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اختالفات آمریکا و اروپا در مورد ایران بر سر چی است و تا چه حدی 
است؟ آیا می توان از این اختالفات برای ضربه زدن به آمریکا استفاده کرد؟ 
سوابق در این میان چه چیزی را نشان می دهد؟ و دست آخر چه خواهد شد؟
اگرچه طی یک هفته اخیر بارها شــاهد بیان مطالبی از سوی مقامات 
فرانسوی، انگلیسی و آلمانی بودیم که با سخنان دونالد ترامپ درباره ایران 
متفاوت بود. اما، اگر به آنچه از طرف مقامات این چهار کشور غربی که طرف 
اصلی ما در پرونده هسته ای بودند، مطرح شده، نظر بیفکنیم در می یابیم 
که آنان در مورد موضوعاتی که علت اصلی تقابل مقامات کاخ سفید با ایران 
است، وحدت نظر داشته و در اینکه باید در این موارد با آمریکا همراه باشند، 

تردیدی باقی نگذاشتند.
واقعیت این است که اروپایی ها اعالم می کنند که خروج رسمی از برجام 
و یا تغییر مفاد آن را قبول ندارند و معتقدند این »دستاورد بزرگ دیپلماتیک 
غــرب« نباید با اما و اگرهایی به مخاطره بیفتد. آنان معتقدند برجام یک 
مدل موفق برای مهار دولت هایی است که برنامه ای - اعم از هسته ای و غیر 
هسته ای- جدای از ساختار رسمی غرب دارند و از این رو اگر از طرف غرب 
یا ایران از بین برود و یا از آن اعتبارزدایی صورت گیرد، نمی توان در جهانی 
که در حال گذار است و هیچ قدرت تثبیت شده ای در آن وجود ندارد، امور 
را به گونه ای که بدون جنگ به دستاورد مطلوب غرب منتهی شود، مدیریت 
کرد. دولتمردان اروپایی ادعا می کنند ترامپ بدون آنکه بداند چه می کند 
در مواجهه با ایران، در عمل اعتبار برجام را در معرض تردید قرار می دهد 
به گمان اینکه می تواند سند پرمنفعت تری را بر ایران تحمیل کند و این در 
حالی است که ترامپ هم در نهایت حاضر به ترک برجام که یک دستاورد 

پرمنفعت برای غرب می باشد، نیست.
کشورهای اروپایی، آنطور که از سخنان مقامات آلمان، انگلیس و فرانسه 
فهمیده می شود معتقدند آنچه رئیس جمهور آمریکا در درون برجام دنبال آن 
می گردد در کنار برجام قرار داشته و به اندازه خود برجام مشروعیت دارد 
و الزام آور می باشد. یعنی قطعنامه 2231 و بیانیه مشترک کشورهای 5+1. 
اروپایی ها می گویند کنترل منطقه ای ایران و کاستن سیستماتیک از قدرت 
جمهوری اسالمی که در برجام به آن »اشارت« رفته و در قطعنامه و بیانیه 
مورد اشاره به تفصیل درباره آن بحث شده است، این فرصت و امکان را در 
اختیار غرب قرار می دهد تا ایران را وادار به توافق در مورد قدرت منطقه ای 
خود کند. تفاوت آمریکا با اروپا در این است که به گمان آمریکایی ها ایران 
را نمی توان وادار به پذیرش برجام دیگری کرد ولی می توان از او خواست 
تا برای برجامی که پای آن را امضا کرده و بیش از غرب به حفظ آن عالقه 
دارد، دوباره پای میز مذاکره آمده و از طریق برجام محدودیت در قدرت 
منطقه ای خویش را بپذیرد. این در حالی است که اروپایی ها معتقدند آنچه 
مقامات دولت ایران را پای میز مذاکرات منتهی به برجام آورد، باور به فردایی 
بهتر بود. آنان معتقدند، مذاکرات هسته ای و چهره خندان مقامات مذاکره 
کننده ایرانی ســبب شد که مردم و بعضی از جناح های سیاسی در ایران 
به گمان فردایی بهتر از تیم مذاکره کننده و از مصوبه آنان حمایت نمایند. 
اروپایی ها می گویند با توجه به اینکه حفظ »قدرت منطقه ای ایران« فقط 
یک خواست حاکمیتی و دولتی نیست بلکه خواسته ای ملی نیز می باشد، 
بدون طی فرایندی که به گمان مردم پذیرش چنین محدودیتی در نهایت 
وضع آنها را بهبود می بخشد، حاصل نمی شود و از این رو پشیمان کردن 
مردم ایران از برجام- کاری که ترامپ می کند- ضربه ای اساسی به نیروهایی 
است که بدون کمک آنان و بدون برخورداری آنان از حمایت مردمی نمی توان 
برجام تازه ای منعقد کرد و از طریق آن به موقعیت ممتاز و رشک برانگیز 

منطقه ای ایران آسیب وارد نمود.
براین اساس می توانیم با اطمینان زیادی بگوئیم آمریکا و اروپا از آنجایی 
که در اصل ضرورت مهار قدرت رو به افزایش منطقه ای ایران وحدت نظر 
دارند به زودی به توافق می رســند و همانطور که به طور ضمنی در نطق 
روز جمعه 21 مهرماه ترامپ آمد، جبهه دوباره ای مرکب از این کشــورها 
علیه نفوذ منطقه ای ایران ذیل واژه دروغین »تروریزم« شکل می گیرد. در 
این بین سخن این است که دو کشور چین و روسیه چه موضعی خواهند 
داشت. اگر به مواضع این دو کشور نظر بیندازیم نارضایتی آنان از برنامه 
جدید علیه ایران را مشاهده می کنیم در این بین کشورهای غربی معتقدند 
چین در نهایت با آنان همراه می شود ولی در مورد روسیه تردیدهای جدی 
دارند کمااینکه مقامات روسیه حتی تهدید کرده اند که در مقابل هر برنامه 
جدید ضد ایرانی خواهند ایستاد. جبهه جدیدی که ترامپ دنبال آن است 
و ترکیبی از آمریکا، اروپا و بعضی از دولت های شرور منطقه ای نظیر رژیم 
صهیونیستی و دولت سعودی خواهد بود، یک ابتکار عمل به حساب نمی آید 
چرا که پیش از این و از اولین ماه های پس از پیروزی انقالب اسالمی چنین 
جبهه ای وجود داشته و بارها هم از جمهوری اسالمی شکست خورده است. 
آنان البته با نگاه به تسلیم شدن ایران در پرونده هسته ای گمان می کنند، 
شرایط داخلی ایران نسبت به دهه قبل تغییر کرده و اینک ایران در برابر 

»فشار شدید« کوتاه می آید که البته این جمعبندی درستی نیست.
آمریکا و اروپا کماکان روی »فشار اقتصادی« بر ایران تمرکز خواهند 
کرد چرا که حداقل در ده سال آینده امکان اعمال قدرت نظامی علیه ایران 
وجود ندارد از نظر غرب فشار اقتصادی تبعات جنگ را ندارد چرا که شلیک 
هر گلوله به سمت اهداف ایرانی می تواند به شلیک متقابل گلوله ای به سمت 
اهداف غربی در منطقه منجر شود. ولی در حوزه اقتصادی امکان واکنش 
متقابل از ســوی ایران وجود ندارد. البته این نکته را نمی توان از نظر دور 
داشت که دشمن در کمین می ماند تا اگر روزی براثر بعضی فعل و انفعاالت، 
جبهه داخلی ایران ضعیف شد و توان دفاعی آن تحت فشار داخلی قرار 
گرفت، از طریق نظامی وارد شود و با سرعت بیشتر کار ایران را تمام کند. 
کما اینکه شاهد بودیم که در تیرماه 1388 به یک باره استراتژی آمریکا از 
فشار اقتصادی به حمله نظامی تغییر کرد ولی تا خواست حمله را شروع 

کند، فتنه داخلی در ایران به نقطه پایانی خود رسیده بود.
روش آمریکا در مواجهه با ایران، حسب آنچه در پرونده هسته ای شاهد 
بودیم- ترکیبی از فشار، جبهه سازی و مذاکره است. آمریکایی ها از جنبه 
خارجی تالش می کنند تا محیط تنفسی جمهوری اسالمی را تنگ کنند 
و به گونه ای وانمود شــود که گویا همه درب ها در خارج روی ایران بسته 
است و حال آنکه همه می دانیم که در دنیای امروز و با وجود هزاران نهاد 
فرادولتی در بخش های تجاری، صنعتی، کشاورزی و... بستن درب روی یک 
کشور امکان پذیر نیست. از سوی دیگر آمریکایی ها به بعضی رخدادها از 
قبیل شیوع اعتراضات صنفی- که بعضی از آنها، ناشی از ناکارآمدی و خلف 
وعده بعضی از مسئوالن و دستگاه های کشور است- دل بسته اند و معتقدند 
نیروهایــی در ایران برای »تغییر« به آنان کمک می کنند و صد البته اینها 

گمانه زنی های خامی است که فقط ابلهان آن را باور می کنند.
از منظر آمریکایی ها، وجود یک جبهه بین المللی و منطقه ای همانگونه 
که در بحث هسته ای توانست به فشار بر ایران وجاهت ببخشد و کار آمریکا 
علیه ایران را با هزینه ای کم به نتیجه برساند، می تواند ایران را به حاشیه 
 رینگ ببرد و او را وادار به دادن امتیاز نماید. اما واقعیت این است که اگر 
هم اینک کشــوری به یک »جبهه موثر«  دسترسی دارد، آن کشور ایران 
است. برخالف عربستان و نیز برخالف اروپا، اینک ایران به یک جبهه موثر 
منطقه ای - از آب های دریای عمان تا آب های مدیترانه - شکل داده است. 
جبهه ای که در مدت کم و با هزینه ای اندک توانســت دولت های دوست 
را حفظ کرده و جریانات معارض را ناکام بگذارد. ماجرای کردستان عراق 
که تقریبا بدون تلفات و در کوتاهترین زمان به ســامان رسید یک نمونه 
از موفقیت و سر زندگی جبهه ای است که نقطه فرمان آن در تهران است.

آمریکا و اروپا معتقدند در ایران جریانی وجود دارد که کماکان »مذاکره« 
را در سطح ملی پیش می برد و ضرورت آن را جنبه  همگانی می بخشد. از 
نظر آنان در ایران به اندازه کافی نیروهایی هستند که اهداف غرب را با زبانی 
ایرانی به مخاطب منتقل کرده و در دو سطح نخبگان و دولتمردان یارگیری 
نمایند. بر این اســاس غربی ها روی گسترش رفت و آمد سیاسی مقامات 
اروپایی به ایران تاکید دارند. از نظر آنان سفر مقامات فرانسوی و انگلیسی 
و آلمانی به ایران بدون آنکه به توافق اقتصادی منجر شود، تصویری از یک 
اروپای قابل اعتماد به ذهن شهروند ایرانی منتقل می کند و این به طرفداران 
مذاکره در ایران کمک می کند تا پروژه جدیدی که مبتنی بر مهار قدرت 
منطقه ای و در واقع نقطه پایان گذاشتن بر حیات »انقالب اسالمی« است، 
ابتدا در ساحت ملی و سپس در حاکمیت آغاز کرده و ادامه کار را به طرف 
اروپایی بسپرد و در نهایت زیر قراردادی امضا کند که هر جزء آن یک بخش 

کلیدی از قدرت و نفوذ منطقه ای و بین المللی ایران را نشانه رفته باشد.
البته پر واضح اســت که اروپایی ها گمان می کنند ایران در زیر سلطه  
نیروهایی است که مذاکره را مهم ترین راه  حل به حساب می آورند. آنان گمان 
می کنند در ایران دولتی بر سر کار است که در برابر فشار تسلیم می شود. 
این البته تصور درســتی از حکومت و جامعه جمهوری اسالمی نیست. 
مردم ایران به خوبی می دانند که استقامت در برابر فشار ظالمانه بهترین و 

کم هزینه ترین راه رسیدن به جامعه ای »امن« و »آباد« است. 

برجام منطقه ای اروپا 
علیه ایران

هندونه

سعداهلل زارعی

* آقای زنگنه، چرا با توتال به گونه ای قرارداد بستید که این شرکت در آخرین 
موضع گیری اش ادامه همکاری با ایران را در گرو تایید برجام از سوی آمریکا 
بداند؟! قرارداد با توتال احتماال در خصوص بدعهدی طرف مقابل پیش بینی 

الزم را نداشته است و شاید علت محرمانه بودنش نیز همین بوده است.
021---5470

* مردم نمی پذیرند که عده ای بروند در مورد امنیت و مسائل نظامی و موشکی 
با کســانی مذاکره کنند که همواره درصدد ضربه زدن به این ملت هستند 
و کارنامــه آنان را در همکاری با صــدام علیه ایران، حمایت از جنایت های 
گروهــک منافقین بر ضد مردم ایران و بــه راه انداختن جنگ های منطقه  

غرب آسیا نادیده بگیرند.
0939---6219

* تا دیروز می گفتند باید با کدخدا بســت اما چند روزی اســت می گویند 
برجام یک توافق چندجانبه است و اروپا متعهد به برجام است در حالی که 
تا به حال به دلیل ســنگ اندازی آمریکا، اروپا نخواسته یک شریک تجاری 
مطمئن برای ایران باشد و ترس از تحریم های جدید ایران مانع حضور اروپا 
در ایران شــده اســت. آمریکا و اروپا دو روی یک سکه اند زیرا منافع روابط 

اروپا با آمریکا برایش سودآورتر از بازار ایران است.
031---2097
* نماینده مجلســی که به شــهدای مدافع حرم و پدر یکی از این شهدای 
گرانقدر اهانت کرد، دچار فقر در درک واقعیت های منطقه است. ساده لوحانه 
است که نپذیریم اگر ترمز داعش کشیده نمی شد امروز در ایران اصال مجلسی 
 وجود داشــت تا نمایندگان آن برای ســلفی گرفتن بــا موگرینی آن گونه 

سرازپا نشناسند.
021---2811

* برجام بعد از چند سال به برخی از آقایان ثابت کرد که آمریکا قابل اعتماد 
نیســت. حال امیدوارم با توجه به تجربه تلخ و پرهزینه برجام این افراد این 
مــورد را هم درک کنند که اگر در ادامه رونــد اجرایی برجام اروپاییان در 
جهت اهداف آمریکا و تلف کردن زمان برای ایران بودند، دیگر چگونه می شود 

فرصت های از دست رفته این چند سال را جبران کرد؟!
021---0494

* آقای نوبخت! چه کســانی از خزانه خالی گفتند و آب به آسیاب دشمن 
ریختند؟ و یا تمام مشکالت موجود را با حل و فصل برنامه هسته ای با کدخدا 

و شرکا، کلید و نقشه راه آینده ایران دانستند؟
0990---7551
* چرا اکثر فیلم های ایرانی در حال اکران سینماها و یا بعضا در شبکه های 
اجتماعی در موضوع ســبک زندگی، نوعی آشــفتگی و آموزش غلط روابط 
میــان اعضای خانواده را به نمایش می گذارد؟! مگر موضوع دیگری در هنر 
سینمای کشور نیست که همه به اتفاق، فیلم هایی با موضوعی نسبتا مشابه 

آن هم با این گرایش غلط می سازند؟
021---5060

* مسئوالن باید توجه کنند که اقتصاد وابسته به دالر، بسیار شکننده است 
و تجربه گذشته نشان داده که تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور خواهد بود 
لذا همان طور که از وابستگی بودجه به پول نفت باید کاسته شود می بایست 

نقش دالر در مبادالت اقتصادی اعم از صادرات و واردات کمرنگ تر شود.
021---4088

* برای فروش منزل خود به تک برگ کردن سند مجبور شدیم. پس از 5 ماه 
پیگیری و دوندگی، متوجه شدیم که کل اسناد و مدارک ملکمان در اداره 
ثبت شرق تهران گم شده است و هیچ پاسخ درستی نمی دهند. با 60 سال 
سن چقدر باید به دوندگی بین ثبت اسناد و منزل ادامه دهم؟! از مسئوالن 

امر درخواست رسیدگی دارم.
0912---0987
* کسانی که پرونده قضایی دارند می توانند از درگاه الکترونیک قضایی احکام 
صادره را بعد از 3-2 ماه دریافت نمایند. از متولیان امر درخواست می شود با 
توجه به وجود دستگاه ها و دفاتر الکترونیک و... تدبیری اتخاذ کنند که احکام 
صادره ثبت شوند و افرادی که منتظر دیدن احکام خود هستند در کمترین 

زمان از حکم خود مطلع شوند و انتظار 3-2 ماهه نکشند.
0911---1107

* در باالمحله لشت نشای شهر رشت تنها یک پمپ بنزین وجود دارد که اکثر 
مواقع تعطیل است و باید تا شهر کوچصفهان برای سوخت گیری خودرو رفت. 
از مسئوالن تقاضا دارم برای تداوم داشتن زمان کار پمپ بنزین اقدامی بکنند.
0911---9921

* در انتهــای بزرگــراه عالمه جعفری بعد از بلوار تعــاون- انتهای خیابان 
فرهنگســتان در مجاورت منازل مسکونی در یک زمین چهاردیواری ده ها 
گوسفند نگهداری می شود. روزها هم گوسفندان را در پارک های مجاور رها 
می کننــد و زندگی مردم را به هم می زنند. با توجه به اشــتراکات بیماری 
دام و انســان از مســئوالن امر درخواست رسیدگی دارم. بارها از شهرداری 
منطقه 5 درخواســت پیگیری شده است ولی هیچ نتیجه ای نداشته است. 
چرا؟! مگر طبق قانون نگهداری و پرورش دام و طیور تا 2 کیلومتری منازل 

مسکونی ممنوع نیست؟!
ترابخوان
* رسانه ملی به سالمندان توصیه می کند که میوه از ضروریات تغذیه شماست! 
این در حالی اســت که ما شب را با نان خشک سر می کنیم و از درد شکم 
خواب نداریم. با حقوق تامین اجتماعی بازنشسته و جوان تحصیلکرده بیکار 
در منزل، چگونه به تهیه میوه و گوشت اقدام کنیم؟! این حقوق کفاف یک 

نفر را نمی دهد چه رسد به اینکه 5 نفر بالغ را سیر کند!
رجب پور- بازنشسته تامین اجتماعی- مرودشت
* وقتی دولتمردان به حقوق خودشان 35 درصد و به حقوق کارمندان 10 
درصد اضافه می کنند نتیجه آن می شــود که حقوق بعضی از مسئوالن از 
20 میلیون تومــان باال می زند و حقوق بعضی از کارمندان به یک میلیون 

تومان هم نمی رسد!
0916---2805
* راننده مســتی که به خاطر عدم تعادل در رانندگی از پشت به خودروی 
او کوبیده انــد تقاضای 20 میلیون ضرر و زیان و 20 میلیون افت ماشــین 
از راننده عقبی نموده اســت! آیا مستی راننده جلویی، هیچ تاثیری در این 
تصــادف ندارد؟! چرا دادگاه یکطرفه حکــم صادر می کند؟! از قضات عادل 

درخواست مساعدت دارم.
نظری
* در آبان ماه ســال 95 در بهزیستی ایالم برای تحت پوشش قرار گرفتن 
تشــکیل پرونده داده ام ولی با گذشــت قریب به یک ســال هیچ خبری از 

مستمری، سبد کاال و کارت معلولیت نیست. چرا؟!
لیال فیضی- ایالم
* در پاساژ کت و شلوارفروشی خیابان ناصرخسرو کاسب هستم. مأمور قبض 
مخابرات به جای اینکه قبض هر مغازه را تحویل صاحب مغازه بدهد مجموع 
قبوض را یکجا تحویل یکی از مغازه داران داده و می رود. بنویسید این شیوه 
کار یک کارمند دولت مصداق کم فروشی و حرام می باشد. برای بنده پیش 

آمده که قبض به دستم نرسیده و مجبور به پرداخت جریمه شده ام.
احمدزاده
* در پشت پاالیشگاه شهید تندگویان تهران تجمع سگ های ولگرد موجب 
شده تردد کارکنان پاالیشگاه و کارخانه های اطراف با مشکل و خطر جدی 
همراه باشــد لذا از مســئولین امر تقاضای فراهم کردن امنیت الزم برای 

کارگران را دارم.
021--5060

* از مســئوالن رسانه ملی درخواست می شود رادیو محرم را در طول سال 
در قالب های مختلف مناسبتی فعال نگه دارند.

0910---2435
* سرعت اینترنت همراه اول در روستاهای شهرستان سیروان ایالم، بسیار 

نامناسب است.
0990---3507

تنزل وعده های برجامی
به واردات گوسفند و گاو

یکی از مدیران اوبربانک اتریش می گوید به خاطر ادامه تحریم ها، همچنان 
اطمینان به سرمایه گذاری و همکاری با ایران وجود ندارد.

کلودیــا رامل مدیر تجارت بین الملل در اوبربانک اتریش در همایشــی در 
وین گفته اســت: وقتی که برجام امضا شــد ما دور هم جمع شدیم تا ببینیم 
چطور می توانیم از صادرکنندگان اتریشــی حمایت کنیم و این ایده اول ما بود 
و در ژانویه 2016 )زمان اجرایی شدن برجام( انتظار نداشتیم که یکی از اولین 
بانکهایی باشــیم که با ایران کار خواهیم کرد اما به هر حال تالش کردیم که از 

صادرکنندگان اتریشی حمایت کنیم.
وی در ادامه با ذکر نکاتی از جمله اینکه ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه 
است، جمعیت جوان و طبقه متوسط مصرف کننده بزرگی دارد، افزود: شما با این 
مسائل آشنا هستید اما از سوی دیگر کار کردن با ایران همچنان برای شرکتهای 
اتریشــی یک چالش اســت زیرا همه تحریم ها برداشته نشده و همانطور که در 
رسانه ها شــنیده اید، ما اوضاع بسیار بدی داریم و نمی دانیم که وضعیت تغییر 

می کند یا نه و آیا مانع کار می شود یا نه.
رامل با بیان اینکه ما تنها قادر به کار کردن با یورو هســتیم و با دالر کار 
نمی کنیم افزود: اقتصاد ایران مبتنی بر صدور نفت است که با دالر قیمت گذاری 
می شــود و در نهایت یک صادرکننده اتریشــی باید به یورو پول بگیرد و شما 
)شرکتها( باید این ریسک را در نظر داشته باشید که دریافت یورو و انتقال آن 

از ایران به اتریش یکی از چالشها است.
در حالی که اعالم شده ایران 13 رأس گوسفند از فرانسه وارد می کند، رامل 
گفت: اولین مشتری اتریشی که با ایران کار کرد، یکی از شرکتهای بزرگ نبود 
بلکه یک شرکت کوچک کشاورزی بود که »گاو« به ایران صادر کرد بله درست 

شنیدید گاو صادر کرد.
وی افزود: وقتی که آن مدیر شرکت از کارش صحبت کرد من تعجب کردم 
من در فکر پروژه های بزرگ و کارخانه های بزرگ بودم اما یک شرکت کوچک از 
استان »اتریش سفلی« آمد و کارش را با صدور گاو آبستن به ایران شروع کرد. 

بنابراین همواره به فکر کارهای خیلی بزرگ نباشید.
وی مشــکل دیگر را مشــکل فاینانس توصیف کرد و گفت چالش واقعی 

فاینانس بلندمدت است.
وی این را هم گفته که »باید صبر کنیم ببینیم دوستانمان در آن سوی دنیا 

در روزهای آینده چه خواهند کرد. اول باید این مسئله حل شود.«
عالقه دولت به واردات گاو و گوسفند از اروپا در حالی است که پیش از این 

گفته می شود قرار است سرمایه گذاری خارجی و فناوری جذب شود.
گزارش سایت اصالح طلب

از علت اختالف جهانگیری با دولت
یک ســایت اصالح طلب نوشت اسحاق جهانگیری اختالفات جدی با دولت 

پیدا کرده است.
به گزارش جوان، انصاف نیوز نوشــت: »اسحاق جهانگیری به خاطر برخی 
مشکالت و اختالفات در آستانه جدایی از دولت است؛ او در دولت دوازدهم مورد 
مشــورت رئیس جمهور قرار نمی گیرد. محمود واعظی عماًل جای جهانگیری را 
در کابینه گرفته اســت. در انتخاب استانداران نیز استانداران اصالح طلب دوره 

خاتمی بالتکلیف مانده اند.«
انصاف نیوز به نقل از منبع خود نوشــت: »یکی از مرتبطین می گفت دولت 
هیــچ برنامه ای برای اقتصادش ندارد. حتی برخی مدیران بانک های خارجی که 
برای همکاری اقتصادی به کشور آمده بودند پس از مدتی بالتکلیفی دست خالی 
بازگشــته اند. مدیر یکی از بانک های عمان که به دستور سلطان قابوس سه بار 
برای بازگشــایی ال سی به ایران آمده است بعد از اینکه از داخل ایران مشخص 

نکردند باید با که گفت وگو کند، دست خالی برگشته است.«
احساس حقارت مقام آمریکایی

در قبال قاسم سلیمانی
مقام سابق وزارت دفاع آمریکا می گوید ما از قاسم سلیمانی به عنوان تروریست 

یاد می کنیم اما ایرانی ها او را قهرمان خود توصیف می کنند.
»مایکل روبین« کارشناس ارشد اندیشکده آمریکایی نومحافظه کار »امریکن 
اینترپرایز« و از مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا در گزارشی در واشنگتن اگزمینر 
نوشت: »از هر تحلیلگر اطالعاتی یا افسر نظامی آمریکا بپرسید به شما می گویند 
»قاسم سلیمانی« رئیس )فرمانده( نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
یک تروریســت است. او مسئول کشته شدن صدها آمریکایی و با پشتکار قابل 
مالحظه ای و در آستانه تسخیر عراق، در بی ثباتی آن کار کرد که به موجب آن در 

تمامی منطقه سیگنالی فرستاد که به جای تمجید از آمریکا، آن را نفرین کنند.
اگر از بســیاری از ایرانی ها درباره ســلیمانی بپرسید، همه وی را به عنوان 
یک قهرمان توصیف می کنند، بسیاری از مقامات در ایران »حرف« می زنند اما 
سلیمانی »عمل« می کند. زمانی که علی خامنه ای رهبر عالی ایران از مسندی 
آراسته سخنرانی می کند، سلیمانی در صحنه )نبرد( با سربازان ایرانی و غیرایرانی 

که ایران از آنها حمایت می کند، چای می نوشد.
کوتاه اینکه، در ایران و در میان نظامیان ایرانی، ســلیمانی از شــهرت یک 
رزمنده واقعی بهره می برد نه مانند »جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا که اینطور 
نیست. عالوه بر این، سلیمانی در عراق و در هر جای دیگری چهره ای متفاوت 

دارد، یک استاد معامله گر و یک دیپلمات برجسته است.
برخالف پشــت پرده بحران کرکوک، این سلیمانی بود که برای اجتناب از 
خونریزی میان اتحاد میهنی کردستان، شبه نظامیان شیعه و )نیروهای( دولت 
فدرال عراق پادرمیانی کرد؛ با وجود تمام حرف هایی که درباره فرقه گرایی ایران 
زده می شود، حتی سیاستمداران سنی برای انجام امور و اینکه صدایشان شنیده 
شود و مانع از گسترش بحران شوند، درباره گفت وگو با سلیمانی حرف می زنند.

این فقط در مورد عراق نیســت، در ســوریه هم همین طور است، سلیمانی 
حضور دارد، وی به دولت سوریه و به تحکیم کنترل حزب اهلل کمک کرده است.

در همــان حال وی قبایل و ائتالف سیاســی را همزمان برای ایجاد توازن 
درگیری به نفع اسد، اعزام می کند و در حالی که تحلیلگران آمریکایی به درستی 
سفر اخیر سلیمانی به روسیه را نقض تحریم های سازمان ملل می دانند، در همان 

زمان این سفرها همچنان بر نقش سلیمانی تاکید دارند.
نکات سه گانه در این مورد: نخست آنکه ایران نه تنها استراتژی بلکه پرسنلی 
برای هماهنگی و به اجرا درآوردن آن دارد. دوم، با تمامی نزدیکی جان کری وزیر 

خارجه سابق آمریکا با جواد ظریف سلیمانی کارگزار واقعی است.
سوم، آمریکا می تواند از نفوذ ایران در عراق و هر جای دیگری شکایت کند، 
اما تا زمانی که وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون خواسته باشند با رهبران عراق 
آنگونه که سلیمانی در بطن کار قرار دارد، رفتار  کنند، برای عراق بسیار دشوار 

خواهد بود که تعهد آمریکایی ها را جدی بگیرند.
»برت مک گورک« فرستاده ویژه خود را به عنوان یک دیپلمات قابل ثابت 
آمریکا کرد، اما وی از روال و استحکامی که سلیمانی از خود به خرج می دهد، 
برخوردار نیســت و هم اینکه عراقی ها می دانند وی از اختیاراتی که سلیمانی از 
رهبر عالی ایران دارد، از کاخ سفید برخوردار نیست، کسی که بیم قدم گذاشتن 
در صحنه نبرد دارد، نمی تواند نفوذی برای بازی داشته باشد. اکنون زمان مواجه 

شدن با واقعیت قاسم سلیمانی فرا رسیده است.
اللیبرته: اروپا در نقشه ترامپ

نقش پلیس خوب را بازی می کند
یک روزنامه فرانسوی زبان نوشت رفتار دیوانه وار و تهدید آمیز ترامپ عمدی 

و در قالب نقشه معروف »پلیس خوب/پلیس بد« انجام می شود.
روزنامه اللیبرته در گزارشــی درباره راهبرد جدیــد آمریکا در قبال توافق 
هسته ای با ایران نوشت: ترامپ در این پرونده به دنبال کسی می گردد که نقش 

»پلیس خوب« را برایش ایفا کند.
دونالد ترامپ چند سال پیش کتابی تحت عنوان »هنرمعامله« نوشت. وی 
در این کتاب گفته است که گاهی برای عقد قراردادهای چندین میلیون دالری 

ناچار می شده تا نقش »آدم بد« را بازی کند.
اگر قرار است ترامپ در معامله با ایران یک راهبرد معین داشته باشد، قطعا 

باید به نوشته های خود در آن کتاب رجوع کند. 
ترامپ روز جمعه راهبرد جدید خود را در قبال ایران اعالم کرد و گفت که 

نمی تواند پایبندی تهران را به توافق هسته ای وین تائید کند.
تهدیدات ترامپ علیه ایران شیوه ای برای دریافت امتیازات بیشتر از تهران 

است و هر پلیس بد، به یک پلیس خوب نیاز دارد.
درخصوص ایــران نیز اروپا بهترین مهره شــرط بندی ترامپ در این بازی 
برای ایفای نقش پلیس خوب خواهد بود، در حالی که ترامپ به ایرانی ها چماق 
نشــان می دهد، اروپایی ها تطمیع می کنند. به عبارت دیگر نقش فزاینده اروپا 
در اقتصاد ایران بهترین اهرم قابل دسترس برای تغییر رفتار جمهوری اسالمی 

به شمار می رود.

به رغم غرور ایران، اوضاع اقتصادی همچنان پاشــنه آشــیل این کشــور 
محسوب می شود.

کلید اصلی در دست دولت ترامپ این است که اروپایی ها را ترغیب و متقاعد 
سازد که تشدید فشار بر ایران به نفع آنها خواهد بود.

آمارهای سرمایه گذاری خارجی
غالبًا روی کاغذ است

یــک روزنامه اصالح طلب حامی دولت تصریــح کرد آمارهای دولتی درباره 
سرمایه گذاری خارجی، غالباً روی کاغذ است و واقعیت ندارد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: طبق پیش بینی های برنامه ششم 
توســعه قرار است، 65 میلیارد دالر ســرمایه خارجی وارد اقتصاد کشور شود و 
به این پشــتوانه دولت بخشی از منابع مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 
درصدی را تأمین کند. برای تحقق این هدف کاغذی، در یک سال اخیر خبرهای 
زیادی روی خروجی رسانه ها قرار می گیرد؛ از امضای تفاهمنامه های بین ایران و 
کشورهای دیگر گرفته تا انجام مذاکرات میان مقامات داخلی با طرف های مشابه 
دول مختلف.  اما آن طرف در داده های کمی، دســتاوردها به فربگی هدف های 

روی کاغذ و رفت و آمدها و مذاکرات نیست.
طبق آخرین آماری که از ســوی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
فنی اقتصادی ارائه شــده، 14 میلیارد دالر سرمایه جذب شده به اقتصاد ایران 
وارد شده است؛ یعنی تنها 21 درصد مصوب برنامه ششم توسعه. همین آمارها 
هم هســت که نحوه هدف گذاری دولت در تأمین منابع را زیر سؤال برده است، 
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت به غلط حساب زیادی روی جذب سرمایه  

خارجی باز کرده است.
در میان سیاست های دولت، برنامه ها برای بعد از حضور سرمایه گذار خارجی 
در حال پیگیری اســت اما برای قدم ابتدایــی آن یعنی حضور و ورود آن همه 

چیز گنگ و مبهم است.
سرنوشت نامعلوم توافق

36 میلیاردی خرید هواپیما
توافق 36 میلیارد دالری خرید هواپیما از شــرکت های اروپایی و آمریکایی 

به مویی بند است.
خبرگزاری رویتر در گزارشی نوشت: رویکرد رئیس جمهور آمریکا درقبال ایران 
در کنار نگرانی های بانکی سرنوشت توافق 36 میلیارد دالری تهران با شرکت های 

هواپیمایی بوئینگ، ایرباس و ای تی آر را در ابهام فرو برده است.
به گزارش رویترز، تصمیــم ایران ایر برای خرید 200 فروند هواپیما از این 
سه شــرکت، از نقطه اوج توافق هسته ای برای از سرگیری مبادالت تجاری در 
ازای مهار فعالیت هسته ای ایران نشان داشت. براساس اعالم ایران ایر، توافق 16 
میلیارد و 500 میلیون دالری با بوئینگ، بزرگترین توافق با یک شرکت آمریکایی 

در 4 سال گذشته است.
کارشناسان درباره ریسک باالی این توافق می گویند این مسئله سبب ترس 
بیشتر بانک های اروپایی و غیره می شود که بی میلی شان به تأمین اعتبار، اکنون 

هم مانعی بزرگ ایجاد کرده است.
ترامپ با تأیید نکردن پایبندی ایران به توافق هســته ای و هشدار در مورد 
احتمال خروج از آن، ضربه ای به این توافق وارد کرد. راهبرد وی در مورد ایران، 
خشم تهران را برانگیخت. هرچند ترامپ آمریکا را از توافق هسته ای خارج نکرد، به 
کنگره ایاالت متحده 60 روز زمان داد تا تحریم های اقتصادی بر تهران اعمال کند.

حتی بدون این تحریم ها، سرنوشــت توافق هــای مربوط به خرید و فروش 
هواپیما به موافقت دولت آمریکا بستگی دارد. این مسئله، سبب نگرانی شرکت 

بوئینگ شده است.
موانع و مشکالت غیرمنتظره در طرف ایرانی نیز به وجود آمده است. به گفته 
منابع مالی، بوئینگ مجبور شــده ایران را از صف خرید جت به عقب راند، زیرا 
هنوز بیعانه ای دریافت نکرده است. اما صادرکنندگان آمریکایی، تنها شرکت های 

در معرض خطر نیستند.
هرچند اتحادیه اروپا از توافق هسته ای حمایت می کند، صادرات یک هواپیمای 
غربی به ایران با اجازه از دولت آمریکا به دلیل اســتفاده از قطعات آمریکایی در 

هواپیما منوط است.
این بدان معناســت که ایرباس ممکن اســت در مناقشــه بین بوئینگ و 
منتقدان کنگره که خواستار ملغی شــدن توافق های مربوط به فروش هواپیما 

شوند، گرفتار شود.
یادآور می شود لغو تحریم های فروش هواپیما، جزو قطعی ترین و روشن ترین 
تعهدات طرف غربی در برجام محسوب می شود اما به اعتبار فقدان ضمانت اجرایی 
و ناهمزمانی اجرای تعهدات طرفین، آمریکا خود را متعهد به تعهد خود نمی بیند.

گفت: آقای عراقچی گفته است برجام یک الگوی خوب برای 
حل مسائل منطقه است!

گفتم: یعنی همانطور که برای آمریکا دستاورد طالیی 
داشت و برای ما فاجعه  آفرید می تواند منطقه را هم به نفع 

آمریکا با فاجعه روبرو کند؟!
گفت: تعجب آور است که هنوز متوجه نشده اند آمریکا و اروپا 

سرشان را کاله گذاشته اند!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی در اتوبوس دوتا دستش 
را مثل دسته پارچ به کمرش زده و ایستاده بود. یکی از 
مسافران اعتراض کرد و گفت؛ آقای عزیز! لطفا دستهایتان 
را پایین بیاورید، مزاحم دیگران است و طرف نگاهی به 
دست هایش کرد و با تعجب گفت؛ پس اون هندونه ها که 

زیر بغلم بود کو؟!

تسلیت به همکار
با نهایت تأســف مطلع شدیم همکارمان آقای عباس خزلی در دفتر 
نمایندگی کیهان در ایالم در غم از دســت دادن یکی از نزدیکان خود به 
سوگ نشسته است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

بررسی تقسیم کار اروپا و آمریکا در گزارش کیهان

اروپا شریک دزد است 
كشور را از چاله به چاه نیندازید!

سرویس سیاسی-
امید بســتن به اروپایی ها 
از تهدید  امان ماندن  برای در 
آمریکا، افتادن از چاله به چاه و 
به عبارتی در دام شغال افتادن 
از هراس چنگ و دندان نشان 

دادن گرگ است.
»موضع گیری صریح اتحادیه 
اروپــا درخصــوص طــرح برجام 
ثانویه؛هــر چــه تهــران بگوید«، 
علیه  نیست«،»اروپا  »اروپا،آمریکا 
تکروی ترامپ«،»اروپا برای حمایت 
از برجــام جبهه واحد تشــکیل 
سران  برجامی  می دهد«،»هشدار 
28 کشــور اروپایی به ترامپ«و... 
ایــن موضع گیری ها در کنار دیگر 
مــوارد مشــابه در ایــن روزها به 
تیتر اول و عنوان یادداشــت ها و 
گزارش های روزنامه های زنجیره ای 
مدعی اصالحات تبدیل شده است.
همــان جماعتی کــه دیروز- 
همزمان با عهدشکنی های گسترده 
آمریکا در برجام- تاکید داشــتند 
که »امضای کری تضمین است« 
و »آمریکا به واســطه یک توافق 
اعتبار بین المللی خود را خدشــه 
دار نمی کنــد« و »اروپایی هــا آقا 
اجازه هستند و آمریکا کدخداست؛ 
بستن با کدخدا راحت تر است« و 
»ما به مذاکره با آمریکا خوش بین 
هســتیم« پــس از ناکامــی در 
خوش بینــی به آمریــکا، حاال به 
اروپای آقا اجازه- به تعبیر مقامات 
ارشــد دولت آقــای روحانی- دل 

خوش کرده اند!
چندی پیش »ریچارد هاویت« 
)تهیه کننده سند راهبردی اتحادیه 
اروپا دربــاره روابط با ایران( گفته 
بود: »توافق هسته ای)برجام( یک 
نقطــه عطف بود؛ هرچند که همه 
مشکالت ما با ایران درباره اسرائیل، 
دموکراسی و حقوق بشر حل نشده 
اســت... نیروهایی در داخل ایران، 
درحال اعمال فشــار بر حاکمیت 
هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز 
باعث پیشرفت در این زمینه شود«.
یکی از اندیشکده های معروف 

آمریکا، در زمان ریاست جمهوری 
»بــاراک اوبامــا «- رئیس جمهور 
سابق آمریکا- پروژه »نرمال سازی 
ایران« را پیشــنهاد کرد.براساس 
ایــن پــروژه آمریکا می بایســت 
سلســله اقداماتــی را درخصوص 
ایــران اجرا کند.اولیــن مورد آن 
بحــث هســته ای و از بین بردن 
دستاوردها و پیشرفت هسته ای ما 
بود به طوری که مقامات آمریکایی 
با اجرای برجــام تاکید کردند که 
واشنگتن توانســت بدون شلیک 
حتی یک گلوله برنامه هســته ای 
ایران را از بین ببرد. محدودکردن 
و توقف فعالیت های موشکی، قطع 
حمایت ایــران از محور مقاومت، 
ایران نباید قدرت  پذیرفتن اینکه 
منطقه ای باشــد، پذیرفتن شروط 
غرب در مســئله حقوق بشر و در 
به رسمیت شناختن رژیم  نهایت 

صهیونیستی. 
در حقیقت برجام نه به عنوان 
بلکه  لغــو تحریم ها،  عاملی برای 
نقشــه راهی برای نرمال ســازی 
ایران اســت. به همین دلیل است 
که تاکنــون تقریبا و تحقیقا هیچ 
دستاوردی برای ایران نداشته است.
در حــال حاضــر دو گــروه 
با  مأموریــت دار  و  ســهل اندیش 
بازی در پازل دشمن، نقش جاده 
صاف کِن طرح های مغایر با منافع 

ملی را ایفا می کنند.
تقسیم کار

در نشســت پنجشــنبه هفته 
گذشته سران اروپایی در بروکسل، 
کشــورهای اروپایــی ابتدا بر حفظ 
برجام تاکید کردند. این موضع گیری 
با استقبال رسانه های زنجیره ای در 
داخل ایران همراه شد. اما نکته مهم 
این نشست که رســانه های مدعی 
»دانستن حق مردم است« ترجیح 
دادنــد آن را نادیــده بگیرند تاکید 
انگلیس، فرانسه و آلمان برای افزایش 

فشارها به ایران بود.
 » ن و کــر ما ئــل  نو ما ا «
این  از  رئیس جمهور فرانسه پس 
نشست در جمع خبرنگاران با  اشاره 

به برنامه موشکی ایران گفت:»با 
وجــود احترام کامل بــه برجام، 
مخالف توسعه برنامه موشکی ایران 
هستیم و به زودی با دیگر رهبران 
اروپایــی در این بــاره گفت وگو 

خواهیم کرد«.
روزنامه آمریکایی وال استریت 
ژورنال در روزهای گذشته با  اشاره 
به همراهــی اروپا با آمریکا علیه 
ایران نوشت:»بنا بر گفته برخی 
دیپلمات ها، چندین رهبر شامل 
انگلیس،  می  نخســت وزیر  ترزا 
آنگال مــرکل صدراعظم آلمان و 
رئیس جمهور  ماکــرون  امانوئل 
فرانسه بر اهمیت حفظ فشار بر 
ایران بر ســر موضوعاتی از قبیل 
بالستیک  موشکی  آزمایش های 
و فعالیت هــای منطقه ای ایران 

تاکید کردند«.
نکته قابل تأمل اینجاست که 
برخالف هیاهوی برخی دولتمردان 
و رسانه های زنجیره ای، اظهارات 
ایران  درخصوص  اروپایی  مقامات 
هیچ تفاوتی بــا اظهارات مقامات 

آمریکایی ندارد.
سفید  آمریکایی-کاخ  مقامات 
و کنگــره- در هفته های اخیر به 
صراحــت اعالم کرده انــد که باید 
برجــام از یک توافــق مدت دار به 
توافقی دائمی تبدیل شده و مسائلی 
از جملــه توان موشــکی ایران و 
قدرت منطقه ای کشورمان نیز به 

آن اضافه شود.
ایــن اظهارنظر مختص دولت 
ترامــپ نیســت. بــاراک اوبامای 
مــودب! و باهــوش! )تعبیری که 
مقامات ارشد دولت یازدهم به کار 
بردند( هم در این مســئله دقیقا 
بــا دولت ترامپ هــم عقیده بود. 
اوباما در کنفرانس خبری نشست 
امنیت هســته ای در واشــنگتن 
-فروردین 95- گفت:»روح توافق 
برخورداری  و شــرط  هســته ای 
ایــران از امتیــازات اقتصــادی، 
کنار گذاشــتن توانایی موشکی و 
 متوقف کردن اقدامات منطقه ای از 

سوی ایران است«.

»جــان کری« وزیــر خارجه 
سابق آمریکا نیز- دی ماه 95- در 
یادداشتی که به مناسبت نزدیک 
شدن به روزهای پایانی حضور در 
کابینه آمریکا نوشــته بود، تاکید 
کرد: »مذاکرات با تهران برای عقب 
نشــاندن ایران از برنامه هسته ای 
بــه نتیجه رســید و حــاال دولت 
بعــدی آمریکا باید ضمــن ادامه 
اعمال فشــار بر ایرانی هــا، برای 
 عقب نشاندن برنامه موشکی ایران 

تالش کند«.
بقیه در صفحه 10

سرویس سیاسی-
گفته  امور خارجه  وزیر  معاون 
است که می توان از الگوی برجام در 
مسالمت آمیز  وفصل  حل  راستای 
اختالفات استفاده کرد. این در حالی 
است که برجام نه به عنوان یک الگو 
و دستاورد، بلکه به عنوان یک تجربه 
بسیار مهم و البته پرهزینه در مقابل 

دیدگان افکار عمومی قرار دارد. 
عبــاس عراقچی معــاون وزیر 
خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای 
برجام در پنــل تخصصی برجام در 
کنفرانس عدم اشاعه در مسکو گفت: 
در حالی که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مستمرا پایبندی ایران به توافق 
برجام را مورد تایید قرار داده است، 
ایاالت متحده آمریکا به تعهدات خود 
پایبند نبــوده و صراحتا روح و متن 
برجام را در موارد متعددی مورد نقض 

قرار داده است.
عراقچی افــزود: بزرگ ترین مورد 
تخلف از برجام مربوط به عدم پایبندی 
آن کشور به بندهای 26، 28 و 29 برجام 
است. بر اساس این بندها آمریکا متعهد 
شده است برجام را همراه با حسن نیت 
و در فضایی ســازنده اجرا کند و از هر 
عملی که باعث خدشه دار شدن منافع 
ایران از رفع تحریم ها می شود خودداری 
کند. به ویژه آن کشور مکلف به رعایت 
این اصول در سخنان عمومی مقامات 
خود می باشــد که تاکنون بدان عمل 

نکرده است.
وی در ادامه گفت: آمریکا در حالی 
که خود ناقض برجام است، ادعای نقض 
برجام توسط سایرین را دارد و خود را 
در جای آژانس بین المللی انرژی اتمی 

قرار داده و زیاده خواهی هم می کند! این 
روال مسلما نمی تواند ادامه پیدا کند و 
آمریکا می بایســت مسئولیت هرگونه 

تبعات این اقدام خود را بپذیرد. 
معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: 
روشــن و صریح می گویم هیچ امکانی 
برای مذاکــره مجدد برجام و یا الحاق 

ضمائم و اضافات به آن وجود ندارد.
به گزارش مهر، عراقچی تاکید کرد: 
برجام نه تنها دستاوردی برای دیپلماسی 
در راســتای حل وفصل مسالمت آمیز 
اختالفــات به شــمار مــی رود، بلکه 
فصل جدیدی نیز در نظام عدم اشــاعه 

سالح های هسته ای گشوده است.
حل وفصل مسالمت آمیز 

اختالفات!
نکته قابل تأمل در اظهارات عراقچی 
آنجاست که وی علیرغم اذعان به نقض 
متن و روح برجام توسط آمریکا، برجام 
را به عنــوان الگویی برای حل و فصل 
مسالمت آمیز اختالفات معرفی می کند!

این در حالی است که برجام نه به 
عنوان یک الگو و دستاورد، بلکه به عنوان 
یک تجربه بسیار مهم و البته پرهزینه در 
مقابل دیدگان افکار عمومی قرار دارد. 

برخی دولتمردان و رسانه های به 
ظاهر حامی دولت پس از امضای برجام 
مدعی بودند کــه »تحریم ها به تاریخ 
پیوســت« و »صبح بدون تحریم« فرا 
رسید.بر همین اســاس آقای روحانی 
تاکید کرد کــه در دی ماه 94 تمامی 
تحریم های ضدایرانی بالمره لغو خواهد 
شد و نه تعلیق. اما در نهایت »تحریم ها 

پابرجاماند و هسته ای رفت«.
برجام از ابتدا در قالب یک قرارداد 
یکطرفه بــه »اقدامات نقــد ایران در 

مقابل وعده های نســیه طرف مقابل« 
تبدیل شد. 

متاسفانه متن برجام و ضمائم آن، 
آن قدر خلل و فرج ریز و درشت دارد که 
آمریکایی ها هر روز طمع کنند از یکی 
از این ســوراخ ها چنگ و دندانی نشان 
دهند. در حال حاضر آمریکا با همراهی 
کشورهای اروپایی عضو 1+5 به دنبال 
آن هستند تا محدودیت ها و بازرسی های 
بی سابقه برجام دائمی شده و مسائلی 
ماننــد نابودی یا مهار توان موشــکی 
جمهوری اســالمی و قدرت منطقه ای 

کشورمان نیز به آن اضافه شود.
روزنامــه آمریکایی وال اســتریت 
ژورنال در روزهای گذشــته با اشــاره 
به همراهی اروپــا با آمریکا علیه ایران 
نوشت:»بنا بر گفته برخی دیپلمات ها، 
چندین رهبر شامل ترزامی نخست وزیر 
انگلیس، آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 
بر اهمیت حفظ فشــار بر ایران بر سر 
موضوعاتی از قبیل آزمایش های موشکی 
بالستیک و فعالیت های منطقه ای ایران 

تاکید کردند«.
برجام، برای آمریکا حیاتی است

»وندی شرمن« معاون سابق وزیر 
خارجه آمریکا و مســئول پیشین تیم 
مذاکره آمریکا در گفت و گوهای هسته ای 
در پنــل تخصصی برجام در کنفرانس 
عدم اشاعه در مسکو گفت: برجام، برای 

امنیت ملی آمریکا، حیاتی است.
نظرســنجی جدید شبکه خبری 
ســی ان ان نشــان می دهد حدود 6۷ 
درصد از مردم آمریکا خواستار ماندن 
کشورشان در توافق هسته ای با ایران و 

گروه 1+5 هستند.

آقای عراقچی! برجام عبرت است نه الگو


