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     قانون جنگل
 عبداهلل گنج��ي در توئيتي با هش��تگ قانون جنگل 

نوشته:
 اس��رائيل، عراقي را که در حال جنگ با او نيس��ت با 
اطالعات امريكا بمباران مي کند، امريكا چش��م بند مي زند و س��كوت 
مي کند. يمن مرکز نفتي کشوري که زيرس��اخت هايش را نابود کرده 
است مي زند و رسماً اعالم و اس��ناد نيز ارائه مي کند، امريكا چشم بند 

مي زند و دهان باز مي کند که کار ايران است . 
........................................................................................................................

     بوي خيانت در هپكو
محمد اکبرزاده در چند توئيت متوالي نوشته:

 بولدوزرهاي ويژه اي که هپكو براي جنگ س��اخته بود باعث شده بود 
صدام چند بار دستور حمله هوايي بده تا شرکت رو بزنن! االن کارگرهاي 

هپكو ميگن کاري که صدام نتونست بكنه رو اينها تونستن!
آيا مي دانس��تيد هپكوی اراك س��ال ٨۶ به قيمت ٧٠ميليارد تومان 
واگذار مي ش��ود در حالي  که فقط در همان موقع ٢٨٠ميليارد تومان 
دستگاه هاي موجود در انبار اين ش��رکت فروخته شد و رفت به جيب 
مدير جديد!؟ آيا مي دانستيد هپكو در سال ٨۶ )زمان واگذاري( ٢٠٠٨ 
دستگاه توليد مي کرد و با ٢هزار کارگر، ٢٠ميليارد تومان سود خالص 
داشته؟ آيا مي دانستيد توليدات اين شرکت در سال ٩٧ فقط ۴٨دستگاه 
بوده و در سال ٩٨هيچ توليدي  نداشته؟! آيا اين اتفاق عمدي و مصداق 

خيانت نيست؟!
........................................................................................................................

     مسئوالن راه را گم نكنند
 محمدجواد محمدزاده در توئيتي نوشته: 

مجري برنامه  ثريا در پاس��خ توجيه حناچي براي حذف واژه شهيد از 
تابلوي کوچه ها گفته: ما به جاي رانندگان، نگران مس��ئوالن هستيم 

که راه رو گم نكنند. 
........................................................................................................................

     كسي باورش مي شود؟
اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشته: 

رئيس جمهور با حضور در جمع کارگران هپكو، ضمن شنيدن سخنان 
آنها دستور داد تا مشكالتشان حل شود! باورتان نمي شود؟ من هم. چه 
دولتي داريم که اگر اين تخيل به عنوان خبر منتشر شود، همه تعجب 
مي کنند؟ در اين شش سال روحاني چطور عمل کرده و اولويت هايش 

چه بوده که چنين خبري باورش براي همه سخت است؟
........................................................................................................................

     ليبرال ها شبيه هم هستند!
علي رجبي در توئيتي نوشته:  

عباس آخوندي مخالف مس��كن مهر ب��ود در حالي ک��ه رفقايي داره 
که توي صنعت ساختمان س��ازي ذي نفع بودند. بيژن زنگنه مخالف 
خصوصي س��ازي دوره احمدي ن��ژاد ب��ود ول��ي گوي��ا باجناقش از 
خصوصي سازي هپكو منتفع شده... همه ليبرال ها شبيه همند؛ مخالف 

منافع اکثريت مردم، عاشق جيب اطرافيان شون.  هپكو تنها نيست.
........................................................................................................................

     خواب اختياري اصالح طلبان
محمد پاداش در توئيتي نوشته:

 رسانه هاي زنجيره اي »آالرم دردهاي اجتماعي«شون روي لِنگ 
ظهر تنظيم شده! يعني از شروع توليد درد توسط دولت يا باندشون 
خواِب اختياري ميرن، همين که مس��ئله امنيتي- قضايي ش��د و 
پليس و قوه قضائيه بيچاره خواستن گند ماجراي دوستانشون رو 
جمع کنن، مثل الشخور گرسنه سر مي رسن. چه هپكو و هفت تپه، 

چه دخترآبي و... 
........................................................................................................................

    چرا در اين 10سال صداي كارگر شنيده نشد؟
سيداحسان خاندوزي نوشته: 

چرا بايد مقامات، صداي نارضايتي را ۱٠س��ال بعد از خصوصي سازي 
شرکت آن هم با بستن راه آهن بشنوند؟ 

جواب: چون مجلس، گ��زارش ارزيابي عملكرد »س��االنه« از تك تك 
خصوصي س��ازي ها مطالبه نكرده است. مي توانستيم هشت سال قبل 

بفهميم و چاره کنيم. 
........................................................................................................................

     اصلي ترين قربانيان حمله امريكا به ايران
مهدي محمدي در کانال تلگرامي اش نوشته:

۱ - سعودي قرباني استراتژي فشار حداکثري امريكا 
به مقاومت، يمن و ايران است. هيچ راهي جز توقف اين 

راهبرد، آرامش را به منطقه بازنخواهد گرداند.
٢ - امريكا حرف زياد مي زند ولي نهايتاً گزينه اي جز تحريم ندارد. همين 
يك گزينه را هم بايد کنار بگذارد اگر خواهان کنترل سقف تنش است.

3 -  امريكا فاقد گزينه نظامي واقعي عليه ايران است. تحوالت پنج ماه 
گذشته ثابت کرده تهديد ايران به نامحدود بودن مكاني و زماني پاسخ 

به هرگونه تهديد نظامي معتبر است.
۴ -  س��عودي، اس��رائيل و امارات به خوبي مي دانن��د آنها اصلي ترين 
قربانيان »حمله نقط��ه اي« امريكا به ايران هس��تند. امريكا مي زند و 
مي رود، آنها مي مانند و ايران، لذا پس پرده بيشتر پيگيرند، کسي ميان 

آنها و ايران واسطه شود.
5 -  در ش��رايط فقدان گزينه نظامي معتبر، باالتر بردن سقف تنش 
به نفع مقاومت و ايران اس��ت. اين امر در پنج ماه گذشته باعث بهبود 
مستمر پيشنهادهاي غرب ش��ده اس��ت اما تا وقتي که امريكا تغيير 
سياس��ت ندهد، سياس��ت ايران تغيي��ر نخواهد کرد. راهبرد فش��ار 

حداکثري در حال زاييدن نتايج معكوس است.

نماينده اصالح طلب مجلس: 
با كمپين شفافيت آرا مخالفم 

عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س ضم�ن اع�الم مخالف�ت خود 
با كمپي�ن ش�فافيت آرای نماين�دگان گف�ت: در ح�ال حاضر به 
ق�دري مش�كالت داري�م ك�ه اي�ن مس�ئله در آن گ�م اس�ت. 
سهيال جلودارزاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، در رابطه با موضوع شفافيت آرا اظهار داشت: قانون 
اساسي هم اين نكته را در نظر گرفته و در آيين نامه داخلي مجلس هم 
تأکيد ش��ده که وقتي نمايندگان تشخيص دادند، رأي گيري مي تواند 

مخفي باشد. 
وي تصريح کرد: در زمان رأي دادن ص��داي»دو دو« و »چهار چهار« 
نمايندگان به فلك مي رسد. پس اين نمي تواند نشان دهنده غيرشفاف 
بودن نماينده باش��د و اگر يك مورد مشاهده ش��ده بود که پاي طرح 
شفافيت را امضا کرده بودند اما رأي ندادند به اين دليل بود کساني که 
امضا گرفتند مي خواستند به عنوان اعمال فشار از آن استفاده کنند و 

نمايندگان تشخيص دادند که نبايد عملي شود. 
نماينده ليس��ت اميد در بخش ديگري از س��خنانش بيان کرد: شرط 
شفاف سازي رأي، به تش��خيص خود مجلس است، يعني اگر اکثريت 
نمايندگان رأي بدهند که هر رايي که مي دهند شفاف باشد، خب شفاف 
مي شود و اگر بگويند نبايد مطرح شود، نمي شود. در حقيقت مصلحت 

خود، حوزه انتخابيه و کشور را در نظر مي گيرند. 
وي در ادامه اع��الم کرد: به ص��ورت کلي با کمپين ش��فافيت آرا 
مخالفم چراکه در حال حاضر به قدري مشكل داريم که اين يكي 

در آن گم است.

»ژاندارم خليج فارس« 

مهدی  پورصفا
   تحلیل

لقبي بود ك�ه به ايران 
در زم�ان حكوم�ت 
پهلوي در دهه 50 داده ش�د، دلي�ل آن هم ايفاي 
نقش ايران به عنوان بخشي از سياست دو ستوني 
امريكا در منطقه به همراه عربس�تان براي حفظ 
ثبات مورد نظر غ�رب بود. حاال به نظر مي رس�د 
تاريخ به گونه ديگري در حال تكرار شدن است و 
جمهوری اس�المی اي�ران ب�ار ديگ�ر تبديل به 
اصلي ترين قدرت منطقه شده است، با اين تفاوت 
كه اين بار نه تنها از سياس�تگذاري امريكايي ها 
خبري نيست بلكه غربي ها و كش�ورهاي بيگانه 
مجبور هستند تا گام به گام از سياست قبلي خود 
در منطقه خليج فارس عقب بكش�ند و عرصه را 
براي ايفاي نقش جدي تر به اي�ران واگذار كنند؛ 
رويدادي كه نشانه هاي آن از هم اكنون پيداست. 
از خليج »گوادر« درست تا جايي که آخرين منطقه 
مهم دريايي متعلق به پاکس��تان به پايان مي رسد و 
خط س��احلي ايران در درياي عمان آغاز مي شود تا 
اروند رود در منتها اليه ش��مال خليج فارس نزديك 
٢هزارو5٠٠کيلومتر راه اس��ت. به اين ترتيب ايران 
داراي بيشترين خط ساحلي در اين منطقه و همچنين 
جمعيت فعال و بندرهاي پر رفت و آمد است. به رغم 
اينكه امارات متحده عربي سال هاست تالش مي کند 
با استفاده از سرمايه گذاري خارجي و شهر هاي پر زرق 
و برق خود را به عنوان يك قدرت ساحلي معرفي کند، 
اما محدوديت هاي ذاتي اين کشور از جمله جمعيت 
کم، روند ناقص تاريخي براي تشكيل دولت و ملت و 
همچنين منابع محدود طبيعي همچون آب س��بب 
شده تا موقعيت ايران در اين منطقه از دنيا فوق العاده 

و غيرقابل دسترس باشد. 
با اين حال و به رغم پتانسيل هاي فراوان ايران براي 
ايفاي نقش راهبردي سياست مستقل ايران در عرصه 
جهاني و تالش براي استقالل از ابر قدرت ها سبب شده 
تا تمام تالش هاي غرب براي جلوگيري از تبديل شدن 
نظام جمهوري اس��المي ايران به يك قدرت بزرگ 
منطقه اي معطوف ش��ود. با اين حال به نظر مي رسد 
ش��بكه قدرتمند نظامي که غرب ب��راي جلوگيري 
از تبديل ش��دن ايران به يك ابرقدرت منطقه اي در 
منطقه ايجاد کرده در حال فرسايش است؛ روندي که 
نمونه واضح آن انفعال در ماجراي حمله به تاسيسات 
نفتي آرامكو توس��ط انقالبيون انصاراهلل يمن در اين 
منطقه است. اما سؤال اين است که اين قدرت جديد 
در منطقه چه ويژگي هايي مي تواند داشته باشد و چرا 

ايران از اين پتانسيل برخوردار است. 
   خطوط قرمز امريكايي در منطقه 

از بين مي روند 
۶۴س��ال پيش زماني که ملك عبدالعزيز پادش��اه 
و بنيانگذار سلس��له آل س��عود با تئ��ودور روزولت 
رئيس جمه��ور وقت امري��كا روي کش��تي جنگي 
کويينسي در درياي سرخ ديدار کرد، پيماني دوجانبه 
بين دو دولت شكل گرفت که در مقابل تضمين منافع 
نفتي امريكا در عربستان سعودي، ارتش اين کشور 
از امنيت پادشاه و موجوديت دولت عربستان دفاع 
خواهد کرد. در طول س��ال هاي گذشته اين پيمان 

همچنان مستحكم باقي مانده بود و دکترين کارتر 
در سال ۱٩٧٩ در خصوص تضمين امنيت خطوط 
انتقال درياي��ي انرژي در خليج ف��ارس به قوت آن 
افزود، با اين حال حمالت روز يك شنبه به تاسيسات 
فرآوري نفتي در بقيق و عدم واکنش جدي امريكا اين 
سؤال را به وجود آورده که آيا ديگر امكان اعتماد به 
نظم قبلی حاکم بين امريكا و کشورهاي صادرکننده 

نفت وجود دارد يا نه؟
شايد اگر ۱٠سال پيش يك دهم حمله فوق به مناطق 
نفتي عربستان انجام شده بود بسياري درباره واکنش 
فوري سنتكام شك نمي کردند اما هم اکنون خطوط 
قرمز سابق امريكا در منطقه يكي پس از ديگري فرو 
مي ريزد. آنچه يمني ها آن را مورد حمله قرار داده اند 
يكي از پنج نقطه حساس صنعت نفت دنيا محسوب 
مي شود. نقطه حساس بعدي که اتفاقاً نزديك همين 
منطقه قرار دارد پايانه راس التنوره است که نزديك 

۱٠درصد نفت دنيا از آن صادر مي شود. 
اين پايگاه نفتي تحت شديدترين حفاظت پيراموني 
قرار دارد، چراکه امنيت انرژي عربس��تان سعودي 
به عنوان ضامن حفظ اين کش��ور وابسته به فعاليت 
صحي��ح اين مرکز اس��ت. حمله به اي��ن منطقه که 
يمني ها آن را بر عهده گرفته اند به سعودي ها نشان 

داده است تمام مناطق حساس اين کشور زير آتش 
انصاراهلل ق��رار دارد.   کار به جايي رس��يده که حتي 
صداي ليندسي گراهام سناتور جمهوريخواه امريكايي 
نيز درآمده است. اين مسئله شبهات فراواني را مطرح 
کرده است که چرا چنين عقب نش��يني ای از سوي 
امريكايي ها در حال انجام است. پاسخ به اين سؤال 
را مي توان در قدرتمند تر شدن جريان مقاومت ديد؛ 
قدرتی که مبتني بر توانمندي های داخلي و نيروهاي 
نظامي بومي صورت گرفته و توانس��ته تا حد زيادي 

معادالت را عوض کند. 
در کنار اين توازن نظامي در دنيا در حال تغيير است. 
امريكا که تا چندي پيش مهم ترين قدرت نظامي در 
دنيا محسوب مي ش��د، حاال با رقباي جدي در حوزه 
نظامي و اقتصادي روبه رو است؛ رقبايي که به زودي 

قدرت آنها از امريكا جلو خواهد زد. 
   امريكا قافله را به ساير كشورها هم مي بازد

به عنوان مثال چين يكي از کش��ورهايي اس��ت که 
توانس��ته اس��ت به خوبي قدرت نظام��ي امريكا در 
منطقه را به چالش بكشد؛ چالشي که به شدت براي 
امريكايي ها دردسرساز شده و هيچ کس در واشنگتن 

نمي داند که با آن چگونه مقابله کند. 
برخالف اتحاد جماهير شوروي، چين از ساحلي وسيع 

در درياي هاي پيراموني خود برخوردار است که اجازه 
رشد و تحرك سريعي به آن داده است. نيروي دريايي 
چين ديگر آن نيروي دفاع ساحلي کوچكي نيست که 
در دهه 5٠ميالدي به کمك اتحاد جماهير شوروي 
ش��كل گرفت. حاال نيروي دريايي ارتش خلق چين 
در حال س��اخت دومين ناوهواپيماب��ر خود در بندر 
»داليان« است و نس��ل جديد زيردريايي هاي اتمي 
تايپ ٩۶ اين کشور توان حمل نزديك به ٢۴موشك 

سوخت جامد با کالهك هاي چندگانه را دارند. 
اغلب اين زيردريايي ها در تاسيسات زيرزميني در 
درياي چين جنوبي قرار دارند و تصاوير ماهواره اي 
حاکي اس��ت که زيردريايي ها ب��ه راحتي از طريق 
کانال هاي زيرزميني خود را به حوضچه هاي آبي در 
خشكي مي رسانند. در حوزه موشك هاي بالستيك 
نيز چيني ها در حال تالش براي ساخت موشك هايي 
براي گذر از سپر پدافند موش��كي امريكا هستند. 
جديدترين محصول چيني ها در اين حوزه موشك 
DF- 41 اس��ت که قرار اس��ت جايگزين موش��ك 

سوخت مايع DF- 5 شود. 
اين موشك براي اولين بار در سال ٢٠٠٩ آزمايش و 
وجود آن به صورت رسمي در يك رژه در سال ٢٠۱۴ 
ميالدي تأييد شد. اين موش��ك بردي نزديك ۱3 تا 

۱5هزار کيلومتر دارد و مي تواند از خاك چين تمام 
خاك امريكا را مورد هدف قرار دهد. 

اين موش��ك مي توان��د از پرتابگره��اي متحرك 
پرتاب ش��ود و قابليت حمل کالهك هايي با توان 
حمل ۱٠کالهك اتمي را دارد. سرعت اين موشك 
در لحظ��ه ش��يرجه مي تواند تا ٢5ماخ برس��د. به 
اين ترتيب نگراني امريكايي ه��ا از چيني ها کاماًل 
قابل درك اس��ت. صرف نظر از قابليت هاي دفاعي 
گوناگون، چين سرمايه گذاري گسترده اي در ايجاد 
پناهگاه هاي مستحكم زيرزميني براي حفاظت از 
توان اتمي خود کرده است. رکن اصلي هدايت اين 
برنامه بر عهده س��پاه دوم توپخانه چين است که 
صدها کيلومتر تونل هاي زيرزميني را براي انتقال 
مداوم موشك هاي بالستيك اتمي خود ايجاد کرده 
است. چنين شبكه اي مي تواند توانمندي يك کشور 
را براي وارد کردن ضربه اتم��ي اول به گونه اي که 
توانمندي هسته اي چين براي تالفي کردن را نابود 

کند، به شدت کاهش  دهد. 
تمام اين عوامل سبب ش��ده تا نيروي دريايي امريكا 
براي مقابله با چين در منطقه اقيانوس آرام مس��تقر 
باشد و ديگر نيرويي براي اس��تقرار در منطقه خليج 

فارس در اختيار نداشته باشد. 
   دست ايران در حوزه ديپلماسي هم پر است

ايران عالوه بر رش��د نظامي خود و تضعيف حضور 
امريكايي ها ابزاره��اي ديپلماتيك جدي نيز براي 
حضور در منطق��ه در اختيار دارد. اي��ران تاکنون 
بارها و بارها به کش��ورهاي منطقه پيشنهاد کرده 
اس��ت تا در قالب يك پيمان عدم تج��اوز ترتيبات 
جديدي براي حفظ امني��ت منطقه ايجاد کنند، با 
اين حال اين پيشنهاد همواره از طرف سعودي ها و 
ساير کشورهاي عربي منطقه رد شده که مهم ترين 
دليل آن تكيه بر توانمندي نظامي امريكايي ها در 

منطقه بوده است. 
حاال که به تدريج توان امريكايي ه��ا در منطقه در 
حال تحليل رفتن است، ايران پيشنهادهاي آماده ای 
دارد که مي تواند روي ميز بگذارد؛ پيش��نهادهايي 
که اتفاقاً حمايت کش��ورهاي مستقل دنيا از جمله 
روسيه و چين را دارد. بدون شك اگر زماني بنا باشد 
در خصوص امنيت منطقه رايزني ش��ود اين ايران 
اس��ت که مي تواند با دستي پر بر س��ر ميز مذاکره 
حاضر باش��د، البته ايران همواره تأکيد کرده است 
که کش��ورهاي فرامنطقه اي نبايد در اين مذاکرات 
دخيل باشند و کش��ورهاي منطقه خود به الگويي 
بومي و متكي بر نيروهاي بومي براي حفظ امنيت 
خود دست يابند؛ همان گونه که در مذاکرات مرتبط 

با درياي خزر چنين اتفاقي روي داده است. 
   آغاز عصر انقالب اسالمی در منطقه 

با در نظر گرفتن تحوالت فوق با قاطعيت مي توان 
گفت ک��ه دوران جدي��دي در منطقه آغاز ش��ده 
اس��ت. هر رويدادي که در منطقه به وقوع بپيوندد 
ديگر خليج فارس، خليج فارس سال هاي گذشته 
نخواهد بود. نگاهي به برخي نشانه ها هم اين گمان 
را تقويت مي کند که اين دوره جديد آغاز سيادت 
انقالب اسالمی و محور مقاومت بر منطقه و تأمين 

امنيت بومي آن باشد.

حادثه آرامكو چه تأثيری در نظم منطقه آسيای جنوب شرقی خواهد داشت

آغاز عصر سلطه مقاومت در منطقه

   کوتاه
عضو كميسيون امنيت ملي:

امريكادرمقابلايراندستبهعصاحركتميكند
ي�ك عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي 
مجل�س تأكي�د كرد ك�ه راهب�رد امنيت مل�ي امري�كا براي 
ق�رن ۲1 اج�ازه ورود ب�ه جنگ�ي را نمي ده�د ك�ه نتاي�ج 
آن غيرقاب�ل پيش بيني اس�ت، همي�ن موضوع باعث ش�ده 
امريكايي ه�ا در مقابل ايران دس�ت ب�ه عصا حرك�ت كنند. 
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا گفت: اگر امريكايي ها 
شاهد سقوط پهپادشان توسط ايران نبودند ممكن بود که اشتباهاتي 
درباره ايران مرتكب ش��وند. آنچه امريكا را براي اقدام نظامي عليه 
ايران نگران مي کند از توازن شكل گرفته در جنگ احتمالي نشئت 
مي گيرد، نه اينكه آنها نخواهند کاري کنند، بلكه امريكايي ها قبل 
از سقوط پهپاد سياست اقدام عليه برخي نقاط در ايران را در پيش 
گرفته بودند و حتي پيش��نهاداتي هم مطرح مي کردند که بعد از 
سقوط پهپاد، همه از بين رفت و از دستور کار خارج شد، لذا شاهد 

سردرگمي امريكا و متحدانش هستيم. 
وي در عين حال گفت که ايران در چنين شرايطي براي پرهيز از 
تبعات هر گونه اقدام خشونت آميز در آينده نامه اعتراض آميز به 

سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع امريكا داد. 
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با بيان 
اينكه »با تمامي تالش هاي امريكا پرونده اي��ران در موضوع آرامكو 

به شوراي امنيت نمي رود«، گفت: در 
موضوع آرامكو امريكايي ها هم مواضع 
نيم بند عليه ايران مطرح کردند. ديگر 
کش��ورها نيز تالش کردند به مسائل 
ورود نكنند چون مي بينند وارد کردن 
اين اتهامات به ايران به معناي ايجاد 
بحران و احتمال شكل گرفتن بحران 
ديگر در آينده است، به همين دليل بسياري از کشورها موضع سكوت 
را در پيش گرفتند. فالحت پيشه با اشاره به روابط امريكا و عربستان 
بعد از اتف��اق آرامكو گفت: قرار گرفتن عربس��تان در منجالب يمن 
کارنامه، تجربه و مصداق ارزيابي اقدامات دولت ترامپ در همكاري با 
متحدان منطقه اي اش است که از اين لحاظ ترامپ نمره خوبي نگرفته 
است، کما اينكه درباره آرامكو هم ترامپ مواضع متناقضي داشته و در 

آخرين صحبت درخواست پول بيشتر از عربستان کرده است. 
وي در پايان و در جمع بندي اظهار کرد: با گذشتن از تمامي اتفاقات 
بعد از حمله يمني ها به تاسيس��ات نفتي آرامكو مي توان گفت که 
راهبرد امنيت ملي امريكا براي ق��رن ٢۱ اجازه ورود آنها به جنگ 
با نتايج غيرقابل پيش بيني را نمي دهد، همين موضوع باعث شده 

امريكايي ها در مقابل ايران دست به عصا حرکت کنند.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران:

مذاكرهباامريكا،اذعانبهتأيیدفشارحداكثریاست
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به بيانات اخير رهبر 
انقالب درباره مذاكره با امريكا گفت: اگر ما سياست امريكا را 
نمي پسنديم بايد با عدم تمكين به خواسته آنها براي شركت در 
مذاكره ثابت كنيم كه سياست هاي امريكا جواب نداده است. 
فواد ايزدي عضو هيئت علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران و کارشناس مس��ائل امريكا در گفت وگو با فارس در رابطه 
با بيانات اخير مقام معظم رهب��ري درباره مذاکره با امريكا گفت: 
همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند االن دولت ترامپ تحت 
فشار اس��ت و سياس��ت هايش عليه ايران جواب نداده است. هم 
اکنون دموکرات ها و خيلي از جمهوريخواه ها سياست هاي ترامپ 
عليه ايران را نقد مي کنند، حتي برخي از جريانات صهيونيستي 
هم به اين سياست ها انتقاد دارند، چون صهيونيست ها عالقه مندند 
توانمندي هاي اي��ران را محدود کنند ول��ي در دوره ترامپ اين 
توانمندي ها محدود نشده که هيچ، در خيلي از حوزه ها افزايش هم 
پيدا کرده است. ايزدي اظهار داشت: ترامپ نياز دارد براي انتخابات 
آينده نشان دهد که بُرد داشته و از طرفي هم به طور کلي نشان 
دهد سياست هايش نسبت به ايران جواب داده است زيرا اينگونه 

مي تواند بگويد ايران تحت فشار مجبور شد به ما امتياز بدهد. 
وي يادآور شد: مذاکره يعني »بده بستان« و بده  بستان يعني شما 

امتيازهايي مي ده��ي و امتيازهايي 
مي گيري ولي امريكايي ها هم اکنون 
آمادگي دادن امتياز به ما را ندارند و 
مي گويند ايران بايد به ما امتياز بدهد 
و وقتي اين کار را کرد، کشور نرمالي 
خواهد ش��د. اين اس��تاد دانشگاه با 
بيان اينكه اصاًل دادن امتياز به ايران 
در دستور کار امريكا نيس��ت، گفت: اين هم دليل دارد، دليل اول 
اينكه برداشتن تحريم ها اصاًل دست ترامپ نيست. اشتباهي هم 
که ما در برجام داش��تيم اين بود که وزارت خارجه ما روي قدرت 
رئيس جمهور امريكا براي برداشتن تحريم ها خيلي حساب باز کرد.  
ویافزود: با اين وجود حرف هايي که برخي ها در داخل مي زنند و 
مي گويند با مذاکره تحريم ها برداشته مي شود خيلي موضوعيت 
پيدا نمي کند، چون قرار است مذاکره کنند که تحريم ها برداشته 
شود ولي اصاًل سياس��ت امريكا برداشتن تحريم ها نيست و دوم 

اينكه اصاًل برداشتن تحريم ها دست ترامپ نيست. 
وي اضافه کرد: ترام��پ هم اخيراً گفته ما هميش��ه تحريم ها را 
عليه ايران خواهيم داشت پس تا اين حالت در امريكا وجود دارد 

مذاکره با امريكا سودي براي برداشتن تحريم ها ندارد.

رضايي:

هرجابهجوانانومديريتجهادیتكیهكرديم،معجزهشد
دبي�ر مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ب�ا تأكي�د ب�ر 
اينك�ه اقت�دار و بزرگ�ی انق�الب ي�ك معج�زه اس�ت، 
گف�ت: در جاي�ی ك�ه م�ا ب�ه جوان�ان انق�الب و متعه�د و 
مديري�ت جه�ادی ات�كا كردي�م، معج�زه درس�ت ش�د.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محسن رضايي دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در نشستي که به همت موسسه پژوهشي 
انقالب اس��المي برگزار ش��د، به تأکيد رهبر انقالب براي حرکت 
عمومي معقول و منضبط با محوريت جوانان متعهد و انقالبي اشاره 
کرده و گفت: ابتداي انقالب دو نوع جريان »منضبط و معقول« و 
»شخصي شايد بلبشو« شكل گرفت که بني صدر و بازرگان از اين 

حرکت هاي تند و ماجراجويانه نهايت سوءاستفاده را کردند. 
رضايي با بيان اينكه حرکت هاي بدون تعقل و ماجراجويانه و تندرو 
هيچ کمكي به رهب��ري و نظام نمي کند و آس��يب مي زند، تصريح 
کرد: دش��من در اکثر انتخابات ها از دوقطبي هاي کاذب استفاده و 
بهانه هايي از طريق برخي افراد دلسوز درست و افكار عمومي داخل 

کشور را مديريت مي کند. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان کرد: مديريت جهادي از 
شناخت و شناسايي شروع مي شود چون اگر در هر موقعيتي دشمنان 

فرعي را بچسبيم تبديل به خسارت هاي اصلي مي شود. 

رضايي با تأکيد بر اينكه مديريت جه��ادي بيانيه گام دوم را يك 
توصي��ه و چيزي احاله به آين��ده نمي بيند، اظه��ار کرد: ماهيت 
مديريت جهادي مأموريتي و عملياتي است، لذا اولين سؤالي که 
مي پرسد اين اس��ت که آيا بيانيه گام دوم متعلق به آينده است و 

زمان اجراي آن چه زماني است؟
رضايي با بيان اينكه امروز موشك هاي ما مدرن ترين هواپيماي 
امريكايي را س��اقط مي کند، ادام��ه داد: در ط��ول تاريخ هيچ 
کشوري به اين ش��كل يقه امريكا را نگرفته و تحقيرش نكرده 
که جواب نداده باش��د. هند که ۶٠٠ - 5٠٠هزار ميليارد دالر 
از آن هواپيما ه��ا گرفته بود، بالفاصله ق��راردادش را لغو کرد و 

امريكايي ها تحقير شدند. 
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام ب��ا تأکيد بر اينك��ه اقتدار و 
بزرگي کنوني انقالب اسالمي يك معجزه است، گفت: در صنعت و 
کشاورزي در طول اين ۴٠سال تحول خاصي صورت نگرفته است 
نه اينكه کار نشده باش��د بلكه پولي که در اين کشور آمده، بيش از 
آن چيزي اس��ت که چين را متحول کرد. کره جنوبي و ترکيه اول 
انقالب عقب تر از ما بودند، اما هر دو از ما جلو افتاده اند، ولي ما قدرت 
بزرگ منطقه شده ايم. جايي دستمان بلند و قوي است و جاي ديگر 

فوق العاده کوچك است. 

   تكيه بر جوانان انقالبي و متعهد؛ رمز پيشرفت
او افزود: در جايي ما به جوان هاي انقالب و متعهد و مديريت جهادي 
اتكا کرديم و معجزه درست شد، ولي اينجا پشت نظام هاي اداري، 
بوروکراتيك و مديريت هاي کالس��يك افتاده ايم و دچار مش��كل 
شده ايم. رضايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه 
نبايد از عظمت هدف بترس��يم، خاطرنش��ان ک��رد: نبايد بگويند 
بچه ه��اي انقالبي رؤيايي هس��تند و حرف هاي نش��دني مي زنند. 
چطور ما انقالب و جنگ و فناوري هاي پيچيده نظامي را توانستيم 
فتح کنيم و حاال اقتصاد و فرهنگ را نمي توانيم فتح کنيم؟ اقتصاد 

و فرهنگ به اين دليل فتح نشده که جوانان متعهد انقالبي در اين 
دو عرصه راه پيدا نكرده اند و جلويشان را گرفته اند. او افزود: بيانيه 
گام دوم اين است که جايي که فتح نشده بايد توسط جوانان متعهد 

انقالبي فتح شود و بيانيه گام دوم يك فراخوان است. 
   خيانت بعد از انقالب

رضايي با بيان اينكه بزرگ ترين خيانتي که به کشور شد اين بود 
که بعد از جنگ در اين کش��ور جوان ها را تحقير کردند که شما 
نمي توانيد، تصريح کرد: اين در حالي بود که ما در دهه اول انقالب 
ثابت کرديم مي توانيم و رهبر انقالب در بيانيه گام دوم به خوبي 

کلمه »ما مي توانيم« را آورده است. 
او افزود: اگر يك محكمه افكار عمومي درست شود، اولين اتهام آقايان 
اين است که جوان هاي بعد از دفاع مقدس را در اين کشور تحقير و 

کوچك کرديد و شعار ما مي توانيم را از اينها گرفتيد. 
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام با تأکيد بر اينكه ما با يك 
عدم توازن مواجه هس��تيم، تصريح کرد: از يك طرف معجزه آسا 
پيشرفت کرديم و از طرف ديگر که اقتصاد و فرهنگ است خيلي 
عقبيم. وقتي مي گوييم عقبيم به اين معني نيست که هيچ کاري 
نش��ده، ولي چون در بخش هاي فرهنگ��ي و اقتصادي، مديريت 

جهادي نبوده از ساير بخش ها عقب تريم.

   گزارش


