سازش امارات با رژیم صهیونیستی نمایشی کودکانه و نابخردانه است

چهارشنبه  12شهریور 1399
وطنامروز شماره 3013

حسین امیرعبداللهیان ،دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل در گفتوگوی تلفنی با «سلیم الزعنون» رئیس مجلس ملی فلسطین گفت :سازش امارات
با جنایتکاران صهیونیست و همراهی برخی سران عربی با این رژیم ،نمایشی کودکانه و نابخردانه است .وی این اقدام امارات را تحریکآمیز و ناقض صلح و امنیت
منطقه توصیف کرد .امیرعبداللهیان همچنین تاکید کرد :امروز مقاومت این قدرت را دارد که رژیم صهیونیستی را مجبور به تمکین از مطالبات ملت فلسطین کند.

سیاسی

اخبار

معاون امنیتی -انتظامی وزارت کشور ادعای روحانی مبنی بر بیاطالعی از زمان افزایش نرخ بنزین را رد کرد

ساعت فراموشی

بازگشت تحریمها علیه ایران
غیرممکن است

سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه
گفت :رفتار آمریکا با ایران در مساله
برجام شبیه رفتار فیلی در یک مغازه
ظروف شکس��تنی اس��ت .الوروف
خاطرنش��ان ک��رد« :آمریکا ضمن
خروج از برجام اکنون میخواهد از مکانیزم حقوقی دشوار
بررسیشده در توافق استفاده کند ،مکانیزمی که بر اساس
آن میتوان تحریمهای وضعشده توسط سازمان ملل متحد
علیه ایران را بازگرداند .این تحریمها سال  2015پس از
توافق برجام لغو ش��ده بود .این امر غیرممکن است .اوال
هیچ گونه پایه و اساسی برای بازگرداندن تحریمها وجود
ن��دارد برای آنکه ایران تمام وظایف خود را اجرا میکند.
ثانیا آمریکا حق خود را در برجام با ترک آن از دست داده
یدانم که سمبل حزب جمهوریخواه یک
است .من البته م 
فیل است و جهان شبیه یک مغازه ظروف شکستنی» .وزیر
خارجه روسیه همچنین گفت :آمریکا که از چارچوب برجام
خارج شده است سعی کرد تحریمهای تسلیحاتی ایران
را بازگرداند .الوروف ادامه داد« :آنها تاکید میکنند ایران
ضمن تجارت اسلحه ،منطقه را ناامن میکند .قطعنامه
تنها  2رای کسب کرد و بقیه مخالف بودند یا اینکه رای
ممتنع دادند و اکنون آمریکا س��عی میکند تحریمهای
شورای امنیت سازمان ملل متحد را برگرداند».

تشکر خانواده مرحوم حسینیان
از رهبر انقالب

خانواده مرحوم حجتاالسالم روحاهلل حسینیان ،رئیس
فقید مرکز اسناد انقالب اسالمی از پیام رهبر حکیم انقالب
به مناسبت درگذشت مرحوم حسینیان قدردانی کردند .در
بخشی از متن پیام خانواده مرحوم حسینیان آمده است:
رهبر معظم انقالب؛ زعیم عالیقدر مسلمانان؛ که سالم و
رحمت خداوند بر شما باد؛ پیام کریمانه شما واصل گردید و
دلهای داغدارمان را تسلی بخشید .خشنودیم که سرانجام
مجاهدتهای مرحوم حجتاالسالم روحاهلل حسینیان ،در
دفاع از اسالم و انقالب به مهر رضایت رهبرش ختام مسک
یافت و خوشحالیم از اینکه سینه سرباز والیت در حیات
و مماتش آماج تیر بدخواهان بود .رهبر فرزانه انقالب؛ای
تن و جان و مال و فرزندانمان به فدای ش��ما؛ به نعمت
اسالم برفرازیم و به سربازی شما ،سرفراز.

نشست کمیسیون مشترک برجام
برگزار شد

کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران
سیاسی وزیران خارجه کشورهای ایران و  4+۱روز گذشته
در هتل کوبورگ وین آغاز به کار کرد .تا لحظه تنظیم خبر،
جزئیات مربوط به این نشست منتشر نشده بود .در حالی
که آمریکا همچنان در تالش است تا خارج از برجام و با
تفسیری موسع و یکجانبه از قطعنامه ،۲۲۳۱تحریمهای
قبلی شورای امنیت علیه ایران را که بر اساس برجام تعلیق
شده بود بازگرداند ،اعضای باقیمانده در این توافق به همراه
ایران در نشس��ت عادی و ادواری کمیسیون مشترک در
سطح معاونان وزیران خارجه به بررسی آخرین تحوالت
و موضوعات در دستور کار برای اجرایی شدن بخشهای
مختلف آن میپردازند.

جزئیات طرح اصالح قانون انتخابات
ریاستجمهوری

نایبرئیس مجلس شورای اسالمی درباره جزئیات طرح
اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری گفت :در مجلس
هشتم طرحی برای تعیین شرایط تدوین کرده بودیم.
آن زمان چون هنوز سیاس��تهای کلی انتخابات ابالغ
و نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز منتشر نشده بود
با طرح مخالفت ش��د ،این شرایط ،شرایط رد یا تایید
صالحیت نیست ،بلکه ش��رایط ثبتنام است .شرایط
حداقلی را تعیین کردهایم تا افرادی در سطح مشخص
برای ثبتن��ام اقدام کنند .قاضیزادههاش��می درباره
ابهامها بر سر تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن و
مدیر و مدبر بودن خاطرنشان کرد :مشخصاتی حداقلی
را تعری��ف کردهایم .مث�لا در بحث مدیر بودن تعیین
کردهایم نامزد باید  8سال سابقه مدیریت استراتژیک
داشته باش��د .یعنی عضو کابینه ،مجلس یا از اعضای
ارشد قوهقضائیه بوده یا سابقه ریاست سازمانهای بزرگ
و استانداری داشته باشد .بنابراین کسی که میخواهد
رئیسجمهور شود باید در جای دیگری نزدیک به سطح
ریاستجمهوری محک خورده باشد .حال مدیر موفق
بودن یک عامل کیفی است .شورای نگهبان یک جایگاه
بیننظامی است 6 .نفر فقها را مقام معظم رهبری تعیین
میکنند و حقوقدانها نیز با معرفی قوهقضائیه و انتخاب
مجلس تعیین میشوند و از تمام عناصر نظام در شورای
نگهبان استفاده میشود .تشخیص مدبر بودن و موفق
بودن برعهده این شوراست.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
درب��اره الزام داوطلبان به ارائ��ه برنامه مکتوب و معرفی
مش��اوران تصریح کرد :دولت یک نفر نیست ،بلکه یک
رویکرد و نگاه است که باید معلوم شود و ما خواستهایم
برنامههای نامزدها و تیم اجرایی و مشورتی آنان برای مردم
تا حدودی تبیین شود .اینگونه هم شورای نگهبان ،هم
نخبگان و هم مردم بهتر میتوانند تصمیم بگیرند.
وی ادام��ه داد :ب��رای این برنامهها مکانیزم بررس��ی
پیشبینی شده است ،افراد با شرایط تعیینشده ثبتنام
میکنند و مش��اوران خود را معرفی و برنامه گفتوگو با
مش��اوران نیز پیشبینی میشود ،در واقع یک سیری را
تعری��ف کردهایم که فرآیند ثبتنام و احراز صالحیت را
روشنتر میکند.

آنهاکهگفتندتاروزجمعهنمیدانستیم،مستنداتشوجودداردکهچهساعتوچهروزیوتوسطچهکسیبهآنهاگفتهشدهاست
گروه سیاسی :اظهارات روز گذشته معاون امنیتی -انتظامی وزارت
کشور مبنی بر اطالع روحانی از زمان دقیق افزایش نرخ سوخت
بار دیگر پرونده نقش روحانی در جریان شکلگیری اعتراضات
آبان سال گذشته را باز کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،سال پایانی دولت روحانی همانطور که
قابل پیشبینی نیز بود با مواضع وی و نزدیکانش پیرامون عملکرد
مطلوب دولت در  7سال گذشته سپری میشود 2 .هفته پیش بود
که روحانی مقامات صداوسیما را دعوت به مقایسه عملکرد دولت
یازدهم و دوازدهم با دولتهای پیشین کرد و مدعی شد این مقایسه
نشان از پر بودن دست کابینهاش دارد .روز دوشنبه هم معصومه
ابتکار ،معاون رئیسجمهور و از چهرههای شناختهش��ده جریان
اصالحات در گفتوگویی با تسنیم نارضایتی مردم از عدم تحقق
وعدههای روحانی را محصول سیاهنمایی(!) منتقدان دولت خواند
و گفت :این محصول ذهنیتی است که از عملکرد دولت در ذهن
مردم نشسته است .اینکه آن ذهنیت چطور ایجاد شده ،محصول 7
سال سیاهنمایی ،تحریف ،دروغ ،تهمت و تخریب است .آقای روحانی
و دولتش از نظر اقتصادی هیچ کمبود و کاستی ندارد ،البته مشکل
و تحریم وجود دارد و درآمد دولت بشدت کاهش یافته و این مساله
تأثیرگذار بوده است اما شما ببینید در این شرایط تحریمی چطور و
چهکار میتواند انجام دهد؟
با این حال در میانه دفاع همهجانبه مقامات دولتی از عملکرد
 7ساله دولت روحانی ،روز گذشته سیدحسین ذوالفقاری ،معاون
امنیتی -انتظامی وزارت کش��ور سخنانی به زبان آورد که چندان
نمیتواند بابمیل دولتمردان باشد .ذوالفقاری در حالی لب به گالیه
از کسانی گشود که پس از حوادث آبانماه سال گذشته گفته بودند
صبح جمعه از گرانی بنزین مطلع شدهاند که این سخنان نمیتواند
مخاطبی غیر از حسن روحانی داشته باشد .معاون امنیتی -انتظامی
وزارت کش��ور صبح روز گذشته در نشست خبری درباره موضوع
گرانی بنزین و اینکه برخی نمایندگان مجلس میگویند بحرانهای
اجتماع��ی در دولت کنونی افزایش یافته اس��ت ،تصریح کرد :در
دولت یازدهم کمترین بحرانهای اجتماعی را داش��تیم و از سال
 96اتفاقاتی در کشور افتاد و به دلیل چندجانبه بودن ،نمیتوان
تحلیل این موضوعات را در نشس��ت خبری توضیح داد و بخشی
از آن به مباحث اقتصادی و بخشی به مسائل سیاسی و خارجی
بازمیگردد .وقتی تورم ایجاد میشود برخی جرائم افزایش مییابد
و اینها یکعلتی نیست.
وی ادام ه داد :در بحث آبانماه سال گذشته ،همه مستندات

از سال  96تا پایان ماجرا در شورای امنیت کشور وجود دارد و
باید حدود  3ساعت توضیح داده شود .پیشبینیها صورت گرفته
بود و نظرات مختلفی وجود داشت و ارزیابی و جمعبندیها انجام
شده بود .نظر شورای امنیت کشور و وزارت نفت این بود که در
شرایط کنونی بنزین تکنرخی بهتر است و پیشنهاد دادیم به
نرخ  1500تومان برس��د و پیشبینی وقوع اعتراض انجام شده
بود .برخی کارشناس��ان این کار به ما گفتند تکنرخی کاهش
مص��رف آنچنانی ندارد ولی ما پیامده��ای اجتماعی این کار را
گفتیم .تمام کسانی که روز جمعه میگفتند ما نمیدانستیم و
روز جمعه متوجه شدیم ،مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و
چه روزی و توسط چه کسی به آنها گفته شد .ما فقط یک چیز را
مراقبت میکردیم .سال  86تغییر سهمیهبندی اشتباهی رخ داد.
من آن زمان وزارت کشور نبودم و جای دیگری بودم .آن زمان
ما همه برنامهریزیها را برای تمام پمپ بنزینهای سراسر کشور
انجام داده بودیم و اعالم شده بود شما در جریان باشید و اعالم
عمومی نکنید .ولی ساعت  9شب بنده پای تلویزیون دیدم که
اعالم شد ساعت 12شب سهمیهبندی اجرا میشود ،بنابراین ،این
بار تصمیم بر این شد که اعالم کردیم اگر قرار است سهمیهبندی

انجام شود ابتدا باید زیرساخت آن فراهم شود ،همچنین باید کارت
سوخت تکمیل شود.
معاون امنیتی -انتظامی وزارت کش��ور افزود :البته آن زمان
میخواستند قیمت گازوئیل نیز افزایش یابد و ما گفتیم امکان
این وجود ندارد .ما افزایش قیمت را یک هفته به تعویق انداختیم
و خواس��تیم قب��ل از اجرای طرح ،مزای��ای این طرح را توضیح
دهند و گفتیم زمان اجرای آن از قبل رسانهای نشود .شبی که
اجرا ش��د ،مشکلی نبود و ما با آقای وزیر کشور صبح جمعه در
وزارت کشور بودیم و اجرای سهمیهبندی مشکلی نداشت و از
ظهر جمعه  2گروه زحمت کشیدند؛ یکی تعدادی از مسؤوالن
داخل کشور که توئیت زدند و فعال شدند و گروهی هم خارج از
کشور اقداماتی انجام دادند؛ خارجیها تا حدود ساعت  12ظهر
احساس میکردند اینجا اتفاقی نیفتاده است .در مرحله اول برخی
واقعا اعتراض داشتند ولی بعد از آن جریانات خاص وارد صحنه
ش��دند و اهداف دیگری داشتند و آن حوادث رخ داد ،تمام این
مسائل پیشینه دارد.

■■ماجرای صبح جمعه

 6آذر سال گذشته بود که حسن روحانی در جلسه با شورای

اداری استان آذربایجان شرقی درباره حواشی بهوجود آمده در
رابطه با نحوه و زمان طرح سهمیهبندی بنزین مدعی بیاطالعی
خود از زمان گران شدن نرخ بنزین شده و گفته بود« :شما ببینید!
اگر ما اعالم میکردیم همان داستان اردیبهشت تکرار و صفها
تشکیل میشد و از سوی دیگر کیسه پالستیک میبستند و پر
میکردند و صندوق عقب میگذاشتند ،خب! این کار خطرناک بود
و در آن صورت به ما همینها میگفتند این چه تدبیریه؟ و این چه
دولتیه؟ برای چه اعالم کردید؟ موضوع بنزین را به وزیر کشور و
شورای امنیت کشور واگذار کردم .این را من به وزیر کشور گفتم
این مصوبه و تصمیم ما است .گفتم اجرایش با شما و صداوسیما،
بروید و به من هم نگویید و هر وقت شما مناسب دیدید بروید و
اجرا کنید .شبی که اجرا شد من هم نمیدانستم این هفته است
یا آن هفته .گفته بودم هر شبی مناسب بود اجرایش کنید .من
هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده ،چون این مسأله
را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم ،البته قیمت در جلسه
سران  3قوه مصوب شده بود».
روحانی در حالی در جلس��ه یادش��ده س��عی ک��رد با اعالم
بیاطالعی نس��بت ب��ه زمان اجرایی ش��دن این ط��رح ،رو به
مس��ؤولیتزدایی از دولت خود بیاورد که چند روز پیش از آن
رحمانیفضلی ،وزیر کش��ور در برنامهای تلویزیونی مدعی شده
بود فراتر از ش��ورای تامین تمام اس��تانها حت��ی جایگاهداران
بنزی��ن نیز از زمان این طرح اطالع داش��تهاند .اواخر آذرماه نیز
احمد علیرضابیگی ،عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
مجلس س��ابق در گفتوگویی با خبرگزاری مهر به نقل از وزیر
کش��ور مدعی ش��د رئیسجمهور حداقل  2روز قبل از اجرایی
ش��دن طرح افزایش نرخ س��وخت از زمان دقیق آن مطلع بوده
است .در این میان علیعسکری ،رئیس سازمان صداوسیما نیز
پ��س از موضع رئیسجمهور مبنی بر بیاطالعی از زمان دقیق
گران شدن نرخ بنزین در روایتی مغایر با ادعای روحانی ،گفته
بود :ظهر روز پنجشنبه به ما اعالم شد قرار است این خبر ساعت
 ۲۴پنجشنبهشب روی آنتن برود و ما نیز درست مطابق آنچه
وزیر کشور و دولت از رسانه ملی خواسته بودند عمل کردیم و در
این امر هیچگونه کوتاهی نداشتهایم.
با این حال سخنان روز گذشته معاون امنیتی -انتظامی وزارت
کش��ور هر چند موضعی جدید پیرامون صبح روز گرانی بنزین
نیست اما یقینا صریحترین موضعی به شمار میرود که از سوی
یک مقام دولتی در این زمینه طرح شده است.

در خاکریز خوزستان
رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز برای نظارت میدانی و پیگیری مشکالت مردم خوزستان به این استان سفر کرد
گروه سیاسی :قالیباف که خودش زمانی در خطه خوزستان
جنگیده و برادرش را هم در این خاک از دس��ت داده ،برای
مرهم گذاش��تن بر زخم مردمان این س��رزمین با یک پرواز
عادی راهی آبادان شد.
به گزارش «وطن امروز» ،مدتهاست استان خوزستان ،این
قطعه خاک پرافتخار ایران ،حال و احوال خوشی ندارد .ماهی
نیست که بگذرد و یک خبر دردناک از این استان به گوشمان
نخورد؛ از سفرههای خالی کارگران هفتتپه ،تا بیآبی مردم
غیزانیه و فریادهای مردم روستای ابوالفضل .شاید همین امر
بود که رئیس مجلس را به خوزستان کشاند ،تا از نزدیک به
روند پروژههای عمرانی و خدماتی استان نظارت کند و پای
درددل مردم خونگرم این سامان بنشیند .قالیباف که خودش
زمانی در خطه خوزس��تان جنگیده و برادرش را هم در این
خاک از دست داده ،برای مرهم گذاشتن بر زخم مردمان این
سرزمین با یک پرواز عادی راهی آبادان شد.
محمدباقر قالیباف درباره س��فرش به استان خوزستان
در صفحه شخصیاش در اینستاگرام نوشت« :به یاری خدا،
نظارت میدانی از استان خوزستان برای پیگیری حل مشکالت
مردم مقاوم و صبور این منطقه آغاز شد.امیدوارم با فهم بدون
واسطه مشکالت و بهکارگیری توان نمایندگان محترم استان
و همکاری مسؤوالن اجرایی محلی و ملی ،بتوانیم برای حل
مشکالت مردم ،اقدامات ملموس و موثری به انجام رسانیم».
■■مسؤوالن دین خود را به خوزستان ادا نکردند

یکی از حاشیههای جالب توجه سفر قالیباف اعتراض او
به نامگذاری یکی از پلهای خرمشهر به نام برادر شهیدش
بود .قالیباف با اش��تراک گذاشتن ویدئوی اعتراضش به این
اقدام در صفحه اینس��تاگرامش نوش��ت« :نامگذاری پلی در
خرمش��هر در چن��د روز اخیر با نام برادر ش��هید بنده ،کار
پسندیدهای نبود .بهتر است آن پل را به نام یکی از شهدای
محلی منطقه بگذارند».
محمدباقر قالیباف صبح روز گذش��ته در گلزار ش��هدای

شهرس��تان آب��ادان در جمع خبرنگاران در تش��ریح اهداف
نظ��ارت میدانی ب��ر حوزههای انتخابیه نمایندگان اس��تان
خوزس��تان گفت :نخست باید از شهدای گرانقدر خوزستان
بویژه شهرستانهای آبادان و خرمشهر یاد کنیم .این  ۲شهر
نگین دفاعمقدس هستند و من مظلومیتهای سالهای ۵۹
و  ۶۰این دو ش��هر را به خاطر دارم .حال امیدوارم با همان
روحیه جهادی آن زمان بتوانیم با تالش و کار جدی که در
حقیقت توقع شهدا از ما است ،مشکالت استان را حل کنیم.
وی ادامه داد :عزیزی در اسکله آبادان به من گفت اگر واقعا
خوزستان دین خود را ادا کرده و حقی دارد ،چرا حق آن را ادا
نمیکنید؟ قطعا این حرف ،حرف بجا و حقی است و مطمئنا
و انشاءاهلل با همان روحیه این مسائل را دنبال میکنیم.
قالیباف افزود :حضور در استان خوزستان همراه با روسای
کمیس��یونها و نمایندگان استان ،نخستین نظارت میدانی
مجلس شورای اسالمی است ،حال وظیفه نخست خودمان

را نظارت دقیق بر پروژهها ،کارها و اعتبارات میدانیم و حق
مردم است که بدانند پروژههای شهرستانشان در چه وضعیتی
قرار دارد و چه وقت تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه در آس��تانه بررس��ی الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۰و برنامه هفتم توس��عه در مجلس قرار داریم ،تاکید
ک��رد :این بازدیدها میتواند ه��م در حوزه نظارتی و هم در
حوزه قانونگذاری موثر باشد تا بخشی از مشکالت خوزستان
را با کمک قوه مجریه حل کنیم .البته طبیعتا وظیفه اجرایی
بر عهده عزیزان دولت است اما شناخت این پروژهها میتواند
به ما در مجلس در حوزه ریلگذاری کارها و توجه به مسائل
مهم استان خوزس��تان از جمله فاضالب ،آبهای سطحی،
نخیالت و سدهای تنظیمی بهمنشیر کمک کند.
■■بازدیدهای میدانی قالیباف

رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان نظارت میدانی بر
شهرهای استان خوزستان و پیگیری مطالبات مردم ،از پروژه

اسکله صیادی بندر آبادان بازدید و با تعدادی از صیادان این
بندر گفتوگو کرد .رفع موانع تکمیل این بندر و حل مشکالت
لنجداران از جمله مهمترین موضوعاتی است که رئیس مجلس
در بندر آبادان مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید ،رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از
نزدیک در جریان مشکالت و موانع اجرا و تکمیل پروژه اسکله
صیادی بندر آبادان قرار گرفت.
قالیباف همچنین به صورت حضوری با مردم ،صیادان و
توگو پرداخت و در جریان مشکالت
لنجداران این شهر به گف 
آنها قرار گرفت .درباره ساخت پروژه اسکله صیادی بندر آبادان
باید گفت این پروژه دیماه سال  ۱۳۹۰با برآورد اعتبار ۱۳
میلیارد تومانی آغاز شد اما با گذشت  ۹سال از آغاز ساخت
و اختصاص تنها  ۷میلیارد تومان از اعتبار مصوب ۳۰ ،درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.
در صورت بهرهبرداری از اسکله صیادی بندر آبادان ،برای
بیش از  ۳۰۰نفر به صورت مس��تقیم اشتغال ایجاد میشود
و همچنین زمینهس��از گسترش فعالیت لنجداران و تسریع
در سوخترسانی به قایقها و لنجهای منطقه خواهد شد.
محمدباقر قالیباف همچنین از تصفیهخانه شهید کشتکار
شهر آبادان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکالت و موانع
پیشرو برای تکمیل و توسعه این تصفیهخانه قرار گرفت.
در این بازدید جمعی از نیروهای پیمانکاری تصفیهخانه
شهر آبادان با دکتر قالیباف گفتوگو و مطالبات و مشکالت
خود را با وی مطرح کردند.
گفتنی اس��ت تصفیهخانه شهید کشتکار شهر آبادان در
ش��رایط کنونی با  ۳۰درصد از ظرفیت مش��غول به فعالیت
بوده و به  ۴۳روستای منطقه آبرسانی میکند.
مهمترین مش��کالت تصفیهخانه ش��هر آب��ادان ،کمبود
تجهیزات ،مش��کالت زیرس��اختی ،عدم تملک اراضی برای
لولهگذاری جهت آبرس��انی ،نبود فیلتراسیون جهت تصفیه
آب و اصالح و بهسازی خط انتقال آب است.

رئیسجمهور به دموکراتها دل نبندد
دکتر منوچهر محمدی

استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران

 -1رئیسجمه��ور« :دولت بعدی آمریکا چه این دولت
باش��د و چه دولتی دیگر باشد ،حتما به فکر راهحل جدید
میافتد ،چون راهحل فعلی جواب نداده اس��ت و مجبورند
راه را تغییر دهند».
 -2ربیع��ی س��خنگوی دول��ت« :دولت ب��ا عقالنیت و
سختکوشی به هیچوجه نگاهی به تحوالت آمریکا نخواهد
داش��ت و با این وصف هر کس��ی که به کاخ سفید راه پیدا
کند ،باید نگاهش متوجه ایران باشد».
 -3دولتمردان کش��ور معاالسف و با وجود توصیههای
رهبر حکیم انقالب همچنان نگاه به تحوالت خارج از کشور
بوی��ژه تحوالت ایاالت متحده آمریکا دارند .روزی دوگانگی
در سیاستهای احزاب دموکرات و جمهوریخواه را مطرح
میکنند و به آن دل میبندند که با پیروزی حزب دموکرات
گشایشی در سیاستهای آنها نسبت به جمهوری اسالمی

پدید میآید و روزی دیگر به این دل بستهاند که به خاطر
شکست اخیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و انزوای
آمریکا تغییر و تحولی در سیاستهای کالن آمریکا نسبت
به جمهوری اسالمی ایران به وجود آید.
 -4آقای��ان و مس��ؤوالن دول��ت تدبیر و امی��د و اصوال
لیبرالهای غربزده در ایران یا نمیدانند یا تغافل میکنند
که خصومت و دشمنی آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی
امری مبنایی و ریشهای است و همانطور که تجربه این 40
سال نش��ان داده ،تغییرات ریاستجمهوری میان  2حزب
حاکم بر آمریکا ذرهای از خصومت و دشمنی نظام استکباری
حاکم بر آمریکا نکاسته است ،چرا که این نظام مستکبر و
سلطهجو بخوبی میداند تنها شرط بقای رژیم صهیونیستی
براندازی یا حداقل استحاله جمهوری اسالمی است.
 -5بنابراین تخاصم و جنگ میان اس��تکبار جهانی به
رهبری آمریکا با انقالب اس�لامی و جمهوری اس�لامی و
جبه��ه مقاومت و به طور کلی مس��تضعفین جهان که به
برکت انقالب اس�لامی در سراس��ر جهان حتی در ایاالت

متحده آمریکا بیدار شدهاند ،جنگی تمامنشدنی و غیرقابل
مصالحه و س��ازش اس��ت .در واقع این جنگ در نهایت و
بر اس��اس وعده قرآنی به یقین نابودی اس��تکبار جهانی و
پیروزی مس��تضعفین جهان را به دنبال خواهد داش��ت و
ب��ه عبارت دیگر این جنگ همواره با حاصل جمع جبری
صفر « »zero sum gameاست -6 .با توجه به حوادث
پیشآمده در ایاالت متحده آمریکا و شورشی که به دنبال
قتل جورج فلوید رخ داده که اینک از اعتراض به تبعیض
نژادی حاکم در این کش��ور ب��ه اعتراض به همه نمادهای
آن در آمریکا تبدیل شده است و همزمان ناکارآمدی این
دولت مستکبر در برخورد با ویروس کرونا که هر دو حادثه
را میتوان به عنوان عوامل ش��تابزا در فروپاشی و سقوط
نظ��ام حاکم بر این کش��ور و حت��ی نظامهای به اصطالح
لیبرال -دموکراسی و سرمایهداری غرب دانست ،فروپاشی
این نظامها امری حتمی و زودهنگام خواهد بود ولی تا زمانی
که این نظامهای مستکبر حتی در شرایط ضعف قرار دارند،
همچنان بر طبل مقابله با جمهوری اس�لامی و دولتهای

مستقل خواهند کوبید ،همانطور که اتحاد جماهیر شوروی
تا زمان فروپاشی چنین شرایطی را تجربه کرد.
 -7بنابراین سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی باید
همچنان سیاست مقابله با این نظامهای مستکبر را داشته
و دنبال کند و بر تقابل و فشارهای خود با استفاده از شرایط
ضعف آنها بیفزاید و به سقوط این نظامهای حاکم در جهان
غرب کمک کند و بنا را بر فروپاشی و نابودی آنها قرار دهد،
بویژه با جنایتی که دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار
حاجقاس��م سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان
انجام داد و وعده مقام معظم رهبری در انتقام سخت از این
جنایت با خروج یا اخراج نظامیان آمریکا از منطقه جنوب
غرب آس��یا ،این سیاس��ت باید سرلوحه این دولت و دولت
بع��دی نیز قرار گیرد که یقین��ا هم موجب تقویت جایگاه
جمهوری اس�لامی و مقاومت در جهان خواهد ش��د و هم
مقدمه و زمینه پیروزی نهایی مستضعفین جهان را فراهم
خواهد کرد .پس دولتمردان بیهوده به تحوالت و تغییرات
در آمریکا دل نبندند.

