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وقتيرضايتغربيهامهمترازگرهملتميشود
عبداهلل گنجي مدير مس��ئول روزنامه جوان در 
 FATF توئيتر درباره رضايت غرب براي تصويب

در مجلس نوشت:
FATF متدي است جهت تحقق راهبرد تغيير  

رفتار ايران. آنچه با زور نتوانستند انجام دهند در قالب عرف بين الملل 
انجام مي دهند. 

اشكال ندارد نمايندگان تصويب آن را حق خود بدانند اما آنچه در تاريخ 
ثبت خواهد شد اين اس��ت كه تصويب آن گرهي از مل��ت باز نكرد اما 

رضايت غرب را به همراه داشت. 
.........................................................................................................................

توقعدارندملتباوركنندنمايندگاندلسوزند؟!
محس��ن مهديان فعال رسان��ه اي در توئيت��ر درباره ع��دم رأي دادن 

نمايندگان به شفافيت آراي FATF نوشت: 
نماينده ها با رأي گيري آشكار براي FATF مخالفت كردند. بهانه شان 
شفافيت است ولي حاضر نيس��تند همين حداقل شفافيت را با مردم 

داشته باشند. بعد انتظار دارند ملت باور كنند اينا دلسوزند. 
.........................................................................................................................

واكنشبعيدينژادبهتصويبCFTدرمجلس
حميد بعيدي نژاد سفير ايران در لن��دن در صفحه توئيتر درباره 

تصويب CFT در مجلس شوراي اسالمي، نوشت: 
لحظاتي پيش مجلس شوراي اسالمي به دنبال چند ماه بررسي 
دقيق، در فرايندي شف��اف و در جلوه اي درخشان از دموكراسي، 
پيوستن ايران به كنوانس��يون مقابله با تأمين مالي تروريس��م را 

تصويب نمود. 
با اي��ن مصوب��ه، تعه��دات حقوق��ي چهارگان��ه كشورم��ان به 
استاندارده��اي مالي و بانكي FATF توس��ط مجلس تصويب و 

تكميل شدند. 
.........................................................................................................................

منطقغلطظريف
اميرعلي صفا در توئيتي نوشته: 

اين منطق آقاي ظريف كه بهانه را از دست امريكا بگيريم يك منطق 
غلط و غيرمنطبق ب��ا واقعيته. نه امريكا به قواع��د بين الملل اهميتي 
ميده، نه نياز به بهان��ه داره، نه اگر نياز داشته باش��ه بهانه كم مياره و 
نه بهانه هاش انتهايي داره. موجوديت سرزمين��ي به اسم ايران، براي 

امريكا غيرقابل تحمله. 
.........................................................................................................................

اعترافيديرهنگامامامغتنم
كاربري به نام عمار توئيت زده كه: ميرمحمود بعد از نخستين ميزباني 

برادرش ميرحسين  موسوي پس از ۹سال: 
سقف توانايي اصالح طلبان همين است كه تا اينجا رسيده. اگر توانايي 
اين را داشتند ك��ه جامعه را به جاي بهتري برسانن��د حتماً مي بردند. 

توانايي نداشتند كه نبردند. 
.........................................................................................................................

مدعيانشفافيت،مخالفشفافيت
 محسن مهديان در توئيتي نوشته: نماينده ها با رأي گيري آشكار براي 

FATF مخالفت كردند. 
بهانه شان شفافيت است ولي حاضر نيستند همين حداقل شفافيت را 

با مردم داشته باشند. 
بعد انتظار دارند ملت باور كنند اينا دلسوزند. 

.........................................................................................................................
تفاوتدرتعريفتروريسماست

 فريد ابراهيمي توئيت زده كه: بهروز نعمتي گفته مگر ما چه كمكي به 
تروريسم مي كنيم كه از تصويب FATF بترسيم؟  

 FATF يعني هنوز متوجه نيستي تعريف تروريسم از منظر ما با اربابان
متفاوت است و آنها حماس و حزب اهلل را تروريس��ت مي دانند؟ حرف 

زدن بلد نيستي، حرف نزدن هم بلد نيستي؟!

واكاويپشتپردهبزرگترينبستهكمكهاي
نظاميامريكابهاسرائيل

برتري نظامي به ماندن اسرائيل در منطقه 
كمك نخواهد كرد 

عضوكميسيونامنيتمليوسياست
خارجيمجلساهدافآغازفازاجرايي
بزرگترينبس�تهكمكه�اينظامي
تاريخامريكابهاسرائيلراتشريحكرد.
محمدابراهي��م رضاي��ي در گفت وگو با 
خانه مل��ت در خصوص اه��داف آغاز فاز 
اجراي��ي بزرگ ترين بس��ته كمك هاي 
نظامي تاري��خ امريكا ب��ه اسرائيل، گف��ت: بايد يادآور ش��د اين اقدام 
امريكايي ها در مدت 10 س��ال و با اعتباري بالغ ب��ر 38 ميليارد دالر 
انجام خواهد شد كه مي تواند بيانگر افزايش سطح اقدامات نظامي رژيم 

صهيونيستي طي سال هاي آينده باشد. 
نماينده مردم خمين در مجلس با اشاره به اينك��ه اسرائيلي ها منابع 
دارند اما از قدرت كافي براي حفاظت از خودشان برخوردار نيستند، 
اظهار كرد: بر اين اساس از طريق البي هاي زيادي كه در اياالت متحده 
دارند، اين كشور را در همه اقدامات خود شريك كرده و در واقع براي 

حفظ خود به امريكا تكيه كرده اند. 
وي با بيان اينكه بايد اذعان كرد در انعقاد تفاهمنامه مرتبط با كمك 
نظامي امريكا به اسرائيل، اين كشور بي قيد و شرط »حق رژيم غاصب 
صهيونيس��تي براي دفاع از خود« را تأييد كرده است، ادامه داد: اين 
مهم در حالي است كه امريكايي ها توان صنعت نظامي خصوصاً حوزه 
موشكي جمهوري اسالمي ايران را تحم��ل نمي كنند و بر اين اساس 
تالش مي كنند ايران را تحريم كنند كه بيانگر رفتار متناقض استكبار 

جهاني است. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اش��اره به اينكه اسرائيلي ها تصور 
مي كنند اگر برتري نظامي ش��ان را افزايش دهند مي توانند در منطقه 
بمانند، تصريح كرد: عمر اسرائيل كوتاه خواهد ب��ود زيرا امروزه افكار 
جامعه جهاني نسبت به جنايات اين رژيم آگاه و ديگر ادامه حيات براي 

اين رژيم سخت شده است. 
نماينده مردم خمين در مجل��س شوراي اسالمي با اش��اره به اينكه 
چندي پيش نيز وزير جنگ رژيم صهيونيستي اعالم كرد، اين رژيم از 
وجود سامانه موشكي اس300 در سوريه ناخشنود است، تصريح كرد: 
به راحتي مي توان دريافت كه تل آويو بيش از هر زمان ديگري نگران 
موجوديت و حيات آينده اش اس��ت و تالش مي كند با استفاده از ابزار 

زور و قدرت نظامي به اين مهم دست يابد. 
رضايي با بيان اينكه كشورمان هيچ گاه آغ��از كننده جنگ نبوده 
و به سرزميني تجاوز نكرده است، گف��ت: بر اين اساس بايد اذعان 
كرد بيان اين مفه��وم كه هم اكنون فضاي موج��ود در خاورميانه 
به دليل ايران خطرن��اك است و كشورمان دلي��ل مجهزتر شدن 
اسرائيلي هاس��ت، فق��ط بهانه اي ب��راي پروپاگان��داي سياسي و 

دروغ پردازي عليه ايران است.

»رهبردرجم�عبس�يجيان«اصليترينگزاره
خبريبودكهصبحپنجشنبهازورزشگاهآزادي
بهچش�مخورداماپيام�يك�هآنروزخاصاز
آزاديبهدنيامخابرهشد،صرفاًنمايشيكديدار
نبودبلكهتصويرهايديدنيوقابهايمتعدداز
اقتداروشكوهيكملتويكرهبربودكهدست
دردس�تهم،پاياقت�داروس�رافرازيايران
اسالميتاوقتيجانوتواندارند،ايستادهاند.
صبحس�يزدهممهرم�اه97ب�رايهمينقاب
ماندگارايس�تادگيكهازآزاديبهجهاننشان

دادهشد،درخاطرهخبريدنياخواهدماند.
روز پنج شنبه مهم ترين تيتر خبري كه رسانه هاي 
خارج��ي از سخنران��ي رهب��ري در آزادي زدند، 
شكست تحريم ها بود؛ جايي كه رهبر معظم انقالب 
فرمودن��د: »من به شم��ا عرض بكنم ك��ه تحريم 
اقتصادي شكننده تر از اقتصاد ملي ماست. اقتصاد 
ملي ما مي تواند تحريم را شكست بدهد و به لطف 
 الهي، به حول و قوه  الهي تحريم را شكست مي دهيم 
و شكس��ت تحريم، شكس��ت امريكاست و امريكا 
از ملت ايران با شكس��ت تحريم، يك سيلي ديگر 

بايد بخورد.« 
آن جمع چند ده هزار نفري كه در سكوت كامل در 
ورزشگاه آزادي به بيانات رهبري گوش مي دادند، 
آن جم��ع 700 هزارنفري در سراس��ر كشور كه از 
طريق ويدئو كنفرانس در سخنراني ولي فقيه حضور 
داشتن��د و آن ميليون ها نفري كه پ��اي تلويزيون 
دلشان در آزادي حضور داشت، پاي اين شكس��ت 
دادن تحريم ها ايستاده اند، آنچنان كه 40 سال است 
نسل به نسل ايستاده اند. همه زيبايي اين مقاومت 
و ايستادگي آن است كه رهبر و مردم در كنار هم و 
همپاي هم مقاومت مي كنند، كسي عقب ننشسته و 
ديگري را جلو بفرستد! قوم بني اسرائيل نيستيم كه 
به موسي گفتند ما همين جا هستيم، تو و خدايت 

برويد بجنگيد. 
رونماي�يازرويشه�ايجدي�دانق�الب

اسالمي
تيم هاي مجازي بران��دازان در توئيتر خواستند 
تبليغ كنن��د صندل��ي آزادي پر نشده ب��ود، اما 
تصاوير آنچنان باشكوه بود ك��ه اين دروغ حتي 
مورد توجه دشمنان هم قرار نگرفت. حال بماند 
كه ورود به استاديوم براي هم��ه مردم آزاد نبود 
و حتي همه بس��يجيان هم نتوانس��تند در اين 
اجتماع حضور يابند كه اگ��ر اين اتفاق مي افتاد، 
طبيعتاً تعداد جمعيت از حجم چندين استاديوم 
هم فراتر مي رفت. حاضران در اين مراسم صرفاً 
از گروه هاي جهادي بسيجي استان هاي تهران و 
البرز بودند كه در شهريور سال جاري - از ۹ تا ۲۹ 
شهريور- در رزمايش خدمت بسيجيان شركت 
كرده و به ارائه خدمات مختلف به اقشار محروم 
جامعه در عرصه هاي عمراني، بهداشتي، فرهنگي 
و آموزشي پرداخته بودن��د. رهبري هم فرمودند 
كه »ام��روز در حدود 10هزار هس��ته گروه هاي 
جهادي در سرتاس��ر كشور مشغولن��د كه اينها 
در واقع مژده آينده كشورن��د، سرمايه عظيمي 

هستند براي آينده كشور مشغول كارند، مشغول 
تالشند، شايد صده��ا هزار كار مه��م مربوط به 
طبقات ضعيف را در نقاط دوردست كشور، اينها 
انجام داده اند و دارند انجام مي دهند كارهاي ريز 
و درشت - به حسب نيازهايي كه مردم دارند- اين 
يك سرمايه عظيمي است ب��راي كشور. باز هم 
پس نق��ش جوان هاست كه مژده آين��ده بهتر را 
به ما مي دهد.« همين گ��روه محدود آنقدر زياد 
بودند ك��ه صندلي هاي آزادي ديگ��ر گنجايش 
نداشت. طبيعي است بس��يج ي��ك جمع حدوداً 
100هزارنفري، چشم براندازاني را كه جمهوري 
اسالم��ي را بدون حامي تبلي��غ مي كنند، بزند و 

رسوايي  خود را برنتابند. 
جمع زيادي از اين بسيجيان، جوانان و نوجوانان 
بودند كه مي توان گفت رونمايي بس��يج از نسل 
جديد رويش ه��اي انقالب اسالمي ب��ود تا دنيا 
بداند تفكر بسيجي انقالب اسالمي نسل در نسل 
منتقل مي شود. گرچه ريزش ها در تالطم روزگار 
طبيعي است ام��ا رويش هاي انق��الب اسالمي 
همواره پرشمارتر ب��وده است: »شم��ا جوان ها 
صاحب كشوريد. بنده وقت��ي از جوان ها تمجيد 
مي كنم در صحبت ها، بعضي ها مي گويند معلوم 

مي شود فالني از برخ��ي از جوان هاي منحرف، 
از ال ابالي گري ه��ا و از خالف كاري هاي بعضي از 
جوان ها اطالعي ندارد نه، بنده از آنها هم مطلعم. 
باالخره در كشور مسلماً جوان هايي هم هستند 
كه اين خصوصي��ات مثبت و درخش��ان در آنها 
وجود ندارد، آنها ريزش هاي ما هس��تند. حرف 
من اين است كه رويش هاي ما بر ريزش هاي ما 
رجحان دارند، غلبه دارند. بيش از آن مقداري كه 
افراد به سمت ال ابالي گري  پيش مي روند، جوان ها 
به سمت تعهد، به سمت فكر و عمل در راه اهداف 
دارند حركت مي كنند و اين م��ژده آينده است. 
بعضي اينه��ا را درك نمي كنند، نقش جوان ها را 
در آيند ه كشور بلكه در حال حاضِر كشور، درست 
مورد توجه قرار نمي دهند. بعضي ها حتي سعي 
مي كنند وانمود كنند كه جوان ها مشكل كشورند 
يا حتي كاري بكنند كه جوان ها را تبديل كنند به 
مشكل كشور، بنده به عكس معتقدم جوان ها راه 

حل مشكلند، نه مشكل.«
حضوررهبروبسيجيان

نشانهوحدتوعظمتجاودانهملتايران
رئيس سازمان بسيج به نمايندگي از آحاد بسيجيان 
از حضور اثربخش و معنوي مقام معظم فرمانده كل 

قوا در اجتماع بزرگ اقتدار عاشورايي تقدير كرد. 
در اين پيام آمده است: »خ��داي بزرگ را شاكريم 
كه در ماه پي��روزي خون ب��ر شمشي��ر، ميزباني 
خورشيد پرف��روغ واليت، امام المس��لمين و نايب 
امام عصر ارواحنا ف��داه را در اجتماع بزرگ اقتدار 
عاشورايي بس��يج سپاهيان محمد)ص(۲ نصيب 
ما فرمود. به نمايندگي از آحاد بسيجيان از حضور 
اثربخش و معنوي فرمان��ده معظم كل قوا)مدظله 
العالي( در ورزشگاه يكصد ه��زار نفري آزادي كه 
مكاني شد براي رفع عطش از زمزم واليت، تقدير 
و سپاسگ��زاري مي نمايم. به فض��ل خداي بزرگ 
اين تجديد ميثاق تا ابد در دفتر بس��يج به يادگار 

خواهد ماند.«
و سردار در ادامه از حماسه آفريني بسيج مي گويد: 
»حماسه آفرين��ي جديد بس��يجيان سلحشور در 
برگ��زاري رزمايش سراس��ري اقت��دار عاشورايي 
بس��يج، تحت عن��وان سپاهيان حض��رت محمد 
رس��ول اهلل)ص(۲ ك��ه ي��ادآور اع��زام غرورآفرين 
سپاهيان حضرت محمد رسول اهلل )ص( در دوران 
دفاع مقدس است، برگ زري��ن ديگري در كارنامه 
درخشان بس��يج بود كه به مدت 3۵ روز در سراسر 
كشور و با حضور صد ها هزار نيروي بسيجي فداكار 

داوطل��ب در عرصه هاي مختلف دفاع��ي، امنيتي، 
خدمت رساني، محروميت زدايي، بهداشتي و درماني 
و... جلوه هاي��ي از همدلي، ايمان، ق��درت و عمل 
انقالبي را به نمايش گذاشت. اين رزمايش بزرگ كه 
نماد وحدت، ايس��تادگي و پيشرفت بود، نشان داد 
عظمت ملت بزرگ ايران جاودانه است و آرمان هاي 
بلندش فرات��ر از توان دشمنان ب��راي دستيابي به 
اهداف شيطان��ي آنهاست و شكس��ت ناپذيري آن 
قطعي است. بسيجيان سلحشور كه در دوران انقالب 
و دفاع مقدس با خلق صحنه ه��اي ايثار و شهادت 
دشمن��ان را در رسيدن به اه��داف پليدشان ناكام 
گذاشته اند، امروز با تدابير و رهنمودهاي رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالي( در پاسخ به جنگ همه جانبه 
و تمام عيار دشمن به ويژه جنگ اقتصادي، با عزمي 
راسخ  با نقش آفريني در عرصه هاي مختلف ضمن 
اميدآفريني به م��ردم عزيزم��ان، موجبات يأس و 
نااميدي استكب��ار جهاني ب��ه سركردگي شيطان 

بزرگ امريكا را فراهم آوردند.«
و در پايان تقدير و تشكر از بس��يجيان: »اينجانب 
ضمن تقدير و تشكر از آحاد بسيجيان و همچنين 
همه مس��ئوالن و دست اندرك��اران برگزاري اين 
رزمايش ب��زرگ و غرور آفرين كه شك��وه و اقتدار 
جديدي از نظ��ام را در آستان��ه 40 سالگي انقالب 
ارائه داد، اعالم مي دارم اجتماع بزرگ بس��يجيان 
در سراسر كشور نه به منزل��ه خاتمه رزمايش بلكه 
به عنوان شروعي مقتدرانه و توأمان با فهم و بصيرت 
ديني- انقالبي خواهد ب��ود. در پاي��ان از خداوند 
متعال براي وجود مبارك سيد و مواليمان حضرت 
امام خامنه اي)مدظله العال��ي( صحت، سالمتي و 
طول عمر ب��ا عزت و بركت و ب��راي همگان توفيق 

الهي را مسئلت دارم.«
تقديرنمايندهوليفقيهدرسپاه

حجت االسالم عبداهلل حاج��ي صادقي نماينده 
ول��ي فقيه در سپاه ب��ا صدور پيام��ي از زحمات 
يك ماهه فرماندهان و مس��ئوالن برگزار كننده 
رزمايش سراسري اقتدار عاشورايي بسيج تشكر 

و قدرداني كرد. 
در اين پيام آمده است: »به حم��د الهي و به مدد 
مس��اعي و تالش جهادگونه شم��ا انصار بي بديل 
رهبري و فرماندهان محترم سپاه اسالم، رزمايش 
غرورآفرين و عاشورايي محمد رسول )ص(۲ تحت 
عنوان گروه هاي جهادي و گردان هاي بيت المقدس 
به عنوان همايش و تجسمي شكوهمند از تجديد 
بيعت ملت حماسه آفرين ايران اسالمي با مقتدا 
و رهبر خود به منصه ظهور نشست و خط بطالني 
محكم بر اوهام شوم بدخواهان اين نظام مقدس 
اسالمي كشيده شد و برگ زرين ديگري در تاريخ 
پرافتخار فرزندان اين مرز و بوم ثبت گرديد. در اين 
مجال بر خود فرض مي دانم مراتب قدرداني خود را 
اعالم نموده و از زحمات يك ماهه شما فرماندهان 
و مس��ئوالن عزي��ز در برگزاري اي��ن گردهمايي 
خطير و پراهميت در سراسر كشور به ويژه يكصد 
هزار نفري م��ورخ ۹7/7/1۲ در ورزشگاه آزادي 

كمال تشكر را به عمل آورم.«
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قاب سرافراز ایستادگی

تمامتالشهايامريكاومتح�داناروپاييومنطقهاياين
كش�وربرايجلوگي�ريازقدرتگيرياي�راندرمنطقهبا
شكستمواجهشدهاستوطيسالهاياخيربرايجبران
شكس�تهايخودمقابلايرانبس�ترعضوي�تايراندر
برخيتوافقاتوكنوانس�يونهايبينالمللرافراهمكرده
اس�ت؛كنوانس�يونهايیكهرفتاراي�رانرادرحوزههای
اقتص�ادي،سياس�ي،نظام�يوحت�يعلميوپژوهش�ي
استانداردسازيكردهورفتاروجهتگيريايراندرعرصه
سياستخارجهرابهمس�يردلخواهغربهدايتميكند.
قدرت روزافزون ايران در منطقه شكس��ت هاي پياپي امريكا در 
كشورهايی مانند سوريه، عراق، لبنان و يمن را به همراه داشته 
است؛ شكس��ت هايی كه نه تنها هزينه هاي مال��ي و اقتصادي 
براي اين كشور به ارمغان آورده اس��ت بلكه ميزان تاثيرپذيري 

حاكميت ها از امريكا را به حداقل ممكن رسانده است. 
اعترافهايتلخ

انديشك��ده امريكايي »دفاع از دموكراس��ي « در مقاله اي با عنوان 
»ابزارهاي نبرد نيابتي ايران به ويژه ح��زب اهلل لبنان و نحوه مهار 
آن« تأكيد مي كند قدرتمندتر شدن گروه هاي آزادي بخش يكي از 
عوامل ترس غرب از جمهوري اسالمي ايران و حفظ محدوديت هاي 
بين المللي عليه كشورمان است: »در حال��ي  كه حزب اهلل معرف 
موفقيت اوليه ايران در صدور انقالب است، امروزه جمهوري اسالمي 
مجموعه اي از مبارزان اسالم��ي را در خدم��ت دارد و به درستي 
»سردار قاسم سليماني« فرمانده نيروي قدس سپاه در سال ۲01۵ 

گفت، ما شاهد صدور انقالب اسالمي در سراسر منطقه هستيم.«
اين انديشكده امريكايي يكي از ابزاره��اي موجود جهت مهار 
ايران را فشار ب��ر محور مقاومت عنوان مي  كن��د: »امريكا بهتر 
است با شركاي منطقه اي همكاري كند تا جابه جايي رزمندگان 
و ارسال مهمات به مناطق جنگي ح��زب اهلل قدغن شود. اين 
امر نيازمند رصد شركت هاي هواي��ي ايران چون »ايران اير« و 

»ماهان« است.« 
چگونگيمهارايرانازنگاهانديشكدههايغربي

در طول يك ماه بارها مقامات و رسانه هاي غربي نسبت به قدرت 
منطقه اي ايران اعت��راف كرده و از ض��رورت مقابله هوشمند با 
جمهوري اسالمي ايران سخن به ميان آورده اند و يكي از راه هاي 
مهار قدرت ايران را موازي با تحريم و فشارهاي اقتصادي، ترغيب 
كشورمان به پذيرش توافقات بين المللي مي دانند؛ توافق هايي كه 
مي تواند تعهدات جديدي را براي ايران به همراه داشته باشد و 
زمينه خودتحريمي عليه كشورمان را نيز رقم بزند. اخيراً شوراي 
آتالنتيك ني��ز در گزارشي اعتراف مي كند: »اي��ران در محيط 
استراتژيك پرتالطم و متغير غرب آسي��ا )خاورميانه( عملكرد 

موفقي داشته است. 
اين كشور امروز با تهديدي جدي مبني بر حمله يا تهاجم )و به 
طريق اولي، اشغال( توسط يك قدرت خارجي مواجه نيس��ت. 
حمله سال ۲003 امريكا به عراق، يك��ي از تهديدها عليه ايران 
را برطرف كرد. همچنين توافق هسته اي با امريكا، )دست كم تا 
زماني كه برجام پابرجا باشد( خطر كشور ديگري را از بين برد كه 

مي توانست به ايران حمله كند.« آنچه در ادامه در اين گزارش 
مورد تأكيد قرار مي گيرد بس��يار حائز اهميت است و آن اينكه 
حمله نظامي به ايران تنها يك شوخي يا آرزوي دست نيافتني 
است؛ موضوعي كه توسط يكي از جريان هاي سياسي در داخل 
كشور بسيار محتمل عنوان مي شود. ارليك، نويسنده چندين 
كتاب درباره خاورميانه از جمله درباره حمله امريكا به عراق در 
سال ۲003 تأكيد مي كند: نه عربستان و نه اسرائيل و نه حتي 
امريكا توان حمله به ايران را ندارند و دليل آن سطح آگاهي مردم 

ايران و روحيه مقاومت مردم ايران نسبت به عراق است. 
در حالي حمله نظامي به ايران يك هدف دست نيافتني عنوان 
مي شود كه جرياني در داخل كشور ب��راي تبديل كردن مردم 
به ابزار فشار حاكميت جهت پذيرش توافقات جديد در عرصه 
بين المللي، حمله نظامي به ايران را محتمل عنوان كرده و برجام 
را به عنوان يكي از توافقاتي عنوان كرده اند كه سايه جنگ را از 

سر كشور برداشت. 
تضعيفايران؛اولويتيدستنيافتني

انديشكده امريكايي كاتو با بررسي خط��رات شكل گيري ايده 
ناتوي عرب��ي در منطقه غرب آسيا يادآور می ش��ود كه اينگونه 
طرح ها نمي تواند مانعي جهت تضعيف ايران به شمار آيد بلكه 
باعث تضعيف امريكا نيز خواهد ش��د. در بخشي از گزارش اين 
انديشكده آمده است: »تشديد مشكالت منطقه يا به وجود آمدن 
آن تنها يك دليل دارد كه آن ه��م امريكاست. در واقع مي توان 
گفت امريكا نيروي بي ثبات س��از در منطقه قلمداد مي شود، به 

گونه اي كه جنگ در ع��راق و ليبي، ويران��ي در سوريه، تالش 
براي تغيير رژيم در ايران و حمايت از مداخله عربستان در يمن 
از جمله نتايج اين حضور بي ثبات س��از در منطقه است. امريكا 
بيشتر از اينكه به فكر ثبات در منطقه باشد به فكر امنيت رژيم 

صهيونيستي است.« 
در بخش ديگري از اين گزارش همانند بسياري از گزارش هايي 
كه در طول هفته ها و ماه ها توسط انديشكده هاي غربي منتشر 
مي شود، مي خوانيم: »عربس��تان سع��ودي تهديدكننده ترين 
متجاوز در منطقه اس��ت. اينكه گفته مي شود اي��ران به دنبال 
ايجاد امپراطوري خود در منطقه است، يك توهم است. حضور 
ايران در لبنان به واسطه حزب اهلل براي مصون ماندن اين كشور 
در مقابل تجاوزات رژيم صهيونيستي است. همچنين ايران در 
يمن به دنبال نفوذ نيس��ت بلكه مردم يم��ن را در مقابل تجاوز 
عربستان و امارات كمك و حمايت مي كند. در سوريه نيز تهران 
به شدت تالش كرد تا حاكميت قانوني اي��ن كشور را در مقابل 
محاصره و تجاوز عربس��تان حفظ كند. تمامي اينها در راستاي 
سياست دفاعي تهران بوده است.« ح��ال با توجه به اينكه نظام 
سلطه در مواجهه با جمهوري اسالمي ايران اهداف مهمي مانند 
»محدود سازي قدرت نظامي و دفاعي كشور« و» به خطر افتادن 
استقالل و امنيت كشور« را دنبال مي كند بايد از پذيرش هرگونه 
سند بين المللي )با اين توجيهات كه كنوانسيون هاي بين المللي 
كه اكثريت كشورها آنها را پذيرفته اند( كه اهداف امريكا را در اين 

جهت مورد اشاره هموار مي كند، پرهيز كند.

غربیهارؤيايتضعيفايرانرادراستانداردسازيرفتارايرانجستوجومیکنند
گزارش  2 |   سعید همتی

دبيرمجمعتشخيصمصلحت    دیدگاه
نظ�اماب�رازامي�دواريكرد،
جنگاقتصاديدشمنبادستوتدبيرهميندولتمردان
پش�تس�رگذاش�تهش�ودوپي�روزمي�دانش�ويم.
به گزارش ايرنا، پاسدار محس��ن رضايي روز گذشت��ه در يادواره 
شهداي عشاير چهارمحال و بختياري افزود: براي پيروزي در جنگ 
اقتصادي همه گروه ها و اقشار كشور مسئوليت دارند و همه بايد 
وارد ميدان شوند. وي ادامه داد: در مسير غلبه بر جنگ اقتصادي 
دشمن به تأسي از آيه هاي قرآن كه منبع عظيم اميدآفريني است 

بايد به دولتمردان روحيه، اميد و انگيزه داد. 
رضايي با تأكيد بر مردمي كردن اقتصاد كشور تصريح كرد: دولت 
اگر بخواهد در جنگ اقتصادي پيروز ميدان ش��ود، بايد مردم را 
توانمند كند. وي الگوگيري از سال هاي جنگ تحميلي را در اين 

راستا ضروري دانست و گفت: ما جوانان نخبه و توانمندي داريم كه 
بايد از اين ظرفيت بزرگ در عرصه هاي مختلف به ويژه اقتصادي 
بهره بگيريم و دانشگاه ها، حوزه هاي علميه و بسيج بايد اين مهم 
را تس��هيل كنند. رضايي خاطرنشان ك��رد: حوزه هاي علميه در 
اين ميان رسالت بس��يار سنگيني در زمينه تبيين جايگاه توليد 
و فرهنگ سازي در خصوص صرفه جويي و تشويق مردم به كار و 

تالش برعهده دارند. 
وي در بخش ديگ��ري از سخنان خود ب��ه هجمه هاي دشمن در 
خصوص عملكرد ايران در دوران دفاع مقدس اشاره كرد و گفت: 
به تازگي مستندي از شبكه بي بي سي با عنوان »جام زهر« پخش 
شد كه در آن دستاوردهاي ايران و رزمندگان كشور را در سال هاي 
دفاع مقدس زير سؤال برده است. رضايي ادامه داد: در پاسخ به اين 
مستند بايد گفت منطق حكم مي كند كه شرايط ايران در سال هاي 

آغازين جنگ و پس از آن را به خوبي 
تحليل كرد تا بتوان به دستاوردهاي 
رزمندگان در آن دوران پي برد. دبير 
مجمع تشخيص مصلح��ت نظام با 
بيان اينكه جنگ تحميلي يك ائتالف 
جهاني عليه ايران بود، اظهار داشت: 
در اين جنگ ايران با كمترين نيروي 
متخصص و تجهيزات و امكانات محدود با مجهزترين كشورهاي 
جهان وارد جنگ شد اما با اتكال ايمان ب��ه خدا و نيروي مردمي 
توانست پيروز ميدان شود. رضايي با بيان اينكه دفاع مقدس يكي از 
بزرگ ترين و پرافتخارترين نبردهاي جهان اسالم و دنيا بود گفت: 
بدون شك تاريخ در مورد ايثارگري رزمندگان مطالب بس��ياري 
خواهد نوشت. وي بازپس گيري مناطق اشغال شده، احياي اقتدار 

و قدرت نظامي و ناب��ودي رژيم بعث و ص��دام را از دستاوردهاي 
پيروزي ايران در دفاع مقدس برشمرد. فرمانده كل سپاه پاسداران 
در دوران دفاع مقدس با اشاره به اهميت قطعنامه ۵۹8، تصريح 
كرد: برخي از روي بدفهمي اهميت اين قطعنامه را درك نكرده اند 
اما اين قطعنامه تدبيري بود كه در نهايت دع��وا را از بين ايران و 
عراق به سمت صدام و همپيمانانش هدايت كرد. رضايي همچنين 
به فداكاري هاي عشاير كشور در دوران دفاع مقدس اشاره كرد و 
افزود: عشاير همواره در طول تاريخ ايران نماد عزت و اقتدار بوده اند 
اما يكي از برجسته ترين رويدادهايي كه شاهد هنرنمايي اين قشر 
ارزشمند در كشور بودي��م، دوران دفاع مقدس ب��ود. وي با بيان 
اينكه بيش از هزار شهيد عشاير تقديم انقالب اسالمي شده است، 
خاطرنشان كرد: هيچ هديه اي ارزشمندت��ر از تداوم راه، آرمان و 

هدف شهيدان نمي توان به آنها تقديم كرد.

دبيرمجمعتشخيصمصلحتنظام:

دولتبرايپيروزيدرجنگاقتصادیبايدمردمراتوانمندکند

زینب شریعتی
   گزارش   یک


