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تازههای مطبوعات
بازتاب بیانات رهبر انقالب درباره مذاکره با
آمریکا در روزنامه ها
ایران :در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهد
شد /آرمان :همه مسئوالن معتقدند مذاکره ای
با آمریکا نخواهد شد /ابتکار :مذاکره با آمریکا
وقتی که توبه کرد /اعتماد :تا آمریکا توبه نکرده
و به برجام برنگشته مذاکره ای اتفاق نمی افتد/
جوان :مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی و هیچ
مکانی /شرق :مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی
انجام نخواهد شد /کیهان :با آمریکا مذاکره
نخواهیم کرد نه دوجانیه نه چند جانبه /صبح
نو :آمریکایی ها مغلوب خواهند شد /سازندگی:
شرط ایران بازگشت آمریکا به معاهده
••شــرق  -بــعــد از نــشــانـههــایــی کــه حــاکــی از
تأیید مرگ مسعود رجــوی بــود ،به تازگی علی
حسیننژاد ،مترجم قدیمی و سابق در بخش
روابطخارجیسازمانمنافقین،نیزبهاشرفنیوز
گفته است که مسعود رجوی به عربستان فرار
کرده و آ نجا مرده است .پس بیعلت نبود که
نخستین اشارات رسمی به مرگ مسعود رجوی
ازســوی ترکی الفیصل ،رئیس سابق سازمان
اطالعات عربستان منتشر شد.
••کیهان  -حسین شریعتمداری در یادداشتی
با عنوان آرزوهای آمریکا را به خبر تبدیل نکنید
درباره بیانات اخیر رهبر انقالب نوشت -۱:شرط
«توبه آمریکا» که در بیانات دیروز حضرت آقا آمده
است شرط یا موضع جدیدی نیست ،این سخن
دقیق ًا و بیکم و کاست همان موضع حضرت امام
(ره) است که میفرمودند« :ما تا آخر ایستادهایم
و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد ،مگر این که
آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد».
••آرمان – عبد ا ...ناصری مشاور رئیس دولت
اصــاحــات در مصاحبه با این روزنــامــه گفت:
روحانیجدایازمسئلهحلمناقشهباقدرتهای
بــزرگ خــودش هم هیچتصویر و برنامهریزی
روشنی دربــاره مسائل داخلی نــدارد .بنابراین
دغدغه رئیسجمهور حل مسائل خارجی ایران
است که البته این کار درست است و تا این مسئله
رخ ندهد هیچ تحول اقتصادی و معیشتی و امید
بخشی برای مردم ایران نخواهد بود .بنابراین
با این شرایط ،من انتخابات  ۹۸را با توجه به
ایــن کــه عالمتهای روشــنــی وجــود ن ــدارد که
سیاستهای نظارتی تغییر جدی داشته باشد
چندان امیدوارکننده ارزیابی نمیکنم.

انعکاس
••رویداد  24مدعی شد  :شنیده ها حاکی از آن
است که برخی از نهادهای مدنی حامی زنان از
شهیندخت مالوردی برای نامزدی در انتخابات
مجلس دعــوت کــرده انــد .اگــر مــاوردی تایید
صالحیت شود و اگر اصالح طلبان بتوانند تعداد
زنان فهرست خود را باالتر ببرند ،شاید بتوانند
انــدک امیدی به پیروزی در انتخابات مجلس
یازدهم داشته باشند.
••جــام نــیــوز نــوشــت  :یــک مــجــری م ـنوتــو که
پیش از ایــن ،به افشین پیروانی ،پیش کسوت
محبوب پرسپولیس به دلیل همراهی نکردن
با اپوزیسیون فحاشی کــرده بود این بار سراغ
محمدحسینمیثاقیرفت.گویاوظیفهجدیداین
مجری هتاک ،توهین و فحاشی علیه سلبریتی
ها و چهره هایی است که حاضر به همراهی با
ضدانقالب نیستند.اپوزیسیون خارج نشین با
سوء استفاده از خودسوزی سحر خدایاری ،پروژه
جدیدی را برای تحریم فوتبال ایران و افزایش
فشارها به راه انداخته اند.
••جام نیوز نوشت  :اهل سنت ایران توهین یکی
از مجریان تلویزیون وهابی«کلمه» به علمای
وحد تگرای اهل سنت کشورمان را به دلیل
شرکت آنان در مراسم عزاداری امام حسین (ع)
محکوم کردند.
••انصاف نیوز نوشت  :اکبرترکان مشاور سابق
حسن روحانی دربار ه چگونگی نحو ه ادار ه کشور
با وجود کاهش چشمگیر صــادرات نفت گفت:
«بر اساس مشاهداتی که از ادوار گذشته تا کنون
داشتهام ،هر وقت پول کمتری داشتیم ،کشور را
بهترمدیریتکردیم.ازسال ۱۳۵۰همینطوری
است .سوءمدیریتها در کشور با نفت پر میشود.
یعنی بیلیاقتترین مدیرها وقتی بر صندلی
بنشینند و پول نفت به دست آن ها بدهیم با توزیع
پول نفت بقای خود را تضمین میکنند.
••تا بنا کنو شت  :عطر یا نفر  ،فعا لسیا سی
گفت :من هم موافقم که اصال حطلبی نیاز به
بازتعریف دارد و الزمه این بازتعریف اندیشمندی
است .معتقدم نباید ذهن خود را فقط معطوف
به تعاریف پیشین کنیم ،تغییر شرایط و صحنه
رقابت در تعریف روزآمد اصالحات موثر خواهد
بود .منتظریم شرایط کشور انتخاباتی شود ،به
طور طبیعی حول محور رئیس دولت اصالحات
که مسئولیت کالن جریان اصالحات را دارد به
جمعبندی برای ارائه لیست میرسیم.
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هشدارشدیداللحنایرانبهتهدیدهایآمریکا
شمخانی :پاسخ ایران می تواند موجب شگفتی متجاوزان باشد

ایران در یادداشتی رسمی به سفارت سوئیس
که حفاظت منافع آمریکا در ایران را بر عهده
دارد ،صریح ًا هــشــدار داد کــه هــر اقدامی
علیه ایران به بهانه حادثه آرامکو ،با واکنش
نامحدود تهران روبه رو خواهد شد .در این
یادداشت که به طور رسمی به سفیر سوئیس
ارسال شده ،تاکید شده است« :این حمله کار
ایران نبوده و ادعاهای مایک پمپئو و دونالد
ترامپ ،وزیر امور خارجه و رئیسجمهوری
آمریکا تکذیب و محکوم شده است ».همچنین
ایــران در ایــن نامه تاکید کــرده اســت« :اگر
اقدامی علیه ایران صورت بگیرد ،آن اقدام
بالفاصله با پاسخ ایران روبه رو خواهد شد و
دامنه آن محدود به منشأ تهدید نخواهد بود».
همزمان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت
ملی کشورمان هشدار داد که پاسخ ایران به
تعرض احتمالی «موجب شگفتی متجاوزان»
خواهد بود .شمخانی در یادداشتی با اشاره
بــه ایــن کــه منتسب کــردن ســاح هــای تــازه
تولید شده یمن به کشورهای دیگر فــرار به
جلوی آمریکا و متحدانش است ،تصریح کرد:
«سیاست راهــبــردی ایـــران ،کاهش تنش،
اجتناب از هر گونه درگیری و رفع بحرانهای
منطقهای از طــریــق گفتوگوست ولــی با
آمادگی کامل هر گونه قصد و اقدامی برای
تعرض به کشور یا منافع جمهوری اسالمی را
زیر نظر داشته و به شدیدترین وجه که میتواند
موجبشگفتیمتجاوزانباشدبهشرارتهای
احتمالی پاسخ قاطع و همه جانبه خواهد
داد ».نماینده رهبر انقالب در شورای عالی
امنیت ملی در عین حال افــزود :با توجه به
اطالع نسبی اصحاب شرارت از توانمندیها
و ظرفیتهای مقابلهای جمهوری اسالمی
ایــران ،احتمال اتخاذ تصمیمات نابخردانه
در این خصوص را بسیار ضعیف و غیرواقعی
مــیدانــیــم .همچنین وزیـــر امـــور خــارجــه
کشورمان ناکارآمدی سامانههای پیشرفته
دفاعی آمریکا در عربستان بــرای رهگیری
موشکهاوپهپادهاییمنیوشرمساریناشی
از آن را منشأ متهم کردن جمهوری اسالمی
ایران دانست و گفت :دیروز و پریروز متاسفانه
آمریکاییهاثابتکردندکهحساسیتبیشتری
به یک پاالیشگاه نفت نسبت به کشته شدن
بچهها و جنایتی که علیه آن ها صورت میگیرد
دارند و این نشان دهنده دیدگاه غلط آمریکا به
مقام و شخصیت انسان هاست آن ها باید در
نگاه خود در این زمینه تغییر ایجاد کنند.
▪جزئیات جدید از جلسه دوشنبه شب
کاخ سفید

همزمان پس از آن که برخی منابع خبری از
مخالفت فرماندهان نظامی آمریکا با افزایش

تنش علیه ایران در جلسه محرمانه دوشنبه
شــب کــاخ سفید خــبــردادنــد ،شبکه ان بی
سی نیوز جزئیات بیشتری اعالم کرد« :در
جلسه روز دوشنبه فرماندهان ارتش آمریکا
با ترامپ ،گزینه های متنوع اقدام علیه ایران
مطرح شده ،اما رئیس جمهور این کشور با
طرح درگیری دوبــاره آمریکا در یک جنگ
خارجی دیگر مخالفت کرده و خواستار مطرح
شدن گزینه های جدید شده است ».بنا بر این
گزارش اقدام تالفی جویانه آمریکا علیه ایران
از جمله حمله سایبری یا حمله فیزیکی به
تاسیسات نفتی ایران یا بلوکه کردن دارایی
های تهران از جمله گزینه های ترامپ برای
واکنش به ایران است .در عین حال بنا بر این
گزارش او خواستار گزینه های بیشتری برای
واکنش به ایران شده است .به دنبال انتشار
این خبر ،تارنمای پولیتیکو نیز در گزارشی
نوشت :ترامپ از درگیری نظامی با ایران عقب
نشینی کرده است .پولیتیکو به نقل از منابع
خود نوشته است« :ترامپ به دلیل پیروی از
وعده های انتخاباتی خود درباره عدم ورود به
جنگ جدید خارجی هیچ تمایلی برای ورود
جنگ نظامی با ایران ندارد».
▪جدال توئیتری ترامپ با گراهام

روز گذشته همچنین«  لیندسی گراهام»،
سناتور تندروی جمهوریخواه که خواستار
اق ــدام نظامی علیه پاالیشگاه هــای ایــران
شده است در توئیت هایی خطاب به ترامپ
رفتار آمریکا بعد از سرنگونی پهپاد متجاوز
گلوبالهاوک را نشانه ضعف آمریکا در مقابل
ایران توصیف کرد .در واکنش به این توئیت
ها ،دونالد ترامپ بالفاصله تلویحا وی را به
نفهمی متهم کرد« :نه لیندسی ،این نشانهای
از قــدرت بــود ،که برخی آدمهــا آن را درک
نمیکنند» ،همچنین مجله «فارینپالیسی»
گزارش داده با آن که ترامپ چند روز پیش در
توئیتر اعالم کرد که ارتش آمریکا «آماده آتش»
برای پاسخ به حمالت انجامشده علیه آرامکو

روحانی:برایمذاکره،بایدهمهفشارهایآمریکامتوقفشود
هیچ کشوری حاضر به گفت و گو در شرایط فشار حداکثری نیست
رئیس جمهور با بیان ایــن که آمریکاییها
نمیتوانند با فشار حداکثری به اهداف خود
دست یابند ،تأکید کرد :به مقامات آمریکایی
اعالم میکنم که مذاکره با فشار حداکثری
ناممکن است و اگر شما راست میگویید و به
دنبال مذاکره هستید ،باید همه فشارها علیه
ایران متوقف شود .دکتر روحانی در جلسه
هیئت دولت با بیان این مطلب تصریح کرد
« :همه دنیا میدانند که مذاکره در شرایط
فشار به چه معناست و هیچ کشوری حاضر به
گفت وگو در شرایط فشار حداکثری نیست».
▪آمــریــکــایــی هــا بــه دنــبــال تــهــمـتزنــی
حداکثری علیه ایران هستند

وی با بیان این که مسئوالن آمریکایی اگر
واقع ًا حسن نیت دارنــد و پشیمان شد هاند،
باید برای توبه واقعی صداقت خود را نشان
دهند و ظلم و فشار به مردم بزرگ ایران را به
پایان برسانند ،ادامه داد :دولتمردان آمریکا
امــروز به جــای ایــن که فضا را مثبت کنند،
در شرایطی که فشار روانــی و اقتصادی را
علیه ملت ایــران روا داشتهاند ،میخواهند
با اتها مزنی فشار تهمتزنی حداکثری را
علیه ایران اعمال کنند و با حرفهای بیپایه
و اساس و بیمعنا و بدون خریدار در داخل
و خارج از ایران این رویه را پیش گرفتهاند.
روحانی با اشاره به این که آمریکاییها باید
بدانند آثار فشار حداکثری آن ها علیه ملت
ایران رو به پایان است ،گفت :البته این اعمال
فشار بر زندگی مردم زحمت وارد کرده اما

این فشار حداکثری به نقطه اوج خود رسیده و
آمادهسرنگونیاست.رئیسجمهورهمچنین
از بهبود شرایط اقتصادی کشور طی ماه های
اخیر به رغم سنگین شدن فشار آمریکاییها
علیه ایران خبر داد و در عین حال تأکید کرد
که این به معنای حل مشکالت مردم نیست.
روحانیدربخشدیگریازجلسههیئتدولت
بهمسائلمنطقهاشارهوتأکیدکردکهمقاومت
ملتهای بیدار و هوشیار منطقه ،شعله ای
خامو شناشدنی است ولی دشمنان هنوز
قدرت این مقاومت را درک نکردهاند .رئیس
جمهور افزود :آن ها به جای این که اعتراف
کنند حزب ا ...لبنان دارای توانمند یها و
قدرتهای باالیی هم از لحاظ دانش علمی و
نظامی و هم از نظر شهامت در میدان است ،به
دنبال این هستند که با اتهامزنی اعالم کنند،
پشت این ملتها چه کسانی هستند .رئیس
دولت دوازدهم درباره واکنش مقاومت یمن
به حمالت سعودی ها هم از رویکرد دوگانه
کشورهای غربی دربــاره مسائل یمن انتقاد
کرد و افزود :چگونه است که وقتی مردم یمن
مــورد حمله قــرار میگیرند و سیل اسلحه و
مهمات به منطقه روانــه میشود ،هیچکس
نباید سخنی بگوید اما وقتی مردم یمن در برابر
این همه تجاوز ،یک عکسالعملی نشان داده و
نقطهای را زدند ،این همه ناراحتی و عصبانیت
ایجاد مـیشــود .وی تاکید کرد :یمنیها،
مدرسه ،بیمارستان یا بازار را هدف اصابت
قرار ندادند ،بلکه به یک مرکز صنعتی حمله
کردند تا به دشمنان خود هشدار دهند.

است،اکنوندولتاوعقبنشستهتابهارزیابی
گزینههایش بپردازد .ترامپ در موضع گیری
قبلی خود اعالم کرده بود باید منتظر ماند و
دید که آیا عربستان ایران را مقصر می داند یا
خیر .به گزارش دویچه وله آمریکا هفته آینده
برخی از اسناد ادعایی خودش علیه ایران را به
مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
به گزارش فارس رویترز نوشته که بعید است
تالش آمریکا برای اقدام علیه ایران در شورای
امنیت به نتیجه برسد ،چراکه روسیه و چین به
عنوان دو کشور دارنده امکان «وتو» ،احتماال
از ایران پشتیبانی خواهند کرد.
▪عطوان :ایران ترامپ را ساقط می کند

عبدالباری عطوان تحلیل گر سرشناس جهان
عرب درباره واکنش احتمالی ترامپ علیه ایران
گفت :علم غیب نداریم؛ اما میتوانیم بگوییم
دولــت ترامپ که از پاسخ به سرنگو نکردن
پهپادشبهدستایرانترسید،گماننمیکنیم
هیچ اقدام انتقامجویانهای در دفاع از عربستان
و صنایع نفتی آن انجام دهد .سردبیر روزنامه
الرأی افزوده است :ایرانی که جیمی کارتر را
ساقط کرد ،ترامپ را هم در انتخابات آینده
ساقط خواهد کرد.
▪تحقیر تــرامــپ در آمریکا؛ تــرامــپ ببر
توئیتری است

بی عملی ترامپ در مقابل ایــران موجب
شد مارک دوبوویتز مدیر اندیشکده دفاع از
دموکراسیها در توئیتر خود بنویسد :ایران
به اقدامات تنشزای خود به راحتی ادامه
میدهد؛ چراکه آن ها فهمید هاند ترامپ
فــقــط یــک بــبــر تــوئــیــتــری اســـت .از جمله
سخنگوی وزارت خــارجــه فرانسه اعــام
کرد :درباره عامل حمله به تاسیسات نفتی
سعودی قضاوت شتابزده نمیکنیم .وزیر
دفــاع ژاپــن و نخستوزیر استرالیا هم در
مواضع جداگانه ای اتهام زنی به ایــران را
عجوالنه دانسته اند.
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خبرنگاران ژنرال سعودی را خلع سالح کردند
نمایش ضد ایرانی سخنگوی ائتالف نظامی سعودی به محلی برای
چالش خبرنگاران با او تبدیل شد

وزارت دفاع عربستان سعودی روز گذشته با برگزاری یک نمایش تلویزیونی ضمن تکرار اتهامات
واهی خود علیه کشورمان مدعی شد که  ۱۸پهپاد و هفت موشک کروز که در حمله به تاسیسات نفتی
آرامکو مورد استفاده قرار گرفته ایرانی است .او همچنین چند تکه آهن و قطعاتی از موشک های
بالک دار کروز را در یک سالن نمایش داد و مدعی شد آن ها همه ساخت ایران هستند و در عین حال
صرفا با ذکر این که این پهپادها و موشک ها از شمال خلیج فارس شلیک شده نه یمن ،مدعی شد که
ریاض در پی تشخیص محل شلیک این تسلیحات به آرامکو است .با این حال این نمایش سعودی ضد
ایرانی با پرسش های صریح برخی خبرنگاران به یک چالش برای ترکی المالکی سخنگوی ائتالف
نظامی سعودی علیه یمن تبدیل شد و این خبرنگاران به نوعی او را خلع سالح کردند .پس از ادعاهای
این مقام عربستانی ،خبرنگاری که اولین سوال را کرد خطاب به ترکی المالکی گفت« :چه چیزی
درباره این موشک ها و پهپادها وجود دارد که ثابت کند از یمن شلیک نشده است؟ و برای آن هایی که
به فناوری اشراف ندارند توضیح دهید که چطور این موارد را ردگیری می کنید؟ شما گفتید که این
ها از یمن نیامده اند ،آیا می توانید بگویید که چطور این را فهمیدید؟» در مقابل این پرسش ،ترکی
المالکی بدون این که پاسخ دهد ،گفت« :ما اشراف داریم به توانمندی یمنی ها ،ایرانی ها به دنبال
پنهان کردن شواهد و فناوری های خود هستند و اعمال خود و سپاه را پنهان می کنند ،این موشک ها
از یمن شلیک نشده است و حوثی ها تحت فرمان سپاه هستند...هرکسی این پهپادها و موشک ها را
شلیک کرده به دنبال تخریب زیر ساخت های عربستان بوده است ».در این هنگام خبرنگار غربی بار
دیگر از جایش برخاست و سوالش را تکرار کرد« :شما از چه چیز استفاده می کنید که موقعیت محل
پرتاب را تشخیص دهید؟» و در مقابل سخنگوی وزارت دفاع سعودی بار دیگر از پاسخ طفره رفت« :ما
مصمم هستیم که محل دقیق را اعالم کنیم ،اطالعات زیادی داریم ولی به خاطر مسائل امنیتی نمی
توانم چیزی بگویم ».در این هنگام خبرنگار بار دیگر برخاست و پرسید« :خب سوال من این است که
شما از کجا متوجه می شوید؟» و ترکی المالکی بازهم بدون اشاره به پاسخ این خبرنگار گفت« :راه
های زیادی است از پهپاد و اجزای موشک اطالعاتی به دست آورده ایم ،سپاه می خواهد شواهد را از
بین ببرد ولی ما متوجه می شویم ».وی برای این که جلوی تکرار سوال خبرنگار را بگیرد به او گفت:
«اجازه بدهید من کنفرانس را کنترل کنم» .سپس نوبت خبرنگار اسکای نیوز بود .او نیز برخاست و
خطاب به مقام سعودی گفت« :واقعا این برای ارتش عربستان شرم آور است که نتوانسته امنیت را
برقرار کند و این موشک ها و پهپادها به راحتی به هدف اصابت کرده است .فکر می کنید گام بعدی
عربستان چه هست؟» در مقابل این نقد صریح خبرنگار اسکای نیوز ،ترکی المالکی گفت« :تاکنون با
این تعداد پهپاد به کشوری حمله نشده است ،ما با توانمندی و نیروی نظامی از همه حمالت می توانیم
جلوگیری کنیم.من مطئنم که ما مشکلی در دفاع نداریم و می توانیم بگوییم که این ها از یمن شلیک
نشده و از جای دیگری بوده است ».همچنین خبرنگار دیگری از ترکی المالکی پرسید« :آقای پمپئو
با شما مالقات کرده و شما منتظر هستید که آمریکا چه کند؟ همان طور که نشان دادید صدها حمله
بوده که به ایران نسبت دادید اما پاسخ ایران را نداده اید .چه زمانی به ایران پاسخ نظامی می دهید؟»
سخنگوی ائتالف نظامی سعودی علیه یمن از پاسخ به این پرسش هم طفره رفت و گفت :ما ارتباط
نزدیکی با آمریکا داریم و این تهدیدها علیه همه جهان است ،آمریکایی های زیادی در عربستان زندگی
می کنند و باید اطالعات خود را با آمریکا به اشتراک بگذاریم و تصمیم درباره پاسخ گویی مشخصا
توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس و در بدنه سیاسی باید گرفته شود.همچنین در این نشست،
خبرنگار آیتیوی انگلیس از مقام سعودی پرسید« :شما تالش می کنید که متوجه شوید که حمالت
دقیقا از کجا رخ داده است .صریح بگویید آیا جایی که رخ داده در ایران قرار دارد؟» ترکی المالکی
پاسخ داد« :ما باالخره متوجه می شویم که این حمالت از کجا انجام شده است».این ادعا ها از سوی
مقام نظامی سعودی در حالی مطرح شد که ساعتی بعد سخنگوی ارتش یمن با رو کردن اسناد و
تصاویر حمله به آرامکو جزئیات این عملیات یمنی را تشریح کرد.

ظریف:ترامپبهتروریسماقتصادیعلیهمردمایراناعترافکرد
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دستور
اخیر رئیسجمهور آمریکا برای تشدید تحریمها
علیه «کشور ایــران» تأکید کرد که این دستور
نشان مـیدهــد کــه رئیسجمهور آمریکا به
این که دولتش عامدانه غیرنظامیان را هدف
تروریسم اقتصادی قرار داده ،معترف است.
به گزارش تسنیم ،محمدجواد ظریف با انتشار
پیامی توئیتری در واکنش به دستور اخیر
رئیسجمهور آمریکا به وزیر خزانهداری این
کشور برای تشدید تحریمها علیه «کشور ایران»
تأکید کرد که استفاده از این لفظ (کشور ایران)
نشان میدهد که شهروندان عادی ایران هدف

اصلی تحریمهای دولت ترامپ هستند« :دونالد
ترامپ با هدف تشدید جنگ اقتصادی علیه
ایرانیها به وزیر خزانهداری آمریکا دستور داده
است که تحریمها علیه کشور ایران را بهطور
چشمگیری افزایش دهد! او در واقع اعتراف
کرده است که آمریکا عامدانه شهروندان عادی
را هدف قــرار میدهد :تروریسم اقتصادی،
غیرقانونی و غیرانسانی .جنگ و ترور را متوقف
کنید .امنیت برای همه ».دونالد ترامپ صبح
روز چهارشنبه به وقت محلی طی پیام کوتاهی
در حساب کاربری رسمی خود در توئیتر اظهار
کــرد« :مــن همین حــاال بــه وزیــر خــزان ـهداری

دستور دادم که تحریمها علیه کشور ایران را
به میزان چشمگیری افزایش دهــد ».اگرچه
تحریمهای آمریکا مشکالتی را برای اقتصاد
ایران به وجود آورده است ،اما بانک جهانی در
گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است که با
تخلیه شدن اثر تحریمها ،نرخ رشد اقتصادی
ایــران از ســال  1399( 2020شمسی) بار
دیگر مثبت خواهد شد .چندی پیش شبکه
آمریکایی بلومبرگ نیز در گزارشی تأکید کرده
بود که سیاست تحریم علیه ایران به آخر خط
رسیده و آمریکا گزینههای زیادی برای اعمال
تحریمهای بیشتر در اختیار ندارد.

