اصالحطلبان به مجلس و دولت ایراد بگیرند نه شورای نگهبان

رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با تاکید بر اینکه برای اصالحطلبان
رویکردی بهتر از صداقت و ابراز هرچه فوریتر اشکاالت بینشی و عملکردیشان
به مردم نیس��ت ،گفت :آنها باید بپذیرند که مس��ئولیت بر باد دادن هشت سال
فرصتهای گرانبهای کش��ور را ،به دلیل اتخ��اذ راهبردی غلط ،بر دوش دارند.
سید مصطفی میرسلیم در پاسخ به اظهارات برخی اصالحطلبان پیرامون ممانعت
ش��ورای نگهبان از ورود برخی ش��خصیتها به مجلس ،تصریح کرد :متأسفانه وزارت
کشور در سه سال گذشته موفق به تدوین الیحۀ جامع انتخابات بر مبنای سیاستهای
کلی نش��ده فل��ذا اگر اصالحطلبان میخواهن��د ایرادی بگیرند ،باید ب��ه دولت کنونی و
مجلسی که دورهاش رو به پایان است بگیرند چون سرمنشأ هر دو کاستی اصالحطلبانند
نه شورای نگهبان.ویتصریح کرد :این نوع اظهارات از یأس آنها سرچشمه میگیرد که آن
هم به عدم کارآییشان در مجلس دهم و دولت بر میگردد .فارس

روایت  جلیلی از خنده غربیها در مذاکرات هستهای

سیاست آمریکا دچار یک تناقض درونی است

رئیس پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای گفت :وقتی به غربیها گفتم سوخت
بیس��ت درصد را خودمان تولید می کنیم ،آنها خندیدند ولی ما این س��وخت را
تهیه کردیم.
سعید جلیلی در دیدار با سخنگوی مقاومت اسالمی ن ُجَ باء با اشاره به تحریم این
جنبش از س��وی امریکا ،اظهار داش��ت :ن ُجَ باء موقعیت خوب و اثرگذاری در عراق
دارد و به همین دلیل توسط دشمن هدف قرار گرفته است .در همین حال در ادامه
عضو ش��ورای راهبردی روابط خارجی با ذکر تجربه خود از مذاکرات هستهای گفت :در
آن دوره به س��وخت  ۲۰درصد نیاز داش��تیم ،ولی آژانس بینالمللی انرژی اتمی سنگ
اندازی میکرد .بنده در مذاکرات گفتم که اگر این سوخت را به ما ندهید ،خودمان تولید
میکنی��م .غربیها خندیدند ،ولی ما پیش از دور بعدی مذاکرات این س��وخت را تولید
ایسنا
کردیم و معادله عوض شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت که آمریکاییها در حل تناقض و ناسازگاری
بین بخشهای مختلف سیاستش��ان عاجز ماندند و وقتی این عجز را به صحنه
جهانی نش��ان میدهند ،دیگر دولتها را تشویق میکنند که مسیرشان را از این
مس��یر پر تناقض دولت آمریکا جدا کنند .محمد نهاوندیان ،درباره تحریم وزیر
امورخارجه کش��ورمان توسط وزارت خزانهداری آمریکا گفت :این کار به خوبی بی
پایگی حرفهای دولت آمریکا در اینکه عالقهمند به مذاکره هستند را نشان داد .وی
با بیان اینکه وزیر امور خارجه یک کشور مسئول رسمی هرگونه ارتباط دیپلماتیک است،
تصریح کرد :وقتی دولتی با بهانههای واهی وزیر امور خارجه یک کش��ور را مورد تحریم
قرار میدهد در واقع به رس��اترین زبان ،ناتوانی خود را از مذاکره ابراز میکند .نهاوندیان
گفت :آمریکاییها در حل این تناقض و ناسازگاری بین بخشهای مختلف سیاست شان
عاجز ماندند .باشگاه خبرنگاران جوان

رویـکرد
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گزارش ویژه

مخاطب شمایید

وقتی طراحیهای نظامی و سیاسی آمریکا علیه ایران به بنبست می رسد

شکست فشار حداکثری در برابر مقاومت فعال
گروه رویکرد آمریکا که سیاست فشار حداکثری را در قبال
ایران در حوزه نظامی و سیاس��ی پیش گرفته در برابر مقاومت
فع��ال جمهوری اس�لامی چنان ناتوان ش��ده که ه��ر روز ابعاد
جدیدی از عقبنشینی اجباری از این سیاست را اجرا می کند.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این ادعا بوده که با رویکرد به فشار
حداکثری میتواند ایران را تس��لیم زیاده خواهی خود ساخته و
توافقی بر اس��اس ش��روط  12گانه را به ایران تحمیل نماید که
نتیجه نهایی آن نشان دادن ایران به عنوان الگوی اقتدار آمریکا
و ناکامی مقاومت ملت بزرگ ایران است .در این چارچوب آمریکا
دو رویک��رد سیاس��ی و نظامی را با چاش��نی اقتصادی در پیش
گرف��ت .در حوزه نظامی ادعای تقویت حضور نظامی در منطقه
را داش��ته که با اعزام جنگندههای بی  52و تقویت رزمناوها در
خلی��ج فارس صورت گرفت .رویکردی که البته پاس��خ ایران به
تجاوز پهپادی آمریکا و نیز توقیف نفت کش متخلف انگلیس��ی
تحقق آن را با ابهامات بسیاری همراه ساخت.
در حوزه سیاس��ی ام��ا آمریکا تحریمهای متع��دد را علیه افراد
و س��اختارهای نظ��ام وضع کرد و حتی ن��ام رهبری و نهادهای
منتس��ب به آنرا در لیست تحریمها قرار داد .رویکردی که حلقه
نهای��ی آن اعالم تحریم ظریف وزیر ام��ور خارجه بود .ترامپ با
خ��روج از برجام و اتخاذ راهبرد فش��ار حداکث��ری علیه ایران،
تالش کرد ب��ا تحقیر رقبای داخلی خ��ود و جامعه بین المللی
ب��ه همگان اثب��ات کند که او فردی متفاوت ب��وده و با پیگیری
روش��های ابتکاری خود می تواند بیش��ترین منافع را با کمترین
هزینه بدس��ت اورد.واکنش سرد و مقابله جویانه مردم و تثبیت
روزافزون شرایط اقتصادی کش��ور ،افزایش تحرک موثر منطقه
ای و بین المللی و مواضع قاطع و غیر قابل خدش��ه رهبر معظم
انقالب ،ضمن مآیوس سازی ترامپ از مسیر آغاز شده ،فشارهای

داخل��ی رقبا و جامعه بین الملل را بر وی به صورت بی س��ابقه
ای افزای��ش داد تحریم وزیر امورخارج��ه ایران پس از مخالفت
با پیش��نهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با ایش��ان ،نشان داد
که قطار "فش��ار حداکثری" در "ایستگاه ناکامی" متوقف شده و
سرنش��ینان آن چاره ای جز تغییر ریل به سمت اجرای تعهدات
و احترام به حقوق قانونی جمهوری اس�لامی ایران ندارند .حلقه
تکمیلی ناکامی آمریکا زمانی بود که مصوبه شورای امنیت ملی
مبنی بر تعلیق گام به گام تعهدات برجامی اجرایی و دو گام آن
محقق ش��د.رویکردی که نشان داد دوران هزینه صفر برای اروپا
و آمری��کا به پایان رس��یده و ایران در برابر هر اقدامی پاس��خی
قاطع خواهد داد.
شکست فشار نظامی
اما بعد دیگر فشار حداکثری یعنی حوزه نظامی آمریکاییها بعد
از مدتها ادعای رس��انهای و البته سرکیس��ه کردن کشورهای
عرب��ی گزین��های جز عق��ب نش��ینی نداش��تهاند چنانکه بمب
افکنهای  B۵۲آمریکا که با تبلیغات گس��ترده و با هدف ایجاد
فضای رعب و وحشت نسبت به وقوع جنگ و در راستای راهبرد
فش��ار حداکثری به منطقه آمدند ،طی روزهای گذش��ته پایگاه
العدی��د قطر را ترک کردند .اواخر اردیبهش��ت ماه س��ال جاری
فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست امریکا در منطقه (سنتکام)
اع�لام کرد که بمبافکنهای آمریکایی بی ۵۲-در پایگاه هوایی
این کش��ور در قطربا هدف مقابله با «تهدیدات ایران» فرود امده
اندهم زمان جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اعالم
کردکه اعزام ی��گان بمبافکن ارتش آمریکا به خاورمیانه حامل
این پیام روش��ن برای ایران اس��ت که در صورت هرگونه تعرض
نظام��ی علیه منافع ایاالت متحده و یا متحدان آن ،با واکنش��ی
بیرحمانه مواجه خواهد ش��د.علی رغم تهدیدات مستمر آمریکا
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ب��رای هراس افکن��ی و منفعل نمودن جمهوری اس�لامی ایران
،بامداد  ۳۰خردادماه پهپاد جاسوسی «گلوبالهاوک» آمریکا که
به حریم هوایی جمهوری اس�لامی ایران تجاوز کرده بود توسط
پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی هدف قرار
گرفت و در سواحل هرمزگان سرنگون شد .تصاویر ماهوارهای که
طی چند روز گذش��ته از پایگاه العدید قطر منتش��ر شده است
نش��ان میدهد ،چهار فروند بمب افکن  B۵۲آمریکا این پایگاه
را در س��کوت خبری ترک کردهاند .خروج بی سرو صدای بمب
افکنهای امریکایی از منطقه نش��ان می دهد که راهبرد فش��ار
حداکث��ری – مذاکره که یک��ی از ارکان اصلی آن القاء احتمال
ش��کل گیری جنگ فراگیر در منطقه بود ب��ه عنوان رویکردی
شکس��ت خورده به فهرست ناکامیهای مستمر ترامپ و تیم وی
در سیاست خارجی اضافه شده است.
اما ناکامی آمریکا به همین جا ختم نمیش��ود و شکست ائتالف
آمریکای��ی را نیز باید به آن افزود .س��خنگوی صدراعظم آلمان
رس��ماً اعالم کردکه هم��ه اعضای دولت برلی��ن در زمینه عدم
مش��ارکت در ائت�لاف دریایی آمریکا در تنگ��ه هرمز اتفاق نظر
دارند .دولت آلمان رسماً اعالم کرد در زمان حال و شریط فعلی
به ائتالف آمریکایی برای گش��ت زنی در تنگه هرمز نمیپیوندد.
س��خنگوی «آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت:
«صدراعظم [نیازی به] مش��ارکت در مأموریتی آمریکایی را در
ش��ریط فعلی و زمان حاضر نمیبیند و همه [مقامات] در دولت
آلمان در این موضوع متفق هستند».
علیرغم تالش��های چند هفتهای آمریکا برای ایجاد این ائتالف،
هنوز مشخص نیست که چند کشور به طور جدی در این طرح
حض��ور خواهند یافت .انگلیس از متح��دان نزدیک آمریکا ابتدا
حض��ور در این ائت�لاف را رد کرده بود اما بعد از توقیف نفتکش
این کشور توس��ط نیروی دریایی سپاه خواستار تشکیل چنین
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ائتالفی شد.
در همین حال وزیر خارجه سابق استرالیا هشدار داد ،واشنگتن،
ه��دف تش��کیل ائتالف دریای��ی در تنگه هرم��ز را محافظت از
کش��تیرانی ذکر کرده ،اما برخی در دول��ت ترامپ در صددند از
این ائتالف برای جنگ استفاده کنند.
در حالی که «مایک پومپئو» و «مارک اسپر» وزیر خارجه و دفاع
آمریکا ،تمامی تالش خود را برای جلب حمایت کشورها از جمله
استرالیا برای پیوستن به ائتالف نظامی این کشور در تنگه هرمز
به کار گرفتهاند« ،باب کار» در گفتوگو با روزنامه «آسترالین»
هش��دار داد که هرگونه مأموریت واش��نگتن ب��رای محافظت از
کش��تیرانی ،از دیگر نقاط درگیری دول��ت ترامپ با ایران ،قابل
جداس��ازی نیس��ت .وزیر خارجه س��ابق اس��ترالیا در خصوص
جنگطلبانی که در دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
به دنبال تقابل با ایران هس��تند ،گف��ت« :از موارد نگرانکننده،
این اس��ت که یکی از آن افراد ،جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
رئیسجمهور (آمریکا) است».
وی همچنین به «اسکات موریسون» نخستوزیر فعلی استرالیا
هش��دار داد که پیوس��تن به هرگونه اقدام نظامی تحت رهبری
آمریکا در تنگه هرمز ،احتماالً هزینه سیاس��ی خواهد داشت .در
همین حال در پی درخواس��تهای واش��نگتن از «کانبرا» برای
پیوستن به ائتالف نظامی این کشور در تنگه هرمز ،نخستوزیر
استرالیا شروطی را برای بررسی موضوع پیوستن به این ائتالف
آمریکای��ی تعیین ک��رد .در مجموع نوع واکنشه��ا به ائتالف
دریایی آمریکا نشانگر انزوای این کشور است که برتری مقاومت
فعال ایران در برابر فش��ار حداکثری آمریکا را نش��ان میدهد.
روندی که نش��ان میده��د تنها گزینه در براب��ر آمریکا و اروپا
مقاومت اس��ت توهم اعمال فش��ار و امتیازگیری را از ذهن آنها
خدف خواهد کرد.

مل�ت زنده از تهديد و فش�ار به زانو
در نخواهد آمد
اي��ن درس اين اس��ت که يک ملت زن��ده از تهديد و
فشار و س��ختگيري دش��من هرگز به زانو در نخواهد
آمد .براي ما و براي همهي کس��اني که مس��ائل ايران
را دنبال ميکنند ،معلوم ش��د که آنچه براي يک ملت
مهم اس��ت ،تکيه به اس��تعداد دروني خ��ود ،توکل به
خ��داي ب��زرگ ،اعتم��اد به خ��ود و ع��دم تکيهي به
دش��منان اس��ت؛ اين اس��ت که ميتواند يک ملت را
به جل��و ببرد .ما ضعفهاي خودمان را هم ش��ناختيم.
ضعف ما در اقتصاد ،که به س��ختيِ معيشت گروههائي
از مردم منتهي ش��د ،عبارت است از وابستگي به نفت
ـ��ـ که عرض کردم اين يکي از ضعفهاي ما اس��ت ــ
بياعتنائي به سياستهاي کالن اقتصادي ،و سياستها و
تصميمگيريهاي پيدرپيِ روزمرّه .مس��ئولين کشور ــ
مس��ئولينِ امروز و بخصوص مس��ئولين آينده که بعد
از انتخاباتِ امس��ال بر س��ر کار خواهند آمد ــ به اين
نکته توجه کنند؛ کش��ور بايد سياست اقتصاديِ کالنِ
روش��ن و مدوّن و برنامهريزيشده داشته باشد؛ حوادث
گوناگون نتواند تغيير و تبديلي در آن ايجاد کند.
هدف دش��من طبق تلقي و برداشتي که من دارم ،اين
اس��ت که ميخواهند اين قضي��ه باقي بماند تا بهانهاي
باش��د براي فش��ار؛ که آن فش��ارها ــ همان طور که
خودش��ان گفتند ــ براي فلجکردن ملت ايران است.
البته به کوري چش��م دشمن ،ملت ايران فلج نخواهد
شد.
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