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امام علی بن موسیالرضا(ع) می فرمایند:

رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

َموت ُ
س َمج ِلسا ُيحيى ِ
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وم ت ُ
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لو ُ
الق ُ
َمن َج َل َ
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فيه ُ

هر كس در مجلسى بنشيند كه در آن امر ما زنده مىشود ،قلبش در روزى كه
قلبها مىميرند ،نمىميرد.
(بحاراالنوار ،ج  ،44ص )278
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انعکاس
•• سراج  24نوشت :سردار علی نصیری ،فرمانده سابق
حفاظت سپاه دربــاره شایعات منتشر شده در رسانههای
ضدانقالبمبنیبرخروجویازکشورگفت:دشمنانبانشر
شایعات خــروج بنده از کشور قصد موج ســواری و شیطنت
رسانهایداشتند.بندههماکنونیکپاسدارمومحکمواستوار
درحالانجاموظیفههستم.ویگفت:مراسمتودیعبندهشنبه
گذشتهانجامشدواینیکمسئل هعادیسازمانیاست.
•• الف مدعی شد  :احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت
رئیسه مجلس ادعا کرد :اگر آقای آخوندی و قاضیزاده
هاشمیاستعفانکردهبودنداینمجلسبههیچعنوانعرضه
برکناریآنهارانداشت.امیرآبادیتصریحکرد:بهطورمثال
سراغ من که نماینده مجلس هستم میآیند و میگویند تو
حدود چهار میلیون حقوق میگیری و قرار است چندسال
دیگربازنشستهشوی،پسبیاپروندهاتراببریم،مثالوزارت
نفتوبا ۲۵یا ۲۰میلیونتوماندرزمانبازنشستگیحقوق
بازنشستگیبگیر!
••عصر ایران نوشت  :غالمرضا کاتب عضو شورای نظارت
بر صدا و سیما از بررسی موضوع پخش مجدد برنامه  ۹۰از
رسانه ملی در نشست آینده شورای نظارت بر صدا و سیما
خبر داد.
••تابناک نوشت :انور عبدا ...الحساوی ،نایب رئیس
جمعیت هالل احمر کویت با تکذیب شایعات مرتبط با
جابهجایی اقالم امــدادی و موادغذایی کویتی با ایرانی،
گفت:بهدلیلسرعتوفوریتوکیفیتباالیاجناسایرانی
و قیمت کمتر ،همه اقالم امــدادی از تهران خریداری و با
هواپیمابهطورمستقیمبهخوزستانوسایرمناطقسیلزده
ایران ارسال شد .
••رجا نیوز نوشت :حذف مدیران و اعضای هیئت مدیره
چند شغله طبق ماده  ۲۴۱قانون تجارت ،یکی از اولین
وعدههایوزیرتعاونهنگاماخذرایاعتمادازمجلسبودکه
تابهامروزبهطورکاملمحققنشدهاست.ازهمینرو،سایت
«نود اقتصادی» اقدام به انتشار فهرستی از برخی مدیران
چندشغلهکههنوزسرکارهستند،کردهاست.
••تــابــنــاک خبر داد  :طــبــق قــانــون بــرخــی از صنوف
عرضهکننده مواد غذایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
معاف هستند که از آنهــا میتوان به واحـدهــای صنفی
عرضهکننده جگر ،دل ،قلوه ،کله پاچه ،کبابی ،آش ،حلیم،
اغذیهفروشان خرد ،واحدهای بیرونبر و تهیه غذا اشاره
کرد؛ بنابراین در صورت تهیه غذا از این واحدها دقت کنید
که مبلغی به عنوان  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از شما
دریافتنکنند.
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روحانی در نشست خبری مشترک با عمران خان از آغاز فصل جدید روابط میان اسالم آباد و تهران خبر داد

تازههای مطبوعات
••شرق – ژاله فرامرزیان مسئول دبیرخانه شورای عالی
سیاستگذاری اصال حطلبان   به این روزنامه گفت :در
آستانه انتخابات برخی برآوردهای زیادی از هزینههای
انتخاباتی [اصالح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران
در سال  ]96مطرح کردند .مثال گفتند  ۱۰تا  ۱۲میلیارد
تومان هزینه انتخابات خواهد شد .اما به جرئت میتوانم
بگویم که هزینههای انتخاباتی ما بین یک تا  1.5میلیارد
تومان شد.
••دنیای اقتصاد  -امروز اینستاگرام و تلگرام به مرکز
تصمیمگیری دربــاره سرنوشت باشگا هها و بازیکنان
تبدیل شدهاند .تا سالها انحصار چنین اثرگذاریهایی
در اختیار لیدرها و بوقچیها بود ...رضا علیاری در بازی
با پرسپولیس یک اشتباه بد انجام میدهد؛ کانا لهای
استقاللی او را به راه دادن به پرسپولیس متهم میکنند،
بعد دایی در بازی با سپاهان این مدافع ثابتش را کنار
مــیگــذارد و  5گــل مــیخــورد .ایــن عاقبت ه ــراس از
شبکههای اجتماعی و بازی کلیک و الیک آن هاست.
••آفتاب یزد – ضرغامی در حساب اینستاگرامی خود
نوشت«:اگر به گذشته برگردم ترجیح مــیدادم به روح
توصیه رهبر انقالب درباره فیلم سینمایی آدم برفی عمل
کنم و به دالیل نظارتی که در جای خود مورد تاکید ایشان
هم بود مردم را از دیدن این فیلم خوش ساخت و پر پیام
محروم نمی ساختم .البته همکاری نکردن مدیریت محترم
وقت حوزه هنری سازمان تبلیغات هم در این تصمیم گیری
بیتاثیر نبود ولی می توانستم با اجتهاد رسانه ای و هنری
تصمیم درست تری بگیرم».
••صبح نو – این روزنامه انتصاب سرلشکر سالمی را بعد
از انتصاب سرلشکر باقری به ریاست ستاد کل و سرلشکر
موسوی به فرماندهی ارتش سومین تغییر راهبردی در
فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعالم
کرد.
••ایران  -یک منبع نظامی سوری ،برخی اخبار منتشر
شده مبنی بر درگیری میان نیروهای روسی و ایرانی در
دیرالزور و حلب را به شدت تکذیب کرد .این منبع بیان
کرد :برخی پایگاههای خبری و رسانههای مکتوب ،خبری
مبنی بر درگیری میان نیروهای روسی و ایرانی در دیرالزور
و حلب مخابره کردهاند ،حال آن که فرماندهی کل ارتش
و نیروهای مسلح سوریه ،آن چه را پایگا ههای خبری و
روزنامهها در این باره منتشر شده رد و تأکید میکند این
خبر بی اساس و نادرست است.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

توافقایرانوپاکستانبرایتشکیلنیرویواکنشسریعدرمرزها
عمرانخان:نبایداجازهدهیمشبهنظامیانازخاکپاکستانبرایاقداماتتروریستیاستفادهکنند

رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری
مشترک با نخست وزیر پاکستان گفت :ایران و
پاکستانتصمیمگرفتندبرایمبارزهمشترکبا
تروریسمدرمرزهانیرویواکنشسریعتشکیل
دهند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری( ،)president.irرئـــیـــس جمهور
کشورمانونخستوزیرپاکستاندرایننشست
بــرای ایجاد «نیروی واکنش سریع مشترک
در مرزها برای مقابله با گروه های تروریستی»
توافقکردند .بهگزارشخبرگزاریصداوسیما
و ایرنا ،حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن
روحانی در نشست خبری مشترک با نخست
وزیر پاکستان با اشاره به فعالیت تروریست ها
در مرزهای دو کشور گفت :دربــاره ایــن مهم
توافقومقررشدهمکاریهایامنیتیدوکشور
و نیروهای مرزبانی و اطالعاتی افزایش یابد.
وی با اشاره به این که یکی از محورهای گفت
وگویشباعمرانخاندرخصوصامنیتمرزها
بود،گفت:متاسفانهمادرماههایگذشتهشاهد
تنشهاییدرمرزمشترکازسویتروریستها
بودیم اما خوشحالیم که طرف پاکستانی همه
گروهک های فعال در منطقه را تروریست می
داندوباآنهابهعنوانتروریستبرخوردخواهد
کرد.روحانیهمچنینتأکیدکرد:ظرفیتهای
خوبی در مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور
وجودداردکهدرمذاکراتموردبحثقرارگرفت
و قرار شد روابط تجاری خود را افزایش دهیم.
روحانی با بیان این که امــروز صــادرات برق به
طرفپاکستانوجوددارد ودرجلسهبهنخست
وزیر اعالم کردیم که این صادرات را به 10برابر



...

▪بهدنبالانقالبیمانندایرانهستیمتا
فاصلهفقراواغنیاراکاهشدهیم

توسعهدهیم،اظهارکرد:همچنینبرایتوسعه
روابطتجاریوتشکیلیککمیتهتهاترمیاندو
کشوربحثکردیمتاصادراتووارداتدوکشور
تهاترودرحسابیتسویهشود.
▪نخستوزیرپاکستان:نبایداجازهدهیم
شبهنظامیانازخاکپاکستانبرایاقدامات
تروریستیاستفادهکنند

به گــزارش ایــرنــا ،عمران خــان نخست وزیر
پاکستان هم در این نشست خبری گفت :تمام
گروه های سیاسی در پاکستان به این نتیجه
رسیده اند که نباید اجــازه بدهیم گروه های
شبه نظامی از خاک پاکستان برای اقدامات
تروریستیعلیهکشورهایدیگراستفادهکنند.
عمران خان افــزود :مهم ترین دلیل سفر من
به ایــران موضوع تروریسم اســت .اگر مسئله
تروریسم وجــود نداشت اختالفات افزایش



دیپلماسی

بی سفیری ایران درآلمان و فنالند

پیدا نمی کرد و مسئله تروریسم است که باعث
افزایش اختالفات شده و مهم بود که این سفر
راانجامدهم.ویبااشارهبهاینکهبایدازارتش
و نهادهای اطالعاتی پاکستان برای مبارزه با
تروریسم تشکر کنم ،خاطرنشان کرد :ما در
پاکستان از تروریسم رنج می بریم و کشوری
هستیم که بیشترین رنج را از این مسئله برده
ایم به طــوری که در  ١٢تا  ١٣سال گذشته
بیش از  70هزار نفر تلفات جانی داشتیم .وی
افزود :چند روز قبل  ١۴نیروی امنیتی ما در
یک عملیات تروریستی در استان بلوچستان
پاکستان کشته شدند؛ ما می دانیم که ایران
هم از تروریسم و گروه های تروریستی که از
خاک پاکستان برای عملیات های تروریستی
استفاده می کنند رنج می برد ،به همین دلیل
رئیسامنیتکشورمادراینسفربهایرانآمده
وباهمتایانخودمذاکراتیخواهدداشت.

فارس-پسازآنکهقانونجدیدعدمبهکارگیریبازنشستگانشاملحال
سفرا و دیپلماتهای ایران شد سفرای ایران در آلمان و فنالند مشمول این
قانون شدند و سفارت ایران همچنان در سطح کاردار موقت اداره میشود
و در سفارت ایران در فنالند نیز«پروین فرشچی» سفیر جدید ایران به دالیل
شخصیازانجاماینماموریتمنصرفشدواینسفارتخانههمبیسفیرماند.

...

نخستوزیرپاکستانادامهداد:بایداینارتباط
و اعتماد را برقرار کنیم و به همدیگر اطمینان
دهیم که هر دو کشور اجازه نمی دهند (گروه
های تروریستی) از خاکشان برای عملیات و
اقدامات تروریستی استفاده شود ،ما نیازمند
اعتماد سازی و همکاری های بیشتر در حوزه
های مختلف در آینده هستیم .عمران خان
همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت:
من در زمــان دانشجویی در سال  ١٩٧٢به
ایران سفری داشتم آن زمان شکاف فرهنگی
عمیقی میان فقرا و اغنیا دیدم اما طی این دو
روز که به ایران سفر کردم با چشمان خود دیدم
که این شکاف بسیار کاهش پیدا کرده است.
عمران خان کاهش شکاف بین فقرا و اغنیا را از
برکات انقالب اسالمی دانست و گفت :ما هم
از انقالب ایران حمایت می کنیم و در پاکستان
جدید به دنبال چنین انقالبی هستیم تا فاصله
فقرا و اغنیا را کاهش دهیم .نخست وزیر
پاکستانهمچنیندرنشستهیئتهایعالی
رتبه طرفین نیز گفت :پاکستان به دنبال یافتن
مکانیسمی برای ارتقای مناسبات اقتصادی با
جمهوری اسالمی ایران در حوزههای مختلف
بهویژهنفتوگازاست.عمرانخانگفت:سفر
به ایران شروع جدیدی در روابط و مناسبات
تهران و اسالمآباد است و اطمینان میدهم
با اقدامات قاطع علیه تروریسم و همچنین
عملیاتی کردن توافقات ،مشکالت پیش آمده
کام ً
ال از بین خواهد رفت.

واکنش

همبستگی مسلمانان هلند با ایران و انزجار از آمریکا

فارس -همزمان با سالروز میالد با سعادت حضرت مهدی (عج) جمعی از
دوستدارانانقالباسالمیدرهلندباحضوردرمحلسفارتکشورماندر
الهه،مراتبانزجارخودراازاقدامدولتترامپدرتروریستیخواندنسپاه
پاسداراناعالموازایستادگیودفاعکشورمانازمردمسوریهوعراقدربرابر
افراطگرایی،تروریسموتکفیرقدردانیکردند.



▪امضایتوافقنامهبهداشتیودرمانی

همچنین در حاشیه دیــدار مقامات ارشد
دو کشور« ،سعید نمکی» وزیــر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ایران و «ظفر میرزا»
وزیــر بهداشت پاکستان در حضور حسن
روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایــران و
عمران خان نخست وزیر پاکستان یک سند
همکاری در زمینه بهداشت و درمــان امضا
کردند .رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت هم در حاشیه دیدار با مشاور نخست
وزیــر پاکستان در امــور بازرگانی و صنعت
گفت :موضوع گسترش مناسبات تجاری بین
تهران -اسالم آباد از سرفصل های مذاکره با
مشاور نخست وزیر پاکستان بود و براساس
آن دو طرف خواستار رفع موانع تجارت بین
ایران و پاکستان شدند.
▪بیانیه مشترک ایران و پاکستان

روز گذشته همچنین دو کشور در بیانیه ای
مشترکضمنتاکیدبرضرورتاجرایهرچه
سریع تر برجام از سوی سایر کشورها با توجه
به اجرای کامل مفاد این توافق توسط تهران،
نهادهای ذی ربــط وزارتخانههای خــود را
مکلف کردند تا با استفاده از همه ظرفیتها،
کلیه ســاز و کارهای الزم را بــرای افزایش
حداکثری فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی
فراهم کنند .عمران خان همچنین در پایان
سفر دو روزه خود به ایران با حضور در حرم
مطهر امام خمینی(ره) به مقام شامخ آن امام
بزرگوار ادای احترام کرد.

...
دولت

روحانی به کردستان میرود

ایلنا -رئیسجمهور فــردا ( چهارشنبه چهارم اردیبهشت) مهمان
کردستانیهاست و در ورزشگاه استقالل سنندج با مردم کردستان دیدار
میکند  .بهمن مرادنیا استاندار کردستان ،هدف از سفر دکتر روحانی را
شتاببخشیبرروندهمهجانبهتوسعهاستاندانستوگفت:افتتاحچندین
پروژهدرزمینههایاقتصادیوزیربناییازاهدافاینسفراست.
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غالمرضابنی اسدی
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سرگیجه «بیمارنیوز»ها
مــن اســم برخی از ایــن کــانــال هــای فضای مــجــازی را
گذاشته ام« :بیمار نیوز» .کلمه ای مناسب تر هم برایشان
پیدا نکرده ام و راستی برای افــرادی که غرض به مرض
تبدیل شده و در تک تک حروف و سلول به سلول ذهن شان،
نشسته است چه عنوانی می توان برگزید جز «بیمار نیوز» ؟
ِ
موشک فضا پیمای ما با موفقیت آزمایش نشد؛ گفتیم و
آقا
رسما هم اعالم کردیم موضع را اما نوشتند :به هدف رسیده
است! دوباره پرتاب داشتیم و گفتیم موفق بوده ،گفتند و
نوشتند :سقوط کرده! در همین ماجرای سیل های اخیر،
بانگ بر بام آسمان می زدند که چرا عراقی ها و لبنانی ها
و .....که همیشه ما به دادشــان رسیده ایم در این بیداد
روزگار به کمک ما نمی آیند؟ آیا نمی بینند که سیالب در
زندگی ما ،گرد مرگ می پاشد؟ اما همین که آمدند و در
اعالمی رسمی هم وارد کارزار امداد شدند باز سرنا را از
س ِر دیگر می نوازند که چرا آمدند؟! حتما ،کاسه ای زیر
ارتش
نیم کاسه است .حتما نمی خواهند که میان مردم و
ِ
خودمان پیوند ها عمیق شود ،حتما آنان را آورده اند تا مردم
را سرکوب کنند! حال آدم به هم می خورد از این «بیمار
نویسی ها» ،از این مرضی که در نفس و کالم دارند .از این
درافتادن با ایران به هر قیمتی و نتیجه ای .از این که دژخیم
هایبینقابیچونرژیمکودککشوغاصبصهیونیستی
ِ
اکثریت
را هم می خواهند تطهیر کنند .نمی دانند انگار که
مردم هم در خصوص آنان همان موضعی را می گیرند که
آنان در برابر وطن دارند .برای هر رسانه ای ،اعتماد مردم،
یک اصل تغییر ناپذیر است چه در فضای رسانه های رسمی
یا فضای مجازی فرقی نمی کند .رسانه ای که «اعتماد»
از دست داد« ،حیات» از دست می دهد و مخاطب خیلی
خبرخوانی خود کنار می گذارد.
راحت آن رسانه را از سبد
ِ
این از اصول اولیه کار رسانه است اما الحمد هلل مخالفان ما
کسانی هستند که این اصول اولیه و حداقل کار رسانه را
نمی شناسند .البته از بیمار نیوز ها جز این توقعی نیست و
«رفع القلم» ها باید نوشت اما گاهی آدم می
آنان را در شمار ُ
بیند که برخی ها ،می خواهند نشان دهند که از اصحاب
بیمار نیوز ها هم می توان پایین تر نشست و آن ها هم کسانی
هستند که ُپست های نسنجیده این شبکه های بیمار را
فوروارد می کنند در گروه های دیگر و در نشر دروغ و منکر،
سعی بلیغ دارند .من اینان را بدبخت تر از «بیمار نیوز» ها
می دانم که جایگاهی رقت انگیز دارند .نمی دانند این ها
که حقیقت را نمی شود لباس باطل پوشاند و لباس حق هم
برای باطل ،خیلی گشاد است .همین قاعده هم اضمحالل
«بیمار نیوز»ها را گواهی می دهد ،همین!

اعتراف بزرگ پمپئو درباره تحریمها

وزیرخارجه آمریکا :تضمینی وجود ندارد تحریم ها موجب آسیب دیدن مردم نشود

وزیر خارجه آمریکا به تازگی در یک نشست محرمانه اذعان
کرد که ممکن است تحریم های کشورش به مردم ایران
آسیب بزند .او دیــروز نیز بدون اشــاره به تاثیر تحریم های
آمریکابراقالمحیاتیازجملهداروولوازمبهداشتیوغذایی،
گفتکه«تحریمهابرایزندگیبهترمردماست»وازرئیس
جمهور و وزیر خارجه کشورمان به عنوان افرادی «تندرو»
نام برد! پایگاه خبری اسپوتنیک به نقل از سایت خبری
اکسیوسروایتهاییازجلسهاخیرمایکپمپئوبا 15نفراز
چهرههایسرشناسایرانیدرهتلرنسانسداالسمنتشر
کرده است .از افراد حاضر در این نشست نامی برده نشده
است.بهگزارشایسنا،اینروایتهابراساسیادداشتهایی
بودهکهسهنفرازحاضراناینجلسهمنتشرکردهاند.پمپئو
در این نشست  محرمانه ،تصریح کرده است که «تضمینی
وجود ندارد تحریمهای سخت جدید دولت ترامپ موجب
آسیبدیدنمردمایراننشود ».اوتأکیدکردهکه«هماکنون
در حکومت ایران چیزی به عنوان میانهرو وجود ندارد» .وی
همچنینگفتهاستدولتآمریکابیشتربهدنبال"رهبرانی
غیرانقالبیبرایادارهکردنایراناست"  .بهگفتهحاضران
وی تأکید کرد که دولت ترامپ "قصد انجام اقدام نظامی
در ایران را ندارد" .اسپوتنیک نوشت :پمپئو همچنین اقرار
کرد که جان بولتون و رودی جولیانی در یک گردهمایی
گروهک منافقین که تا سال  ۲۰۱۲از سوی آمریکا یک
سازمانتروریستیبهحسابمیآمدند،سخنرانیکردهاند
اما افزود«:من و ترامپ این کار را نکردهایم» .همچنین در
ایننشستازپمپئوپرسیدهشدکه"اگرتغییرحکومتایران
از داخل ،اتفاق نیفتد آخرین اقدام چه خواهد بود" گفت که
دولت آمریکا "مراقب است تا از لفظ تغییر حکومت استفاده
نکند".ویهمچنیندرپاسخبهاینسوالکهآیادولتآمریکا
امکانبرپاکردنکودتارادرنظرداردیاخیر،باکنایهگفتکه
اگرهماینچنینباشداوبهحاضراننخواهدگفت!
▪پمپئو:تحریمهاتارسیدنایرانیانبهیکزندگیبهتر
ادامهخواهدیافت!

پمپئو همچنین روز گذشته در نشستی که درباره تحریم

های ایران برگزار کرده بود ،ضمن اعالم این که معافیت
هاینفتیایرانتمدیدنمیشود،مدعیشد«:تحریمهاتا
رسیدنایرانیانبهیکزندگیبهترادامهخواهدیافت)!(».
پمپئوهمچنینگفتکه«روحانیوظریفدرسیاستشان
فرقی نیست ،آن ها هم تندرو هستند و از قاسم سلیمانی
و اقدامات ایران در منطقه حمایت می کنند ».همچنین
درحالیکهسالگذشتهوزارتدادگستریآمریکاگزارش
رسمی از ارتباطات مقامات دولت این کشور با اعضای
گروهکتروریستیمنافقینمنتشرکردهبودوجانبولتون
مشاور امنیت ملی آمریکا و رودی جولیانی وکیل رئیس
جمهور آمریکا بارها و بارها با سرکرده این گروهک دیدار
کرده اند ،پمپئو روز گذشته در پاسخ به سوالی راجع به
حمایت از منافقین تالش کرد خودش را از این گروهک
جداکندومدعیشدکه«ماازمردمایرانحمایتمیکنیم
نه هیچ گروه خاصی و نه هیچ گروه در تبعیدی ».به گفته
پمپئوتروریستیاعالمشدنسپاهپاسدارانهمدرراستای
حمایت از مردم ایران است! او درحالی مدعی حمایت از
«مردم» ایران شد که در هفته های اخیر تحریم های آمریکا
حتیاجازهندادکمکهاینقدیبرایسیلزدگانایرانی
بهحسابهاللاحمرایرانواریزشود!پمپئوهمچنینگفت
که «سران ایران باید شروط  12گانه آمریکا را بپذیرند».
وی مدعی شد ،این شروط خواسته های متحدان آمریکا
هم هست .وزیر خارجه آمریکا در ادامه با تکرار اتهامات
همیشگی علیه ایران مدعی شد ،کارزار فشار حداکثری
علیه ایران همچنان ادامه می یابد و قدرت ایران به خاطر
فشارهای آمریکا کم شده است .پمپئو درحالی از ادامه
کارزار تحریمی علیه ایران سخن می گوید که دو ماه پیش
«لورا روزن» تحلیل گر مسائل ایران در المانیتور ،نوشت
که«دولتدونالدترامپسیاست«اعمالفشارحداکثری»
علیهایرانرادرماهژانویه( 2019بهمن)97موردارزیابی
اولیهداخلیقراردادهودریافتهاستکهاینسیاستتاکنون
نتیجهای در بر نداشته اســت...و رویکرد ایــاالت متحده
تاکنون در وادار کردن ایران به تجدیدنظر در رفتارش یا
بازگرداندنآنبهپایمیزمذاکرهموثرواقعنشدهاست».
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