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سيلي بزرگ ايران به تحريم و شيطان
700 ه��زار بس��يجي روز 

سيدعبداهلل متوليان
پنج ش��نبه در سراسر كشور   يادداشت

)كه يكصدهزار نفرش��ان در 
ورزش��گاه آزادي تجمع كرده بودند( به نمايندگي از 80 
ميليون ايراني در راستاي حفاظت از ايران و نظام اسالمي 
و استكبارستيزي و مقابله با زورگويي نظام سلطه  غرب، با 
رهبر معظم انقالب اسالمي تجديد پيمان كردند. حضرت 
امام خامنه اي در اين ديدار، ترامپ نادان و بيچاره را تحقير 
و به ش��تري خوش خيال تش��بيه كردند كه به خودش و 
اروپايي ها وعده داده كه اگر دو س��ه ماه تحمل كنند، كار 
ايران تمام خواهد شد. شتر خوش خيال نظام سلطه، وعده 
داده ك��ه از اواس��ط آبان م��اه )هم زم��ان ب��ا س��الروز 
استكبارس��تيزي در ايران( ايران با شديدترين تحريم ها 
مواجه شده و ديگر هيچ كشوري حق خريد نفت ايران را 
نخواهد داش��ت. اما نكته تلخ در اين ميان اينكه در داخل 
ايران، عده اي از به اصطالح خواص و نه عوام )از غربزدگان، 
سياست زدگان، روشنفكرنماها، سست كمربندها و...( قالب 
تهي كرده و در هم سويي آشكار با غرب نسخه تسليم شدن 
ملت ايران را تجويز و تبليغ مي كنند. فرمانده معزز كل قوا 
اين دس��ته از خودباخت��گان را خائن به مل��ت ناميده و 
فرمودند: »من صريحاً اعالم مي كنم؛ كساني كه در داخل 
كش��ور، اين فكر را كه مطلوب و محبوب دشمنان است 
ترويج مي كنند، اينها خيانت مي كنند، اين خيانت به كشور 
است. اينكه بر طبق ميل دشمن ما ترويج كنيم كه راهي 
جز پناه بردن به دشمن نداريم، اين بزرگ ترين خيانت در 
حق ملت است؛ البته اين اتفاق نمي افتد. من به حول و قوه 
الهي و با همراهي شما، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت 
اين اتفاق در كش��ور بيفتد«. صرف نظر از اينكه به داليل 
متع��دد امكان تحقق خواس��ته ش��يطان بزرگ و ش��تر 
خوش خيال غرب مطلقاً وجود ندارد، حقيقت اين است كه 
امريكا ديگر ابرقدرت نيست و در حال حذف شدن از سپهر 
مديريت سياسي جهان اس��ت و اين رجزخواني احمقانه  
ترامپ بيش از آنكه جنبه اجرايي داشته باشد، فرار به جلو 
و يك قمپ��ز و عمليات رواني اس��ت كه اه��داف متعدد 
اقتصادي، سياسي و امنيتي را دنبال مي كند كه برخي از 

آنها از اين قرار است: 
۱ - مديريت افكار عمومي داخلي امريكا و سرپوش گذاشتن 

بر ناتواني ها وضعف هاي دولت مستأصل و درمانده امريكا با 
پروژه دشمن سازي و بزرگنمايي خطر ايران. 

۲ - پروپاگاندا و ترساندن كشورهاي جهان از خريد نفت 
ايران و متوقف كردن روابط اقتصادي خود با ايران. 

۳ - ايجاد اجماع بين المللي عليه ايران در ش��رايطي كه با 
جرئت مي توان گفت به جز سه كش��ور انگلستان، فرانسه 
و آلمان هيچ كش��ور ديگري مايل به همراه��ي با امريكا 

نيست. 
٤ - تأثير گذاري بر اف��كار عمومي مردم اي��ران، با هدف 
تعقيب فروپاش��ي ادراكي و دوقطبي س��ازي جمعيتي و 

مطالبه مذاكره با امريكا توسط مردم ايران از نظام. 
۵ - زمينه سازي براي ايجاد ائتالف منطقه اي عليه ايران، 

حول محور وهابيون تحقير شده  حاكم بر حجاز. 
۶ - اميد دادن و متحد كردن عناص��ر خودباخته و مزدور 
داخلي و تمامي كس��اني كه مرد ميدان مبارزه با دشمن 
نيستند. اين جماعت مرعوب و احياناً مزدور تنها در سايه 
رجزخواني ترامپ اس��ت كه براي خال��ي كردن دل مردم 
و القاي تس��ليم ش��دن مردم ايران، مي��دان  فعاليت پيدا 

مي كنند. 
۶ - زمينه سازي براي قبول و تحميل ضرورت ادامه مذاكره 
با امريكا به سياسيون ايران در باره   »برجام مالي«، »برجام 

موشكي«، »برجام منطقه اي« و. . . 
حقيقت اين اس��ت امريكا همه روش ه��ا و راه هاي مقابله 
با اي��ران را در حوزه هاي افتص��ادي، سياس��ي، امنيتي، 
اجتماعي و. . . آزم��وده  و به فضل الهي در هم��ه موارد از 
ملت بزرگ ايران تودهني خورده و با خ��واري و افتضاح، 
طعم تلخ شكست را چشيده اس��ت. دي ماه سال قبل بود 
كه به خيال خام خود آمده بودند تا قبل از ۲۲ بهمن كلك 
نظام را بكنند، اما در ۲۲ بهمن از ملت ايران سيلي خوردند. 
همين تيرماه امس��ال بود كه وعده نابودي و تجزيه كشور 
را در تابستان داغ از طريق گس��ترش و تبديل اعتراضات 
مردمي به اغتشاش و شورش داده بودند، اما مردم فهيم و 
انقالبي ايران دست شيطان را خوانده و هيچ قشر و صنفي 
با دش��من همراهي نكرد و شيطان س��يلي محكم تري از 
ملت ايران خورد. در دو ماه اخير نيز با مساعدت و همراهي 
ش��بكه همكاران داخلي خود، چوب حراج به همه آبروي 
نداشته شان زده و با راه اندازي جنگ دالر بر آن بودند كه 

شيرازه و شالوده نظام اس��المي را از هم گسسته و هرج و 
مرج اقتصادي، سياسي، فرهنگي را بر كشور حاكم كرده 
و عماًل نظام را متالش��ي كنند اما اين شب تار هم به حول 
و قوه الهي گذشته و روس��ياهي آن به ذغال خواهد ماند. 
واقعيت اين است كه راه نرفته اي براي امريكا نمانده كه از 
طريق آن بتواند ملت ايران را تسليم كند، واقعاً چه كاري جز 
الف زدن در بازار مسگران و مرعوب سازي مردم برايش به 
وسيله پادوها و عوامل داخلي اش باقي مانده  است. شيطان 
بزرگ خوب مي داند كه بازي را باخته و سيلي بزرگ ملت 
ايران در راه است و از اين رو است كه ريولين )سگ كثيف و 
رئيس رژيم جالد و كودك كش صهيونيستي( كه در سايه 
اراده هاي پوالدين مردم ايران مرگ رژيم صهيونيستي را به 
نظاره نشسته، در ديدار با مركل، آه و فغان از دل بركشيده 
و گريبان چاك كرده و ناله س��ر داده ك��ه: »اكنون زمان 
پيوستن به تحريم هاي مؤثر عليه ايران است نه زمان دور 
زدن آنها. اين جانور ايراني را بايد گرسنه گذاشت نه اينكه 
به آن غذا داد.« اكنون در پاسخ به جنگ رواني امريكا، به 
نظام سلطه، پادوهاي داخلي غرب، بي سوادان و وادادگان 
سياسي، سست كمربندها، دلدادگان غرب، خودباخته ها، 
وطن فروشان خائن و همه كساني كه الفباي غيرت را بلد 
نيستند با صداي رس��ا مي گوييم: آرزوي به زانو درآوردن 
ايران و كندن كلك ايران خواب آشفته اي است كه هرگز 
تعبير نخواهد شد، همان گونه كه رهبر فرزانه ما با اشاره به 
ياوه گويي ترامپ در باره كندن كل��ك ايران فرمودند: »به 
ياد حرف  هايي افتاديم كه ٤0 س��ال قبل همين كساني 
كه نوكران امريكا در داخل بودن��د و خود آنها به همديگر 
مژده و دلخوشي مي دادند كه شش ماه صبر كنيد كلكش 
كنده مي شود، شش ماه گذشت كلكش كنده نشد گفتند 
يك سال ديگر صبر كنيد تمام خواهد شد. ٤0 سال از آن 
زمان گذشته و آن نهال باريك تبديل شده به اين درخت 
تناور«. نبايد تحت تأثير القائ��ات غربگدايان و غربگرايان 
قرار گرفته و مرعوب و تسليم دشمن شويم. ساده انديشان 
و غرب باوران بايد بدانند كه در سايه استقامت و پايمردي 
ملت قهرمان ايران، امروز به همان ميزان كه غرب و مشخصاً 
امريكا در سراشيبي سقوط قرار گرفته، ايران در مسير فتح 
قله هاي اقتدار و بازگشت به دوران مجد و عظمت اسالم و 

ايران قرار دارد كه:  »اليس الصبح بقريب.«

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع صدهزار نفري بسيجيان:

تحريم ها را شکست خواهيم داد

پزشك كودكان بي بضاعت آسماني شد

12 مهر 97 هم در تقويم كش�ور جاودانه خواهد ش�د. 
روزي كه در آن بصيرت، ش�كوه و اقتدار و اتحاد ايران 
اس�المي به زيباترين ش�كل ممكن به نمايش درآمد. 
روزي ك�ه 700 ه�زار بس�يجي پاكباخت�ه، جهادگر و 
عاشق پيشرفت و عظمت ايران پس از يك ماه اقدامات 
جهادي در اقص�ي نقاط كش�ور گردهم آمدن�د تا بار 
ديگر عظمت جمهوري اس�المي ايران را پيش چش�م 
جهاني�ان به نماي�ش بگذارند. در ته�ران اين اجتماع 
باشكوه ميهمان ويژه اي داش�ت؛ رهبر معظم انقالب. 
يكصد هزار بسيجي در ورزشگاه آزادي تهران گردهم 
آمدند تا بار ديگر با آرمان هاي امام و رهبري و شهيدان 
انق�الب اس�المي تجديد بيع�ت كنن�د. اجتماعي كه 
يادآور  اجتماع يكصد هزار نفري رزمندگان در همين 
ورزشگاه در دهه 60 بود كه براي مقابله با دشمن بعثي 
راهي جبهه هاي ح�ق عليه باطل ش�دند. رهبر معظم 
انق�الب در ف�راز پاياني سخنان ش�ان در اي�ن زمينه 
خاطرنش�ان كردند: » آن اجتماع عظي�م به حركت و 
پيروزي هاي بزرگ براي كشور تبديل شد و ان شاءاهلل 
ش�ما جوانان عزيز هم در ميدان های علمي، فعاليت و 
تحرك اقتصادي، كارآفريني، تالش فردي و اجتماعي، 
شبكه س�ازی اجتماعي و فرهنگي و ني�ز حركت های 
الزم آتش ب�ه اختيار، موف�ق و پيروز خواهيد ش�د. «
 حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي در 
اجتماع عظيم و پرشكوه بسيجيان در ورزشگاه يكصد هزار 

نفري آزادي با تأكيد بر اينكه جوانان، راه حل مش��كالت 
كشور هس��تند، به ارائه تحليلي از شرايط حساس كنوني 
پرداختن��د و افزودن��د: امريكايي ها با عربده كش��ی، بيان 
س��خنان س��خيف و تصوراتي واهي درصدد تصويرسازي 
كاماًل وارونه از قدرت خ��ود و از اوضاع ايران هس��تند اما 
مجموعه عظيم جوانان ميهن و ملت بزرگ ايران مي دانند 
كه بايد با ناكام گذاش��تن آخرين حربه باقيمانده دشمن 
يعني تحريم، سيلي ديگري به امريكا بزنند كه ان شاءاهلل 

خواهند زد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به حماسه نوراني و پرشكوه 
حضرت زينب كب��ري)س( و حضرت امام س��جاد)ع( در 
جاودانه كردن واقعه عاشورا به در پيش بودن ايام اربعين 
حسيني اشاره و خاطرنشان كردند: حماسه بزرگ اربعين 
كه با حض��ور ملت ايران، مل��ت عراق و مس��لمانان ديگر 
كشورها هر سال تكرار مي ش��ود پديده فوق العاده مهمي 
اس��ت كه به فضل الهي و در هن��گام نياز ش��ديد دنياي 
اسالم شكل گرفته است. ايش��ان، عربده كشی های سران 
امريكاي جهانخوار و استكبار، قدرت نمايي جوانان مؤمن 
و پيروزي هاي پي در پي آنان در ميدان های مختلف و در 
عين حال مشكالت اقتصادي و تنگي معيشت بخش بزرگي 
از مردم و نيز حساس شدن و تالش و تكاپوي نخبگان براي 
ارائه راه حل هاي مشكالت را جهات مختلف شرايط حساس 

كشور خواندند. 

 3 واقعيت انكارناپذير ايران
حضرت آيت اهلل خامنه اي »عظمت ايران، اقتدار جمهوري 
اس��المي و شكس��ت ناپذيري ملت ايران« را س��ه واقعيت 
انكارناپذير برش��مردند و افزودند: اينها رجزخواني نيست، 
واقعياتي است كه دش��منان آرزو مي كنند ملت ايران آنها 
را نداند ي��ا مورد غفلت ق��رار دهد تا درباره اوضاع كش��ور و 
توانايي هاي خود، دچار گمان غلط ش��ود.  حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در تشريح بيشتر اين واقعيات سه گانه، عظمت ايران 
را امري تاريخي دانس��تند و افزودند: به استثناي ۲00 سال 
منتهي به پيروزي انقالب اسالمي )يعني از اواسط دوران قاجار 
تا پايان پهلوي( ايران عزيز ما در عرصه هاي مختلف سرآمد 
ملت های مسلمان و در برهه هايي حتي سرآمد همه ملت ها 
بوده است. رهبر انقالب اسالمي، نجات ايران از سلطه ظالمانه 
انگليس و امريكا را براي اثبات اقتدار جمهوري اسالمي كافي 
دانس��تند و افزودند: نجات كشور از شر حكومت استبدادي 
و سلطنتي موروثي، ايس��تادگي در مقابل همه توطئه هاي 
٤0 س��ال اخير و افزايش اعتبار و احترام ايران در منطقه و 
جهان از ديگر نمودهاي اقتدار جمهوري اس��المي اس��ت. 
ايشان همچنين يادآور شدند: نظام اسالمي در 8 سال جنگ 
تحميلي در مقابل جبهه وسيع دشمنان پيروز شد و با حفظ 
تماميت ارضي كشور، اولين بار در قرن های اخير اجازه نداد 
مهاجمان بخشي از ميهن عزيزمان را تجزيه كنند يا با تداوم 

حضور نظامي در ايران، ملت را تحقير كنند. 
بقيه در صفحه 2

پروفسور كيوان مزدا نه فقط به خاطر هنرش در درمان 
بيماري هاي ستون فقرات و ش��هرتش به »مرد كمر«  
در دنيا بلكه به واسطه چهره انس��اني و درمان بيماران 

بي بضاعت شهرت داشت و شناخته شده بود. 
پروفس��ور مزدا در ۳۱ م��رداد ۱۳۲8 در ش��هر آبادان 
به دنيا آمد و از هفت سالگي به فرانس��ه رفت. او رشته 
پزشكي جراحي ارتوپدي و فلوش��يپ جراحي ستون 
فقرات را در پاريس آموخت و روش هاي جديد و نوين 
جراحي ستون فقرات را بنا نهاد و در انتقال علم، دانش 

روز و نوآوري به ايران همواره كوش��ا ب��ود.  كيوان مزدا 
عضو مؤسس��ه »زنجيره اميد فرانس��ه« بود؛ سازماني 
غيردولتي كه براي درمان كودكان در كشورهاي جهان 
س��وم خدمات فراواني ارائه كرده. او هر س��ال همراه با 
همكاران داوطلبش به ايران مي آم��د و كودكان بيمار 

زنجيره  اميد ايران را معاينه و جراحي مي كرد. 
او از سال ۱۳8۶ فعاليت خود را در مؤسسه زنجيره اميد 
ايران آغاز كرد و س��الي چهار بار ب��راي ويزيت رايگان 
كودكان بي بضاعت و با بيماري هاي پيچيده و س��الي 

دو بار با تيم خود ب��ه منظور عمل هاي جراحي به ايران 
سفر مي كرد.  هنوز هم كودكان زيادي منتظرند تا نوبت 
عمل شان برسد و بتوانند با دس��تان توانمند پزشكاني 
همچون دكت��ر مزدا ش��فا بگيرند و ب��ه زندگي عادي 
بازگردند اما سكانس پاياني زندگي اين پزشك متعهد 
اينگونه رقم خورد كه در هفته آخر شهريورماه سال ۹7 
بعد از يك جلسه فشرده كاري در پاريس، دچار حمله 
قلبي شود و به كما برود و در تاريخ ۱۱ مهرماه ۹7 براي 

هميشه در خاطره ها جاي گيرد. 

رزمايش اقتدار عاشورايي بسيجيان در شهرستان ها

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 شنبه  14 مهر 1397   -    26 محرم 1440

سال بيستم- شماره 5484 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

يادداشت هاي امروز

ناكارآمدي شستا را بر دوش شاغالن نيندازيد  
مهران ابراهيميان

٤

سيلي بزرگ ايران به تحريم و شيطان
سيدعبداهلل متوليان

۱

چرا امريکا از دوشيدن عربستان سير نمی شود؟  
 احمد کاظم زاده

۱۵

 پنبه دانه های قاب شده
 در اتاق جان بولتون!

 وزير ارتباطات برای
 سالح شيميايی در دسترس نيست !

    بولتون جزو سياستمداراني است که   نه در خفا بلكه علنی می گوید 
:»تغيير رژیم در ایران تنها راه حل بلند مدت  است «، کسانی که رهبری 
انقالب در سخنرانی روز پنج  شنبه خود خطاب به آنها از ضرب المثل 

معروف »شتر در خواب بيند پنبه دانه« استفاده کردند.  | صفحه15

   آذری جهرمی كه به هر سوژه اجتماعی با آستين كوتاه و 
شلوار جين واكنش نشان می دهد وقتی مستقيماً خطاب قرار 

می گيرد، سكوت می كند! | صفحه 3

رهبر انقالب  در اجتماع خادمان ملت در آزادي: جوانان راه حل كشورند نه مشکل كشور
من صريحاً اعالم مي كنم، كساني كه در داخل،  مي گويند در كشور بن بست است و هيچ راهي جز زانو زدن و تسليم شدن در مقابل امريكا وجود ندارد 

 

بزرگ ترين خيانت را در حق كشور و ملت مي كنند

   سياسي

ي
نگ

ره
ف

   »عرق س��رد« فيلمي ضدخانواده  اس��ت كه مي خواهد داستان 
زندگي زني نامتعادل را پشت شعارهايي چون حقوق زنان، حقوق 

بشر و قوانين ناعادالنه به مخاطبان  القا كند. |صفحه 16

ترامپ مي دوشد بن سلمان مي دزدد

تحريم ها را شکست خواهيم داد

 تحميل تورم به جهان
 با تصميم ترامپ

 »عرق سرد«
بر پيشاني سينما

فشار امريكا براي تحريم نفتي ايران موجب 
افزايش قيمت سوخت در جهان مي شود
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|صفحه 4

    ترامپ با بيان اینكه عربستان بدون امریكا دو هفته دوام نمی آورد در مقابل 
حمایت های نظامی از سعودی، باج 4 ميليارد دالری از این کشور درخواست 

کرده است. مقامات سعودی که توانایی مقابله با زیاده خواهی های ترامپ 
را ندارند، با ربودن یك روزنامه نگار مخالف سعودی مقيم امریكا، خشم 

خود را اینگونه نشان داده اند. |صفحه 15


