
هشدار كرونايي به شهرداري تهران!
دكتر احمد نادري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره 
به آمار روز سه ش��نبه فوتي هاي كرونا در توئيتر نوشت: »تعداد فوتي هاي 
كرونا امروز در تهران به ۷۰ نفر رسيده. اين در حالي است كه شهردار تهران 
به طرز عجيبي بر ادامه طرح ترافيك اصرار دارد. به ايشان هشدار مي دهم كه 
مسئوليت قتل بسياري از شهروندان تهراني با اوست و چنانچه در تصميم خود 

تجديد نظر نكند، مجمع نمايندگان تهران در مجلس ورود خواهد كرد.«

 لباس كشاورزي 
حاال  لباِس جهاد  است

محمد اكبرزاده در واكنش به صحبت هاي روز گذشته سيد حسن نصراهلل 
توئيت كرد: معادالت جهاني دائم در حال تغيير اس��ت و عبور سالم از 
چالش ها نيازمند تشخيص دقيق صحنه و ارائه راه حل مناسب است. آنچه 
سيدحسن نصراهلل براي پيروزي لبناني ها در جنگ اقتصادي ترسيم كرد، 
تمركز بر بخش كشاورزي و خودكفايي در محصوالت اساسي بود! حاال 

لباس جهاد، لباس كشاورزي است!
س��يد امير چيني نيز در واكنش به صحبت هاي سيدحسن نصراهلل در 
خصوص پيشرفت هاي ايران نوش��ت: هنگام صحبت هاي ديشب سيد 
مقاومت در م��ورد آخرين تحوالت سياس��ي منطقه، ح��س كردم كه 
رئيس جمهور ايران در مورد دس��تاورد هاي جمهوري اسالمي صحبت 

مي كند و چه باشكوه و عزت و منطق از ايران حرف مي زند. 
همچنين كاربري با ن��ام »نورالهدي« توئيت كرد: مل��ت لبنان اگه به 
استراتژي پيش��نهادي سيدحس��ن نصراهلل كه ش��ما رو از اين بحران 
اقتصادي كه امريكا به وجود آورده نجات ميده، عمل نكرديد، بدونيد كه 

سال هاي قحطي سياهي كه فقط خدا مي داند در انتظارتان است. 

 براي سالمتي داوطلبان كنكور 
ضمانت مي دهيد؟

سيده زهرا حس��يني، خبرنگار، با مخاطب قرار دادن رئيس جمهور در 
توئيتر نوش��ت: »آقاي روحاني رئيس محترم س��تاد مقابله باكرونا! ما 
ازنزديك با مطالبات چند هزار نفري داوطلبان كنكور مواجه هستيم، 
برگزاري كنكور آن هم براي كساني كه مجبور هستند براي آزمون به 
شهرهاي ديگر سفر كنند، فقط ش��رايط بحراني را تشديد مي كند؛ آيا 

شما براي سالمتي تك تك داوطلبان ضمانت مي دهيد؟«

   علي اكبر كريمي:
او كه گفته بود، با يك كيف آمدم با همان 
كيف از مجلس مي روم، ح��اال كه رفت، با 
دست خودش محتويات كيف را نشان دهد، 
وگرنه قوه قضائيه، اين روزها كارش ش��ده 

بازشناسي رمز كيف هاي سحرآميز فساد!
  علي قلهكي:

در غياب سيس��تم نظارت��ي امنيتي براي 
رد صالحي��ت تاجگ��ردون و همچني��ن 
جريان س��ازي برخ��ي از اصلي تري��ن 
رس��انه هاي جبهه انقالب، زاكاني تا انتها 
براي رد اعتبارنامه تاجگردون ايستاد. خدا 
مي داند زاكاني اين چند روزه چه فشاري 
را بابت اين مب��ارزه با فس��اد تحمل كرد؛ 

خصوصاً از مثاًل خودي ها!
  محمد پاداش:

در جريان رد اعتبارنامه  تاجگردون، ۱۰۲ 
نماينده از مجلس اصولگرا هنوز دلش��ان 
با تاجگردون بود و ۲۱ نفر هم نظر خاصي 
نداشته اند. اگر مجلس ش��فاف بود، امروز 

بهترين آزمون براي ش��ناخت خودي ها و 
ناخودي ها و بي خودي هاي مجلس بود. 

  حسين دهباشي:
نماينده اي كه اعتبارش رد مي ش��ود، بايد 
از همان بهارستان يك س��ر برود به عدليه. 
يا ح��ق او و موكالنش ضايع ش��ده كه بايد 
شاكي باش��د از ديگر وكال يا حق مردمي را 
بلعيده كه بايد متشاكي شود به درخواست 
مدعي العموم. كمترين مجازاِت خاطي، تقّبل 

همه  هزينه هاي انتخابات مجدد است. 
  اميرحسين ثابتي:

با اينكه رد اعتبارنامه نمايندگان متخلف، حق 
قانوني مجلس است، متأسفانه از مجلس هفتم 
به بعد اعتبارنامه هيچ نماينده اي رد نش��ده 
بود و عماًل اين امكان قانون��ي براي برخورد 
با مفسدان به حاش��يه رفته بود. بزرگ ترين 
دستاورد رد اعتبارنامه تاجگردون احياي اين 

مسئله و هشدار به مفسدان بعدي است. 
  قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي:

با رد اعتبارنامه تاجگردون و قطع دس��ت 

ش��بكه فس��اد از مجل��س، منتظ��ر ورود 
قوه قضائي��ه پي��ش از گريخت��ن قاض��ي 
منصوري ها هس��تيم. دوران بخور و در رو 

به پايان رسيده است. 
  سعيد نوروزي:

اعتبارنام��ه تاجگردون رد ش��د و مجلس 
انقالبي از اين آزمون مهم س��ربلند بيرون 
آمد. مصونيت از او برداشته شده و مدتي قبل 
عليه او اعالم جرم شده بود. حاال بايد منتظر 
بررسي اتهامات و پرونده هاي فسادش در 

دادگاه باشيم. آقاي قوه قضائيه بسم اهلل!
  داود مدرسي يان:

اينكه يه ع��ده ميگن الحم��دهلل ماجراي 
تاجگ��ردون تمام ش��د، حاال بريم س��راغ 
معيشت مردم، دادن آدرس غلط است. مگر 
مبارزه با فساد و تخلفات گسترده و شبكه 
مافيا كه س��ال هاي س��ال در كشور ريشه 
دوانده اس��ت، جزو مطالب��ات اصلي ملت 
نيست؟! اتفاقاً مقدمه حل مسئله معيشت 

مردم مبارزه با اژدهاي فساد است. 

  سلمانه:
 رد اعتبارنام��ه تاجگ��ردون در صحن را 
مدي��ون زاكاني هس��تيم، نماينده اي كه 
بدون جوزدگي و بر اس��اس ادل��ه قانوني 
جلوي جريانات مختلف ايس��تاد. جالب 
است بدانيد امروز پزش��كيان در دفاع از 
تاجگردون در صح��ن غيرعلني صحبت 
كرد، دقيقاً همان كاري كه براي س��لمان 
خدادادي، نماينده مس��ئله دار دوره قبل 
انج��ام داده ب��ود! در دوره قبل��ي زاكاني 
بارها مخالفت خود را ب��ا تأييد اعتبارنامه 

تاجگردون، اعالم كرده بود!
  سيد علي موسوي:

لزوم ط��رح ش��فافيت آرای نمايندگان در 
بررسي اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون كاماًل 
مشهود شد! ۱۲8 رأي موافق به رد اعتبارنامه 
بودن كه بسياري از نمايندگان رسماً اعالم 
كردن؛ بايد مشخص شود ۱۰۲ رأي مخالف 
و ۲۱ رأي ممتن��ع مربوط ب��ه كداميك از 

نمايندگان مجلس انقالبي است!
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 آن كس كه خشيتي در دل دارد 
اميد هدايت دارد

آيت اهلل محمدشجاعي )ره(:
اگر انسان خدا را بشناس��د موجب خشيت است. اين يك حقيقت در 
وجود انسان است. اگر معرفت انسان كم باشد خشيت هم كم است و اگر 
هر چه بيشتر خدا را بشناسد و معرفت زياد داشته باشد، خشيت او بيشتر 
خواهد بود. توصيه مي كنم از خدا بخواهيد خشيتي در دل شما بيندازد. 
فكر نكنيد كه چيز خوبي است، بلكه بدانيد نداشتن خشيت مايه اصلي 
تمام جريانات و خسران ها و ضاللت هاست و داشتن خشيت هر اندازه 
باشد اصل و اساس همه حيات و س��عادت مي تواند باشد. فلذا بايد با 
تضرع از خدا بخواهيم كه خشيت دهد. فريب نخوريم به حرف كساني 
كه مي گويند مگر خدا ترسيدني است؟ هدايت براي كساني است كه 

خشيت دارند و آن كس كه خشيتي در دل دارد اميد هدايت دارد. 
منبع: كانال تلگرامي آيت اهلل محمد شجاعي)ره(

6| روزنامه جوان |  شماره 5970

تاجگردون را از بهارستان يك سره به عدليه ببريد
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به رد اعتبارنامه تاجگردون

س�رانجام گزارش كميس�يون تحقي�ق از اعتبارنامه تاجگ�ردون پ�س از چند هفته 
حاشيه سازي روز گذش�ته در مجلس به رأي گذاشته ش�د و نمايندگان مجلس با ۱۰۲ 
رأي موافق، ۱۲۸ رأي مخال�ف و ۲۱ رأي ممتنع از مجم�وع ۲۵۱ رأي ماخوذه با گزارش 
كميس�يون تحقيق كه اعتبارنام�ه وي را تأييد كرده ب�ود، مخالفت كردن�د. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي كه پيشتر بررسي و رد اين اعتبارنامه را نخستين آزمون مجلس 
يازدهم خوانده بودند، ضمن اس�تقبال از اين رأی مجلس از قوه قضائيه خواس�تند به 
پرونده تاجگ�ردون ورود كند. كاربران همچنين از نمايندگاني كه بررس�ي اعتبارنامه 
تاجگردون را كليد زده بودند، قدرداني و از رس�انه هايي كه از جريان مبارزه با فس�اد 

جاماندند انتقاد كردند. آنها همچنين خواستار شفافيت آرای نمايندگان در اين رأي گيري 
شدند. عليرضا زاكاني نيز كه مي توان گفت اصلي ترين و نخستين كسي بود كه جريان 
اعتراض به اعتبارنامه تاجگ�ردون را در روزهاي ابتدايي مجلس يازدهم به راه انداخته 
بود، در توئيتي نوش�ت: »هزاران درود و س�ام بر ملت ايران به ويژه مردم گچساران و 
باشت. گرچه مجلس در اصاح خود امروز گامي مهم برداشت، ولي تازه در آغاز راهيم. 
ان ش�اءاهلل گام اصلي، حركت در رفع مش�كات اقتصادي مردم خواهد بود. بي ش�ك 
خدمت به همگان علي الخصوص عزيزان گچساران و باشت اولويت نمايندگان مجلس 
مي باش�د. « در ادامه برخي از واكنش هاي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

   پيمان عليشاهی با انتشار تصويب فوق نوشت: »درست است كه دولت تقريباً اقتصاد مملكت را 
رها كرده، اما خودمان نبايد به خودمان رحم كنيم؟«

احمدزيدآبادي، فعال سياسي اصالح طلب 
و از محكومان فتنه 88، در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: تا پايان رياس��ت جمهوري 
حسن روحاني حدود يك سال باقي مانده 
اس��ت. او مي خواهد در اين يك سال چه 
كند؟ اين پرسش��ي اس��ت كه او كمترين 
عالقه اي به پاسخ به آن ندارد؛ چراكه اساساً 
پاسخي وجود ندارد. بنابراين، اقتصاد ايران 
در اين دوره همچنان در سراشيبي سقوط 
به قعر دره پيش خواهد رف��ت! اين ديگر 
يك نگاه بدبينانه نيست، نظر تقريباً عموم 
كارشناس��ان حوزه اقتصاد است. روحاني 
و اعضاي دولتش متأس��فانه اين واقعيت 
را پنهان مي كنند و اوضاع را متناس��ب با 
عالئق خود جلوه مي دهن��د. ظاهراً هدف 
اصلي آنها ماندن بر س��ر پس��ت هاي خود 

به بهاي نابودي اقتصاد ايران اس��ت. شايد 
اگر او به ناتوان��ي دولت خود ب��راي اداره 
اقتصاد ايران در اين وضعيت بغرنج اعتراف 
كن��د، حداقل تحركي ب��راي تغيير برخي 
رويكردهاي كلي ايجاد شود، ولي او به طرز 
حيرت انگيزي اص��رار دارد تا وضع را كم و 
بيش عادي جلوه دهد و بر حقايق هولناك 
زندگي روزمره مردم پرده پوش��ي كند. در 
واقع، ويراني اقتصاد يك كشور پيامدهاي 
سياس��ي و امنيتي بي نهايت خطرناكي به 
دنبال مي آورد و اين خطرات از هم اكنون 
در افق جامعه ايراني به طور هراس��ناكي 
آغاز به خودنمايي كرده است! آيا روحاني و 
دولتش با شيوه ناديده انگاري و پنهانكاري، 
عالقه مندند كه مسئول تمام فجايع آينده 

شناخته شوند؟

روحاني دنبال چيست؟

يك هفته پس از حمله ايراني ها به چهار تانكر در تاريخ ۱9 ماه می، اتاق وضعيت با من 
تماس گرفت و اعالم كرد كه گزارشي از يك انفجار يا شايد هم برخورد يك كاتيوشا 
در پارك زورا در محدود يك كيلومتري سفارت امريكا در بغداد داريم. من با دانفور 
و سپس پمپئو تماس گرفتم هيچ كدام از آنها اطالعي در اينباره نداشتند، اما همه 
هم نظر بوديم كه يك برخورد كاتيوشا در اين منطقه خبر مهمي بود. حدود ساعت 5 
عصر ترامپ توئيت كرد: »اگر ايران مي خواهد بجنگد، اين پايان رسمي ايران خواهد 
بود. هرگز امريكا را تهديد نكنيد!« روز بعد ترامپ از شايعاتي كه رسانه ها پيرامون 
درخواست امريكا براي گفت وگو با رهبر ايران منتش��ر مي كردند، گاليه كرد. او در 
توئيتر نوشت: »رسانه هاي جعلي يك اظهارنظر نوعاً غلط درباره تالش اياالت متحده 
براي مذاكره با ايران منتشر مي كنند. اين يك گزارش غلط است. ايران هر زمان كه 
آماده مذاكره باشد با ما تماس خواهد گرفت. اقتصاد آنها در حال فروپاشي است كه 
بسيار براي مردم ايران غم انگيز است!« اين در حالي بود كه روحاني اعالم كرده بود: 

»امروز شرايط براي گفت وگو مناسب نيست!«
من فكر مي كردم ايراني ها كار بهتري را نسبت به كارهايي كه اگر ترامپ بازمي گشت، 
انجام مي داد، انجام داده بودند. آنها علناً اعالم مي كردند كه مي دانند ترامپ به دنبال 
مذاكره است، اما مشاوراني چون بولتون فكر او را خراب مي كنند يا مثاًل مي گفتند 
ترامپ به دنبال صلح است، اما مشاوران او خواهان جنگ هستند! اين مواضع مانند 
حرف هاي كيم جونگ اون بود كه تالش مي كرد ميان ترامپ و س��اير مش��اوران و 
سياستمداران تفكيك ايجاد كند و در صحبت ها خود را خطاب قرار دهد. آنچه من 
را رنج مي داد، اين بود كه رسانه هاي امريكايي نيز اين ادعاهاي خارجي را به طرزي 
منعكس مي كردند كه گويا منطقي است و به اين شكل موجب مي شدند پروپاگانداي 
پيونگ يانك و تهران تقويت شود. از آن بدتر اين بود كه به نظر مي رسيد ترامپ نيز 
اين شايعات را باور مي كند. رئيس جمهورهاي پيشين توصيفات مخالفين از مشاوران 
خود را رد مي كردند، اما به نظر مي رسيد ترامپ واكنشي خالف اين خواهد داشت! 
وقتي اين در كاخ سفيد ترامپ عادي مي رسيد، توضيح آن براي ديگران دشوار بود. 
به عنوان مثال روز بعد ترامپ با لحني متهم كننده به من گفت: »من نمي خواهم كه 
ملت خواستار مذاكره ايران با ما شوند. « من پاسخ دادم: »بسيار عالي؛ من هم تأييد 

مي كنم. « او اما بالفاصله گفت: »نه؛ شما اين كار را نمي كنيد!«

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

مي توان گفت يكي از راهبردهاي رس�انه اي موف�ق در مقابله با جنگ 
تمام عيار امريكا، ايجاد اخت�اف ميان ترامپ و مش�اورانش بود. اين 
سياست تا آنجا پيش رفت كه موجب جدايي بولتون از كاخ سفيد شد. 
بولتون نيز آنگونه كه در چند جا از كت�اب جديدش روايت كرده از اين 
سياست رسانه اي كه با موضع گيري هاي كيم جونگ اون نيز هم راستا 
شده بود، رنج مي برده است. در ادامه بخشي از خاطرات بولتون در اين 
رابطه را با استناد به صفحه 346 و 347 كتاب »اتاق حوادث« مي خوانيد. 
در اين بخش عاوه بر آنچه ذكر شد، بولتون گايه ترامپ از رسانه هاي 
امريكا جهت انتشار شايعاتي در خصوص مذاكره با ايران را نيز نقل مي كند. 

۱۲
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ماريك فن در نشريه امريكايي هيل )كنگره 
امريكا( در خصوص سياست هاي امريكا در 
قبال ايران به چاپ رسانده است. كانال تلگرامي 
»مجمع فعاالن اقتصادي« خالصه اي از اين 
مقاله را كه از سوی روزنامه »دنياي اقتصاد« به  
فارسي برگرداننده شده، به اشتراك گذاشته 

است. در اين مقاله مي خوانيم:
دولت ترامپ از زمان استقرار خود سياست 
تعديل رفتار منطقه اي ايران را دنبال كرده 
است، اگرچه ترامپ و مشاوران جنگ طلب 
او از درك يك حقيقت ساده و ناگزير چشم 
پوشيده اند؛ نظام ايران و حتي بخش اعظمي 
از اذهان عمومي اين كشور حمايت تهران از 
گروه هاي شيعه مقاومت را اولويت درجه يك 
براي امنيت ملي اين كشور در برابر تخاصم 
برخي كشور هاي عربي حاشيه خليج فارس 
مي دانند ك��ه امريكا آنها را ب��ه جديد ترين 
جنگ افزارها مجهز ساخته است. به عبارت 
ديگر هيچ سطحي از فش��ارهاي اقتصادي 
قادر نخواهند بود رفتار ايران را تغيير دهند. 
هدف نهاي��ي مواض��ع تقابل گرايانه دولت 
امريكا- متوقف س��اختن حمايت ايران از 
مقاومت شيعه در منطقه- در فضاي كنوني 
شاخ و شانه كشيدن هاي نظامي، واقع گرايانه 
نيست. تالش هاي كنوني دولت ترامپ براي 
تعديل رفت��ار ايران در منطق��ه محكوم به 
شكست هستند مگر آنكه واشنگتن گام در 
مسير يك جنگ تمام عيار و فاجعه بار با ايران 
بگذارد. مردم اي��ران حمايت هاي محدود 
نظامي تهران از تنها متحد خود در منطقه 
)س��وريه( را نه به عنوان ت��الش هژمونيك 
جمهوري اسالمي، بلكه يك عامل بازدارنده 
حياتي در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح 
ايران در منطقه مي دانن��د. دولت ترامپ با 

ناديده انگاش��تن اين واقعيت كه گروه هاي 
شبه نظامي نقشي مهم در امنيت ملي ايران 
ايفا مي كنند، در واقع شكست قمار تعديل 

رفتار تهران را تضمين مي كند. 
 ايران اكنون خود را در ميان كش��ورهايي 
مي بيند كه تخاصم تاريخي- ايدئولوژيكي 
با اين كش��ور دارند و اغلب آنها نيز به لطف 
امريكا تا بن دندان مسلح شده اند. به عالوه، 
سابقه رهبري كودتا در ايران توسط سازمان 
سيا كه در سال ۱95۳ رخ داد و سرنگوني 
دولت مل��ي را موجب ش��د و حمايت هاي 
گس��ترده از رژيم صدام حسين در جنگ 
با ايران، در ذهن اس��تراتژيك مقامات اين 
كشور ريش��ه دوانده اس��ت. به اين ترتيب 
تركيبي از دخالت ه��اي خارجي، حمالت 
نظامي و متحدان محدود در منطقه عواملي 
هس��تند كه توجيه مي كنند، چرا ايران در 
گذش��ته به دنبال فناوري هس��ته اي بود و 
امروز ني��ز از گروه هاي نيابت��ي در منطقه 

به عنوان يك اهرم فشار استفاده مي كند. 

به عالوه اعمال نف��وذ از طريق به كارگيري 
ظرفيت اين گروه ها تنه��ا منحصر به ايران 
نيس��ت. عربستان س��عودي و متحدان آن 
در خليج ف��ارس از گروه هاي تروريس��تي 
س��ني براي همين هدف اس��تفاده كردند. 
برخالف گروه هاي س��ني، محور مقاومت 
هم پيمان ب��ا اي��ران در كل به دنبال نيل به 
اه��داف تعريف ش��ده دولتي و س��ازماني 
هس��تند. حادثه بمب گذاري سال ۱98۳ 
در مقر تفنگداران نيروي دريايي در لبنان 
كه به گروه هاي وابسته به ايران نسبت داده 
مي ش��ود در رس��يدن تهران به هدف خود 
براي خ��روج نيروهاي نظام��ي خارجي از 
لبنان مؤثر واقع شد. دو دهه بعد نيز حمالتي 
كه توس��ط همين گروه ها عليه س��ربازان 
امريكايي در عراق انجام مي گرفت با هدف 
اقدامي پيش��گيرانه در براب��ر حمله امريكا 
به ايران انجام ش��دند. اين حمالت پس از 
خروج امريكا از عراق توق��ف يافتند و تنها 
زماني از سرگرفته شدند كه ترامپ با امضاي 

فرماني خروج امريكا از برجام را اعالم كرد. با 
حمله امريكا به عراق، ايران فرصتي بي بديل 
را براي توس��عه نفوذ اس��تراتژيك خود در 
منطقه تجربه كرد. جنگ كوركورانه دولت 
بوش، تهران را در موقعيتي قرار داد تا بتواند 
بزرگ ترين پيروزي ژئوپلتي��ك خود را در 
طول تاريخ مدرن رق��م بزند. يك دهه بعد، 
خطر فروپاشي دولت س��وريه- تنها متحد 
واقعي ايران در منطقه- تهران را وادار ساخت 
تا كمپين نظامي را براي ممانعت از سرنگوني 
بشار اسد به اين كشور گسيل كند. در يك 
تالقي ژئوپلتيك مهم، حضور ايران در سوريه 
و عراق در راستاي منافع امريكا براي شكست 
داعش تعريف شد تا از ايجاد يك خأل قدرت 
ديگر در خاورميانه اجتناب ش��ود. از همه 
مهم تر، مقاومت ش��يعه همواره نشان داده  
اس��ت كه به يك رهبري سياسي- مذهبي 
پاسخگو بودند و محدوديت هايي را درنظر 
مي گيرد ك��ه چنين حالت��ي در گروه هاي 

نظامي سني ديده نمي شود. 
 باتوجه به اين حقيقت كه تهران گروه هاي 
مقاومت را نوعي محافظ سياس��ي و حياتي 
براي امنيت ملي خود مي داند، تنها رهيافت 
باقي مانده براي تعدي��ل عملكرد منطقه اي 
اين كش��ور كاهش تنش ها مي��ان ايران با 
عربستان سعودي و امريكا خواهد بود. توافق 
با ايران براي كاهش تنش ها مي تواند موجب 
كاهش نياز ايران به محور مقاومت منطقه اي 
به عنوان بازدارندگي استراتژيك شود. رويكرد 
ديپلماتيك در قبال ايران نيز اگرچه بايد با 
ضمانت هايي به متح��دان امريكا در منطقه 
همراه باشد، اما از سوي ديگر مستلزم آن است 
تا واشنگتن متحدان خود را ملتزم به كاهش 

عملي خصومت عليه ايران كند.

اشتباه محاسباتي ترامپ درباره ايران
   تحلیل

تير رسانه اي كه به هدف خورد
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