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منتظر دیگران نباشیم
ما بايد وابســتگي مان را از اجانب و غرب و رشق قطع كنيم. اگر ما بخواهيم 

كه مملكت مان يك مملكت مستقِل آزاِد مال خودمان باشد، بايد در اين امورى كه 

مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور ديگِر كشور است، 

خودمان فعاليت كنيم، و ننشينيم ديگران انجام بدهند.
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کاله برجام کوچک بود
باید کاله بزرگتری سر کشور گذاشت!
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سرویس سیاسیـ 
لزوم رســیدن به »برجام بزرگ«! ادعای باطل ایســتادن اروپا طرف ایران، پیشنهاد گشایش دفتر اتحادیه اروپا در 
تهران و خروج آمریکا از برجام درستی راه دولت را نشان داد! از جمله مطالب روز پنج شنبه روزنامه های زنجیره ای بود.

مدعیان اصالح طلبی علی الدوام مشغول خیانت به منافع و مصالح کشور  هستند. این غرب باوران خودباخته برای 
گذاشتن کالهی بزرگتر از برجام سر مملکت و فروختن توانمندی ها و اقتدار کشور در حال زمینه سازی اند.

روزنامه ایران در شــماره روز پنج شــنبه طی یادداشتی به قلم یکی از مدعیان اصالحات نوشت: »تردیدی در این 
نیست که جامعه جهانی نیاز دارد با جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین قدرت های منطقه غرب آسیا و 
ذی نفوذ ترین کشور در میان جوامع و کشور های اسالمی به »اعتمادی متقابل« دست یابد. دستیابی به این اعتماد تنها 
از مسیر »تعامل سازنده و هدفمند« میسور است و هر گونه آهنگ تقابل همچون سنگی شیشه نازک این اعتماد را مورد 
هدف قرار خواهد داد. بر این مبنا ایران در کنار دیگر قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای می تواند به »برنامه جامع اقدام 
مشترک« بزرگ بیندیشد. حقیقت آنکه بدون دستیابی به چنین »برنامه جامعی« نظم و امنیت و ثبات که مقدمه رشد 
و توســعه و حل مســائل دیرپا و مزمن تاریخی منطقه غرب آسیا است حاصل نخواهد آمد. روشن است که این »برنامه 
جامع اقدام مشترک« فراتر از موضوعات مطرح در پرونده صنعت هسته ای ایران باید باشد. اما آنچه که مقدمه ورود به 

مسیر دستیابی به »برجام بزرگ« است تغییر نگرش جامعه جهانی به ایران است.«
گفتنی است، مدعیان اصالحات برای خسارت محض برجام سنگ تمام گذاشتند و به هر شیوه اش بزکش  می کردند. 
آمریکا و اروپا اما مدام با لگد به توافق هسته ای  کوبیدند. در آخر هم ترامپ تیر خالص را به آن شلیک کرد. افراطیون 
مدعی اصالح طلبی در چنین شــرایطی باز هم از مذاکره می گویند و از »برجام بزرگ« می نویســند. آنها فروشــندگان 
کارکشته و چیره دستی اند. می خواهند غیر از صنعت هسته ای، بنیه دفاعی مملکت را هم بفروشند و دست و پای نفوذ 
منطقه ای ایران را ببندند و ایران را تبدیل کنند به لقمه ای آماده بلعیده شدن دشمنان قسم خورده اش. چنین مزخرفاتی 
از این خائنان وطن فروش عجیب نیست. غربگرایان دست چندم خرده پا مصصم اند چوب حراج به منافع کشور و تیشه 
به ریشه مقاومت بزنند. نتانیاهو اینها را سرمایه اسرائیل در ایران نامید. این سرمایه ها مشغول خدمت به صهیونیسم و 

استکبار و خیانت به ملت اند. ارگان دولت هم البته شده پژواک صدای همین وطن فروش ها.

اروپا و آمریکا؛ در تقابل یا همدست و هم آواز
مدعیان اصالحات حمایت لفظی اروپا از برجام را می بینند اما همصدایی اش با آمریکا و تصریح بر برجام های بعدی 

را نه! البته به ظاهر.
روزنامه ایران در یادداشــت دیگری نوشــت: »کسانی که معتقدند برجام برای ما تنها خسارت به همراه داشته باید 
به چند ســؤال پاســخ دهند. از جمله اینکه بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در چند مقطع بوده که آمریکا اینگونه در 
یک عرصه مهم بین المللی تنها مانده باشد و قدرت های اقتصادی و سیاسی جهان و خصوصاً اروپا با او همراهی نکنند؟ 
ســؤال دیگر این اســت که بعد از انقالب اسالمی تاکنون آیا مقطعی را سراغ داریم که قدرت های اروپایی در یک تقابل 
بین المللی بین ایران و آمریکا اینگونه جانب ایران بایستند. نه در تقابل های میان ما با آمریکایی ها بلکه در هیچ کدام از 
عرصه های دیگر، از انقالب تاکنون قدرت های اروپایی طرف ما را نگرفته بودند. از زمانی که آمریکایی ها تالش داشتند 
علیه ما یک اجماع تصنعی بسازند چند سالی بیشتر نگذشته اما همین برجام بود که باعث ایجاد یک اجماع علیه ترامپ 

و سیاست های آمریکا شده است.«
شواهد نشان می دهد این ادعا که اروپا طرف ایران ایستاده و آمریکا در صحنه بین الملل تنها مانده، تنها یک ساده لوحی، 
خوش خیالی و دستاوردسازی برای برجام است؛ آن هم به دلیل بی دستاوردی آن. چراکه اروپا شریک دزد و برادر شغال 
است. رویکردها و مواضع آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران کامال بر هم منطبق است. اروپا بر لزوم فشار بر ایران 
برای محدودسازی توانمندی موشکی و نفوذ منطقه ای ایران تأکید  می کند که این زیاده خواهی و مداخله جویی، بی کم 
و کاست همان خواسته آمریکاست. اروپا اما پیش از خروج آمریکا و پس از آن، به ظاهر از برجام حمایت می کند. با این 
حمایت لفظی، پیش از خروج آمریکا از برجام به دنبال این بود که برای نگه داشتن ترامپ در توافق هسته ای، ایران را 
به دلیل توان موشکی و نقش آفرینی منطقه ای اش پای میز مذاکره بکشاند. اکنون نیز سران سه کشور انگلیس، فرانسه 
و آلمان در واکنش به خروج آمریکا از برجام طی بیانیه ای اعالم کردند: »تعهد ما نســبت به حفظ امنیت کشــور های 
همپیمان و شرکایمان در منطقه بدون قید و شرط است و ایران باید به گونه ای معنا دار نگرانی ما درباره مسائل منطقه 
مخصوصا در سوریه و عراق و یمن را رفع کند! و درخصوص برنامه موشک های بالستیک خود نیز پاسخگو باشد!« یادآور 

می شود که رئیس جمهور معتقد بود که »اروپایی ها به دنبال »آقا اجازه« از آمریکا  هستند.

ذیل کدام فصل هفتم؟ 
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: »ما هنوز نباید فراموش کنیم که در چه شــرایطی مذاکرات برجامی را آغاز 
کردیم. در آن شرایط پرونده ما ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بود. اینها همه مواردی است که باید در یک داوری 
منصفانه مد نظر قرار بگیرد، چرا که هر نوع قضاوت غیرمنصفانه ای راه را برای اشتباهات پرهزینه بعدی باز خواهد کرد.«
حامیان دولت و برخي دولتمردان بارها مدعي شــده اند که به واســطه برجام بدون بروز جنگ از ذیل فصل هفتم 

منشور سازمان ملل متحد خارج شد ه ایم.
این ادعا در حالي است که از نظر حقوقي، یک قطعنامه هنگامي ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار مي گیرد که در 
 »Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations« بخش مربوط به اجرایي آن، عبارت
بدون هیچ قید و شــرطي، مندرج باشد. با بررســي قطعنامه هاي صادرشده علیه جمهوري اسالمي ایران پي مي بریم 
که اساسا هیچ یک از قطعنامه هاي صادرشده علیه کشورمان ذیل فصل ۷ قرار نداشته است و هرگاه آمریکا و متحدان 
غربي اش به دنبال کشــاندن قطعنامه هاي ضدایراني به ذیل فصل ۷ بودند، روســیه و چین با این استدالل صحیح که 
ایران هیچ گاه امنیت جهان را به مخاطره نینداخته مانع از این کار شده اند. با این حال با اصرار و فشار آمریکا و برخي 
کشورهاي غربي عضو شوراي امنیت، در نهایت قطعنامه ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل )و نه کلّیت فصل ۷( 
به تصویب رسید تا صرفاً »الزام آور« بودن آن مشخص و موکد باشد. بنابراین برخالف این ادعا، نه در گذشته و نه االن 
هیچ گاه ایران ذیل »کلیت« فصل هفت یا »ماده ۴۲« فصل هفت که اجازه حمله نظامي را صادر مي کند نبوده است.

خروج آمریکا از برجام درستی راه دولت را نشان داد!
با خروج ترامپ از برجام انتظار این بود که زنجیره ای ها به اشتباه و خطای محاسباتی خود اذعان کرده و از پیشگاه 
ملت عذرخواهی کنند ولی این گونه نشد. روزنامه شرق نوشت: »ممکن است یک طیف سیاسی شناخته شده در داخل 
کشور، دولت روحانی و تالش های آقای دکتر ظریف را در مسئله برجام به چالش بکشد و این کار ترامپ را ضعف دستگاه 
دیپلماســی ایران بداند و بنای ایجاد اختالف در داخل را داشــته باشد. باید گفت حرکت زشت و ناپسند دولت آمریکا، 
به کار و تالش جناب دکتر ظریف و دولت روحانی اعتبار بیشــتری بخشــید و سیاستمداران بزرگ دنیا تاکنون در کنار 
ایران ایستاده اند. سخنان رئیس جمهور ایران در واکنش به حرکت نابخردانه رئیس جمهور آمریکا بسیار سنجیده بود و 
بقای ایران در برجام و فرصتی که داده شد، بهترین راه ممکن برای حفظ اعتبار و تنش زدایی جمهوری اسالمی است.«
در ادامه این یادداشــت آمده است: »شعار خروج از برجام و حرکت  برخی نمایندگان که کاغذی را در مجلس یک 
کشــور به آتش کشــیده و ایجاد تنش کنیم، چندان منطقي به نظر نمي آید. اجازه دهیم دستگاه دیپلماسی کشور به 
ریاست وزیر محترم خارجه با تدبیر و حکمت و مشورت و با مذاکره، ایران را در این مقطع بحرانی هدایت کند. مجلس 
نیز باید از برخي رفتارهاي افراطی جلوگیری کرده و رفتاری در شــأن یک  نماینده را از آنان طلب کند. مردم آرامش 

می خواهند و صالح ملک و ملت آیندگان، پرهیز از جنگ و درگیری است.«
درخواست از دولت محترم مبنی بر اینکه از برجام خارج نشود و به آن پایبند باشد، اگر با تسامح نگوئیم خیانت، اشتباه 
فاجعه باری اســت که نتایج جبران ناپذیر دیگری را به همراه خواهد داشــت. آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود عمل 
نکرده و در مقابل ایران همه تعهدات خود را عملی ساخته است. ترامپ نیز با توهین های زیاد سه شنبه شب گذشته به 
وقت ایران از برجام خارج شده، تحریم های برداشته نشده را برگرداند و در کنار آن تحریم های دیگری را نیز اعمال کرد. 
حال سخن گفتن از تعهد به برجامی که دیگر وجود خارجی ندارد چه می تواند باشد جز خیانت؟ البته اینکه گفته شود 

که می توان با اروپا به عمر برجام ادامه داد، در شرایطی است که اروپا هم صدا و همدست آمریکاست.
نکته دیگر اینکه ترساندن مردم از جنگ قریب الوقوع یکی از راهکارهای مدعیان اصالحات برای تکیه زدن بر مناصب 
کلیدی و غیر کلیدی بوده اســت و این در حالی اســت که هر گاه آنان مسئولیت اداره قوه مجریه را بر عهده داشته اند، 

تهدیدها علیه ایران بیشتر شده و ایران با تعابیر توهین آمیزی در مجامع جهانی مورد خطاب قرار گرفته است.

گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران؛ بازی در زمین دشمن
روزنامه آرمان در مطلبی به قلم یکی از فعاالن اصالح طلب نوشــت: »پیشــنهاد می کنم که مقامات کشور در اولین 
فرصت ســفارتخانه اتحادیه اروپا را در تهران تاســیس و در باالترین سطح با ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کشورهای 
اسکاندیناوی ارتباط برقرار کنند. باید تالش کنیم در مسائل بین المللی و مذاکرات با اروپایی ها سیاست برد-برد اقتصادی 

را سرلوحه کار خود قرار دهیم«.
گفتنی اســت، پیش از این نیز موضوع گشــایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران به دفعات از سوی مدعیان اصالحات 

مطرح شده بود.
این در حالی است که با نگاه کوتاهی به تاثیر چنین دفاتری در کشورهای دیگر، با حقایق تلخی مواجه می شویم. یکی 
از تازه ترین اهدافی که توسط این اتحادیه و در پوشش دفتر، مورد دست اندازی و آشوب قرار گرفت، اوکراین بود. سازمان 
امنیت و همکاری اروپا در راستای اجرای هدف هماهنگ سازی اوکراین با غرب و نیز اشاعه و توسعه نفوذ جهان غرب در 
این کشور، همکاری و تعامل خود با اوکراین را از سال ۱99۱ آغاز کرد. این سازمان وظیفه مهم و کلیدی هماهنگ سازی 
اوکراین و تغییر در ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن را طی سه مرحله به انجام رساند و بدین 

طریق توانست سرنوشت سیاسی اوکراین را رقم زده و آن را وارد حلقه طرفداران غرب نماید.
»جرج فریدمن« رئیس اندیشــکده راهبردی »استراتفور« گفته بود: »مشکل ما - آمریکا - با ایران، برنامه هسته ای 
این کشور نیست، مسئله اصلی آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمریکا بلکه در حال تخاصم و 

چالش با آمریکا می توان بزرگ ترین قدرت نظامی، تکنولوژیک و علمی منطقه بود.«

یک شهر؛ یک شهردار و دهها حزب مدعی!
روزنامه اعتماد در صفحه نخســت شماره پنجشنبه یادداشتی پیرامون حاشیه های انتخاب شهردار در شورای شهر 

اصالح طلب مننتشر کرده است. 
این یادداشــت که یک رپورتاژ آگهی اســت در وصف یکی از دو گزینه شــهرداری تهران نوشته شده و جالب آنکه 

نویسنده و کسی که یادداشت در توصیفش نوشته شده هر دو از افراد نزدیک به موسس حزب اعتماد ملی بوده اند. 
در بخشی از این یادداشت آمده: »چند روزي تا انتخاب نهایي شهردار جدید تهران فرصت باقي است و باالخره بعد 
از حدود ۲ ماه از اولین استعفاي نجفي، قرار است که از بین دو گزینه آقایان افشاني و حسیني مکارم، یک نفر بر مسند 
کرسي شهرداري تهران بنشیند.« مدعیان اصالح طلبی به رغم شعارهای فریبنده اما هر وقت که پای عمل بوده نشان 
داده اند که چیزی برای آنها ارزشــمندتر از منافع حزبی نیســت. این موضوع باعث شده تا همواره انتخاب شهردار برای 
اصالح طلبان حواشی فراوانی داشته باشد. مردم تهران، تجربه تلخ شورای شهر اول را به یاد دارند. در آن زمان امور کالن 

شهری مانند تهران برای چندماه دستخوش دعواهای حزبی اصالح طلبان بود. 
نویسنده در ادامه به این سبک و سیاق اصالح طلبان اعتراض می کند: »از همان ابتداي مطرح شدن بحث انتخاب 
شهردار جدید براي تهران، بارها در سخنراني ها و جلساتي که داشتم اعالم کردم که بهتر است اعضاي شوراي شهر به 
جاي تاکید روي جبهه و حزب و طیف هاي سیاسي براي انتخاب شهردار، بر روي شایستگي تکیه داشته باشند و شهردار 
آینده را براساس شایسته ساالري برگزینند. اما از آنجایي که متاسفانه چنین رویه اي در هیچ یک از انتخابات برگزار شده 
در کشور وجود ندارد و برعکس، انتخاب افراد براساس فشارهاي احزاب و جبهه هاست، در واقع نظرشخصي من این بود 
که شهردار آینده براساس مالک ها و صالحیت ها تعیین شود نه اینکه انتخاب شهردار به چالش و کشمکشي بین حزب 

کارگزاران، اتحاد ملت و سایر گروه ها و جبهه هاي سیاسي بدل شود.«

خطیب جمعه تهران:

اتحادیه اروپا در بدعهدی چیزی از آمریکا كم ندارد
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اگر بگوییم 
آمریکا نه و اتحادیه اروپا آری، این با عبرت آموزی 
نمی سازد، گفت: اتحادیه اروپا در بدعهدی هیچ چیز 

از آمریکا کم نگذاشته است.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه 
تهران درباره خروج آمریــکا از برجام و اظهارات ترامپ 
تصریح کرد: این مســئله برای ما عبرت هایی داشت از 
جمله آنکه نباید به دشمنان اعتماد کرد چرا که اگر کسی 
دین و مبنا نداشته باشد، پای ارزش ها نخواهد ایستاد و به 

تعهداتش عمل نخواهد کرد.
وی یادآور شد: دشمنان هیچ چیز را رعایت نمی کنند 
و ما باید برای آینده حواسمان جمع باشد و بدانیم تمام 

دشمنان ما سر و ته یک کرباس هستند.
به گزارش مهر، آیــت اهلل خاتمی با بیان اینکه اگر 
بگوییم آمریکا نه و اتحادیه اروپا آری، این با عبرت آموزی 
نمی ســازد، افزود: اتحادیه اروپا در بدعهدی هیچ چیز از 
آمریکا کم نگذاشته است. اینها هم بدعهدی کردند، قرار 
بود سرمایه گذاری کنند ولی این کار را نکردند. موضوع 
موشــکی ما را بهانه قرار دادند، قرارداد هواپیماهایی که 
بســته شــده بود را لغو کردند و در نهایت رهبری برای 
این مسئله مهلت دادند که در این مهلت چند هفته ای، 
موضوع جبران شــود که اگر جبران نکردند ملت در این 

قرارداد نخواهد ماند.
عبرت های برجام

امام جمعه موقت تهران اظهار داشــت: این قصه به 
ما نشان داد که مذاکرات بیش از دو ساله، نه تنها گرهی 
باز نمی کند بلکه به گره ها هم می افزاید. اینها )دشمنان( 
سختی شما را می خواهند. می خواهند در گرفتاری دست و 
پا بزنید و عده ای هم در داخل فکر می کنند که با ارتباط با 

بیگانگان می توان گره از مشکالت کشور باز کرد.
آیت اهلل خاتمی گفــت: در روزهای ابتدایی پس از 
برجام، بعضی رســانه ها چقدر خوشحال شدند و عنوان 
کردند گره گشایی هایی انجام شد، اما دیدیم چنین خبری 

نبود و هیچ گرهی باز نشد.
وی خاطرنشــان کرد: عبرت دیگــر اینکه راه حل 
مشــکالت، ارتباط با آمریکا نیست بلکه ارتباط با خدا و 
مردم خداباور است؛ مردم ما شکر خدا با رهبر دوراندیش 

خود تمام گردنه ها را پشت سر خواهند گذاشت.
آیت اهلل خاتمی بیان داشت: مطلب دیگر اینکه از آغاز 
انقالب اسالمی، آمریکا همواره در پای براندازی نظام ما 
بود، دوران هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه ۸۸ و دیگر 
اقدامات آنها نشــان از عزم آنها برای این کار دارد. خود 
آنها گفتند که در صد ساله اخیر، سخت ترین تحریم ها را 
به ایران روا داشتیم و همچنین در جنگ روانی هم آنها 
می خواهند ناامیدی را در میان مردم ما افزایش دهند که 
در این رابطه باید بگویم آینده کشــور روشن است و به 
تعبیر رهبری، از دیروز هم روشن تر است و ما بحران ها و 

گردنه ها را پشت سر خواهیم گذاشت.
خطیب نماز جمعه تهران با  اشاره به اینکه دشمنان 
ایران ما را ضعیف می خواهند، همچون ایران زمان شاه و 
یا مثل برخی از کشورهای منطقه، اظهار داشت: آنچه که 
در حرف های ترامپ مشخص بود اینکه بیش از نگرانی آنها 
نسبت به انرژی هسته ای، آنها نگران اقتدار ایران هستند.

اسرائیل دیوانگی کند، تل آویو و حیفا را
 با خاک یکسان خواهیم کرد

وی افزود: بنابراین ما باید توان و اقتدار دفاعی خود 
را افزایش دهیم و روز به روز اقتدار موشکی خود را بیشتر 
کنیم تا رژیم صهیونیستی، لحظه ای خوابش نبرد و بداند 
اگر دیوانگی کند، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم 
کرد. مطلب دیگر این است که این اتفاق باعث شد بصیرت 
مردم ما باال برود. از پیش از ســال 9۲ که دولت یازدهم 
روی کار آمد، آقا فرمودند چشم من آب نمی خورد ولی 
بروید و مذاکره کنید. مذاکرات این فایده را داشت که حتی 
خوش بین ترین مردم این کشور هم متوجه شوند دشمنان 

به عهد خود پایبند نبوده و هرگز قابل اعتماد نیستند.
امــام جمعه موقت تهران تصریح کــرد: ترامپ در 
روزهــای اخیر گفته بود که صــدای مرگ بر آمریکا در 
ایران کم رنگ شــده، بــه او می گویم اینجا تهران، قلب 
ایران اسالمی است و این جمعیت پرشکوه تر از گذشته، 

شعار مرگ بر آمریکا سرمی دهند.
پیش مرگ  های آمریکا

آیت اهلل خاتمــی گفت: نکته دیگر اینکه به اردوگاه 
حامیان ترامپ در منطقه شامل عربستان، بحرین، امارات 

و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس می گویم که شماها 
ننگی برای خودتان ثبت کردید که با رژیم صهیونیستی 
همکاری دارید و هشــدار می دهــم که اگر حادثه ای در 

منطقه پیش آید، شما پیش مرگ آمریکا خواهید بود.
اگر به سخن رهبری گوش ندهیم

آسیب می بینیم
وی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه در این شرایط باید 
انسجام داخلی را بیش از پیش حفظ کنیم و بدانیم حفظ 
وحدت جدای از اختالف نظرها، یک واجب اســت و باید 
وحدت و اختالف معنای درستی داشته باشند و بدانند که 
وحدت زیر سایه والیت مدنظر است و اگر به حرف رهبری 

گوش دادیم، برنده ایم و اگر نداده ایم، آسیب می بینیم.
آیت اهلل خاتمی خاطرنشان کرد: رهبری نهایت تالش 
خود را پیش و در دوران مذاکرات هســته ای داشتند و 
رهنمودهای حکیمانه خود را به تیم مذاکره کننده اعالم 
فرمودند. تیم مذاکره کننده هم نهایت تالش خود را در 
این راستا انجام داد اما رهبری به آنها گفتند از طرف مقابل 
تعهد کتبی بگیرید ولی متأسفانه آنها تعهد کتبی نگرفتند.
امام جمعه موقت تهــران پیرامون پیروزی جریان 
مقاومت و ۸ مارس و حزب اهلل لبنان در انتخابات پارلمانی 
آن کشــور، تصریح کرد: این یک پیــروزی بزرگ برای 
مقاومت و حزب اهلل لبنان به شــمار می آید چرا که قارون 
منطقه، پول های بسیاری را خرج کرد که این اتفاق نیفتد 
اما خوشبختانه دیدیم که رأی مردم لبنان بر این بود که 
ایــن اتفاق صورت بگیرد و ما هم این پیروزی را به رهبر 
مجاهد حزب اهلل، رئیس جمهــور و رئیس مجلس لبنان 

تبریک می گوییم.
وی با  اشاره به پاسخ گویی ارتش سوریه به حمالت 
رژیم صهیونیســتی خاطرنشــان کــرد: در اینجا باید 
خــدا قوت به نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه بگویم 
که توانســتند با پاسخ دهی مناســب و کوبنده به رژیم 
صهیونیستی، شهرک های صهیونیست نشین را به شهر 

ارواح تبدیل کنند.
هر جا پیروز شده ایم 

در پرتو ایستادگی و مقاومت بوده است
سردار نعمان غالمی، رئیس سازمان بسیج سازندگی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران اظهار 
داشت: مسئوالن باید کمک کنند مردم در جنگ اقتصادی 
وارد شوند و جوانان و بسیج آماده هستند اقتصاد مقاومتی 

را در جامعه بگسترانند.
به گزارش فارس، وی تأکید کرد: آمریکا فاز جدیدی از 
یورش به جمهوری اسالمی را با خروج از برجام آغاز کرده 
 اما باید بدانیم که هر جا پیروز شده ایم در پرتو ایستادگی 

و مقاومت بوده است.
رئیس  سازمان بسیج ســازندگی گفت:  مسئولین 
و دولت قاطعانه در مقابل آمریکا بایســتند و با پذیرش 
برجام های بی خاصیت عزت ملت را در مقابل دشــمنان 
خدشه دار نکنند. بر فرض که برجام موشکی را پذیرفتید 
برجام تأثیرگذاری ایران بر منطقه را چه می کنید؟ نقش 
ایران در منطقه در راســتای اهداف انقالب اســالمی و 

آرمان های آن است.
اسرائیل روز پنج شنبه 
چه پیغامی به ایران داد؟

سعداهلل زارعی، کارشناس مسائل بین الملل نیز در 
ســخنرانی پیش از خطبه ها با  اشــاره به اوضاع منطقه، 
اظهار داشت: منطقه ما در معرض تحول مهم و راهبردی 
است. اتفاقی که روز پنج شنبه در جوالن افتاد و شکست 
بسیار بزرگی را بر رژیم صهیونیستی وارد کرد، از نشانه های 

تحول استراتژیک است.
وی افزود: آنچه که در لبنان رخ داد و پیروزی بزرگ 
حزب اهلل در انتخابات اخیر نیز نشانه تغییر بزرگ راهبردی 

در منطقه است.
زارعی با بیان اینکه آنچه در جوالن اتفاق افتاد یک 
غافلگیری بزرگ اطالعاتی برای اسرائیل بود، گفت: اسرائیل 

سه شکست بزرگ اطالعاتی،  نظامی و سیاسی را متحمل 
شد. اسرائیلی ها یک ماه است که از احتمال قوی عملیات 
نظامی از سوی نیروهای ایرانی در سوریه سخن می گویند 

و خودشان این عملیات را حتمی می دانستند.
کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: اسرائیلی ها 
برای آنکه این اتفاق نیفتد، دســت به اقدامات مختلفی 
زدند و نتانیاهو به دیدار پوتین رفت و از او خواست که از 
روابطش با ایران استفاده کند و مانع اقدام تالفی جویانه 
ایران شــود. همچنین با مقامات آمریکایی و اروپایی نیز 
دیــدار کرد و عاجزانه درخواســت کرد کــه ایران علیه 
اسرائیل اقدامی نکند. حتی وزیر خارجه آمریکا هم روی 

خویشتنداری ایران تاکید کرده بود.
وی خاطرنشــان کرد: در منطقه ســوریه نیروهای 
مقاومت موقعیت هایی دارند که اسرائیلی ها علیرغم حمالت 
مداوم و گسترده خود متوجه شدند که قادر به شناسایی 
آنها نیســتند و از طرفی اینکه اسرائیلی ها می ترسند از 
عملیات نظامی جبهه مقاومت که می خواهند اسم عملیات 

ایرانی روی آن بگذارند خود یک عجز است.
رئیس  مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور 
تصریح کرد: اسرائیلی ها سیستم های اطالعاتی و تجهیزات 
قوی دارند و هزینه های زیادی برای آن کرده  اند و روی آن 
مانور می دادند و از زمان حمله به پایگاه T۴ سیستم های 
نظامی و اطالعاتی شان در آماده باش کامل بود و هر حرکت 
مقاومت را رصد می کردند اما با همه اینها وقتی موشک ها 
و کاتیوشاهای مقاومت به جوالن شلیک شد و ظرف دو 
ساعت این منطقه زیر آتش شدید رزمندگان اسالم بود، 

اسرائیلی ها هیچ کاری نتوانستند بکنند.
کارشناس مســائل بین الملل اظهار داشت:  در این 
حمله مراکز اصلی جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل 
اسرائیلی ها کامال نابود شد و دهها عضو موثر آ ن به هالکت 
رسیدند و سیســتم اطالعاتی اسرائیل در برابر سیستم 

حفاظت اطالعات جبهه مقاومت ناکام ماند.
وی افزود: در حیــن و پس از این حمله نتانیاهو و 
وزیر جنگ اش لیبرمــن از طریق اروپایی ها به ما پیغام 
دادند »دست بردارید، ما به شما اطمینان می دهیم دیگر 
به پایگاه هایتان ضربه نزدیم« دلیلش این است وقتی این 
حمله صورت گرفت اســرائیلی ها فکر کردند جنگ آخر 
آغاز شــده و قرار اســت طومار اسرائیل در هم بپیچد به 
همین جهت به روس ها گفتند که مانع اقدام ایران شوند. 
اما آنچه که اســرائیل در روز پنج شنبه دید یک واکنش 

محدود علیه جنایات اسرائیل بود.
رئیس  مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور 
خاطرنشان کرد: عملیات روز پنج شنبه در آستانه یوم النکبه 
و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بود و نشان داد که 
اقدامات آمریکا برای اسرائیل امنیت آور نیست. آنچه که 
در روز پنج شنبه اتفاق افتاد و همچنین انتخابات لبنان 
نشان دهنده پیروزی نظامی، امنیتی، اطالعاتی و سیاسی 
جبهه مقاومت بر رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان است.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: ایران با برخورداری 
از قدرت سیاسی، اجتماعی،  فرهنگی و نظامی در منطقه 
جایگاه ویژه ای در بین ملت ها به دست آورده است و دیگر 

دشمنان نمی توانند ایران را تهدید منطقه نشان دهند.
زارعــی در پایان تصریح کرد: زمان اخراج آمریکا از 
منطقه فرا رسیده است و این امر به زودی محقق می شود 

و منطقه ای آباد و آزاد خواهیم داشت.
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بقیه از صفحه ۲
در بیانیه منتشر شده از سوی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که چهارشــنبه )۱9 اردیبهشت( منتشر 
شــده تاکید شده اســت: »ایران تحت برجام، در زیر 
نظر سخت ترین رژیم راستی آزمایی هسته ای در جهان 
قرار دارد که یک دستاورد راستی آزمایی مهم است«. 
وندی شرمن مذاکره کننده سابق آمریکایی نیز نظارت 
و بازرســی ها در برجام درباره فعالیت های هســته ای 
کشــورمان را بزرگ ترین و گسترده ترین نظام نظارت 
و راســتی آزمایی هسته ای در جهان عنوان کرده بود. 
حسین موسویان دیپلمات سابق ایرانی که اکنون در 
آمریکا به سر می برد، در این باره گفته است: »درمورد 
بازرسی، ایران باالترین سطح بازرسی ها در چهارچوب 
مقررات جهانی را پذیرفته که شامل پادمان، پروتکل 
الحاقی و ترتیبات فرعی است. هیچ کشور دیگری نیز 
بیش از این نپذیرفته اســت. ایران بعد از پایان دوره 
محدودیت های جاری در بخشــی از برنامه هسته ای، 
همچنان متعهد به این سطح از بازرسی ها باقی می ماند و 
لذا غروبی برای بازرسی ها و شفافیت در برنامه هسته ای 
ایران وجود ندارد....  ایران باالترین سطح بازرسی ها در 
قالب مقررات موجود جهانی را پذیرفته و چیزی باالتر 

از آن هم وجود ندارد«.
بر اساس برجام، جمهوری اسالمی ایران دست کم 
5۷ دریچه و منفذ برای دسترسی و بازرسی بیگانگان 
به حیطه های نظامی و حساس فراهم کرده است که 
۲۴ مورد آن ابدی و برای همیشــه، ۸ مورد ۱5 تا ۲0 
سال و ۲0 مورد آن دست کم برای مدت ۱0 سال است. 
اکثر رهبران و دیپلمات های غربی نیز معتقدند پس از 
برجام یکی از جامع ترین نظام های بازرســی و نظارت 

در مورد فعالیت های هسته ای ایران اعمال می شود.
7- رابطه برجام و توان موشکی ایران

 رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: »برجام یک توافق 
ناقصی است که نتوانسته جلوی موشک های بالستیک 

ایران را بگیرد.«
در توافق هســته ای که سال ۲0۱5 میان ایران و 
شش کشور به دست آمد، هیچ  اشاره ای به مسئله توان 
موشکی ایران نشده است. در واقع از ابتدا ایران اعالم 
کرده بود که به هیچ وجه اجازه مذاکره در مورد برنامه 
موشکی اش را نمی دهد. برنامه موشکی تنها در قطعنامه 
۲۲3۱ که قطعنامه های پیشین را ملغی کرده و برخی 

مفاد آنها را حفظ کرد، مورد  اشاره قرار گرفته است.
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در واقع یکی 
از ضمائم قطعنامه شورای امنیت است و نه قطعنامه 
ضمیمه برجام. این رابطه به این معنی است که نقض 
برجام به معنی نقض قطعنامه شورای امنیت است، اما 
نقض قطعنامه به معنی نقض برجام نیست. از این رو 
حتی اگر آزمایش موشک های بالستیک نقض قطعنامه 

شورای امنیت باشد، نقض توافق هسته ای نیست.

از ســوی دیگر نگاهی به متن قطعنامه هم نشان 
می دهد که آزمایش موشکی توسط ایران الزاما ناقض 
قطعنامه ۲۲3۱ نیست. یکی از مهم ترین نکات در این 
قطعنامه، اســتفاده از عبارتی غیرالزام آور در ارتباط با 
برنامه موشــکی ایران است. در حالی که در قطعنامه 
پیشــین یعنی ۱9۲9 در مورد برنامه موشکی ایران 
عنوان شــده بود که »شــورای امنیت سازمان ملل 
تصمیم می گیرد که ایران نباید« فعالیت های مرتبط با 
موشک های بالستیک داشته باشد، در قطعنامه ۲۲3۱ 
این لحن تغییر کرده اســت. در این قطعنامه عنوان 
شده است که »شــورای امنیت سازمان ملل از ایران 
می خواهد« که فعالیت مرتبط با موشک های بالستیک 

نداشته باشد.
8- موشک های ایران و شهرهای آمریکا!

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: »اجازه نمی دهیم 
شهرهای آمریکا)توسط موشــک های ایران( با خطر 

تخریب روبه رو شوند.«
مقامات نظامی و سیاســی ایاالت متحده آمریکا 
ادعاهــای مختلفــی درباره توان نظامی و موشــکی 
جمهوری اسالمی مطرح کردند که این ادعاها هیچ گاه 
تایید نشده است. رســانه های وابسته به غرب تالش 
می کنند تا برخی موارد در باره توان موشکی جمهوری 
اســالمی ایران مطرح کنند که پایه و اساس درستی 

ندارد.
بنا بر ادعــای دروغ ترامپ برای هدف قرار دادن 
شــهرهای آمریکا به موشک های قاره پیما نیاز است و 
این موشک ها دارای بردی تقریبا بین 6 تا ۸ هزار مایل 
)هر مایل ۱.6 کیلومتر و ناتیکال مایل ۱.۸ کیلومتر( 
بوده و جمهوری اسالمی با توجه به تعریف فوق موشک 

قاره پیما ندارد.
تاکنون مسئوالن ارشد نظامی کشورمان نهایت 
برد موشــکی را ۲ هزار کیلومتر )نهایتا ۱300 مایل( 
مطرح کردند که با عدد 6 تا ۸ هزار مایل فاصله دارد 
و یکی از دالیل درست نبودن ادعای رسانه های غربی 

مطلب مذکور است.
اگر به انواع موشک های سطح به سطح زمین پایه 
ایران نگاهی داشته باشیم، می بینیم که انواع موشک ها 
بــردی بین ۲50 تا ۲000 کیلومتر دارند و ادعای وی 
از اســاس دروغ و کذب است. اما مهم تر آنکه ترامپ 
درحالی مدعی اســت که شــهرهای آمریکا در خطر 
حمله موشکی ایران قرار دارند که این آمریکاست که 
بیــش از 50 پایگاه نظامی اطراف ایران دارد و هر روز 
مشغول تهدید کشورمان است و در چهار دهه گذشته 
نیز چندین بار به طور مستقیم وارد درگیری نظامی با 

کشورمان شده است.
9- حمایت مالی از تروریسم!

 رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: »در حالی که اقتصاد 
ایران در شرایط خیلی بد است، پول ها صرف سالح هایی 

شده است تا از تروریسم حمایت کند و هرج و مرج در 
منطقه  ایجاد کند«.

مروری بر تاریخ 39 ساله جمهوری اسالمی ایران 
نشان می دهد که دشــمنان این نظام همواره تالش 
کرده اند تا با ترور شخصیت های اصلی و فعاالن فکری 
آن، شــرایط سرنگونی انقالب اسالمی را فراهم کنند. 
بیش از ۱۷000 شــهید ترور در طول حیات انقالب 
اسالمی، کارنامه ننگینی را برای آنها رقم زد؛ هرچند 
هیچ گاه به آنچه می خواســتند نرسیدند، اما طنز تلخ 
روزگار این است که حامیان آنها، همواره ایران به عنوان 
یکی از قربانیان اصلی در مقابل تروریسم دولتی آمریکا 
امروز بی پروا دست به ترور مخالفان خود می زند و نمونه 
بارز و در رأس آن، رژیم جعلی و  اشغالگر صهیونیستی 
و حامــی بین المللی آن یعنــی، دولت ایاالت متحده 
آمریکاســت که از ســرویس های جاسوسی و عوامل 
آن برای رســیدن به اهداف شوم خود بهره می برند. 
ترور رهبران مقاومت اسالمی فلسطین و دانشمندان 

هسته ای ایران در سال های اخیر، از این نمونه اند.
در سال های اخیر نیز جریانات تروریسم مذهبی با 
حمایت بعضی کشورهای همسایه و آمریکا در جنوب 
شرقی و غرب کشور در ترکیه، پاکستان و کشورهای 
غربی مدعی دموکراسی و در سال های اخیر در عراق 
مستقر بوده اند و اقدامات تروریستی خود را بر ضد ملت 

ایران سازماندهی و اجرا می کنند. 
چندی پیش روزنامه هافینگتن پست در گزارشی 
با عنوان »عربستان بزرگ ترین حامی دولتی تروریسم 
در جهان امروز است، نه ایران« نوشته بود: »سال هاست 
که ایران لقب ناخوشــایند »بزرگ ترین حامی دولتی 
تروریسم در جهان« را گرفته است. با وجود این، از 6۱ 
گروهی که نامشان در فهرست سازمان های تروریستی 
وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است، اکثریت چشمگیر 
آنها گروه هایی هســتند که الهــام گرفته از وهابیت 
هســتند و از حمایت مالی ســعودی ها )بزرگ ترین 
همپیمان آمریکا در منطقه( برخوردارند؛ گروه هایی که 
تمرکز خود را روی ایران به عنوان دشمنان اصلی خود 

معطوف کرده اند.«
10 - حمایت تسلیحاتی از تروریسم!

رئیس جمهور آمریکا ادعــا کرد: »ایران حکومت 
پیشتاز در عرصه تروریسم است و مشغول صادر کردن 
سالح های خود به گروه های تروریستی و مجهز کردن 

آنهاست.«
مقدار قابل توجهی از اســناد و شواهد نه تنها در 
حمایــت و پیوندهای نزدیک کاخ ســفید با داعش و 
نقش آمریکا در ظهور این گروه تروریســتی رادیکال 
وجود دارد بلکه اسنادی در ارتباط با مشارکت آمریکا 
در آموزش دادن تروریست ها و حمایت تسلیحاتی از 
آنها در کشورهای مختلف منتشر شده است. تنها در 
یک نمونه حمایت واشنگتن از پروژه عربستان سعودی 

برای ایجاد »دولت اسالمی« )داعش( در منطقه توسط 
رابرت فورد، سفیر سابق آمریکا در سوریه در مصاحبه با 

نشریه سیاست خارجی تایید شده است.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور فدراسیون روسیه 
درباره میزان حمایت تسلیحاتی آمریکا از داعش گفته 
بود: به لطف کمک های ایاالت متحده امروز داعش از 

ارتش عراق مجهزتر است.
 تروریست های داعش از ابتدای جنگ با سوریه از 
موشک های ضد زره »کورنت«، »میالن« و سالح های 
ضــد نفر بهــره می بردند که آمریکا با واســطه آن را 
به تروریســت ها از طریق مرزهای ترکیه می رســاند. 
تحلیلگران و کارشناســان معتقدند یک سوم تا یک 
پنجم فشــنگ های شلیک شده از اسلحه های سبک 
و نیمه ســنگین داعش، ساخت ایاالت متحده آمریکا 

و غرب است.
همچنین آمریکا از زمان گسترش داعش در عراق 
مبادرت به روشی جدید در انتقال کمک های تسلیحاتی 
به داعش داشته و آن پرتاب محموله های تسلیحاتی 
برای اعضای داعش در مناطقی تحت کنترل این گروه 
تروریســتی بود. در یکی از اسناد که توسط نیویورک 
تایمز فاش شــد آمده است ســازمان جاسوسی سیا 
دست کم از سال ۲0۱۲ محموله هایی از سالح را برای 
گروه های تروریستی در سوریه و عراق ارسال کرده است. 
این محموله ها در قالب بیش از ۱60 پرواز هواپیماهای 
نظامی توسط نیروی هوایی اردن، عربستان سعودی 
و قطر صورت گرفته اســت. پایگاه دولتی فرصت های 
تجارت فدرال آمریکا )FBO( نیز اسنادی درباره  نوع و 
حجم سالح ها و مهماتی که آمریکا در اختیار گروه های 

تروریستی در سوریه قرار داده، منتشر کرده است.
11- دلسوزی برای مردم ایران!

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: »بیش از ۸0 میلیون 
نفر ایرانی هرگز این موضوع را لمس نکرده اند که تعاملی 
مناسب و رو به گسترش با همسایگان خود داشته باشند. 
و ســزاوار حکومتی هستند که بتواند به آرزوهای آنها 

احترام بگذارد. ما در کنار شماییم.«
دلسوزی ریاکارانه رئیس جمهور آمریکا برای مردم 
ایران در حالی اســت که وی بارها در ســخنان خود 
ایرانیان را با القابی زشت همچون گرسنه و تروریست 
مورد خطاب داده است. ترامپ در قانون ممنوعیت سفر 
برای محافظت از ایاالت متحده در برابر »تروریسم« نیز 
دستور ممنوعیت ورود شهروندان ایران و شش کشور 
دیگر به آمریکا را امضا کرد. همچنین »ریچارد نیفیو« 
عضو تیم هسته ای آمریکا و طراح تحریم های ایران در 
دولت اوباما به صراحت عنوان کرده بود که ما )دولت 
آمریکا( به خوبی می دانستیم »رنج و درد« اصلی و فشار 
تحریم ها روی مردم ایران و نه دولت اســت اما از آنجا 
که دولت ایران از مردم ایران تشکیل شده می خواستیم 
به موجب اعمال تحریم ها و درد، بر آنها تأثیر بگذاریم. 

کیهان بررسی می کند

نگاهی تحلیلی و مستند به »بیش از 10 دروغ ترامپ«

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با برحذر داشــتن دولت از 
اعتماد به اروپا، گفت: صفت پیمان شــکنی در 
ذات غرب است، آمریکا، اروپا ندارد. حجت االسالم 
والمسلمین علیرضا اعرافی در خطبه های نماز 
جمعه قم که با حضور پرشکوه مردم والیتمدار 
و انقالبی این شهر در مصالی قدس برگزار شد، 
افزود: از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که تا 
امروز ده ها جنگ علیه مردم دنیا به راه انداخته و 
پرونده آنها از آدم کشی و ترور و تجاوز و اشغال 

پر است، چه انتظاری جز پیمان شکنی دارید؟!
وی اظهار داشت: از دولت مردان انتظار داریم این 
بار به توصیه های رهبر معظم انقالب گوش فرا دهند و 
عمل کنند و عزت و کرامت مردم را این بار با اعتماد به 

برخی کشورهای اروپاپی گره نزنند، اینها خود نوچه های 
آمریکای جنایتکار هستند.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: خیر 
و سعادت کشــور در اعتماد به توانمندی های داخلی 
و تکیه بر مردم اســت مبادا بــار دیگر بدون تضمین 
عملی، قول های پیمان شــکنان را بپذیرید و فرصت ها 

را از دست بدهید.
وی به اظهار سرور و شادمانی آل سعود از خیانت 
آمریکا در برجام اشاره کرد و گفت: چرا از خواب غفلت 
بیدار نمی شوید! آمریکا و صهیونیست ها شما را فقط در 
حد یک موجود مطیع و به قول خودشــان گاو شیرده 

می پذیرند و به هنگام خطر شما را رها خواهند کرد.
خطیب جمعه قم در ادامه به افسارگسیختگی بازار 
ارز اشاره کرد و اظهار داشت: جز با مدیریت بسیجی و 

جهادی و حمایت از تولید داخل این مشکالت مرتفع 
نخواهد شد.

وی در ادامه پیروزی های اخیر محور مقاومت در 
میدان جنگ و عرصه های سیاســی را مورد اشاره قرار 
داد و خاطرنشان کرد: آمریکا و صهیونیست ها بشدت 
ترسیده اند و در این ترس دست و پا می زنند بویژه آن 
که مردم لبنــان با آری و رأی باال به نامزدهای حامی 
مقاومــت، آرزوهای آمریکا و صهیونیســت ها را ناکام 
گذاشتند. حجت االسالم والمسلمین اعرافی در بخش 
دیگری از خطبه ها لزوم توجه به سند تحول در آموزش و 
پرورش را مورد تأکید قرار داد و گفت: این سند به تعالی 
دانش آموزان از جهت علمی و معنوی منجر می شود و 
لذا از دولت انتظار می رود در انجام این ماموریت مهم 

تحرک الزم و همت مضاعف به خرج بدهد.

امام جمعه قم:

پیمان شکنی در ذات غرب است آمریکا و اروپا ندارد

ویکلی استاندارد:

دیپلماتهایاروپاییپشتپرده
درحالهمراهیباآمریکاهستند

هفته نامه ویکلی اســتاندارد در گزارشی نوشــت: پشت درهای بسته 
دیپلمات های اروپایی درحال پذیرفتن این مسئله هستند که با تحریمهای 

آمریکا همراهی خواهند کرد.
هفته نامه ویکلی استاندارد براساس یک توصیه نامه که در کنگره آمریکا درحال 
دست به دست شدن است گزارش داد که واشنگتن در حال تدوین گامهای الزم برای 

اعمال فشار به اروپا برای همراهی کردن با تحریمها علیه ایران است.
این توصیه نامه که درحال دست به دست شدن در میان نمایندگان کنگره است 
توســط ریچارد گولدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها تهیه شده است و به 
سیاستمداران آمریکایی توصیه می کند یک پیام قوی به کشورها ی اروپایی با توجه به 

امکان بالقوه وضع تعرفه برای مقابله با تحریمهای آمریکا ارسال کنند.
گولدبرگ در این توصیه نامه گفته که باید برای اروپایی ها آشــکار ســاخت که 
هرگونه تالش برای پاســخ به اعمال مجدد تحریمها از طریق اعمال تعرفه)برکاالهای 
آمریکایی( تاثیر بسیار منفی روی مذاکرات جاری پیرامون تعرفه های فوالد و آلومینیوم 
خواهد گذاشــت و همچنین بخشهای استراتژیک اقتصادی کشورها ی اروپایی هدف 

قرار خواهد گرفت. 
این توصیه نامه همچنین ســفارش می کند که باید مشخص کرد که آمریکا هیچ 
استثنایی برای تحریمهایش خارج آنچه که در قانون آمده قائل نیست و همچنین توصیه 
می کند که باید با تحریم و جریمه اولین بانک یا شرکت )که بدون توجه به تحریمها با 

ایران تعامل می کند( یک شلیک هشدار به دیگر نهادها و شرکتها ارسال شود. 
ویکلی استاندارد اضافه کرد، استفان منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته که 
معافیت های بالقوه از تحریمهای اعمال شده علیه ایران مورد به مورد مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت و به صورت کلی نخواهد بود.
به گزارش فارس، مشــاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها درباره سامانه سوئیفت، 
که روزانه میلیونها پیام تراکنش مالی در سرتاسر جهان را رد و بدل می کند، نیز اظهار 

نظر کرده و توصیه هایی به سیاستمداران آمریکایی کرده است.
وی در این زمینه گفته؛ پشت درهای بسته دیپلمات های اروپایی درحال پذیرفتن 
این مسئله هستند که با تحریمهای آمریکا همراهی خواهند کرد. ولی ما هم نیاز داریم 
که برای قطع ارتباط بانک های ایرانی با سوئیفت فشار بیاوریم و روی آن تمرکز کنیم. 

وی به نمایندگان کنگره آمریکا توصیه کرده اســت که باید به هر عضو سوئیفت 
یادآوری کنیم که در صورت عدم قطع دسترسی بانک های ایرانی، به ویژه بانک مرکزی 
ایران، با این شبکه تراکنشی، آنها مورد تحریم و جریمه ایاالت متحده قرار خواهند گرفت.
یادآور می شــود مقامات انگلیسی و فرانسوی و آلمانی به تواتر طی چندماه اخیر، 
خواستار تشدید فشار بر ایران و حتی تصویب تحریم های جدید برای عقب نشینی ایران 

از برنامه موشکی و پیروزی های منطقه ای خود شده است.
تحریم جدید

خزانه داری آمریکا پنج شنبه هفته گذشته با صدور بیانیه ای تحریم های تازه ای علیه 
چند فرد و شرکت ایرانی اعالم کرد.

خزانه داری آمریکا در این بیانیه مدعی شده است که »یک شبکه گسترده انتقال 
ارز« وابسته به ایران را با همکاری امارات متحده عربی مختل کرده است.

بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 3 شرکت ایرانی به بهانه مبارزه با تروریسم به فهرست 
تحریم شدگان از سوی آمریکا افزوده شده اند.

خزانه داری آمریکا دارایی های این افراد و شرکت ها در حوزه قضایی آمریکا را بلوکه 
کرده و اتباع آمریکا از مراودات مالی با آنها منع شده اند. این بیانیه به اتباع خارجی هم 
هشدار داده که در صورت کمک دانسته به نقل و انتقال پول توسط این افراد و شرکت ها، 

ممکن است در معرض تحریم های آمریکا قرار بگیرند.
در حدود قریب به سه سالی که از اجرای توافق هسته ای می گذرد، آمریکا با وجود 
اعالم پایبندی ظاهری به این توافق هم بارها تحریم های تازه ای علیه ایران وضع کرده بود.

پس از اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه 9 فرد و شرکت ایرانی توسط خزانه داری 
این کشور،امارات نیز با صدور بیانیه ای، 9 فرد و شرکتی را که امشب از سوی آمریکا 

تحریم شده بودند، در فهرست تحریم های خود قرار داد.
مذاکرات موشکی!

»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان پنج شنبه هفته گذشته در تماس تلفنی با روحانی به 
طرف ایرانی گوشزد کرده که تا زمان پایبند ماندن ایرانیان به تعهدات برجامی، تروئیکای 
اروپایی هم به این توافق پایبند خواهند ماند؛ وی همچنین بر پیشبرد خواسته های آمریکا 

یعنی محدود شدن برنامه موشکی و فعالیت منطقه ای ایران تأکید کرد.
در بیانیه دفتر مرکل عنوان شده که آلمان عالقمند است که با ایران درباره برنامه 

موشک های بالستیک و فعالیت های منطقه ای گفت وگو کند.
ترامپ پیش از این بارها گفته بود موضوع برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای 
ایران هم باید بر سر میز مذاکرات برجام حل می شد و چون این اتفاق رخ نداده، پس 

برجام توافق ناقصی است.
براندازی!

به گزارش فارس، »واشنگتن فری بیکن« از توزیع یک گزارش سه صفحه ای بین 
اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید خبر داد که محتوای آن، استراتژی تغییر نظام 

در ایران است.
یک منبع نزدیک به کاخ سفید هم به واشنگتن فری بیکن گفته که »مشکل، توافق 

هسته ای ایران نیست بلکه مشکل خود رژیم ایران است«.
گفتنی اســت در روزهای گذشته نشــریه آتالنتیک در تحلیلی به قلم »فیلیپ 
گوردون«- عضو ارشــد شورای روابط خارجی آمریکا و دستیار ویژه رئیس جمهور در 
دوره باراک اوباما- نوشــته بود:»برخالف آنچه ترامپ بر آن اصرار دارد، برجام فشار را 
از روی ایران کم نکرد بلکه با افزایش انتظارات عمومی که امکان برآورده شدن ندارد، 
اقتصاد ایران را تضعیف کرد. این یک سیاست برد- برد است. چنانچه تغییر حکومت 
ایران ممکن باشد، برجام نه تنها مانعی در راه آن نیست بلکه زمینه ساز وقوع آن نیز 

هست و این دلیل منطقی برای حفظ آن کافی به نظر می رسد«.
برجاِم معیوب

»مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه »سی. بی. اس« در 
اظهارنظری گستاخانه گفت: برجام عمیقا معیوب بود چون حمایت ایران از تروریسم و 
فعالیت های مخرب این کشور را کنترل نمی کرد و هیچ کاری برای کنترل جاه طلبی های 

موشکی ایران انجام نمی داد.
پنس افزود: ما االن در حال تعامل بر ســر احتمال یک توافق جدید هســتیم که 
ممکن است فرصت هایی ایجاد کند که نه فقط مسئله آمریکایی های بازداشت شده در 
ایران را پاسخ دهد، بلکه نفوذ بسیار مخرب ایران و حمایت این کشور از تروریسم را که 
همچنان در منطقه در حال گسترش است، کنترل کند. عالوه بر این مقامات آمریکایی به 
خبرگزاری رویترز گفتند که وزیر خارجه آمریکا مذاکراتی را با کشورهای مختلف جهان 

آغاز کرده تا با افزایش فشارها، ایران را به میز مذاکره برای توافقی جدید، بازگردانند.
رویترز نوشــت: سؤال اما اینجاســت که آیا ایران بازگشت به میز مذاکره بر سر 
موضوعات مختلف را آنهم بعد از مشاهده خروج آمریکا از توافق هسته ای که 3 سال 
پیش امضا شده بود، می پذیرد یا خیر. واشنگتن اما امیدوار است بازگرداندن تحریم های 
یکجانبــه آمریکایی علیه ایران و ممانعت از تجارت اروپایی ها با ایران، بتواند تهران را 

مجدد به میز مذاکره بیاورد.
نشست بروکسل

خبرگزاری »کیودو« به نقل از یک دیپلمات ارشد ایرانی نوشت دیپلمات های ارشد 
ایران، انگلیس، آلمان، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه برای 

بحث درباره برجام، در بروکسل بلژیک دیدار می کنند.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان:

حفظارتباطباآمریکابرایاروپاییان
ازتعهدبهبرجاممهمتراست

همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
اظهار داشت: قطعا اروپایی ها تعهد به برجام را به بهای حذف ارتباط با آمریکا از 
دست نمی دهند بنابراین ادامه حضور در برجام با وجود اروپایی ها توجیهی ندارد.
آیت اهلل سیدمصطفی موسوی اصفهانی تصریح کرد: پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا 
برجام را پاره کرد ما هم طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید آن را آتش بزنیم و دلیلی 

برای ماندن در این توافق بی حاصل وجود ندارد.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان بر لزوم تداوم فعالیت های هســته ای کشور 
تاکید و تبیین کرد: داشتن موضع کژدار و مریض در برجام هیچ ثمره ای برای کشور نداشته 
و نخواهد داشت جز اینکه علم هسته ای در این مرز و بوم متوقف شده و ما را سال های سال 

به عقب برگردانده است.
وی افزود: مواضع نظام جمهوری اسالمی، امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب از ابتدا 
در خصوص رابطه با آمریکا صریح و روشن است و همواره مقابله با آمریکا جزو اصول انقالب 

بوده و تنها راه پیروزی ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران است.


