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اعتراف یک مقام اسرائیلی به اقتدار ایران
رئیس س��ازمان جاسوس��ی رژیم صهیونیستی)موساد( با 
ادعای اینکه رژیم صهیونیس��تی در ایران چشم  و گوش هایی 

دارد، تأکید کرد نباید امید داش��ته باشیم آشوب های اخیر در 
ایران باعث بی ثباتی حکومت شود.

به گزارش فارس، یوس��ی کوهن طی جلسه ای خصوصی 
در وزارت اقتص��اد با تأکید بر اینکه اس��رائیل در ایران دارای 

»گوش، چش��م و چیزهایی بیشتر از آنها« است، گفت: »نباید 
از تحوالت در ایران انتظار زیادی داشته باشیم علی رغم اینکه 

خوشحال می شویم شاهد انقالبی مهم در آن باشیم.«
رئیس موس��اد توافق هس��ته ای ایران را »بد و اینکه نباید 

امضا می ش��د« توصیف و ادعا کرد: »برجام وضعیت اقتصادی 
ایران را که از تحریم ها آس��یب دیده بود، بهبود بخش��یده اما 
ایران پول های بیش��تری را به بخش ه��ای دفاعی، اطالعاتی و 

عملیات خارج از مرزها اختصاص داده است.«

راشاتودی:
 ایران یک توطئه خارجی دیگر را پشت سر گذاشت

راشاتودی در گزارشی درباره ناآرامی های اخیر در ایران، 
به بررسی عوامل پشت پرده این اغتشاشات پرداخت.ب�ازي رس�انه

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی 
ش��بکه روسی راش��اتودی در مطلبی نوشت: اغتشاشات در ایران پایان یافت و 
خیابان های شهرهای مختلف این کشور بار دیگر به آرامش بازگشت. اما هنوز 
یک پرسش بی پاسخ باقی مانده است: چه کسی پشت پرده این ناآرامی ها و 

اغتشاشات اخیر در ایران بود؟
رس��انه های جهان سعی کردند کمتر به منش��أ اصلی این تظاهرات اشاره 
کنن��د. چه اتفاق��ی افتاد که اعتراضات مردمی به اوض��اع اقتصادی به انحراف 
کشیده شد و با هیاهوی رسانه ها و برخی فرصت طلبی ها به آشوب و ناآرامی 
منجر شد؟ آیا همانطور که رسانه های خارجی ادعا می کنند، به راستی مردم 
ایران خواس��تار تغییر حکومت در این کش��ور هس��تند؟ یا این ناآرامی ها تنها 
تالش��ی مذبوحانه از سوی برخی عوامل خارجی برای براندازی نظام حکومتی 

ایران بود؟
گفتنی است، آمریکا سیاست های ضد ایرانی خود را ادامه می دهد.

دستیار سابق اوباما:
یم  علیه ایران استفاده کنیم  باید از ابهامات برجام برای تحر

مش��اور سابق »باراک اوباما« و مش��اور اندیشکده دست 
راس��تی »بنی��اد دفاع از دموکراس��ی ها« در یادداش��تی معادل�����ه

مش��ترک به رئیس جمهور آمری��کا توصیه کرده اند که با 
استفاده از ابهامات برجام، تحریم های تازه ای علیه ایران وضع کند.

به گزارش مهر، دنیس راس که بین س��ال های 2009 تا 2011 دس��تیار 
وی��ژه »ب��اراک اوباما« رئیس جمه��ور وقت آمری��کا بود، دیروز سه ش��نبه در 
یادداش��تی مشترک با »ریچارد گلدبرگ« مشاور اندیشکده ضدایرانی و دست 
راس��تی »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« به ترامپ توصیه کرده است با در پیش 
گرفتن »یک مس��یر میانه« بین لغو و حف��ظ برجام، برخی از نهادها و افرادی 
را که بر اس��اس توافق هسته ای از فهرست تحریم خارج شده اند، به بهانه های 

دیگر تحریم کند.
در این یادداش��ت آمده اس��ت: »همانطور که رژیم ای��ران با وجود برجام 
در گس��ترش قدرت و نفوذش در منطقه احساس آزادی عمل می کند، ایاالت 
متحده و اروپا هم باید با وجود برجام برای اعمال تحریم های مرتبط با حقوق 

بشر، تروریسم و برنامه موشکی آزادی عمل داشته باشند.«

تکذیب یک ادعا 
یک منب��ع آگاه در س��فارت کش��ورمان در برلین 
خبر احضار س��فیر ایران از س��وی وزارت خارجه آلمان 

را تکذیب کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، این منبع آگاه ب��ا تکذیب خبر 
احضار س��فیر کش��ورمان گفت: هیچ تذکر یا احضاری 

برای سفیر کشورمان نیامده است. 
وی اخبار منتش��ر ش��ده در این رابطه را در برخی 
از رس��انه های آلمانی و بازتاب آن در رس��انه های دیگر 

تکذیب کرد.
برخی رس��انه های آلمانی گزارش دادند که وزارت 
امور خارجه آلمان س��فیر ایران در این کش��ور را برای 
پاس��خگویی درباره اتهامات مربوط به آن چه جاسوسی 
سپاه قدس در آلمان از گروه های حامی اسرائیل عنوان 

شده، فراخوانده است.

 تاکید یک مقام ترکیه 
بر حمایت همه جانبه از ایران 
رهبر حزب حرک��ت ملی ترکیه با انتقاد از حمایت 
اس��رائیل و آمری��کا از ناآرامی ه��ای اخیر کش��ورمان، 
می گوی��د که ترکیه بای��د از اتحاد سیاس��ی و تمامیت 

ارضی ایران پشتیبانی کند.
به گزارش تس��نیم، دول��ت باغچه لی در نشس��ت 
فراکسیون پارلمانی حزب متبوع خود، آمریکا و اسرائیل 
را به خاطر حمای��ت از ناآرامی های اخیر ضددولتی در 

ایران مورد حمله و انتقاد قرار داد.
باغچه ل��ی گف��ت که چنی��ن مس��ائلی، موضوعات 
داخلی ایران هس��تند و »ترکیه باید از اتحاد سیاسی و 
تمامیت ارضی ایران حمایت کند«. رهبر حزب حرکت 
ملی ترکیه همچنین از تهران خواس��ت به خواسته های 

دموکراتیک شهروندان خود توجه کند.

 هشدار ۵۲ نفر از کارشناسان
 درباره لغو توافق هسته ای 
منابع خبری گزارش داده اند 52 نفر از کارشناسان 
مس��ائل امنیت مل��ی در آمری��کا با امض��ای نامه ای از 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کش��ور خواس��ته اند 

توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 را حفظ کند. 
خبرگزاری رویترز نوشته افسران نظامی بازنشسته، 
اعضای س��ابق کنگره و سفرای س��ابق آمریکا از جمله 
ش��خصیت هایی هس��تند که ای��ن نامه را در آس��تانه 
تصمیم گیری ترامپ درباره توافق هسته ای برجام امضا 

کرده اند. 
ترامپ ظرف چند روز آینده با دو ضرب االجل برای 
اعالم نظرش درباره برجام رو به رو اس��ت. او بین 12 تا 
17 ژانوی��ه بایس��تی ابتدا کنگ��ره را از پایبندی یا عدم 
پایبندی ایران به توافق هس��ته ای مطلع کند و س��پس 
درب��اره صدور یا عدم صدور معافیت های تحریمی برای 

ایران تصمیم گیری کند. 
در میان امضاکنندگان نامه نام چهره های ایران ستیز 
فروانی دیده می شود، از »ریچارد لوگار«، رئیس  اسبق 
کمیته روابط خارجی س��نا گرفته ت��ا »پائول او نیل«، 
وزی��ر خزانه داری اس��بق دوران »جورج بوش« پس��ر، 
»مایکل هایدن«، رئیس اس��بق آژان��س امنیت ملی و 
سازمان سیا و »اریک اولسون«، فرمانده سابق نیروهای 

ویژه آمریکا.
نگارندگان نامه هش��دار داده اند: »ما این بیانیه را با 
این باور صادر کرده ایم که سیاس��ت آمریکا در خصوص 
برجام بایستی بر اساس منافع امنیت ملی تعیین شود، 

نه بر اساس اختالفات جزبی یا ایدئولوژیک. 

يك  ششدانگ   9501597 كالسه  پرونده  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي  رهني)  (اسناد  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي 
دستگاه اپارتمان مسكوني به شماره49447 فرعي از 124 اصلي قطعه4 تفكيكي مفروز از 2274 فرعي بخش11تهران 
به مساحت 108/07 مترمربع واقع در سمت جنوب طبقه دوم كه مقدار 3/82 مترمربع آن بالكن است بانضمام انباري 
پاركينگ مسكوني قطعه4  بانضمام  و  به مساحت 2/1 مترمربع كه مقدار در سمت شمالي زيرزمين يك  مسكوني قطعه4 
به مساحت11مترمربع واقع در سمت شرقي همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات با حدود آپارتمان 
شماال در دو قسمت اول ديواريست مشترك به طول3/90 متر به آپارتمان مسكوني قطعه3 دوم درب و ديواريست به 
پنجره  و  ديوار  دوم  انقطاع  درز  به  متر  طول 10/40  به  ديواريست  مشاعي شرقا  آسانسور  و  پله  راه  به  طول4/90متر 
به  به فضاي حياط مشاعي غربا در سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالي است اول ديواريست  به طول6/30 متر  است 
فضاي  به  متر  بطول2  ديواريست  دوم  دارد  قرار   124 قطعه  آن  ماورا  كه  تفكيك  مورد  انقطاع  درز  به  متر  طول8/35 
نورگير مشاعي سوم ديوار و پنجره است به طول2/05 متر به فضاي نورگير مشاعي سقف با كف طبقه سه اشتراكي است 
كف با سقف طبقه يك اشتراكي است حدود انباري مسكوني قطعه 4 شماال ديواريست به طول يك متر به قسمت تحتاني 
گذر شرقا ديواريست مشترك به طول2/10 متر به انباري مسكوني قطعه 5 جنوبا درب و ديواريست به طول يك متر به 
محوطه مشاعي غربا ديواريست مشترك به طول2/10 متر به انباري مسكوني قطعه 3 سقف با كف طبقه همكف اشتراكي 
است كف روي عرصه مشاعي است حدود پاركينگ 4 شماال خط فرضي به محوطه مشاعي به طول5متر به پاركينگ قطعه 3 
شرقا خط فرضي به محوطه مشاعي به طول2/20 متر جنوبا خط فرضي به محوطه مشاعي به طول5متر غربا خط فرضي به 
محوطه مشاعي به طول2/20 متر سقف با كف طبقه يك اشتراكي است و كف با سقف زيرزمين يك اشتراكي است ذيل 
ثبت332515 صفحه41 دفتر1554 امالك ثبت و سند صادر و مع الواسطه به خانم ليال كرمانيان منتقل گرديده است و 
به موجب سند رهني 28328- 93/6/17 دفترخانه1022 تهران در رهن بانك مهر اقتصاد قرار دارد كه به علت عدم 
ايفاي تعهد منجر به صدور اجرايي تحت كالسه 9501597 در اين اداره گرديده است و در نشاني تهران بزرگراه آيت 
نظريه  برابر  و  است  واقع  واحد4  پالك6  مريم  گل  كوچه   2 گلهاي  خيابان  الهي  خيابان  نور  ميدان  به  نرسيده  كاشاني  اله 
مورخه 96/6/18 كارشناس رسمي دادگستري آپارتمان مورد نظر در ساختماني با عرصه 330 مترمربع و زيربناي اعياني 
دو  طبقه   5 و  پاركينگ  و همكف  پاركينگ  و  انباري  عنوان  به  زيرزمين  طبقه  طبقه شامل يك  با هفت  مترمربع   913/50
با نماي سنگ داراي كاربري واحدهاي مسكوني سرويس راه پله و ساختمان داراي حياط در جنوب ملك مي باشد  واحدي 
آپارتمان مورد نظر دو خواب رنگ آميزي شده با كف لمينيت و آشپزخانه باز ديواره كارشيكاري و كابينت ام دي اف و سالن 
پذيرايي رنگ آميزي شده با كف لمينت و سرويس بهداشتي ديوار كاشيكاري تا سقف و كف سراميك و پنجره هاي يو پي 
وي سي سيستم گرمايش پكيج و رادياتور سرمايس كولرآبي كه حدود 4 سال پيش با اسكلت بتني و با نماي سنگي ساخته 
شده و به صورت مسكوني مورد استفاده قرار ميگيرد و داراي آسانسور ميباشد و اپارتمان داراي آب لوله كشي شهري 
مشترك يك انشعاب برق يك فاز 15 امپر گاز لوله كشي شهري است و به مبلغ6/100/000/000ريال شش ميليارد و 
يكصد ميليون ريال ارزيابي گرديده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 
96/11/8 از ساعت 9 الي 12 ظهردر محل اداره سوم اجراى اسناد رسمى واقع در تهران ميدان ونك چهارراه جهان كودك 
پالك34 ساختمان معاونت اجرا ثبت اسناد و امالك استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد 
و مزايده از مبلغ 6/100/000/000ريال (شش ميليارد و يكصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين 
شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين 
و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي ايران به مبلغ پايه مزايه 
در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز 
بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم 
سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود.  تاريخ انتشار آگهي مزايده: 96/10/20
19219/م الف       رئيس اداره سوم اسناد رسمي- نقيبي

ممکن است آمریکا از برجام 
خارج شود و ایران برای همه پرون�����ده

از جمل��ه خروج  س��ناریوها 
آمریکا از برجام آماده اس��ت، این جمله ای بود که 
دو روز پی��ش مع��اون وزیرخارجه کش��ورمان در 

کنفرانس امنیتی تهران مطرح کرد.
گویا تمام دستاوردهایی که تیم مذاکره کننده 
کش��ورمان برای بع��د از توافق هس��ته ای و برنامه 
جامع اقدام مشترک روی آن حساب باز کرده بود 

با احتمال خروج آمریکا از برجام رخت می بندد.
ق��رار بود همه مش��کالت اقتصادی کش��ور با 
توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام برطرف شود 
هنوز یادمان نرفته که حتی برخی مس��ئوالن نیز 
تغیی��ر در وضعیت آب و هوایی را به اجرای برنامه 

جامع اقدام مشترک گره زده بودند!
ق��رار بود همزمان با اجرای تعهدات از س��وی 
جمهوری اس��المی، 6 کشور مذاکره کننده و البته 
توافق کننده نیز در اجرای تعهدات همگام با تهران 
حرکت کنند، در واقع پذیرش توافق هس��ته ای از 
س��وی ایران منوط به رعایت 9پیش ش��رط مقام 
معظم رهبری بود که یکی آن پیش ش��رط ها، لغو 
همه تحریم های هس��ته ای و غیرهسته ای بود اما، 
دریغ از اجرای یکی از این تعهدات از سوی آمریکا، 
چنانچه نه تنها تحریمی لغو نشد بلکه به بهانه های 
مختلف این تحریم ها تش��دید شد وحتی بحث بر 
س��ر باز کردن برجام های دیگر و کش��اندن ایران 
پای میزه مذاکره به بهانه هایی همچون موشکی و 

حقوق بشر نیز در دستور کار قرار گرفت!
اروپایی ه��ای بی اراده نیز از ت��رس آمریکا در 
اجرای توافق هس��ته ای دس��ت و پا شکسته عمل 
می کنند و حتی برخی قراردادهای  منعقد ش��ده 
خ��ود با تهران را منوط به تصمیم گیری آمریکا در 

قبال برجام دانسته اند!
در این دو سال  و نیم هر آنچه تهران متعهدتر 
بود و سعه صدر نشان می داد و گزارش های فصلی 
آژانس بین المللی اتمی مهر تاییدی بر همه صداقت 
و اجرای تعهدات جمهوری اس��المی ایران بود اما، 

گستاخی آمریکا و متحدانش بیشتر شده است.
 ای��ن گس��تاخی تا آنج��ا بود که حت��ی وزیر 
خارج��ه آلمان به خود اج��ازه داد،  ضمن دخالت 
در ام��ور داخل��ی ای��ران پی��رو اغتشاش��ات چند 
روز گذش��ته، خواس��تار گفت وگ��وی وزیرخارجه 
کش��ورمان و موگرینی مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ذیل مذاکرات برجامی در سفر هفته 
آتی آقای ظریف به بروکس��ل باشد و این در حالی 
است که  در چند روز گذشته و همزمان با سال نو 
میالدی در اروپا کش��ورهایی مثل فرانسه و آلمان 
با اغتش��اش و برخورد خشونت آمیز پلیس با مردم 
هم��راه بود اتحادیه اروپا س��کوت اختیار کرد و به 
اعتقاد کارشناس��ان سیاس��ت خارجی، غرب یک 
دوگانگی در رفتار خود در قبال تهران پیش گرفته 

است. 
برج��ام ن��ه ب��رای ملت ای��ران آب ش��د و نه 

ن��ان؛ ح��اال مع��اون وزیر خارج��ه کش��ورمان از 
احتم��ال خروج آمری��کا از برج��ام آن هم پس از 
فرص��ت 60روزه  ترامپ به کنگره برای بررس��ی و 
تصمیم گی��ری در توافق هس��ته ای که تا چند روز 

دیگر موعد آن می رسد، خبر می دهد.
بس��یاری از ناظران سیاسی معتقدند که خروج 
آمریکا می تواند برای ملت ایران یک دستاورد باشد 
و برخی دیگر این نظر را ندارند؛ اما جدا از هر رفتار 
احتمالی واش��نگتن در قبال برج��ام آنچه باید مد 
نظ��ر قرار گیرد، اقدام قاطعانه و انقالبی در قبال هر 
سناریوی ضد ایرانی از سوی رژیم آمریکا است. سید 
عباس عراقچی در این باره گفته اس��ت؛ متاس��فانه 
آمریکا در تالش اس��ت برجام را با شکس��ت مواجه 
کند، کاری که رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام 

انجام می دهد باعث از بین رفتن آن خواهد شد.
مع��اون وزیر امور خارجه با بیان اینکه بیش از 
یکسال اس��ت که رئیس جمهور آمریکا تمام توان 
خود را برای نابودی برجام با نقض مکرر آن به کار 
بسته، گفت: این تالش ها در روزهای آتی که موعد 
تایید برجام از س��وی آمریکا اس��ت ممکن اس��ت 

باعث خروج ایاالت متحده از برجام شود.
وی افزود: جامع��ه بین الملل باید برای خروج 
آمریکا از برجام آمادگی داش��ته باش��د. جمهوری 
اسالمی ایران خود را برای همه شرایط و سناریوها 

آماده کرده است.
عراقچ��ی خاطرنش��ان کرد: خ��روج آمریکا از 
برج��ام و نابودی آن بیش��ترین ض��رر را به جامعه 

بین الملل و منطقه خواهد رساند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در تماس تلفنی با 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص 
عواقب بدعهدی و نق��ض احتمالی تعهدات برجام 

ازجانب دولت آمریکا هشدار داد.
در همی��ن رابطه به��روز کمالون��دی، معاون 
بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره 
به تماس رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی با مدیرکل 
آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی گفت: صالحی در 
تماس تلفنی خطاب به یوکیا آمانو تأکید کرد، در 
صورت اجرا نشدن تعهدات برجام از جانب آمریکا، 
جمهوری اس��المی ایران تصمیماتی اتخاذ می کند 
که می تواند بر رون��د کنونی همکاری های ایران با 

آژانس تأثیرگذار باشد.

خروجآمریکاازبرجامرامنتفیمیدانم
رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس 
ش��ورای اس��المی معتقد اس��ت در زم��ان ترامپ 

و اوبام��ا، هیات حاکمه آمریکا به دنبال شکس��ت 
برجام بوده اند ولی اکن��ون خروج آمریکا از برجام 

را منتفی می دانم.
حمیدرض��ا حاج��ی بابای��ی در گفت وگ��و با 
خانه ملت، در خصوص هش��دار عباس عراقچی به 
جامعه بین الملل در م��ورد خروج احتمالی آمریکا 
از برجام، اظهار داشت: ترامپ رئیس جمهور عبور 
از قواع��د و مقررات بین المللی اس��ت و آمریکا در 
دوران عب��ور از خطوط قرمز و تخل��ف از قواعد و 
قوانی��ن بین المللی و توافق نامه ه��ای دو جانبه و 
چندجانبه است و این اقدام آمریکا اولین و آخرین 
قراردادی نیست که مورد چنین برخوردی از سوی 

آن قرار می گیرد.
رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس 
شورای اس��المی بیان کرد: اکنون آمریکا وضعیت 
بس��یار ش��کننده ای در عرصه بین المللی دارد زیرا 
پایگاه ه��ای گوناک��ون مردمی  خ��ود را در عرصه 
جهانی از دس��ت داده و همین امر س��بب ش��ده 
ت��ا آمری��کا را ب��ه واکنش هایی منفی س��وق دهد 
که براس��اس آن راهی جز عب��ور از توافقنامه ها و 

مقررات بین المللی نمی بیند.
وی ب��ا بیان اینکه چنین نگاه��ی به ایران در 
گذشته نیز شکست خورده است، افزود: جمهوری 
اسالمی ایران با اقدامی اضطراری در زمان خودش 
تصمیمات��ی را در موافقت نامه ه��ا اتخاذ کرده که 
موافقین و مخالفینی داش��ته و ام��روز مردم ایران 
دس��ت آمریکا را خوانده اند و با برجام و پشت پرده 

آن آشنایی دارند.
حاجی بابایی متذکر ش��د: آمریکایی ها با این 
حرکت جدید به دنبال ایجاد محدودیت و ممانعت 
در رشد و پیشرفت کشور هستند و به دنبال پشت 

پا زدن به توافق بین المللی هستند.
رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس 

ش��ورای اسالمی در پاس��خ به این س��وال که در 
گذش��ته نیز پیش از رس��یدن موعد تمدید تعلیق 
تحریم های ای��ران، احتمال خروج آمریکا از برجام 
از س��وی وزیر خارجه کشورمان مطرح ولی ترامپ 
از خارج نش��د، اکنون وضعیت چگونه است، گفت: 
آمریکا می خواهد ایران را تهدید کند تا کشورمان 
تحت فشار روانی و بین المللی قرار گیرد و امتیازات 
الزم را از ایران بگیرند ولی در کل، احتمال خروج 

آمریکا از برجام را در حال حاضر منتفی می دانم.

آژانسبارهابرعملکردصحیحایران
دربرجامصحهگذاشتهاست

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تاکید 
بر اینکه ایران نگران خروج آمریکا از برجام نیست، 
گف��ت: ظریف در جلس��ه مش��ورتی با س��ه عضو 
اتحادی��ه اروپا درباره برج��ام بر خطوط قرمز ایران 

تاکید خواهد کرد.
ابوالفض��ل حس��ن بیک��ی نی��ز در واکنش به 
اظه��ارات وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان مبنی بر 
برگزاری جلسه مشورتی ایران و سه عضو اتحادیه 
اروپ��ا درباره برجام، گفت: در س��ند برجام راهکار 
مقابله با خلف وعده هر یک از اعضای 1+5 و ایران 
پیش بینی ش��ده اس��ت، بنابرای��ن در صورت بروز 
تخلف یا انحراف از تعهدات یک طرف، س��ایر اعضا 
نسبت به آن می توانند مقابله به مثل کرده یا طرف 

مذکور را در مسیر درست هدایت کنند.
حس��ن بیکی با بیان اینکه جمهوری اس��المی 
اقدامات قانونی و بر اس��اس ُم��ر قانون عمل کرده 
اس��ت، گفت: با ای��ن وجود جمهوری اس��المی از 
خروج آمریکا از برجام متضرر نخواهد ش��د ضمن 
آنکه رفع محدودیت های هسته ای به نفع ما خواهد 
بود. از س��وی دیگر اروپایی ها و چین و روس��یه با 
توجه به شناخت خود نسبت به جمهوری اسالمی 

بهتر است آمریکا را مهار کنند.
وی تصری��ح کرد: در صورتی که آمریکا برجام 
را پ��اره کند، بنا به گفته رهبر معظم انقالب ما آن 
را آت��ش خواهیم زد، زیرا صحن��ه بین الملل چند 
قطبی شده و ایران هم در منطقه به عنوان قدرت 
اول شناخته شده اس��ت، کما اینکه جریان قدرت 
در جه��ان تغییر کرده و خاورمیان��ه نیز از قدرت 
باالیی برخوردار شده است. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی، 
گف��ت: ظریف نیز بر اس��اس وظایف ذاتی خود در 
جلسه مش��ورتی با کش��ورهای اروپایی بر خطوط 
قرم��ز ایران تاکی��د خواهد کرد، البت��ه جمهوری 
اس��المی از گردنه ه��ای خطرناک عب��ور کرده لذا 

مالحظه ترامپ و آمریکا را نخواهد کرد.

واشنگتنتالشدارددستاوردهایایران
ازبرجامراخنثیکند

به اعتقاد کارشناس مس��ائل بین الملل، آنچه 
در مورد جنگ پیش��گیرانه با ایران ادعا می ش��د، 
ش��کل نگرفت. ترامپ نش��ان داد که ایران یکی از 
موضوعاتی اس��ت که با آن روبه رو خواهد بود؛ اما 

این مسئله را به شکل های دیگر پیش می برد.
رضا حجت شمامی، در گفت وگو با تسنیم، در 
خصوص س��ناریوی اصلی آمریکا در قبال ایران به 
دنبال تصمیم این کش��ور برای اعمال تحریم های 
جدید، با اش��اره به اینکه واشنگتن تالش می کند 
نتایج برجام را برای ایران خنثی  کند، بیان داشت: 
آمریکایی ه��ا به دنبال محدود کردن بیش از پیش 

فضای اقتصاد ایران هستند.
وی ب��ا توجه به مواضع دونالد ترامپ در مورد 
جمهوری اس��المی ایران گف��ت: مواضع و نظرات 
دونالد ترام��پ در دوره مبارزات انتخاباتی نش��ان 
م��ی داد که او از زم��ان روی کار آمدن رویه  کاماًل 
متفاوتی درباره ایران به خصوص بحث برجام پیش 

خواهد گرفت.
وی ب��ا تأکید بر تالش واش��نگتن برای تغییر 
ش��کل رویارویی خود با جمهوری اس��المی ایران 
مطرح کرد: آنچه در مورد جنگ پیشگیرانه با ایران 
ادعا می ش��د، ش��کل نگرفت. ترامپ نشان داد که 
ای��ران یکی از موضوعاتی اس��ت که ب��ا آن روبه رو 
خواهد بود؛ اما این مس��ئله را به ش��کل های دیگر 
پیش می برد. کارش��ناس مسائل بین الملل با اشاره 
به یک��ی از محورهای��ی ک��ه در دوره ترامپ برای 
افزایش فشار بر ایران دنبال می شود، تأکید داشت: 
نادیده گرفت��ن برجام یکی از ش��کل های مواجهه 
اس��ت که رئیس جمه��ور آمریکا س��عی می کند به 

انجام برساند.
وی با توجه به نقض برجام از سوی آمریکایی ها 
و بدرفت��اری آنه��ا در قب��ال تعهدات خود اش��اره 
داش��ت: آنها تالش می کنند نتای��ج برجام را برای 
ایران خنثی  کنند. رئیس جمهور آمریکا بس��یاری 
از تعهدات و پیش��نهاد های متحدان خود همچون 

اروپایی ها را در این زمینه کاماًل نادیده گرفت.

شمارش معکوس برای مرگ زود هنگام برجام 
 ناظران سیاسی معتقدند؛ تصمیم گیران، قانونی و انقالبی با بدعهدی آمریکا

 در قبال توافق هسته ای برخورد کنند

یک روزنامه آمریکایی: 
ویکرد ترامپ می تواند   ر

یکا منجر شود  به خشم ایرانی ها از آمر
نیویورک تایم��ز نوش��ت، رویک��رد دونالد 

ح�اش�یه ترامپ،بهره ب��رداری از آش��وب های ایران در 
برای توجیه لغو برجام اس��ت که این امر 
می تواند زمینه را برای تحریم های جدید علیه ایران فراهم کند 

که در نهایت این امر خشم مردم ایران از واشنگتن را به همراه 
دارد.

ب��ه گزارش ف��ارس، این روزنام��ه آمریکایی  در گزارش��ی 
ب��ه برجام و تحوالت اخیر ایران اش��اره کرد و نوش��ت که برای 
م��ردم ع��ادی در ایران، وعده ب��زرگ برجام، احی��ای وضعیت 
وضعی��ت اقتص��ادی بود. قرار ب��ود تحریم ه��ای بین المللی لغو 
شود، س��رمایه گذاری خارجی در این کشور جریان پیدا کند و 
استاندارد س��طح زندگی افزایش پیدا کند و اجازه شکوفایی به 
مردم بدهد اما چنین چیزی رخ نداد و دس��تکم تغییرات آنطور 

که مردم ایران انتظار داش��تند نبود و شرایطی به وجود آمد که 
به آشوب های اخیر در ایران کمک کرد.

در بخش��ی از این گزارش نوش��ته ش��ده اس��ت که رشد و 
س��رمایه گذاری به اندازه ای کافی نب��ود که نیازهای مردم ایران 

را برآورده سازد.
نیویورک تایمز س��پس به آش��وب های پراکن��ده در برخی 
شهرهای ایران اش��اره کرد و نوشت که رویکرد ترامپ در قبال 
ایران، بهره برداری از ناآرامی ها برای توجیه لغو برجام اس��ت که 
ای��ن رویکرد ایران را برای از س��رگیری فعالیت های هس��ته ای 

آزاد می گ��ذارد و زمینه را برای تحریم های جدید علیه ایران باز 
می کند که این تحریم ها خش��م مردم ایران را از اوضاع داخلی 

به خشم از واشنگتن تغییر می دهد.
این روزنامه آمریکایی سپس خطاب به دولت ترامپ توصیه 
کرد که تعیین آینده ایران برعهده مردم ایران است و واشنگتن 
بایس��ت درباره آنچه نمی داند، تواضع داش��ته باشد در خصوص 

مداخله مستقیم تر در سیاست های ایران محتاط باشد.
آمریکا روابط تاریخی ناخوش��ایندی با ایران داشته است و 

مشکالتی را برای این کشور ایجاد کرده است.

مقام اس��بق وزارت خزانه داری 
یادداش��تی نوش��ته دی����دگاه آمریکا در 

نقش واش��نگتن در اغتشاشات 
اخیر ایران برای همگان آشکار شده است.

به گزارش تسنیم، پاول کریگ رابرتز، نویسنده، 
اقتصاددادن و دس��تیار اسبق وزیر خزانه داری آمریکا 
در دوران ریاس��ت جمهوری »رونالد ریگان« در سال 
1981 در مطلبی در وب سایتش به اغتشاشات اخیر 

در ایران واکنش نشان داده است. 
»رابرتز« در س��ال های گذشته با نگارش مقاالت 
مختل��ف در رس��انه های بین الملل��ی ب��ه انتق��اد از 
انقالب های رنگی آمریکا در کشورهای اروپای شرقی 
و سیاس��ت های مداخله جویانه این کش��ور پرداخته 
اس��ت.  این مقام اس��بق آمریکای��ی در مقاله ای روز 
جمعه اغتشاش��ات اخیر در برخی شهرهای ایران را 
در امتداد سیاس��ت های براندازانه واش��نگتن دانسته 

است. ترجمه این مقاله در زیر آمده است: 
»در س��ال 1953، واش��نگتن و بریتانی��ا دولت 
محمد مصدق ک��ه با فرایندهای دموکراتیک انتخاب 
ش��ده بود را سرنگون کرده و به جای آن دیکتاتوری 

در خدم��ت مناف��ع آمری��کا وا نگلی��س را منصوب 
کردند. در اس��ناد خارج ش��ده از رده محرمانه، س��یا 
به نقش خود در س��رنگون کردن دولت ایران اعتراف 
کرده اس��ت. الگوی براندازی همیش��ه یکسان است. 
واش��نگتن، معترضان را به خدمت می گیرد، خشونت 
را وارد کار، استدالل ها را کنترل و دولت را سرنگون 

می کند.
بع��د از انقالب اس��المی در س��ال 1979 که به 
س��رنگونی دیکتاتور منصوب واش��نگتن منجر ش��د، 
واش��نگتن همواره در ت��الش بوده کنت��رل ایران را 
بار دیگر به دس��ت بیاورد. در سال 2009 ]1388[، 
واش��نگتن "انقالب سبز" در ایران را تأمین مالی کرد 
که تالش��ی برای س��رنگون کردن دولت احمدی نژاد 
بود.  امروز، واش��نگتن ب��ار دیگر علیه م��ردم ایران 
دس��ت به کار ش��ده اس��ت. دش��وار بتوان باور کرد 
هیچ ایرانی بعد از مش��اهده بالیایی که اعتراض  های 
واشنگتن ساخته بر س��ر هندوراس، لیبی، اوکراین و 
سوریه آورد با حسن نیت علیه حکومت کشورش در 

خیابان ها حضور پیدا کند. 
چرا ایران، همانند کاری که اوکراین کرد و آنچه 

دولت ونزوئال اکن��ون انجام می دهد،  به عمال تحت 
حمای��ت خارجی ها اجازه می دهد دولتش را بی ثبات 
کنند؟  آیا این دولت ها آنقدر توسط غرب مغزشویی 
ش��ده  اند که تصور می کنند دموکراس��ی به معنی آن 
است که به عوامل خارجی اجازه داده شود، دولتشان 

را سرنگون کنند؟
آیا این دولت ها آنقدر مرعوب این خودفروخته های 
غرب شده اند که دفاع از خودشان در برابر اغتشاشگران 

اجیر خارجی را دشوار می بینند؟
اگر واش��نگتن موفقیتی در ایج��اد بی ثباتی در 
ایران به دس��ت بیاورد، روس��یه و چی��ن هدف های 
بع��دی خواهند بود. به نظر می رس��د روس��یه این را 
درک می کن��د. »س��رگئی ریابکوف«، مع��اون وزیر 
خارجه روس��یه دیروز گفت: "به آمریکا درباره تالش 
برای دخالت در مس��ائل داخلی جمهوری اس��المی 

ایران هشدار می دهیم."
دولت روس��یه، همان ط��ور که متوجه ش��د که 
نمی تواند به واش��نگتن اجازه بی ثبات سازی سوریه را 
بدهد به این درک رسیده که نمی تواند بی ثبات سازی 

در ایران را هم مجاز کند.  

مقام اسبق آمریکا:

 دست واشنگتن در اغتشاشات اخیر ایران برای همگان آشکار است


