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دكتر محمدحسین محترم

* همه مردم ایران می دانند که داعش به نزدیکی مرزهای کشور رسید و این سپاه 
پاســداران بود که آنان را به عقب راند طوری که امروز همه منتظر آزادی کامل 
عراق و سوریه هستند. هجمه ها به سپاه سال هاست از سوی دشمنان و بلندگوهای 
خارجی و داخلی شان تکرار می شود. سپاه یک نیروی کامال برخاسته از مردم است 

و توهین به سپاه توهین به همه مردم ایران است.
همتی و 0883---031

* با بلوف های تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا، مشــخص شد که از برجام دیگر 
چیزی باقی نمانده و او به هر قیمتی می خواهد به وســیله آن باج خواهی کند. اما 
رئیس جمهور کشورمان به مصداق؛ حرف مرد یکی است، جسارت قبول اشتباه را 

ندارند و باز در دانشگاه از فواید و برکات برجام سخن می گویند؟!
0915---1648

* ایجاد ترس از شیطان بزرگ برنامه عوامل فتنه 88 برای به نتیجه رساندن پروژه 
نفوذ بود. آنها این وحشت را با ادعاهای واهی و دروغین خطر جنگ کلید زدند و 
سرانجام آن کلید مشهور گشایش در جهت امتیاز دادن به دشمنان چرخید و سهم 

مردم ایران همچنان هیاهوی تهدید است و تحریم های جدید!
آ. بختیاری
* به عنوان یکی از ایثارگران جنگ تحمیلی از رئیس قوه قضائیه که در برخورد با 

مفاسد اقتصادی خط قرمز نمی شناسند کمال تشکر را دارم.
پورصادقی- کوچصفهان
* خواسته ملت از قوه قضائیه این است که در برخورد با مفسدین اقتصادی با هیچ 
صاحب منصبی رودربایستی نداشته باشد و در این مبارزه تا آخر جلو برود و تسلیم 
فشارهایشان نشود. در غیر این صورت موجبات کاهش حمایت مردم از این قوه و 

گستاخی بیشتر مفسدان فراهم خواهد شد.
6290---0915 و 6277---086

* دشمنان مکار با تهمت و افترا به رئیس محترم دستگاه قضا راه به جایی نخواهند 
برد چرا که ملت انقالبی بابصیرت تر و آبدیده تر از قبل شده اند.

0910---7306
* در صفحه اول کیهان یکشــنبه 96/7/16 ســؤال کردید که جاسوس عضو تیم 
هسته ای به چه چیزی می خندید؟ معلوم است، قطعا به اسب زین  شده ای که دادند 

و افسار پاره ای که گرفتند می خندید.
0912---0594

* کسی نمی گوید چرا مذاکره کردید، سخن این است که چرا همه چیز را دادید 
و هیچ گرفتید؟! چرا مرعوب کدخدا شــدید؟ چــرا با منتقدین و پیش بینی های 
درست شان اینگونه برخورد کردید؟ سخن از مروت با دشمن گفتید ولی منتقدین 

دلسوز را برنتافتید و چرا و چرا و چرا...
0937---2788
* آقای رئیس جمهور در اولین ســفر خود به نیویورک در پاسخ به سوال خبرنگار 
درباره موضوع هولوکاســت گفته بودند تاریخ دان نیستند چگونه است که به رغم 
اذعان به بی اطالعی از تاریخ کربالی امام حسین)ع( را به نفع برجام تفسیر به رای 
می کنند. البته با این برداشــت های نادرست از سیره پیامبر اعظم)ص( و حضرت 
سیدالشهدا)ع( نمی توان از وعده های داده شده در برجام و انتخابات شانه خالی کرد.
3352---0936 و 2599---0912

* چرا برخی مسئولین از لغو و نقض برجام این قدر نگرانند؟ کسانی که از نقض آن 
باید نگران باشند و متضرر خواهند شد شیطان بزرگ و دول اروپایی هستند نه ما!
0912---4862

* کسی نیست از آقای روحانی بپرسد که چرا تا چندی قبل برجام دستاورد قرن 
بود اما حاال معلوم شــده قراردادی بوده که فقط ایران ملزم به اجرای آن اســت و 

طرف مقابل فقط چهره ناظر طلبکار را به خود گرفته است نه متعهد به توافق!
021---3758

* به رئیس جمهور عرض می کنم ما هم در این کشور زندگی می کنیم، نمی شود 
بــا نیش و کنایه زدن ادعای متحد کردن جامعه را هم داشــت؟! اگر از پس حل 

مشکالت مردم برنمی آیند حداقل نیش نزنند.
نیک نام و 6858---0919

* کاش توجه مشــاور رئیس جمهور به مواردی همچون نجومی بگیران، تعداد رو 
بــه افزایش جوانان تحصیلکرده بیکار و یا کارگاه یا کارخانه هایی که از بی تدبیری 
مدیران به تعطیلی کشیده شده اند، بود. امیدوارم مشاور رئیس جمهور به این همه 

کار  برزمین مانده دولت نیز همانند تیترهای کیهان توجه کند.
021---2811

* آقای نوبخت شــما که قسم حضرت عباس)ع( می خورید که نداریم! پس روی 
چه حسابی در شعارهای انتخاباتی به مردم آن قدر وعده واهی دادید؟ نمایندگان 
مجلــس باید از دولت توضیح بخواهند که وعده های دولت یازدهم و دولت فعلی 
چرا تحقق نیافته است؟  مردم انتخاب کردند تا به معیشت مناسب مورد تاکید در 
شعارهای آقای روحانی برسند. چرا هزینه های جاری دولت به میزان بی سابقه ای 

افزایش یافته است؟
5898---021 و 9866---021 و اسدی
* تقاضای ما از مســئوالن صداوســیما این اســت که یک  بار صحبت های آقای 
جهانگیری معاون اول ریاســت جمهوری در ایام تبلیغات انتخاباتی را درخصوص 
وعده و وعیدهای ســهام عدالت برای مردم پخش کند شاید امروز یادشان بیفتد 

که چه گفته اند!
0912---9151

* امثال آقای مطهری نماینده مجلس آیا شده برای یک بار از حقوق افراد بی کار 
جامعه و یا ظلم هایی که به قشر کارگر روا داشته می شود در خانه ملت دفاع بکند؟ 
تمام هم وغم ایشان این شده که بر علیه سران فتنه خسارت بار 88 حرفی زده نشود.
محمدی از پزشکان کشور
* مواضع وزارت امور خارجه دولت دوازدهم در مورد شیعیان جمهوری آذربایجان 
آن گونه که از آرمان های انقالب برمی آید، نیســت. حمایت از برادران دینی خود 
حد و مرزی نمی شناســد به خصوص برادران مسلمان و همسایه ما که از حداقل 

آزادی ها محروم اند.
حامدی
* باید بررسی شود رشته هایی که قرار است در دانشگاه ها با موافقت رئیس جمهور 

و مجلس حذف شود در آینده کشور چه نتیجه ای خواهد داشت.
5468---021 و 9715---021

* به مسئوالن سهام عدالت در دولت مدعی تدبیر بفرمایید، این سهام برای توزیع 
عادالنه سود و ثروت میان اقشار مستضعف کشور درنظر گرفته شده بود. اگر این 
افراد پول داشتند به  زخم های ضروری زندگیشان می زدند خودشان بلد بودند سهام 

بخرند دیگر سهام عدالت الزم نبود.
0912---6721

* رئیس جمهور بفرمایند کجاست این منافع و دستاورد فتح الفتوح و آفتاب عالم تاب 
برجــام؟! گویا از درآمد کارمند و کارگر خبر ندارند که از فرط نداری، مســتاصل 
شــده اند. تا کی می خواهند نگاه صرفا تبلیغاتی و حزبی و جناحی به مشــکالت 

مردم داشته باشند؟
0918---8631

* به رغم اثرات نامطلوب محصوالت تراریخته بر انسان، متاسفانه مسئول محیط 
زیست کشور در حالی که می گوید در زمینه محیط زیست علم ندارد نه تنها نسبت 
به گسترش آن نگران نیست بلکه خود مروج آن است! از مسئوالن امر درخواست 
می شود با ترویج کنندگان مصرف محصوالت تراریخته در هر دستگاهی که هستند 

برخورد شود تا یک ملت در آینده گرفتار بیماری های متعدد نشود.
021---5038

* مســتمری شهریور ماه جانبازان هنوز پرداخت نشده آیا دولت دیواری کوتاه تر 
از ما جانبازان سراغ ندارد؟

0939---7826
* کیهان به مثابه شــماره 118 تلفن عمل می کند. بارها با نگاه به تیتر کیهان از 

شک و دودلی درآمدم و فکر درست را انتخاب کردم!
حسین بهبودی نیا

* در حالی که توصیه بسیاری از اقتصاددان ها برای خروج تمام صنایع از رکود رونق 
ساخت و ساز مسکن است بانک مرکزی کاهش سود تسهیالت ساخت مسکن را 

به تاخیر انداخته و توجهی به عواقب سوء تصمیم خود ندارد.
0915---2986

* چند ســال است که مبلغ 10 میلیون تومان در شرکت سیمان مجد خواف در 
خراسان رضوی سرمایه گذاری کرده ام ولی هر بار که پیگیر سود پول خود شده ایم 

می گویند خبری نیست. تو را به خدا دولت و مسئولین، ما را نجات بدهند.
معزی
* از مسئوالن امر درخواست می شود نسبت به نظافت محیط پیرامونی کتابخانه 
و ورزشگاه توحید واقع در خیابان شهید مخبر شمالی- خیابان صاحب الزمان)عج(

)پشــت مسجد خداداد( و قســمت غربی ورزشگاه که بوی تعفن آن هر عابری را 
آزار می دهد اهتمام ورزند.

آذری

1- »اگر اروپا از واشنگتن پیروی کند، برجام از بین خواهد رفت.« این 
شــاه بیت مصاحبه های وزیر امورخارجه کشورمان بعد از نشست شورای 
آتالنتیک و حضور ســفرای اروپایی در کنگره آمریکا بود.نشست شورای 
آتالنتیک با حضور سفرای کشورهای اروپایی و متعاقب آن نشست کنگره 
آمریکا با این سفرا را باید مهم تلقی کرد که ابعاد و پیامهای جدی داشتند 
اما متاسفانه محتوای آنها در رسانه ها و افکارعمومی چه با هدف سانسور از 
سوی برخی رسانه ها و چه به علت غفلت دیگر رسانه ها انعکاس مناسبی 
نداشت. در مطلب »حمایت وارونه اروپا از برجام« برخی از پیام های نشست 
آتالنتیک مورد تحلیل قرار گرفت اما برخالف فضاسازی ها و سانسور برخی 
رسانه های داخلی، مهم ترین پیام این دو نشست این بود که دولت ایران در 
مقابل تهدیدات آمریکا روی حمایت اروپا از برجام حســاب باز نکند! و به 
گفته خود سفرای اروپایی، آنها »به آمریکا پیشنهاد همکاری در زمینه طیف 

وسیعی از اقدامات برای مهار ایران در منطقه« را ارائه دادند.
2- با دقت در مواضع وزیر امورخارجه در مصاحبه هایش با رســانه ها 
قبل و بعد از این نشستها به خوبی شکست دیپلماسی رسانه ای و ایمیلی 
و توئیتری آقای ظریف آشــکار است. البته آقای ظریف خودش هم قبل از 
نشست آتالنتیک به حمایت اروپا از برجام نیز چندان مطمئن نبود و نگرانی 
از تاثیرگذاری آمریکا بر مواضع اروپایی ها در مصاحبه هایش مشهود بود. اما 
ظاهراً آقای ظریف بعد از این نشست ها پیام اصلی اروپایی ها را دریافت کرد 
و ناامیدی از حمایت اروپا در مواضع وی کامال آشــکار شد و نشان داد که 
تردید وزیرامورخارجه در باره عدم حمایت اروپا از برجام به یقین تبدیل شده 
است. ظریف در مصاحبه مشترک با گاردین و فایننشال تایمز بعد از نشست 
آتالنتیک در حالی که منفعالنه و ملتمسانه از اروپایی ها می خواهد آمریکا را 
نادیده بگیرند و برجام را نجات دهند، نه تنها ناامیدی خود از حمایت اروپا را 
نشان داد بلکه حتی نسبت به حمایت قاطع دیگر کشورها هم اظهار تردید 
کرد تا جایی که به دو خبرنگار گاردین و فایننشال تایمز گفت »اگر اروپا، 
ژاپن، روسیه و چین تصمیم بگیرند با آمریکا همراهی کنند، این یعنی پایان 

و مرگ برجام خواهد بود«! 
3- البته این ناامیدی در مواضع روزهای اخیر آقای روحانی هم قابل درک 
است تا جایی که از احتمال»رفتن برجام« می گوید و بر خالف گذشته دیگر 
از حمایت اروپایی ها از برجام، سخن نمی گوید و برای توجیه راه به  اشتباه 
رفته از قرآن مایه می گذارد، البته مثل ادعای صلح طلبی امام حسن)ع( و 

امام حسین)ع( و در ادامه همان روش »تطبیق بدون تفکر«!
4- همان گونه که قبال و در طول پنج سال گذشته بارها با شواهد و قرائن 
مستدل گفته بودیم انتظار ایجاد اختالف بین واشنگتن و بروکسل برای حفظ 
برجام توهمی بیش نیست که برخی در تهران برای خود ساخته اند. اما آقای 
ظریف بعد از35 سال کار دیپلماتیک در آمریکا و اروپا و چهار سال مذاکرات 
هسته ای با این کشورها به این نتیجه رسیده است. وی هنگام ترک نیویورک 
درمصاحبه با نشریه پولیتیکو با رد هرگونه شکاف بین اروپا و آمریکا و اصل 
قرار دادن همراهی اروپا با آمریکا تاکید می کند »اروپا کاری را می کند که 
به نفعش باشد و گوش نکردن اروپا به حرف آمریکا فقط یک احتمال است.« 
5- امــا چرا اروپایی ها به همراهی آمریکا تن می دهند و چرا ظریف به 
این زودی خود را باخته و ناامیدانه از پایان برجام سخن می گوید؟ اوال علت 
اصلی، توجه نکردن به تذکرات و راهنمایی های رهبرمعظم انقالب است که 
دلسوزانه تیم مذاکره کننده ایرانی را »فرزندان انقالبی« خواندند و خلل و 
فرج برجام را یک به یک به آنها نشان دادند و بر رفع این خلل و فرج تاکید 
داشتند. متاسفانه دولت و تیم مذاکره کننده به علت اینکه تالش داشتند 
عجوالنه برای رسیدن به اهداف حزبی و جناحی، و نه با نگاه راهبردی در 
سیاست خارجی، برجام را امضا کنند، نه تنها به این راهنمایی های دلسوزانه 
و مدبرانه رهبری توجه نکردند، بلکه برخالف منافع ملی حتی از خطوط قرمز 
نظام هم عبور کردند و نتیجه این سیاست و عملکرد اشتباه، اکنون به دست 
گرفتن»کاسه چه کنم، چه کنم!« شده است. لذا اگر آن زمان که رهبر معظم 
انقالب در پاسخ به تهدیدات و یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا فرمودند 
»اگر آمریکا برجام را پاره کند، ما هم آن را به آتش می کشیم«، آقایان این 
مواضع انقالبی و شجاعانه رهبری را پشتوانه دیپلماسی خود می کردند و در 
برابر نقض مکرر برجام از سوی آمریکا، موضع انقالبی به آتش کشیدن برجام 
را می گرفتند و با ارسال پیام های غلط موجب گستاخ تر شدن آمریکایی ها 
نمی شــدند، حداقل در برابر خود برجام و نه ملت ایران!، شرمندِه متهم 
شدن به نقض برجام نمی شدند! هرچند که عرق شرمندگی برداشته نشدن 
تحریم ها و حل نشدن مشکالت اقتصادی با برجام، آن زمان که رئیس جمهور 
جلوی دوربین وعده های خود را انکار کرد، بر پیشــانی آقایان نشست، اما 
به رگ غیرتشان برنخورد! ثانیا آمریکا مکارانه با کمک خود اروپایی ها و در 
سایه غفلت و ضعف کارشناسی تیم مذاکره کننده ایرانی و درک نیاز دولت 
یازدهم به امضاء برجام برای ماندن در قدرت، این خلل و فرج را در برجام 
قــرار داد تا امروز نیز با کمک خود اروپایی ها از این خلل و فرج علیه ملت 
ایران استفاده و از دولت دوازدهم باج ماندن در قدرت را طلب کند!. آن گونه 
که بعد از امضاء برجام خانم وندی شرمن گفته بود تیم مذاکره کننده ایرانی 
فرق واژه Lift و End را نفهمیدند و به قول  گری سیمور مشاور باراک اوباما 
»یا حواس شان پرت بوده یا فریب خورده اند!«. لذا عالوه بر خلل و فرج بخش 
دسترسی های برجام معروف به بخش Q و همچنین بخش T که آمانو خواستار 
شفاف سازی در باره آن شده، در مقدمه برجام تاکید شده »امضاء کنندگان 
برجام باید به صلح و امنیت منطقه کمک کنند« جان کری با آگاهی از همین 
بند برجام گفته بود »حاال نوبت ترامپ است تا ایران را در منطقه مهار کند«!. 
تیم مذاکره کننده ایرانی نیز براساس قول جان کری! پیش بینی نمی کرد این 
بند از برجام به وسیله ای برای نقض برجام از سوی آمریکا تبدیل شود، تا 
جایی که جارت بالک هماهنگ کننده سابق اجرای برجام در وزارت خارجه 
آمریکا چنین وضعی را »فوق العاده« توصیف کرد! نکته در خور توجه اینکه 
همه شواهد و اسناد به وضوح نشان می دهند که عامل تنش و بی ثباتی در 
منطقه، آمریکایی ها و اروپایی ها هســتند که به طور مستقیم و یا به روش 

جنگ های نیابتی منطقه را به آشوب کشیده اند. 
6- بعد از دو نشست آتالنتیک و کنگرِه آمریکا این نگرانی و ناامیدی 
ظریف در تیم رســانه ای حامی وی نیز خود را نشان داده است. رسانه های 
دولتی حامی برجام بعداز حمایت از سیاستهای غلط چهار سال گذشته دولت 
تدبیر و امید در مذاکرات هســته ای اذعان کردند که راه درست همان بود 
که رهبرمعظم انقالب همواره برآن تاکید می کردند، یعنی »نگاه به درون«! 
رســانه های دولتی در مقاالت متعددی از جمله تحت عنوان»استراتژی 
نگاه به درون روش مواجهه با ترامپ« عالوه  بر اذعان به درســتی این نگاه 
در دولت های نهم و دهم که »از یک دهه گذشــته در سیاســت خارجی 
کشورمان پدیدار شده است«، تاکیدکردند »تهدیدات رئیس جمهور آمریکا 
در سازمان ملل این درس مهم را در پی داشت که بهترین روش برای مقابله 
با سیاست های خصمانه آمریکا تکیه بر منابع داخلی کشور و خود اتکایی 

اقتصادی است.«
7- ســفر ظریف به عمان و متعاقب آن به قطر را نیز باید نشانه ای از 
ناامیدی وی از کشورهای اروپایی دانست که وزیر امورخارجه را به سمت 
کشورهای منطقه سوق داده است. دولت یازدهم در ابتدا با اعالم اینکه باید 
با آمریکا به عنوان کدخدای جهان بســت، همه کشورها از جمله روسیه و 
چین و کشورهای منطقه و حتی اروپا را به نوعی از ایران رنجاند، اما اکنون 
با ناامیدی از آمریکا به سراغ اروپا رفته و پس از ناامیدی از اروپا هم به سراغ 

کشورهای منطقه آمده اند.
8- اوال اساس این راهبرد بر طرح جدید تیلرسون وزیرامور خارجه و 
ســناتور کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا استوار است که 
ســی ان ان از آن خبر داده است. ثانیا در این طرح با اصالح قوانین کنگره، 
رئیس جمهور آمریکا یک بار برای همیشه باید در باره برجام به کنگره گزارش 
دهد و به جای گزارش دادن هر نود روز در باره برجام، موظف است به صورت 
مرتــب در باره رفتارهای ایران در منطقه که بــه ادعای آمریکا حمایت از 
تروریسم و برنامه موشک های بالستیک را شامل می شود، گزارش دهد. ثانیا 
با طرح تیلرسون- کورکر کنگره همان تحریم های هسته ای را به بهانه برنامه 
موشک های بالستیک و محور مقاومت درمنطقه علیه ایران اعمال خواهد 
کرد که آمریکا در برجام متعهد به لغو آنها شده بود. با این راهبرد، آمریکا 
برای همیشــه از شر متهم شدن به نقض برجام به دلیل اعمال تحریم های 
هســته ای! خالص خواهد شد و این از یک طرف عماًل همان پایان و مرگ 
برجام است که ظریف از آن سخن گفته! و از طرف دیگر همان پاره کردن 
برجام و طوفان بعد از آرامشی است که ترامپ عنوان کرده است! براساس 
این راهبرد اکنون چهار طــرح برای اعمال تحریم ها علیه ایران روی میز 
کنگره اســت که دو طرح آن هفته گذشته به تصویب کمیته امور خارجی 
کنگره رســیده است. رابعا آمریکایی ها با این طرح که از آن به عنوان یک 
»ضربه استادانه از روی بلوغ سیاسی و دیپلماتیک« یاد کرده اند، می توانند 
اروپا را هم با خود همراه کنند. لذا هرچند در دولت تدبیر، خود کرده را تدبیر 
نیست! اما باید به ملت پاسخ داده شود که چه شد با برجام تحریم ها ماندند 

و مشکالت اقتصادی حل نشدند؟!  

برجام 
و راهبرد جدید آمریکا!

یادداشت میهمان

بزک کنندگان آمریکا
با سانسور و تحریف همچنان مشغول کارند!

رسانه های زنجیره ای بزک کننده آمریکا و توافق او، همچنان مشغول سانسور 
یا تحریف اخبار مهم هستند.

این روزنامه ها خبر مهم محکومیت عضو و مشاور ارشد تیم مذاکره کننده در 
حوزه مالی و بانکی و اقتصادی  به جرم جاسوسی را سانسور کردند و جای آن، 
عناوین رده چندمی مانند تعلیق عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را 

در تیتر اول خود گنجاندند.
این روزنامه ها همچنین با تحریف واقعیت، مدعی فشار اروپا و غرب به آمریکا 
برای حفظ واقعیت شده اند بدون اینکه توضیح دهند کشورهای اروپایی کدام گام 
عملی را برای احقاق حقوق تضییع شده و نقض شده ایران در برجام بردارند یا 

کدام فشار و اعتراض عملی را متوجه آمریکا کرده اند؟
به تیتر برخی از این روزنامه ها نگاه کنید:
- شرق: هشدار شرکای برجام به آمریکا 

- قانون: جهان در تکاپوی [؟!] حفظ برجام
- ایران: هشدار برجامی جهان به ترامپ

- بهار: با تعامل می توان برجام را تحکیم کرد
اما خوشمزه تر از همه تیتر فانتزی روزنامه آرمان است که نوشت: »1-5 را 
جایگزین 1+5 می کنیم«!  این در حالی است که 1+5 شامل آلمان به عالوه 5 
عضو دارای حق وتو در شــورای امنیت )آمریکا و انگلیس و فرانســه و روسیه و 
چین( می شود. و در صورت کم کردن آمریکا از این 6 کشور )1+5( در واقع باید 

5 کشور بماند و نه 1-5 که می شود 4!!
یادآور می شــود مقامات 3 کشور فرانســه، انگلیس و آلمان طی هفته های 
اخیــر در کنار تأکید حفظ برجام - و بدون اعتراض عملی به عهدشــکنی های 
آمریکا - با شــانتاژهای آمریکا درباره توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران اعالم 

همراهی کرده اند.
لزاکو: آرزوهای اقتصادی روحانی

با برجام برآورده نشد
یک روزنامه فرانســوی نوشت توافق هسته ای نه تنها انتظارات مردم ایران 

بلکه آرزوهای دولت روحانی را هم برآورده نکرد.
روزنامه لزاکو در تحلیلی نوشــت: آرزوی دولتمردان روحانی به اینکه توافق 
هســته ای موجب احیای اقتصاد شود، برآورده نشد. هنوز بسیاری از بخش های 
اقتصادی و تجاری ایران در رکود کامل به ســر می برند که از آن جمله می توان 

از بخش های پتروشیمی، معدن و مسکن نام برد.
ایرانی ها انتظار داشــتند که بالفاصله پس از توافق هسته ای با غرب، اوضاع 
اقتصادی کشورشان بهبود پیدا کند، اما واقعاً نمی توان گفت که چنین انتظاری 

از دولت میانه روی رئیس جمهور روحانی واقع بینانه بوده یا خیر.
عالوه بر مردم ایران؛ دولتمردان این کشور نیز انتظار داشتند پس از توافق 

هسته ای اوضاع اقتصادی در کشورشان احیا شود.
تهــران بر این باور بود که توافق هســته ای با غرب، ارتباطــات ایران را با 
ســامانه های مالی بین المللی و منابع سرمایه گذاری خارجی برقرارخواهد کرد، 
اما از ســرگیری ارتباط ایران با بانکداری بین المللی و نظام های مالی به خاطر 

تحریم های آمریکا به تأخیر افتاد.
این تحریم ها در کنار جریمه هایی که آمریکا در گذشــته بانک های خارجی 
مرتبط با ایران را به پرداخت آن محکوم کرده، مانع از تعامل بانک های بین المللی 
با ایران شده اند.نویســنده لزاکو افزود: جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا، 
از بانک های کشــورهای اروپایی و دیگر کشورها خواســته بود معامله با ایران 
 را درچارچوب محدودیت های توافق هســته ای از ســر بگیرنــد، اما این اتفاق 

هرگز میسر نشد.
ترامپ می خواهد برجام را نیمه جان کند

اما فرصت تالفی را از ایران بگیرد
رادیو فردا می گوید آمریکا با همفکری البی ایپک و همراهی اروپا مشــغول 
طراحی مرگ تدریجی برجام به شــکلی اســت که زمان را از ایران دریغ کند و 

فرصت اقدام تالفی جویانه را سلب کند.
وبســایت رادیو فردا در یادداشتی نوشــت: اظهارات ترامپ دایر بر »عدم 
پایبندی ایران به روح برجام« پیش از دیدار وی با مقامات ارشد نظامی آمریکا 
تازه ترین نشــانه از تصمیم واشنگتن به انتخاب »راه سوم« در قبال توافق و 
کلید زدن اجرای طرح »مرگ« تدریجی »برجام« بجای اعالم مستقیم خروج 

از آن است.
در اجرای این تصمیم بسیار با اهمیت و تأثیرگذار برای ایران، به جای دولت 
آمریکا که امضاء کننده توافق اتمی است، مسئولیت عقب نشینی گام به گام ایاالت 
متحده از تعهدات پذیرفته شده توسط دولت قبلی به کنگره سپرده می شود که 

سرنوشت آن مشخص است.
چهارکشور دیگر دارای عضویت ثابت در شورای امنیت، به عالوه آلمان )گروه 
موسوم به 1+5(، نیز توافق اتمی را امضاء کرده اند اما متفاوت با دولت آمریکا که 

قانوناً متعهد به تأیید پایبندی و یا عدم پایبندی ایران به تعهدات پذیرفته شده 
در برجام است، نقش ناظر خاموش را ایفا می کنند.

با مطرح شدن گزینه سوم مابین تأیید پایبندی ایران و یا اعالم خروج آمریکا 
از توافق، به نظر می رسد روش کار دولت آمریکا در این مورد روشن شده است.

با خودداری ترامپ از تأیید پایبندی ایران به توافق اتمی که تاکنون دولت 
ترامپ دوبار با بی میلی به آن مبادرت ورزیده، بدون اعالم خروج آمریکا از توافق، 
ایاالت متحده رسمیت و مشروعیت برجام را سلب کرده و اتخاذ تصمیم بعدی 

در این مورد را به کنگره واگذار می کند.
همزمان، و بدون اعالم ترک رسمی برجام که به دولت ایران نیز فرصت اقدام 
تالفی جویانه و یا اعالم ترک برجام را می دهد، آمریکا در ســایر عرصه ها مقابله 

با ایران را تشدید خواهد کرد.
به نظر می رســد پیروی اروپا از سیاست های آمریکا در قبال ایران، حتی با 
وجود ابراز نارضایتی در بعضی موارد، غیر قابل اجتناب است و بعد از خودداری 
مــورد انتظار آمریکا در تأیید پایبندی ایران به توافق اتمی طی چند روز آینده، 
ادامه حیات برجام را می توان تنها با دادن تنفس مصنوعی به آن و برای مدتی 
محدود انتظار داشت.رادیو فردا همچنین گزارش داد: ایپک، کمیته روابط عمومی 
اسرائیل و آمریکا، که در راستای منافع اسرائیل در ایاالت متحده فعالیت می کند، 
در تنظیــم راهبرد جامع دونالد ترامــپ رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی ایران »شراکت فعال« داشته است.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست سه شنبه هجدهم مهر به نقل از »منابع آگاه« 
نوشت، راهبرد تازه ای که قرار است در روزهای آینده از سوی ترامپ علیه ایران 
اعالم شود، بخشی از فعالیت پیگیرانه ماه های گذشته البی ایپک )AIPAC( در 

تعریف دوباره برجام و تنظیم راهکارهای مقابله با تهران بوده است.
به نوشته جروزالم پست، ایپک ترامپ را به خروج از برجام فرا نخوانده بلکه 
ایجاد فشار بیشتر بر ایران، از جمله از راه تصویب تحریم های تازه علیه تهران و 

برقراری محدودیت ها را پیشنهاد کرده است.
براساس این گزارش، ایپک فعاالن و حامیان خود در کنگره را نیز فراخوانده تا 
قوانین جدید علیه ایران را به گونه ای تنظیم کنند که با مخالفت سایر قدرت هایی 

که امضاکننده برجام بوده اند، روبه رو نشود.
به نوشته جروزالم پست، ایپک در تنظیم گام های خود توجه کرده است که 
حمایت هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را حفظ کند تا وجهه فراحزبی اش 

در صحنه سیاست آمریکا خدشه دار نشود.
در همین حال، ژنرال اســرائیلی عاموس یادلین که تا چندی پیش رئیس 
سازمان اطالعات نظامی ارتش این کشور بود، دونالد ترامپ را فراخواند که خروج 
آمریکا از برجام را به چوب تهدیدی بر سر جمهوری اسالمی ایران مبدل کند و 

آن را عملی نکند تا تهران خود را در تنگنای بیشتری احساس کند.
یادلین در این مقاله، که در جروزالم پســت انتشــار یافت، مقطع زمانی و 
شــرایط حال حاضر را برای خروج آمریکا از برجام مناسب ندانست و نوشت که 
تهدیــد به خروج واقعی از برجام باید در زمان دیگری که جنبه اســتراتژیک تر 

داشته باشد، انجام شود.
آقای مشاور

این ژست ها به شما نمی آید
مشــاور رئیس جمهور باز هم از تیتر کیهان علیه آمریکا آزرده شد و درس 

»مبارزه با آمریکا« داد!
آشــنا در تازه ترین اقدام استراتژیک خود به عنوان »رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاست جمهوری« مدعی شده آنچه کیهان از قول وزیر امور خارجه 

منتشر کرده، رپرتاژ آگهی تیلرسون بوده است!
دو روز قبل تیتر زدیم که ظریف در نشست وزرای خارجه 1+5 اعالم کرده 
هنوز نمی توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم، و اعالم کردیم که این 

هم اعتراف به دستاورد تقریباً هیچ برجام است. 
حاال حســام الدین آشنا این ســخن را رپرتاژ آگهی می داند چه خوب است 
آشنا یک جواب ساده به چند پرسش ساده تر بدهد و بگوید: چرا از صداقت آقای 
ظریف در بیان یک حقیقت آشفته شده است؟! آیا ایران می تواند حساب بانکی 
در انگلیس باز کند؟! اگر می تواند، چند نمونه آن را ارائه کند تا میزان راستگویی 
آقای مشاور را نظاره گر باشیم.البته امیدواریم حساب هایی که احتماالً ایشان ادعا 
می کنند، همانند آن هزار ال سی نباشد که آقای روحانی اعالم کرد در یک روز 

تعطیل باز شده است! هنوز مردم و افکار عمومی منتظر آن فهرست هستند!
آشنا در بخشی از توئیتش سخنان رئیس جمهور را تحریف کرده و مدعی شده 
منظور روحانی از اینکه آمریکا کدخدا است، این بوده که آمریکا کدخدای اروپا 
است! که البته قضاوت در آن فقره را به مردم و بینندگان آن سخنان وا می گذاریم.

اما نکته بامزه توئیت آقای مشاور آنجاست که می نویسد: »چرا برخی اینقدر 

اصرار دارند به مردم ثابت کنند کالم راهبردی امام خمینی مبنی بر اینکه آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند پایدار نیســت...« ظاهراً آقای آشنا موقع نوشتن این 
جمــالت، قیاس به نفس می کرده و یــادش رفته در دولتی زندگی می کند که 
مقامات ارشدش، رسماً و علناً اعالم می کردند آمریکا می تواند با یک بمب همه 
زیرساخت های ما را نابود کند! یادش رفته که رئیس دولت انگشتش را به عالمت 
اجازه باال آورد و گفت: اروپایی ها آقا اجازه هستند، ما می رویم و مستقیم با آمریکا 

همه چیز را حل می کنیم!
اینکه آشنا درس مبارزه با آمریکا را به کیهان که چند سال است بر استراتژی 
مقاومت و رویکرد داخلی اصرار دارد می دهد، از آن طنزهای تلخ روزگار است که 

جز از آشنا و قبیل او برنمی آید.
خوب اســت آقای آشنا به جای این حرف ها، یک توضیح مختصری درباره 
جاســوس دستگیر شده در دفترش بدهد و به مردم بگوید کسی که تا آخرین 
لحظه یک جاســوس را در کنار خود داشــته و مورد حمایت قرار داده، چگونه 

شعار مبارزه با آمریکا می دهد؟!
یا درباره جاســوس محکوم شده در تیم مذاکرات هسته ای و میزان تأثیر او 
سخن بگوید؛ آیا جاسوسی و دستگیری او هم رپرتاژ آگهی است؟! آیا جاسوس 
مشــغول به خدمت)!( در دفتر خود ایشــان هم رپرتاژ آگهی اســت و واقعیت 
خارجی ندارد؟! جناب مشــاور! با عرض پوزش باید گفت؛ ژست ضد آمریکایی 

به شما نمی آید!
همکاری طرف های اروپایی برجام

با آمریکا برای افزایش فشار بر ایران
یک روزنامه انگلیسی فاش کرد طرف های اروپایی برجام، برای افزایش فشار 

به ایران با آمریکا همکاری می کنند.
روزنامه فایننشال تایمز نوشت: امضاکنندگان اروپایی توافق هسته ای ازجمله 
فرانســه، آلمان و انگلیس به دنبال افزایش فشــار بر ایران در مسائلی خارج از 

توافق هستند.
»هربرت مک مستر« مشاور امنیت ملی ترامپ به این روزنامه گفته است که 
توافق باید مناسب با راهبردی گسترده تر باشد و این چیزی است که اکنون بر 
روی آن کار می کنیم. مک مستر می گوید طرف های اروپایی تمایل خود را برای 

افزایش فشارها بر ایران در خارج از توافق ابراز کرده اند. 
مک مســتر به فایننشــال تایمز گفت اروپایی ها حمایت خــود از اقدامات 

سختگیرانه تر علیه ایران در حوزه های غیرهسته ای را ابراز کرده اند.
وی افزود: ما درباره نحوه نگرش به فعالیت های ایران تا حد زیادی اشتراک 
نظر داشــتیم.این مقام آمریکایی تایید کرد یکی از گزینه های رئیس جمهوری 

)آمریکا( حفظ توافق هسته ای در کنار تشدید سختگیری درقبال ایران است.
فایننشــال تایمز نوشــت: آمریکا، ایران را به حمایت از تروریسم و تشدید 
ناآرامی در منطقه، آزمایش موشکی در مغایرت با قطعنامه های شورای امنیت، 
تالش برای حمالت ســایبری و حمایت از »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه، 

شبه نظامیان یمنی و حزب اهلل متهم می کند.
ترامپ تردیدهایی را درباره گزارش تایید یا تایید نکردن توافق سال 2015 
به کنگره برانگیخته است. طبق قانون، دولت آمریکا باید هر 90 روز یک بار این 
گزارش را ارائه دهد. درصورتی که ترامپ پایبندی ایران را تایید نکند، کنگره 60 
روز برای تصمیم گیری درباره اعمال تحریم های جدید فرصت دارد. فایننشــال 

تایمز می افزاید: آمریکا با چنین تحریم هایی، توافق را نقض می کند.
»کیم دوارچ« سفیر انگلیس در آمریکا این هفته گفت: مواضع دولت کنونی 
آمریکا از زمان روی کار آمدن این دولت فضا را درباره ایران تاکنون تغییر داده 

و از این رو می تواند موفق شود.
وی در تایید اظهارات مک مستر گفت اروپایی ها و دولت ترامپ در ماه های 
اخیر درباره نحوه افزایش فشار بر ایران »شدت عمل جدی تری« نشان داده اند.

این مقام انگلیسی همچنین اظهار داشت تیلرسون و »مایک پنس« معاون 
رئیس جمهوری آمریکا هر دو به اظهارات هفته گذشــته »ترزامی« نخست وزیر 
انگلیس درباره نحوه جلوگیری از فعالیت های ایران در منطقه، استفاده »موثرتر 
از قدرت بازرسی و آغاز مذاکرات با ایران درخصوص بند انقضا در توافق هسته ای، 

»عالقه نشان دادند.«
»پیتر ویتینگ« ســفیر آلمــان در آمریکا در این زمینــه گفت که آلمان 
»مقتدرانه« با ایران گفت وگو کرده است. »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه 
نیز که با روحانی هفته پیش دیدار کرد، تاکنون از پیگیری مذاکرات در ترتیبات 

جدیدی برای دوران پس از سال 2025 حمایت کرده است.
»مارک دوبوویتز« مشاور دولت ترامپ و از مقامات ضدایرانی از رئیس جمهوری 
آمریکا می خواهد برای حفظ اهرم فشار بر اروپایی ها توافق کنونی را تایید نکند.

وی چنین استدالل کرده که تایید نکردن توافق فرصتی را برای اصالح آن 
به جای لغو کامل توافق ایجاد می کند.

وی همچنین گفت که ممکن است ترامپ این توافق را این دوره هم تایید 
کند اما تهدید کند که اگر اروپایی ها برای فشــار بر ایران برای اصالح آن اقدام 
نکنند، آن را در دور بعدی در ژانویه )دی - بهمن( تایید نمی کند. جذابیت این 

رویکرد این است که اروپایی ها را نیز تحت فشار قرار می دهد.

گفت: یکی از روزنامه های زنجیره ای نوشته است منتقدین برجام 
آب به آسیاب دشمن می ریزند.

گفتم: اینهمه امتیاز نقد به دشمن دادن و چند تا وعده نسیه 
گرفتن، آب به آسیاب دشمن ریختن است یا اعتراض و انتقاد 

به این اقدامات خسارت بار و فاجعه آمیز؟!
گفت: یکی دیگر از همین زنجیره ای ها نوشــته اســت منتقدین 

نمی گذارند ما به منافع برجام برسیم!
گفتم: وقتی دزدی به خانه شما می آید، کسی که فریاد می زند 
و هشدار می دهد قابل مالمت است یا کسی که با بی خیالی به 

دزد اجازه دزدی می دهد؟!
گفت: بنده خداها بدجوری گیج شــده اند می خواهند گاف هایی را 

که داده اند پاک کنند، کار را بدتر می کنند.
گفتم: شاعر می فرماید:

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت
آمدم پاک کنم، پخش شــد و بدتر شــد

خالصه کالم یعنی دخل فرش اومد و رفت پی کارش!

موســس  رئیس  هیئت 
در  اسالمی  آزاد  دانشــگاه 
در  سوریه  ســفیر  با  دیدار 
مقاومت  به  اشــاره  با   ایران 
ملت و دولت سوریه در برابر 
هجوم جریان های تروریستی 
اظهار   این کشور  به  تکفیری 
ملت سوریه  و  دولت  داشت: 
در رأس آنها آقای بشار اسد 
استوانه  که  داده اند  نشــان 

مقاومت در منطقه هستند.
به گزارش تســنیم علی اکبر 
جمهوری  داد:  ادامــه  والیتــی 
اســالمی در عمل نشان داد که 
عمل و ســخنش در حمایت از 
مظلومیت، از اول انقالب تاکنون 
ثابت بوده اســت، بــدون تردید 
آمریکایی هــا صهیونیســت ها و 
منطقه  ارتجاعــی  کشــورهای 
فهمیده اند که مقاومت در منطقه 
شامل ســوریه، عراق، فلسطین، 
 لبنــان و یمــن ادامــه خواهد 

داشت.
والیتی گفت: آمریکایی ها در 
مناطق شــرقی و شمال شرقی 
ســوریه هدف تجزیه دارند و این 
هــدف را در عــراق نیز پیگیری 

می کننــد و عامل آنها در منطقه 
که  نیز صهیونیســت ها هستند 
موفق نیز نخواهند شد و همانطور 
که ملت ســوریه و عراق در برابر 
این هدف پیروز شــده اند، دیگر 
می توانند  نیز  منطقه  کشورهای 
پیروز شوند و جمهوری اسالمی 
همواره حامی کشــورهای محور 

مقاومت خواهد بود.
عدنان محمود سفیر سوریه نیز 
در دیدار با والیتی گفت: از رهبر 
معظم انقالب اســالمی که نقش 
موثری در پیروزی محور مقاومت 
در منطقه داشته و دارند، تشکر 
و قدردانی می کنم و همچنین از 
پیگیری ها و تالش های جنابعالی 
منطقه ای  موضوعات  درخصوص 

تشکر می کنم.
سپاه به عنوان نماد مقاومت 

از سوی حامیان داعش 
تهدید می شود

والیتی همچنیــن در جمع 
خبرنــگاران گفت: تهدید آمریکا 
علیه سپاه جدید نیست و بدانند 
سپاه اســتوانه منطقه است. اگر 
ســپاه نبود االن داعش توســعه 
داشت ولی ســپاه نماد مقاومت 

اســت و حامیان داعش سپاه را 
تهدید می کنند.

به گزارش فــارس، علی اکبر 
والیتی رئیس  هیئت موســس و 
هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
در حاشیه دیدار با سفیر سوریه 
در ایــران در جمــع خبرنگاران 
گفت: بدون تردید تمامیت ارضی 
ســوریه مثل عراق مورد حمایت 
جمهوری اســالمی اســت و هر 
خطی که برای تجزیه کشورهای 
منطقه طراحی شود مردم منطقه 

مقاومت می کنند.
از  وی در بخــش دیگــری 
این نشســت خبری گفت: سایر 
را  آمریکا  امضاءکننــدگان 5+1 
وادار به تعهد کنند و بدانند آمریکا 
آبرویی نداشــت و حاال بیشــتر 

آبرویش را از دست داده است.
والیتــی تاکید کــرد: مردم 
آمریکا باید جلوی افسارگسیختگی 

رئیس جمهور آمریکا را بگیرند.
وی اظهار داشت: تعدادی از 
نیروهای تروریســتی در منطقه 
بودند که تصمیم گرفته شد سه 
کشور ایران روسیه و ترکیه از آن 

منطقه مراقبت کنند.

والیتی در دیدار با سفیر سوریه: 

آمریکا در رسیدن به هدف خود
برای تجزیه سوریه موفق نخواهد شد

گزارش تحلیلی کیهان از راهبرد جدید آمریکا

ترامپ پوسته برجام را حفظ
و تحریم ها را تشدید می كند

سرویس سیاسی
قرار است فردا دونالد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا راهبرد 
جدید کاخ سفید درباره ایران را 
اعالم کند. راهبردی که محتوای 
آن را باید در گزاره حفظ پوسته 
برجام و تشدید فشار و تحریم 

علیه ایران، خالصه کرد.
پیش از این منابع خبری گزارش 
داده بودند تیــم امنیت ملی کاخ 
سفید، پس از انجام بررسی هایی با 
هدف تعیین سیاست کلی آمریکا 
درخصوص ایران، به طرحی رسیده 
که در صورت موافقت رئیس جمهور 
آمریکا راهبرد واشــنگتن در قبال 
تهران در سال های آینده را تعیین 

خواهد کرد.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا بعد از صدور اولین تأییدیه 
درباره پایبندی ایران به »برجام« در 
مــاه آوریل اعالم کرد به چند نهاد 
دولتی دســتور انجام بررسی هایی 
بین سازمانی جهت تعیین سیاست 
کلی این کشور درخصوص ایران را 
داده است. مقامهای دولت ترامپ 
در آن زمان گفتند راهبرد آمریکا 
درخصوص توافق هسته ای ایران به 
عنوان بخشی از نتایج این بررسی ها 

تعیین خواهد شد. 
جو سازی 

روزنامه های زنجیره ای
در همیــن رابطــه روزنامــه 
واشــنگتن پســت گزارش داد که 
دولت آمریکا در این گزارش جدید 
پایبندی ایران به توافق هسته ای را 
اعالم نخواهد کرد، امری که از سوی 
رسانه های زنجیره ای با آب و تاب 
فراوان از آن به عنوان تالش برای 
برهم زدن توافق یاد شــده و طی 
روزهــای اخیر بخش قابل توجهی 
از توان خود را برای جوسازی حول 

آن مصروف داشته اند.
این رســانه ها که تــا چندی 
پیش در نقش بزک کننده برجام، با 
تیترهای غلوآمیز و تبلیغات گسترده 
حتی آب خــوردن مردم را هم به 
توافق با آمریکا گــره زده و نقش 

موثری در موکول کردن همه چیز 
به مذاکرات ایفاکرده بودند، این بار 
برای پوشش نقض عهد های مکرر 
آمریکا و عدم پایبندی این کشــور 
به تعهدات خود درچارچوب توافق 
برجام، با جوسازی گسترده خروج 
احتمالی آمریکا را برجسته و مردم 
را از عواقب ناشی از آن می ترسانند.

با نقض عهد های  البته آمریکا 
مکرر و عدم عمل به تعهدات خود 
به واقع مدت هاست از برجام خارج 
شــده و عمال چیزی از برجام باقی 
نگذاشته است تا جایی که وزیر امور 
خارجه کشــورمان نیز در نشست 
اخیر وزیــران خارجه ایران و 5+1 
صراحتا به این موضوع اشاره و تاکید 
کرده است که ایاالت متحده آنطور 
که در توافق هســته ای مقرر شده، 
تحریم هــا را رفع نکرده و ما هنوز 
نمی توانیم در انگلیس یک حساب 
بانکی بــاز کنیم. امــا پیش بینی 
رسانه های آمریکایی مبنی بر اینکه 
ترامــپ در گــزارش جدید خود 
پایبندی ایران بــه توافق را تایید 
نخواهد کــرد و اختیار بازنگری و 
اعمال تحریم های جدید را به کنگره 
خواهد ســپرد، در حقیقت تایید 
این مفهوم است که آمریکائی ها نه 
بدنبال خروج از برجام بلکه در پی 
حفظ پوسته و امتیازات برجام، در 
کنار دریغ کردن حداقل نفع ایران 
از برجام و بلکه افزایش تحریم ها با 

شدت بیشتر از قبلی هستند.
بــه عبارت دیگــر آمریکا پس 
از اعــالم عدم پایبنــدی ایران به 
برجام کنگره همچنــان به تداوم 
توقف موقت تحریمهــا رای داده 
 اما از سویی دیگر مسائل جدیدی 
را در قبال ایران تعریف می کند تا 
با افزایش فشار و از طریق مذاکره 
مجدد، امتیازهای تازه ای کســب 

نماید.
همراه کردن اروپایی ها

نشــریه  رابطــه  همیــن  در 
ری  ا خبرگــز و  لیتیکــو«  پا «
»آسوشیتدپرس« در گزارش هایی 
دربــاره راهبرد جدیــد آمریکا در 

قبال ایران نوشتند که محور اصلی 
ایــن راهبرد حفــظ برجام ضمن 
افزایش فشــار بر ایران اســت. بر 
اساس این راهبرد، ترامپ هرچند 
از صــدور تائیدیــه پایبندی ایران 
اما  برجام خــودداری می کند،  به 
در عین حال با رایزنی با کنگره، از 
نمایندگان خواهد خواست تحریم ها 
را بازنگردانده و برجام را حفظ کنند. 
ایــن طرح پیشــنهاد می دهد که 
همزمان دولت با همکاری با کنگره 
و شرکای اروپایی آمریکا، فشار را به 
ایران در حوزه های خارج از برجام 
ازجمله برای مقابله با فعالیت های 

منطقه ای ایران افزایش دهند.
التهاب افزایی 

و ایجاد تالطم در اقتصاد
آمریکا در کنــار همراه کردن 
اروپا برای تشدید فشار علیه ایران 
جهت امتیازگیری بیشتر همچنین 
اقتصادی  ایجاد تنش در فضــای 
کشور را نیز به عنوان یکی از اهداف 

اساسی در دستور کار خود دارد.
موضوعــی که حتــی معاون 
اقتصــادی رئیس جمهــور نیز در 
نشست روسا و مسئوالن اتاق های 
بازرگانــی، صنایــع ، معــادن و 
کشاورزی به صراحت بر آن تاکید 
کرد و با   اشاره به اینکه امروز عده ای 
در دنیــا به دنبــال ایجاد تالطم و 
ایران هســتند  اقتصاد  التهاب در 
گفت مقصــود آمریکایی ها از این 
رفتارهای اخیر التهاب افزایی و ایجاد 

تالطم در اقتصاد کشور است.
نقش شبکه رسانه ای- اقتصادی 

همکار غرب در داخل
 ایــن در حالــی اســت کــه 
آمریکایی هــا در این مســیر قطعا 
به کمک بازوانــی در داخل ایران 
نیاز خواهند داشــت، کــه اخیرا 
اندیشکده کاتو در گزارشی مفصل 
به دولت کنونی آمریکا تقویت این 
جریان در داخل ایران را شــدیدا 

توصیه می کند.
این اندیشکده در این گزارش 
چندگانــه ای را جهــت تقابل با 
ایــران معرفــی و در نهایت روش 

پیشــنهادی خود بــرای مقابله با 
ایران را ارائه کرده اســت که یکی 
از محوری ترین آن بحث کمک به 
بالندگی جریان هواخواه غرب در 

داخل ایران است.
اصرار و ارائه استدالل هایی برای 
مقابله با ایران تحت عنوان »حمایت 
از جریــان تجدیدنظرطلب« اولین 
بار نیست که توسط یک اندیشکده 
آمریکایی پیشنهاد می شود کما اینکه 
در طول سال های اخیر بارها چنین 
موضوعی موردتوجه سیاستمداران، 
 رســانه ها و اندیشــکده های غربی 

قرار گرفته است.
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