمریکا
را مطرح کردند برای همکاری
راهبردی معرفی شده که
بنا شده و با خروج آمریکا این
و در مالقات فردا شب با وزیران
فعال در سطوح باال روی آن
موازنه به هم میخورد و باید
خارجه نتیجه کار را بررسی
اجماع وجود دارد
دید چگونه میتوان در این
میکنیم .این شروع کار است و
همین
در
کرد».
تامین
شرایط منافع مردم ایران را
با یک جلسه نمیشود کار کرد و زمان کوتاه است.
اوضاع
که
این
بیان
با
روسیه
حال وزیرامورخارجه
معتقدیم باید شروع قوی داشته باشیم؛ بنابراین یک
ی میشود و با تالش واشنگتن برای
برجام بحران 
روند را امروز شروع کردیم تا ببینیم در این فاصله
گفت«:ما
هستیم،
روبرو
توافق
این
در
تجدیدنظر
میتوانیم به دیپلماسی زمان بدهیم یا خیر ».ظریف
اوضاع
کند
کمک
تواند
ی
م
که
اقداماتی
باید درباره
افزود«:مذاکراتی که امروز در بروکسل در جریان
الوروف
سرگی
کنیم».
صحبت
نشود،
بحرانی تر
است جدای از برجام نیست اما در قالب کمیسیون
دوستان
با
کنیم
تحلیل
خواستیم
ی
م
گفت«:امروز
مشترک هم نیست چرا که اگر این مذاکرات قرار
ایرانی و سه کشور اروپایی درباره مکانیزمهایی که
بود در چارچوب کمیسیون مشترک برگزار شود
به ما کمک کند اوضاع در منطقه تهدید نشود و
باید هر پنج عضو توافق بدون حضور آمریکا در آن
نیز از تخریب رژیم عدم گسترش سالح هستهای
حاضر میشدند .ما به طور جداگانه با اتحادیه اروپا
جلوگیری کنیم .تا جایی که میدانیم سه کشور
و وزرای خارجه سه کشور و قبل از آن با وزیران
اروپایی چین و ایران پایبندی خود به برجام را اعالم
خارجه چین و روسیه به طور جداگانه مذاکره
کردند و امیدواریم بتوانیم در این باره گفتوگوی
کردیم و ممکن است در آینده در صورت نیاز
مفصلی داشته باشیم ».محمدجواد ظریف وزیر امور
مذاکراتی در سطح وزیران خارجه پنج کشور (ایران،
خارجه کشورمان با انتشار پیامیدر صفحه توئیتر
انگلیس ،فرانسه ،چین ،روسیه و آلمان) تشکیل
خود نوشت« :دیدارهای خوب و مهمیرا با همتایان
شود اما فعال یک مسیر موازی یعنی مذاکرات
در پکن و مسکو داشتم و اکنون به بروکسل میروم
سیاسی و مسیر کمیسیون برجام را پی میگیریم».
تا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران
ظریف ادامه داد«:معتقدم ما باید مذاکراتی را به
امور خارجه سه کشور اروپایی دیدار کنم ».ظریف
طور قوی شروع کنیم و تضمینهای کلی در این
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آمریکا کره شمالی را تحت فشار گذاشته است تا پیش از آغاز مذاکرات
احتمالی میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ماه ژوئن ،پیونگیانگ
تمام تسلیحات هستهای خود به همراه اورانیومهای غنیسازی شده و
موشکهای بالستیک دوربردش را طی چند ماه آینده از طریق کشتی
از کشور خارج کند و به آمریکا تحویل دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تلگراف ،خبرگزاری
یونهاپ با اشاره به اظهارات اخیر جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
آمریکا ،در تکرار تهدیدات خود علیه کره شمالی اعالم کرد واشنگتن
از پیونگ یانگ خواسته است در چارچوب عاریسازی شبهجزیره کره

سفر ارائه شود و پس از ارائه این
چه سریعتر از آن خارج شود.
تضمینها همکاران ما در سطح
توافق هســته ای به
در این متن بلند باال ،مطالب
عنوان مهمترین دستاورد
کارشناسی جزئیات را بررسی
بسیاری گفته شده که جمهوری
دولت روحانی اگر پایان
خواهند کرد .از این رو ما اکنون
اسالمیدرنگ نکند و از توافق
یابد برای محافظه کاران
یک روند از مذاکرات را شروع
هسته ای خارج شود .شاید الزم
میتواند حکم یک جشن
میکنیم .آقای عراقچی در
است کمیبه عقب برگردیم در
درون جناحی باشد چرا
بروکسل اولین دور مذاکرات
سالهای تحریم قبل از برجام
که آنها در روزهای اخیر
را انجام دادند و گفتوگوهای
همه جهان در کنار ایاالت
نشــان دادند تنها چیزی
بیشتر در پیش است و ما
متحده بودند و کسی حق را
که برایشــان مهم است
هم روز سهشنبه به آنها
به دولت احمدینژاد نمیداد
پیــروزی در انتخابــات
میپیوندیم ».وزیر خارجه ایران
اما امروز از ژاپن در شرق آسیا
آتی مجلس و ریاســت
همچنین در نامه ای به دبیرکل
تا لندن و پاریس در قلب اروپا
جمهــوری بعــد از چند
سازمان ملل ضمن اعالم اینکه
تاکید دارند که برجام توافقی
دوره شکست انتخاباتی
آمریکا باید در برابر عواقب اقدام
مفید است و باید حفظ شود.
است .این گروه به خوبی
زیانبار و خطرناکش مسئول
اگر اروپا نتواند تضمین بدهد
میدانندکهمقبولیتیبرای
شناخته شود ،نوشت «:اقدام
برای خروج دیر نیست .در
جلب نظر اکثریت مردم
غیرقانونی آمریکا در خروج
سالهای اخیر دلواپسان که
ندارنــد و بنابراین آنچه
غیرموجه از برجام ،این دولت
هشت سال نیز مدیریت کشور
میتواند مثمر ثمر باشد
اینکه هــواداران روحانی
را برای فاحشترین نقض
را برعهده داشتند از سیاستی
و اصالحطلبــان ناامیــد
تعهداتش ذیل این توافق،
خاص استفاده کردند .آنها
شوند و کمتر به صندوق
مسئول میسازد .ایاالت متحده
وقتی نفت باالی  100دالر را
رای مراجعه کنند تا نام
قطعنامه  2231شورای امنیت
روزانه به حجم دومیلیون بشکه
محافظه کاران از صندوق
که این کشور خود از جمله
میفروختند ،تحریم را کاغذپاره
خارج شود
بانیان آن بود و با اتفاق آرا در
میخواندند اما دو سال بعد اگر
شورا تصویب شد را نیز وقیحانه
نبود آغاز مذاکرات برجام ،باید
نقض نموده است».
گفت کشور با چالشهای بیشتری روبرو میشد.
دلیل آن هم واضح بود چرا که ایران خود را جدا
از اجماع سطوح باال تا انکار دلواپسان
از تعامالت و دیپلماسی قرار داده بود .این درحالی
هنوز معلوم نیست که بتوان با دیگر کشورهای
است که فضای فعلی متفاوت است و ایران شانس
منهای آمریکا به توافقی جدید دست یافت که منافع
تعامل با طرفهای مختلفی را دارد .با این حال پمپاژ
تهران حفظ شود یا خیر اما دیپلماسی همواره به
یأس ادامه دارد .به عنوان نمونه روزنامه کیهان دیروز
عنوان مسیری است که ریسک را کاهش دهد و
در یادداشتی نوشت« :اروپاییها در حالی که آمریکا
بهترین تصمیم بعد از بررسی همه شرایط اتخاذ
در برجام بود ،جرات نداشتند و منافعشان ایجاب
شود .در واقع برای تصمیمات قهری هیچگاه دیر
نمیکرد که در مقابل تهدیدات آمریکا موضع بگیرند
نیست .ذیل همین موضوع است که در روزهای
و تحریمها را عمال بردارند ،حال آقای روحانی چگونه
اخیر نیز همه مقامات ارشد بر این موضوع تاکید
انتظار دارد اروپاییها بعداز خروج آمریکا از برجام و
کردند که تکلیف برجام و ادامه حضور ایران در
اعمال رسمیتحریمهای جدید و قبلی ،تحریمهای
آن به این بستگی دارد که اروپا تضمینهایی را
ایران را بردارند ».روزنامه وطن امروز نیز نوشت« :از
بدهد .این موضوع را برخی خوشبین تر و برخی
تهدید تا کرنش بیسرانجام»؛ این برآیند واکنش
با نگاه شکاکانه اعالم کرده اند .اما آنچه هست این
دوماه گذشته حسن روحانی و تیم مذاکرهکننده
راهبردی معرفی شده که فعال در سطوح باال روی
هستهای در دو بازه منتهی به خروج آمریکا از برجام
آن اجماع وجود دارد .با این حال در بدنه میانی،
و پس از خروج آمریکا از برجام تاکنون است».
دلواپسان باال و پایین میپرند که ایران هرچه زودتر
آرزوی پایان برجام از سوی این گروه به امروز و
از توافق خارج شود چرا که امیدی به اروپا نیست.
دیروز مربوط نمیشود و آنها از همان ابتدا چشم
البته معلوم نیست چرا باید در خروج عجله کرد .اما
انتظار پایان برجام بوده اند .توافق هسته ای به عنوان
این گروه که از ابتدا چشم دیدن برجام را نداشتند به
مهمترین دستاورد دولت روحانی اگر پایان یابد
گونه ای رفتار میکنند که گویی برای اولین کشوری
برای محافظه کاران میتواند حکم یک جشن درون
که از برجام خارج میشد جایزه تعیین شده بود و
جناحی باشد چرا که آنها در روزهای اخیر نشان
حاال میخواهند دست کم رتبه دوم را کسب کنیم.
دادند تنها چیزی که برایشان مهم است پیروزی در
محافظه کاران البته پیش از این گفته بودند برجام
انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری بعد از چند
کامال به نفع ایاالت متحده است و این ایران است
دوره شکست انتخاباتی است .این گروه به خوبی
که باید زودتر از همه خارج شود .بدیهی است که با
میدانند که مقبولیتی برای جلب نظر اکثریت مردم
چند هفته مذاکره با اروپا ،ایران چیزی را از دست
ندارند و بنابراین آنچه میتواند مثمر ثمر باشد اینکه
نمیدهد اما با خروج خود دیگر حجت را برای همه
هواداران روحانی و اصالحطلبان ناامید شوند و کمتر
طرفها تمام میکند که به تحریمهای ترامپ
به صندوق رای مراجعه کنند تا نام محافظه کاران از
علیه تهران بپیوندند .از سلسله درخواستها برای
صندوق خارج شود .این درحالی است که بسیاری
خروج تهران از برجام میتوان به بیانیه دیروز بسیج
از مقامات گفته اند شرایط فعلی کشور فرصتی
دانشجویی اشاره کرد  .شورای تبیین مواضع بسیج
برای تسویه حسابهای سیاسی نیست .آنچه امروز
دانشجویی کشور با ارسال نامهای به رئیسجمهوری
به عنوان یک چالش پیش رو خواهد بود تنها به
از وی خواست تا اجرای برجام متوقف و دولت هر
اصالحطلبان یا دولت روحانی مربوط نمیشود.
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فشار آمریکا بر کره شمالی برای تحویل تسلیحات هستهای خود به واشنگتن

از سالح هسته ای ،پیش از آغاز مذاکره تمام تسلیحات هستهای خود
را از کشور خارج کند! بولتون اظهار کرده بود تا پیش از خلعسالح
هسته ای کامل و غیرقابل بازگشت کره شمالی خبری از رفع تحریمها
نخواهد بود .بولتون در مصاحبه با ای بی سی نیوز ادعا کرد« :من فکر
میکنم اجرای این تصمیم (خلع سالح هسته ای) به این معنا خواهد
بود که با برچیدن و خارج کردن تسلیحات هسته ای (از پیونگ یانگ)
آنها را به «اوک ریج» در ایالت تنسی آمریکا منتقل کنیم».آزمایشگاه

ملی «اوک ریج» در ایالت تنسی آمریکا یکی از مراکز تحقیقات
هسته ای این کشور است.گفته میشود آمریکا کره شمالی را برای
تحویل تسلیحات هسته ای خود به واشنگتن پیش از آغاز مذاکرات
احتمالی میان ترامپ و کیم جونگ اون تحت فشار گذاشته است.
هنوز واکنش پیونگ یانگ به این درخواست مشخص نیست .با این
حال ،گزارشها حاکی از این است که پیونگ یانگ به شدت در مقابل
تحویل تسلیحات هسته ای خود مقاومت میکند.

توئیت بازی سیاسی

 -2044از دلســوزان نظام سؤالی دارم.
یکی از دشمنان ما ســودجویانیاند که
مثل زالو بــه جان مــردم افتادند .یک
پکیجی را کــه دیروز در مغــازهای در
ایــام قیمت کردیم یک میلیون و 600
بعد از چند ساعت که برگشتیم پرسیدیم
 2میلیــون قیمــت داد .دشــمن مــا
سودجویان داخلی هستند .چرا یکمرتبه
باید چهارصد تومان به مبلغ قبلی اضافه
شود؟ ناظران جستوجو کنند با اینها
برخورد کنند)2/22( .
آفتــاب یــزد :متاســفانه چنین
سوءاستفادههایی صورت میگیرد.
امید است ســازمانهای نظارتی
ماموریتهای خــود را در مبارزه با
گرانفروشی افزایش دهند.
 -1933بعــد از حرفهــای ترامپ که
تلویزیون هم مرتــب در مورد آن برنامه
دارد ما باید تکلیف خود را روشن کنیم.
برای حفظ اســتقالل و اینکه کمترین
صدمه را از ترامپ ببینیم باید از زیر بوق
دالر در بیاییم .حاال برخی از اقتصاددانان
میگوینــد بــا ایــن کار  5درصد ضرر
میکنیــم اگر به زیر چتر یورو برویم .به
نظر من برای حفظ استقالل این 5درصد
ضرر هم الزم است)2/22( .
 -1838وقتــی اصولگرایان خودشــان
برجام را دوســت نداشتند حاال با خروج
آمریکا از برجام چرا آنقدر دســتپاچه
شــدهاند .آقای ظریف که بــدون اجازه
نمیتوانست این قرارداد را ببندد .دلتان
بــه چین و روســیه خوش شــده مگر
قطعنامههای تحریمیزمان احمدی نژاد
را همین کشورها قبول نکردند؟ ()2/22
 -0509امیدواریــم مســئوالن محترم
وزارت آمــوزش و پــرورش توصیههای
ارزشــمند مقام معظم رهبــری درباره
تحقــق تحول ســند نظام آموزشــی و
پرورشــی را جدی گرفته و جامه عمل
بپوشــانند .امیدواریم ایــن نهاد و تمام
مدارس به ســمت ارزشها ســوق داده
شوند)2/22( .
 -1055بــه چــه حقی آقــای اهلل کرم
میگویــد آقــای روحانی بایــد برود؟
آقــای روحانی برود که چهشــود؟ این
چهحرفهایی است که میزنند)2/23( .
آفتاب یزد :افراد جامعه در اظهارنظر
آزاد هســتند البته باید شأن ریاست
جمهوری و منافع ملی را حفظ نمایند.
 -1048مردم ما منتظر شفافســازی و
شــنیدن واقعیتهایی هستند که دولت
روحانــی تاکنون چیزی نگفته اســت.
برای مقابلــه با مخالفانی که فقط دنبال
بهانهای برای تخریب دولت هستند آقای
روحانی حرف بزند .بگذارند مردم بیشتر
در جریان امور قرار گیرند)2/23( .
آفتاب یزد :کم و بیش همه با مشکالت
آشنا هستند فعال باید فضای همدلی
ایجــاد کرد و با وحــدت و همدلی
میتوان بر مشکالت فائق آمد.
 -1048ایــن آتش بیارهــای معرکه از
کجا تغذیه میشــوند که به خود اجازه
میدهند معرکه بگیرند و خواستار رفتن
آقای روحانی هستند؟ آقای روحانی شما
اگــر واقعیتها را بگویید کســی جرأت
نمیکند به خیابان بیاید این حرفها را
بزند)2/23( .
آفتاب یزد :اظهارنظر افراد تا جایی که به
منافعملیآسیبنرساندآزاداست.البته
بایددرنیتبرخیافرادهمشککرد.
 -0832به نظر میرسد عدهای در این
سالها به ثروتهای کالن دست یافتهاند
و در دوبــی ،ترکیــه ،کانــادا و ...خانه
خریدند و از تحریم جدید غمیندارند و
در شعارهای خود وضعیت جوانان بیکار
سربار پدر را درک نمیکنند)2/23( .
 -0825نمایندگانــی نیز کــه از ابتدا با
برجام مخالف بودند ولی راه حل مناسب
دیگری هم برای کشــور نتوانستند ارائه
دهنــد ،نمیتوانند به علت خروج از این
قرارداد توسط یک کشور آنقدر خود را
ناراضی نشان دهند و پرچم را در مجلس
آتش بزنند که در کلیه رسانههای جهان
با آثار منفی برای کشــورمان منعکس
میگردد)2/23( .

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلیاین صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

> احمد مسجد جامعی-عضو شورای شهر تهران

>شهیندختموالوردی-دستیارویژهرئیسجمهور

> علی تاجرنیا  -فعال سیاسی اصالحطلب

