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آيتاهللمكارمشيرازي:
 یک صفحه نهج البالغه خوانده 

از مبنای والیت می گویند! 
اس�تادبرجس�تهحوزهعلمي�هقمعن�وانكردك�هيك�يازدولتمردان
گفت�هاس�تمبن�ايوالي�تازدي�دگاهام�امعل�ي)ع(نظ�رم�ردم
ب�ودودموكراس�يمي�راثاينام�اممعصوماس�ت،اينح�رفعجيبي
اس�ت،اوي�كصفح�هازنهجالبالغ�هرادي�دهوبقي�هرانديدهاس�ت.
به گزارش رسانه ها، حضرت آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به عدم دلبستگي 
امام علي )ع( به دنيا اظهار كرد: اين امام معصوم فرمود: اگر تمام آن چيزهايي 
را كه زير آسمان است، به عنوان رشوه به من بدهند تا ظلمي به يك مورچه 
بكنم، در مقاب��ل آن پاداش بزرگ به خدا قس��م اين ظل��م كوچك را انجام 
نمي دهم، چنين سخني نشانه يقين امام علي )ع( است. استاد برجسته حوزه 
علميه قم افزود: دانشمندان غربي مي گويند كه اسالم با سرعت زيادي در 
غرب و شرق دنيا رواج پيدا كرد، اين دانشمندان علت پيشرفت سريع اسالم 

در جهان را نمي دانند. 
آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به علت پيشرفت سريع اسالم در جهان اظهار كرد: 
براساس روايات سادگي زندگي و داشتن يقين موجب پيشرفت سريع اسالم شد، 
مسلمانان در جنگ هاي صدر اسالم احساس شكست نمي كردند و در دوران دفاع 

مقدس نيز شاهد بوديم كه جوانان با ايمان و يقين دشمن را شكست دادند. 
آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به سخنان مطرح شده درباره واليت امام علي )ع( 
اظهار كرد: يكي از دولتمردان گفته است كه مبناي واليت از ديدگاه امام علي)ع( 
نظر مردم بود و دموكراسي ميراث اين امام معصوم است، اين حرف عجيبي است، 

او يك صفحه از نهج البالغه را ديده و بقيه را نديده است. 
وي ادامه داد: ولي را بايد خداوند تعيين كند و آيات درباره واليت در قرآن زياد 
است، شما تنها يك جمله از نهج البالغه را ديديد و بحث كرديد، يكي از مسلمات 
مذهب شيعه است كه امام را خدا و نه آراي مردم تعيين مي كند، ما با اهل سنت 
برادروار زندگي مي كنيم، اما مذهب رسمي كشور شيعه است. استاد برجسته 
حوزه علميه قم افزود: نبايد بگوييم كه حاكم را رأي مردم تعيين مي كند، 
رسول اكرم )ص( فرمود كه »تعيين جانشين من با خداست و خداوند به هر 
كسي كه خواس��ت، واليت مي دهد« و كتاب هاي زيادي در خصوص غدير 
نوشته شده است. آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به دموكراسي اظهار كرد: 
دموكراس��ي براي غرب اس��ت و حتي اين نوع حكومت، حكومت مردم بر 
مردم نيست، گاهي يك نامزد با ۲۵ درصد رأي از مردم به رياست مي رسد، 
در امريكا افراد با ثروت و تبليغات، مغز مردم را شست وشو مي دهند و رأي 
مي آورند. وي در پايان خاطرنشان كرد: امام با رأي مردم انتخاب نمي شود و نبايد 

با يك صفحه نهج البالغه، نظام حكومتي اسالم را دگرگون نشان بدهيم. 
-----------------------------------------------------

 وزرایي كه تن به اسناد ضداستقالل دادند
نباید در دولت آینده باشند

عضوشورايمركزيحزبمؤتلفهاسالميگفت:وزراييكهباعثانحراف
دولتازمسيرچشماندازشدندمثلوزرايعلوم،ارشادوآموزشوپرورش
كهتنبهسندهايضداستقاللكش�وردادندنبايددوبارهمسئولشوند.
به گزارش مهر، حميدرضا ترقي با اشاره به بايد ها و نبايدهاي كابينه دوازدهم 
گفت: با توجه به عملكرد وزرا در دولت يازدهم و مشخص شدن ضعف ها و قوت ها 
در اجرا از سوي دولت يازدهم و نيز تأكيد رهبري بر افزايش كارآمدي دولت در 
اجراي سياست هاي كالن كشور و نيز گاليه هاي ايشان در زمينه هاي مختلف 
كه باعث شده دولت از ريل اصلي كار خارج شود، ضروري است دولت دوازدهم 
در حوزه اقتصاد و فرهنگ به ويژه بخش هايي كه ناكارآمدي آن باعث نارضايتي 

مردم شده تجديد نظر جدي داشته باشد. 
وي افزود: بايد ها مي تواند شامل جوان تر، با نشاط تر و كارآمدتر شدن دولتمردان 
شود. از سوي ديگر دولتمردان بايد از حاشيه سازي، پرداختن به حواشي بي سود 
و منفعت براي كشور دور بوده و به سياس��ت هاي كالن كشور و برنامه ششم و 
چشم انداز ۲۰ ساله پايبند باشند. ترقي با اشاره به نبايد هاي كابينه دوازدهم ادامه 
داد: وزرايي كه باعث انحراف دولت از مسير چشم انداز شدند مثل وزراي علوم، 
ارشاد و آموزش و پرورش كه تن به سندهاي ضد استقالل كشور داده و موجب 

افزايش دغدغه هاي رهبري شدند نبايد دوباره مسئول شوند. 
اين فعال سياسي تصريح كرد: در حوزه اقتصاد كساني كه نتوانستند مشكالت 
اقتصادي مردم را حل كرده و سياست هاي اقتصاد مقاومتي را اجرايي كنند بايد 
كنار گذاشته شوند چراكه اينها در چهار سال نتوانستند كاري كنند پس تجربه 

نشان مي دهد نبايد دوباره مسئوليت داشته باشند. 
ترقي تأكيد كرد: خط قرمز دولت آينده همان اس��ت كه رهبري فرمودند و آن 
اينكه وزرايي كه هيچ خط فاصلي بين خود و دش��من قائل نبوده و به دنبال دو 
قطبي كردن كشور و تسويه حساب هاي انتخاباتي هستند نبايد در كابينه آتي 
باشند. عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي خاطرنشان كرد: گرايش به 
فتنه و فتنه گران همچنان از خطوط قرمزي است كه آقاي روحاني در انتخاب و 

تشكيل كابينه دوازدهم بايد آن را مدنظر داشته باشد. 
-----------------------------------------------------

روز قدس زمان توجه به مركز فتنه گري است
عضوش�ورايمركزيجبههمردمينيروهاي
انق�الببابي�اناينكهنباي�داج�ازهدادرژيم
صهيونيس�تيپش�تاقدام�اتتكفيريه�ا
پنهانش�ود،گفت:رژيمصهيونيس�تيمركز
توليدوهابيتتكفيريوتروريس�تياس�ت.
به گزارش مهر پرويز س��روري، دبيركل جمعيت 
رهپويان انقالب اسالمي با اشاره به اهميت مسئله 
فلسطين و لزوم پرداختن به آن در آخرين جمعه 

ماه رمضان گفت: امام حكيم، حكمتي را در قرار دادن جمعه آخر ماه رمضان به 
عنوان روز قدس در نظر داشتند و مي خواستند با اين اقدام نشان دهند كه غلبه بر 
هواي نفس و غلبه بر دشمن خارجي كه يكي از تجلي هاي آن رژيم صهيونيستي 

و متجاوز اسرائيل است، نيازمند تحمل سختي ها و گذر از مشكالت است. 
عضو شوراي ش��هر تهران ادامه داد: امروز ش��اهديم تمام فتنه ها با وجود غده 
سرطاني رژيم صهيونيستي در منطقه در حال ش��كل گيري است، تكفيري ها 
با حمايت رژيم غاصب صهيونيس��تي بالي جان ملت هاي منطقه و كل جهان 

شده اند. 
س��روري گفت: از زمان حضور تكفيري ها در منطقه روابط برخي كش��ورهاي 
عربي با رژيم صهيونيستي هر روز جدي تر و علني تر شده و در نهايت مخالفت با 
مخالفان رژيم صهيونيستي هر روز بيشتر شده و ائتالفي عليه مقاومت در منطقه 
در حال شكل گيري است، اين نشان مي دهد مركز اصلي اين فتنه ها غده سرطاني 
رژيم نامشروع صهيونيستي در منطقه است از اين رو روز قدس براي ملت ما و 

همه ملت هاي آزادي خواه دنيا بسيار پراهميت است. 
س��روري با بيان اينكه رژيم صهيونيس��تي ب��ا حمايت از اقدامات تروريس��تي 
تكفيري ها در منطقه و جهان تالش مي كند اهميت روز قدس را كمرنگ كند، 
تصريح كرد: نبايد ما حاشيه پرداز باشيم. نبايد از متن مقاومت به حاشيه مقاومت 
كشانده شويم. درست است كه مسئله مبارزه با تكفيري ها امر مهم و حياتي است 
اما اين حاشيه مقاومت به شمار رفته و مركز اصلي مبارزه با كانون فتنه كه همان 

رژيم صهيونيستي است به شمار مي رود. 
عضو شوراي شهر تهران گفت: نبايد اجازه داد رژيم صهيونيستي پشت اقدامات 
تكفيري ها پنهان ش��ود. رژيم صهيونيس��تي مركز توليد وهابي��ت، تكفيري و 
تروريستي اس��ت كه بايد به اين مركز حمله كرد، اگرچه دست نشانده هاي آن 

هرگز از تيررس ما در امان نخواهند ماند. 
سروري با اشاره به دس��تاوردهاي حمايت از انتفاضه فلسطين براي جمهوري 
اسالمي ايران خاطرنش��ان كرد: روزي كه امام حكم تاريخي روز قدس را صادر 
كردند بسياري با نداي مخالفت اعالم كردند كه نمي توان با راهپيمايي موجب 
بيداري جهان اسالم و مستضعفين شد، اين امر قابل انتقال به كشورهاي ديگر 
نيست اما امروز همان هايي كه ساز ناكوك زدند اعتراف مي كنند كه روز قدس 

يك روز جهاني شده است.

رهبرمعظمانقالباسالميدرآخرينديدارخود
بادانشجويانميفرمايند:»امروزسياستهاي
بزرگترينقدرته�ايدني�ا،درمنطقهغرب
آس�يابهِگلنشس�ته،پيشنرفته،خ�ودآنها
ميگويندبهخاطراعمالنفوذواقتدارجمهوري
اسالمياست،اينخيليمهماست«وبالفاصله
پسازتأكيدبرقدرتنفوذجمهورياس�المي
ايراندرمنطقهغربآسياادامهميدهند:»بنا
بوده�ربالييكهميخواهندس�رعراقياس�ر
سوريهيافالن]كشور[دربياورندونتوانستند.
خباي�نخيليمهماس�ت،اينهم�انچيزي
استكهش�ماميخواس�تيد،اينهمانچيزي
اس�تكهانقالبميخواس�ت.خواستهانقالب
تحققپي�داكرد،خواس�تهامري�كاوهمراهان
امريكا-نهفقطامريكا-تحق�قپيدانكرد.اين
ي�كنمونهاس�توازاي�نقبي�لپيروزيهاي
زي�اد،تواناييه�ايزي�اد،پيش�رفتهاي
زيادهس�ت،اينه�اراهيچوقتازي�ادنبريد.«
»از ي��اد نبريد« را معظم ل��ه در ديدارهاي مختلف 
بارها مورد تأكيد قرار داده اند ك��ه محور اصلي آن 
دستاوردها، توانمندي ها و اركان اقتدار جمهوري 
اس��المي ايران بوده اس��ت، آن هم در شرايطي كه 
غرب به واس��طه ابزارهاي مختلفي ك��ه در اختيار 
دارد طي 38س��ال اخير تالش كرده روحيه »يأس 
و نااميدي« را در بين اقش��ار مختل��ف ايجاد و »ما 
نمي تواني��م« را در جوانان به عن��وان نيرو محركه 

پيشرفت و توسعه كشور تزريق كند. 
پاياپاي با اقدامات گسترده نظام سلطه براي تزريق 
چنين روحيه اي به جامعه ايران��ي با به كارگيري 
صد ها ش��بكه ماه��واره اي آنها عالوه ب��ر »نفوذ« 
در نهادها و دس��تگاه هاي مختلف كشور، جريان 
هواخواه ليبراليس��م در داخل كش��ور را نيز فعال 
كرده، به گونه اي ك��ه يكي از محوره��اي ثابت و 
مورد تأكي��د ش��خصيت ها و رس��انه ها و عناصر 
خاكس��تري اين طيف در طول س��ال هاي پس از 
انقالب به ويژه از انتخابات سال 76 تا 96 آن بوده 
كه ايران در ش��رايط نابرابري به لح��اظ امكانات، 
توانايي ه��ا و توانمندي ه��ا در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياس��ي و البته 
نظامي ق��رار دارد و به همين دلي��ل نمي تواند در 
مقاب��ل زياده خواهي هاي كش��وري مانند امريكا 
مقاومت است و عقالنيت حكم مي كند كه در مقابل 
خواس��ته هاي اياالت متحده به خصوص در حوزه 
هسته اي، نظامي و سياسي مواضع خود را تعديل 

كند تا كشور از حمله نظامي! مصون بماند. 
طردتفكراتجريانواپسگراتوسطرهبری

»امريكا مي تواند تمام سيس��تم دفاعي ما را با يك 
موش��ك از كار بيندازد« يا »ايران تنه��ا در توليد 
آبگوش��ت بزباش تواناي��ي دارد« و »برجام س��ايه 

جنگ را از كشور برداش��ت« نمونه كامل و مشهود 
تالش براي واردكردن جامعه به تس��ليم ذهني در 
مقابل امريكايي است چراكه تسليم ذهني جامعه 
مي تواند حاكميت را تحت فشار براي تسليم عيني 

قرار دهد. 
يكي از افراد برجس��ته اين جري��ان فروردين ماه 
سال 91 در گفت وگوي خود با فصلنامه مطالعات 
بين الملل��ي مي گويد: »باالخره س��بكي كه االن 
داريم كه با امريكا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته 
باش��يم، قابل تداوم نيس��ت. امريكا ق��درت برتر 
دنياس��ت«؛ تعبيري ك��ه بارها توس��ط مقامات 
رس��مي نيز طي چهار س��ال اخير ش��نيده شده 
اس��ت، به عنوان نمون��ه يكي از همي��ن مقامات 
رسمي سال گذش��ته در ديدار با اساتيد دانشگاه 
و پزش��كان با كنايه انقالبي گري را به احساسات 
تعبير و بيان مي كنند: »در هر انقالبي احساسات 
فراوان است اما از انقالب ما 37 سال گذشته، بايد 
واقعيت ها را تبيين و بي��ان كنيم و جامعه ما بايد 

بداند واقعيت هاي دنيا چيست.« 
محمود س��ريع القلم از جمله تئوريسين هاي اين 
جريان در نوشته هاي خود به بهانه عقالنيت و توسعه 
به تئوريزه كردن وابستگي سياسي پرداخته واصل 

تفكر اسالمي مبارزه با استكبار را طرد مي كند. 
مق��ام معظم رهب��ري در ط��ول ماه ه��اي اخيري 
كه جري��ان مورد اش��اره تالش ك��رده »روحيه ما 
نمي توانيم« و »روحيه ناامي��دي از آينده انقالب و 
نظام« را براي جامعه تئوريزه و بعد نهادينه كنند، از 
تعبير »پشيمان شده و از نفس افتاده ها« استفاده 
كردند و از سياس��تمداراني كه در اين دس��ته قرار 
مي گيرند خواست تا »ترس و هراس خود از دشمن 
و تلقي ناتواني در مقابل دش��من« را به پاي مردم 

نگذارند. 
13آبان م��اه س��ال گذش��ته ب��ود ك��ه معظم له 
درجمع دانش��جويان و دانش آموزان مي فرمايند: 
»بعضي ش��ان وابسته  به تش��كيالت سرويس هاي 
جاسوس��ي يا سياس��ي يا مراكز خ��اص امريكايي 
هس��تند، بعضي ش��ان هم نه، وابس��تگي ندارند، 
ازنفس افتاده ها، پشيمان شده ها، بوي لذت دنيا به 

مشامشان رسيده ها.« 
در حالي جري��ان هواخ��واه ليبراليس��م در داخل 
كش��ور، روحيه ما نمي تواني��م را تئوريزه مي كنند 
و ت��الش دارند نهادين��ه كردن چني��ن تفكري در 
مردم، به حاكميت اسالمي فش��ار آورد و در نهايت 
ميوه »تغيير گفتمان و رويكرد جمهوري اس��المي 

ايران در سياس��ت داخلي و خارج��ي« را بچينند 
كه همپ��ا با تح��والت مختلف منطقه غرب آس��يا 
و حت��ي در بحبوبه مذاك��رات ايران با گ��روه ۵+1 
ش��خصيت هاي برجس��ته غربي، مؤسسات معتبر 
امريكايي و همچنين رسانه هاي قابل اعتنا در عرصه 
بين المللي ايران را محور تحوالت دانسته و بارها از 
قدرت نفوذ و تصميم گيري كشورمان در مناقشات 

مهم دنيا سخن به ميان آورده اند. 
فارينپاليسي:قدرتروزافزونايران

درمنطقه
در يك��ي از آخري��ن نمونه ها مي توان ب��ه گزارش 
پايگاه امريكايي »ديلي كالر« تحت عنوان »برخي 
از مقامات دولت ترامپ خواهان برخورد تهاجمي 
با ايران هس��تند« اش��اره كرد. در بخش��ي از اين 
گزارش مي آيد: »دولت ترامپ سرشار از چهره هاي 
جنگ طلب عليه ايران اس��ت اما ش��خصيت هاي 
برجس��ته و كليدي پنتاگون و شوراي امنيت ملي 
در رابطه با ش��يوه مقابله با نفوذ روزافزون ايران در 

سراسر خاورميانه اتفاق نظر ندارند.«
 اين پاي��گاه خبري امريكاي��ي در ادامه ب��ه نقل از 
»فارين پاليسي« مي نويسد: »دو نفر از چهره هاي 
ارش��د ش��وراي امنيت ملي، رويارويي ب��ا ايران را 

ضروري دانس��ته و خواهان مقابله امريكا با حضور 
آش��كار ايران در جنوب سوريه هس��تند... در حال 
حاضر، ايران هزاران شبه نظامي را در سوريه كنترل 
مي كند كه به عنوان نمايندگان تهران، موجب باقي 
ماندن پرزيدنت بشار اسد، رئيس جمهور سوريه كه 
يكي از متحدان كليدي ايران در منطقه اس��ت، در 

رأس قدرت شده اند.«
در ادامه اين رسانه مصاديق قدرت ايران را اينگونه 
ذكر مي كند: »نمايندگان ايران، در ماه هاي اخير به 
مشكلي روزافزون براي واشنگتن تبديل شده اند و 
نيروهاي امريكايي تا كنون چندين بار روي آنها آتش 
گشوده اند. برخي مقامات خواهان برخورد تهاجمي 
با اين نيروهاي تحت حمايت ايران شده اند اما جيمز 

ماتيس طرح آنها را چندين بار رد كرده است.«
س��ال گذش��ته بود كه همين نش��ريه در گزارشي 
نوشت: »امريكايي ها آرزو دارند قدرت و نفوذ امروز 
ايران را در منطقه داشته باشند.« اين نشريه ادامه 
مي دهد: اسرائيل عصباني است، عربستان سعودي 
از خشم كبود شده. بعد از نامه اوباما به رهبر ايران 
همه بهت زده شده اند. خاورميانه در حال تغيير است. 
حوادث موجود دورنماي ژئوپلتيك كل خاورميانه را 
تغيير خواهد داد؛ منطقه اي كه باتالقي براي اوباما و 

اسالف او بوده است.«
قدرتنرميكهديدهنميشود

جري��ان هواخواه ليبراليس��م در داخل خ��ود را به 
تغافل مي زند كه قدرت نرم به  معناي توانايي نفوذ 
و تأثيرگذاري در رفتار ديگران براي گرفتن نتيجه 
مطلوب تلق��ي مي ش��ود و راه هاي مه��م آن براي 
تأثيرگذاري شامل متقاعد كردن از طريق جذابيت 
است؛ رويكردي كه جمهوري اسالمي ايران حداقل 
به اعترافات مقامات و رس��انه هاي غربي و البته بر 
اس��اس واقعيت هاي صحنه در منطقه غرب آس��يا 
)حداقل در پنج سال اخير( در پيش گرفته و بسياري 
از آسيب هاي ناش��ي از خود  بزرگ بيني غربي ها از 

جمله حمله نظامي را دفع كرده است. 
رهبران فكري جريان مورد اشاره بايد در نظر داشته 
باشند كه گفتمان و كاركرد جمهوري اسالمي ايران 
هم بدون ابزارهايي مانند تهديد و تطميع توانسته 
جذابيت ه��اي بي ش��ماري را در بين مس��لمانان 
به وجود آورد تا آنجايي كه امروز جوامع مس��لمان 
منطقه اي و فرامنطقه اي ارتباط معنوي مناس��بي 
را با ايران برق��رار كرده اند، آن ه��م در دوراني كه 
دكترين ديپلماس��ي عمومي را يكي از مؤثرترين 
مس��يرها براي صدور انقالب و افزايش قدرت نفوذ 
يك كشور مي دانند. به كارگيري ديپلماسي عمومي 
ايران در منطقه و جهان به حدي است كه مي تواند 
به كاهش تأثيرات تبليغات منفي برخي از كشورها 
و رسانه ها كه در سال هاي اخير عليه ايران به وجود 

آمده است، كمك كند.

»مانمیتوانيم«،فصلمشترکتمامنگاههایبيرونی

از نفس افتاده ها وابستگی  ذهنی را تئوریزه می كنند

   گزارش  یک

كارشناسمسائلبينالمللبابيان    نگاه
اينكهبانسلجديديازتحريمها
مواجهيمكهادبياتآنبيس�ابقهاس�ت،گف�ت:اينكه
اروپاييهابخواهندكاريكنند،تصوروتحليلغلطياست

كهدردولتازهمانابتدابودهاست.
فؤاد ايزدي، كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به نقش اتحاديه اروپا در مواجهه با نقض برجام توسط امريكا، 
تصريح كرد: اينكه اروپايي ها بخواهند كاري كنند تصور و تحليل 

غلطي است كه در دولت از همان ابتدا بوده است. 
كارشناس مس��ائل بين الملل با بيان اينكه مشكل ما دولت هاي 

اروپايي نيستند، گفت: مش��كل ما حوزه هاي بانكي،  مالي و نقل 
و انتقاالت پولي اس��ت. اين بانك ها خصوصي هستند و حتي اگر 
دولت هاي اروپايي نيز آنها را براي همكاري با ايران تشويق كنند 
اين بانك ها از تحريم هاي امريكا خوف دارند. بارها ش��اهد بوديم 
امريكايي ها بس��ياري از بانك هاي اروپايي و امريكايي را به خاطر 
همكاري با اي��ران تحريم كرده اند و از اين جه��ت نمي توان روي 

همكاري بانك ها حساب باز كرد. 
ايزدي با بيان اينكه خوشبين نيس��تم كه اروپايي ها نسبت به ما 
عملكرد مثبتي داشته باشند، تصريح كرد: آنها سابقه خوبي در اين 
زمينه ندارند و حتي اگر عالقه مند به اجراي برجام نيز باش��ند در 

عمل و كف زمين مشكلي را براي ما حل نمي كند. 
اين كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: در ماه هاي گذشته بارها 
به فدريكا موگريني و افراد ديگر نامه نگاري هايي از طرف ايران شده 
و اين نامه ها اكثراً دريافت و بايگاني شده است. هرچند ممكن است 
جمله اي در موافقت برجام بگويند ولي در حد ادبيات گفتاري است 

و در عمل و مكتوباتشان هيچ اتفاق مثبتي رخ نمي دهد. 
وي ادامه داد: اين جالب است براي اينكه دلمان خوش باشد بگوييم 

با اتحاديه اروپا كار مي كنيم و به خانم موگريني ايميل مي زنيم. 
ايزدي در پاسخ به سؤالي پيرامون نقش هيئت نظارت در مقابله با 
رويكرد امريكايي ها خاطرنشان كرد: مشكلي كه با هيئت نظارت بر 

برجام داريم اين است كه اعضاي اين هيئت خود از حاميان برجام 
هستند و افرادي چون رئيس جمهور، وزير امور خارجه و عراقچي به 
عنوان اعضاي آن مدافع برجام هستند و قطعاً اين را اعالم نخواهند 

كرد كه مسيرمان در اعتماد به امريكا اشتباه بود. 
وي افزود: آبي از هيئت نظارت بر برجام براي كشور گرم نخواهد 
ش��د. در تمام دنيا براي پروژه هاي بزرگ سه گروه در نظر گرفته 
مي ش��ود كه گروه اول طراح، گروه دوم اجرا كننده و گروه سوم 
ارزيابي و نظارت اس��ت و اگر گروه س��وم همان اف��راد گروه اول 
و دوم باش��ند به طور ناخودآگاه به س��مت توجيه عملكرد خود 

خواهند رفت.

فؤاد ايزدي : اتحاديه اروپا نمي تواند براي نقض برجام كاري كند

امريكاييه�ادرصحن�هميداننب�رد،ت�وانعملياتيو
اطالعاتيس�پاهرابهخوبيدرکكردهاندوشكستهاي

سختيمتحملشدهاند.
به گزارش مهر، سرلش��كر سيد يحيي صفوي، دس��تيار و مشاور 
عالي فرماندهي معظم كل قوا به منظور تشريح عمليات هاي دفاع 
مقدس و آش��نايي با جنگ تحميلي در جمع پرسنل و نيروهاي 
تحت آموزش آموزش��گاه ش��هيد مدرس نيروي زميني سپاه در 
جمع مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري گفت: براي آنكه جنگي 
سراغمان نيايد بايد آمادگي هاي خود را افزايش دهيم و هزينه هاي 

حفظ آمادگي به مراتب كمتر از هزينه هاي اداره جنگ است. 
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا در خصوص اهداف 
راهبرد امريكا در افزاي��ش تنش در منطقه جنوب غرب آس��يا و 
نقش بازيگران منطقه اي آن گفت:عربس��تان سعودي و برخي از 

كشورهاي عربي منطقه بازيچه دس��ت اياالت متحده امريكا قرار 
گرفته اند و تنش ه��اي از پيش طراحي ش��ده در منطقه صرفاً به 
بهره برداري امريكا از منابع كشورهاي عربي – اسالمي در جهت 
خريد تسليحاتي و افزايش رقابت تسليح توسط اين كشورها منجر 

خواهد شد. 
وي افزود: دور جديد بازار سياه فروش تسليحات به قطر در حالي 
اس��ت كه امريكا از محدوديت هاي اعمال شده توسط كشورهاي 
عربي در برابر قطر حمايت آشكاري كرده است و امريكا در فروش 
تسليحات دست چندم خود به اين كش��ورها اصطالحاً به دنبال 

دوشيدن كشورهاي منطقه است. 
مشاور عالي مقام معظم رهبري با اشاره به اهداف امريكا در دامن 
زدن به اختالف مابين كشورهاي عربي گفت: قطري ها بين 3۰۰ 
تا ۴۰۰ ميليارد دالر ذخيره ارزي دارند و امريكايي ها نيز براساس 

منافع ملي خ��ود به دنبال ص��دور خدمات امنيتي ب��ه قطر و در 
نتيجه تصاحب بخش عمده اي از ذخاير ارزي اين كشور هستند و 
تنش هاي ايجاد شده نيز در راستاي فروش و تضمين امنيت اين 

كشورها به ازاي منابع مالي دريافتي است. 
سرلش��كر صفوي در خصوص افول قدرت منطقه اي و بين الملل 
اياالت متحده و ادامه رفتار امريكا در خصوص جمهوري اسالمي 
ايران گفت: قدرت امريكا و صهيونيس��ت ها در حال كاهش است 
و نش��انه هاي آن را مي توان در عدم موفقيت امريكا در سرنگوني 
حكومت سوريه و همچنين عدم توان امريكا در ايستادگي مقابل 
كره شمالي ديد و واقعيت ديگر آن است كه امريكايي ها در صحنه 
ميدان نبرد، خصوصاً در حوزه كمك هاي مستشاري ايران در عراق 
و سوريه توان عملياتي و اطالعاتي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
را به خوبي درك كرده اند و در اين ميدان ها شكست هاي سختي از 

ايران متحمل شده اند و رويكرد آنها در قبال سپاه برگرفته از اين 
همين واقعيت است. هدف امريكا در نقض تعهدات خود فشار به 
جمهوري اسالمي ايران در نتيجه شكست سياست هاي امريكا در 

عراق و سوريه است. 
مش��اور عالي مقام معظم رهبري بااش��اره به چالش هاي داخلي 
امريكا و ارتب��اط آن با تحريم هاي جديد امري��كا گفت: امريكا در 
اوضاع داخلي خود و درآينده درگير چالش هاي اساسي بيشتري 
ناشي از سياست هاي غلط دولتمردان خود، خصوصاً سياست هاي 
ترامپ خواهد بود و برخي از اين سياس��تمداران براي انحراف از 
موضوعات داخلي، افكار عمومي را معطوف بحران هاي ساختگي 
خارجي مي كنند و دقيقاً موضوع جمهوري اسالمي ايران نيز از اين 
دست موضوعات است و ترامپ در رابطه با ايران سياست تحريم ها 

را ادامه خواهد داد. 

سرلشكرصفوي:

امريكا در صحنه نبرد شكست هاي سختي از سپاه متحمل شده است

    نکته

عضوهيئترئيسهمجلسبااشارهبهتأكيدرهبرمعظمانقالب
برايپيگيريمنافعمليدرچارچوبهويتمليادامهداد:اگر
رأيمردمدرپايصندوقهايرأي،حقالناساستكههست،
انتظارشانازدولتبرايعملبهوعدههانيزمصداقحقالناس
اس�تكهانتظاردارندبهوعدههابهطوردقيق،عملش�ود.
اكبر رنجبرزاده در گفت وگو با مه��ر تأكيد كرد: در حال حاضر، 
درخواست مجلس و انتظار نمايندگان از دولت اين است كه به 
دور از جريان سازي هاي سياسي و سهم خواهانه روي گزينه هايي 
كه توانمندي و سالمت باالتري دارند تمركز و يك تيم عملياتي 
و اجرايي را آماده كنند. وي تصريح كرد: رأي مردم و انتخاب آنها 

در نهايت رأي به برنامه هاي كالن كشور است، لذا اگر افرادي را 
براي هيئت دولت انتخاب كنند كه معرفي آنها در جهت مصالح 
كشور نباش��د، اين ظلم به مردم اس��ت، در واقع اين حق مردم 
است كه افرادي به مجلس معرفي ش��وند كه ويژگي هاي الزم 
را براي تصدي پست وزارت داشته باش��ند. رنجبرزاده تصريح 
كرد: ديگر هيچ بهانه اي از دولت پذيرفته نيس��ت كه فقط آمال 
و آرزوهاي خود را مطرح كن��د و هنگامي كه از تحقق اين آمال 
سؤال مي شود، بگويد كه موانع وجود دارد، تنها مانع موجود در 
سر راه دولت، افراد ناكارآمدي هستند كه ممكن است سرعت و 

شتاب دولت را بگيرند.

عض�وكميس�يونامني�تمل�يوسياس�تخارج�يمجلس
ش�وراياس�الميگف�ت:دس�تگاهديپلماس�يباي�دتصميم
قاطع�يدرقب�النق�ضبرج�امازس�ويامري�كااتخ�اذكند.
حشمت اهلل فالحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با تسنيم درباره 
تحريم هاي اخير مجلس س��ناي امريكا عليه جمهوري اسالمي 
ايران، گف��ت: اين تحريم ها خ��وي واقعي امريكايي ها را نش��ان 
داد. وي تحريم هاي اخير سناي امريكا عليه چند شركت و نهاد 
جمهوري اسالمي ايران را مغاير با روح برجام دانست و افزود: با اين 
تحريم ها عمالً برجام از سوي امريكايي ها نقض شده كه الزم است 

دستگاه ديپلماسي كشور به عنوان پيش قراول مذاكرات، واكنش 
مناسبي نشان داده و تصميم جامع و در خور شأني اتخاذ كند. عضو 
كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به بدعهدي هاي امريكايي ها 
در قراردادهاي بين المللي اظهار داشت: آنها همواره در طول تاريخ 
نشان داده اند به هيچ قرارداد و توافق بين المللي پايبند نيستند و 
حقوق ملت ها را زير پا مي گذارند. فالحت پيشه با تأكيد بر اينكه 
»نبايد به امريكايي ها در طول مذاكرات اعتماد مي كرديم«، افزود: 
امريكايي  ها در طول مذاكرات هم نشان دادند قابل اعتماد نيستند 
كه الزم است دولت و دستگاه هاي مرتبط اقدامات جدي در مقابله 

با تحريم هاي سناي امريكا را در دستوركار قرار دهند.

عضوهيئترئيسهمجلس:

اكنون عمل به وعده ها مصداق حق الناس است
 دستگاه ديپلماسي بايد تصميم قاطعي 

در قبال نقض برجام از سوي امريكا اتخاذ كند

   خبر


