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روی موج کوتاه

فالحت پیشــه  هلل  حشــمت ا
در تحلیلــی از رفتارهــای ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از زمان تشدید 
تحریم ها تا اعالم تمایل برای مذاکره 
با ایران و حتی دادن شــماره تماس 
به سفارت ســوئیس گفت: واقعیت 
آن اســت که عمــاًل آمریکایی ها 
آخرین ابزارهــای تحریمی خود را 
علیــه جمهوری اســالمی ایران به 
کار گرفته اند. پیــش از این ترامپ 
ضرب االجلــی را تــا ۲۲ بهمن ماه 
مشــخص کرد و حتی می گفت که 
تا آن زمان ایران پــای میز مذاکره 
آمده و اعــالم می کرد کــه ایران با 
شکســت مواجه می شود که نتیجه 
نگرفت و سعی کرد که قالب نظامی 

به تهدیدهای خود بدهد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و 

سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی که با ایســنا گفت وگو می 
کرد، ادامــه داد: تا زمــان اعزام ناو 
هواپیمابر آبراهــام لینکلن توافقی 
بین ترامپ و بولتون وجود داشــت 
کــه بعــد از آن ترامپ ســعی کرد 
تنش زدایی را در دســتور قرار دهد 
و مانع شــکل گیری ادبیات نظامی 
بین ایران و آمریکا شود چون اساساً 
راهبرد نظامی بــرای مقابله با ایران 
ندارد راهبرد ترامپ تحریم بود، چون 
کارش اقتصادی است و فکر می کرد 
با تحریم می توانــد ایران را پای میز 

مذاکره بکشاند.
فالحت پیشــه با بیــان این که 
ترامپ بــرای چالش های کوچک تر 
هم راهبرد نظامی نــدارد، ادامه داد: 
ترامپ تــالش می کند بــا مدیریت 

تحــوالت از شــکل گیری ادبیات 
نظامی در مناســبات ایران و آمریکا 
پرهیز کند. وی در واکنش به برخی 
تحلیل ها با پایه شبیه سازی مذاکرات 
آمریــکا و کــره شــمالی و احتمال 
وجود همین ســناریو درباره ایران، 
گفت: شــرایط ایران با کره شمالی 
متفاوت است؛ ترامپ می داند ایران 
ابزار مختلــف قــدرت دارد. آمریکا 
اخیراً اعالم کرد که فقط می خواهد 
مذاکره کند تا ایران بمب هســته ای 
نداشــته باشــد و کار دیگری ندارد 
این یعنی ترامپ بــه دنبال تغییر در 
برجام است و خیلی از ابزارهای قدرت 
ایران را می دانــد. ترامپ می داند که 
نمی توانــد ما را کنتــرل و مهار کند 
 پس عماًل مقایسه  ایران و کره شمالی

 متفاوت است.

نقش منفی بازیگران ثالث
رئیس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلــس در 
عین حال گفــت: البته وجود برخی 

بازیگران در منطقه شرایط را متفاوت 
کرده اســت بدان معنا که در اطراف 
کره شــمالی دو بازیگر حساس به 
تحوالت یعنی کره جنوبی و ژاپن با 
راهبرد تنش زدایی وجود دارد، اما در 
منطقه غرب آسیا بازیگرانی همچون 
عربستان ســعودی، امارات متحده 
عربی و رژیم صهیونیستی با ادبیات 
تنش هســتند که وجود بازیگران 
ثالــث در منطقه با هدف اســتمرار 
شــرایط امنیتی اوضــاع و ادبیات 
مناسبات ایران و آمریکا را متفاوت 
کرده اســت و باعث شده که ادبیات 
 تندی در مناســبات این دو کشور

 حاکم باشد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی در جمع بندی اظهار کرد: 
معتقد هستم نقش بازیگران منفی 
منطقه ای در تقابــل راهبردی بین 
ایــران و آمریکا موثر اســت وگرنه 
ایران و آمریــکا می توانند تنش بین 
خود را مدیریت کنند.  از طرف دیگر 
در جمهوری اسالمی ایران کسانی 
که از مذاکره صحبــت می کنند و یا 
آنهایی که حــرف مقابله را می زنند 
همه راهبردشان در یک قالب است 
این برخالف آمریکاست که اکنون 
دچار نوعی تنش و اختالف شده اند 
و عمــاًل ترامپ همــان تردیدهایی 
که نســبت به جان کری دارد را در 
آینده نســبت به بولتــون هم پیدا 
می کند. بولتون کســی اســت که 
می تواند باعث شکست سیاست های 
 ترامپ درباره  جمهوری اســالمی

 ایران شود.
آمریکا توان نظامی ایران را 
شبیه مظلومیت ایرباس می بیند

فالحت پیشــه اضافه کــرد: در 
ایران هم نظامیــان واقعیتی تحت 
عنــوان مقابله را مطــرح می کنند، 
چون آمریکایی ها در محاسبه توان 
نظامی ایران دچار اشتباه شده اند که 
نباید این اشتباه را آقای ترامپ هم 
انجام دهد. آمریکا توان ایران را شبیه 
دوران مظلومیت ایرباس در مقابل 
ناو آمریکایی ها دیــد اما از آن زمان 
تاکنون ایران بسیار قدرتمند شده 

و حتماً جنگ با مــا مدیریت ناپذیر 
خواهد بود.

وی توضیــح داد: بــه هیچ وجه 
راهبردهــای امنیت ملــی آمریکا 
اجازه نمی دهد که ترامپ به جنگ 
مدیریت ناپذیر وارد شود پس آمریکا 
یا قــدرت ایران را خوب محاســبه 
نکرده و یا به زبــان نمی آورد. در این 
بین اشتباه محاســباتی به واسطه 
پمپئو و بولتون و از ناحیه بازیگرانی 
همچون عربستان ســعودی، رژیم 
صهیونیســتی و گروهک هایــی 
مثــل منافقیــن صــورت گرفته 
اســت که نباید دولــت آمریکا این 
 گونــه دچار اشــتباه محاســباتی 

نظامی شود.
فالحت پیشــه تاکید کرد: قطعاً 
در این شــرایط نظامیان ما به طور 
طبیعی تهدیداتی را مطرح می کنند 
که آمریــکا دچار حماقت نشــود و 
سیاســیون هم چنین موضوعاتی 
را بیــان می کننــد. در ایــن بین 
آمریــکا هــم از مذاکره بــه عنوان 
 ابزار قــدرت در عرصــه بین المللی

 استفاده می کند.
وی در پایان اظهار کرد: معتقدم 
ایران می تواند برای مذاکره شــرط 
تعیین کند ما کشوری بزرگ هستیم 
و کشــورهای بزرگ هم تصمیمات 
بزرگ اتخاذ می کنند. به هیچ وجه 
اجازه نداریم که کشــورمان را وارد 
بحرانی کنیم که این بحران قابلیت 

پیشگیری دارد.

نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره پیشنهاد اخیر ترامپ:

مذاکره مشروط

گزارش

 فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که ترامپ به دنبال 
تغییر در برجام است، گفت: رئیس جمهوری آمریکا تنش زدایی را در دستور کار قرار داده و می خواهد مانع 
شکل گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا شود، چون اساسا راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد. او 

معتقد است ایران نیز می تواند برای مذاکره شرط تعیین کند زیرا ما کشوری بزرگ هستیم و کشورهای بزرگ 
هم تصمیمات بزرگ اتخاذ می کنند.

ســخنگوی اتحادیــه اروپا بــا تاکید بر 
پایبندی اروپا به برجام خواســتار تداوم آن 
شد و گفت: برجام یک منفعت جمعی برای 
حفظ امنیت ما و جهان محسوب می شود. ما 
باید از این دستاورد کلیدی محافظت کنیم. 
کماکان به تعهدات خــود پایبند می مانیم  و 
از ایران هم می خواهیم در راستای تعهدات 

خود عمل کند.
مایا کاسیانچیچ، سخنگوی اتحادیه اروپا در 
گفت وگو با ایلنا درباره مواضع اتحادیه اروپا، بعد 
از تصمیم اخیر دولت ایران مبنی بر کاهش برخی 
از تعهدات برجامی گفت: این تصمیم ایران ما را 

نگران کرده است و باعث تاسف است!

وی در ادامه در مورد ضرب االجل ایران به 
اتحادیه اروپا و رد این ضرب االجل از ســوی 
اتحادیه اروپا اظهار کرد: ما این اولتیماتوم را 
رد کردیم چرا که در حال انجام تعهدات خود 
هستیم. ما به برجام متعهدیم و در هماهنگی 
کامل با توافق هسته ای ایران عمل می کنیم.

خواهان تداوم برجام هستیم
کاســیانچیچ افزود: ما و اعضای برجام در 
حال بررسی و تحلیل توافق هسته ای و تعهدات 
خود در آن هستیم. بنابراین از این به بعد هم به 
تعهدات خود پایبند خواهیم بود و خواهان دوام 

کامل برجام هستیم.
این مقام اتحادیه اروپا در مورد آینده برجام و 

نقش اتحادیه اروپا در حفظ حیات برجام گفت: 
ما کامال به برجام متعهد هستیم. برجام برای ما 
و جهان یک دستاورد جهانی است. برجام یک 
ساختار کارشناسی شده و نظام مند و یک توافق 
مهندسی شده است بنابراین ما می خواهیم این 

تعهد زنده بماند.
برای اجرای تعهدات خود

 اقدام می کنیم
وی در ادامه اظهار کرد: برجام باید زنده بماند. 
برجام یک توافق مهم در زمینه عدم گسترش 
سالح های هسته ای محسوب می شود. بنابراین 
به نفع همه جهان است که تداوم داشته باشد. 
بنابراین ما تالش خود را در مورد توافق هسته ای 

با ایران خواهیم داشت و به طور کامل به تعهدات 
برجامی خود پایبند بوده و  برای اجرای تعهدات 

برجامی مان اقدام می کنیم.
ســخنگوی اتحادیه اروپا در ادامه با تاکید 
بر خواســت اتحادیه اروپا گفــت: برجام یک 

منفعت جمعی برای حفظ امنیت ما و جهان  
محســوب می شــود. ما باید از این دستاورد 
کلیدی محافظت کنیم. کماکان به تعهدات 
خود پایبند می مانیم  و از ایران هم می خواهیم 

در راستای تعهدات خود عمل کند.

سخنگوی اتحادیه اروپا در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛

دالیل رد ضرب االجل ایران از سوی اتحادیه اروپا
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ترامپ تنها به دنبال الحاق 
ضمیمه به برجام است

یاسر ابوهالله، مدیر سابق شبکه قطری الجزیره 
در صفحه توئیتر خود نوشت: برخالف چیزی که در 
رسانه ها منتشر شد، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
در ســفرش به عراق حامل پیام کاهش تنش برای 
ایران بود. آمریکا تنها چیزی که می خواهد الحاق 
یک ضمیمه به برجام است و نه لغو کامل آن. آمریکا 
می خواهد که توافق، توافق ترامپ باشد نه اوباما. با 
توجه به توئیت های ترامپ آمریکا به دنبال جنگ 
نیست. پمپئو به عراقی ها خبر داد که آنها از تحریم ها 
مستثنی هستند اما بدون اعالم رسانه ای. ابوهالله 
ادامه داد: ترامپ از ایران برای دوشیدن هرچه بیشتر 
عربستان استفاده می کند تا شیر آن خشکیده شود.

    
جلسه غیرعلنی مجلس با حضور 

سردار سالمی 
امیرحسین قاضی زاده، عضو هیأت رئیسه مجلس 
از حضور فرمانده جدید سپاه در مجلس خبر داد و 
گفت: سردار ســالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
امروز در جلسه غیر علنی مجلس حضور خواهد یافت. 
وی اظهار داشت: با توجه به آغاز کار سردار سالمی 
در سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی، او در جلسه غیر علنی گزارشی از برنامه های 

خود در سپاه پاسداران ارائه خواهد کرد.
    

واکنش آیت اهلل مکارم به 
جنجال »جنتلمن« در مدارس

آیت اهلل مــکارم شــیرازی، جمعه شــب در 
مراسم افتتاح ســالن اجتماعات دارالقرآن عالمه 
طباطبایی)ره( قم، گفت: پرســیدم ســرودی که 
بچه های مدارس خواندند چه بوده اســت؛ گفتند 
نمی توانیم بگوییم چون خیلی رکیک و سخیف است 
و وقتی اصرار کردم، تایپ شــده این سرود را به من 
دادند و دیدم که واقعا سخیف است؛ آن وقت بچه ها 
و نونهاالن این سرود را بخوانند و آهنگ بزنند و با هم 
برقصند؟ وقتی چنین حادثه ای را می شنویم، باید 
ببینیم خطر تا کجا نفوذ کرده است. این مرجع تقلید 
با بیان اینکه فضای مجازی به بالی مجازی تبدیل 
شده و چه بساطی شده است، تصریح کرد: روس ها 
توانســتند در مورد فضای مجازی برای خودشان 
کاری کنند، اما ما مسلمانان نمی توانیم کاری کنیم! 

در حالی که این مسائل راه حل دارد.
    

حصارکشی میان ایران و 
پاکستان در عرض چهار سال

به گــزارش پایــگاه اینترنتی روزنامــه نیوز 
اینترنشنال، جلسه بررسی حصارکشی میان ایران 
و پاکستان، روز جمعه با ریاست »رحمان مالک«، 
رئیس سنای پاکستان، در پارلمان این کشور برگزار 
شد. فرمانده نیروهای مرزی بلوچستان پس از آنکه 
کمیته را در جریان جزئیات بودجه اختصاص داده 
شده و نیازمندی های پولی این پروژه در سال مالی  
۲۰۱۹-۲۰۲۰ گذاشت، گفت: فرآیند حصارکشی 
در مرز پاکستان با ایران ســه یا چهار سال به طول 

خواهد انجامید.
    

ابتکار:
امیدوارم حامیان دولت

 پای صندوق های رأی بیایند
ابتکار در واکنش به اینکه اخیر برخی از چهره های 
سیاسی معتقد هستند با توجه به عملکرد دولت در 
مســائل اقتصادی و حمایت این طیف سیاسی از 
دولت، اقبال مردم به  آنها در انتخابات کمتر خواهد 
بود، به تسنیم گفت: اصالح طلبان در این انتخابات 
حضور خواهند داشت؛  برای اصالح طلبان انتخابات 
مجلس بسیار مهم است. امیدوار هستیم حامیان 
دولت هم در این انتخابات حضور داشــته باشند. 
آنها همواره همراهی با دولت داشته اند نظراتشان را 
صریحا اعالم کرده اند. امیدوارم حامیان دولت هم 
پای صندوق های رأی بیایند و فکر می کنم فرصت 
خوبی است مردم در آینده کشورشان تعیین کننده 

باشند.
    

اولین دیدار بهارستانی ها با 
رئیس جدید قوه قضائیه

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
از دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رئیس 
قوه قضائیه خبــر داد. محمدعلــی وکیلی درباره 
دیدار نمایندگان  مجلس شورای اسالمی با سید 
ابراهیم رئیسی به ایلنا گفت: امروز قرار است دو قوه 
به دعوت آیت اهلل رئیسی دیداری با یکدیگر دیداری 
داشته باشند. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: دیدار نمایندگان با رئیس قوه 
قضائیه بعد از جلسات کمیسیون های تخصصی 

خواهد بود.

آمریکا توان ایران را شبیه 
دوران مظلومیت ایرباس 
در مقابل ناو آمریکایی ها 

دید اما از آن زمان تاکنون 
ایران بسیار قدرتمند 

شده و حتمًا جنگ با ما 
مدیریت ناپذیر خواهد بود 

در حالی که راهبردهای 
امنیت ملی آمریکا به هیچ 

وجه اجازه نمی دهد که 
ترامپ وارد یک جنگ 

مدیریت ناپذیر شود 

در اطراف کره شمالی دو 
بازیگر حساس به تحوالت 
یعنی کره جنوبی و ژاپن با 
راهبرد تنش زدایی وجود 

دارد، اما در منطقه غرب 
آسیا بازیگرانی همچون 

عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی و رژیم 

صهیونیستی با ادبیات تنش 
هستند که مناسبات ایران و 

آمریکا را متفاوت کرده اند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که 
اگر یکپارچه باشیم، دسیسه های دشمن بر ما اثر نخواهد 
کرد، گفت: اگر دولت های بیگانه احســاس کنند دولت 
ایران ضعف دارد و شــرایط اجتماعی ما متزلزل هست، 
از این فرصت سواســتفاده کرده و اهداف خود را پیش 

خواهند برد.
احمد توکلی گفت: هدف آمریکا ناامید ساختن مردم 
ایران از نظام اســالمی و حکومت مردمی مستقر در کشور 
اســت، از این جهت عبارت جنگ امید کــه آقای روحانی 
اخیرا در سخنان خود به آن اشاره کردند، کامال به جا بیان 

شده است. اما باید توجه داشت میزان تاثیرگذاری آمریکا 
در این نزاع ارتباط مستقیمی به وضعیت داخلی ما دارد. اگر 
دولت های بیگانه احساس کنند دولت ایران ضعف دارد و 
شرایط اجتماعی ما متزلزل هست، از فرصت سوء استفاده 
کرده و اهداف خود را پیش خواهند برد. به عبارتی توفیق 

دشمن بستگی به رفتار مجموعه حکومت ما دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: 
اگر دولت برای امیدواری مردم ارزش قائل است باید سوء 
تدبیرها، خیانت نفوذی ها و روش های ناعادالنه را برطرف 
کند. مشــکالت اقتصادی بزرگی که امروز ما در داخل 

کشور با آنها روبه رو هســتیم، برای مردم بسیار سنگین 
است و در صورت ادامه این وضعیت، سخن گفتن از امید 

اثر نخواهد داشت.
توکلی با تاکید بر اهمیت یکپارچگی داخلی گفت: اگر 
ما ملتی یکپارچه، وفادار به نظام و موثر باشیم، دسیسه های 

دنیا روی ما اثــر نخواهد کرد چرا که مــردم پای دولت و 
حکومتی که آن را خیرخــواه خود بدانند، ایســتادگی 
می کنند. اما اگــر همین مردم به این نتیجه برســند که 
مجموعه حکومت و دولت فاسد است در آن صورت توطئه 
دولت های بیگانه موثر واقع خواهد شــد. رئیس دیده بان 
شفافیت و عدالت در خصوص راهکارهای موفقیت در جنگ 
امید گفت: قطعا برای خــروج از این وضعیت راهکارهایی 
وجود دارد و بنده نیز طی نامه هایــی مختلف در ماه های 
گذشته راهکارهای پیشــنهادی خود را برای مسئولین 
نظام ارســال کرده ام. اما به صورت خالصه باید گفت که 
برطرف کردن اشتباهات گذشته، دست برداشتن از سیستم 
نامبارک سه نرخی، افزایش تولید و فراهم کردن شرایطی 
که مردم در تهیه ضروریات خود دچار مشــکل نباشند، از 

جمله اهدافی است که دولت بایستی در پی آنها باشد.

توکلی:

توفیق دشمن بستگی به رفتار مجموعه حکومت دارد


