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|| روزنامه جوان |  شماره 5507  1440 صف��ر   24  |  1397 آب��ان   12 ش��نبه  مسیرناهموارکاخسفیددراعمالتحريمها
با نزديك شدن به چهارم نوامبر )13 آبان( دومين موعد بازگشت 
تحريم هاي اياالت متحده امريكا عليه ملت ايران، بر لحن ضد ايرانی 
مقامات كاخ سفيد افزوده شده و آنها تالش مي كنند تا مردم ايران 
را از هيوالي تحريم هاي خود بترس��انند. اما واقعيت آن است كه 
مس��ير امريكا در اعمال اين جنگ اقتصادي چندان هموار نيست 
و بررسي دقيق نشان مي دهد كه اهداف مدنظر واشنگتن چندان 
محقق نخواهد شد. برخي از چالش هاي پيش روي رژيم امريكا در 

اين مسير عبارت اند از: 
1- چالش ه��اي اقتصادي امري��كا در جنگ اقتص��ادي: به اذعان 
رئيس جمهور كنوني امريكا، امريكا امروز با كسري بودجه و بدهي 
تأمل برانگيزي به مبلغ 16 تريليون دالر مواجه است و با مشكالت 
و معضالت عديده اي همچون بيكاري روبه رو است كه فرصت هاي 
يكه تازانه در عرصه نظامي و ت��وان تحريم هاي نفت��ي را از آنها تا 
حدودي سلب يا اعمال سياس��ت هايي از اين جنس را براي آنها با 

افزايش ريسك و هزينه مواجه كرده است. 
ش��ركت انگليس��ي »پرايس واتر هاوس كوپ��رز« پيش بيني كرد، 
اقتصاد امريكا تضعيف شده و تا 32 س��ال ديگر با دو پله سقوط به 
جايگاه سوم جهان افت پيدا مي كند و چين و هند گوي سبقت را 
از امريكا خواهند ربود. بايد دانس��ت كه تالش ترامپ براي تشويق 
عربستان به توليد روزانه 12 ميليون بشكه نفت براي جبران تحريم 
خريد نفت ايران در واقعيت مي��دان عرضه و تقاضاي نفت و انرژي 
بلوفي بيش نيست و خود امريكايي ها هم در توان توليد عربستان و 
هم اينكه اين سياست چقدر مي تواند بدون آسيب رساندن به نياز 
خودش و ديگر كشورها موفق باشد، به ديده ترديد مي نگرند؛ ضمن 
اينكه سابقه دور زدن تحريم ها از سوي ايران در سال هاي دهه 80 

را پيش چشم دارند. 
2- چالش ه��اي اجتماعي داخل��ي امريكا: هرگونه فش��ار جدي 
اقتصادي امريكا عليه ايران نه تنها فاقد اجماع جهاني و با مخالفت 
گسترده دولت هاي غربي حامي واشنگتن روبه رو است، بلكه حتي 
در داخل امريكا نيز در ميان نخبگان و سياس��تمداران امريكايي و 
توده مردم اين كش��ور اختالف نظرهاي عميقي حول اين موضوع 

وجود دارد. 
همچنين فضاي ضد جنگ عليه ايران تنها ب��ه نخبگان و رهبران 
سياسي اين كشور محدود نيست؛ بلكه افكار عمومي اين كشور نيز 
متأثر از حضور بخش قابل توجهي از چهره هاي علمي و اقتصادي 
ايراني � امريكايي به شدت هرگونه اقدام نظامي و جنگ عليه ايران 

را محكوم و با آن مخالفت مي كنند. 
بسياري از امريكايي ها در حالي راهبردهاي ترامپ را بلندپروازانه 
مي دانند كه ترامپ دو س��ال بع��د وارد كارزار انتخاباتي در امريكا 
مي ش��ود و از يك س��ال بعد با موج جديدي از بحران اقتصادي و 
ركود روبه روست و سياس��ت خارجي يك طرفه و اجبارساز امريكا 
و ترامپ با به چالش كش��يدن قواعد رفت��اري در نظام بين الملل، 
كشورها و قدرت هاي جهاني را به واكنش واداشته و تا چند ماه بعد 
با انتخابات ميان دوره اي كنگره روبه روست و احتمال بر هم خوردن 
موازنه قدرت دوحزبي در س��اختارهاي قدرت امريكا مطرح است؛ 
اين در حالي است كه در كنار مؤلفه هاي فوق، تمامي پارامترهاي 
منطق��ه اي، برخ��الف برنامه و پيش بين��ي يا تالش ه��اي آنها در 

فلسطين، لبنان، سوريه، عراق و يمن پيش مي رود. 
3- چالش هاي امري��كا در مواجهه با رقب��اي بين المللي: در حال 
حاضر امريكا در سه جبهه اروپا، چين و روسيه درگير نوعي جنگ 
اقتصادي اس��ت كه بخش قابل توجهي از توان س��ران كاخ سفيد 
را مصروف خود نموده اس��ت. بيش از 40 كش��ور جهان، از جمله 
28 عضو اتحاديه اروپا به همراه چين، روس��يه، كانادا، س��وئيس، 
نروژ، تركيه، كاس��تاريكا، هنگ كنگ، ونزوئال، س��نگاپور، برزيل، 
كره جنوبي، مكزيك، قط��ر، تايلند و هند نگراني خ��ود را درباره 
يكجانبه گرايي امريكا در نشست ش��وراي كاالي سازمان تجارت 
جهاني اعالم كرده و خواس��تار انطباق سياس��ت هاي واشنگتن با 

قوانين بين المللي شده اند. 
افزون بر اعتراضات بين المللي، سياست هاي زمامداران جديد امريكا 
انتقاد و اعتراض نخبگان و نشريات معتبر در حوزه بررسي مسائل 
سياست خارجي اين كشور را نيز برانگيخته است. نشريه فارن افرز، 
چندي پيش در گزارشي با تأكيد بر اينكه »بازگرداندن تحريم هاي 
هسته اي ايران سازوكاري بس��يار پيچيده خواهد بود«، به دولت 
ترامپ نسبت به چالش هاي قانوني و ديپلماتيكي كه در اين زمينه 
براي دولتش ايجاد مي شود، هشدار داد. خروج امريكا از پيمان آب و 
هوايي پاريس، پيمان پاسيفيك، قرارداد منطقه اي نفتا، برجام و در 
اواخر خروج از شوراي حقوق بشر سازمان ملل به دليل محكوميت 
حقوق بشري رژيم صهيونيستی حيثيت بين المللي واشنگتن را با 
سؤال جدي مواجه كرده است. اروپايي ها و ديگر شركاي تجاري و 

گفتماني امريكا به اين مسئله به شدت اعتراض دارند. 
امروز اگرچه اروپا گام عملي درخوري براي تحميل هزينه خروج 
از برجام به امريكا برنداشته و تضميني حتي نصفه و نيمه به ايران 
ارائه نك��رده كه ثابت كند پ��روژه حفظ برجام با اروپا چش��م انداز 
روش��ني دارد، اما امروز برجام به عامل اختالفي بين سياست هاي 
بين المللي اروپا و امريكا تبديل شده است. اكنون كه شاهد مخالفت 
بين المللي با خروج امريكا از برجام و حمايت ضعيف بين المللي از 
تجديد تحريم ها هستيم، بي شك بازسازي اين فشار اقتصادي پس 
از خروج واش��نگتن از برجام براي آقاي ترامپ چالش ساز خواهد 
بود. اين چالش هاي قانوني و تنظيمي هر چند مهم هس��تند، در 
مقايسه با چالش هاي ديپلماتيكي كه ترامپ براي اقناع دولت ها و 
شركت هاي خارجي با هدف قطع تجارت خود با ايران با آن روبه رو 

است، كم اهميت تر است. 
4- امكان ناپذير بودن اجماع سازي عليه ايران: واشنگتن براي مؤثر 
جلوه دادن جنگ تمام عيار اقتصادي خود عليه ايران نيازمند كسب 
حداقلي از اجماع جهاني درباره اين مس��ئله است؛ اما با وضعيتي 
كه ترامپ بدون توجه به درخواست حفظ برجام اروپايي ها و ديگر 
قدرت هاي جهان از توافق نامه هسته اي ايران و 1+5 كه با قطعنامه 
2231 شوراي امنيت به اصطالح محكم كاري و تأييد هم شده بود 
خارج شد، نه تنها قادر به ايجاد اجماع مجدد براي پيشبرد اهداف 
مطلوب ترامپ نيست؛ بلكه به ش��دت موضع انتقادي همراهان و 
حاميان ديروز خود از جمله اروپاي غربي را نيز برانگيخته اس��ت. 
البته نشانگاني قابل اتكا براي تقسيم كار بين اروپايي ها و امريكايي ها 

نيز در اين زمينه نبايد دور از تحليل بماند. 
پيش تر دولت ه��اي »ب��وش« و »اوباما«، در س��ال هاي 2006 تا 
2015 وارد يك ت��الش ديپلماتيك پيچيده و چندجانبه ش��دند 
تا دولت ها و ش��ركت هاي خارجي را قانع كنند كه به اياالت متحد 
امريكا براي تحميل تحريم ها عليه ايران بپيوندند. حتي در مواردي 
كه دولت ها به طور رس��مي تحريم هاي خ��ود را عملي نكردند؛ اما 
مقامات دولت هاي خارجي اغل��ب محتاطانه به بخش هاي تجاري 
كشورهايشان فشار مي آوردند تا از تحريم هاي امريكا تبعيت كنند؛ 
زيرا آنها نگراني هاي مشتركي با دولت امريكا درباره برنامه هسته اي 
ايران داشتند؛ اما در وضعيت كنوني كه با خروج عهدشكنانه ترامپ 
و قرار گرفتن اروپا در ش��رايط مصاف بر س��ر حيثيت سياس��ي و 
ارزش هاي گفتمان غربي با امريكا به سر مي بريم، دولت ترامپ روح 
همكاري مشابهي را با دولت هايي كه با خروج امريكا از برجام فاصله 

گرفتند، پيدا نخواهد كرد. 

رحيم زيادعليمحمدجواد اخوان

      خبر

ازمرصاداقتصاديهمعبورخواهیمکرد
مرداد 1367 و اواخر جنگ تحميلي عراق عليه ايران را به ياد بياوريد كه 
كشور پس از پذيرش قطعنامه 598 و بازگشت نيروهاي مسلح به مرزها، 

در شرايط خاصي به سر مي برد.
ص��دام و منافقين با حمايت غ��رب بر اين تص��ور بودند كه از ش��رايط 
قطعنامه 598 مي توانند براي حمله به ايران اس��تفاده كنند. گروهك 
تروريستي منافقين با همكاري رژيم بعث، حمله نظامي به ايران را آغاز 
كرد و با پيشروي در بخش هايي از خاك كشور، دست به كشتار گسترده 
روستاييان و بسياري از شهروندان غرب كشور زد كه البته با پاسخ كوبنده 
و قاطع نيروهاي مسلح، ضربه اي مهلك و پشيمان كننده  خوردند و ماشين 
نظامي آنها منهدم شد. مرصاد نتيجه اشتباه محاسباتي دشمنان بود كه 
فكر مي كردند ايران پس از هشت سال جنگ، ديگر مقاومتي ندارد و قدرت 
دفاعي كشور كاهش پيدا كرده است. اكنون با كمي اغماض مقايسه كنيد، 
قطعنامه 598 و توافق هسته اي ايران با غرب را. كشورهاي غربي و در رأس 
آنها امريكا پس از دو سال مذاكره و 12 سال چالش هسته اي با جمهوري 
اسالمي ايران به يك توافق دست يافتند. توافقي كه رهبر معظم انقالب از 
آن به عنوان »نرمش قهرمانانه« ياد كردند تا ضمن تثبيت حق هسته اي 
ايران، دروغ هاي دستگاه تبليغاتي غرب عليه فعاليت هاي هسته اي ايران 

را كه در قالب »ايران هراسي« دنبال مي كردند، نقش برآب كنند.
فارغ از اينكه توافق هسته اي چه ميزان از اهداف نظام را تأمين كرد )كه 
موضوع اين يادداشت نيست( اما به موازات آن و بر خالف توافق، از همان 
روز امضا، تحريم هاي گسترده به بهانه هاي گوناگون يكي پس از ديگري 

بازتوليد و به روز رساني شد.
با روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ در امريكا، او بار ديگر خوي استكباري 
اياالت متحده را عريان تر از اسالف خود نمايان ساخت و از همان روزهاي 
ورود به كاخ سفيد و حتي پيشتر از آن در شعارهاي انتخاباتي، تهديد كرد 
كه برجام و توافق هسته اي را پاره خواهد كرد و سرانجام 18 ارديبهشت 
97 به صورت يكجانبه از اين توافق بيرون آمد. ترامپ در اين مدت كوشيد 
با تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي بار ديگر ايران را پاي ميز مذاكره 
بنشاند و برجام هاي ديگري را به جمهوري اسالمي ايران تحميل كند، اما 
از آنجا كه تالش های او با شكست مواجه شده، تحريم های اقتصادي را به 

عنوان آخرين گزينه روي ميز آورده است.
ترامپ در تبليغات پردامنه ماه هاي اخير، كوشيده است با پروپاگانداي 
رسانه اي و عمليات رواني، تصويري رعب آور براي فرداي دور دوم تحريم ها 
عليه ايران ترسيم كند، حال آنكه اين تحريم ها از فرداي پيروزي انقالب 
اسالمي تاكنون به اشكال مختلف اعمال شده و گرچه هزينه هايي را به 
مردم و كش��ور تحميل كرده اما در عمل با شكس��ت مواجه شده است. 
دولت های اياالت متحده امريكا طي 40 سال گذشته هر آنچه در توان 
داشته اند، عليه جمهوري اس��المي ايران به كار گرفته اند، بنابراين اين 
تحريم ها بيش از آنكه جنبه عيني و اجرايي داش��ته باشد، بيشتر جنبه 
رواني دارد. به تعبير ديگر آنها همه تحريم هاي خود را پيش خور كرده اند. 
هيئت حاكمه كنوني كاخ سفيد، همچون صدام و منافقين شايد تصور 
مي كنند، پس از توافق هس��ته اي و تداوم تحريم ها، اكنون مي توانند با 
آخرين تير خود )تحريم هاي اقتصادي( نظام و ملت ايران را به تس��ليم 
مقابل آنها وادار س��ازند، اما بدون ترديد اين »مرصاد« هم به سرنوشت 
مرصاد 67 دچار خواهد شد. در حماقت ترامپ و تيمش همين بس كه 
آغاز دور دوم به اصطالح تحريم ها را 13 آبان قرار داده اند؛ روزي كه به نماد 
استكبارستيزي در كشور تبديل و در تقويم اين كشور جاودانه شده است. 
از همين رفتار نابخردانه مي توان به خوبي دريافت كه مبارزه ملت ايران با 
استكبار، مبارزه اي »منطقي، خردمندانه و متكي بر تجربيات تاريخي« 
است. پيام ديگر اقدام ترامپ مي تواند اين باشد كه اگر در سال هاي اخير، 
كساني مغرضانه يا ساده لوحانه تالش كرده اند با چشم پوشی بر تجربيات 
مكرر ملت، چهره اي بزك كرده از امريكا ترسيم و اين گونه وانمود كنند 
كه اگر امريكايی ها، روزي دشمن ايران بوده اند امروز دست از آن توطئه ها 

كشيده اند! تصوري باطل است.

يادداشت روحاني در فايننشال تايمز
اروپاعلیهيكجانبهگراييامريكابايستد

رئيس جمه�ور در مقاله اي كه در روزنامه فايننش�ال تايمز انگليس 
منتشر شد، با انتقاد از سياس�ت هاي يكجانبه گرايانه امريكا ضمن 
تشويق كش�ورهاي اروپايي براي ايس�تادگي در برابر اين رويكرد 
امريكا نوشت: وقت آن اس�ت كه اروپا به همراه چين و روسيه بسته 
نهايي خود را براي جب�ران تحريم ه�اي امريكا ارائ�ه و اجرا كنند. 
در بخشي از يادداشت روحاني آمده است: جهان امروز با چالش هاي 
فراواني همچون مس��ائل اقتص��ادي، بحران ه��اي اجتماعي، معضل 
پناهندگان، بيگانه س��تيزی و پديده تروريس��م و افراطی گری مواجه 
اس��ت. اروپا نيز از اين قاعده مس��تثنا نبوده و روزمره با اين مشكالت 
درگير اس��ت. البته نزديك به دو سال اس��ت كه يك مشكل پيچيده 
به مشكالت جهاني اضافه شده و آن سياست هاي دولت امريكا است 
كه روابط بين المللی را در حوزه هاي مختلف به چالش كشيده است. 
مشاركت امريكا در جنايات روزمره عليه مردم يمن و در تحقير و مرگ 
تدريجي ملت بزرگ فلس��طين منجر به تحريك روزانه احساس��ات 
1/5ميليارد مس��لمان جهان شده اس��ت. ما معتقديم حمايت آشكار 
دولت امريكا از جانياني مانند داعش كه هيچ اصل انس��اني را محترم 
نمي شمارند، مشكالت منطقه ما را دوچندان كرده است. از نگاه كلی تر، 
رويكرد دولت ترامپ در زمينه موضوعات تجاري، معاهدات بين المللی 
و برخورد تحقيرآميز ترامپ حتي نس��بت به متحدان اياالت متحده، 
نظم جهاني را با چالش هاي جديدي مواجه ساخته است. در يك كالم، 
سياس��ت يكجانبه گرايي، تبعيض نژادي، مسلمان ستيزي و تضعيف 
معاهدات مهم بين المللی از جمله معاهده تغييرات اقليمي كه توسط 
دولت فعلي امريكا دنبال مي شود، از اساس با رويكرد چندجانبه گرايي 
و ديگر نظرات سياسي-اجتماعي كه اروپا آن را دنبال مي كند در تضاد 
است. در بخش ديگري از اين يادداش��ت آمده است: متأسفانه دولت 
امريكا با طرح ادعاهاي واهي و بدون توجه به تعهدات بين المللی خود 
از برجام خارج ش��د و تحريم هاي يكجانبه و فرا سرزمينی را به ايران 
و كش��ورهاي ديگر تحميل كرده اس��ت. با اين اقدام، امريكا در واقع 
كشورهاي ديگر را تهديد مي كند كه در صورت اجراي قطعنامه 2231 
مجازات خواهند شد؛ اين چيزي نيست جز به سخره گرفتن مصوبات 

بين المللی و باج خواهی از اجراكنندگان آن. 
روحاني نوشته است: بعد از خروج امريكا از برجام، گفت وگوهاي خوب 
و سازنده اي را با اعضاي باقی مانده در برجام از جمله كشورهاي اروپايي 
آن داشته ايم. مواضع اين كشورها در حمايت از برجام ارزشمند بوده 
است. اكنون ضروري است سه كشور اروپايی به اضافه روسيه و چين 
  قبل از اعمال تحريم هاي يكجانبه و فرامرزي جديد امريكا، بسته نهايي 
خود را كه مي بايد تحريم ه��اي امريكا را جبران كن��د ارائه و اجرايي 
نمايند. تنها از طريق بهره مندی ملت ايران از دستاوردهاي برجام است 
كه اين توافق تاريخي تداوم خواهد داشت. برجام به خوبي نشان داد كه 
جمهوري اسالمي ايران اهل منطق و گفت وگوست. بر همين اساس 
است كه با كشورهاي اروپايي رايزني و گفت وگوهاي سياسي پيرامون 
موضوعات مهم و مورد عالقه مشترك به ويژه مشكالت و بحران هاي 
موجود در منطقه را با هدف يافتن راهكارهاي مناسب براي حل اين 
بحران ها آغاز كرده ايم. روحاني در پايان اين يادداش��ت تصريح كرده 
اس��ت: در جهان پرتالطم امروز، تنها راه غلبه بر مش��كالت، اقدامات 
هماهنگ بين المللی بر مبناي منافع مشترك جامعه بين المللی و نه 

خواسته هاي كوته بينانه يك يا چند كشور است.

دولت استكباری امريكا با دشمني های بيشتر و عيان شده عليه ملت ايران حاال صداي بلندتري را از آرزوي مرگ
 و نيستي  به گوش خواهد شنيد و ما بازهم فرياد خواهيم زد كه ملت ايران  همچنان   استكبارستيز و شكست ناپذير است

ملتاستكبارستیزوشكستناپذيريم

امريكايي ها امس��ال همه تالش شان را كرده اند 
كه 13 آبان را براي مردم ايران به گونه اي ديگر 
معن��ا كنند؛ معن��اي هراس از تحري��م، هراس 
از انزوا، ه��راس از امريكا! مي گوين��د 13 آبان 
چني��ن مي كني��م و چن��ان، انگار ك��ه تحريم 
اقتصادي براي اين مردم حرف جديدي اس��ت! 
13 آبان امس��ال موعد بازگش��ت تحريم هاي 
امريكاست؛ تحريم هايي كه هيچ وقت به تمامي 
لغو نش��ده بودند كه حاال بخواهند برگردند. ما 
40 سال اس��ت با تحريم زيس��ته ايم. از اين رو 
13 آبان امس��ال براي ما اتف��اق جديدي از اين 
حي��ث نخواهد ب��ود. 13 آبان هم��ان 13 آبان 
همه س��ال ها و دهه هاي گذش��ته اس��ت، روز 
مرگ بر امريكا؛ امسال اما كمي محكم تر. دولت 
استكباری امريكا با دشمني های بيشتر و عيان 
شده عليه ملت ايران حاال صداي بلندتري را از 
آرزوي مرگ  و نيس��تي  به گوش خواهد شنيد 
و ما بازه��م فري��اد خواهيم زد كه مل��ت ايران  
همچنان   استكبارستيزم و شكست ناپذير است.  
تحريم هاي دارويي، نفتي، بانكي و ... چه بايد با 
استبداد و ستمگري و توحش مدرن جز آرزوي 
مرگ و نيس��تي؟ ملتي كه جز با زب��ان صلح و 
مدارا و برادري با مردم ديگر دنيا مواجه نش��ده 
و آغازگر هيچ جنگي نبوده و هميش��ه از امريكا 
آسيب ديده و زباني جز تهديد و فتنه و تحريم و 
مرگ از امريكا نديده، چه مواجهه اي بايد با اين 
دولت داشته باش��د؟! اين راز مرگ بر امريكاي 
مردم ايران است، نشانه اي از نفرت براي دولت 
امريكا و نه هراس و نه خط��اب به مردم امريكا. 
13 آبان تا وقتي كه دشمني هاي دولت امريكا 

با مردم ايران تمام نش��ود، همچنان روز »مرگ 
بر امريكا« است. 

   13 آبان تجلي قيام عاشوراست
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي به مناسبت 
فرا رسيدن 13 آبان اطالعيه اي صادر و از مردم 
عاش��ورايي ايران دعوت ك��رد تا با ش��ركت در 
»تظاه��رات ضد اس��تكباري يوم اهلل س��يزدهم 
آبان«، ضم��ن نمايش خش��م و نف��رت انقالبي 
عليه اس��تكبار جهاني، بر مواضع اصولي خود و 
آرمان هاي شهدا و امام شهيدان دوباره مهر تأييد 
زنند. اين مراسم ص�بح يك ش��نبه در س�راس�ر 
كش�ور برگزار مي شود. در تهران هم ساعت 9 و 
30 دقيقه در مقابل النه جاسوسي سابق امريكا 
در خيابان آيت اهلل طالقاني اين مراسم همچون 

سال هاي گذشته برگزار مي شود. 
در اين اطالعيه آمده اس��ت كه يوم اهلل سيزدهم 
آبان، روز اعالم پاي��داري و مقاومت جانانۀ ملت 
انقالبي اي��ران در برابر ظلم و ش��رارت امريكاي 
جنايتكار و تبلور خشم الهي، انقالبي و حماسي 
ملت حسيني و عاش��ورايي ايران عليه استكبار 
جهاني اس��ت. ش��عار »مرگ بر امريكا«، »مرگ 
بر انگليس«، »مرگ بر صهيونيس��م و اسرائيل« 
و »مرگ ب��ر اس��تكبار« امروز ملت عاش��ورايي 
ايران، ترجمان همان ش��عار »هيهات منا الذله« 
اباعبداهلل الحس��ين )ع( و لبيك به نداي جاودان 
»هل من ناصر ينصرني« امام حسين )ع( در ظهر 

عاشوراست. 
اين بياني��ه مي افزايد: 40 س��ال ايس��تادگي و 
مقاوم��ت و پاي��داري جانان��ۀ مل��ت قهرمان و 
ظلم ستيز ايران اسالمي در برابر 40 سال خباثت 

و ش��رارت و جنايت و تحريم ه��اي همه جانبه و 
ظالمانۀ امريكا پس از وقوع انقالب اسالمي، باعث 
بيداري ملت ها و جهانشمول شدن شعار »مرگ 
بر امريكا« و تنزل جايگاه امريكا در افكار عمومي و 
برمال شدن چهره خبيث و منافقانه آنان در سطح 

منطقه و جهان شد. 
    فضاح�ت سياس�ي امري�كا در ادعاي 

تحريم
محمدرض��ا پورابراهيم��ي، رئيس كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي هم ادعاي 
امريكايي ها در مورد تحريم ها را موجب فضاحت 
گفت: 13 آبان ماه امسال فضاحت سياسي براي 
امريكايي ها در زمينه ادعاي تحريم اقتصادي در 

به صفر رساندن فروش نفت خام ايران است. 
او در مصاحب��ه با ايرن��ا مي گويد: عص��اره تفكر 
انقالب اسالمي مبارزه با نظام سلطه است و تفكر 
سيدالشهدا )ع( به عنوان راهي كه امروز الگوي 
انقالب اسالمي است در ادبيات خودش يك شعار 
دارد و جوهره اين شعار نرفتن زير بار ظلم و زور 
است. 13 آبان نماد استكبارس��تيزی و مواجهه 
با دشمني اس��ت كه ادبيات منطقي و استدالل 

منطقي را نمي داند و نمي شنود. 
پورابراهيمي سپس به رئيس جمهور امريكا اشاره 
كرده و مي گويد: س��خنان اخي��ر رئيس جمهور 
سبكس��ر و جاهل امريكا و رفتار س��خيف وي با 
مردم دني��ا و رويكردي كه در م��راودات جهاني 
دارد نش��ان مي دهد جنس جري��ان امريكايي و 
جبهه اي كه با آنها همراه است جنس استكباري 
دارد. 13 آبان امسال يك تفاوت با سال هاي قبل 
دارد و آن اين اس��ت كه امريكايي ه��ا به اذعان 

خودشان مي خواهند تحريم هاي مرحله دوم را 
در زمينه موضوعات اقتص��ادي عليه جمهوري 
اسالمي ايران اجرا كنند. اين تهديدات براي ملت 
ايران تازگي ندارد و ما پيش بينی مي كنيم هيچ 
اتفاقي در اقتصاد ايران به دليل تحريم هاي امريكا 

نخواهد افتاد. 
وي در همين زمينه ادام��ه مي دهد: حركتي كه 
ام��روز اروپايي ها آغ��از كرده ان��د و اقداماتي كه 
كشورهاي بزرگي مانند چين، روسيه و هند انجام 
دادند و اظهارنظرهای اخير مقامات اين كشورها 
در ارتباط با عدم تبعيت از تحريم هاي اقتصادي 
امريكا در بحث فروش نفت موجب شد وزير امور 
خارجه امريكا اعالم كند ما شايد نتوانيم در 13 
آباني كه اعالم كرده بوديم فروش نفت را به صفر 
برس��انيم و اين اقدام ماه ها طول مي كش��د. اين 
نشان از شكس��ت بزرگ امريكا در تحريم نفتي 
ايران اس��ت و البته اقداماتي كه در داخل كشور 
از جمله اقدام ارزش��مند وزارت نف��ت در زمينه 
راه اندازی بورس نفت براي عرضه و فروش نفت 
خام جمهوري اس��المي ايران قابل تقدير است. 
 ای كاش اين اقدام وزارت نفت سال ها قبل انجام 
مي شد كه البته با تأخير هم قابل پذيرش است و 
در اينكه بتواند تحريم هاي دش��من را دور بزند 
نمونه اي از اقدامات داخلي همراه با عدم همكاري 

كشورهاي بزرگ با امريكايي ها است. 
   هدف امريكا ايجاد جو رواني در كش�ور 

ماست
علي اس��دي كرم، نماينده مردم ش��هر بابك در 
مجلس شوراي اسالمي هم در گفت وگو با فارس، 
با اش��اره به تعيين 13 آبان به عن��وان روز آغاز 
تحريم ها عليه ايران توس��ط امري��كا مي گويد: 
امريكا با اين كار دنبال ايج��اد يك جو رواني در 
جامعه ماس��ت تا از نتايج و ثمرات حاصل از اين 
جو رواني به نفع خود بهره برداري كند. با توجه به 
شرايط موجود، امريكا از نظر اقتصادي از اعمال 
تحريم هاي خود نخواهد توانست كاري از پيش 
ببرد، اما به دنبال آن است تا جو رواني ناآرامي را 

در كشور ايجاد كند. 
او هم به تجربه هاي قبلي عليه ايران اشاره مي كند: 
ما تجربه تحريم هاي قبلي را نيز داريم كه شرايط 
سخت تري از مرحله فعلي را براي ما ايجاد كرده 
بود و در آن زمان انسجام بيشتري عليه كشورمان 
توس��ط دش��منان ش��اهد بوديم كه عليه ايران 
صف آرايي كرده بودند، اما امروز ش��رايط امريكا 
آن شرايط قبل نيست. ديگر متحدان امريكا در 
تحريم هاي ش��رايطي فعلي، امريكا را همراهي 
نمي كنند و كش��ورهايي همچون چين و هند و 
روسيه كه نفت ما را خريداري مي كردند، امروز 
هم به اين رويه ادام��ه مي دهند. انتخاب روز 13 
آبان براي آغاز تحريم هاي جديد ايران از س��وي 
امري��كا نش��ان دهنده عصبانيت آنه��ا از روحيه 
استكبارستيزي ملت ايران است و ما اميدواريم 
كه با وحدت و همدلي در بين مردم و مسئولين و 
مقابل تحريم هاي امريكا از اين مرحله نيز همانند 

گذشته با موفقيت عبور كنيم. 

جمعي�ت عظي�م راهپيم�ا در 
اربعي�ن اع�ام ك�رد ك�ه هيچ 
مس�تبدي نمي توان�د برق�رار 
بماند و مبارزه با ظلم تا س�قوط 
شرك و كفر ادامه خواهد يافت. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، آي��ت اهلل 
محمدعل��ي موحدي كرمان��ي، 

خطيب جمعه تهران پيام اربعين را دوام نداشتن 
ظلم و ظالم خواند و درب��اره راهپيمايي اربعين 
خاطرنش��ان كرد: مرحبا به مل��ت آزاده ايران و 
سراسر جهان كه با اين عظمت به سمت مرقد امام 
حسين )ع( رفتند و پيروزي امام حسين را جشن 
گرفتند. موحدي كرماني گفت: امام حسين )ع( 
در يك مقطع نظام اموي را نابود كرد و در مقطع 
ديگر پاي��ه دائمي مبارزه با ظل��م را بنا نهاد. وي 
تصريح كرد: سرنوشت امريكا، رژيم صهيونيستي، 
وهابيت و هر ستمگر ديگري سقوط و رسوايي و 
سرنگوني است. البته اين جانيان تصور مي كنند 
كه مي توانند به اين مقاومت پايان دهند،  اما اين 

آرزو را به گور خواهند برد. 
موحدي كرماني در بخش ديگري از خطبه هاي 
نماز جمعه ته��ران خط��اب به دونال��د ترامپ 
رئيس جمه��ور امري��كا گف��ت: دوران قلدري و 
زورگويي رو به افول اس��ت ام��ا امريكا همچنان 
مي خواهد كش��ورهايي را كه مس��تقل تصميم 

مي گيرند، تنبيه كند. 
وي با اش��اره ب��ه حماي��ت تركي��ه و جمهوري 
آذربايج��ان از مواضع جمهوري اس��المي ايران 
در قبال تحريم هاي ظالمانه امريكا طي اجالس 
س��ه جانبه اظهار داش��ت: امروز جز چند رژيم 
منطقه اي هيچ كشوري از امريكا حمايت نمي كند 
و اولين بار اس��ت كه اروپا در برابر سياست هاي 
امريكا مكانيزم هايي براي اجتناب از تحريم هاي 

ايجاد مي كند. 

امام جمعه موقت تهران در بخش 
ديگري از س��خنان خ��ود عنوان 
داشت: خدا را شاكريم كه هر چه 
مي گذرد عربستان رسواتر مي شود 
و قتل جم��ال خاش��قجي منتقد 
عربستاني رژيم س��فاك سعودي 
را منفورتر كرده اس��ت. وي اظهار 
داشت: امريكا هم س��ردرگم مانده است كه چه 
كند؟  آيا از اين گاو ش��يرده ميليون ها دالر ديگر 
بگيرد و به او سالح بفروش��د؟ كه در اين صورت 
منفورتر مي شود يا اينكه اين رژيم كودك كش را 
منفورتر كند؟ موحدي كرماني در ادامه با اشاره 
به خطر مرگ ناشي از گرسنگي براي 14 ميليون 
يمني گفت: دنيا در اين ماجرا تماشاچي است و 
امريكا هم از جنايت ها عليه يمن حمايت مي كند 
و اين جنايت ها از سوي رژيمي صورت مي گيرد 
كه به دروغ خود را خادم حرمين شريفين دانسته 

اما در حقيقت خائن به آن است. 
وي با اشاره به شهادت جمعي از عزاداران اربعين 
حسيني در نيجريه عنوان داشت: گفته مي شود 
كه ارتش نيجريه وارد موضوع شده است در حالي 
كه كار، كار پليس است. امام جمعه موقت تهران 
با تأكيد بر اينكه دليلي ندارد يك مراسم مذهبي 
مورد حمله قرار گيرد،  گفت: پيش��نهاد مي كنم 
شيعيان با دولت نيجريه وارد مذاكره شوند و علما 
نيز با ارشادهاي خودشان مانع اين فجايع شوند. 
وي در ادامه با اخطار به دولت پاكس��تان جهت 
اقدام عاجل براي آزادي هر چه سريع تر مرزبانان 
ايراني به تحوالت اخير عراق اشاره كرد و عنوان 
داش��ت: مقاومت در عراق با كم��ك مرجعيت 
بيني استكبار را به خاك ماليد و نيروهاي صالح 
در پست هاي حساس نخس��ت وزيري، رياست 
جمهوري،  رياست مجلس و نمايندگي مجلس 

قرار گرفتند. 

رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كش�ور با بيان اينكه روز 13آبان 
روز مبارزه با اس�تكبار جهاني و 
روزي اس�ت كه بايد پرده از اين 
سياس�ت های پنهان و آش�كار 
دش�من برداش�ت، گفت: مثلت 
تروريسم به عربستان،  امريكا و 

رژيم صهيونيس�تي برمي گردد و روز مبارزه با 
استكبار جهاني روز مبارزه با اين مثلث است. 
به گزارش فارس، س��ردار غالمرض��ا جاللي در 
سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران 
افزود: 13آبان به عنوان مقابله با استكبار جهاني 
با محوريت امريكا متمركز و تعيين شده است و 
امريكا به عنوان مظهر تروريس��م و واژه هم افزا و 
سينرژيك بين تروريسم هر جا كه تروريسم است، 

اسم اين كشور هم مطرح مي شود.
 جاللي با بي��ان اينكه در جهان ام��روز با مثلثي 
مواجهي��م ك��ه سياس��تگذار، هدايت كنن��ده 
و خلق كنن��ده آن از ي��ك ط��رف و بهره ب��ردار 
و به كارگيرن��ده تروريس��م از ط��رف ديگ��ر و 
پشتيباني كننده مالي و تسليحاتي از طرف ديگر 
است، گفت: اين مثلث عربستان سعودي، رژيم 
صهيونيستي و امريكا است. امريكا مظهر تروريسم 
است و بخشي از سياست های امريكا در همه جاي 
دنيا با تروريس��م گره خورده و در منطقه عراق و 
سوريه داعش را خلق، تس��ليح و تجهيز و از آن 
حمايت سياس��ي، تبليغاتي و مال��ي كردند. وي 
افزود: امروز جاي پ��اي امريكايي ها در هدايت و 
حمايت از داعش ديده مي ش��ود و ش��اهديم كه 
هر جا داعش نيازمند كمكي است و هرجايي كه 
نياز اين را دارد كه فرمانده هانش جابه جا شوند با 
بالگردهاي امريكايي منتقل و جابه جا مي شوند و 
حتي در عملياتي نهايي در سوريه آنها هستند كه 
دفاع و حمايت از تروريسم انجام مي دهند. جاللي 

با بيان اينكه روز 13آبان روز مبارزه 
با استكبار جهاني و روزي است كه 
بايد پرده از اين سياست های پنهان 
و آشكار دش��من برداشت، گفت: 
عربستان همواره تروريست پرور و 
توليدكننده و پشتيبان تروريست 
بوده است. رژيم صهيونيستي هم در 
حوزه تروريسم اقدامات بسياري انجام داده و ترور 
دانشمندان هسته اي مان و خيلي از ترورهاي ديگر 
را يادمان نمي رود. وی  ب��ا تأكيد بر اينكه مثلت 
تروريسم به عربستان،  امريكا و رژيم صهيونيستي 
برمي گردد، تصريح كرد: روز مبارزه با اس��تكبار 
جهاني روز مبارزه با اين مثلث است. وي با بيان 
اينكه امسال در چهلمين سالگرد انقالب اسالمي 
با يك مبارزه آشكار با رژيم امريكا مواجه شده ايم، 
خاطرنشان كرد: امروز تهديدات عليه ما تركيبي 
از تهديدات عملي��ات رواني ب��راي به كارگيری 
رسانه عليه ما، تركيبي از عمليات شناختي براي 
اثرگذاري از جنس محتوا بر ذهن مخاطب و مردم 
در راستاي استراتژي جنگ اقتصادي براي بسيج، 
حركت دادن و تحريك مردم به اين حوزه از يك 
جهت و حوزه جنگ اقتصادي و اعمال تحريم هاي 
كااليي و بانكي از جهتي ديگر و حوزه امنيت به 
عنوان ارزشمندترين سرمايه و دارايي توليد شده 
توسط جمهوري اس��المي در منطقه محور اين 

تهديد تركيبي را شكل مي دهند. 
 جاللي در پايان ب��ا بيان اينكه ما تابس��تان داغ 
دشمن را براي آنها به يك تابستان مأيوس كننده 
تبديل كرديم، تصريح كرد: دشمن در اين زمينه 
كامالً شكست خورد و تمام تالش هاي امريكايي ها 
و منافقين و اذناب آنها در اين مدت براي رسيدن 
به اهداف شان با شكست روبه رو شد و ان شاءاهلل 
ادامه اين مبارزه را هم براي دش��من با شكست 

مواجه خواهيم كرد. 

خطيب نماز جمعه تهران: 

پيام اربعين تداوم مبارزه تا نابودي ظلم است
رئيس سازمان پدافند غيرعامل: 

سياست های امريكا با تروريسم گره خورده 
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