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   ايران انقالبي، ايران قاجار و مصدق و پهلوي نيست
علي عليزاده در توئيتي نوش��ته: هفت��ه پيش دولت 
محافظه كار بريتانيا كه با بحران هاي فراوان به خاطر 
برگزيت روبه رو اس��ت نفتكش ايران را توقيف كرد تا 
براي امريكا دم تكان دهد. حاال سپاه نفتكش بريتانيا را توقيف كرده تا 
به آنها بياموزد ايران انقالبي، ايران زمان قاجار و مصدق و پهلوي نيست. 

يكي بزني دو سه تا مي خوري. دمت هم چيده مي شود. 
........................................................................................................................

   انگليس بداند زمان باج گيري گذشته است
 سيدمحمد حس��يني نوش��ته: عناصر مؤمن )نيروي دريايي سپاه( با 
مطالبه مردم و رهبري يك  نفتكش انگليس��ي را توقي��ف كردند تا به 
دزدان و راهزنان دريايي  انگليس تفهيم شود كه زمان قلدري و باج گيري 

سپري شده است!
........................................................................................................................

   وقت گرفتن غرامت از انگليس
 علي سيستاني نوش��ته: وقتشه خانواده ش��هدا از دولت انگليس براي 
گرفتن غرامت ش��كايت كنند و كش��تي و محموله ها ب��راي پرداخت 
خسارت به اين عزيزان مصادره بش��ه. وقتشه غرامت كشتار ۹ميليون 

ايراني بي گناه رو از انگليس خبيث بگيريم. 
........................................................................................................................

 بخشي مهم از تاريخ ايران
فرشاد مهدي پور نوشته: دقت داريد در حال مشاهده چه بخشي از تاريخ 
ايران هستيم؟ بعد از ۳۰۰ سال استيصال در برابر غرب، پهپاد جاسوسي 
امريكا را زده ايم و حاال نفتكش هاي انگليس��ي را توقيف مي كنيم. اين 

همان عظمت ايران است كه خميني كبير وعده اش را داده بود. 
........................................................................................................................

   من و گرز و ميداِن افراسياب
حسين دهباشي با انتشار تصاوير شناورهاي نظامي ايران در خليج فارس 
در مورد توقيف نفتكش انگليس توسط ايران نوشته: حافظه ات از فرط 
هيجان ياري نمي كند. دنبال كلمه اي، عبارتي، خاطره اي مي گردي كه 
در شأن امشب؛ امشبي كه هرگز تا پيش از آن نام خليج فارس به نشانه 
تسلّط ايران بر اين امواج نيلگون چنين بامسّما نبوده است، باشد. ثبت 
روايت اين ايام اما در توان مورخان نيس��ت. شاعري در قواره  فردوسي 
مي خواهد! چو فردا برآيد بُلند آفتاب / من و گرز و ميداِن افراس��ياب/ 

چنانش بكوبم به گرِز گران/ كه پوالد كوبند آهنگران... 
........................................................................................................................

  موعد فرار از خليج فارس
كاربري ب��ه نام  آي پاراس��ي س��ادات در توئيتر نوش��ته: وقتي ترامپ 
مي خواست با خفت از سوريه فراركند، با كمك رسانه سعي كرد پرتاب 
چند موشك به سوله هاي خالي را به حس��اب قدرت نمايي بگذارد، اما 
همه پشت اين عمليات رواني خواري امريكا را ديدند. حاال انگار موعد 
فرار امريكا از خليج فارس فرارسيده كه مي خواهد با شوي زدِن پهپاد 

صداي فرارش را مخفي كند.
........................................................................................................................

   ملوان شان چرا گم شد؟!
كاربري به نام شهاب نوشته: بعد از اعالم سپاه كه گفته پهپادهاي ايران 
همه سالمند، امريكايي ها در حال شمارش پهپادهاي خودشون هستن! 
ولي اين وسط چرا يه ملوان امريكايي از ناو يواس اس آبراهام لينكن گم 

شد؟ آخه نامردا... چی كار دارين مي كنين با امريكا؟!
........................................................................................................................

   همه پهپادهايشان را بشمارند!
 عطيه سادات هاشمي توئيت زده كه: امريكا ميگه پهپاد ايراني رو زديم. 
ايران هم ميگه مال ما نبوده، احتماالً پهپاد خودت��ون رو زديد... همه 

كشورهاي همسايه پهپادهاشون رو بشمرن ببينيم مال كيه اين.
........................................................................................................................

   سالح ترساندن از بي آبي
كاربري به نام بهنام نوشته: پازل وقتي كامل ميشه كه از 1۰سال پيش به 
مغز ايراني تزريق كردند كشاورزي را تعطيل نكنيد آب نخواهيد داشت. 
حاال كه با سياست هاي اشتباه و پيروي از توصيه آنها متكي بر واردات 
گندم شديم دارن سوخت كش��تي ها رو قطع مي كنن كه كشور دچار 

كمبود بشه! سالح ترساندن از كم آبي بخشي از استراتژي آنها بود. 
........................................................................................................................

    مهم تر از جوان بودن، با انصاف بودن است
 سياوش آقاجاني نوشته: آذري جهرمي از يك طرف ميگه  صداوسيما رو 
نگاه نمي كنم از طرف ديگه ميگه صداوسيما من رو سانسور كرده! اونم 
در حالي كه تلويزيون مستمراً خودش و اخبار حوزه ش رو داره پوشش 
ميده! اينجاست كه بايد گفت مهم تر از جوان بودِن مديران، منصف و 

باتقوا بودنشونه. 

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
  پرونده تحصيلي »حسين فريدون«
دوباره در مجلس به جريان افتاد

رئيس كميس�يون آموزش و تحقيقات مجلس از به جريان افتادن 
دوباره پرونده تحصيلي برادر رئيس جمهور در اين كميسيون خبر داد. 
محمدمهدي زاهدي رئيس كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به آخرين وضعيت 
پرونده تحصيلي حسين فريدون برادر رئيس جمهور در اين كميسيون، 
گفت: در دوره رياست آقاي عارف بر كميس��يون اين پرونده مسكوت 
مانده بود كه قرار بر اين شده تا اين موضوع را در روزهاي آينده تعيين 

تكليف كنيم. 
وي ادامه داد: كميته س��ه نفره اي كه براي بررسي اين موضوع تشكيل 
شده بود در چند ماه گذش��ته گزارش خود را ارائه كرده است كه بايد 
اين موضوع را تعيين تكليف و گزارش نهايي را به هيئت رئيسه مجلس 

ارائه كنيم. 
   ماجراي پرونده حسين فريدون چه بود؟

موضوع پرونده تحصيلي »حسين فريدون« در تاريخ دهم بهمن سال 
1۳۹5، يعني در اوايل آغاز به كار دوره دهم مجلس شوراي اسالمي در 
دستور كار كميسيون آموزش پارلمان قرار گرفت، در آن زمان رياست 
اين كميسيون را محمدمهدي زاهدي به عهده داشت، بر همين اساس، 
زاهدي نيز به عنوان رئيس كميسيون و مسئول مستقيم پرونده، دستور 
تشكيل كميته سه نفره اي را براي بررسي ابعاد و جزئيات بيشتر پرونده 

صادر كرد. 
سه نفر از اعضاي كميسيون آموزش مجلس، شامل سيدجواد ابطحي، 
محمد قمي و كارن خانلري اعضاي كميته بررس��ي پرونده تحصيلي 
»حسين فريدون« در كميسيون آموزش بودند كه رياست اين كميته 
به محمد قمي س��پرده ش��د. طبق گفته اعضاي كميس��يون آموزش 
مجلس و نيز اعضاي كميته سه نفره بررسي پرونده تحصيلي »حسين 
فريدون« از جمله س��يدجواد ابطحي، نتيجه بررسي هاي اين كميته 
به دليل تعلل هاي محمد قمي، به زمان رياست زاهدي بر اين كميسيون 
نرس��يد تا جايي كه در تاريخ 2۹خرداد سال گذش��ته، سكان رياست 
كميسيون آموزش پارلمان به محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد 

)اصال ح طلبان( مجلس واگذار شد. 
در قريب به يك س��ال رياس��ت محمدرضا عارف در كس��وت رياست 
كميس��يون آموزش و تحقيق��ات مجلس او درباره يك��ي از مهم ترين 
دس��توركارهاي كميس��يون تحت امرش كه به  نظر مي رسيد پرونده 

تحصيلي »حسين فريدون« است هيچ اظهار نظري نكرد.

عضو فراكسيون اميد:
طرح مذاكره موشكي برای ايران هراسي است

ترامپ ت�الش مي كند ب�ا مان�ور روي توان موش�كي 
كش�ورمان، به سياس�ت ايران هراس�ي دام�ن بزند. 
عل��ي كاظمي باباحيدري عض��و فراكس��يون اميد مجلس 
در گفت وگو ب��ا خانه مل��ت، در رابطه با ادعاه��اي تكراري 
امريكايي ه��ا مبني بر وج��ود آمادگي ب��راي مذاكره بدون 
پيش ش��رط با كش��ورمان، گفت: ترامپ ت��الش مي كند با 
مانور دادن در خصوص توان موشكي كشورمان، به سياست 
ايران هراسي دامن بزند. رئيس جمهور امريكا ديدگاه كاسبكارانه دارد از اين رو مي خواهد با 
زدن برچسب تهديد به ايران، توليدات كارخانجات اسلحه سازي كشورش را به كشورهاي 

منطقه بفروشد. 
وي ادام��ه داد: امريكايي ها كه به اذعان خودش��ان داعش را به راه انداختند و به توس��عه 
تروريسم افراطي دامان زدند، چطور ادعا مي كنند توان دفاعي ايران تهديدآميز است. ايران 
هيچ گاه تهديد براي كشوري محسوب نشده اما هر تهديد عليه منافع ملي را قاطعانه پاسخ 

داده و در نطفه خفه مي كند. 
عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اس��المي خاطرنش��ان كرد: بايد اذعان كرد قدرت 
موشكي كش��ورمان براي حفظ امنيت و دفاع از خاك ايران است نه تجاوز به كشور ديگر 
و طبق قوانين بين المللي اظهارنظر در خصوص توانايي دفاعي كش��ورمان از سوي هيچ 

كشوري پذيرفته شده نيست. 

مسئوليت تردد امن كشتي هاي جهان در تنگه هرمز 
به عهده جمهوري اسالمي ايران است و ما هيچ گونه 
برنمي تابي�م.  را  زمين�ه  اي�ن  در  بي قانون�ي 
محمدجواد جمالي نوبندگاني عضو كميس��يون امنيت 
ملی و سياس��ت خارجی مجلس در گفت وگ��و با مهر با 
اش��اره به توقيف يك فروند نفتكش انگليس��ي در تنگه 
هرمز، اظهار داش��ت: مس��ئوليت تردد امن كشتي هاي 
مختلف جهان در تنگه هرمز به عهده جمهوري اس��المي ايران اس��ت و ما هيچ گونه 
بي قانوني در اين زمينه را برنمي تابيم. ناوگان و كشتي هاي همه كشورهاي جهان فارغ 
از اينكه با چه پرچمي باشند، بايد قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران را هنگام 
ورود به آب هاي سرزميني ما رعايت كنند كه به علت عدم رعايت اين مسئله حقوقي 

از سوي انگليسي ها، نفتكش آنان توقيف شد. 
وی با بيان اينكه انگليس��ي ها بر اين باورن��د كه نفت�كش آنه��ا بايد در آب هاي 
بي�ن المللي خلي�ج ف�ارس به راحتي عبور كند و در مق�ابل خود دست به راه�زني 
دريايي مي زنند و نفتك�ش ما را توقي�ف می كنند، گفت: ما بايد به صورت ج�دي 
و از ط�ريق س��ازم�ان ملل و مراج�ع قان�وني بين الملل��ي پيگير آزادي نفتكش 
كش�ورم�ان باشي�م و نه�ادهاي بين الملل�ي هم بايد سياست يك بام و دو ه�واي 

خود را كنار بگ�ذارند.

جمالي نوبندگاني:

ايران بي قانوني در تنگه هرمز را برنمي تابد
اروپايي ها فقط نمايش ب�ازي مي كنند و حرف هاي 
قشنگ مي زنند در حالي كه حرف بدون عمل براي 

ما قابل قبول نيست. 
عالءالدي��ن بروجردي عضو كميس��يون امني��ت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
اظهارات اخير كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
مبني بر اينكه اگر غرب تعهداتش را انجام ندهد، صنعت 
هسته اي به چهار س��ال قبل بازمي گردد، اظهار داشت: چهار س��ال قبل ما هيچ گونه 
محدوديتي نداشتيم و اگر طرف مقابل در برجام به تعهداتش عمل نكند، قطعاً به شرايط 

پيش از توافق هسته اي بازمي گرديم. 
وي با بيان اينكه اروپايي ها نشان داده اند نمي خواهند براي حفظ برجام هزينه كنند، 
گفت: آنان فقط نمايش بازي مي كنند و حرف هاي قشنگ مي زنند در حالي كه حرف 

بدون عمل براي ما قابل قبول نيست. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تأكيد بر اينكه شوي سياسي 
غرب غيرقابل قبول است، تصريح كرد: اروپا از فرصت ۶۰روزه اي كه در اختيار داشت به 
خوبي استفاده نكرد، برجام يك توافق هسته اي دو طرفه است و اروپايي ها بايد بدانند 
كه اگر باز هم اقدامي براي حفظ برجام انجام ندهند، ايران در تصميمش ُمصر است و با 

قاطعيت تعهدات خود را كاهش مي دهد.

بروجردي:

اروپايي ها فقط حرف هاي قشنگ مي زنند

چهرهها

برخ�ورد دولت با صداوس�يما از اي�ن باب اس�ت كه جلوي 
روي�ه افش�اگري را بگي�رد و معم�والً اگ�ر كس�ي ريگ�ي 
در كفش�ش نباش�د نباي�د با اي�ن مس�ائل برخ�ورد كند. 
به گزارش راه دانا، رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي در واكنش به تحريم صدا و سيما توسط دولت، گفت: اگر 
اين اتفاق منجر به اين شود كه تك صدايي در جامعه حكمفرما 
شود، خيال بدي است. اينكه اجازه ندهيم هيچ كسي حق داشته 
باشد به غير از چيزي كه ما فكر مي كنيم فكر كرده يا حرف بزند و 

با ديگران بدون سعه صدر برخورد كنيم بسيار بد است. 
وي با اشاره به اينكه بعضاً تعبيرهايي نيز مبني بر اينكه »بروند به 
جهنم يا در كشور جايي ندارند« مي شد، اظهار داشت: متأسفانه 
اين ادبيات در دولت بسيار فراوان وجود دارد و منجر به اين شده 
اس��ت كه يا بايد در جامعه هر كس��ي كه حرف مي زند از طريق 
خواسته ها و تريبون آنها حرف بزند يا اگر كسي بخواهد حرفي 
غير از حرف دولت بزند حتماً بايد با آن برخورد شود. برخورد هاي 
اينچنيني روحيه ديكتاتوري اس��ت كه در قوه مجريه ما وجود 

دارد زيرا پول ها و اعتبارات دس��ت آنهاست تا اگر بخواهند زبان 
مخالفان را ببندند. 

    سريال »گاندو« كاماًل كارشناسي بود
وي گفت: سريال گاندو كاماًل كارشناس��ي بود و مورد استقبال 
مردم قرار گرف��ت، همچني��ن در ارزيابي هاي ص��ورت گرفته 
باالترين س��طح بيننده را طي س��ال هاي اخير داش��ته است و 

نمايندگان در ي��ك روز با جمع آوري 155 امضا از اين س��ريال 
تقدير و تشكر كردند. 

حجت االسالم پژمانفر با اش��اره به اينكه اميدواريم سريال هاي 
اينچنيني بتواند نيمه هاي پنهان و مس��ائلي كه پشت صحنه ها 
مي گذرد را به مردم نش��ان دهد، افزود: بايد اين مسئله روشن 
شود كه عده اي يك روز به دروغ اعالم كردند پول هايي كه وارد 
مملكت شده است بر اساس توافق برجام بود. امروز روشن مي شود 
كه پول مذكور بر اساس تحويل جيسون رضائيان به امريكايي ها 
مبادله شده است، نمايش اين مسئله در سريال گاندو دم خروس 
را بيرون زد، مردم ما حق دارند و بايد واقعيت ها و پشت صحنه اي 

كه عده اي تالش دادند پنهان كنند نشان داده شود. 
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: متأسفانه رويه 
دولت در برجام نيز همين ب��ود، مذاكرات را پنهان مي كردند 
و حتي نماين��دگان مجلس از مذاكرات آنه��ا مطلع نبودند و 
معلوم نبود پش��ت صحنه چه مي گذرد و سريال گاندو نيز به 

اين مسئله پرداخت. 

حجت االسالم پژمانفر با اشاره به اينكه برخورد دولت از باب اين 
اس��ت كه جلوي اين رويه را بگيرد و معموال اگر كسي ريگي در 
كفشش نباشد نبايد با اين مسائل برخورد كند، گفت: فكر مي كنم 
آقايان نگران موضوعات ديگري هس��تند كه ممكن است برمال 

شود و بخشي از اقدامات پنهان آنها را آشكار كند. 
وي افزود: سريال گاندو كه باالخره پخش شد اما اگر اينها نتوانند 
جلوي افش��اگري هاي اينچنيني را بگيرند خيلي از مسائلي كه 
وضعيت آنها و دروغ هاي گفته شده را برمال مي كند، آشكار شده 

و با آن مخالفت خواهد شد. 
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در خاتمه خاطر نشان داشت: 
صدا و سيما اشكاالت فراواني دارد و ما نيز به بخش هاي مختلفي 
از آن به ويژه در حوزه سبك زندگي و تاثيرات فرهنگي عميقي كه 
برخي از سريال ها و برنامه هاي توليدي و پخش شده دارد اعتراض 
داريم اما در حوزه اجتماعي، سياسي و خبر موفق عمل كرده و 
بايد در اين حوزه تقويت شود و محتواهايي كه بتواند روشنگري 

كند در صدا و سيما داشته باشيم.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس:

تحريم صدا و سيما يعنی ريگی به كفش دولت است

خبر

نگاهي به راهبرد گام به گام ايران مقابل زياده خواهی امريكا در منطقه

ميوه دفاعی ايران در منطقه چيده شد
امنيت تنگ�ه هرمز ب�ا برنامه گام ب�ه گام ايران 
در ح�ال تبدي�ل ش�دن ب�ه مهم تري�ن ب�رگ 
برن�ده ته�ران در مقاب�ل زياده خواهي ه�ا و 
تحريم ه�اي يك جانب�ه امريكاس�ت، ب�دون 
آنكه اخاللي ج�دي در رفت و آم�د بين المللي 
مهم تري�ن منطق�ه درياي�ي دنيا ايجاد ش�ود. 
زماني كه توافق هسته اي بين ايران و شش قدرت 
جهاني در وين پايتخت اتريش به نقطه نهايي رسيد 
و ايران در قبال لغو بس��ياري از تحريم ها با كاهش 
چشمگير توان هسته اي خود موافقت كرد، برخي 
از كارشناس��ان اين نكته را مطرح كردند كه نحوه 
انجام تعهدات و پايبندي طرفين با توجه به مسير 
انجام آنها مي تواند زمينه سوءاستفاده غرب از ايران 

را فراهم كند. 
زماني كه برجام به روز اجرا رسيد و كاهش توانمندي 
هسته اي ايران عملياتي شد، اتفاقات بعدي نشان داد 
اين نگراني چندان بيجا نبوده اس��ت. عدم كاهش 
چش��مگير تحريم ها به گونه اي كه بتواند ساختار 
آن را به صورت جدي در هم بكوبد، س��بب ش��د تا 
بانك هاي بين المللي از همكاري با ايران استنكاف 

كنند. 
مهم ترين نگراني اين بانك ها جريمه هاي وحشتناك 
دفتر كنترل سرمايه هاي خارجي وزارت خزانه داري 
امريكا ي��ا اوفك ب��ود كه س��ر ب��ه ميلياردها دالر 
مي گذاش��ت. در كنار اين ادامه ممنوعيت استفاده 
از چرخه دالر براي تس��ويه حساب مبالغ مرتبط با 
معامالت ايران نيز سبب شد برداشته شدن تحريم 
استفاده از سامانه پيام رسان سوئيفت فايده اي براي 

شبكه مالي كشورمان نداشته باشد. 
زماني كه ولي اهلل س��يف در حاشيه كنفرانس بانك 
جهاني در واشنگتن به ديدار وزير خزانه داري وقت 
امريكا رفت، ايران متوجه شد براي رسيدن به منافع 
اقتصادي برجام بايد گام هاي بيش��تري بردارد كه 
يكي از آنها اجراي اس��تانداردهاي گروه ويژه اقدام 
مالي يا FATF بود كه بخش هاي مهمي از امنيت 

ملي ايران را تحت تاثير قرار مي داد. 
در ادام��ه ني��ز روي كار آم��دن دونال��د ترام��پ 
رئيس جمه��ور فعلي امريكا و سياس��ت يك جانبه 
وي در خصوص خروج از برجام س��بب شد تا تمام 
تحريم هاي يك جانبه عليه اي��ران بازگردد و حتي 
تمام معافيت هاي نفتي در ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري نيز لغو ش��ود؛ اقدامي كه حتي دولت باراك 

اوباما به سمت آن حركت نيز نكرد. 
  چرا ايران سراغ تنگه هرمز رفت

در مقابل اين فشار سهمناك امريكايي ها 12شرط 
براي مذاكره با ايران تعيين كردند كه براي اولين بار 
مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا سال گذشته آن 
را در بنياد هريتيج بيان كرد. پذيرش اين 12شرط 

نيز معنايي جز تسليم ايران نداشت. 

اگر چه امريكايي ها براي شروع مذاكره اين 12شرط 
را ديگر تكرار نمي كنند، اما نگاهي به سخنان مقامات 
اين كشور از جمله دونالد ترامپ نشان مي دهد در 
صورت آغاز مذاكرات دوباره نيز اين شرط ها بار ديگر 

به ميز مذاكره باز مي گردند. 
در مقابل اين هجمه و پس از يك سال صبر ايران به 
تدريج شروع به كاهش تعهدات برجامي خود كرده 
و كار را از افزايش توليد اورانيوم آغ��از و با افزايش 
ميزان غني سازي آن ادامه مي دهد. اين اقدام اگرچه 
توانست اروپايي ها را به تكاپو بيندازد تا كانال مالي 
براي تبادل كاال بين دو طرف را به راه بيندازند، اما با 
توجه به ماهيت نگاه دولت ترامپ به مسئله مذاكره 
با دولت هاي متخاصم و همچنين زمانبر بودن مسير 
رسيدن برنامه هسته اي ايران به توان قبل از برجام، 
تهران بايد كارت هاي جديدي براي مقابله با دولت 

ترامپ فراهم مي كرد. 
   برگ برنده ايران رو مي شود

امريكايي ها براي مذاكره با تهران خواس��تار مطرح 
شدن دو موضوع برنامه موش��كي و توانمندي هاي 

منطقه اي ايران براي روي ميز بازي هستند. 
بنا به داليل مختلف ايران تمايلي به مذاكره بر سر 
اين دو موضوع ندارد، چراكه حوزه هاي فوق را يك 

خط قرمز در ترتيبات امنيت ملي خود مي داند. در 
اين ميان و از زماني كه بحث صفر ش��دن صادرات 
نفت ايران در رس��انه هاي غربي مطرح ش��د، ايران 
بحث تنگه هرمز و امنيت صدور نفت از اين منطقه 
مهم را به عنوان يك حربه جدي در مقابل اين اقدام 

امريكا به ميدان آورد. 
ب��راي اولين ب��ار حس��ن روحان��ي رئيس جمهور 
كشورمان در سفر به س��وئيس و در جمع ايرانيان 
مقيم اين كش��ور با اش��اره به اقدامات امريكايي ها 
تصريح كرد: هدف واقعي امريكا از تحريم، فش��ار 
به زندگي مردم اس��ت ام��ا آنها ادع��ا مي كنند كه 
مي خواهند به دولت ايران فشار وارد كنند، اما وقتي 
واردات مايحت��اج ضروري مث��ل دارو و نهاده هاي 
دامي را تحريم كنند، به چه  كسي فشار وارد خواهد 
شد؟ امريكايي ها مدعي ش��ده اند كه مي خواهند 
به طور كامل جلوي صادرات نفت ايران را بگيرند. 
آنها معني اين حرف را نمي فهمند، چراكه اين اصاًل 
معني ندارد كه نفت ايران صادر نش��ود و آن وقت 
نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستيد اين كار 

را بكنيد تا نتيجه اش را ببينيد. 
از آن زمان تاكن��ون مقامات دفاعی و ديپلماس��ي 
كشورمان طي يك سال گذش��ته بارها بر اين نكته 

تأكيد و آن را يكي از برگ هاي برنده ايران در مقابل 
غرب عنوان كرده اند. 

حاال و با توجه به تحوالت اخير به نظر مي رسد اين 
برگ برنده در حال نشان دادن ارزش خود است. 

اگرچه طي س��ال هاي گذش��ته برخ��ي تحوالت 
بين المللي در صحنه اقتصادي جهان سبب كاهش 
اهميت تنگه هرمز براي امريكا شده است، اما نگاهي 
به ليست مقاصد نفتكش هاي بين المللي كه از اين 
تنگه عبور مي كنند نش��ان مي دهد اروپا و ش��رق 
آسيا همچنان به صورت جدي به نفت اين منطقه 

وابسته هستند. 
برخي تص��ور مي كردند هر گونه اقدامي از س��وي 
ايران در اين منطقه به معناي بسته شدن تنگه هرمز 
و ايجاد يك بح��ران بين المللي اس��ت، با اين حال 
اقدامات چند ماهه نيروي دريايي س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي نشان مي دهد تهران با يك راهبرد 
چندمرحل��ه ای و ب��دون ايجاد هي��چ گونه اخالل 
جدي در رفت و آمد كشتي ها در حال اعمال قدرت 
خود در اين منطقه حس��اس و مهم است، البته در 
مقابل امريكايي ها اميدوارند در قالب يك عمليات 
بين المللي به نام »ديده بان« نقش ايران در تأمين 
امنيت اين منطقه را به چالش بكشند، اما نگاهي به 

محدوديت هاي امريكا و بي ميلي كشورهاي گوناگون 
به مشاركت در چنين عملياتي نشان مي د هد امريكا 

نبايد دل به اين عمليات ببندد. 
تا همي��ن االن هم تبعات بحراني ك��ه امريكايي ها 
مسبب ايجاد آن بوده اند، دامن مهم ترين شركت هاي 
بين المللي حمل و نقل كاال را گرفته و به عنوان مثال 
هزين��ه بيمه كش��تي ها در تنگه هرم��ز نزديك به 

1۰برابر افزايش داشته است. 
   امريكايي ها بايد درخواست هاي ايران را 

با دقت مرور كنند
ب��اراك اوبام��ا رئيس جمه��ور پيش��ين امريكا در 
سخنراني س��ال 2۰12 خود در دانش��گاه نظامي 
وست پوينت به اين حقيقت اش��اره كرد كه امريكا 
ديگر نمي تواند به استفاده از زور براي حل مشكالت 

جهاني اميدوار باشد. 
عملكرد دونال��د ترامپ رئيس جمه��ور امريكا در 
جريان ساقط ش��دن يك پهپاد نيروي دريايي اين 
كش��ور در درياي عمان نش��ان داد وي از هر گونه 
درگيري كه منجر به كش��ته شدن سربازان ارتش 
اين كش��ور يا صرف هزينه هاي بيشتر در خارج از 

امريكا شود، گريزان است. 
در كنار اين هيچ كدام از كشورهاي همپيمان امريكا 
همچون فرانس��ه و بريتانيا توانايي يك لشكركشي 
گسترده دريايي را در منطقه ندارند. طبيعي است 
كه در چنين حالتي امريكايي ها براي جمع كردن 
بحراني كه خود مسبب ايجاد آن بوده اند بايد وارد 
ميز مذاكره شوند و اين همان جايي است كه برگ 

جديد ايران به كار خواهد آمد. 
امتيازاتي كه ايران خواس��تار آن است كاماًل روشن 
است؛ برداشته شدن تحريم ها و بازگشت به موقعيت 
قبل از برجام بدون آنكه پاي مباحثي همچون برنامه 
موشك هاي بالستيك يا نقش ايران در سوريه و عراق 

به ميان آيد. 
به نظر مي رس��د دولت ترامپ هم ب��ه ضرورت اين 
مس��ئله پي برده و انتش��ار اخب��اري در خصوص 
مأموريت ويژه رند پال س��ناتور ميانه رو امريكايي 
براي مذاكره با وزير امورخارجه ايران را هم می توان 
در همين چارچوب تحليل كرد، البته اين نكته هم 
قابل درك است كه تا لحظه تصميم نهايي تهديدات 
امريكايي ها عليه ايران فزون��ي بگيرد، به خصوص 
آنكه كشوری همچون عربستان س��عودي و رژيم 
صهيونيس��تي به دنبال تش��ديد تنش ها هستند، 
اما واقعيت اين اس��ت كه ميوه برنامه دفاعي ايران 
در منطقه به ثمر رس��يده و هيچ ك��س به فكر يك 

درگيري نظامي گسترده با ايران نيست. 
امريكا بايد به زودي بايد فك��ري به حال برگ هاي 
برنده ايران كند و بار ديگر با دقت درخواس��ت هاي 
تهران براي بازگش��ت آرامش به مهم ترين منطقه 

دريايي دنيا را مرور كند.
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