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* مدعیان اصالح طلبی این روزها برای نشان دادن مسئوالن ایرانی دور میز 
مذاکره مجدد و امتیاز دادن بیشــتر به شیطان بزرگ در تکاپوی شدیدند و 
می کوشند مردم را از سایه جنگ بترسانند! فریبکاری که در هسته ای و برجام، 
 FATF،  سند 2030 و مانند آن انجام دادند را دوباره می خواهند تکرار کنند؟!
0933---2977

* دو حزب عمده در آمریکا برای موفقیت کشورشــان دارای هدف مشترک 
و روش متفاوت هستند اما اینجا متاسفانه برخی احزاب در کشور ما، دائم به 
سوی دشمن می غلطند و به جای وطن، به فکر تامین منافع دشمنند. چرا؟!
0919---8453

* تصویر روی جلد نشریه صدا آرزویی است که مدعیان اصالح طلبی شب ها 
با آن می خوابند و امیدوارند صبح با وقوع آن بیدار شــوند! آرزو و امیدی که 

هیچ گاه محقق نخواهد شد.
0939---1156

* چرت تر از این حرف ها پیدا نمی شود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته 
ایرانی ها می خواهند با او صحبت و مذاکره کنند ولی جان  کری وزیر خارجه 
سابق آمریکا نمی گذارد! آمریکایی ها بدانند در این جنگ روانی هم شکست 

خواهند خورد.
0902---3107
* اروپایی ها با رد مهلت 60 روزه ایران برای عمل به تعهداتشان تکلیف دولت 
را روشن کردند. حال نوبت مسئوالن ما است که وارد اقدام شوند و به آنچه 

گفته اند عمل نمایند.
0933---2977

* دیپلماســی دولت تدبیر و امید یک ســال پس از خروج شیطان بزرگ از 
برجــام و بی تعهــدی اروپایی ها در تامین حداقل، مهلــت 60 روزه به  آنان 
می دهد و آن  ها نیز کمتر از 60 دقیقه پاســخ منفی می دهند! صبر ملت از 

این بی تدبیری ها به سر آمده است!
0912---5485

* مشــکل کشور مدیران سست   عنصری است که چندین سال وقت کشی 
کردند و منتظر اقدام اروپا در برجام  نافرجام شدند. امروز هم با القای ترس 

ساختگی در بین مردم نسخه سازش با بدعهدان غارتگر می نویسند.
0913---4108
* آمریکا ایران را مثل عربســتان، مصر و امارات یک کشــور تحت ســلطه 
خــود می خواهد. دولتمردان ما بدانند دشــمن چه هدفی را دنبال می کند 
سطحی نگری و خامی را کنار گذاشته عزت و اقتدار کشورمان را مثل ماجرای 

برجام مشکل دار نکنند.
0916---2805
* رئیس جمهور که ادعا می کرد فقط دشمنان ایران با برجام مخالفند بفرمایند 
همین دشــمنان که به تعهدات خود عمل نکرده و در واقع از برجام خارج 

شده اند از ایران می خواهند در برجام بماند؟!
0912---8270

* بیشــتر کســانی که اطراف آقای رئیس جمهور جمع شده اند و به ایشان 
مشــورت می دهند همان افرادی هســتند که برجام سراسر خسارت را به 
کشــور تحمیل کردند و امروز هم مردم را از آمریکا می ترســانند تا بتوانند 

برجام دیگری تحمیل کنند.
0912---7345

* تا زمانی که قطار دولت روی ریل اروپا و آمریکا بخواهد حرکت کند نباید 
انتظار داشته باشیم که گشایشی در معیشت مردم و اقتصاد کشور ایجاد شود.
0919---3767

* مدرسه خانه دوم دانش آموزان و سرچشمه تولید فکر برای آینده کشور است. 
دولت نگذارد ناتوی فرهنگی این طور خانه نوباوگان را بر سرشان خراب کند!
0912---8853

* دانش آمــوزان دوره ابتدایــی هم متوجه این موضوع شــده اند که در اثر 
اهمال کاری مسئوالن امر فضای مجازی در اختیار دشمنان قرار گرفته است 

و نتیجه آن دادن تلفات زیاد در این عرصه می باشد.
0901---9087

* کاسبان برجام 6 سال است که ملت را سرکار گذاشته و مشغول کاسبی 
خودشان هستند. تنها راه نجات کشور این است که این جماعت در انتخابات 

کنار زده شوند و نیروهای انقالبی سرکار بیایند.
0918---6320
* مسئوالن چند روز قبل از شکر کیلویی 3400 تومان گفته بودند ولی ما 
در دزفول در کنار کارخانه نی شــکر آن را کیلویی 10هزار تومان می خریم! 
چرا دســتگاه های عریض و طویل بازرسی و نظارت با این متخلفان برخورد 

نمی کنند؟!
ابوالفضلی - دزفول
* کســانی که مخالف کوپنی شــدن برخی اجناس هستند عرض می کنم 
سوءاستفاده در توزیع گوشت، شکر و بی تدبیری متولیان امر نشان می دهد 

که این روش بسیار بهتر از شکل توزیع فعلی است!
0990---2914
* آخوندی یکی از افتخاراتش نســاختن مســکن بود و حاال وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرده قیمت برنج به این وزارتخانه مربوط نیست! اصال وزرای 

دولت می دانند که برای چه در کابینه گرد هم آمده اند؟
021----5898

* چرا هیچ یک از مقامات دولتی و مسئول در خسارت بیشتر سیل، مقصر 
شناخته نشــدند؟! و به پای میز محاکمه نرفتند؟! تجاوز به حریم رودخانه، 
بهره برداری نادرســت از ســدها، عدم الیروبی رودخانه ها و عدم واکنش به 

موقع جرم نیست؟!
0912---1006

* دولت قیمت زولبیا و بامیه را کیلویی 25هزار تومان اعالم کرد اما در بازار 
قیمت ها کمتر از آن چیزی هست که دولت اعالم کرده است. چرا دولت در 

قیمت گذاری از اطالعات نادرست استفاده می کند.
0912---8397

* مدیری که 30 میلیون حقوق از صندوق بازنشستگی می گیرد ضمن اخراج، 
باید اموال و سرمایه او ضبط شود. افرادی هستند که صرفا 500 هزار تومان 
در ماه حقوق مستمری می گیرند! یعنی حقوق یک ماه جناب مدیر به اندازه 

حقوق یک سال دو نفر مددجوست؟!
0916---2805
* آیا تعارض ماده 103 قانون خدمات درمانی کشــوری با ماده 72 هیئت 
امناء وزارت علوم را کارمندی که در شرف بازنشستگی است باید حل کند؟! 
با 23 سال سابقه خدمت و 70 سال سن طبق ماده 72 هیئت امنای مرکز 
منطقه ای اطالع رسانی علوم و تحقیقات و فناوری شیراز به خدمات درمانی 
برای بازنشستگی معرفی شدم. و هیئت امنا مرا بازنشسته تلقی و از حضورم 
در محل کار ممانعت به عمل می آورند )خانم ها با 20 سال سابقه کار و 60 
سال سن می توانند بازنشسته شوند( ولی متاسفانه خدمات درمانی طبق ماده 
103 مرا به خدمت تا 2 ســال دیگر برگرداند ولی اداره ام مرا نمی پذیرد. با 
وجودی که سرپرست خانوارم ولی از حقوق و مزایایم هیچ خبری نیست. از 
مسئوالن امر در دیوان  عالی درخواست تسریع و حل این معضل که مشکل 
بســیاری از هموطنان و همکاران اســت را دارم. ظاهرا رای دیوان  عالی نیز 
چند سال طول می کشد و امثال من بدون حقوق و در بالتکلیفی باید به سر 

ببریم و با این سن به سوی افراد و... دست نیاز دراز کنیم؟!
زهرا غفوری - شیراز
* از شــهر تهران اسباب کشی کردم و به شــهر جدید هشتگرد آمده ام اما 
با گذشــت  چند روز متوجه شــدیم تعداد زیادی سگ های وحشی در این 
منطقه وجود دارد! به شــهرداری مراجعه کردم پاسخ دادند این موضوع به 

ما مربوط نمی شود!
026----9160

اسکات ریتر: ناو لینکلن
از عهده موشک های ایران برنمی آید

توانایی موشک های بالستیک کوتاه  برد ایران، بخشی از یک تهدید موشکی 
بزرگ اســت که می تواند، در یک لحظه، متوجــه پایگاه های ایاالت متحده در 

منطقه شود.
»اسکات ریتر« افسر پیشین اطالعاتی آمریکا در نشریه آمریکن کانسروتیو 
نوشــت: واقعیت این است که بولتون تصمیم گرفته تا از نیروهای نظامی ایاالت 
متحده در خاورمیانه در پاسخ به تهدید نامشخص از سوی ایران استفاده کند.

بولتون یک مشاور رئیس جمهور است که به صورت غیرقانونی دستور گسیل 
نظامی می دهد اما در واقع هیچگونه قدرت قانونی فرماندهی ندارد.

در حالیکه شاناهان پس از سخنان بولتون، به گونه ای صحبت کرد که نشان 
داده شود وی دستور گسیل ناو گروه را صادر کرده اما مشخص است که وضعیت 

آنگونه ای که سرپرست وزارت دفاع می گوید، نیست.
یکی از فرماندهان سنتکام پس از توئیت شاناهان اعالم کرد: مسئول پیگیری 

تهدیدهای موجود در خاورمیانه، ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده است.
ایران دارای خانواده شــناخته شده ای از موشــک های بالستیک کوتاه برد 
اســت. این سالح به نام »زلزال-2« به سوریه، یمن و لبنان صادر شد، جایی که 

از آنها علیه شورشیان سوری، مخالفان حوثی ها و اسرائیل استفاده شده است.
»زلزال-2« که دارای سیستم هدایت و کنترل نیست، یک موشک بالستیک 

کوتاه برد نیست، بلکه یک راکت غیرهدایت شونده است.
ایران، با این حال، دارای دو مشتق دیگر از »زلزال-2« به نام »فاتح 110« 
و »ذوالفقار« است که اینها در واقع موشک کوتاه برد هستند. »فاتح 110« برای 
حزب اهلل، سوریه، حوثی ها در یمن و شبه نظامیان در عراق فرستاده شده است.
در سپتامبر 2018 )شهریور 97( سپاه پاسداران انقالب اسالمی هفت موشک 
»فاتح 110« را علیه نیروهای معارض کرد در شــمال عراق مســتقر کرد. مدل 

پیشرفته تر مشتق شده از »زلزال-2«، »ذوالفقار« است.
در ماه ژوئن 2017 )خرداد 96( و در اکتبر 2018 )مهر 97( سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی موشــک های بالستیک زمین به زمین را علیه مواضع داعش در 
سوریه شلیک کرد. این موشک ها تهدید واقعی و مستمر برای نیروهای آمریکایی 

مستقر در خاورمیانه بشمار می روند.
ایران قبال نیروهای حوثی را با موشــک های بالســتیک کوتاه برد و متوسط 

تامین کرده است.
ایران موشــک های بالستیک کوتاه برد را برای سوریه و حزب اهلل با استفاده 
از مسیر تهران و دمشق فراهم کرده است. ایران همچنین موشک های بالستیک 

کوتاه برد را به شبه نظامیان عراقی هم داده است.
توانایی موشــک های بالستیک کوتاه برد ایران بخشی از یک تهدید موشکی 
بزرگ اســت که می تواند، در یک لحظه متوجــه، پایگاه های ایاالت متحده در 

منطقه شود.
لذا اعزام ناو گروه ضربت آبراهام لینکلن و بمب افکن »بی-52( به خاورمیانه 
یک تئاتر با درون مایه پوچ است که هیچ کاری برای تغییر شرایط موجود انجام 

نمی دهد. نیروی موشکی ایران، به طور عمده، متحرک است.
کارشناس حامی برجام:

باید به قبل از برجام برگردیم
یک حامی برجام با اشــاره به در محاق رفتن این توافق می گوید ســرانجام 

مذاکره دوباره با آمریکا هم مثل برجام خواهد شد.
حسن بهشتی پور که از حامیان دوآتشه برجام به شمار می رفت، در گفت وگو 
با »الف« اظهار داشت: به طور کلی اقدام ایران و کاهش تعهداتش در برجام اقدام 
خوب و مناســبی بود، چرا که باالخره ایران باید از یک جایی شــروع می کرد و 
باکاهش این تعهدات، آدرس خوبی به غربی ها داد که اگر شما به تعهدات خود 
در برجام پایبند نباشید، ایران هم پایبند نخواهد ماند و کاهش تعهدات خود را 
از جمله مدرن ســازی آب سنگین اراک و افزایش سطح غنی سازی را در دستور 

کار خود قرار می دهد.
البتــه ایران باید زودتر و بعد از بدعهدی غربی ها دســت به چنین اقدامی 
می زد؛ به هرحال ایران گام اول را انجام داده و اگر غربی ها به تعهدات خود عمل 
نکنند، گام دوم را اجرایی خواهد کرد. ایران باید از بسیاری از تعهدات خود در 
برجــام بکاهد.وی گفت: باید به طرف مقابل فهماند که اهرم تحریم کارایی الزم 

را برای آنها نداشته است.
این کارشــناس سیاسی درباره واکنش اروپا می گوید: واقعیت این است که 
اروپایی هــا عمال نمی توانند در مورد تعهداتشــان در برجام اقدامی انجام دهند، 
چرا که آنها درگیر سیســتم آمریکا بوده و بدون آنهــا نمی توانند اقدامی انجام 
دهند. از ابتدا هم مشــخص بود که اروپا بدون آمریکا نمی تواند تعهدات خودش 
در برجام را اجرایی کند و تمام سیســتم آنها به آمریکایی ها گره خورده اســت، 
لذا بعید به نظر می رســد که کاری انجام دهند و ما باید به همان قبل از برجام 

یعنی سال 91 برگردیم.

وی همچنین درباره پیشــنهاد آمریکا بــرای مذاکره گفت: ترامپ می گوید 
مــا زمانی بــا ایران مذاکره می کنیم که آنها غنی ســازی را کنــار بگذارند، برد 
موشک هایشــان را به زیر 300 کیلومتر برســانند و از منطقه خارج شــوند؛ آن 
زمان با ایران مذاکره خواهیم کرد. جمهوری اســالمی هم بارها اعالم کرده که 
مذاکره نخواهد کرد، زیرا آنها قابل اعتماد نیستند و دوباره سرانجام این مذاکره 

هم همانند برجام خواهد شد.
حرف های فضایی متهم اول
تورم 128 درصدی مسکن

وزیر مســتعفی راه  و شهرســازی، به جای پاســخگویی درباره بازار آشفته 
مسکن که محصول بی کفایتی او است، درباره برجام و FATF لفاظی می کند.
عباس آخوندی در دانشــگاه شریف گفت: دولت فاقد یک نظریه برای حل 
مســائل مختلف از جمله مشکالت اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی 
و سیاســت خارجی بود. مخالفان، برجام را از  حیثیــت انداختند و مهم ترین 
نقدی که به دولت دوازدهم وارد اســت این است که این دولت منطق مخالفان 

را پذیرفت و اصال رفت و در زمین آنها بازی کرد.
وی با بیان اینکه پس از برجام شاهد حضور کنشگران سیاسی و اقتصادی 
جهان در تهران بودیم، تصریح کرد: در این دوران بنگاه ها و شرکت های بزرگ 
به ایران می آمدند تا با ما همکاری کنند و اساسا ایران به کانون رفت وآمدهای 
سیاســی و اقتصادی در منطقه تبدیل شــده بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ مثال در 
این دوره وزارت نفت درگیر شــکل قراردادها شد که قرارداد باید به چه شکل 

باشد با این وجود از همین طریق یک سال از وقت گرفته شد.
آخوندی با اشــاره به اینکه نحوه بستن قراردادها تمام فرصت ها را از ایران 
گرفت، تصریح کرد: در وزارت راه و شهرسازی 16 میلیارد دالر قرارداد هواپیما 

امضاء کردیم به گونه ای که بوئینگ برای مذاکره به تهران آمد.
وی با بیان اینکه به گفته موگرینی برجام یک موافقت نامه امنیتی اســت، 
افزود: برجام بالفاصله با FATF تکمیل می شــد و ایران می توانســت مبادالت 
خود را با جهان تنظیم کند. در هرحال دولت باید پس از امضای برجام بالفاصله 
FATF را امضا می کرد و نقد من هم به دولت همین است که چرا بالفاصله آن 
را امضا نکرد در هرحال دیدیم که چگونه در داخل با مخالفین مواجه شــدیم 
و چه کســانی جلوی ســرمایه گذاری ها را گرفتند و مردم را از این همه فرصت 

محروم کردند و حاال هم طلبکار هستند.
آخوندی با بیان اینکه اگر 5 نفر باشند که محکم از عملکرد خود دفاع کنند 
یکی از آنها من هســتم تصریح کرد: قرارداد ایرباس لغو نشــده و اگر موانع آن 
برطرف شــود قابل اجراست، مانع اجرای قرارداد اف ای تی اف است، چون تبادل 

مالی صورت نمی گیرد.
اوالً، باید از آقای آخوندی پرسید که آیا او کاسه داغ تر از آش است؟ وقتی 
رئیــس جمهور تصریح می کند که آمریــکا و اروپا دنبال تبدیل برجام به بازی 
برد- باخت هستند، آقای آخوندی کدام طرفی است که می گوید دولت در زمین 
مخالفان برجام بازی می کند؟ آیا او با این ادبیات فریبکارانه برای اروپا و آمریکا 

که در جهت ادله یکطرفه برجام است داللی می کند؟
ثانیا، معیار سنجش برجام، میزان رفت و آمد هیئت ها نیست بلکه قراردادهای 
منعقده از یک سو و پایبندی به آن از طرف دوم، چگونگی تامین خسارت ایران 
در صورت نقض عهد طرف مقابل است. براستی چرا در قرارداد توتال یا ایرباس 
و بوئینگ، به هیچ نحو، پیش بینی جریمه و خسارت در صورت نقض قرارداد از 
سوی یکی از طرفین نشده است؟ این هم یکی از موارد مشکوک و قابل پیگرد 

قضایی در پرونده امثال وزیر مستعفی است.
آقای آخوندی اگر مدافع قراردادهای منعقده است، پاسخگو باشد که چگونه 
شــرکت توتال اطالعات به کلی ســری و پرقیمت پارس جنوبی را دزدید و زیر 
قرارداد زد اما طرف ایرانی دســتش به لحاظ حقوقی به هیچ جا بند نیست؟ آیا 
این هم از شــاهکار تیم »توافق به هر قیمت« است که با آوردن و نمایش یک 
ایرباس و گرفتن عکس ســلفی، ســعی کردند به انتخابات مجلس دهم جهت 

دهند و مردم را اغوا کنند؟
ثالثا، شــرط FATF از کجا ســبز شــد؟ کدام یک از مذاکره کنندگان 
 FATF گفته بودند که غیر از تعهدات هسته ای برجامی قرار است بدهکار
هم بشــویم باید جداگانه با آنها حســاب کنیم و خود را در معرض تحریم 

بیشتر قرار بدهیم؟
رابعا، شــرکت ایرباس شــروع کرده که به خاطر فشار تحریمی آمریکا، زیر 
قرارداد خود بــا ایران زده، و این رفتار قابل پیگرد در مراجع قضایی بین الملل 
است اما اینجا هم آقای آخوندی، حرف در دهان شرکت فرانسوی می گذارد که 

بهانه FATF را بگیرد و البد، خود آقای آخوندنی هم به خاطر قراردادی سرهم 
بندی شده با تاریخ مصرف کوتاه نمایشی انتخاباتی مورد مواخذه واقع نشود.

آشــفته گویی های این وزیر مستعفی در حالی است که در اثر بی کفایتی ها 
و سوءتدبیری های وی، فقط در یک سال گذشته 128 درصد بر قیمت مسکن 

افزوده شده است.
ترامپ با دعوت ایران به مذاکره

کمدی بازی می کند
روزنامه رأی  الیوم، رویکرد ترامپ در مقابل ایران را نمایش کمدی توصیف 

کرد.
این روزنامه نوشــت: رئیس جمهور ایاالت متحده ایران را یک تهدید جدی 
می داند که برای مقابله با آن، ناو خود را به خلیج فارس اعزام کرده است. در این 

میان، ترامپ جمهوری اسالمی را به مذاکره هم دعوت می کند!
رئیس جمهور آمریکا بدون شک تالش می کند از موضع قدرت صحبت کند، 
به همین دلیل اســت که از لفظ هرگز در مــورد احتمال در گرفتن جنگ بین 
ایران و آمریکا اســتفاده نمی کند. اما اینگونه سخن گفتن، مناسب کسی نیست 
که از پیروزی در جنگ مطمئن است. چگونه است که رئیس جمهور یک دولت 
قدرتمنــد ناو خــود را به منطقه اعزام می کند، اما همزمان درخواســت مذاکره 
می کنــد؟! گویی که هیچ مذاکره ای بین ایران و آمریکا صورت نگرفته و منتهی 
به یک توافق هسته ای نشده است! اما ترامپ باید در نظر داشته باشد که ایران از 
دو سوراخ یک بار گزیده نمی شود و تن به مذاکره دوباره با طرفی که به تعهدات 

خود پایبند نیست، نمی دهد.
نقطه اوج این کمدی سیاســی آن است که ترامپ به صراحت اعالم می کند 

که ایرانی ها به توصیه جان کری حاضر به مذاکره با دولت او نیستند!
بــه گــزارش انتخاب، این روزنامه می افزاید: مســئله جالــب توجه در این 
تنش زایی آمریکا یا بهتر بگوییم، در این عقب نشــینی، که هرگز به جنگ ختم 
نخواهد شد، اســتفاده از زبان هراس افکنی در بین رسانه های برخی دولت های 
عربی خلیج فارس است که به نحوی در این باره گزارش می دهند که لحن آن ها 
به نوید نزدیک تر اســت تا ترس و هشــدار! گویا به مردم خود نوید آغاز جنگی 
علیه ایران را می دهند. در این جا، دو سؤال مطرح می شود؛ آیا دولت های خلیج 
فارس اطمینان دارند که این هراس افکنی موجب نابودی ایران از طریق نظامی 
می شــود؟ آیا ممکن اســت این جنگ به نحوی پیش رود که به این دولت های 
عربی خســارتی وارد نشــود؟ باید به این دولت ها یادآوری کنیم که پایگاه های 

آمریکا در خاک آن ها مستقر است.
تلویزیون فرانسه: ایران می تواند

راه عبور 17 میلیون بشکه نفت را ببندد
تلویزیون فرانســه در گزارشــی با اشــاره به نقش تنگه هرمز در مبادالت 
بین المللی تأکید کرد: در صورت بسته شــدن این گــذرگاه راهبردی، در عمل 

امکان انتقال نفت از آسیا به اروپا وجود نخواهد داشت.
تارنمای شبکه 5 تلویزیون فرانسه در گزارشی با عنوان »تنگه هرمز، گذرگاه 
راهبردی تحت تنش های شدید« نوشت: تنگه هرمز، یک مسیر تجاری مهم در 
حمل و نقل بین المللی به ویژه تانکرهای نفتی است، و در صورت بسته شدن این 
تنگه از سوی ایران؛ امکان حمل ونقل نفت از دیگر گذرگاه ها در عمل وجود ندارد.
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان مدافع سخت رژیم ایران، به دنبال 
تحریم های آمریکا در مورد نفت ایران، خواستار بسته شدن تنگه هرمز است. تنگه 
هرمز دروازه ورود به خلیج فارس اســت و هر زمان ایران بخواهد؛ می تواند این 
کانال را ببندد. روزانه 17 میلیون بشــکه نفت از طریق این تنگه به سوی آسیا 
حمل می شود و 14 نفتکش بسیار بزرگ کار انتقال نفت خام را از این مسیر انجام 
می دهند، همچنین 18 درصد از صادرات گاز طبیعی از طریق تنگه هرمز انجام 
و بیش از یک چهارم تجارت گاز مایع طبیعی جهان از این طریق حمل می شود.

تلویزیون فرانســه در گزارش خود نوشــت: در جریان جنگ ایران و عراق، 
بین ســال های 1984و 1987 بیش از 600 کشتی در جنگ »نفتکش ها« مورد 

حمله قرار گرفتند.
فرانکفورتر روندشاو: ایران

برترین قدرت موشکی خاورمیانه است
یک روزنامه آلمانی توانمندی موشکی ایران را خطرناک و نقطه قوت ایران 

ارزیابی کرد.
فرانکفورتر روند شــاو به اســتناد گزارش »موسســه بین المللی تحقیقات 
اســتراتژیک« نوشــت: ایران دارای بزرگ ترین زرادخانه موشک های میان برد و 
دوربرد در منطقه خاورمیانه اســت. ایران 13 نوع موشک طراحی و تولید کرده 
است. با توجه به نقش تعیین کننده و مرکزی که موشک های بالستیک در دفاع 
و بازدارندگی ایران دارند بعید است این کشور برنامه موشکی خود را متوقف کند.
در بخــش دیگری از مطلــب فرانکفورتر روندشــاو بــه برآوردهای مرکز 
پژوهش های کنگره آمریکا از توان نظامی ایران اشــاره شده و آمده است: حدود 

4 درصد تولید ناخالص ملی ایران به بحث نظامی اختصاص دارد.

گفت و شنود

ُفجیره !
 گفت: انفجار نفتکش های غول پیکر در بندر نفتی فجیره امارات، 
شاخص بورس را در ایران 3863 واحد افزایش داده، قیمت نفت افزایش 

پیدا کرده و قیمت دالر هم پایین آمده است.
گفتم: ایول، دست و پنجه باعث و بانی اش درد نکنه. خب، 

دیگه چی؟!
گفت: شــاخص بورس در کشــورهای عربی هم به شدت کاهش 

یافته است! 
گفتم: دیگه چه بهتر! 

گفت: آمریکا و اســرائیل و شیوخ عیاش و دست نشانده عرب هم 
بدجوری به وحشت افتاده اند ولی سعی می کنند ماجرا را کم اهمیت 

جلوه داده و وانمود کنند که اتفاق مهمی نیفتاده است!
گفتم: از یارو پرسیدند حالت چطوره؟ دیدند جواب نمی دهد، 
از کسی که کنارش بود پرسیدند اتفاق بدی افتاده که حرف 
نمی زند؟ گفت، نه، چیز مهمی نیست، فقط یک کمی ُمرده است !

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ابراز نگرانی اروپا
از پایان امتیازدهی یک طرفه ایران

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

اللَُّهمَّ اْرزُْقِني ِفيِه َرْحَمَة اْلَيَْتاِم َو إِطَْعاَم الطََّعاِم 

ــاِم َو ُصْحَبَة الِْكَراِم ِبطَْولَِك يَا َملَْجأَ  َو إِْفَشــاَء السَّ

اْلِملِنَي
»خدایــا! در ایــن روز توفیــق مهربانی به یتیمــان و اطعام 
گرســنگان و آشکارا سالم گفتن و مصاحبت با نیکان را روزی ام 

فرما. به کرمت ای پناه امیدواران!«
ابراهیم كارخانه ای*
1- برخی در حوزه های سیاسی و اقتصادی برای مقابله با دشمن 
دائماً عبارت »اجازه نمی دهیم« را تکرار می کنند! این حرف در حوزه 
نظامی درست است ولی طرف مقابل در حوزه اقتصادی هر غلطی دلش 
می خواهد انجام می دهد. بعد که کشور در شرایط انتخاب بین بد و بدتر 
قرار گرفت در صدد پذیرش شرایط بدی که دشمن طراحی کرده است 
بر می آیند و نیروهای منتقد و دلسوز را هم متهم به عدم درک شرایط 

سیاسی و اقتصادی موجود می کنند!
اتفاقی که در برجام افتاد و یا سناریویی که در FATF در جریان 
است! دولت می بایست با تمام توان از اقداماتی که اجازه آن در دست 
خود او اســت از جمله مقابله با گرانی لجام گسیخته که بخش اعظم 
آن حاصل فقدان نظارت است استفاده کند و مواردی را که در حیطه 
اختیار دشمن است با ارتقاءقدرت بازدارندگی؛ امکان هر نوع توطئه 

را از دشمن سلب نماید. 
2- برخی درصددند تا سرمایه هایی را که ملت طی سالها برای آن 
خون دل ها خورده اند را یکی پس از دیگری مورد معامله قرار دهند. 
کاش حاصل تالشهای خود را معامله می کردند نه دستاورد های نظام 
اســالمی را که طی چند دهه کار و تالش نخبگان و جهادگران ملت 
به دست آمده است ! آنان که دیروز برنامه هسته ای را به بهای تقریبا 
هیچ معامله کردند؛ امروز در صدد معامله بر ســر اقتصاد کشــور با 
FATF بر آمده اند. بدون شک دشمن پس از موفقیت در این معامله 
گام بعدی را برای تسلط بر سنگرهای بعدی بر خواهد داشت. این در 
حالی است که راه مقابله با دشمن، پذیرفتن شرایط تحمیلی دشمن 
نیســت بلکه همان گونه که رهبر حکیم و هوشیار انقالب فرمودند 
ارتقاء قدرت بازدارندگی و کور کردن چشــم طمع دشمن با اتکاء به 
توانمندی های داخلی است واال پایانی بر بهانه ها و زیاده خواهی های 

دشمن متصور نیست.
3- دستگاه سیاسی و دیپلماسی دیده بان مرزهای سیاسی کشور 
در مقابله با تهاجمات برنامه ریزی شده دشمن است.انسجام و استحکام 
 این دســتگاه یک ضرورت حتمی است.بدون شک دریافت پیام های 
ضد و نقیض و بعضاً از موضع ضعف از سوی این دستگاه آن هم در خط 
مقدم بر جســارت دشمن در حمله به بنیان های سیاسی و اقتصادی 
کشور خواهد افزود. موضع گیری مذبذب و منفعالنه در جریان توافق 
برجام که یک بار آن را خورشید تابان، معجزه قرن و صبح بدون تحریم 
و... می نامند و بار دیگر بیماری بستری در ICU، دستاوردی تقریبا هیچ 
و امروز به قول آقای عراقچی دستاوردی »تقریباً صفر« اعالم می شود 
حکایت از عدم انسجام در این دستگاه مهم سیاسی دارد! اینکه وزیر 
محترم امور خارجه در حالی که به علت تروریست نامیدن سپاه قاطعانه 
در برابر آمریکا موضع گیری می کند و به ناگاه در سرزمین دشمن، دم از 
مذاکره برای تبادل زندانیان می زند با کدام منطق سیاسی قابل توجیه 
است دشمن از آن موضع گیری سرسختانه و این موضع گیری منفعالنه 

چه برداشتی خواهد کرد! 
4- در حالی که دشــمن با تمام توان در عرصه های سیاســی و 
اقتصادی و فضای مجازی در برابر نظام اسالمی آرایش جنگی گرفته 
است و جبهه های جنگ را به هزاران کیلومتر آن سوی مرزهای خود 
کشانیده اســت آیا نباید فرماندهان جبهه خودی به فرموده رهبر 
هوشمند و حکیم انقالب در این عرصه ها آرایش جنگی به خود بگیرند 
و با طراحی عملیات های پی در پی نقشــه های دشمن را در داخل و 
خارج یکی پس از دیگری نقش بر آب سازند! آیا در حالی که دشمن 
استحکامات اقتصادی کشــور را هدف قرار داده است تنها با شعار 
نمی گذاریم! اجازه نمی دهیم! آنها را بر سر عقل می آوریم! و یا سر آنها را 
به سنگ می کوبیم! آیا کفایت می کند!؟ آیا برای مقابله با دشمن نخست 
نباید سر دشمن را در درون کشور به علت عدم نظارت و مقابله با گرانی 
لجام گسیخته بر سنگ کوبید! اگر مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در 
آن سوی مرزها کار مشکلی است؛ مقابله با جنگ اقتصادی در درون 
کشور که اجازه اش در دست دولت است کار مشکلی نخواهد بود. در 
حالی که با برگرداندن دهها هزار میلیارد تومان که به ناحق به جیب 
دیگران رفته است، بخش قابل توجهی از کمبود اعتبارات دولت جبران 
خواهد شد. چرا مسئولین همه اش شعار »باید« سر می دهند، چه کسی 
در کشــور می بایست به این باید ها عمل کند! در حالی که دشمن در 
داخل کشور به کمک عوامل سودجوی داخلی و عمال خارجی جنگ 
گرانی به راه انداخته است، چرا با هماهنگی کلیه دستگاه های حاضر 
در میدان جنگ اقتصادی؛ عملیاتی منسجم و هماهنگ و برنامه ریزی 

شده برای مقابله با آنها صورت نمی گیرد!؟
5- در حالی که دشــمن به صورت گسترده و در تالشی فراگیر 
بر ســر اقتصاد کشور آتش توپخانه می ریزد آیا اقدام تک تیراندازی 
دســتگاه های نظارتی پاسخ گوی تهاجم گسترده دشمن خواهد بود 
!؟چه کسی است که نداند این شــیوه مقابله با دشمن آب در هاون 
کوبیدن است ! مســئول مقابله با گرانی برنامه ریزی شده دشمن در 
داخل کشور کیست!؟ چرا وزارتخانه های خط مقدم جنگ برای مقابله 
با تهاجم دشمن برنامه عملیاتی طراحی و اجراء نمی کنند؟چرا عزمی 
راسخ و برنامه ای قوی در این وزارتخانه ها طراحی و مدیریت نمی شود؟ 
مگر اتاق های کار این مدیران نباید اتاق فرماندهی جنگ علیه دشمن 
باشد؟ چرا صدای مقابله با دشمن در این دستگاه ها به گوش نمی رسد؟ 
چرا قوانین فرســوده که زمان کارآمدی آنها سپری شده است تغییر 
نمی کند؟ چرا جزاء ارتکاب به گرانفروشــی دارو به نحوی شرم آور تا 
پنج هزار تومان اســت؟ )قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و 

درمانی ماده 19(!؟
چرا قوانین ناکارآمد سازمان تعزیرات حکومتی در جهت بازدارندگی 
تغییر نمی کند. منافع چه کســانی با تصویب قوانین قوی و کارآمد 
به خطر می افتد؟ نظام اســالمی تا کی باید تاوان بی کفایتی مدیران 

ناکارآمد را بپردازد!؟
6- چرا دائماً مدیران اعالم می کنند ما »با کمک مردم« )که حرف 
به حقی است( مشکالت را حل خواهیم کرد ولی برای کمک مردم به 
دولت برنامه ای ارائه نمی شــود!؟ مگر با سخنرانی می شود مشکالت 
کشــور را حل کرد! مگر نه این است که حل مشکالت کشور برنامه، 
تدبیر،شجاعت و قاطعیت می طلبد؟ چرا مدیران آنچه را که می گویند 
عمل نمی کنند!؟ مســئول این پرگویی ها و کم کاریها کیست!؟ مگر 
نه اینکه در جنگ با دشــمن، قوی ترین ها باید به فرماندهی انتخاب 
شوند؛ آیا در دستگاه ها، قوی ترین ها به فرماندهی انتخاب شده اند!؟ 
در حالی که یک فرمانده قوی یک لشــگر را سازماندهی و آماده رزم 
می کند، چرا وزارتخانه های در خط مقدم نبرد اقتصادی، آمادگی رزمی 
و جدی برای مقابله با توطئه های دشمن از خود نشان نمی دهند!؟ چرا 
مدیریت های ضعیف و سهل انگار مورد مواخذه قرار نمی گیرند و نظارتی 
برعملکرد آنها اعمال نمی شود!؟ چرا در کارها قاطعیت نیست!؟ چرا 
هزینه تخلف و جرم در کشور پایین است!؟ دشمن با چه زبانی بگوید 
که تمام توان خود را به کار گرفته که در داخل کشور ایجاد نارضایتی 
کند چرا مســئولین تمام توان کشور را برای مقابله با دشمن و جلب 

رضایت مردم به کار نمی گیرند!؟
7- در حالی که هدف دولت از صادرات، باال بردن بنیه درآمد ارزی 
کشور است چرا قاطعانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه 
دولت، برنامه ریزی عملیاتی صورت نمی گیرد؟ در حالی که صادرات کاال 
از سر سفره مردم منجر به گرانی کاال می شود چرا با عدم قاطعیت در 
برگشت ارز، ظلم مضاعف بر مردم تحمیل می شود و سود مضاعف به 
جیب سوداگران می رود!؟ چرا متجاوزان به 18 میلیارد دالر سرمایه ارز 
کشور فراموش شدند!؟ چرا در صادرات و واردات برنامه ریزی منسجم و 

نظارتی هدفمند صورت نمی گیرد و...... دهها چرای دیگر!
8- بدون شک علی رغم این همه، با توجه به سرمایه عظیم مادی و 
معنوی کشور امکانات الزم برای ساماندهی اقتصادی و ارتقاء قدرت باز 
دارندگی و کور نمودن چشم طمع دشمن در درون کشور کامال فراهم 
است. فقط هدفمندی، برنامه ریزی، شجاعت، قاطعیت، اجراء و نظارتی 

قوی برپایه مدیریت جهادی و انقالبی می طلبد.
ــــــــــــــــــــــــــــ

* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسالمی

سر دشمن را درون كشور 
به سنگ بکوبید

یادداشت میهمان

سرویس سیاسی-
اولتیماتــوم 60 روزه ایران در 
ســالگرد خروج آمریکا از برجام، 
یافتن  پایان  از  را  اروپــا  نگرانی 
تهران در پی  امتیازدهی یکطرفه 

داشته است.
»ناتالی توچی« مشــاور »فدریکا 
موگرینی«-مســئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا- در مصاحبه با شــبکه 
رادیویی سی بی سی با اشاره به بی نتیجه 
دولت  جنگ طلبانه  رویکردهای  بودن 
آمریکا تاکید کرد که اروپا مانند آمریکا 
اهداف پنهانی ندارد و حداقل 120 روز 
زمان نیاز است تا بتواند حسن نیت خود 
درباره پایبندی به تعهدات برجامی اش 

را به ایران نشان دهد.
مســئول  موگرینی«  »فدریــکا 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پیش 
از آغاز نشست شورای وزرای خارجه 
اتحادیــه اروپا در بروکســل در جمع 
خبرنــگاران گفــت: ما تــا جایی که 
بتوانیــم، با تمام ابزارهــای خود و با 
تمام اراده سیاسی خود به حمایت از 
برجام ادامــه می دهیم و این موضوع 
هم برای واشنگتن و هم تهران کامال 

روشن است.
»ژان ایو لودریــان« وزیر خارجه 
فرانســه نیز در اظهارنظری گستاخانه 
از ضرب االجل  ایــران  گفت:»صحبت 
در رابطه با توافق هســته ای غیرقابل 

قبول است«.
لودریان با لحنی طلبکارانه گفت: 
»اروپا همچنان بر باقی ماندن ایران در 

توافق )برجام( اصرار دارد«.
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
نیز پیش از آغاز نشست شورای وزرای 
خارجــه اتحادیــه اروپا در بروکســل 
در جمــع خبرنــگاران گفت:»مــا در 
ماه های گذشته گام های سازنده ای را 
به ویژه درباره کانال مالی اینســتکس 
برداشته ایم تا این کانال اجرایی شده و 
به بهره  برداری برسد تا برجام همچنان 

اجرا شود«.
مــاس همچنیــن در مصاحبه با 
نشریه »بیلد آم زونتاگ« در اظهارنظری 
گســتاخانه گفــت: »چون بــه ایران 
بی اعتماد هستیم، به توافق نیاز داریم«.
به گزارش تسنیم، »جرمی هانت« 
وزیر امور خارجه انگلیس بعد از جلسه 
وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی 
در بروکسل خواستار اطمینان از عدم 
ایران به مســیر هسته ای  بازگشــت 

شدن شد.

فرانســه  انگلیس،  خارجه  وزرای 
و آلمــان به همراه فدریــکا موگرینی 
روز دوشــنبه در بروکسل یک نشست 
اضطراری درباره اعالمیه روز چهارشنبه 

ایران برگزار کردند.
فاز جدید وقت کشی

مقامــات اروپایــی فــاز جدیــد 
وقت کشــی را کلید زده انــد. علیرغم 
اینکه اکنون بیش از یک سال از خروج 
آمریکا ســپری شده اســت، مقامات 
اروپایی مدعی هستند که برای اجرای 
تعهدات برجامی باید 120 روز فرصت 

داده شود.
ایــن در حالی اســت که پیش از 
این شــورای عالی امنیــت ملی- 18 
اردیبهشــت- اولتیماتومی 60 روزه به 
اعضای باقیمانده در برجام داد. اتحادیه 
اروپا در ابتدا در بیانیه ای گســتاخانه 
اعــالم کرد که اولتیماتــوم ایران را به 
رسمیت نمی شناسد و حاال با کلیدزدن 
فاز جدید وقت کشی، مدعی شده است 
که اولتیماتوم 60 روزه باید به 120 روز 

افزایش پیدا کند.
در اردیبهشت 97 و پس از خروج 
آمریکا از برجام، قرار بود طرف اروپایی 
ظرف چنــد هفته دربــاره تعهدات 
برجامی خــود تضمین بدهد. اروپا با 
وقت کشی نهایتا در اواسط تیرماه یک 
بسته پیشنهادی ارائه داد. روحانی در 
واکنش، بسته مذکور را مایوس کننده 
و غیرقابل قبول خواند. اروپا ســپس 
با خرید زمان برای آمریکا، از یکســو 
مدعی بود که باید برجام موشــکی و 
منطقه ای نیز کلید بخورد و از سوی 
دیگر وعده کانال مالی را هر چند وقت 

یک بار مطرح می کرد.
در نهایت تعهدات برجامی اروپا به 
کانال مالی SPV و سپس به کانال مالی 
تحقیرآمیز اینستکس تقلیل یافت. این 
در حالی است که اینستکس حتی یک 
دهم تعهدات برجامی اروپا را نیز پوشش 
نمی داد. نکته قابل تأمل اینجاست که 
اروپــا حتی همین کانال را نیز اجرایی 
نکرد و اینســتکس تنهــا در حد یک 

رونمایی سمبلیک پیش رفت.
حاال و علی رغم سپری شدن بیس 
از یک ســال از خروج آمریکا از برجام، 
طرف اروپایی مدعی است که اولتیماتوم 
60 روزه باید به 120 روز افزایش یابد.

ضدایرانی  اقدامات  همچنان  اروپا 
آمریکا را بزک کرده و با لحنی گستاخانه 
و توهین آمیز ایران را به اجرای یکطرفه 

تعهدات برجامی توصیه می کند.

نگرانی از پایان امتیازدهی
تقــالی مقامــات آمریکایی برای 
مذاکره با ایران در کنار نگرانی مقامات 
اروپایــی از پایان یافتــن امتیازدهی 
یکطرفــه ایران نتایج خــروج دولت از 
موضع انفعــال و ورود به موضع اقتدار 

است.
هر چنــد که اقــدام اخیر دولت، 
دیرهنــگام و حداقلی بــود ولی با این 
حال دولــت باید از هم اکنون با پرهیز 
از وقت کشــی، در راســتای کاهــش 
تعهدات، گام هــای بعدی را قاطعانه و 

سریع اجرا کند.
آقای روحانی-18 اردیبهشت 98- 
گفته بود:»مشــکل اروپا این است که 

آمریکا را کدخدا می داند. در مقام عمل 
متاسفانه ناتوان بودند. سال 83 وقتی 
مذاکره می کردیم، مشــکلی بود و آن 
اینکه اروپایی ها آمریکا را کدخدای خود 
می دانستند؛ االن اوضاع کمی بهتر شده 
ولی همچنان ایــن تفکر وجود دارد«. 
روحانی در ســال 92 نیز اروپایی ها را 
در مقابل آمریکا »آقااجازه« نامیده بود.

مقامات ارشد دولت اذعان دارند که 
اروپا با آمریکا همصداســت. اروپایی ها 
نیز خود گســتاخانه اعالم کرده اند که 
به هیچ عنوان تعهدات برجامی خود را 
اجرا نخواهند کرد. بنابراین هیچ دلیلی 
مبنی بــر معطل ماندن تا 2 ماه آینده 

وجود ندارد.

در  »ســی ان ان«  شــبکه 
میزگردی با مشارکت 2 دیپلمات 
برجسته آمریکایی، درباره تبعات 
در  آمریکا  دولت  سیاســت های 
ایران  اســالمی  جمهوری  قبال 

هشدار داد.
با  کــه  برنامــه »جی پــی اس« 
از  زکریــا«  »فریــد  مجری گــری 
نظریه پردازان و تحلیلگران برجســته 
روابط بین الملل از شــبکه سی ان ان 
پخش می شود، شب دوشنبه به موضوع 
ایران اختصاص داشت و کارشناسان 
حاضــر در این برنامــه درباره تبعات 
سیاست های دولت کنونی آمریکا در 

قبال ایران صحبت کردند.
ویلیام برنز، دیپلمات باســابقه و 
مســئول اصلی مذاکرات محرمانه با 
ایران در دولت سابق آمریکا در پاسخ 
به ســؤال زکریا درباره سیاست دولت 
ترامپ در مورد ایران، سیاست موسوم 
به »فشــار حداکثری« را »قماری پر 
ریســک« توصیف کرد و گفت: »شما 
دیپلماسی اجبار را آغاز کرده اید بی آنکه 
کانال دیپلماسی وجود داشته باشد.«

وی افزود: »رئیس جمهور می گوید 
توافق بهتــری می خواهد، اما واقعیت 
چیز دیگری به نظر می رسد، اینکه این 
دولت فروپاشــی یا تسلیم رژیم ایران 
را دنبــال می کند که هیچ کدام این ها 

واقع بینانه به نظر نمی رسد.«
ریچارد هاس، رئیس  اندیشــکده 
»شورای روابط خارجی آمریکا« دیگر 
مهمــان حاضر در این برنامه به انتقاد 

از سیاســت دولت ترامپ پرداخت و 
گفت: »اگر به وزیر خارجه گوش دهید، 
می بینید درخواست هایی برای تغییر 
بنیادین رفتار ایران ارائه کرده که عماًل 
به معنی تغییر رژیم هستند... این بیش 
از آنکه دیپلماسی باشد، اجبار است.«

هاس گفت دولت ترامپ به جای 
کناره گیری از توافق هســته ای، باید 
»بسته ای اصالح شده از توافق هسته ای 
که مثاًل موشک ها و همچنین بندهای 
موســوم به غروب آفتاب را هم شامل 
شــود« ارائه می کرد که در آن صورت 
احتماالً اروپایی هم با رویکرد آمریکا 
همراه می شــدند. وی افزود: »اما در 
حال حاضر فکر می کنــم این دولت 
تــالش می کند فقط به ایران فشــار 
بیاورد و خــوب در مباحث اقتصادی 
دستاوردهایی هم داشته، اما این رژیم 
جایی نمی رود و نباید فراموش کنیم 
که این رژیم راه های متعددی هم برای 

پاسخ دارند.«
ایــن دیپلمات ســابق آمریکایی 
هرچند در بخشــی از صحبت هایش 
مانند دیگر مقام های آمریکایی ایران 
را به ارتباط با تروریســم متهم کرد، 
اما دربــاره گزینه های ایــران گفت: 
»آن هــا همین  االن دارنــد از خروج 
از توافق هســته ای صحبت می کنند. 
آنهــا می توانند از پیمان منع  اشــاعه 
)ان پی تــی( خارج شــوند، می توانند 
ســراغ نیروهای آمریکایــی در عراق 
برونــد، می تواند تنش در ســوریه را 
تشدید کنند. ایران گزینه های متعددی 

دارد، ســایبری، تروریســم، نظامی و 
دیپلماتیــک. نباید آنها را دســت کم 

بگیریم.«
در ادامه، زکریا از مهمانان درباره 
استفاده بیش ازحد از تحریم ها سؤال 
کرد و گفت این روند باعث شــده تا 
»در اروپا، چین و روســیه به این فکر 
بیافتند که شاید الزم باشد جایگزینی 

برای دالر وجود داشته باشد.«
برنــز در این مــورد گفت: »فکر 
می کنم رویکــردی که در قبال ایران 
اتخاذ شده، خســارت جانبی زیادی 
دارد که البته بخشی از آن مربوط به 
کناره گیری از مجموعه ای از توافق های 
بین المللی اســت. توافق هســته ای، 
توافقنامه ]اقلیمی[ پاریس و چندین 
توافق دیگر. بخشــی از این ]خسارت 
جانبی[ تعمیق شــکاف میــان ما و 
نزدیک ترین متحدانمان است... بحث 
دیگر این اســت که به  مرور زمان، نه 
به عنوان  تحریم  سودمندی  یک شبه، 
ابزاری بــرای دیپلماســی آمریکا را 

تضعیف می کند.«
وی هشــدار داد کــه اگــر روند 
کنونــی ادامــه یابد، ممکن اســت 
روزی واشنگتن شــاهد آن باشد که 
»نه تنها روسیه و چین، بلکه دوستان 
اروپایی هــم گام هایی در راســتای 
برابر تحریم  کاهش آسیب پذیری در 

برداشته اند.«
آتالنتیک: ایران تسلیم فشار 

نمی شود
همچنیــن، نشــریه آتالنتیــک 

در گزارشــی درباره سیاســت »فشار 
حداکثری« آمریکا بــر ایران، با بیان 
اینکه نه محاصره و نه رنج طوالنی مدت 
اقتصادی برای ایرانی ها چیز جدیدی 
نیست، نوشت: کارزار فشار حداکثری 

ترامپ ایران را تسلیم نخواهد کرد.
به گزارش ایســنا، این نشــریه 
نوشت: »تا به امروز هیچ نشانه ای دال 
بر اینکه سیاست های منطقه ای ایران 
در حال تغییر است یا اینکه سران آن 
می خواهند به میــز مذاکره بازگردند 
و در برابر خواســته های دولت ترامپ 

تسلیم شوند، وجود ندارد.«
این نشــریه آمریکایی با تأکید بر 
اینکه منافع این رویکرد هرچه باشد، 
کارزار فشــار حداکثری ترامپ خطر 
بزرگ مناقشه هســته ای را به همراه 
دارد، تصریح کرد: »این سیاست دولت 
ترامپ در بلندمدت شکســت خواهد 
خــورد. نتیجه این رویکرد کشــوری 
خواهد بود که اقتصادش آسیب دیده 
اما نظام آن پا برجاســت و این یعنی 
یک پیروزی سیاسی. ترامپ و مشاوران 
نزدیکــش ســرانجام درمی یابند که 
تاریخ طبق میل آنها نیست. آنها باید 
به جای تالش بیهوده برای رسیدن به 
هدف غیرقابل دستیابی تسلیم ایران، 
از وقوع جنگی هزینه بر  می بایســت 
برای آمریکا جلوگیــری کنند. برای 
این منظور، آنها باید از خواســته های 
حداکثری خود عقب نشینی کنند و از 
تحریم ها به عنوان یک چاقوی جراحی 

استفاده شود، نه یک اره برقی.«

ویلیام برنز و ریچارد هاس در میزگرد شبکه سی ان ان:

ایران تسلیم فشار نمی شود و گزینه های زیادی دارد


