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   ناگفته هاي مترجم عمران خان از حرم رضوي
 كانال تلگرامي نگاهي تحليلي به پاكس��تان، ب��ه نقل از آقاي 
كميلي مترجم هيئت پاكستاني  نوشت: نخست وزير پاكستان 
لباس اتوخورده خود را تحويل گرفته و در حالي كه بارش شديد 
باران لحظه اي بند آمده بود در حلقه هيئت همراه، مسئوالن 
ايراني و تيم حفاظت راهي حرم مطهر رضوي ش��د. در بدو ورود به حرم مطهر 
برخي از مسئوالن آستان قدس نيز به جمع ما ملحق شدند. چيزي كه توجهم را 
به خود جلب كرد نگاه فّرار وي بود كه هر لحظه به گوش��ه اي از مضجع شريف 
رضوي خيره مي ماند. از سكوتي كه پيش آمد براي توضيح بيشتر استفاده كرده 
و گفتم: مي دانيد االن فصل امتحانات بچه هاست و به همين دليل تعداد زائريني 
كه شما مي بينيد حداقل است. با تعجب به من نگاه كرد و گفت: اين همه زائر در 

حرم هستند مگر مي شود كه بيشتر از اين هم زائر به حرم بيايد؟
پاسخ دادم: سيل زائرين از دو ماه ديگر به مشهدالرضا خواهند آمد، طوري كه همه 
صحن ها لبريز جمعيت مي شوند. عمران خان لبخندي زد و گفت: واقعاً چند سال 
تالش و زحمت صورت گرفته تا بارگاه امام رضا)ع( اين اندازه توسعه پيدا كند و 
عظمت بيابد؟ حس كردم لحظه شگرفي است كه زيارت امام هشتم نصيبمان 
كرده و در فرصتي كوتاه كه گويا مدت زماني طوالني به ما هديه داده بود آرام از 
او پرسيدم: مي دانيد چرا مردم ايران اين اندازه به شما عالقه مند هستند؟ تصور 

نكنيد كه همه سياستمداران خارجي را مثل شما دوست دارند. 
لحظه اي متوقف شد و در حالي كه نزديك شدنش نشان مي داد موضوع براي 
او جذابيت دارد، گفت: ن��ه! دليل عالقه مردم به من چيس��ت؟ آنها مرا چقدر 
مي شناسند؟ گفتم: بسياري از مردم به خوبي شما را مي شناسند و به شخصيت 
شما عالقه مند هستند، دليل آن هم انتش��ار بسيار گسترده كليپي از شماست 
كه در آن راجع به شخصيت باالي امام خميني)ره( صحبت مي كنيد، همچنين 

نظريات شما راجع به دكتر شريعتي. 
اين بار عمران خان دس��تش را به ش��انه هايم رساند و با چش��ماني گرد شده و 

لبخندي كه بارها آن را ديده بودم به اردو گفت: »اّچها« يعني جدي؟
با لبخند پاسخش را دادم. نخست وزير پاكستان لحظه اي به فكر فرو رفته و در 
حالي كه انگار در سخنانش بارها به امام خميني اشاره كرده باشد، گفت: كدام 

سخن من راجع به امام خميني در ايران منتشر شده و مردم آن را شنيده اند. 
براي من كار س��ختي نبود كه دقيق تمام حرف هاي عمران خان را در آن كليپ 
زيبا به ياد بياورم. بارها آن را ترجمه كرده و در اختيار مجموعه هاي مختلف قرار 
داده بودم. لحظه اي كه او با حرارت باالي كانتينر براي جمع طرفدارانش سخن 
مي گفت: مردم به تاريخ ايران نگاه كنيد! شاه با تمام ظلم ها و اسراف هايش سرنگون 
شد. به راستي فكر مي كنيد چرا نام امام خميني در تاريخ ماندگار شد؟ چون ايشان 
ساده زيست بودند، اش��رافي گري را نابود كردند و كاخ هاي زمان شاه را به موزه 

تبديل كردند. اين مطالب را به نقل از عمران خان براي خود او روايت كردم. 
نخست وزير پاكس��تان با س��ر حرف هايم را تأييد كرده و آرام تكرار كرد: ساده 
زيستي… مبارزه با اش��رافي گري. از آنجا كه قرار بود تنهادر مشهد مقدس به 
عنوان مترجم همراه وي باشم و س��عادت حضور در جلسه عمران خان با رهبر 
معظم انقالب را نداشتم، پس از نماز زيارت ترجيح دادم براي انجام وظيفه هم كه 
شده مطلبي در رابطه با مقام معظم رهبري بيان كنم، گفتم: شما به ديدار رهبري 

نيز خواهيد رفت، مايليد از ديدگاه ايشان نسبت به پاكستان بگويم. 
با لبخندي گفت: حتماً. ايشان در رابطه با پاكستان چه مي گويند. 

فرصت غنيمت بود: جمله اي از رهبر معظم انقالب كه در رابطه با ايمان بي نظير 
مردم پاكس��تان بيان كرده بودند گفتم؛ جايي كه رهبري به صراحت فرمودند: 
»اگر اين ميزان كه غ��رب و انگليس به ايمان مردم پاكس��تان تاخت، به ايمان 
مردم هر كشور ديگري مي تاخت اثري از اسالم در آن به جا نمي ماند )۱۶ دي 
۱۳۷۰(.« نگاه ايشان به مردم پاكستان سراسر مهرباني، دلسوزي و محبت است. 
اين نگاه حتي در رابطه با كشمير نيز وجود دارد و مقام معظم رهبري به صراحت 

از كشتار مردم كشمير ابراز نارضايتي كرده اند. 
----------------------------------------------------------

   عجيب اما واقعي
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي در كانال تلگرامي خود نوشت:

اين عجيب نيست كه مايك پمپئو وزير خارجه بگويد: »زماني كه رئيس سازمان 
سيا بودم در سازمان دروغ مي گفتيم، تقلب مي كرديم، دزدي هم مي كرديم. اين 
كارها يادآور افتخارات تجربه امريكايي است.« عجيب و تأسف برانگيز، كار آنهايي 

هستند كه به دروغگوهاي دزد و متقلب امريكايي و اروپايي اعتماد كردند. 
خداوند درباره مجادله فريب خ��وردگان با ش��يطان در روز قيامت مي فرمايد: 
»شيطان، هنگامي كه كار تمام مي شود، مي گويد: خداوند به شما وعده حق داد 
و من به شما وعده )باطل( دادم و تخلف كردم! من بر شما تسلطي نداشتم، جز 
اينكه دعوتتان كردم و ش��ما دعوت مرا پذيرفتيد! بنابراين، مرا سرزنش نكنيد 

خود را سرزنش كنيد.« )آيه 24 سوره ابراهيم(
----------------------------------------------------------

    قضيه حمالت به كليساها و مساجد چيست؟
كانال تلگرامي ليبانيران نوش��ت: به گزارش نيوآبزرور از سال 2۰۰۹ تاكنون ۵۳ 
مسجد و كليسا توسط صهيونيست ها در فلسطين اشغالي سوزانده شده است اما 
دريغ از يك خط خبر در رسانه هاي بزرگ دنيا. به نظر مي رسد حمالت تندروها به 
مساجد و كليساها درست عين عمليات كثيف صهيونيست ها در لبنان می باشد كه 
چند دهه قبل، براي جنگ داخلي بين مسلمان و مسيحي، مزدوراني را براي انفجار و 
سوزاندن و حمله به مساجد و كليساها فرستاد و احساسات مذهبي مردم را شعله ور 
كرد. رژيم صهيونيستي يك رژيم تماميت خواه نژادپرست است كه نمي تواند وحدت 
اديان مختلف را تحمل كند. همزيستي اديان در لبنان خطري استراتژيك براي اين 

رژيم بوده و هست و فلسفه وجودي آن را زير سؤال مي برد.

رئيس دفتر رئيس جمهور: 
2 نفر براي سخنگويي دولت معرفي شده اند 

رئيس دفت�ر رئيس جمه�ور گفت: هفته گذش�ته در جلس�ه اي ب�ا آقاي 
رئيس جمهور صحبت هايي انجام ش�د و در نهايت دو نفر براي سخنگويي 
دولت معرفي ش�دند كه ب�ه زودي نتيجه نهاي�ي را اع�الم خواهيم كرد. 
 به گزارش فارس، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در حاش��يه جلسه 
هيئت دولت با اش��اره به نبود س��خنگوي دولت اظهار كرد: هفته گذش��ته در 
جلسه اي با آقاي رئيس جمهور صحبت هايي انجام شد و در نهايت دو نفر براي 
سخنگويي دولت معرفي شدند كه به زودي نتيجه نهايي را اعالم خواهيم كرد. 

واعظي اظهار كرد: در جلسه ديروز هيئت دولت مهم ترين بحثي كه مطرح شد، 
در ارتباط با خباثت روز دوش��نبه امريكا بود. از آنجا كه امريكا در روز دوشنبه 
اعالم كرد كه مانع فروش نفت ايران مي ش��ود، ما در جلسه هيئت دولت ديروز 
به اين مسائل پرداختيم. وي ادامه داد: ما در اعتبارات سال ۹8 پيش بيني هايي 
كرده بوديم كه اگر با برخي از محدوديت ها مواجه شويم، كشور را به خوبي اداره 
كنيم. طبعاً اعالم كاخ سفيد و وزير خارجه، محدوديت هايي را براي ايران از نظر 
اقتصادي به وجود مي آورد، البته اين امر بيشتر يك جنگ رواني است و امريكا 

بيشتر از تأثير اقدام،  به دنبال تبليغات گسترده و جنگ رواني است. 
رئيس دفتر رئيس جمهور تصريح كرد: خودش��بختانه از روز دوشنبه شاهد اين 
هستيم كه اطالع رساني خوب از سوي صداوسيما در راستاي آگاهي مردم انجام 
شده و مردم اين موضوع را جدي نگرفته اند. همچنين اين اقدام اخير تأثير آنچناني 
در بازار ارز و ديگر بخش ها نداشته است. در جلسه ديروز هيئت دولت صحبت هايي 
ش��د كه چگونه با اين مقوله در داخل و خارج برخورد كنيم. وي بيان كرد: قواي 
سه گانه و نهادهاي مختلف بايد دست به دست هم دهيم و با اطالع رساني درست 

به مردم تالش كنيم در مقابل فشار امريكا ايستادگي كنيم. 
واعظي اظهار كرد: اين آخرين تالش هاي امريكاست و در يك سال گذشته هر 
آنچه در توان داشته را انجام داده است. اين اقدامات تأثيري در كشور ندارد، حتي 
امريكا بر اين تصور بود كه اگر سپاه را در ليس��ت تروريست ها قرار دهد، اتفاق 
بزرگي است كه در واقعيت اينطور نشد، حتي سيل اخير و به رغم تبليغات منفي 
امريكا، اين امرسبب همبستگي و وحدت مردم شد. وي افزود: ترديدي ندارم كه 
اقدام روز دوشنبه امريكا سبب همبستگي در كشور خواهد شد و مردم مطمئن 
باشند كه ما برنامه ريزي كرده ايم و دولت، همه قواي سه گانه و نهادها زير زعامت 

مقام معظم رهبري قطعاً امور را پيش مي بريم.

باقري: دوران فرماندهي سردار سالمي 
قطعـًا دوره شكست دشمن خواهد بود

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح اولين سخنران اين 
مراسم تكريم و معارفه بود. سرلشكر محمد باقري در 
اين مراسم با اشاره به اينكه سپاه به عنوان مهم ترين 
سازمان بعد از انقالب مسئوليت هاي خطير و حساسي 
در دفاع، امنيت و پاسداري از انقالب بر عهده دارد، 
گفت: در تعريف جايگاه سپاه همين بس كه امام)ره( 

فرمود، اگر سپاه نبود كشور هم نبود. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ادامه داد: نقش سپاه 
در تثبيت نظام و ارتقای بازدارندگي جمهوري اسالمي 
و دوراني كه تهديدات امريكا توسعه يافته و همچنين 
شكل دهي به قرارگاه هاي امنيتي در برخي استان هاي 
كشور و توسعه و س��ازندگي كشور و ش��كل دهي به 
محور مقاومت و كش��اندن اس��رائيل از آرزوي نيل تا 
فرات به جايي كه امروز نگران بقاي خود شده، از نقاط 
درخشان كارنامه سپاه اس��ت. سرلشكر باقري با بيان 
اينكه خدمات سپاه در تعميق انقالب اسالمي در داخل 
كشور قابل توجه است، گفت: بسياري از فعاليت هاي 
فرهنگي در كشور با مسئوليت بسيج و سپاه در حال 
انجام است. وي خاطرنشان كرد: بديهي است كه امريكا 
از سپاه عصباني باش��د و اوج اين عصبانيت خود را با 
تروريست اعالم كردن سپاه نشان دهد. جنايتكاراني 
كه خود پش��تيباني مالي و تسليحاتي از تروريست ها 
انجام مي دهند، سپاه را تروريس��ت اعالم مي كنند و 
البته از دشمن جز اين انتظار نمي رود. رئيس ستاد كل 
نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه عصبانيت دشمن از 
جمهوري اسالمي ادامه دارد، تأكيد كرد: اعالم منتفي 
شدن معافيت برخي كشورها از خريد نفت ايران بخشي 
ديگر از اين عصبانيت است. ملت ايران بعد از گذشت 
4۰سال به حدي از قدرت رسيده است كه بتواند با هر 
ميزان فروش نفت روي پاي خود بايستد و اين مي تواند 
فرصتي باش��د تا ايران بتواند از گرفتاري وابستگي به 
نفت رها شود، البته امريكا تقاص دشمني هاي خود را 

در وقت مقتضي دريافت مي كند. 
سرلشكر باقري با اشاره به دوران فرماندهي سردار 
جعفري در س��پاه گفت: دوران فرماندهي سرلشكر 
جعفري دوران درخش��اني براي س��پاه بود و سپاه 
همواره در مسير رشد و ارتقا بوده و دوران مسئوليت  
سردار جعفري نشانگر اقدامات بس��يار اساسي در 
س��پاه اس��ت كه از جمله مهم ترين آن مي توان به 
تشكيل سپاه هاي استاني، طرح تحول سپاه، توجه 
خاص به مسائل فرهنگي و رش��د محور مقاومت و 
پشتيباني از نيروي قدس اشاره كرد. محور مقاومتي 
كه امروز تروريسم را سركوب كرده تفاوت اساسي با 
دوران قبل از ايشان دارد. رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به ويژگي هاي سردار سالمي، خاطرنشان كرد: سردار 
سالمي از هنگام ورود به سپاه در جبهه مستقر شدند 
و مسئوليت هاي سنگين عملياتي را بر عهده داشتند. 
بعد از جنگ هم در مسئوليت هاي مختلف خود در 
سپاه خوش درخشيدند، لذا ايشان فرماندهي اليق و 

توانا براي سپاه هستند. 
سرلشكر باقري ايمان، شجاعت، پاي كار بودن و اخالق 
خوب را از ديگر ويژگي هاي سردار سالمي برشمرد و 
عنوان كرد: دوران فرماندهي سردار سالمي با دوران 
حساسي در تاريخ انقالب همزمان شده است، در اين 
دوره شاهد عصبانيت امريكا و دور جديدي از توطئه ها 
و تحريم هاي او هستيم كه سپاه مي تواند نقش اساسي 
در خنثي كردن آنها داشته باشد و دوران سردار سالمي 

قطعاً دوره شكست دشمن خواهد بود. 
وي در پايان گفت: وحدت و همدلي ارتش و س��پاه از 
اتفاقات ارزش��مند چند وقت اخير است و اين دو نهاد 
در كنار هم به عنوان دو بازوي قدرتمند انقالب براي 

پيشبرد آن و دفع تهديدات هستند.

سليماني: جعفري را شهيد زنده و سالمي 
را شبيه شهيد باكري مي دانم

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
سخنران بعدي مراس��م بود. او در اين مراسم گفت: 
س��پاه افتخار مي كند كه از نعمت والي��ت به عنوان 
فرمان��ده كل قوا برخوردار اس��ت، البت��ه اين نعمت 
مختص نيروهاي مسلح است و افتخار بزرگي در شغل 

با عظمت پاسداري است. 
 فرمانده نيروي قدس س��پاه ادامه داد: در طول چهار 
دهه از عمر سپاه، در س��ه دوره متعالي و متراكم سه 
فرمانده يعني س��ردار آقا محسن، س��ردار صفوي و 
سردار جعفري را داشتيم كه هر كدام كشتي سپاه را از 
ساحلي به ساحل ديگر رساندند، خدا را شاكريم كه در 
دهه پنجم انقالب اسالمي، ما را از فرماندهي از همين 
نسل بهره مند كرد.  سرلشكر سليماني با بيان اينكه 
سپاه نعمت بزرگي است و مركز رويش ارزش هاست، 
تصريح كرد: در كشور ما مركزي به اندازه سپاه وجود 
ندارد كه در انتشار ارزش ها فعال باشد كه نمونه بارز 
آن بسيج است. بسيج، سرزمين تبلور و تجلي جوهر 
جوانان اس��ت و اينك��ه نايب ام��ام زمان)عج( چفيه 
بسيجي را در جلسات رسمي به دوش خود مي گذارد، 

نشان از تجلي فرهنگ بسيج است. 
 فرمانده نيروي قدس س��پاه با اش��اره ب��ه ويژگي هاي 
شخصي سردار جعفري، اظهار داشت: سردار جعفري 
داراي صفات بسيار بارزي است و چه در داخل و چه در 
خارج از سپاه عزيز بود و همواره فارغ از رسومات امروزي 

و درجات، ايشان را عزيز مي خوانيم. 
 سرلشكر سليماني با تأكيد بر اينكه اخالص، ويژگي 
بارز سرلشكر جعفري است و هرگز نديدم نفسانيت را 
در موضوعي دخالت دهد، تصريح كرد: مشخصه بارز 
ديگر، واليتمداري و تقيد نسبت به واليت و فرمايشات 
رهبري است، بنده، خدمت رهبري هم عرض كردم كه 
سرلشكر جعفري حتي نسبت به نمايندگي ولي فقيه 
ك��ه از ارزش ها و واليتم��داري حفاظت و حراس��ت 
مي كند هم واليتمدار تر اس��ت. سرلشكر جعفري را 
ش��هيد زنده مي دانيم و به ايش��ان مي گويم كه شما 
همواره عزيز خواهيد ماند.  فرمانده نيروي قدس سپاه با 
اشاره به ويژگي هاي سرلشكر سالمي، گفت: ايشان به 
پاكي و سعه صدر در سپاه شهرت دارد، پاكي را به خوبي 
در او مي بينيم و م��ن او را در پاكي به ش��هيد باكري 
تشبيه مي كنم.  سرلشكر س��ليماني با بيان اينكه به 
عنوان يك سپاهي مي گويم كه سپاه و انقالب در برهه 
خطيري قرار دارند، گفت: در سپاه، اين موضوع وجود 
دارد كه هر انتصاب و امري كه از سوي رهبري وجود 
دارد، حكمتي در آن نيز هست و اين موضوع را در طول 
بيست و چند سال فرماندهي نيروي قدس مي ديدم 

كه آنچه ايشان مي فرمودند، درست تر بود. 
 وي خطاب به سرلشكر سالمي، تأكيد كرد: ضمن اينكه 
عاقبت به خيري خودمان را در پيروي از حكم رهبري 
مي دانيم، به شما مي گوييم كه در فرمانبري و پيروي 
از شما مانند گذشته خواهيم بود. امروز به دليل بغض 
و كينه دشمنان نسبت به انقالب و سپاه، به برادري و 

همدلي بيشتري نياز داريم.
   شيرازي: اوامر رهبري در هر 2 حكم 

كاربردي شود
س��ردار محمد ش��يرازي رئيس دفتر نظامي فرمانده 
كل قوا نيز در اين مراس��م اظهار داش��ت: مقام معظم 
رهبري اوامر مؤكدي به س��ردار س��المي فرموده اند 
كه ان ش��اءاهلل دنبال مي كنند و اجرا مي ش��ود. اوامر 
ايشان در حكم سردار سالمي و س��ردار جعفري بايد 
مورد دقت و پژوهش قرار گيرد و به صورت كاربردي 
درآيد. درخصوص قرارگاه فرهنگي- اجتماعي حضرت 
اهلل)عج( نيز بايد بازتعريف صورت گيرد و همينطور  بقيه 
درباره راهبردهاي اصولي سپاه، گام هاي تكاملي بايد 

تبيين و به فرمانده معظم كل قوا گزارش شود.

تأكيد فرماندهان نيروهاي مسلح در مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه

سپاه آماده تحميل شكست هاي دوباره به دشمن است

حامد ملكپور |  تسنيم

نش�ريه بلومبرگ در گزارش�ي كه ش�ايد س�ؤاالت زيادي 
را در ذهن خوانن�دگان ايج�اد مي كرد به طرح اين س�ؤال 
پرداخته اس�ت كه آي�ا واقعًا سياس�ت هاي دونال�د ترامپ 
با ب�اراك اوباما تفاوت�ي دارد يا نه؟ برخ�ی معتقدند ترامپ 
هم�ان زيرس�اخت های تحريمی اوبام�ا را دنب�ال می كند.

در طول دو س��ال گذش��ته دونالد ترامپ به عنوان نمادي از يك 
شيطان واقعي در ذهن ايرانيان شناخته شده است. خروج از برجام 
و همچنين اعم��ال قوانين گوناگون محدودكنن��ده عليه ايران و 
تهديدات مداوم عليه ايران در طول دو س��ال گذشته سبب شده 

تمام لعن و نفرين ها عليه ترامپ روانه شود. 
اقدام اخير ترامپ در لغو معافيت هاي نفتي عليه ايران گام ديگري 
بود كه دشمني عليه ايران را تمام كرد. ممنوعيت صادرات نفت 
اقدامي بود كه بسياري از كارشناسان را متعجب كرد و برخي هم 

چنين اقدامي را غيرممكن دانستند. 
با اي��ن حال نكته اصلي اين اس��ت ك��ه ترامپ دقيق��اً از همان 
زيرساخت تحريمي عليه ايران اس��تفاده مي كند كه در دوران 
باراك اوباما بنيان گذاشته شد؛ زيرساختي كه پشت يك نقاب 
انسان دوستي پنهان ش��ده اس��ت. نگاهي به اقدامات اوباما به 
خصوص بين سال هاي 2۰۱۰ تا 2۰۱۳ نشان مي دهد ايران چوب 

همان اقداماتي را مي خورد كه اوباما عليه ايران اعمال كرد. 
    نفت ايران چگونه تحريم شد

اوباما از همان ابتداي دوره رياست جمهوري خود در ۱2 مارس 
2۰۰۹ قانون تحريم هاي اقتصادي ايران را تمديد كرد. همچنين 

چند روز پ��س از انتخاب��ات ژوئن 2۰۰۹ اي��ران، در ۳۰ جوالي 
2۰۰۹ مجلس س��ناي امريكا تحريم ش��ركت هاي صادركننده 
بنزين به ايران را تصويب كرد. اما از س��ال 2۰۱۰ به بعد مسئله 
تحريم ها جدي تر شد به طوري كه پس از قطعنامه ۱۹2۹ امريكا 
و متحدانش از جمله اتحاديه اروپا تحريم هاي مستقل ديگري را 
عليه ايران اعمال كردند كه بخش نفت، ان��رژي و بخش مالي و 
بانكي ايران را هدف گرفته بودند. اين تحريم ها در سال های 2۰۱۱ 
و 2۰۱2 تشديد و موارد جديدي به تحريم هاي قبلي اضافه شد. 

نكته مهم ديگر تحريم ساير كشورها توس��ط امريكا بود كه در 
صورت نقض قوانين تحريمي، از طرف امريكا مورد مؤاخذه قرار 
مي گرفتند و جريمه مالي مي ش��دند، به طوري كه خبرگزاري 
فرانس��ه ۱۰ آوريل 2۰۱۰ گزارش داد، پس از س��ازمان ملل از 
اتحاديه اروپا براي تقويت تحريم هاي خود درخواست خواهد شد. 
به گفته منابع آگاه شمار زيادي از كشورها پيش از اين به صورت 
فردي متعهد شده اند صادرات قطعات يدكي يا حتي محصوالت 

پااليش شده نفتي را به ايران محدود كنند. 
اولين اقدام ج��دي اوباما عليه ايران تصويب قانون سيس��ادا در 
سال 2۰۱۰ بود كه ش��ديدترين اقدامات را عليه ايران تصويب 
كرد. مدتي پس از تصويب قانون سيسادا در 2۳ مي 2۰۱۱ اوباما 
طبق دستور اجرايي ۱۳۵۷4 انسداد دارايي هاي ناقضين تحريم 
سيسادا را صادر كرد. بر اساس قوانين قبلي شركت هايي كه در 
حوزه نفت و گاز و انرژي در ايران سرمايه گذاري كنند، مشمول 
مجازات  مي ش��وند كه همه آنه��ا نوعي محرومي��ت از دريافت 

امكانات اقتصادي امريكاس��ت. به منظور محكم كردن تحريم 
س��رمايه گذاري در بخش انرژي اوباما طي اين دستور عالوه بر 
مجازات هاي مذكور، اجازه انسداد دارايي هاي ناقضين تحريم را 
به وزارت كشور صادر نمود. به اين ترتيب دارايي شركت هايي كه 
باالي 2۰ميليون دالر در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاري 

كنند، در معرض انسداد در امريكا قرار مي گيرد. 
مدتي بعد در ۱۹ نوامبر سال 2۰۱۱ وزارت خزانه داري امريكا 
اقدام به معرفي تحريم هاي يكجانبه جديدي به موجب قانون 
CISADA عليه ايران ك��رد. اين قانون تحريمي با دس��تور 
اجرايي ۱۳۵۹۰ بخش صنايع پتروش��يمي، بان��ك مركزي و 
بخش مالي و زيرس��اخت هاي حمل و نقل در اي��ران را هدف 
گرفته و ده ها نام جديد را به فهرست نفرات تحريمي اين كشور 
مي افزايد. محدوديت هاي اعمال شده جديد تمامي موسسات 
مال��ي را از انجام هر گون��ه مبادله مالي با بانك ه��اي ايران- از 
جمله بانك مركزي و موسس��ات تابع آن- من��ع كرده و ضمن 
توسعه تحريم ها عليه افراد ايراني محدوديت هاي جديدي عليه 

صادرات كاالهاي ايراني قائل مي شوند. 
وزارت خزانه داري امريكا در 2۱ نوامبر 2۰۱۱ بخش مالي ايران 
از جمله بانك مركزي ايران را بر اس��اس بخ��ش ۳۱۱ از قانون 
مهين پرس��تي امريكا )USA Patriot(، مؤسسات پولشويي 
اعالم كرد. اين اقدام موجب شد كه نهادهاي مالي امريكا از هر 
گونه مبادله با بانك مركزي ايران منع شوند، البته پيشتر به دليل 
معرفي بانك مركزي ايران به عنوان نه��اد دولتي ايران، تمامی 

روابط بانكي بان��ك مركزي ايران با نهاده��اي مالي امريكا منع 
شده بود. اين اقدام امريكا بيشتر زمينه سازي براي تحريم هاي 
فراس��رزميني عليه بانك مركزي اي��ران بود و تاثي��ر عملي بر 

فعاليت هاي بانك مركزي ايران نداشت. 
۳۱ دسامبر 2۰۱۱ اوباما »قانون اختيارات دفاع ملي« سال مالي 
2۰۱2 را امضا كرد. اين قانون داراي يك متمم قانوني است كه 
رئيس جمه��وري امريكا را ملزم مي كن��د بانك هاي خارجي را 
در صورت تس��هيل پرداخت هزينه هاي نفت��ي از طريق بانك 
مركزي ايران، از افتتاح حساب در امريكا منع كند. بند ۱24۵ 
اين قانون ش��يوه اي براي وضع تحريم هاي يكجانبه عليه بانك 
مركزي ايران به كار مي برد كه به موجب آن مي توان آن دسته از 
موسسات مالي )از جمله شركت هاي و بانك هاي مركزي ساير 
كشورها( كه وارد مبادالت مالي با بانك مركزي ايران مي شوند 

را با جريمه هاي سنگين روبه رو كرد. 
تحت اين قانون كشورهاي ديگر يا بايد هر شش ماه يك بار نشان 
مي دادند مصرف نفت ايران را به طور مؤثري كاهش داده اند يا در 

غير اين صورت خودشان تحريم مي شدند.
    تفاوت اوباما با ترامپ

تمام مواردي كه ذكر ش��د همگ��ي اقدامات مختل��ف اوباما و 
زيرساخت هاي قانوني است كه در دوره اوباما بنيان گذاشته شد. 
نگاهي به تمام اين موارد نشان مي دهد كه واقعاً سياست اوباما با 
ترامپ فرقي ندارد. شايد تنها تفاوتي كه اين دو با يكديگر داشته 

باشند، نگاه صريح تر ترامپ باشد.

آيا واقعًا تغييري در سياست هاي امريكا ايجاد شده است

»ترامپ و اوباما« دو روي سكه تحريم هاي نفتي

گزارش 2  |  مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

   سالمي: دوران سردار جعفري دوران طاليي سپاه است
سرلشكر حسين سالمي فرمانده جديد سپاه صبح ديروز در مراسم تكريم و 
معارفه فرمانده سپاه طي سخناني اظهار داشت: ما امروز يك فرمانده ماندگار 
و بزرگ را بدرقه مي كنيم. س��ردار جعفري محصول 4۰سال جهاد است كه 
پرچم را يك لحظه از دست خود بر زمين نگذاشته است؛ شخصيتي كه به ما 
شجاعت و تغيير آموخت. پرهيز از تجمالت و ريزبيني و دقت از خصوصيات 
برجسته اوست كه بايد در سپاه امتداد پيدا كند. دوران سردار جعفري دوران 

طاليي و باشكوه سپاه است. 
وي ادامه داد: نيروي قدس ما با فرمانده دالور و رشيدش كوه ها  و دشت هاي 
زيادي را پشت سرگذاشت تا در شرق مديترانه بر سلطه امريكا پايان دهد و 
تا درياي سرخ پيش رفتند و بالد اسالمي را تبديل به سرزمين جهاد كردند. 
مرزهاي ما به قدرت نيروي زميني تأمين شد. نيروهاي هوافضاي ما دل زمين 
را شكافتند و  شهرهاي موشكي را پديد آوردند و موشك هاي آنها با شكافتن 
دل آسمان بر سر دشمنان اس��الم فرود آمدند. نيروي دريايي ما نيز دست 
متجاوزان امريكايي را بست و ش��كوه يك امپراطوري را شكست، بسيج نيز 
زيبايي با مردم بودن را به ما چشاند. سردار سالمي با اشاره به بيانيه گام دوم 
انقالب تصريح كرد: ما در گام دوم انقالب بايد حاكميت اس��الم را به تمدن 
تبديل كنيم و سپاه بايد ظرفيت نقش آفريني در گام دوم انقالب را در خود 
ايجاد كند. ما بايد قلمرو اقتدارمان را از منطقه به جهان گس��ترش دهيم تا 

نقطه امني براي دشمن در سراسر جهان وجود نداشته باشد. 

   جعفري: سپاه شرايط حضور مردم در جنگ نرم را فراهم كند
محمدعلي جعفري فرمانده س��ابق س��پاه كه اخيراً ب��ه فرماندهي قرارگاه 
فرهنگي- اجتماعي حضرت بقيه اهلل)عج( منصوب شد، در مراسم توديع خود 
و معارفه سردار سالمي اظهار داشت: من رمز موفقيت سپاه را در تالش براي 
فهم و اجراي درست تدابير رهبر انقالب مي دانم. ارتقای توانمندي ها وظيفه 
همه سازمان هاي نيروهاي مسلح است اما چيزي كه در سپاه با تدبير رهبر 

انقالب محقق شد، همه جانبه بودن اين توانمندي هاست. 
سرلشكر جعفري با بيان اينكه معنويت محور اصلي قدرت سپاه است، تصريح 
كرد: ما تالش زيادي براي تقويت ساختار دروني سپاه با محوريت معنويت، 
تقوا و بصيرت انجام داديم و امروز شاهد رشد كمي و كيفي و  منزلت اجتماعي 

سپاه هستيم و رشد سپاه نياز قطعي انقالب در آينده پيش رو است. 
فرمانده قرارگاه بقيه اهلل ادامه داد: براي اينكه انقالب به اهداف خود برس��د، 
نيازمند راهنمايي هاي رهبري است و ما بايد تالش كنيم ابتدا تدابير ايشان را 
به درستي بفهميم و بعد آنها را اجرا كنيم. همچنين ما در سپاه تالش كرديم 
به سبك دوران دفاع مقدس فرماندهي كنيم. در سپاه فرماندهي دستوري 
جواب نمي دهد و بايد فرماندهي به س��بك اقناعي باش��د. امروز سپاه تمام 
دس��تاوردهايش را مديون تمامي مديران و فرماندهان خود است. سرلشكر 
جعفري در پايان تصريح كرد: محور اصلي ما براي حفظ انقالب مردم هستند 
و آنها نقش تعيين كننده اي در مهار بحران ها داشته اند. سپاه بايد براي حفظ 

انقالب شرايط نقش آفريني مردم به ويژه در جنگ نرم را فراهم كند.

جعفري و سالمي در مراسم تكريم و معارفه خود تأكيد كردند 

رشد سپاه و توسعه قلمرو از منطقه به جهان

نمای  نزدیک

دو فرمانده كنوني و سابق سپاه هم كه اين مراسم  به احترام و پاسداش�ت زحمات آنان برگزار شد، س�خناني كوتاه ايراد كردند. فرمانده سابق از دوران 
فرماندهي اش توضيحاتي كوتاه داد و فرمانده جديد، فرمانده س�ابق را به جهاد و دوري از تجمالت و شجاعت و ايجادكننده تغييرهاي بزرگ وصف كرد. 

روز گذشته مراسمي براي توديع فرمانده قبلي و معارفه فرمانده جديد 
در ستاد فرماندهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي برگزار شد؛ مراسمي 
كه گرچه نام توديع و معارفه بر آن بود، اما ن�ه توديعي در كار بود و نه 
نيازي به معارفه. محمدعلي جعفري يا همان آقا عزيز نيروهاي مسلح 
گرچه با پايان دوران فرماندهي اش بر س�پاه جاي خود را به حس�ين 
سالمي داده اس�ت، اما با حكم فرمانده كل قوا اينك فرمانده قرارگاه 
فرهنگی بقيه اهلل اس�ت تا فرمانده جنگ نرم س�پاه باشد. او همچون 
همه فرماندهان مختلف نيروهاي مختلف سپاه هميشه پاسدار خواهد 
ماند و توديعي در كار نخواهد بود، لذا اين مراسم تكريم صرفاً 12سال 

از سال هاي پاسداري او از انقالب اسالمي در عرصه هاي مختلف است. 
حسين سالمي هم بي نياز از معارفه است، از آغازين روزهاي تأسيس 
سپاه، پاس�دار بوده و حاال در چهلمين س�الگرد تاسيس سپاه فقط 
مس�ئوليتي س�نگين تر بر دوش اليق و كاردان او نهاده شده است. 
سالمي نه در ايران كه حتي براي فضاي سياسي بين الملل هم شناخته 
شده است و بي نياز از معارفه. صالبت و اقتدار او نقطه امن و تكيه گاهي 
در داخل است و نقطه بيم و هراس دشمنان در خارج. سپاه از گذشته 
تاكن�ون، با فرمانده�ان قديم و جدي�د براي تحميل شكس�ت هاي 
متعدد و مجدد بر دشمن و پاسداري از انقالب اسالمي ايستاده است.


