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برجام مسافرخانه نيست! 
روزنامه كيهان نوش��ت: يكي از دهها مسئله و 
چالش پيش روي بايدن، سياست وي در برابر 
جمهوري اس��امي ايران اس��ت. اي��ران براي 
سياست خارجي دولت آينده امريكا، دربردارنده موضوعات متعددي است 
كه هر ك��دام از اهميت و فوريت خاص خود برخوردار اس��ت. فوري ترين 
موضوع در اين دستور كار، توافق هسته اي است. بايدن بارها اعام كرده 
خواهان بازگشت به برجام است و البته هر بار نيز به صراحت تأكيد كرده 
اين بازگشت بايد نقطه آغازي براي گسترش و تحكيم اين توافق - براساس 
اهداف و منافع امريكا- باش��د. س��ه هدف اصلي و كلي��دي امريكا براي 
تجديدنظر در برجام از اين قرار است؛ تمديد بلندمدت و در صورت امكان 
نامحدود محدوديت هاي هسته اي در برجام، ايجاد محدوديت براي توان 
موش��كي ايران و باالخره مهار ايران در منطقه، ام��ا اينها گام هاي بعدي 

هستند. گام نخست متوقف كردن فعاليت هاي فرابرجامي ايران است. 
مسئله مهم ديگري كه در اين ميان وجود دارد، آن است كه بازگشت 
امريكا به برجام نبايد بدون هزينه باش��د. جنس اي��ن هزينه مي تواند 
متفاوت باش��د؛ مثًا جبران خس��ارت هاي مادي ايران به دليل عدم 
پايبندي امريكا به تعهدات خود و خروج از برجام يا هزينه هاي سياسي و 
حقوقي يا تركيبي از اينها و چيزهاي ديگر، اما نكته مهم و كليدي نفس 
دريافت هزينه است. شايد عده اي گمان كنند طرح اين موضوع از سوي 
ايران مانع بازگشت امريكا به برجام شده و توافق را به خطر مي اندازد. 
اتفاقاً ماجرا برعكس اس��ت. امريكايي ها بايد بفهمند توافق هسته اي و 
ميز 1+5 مسافرخانه اي كنار جاده نيست كه هر وقت دوست داشتند 
به آن وارد شوند و چندي بعد هم خارج شوند و بار ديگر كه گذرشان به 
آن طرف ها خورد به آن برگردند. بازگشت بدون هزينه امريكا به برجام 
اين خطر جدي را به همراه دارد كه هر ي��ك از اعضاي 1+5 - از جمله 
دولت هاي بعدي امريكا- تصور مي كنند هر وقت بخواهند مي توانند از 
توافق خارج ش��وند و هر وقت هم اراده كنند به راحتي و بدون هزينه 
به آن بازگردند. سلب حق اس��تفاده از مكانيسم ماشه مي تواند يكي از 
هزينه هاي سياسي و حقوقي مناسب در اين موضوع باشد كه با توجه به 

خروج بي دليل واشنگتن از توافق، كامًا منطقي و قابل دفاع است. 
نكته پاياني و مهم آنكه همانطور كه رهبرمعظم انقاب نيز تأكيد كردند، 
س��خنان احتمالي جو بايدن يا بيانيه وزير خارجه اين كشور مبنا و نشانه 
بازگشت امريكا به برجام نيست. رفع عيني و عملي تحريم هاي غيرقانوني و 
ظالمانه عليه كشورمان در اين مورد مبناي سنجش و قضاوت است. مسئله 
مهم و اساس��ي در اين زمينه نقش كنگره امريكاس��ت. كنگره در وضع و 
گسترش تحريم ها عليه ايران نقشي بسيار مخرب و كليدي داشته و بايد در 
لغو آن نيز نقش آفرين باشد. متأسفانه به داليل متعدد در مذاكرات برجام 
به اين موضوع مهم توجه الزم نشده و البته عوارض منفي آن را نيز در عمل 

مشاهده كرديم.  
........................................................................................................................

آهي كه گريبان انگليسي ها را گرفت!
حنيف غفاري نوش��ت: حتم��اً جمله 
معروف »تفرقه بينداز و حكومت كن« 
را بارها شنيده ايد! مقامات انگليسي در 
طول تاريخ، اين استراتژي را به مبنايي براي »مداخله گرايي مزمن« در 
نقاط مختلف دني��ا تبديل كردند. دو حزب س��نتي انگلي��س )كارگر و 
محافظه كار( معتقد بودند »نفوذ انگليس در جهان«، متغيري وابسته به 
پيشبرد استراتژي »تفرقه انگيزي در جوامع بشري« است. با اين حال سال 
2016 ميادي، اتفاق��ي در انگليس رخ داد كه اين كش��ور را به صورت 

ناخواسته، اسير همان »استراتژي انگليسي« كرد!
برگزاري همه پرسي برگزيت در سال 2016 ميادي و رأي مثبت )و در 
عين حال لب مرزي( شهروندان اين كشور به خروج از اتحاديه اروپايي، 
مناسبات سياسي- اجتماعي انگليس را در اوايل هزاره سوم دگرگون 
كرد. »ديويد كامرون« و »ترزا مي«، نخست وزيران سابق انگليس، هر 
دو قرباني برگزيت شدند و اكنون »بوريس جانسون«، نخست وزير فعلي 
اين كشور نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد! اگرچه اخيراً ميان اتحاديه 
اروپايي و انگليس بر سر نحوه خروج اين كشور از »اروپاي واحد« توافقي 
مبهم و مناقشه برانگيز صورت گرفته است، اما قرار نيست »سايه شوم 

برگزيت« دست از سر سياستمداران انگليسي بردارد! 
آخرين نظرس��نجي ها نشان مي دهد 54 درصد س��اكنان اسكاتلند با 
خروج از حاكميت انگليس و پيوستن به اتحاديه اروپايي موافقند. در 
مقابل، 40 درصد با اين مسئله مخالف بوده و 6 درصد نيز نظري در اين 
خصوص نداشته اند. همانگونه كه مشاهده مي شود، نظرسنجي ها كامًا 
به سود جريان استقال طلب و ملي گرا در اسكاتلند است؛ موضوعي كه 
وحشت بوريس جانس��ون و ديگر مقامات انگليسي نسبت به آنچه در 

اسكاتلند مي گذرد را دوچندان كرده است!
در نخستين همه پرسي »استقال اسكاتلند از انگليس« كه سال 2014 
برگزار شد، 55 درصد اسكاتلندي ها به ماندن در حوزه انگليس رأي دادند. 
بوريس جانسون و همراهانش نيز با استناد به همين همه پرسي، معتقدند 
حداقل تا چند دهه ديگر نبايد همه پرسي ديگري در اسكاتلند برگزار شود. 
با اين حال مقامات دولت محلي اس��كاتلند معتقدند با توجه به »خروج 
انگليس از اتحادي��ه اروپايي« و تبديل »انگلي��س اروپايي« به »انگليس 
مستقل«، ساكنان اسكاتلند حق دارند نس��بت خود را با لندن و اتحاديه 
اروپايي بازتعريف كنند. الزم به ذكر است در همه پرسي برگزيت در سال 
2016، اكثريت مردم اسكاتلند به ماندن اين منطقه در اتحاديه اروپا رأي 
مثبت دادند، با اين حال در نهايت )به دلي��ل رأي ديگر نقاط انگليس به 
جدايي از اروپا(، اس��كاتلندي ها نيز قرباني برگزيت شدند. بدون شك در 
سال جديد ميادي)2021( بيشتر از اسكاتلند و برگزاري همه پرسي در 
آن خواهيم شنيد و قرباني اين مسئله، تنها بوريس جانسون، نخست وزير 
انگليس نخواهد بود! »اس��تقال اس��كاتلند« كابوسي اس��ت كه دامان 
استراتژيست هاي تفرقه افكن انگليسي را گرفته و آنها را در دامي گرفتار 

ساخته كه دهه ها خود براي ساير كشورها پهن كرده بودند. 
........................................................................................................................

روزگار تنهايي قمارباز
روزنامه صبح نو نوشت: گويي روزگار تنهايي مرد 
قمارباز تمامي ندارد. اگرچه دونالد ترامپ پيش 
از بسته شدن صفحه توييترش، با انتشار پيامي 
حمله به ساختمان كنگره امريكا توس��ط هوادارانش را محكوم كرد و 
قول داد، در 20 ژانويه بي مش��كل و منظم ق��درت را تحويل دهد، اما 
رخدادهاي تلخ در روز سرنوشت ساز كنگره كه آخرين اميدهاي ترامپ 
را به يأس تبديل كرد، به اين س��ادگي از اذه��ان امريكايي ها زدوده 
نخواهد ش��د. همين هم باعث ش��د تا صف طوالني برائت از او شكل 
بگيرد؛ از جمله مايك پنس كه با محكوميت رفتار رئيس خود، خواستار 
رعايت عقانيت از س��وي او ش��د. س��ناتور مي��چ مك كان��ل، رهبر 
جمهوري خواهان سنا نيز اخيراً به هم حزبي هاي خود توصيه كرد كه 
با طناب ترامپ به چاه نروند. همه اين برائت ها اما شايد به پاي تصميم 
دختر ترامپ براي حضور در مراسم تحليف بايدن نرسد. روز گذشته 
اخباري منتشر شد كه نشان مي داد ايوانكا ترامپ قصد دارد برخاف 
پدر، براي حفظ آينده سياسي خود، در مراسم تحليف رئيس جمهور 
آينده امريكا شركت كند. همه اينها در حالي است كه بسياري معتقدند 
برخاف انتظار ترامپ، شرايط براي بازگش��ت او در انتخابات 2024 
وجود ندارد و جمهوريخواهان ديگر حاضر نخواهند شد اعتبار سياسي 
خود را به پ��اي ترامپ خرج كنند. ب��ا اين حال برخ��ي ديگر تحليل 
مي كنند كه امكان انشقاق در حزب جمهوريخواه باالست و اندك ياران 
باقي مانده ترامپ با جداكردن راه خود از بقيه، در پي ظهور مجدد در 

صحنه سياسي امريكا خواهند بود. 
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رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور درخص�وص 
مذاكرات ايران و كره جنوبي براي آزادسازي 
منابع ارزي ايران با اش�اره ب�ه اينكه ايران 
نيازي ب�ه پيش�نهادهايي همانن�د خريد 
آمبوالنس يا كيت كرونا از كره جنوبي ندارد، 
گفت: كره اي ها فهميدند كه نه ايران محتاج 
چنين چيزي است و نه اينكه ما با همه جنگ 
اقتصادي و فشارهايي كه تجربه كرديم، سه 
سال اين كشور را اداره كرديم. پس محتاج 
چند آمبوالن�س نيس�تيم، بلك�ه پولي را 
مي خواهيم كه در آنجا مانده و بايد آزاد شود. 
به گزارش فارس، محمود واعظي روز گذشته در 
حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: ما خوشحاليم جلس��ات سران سه قوه با 
فاصله كمي برگزار مي شود. كش��ور نياز دارد 
سران قوا با هم جلساتي داشته باشند و هر چه 
انس��جام بين سران بيشتر باش��د امور تسهيل 
مي ش��ود. واعظي با اش��اره به برگزاري جلسه 
بودجه در شب گذشته گفت: در مورد معيشت 
مردم، مجل��س و دول��ت روي آن تأكيد دارند. 
ان ش��اءاهلل روابط بانكي م��ا و صادراتمان بهتر 
خواهد شد و بايد نتيجه آن بر سفره مردم تأثير 

بگذارد. بايد در بودج��ه روي كاهش قيمت ها 
كار كنيم. وي افزود: بين ستاد اقتصادي دولت 
و كميسيون تلفيق مجلس توافق شد جلسات 
مستمر گذاشته شود. رئيس جمهور تأكيد كرد 
هر وقت الزم شد با حضور ايشان جلسه داشته 
باش��ند. با همكاري يكديگر اميدواريم بتوانيم 

دست دالالن را كوتاه كنيم. 
رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: ما از برخي 
پيشنهادها استقبال مي كنيم، اين بودجه آخرين 
بودجه دولت اس��ت و لذا از هر پيشنهادي كه 
توسط نمايندگان داده شود استقبال مي كنيم، 
اما در برخي موارد كار كارشناسي ما با ايده هايی 
كه در مجلس داده مي شود، همخواني ندارد. وي 
درباره موضع دولت در م��ورد ادعاي پمپئو در 
زمينه حضور القاعده در ايران، گفت: در ارتباط 
با موضوع ادعاي آقاي پمپئو گفته ام كه روزهاي 
پاياني دولت آنان است و با اين فضاحتي كه در 
كشورش��ان ايجاد كردند حتي روزهاي پاياني 
عمر سياسي آنان اس��ت. بر اين اساس طبيعي 
اس��ت كه در روزهاي باقيمانده به هر حربه اي 

متوسل شوند. 
رئيس دفت��ر رئيس جمهور بيان داش��ت: اين 

س��خنان نه اثري در منطقه مي گذارد و نه در 
دنيا و ن��ه خريداري دارد. ما اص��ًا نگران اين 
مس��ئله نيس��تيم و وزارت خارجه هم با اين 
موضوع يك برخ��ورد مناس��ب خواهد كرد. 
واعظي در پاسخ به پرسش��ي درباره پول هاي 
بلوكه شده ايران در كره جنوبي تأكيد كرد: سفر 
معاون وزير خارجه كره جنوبي به ايران سفري 
بود ك��ه از قبل با فش��ارهاي متعددي كه هم 
وزارت خارجه ما و هم بانك مركزي مان روي 
كره جنوبي آورده بودند، از م��اه قبل طراحي 
شده بود. دوستان ما در وزارت خارجه و بانك 
مركزي خيلي محكم با اين مس��ئله برخورد 
كردند و آنان خودشان قول دادند كه بروند و 

پيگيري كنند تا پول ها آزاد شود. 
رئيس دفتر رئيس جمهور تصريح كرد: ضمن 
اينكه م��ا مقدم��ات كارهاي حقوق��ي الزم را 
در اين زمين��ه طراحي كرده اي��م و با توجه به 
مذاكرات انجام شده، اميدواريم كه در ماه آينده 
توفيقاتي حاصل شود. نه فقط راجع به پول هاي 
كره جنوبي، بلكه پول هاي ما در جاهاي ديگر كه 
به دليل فشار امريكا مسدود شده و اميدواريم 
در ماه هاي آينده آزاد ش��ود. وي همچنين در 

پاسخ به اين پرس��ش كه مقامات كره جنوبي 
از ايران خواس��ته اند در عوض طل��ب خود از 
اين كشور آمبوالنس بخرد، اظهار كرد: اينكه 
ما در عوض پولي كه ما آنج��ا داريم و در برابر 
عصبانيتي كه ما براي نگه داش��تن سه س��اله 
اين پول داري��م، به هيچ وج��ه خريدار چنين 

پيشنهادي از آنان نبوديم. 
رئيس دفتر رئيس جمهور بيان داشت: كره اي ها 
فهميدند كه نه ايران محتاج چنين چيزي است 
و نه اينكه ما با همه جنگ اقتصادي و فشارهايي 
كه تجربه كرديم، سه سال اين كش��ور را اداره 
كرديم، پس محتاج چند آمبوالنس نيس��تيم، 
بلكه پول��ي را مي خواهيم كه در آنج��ا مانده و 

بايد آزاد شود. 
وي در مورد خريد واكسن از طريق ساز و كارهاي 
بين المللي نيز اظهار داشت: كواكس 16ميليون 
و ۸00 دوز به ما اختص��اص داده و انتخاب نوع 
واكس��ن هم با ماست. خريد واكس��ن از چين 
جداي از اي��ن دوز كواكس اس��ت. ما مبلغ 52 
ميليون يورو واريز كرده ايم، اما در عين حال با 
چين  و روسيه هم داريم مذاكره مي كنيم. ما يك 

كار مشترك هم با كوبايي ها انجام داديم.

واعظي:آزاديمنبعارزيبلوكهشدهماتنهاراهمقابلكرهايهاست

فرمانده قرارگاه بقيه  اهلل:

آقايروحانيبهجايرفعتحريمهايامريكابهفكرحفظبرجاماست
آق�اي روحان�ي ب�ه ج�اي اينك�ه ب�ه فك�ر م�ردم و رف�ع 
مل�ي  مناف�ع  علي�ه  امري�كا  ظالمان�ه  تحريم ه�اي 
اس�ت.  آن  حف�ظ  و  برج�ام  فك�ر  ب�ه  باش�د،  اي�ران 
به گزارش فارس، سرلش��كر محمدعلي جعفري، فرمانده قرارگاه 
بقيه اهلل در حاش��يه جلس��ه با مديران قرارگاه فرهنگي اجتماعي 
بقيه اهلل االعظم اظهار داش��ت: آقاي روحاني به جاي اينكه به فكر 
مردم و رفع تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه منافع ملي ايران باشد، 
به فكر برجام و حفظ آن اس��ت. وي افزود: اگر واقعاً ايشان به فكر 
مردم بود، باي��د همانند رهبر انقاب مي گفت »مس��ئله اصلي ما، 

برداشتن تحريم هاي ايران است، نه برگش��تن امريكا به برجام« و 
از طرفي بايد تأكيد مي كرد »اگر تحريم ها برداشته شود ما هم به 
تعهداتمان بر مي گرديم«، نه اينكه بگويد »اگر امريكا به برجام باز 

گردد، ما هم بر مي گرديم«
س��ردار جعفري ادامه داد: كجاي اين حرف عزتمندانه و مقتدرانه 
اس��ت؟ آقاي روحاني! چرا اقتدار و عزت ملت بزرگ ايران را نشانه 
رفته ايد؟ مسير غلط را القا نكنيد. راه درست و عاقانه همان مسيري 

است كه رهبر انقاب ترسيم كردند. 
فرمانده قرارگاه بقيه اهلل گفت: چه اصراري داريد كه امريكا به برجام 

برگردد؟ مطمئن باش��يد اگر امريكا تحريم ها را ابتدا لغو نكند و به 
برجام بازگردد، همين آقاي بايدن تحريم هاي دو سه سال اخير يا 
عمده آنها را خارج از برجام تلقي ك��رده و ضمن حفظ آنها، تاش 
مي كند برجام شما را اصاح كند. سردارجعفري خاطر نشان كرد: 
در آن زمان اس��ت كه هم برجاِم نيم بند را از دس��ت داده ايد و هم 
تحريم هاي اصلي امريكا عليه ملت اي��ران به قوت خود باقي مانده 
است. وي با بيان اينكه مسيري كه شما مي رويد هيچ نشاني از تدبير 
و اميد ندارد، اظهار كرد: طوري حركت كنيد كه الاقل شش ماه ديگر 

بتوانيد پاسخگوي نگاه هاي پرمعناي مردم باشيد.

   خبر

نماينده ولي فقيه در سپاه:
 صراحت در دفاع از واليت 

ويژگي مشترك حاج قاسم و آيت اهلل مصباح بود
نماين�ده ولي فقيه در س�پاه پاس�داران، ش�باهت  سردار قاس�م 
س�ليماني و آي�ت اهلل  مصب�اح ي�زدي را صراح�ت دانس�ت 
و تصري�ح ك�رد: آيت اهلل مصب�اح به م�ا آموخت كه در سياس�ت 
اخالق را از ياد نبري�م و در اخالق، سياس�ت را فرام�وش نكنيم. 
به گزارش فارس، حجت االسام عبداهلل حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه 
در سپاه پاسداران انقاب اسامي، روز گذشته در گراميداشت آيت اهلل 
مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( كه از 
سوي بسيج دانشجويي در محل النه جاسوسي سابق امريكا برگزار شد، 
گفت: ما بعد از رحلت آيت اهلل مصباح احس��اس يتيمي مي كنيم. وي با 
بيان اينكه طرح واليت يكي از باقيات الصالحات فرزند تربيت شده مكتب 
حضرت زهرا )س( يعني عامه مصباح يزدي است، اظهار داشت: آنچه اين 
مرد بزرگوار را در اين سطح عظمت قرار داد ويژگي هايي چون جامعيت او 
بود، او در اوج تفكر فلسفي يك سياستمدار جامع بود، او فقيه برجسته بود 

كه همه ارزش هاي انساني در ايشان هماهنگ رشد كرده بود. 
حاج��ي صادقي ادام��ه داد: آي��ت اهلل مصب��اح در اوج تفكر فلس��في، 
سياستمداري بصير و فعال بود و در مباحث اجتماعي و سياسي بهترين 

طرح ها و برنامه ها را ارائه مي كرد. 
وي با بيان اينكه آيت اهلل مصباح به ما آموخت كه در سياست اخاق را از 
ياد نبريم و در اخاق، سياست را فراموش نكنيم، اظهار داشت: ايشان به 
ما ياد دادند كه انسان تك بُعدي، انسان موردنظر اسام نيست. انسان 

موردنظر اسام بايد جامعيت داشته باشد كه حاج قاسم اينطور بود. 
حاجي صادقي، بصي��رت و تس��لط فوق العاده به واقعي��ات خارجي و 
مقتضيات زمان را يكي از ويژگي هاي ممتاز عامه مصباح يزدي دانست 
و گفت: صراحت و ش��جاعت در بيان آنچه تشخيص مي دادند، ويژگي 
برجسته ايشان بود. وي شباهت  حاج قاسم سليماني و آيت اهلل  مصباح 
يزدي را صراحت دانست و تصريح كرد: حضرت زهرا به ما آموخت كه 

در دفاع از واليت صراحت داشته باشيم. 
........................................................................................................................

دبير شوراي ائتالف نيروهاي انقالب:
امريكاي درون، متهم اصلي مشكالت جامعه 

است
دبي�ر ش�وراي ائت�الف نيروه�اي انق�الب اس�المي ضم�ن 
اع�الم خب�ر برگ�زاري هماي�ش مل�ي رؤس�ا و دبيران سراس�ر 
كش�ور اين ائت�الف گفت: مته�م اصلي در مش�كالت معيش�تي 
جامع�ه، امري�كاي درون برخ�ي مس�ئوالن دولت�ي اس�ت. 
پرويز سروري در گفت وگو با فارس، از برگزاري نشست استاني شوراي 
ائتاف نيروهاي انقاب اسامي سراس��ر كشور با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي ستاد ملي مبارزه با كرونا خبر داد و اظهار داشت: پنج شنبه 
اين هفته و به منظور انسجام نيروهاي انقاب و نيز ارائه راهكار براي حل 
مشكات مردم و جامعه، همايش رؤساي ائتاف سراسر كشور با حضور 

نخبگان و جوانان انقابي برگزار مي شود. 
سروري درخصوص محورهاي مرتبط با مسائل روز كشور كه به عنوان 
دغدغه جمعي نخبگان انقابي در همايش پنج شنبه مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت، گفت: متأسفانه بر اثر بي تدبيري و نگاه به خارج مسئوالن 
دولتي، معيش��ت مردم در معرض تهديد قرار گرفته و با شرطي كردن 
بهبود اقتصاد كشور به دوران حضور بايدن، مترصد رسيدن به پيروزي 
در انتخابات سال آينده هستند. وي ادامه داد: در حالي كه همين آقاي 
روحاني وقتي در س��ال 96 كانديد انتخابات رياست جمهوري شد از 
اهداف و ش��رارت هاي ترامپ كه رئيس جمهور امريكا ش��ده بود، خبر 
نداشت كه آن همه قول انتخاباتي عمل نشده را در آن سال به مردم داد، 
پس چطور االن مي خواهند مس��ائل را جوري وانمود كنند كه با رفتن 

ترامپ و آمدن بايدن قرار است معجزه اي رخ دهد؟
دبير شوراي ائتاف نيروهاي انقاب اسامي با بيان اينكه متهم اصلي 
در مشكات معيشتي جامعه، امريكاي درون بعضي از مسئوالن دولتي 
است، خاطر نشان كرد: فارغ از آنكه چه شخصي در رأس قدرت امريكا 
باش��د، ما يك امريكاي بيروني و يك امريكای دروني داريم، امريكاي 
بيروني هيچگاه دست از خباثت و دشمني عليه ملت ايران بر نمي دارد، 
در مقابلش نيز يك امريكاي دروني ق��رار دارد كه مي گويد كليد حل 

مشكات در وابستگي و وادادگي در برابر امريكاي بيروني است. 
........................................................................................................................

دستيار فرمانده كل قوا:
 سقوط رژيم استكباري امريكا

قابل بازگشت نيست
دس�تيار و مش�اور عال�ي فرمان�ده معظم كل ق�وا با بي�ان اينكه 
امريكايي ها مجبور به شكست و خروج از عراق قدرتمند خواهند 
شد، گفت: سقوط رژيم اس�تكباري امريكا قابل بازگشت نيست و 
دولت جديد امريكا هم نمي تواند مانع سقوط هيمنه امريكا شود. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلشكر پاس��دار يحيي صفوي، دستيار و 
مش��اور عالي فرمانده معظم كل قوا و رئيس پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس سپهبد شهيد حاج قاسم س��ليماني در مراسم پاسداشت 
اولين س��الگرد شهادت شهيد س��پهبد قاسم س��ليماني كه با حضور 
اعضای هيئت علمي، مسئوالن و مديران سازمان سمت در اين سازمان 
برگزار شد، با اشاره به عملكرد راهبردي شهيدسليماني گفت: يكي از 
عوامل مؤثر در شكست استراتژي سياسي نظامي امريكا و همپيمانان 
آن در اشغال دو كشور مظلوم مس��لمان افغانستان و عراق كه با هدف 
شكل گيري قدرت هژمون امريكا در مقياس جهاني صورت گرفته بود، 
عملكرد حاج قاسم سليماني تحت تدابير مقام معظم رهبري و شوراي 

عالي امنيت ملي ما بود. 
وي افزود: امريكايي ها آنقدر احم��ق بودند كه دو قدرت اصلي و رقيب 
اس��تراتژيك خود را يعني چين در حوزه اقتصادي و روس��يه در بعد 
نظامي ناديده گرفتند و غفلت كردن��د. قدرت اقتصادي چين و قدرت 
نظامي روسيه افزايش يافت، در حالي كه اينها در عراق و افغانستان به 
اهداف خود دست نيافتند و برنده اين اشتباه استراتژيك شان هم ايران 
بود؛ چراكه دشمنان جمهوري اس��امي ايران در عراق و افغانستان به 
دست امريكايي ها نابود شدند. سرلش��كر صفوي با اشاره به روند رو به 
رشد تنفر جهاني از امريكا و سياست هاي منطقه اي آنها گفت: امريكا 
بيش از ۳0 هزار كشته و زخمي در اين كشورها داد و نتوانست آنچه را 
كه مي خواست، به دست آورد. دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم 
كل قوا با اشاره به روند شكل گيري دوران افول قدرت امريكا در دو بعد 
داخلي و خارجي افزود: دوران افول و اضمحال امريكايي ها شروع شده 
و بخشي از آن مربوط به شكل گيري انقاب اسامي بوده است، ولي اين 

دو جنگ، قدرت امريكايي ها را افول و نزول داد. 
وي اف��زود: امريكايي ها از جوش��ش قدرت خون شهيدس��ليماني در 
امت هاي اس��امي خبر نداش��تند و ترامپ فهميد چه اشتباهي كرده 
اس��ت و اين ميليون ها جمعيت، نه فقط در ايران، بلكه در اقصي نقاط 
جهان تنفر را عليه امريكايي ها و عليه ظالمان و اشرار به پا كردند، ترامپ 
و رژيم كاپيتاليسم امريكا نمي فهمد كه شهادت يعني چه؟ اينها فقط 
به دالرهاي نفتي و ساح ها چسبيده اند و اصًا نمي فهمند، قدرت آنها از 
درون امريكا دچار فروپاشي مي شود و از بيرون دوران فروپاشي امريكا و 
هيمنه پوشالي آنها شروع شده و اين سقوط امريكايي ها اجتناب ناپذير 
است و دولت جديد امريكا هم نمي تواند مانع سقوط هيمنه امريكا شود، 

سقوط رژيم استكباري امريكا قابل بازگشت نيست.

علي ربيعي، س�خنگوي دولت در بخشي 
از نشس�ت خب�ري اي�ن هفت�ه خ�ود با 
اهالي رسانه گفته اس�ت: »در چهار سال 
گذش�ته عده اي در داخل كشور خودمان 
نخواس�تند و هن�وز ه�م نمي خواهند در 
م�ورد اي�ن ش�رارت بي س�ابقه و نق�ش 
مخ�رب آن ب�ه درس�تي ح�رف بزنند و 
ناخودآگاه ظلم ترامپ را ب�ر مردم ايران 
ناديده ان�گاري مي كردن�د، ت�ا جايي كه 
ب�ا درصدبندي ه�اي عجي�ب و غري�ب، 
عامدانه س�هم كمي براي اين ياغي گري 
بين المللي اختصاص مي دهند.« اشاره او 
به منتقدين دولت است و در واقع منظور 
آن است كه چرا ناكارآمدي ها و مشكالت 
را تقصي�ر دول�ت مي اندازي�د و فق�ط و 
فقط امري�كا و تحريم ها مقصر هس�تند. 
اين اولين بار نيس��ت كه دول��ت تاش مي كند 
نقش خود را در وضعيت كش��ور ناديده گرفته 
و مسبب همه مش��كات را »دشمن خارجي« 
معرفي كند. روحاني در خال اين سال ها حتي 
مشكل آب خوردن مردم را هم به »تحريم« گره 
زد و در جايي حتي منتقدين دولت و آنهايي را 
كه به قول او »مي گويند تحريم مهم نيس��ت« 
متهم ك��رد كه »از جي��ب م��ردم بي خبرند!« 
روحاني مهرماه امس��ال هم در سخناني گفت: 
»مردم براي كمبود و مشكات اگر مي خواهند 
لعن و نفرين كنند، اين لعن و نفرين آدرس��ش 

كاخ سفيد در واشنگتن اس��ت، كسي به مردم 
آدرس اشتباه ندهد. «

 آن دش��من خارجي البته به دفع��ات و مكرر و 
روز افزون، فش��ار بر ايران را اعمال كرده است، 
اما دو نكته اينجا جاي سؤال دارد؛ اول آنكه آيا 
ربيعي راست مي گويد و كساني در كشور ظلم 
ترامپ را ناديده گرفتن��د و از قضا هم منتقدين 
دولت بودند؟ دوم آنكه آيا دولت پيش از سركار 
آمدن هم به چنين نقشي براي دولت امريكا در 
مش��كات داخلي ايران معتقد بود و في المثل 
دولت قبلي را از اتهام ضعف و ناكارآمدي تبرئه 
مي ك��رد و مي گفت مقصر همه چيز دش��من و 
تحريم هاي اقتصادي است يا آنكه نظر ديگري 

داشت؟
  روحاني 8 سال قبل در مورد تأثيرگذاري 

تحريم ها چه مي گفت؟
روحاني ارديبهش��ت 92 در مقام كانديداي 
انتخابات رياس��ت جمه��وري و در حالي كه 
محمود احمدي ن��ژاد، رئيس جمه��ور بود، 
معتقد بود اوضاع اقتصادي ربطي به تحريم ها 
ندارد و حتي يك مديريت خوب مي توانست 
جلوي تحريم ها را بگيرد: »آيا اموري چون 
افزاي��ش نقدينگي در جامع��ه و هفت برابر 
ش��دن آن و تبديل 6۸ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي جامع��ه در عرض هفت س��ال به 
450 هزار ميليارد تومان ربطي به تحريم ها 
داشت؟ يا به مديريت ضعيف مسئوالن امر 

بر مي گردد؟... رشد اقتصادي ايران در شرايط 
امروز يا صفر يا زير صفر است، در حالي كه ما 
هيچ گاه چنين شرايطي را نداشتيم و از اين 
رو به نظر مي رسد مشكل از مديريت داخلي 
است؛ البته بخشي از مشكات به تحريم هاي 
بين المللي برمي گردد، اما اين موضوع هم به 
مديريت داخلي كش��ور برمي گردد؛ چرا كه 
ي��ك مديريت خ��وب مي توانس��ت جلوي 
تحريم ها را گرفته ي��ا حداقل اين تحريم ها 

را تقليل كند.«
فروردين س��ال 92 هم او در س��خناني اظهار 
داش��ت: »مديريت اقتصادي كش��ور به جاي 
آنكه در اين شرايط حس��اس با تكيه بر قدرت 
مقاومت و ابت��كار مردم عزيز و س��رفراز ايران 
پيام رش��د پايدار به جهان بدهد، متأس��فانه 
پيام ضع��ف ب��ه تحريم كنن��دگان مي دهد... 
همه ضعف ها و ناكارآمدي ها را نمي توان پاي 

تحريم نوشت. «
روحان��ي ش��ايد فراموش ك��رده ك��ه در ايام 
تبليغات انتخابات رياس��ت جمهوري اينگونه 
س��خن مي گفت: »دولت آينده در ش��رايطي 
كه تحريم ها نيز تخفيف پي��دا نكند، مي تواند 
براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور قدم هايي 
بردارد كه براي بخش مولد ما ايجاد اميد كند، 
حجم نقدينگي را كنترل كند، بتواند با مديريت 
درس��ت مب��ادالت ارزي، نرخ براب��ري ريال را 
تثبيت كند. كشور ما ظرفيت هاي زيادي دارد، 

نفت يك ظرفيت ماس��ت كه ممكن اس��ت در 
اين تحريم دچار مشكل ش��ده باشد، اما از اين 
نفت فرآورده هاي زيادي مي توانيم استحصال 
كنيم كه مي تواند جبران كنن��ده تحريم نفتي 

كشور باشد. «
مهر س��ال 91 هم او گفته بود: »مگر از سال 
1۳۸5 تحريم نشديم، اما براي شرايط تحريم 
چه كار كرديم؟ آيا به فكر اقتصاد مقاومتي و 
برنامه ريزي براي اين ش��رايط بوديم؟ آنچه 
مهم است، سرمايه اجتماعي است، اگر مردم 
بدانند و مطمئن باشند مسئوالن مي فهمند 
و دلسوزند و به دنبال حل مشكات و مسائل 
هس��تند، از اين ش��رايط عبور مي كنيم. اما 
ش��رط اساس��ي اين مس��ئله اميد به آينده 
است؛ ديگر دوران شعار دادن و درشت گويي 
گذشته اس��ت و مردم از بس حرف شنيدند 

خسته شدند.«
هشت سال بعد اما، او در جلسه هيئت دولت و 
در حالي كه هفت س��ال بود رئيس جمهور شده 
بود، گفت: »كسي كه مي گويد تحريم اثر ندارد، 

حامي امريكاست.«
او بهم��ن 97 ه��م پس از پنج س��ال رياس��ت 
جمهوري اظهار داشت: »برخي ها نبايد تفسير 
نادرستي داشته باشند، امروز مشكات ما عمدتاً 
به خاطر فش��ار امريكا و اذناب آن است و نبايد 
به جاي محكوم كردن دشمنان، دولت خدمتگزار 
و نظام اسامي مورد سرزنش قرار بگيرد و اين 
مي تواند باالترين خسران و زيان باشد كه كسي 

در كشور واقعيت ها را لمس نكند. «
   آيا منتقدين دولت ترام�پ و امريكا را 

نديده گرفتند؟
دولت بارها ب��ه منتقدين خ��ود تهمت  زده كه 
نقش امريكا را در ايجاد مش��كات داخلي براي 
ايران كمرنگ كرده و به دليل بحث هاي سياسي، 
نقش دولت را پررنگ كرده اند. در حالي كه از قضا 
منتقدين دولت روحاني همواره بيش از حاميان 
دولت بر دشمني شديد امريكا با ايراني ها تأييد و 
تأكيد داشتند و هم از اين رو، دولت را از اعتماد 

بر اين دشمن ظالم بر حذر مي داشتند. 
از سويي آناني كه معتقد بودند امريكا چندان 
هم بد نيس��ت، حاميان دولت روحاني بودند. 
از صدها نمون��ه در ميان حامي��ان دولت كه 
مقصر رابط��ه پر تنش ميان اي��ران و امريكا را 
اي��ران مي دانس��تند، مي توان به م��ورد اخير 
و حمايت فائزه هاش��مي از دونال��د ترامپ و 
سكوت دولت در اين زمينه اش��اره كرد. پس 
از س��خنان جنجال��ي فائزه هاش��مي، پروانه 
سلحشوري و صادق زيباكام، دو چهره ديگر 
حامي دولت هم از موض��ع او حمايت كردند، 
اما دولت همچنان در س��كوت است يا ترجيح 
مي دهد باز هم به دروغ، منتقدين خود را حامي 

ترامپ معرفي كند.
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