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 در آستانه چهارم نوامبر)13آبان( و اعالم و اعمال مرحله دوم ونهايي 
تحريم ها، جنگ رس��انه اي كاخ س��فيد عليه مردم ايران به اوج خود 
رسيده اس��ت. ترامپ در روزهاي اخير با تصويرس��ازي غلط و منفي 
و نااميدكننده از اوض��اع ايران و القاي قرار گرفتن نظام اس��المي در 
آستانه فروپاش��ي، به زعم خود تالش دارد با مديريت افكار عمومي 
مردم ايران و تبديل آن به يك اهرم فشار عليه نظام اسالمي، ايران را 

وادار به تسليم كند.
 رئيس جمهور امريكا هفته گذش��ته در جم��ع هوادارانش در ايالت 
كنتاكي همچون گذشته ايران را به تالش براي تصرف خاورميانه متهم 
كرد و مدعي ش��د بعد از روي كار آمدن او، ايران ديگر به اين موضوع 
فكر نمي كند. وي در اين سخنراني مدعي شد: »من اياالت متحده را 
از توافق هسته اي يكجانبه و وحش��تناك ايران )برجام( خارج كردم. 
مي دانيد وقتي كه روي كار آمدم، ايران يك معضل تمام عيار بود و اين 
سؤال مطرح بود كه آنها كي كل خاورميانه را مي گيرند!« ترامپ متكي 
بر اطالعات و جريان سازي هاي دروغ مثلث صهيونيست ها، منافقين 
وآل سعود ومستند سازي بعضي از معاندين داخلي كه تصويري سياه 
ودر حال فروپاشي از ايران برايش ساخته اند روز جمعه در ايالت اوهايو 
با تكرار همين ادعاها مي گويد: »ببينيد چه اتفاقي براي ايران در حال 
وقوع است. در همه خيابان ها و ش��هر هاي آنها شورش وجود دارد )!( 
و شرايط كاماًل متفاوتي در آنجا حاكم شده است. ايران اكنون كشور 

كاماًل متفاوتي است و اين واقعاً خوب است.«
 در تمام فرازهايي كه كاخ سفيد در چند ماهه اخير براي اعالم واعمال 
زمانبندي تحريم ها انتخاب كرده اس��ت، بخش��ي از برنامه هاي آنان 
معطوف به تحريك وجريان سازي داخلي است تا به زعم خود محيط 
داخل را براي ايجاد التهاب فراهم وبه نوعي وجود زمينه هاي داخلي 
فروپاش��ي را القا كنند. مثاًل پس از ناكامي در دامن زدن به اعتراض 
بازاريان وكامي��ون داران، در روزهاي اخي��ر روي تحريك معلمان به 
اعتصاب متمركز ش��دند، نوع خبر رساني ش��بكه هاي معاند در اين 
س��ناريو به گونه اي بود كه گويا اعتصاب سراس��ر م��دارس ايران را 
فراگرفته است. به طور مثال سايت راديو فردا روز دوشنبه ۲3 مهرماه 
در مطلبي تحت عنوان اينكه وزارت خارجه امريكا از حق مردم ايران 
در ابراز مطالبات بر حقش��ان حمايت مي كند به نقل ازهدر ناوئرت، 
س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا، با ادع��اي اينكه گزارش ها در 
خصوص اعتصابات سراس��ري در ايران رسيده اس��ت می گويد: »ما 
گزارش هاي اعتصابات سراس��ري در ايران را دنب��ال مي كنيم. ما از 
حق مردم ايران در ابراز مس��المت آميز مطالبات بر حقشان حمايت 
مي كنيم.«راديو ف��ردا در تكميل اين دروغ پراكني مدعي مي ش��ود 
تحصن سراسري معلمان در ش��هرهاي مختلف ايران در اعتراض به 
وضعيت معيشتي و بازداشت فعاالن صنفي معلمان از روز يك شنبه 
آغاز شده است و براس��اس گزارش ها روز دوش��نبه نيز ادامه داشت. 
وجالب آنكه اس��تناد اين رادي��و در مطالب��ات اعتصابيوني كه وجود 
خارجي ندارند توئيت محمود صادق��ي نماينده اصالح طلب مجلس 

است.
رئيس جمهور امريكا براي جامعه پذير كردن اين تصويرسازی غلط در 
ماه هاي اخير، ضمن افزايش فعاليت هاي ديپلماتيك، تشكيل گروه 
اقدام عليه ايران و تش��كيل ناتوي عربي، برنامه هاي همه جانبه اي را 
براي سه سطح تس��ليم، تغيير رفتار و در نهايت تغيير نظام در پيش 

گرفته است كه بعضي از آنها به شرح زير است:
1. تش��ديد تحريم های اقتصادي وبره��م زدن قراردادها ومعامالت 
ايران با كشورهاي دوست و تالش براي بزرگنمايي نتايج آن با ادعاي 
به صفر رس��انيدن امكان صدور نفت ايران؛۲. تولي��د وبه كار گيري 
كليد واژه هايي مانند قحطي، قفس��ه خالي فروشگاه ها و جيره بندی 
در جنگ رسانه اي با هدف تش��ويق و ترغيب مردم به خريد و احتكار 
اجناس؛ 3. فعال سازي عوامل وابسته ونفوذي براي ايجاد اخالل در 
روند توليد، توزيع كاالها و ارز؛ 4. القاي انزواي منطقه اي وبين المللي 
ايران از طريق برهم زدن روابط ايران با كش��ورهاي ديگر؛  5. تحرك 
فوق العاده براي ساماندهي و هدايت گروهك های ضدانقالب ومعاند 
و مخالف وايجاديك اپوزيس��يون قدرتمند كه بتواند جايگزين نظام 
اسالمي باشد؛ 6. بهره گيري از ظرفيت هاي مذهبي، قومي ومنطقه اي 
براي بحران س��ازي و اقدامات ضد امنيتي نظير حادثه31 ش��هريور 
اهواز و ميرج��اوه؛ 7. تمركز بر ايجاد و توس��عه اعتراضات صنفي كه 
نمونه آن در قضيه اعتصاب كاميون��داران، بازاريان ومعلمان مي توان 
ديد؛8. القاي ناتواني وشكست ايران در حمايت از نيروهاي مقاومت 
در منطقه؛9. سرمايه گذاری روي نخبگان داخل كشور و تالش براي 
بی تفاوت سازي وتغيير باور آنها نسبت به نظام اسالمي و 10. ايجاد و 
تقويت ساختارهاي كمي و كيفي در تيم هاي مختلف عمليات رواني با 
بهره گيري از ايستگاه هاي استقراري منافقين ومعاندين ودهها شبكه 

ماهواره اي وفضاي مجازي.
 بر اين فهرست موارد بسيار ديگري را مي توان افزود، اما به رغم تالش 
دشمن، روند تحوالت برخالف تصور وبرنامه ريزي كاخ سفيد شكل 
گرفته، ب��ه گونه اي كه فضاي داخلي كش��ور وتح��والت منطقه اي و 
بين المللي نشان از ناكامي زودرس امريكا در پيشبرد اهدافش دارد و 
اين اقدامات به رغم وارد آوردن برخي آسيب ها ومشكالت اقتصادي 
ومعيشتي براي طبقه محروم اما ظرفيت هاي ملي براي مقابله با اين 
تحريم ها را افزايش داده است. برخي از نشانه هاي آن عبارت است از:

1. تقويت وحدت وانس��جام ملي و ناكامي دش��من در ش��كل دهي 
به اجتماع��ات اعتراضي با توج��ه به اهميت حف��ظ تماميت ارضي 
وامنيت اجتماعي براي مردم؛۲. شناخته شدن ماهيت امريكايی ها 
و كينه ورزي آنها عليه مردم ايران براي آحاد جامعه و به ويژه جوانان 
و نخبگان وفعال ش��دن آنها در صحنه واعالم آمادگي براي كمك به 
دولت؛ 3. درك ارزش اس��تقالل وعظمت ايران توس��ط آحاد مردم 
وبه ويژه نس��ل جديد با توجه به پيامدهاي حقارت آميز وابس��تگي 
كشورهاي منطقه به امريكا ودريافت نش��ان گاو شيرده؛4. روند رو 
به بهبود عملكرد قواي سه گانه در مقابله با تحريم ها وحل مشكالت 
مردم ومقابله با مفاس��د اقتص��ادي واطالع رس��اني ها و تنوير افكار 
عمومي؛5. وجود ظرفيت هاي ناب منابع انساني، اقتصادي، سياسي 
و نظامي در عرصه هاي دفاعي وهس��ته اي ونانوتكنول��وژي و ...؛ 6. 
دست برتر نظام در ايجاد امنيت و پاسخگويي به تهديدات نظامي و 
امنيتي دشمن؛ 7. نقش رهبري و روش��نگري هاي ايشان درتقويت 
باور و اعتماد ملي وايجاد اميد در مردم ومسئوالن وتدابير راهگشاي 
رهبري در گشودن گره ها ورفع معضالت كشور؛8. شكاف روزافزون 
در جبهه مقابل ايران و رسوايي اخير سعودي ها كه ظرفيت اثرگذاري 
كاخ سفيد را در روند تحوالت منطقه به شدت كاهش داده است؛ 9. 
روند رو به گسترش همكاري هاي دوجانبه وچند جانبه ميان ايران، 
روسيه، تركيه، پاكستان، چين و...؛10. نقش تعيين كننده ايران در 
تحوالت منطقه و نفوذ وعقبه راهبردي در نقاط حساس منطقه و11. 
ضعف گروه هاي ضد انقالب براي تبديل ش��دن به يك اپوزيس��يون 

قدرتمند و رقابت دروني آنان باهم.
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي صبح روز چهارش��نبه ۲5 مهر در ديدار 
بيش از ۲ هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي، تالش 
و فعاليت دهها هزار نخبه در سراسر ايران را ترسيم كننده  تصويري 
اميدبخش و واقعي از كشور دانسته و تأكيد كردند: تصويرسازي غلط 
و منفي و نااميدكنن��ده از اوضاع ايران، مهم ترين دس��تور كار امروز 
دشمن است اما به فضل الهي تصوير واقعي كشور در مجموع، نقطه  

مقابل تصويرسازي نظام سلطه است.

عباس حاجي نجاري

هشدار خطيب نماز جمعه تهران 

مراقب باشید دزد ها از پنجره قوانین بین المللي وارد نشوند

باي�د مراق�ب ب�ود دزد هاي�ي ك�ه مل�ت ۴۰ 
س�ال پي�ش ب�ا س�يلي از كش�ور بي�رون كرد، 
از پنج�ره قواني�ن بي�ن الملل�ي وارد نش�وند. 
آيت اهلل سيد احمد خاتمي در خطبه دوم نماز جمعه 
ديروز تهران با اشاره به روند تصويب اليحه الحاق به 
FATF )كارگروه اقدام مالي عليه پولشويي( گفت: 
اين مصوبه هنوز دو مرحله ديگر براي تبديل شدن 
به قانون پي��ش رو دارد و ش��وراي نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام بايد در مورد آن اظهار نظر 
كنند. وي موافقان و مخالفان اين اليحه را به آرامش و 
خويشتنداري و پرهيز از اتهام به يكديگر دعوت كرد 
و گفت: دو طرف بايد از اظهارات همراه با عصبانيت 
خودداري كنند. نه موافقان اين اليحه خائن هستند و 
نه مخالفان آن ناآگاه به امور كشور، بلكه بايد اجازه داد 

مسئله در فضايي آرام بررسي شود. 
   س�ازمان هاي بي�ن الملل�ي قاب�ل اعتماد 

نيستند
خطيب نمازجمعه تهران ش��وراي محترم نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را به آيه 113 سوره 
هود ارجاع داد و گفت: اين عزيزان كه س��رانجام كار 
را در دست دارند بايد به اين آيه توجه داشته باشند؛ 
»ش��ما مؤمنان هرگز نبايد با ظالمان همدس��ت و 
دوست و به آنها دلگرم باشيد و گرنه آتش كيفر آنان 
ش��ما را هم خواهد گرفت و در آن حال جز خدا هيچ 
دوس��تي نخواهيد داشت و هرگز كس��ي ياري شما 

نخواهد كرد. «
آيت اهلل خاتمي گفت: سازمان هاي بين المللي قابل 
اعتماد نيستند كما اينكه دبير اجرايي FATF اخيراً 

به صراحت اعالم كرد كه هيچ تضميني براي خروج 
ايران از ليست سياه نيست. با اين وصف چرا حاال كه 
تضميني نيست بايد اين طناب دار را به گردن خود 
بيندازيم. وي تمامي منتقدان به مسائل مطرح شده 
در تريبون نماز جمعه را ب��ه نقد محترمانه و مؤدبانه 
دعوت كرد و گفت: برخي افراد از همين االن قلم به 
دست مي شوند و مي گويند نمازجمعه را چه به اين 
مسائل، بايد گفت كه 40 سال است كه در اين مكان 
نماز جمعه برپا مي شود و نماز جمعه ايران همچون 
نماز جمعه عربستان دستوري نيست بلكه نمازجمعه 
ما با مسائل سرنوشت ساز ملت كار دارد و هر آنچه كه 

مصلحت بدانيم در تراز نماز جمعه بيان مي كنيم. 
   نبايد با حاشيه سازی مردم را مشغول كرد

خطيب نمازجمعه تهران توجه به مس��ئله معيشت 
مردم را اصلي ترين مسئله كشور دانست و گفت: همه 
اعم از مس��ئوالن و مردم بايد برحل مسئله معيشت 
مردم متمركز شوند و از حاشيه سازي و طرح مسائلي 
كه ارتباطي به زندگي م��ردم ندارد پرهيز كنند. وي 
حاشيه سازي را از سوي هر كسي باشد امري نامطلوب 
توصيف كرد و اين اقدام را از سوي برخي مسئوالن، 
اقدامي ناشايست تر دانس��ت و گفت: مشكل مردم 
مسئله جزئي نيس��ت بايد زندگي مردم سامان داده 

شود. نبايد با حاشيه سازي مردم را مشغول كنند. 
آيت اهلل خاتمي با بيان اينكه كش��ور به هيچ وجه با 
بحران مواجه نيست و به فضل الهي بن بستي پيش 
روي كشور نيس��ت، گفت: مي توان با توكل به خدا، 
قطع اميد از بيگانگان، باور به جوانان و امكانات داخلي 
و اطاعت عمل��ي از رهبري از مش��كالت عبور كرد. 

وي گفت: برنامه ريزی جه��ادي، مديريت جهادي و 
وحدت ملت حول محور واليت راه برون رفت كشور از 
مشكالت پيش روست. خطيب نمازجمعه تهران حل 
مشكالت كشور در بستري آرام و به دور از شلوغ كاری 
را الزمه حركت در س��اماندهي امور دانست و گفت: 
همگان بايد مراقب موج س��واری افراد خائني باشند 
كه تالش مي كنند با سوارش��دن ب��ر موج مطالبات 
به حق مردم و گل آلود كردن آب ماهي خيانت خود را 
صيد كنند، اين افراد بدسابقه با استفاده از فضاي آلوده 
فضاي مجازي به هيچ وجه صالح مردم را نمي خواهند 

بلكه فقط درصدد آلوده كردن فضا هستند. 
   نظام اسالمي در مسير قله صعود

آيت اهلل خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود در 
نماز جمعه تهران با اشاره به ابالغ الگوي ايراني اسالمي 
پيشرفت از س��وي مقام معظم رهبري، اين سند را 
سندي محكم و متقن توصيف كرد و گفت: اين سند 
باالدستي بايد با همكاري مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مجلس، دولت و فرهيختگان، عمق يابد. اين 
سندي است كه چشم انداز 50 سال آينده كشور را 
ترسيم مي كند و همه نخبگان در اين مسير كمك 
كنند كه تا دو سال آينده اين سند بايد تصويب شود و 
محور امور اجرايي كشور باشد. وي گفت: معناي انتشار 
اين سند آن است كه نظام اسالمي و انقالب ماندني 
است، آن كوته فكرها و بيچاره هايي كه گاهي تعابير 
نادرس��تي بيان مي كنند كه نظام در شيب كذاست 
سخت اشتباه مي كنند. نظام در مسير قله صعود است 
و به فضل خداوند اين نظام و انقالب ماندنی است و از 
گردنه هاي سخت عبور خواهد كرد و زمينه ساز قيام 

حضرت بقيه اهلل االعظم )عج( خواهد بود. 
   دستگاه ديپلماسي به همسايه شرقي تذكر 

دهد
خطيب نمازجمعه تهران با اش��اره به اقدام گروهي 
تروريستي در ربودن مرزبانان كشور در مرز ميرجاوه 
گفت: خوشبختانه دستگاه هاي مسئول اعم از نيرو هاي 
مسلح، وزارت امورخارجه و دستگاه هاي امنيتي به 
خوبي وارد عمل شده اند و اميدواريم كه اين تالش ها 
به ثمر بنش��يند و زمينه آزادي مرزبانان ربوده شده 
فراهم شود، اما دس��تگاه ديپلماسي بايد به همسايه 
ش��رقي تذكر دهد كه اين قبيل اقدامات تروريستي 
از سوي گروه هايي كه در كشور همسايه سكني دارند 
نشان از حسن همجواري نيست. حتي درصورت نياز 
به همكاري مش��ترك، ايران و پاكستان بايد با اقدام 

مشترك تروريست ها را نابود كنند. 
   اربعين، رزمايشي هدفمند و عاشقانه

وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به در 
پيش بودن راهيپمايي باشكوه اربعين حسيني )ع(، 
اين مراسم را رزمايشي هدفمند و عاشقانه براي بيعت با 
آرمان هاي حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( توصيف كرد 
و گفت: اين مراسم رزمايش واليت و از هداياي الهي 
براي امت اسالمي و رزمايش عملي لبيك يا حسين 
اس��ت. آيت اهلل خاتمي گفت: الحمدهلل كشور براي 
برگزاري باشكوه اين مراسم به خوبي بسيج شده است 
و هم مردم و هم مسئوالن تالش مي كنند و اميدواريم 
امسال نيز همانند سال هاي گذشته شاهد برپايي با 

شكوه اين مراسم ملكوتي باشيم. 
   طوفان قتل خاش�قجي دامن امريكا را هم 

خواهد گرفت
آيت اهلل خاتمي در بخش ديگري از س��خنان خود 
به موضوع قتل خاش��قجي، روزنامه نگار ناراضي 
سعودي در تركيه اشاره كرد و گفت: امروز ماجراي 
خاشقجي به مسئله نخست جهان تبديل شده و تاج 
وتخت آل سعود را به لرزه درآورده است. جنايتي 
كه هويت اصل��ي آل س��عود را بارديگر به نمايش 
گذاش��ت. وي گفت: خاندان آل س��عود از يكصد 
سال پيش و از ابتداي پيدايش خود با قتل، غارت 
و جنايت همراه بودند و پرونده اين خاندان پرونده 
سياهي اس��ت و دنيا، امروز درحالي به يكي از اين 
جنايات مي پردازد كه چشمان خود را بر شهادت 
دهها هزار نفر در يمن بسته است، آل سعود امروز 
1۲ ميليون نفر را در يمن در آس��تانه قحطي قرار 
داده است. خطيب نمازجمعه تهران گفت: امريكا 
اين روز ها در صدد توجيه موضوع خاشقجي است 
و دولت جبار عربستان با صرف ميليارد ها دالر در 
صدد جمع كردن اين پرونده است. در واقع امريكا 
به هيچ وجه دلسوز عربس��تان نيست بلكه نگران 
دهها ميليارد دالري است كه از اين گاو شيرده )به 
تعبير ترامپ در مورد عربس��تان( بايد بگيرد. وي 
گفت: اين طوفان دامن امريكا را هم خواهد گرفت و 
آنها به راحتی از اين ماجرا جان سالم به در نخواهند 
برد و آل س��عود نخواهد توانست از مسئوليت اين 

جنايت شانه خالي كند. 

نامه وزيركشور به همتاي پاكستاني خود
پاكستان تعهدات امنیتي مقابله با تروریسم را 

اجرا كند
وزير كش�ور در پ�ي رباي�ش ۱۴ نف�ر از مرزبان�ان ايراني خواس�تار 
اجراي تعهدات امنيتي پاكس�تان در مقابله با تروريس�ت ها ش�د. 
به گزارش مركز اطالع رساني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني فضلي در 
اين نامه  با اشاره به ربايش 14 نفر از مرزبانان ايراني توسط اشرار تروريست 
خواس��تار اهتمام و توجه ويژه دولت پاكستان به تعهدات امنيتي خود در 
جلوگيري از تحركات اشرار از خاك اين كشور در حمله به پاسگاه هاي مرزي 
و تجاوز به حريم جمهوري اسالمي ايران شد. رحماني فضلي در اين نامه 
با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران قاطعانه با گروه هاي تروريستي و 
تكفيري و اشرار برخورد خواهد كرد، تصريح داشت: تمام تالش بايد معطوف 
به آزادسازي گروگان ها، مقابله قاطع با تروريست ها و جلوگيري از تكرار 
چنين حوادث تلخ و ناگواري باشد. وزير كشور در اين نامه خطاب به شهريار 
آفريدي، وزير كشور پاكس��تان افزود: در چارچوب روابط دوجانبه و اصل 
حسن همجواري و همچنين تعهدات امنيتي ميان دو كشور، انجام عمليات 

مشترك تا حصول نتيجه با قيد فوريت ضروري است. 
در همين زمينه نماينده مردم ميرجاوه در مجلس درباره آخرين وضعيت 
مرزبانان ربوده شده ايراني به تسنيم گفت: هم اكنون دو سه گروه مردمي 
)سران طوايف( در آن سوي مرز حضور دارند و در حال رايزني با معتمدان و 
سران طوايف آنها هستند تا اين موضوع ختم به خير شود. علي كرد افزود: 
تا كنون پيگيري هاي زيادي از س��وي دولت و دستگاه ديپلماسي كشور 
صورت گرفته كه در اين رابطه مي توان به احضار س��فير و حضور فرمانده 
مرزباني پاكستان در تهران اش��اره كرد. وي گفت: صحبت هاي زيادي با 
مسئوالن دولتي و امنيتي پاكستان در خصوص نظارت بيشتر بر مرزهاي 
مشترك صورت گرفته و آنها هم قول هاي مساعدي داده اند اما آنها هنوز به 
تعهدات شان جامه عمل نپوشانده اند. در ايالت بلوچستان كشور پاكستان 
نابس��اماني وجود دارد و هرگونه اشرار مس��لح و گروهك هاي تروريستي 
ضدانقالب مي توانند در اين ايالت استقرار پيدا كنند. متأسفانه مسئوالن 

پاكستاني همكاري قابل توجهی براي مقابله با آنها انجام نمي دهند. 
شامگاه دوشنبه ۲3 مهرماه تعدادي از بسيجيان بومي و نيروهاي هنگ مرزي 
كه در پايگاه مراقبتي در نقطه صفر مرزي )ميرجاوه( استقرار داشتند، با 
خيانت و تباني عامل يا عوامل نفوذي گروهك هاي ضد انقالب ربوده شدند. 

اذعان عضو فراكسيون اميد
اصالح طلبان به جاي جامعه محوري

 قدرت محورند
نماينده مردم تهران ب�ا بيان اينك�ه اصالح طلبان نياز ب�ه بازنگري 
در برنامه ه�ا و راهبرده�اي خ�ود دارند، گف�ت: اصالح�ات به جاي 
قدرت محوري ب�ه جامع�ه مح�وري در راهبردهاي خود ني�از دارد 
ولي متأس�فانه از درده�اي بدن�ه و كف جامعه غافل ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايرنا، محمود صادقي روز گذشته در نهمين كنگره حزب اراده 
ملت گفت: مسئله روز ما چيست، آيا مسئله ما اصالح طلبان سهميه اين 
حزب يا آن شخص در شوراي سياس��تگذاري اصالح طلبان است، چرا ما 
از واقعيات دردها و مسائل جامعه غافل شده ايم و چه برنامه اي داشته ايم؟ 
خودم را مي گويم، فراكسيون اميد چه مي كند، ما براي مردم چه كرده ايم؟ 
ما به اين مسائل فكر نمي كنيم و دغدغه ما نيست، عدالت اجتماعي در كجاي 
معادالت ما قرار گرفته است؟ وي با بيان اينكه اصالح طلبان با يك برنامه 
1۲6 بندي با رأی مردم به مجلس رفتند ولي شايد به دو، سه بند پرداختند، 
افزود: به قول بعضي از منتقدان، اصالح طلبان برنامه رسيدن به قدرت دارند 
ولي وقتي به قدرت مي رس��ند برنامه اي براي عملياتي كردن آن ندارند. 
دغدغه ما در شهرداري اين است چه كسي باشد يا نباشد، مگر مسئله ما 
گرفتن پست و مقام است؟ مسئله ما بايد خدمت به مردم و كم رنگ كردن 

فاصله طبقاتي باشد. 
 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
سروسامان دادن به اقتصاد

 آغاز رویارویي با امریكاست
در شرايط كنوني اولين كار سرو سامان دادن اقتصاد است و مردم بايد 
برادري دولت را در صحنه ببينند و اين نقطه آغاز رويارويي با امريكا است. 
به گزارش تسنيم، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
پنجمين كنگره سراسري جمعيت رهپويان انقالب اسالمي اظهار كرد: امروز 
در چهلمين سالروز نظام ما با رويارويي ديگري با امريكا روبه رو هستيم كه 
اين رويارويي از ويژگي خاص و مهمي برخوردار است و هدف آن هم آينده 
منطقه است كه اهميت تعيين كننده اي دارد. وي تصريح كرد: نتيجه اين 
رويارويي براي ايران و امريكا تعيين كننده اس��ت. امريكايي ها بعد جنگ 
جهاني دوم در اين منطقه مستقر شدند. آنها آمدند در مقابل دفاع از منطقه 
در مقابل كمونيسم نفت و گاز منطقه را مي بردند و درواقع اين منطقه بهشت 
امريكا شده بود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه انقالب 
اسالمي بهشت امريكا را به هم زد، گفت: جمهوري اسالمي برنامه هاي امريكا 
را به هم زد و بنابراين رويارويي هاي ايران و امريكا شروع شد كه ما امروز در 

مهم ترين رويارويي ها هستيم. 
رضايي با اشاره به ضعيف شدن امريكايي ها در منطقه، گفت: امريكايي ها روز 
به روز در منطقه ضعيف تر شدند، ايران را كه همان ابتدا از دست دادند. االن 
هم امريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه بازگشت اقتدار سال های 
بعد از جنگ اين اس��ت كه موضوع ايران را برطرف كنند اما ريسكي براي 
امريكا دارد كه اگر شكس��ت بخورد به طور كامل از منطقه بيرون مي رود. 
اگر آنها در اين جنگ پيروز ش��وند ما را حتي در مساجد هم راه نخواهند 
داد. اين جنگ اقتصادي، جنگ براي آينده منطقه و يك مسئله بسيار مهم 
و تعيين كننده است. آنها در زمان اوباما تصميم گرفتند با كنترل هسته اي 
ايران را كنترل كنند اما دولت فعلي امريكا اين اعتقاد را ندارد كه با كنترل 
هسته اي مي شود كاري كرد. رضايي با اشاره به اينكه تفكر و دكتريني پشت 
تصميم هاي دولتمردان جمهوريخواه امريكايي هست، اذعان كرد: دكترين 
امريكا به اين نتيجه رسيده است كه مسئله ايران بايد حل شود وگرنه امريكا 

از منطقه رفتني است. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اقتصاد نقطه آسيب پذير ما بود اما 
ماجرا تنها اين نيست. تمام برنامه اقتصاد نيست بلكه جنگ رسانه اي و ابزار 
تروريستي است كه نمونه آن را در اهواز و بلوچستان ديديد. وي با تشريح 
پديده شوك اقتصادي، يادآور شد: همه اقتصادهاي دنيا با پديده اي به نام 
شوك اقتصادي مواجه مي شوند. وقتي اين اقتصاد مثل قلب كار مي كند 
ركود و تورم در اين ضربان خلل به وجود مي آيد. رضايي با بيان اينكه ما دچار 
شوك اقتصادي شديم، گفت: امريكايي ها در اين شوك وارد شدند. دالر به 
10 هزار تومان نبايد مي رسيد من نمي خواهم بگويم دوستان دولتي سواد 
نداشتند اما زماني دوستان در دولت تصميم گرفتند كار بكنند كه ما حداقل 
سه يا چهار سال وقت خوب را از دست داديم. اين محور اصلي فشار دنيا بر ما 
است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در حال حاضر نبايد 
وقت را از دست داد، اظهار كرد: اولين كار سرو سامان دادن اقتصاد است و 
مردم بايد برادري دولت را در صحنه ببينند و اين نقطه آغاز رويارويي با امريكا 
است. در جنگ رسانه اي هم قرارگاه هايي در عربستان و اسرائيل به وجود 

آمده كه بايد كنترل شود. 
رضايي در ادامه تصريح كرد: محور بعدي عمليات های تروريستي است كه 
شروع شده و مي خواهند بگويند دستاورد امنيتي انقالب كم شده است. اين 
پروژه اي است كه امريكايي ها به وجود آورده اند. امريكايي ها مي خواهند هم 
منطقه را از دست ندهند و هم انقالب اسالمي جايگزين آنها نشود، بنابراين 

جنگ، جنگ آينده است. 

ژه  
 وی

    یک اصالح طلب: روحانی با برجام تمام شد!
 يك جامعه شناس اصالح طلب   از تمام شدن دولت روحاني 
بعد از به هم ريختن برجام گفت. تقي آزاد ارمكي در مصاحبه 
با روزنامه آرمان گفته كه »دولت روحاني بعد از برجام تمام 
شد. وقتي كه برجام به هم ريخت دولت روحاني نيز به اتمام 
رسيد، چون تمام هويت دولت را بر برجام گره زده بود. وقتي 
برجام مورد مناقش��ه قرار گرفت دول��ت روحاني هم دچار 
مشكل شد. آقاي روحاني ايده ديگري را به جز برجام مطرح 
نكرده بود. اگر ايده ديگري داش��ت هم چن��دان ايده های 
مهمي نبوده و نيستند... حاال هم تقالي اصلي رئيس جمهور 
اين است كه برجام را سر و سامان دهد، اما پروژه هاي ديگر 
را زمين گذاش��ته اس��ت. روحاني اصاًل كاري به پروژه هاي 
اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي ندارد. جامعه اي كه 
اين همه بحث نابرابري اقتصادي در آن مي رود، يك نفر در 
كابينه وجود ندارد كه بحث تز اجتماعي يا رفاه اجتماعي را 

مطرح كند«. 
او در ادامه گفته كه »تأمل برانگيز اينكه كش��وري كه مشكل 
اقتصادي دارد وزارت اقتصادش وزير ندارد. اين نشان مي دهد 
كه دولت از تز اقتصادي، مناسبات اجتماعي و فرهنگي تهي و 

پايان يافته است«. 
پيش تر بارها منتقدين دولت در س��ال هاي گذشته نسبت به 
هزينه شدن تمام ظرفيت دولت براي برجام و نداشتن برنامه 
ديگر هشدار داده بودند، اما نه تنها كسي از دولت و حاميانش 

توجهي به هش��دارها نكرد، بلكه دلسوزان كش��ور را تخريب 
كنندگان دولت دانستند. حال كه از برجام چيزي باقي نمانده، 
مي بينند كه دولت هيچ برنامه ديگري ندارد و ياد انتقاد كردن 
افتاده اند. انتقادهايي كه اغلب با اين انگيزه انجام مي ش��ود كه 
حساب ها از دولت شكس��ت خورده جدا شود؛ با اين انگيزه كه 
بگويند ما با دولت نبوديم. اما كيست كه نداند كه حاميان روحاني 

در همه سال هاي گذشته چه كساني بوده اند. 

  تا نقد مي كنيم 
مي گویند خاتمي تضعيف شد!

احمد حكيمي پور دبيركل حزب اراده ملت اي��ران )از احزاب 
اصالح طلب( از بسته شدن باب نقد در درون جبهه اصالحات 
انتقاد كرد. او در كنگره حزب متبوعش گفته »ما به عنوان يك 
حزب اصالح طلب 14 سال است عضو شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات و شوراي سياستگذاري هستيم. مشكالت كشور خوب 

و بد به خودمان برمي گردد.«
حكيمي پور جريان اصالحات را نيازمند   بازنگري در گفتمانش 
دانس��ته و اضافه كرده: »اصالح طلبي بايد قانونمند باش��د و 
رفتاره��اي برتري طلبان��ه و فرصت طلبان��ه و دور زدن قانون 

اصالح طلبانه نيست. «
اخيراً تعدادي از اصالح طلبان تالش داشتند اقداماتي براي دور 
زدن قانون منع به كارگيري بازنشستگان داشته باشند تا افشاني 
شهردار تهران بتواند در سمت خود باقي بماند! حكيمي پور با 
اشاره به اين موضوع مي گويد كه »با اين كارها مردم احساس 

مي كنند اصالح طلبان به دنبال استثنا كردن عده اي هستند. 
در ش��وراي ش��هر متأس��فانه حتي افرادي را كه گرايش های 
اصالح طلبانه دارند كنار مي زنند و حذف مي كنند چون به قول 
خودشان خودي نيستند. شعار »ايران براي همه ايرانيان«  را بايد 
رعايت كنيم و يك كارشناس در شهرداري را كه همفكر ما نيست 

ولي خوب كار مي كند نبايد تصفيه كنيم. «
جالب آنكه اصالح طلبان با ش��هردار شدن محسن هاشمي از 
ابتدا مخالفت كردند، چون با شهردار شدن او به عنوان يك عضو 
شوراي شهر تهران، عضو علي البدل كه يك اصولگراست، وارد 
شورا مي شد و اصالح طلبان همين يك نفر اصولگرا را نيز براي 
شورا برنتابيدند و در طول يك سال اين دومين باري است كه 
مجبور به تغيير شهردار شدند.  حكيمي پور انتقادات صريح تر 
و تندتري هم دارد: »متأسفانه نقد درون جرياني در اصالحات 
بسته شده و تا كسي نقد درون جرياني انجام مي دهد مي گويند 

قصدشان تضعيف رئيس دولت اصالحات است. «
هفته گذش��ته اكبراعلمي، فعال اصالح طلب هم با اش��اره به 
چرخش هاي گفتماني اصالح طلب��ان، در تعرضي تلويحي به 
خاتمي، گفته بود كه »مادامي كه اصالح طلبي مانند اصولگرايي 
معطوف به ارادت و سرسپردگي نسبت به برخي اشخاص و وجود 
رابطه مريد و مرادي بين اصالح طلبان مرسوم و اشخاصي است 
كه به عنوان رهبران اصالحات به خورد مردم داده شده اند، اين 
عارضه همچنان باقي خواهد ماند و با تغيير دولت ها هم شاهد اين 
تذبذب و تناقض ها در حوزه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي 

خواهيم بود. «

      خبر

رژيم صهيونيس�تي جرئت و توان انجام هيچ 
اش�تباه كوچكي عليه ايران را ن�دارد، زيرا ما 
اطالع�ات زي�ادي در خص�وص نقطه ضعف و 
قدرت رژيم صهيونيستي به دست آورده ايم. 
به گ��زارش ايس��نا، حس��ين امي��ر عبداللهيان، 
دس��تيار ويژه رئيس مجلس ش��وراي اس��المي 
در امور بين الملل در گفت وگو ب��ا برنامه قصاري 
القول كه شبكه روسيا اليوم آن را پخش مي كند، 
در پاس��خ به س��ؤالی در رابطه با تهديدات رژيم 
صهيونيس��تي عليه جمهوري اسالمي و احتمال 
وجود گفت وگوي س��ري گف��ت: اوالً ك��ه رژيم 
صهيونيس��تي از نظر ما هيچ گونه مش��روعيتي 
ندارد بنابراين م��ا هيچ گونه گفت وگوي س��ري 

و يا علني با آن نداش��تيم و انج��ام نخواهيم داد، 
سياس��ت ما در درباره رژيم صهيونيس��تي واضح 
و شفاف است. رژيم صهيونيس��تي جرئت و توان 
انجام هيچ اش��تباه كوچكي عليه اي��ران را ندارد 
زيرا ما اطالعات زي��ادي در رابطه با نقطه ضعف و 
قدرت رژيم صهيونيستي به دست آورده ايم. ايران 
در باالترين سطح يعني مقام معظم رهبري اعالم 
كرد كه اگر رژيم صهيونيس��تي خطاي كوچكي 
مرتكب ش��ود، تل آويو و حيفا را با خاك يكسان 
مي كنيم بنابراين رژيم صهيونيستي جرئت چنين 
خطايي را ندارد. نتانياهو به آخر راه رسيده است و 
به زودي مي فهمد كه رژيم صهيونيس��تي نيز به 
خط پايان مي رسد و قدس در هيچ زمان پايتخت 

آنها نخواهد شد. دستيار ويژه الريجاني در پاسخ به 
سؤالی مبني بر بستن تنگه هرمز در صورت اعمال 
تحريم هاي نفتي عليه اي��ران گفت: به نظر من به 
منظور مقابله باسياست های خصمانه امريكا ايران 
حق دارد از تمام گزينه ها استفاده كند اما تهديدات 
ترامپ در رابطه با رساندن صادرات نفتي ايران به 
صفر در كمتر از ۲0 روز امري تحقق ناپذير است. 
ما نيازي به بس��تن تنگه هرمز نداريم هم اكنون 
ما دهها تنگه سياس��ي و اقتصادي و غيره داريم و 
مي توانيم از طريق آنها امريكا را محاصره كنيم زيرا 
دولت ترامپ امريكا را از كشورهاي غربي و حتي 
كش��ورهاي منطقه دور كرد، همه اين كش��ورها 
مي دانند كه سياست هاي امريكا به هيچ نتيجه اي 

نخواهد رس��يد. وي در پايان در پاس��خ به سؤالی 
درباره احتمال ايجاد ناتوي عربي عليه ايران گفت: 
زماني يكي از پادشاهان عرب به من گفت اگر تمام 
جادوگران روي زمين جمع ش��وند، ممكن است 
بتوانند ميان كشورهاي عربي اتحاد ايجاد كنند، 
ناتوي عربي تنها يك برنامه روي كاغذ است. اين 
حمايت هاي ديوانه وار ترامپ هيچ ناتويي به دنبال 
نخواهد داشت. كشورهاي عربي تنها با همكاري 
با كش��ورهاي منطقه مانند عراق، ايران و تركيه 
مي توانند از امنيت خود دفاع كنند، از عربس��تان 
و ديگر كش��ورهاي عربي مي خواهيم كه بازيچه 
ترامپ نشوند و به دوستان حقيقي آنها يعني ايران 

و تركيه روي آورند. 
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