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  نگاه حدادعادل درباره تشییع باشكوه اهواز 
غالمعلي حداد عادل نماينده س��ابق مجلس شوراي 
اسالمي در توئيتر درباره تشييع باشكوه پيكر شهداي 
حادثه تروريس��تي رژه اهواز نوش��ت: مردم با حضور 
باش��كوه و حيرت آور خود در تشييع پيكر ش��هداي حادثه رژه اهواز به 

دشمن پيام دادند كه ما پاي انقالب ايستاده ايم. 
FATF تالش الريجاني براي طرح و تصويب الحاق به  

سيد حسين نقوي حس��يني سخنگوي فراكس��يون نمايندگان واليي 
مجلس ش��وراي اس��المي درباره اقدام تعجب برانگي��ز الريجاني براي 
تصويب FATF و مخالفت فراكس��يون نمايندگان واليي براي اجراي 
اين طرح نوش��ت: تالش آقاي الريجاني براي ط��رح و تصويب الحاق به 

كنوانسيون مربوط به FATF واقعاً تعجب برانگيز است. 
جلسه با رؤساي كميسيون ها و فراكسيون ها براي همين موضوع تشكيل 
شد، فراكسيون نمايندگان واليي با الحاق به كنوانسيون در شرايط فعلي 

به شدت مخالف است و آن را در جهت منافع ملي كشور نمي داند. 
  توئیت بعیدي ن  ژاد درباره اخطار به دولت انگلستان

سفير كشورمان در انگليس با انتشار پس��تي در حساب كاربري توئيتر 
خود از مسئوالن انگليسي خواسته است ضمن شناسايي عوامل حادثه 

تروريستي شهر اهواز، آنان از انگلستان اخراج شوند. 
بعيدي نژاد در حس��اب توئيتري خود نوش��ت: س��فارت ايران در لندن 
ضمن تسليم ش��كايت رس��مي خود به »آفكام« براي بررسي اقدام غير 
قانوني ش��بكه ايران اينترنش��نال در پخش مصاحبه با سخنگوي گروه 
تروريس��تي، به طور جداگانه از دولت انگليس نيز درخواس��ت نمود كه 
با شناسايي اعضاي اين گروه تروريس��تي، فعاليت آنها را ممنوع و از اين 

كشور اخراج نمايد. 
  توصیه يك نماينده مجلس به الريجاني درباره پالرمو

حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس خطاب 
به علي الريجاني درباره اليحه مبارزه با جرائم س��ازمان يافته و پيوستن 
به پالرمو نوش��ت: آقاي الريجاني اليحه مبارزه با جرائم سازمان يافته در 
كنوانسيون پيوستن به پالرمو است. شما نمي توانيد اين كنوانسيون را با 
شرط بپذيريد چراكه بر اساس مواد 19 و 20 كنوانسيون وين نمي توانيم 
براي الحاق به كنوانسيون هيچ ش��رطي بگذاريم و در نهايت شروط قابل 

اعتماد نخواهد بود. 
...........................................................................................................................

  قومیت ها همیشه با نظام همراه بوده اند
وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به حادثه 

تروريستي اخير در شهر اهواز واكنش نشان داد. 
ربيعي در تازه ترين پس��ت اينستاگرامي خود نوشت: 
يكي از مهم ترين مؤلفه ه��ا در موفقيت عمليات هاي 
تروريستي اينچنيني براي عوامل آن، هويت اجتماعي و قومي بخشيدن 
به اقدامات خود يا به بيان ديگر كسب حمايت و تأييد اين اقدام از سوي 
گروه هاي قومي، اجتماعي، مذهبي و... است. مطالعات من نشان مي دهد 
اقدامات تروريستي ارتباط معناداري با مسئله قوميت ندارد. قومي ديدن 
حادثه اهواز در واقع دنبال كردن خطي است كه دقيقاً عوامل تروريست 

دنبال القاي آن هستند. 
اين رويكرد س��ناريويي نخ نما و شكست خورده با هدف ضربه زدن به 
دولت هاي مركزي در كش��ورهايي با تنوع قوميتي گسترده است كه 
اغلب از سوي حاميان گروه هاي تروريستي به كار بسته مي شود. آنچه 
پيش از اين نيز توسط گروه هاي با مشي مسلحانه در سال هاي آغازين 
انقالب اسالمي دنبال شد و شكست مفتضحانه اي خورد، نمونه اي از 
اين سناريو است. از سوي ديگر مروري بر سوابق تروريستي در ايران 
نش��ان مي دهد كه فرقان، پيكار، مجاهدين خلق و بس��ياري ديگر از 
گروه هايي كه رويكرد مسلحانه را در ايران در پيش گرفتند فاقد هرگونه 

خصلت قوميتي بودند.
نكته آخر اينكه باره��ا و بارها در ديدارها و نشس��ت هاي متعدد خود با 
نخبگان قومي، اعم از بلوچ، عرب، كرد و... شاهد نگاه ملي  در دفاع از منافع 
و مصالح اين فعاالن قومي بوده ام؛ نگاهي كه بعضاً از خيلي از مركزنشينان 
بيشتر اس��ت. بر اين باورم كه هر چند تنوع قوميتي همواره ابزار فشار 
 براي از هم پاشيدن هويت ايراني از س��وي بدخواهان بوده اما جنبش

قومي- مدني در ايران به رغم همه مشكالت همواره خودش را به عنوان 
بخش��ي جدايي ناپذير از قاب ايراني يكپارچه ديده است و با رويكردي 
صلح آميز، ضد خشونت و اصالح طلبانه در چارچوب مصالح و امنيت ملي 

حقوق خود را مطالبه كرده است.

رئیس كمیسیون اقتصادي مجلس: 
 FATF مشكالت  بانكي با پذيرش 

قطعاً حل نمي شود
 رئیس كمیس�یون اقتص�ادي مجلس گفت: مش�كل رواب�ط ما در 
حوزه نظ�ام بانك�ي در دنیا حتي در ص�ورت پذيرش كنوانس�یون 
تأمی�ن مال�ي تروريس�م و ش�روط FATF ح�ل نمي ش�ود. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با مهر در خصوص بررسي مجدد 
اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون مب��ارزه با تأمين مالي تروريس��م 
اظهارداش��ت: كميس��يون اقتصادي قب��اًل گزارش��اتي در خصوص 
تبعات الحاق ايران به FATF و پذيرش ش��روط FATF و الحاق به 
كنوانس��يون مبارزه با تأمين مالي تروريس��م به صحن علني و هيئت 

رئيسه ارائه داده است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: معتقديم مسائلي كه در حوزه
FATF مربوط به مس��ائل داخلي هس��تند و مي توانند با قانونگذاري 
داخلي در حوزه اقتصادي به شفافيت بيشتر كمك كنند و منجر به رفع 

اشكاالت موجود شوند، مناسب است. 
وي ادامه داد: آنچه مربوط به خارج از كشور اس��ت، مانند كنوانسيون 
مبارزه با تأمين مالي تروريس��م كه مي تواند ابزاري در دست دشمنان 
براي سوءاس��تفاده باشد مورد مخالفت مجلس اس��ت و تصميم گيري 
دراين خص��وص بايد با نظر ش��وراي عالي امنيت ملي و دس��تگاه هاي 

تخصصي انجام شود. 
پورابراهيمي با بيان اينكه برجام اوج مذاكرات ايران در حوزه اقتصادي 
بود، تصريح كرد: در برجام در مورد موضوعات منطقه اي مثل حماس، 
حزب اهلل و س��وريه و حقوق بش��ر مذاكره نكرديم. در برج��ام به توافق 
رس��يديم ك��ه محدوديت ه��اي هس��ته اي را بپذيري��م و در قبال آن 
محدوديت هاي اقتصادي شامل محدوديت هاي بانكي، محدوديت هاي 
فروش نف��ت، صنعت حم��ل و نقل هوايي و دريايي برداش��ته ش��ود و 
مذاكرات زيادي صورت گرف��ت و توافقي بين ايران و 1+5 انجام ش��د 
اما طرف مقابل به تعهدات اقتصادي خود عمل نك��رد و امريكايي ها با 

پررويي طلبكار شدند. 
رئيس كميسيون اقتصادي گفت: بر همين اساس عاقالنه نيست با اين 
افراد كه اداره كنندگان اصلي جريان FATF هس��تند توافق جديدي 

نوشته شود و تعهدات جديدي به آنها داده شود. 
وي تأكيد كرد: مطمئنم حتي در صورت پذيرش FATF امريكايي ها 
با ادبيات سياس��ي با جمه��وري اس��المي برخ��ورد خواهند كرد. 
پورابراهيمي تصريح كرد: قطعاً از نظر من مشكل روابط ما در حوزه 
نظام بانكي در دنيا حتي در صورت پذيرش كنوانسيون تأمين مالي 
تروريسم و شروط FATF، حل نمي ش��ود و رفتار امريكا سياسي 
خواهد بود و هيچ گونه اقدامي براي حل مش��كالت مراودات بانكي 
ما انجام نمي شود. وي گفت: ادبيات FATF قبل از اينكه تخصصي 
و اقتصادي باشد، ادبياتي سياسي است. با ادبيات سياسي نمي توان 

مسائل اقتصادي را حل كرد.

در ش�رايطي كه توطئه ه�ا و تهديدهاي جبهه 
دش�من فراتر از دوران جن�گ تحمیلي، میهن 
اس�المي را هدف ق�رار داده، اقت�دار دفاعي و 
صالبت نیروهاي مس�لح و مدافعان انقالب مانع 
عملیاتي شدن تهديدهاي سخت آنان شده است. 
به گزارش فارس، همزمان با هفته دفاع مقدس، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي اعالم كرد: با 
گذش��ت س��ه دهه از جنگ تحميلي و همه جانبه 
اس��تكبار جهاني عليه انقالب اسالمي و ملت ايران 
كه با شكس��ت توطئه بزرگ جبهه متحد دشمنان 
اسالم و ميهن اس��المي همراه بود، پرچم مقاومت 
و ايستادگي اين س��رزمين همچنان برافراشته و از 
يك س��و معاندين و بدخواهان جمهوري اسالمي 
را مغم��وم و عصباني و از س��وي ديگر خرس��ندي 
عالقه مندان و ارادتمندان به ايران اسالمي و انقالبي 

را برانگيخته است. 
اين بيانيه مي افزاي��د: جنگي كه براي خاموش��ي 
انقالب اس��المي و نابودي اس��تقالل و عزت ملي و 
تجزيه و تضعيف كشور توسط صدام و ارتش بعثي 
و اتحاد ابرقدرت هاي ش��رق و غرب و اقمار وابسته 
به آنان برنامه ريزي و عملياتي ش��ده بود، با الطاف 
الهي به سد پايداري و ايستادگي مردم و رزمندگان 
عاشورايي اين س��رزمين برخورد كرد و نه تنها به 
تجزيه و جدايي حتي يك وج��ب از خاك مقدس 
ايران نينجاميد، بلكه اي��ن تهديد بزرگ به فرصت 
تاريخي براي توليد اقتدار و خودباوري ملي و فراهم 
شدن بسترهاي مطمئنن بالندگي و پيشرفت و نيل 

به قله هاي ممتاز جهاني تبديل شد. 
   اقتدار دفاعی امروز محصول مقاومت

 دفاع مقدس
اين بيانيه اقت��دار دفاعي و ق��درت منحصر به فرد 
بازدارندگ��ي ام��روز جمهوري اس��المي اي��ران را 
محصول مقاومت و درس آموزي از هشت سال دفاع 
مقدس توصيف و تصريح كرده است: در شرايطي كه 
توطئه ها و تهديدهاي جبهه دشمن فراتر از دوران 
جنگ تحميلي، ميهن اس��المي را هدف قرار داده 
است و امروز اردوگاه شيطاني دشمنان با محوريت 
امريكا و نمايش رئيس جمهور پليد و ماجراجوي آن 
تمركز بر جنگ اقتص��ادي و تحريم هاي ظالمانه را 

براي عدول نظام و ملت ايران از آرمان هاي انقالب و 
منافع ملي خود در دستور كار قرار داده است و هر از 
گاهي گزينه نظامي را چاشني نمايش دشمني خود 
مي سازد، اين اقتدار دفاعي و صالبت نيروهاي مسلح 
و مدافعان انقالب اسالمي است كه با نفوذ هراس و 
وحشت به عمق ذهن و دل آنان، مانع عملياتي شدن 
تهديدهاي سخت و وارد ش��دن به ميدان كارزار با 

ايران عزيز شده است. 
اين بيانيه هشت سال دفاع مقدس و مقاومت ملت 
ايران را الگوي امروز جوامع و ملل حق طلب و سلطه 
ستيز قلمداد و خاطرنشان كرده است: الگوي هشت 
س��ال دفاع مقدس كه بر مبناي فرهنگ عاشورا و 
اصول و ارزش هاي اسالم ناب محمدي)ص( استوار 

و رزمندگاني مؤمن، انقالبي، شجاع، شهادت طلب و 
مسلمان برابر دشمن را معرفي كرده است، هم اينك 
در صحن��ه مقابله ملت هاي مس��لمان منطقه برابر 
تروريس��م تكفيري و جنگ هاي نيابتي قدرت هاي 
اس��تكباري و ارتجاع منطقه، جلوه ه��اي نويني از 
ق��درت و تاثير خود را آش��كار و موجب��ات حيرت 
جهانيان را برانگيخته است، اين همان الگويي است 
كه عاشوراي حسيني را جاودانه و گفتمان انقالب 

اسالمي را جهان گير ساخته است. 
   پاسخ ملت به تروريست ها 

در تشییع با شكوه شهدای اهواز
اين بياني��ه جنايت اخير تروريس��تي اه��واز را كه 
همزمان با سالروز آغاز جنگ تحميلي و گراميداشت 

هفته دفاع مقدس به وقوع پيوست از جمله اقدامات 
جبهه دشمن براي انتقام از پايبندي ملت ايران به 
آرمان هاي شهداي گرانقدر و تداوم انقالب و ايجاد 
ترديد و تزلزل در آنان قلمداد و خاطرنش��ان كرده 
است: آيين تشييع شهداي حادثه تروريستي اخير 
در اهواز با حضور شكوهمند و معنادار اقشار و آحاد 
مختلف مردم خوزس��تان كه پاس��خ كوبنده اي به 
تروريست ها و حاميان آنان بود، نشان داد كه دشمن 
در محاسبات خود نس��بت به ملت ايران همچنان 
دچار خطاي راهبردي اس��ت و ب��ا ارتكاب جنايت 
اخير نه تنها طرفي نبس��ت بلكه فرصت و بستري 
براي روايت رسوايي و حقارت خود و تعميق وحدت 
و يكپارچگي ايرانيان و بالندگ��ي و احياي روحيه 

استقامت و ستيز با اس��تكبار و تروريسم امريكايي 
صهيونيستي و وهابي در آنان فراهم آورد. 

اين بيانيه در پايان با گراميداش��ت ي��اد، خاطره و 
راه امام)ره( و ش��هداي گرانقدر هش��ت سال دفاع 
مقدس، تبيين و كاربس��ت فرهن��گ و ارزش هاي 
دفاع مق��دس و گنجينه هاي ارزش��مند آن را نياز 
دائمي كش��ور و ضامن زنده ماندن روح مقاومت و 
سلحش��وري و در عين حال هوشمندي و بصيرت 
مردم نس��بت به توطئه هاي دش��منان توصيف و 
تأكيد كرده است: عبرت هاي جنگ تحميلي و دفاع 
مقدس هشت ساله، اهميت قدرت افزايي دفاعي و 
بازدارنده و آمادگي هاي همه جانبه نيروهاي مسلح 
را مانع غافلگيري راهبردي كش��ور برابر تهديدات 
دشمن دانس��ته و در شرايط حس��اس و تاريخ ساز 
كنوني، اطاعت از واليت فقي��ه و تبعيت از منويات 
رهب��ري معظم انق��الب و فرمانده��ي كل قوا امام 
خامنه اي)مدظله العالي( در عرصه هاي مختلف به 
ويژه در صحنه نبرد با جنگ اقتصادي و رس��انه اي 
و عمليات رواني دش��من را مورد تأكي��د و به ياري 
خداوند متعال امروز را س��كوي پ��رش و جهش به 

سمت آينده پرفروغ و درخشان قرار مي دهد.

بیانیه سپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس

حادثه تروريستی اهواز انتقام از پايبندی ملت ايران به آرمان های انقالب بود

مش�اور مق�ام معظ�م رهب�ري در ام�ور بین المل�ل درب�اره 
درخواس�ت ترامپ و مايك پمپئو ب�راي مذاكره ب�ا مقامات 
ارش�د و عالي رتبه ايران اظهاركرد: اين خواب آشفته ترامپ 
و وزير خارجه اش هرگز تعبیر نخواهد شد و اين قطعي است. 
به گزارش ايس��نا، علي اكبر واليتي در جمع خبرنگاران در حاشيه 
همايش هفته دفاع مقدس در دانش��گاه آزاد اس��المي در رابطه با 
تحريم هاي امريكا كه حوزه نفت و بانكي را شامل مي شود و از آبان ماه 
اتفاق مي افتد، گفت: امكان ندارد كه فروش نفت ايران با فشار امريكا 
و متحدانشان به صفر برس��د. ايران تسليم نمي شود، شايد در اوايل 
مشكالتي داشته باشيم اما با وجود كشورهايي مثل چين، روسيه يا 
تركيه يا كشورهاي دوست ديگر مي توانيم اين مشكل را حل كنيم. 

وي گفت: در چارچوب ديپلماسي نگاه به ش��رق، مي توان از سد 
تحريم ها گذشت و من آينده روشني در اين باره مي بينم. 

وي در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه ارزيابي تان از مذاكرات 
ايران و 1+4 و بيانيه مشترك شب گذشته در نيويورك  چيست، 
اظهاركرد: اروپايي ها تاكنون س��خن منفي نگفته اند و تا حدودي 
مثبت بوده اند، اما آنچه ما انتظار داريم اين است كه آنها به مرحله 
عمل برسند و درباره امريكا نگران نباشند. وقتي ترامپ به اروپا رفت 
سعي كرد ميان اروپاييان اختالف ايجاد كند و گفت چرا از انگليس 
ياد نمي گيريد كه از اتحاديه خارج شده است، او سعي دارد اتحاديه 
اروپا را به هم بزند اما اين حرف ها ديگر گذشته است و دنياي آينده 
دنياي تك قطبي نيست و در آن كشورهايي از جمله چين، روسيه 

و قدرت هاي متوس��ط ي��ا مجموعه 
كشورهاي اس��المي و اتحاديه اروپا 
حضور خواهند داشت و يقين بدانيد 
كه جهان آينده جه��ان تك قطبي 

تحت سيطره امريكا نخواهد بود. 
واليتي در رابطه با حمله تروريستي 
به رژه نظامي در اه��واز اظهاركرد: 
ضمن اعالم همدردي خود با مردم كشورمان به ويژه مردم اهواز 
بايد بگويم كه جمهوري اسالمي ايران اين قدرت را دارد كه ريشه 
اين گروه ها و افراد را بخش��كاند. ما قبل از آنكه مس��لمان باشيم 
انسان هستيم و كساني كه اين كار را كردند حتي از انسانيت بويي 

نبرده اند. امام حس��ين)ع( خطاب به معارضينش در كربال گفت: 
اگر دين نداريد، آزاده باشيد و شما حتي اين را هم نداريد، چگونه 
مي توانيد كودك چهار س��اله و مردم بي گناه را به قتل برسانيد، 

شما انسان هم نيستيد. 
وي ادامه داد: ما، اين افراد، گروه ها و پشتيباني هايشان را مي شناسيم. 
آنها هر وقت اقدامي هم مي كنند نتيجه اي عكس برايشان دارد. آنها از 
كشوري كه سه سال است يمن را بمباران مي كند، حمايت مي گيرند 
و بي ترديد نتيجه كار آنها مؤثر نخواهد افتاد. عربس��تان با نوكري 
امريكا و شكست هايي كه در عراق و سوريه متحمل شد، سعي دارد 
منطقه را و ايران را با اين ن��وع حمايت ها به هم بريزد اما جمهوري 

اسالمي مقتدرتر از آن است كه آنها مي انديشند.

مشاور مقام معظم رهبري در امور بین الملل: 

خواب آشفته ترامپ و پمپئو براي ديدار با مقامات ايران تعبير نخواهد شد

   خبر   یک

تفكیك و مرزگذاري میان ترامپ – اوباما بالفاصله بعد از 
شكس�ت انتخاباتي هیالري كلینتون توسط يك جريان 
سیاسي در داخل كش�ور آغاز ش�د و به كمك انبوهي از 
رس�انه هاي مكتوب و اقدام�ات و رفتاره�اي ضدايراني 
تنها اختصاص ب�ه دونالد ترام�پ پیدا ك�رد و از اوباما به 
عنوان فردي كه به حقوق ايراني ها احترام گذاش�ت، ياد 
مي ش�د. اين پروژه ك�ه از آن بايد تحت عن�وان قديمي 
»ديو و دلبرس�ازي« ي�اد كرد به ق�دري ب�ا واقعیت هاي 
موج�ود صحن�ه بین المل�ل و رواب�ط دوجانب�ه امريكا با 
ايران تناق�ض دارد كه برخي از تحلیلگران و مؤسس�ات 
آين�ده پژوهي غرب�ي را نیز به واكنش واداش�ته اس�ت. 
ش��يرين هانتر، اس��تاد دانش��گاه جورج تاون با تأكيد بر اينكه 
امري��كاي جمهوريخواه يا دموكرات در رواب��ط با ايران تاثيري 
ندارد، در يكي از رس��انه هاي مش��هور امريكايي مي نويسد كه 
تفاوت گذاري مي��ان اوباما و ترامپ خ��ارج از واقعيت و تله اي 
براي ايران به شمار مي رود. اين استاد دانشگاه امريكا در ادامه 
اظهارات جان كري مبني ب��ر منتظر بودن اي��ران تا برگزاري 
انتخابات آتي رياست جمهوري در امريكا را ناخوشايند دانسته 
و تأكيد مي كند: اگر ايران بخواهد تا آمدن دولت بعد صبر كند، 
وضعيت اقتصادي و سياسي اش وخيم تر مي شود و واشنگتن را 
به اين سمت س��وق مي دهد كه محدوديت هاي بيشتري عليه 

ايران اعمال كند. 
اين استاد دانشگاه در ادامه مي نويسد: رويكرد دولت هاي امريكا 
)اعم از جمهوريخواه و دموكرات( در برابر ايران تفاوت آنچناني 
با هم نداشته است و به همين دليل روي كارآمدن دولت بعد از 

ترامپ را نيز فاقد نتيجه براي ايران ارزيابي مي كند. 
هانتر همچنين يادآور مي ش��ود: »دولت ج��ورج بوش ايران را 
محور شرارت خواند و اين سياست حتي با آمدن »باراك اوباما« 
و وزير خارجه او »هيالري كلينتون« تغييري نكرد. سياس��ت 
فشار همچنان در اولويت كار دولت اوباما بود و كلينتون در يكي 
از سخنراني هايش اعالم كرد: اگر ايران قصد حمله به اسرائيل را 

داشته باشد، امريكا اين كشور را نابود مي كند.« 
  تضعیف ايران؛ هدفي پايدار و مشترك

به گفته اين استاد دانشگاه و به گواهي تجربيات تلخ ايران در دوره 
مذاكرات هسته اي زمان باراك اوباما، هدف و راهبرد تمام دولت هاي 
اياالت متحده »تضعيف توان و اقتدار جمهوري اسالمي ايران« و 
تشديد فشارهاي اقتصادي به مردم ايران با تغيير كاركرد جمهوري 

اسالمي ايران بوده است. 

اين عبارت را مي توان از اعترافات اخير جان كري وزير س��ابق 
خارجه اياالت متحده امريكا دريافت؛ آنجايي كه وي به صراحت 
بيان مي كند كه دولت سابق امريكا نيز »خروج از برجام« را يك 
ضرورت حتمي و غيرقابل تغيير مي دانسته و تنها در باب زمان 

خروج با رئيس جمهور فعلي امريكا اختالف نظر داشته اند. 
هانتر هم بر همين اس��اس در ادامه نوش��تار خود بي��ان مي كند: 
»كلينتون اولين كسي بود كه موضوع تحريم هاي فلج كننده عليه 
ايران را مطرح كرد و بدترين تحريم ها در زمان رياست جمهوري 
اوباما وضع شد و )كلينتون( علت اين تحريم هاي سنگين را آوردن 
ايران به پاي مي��ز مذاكره بيان كرد. دولت اوبام��ا نيز اقدام نظامي 
عليه ايران را همواره در نظر داشت و به احتمال زياد اگر كلينتون 
در انتخابات رياست جمهوري سال 201۶ پيروز مي شد، به دنبال 

سياستي سختگيرانه عليه تهران بود.« 
اسفتن والت استاد روابط بين الملل دانشگاه هاروارد نيز اخيراً 
با تأكيد بر اينكه »ترامپ سياست هاي اوباما در عرصه خارجي 
را ادام��ه مي ده��د«، در فارين پاليس��ي اظه��ار مي كند: »در 
كارزار انتخاباتي، ترامپ وعده داد در عرصه سياس��ت خارجي 
»خانه تكاني« كند. با اين حال امور مربوط به سياس��ت اياالت 
متحده با همان ترتيب هميش��گي پيش رفته اس��ت.« استاد 
دانش��گاه هاروارد همچني��ن بيان مي كند: »سياس��ت اياالت 
متحده در خاورميانه هم خيلي تغيير نكرده است. اياالت متحده 
همچنان حمايت هاي كم و بيش بي قيد و شرطي را از متحدان 
محلي- مصر، اسرائيل، اردن و عربستان سعودي- مي كند، پس 
تغيير چنداني ايجاد نشده است. جريان جنگ عليه داعش طبق 

برنامه اي كه در دولت اوباما تدوين ش��ده بود ادامه پيدا كرد و 
حاال دولت ترامپ سعي دارد چگونگي اداره روابط پيچيده بين 
كردها، عراقي ها، س��وري ها، ترك ها و ديگر بازيگران محلي را 
بفهمد. آيا اين با سياس��ت اوباما متفاوت اس��ت؟ جواب: هيچ 

تفاوتي ندارد.«
    ايران برهم زننده صلح جهاني بود و است!

همچنان كه فارين پاليسي مي نويسد ترامپ سياست هاي اوباما 
را در عرصه سياست خارجه ادامه مي دهد و تنها لحن، حركات 
و س��كنات و ادبيات او ب��ا رئيس جمهور س��ابق امريكا متفاوت 
اس��ت، كمااينكه هر دو رئيس جمهور ) ترامپ و اوباما( ايران را 
در سخنراني ها و اظهارات خود، كش��وري كه برهم زننده صلح 
ثبات و امنيت بين المللي است معرفي مي كنند. به عنوان نمونه 
باراك اوباما رئيس جمهور سابق امريكا يك سال بعد از برجام و در 
كنفرانس خبري نشست امنيت هسته اي در واشنگتن مي گويد: 
»ش��رط برخورداري ايران از امتيازات اقتصادي، كنار گذاشتن 
توانايي موش��كي و متوقف كردن اقدامات منطقه اي است« يا 
جان كري 1/5سال پس ازامضای برجام تأكيد كرد: »مذاكرات 
با تهران براي عقب نش��اندن ايران از برنامه هسته اي به نتيجه 
رسيد و حاال دولت بعدي امريكا بايد ضمن ادامه اعمال فشار بر 
ايراني ها، براي عقب نشاندن برنامه موشكي ايران تالش كند.« 
جالب اين است كه هانتر در قسمت پاياني مقاله خود نيز صراحتاً 
به همين مسئله اشاره و بيان مي كند: »خالصه بحث اينكه، آمدن 
ترامپ به كاخ سفيد تنها اختالفات موجود را افزايش داده است 
و ماهيت سياست او، يعني به زانو درآوردن ايران از طريق اعمال 
فشار، ش��بيه اقدامات چهار رئيس جمهور گذشته امريكاست، 
بنابراين تجربه هاي تاريخي ميان دو كشور نشان مي دهد انتظار 
براي رفتن ترامپ از كاخ سفيد و اميد براي بهبود وضعيت تنها 

رنج ايرانيان را طوالني تر مي كند.« 
  جامعه يك انتخابات ديگر صبر كند!

جريان داخلي كه تالش مي كند منافع ملي را فداي تحليل هاي 
ساده انگارانه خود در عرصه روابط بين المللي كند و بدون توجه 
به اوضاع اقتصادي كشور و مشكالتي نظير ركود، تورم و گراني 
آينده مبهمي را براي جمهوري اسالمي ايران رقم بزند، نخست 
تالش مي كند جامعه را به اين باور برساند كه اوباما و همفكران وي 
با ترامپ كاماًل متفاوت هستند و رويه دشمني با جامعه ايراني را 
دنبال نمي كنند و در گام بعد »منتظر ماندن جامعه براي انتخابات 
بعدی امريكا و تحمل مشكالت معيشتي روزافزون امروز را« حاوي 

دستاورد عنوان مي كنند!

يك انتخابات ديگر صبر الزم است!
جماعتي رئیس جمهور شدن مجدد اوباما را حالل مشكالت داخلي مي دانند

گزارش 2 | سعید همتی

آيین تشییع ش�هداي حادثه 
تروريس�تي اخیر در اه�واز با 
حض�ور ش�كوهمند و معنادار 
اقش�ار و آحاد مختل�ف مردم 
خوزستان كه پاسخ كوبنده اي 
ب�ه تروريس�ت ها و حامی�ان 
آنان بود، نشان داد كه دشمن 
در محاس�بات خود نسبت به 
مل�ت اي�ران همچن�ان دچار 
خط�اي راهب�ردي اس�ت و با 
ارتكاب جنايت اخی�ر نه تنها 
طرفي نبس�ت بلكه فرصت و 
بس�تري ب�رای يكپارچگ�ي 
اي�رانی��ان ف�راه�م آورد

   خبر

مرتضي ياقوتي |  باشگاه خبرنگاران


