
وزارت دفاع با صدور بیانیه ای اعالم کرد:
شهادت رییس سازمان پژوهش و 
نوآوری وزارت دفاع در عملیات 

تروریستی
با انتش��ار خبر شهادت رییس س��ازمان پژوهش و 

نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی
وزارت دفاع بیانیه ای صادر کرد در حالی که همزمان 
برخی محافل رسانه ای از نقش جوخه های ترور رژیم 

صهیونیستی و غربی در این ترور خبر دادند. 
روابط عموم��ی وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح اعالم کرد: بعدازظهر جمعه عناصر تروریست 
مس��لح خودرو حامل محس��ن فخ��ری زاده رییس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله 
قرار دادند. در جریان درگیری تیم حفاظت ایش��ان 
با تروریس��تها آقای محس��ن فخری زاده به ش��دت 
مجروح شد و بیمارستان منتقل شد متاسفانه تالش 
تیم پزشکی برای احیاء ایشان موفق نبود و دقایقی 
قبل این مدیر خدوم و دانشمند پس از سالها تالش 

و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
 وزارت دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح اقدام 
ناجوانمردانه ترور یکی از مدیران متعهد و متخصص 
خود را به محضر مبارک مقام معظم رهبری و ملت 
شهید پرور ایران اسالمی تبریک و تسلیت عرض می 
نماید. الزم به ذکر اس��ت پیش از این منابع خبری 
اعالم کردند محس��ن فخری زاده دانشمند هسته ای 
کش��ورمان، عصر دیروز در آبسرد دماوند به وسیله 

انفجار و شلیک، مورد سوءقصد قرار گرفت.
الزم به ذکر اس��ت اوایل س��ال 1397، منابع رژیم 
صهیونیستی اعالم کرده بودند که سازمان جاسوسی 
ای��ن رژیم »موس��اد« ت��الش کرده یک دانش��مند 
هس��ته ای ای��ران را ترور کند اما عملی��ات او موفق 
نبوده اس��ت. در این باره وبگاه »والال نیوز« گزارش 
داده بود عوامل موس��اد پیش��تر تالش کرده اند یک 
دانشمند هسته ای ایرانی به نام »محسن فخری زاده 
مهابادی« که مس��ئول راکتور اتمی تهران اس��ت را 
ت��رور کنند. مقام��ات اطالعاتی خارجی موس��اد به 
»وال��ال« گفته بودند که فخری زاده در لیس��ت ترور 
موس��اد قرار داشت.  نام فخری زاده از طریق لیست 
س��ازمان ملل در اختیار موساد قرار گرفته بود. وی 
در این لیس��ت تحت عنوان »دانشمند ارشد وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح و رئیس پیشین 
مرکز تحقیقاتی فیزیک )PHRC(« معرفی ش��ده 
بود.محس��ن فخری زاده تنها دانش��مند هس��ته ای 
ایرانی اس��ت ک��ه »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی نام او را مستقیما در شو تبلیغاتی 
2 س��ال پیش خود به زبان آورده و مدعی شده بود 

روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می کرده است.

اخبار

ایران هراسی مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید 

مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید مدعی شد هر گونه 
ت��الش برای آنچ��ه وی »مماش��ات« در برابر ایران 
خواند، میتواند روند عادیسازی روابط کشورهای عرب 

منطقه با رژیم صهیونیستی را به خطر بیندازد.
رابرت اوبرایان درباره احتمال بازگش��ت دولتی آتی 
آمریکا به برجام مدعی ش��د هر گونه تالش��ی برای 
"مماش��ات" در مقابل ایران، میتواند روند عادیسازی 
روابط کش��ورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی 
را به خطر بیندازد. او در ادامه مصاحبه با یک برنامه 
رادیویی ادعا کرد مبنای امضای توافقات عادیسازی 
روابط با رژیم صهیونیستی که تاکنون امارات، بحرین 
و سودان به آن پیوستهاند، اشتراک در »بیاعتمادی 
به ایران« بوده است. او در ادامه تصریح کرد: شرمآور 
اس��ت که ببینیم از روند صلح جوانهزده با بازگشت 
به مماش��ات ممانعت ش��ود. این مقام دولت ترامپ 
همچنین گفت که امیدوار اس��ت عربستان سعودی 
هم به این توافقات بپیوندد و هر چه زودتر این اتفاق 
بیفتد بهتر است. وی در ادامه، به روند انتقال قدرت 
در آمریکا هم اشاره کرد و گفت انتظار دارد »خیلی 
حرفه��ای« این روند انجام ش��ود و گفت که انتظار 
میرود بزودی ب��ا »آنتونی بلینک��ن« نامزد انتخابی 
بایدن برای س��مت ریاس��ت وزارت خارجه آمریکا و 
»جیک سالیوان« نامزد مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
دیدار داش��ته باشد. اوبرایان گفت: تونی و جیک هر 
دو حرفه��ای هس��تند و س��الیوان »صالحیته��ای 
تحسینبرانگیزی« دارد. او در پاسخ به سوالی درباره 
گزارش��ها در خصوص قصدش ب��رای ورود به رقابت 
انتخاباتی گفت فعاًل به طور کامل بر سمتش تمرکز 
دارد و در حال حاضر قصد رقابت برای چیز دیگری 
را ندارد. وی افزود اگ��ر ترامپ بخواهد در رقابتهای 
ریاستجمهوری 2۰2۴ آمریکا شرکت کند، او هرگز 

در مقابل وی قرار نخواهد گرفت.

از نگاه دیگران 

گزارش

درحال��ی جو بایدن در محافل رس��انه ای آمریکا به عنوان 
رییس جمهور منتخب این کش��ور انتخاب ش��ده است که 
برخی در داخل بر بازگش��ت بایدن به برجام خیال پردازی 
می کنند و گویا بارقه امیدهایی نیز در سر می پرورانند که 

احتمال لغو تحریم ها وجود دارد.
حال این سوال مطرح می شود که آیا با بازگشت آمریکاییها 
و دموکراته��ا به برج��ام به واقع تمام��ی تحریم ها لغو می 
ش��ود؟ آیا تعبیر و تفسیر بایدن از برجام همان برجام اوباما 

است؟
البته دراین شکی نیست که تفسیر دولتمردان ما با تفسیر 
دولتم��ردان آمریکایی از برجام یکی نباش��د؛ منظور آنها از 
بازگش��ت به برجام، ایجاد یک برجام اصالح شده است که 
باعث ش��ود ایران محدودیتهای بیشتری را بپذیرد و حتی 
پیش ش��رط بازگش��ت به برجام یا کاهش تحریمها، شروع 

مذاکره در حوزههای غیرهستهای است.
س��الیوان، مش��اور بایدن، رس��ماً اعالم کرده که بدون این 
که تضمین محکمی برای ش��روع مذاکرات )در موضوعات 
غیرهس��ته ای( از ایران دریاف��ت کنیم، تحریمها را کاهش 

نخواهیم داد.
همچنین بلینکن مش��اور ارش��د بایدن در نشس��ت کمیته 
یهودی��ان آمریکا گفت که تحریمهای ضد ایرانی آمریکا در 
صورت پی��روزی بایدن به قوت خود باق��ی خواهند ماند و 
در واقع آنها پیشش��رطهایی را دارند ب��رای اینکه به برجام 
بازگردند و اساس��ا منظورش��ان از بازگش��ت به برجام هم 
بازگش��ت به نقطه قبل از خروج نیس��ت و میگویند ما در 
نقطه جدید هستیم و شما هم در نقطه جدید، نقطه تعادل 

جدید ایجاد ش��ده و برای بازگش��ت به برج��ام، امتیازات 
جدیدت��ری میخواهند. در نتیجه به نظ��ر من این موضوع 
یکی از مهمترین چالشهای بازگشت بایدن به برجام خواهد 

شد.
البته جمهوری اسالمی ایران نیز باید شرط و شروط هایش 
را بگذارد؛ از جمله اینکه خسارتهای این 3 سالی که آمریکا 
از برجام خارج ش��د و فشار حداکثری به ایران وارد آورد را 
بدهد و تا زمانی که آمریکا اقدام به لغو تمامی تحریم های 
ظالمان��ه علیه مل��ت ایران را نکند و خس��ارت های خروج 
این 3 س��اله را ندهد حتی فکر کردن ب��ه برجامی دیگر و 

بازگشت آمریکا به این توافق بیهوده است.
ترام��پ از 1۸ اردیبهش��ت 97 تا امروز بی��ش از ۶۰ اقدام 
تحریمی )جدا از تحریمهای خ��روج از برجام(، علیه ایران 

اعمال کرده است.
آیا بایدن می تواند با یک دس��تو اجرایی همه این ۶۰ اقدام 
تحریم��ی را لغو کرده و دیوار تحریم��ی را از بین ببرد؟ به 

اعتقاد من این اتفاق از محاالت خواهد بود.
موض��وع مکانیزم ماش��ه نیز اهمی��ت دارد؛ رییس جمهور 
پیشین آمریکا مدعی شده است؛ در 3۰ مرداد سال جاری، 
مکانیزم ماش��ه )اس��نپ بک( فعال ش��د و در 3۰ شهریور 
تمام��ی تحریمه��ای ش��ورای امنیت علیه ایران بازگش��ته 

است.
نباید بگذاریم مکانیسم ماشه نیز جزء سرگرمی های بابدن 
نیز قرار گیرد چ��را که عمال برجامی باقی نخواهد ماند که 

به آن برگردد. 
به بیان دیگ��ر در واقع، بایدن برای بازگش��ت به برجام به 

معنای بازگشت به ش��رایطی که آمریکا در اردیبهشت 97 
)م��ی 2۰1۸( از برجام خارج ش��د، حداق��ل با یک چالش 
بسیار مهمی مواجه است و آن چالش، بحث اقدامات دولت 
ترامپ در افزایش و گس��ترده ک��ردن تحریمها علیه ایران 

بوده که بعد از خروج آمریکا از برجام انجام داده است.
کارشناس��ان اعتق��اد دارند اگ��ر بایدن بخواه��د به برجام 
بازگ��ردد بدون اینکه تمامی اقدام��ات تحریمی ترامپ بعد 
از خروج از برج��ام ملغی کند، عمال این موضوع صرفا یک 
مس��ئله کاغذی و روانی است و اثر عملی چندانی ندارد. در 
واقع، در این شرایط با وجود بازگشت آمریکا به برجام حتی 

نفت هم نمیتوانیم بفروشیم.
چندی پیش نیز حس��ین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم 
و دیپلماس��ی اقتصادی درباره بازگشت احتمالی آمریکا به 
برجام در دوره بایدن گفته بود؛ آنچه ما از بازگشت بایدن به 
برجام تصور میکنیم با آنچه آمریکایی ها معتقدند متفاوت 
است. تصور برخی از دولتمردان ما این است که با بازگشت 
جو بای��دن به برجام همه چیز به 1۸ اردیبهش��ت ماه 97 
بازخواهد گش��ت. بنابراین ما به تعهدات برجامی خودمان 
که به صورت مختصر آنرا نقض کردیم باز خواهیم گش��ت 
و آنها نی��ز تحریمهایی که اعمال کرده بودند را بر خواهند 

داشت. این در حالی است که نزدیکترین افراد به جو بایدن 
)از جمل��ه س��الیوان و بلینکن( رس��ماً اع��الم کردهاند در 
صورت رأی آوردن بایدن، تحریمها را به راحتی برنمیدارند 
و ت��ا زمانی که تضمین محکمی از ای��ران برای محدودیت 
در برنامه موش��کی و نفوذ منطقهای نگیرند، هیچ تخفیف 

تحریمی به ایران نخواهند داد.
ب��ه هر حال؛ بازگش��ت آمریکا به برجام تنها در ش��رایطی 
محقق می شود که این کشور عالوه بر بازگشت به توافقنامه 
برجام، تمامی تحریم های اعمال شده توسط دولت ترامپ 

بعد از خروج این کشور از برجام را لغو نماید. 
در این صورت، همه چیز به شرایط 1۸ اردیبهشت ماه 97 
یعنی زمان خروج آمریکا از برجام بازخواهد گشت. در غیر 
این صورت، آمریکا صرفا به صورت اسمی و کاغذی به برجام 
بازگشته است و این اتفاق، تاثیر خاصی بر شرایط اقتصادی 
کشورمان نخواهد داشت و همچنان در موضوعات مختلف 
حتی فروش نفت، با مش��کالت جدی مواجه هستیم. اما در 
کل معتقد به آن هستیم که تکیه بر توان داخلی همانطور 
که رهبر عالی قدر انقالب نیز بر آن تاکید داشتند؛ و چشم 
ندوختن به خارج می تواند نقش��ی مه��م در توانند کردن 

اقتصاد کشور و اقتدار ملی داشته باشد.

بازگشت آمریکا به برجام 
یعنی لغو تمام تحریم های 

ضد ایرانی؟

جزییات تبادل زندانیان ایرانی و زندانی استرالیایی 
معاون سیاسی وزیر خارجه ضمن تشریح تبادل زندانیان ایرانی و جاسوس 
صهیونیست عنوان کرد: در لحظه انجام تبادل در فرودگاه حضور و افتخار 
داش��تم که از س��ه هموطن عزیز استقبال کنم و پس از ورود آنها و ابراز 
اطمینان از سالمتیش��ان، دستور عزیمت زندانی اس��ترالیایی داده شد.  

س��ید عباس عراقچی عنوان ک��رد: اینجانب در لحظه انج��ام تبادل برای 
آخرین هماهنگیها و نیز ایجاد اطمینان از به ثمر رس��یدن یک س��ال تالش 

همکارانم و صدها س��اعت رایزنی سیاس��ی، در فرودگاه حضور پیدا کردم و افتخار 
داشتم که از سه هموطن عزیز خود استقبال کنم. پس از  ورود این سه نفر و ابراز 
اطمینان از س��المتی آنها دستور عزیمت زندانی استرالیایی داده شد.  معاون وزیر 
خارجه بیان کرد: تبادل زندانی یک امر مرسوم و پذیرفته شده در عرف بینالمللی 

است و به هیچ وجه ناقض استقالل قوه قضاییه نیست.  فارس 

تحریمها نماد آشکار جنایت علیه بشریت است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل تحریمها را 
مانعی بر س��ر راه مبارزه ایران با همه گیری کرونا و نماد آش��کار جنایت 
علیه بشریت و تروریسم اقتصادی خواند. مجید تخت روانچی افزود: ایران 
در حال حاضر با گستردهترین تحریمهایی روبرو است که تاکنون بر هیچ 

کش��ور دیگری اعمال نشده و این تحریمها به شدت مانع تالشهای ما در 
مبارزه با همه گیری کرونا ش��ده است.  سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 

ملل اضافه کرد: این مجازاتهای غیرقانونی، غیراخالقی و غیرانسانی نماد آشکاری 
از جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است. به گفته وی در حالی که ایران 
دارای منابع مالی کافی در برخی از کشورهاس��ت، ولی این تحریمها مانع استفاده 
از این منابع در راستای تامین نیازهای بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی مورد 

نیاز برای مبارزه با کرونا و درمان بیماران شده است. صداوسیما 

روند فعلی صلح در افغانستان پروژه کاخ سفید است
سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا و برخی کشورهای 
دیگر بهدنبال تضعیف دولت مرکزی افغانستان هستند، تاکید کرد که 
تهران از مذاکرات صلح دوحه خش��نود نیست و روند فعلی صلح یک 
پروژه سیاس��ی کاخ سفید است. س��عید خطیب زاده افغانستان را در 

اشغال آمریکا خواند و مردم افغانستان را دنبال خارج شدن از زیر سایه 
اش��غال. وی همچنین تاکید کرد که تهران خواستار خروج فوری نظامیان 

آمریکایی از افغانستان است.
خطی��ب زاده در این باره گف��ت:  رژیم ایاالت متحده و ارتش ایاالت متحده باید 
هرچه زودتر منطقه را ترک کند. این منطقه نیازی به چکمه پوشان آمریکا برای 
امنیت خودش ندارد. مردم افغانستان و جمهوری اسالمی افغانستان این توانایی 

را دارد تا کشور خودش را اداره کنند. تسنیم 
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یک وزیر کابینه رژیم صهیونیس��تی در اظهاراتی جنجالی 
در کنس��ت )پارلمان( ای��ن رژیم گفت: ای��ران توانمندی 

باالیی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی ما دارد.
رادیو افام93 رژیم صهیونیس��تی در پایگاه اطالعرس��انی 
خود بهنقل از ایلی کوهن وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 
نوشت: بهاعتقاد این وزیر امروز ایرانیها از طریق شبکههای 
اجتماعی موجی از تأثیرگذاری را بر جامعه داخلی ما وارد 

کردهاند.
ایل��ی کوهن ک��ه در صحن علنی کنس��ت )پارلمان( و در 
پاس��خ به پرس��ش یکی از نماین��دگان آن در مورد میزان 
تأثیرگذاری ایران از طریق ش��بکههای اجتماعی بر جامعه 
اسرائیل سخن میگفت، ادعا کرد تهران در امر تأثیرگذاری 

بر افکار عمومی اسرائیل فعال است.
ای��ن وزیر صهیونیس��ت اف��زود: من با اس��تناد به گزارش 
سرویس��های اطالعاتی اسرائیل تأکید میکنم چنین امری 
در حال انجام است، اما بهدلیل حساسیت آن قادر نیستم 

آن را بیش از این از این تریبون تشریح کنم.
وی گفت: ایران موفق شده است جاسوسهایی بهکار بگیرد 
و بهخ��الف آنچه ما اکنون در مورد فعالیتهای این کش��ور 
در بخش ش��بکههای اجتماعی بحث میکنیم، سرویسهای 
اطالعاتی ایران موفق ش��دهاند شماری از شهروندان ما را 

برای فعالیتهای اطالعاتی جذب کنند.
سخنان این وزیر صهیونیست با اعتراض نیستان هورویتز 
عضو کنس��ت روبهرو ش��د و در واکنش به ادعای تحریک 
افکار عمومی توس��ط ایران گفت: چ��را تصور میکنید که 

ما باید این یاوهگوییه��ا را باور کنیم؟ آیا تمام اعتراضاتی 
که در زمان حاضر ش��اهد آن هستیم بهدلیل ایران است؟ 

تاکنون این سطح از یاوهگوییها را نشنیده بودیم.
 یک رس��انه صهیونیس��ت فاش کرد در ادامه سوءاستفاده 
خانواده بنیامین نتانیاهو از قدرت، سارا نتانیاهو همسر وی 
خواستار صرف هزینه منزل شخصی جدیدشان شده است. 
کانال س��یزدهم تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی 
تصویری خبر داد بعد از آنکه س��ارا نتانیاهو همسر نخست 
وزیر به منزل جدیدشان در قدس نقل مکان کرد عالوه بر 
صرف دهها هزار شیکل برای ساخت و تغییراتی در منزل 
تالش کرد هزینههای ج��اری آن از جمله قبضهای آب و 

برق و تلفن را هم از بودجه نخست وزیری بگیرد.
این منزل که در بروگرس واقع است دومین منزل نتانیاهو 
بهش��مار میرود، منزل اصلی و مقر نخست وزیر در خیابان 
بالفور اس��ت که تظاهرات هفتگی مقابل آن برگزار میشود 
و گفته میشود نتانیاهو از داخل آن فعالیتهای روزمره خود 
را انجام میدهد در حالی که منزل دوم بهتازگی خریداری 
شده است و همسر نخست وزیر بهتازگی به آن نقل مکان 
کرده اس��ت. تاکنون چند پرونده فساد و سوءاستفادههای 
مالی برای نتانیاهو و خانوادهاش تش��کیل ش��ده است که 
نتانیاهو تالش میکند بههرش��کل ممکن آنها را مس��کوت 

نگهدارد و راهی برای خالصی از آن پیدا کند.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه طی ماه های اخیر س��رزمین های 
اش��غالی ش��اهد برپای��ی تظاهراتد علیه نتایناهو و فس��اد 

خانواده وی بوده است. تسنیم 

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: اروپا در برخی اوقات 
اقدام��ات مثبتی در قبال ایران انجام داد، اما تعهدات آنها 

بیش از اینهاست.
نوذر شفیعی درباره انتقادات وزیر امور خارجه کشورمان از 
عدم انجام تعهدات اروپا، گفت: بخش��ی از فعل و انفعالتی 
که در روابط کش��ورها اتفاق میافتد گفتوگو اس��ت و کار 
دیپلماسی هم رایزنی است که میتواند در مورد موضوعات 
مختلفی باش��د و به ص��ورت دوس��تانه، خصمانه و گاهی 
اوقات انتقاد آمیز مطرح میش��ود. او افزود: اروپا در برخی 
اوقات اقدامات مثبتی در قبال ایران انجام داد و در برخی 
اوق��ات هم کارهای مهمی را انج��ام ندارد، به عنوان مثال 
هنگامی که آمریکا میخواست دکترین ماشه را علیه ایران 
فعال کند، اروپاییها عکس العمل نش��ان دادند و این گام 
مثبتی تلقی میشود، چراکه در طول عمر عضویت آمریکا 
در سازمان ملل هیچ گاه واشنگتن به این شکل در شورای 
امنیت س��ازمان ملل با چالش مواجه نش��د. شفیعی ادامه 
داد: از بُع��د منفی نقش اروپا، آنها یک س��ری تعهداتی را 
در برج��ام دادند اما آن را اجرایی نمیکنند، در این فرایند 
اروپ��ا از ایران میخواهد ک��ه تعهدات برجامی خود را اجرا 
کند، اما هر تعهدی در مقابل یک حقوق است، یعنی باید 
حقوقی داده ش��ود و تعهدی هم گرفته ش��ود، در حالیکه  
اروپاییه��ا در نهای��ت خروج آمریکا از توافق هس��تهای را 
محکوم کردند و مانع از این ش��دند که واش��نگتن از ابزار 
برجام علیه ایران اقدامات سیاسی انجام دهد، اما تعهدات 

اروپا بیش از اینهاست.

کارشناس مس��ائل بین الملل ادامه داد: قرار بود که اروپا 
ب��ا هرگون��ه تحریمی علیه ایران که مغایر با برجام باش��د 
مخالفت کند، همچنین مناس��بات مالی، تجاری و بانکی 
خود را با تهران گس��ترش دهد، اما متاسفانه این اقدامات 
را انجام نداد، بنابراین وقتی کش��وری که تعهدات خود را 
انجام نداده اس��ت، از کش��ور دیگری بخواهد تعهداتش را 

انجام دهد، نقض غرض است.
او اف��زود: منظور وزیر امور خارجه کش��ورمان با انتقاد از 
اروپاییها این است که اروپاییهایی تا زمانی که به تعهدات 
خ��ود در قبال ای��ران عمل نکردهاند، نم��ی توانند انتظار 
داشته باشند که ایران  به تعهداتش عمل کند، لذا حرفهای 
منطقی از س��وی کش��ور ما زده شد. شفیعی تصریح کرد: 
اکنون در مقطع حساس��ی قرار داری��م و انتخابات آمریکا 
در حال رس��یدن به نتیجه مش��خص خود است، اروپایی 
ها، آمریکا تش��ویق می کنند که به برجام برگردد و دوباره 
تعه��دات برجامی آمریکا و اروپا انجام ش��ود، اما در داخل 

کشور ما مخالفان برجام کم نیستند.
 این کارش��ناس مس��ائل بین الملل گف��ت: برجام هم در 
بیرون مخالف زیاد دارد و هم در داخل، برخی از دوستان 
ما در داخل کش��ور، برجام چه نتیج��ه بدهد چه ندهد با 
آن مخالف هس��تند و این موضوع مشکل جدی محسوب 
میشود، چراکه برای توسعه مناسبات کشور با جهان خارج 
الزم است و تا روابط خارجی خوبی با دنیای خارج نداشته 

باشیم چرخ مملکت به خوبی نخواهد چرخید.
 باشگاه خبرنگاران 

یک وزیر صهیونیست: ایرانیها در حال تأثیرگذاری 
بر جامعه ما هستند

اروپا با سابقه بدعهدی در برجام نباید ایران را 
به نقض تعهد متهم کند

یک رس��انه آمریکایی در تحلیلی نوشته ایران از آنچه کاخ 
سفید و اس��رائیل پیش��بینی میکردهاند در برابر سیاست 

»فشار حداکثری« مقاومتر بوده است.
پای��گاه فارنپالیس��ی در تحلیلی نوش��ت: علیرغم موفقیت 
آمریکا در ایجاد اهرم فش��ار اقتصادی زیاد از طریق کارزار 

فش��ار حداکثری اکنون نتیجه مشخص این است که فشار 
حداکث��ری ای��ران را وادار به مذاکره مجدد بر س��ر توافق 

هستهای با ترامپ نخواهد کرد.
فارنپالیسی در ادامه نوش��ته است: ایران نشان داد از آنچه 
کاخ سفید و اسرائیل پیشبینی میکرد مقاومتر است. تهران 

با "مقاومت حداکثری" خودش ]به فشار حداکثری[ خودش 
پاس��خ داد که سیاس��تهایی از قبیل حمله به زیرساختهای 
نفتی متحدان آمریکا، پیش��رفت دادن برنامه هس��تهایش 

خودش و امتناع از مذاکره را شامل میشد.
دولت آمریکا بعد از خروج از »برنامه جامع اقدام مشترک« 
یا برجام تحریمها علیه ایران را از سر گرفته و به سیاستهایی 
تحریکآمیز علیه ایران، از جمله ترور سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی روی 

آورده است.
ترامپ  وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست 

موس��وم به »کارزار فشار حداکثری« ایران را به حضور پای 
میز مذاکره برای رس��یدن به »توافق��ی بهتر« -به زعم او- 

مجاب خواهد کرد.
در حالی که بیش از 2 س��ال از این وع��ده میگذرد دولت 
آمری��کا در تحقق این هدف ن��اکام مانده و به همین دلیل 
ترامپ از س��وی گروههای مختلف در آمریکا آماج انتقادات 

قرار گرفته است.
منتق��دان ترامپ او را به نداش��تن راهب��رد در قبال ایران، 
تش��دید بیمورد تنش��ها با این کش��ور و جدا کردن مسیر 

آمریکا از متحدانش متهم کردهاند. فارس 

  فارنپالیسی: 

ایران مقاومتر از پیش بینی های کاخ سفید و اسرائیل بود


