
دستيار ویژه رئيس سازمان انرژي اتمي: توان غني سازي اورانيوم با هر درصد از غنا را داریم

  آخری�ن روای�ت وزارت دف�اع امری�کا که بعد 
از 17روز اع�ام ک�رده 34 نظام�ی امریکای�ی در 
موشک باران پایگاه عين االسد آسيب دیده اند، نه 
تنها ابهامات را در مورد ابعاد این حمله بيشتر کرده، 
بلکه موجی از انتقاد های داخلی امریکا را به دنبال 
آورده است. منتقدان در کشاکش استيضاح ترامپ، 

او را به دروغگویی و الپوشانی متهم می کنند

بيانيه مرکز مدیریت حوزه هاي علميه

»تاریخچه مداخات سفير انگلستان در امور داخلي 
ایران«  در گفت وشنود با عباس سليمي نمين

 بازی در زمين بی طرف هم 
مانع برد نمایندگان ایران نشد

سرلشکر سامي: 

   سپاه تا آخر  
كنار مردم سيل زده 

جاسك خواهد ايستاد

تفکر و اقدام کتاب سوزي 
 جایگاهي در بين حوزه 

و روحانيت ندارد

 تركش  
موشك های عين االسد 

در كاخ سفيد

 فرستادگان انگليس 
همواره رجال و مردم ایران را 

تحقير کرده اند

 پاسخ فوتبالی 
 استقال و شهر خودرو 
AFCبه تصميم سياسی
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فشار حداکثری تا کجا؟!

بازی در زمين بی طرف هم مانع برد نمایندگان ایران نشد

 AFCپاسخ فوتبالی استقالل و شهر خودرو به تصمیم سیاسی

جهان در وحشت ویروس اژدها

فشار حداکثری غرب به ایران 
علی علوی

  یادداشت
تا کجا ادام��ه خواهد یافت؟ 
برای پاسخ به این پرسش که 
شاید-متأسفانه- پرسش اصلی مسئوالن دولتی و پرسش 
ناخودآگاه ذهن مردم باشد، بهترین کار، تحلیل نوع فشار  هایی 
اس��ت که امریکا و اروپا در حال حاضر اعمال می کنند. اگر 
بتوانیم این فشار  ها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنیم، خواهیم 
فهمید که زور غ��رب در چه مرحله ای اس��ت و تا کجا ادامه 

خواهد یافت. 
دس��ت کم دو تن از مس��ئوالن اروپایی اخیراً در کنفرانس 
هولوکاست در سرزمین های اش��غالی از ایران خواستند که 
اسرائیل را به رسمیت بشناسد! آنها می دانند که این چنین 
درخواستی در قله خطوط قرمز ایران قرار دارد، پس در فرایند 
فش��ار حداکثری امریکا، اروپایی  ها در ی��ک عملیات روانی 
دست می گذارند روی آخرین دکمه فشار و مطالبه از ایران. 
اروپا خوب می داند که این درخواست از ایران شدنی نیست 
اما از طرح آن به دنبال انتقال این پیام به ایران است :»غرب تا 
آخر ایستاده  است و مطالبه به رسمیت شناختن اسرائیل نشان 

می دهد که ما تا کجا حاضریم پای فشار به ایران بایستیم.« 
اما آیا مصداق های فش��ار حداکثری در ماه های اخیر با پیام 
غربی   ها در کنفرانس هولوکاست که به قله خطوط قرمز اشاره 

کرده اند، همخوانی دارد؟! 
بس��تن دامنه دات کام ی��ک خبرگزاری، تش��ویق برخی 
ورزش��کاران ورزش های انفرادی برای مهاجرت، فش��ار 
سیاسی برای گرفتن میزبانی از باش��گاه های فوتبال، راه 

ندادن راننده کامیون ایرانی مقیم کانادا به امریکا به دلیل 
داشتن اسم فامیل »س��لیمانی«، صادرنکردن ویزا برای 
تاجران ایرانی و دو مورد محدودیت برای وزیر امور خارجه 
ایران در سفر به نیویورک و داووس، نمونه ای از تازه   ترین 
اعمال فش��ار  ها به ایران است. این فهرس��ت که می توان 
مواردی اینچنینی به آن افزود، ظاهراً نشان می دهد غرب 
در ادامه فشار حداکثری، همتراز رجزخوانی هایش گزینه 

مطلوب و موثر دیگری ندارد. 
ممکن است گفته شود این برداش��ت، تصوری غلط است و 
امریکایی   ها فعالً فقط فتیله را پایین کشیده اند، همان طور که 
اگر دو یا سه سال پیش وضع تحریم های حال حاضر را گوشزد 

می کردیم، عده ای آن را ممکن نمی دانستند. 
به دو دلیل می توان تأکید کرد که گزینه های بعدی تحریم 
بس��یار محدود و غیرمؤثر خواهد بود. دلیل اول در ماهیت 
تحریم های اولیه نهفته است و اینکه هر اقدامی از این پس در 
مقایسه و نسبت با تحریم های نفتی و بانکی کوچک خواهد 
بود. دیگر این که برای امریکایی   ها دلیلی وجود ندارد که فتیله 
تحریم   ها را پایین بکشند و به اموری دست چندم روی بیاورند. 
پس اگر گزینه های اخیر آنها برای اعمال فشار، در همین حد 
و حدود است، این به معنی خالی بودن بعد تحریم های جدید 
است. از طرفی هدف امریکا مشخص است و آنها چهارنعل به 
سوی این هدف می شتابند و هرگونه تأخیری را با توجه به 
نزدیک شدن به زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری 
امریکا به زیان خود می دانند. بنابراین طبیعی است که امریکا 
در این مرحله از فشار حداکثری به س��وی »ناراضی سازی 

عمومی « پیش برود اما ماهیت تحریم ه��ا، محدودیت   ها و 
فشارهای هفته های اخیر که به چند مورد آن اشاره شد، نشان 
می دهد که اگرچه قابل مقایسه با تحریم های اولیه نیست، اما 
انتخاب آنها از جهت بازتاب آن در میان عموم مردم و به امید 
تأثیر بر افکار عمومی بوده است. همین دیروز وزیر خارجه 
امریکا گفت: »نارضایتی مردم ایران ثمره تحریم های امریکا 
بوده  است و بازدارندگی اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک که 
امریکا به وجود آورده  است، به نتیجه دلخواه امریکا منتهی 

خواهد شد.« 
بنابراین فهم درس��ت از تحریم   ه��ا و محدودیت های اخیر 
امریکا نش��ان می دهد که امریکا و اروپا برای تحریم بیشتر 
ایران، چیز دندان گیری در دست ندارند اما دلخوش به همین 
محدودیت   هایی هستند که به زعم آنان موجب نارضایتی در 

بدنه جامعه ایران شود. 
به نظر می رس��د برای ملت ما که تحریم ه��ای به قول وزیر 
خارجه امریکا »کمرشکن« امریکا را تاب آورده و االن در حال 
اجرای فن بدل آنها است، عبور از محدودیت هایی که بیشتر 

بار روانی دارد، کار دشواری نخواهد بود.
کافی است مردم ایران که بارها از رئیس جمهور دلقک و کذاب 
امریکا و وزیر خارجه هم شأن او شنیده اند که »امریکا پشتیبان 
و هوادار مردم ایران است«، مقایسه کنند که این دروغگوهای 
فراموشکار، این بار تحریم های امریکا را موجب خرد شدن 
س��تون فقرات ملت ای��ران نامیده اند! در چنین ش��رایطی 
امریکایی ها چقدر امید دارند که بتوانند بر اراده و روان مردم 

ایران اثر منفی بگذارند؟!

استقال و شهر خودرو با    ورزشی
برت�ری مقاب�ل الکویت 
کویت و الرف�اع بحرین در پلی آف لي�گ قهرمانان، 
داش�تند.  آس�يا  در  مقتدران�ه ای  ش�روع 
در شروع مرحله دوم پلی آف لیگ قهرمانان آسیا دیشب 
استقالل و شهر خودرو به عنوان دو نماینده کشورمان در 
این رقابت  ها به مصاف حریفان شان رفتند، دو تیمی که 
با توجه به تصمیم توهین  آمیز و سیاس��ی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به جای میزبانی در تهران و مشهد در زمین 
بی طرف و امارات میزبان حریفان شان بودند. در چنین 
شرایطی دیشب استقالل در دبی به مصاف الکویت کویت 

و ش��هر خودرو به مصاف الرفاع بحرین رفتند. استقالل 
مقابل الکوی��ت از همان دقایق اول برتر نش��ان داد و در 
دقیقه 27 بود که شیخ دیاباته در ادامه روند گلزنی هایش 
با یک گل دیدنی استقالل را یک بر صفر پیش انداخت، 
در نیمه دوم در دقیقه 52 باز هم دیاباته برای اس��تقالل 
گل زد تا نتیجه کار 2 بر صفر به نفع ش��اگردان مجیدی 
شود. در دقیقه 59 وریا غفوری روی یک ضربه ایستگاهی 
دیدنی گل س��وم را وارد دروازه الکویت کرد تا در نهایت 
استقالل با نتیجه 3 بر صفر حریف کویتی اش را شکست 
دهد، آن هم در روزی که عالوه دیاباته و غفوری، س��ید 
حسین حسینی دروازه بان استقالل هم روز پر فروغی را 

پشت سر گذاشت و با واکنش های دیدنی اش، کویتی  ها 
را در حسرت گل باقی گذاشت. استقالل با این پیروزی در 
روز سه   شنبه در مرحله سوم پلی آف در دوحه به مصاف 
الریان قطر می رود تا در صورت پیروزی در این مسابقه به 

مرحله گروهی صعود کند. 
در دیگر بازی دیروز شهر خودرو هم مقابل الرفاع بحرین 
توانس��ت با گل های محمدرضا خلعتبری و صالح طاهر 
با نتیجه 2 بر یک پیروز ش��ود تا نمایندگان کش��ورمان 
شروع مقتدرانه ای در آسیا داشته باشند. شهر خودرو روز 
سه   شنبه در قطر به مصاف السیلیه می رود تا در صورت 

برتری مجوز حضور در مرحله گروهی را دریافت کند. 

  اجتماعی رئیس جمهور چین گفته است 
»کرون��ا به س��رعت در حال 
شیوع است؛ چین در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است«. 
هراس کرونا حاال دیگر محدود به چین نیست. فراتر از آسیا، 
اروپا، امریکا، آفریقا و استرالیا را هم به تکاپو انداخته است و هر 
روز از یک گوشه جهان قربانی می گیرد. در منشا پیدایش این 
ویروس کشنده هم اختالف اس��ت: مار یا خفاش؟! چین دو 
پروژه بیمارستانی عظیم را در دست گرفته تا ظرف ده روز 
آینده چند هزار تخت بیمارستانی مخصوص ویروس مرگ 
راه اندازی کند تا شاید جلوی ش��یوع بیش از پیش کرونا را 

بگیرد. چند شهرچند ده میلیونی هم در چین قرنطینه کامل 
شده اند و هیچ ارتباطی با بیرون از شهر ندارند، اما باز هم روز 
گذشته خبر رسید که کرونا در فرانسه و امریکا قربانی گرفته 
اس��ت. این یعنی باید کامالً مراق��ب و مترصد بود. وضعیت 
کشورمان در این بین خوب گزارش شده است و مسئوالن 
بهداشتی تدابیر الزم را در فرودگاه   ها و هر مکان دیگری که 
الزم باشد اندیشیده اند؛ تاکنون مورد مشکوک به کرونا هم در 
ایران گزارش نشده است، اما همه اخبار و شواهد نشان هشدار 
جدی می دهند که باید هوشیار بود.   روز گذشته رسانه های 
 چینی از جلس��ه اضط��راری کابینه دولت چی��ن با حضور 

»ش��ی جین پینگ« رئیس جمهور این کشور برای بررسی 
راه های مقابله با ویروس مهلک کرونا خبر دادند. شی در این 
جلسه که در میانه تعطیالت سال نوی چینی برگزار شده است 
گفت: »کشور با وضعیت وخیمی روبه رو است و ویروس به طور 
گسترده ای در حال گس��ترش است«. هنگ کنگ هم برای 
مبارزه با کرونا ش��رایط اضطراری اعالم کرده است. مقامات 
وزارت بهداشت چین روز گذشته اعالم کردند که تا جمعه 
شب ۱27۸ مورد ابتال به این ویروس کشف کرده اند که 237 

نفر از این افراد حالشان وخیم گزارش شده است.  
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 پيام رهبر انقاب 
به انجمن های اسامی دانشجویان اروپا:

حوادث امروز از سربرآوردن 
يك پديده يکتا خبر می دهد

  شهادت ها، قدرت نمایی های نظامي، حضور بي نظیر مردمي، 
روحیه قوي و عزم راسخ جوانان، در کنار هزاران مجموعه فعال 
در عرصه دان��ش و فناوري، و نیز رویک��رد دیني و معنوي در 
بخش عظیمي از جوانان سراسر کش��ور، همه از سر بر آوردن 

یک پدیده یکتا در جهان امروز خبر می دهد |   صفحه 2

ويژه  هاي جوان  

  حمله مجيد انصاري به نيروهاي مسلح 
صفحه 2با چاشني دروغ
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غنی سازی اتمی به ميزان دلخواه

جهان در وحشت ویروس اژدها

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 6 بهمن 1398   -   30 جمادی االول 1441
سال بيست و یکم- شماره 5853 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

 ظريف: 
 سلطه پذيری اروپا  

از امريکا فاجعه است
  هرکسی یکجانبه گرایی را بپذیرد، به آن کمک کرده است. اروپایی     ها 
با ما تماس می گيرند و می گویند متأسفيم، ما نمی توانيم کاری بکنيم. 
اروپا  قادر به ایس�تادگی مقابل ترامپ نيست. کشورهای اروپایی هيچ 
مبنای قانونی برای توس�ل به مکانيس�م ماش�ه ندارند  زیرا اروپایيان  
نمی توانند صرف آنکه اروپایی و چش�م آبی هس�تند، موضوعی را به 

شورای امنيت ارجاع دهند | صفحه 15
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