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رسانه ملي علیه رئیس قبلي

روزﻧﻪ
معاون اول رئیسجمهوری:

مردم انتظار دارند کشور به لحاظ
اقتصادی دچار اختالل نشود

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 6

هفته پر ماجرا

دعواي اصولگرایان و احمدينژاديها بر سر سرافراز باال گرفت
شــرق :آنها باالخــره یك جــا باهم درگیر شــدند.
اصولگرایان که در ســالهاي اخیر ،اســتراتژي شتر
دیدي ندیــدي را در برابر احمدينژاد در پیش گرفته
بودند ،نتوانســتند در ماجراي ســرافراز و شــهرزاد
میرقليخــان کنار بمانند .بعد از انتشــار گفتوگوي
جنجالي و پرحاشــیه عبدالرضــا داوري از نزدیکان
احمدينژاد ،با رئیس ســابق صداوسیما در ویدئویي
با عنوان »اتاق شیشهاي« و انتصاب اتهاماتي عجیب
به برخي افراد ،اصولگرایان ابتدا اســتراتژي سکوت
را در پیــش گرفتنــد و حتي در فضــاي مجازي هم
خــود را به ندیدن زدند؛ اما با ادامهدارشــدن ماجرا،
توضیح مجدد سرافراز با انتشــار یك ویدئو و انتشار
فایل ویدئویي جدیدی از سوي شهرزاد میرقليخان،
رســانههاي اصولگــرا وادار به واکنش شــدند .روز
گذشــته اعالم شــد قرار است شــب )دوشنبهشب(
فیلمــي بــا عنوان رمــز جاســوس از صداوســیما
درهمینبــاره پخــش شــود .احتمــاال بایــد منتظر
افشــاگري رســانه ملي علیه رئیس سابق خود بود.
داوري روز گذشته در توییتي مدعي شد دوشنبهشب
فیلمي به نام رمز جاســوس را علیه دکتر سرافراز و
اتاق شیشهاي پخش ميکنند .سرافراز در گفتوگوي
خود با داوري مدعي شــده بود» :خواستیم جاهاي
حساس با فساد مبارزه کنیم ،نظیر  IPTVو پیامرسان
ســروش ،تا خانم میرقليخان دربــاره اینها گزارش
داد ...تهدیــدات شــروع شــد« .بعد از انتشــار این
مصاحبه ویدئویي ،داوري اعالم کرد» :در مصاحبهام
با دکتر ســرافراز و خانم میرقليخان ،اسامي برخي
افراد ،نهادها ،ســازمانها و شــرکتها مطرح شده
اســت .اتاق شیشهاي آمادگي خود را براي مصاحبه
با این افراد و نهادها یا انتشــار جوابیههایشان اعالم
ميکند« .بگومگوي داوري و حامیان احمدينژاد با
برخي اصولگرایان و چهرههاي ارزشــي بر سر انتشار
این ویدئو ،از روز گذشــته در شــبکههاي اجتماعي
بهویژه در توییتر داغ شد؛ تا جایي که به فحاشي بین
داوري و یکي از این اکانتهاي اصولگرا منجر شد.
خبرگزاري فارس نیز روز گذشته براي نخستینبار
در مطلبي به صحبتهاي ســرافراز واکنش نشــان
داد .محســن مهدیــان در ایــن خبرگزاري نوشــت:
»ماجراي افشاگريهاي اخیر سرافراز چیست؟ اساسا
مقصد اصلي افشــاگريها کجاست؛ پرونده فساد در
صداوســیما یا شــهرزاد میرقليخان یا سپاه یا چي؟
چرا ســرافراز بعد از چند سال ،انگیزه افشاگري یافته
اســت؟ چرا تا امروز درباره پروندههاي فساد سکوت
کرده اســت؟ آخرین واکنش سرافراز مربوط به سال
 ۹۴اســت که همــه اتهامات به بــازرس ویژهاش را
در یک کلمه جواب ميدهد :این اتهامات ناشــي از
»بداخالقي« اســت؛ همین .چرا این رگ گردن با سه
ســال تأخیر بیرون زده است؟ افشــاگري این روزها
چه آورده جدیدي براي او دارد؟ واقعیت این اســت
کــه توقف در ســرافراز احتماال مخاطــب را با انبوه
پرســشهاي بيجواب مواجه ميکند .ضمن اینکه
ســرافراز داراي ســالمت اقتصادي و ســابقه روشن
سیاسي است و همین مالحظه اجازه نميدهد وي را
فراتر از یک »بازیگر« و بهعنوان یک بازيساز تحلیل
کنیم؛ اما اتاق فرمان این پروژه کجا مســتقر اســت؟
بازيگردان چه کســي اســت؟ پیشبردن این پروژه
چه کالنآوردهاي دارد که »شهرزاد میرقليخان« با
آن »هممنافع« شــده است و سرافراز نیز انگیزه پیدا
کرده و »همســود و همزبان« شــده است؟« .فارس
در ادامه نوشــته است» :طائب« اســم رمز طراحي
عملیاتهایي است که سند ششدانگ آن در اختیار
احمدينژاد اســت .ضدانقالب و حتي اصالحطلبان
نیــز به این شــکل روي یک نفر تمرکــز نکردند .این
اسم رمز مهمترین نشانه براي جاي پاي احمدينژاد
است .احمدينژاد اطالعات سپاه را مهمترین عامل
دســتگیري و محاکمه نزدیکانش )بقایي و مشایي(
ميداند .در آخرین جلســهاي کــه از طرف فارس با
احمدينژاد در ســاختمان ولنجک داشتیم ،بیش از
 ۲۰درصد یک جلسه سهساعته را درباره همین اسم
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 ایســنا :معاون اول رئیسجمهور روز گذشته
در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
کشــور با بیان اینکه یکی از شاخصهای موفقیت
و پیشــرفت کشــورها توان صادرات محصوالت،
کاالهــا و خدمــات آنها بــه بازارهــای جهانی و
منطقهای اســت ،گفت :امروز صادرات موضوعی
حیاتــی ،وظیفهای ملــی و قانونی اســت و باید
تــالش کنیم تا کاالها و خدمات باکیفیت و مطابق
با استانداردهای بینالمللی برای عرضه و رقابت
در بازارهای جهانی ارائه کنیم .مهمترین پیشــران
رونق تولید ،صادرات اســت و بایــد در این جهت
تــالش خود را دوچندان کنیم تا صادرات کاالهای
غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.
اســحاق جهانگیــری بــا اشــاره بــه برنامه
آمریکاییهــا بــرای کاســتن از منابــع درآمدی و
کاهش ارزآوری کشــور ،عنوان کرد :مردم ایران در
این شرایط انتظار دارند که مدیران کشور با طراحی
و برنامههای مناســب کاری کنند که معیشت آنها
کمتر دچار آسیب شده و کشور به لحاظ اقتصادی
و توسعه دچار اختالل نشود.
او با اشــاره به اهمیت کشــورهای همسایه و
بازارهای هدف در توسعه تجارت کشور و استفاده
از ظرفیت همســایگان بــرای افزایش صادرات بر
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصــی تأکید کرد
و خواســتار بهرهگیری وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت از توانمنــدی اتاق بازرگانی ایران در ایجاد
تشــکیالتی با حضور رایزنان بازرگانــی به منظور
تدوین و طراحی سازوکارهای الزم برای رفع موانع
صادرات و تسهیل در مبادالت تجاری شد.
معــاون اول رئیسجمهــور گفــت :وظیفــه
فرماندهی صادرات کشور برعهده وزارت صنعت،
معدن و تجارت است و این وزارتخانه هر اختیاری
در جهت توســعه صادرات نیاز داشــته باشد ،از
طریق مصوبه دولت یا ســتاد مقابله با تحریم در
اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
جهانگیری با اشــاره به برخــی اظهارنظرهای
نادرســت درخصــوص بازگشــت ارز بــه چرخه
اقتصاد کشــور ،عنوان کرد :این سیاســت یکی از
مهمترین سیاســتهای بانک مرکزی است و قرار
اســت کــه در ازای صــادرات کاال و خدمات ،نیاز
کشور در زمینه کاالهای اساســی مرتفع شود؛ به
ایــن معنی کــه واردات در قبال صــادرات انجام
شود .در این خصوص هم الزم است بانک مرکزی
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامهریزیهای
الزم را انجام دهند تا بســته مشوقهای صادراتی
بدل به بسته رفع موانع از صادرات کشور شود.
او از وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه
و اتاق بازرگانی ایران خواست تا در جهت حمایت
از صادرات جلسهای تشکیل دهند و با رفع موانع
صادرات ،نحوه حمایت از بازرگانان و تجار کشــور
را بررســی کنند تا آنها با مشکالت کمتری روبهرو
باشند.
معاون اول رئیسجمهور با اشــاره به اهمیت
محاســبه صــادرات ناشــی از خدمــات فنــی و
مهندسی و برق و نیز ارزآوری گردشگران خارجی
در آمارهای ســازمان توســعه تجارت کشــور از
این ســازمان خواســت تا با همکاری مرکز آمار و
دســتگاههای ذیربط گزارشــی دقیق از عملکرد
سال گذشته و سال جاری ارائه دهند.
جهانگیری بــا تأکید بر اینکه دولــت راه تهاتر
نفت با کاالهای اساســی و نیــز اجرای طرحهای
عمرانی در کشــور را باز کرده است ،گفت :بخش
خصوصی میتواند به صادرات نفت کشور کمک
کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیالت الزم ،همه
نــوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه
به کار خواهد بست.
معاون اول رئیسجمهور با اشــاره به اهمیت
موافقتنامههــای ترجیحی بین کشــورها بهویژه
توافــق میــان ایــران و اتحادیــه اوراســیا اظهار
امیدواری کرد با تصویب مجلس شورای اسالمی
و پیگیــری وزارت امور خارجــه و وزارت صنعت،
معــدن و تجارت برای اجرای تعهدات کشــور در
این زمینه این موافقتنامه هر چه سریعتر اجرائی
شود.
در این جلســه مقرر شد وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در یکی ،دو هفته آینده دســتورالعملی
برای تهاتر کاال با کاال در کشورهای هدف صادراتی
تهیــه کند تــا بر این اســاس تجار کشــور بتوانند
نیازهای اساســی کشور را از طریق صادرات کاال و
خدمات و واردات متقابل کاال مرتفع کنند.
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رمز حرف ميزد .احمدينژاد در سه ماه پایاني سال
 ۹۷مصاحبه با رسانهها را کلید زد تا بتواند مجدد به
عرصه سیاســي برگردد .طبیعي بود که این تصمیم
همانطور که او ميخواســت ،نعل بــه نعل پیش
نرود .اتفاقــا همزمان با احمدينژاد ،ســرافراز بعد
از چند ســال ســکوت ،با یک روزنامــه اصالحطلب
مصاحبــه ميکنــد و اولیــن اتهامــات را علیه نهاد
امنیتي ســپاه مطــرح ميکند .ســبک نقدهاي اخیر
ســرافراز از جنس همان حرفهاي احمدينژاد و با
همان تهور و ادبیات است .احمدينژاد وقتي متوجه
شــد نميتواند حرفهایــش را از طریق رســانهها
منتقل کند ،ســراغ یک »نزاع نیابتي« رفت .ســرافراز
بازیگر همین بازيســازي اســت .انتشار گفتوگوي
یکي از نزدیکان احمدينژاد با سرافراز ،آخرین حلقه
رســانهاي همین پروژه بود که کلید خورد .پیشبیني
سرافراز از جنگ نیز مرتبط با تهدید میرقليخان براي
انتشــار برخي اسناد اســت که پیشتر در پیشبیني
احمدينــژاد از آشــوب و فروپاشــي مطرح شــده
است .روشن است که جلســات هماهنگ و مستمر
براي »همتحلیلي« و طراحي صحنه وجود داشــته
و دارد .حیــات سیاســي احمدينژاد در »تشــویش
و بههمریختگي سیاســي« اســت .وي براي ماندن
در کانــون توجهــات ،تخریب دو جــا را هدفگیري
و با اتهــامزدن به این دو نهاد تــالش کرد همچنان
قهرمان بمانــد؛ یکي عدلیه و دوم اطالعات ســپاه.
گزینه اول با آمدن رئیســي حذف شــد و ماند گزینه
اطالعات ســپاه که با تروریستخواندن و محبوبیت
سپاه در سیل ،این گزینه هم در حال حذفشدن بود.
بعد از تروریستخواندن ســپاه که از نهضت آزادي
تا برخي اپوزیســیون خارج از کشــور و آحاد ملت و
مســئوالن را در مقابل آمریکا متحد کــرد ،الزم بود
مجدد سپاه مورد تخریب قرار گیرد تا بستر تشویش و
حیات احمدينژاد از بین نرود .جالب اینکه همزمان
با سرافراز ،حلقههایي از عدالتخواهي انحرافي نیز
به شکل معناداري موضوع تخریب اطالعات سپاه را
در دســتور کار قرار دادند و گمانه پیوند و همدستي
»عدالتخواهي فانتزي« با افشــاگريهاي به سبک
»بگمبگمهــاي احمدينــژاد« را تقویــت کردنــد.
دراینباره هم باید نوشت«.
شــهرزاد میرقليخان سال  ۱۳۷۸به اتهام تالش
براي ارسال سه هزار دوربین دیددرشب به ایران ،در
آمریکا محاکمه و به پنج ســال حبس محکوم شد.
او پنج ســال را در آمریکا در زندان بهســر برد و پس
از آزادي بــه عمان رفت؛ در آن زمان گفته ميشــد
که پادشــاهي عمان که روابط حســنهاي با ایران و
درعینحال آمریــکا دارد ،تالشهایي را براي آزادي
وي از زنــدان انجام داده اســت .خبرگــزاري فارس
گزارشهایي همــان زمان در حمایت از میرقليخان
منتشــر کرد .این خبرگزاري ســال  ۹۰در گفتوگویي
با بلقیس روشن ،مادر شــهرزاد میرقليخان ،نوشته
بود که او که به دالیل واهي در آمریکا زندانی شــده
در شرایط بدي در زندانهاي آمریکا بهسر ميبرد.

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدي از ﮐﯿﻬﺎن
 2ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
شــرق :روزنامه کیهان دیروز خبر از شکایت  ۲۵شاکي
حقیقي و حقوقي از مدیرمســئول روزنامه کیهان داد
و نوشــت که حســین شریعتمداري یکشــنبه صبح با
حضور در دادســرای فرهنگ و رسانه به پرسشهای
بازپرس درباره برخی از شــکایات مطرحشــده پاسخ
داده است .به نوشــته کیهان حجم شکایتها آنقدر
زیاد بوده که به علت فراوانی شــکایات ،تفهیم اتهام
درخصوص تعدادی از پروندهها نیز به جلسات بعدی
موکول شد.به نوشته کیهان مجلس شورای اسالمی،
شــورای عالی امنیت ملی ،وزارت نفت ،وزارت ارشاد،
وزارت صنعــت ،وزارت علــوم و وزارت اقتصــادي و
دارایی شاکیان دولتی کیهان هستند و چند شکایت نیز
از سوی اشخاص حقیقی و غیردولتی مطرح شده که
مرحوم دکتر یزدی ،مهناز افشــار و مهدی هاشــمی از
جمله شاکيها هســتند .نکته قابل تأمل این است که
ابراهیم یزدی از شــکات شــریعتمداري اوایل شهریور
 ۱۳۹۶با بیماری سرطان درگذشت .به شکایت مرحوم
یزدي از مدیرمســئول کیهان در حالي بعد از دو ســال
رسیدگي ميشود که از قضا یکي از شاکیان این پرونده
یعني مهناز افشــار یك روز بعد از شــکایت یك طلبه
مازندراني ،به دادگاه احضار شد.کیهان به همه شاکیان
مدیرمسئول خود اشاره نکرده است .یکي از مهمترین

شاکیان او رئیس ســابق دولت اصالحات سیدمحمد
خاتمي اســت که سالها پیش از کیهان شکایت کرده
بود اما رســیدگي به پرونده او طوالني شده بود .گفته
شده بود که پرونده گم شده است .دي ماه سال گذشته
غالمحسین محسنياژهاي سخنگوي وقت قوه قضائیه
در همیــن باره گفته بود» :ایــن پرونده هنوز به نتیجه
نرســیده و به دادگاه نرفته است ،نتیجه که روشن شد
اعالم میکنیم« .محســنیاژهای درباره الیحه وکالت
گفــت :در دولت دهم الیحه جامع وکالت را به دولت
فرستادیم که اصال به مجلس نرفت ،در دولت یازدهم
هم دنبال کردیم باز هم نرفت؛ مردم باید دستشان به
وکیل برسد و پول زیاد ندهند .بعضی از وکال پولهای
بسیار گزافی دستشــان میرســد«.روزنامه کیهان دو
ســال پیش هم بابت انتشــار دو تیتر در دو روز پیاپي،
دو روز توقیف شد .دادستانی تهران بر اساس شکایت
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی ،که اقدام روزنامه
کیهان را در انتشــار تیتر »شــلیک موشک انصاراﷲ به
ریاض هدف بعدی ،دوبی« و »مصالح ملی در حمایت
از مظلومــان یمن اســت ،نه نگرانی بــرای برجهای
دوبی« برخالف سیاستهای اصولی و بیّن جمهوری
اســالمی ایران در مسائل و امنیت منطقهای تشخیص
داده بود ،دو روز توقیف کرد.

میرقليخان در نهایت بعد از بازگشــت به ایران
توسط محمد ســرافراز بهعنوان مدیر روابطعمومي
و امور بینالملل شــبکه پرستيوي منصوب شــد.
محمد ســرافراز در ســال  ۱۳۹۳ریاســت ســازمان
صداوســیما را برعهده گرفت و شهرزاد میرقليخان
را بهعنــوان بازرس ویــژه خود منصــوب داد .دوره
ریاست سرافراز بر صداوســیما چندان طوالني نبود
و او در ســال  ۹۵از مقام خود استعفا داد .چیزي که
براي محمد ســرافراز بســیار حاشیهساز شد ،خروج
ناگهاني شــهرزاد میرقليخان از کشــور در سال ۹۴
بود .میرقليخــان پس از خروج ناگهاني از کشــور
در ديماه ســال  ،۹۴از پنج ســال گذراندن حبس در
آمریکا و ســه ســال کار در پرستيوي ابراز ندامت
کــرد ،اما درعینحــال از محمد ســرافراز تقدیر کرد
و او را یــک »انســان واقعي« خوانــد .بعد از خروج
میرقليخان از کشور ،محمد سرافراز مورد انتقادات
شــدید قرار گرفت .ســرافراز اما که توســط شهرزاد
میرقليخان» ،ابرمرد« نام گرفته بود ،سکوت نکرد و
در مصاحبهاي با جامجم عنوان کرد که »عوامل یک
دستگاه امنیتي« به شهرزاد میرقليخان فشار آورده
و به وي گفتهاند که باید ایران را ترک کند.
شهرزاد میرقليخان به پیشنهاد محمد سرافراز،
خاطــرات دوران زندانــش در آمریــکا را بــه کتاب
تبدیل کــرده بــود .به گفتــه ســرافراز ،عوامل یك
دســتگاه امنیتي بــه چاپ این کتــاب اعتراض کرده
بودنــد .میرقليخان بعدا در فضــاي مجازي به این
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نکته اشــاره کرد که بازجویان این دستگاه امنیتي از
وي خواســتهاند »تا ظرف  ۲۴ســاعت کشور را ترک
کند« .ســرافراز در مصاحبه سال  ۹۴خود با جامجم
در مورد برخوردها با شهرزاد میرقليخان گفته بود:
»اتهامــات و برچســبهایي که در برخي رســانهها
و شــبکههاي اجتماعــي در مورد وي مطرح شــده
مانند جاسوســي ،اختالس ،نفوذي و داشــتن روابط
نامشروع ،ناشــي از بداخالقي اســت .دیگر اتهامي
نبود که به ایشــان نچسبانده باشــند« .بعد از رفتن
سرافراز از سازمان صداوسیما ،حاشیههاي مربوط به
شهرزاد میرقليخان پایان گرفت تا اینکه در روزهاي
گذشــته مجددا انتشــار ویدئویي توســط شــهرزاد
میرقليخــان ،این دو را به کانــون بحثهاي فضاي
مجازي بازگرداند .ویدئویي که شــهرزاد میرقليخان
جدیدا از خود و محمد ســرافراز منتشر کرده ،نشان
ميداد که رئیس سابق سازمان صداوسیما ،اسنادي
را به شــهرزاد میرقليخان تحویل ميدهد .شهرزاد
میرقليخان ،در این ویدئو ،در فرودگاهي نامشخص
که گفته ميشــود فرودگاه مســقط در عمان است،
منتظر محمد ســرافراز است؛ سرافراز ميآید ،این دو
با هم احوالپرســي ميکنند و شهرزاد میرقليخان
درحاليکه چند پرونده در دست دارد ،وارد آسانسور
ميشــود .به نظر ميرســد در این قسمت ویدئو این
محمد ســرافراز اســت که از شــهرزاد میرقليخان
فیلــم گرفته .در روزهاي گذشــته حتي این شــایعه
منتشر شده که محمد ســرافراز از کشور خارج شده
اســت؛ شــایعهاي که البته توســط برخي رسانهها
تکذیب شــد .میرقليخــان در کامنتي در فیسبوک
در مورد ماهیت پروندههایي که در ویدئو در دســت
دارد ،گفت که این پروندهها ،اســناد و مدارک دوران
زندانم در آمریکا هســتند .محمد سرافراز نیز سکوت
نکرده و توضیح داده که چه اســنادي را به شهرزاد
میرقليخان تحویل داده اســت .ســرافراز هم بعدا
به ایلنا گفت» :اســنادي کــه دو هفته پیش تحویل
خانم میرقليخان دادم ،مربوط به پنج سال زندان و
مکاتبات ایشــان با دادگاههاي آمریکا به اتهام تالش
براي خرید دوربینهاي دیددرشــب اســت .در سال
 ۱۳۹۴پیش از آنکه اتهام جاسوســي به ایشان وارد
کنند ،خودروي خانم میرقليخان مورد ســرقت قرار
گرفت و فقط لپتاپ و چمدان اســناد زندان که در
صندوق عقب خودرو قرار داشت ،ربوده شد .قاعدتا
تصــور ميکردند بهاینترتیب ســندي بــراي اثبات
زندانرفتن در آمریکا ندارد.

همان زمان گفته ميشــد عقالي دیپلماسي
تیم ترامپ با این تصمیم موافق نیستند به همین
واســطه یک به یک یا از تیم کنارهگیري کردند یا
اخراج شدند.
حــاال در یکســالگي خــروج آمریــکا از
برجام )چهارشــنبه( گفته ميشــود تیم ترامپ
تحریمهاي جدیــدي را رونمایي خواهد کرد .این
در حالي اســت که شــنیدهها از جلسات مرتبط
با برجام در ســطح عالي حاکي از این اســت که
احتماال ایــران در واکنش بــه تحریمهاي جدید
آمریکا و کنــدي اروپایيها در راهاندازي عملیاتي
اینســتکس ،از برخي تعهدات منــدرج در ایران
خواهد کاســت .اگرچــه هنوز این شــنیدهها به
مرحله تصمیم نرســیده ولي احتمال دارد که در
روزهاي آینده اعالم شــود .شــاید آنچه دو مقام
ارشــد آمریکایي وعده دادهاند این روند را تسریع
کند .آنهــا گفتهاند دولت ترامــپ قصد دارد در
ســالگرد خروج واشــنگتن از برجام تحریمهاي
جدید علیه ایران اعمال کند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاري
اســپوتنیک ،دو مقــام ارشــد دولــت آمریکا که
خواســتند نامشــان فاش نشــود ،در گفتوگو با
پایگاه خبري اکســیوس ،از تالش دونالد ترامپ،
رئیسجمهــور آمریکا ،براي وضــع تحریمهاي
جدید علیه ایران در روزهاي آینده خبر دادند .این
دو مقام بهطور دقیق مشــخص نکردند که کدام
بخشها هدف تحریم قرار ميگیرد اما تحریمها
مربوط به حوزه انرژي نخواهد بود.
مقامات دولت ترامپ هــدف از این اقدامات
را ســه چیز عنــوان ميکننــد :ایــران مجبور به
بازگشت به میز مذاکره شود و به آمریکا پیشنهاد
یک توافق هســتهاي مطلوبتر )براي آمریکا( را
بدهد ،سران ایران مجبور به تصمیمگیري درباره
چگونگي صــرف درآمدهاي کاهشیافتهشــان
شوند یا تغییر نظام در ایران روي دهد .این منابع
آگاه همچنین گفتند جان بولتون ،مشــاور امنیت
ملي آمریکا ،مدتهاســت براي تغییر نظام ایران
تالش ميکند ،هرچند دولت ترامپ ادعا ميکند
هدف از سیاســتهایش تغییر نظام نیســت .این
مقامــات در ادامه تصریح کردند واکنش ایران به
تحریمهاي جدید آمریــکا کامال پیشبینيناپذیر
اســت و به همین دلیل دولت بهشــدت در حال
ارزیابي آن و نسبت به امنیت کشور در حال تفکر
است.

