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دسيسه فتنه گران در حريم مرجعيت 
آنچه اخيراً در خص��وص يكي از مراجع بزرگوار تقليد از س��وي برخي 
جريان هاي معارض و حام��ي فتنه گران اتفاق افت��اد و منجر به تذكر 
دلس��وزانه آيت اهلل يزدي ش��د، بهانه اي ش��د كه در زمين��ه تالش و 
دسيس��ه هاي جريان  هاي معارض و واگرا در جهت تأثيرگذاري روي 
ذهن و باور بزرگان و فراز و فرودها در اين عرصه و عكس العمل و واكنش 
فرهيختگان و خواص ويژه كه نقش��ي محوري را در بين مردم دارند، 

مورد واكاوي قرار گيرد. 
واقعيت تلخ تاريخي حاكي از آن اس��ت كه در بس��تر تاريخ شاهد آن 
بوده ايم كه جريان هاي معارض و مقابل با حركت انبيا، ائمه)عليه السالم( 
 و مرجعيت در دوران غيبت از طرق مختلف و درصدد تأثيرگذاري در 
ذهن و باور و تغيير محاس��بات و در نتيجه تغيي��ر در عملكرد و رفتار 
شخصيت هايي كه در جايگاه مرجعيت و هدايت مردم قرار داشته اند، 

بوده اند. 
قرآن نمونه هاي زيادي از دسيس��ه هاي مخالف��ان، معارضان، كفار و 
مش��ركان را كه درصدد تأثيرگذاري روی ذهن و باور و رفتار رهبران 
ديني و كساني كه در جايگاه مرجعيت ديني و فكري يا خواص فرهيخته 
بوده اند، براي عبرت گيري ديگران اش��اره مي كند. اش��اره به داستان 
حضرت آدم و تالش ش��يطان در جهت تأثيرگ��ذاري، تالش فرزندان 
يعقوب در جهت نف��وذ روي حضرت يعقوب و چندين م��ورد ديگر از 

نمونه های اين حركت به شمار مي آيد. 
ماجراي تالش جبهه معارض در جهت تأثيرگذاري روي ذهن پيامبر 
اعظم)ص( از جمله موارد مهم است. اين ماجرا نشان مي دهد مخالفان 
حتي از پيامبر هم نگذش��تند و نااميد نش��دند تا چه رسد به ديگران. 
ْتَناَك لََقْد ِكدَتّ تَْرَكُن  جالب اينجاست كه قرآن مي فرمايد: َولَْوالَ أَن ثََبّ
إِلَْيِهْم َشْيًئا َقلِياًل؛ اگر تو را ثابت قدم نكرده بوديم نزديك بود اندكي به 
آنها نزديك شوي. از اين آيه و آيه بعد مي توان دو نكته را استفاده كرد؛ 
نكته اول اينكه  قرآن خطاب به پيامبر مي گويد اگر قدرت بازدارندگي 
در تو نبود نزديك بود اندكي به آنها تمايل پيدا كني، يعني كس��اني 
كه در جايگاه رهبري يا مرجعيت هستند، بايد نسبت به جبهه مخالف 
شناخت داشته باشند و داراي اس��تحكام دروني باشند تا تحت تأثير 

قرار نگيرند. 
نكته ديگر اينكه قرآن مي گويد اگر به آنها نزديك مي شدي، عذابت در 
دنيا و آخرت دوبرابر بود. البته بيان اين ماجرا به عنوان هشدار و درس 
عبرت براي همه خواص بوده كه مع االس��ف تكرار اش��تباهات در اين 
عرصه نشان مي دهد، تاريخ و هشدارها براي خواندن است نه براي عبرت 
گرفتن. ماجراي تالش منافقين، جريان نهضت آزادي و ديگر جريان ها و 
عناصر غير انقالبي و ليبرال در جهت تأثيرگذاري روي حضرت امام)ره( 
و واكنش ايشان در برابر اين القائات نش��ان از جديت جبهه مخالف و 

هوشمندي و قدرت عكس العمل امام در برابر دسيسه ها بوده است. 
پرداختن موضوع در عص��ر غيبت و تالش عوام��ل منحرف در جهت 
تأثيرگذاري روي ذهن چهره هاي ذي نفوذ از علما و ديگران و وارد كردن 
لطمات سنگين به جنبش ها و نهضت ها همچون نهضت مشروطيت و 
نهضت ملي ايران و بيان سريال تكراري اشتباهات گذشته نوشتار را به 
درازا مي كشاند لذا داس��تان را وا مي گذاريم و به تكرار سريال در عصر 
انقالب مي پردازيم. ت��الش منافقين براي تأثيرگ��ذاري روي ذهن و 
رفتارآيت اهلل طالقاني و جدا كردن او از امام و ايجاد يك جريان  موازي و 

واكنش تند آن مرحوم درقبال آنها از مصاديق اين دسيسه هاست. 
چه جريان ها و عناصري آقاي منتظري ش��اگرد و دست پرورده و اميد 
امام)ره(  را به يك چهره منفور و مطرود تبديل نمودند و چرا و چگونه 
اين عناصر قدرت طلب براي دس��تيابي به اهداف سياسي خود، او را از 
هستي ساقط كردند؟ مطالعه كتاب خاطرات جناب آقاي ري شهري و 
مرور سير جريان دردناك آنچه اطرافيان و به ويژه سيد مهدي هاشمي بر 
سر ايشان آوردند دل هر انساني را به درد مي آورد كه تا كي بايد انقالب، 
نظام، اسالم و حوزه هاي علميه و ساحت مرجعيت درگير اين ماجراي 

اسف انگيز باشد و چه كساني بايد در اين وادي قرباني شوند. 
در اين مقاله بنا بر دامن زدن به موضوع اخير نيست اما سخن اين است 
كه چرا بايد تاريخ تكرار شود  و چرا بايد اش��تباهاتي كه خواص عصر 
اميرمومنان علي عليه اسالم در قبال ايش��ان انجام دادند تكرار شود؟ 
چگونه  عده اي زير نام پيامبر و با ش��عار مردم گرايي در برابر جانشين 
پيامبر ايستادند و مردم را براي جنگ با آن حضرت به صحنه آوردند 
و با هر وس��يله حتي سوءاستفاده از همس��ر پيامبر همه توان خود را 
براي قداست زدايي از امامت و حذف واليت و دين از جامعه به ميدان 
آوردند و چرا در اين عرصه از يك گروه و جمع معدود قدرت طلب، يك 
جناح ساختند و با اعتباربخشي تصنعي خود،  زمينه ساز شكل گيري 
جريان اعتزال و ساكتين با ش��عار ميانه روي شدند كه اين جمعيت با 
سكوت خود باعث تضعيف رهبري شدند و همين است پاسخ موال به 
حارث بن حوط كه بين دو جناح كه يكي بر محور واليت و حق بود و 
ديگري جبهه باطل كه در برابر ولي خدا ايستاده بودند، متحير مانده 
بود و به حضرت عرض كرد تص��ور مي كني من اصح��اب جمل را بر 
باطل مي دانم. حضرت پاس��خ داد تو نگاهت به جلوي پاي توست و به 
افق باالتر نگاه نمي كني، تو حق را نمي شناسي تا اهلش را بشناسي و 
باطل را نمي شناسي تا اهلش را بشناس��ي و تأكيد حضرت بر اين بود 
كه حق و باطل معيار دارد. با لباس و شعار و امثال اينها می توان حق و 
باطل را از هم تفكيك نمود. دردناك تر از اين تحير،  اين بود كه حارث 
گفت: نمي شود من در جبهه اعتزال و ساكتين همچون سعدبن مالك 
و عبداهلل عمر همانند آنها سكوت كنم. پاسخ حضرت اين بود كه: »سعد 
و ابن عمر نه حق را ياري كردند و نه در برابر باطل ايستادند.« در اين 
ميان هنگامي كه مردان مردي همچون عمار و مالك اشتر و ديگر ياران 
واليت مدار و انقالبي علي عليه السالم  به اين جماعت عهدشكن زبان 
به اعتراض مي گشودند كه چرا از مقدس��ات سوءاستفاده مي كنيد، با 
حمالتي مواجه مي ش��دند كه چرا به صحابه پيامبر توهين مي كنيد؟ 
امروز هم با قصه پرغصه تكرار اش��تباهات تاريخي مواجه هستيم و به 
كساني كه در دفاع حقيقي از حريم مرجعيت تذكر دلسوزانه مي دهند 
آنها را متهم به توهين به مرجعيت مي كنن��د درحالي كه بنا بر عرف 
جاري اگر رئيس جمهور هم بخواهد با مراجع و از جمله آيت اهلل شبيري 
زنجاني ديدار كنند بايد با تعيين وقت قبلي به محضر مراجع شرفياب 
ش��وند اما اين جماعت نه تنها به اين ع��رف و آداب عمل نكردند بلكه 
مرجع بزرگوار را در تهران به منزلي دعوت و جمعي در خدمت ايشان 
حاضر شدند، عكس گرفته و به بيرون منتقل نمودند. سؤال اينجاست 
كه اگر جلسه خصوصي بوده و دعوت شاگرد و استادي در ميان بوده 
چرا عكس گرفتيد و منتشر كرديد؟ با توجه به اينكه اين واقعه اولين 
و آخرين نخواهد بود، ضرورت ايج��اب مي كند  برخی اطرافيان  دقت 
بيشتري در جهت حفظ حريم مراجع بزرگوار به عمل آورند تا حريم 

آنان هميشه سالم و دور از شائبه بماند. 

علي سعيدي شاهرودي

با اظهار نظر شوراي نگهبان قانون اساسي

CFT با 20 ايراد به مجلس بازگشت

ش�وراي نگهبان قانون اساسي مصوبه مجلس 
درباره پیوس�تن ايران به كنوانس�یون تأمین 
مالي تروريس�م ، را ب�ا 20 ايراد ب�ه خانه ملت 
بازگردان�د، ت�ا نماين�دگان مجلس ب�ار ديگر 
در مع�رض ي�ك تصمی�م ديگ�ر در اي�ن باره 
ق�رار بگیرند. نظر ش�وراي نگهبان ب�ه معناي 
آغاز دوب�اره پروس�ه بررس�ي اي�ن اليحه در 
مجل�س ش�وراي اس�امي و ارج�اع احتمالي 
آن به مجمع تش�خیص مصلحت نظام اس�ت. 
به رغم اينكه در زمان تصويب اين اليحه در مجلس 
برخي از حقوقدانان در خصوص مش��كالت جدي 
حقوقي و شرعي در اين اليحه هشدار داده بودند، با 
اين حال برخي اميد داشتند كه فشار دولت از جمله 
جلس��ات مقامات دولتي با اعضاي شوراي نگهبان 
بتواند اين شورا را راضي به تأييد اين اليحه كند.  با اين 
حال عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 

در توئيتي از رد اين اليحه در اين شورا خبر داد. 
»عباسعلي كدخدايي« همچنين در گفت وگويی با 
ايرنا با توضيحاتي در اين باره گفت: شوراي نگهبان 
در اليحه CFT ايرادات قانون اساسي و خالف شرع 
اعالم كرد، همچنين اعضاي ش��ورا مواردي از اين 
اليحه را داراي ابهام مي دانند. وي در پاس��خ به اين 
سؤال كه آيا بيشتر ايرادات شوراي نگهبان محتوايي 
است يا شكلي، يادآور شد: بيشتر ايرادات محتوايي 
است. قائم مقام دبير شوراي نگهبان، ايرادات اين شورا 

نسبت به اليحه CFT را حدود ۲۰ مورد دانست. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ايرادات خود را به اين شورا ارسال كرده است، 

اظهار داشت: بله، اين هيئت به صورت مستقل نظرات 
خود را به ما اعالم كرد كه بيشتر ايرادات در مورد عدم 
انطباق با سياست هاي كلي بود كه ما اين ايرادات را 
به مجلس ارجاع داديم. كدخدايي ادامه داد: شوراي 
نگهبان براساس بند ۲ اصل 11۰ قانون اساسي اين 

ايرادات را به مجلس ارجاع داد. 
CFT پاسخ به يك شبهه درباره   بررسي    

البته قبل از اعالم رسمي شوراي نگهبان زمزمه هايي 
در خصوص قانوني شدن مصوبه مجلس با تعلل اين 
شورا مطرح شده بود. ريشه اين ادعا نيز به اصل 94 
قانون اساسي برمی گردد كه مي گويد كليه مصوبات 
مجلس شوراي اس��المي بايد به ش��وراي نگهبان 
فرستاده شود و شوراي نگهبان نيز موظف است آن را 
حداكثر ظرف 1۰ روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با 
موازين اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و 
چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس 
بازگرداند. در غيراين صورت مصوبه قابل اجراست. 
البته در اين ميان ش��وراي نگهبان مي تواند 1۰ روز 
ديگر نيز از مجلس وقت بگيرد كه به نظر مي رس��د 
شوراي نگهبان در پايان اين مهلت ۲۰ روزه آن را رد 
كرده است. با اين حال برخي از اصالح طلبان مدعي 
هستند كه مهلت مزبور براي شوراي نگهبان قانون 

اساسي پايان يافته است. 
بهرام پارسايي،   عضو فراكسيون اميد در همين باره 
مي گويد: ۲4روز از تصوي��ب CFT مي گذرد. البته 
شوراي نگهبان مي تواند 1۰ روز مهلت بخواهد كه از 
مجلس اين مهلت را خواسته اما االن اين مصوبه قانوناً 
قابليت اجرايي دارد و ديگر مصوبه در اختيار شوراي 
نگهبان نيست. اما به نظر مي رسد كه حساب و كتاب 

برخي نمايندگان در اين باره غلط است. محمد علي 
پور مختار، عضو كميسيون حقوقي وقضايي مجلس 
به خبرنگار جوان مي گويد: شوراي نگهبان دقيقاً در 
مهلت قانوني در خصوص اين مصوبه اظهار نظر كرده 
و تمام مراحل قانوني درباره آن رعايت شده است. وي 
افزود: مهلت شوراي نگهبان در خصوص بررسي يك 
مصوبه دقيقاً از زماني شروع مي شود كه اين مصوبه با 
نامه رسمي رئيس مجلس به شورا ارسال مي شود و نه 
از زمان تصويب و اين در حالي است كه برخي زمان 

تصويب را معيار قرار مي دهند. 
    بررسي مجددCFT در كمیسیون امنیت  

با بازگشت اليحه CFT به مجلس بايد فرآيند رفع 
نواقص و مشكالت اين اليحه بار ديگر از نقطه اول 
شروع شود. حش��مت اهلل فالحت پيش��ه، رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
در همين ب��اره و در گفت و گو ب��ا خبرنگار جوان 
مي گويد: شوراي نگهبان نزديك به ۲۰ ايراد به اين 
اليحه وارد كرده كه بخش مهم��ي از اين ايرادات 
مرتبط با مغايرت آن سياست هاي كلي نظام ابالغي 
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. وي 
افزود: ما ت��الش مي كنيم تا در اولي��ن فرصت در 
جلسات كميس��يون امنيت ملي ايرادات فوق را با 
حضور نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بررسي كنيم. اما به نظر من تصميم نهايي در اين 
باره در مجمع تشخيص گرفته خواهد شد. رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ادامه داد: بايد در اين باره تمام شرايط و همچنين 
مصالح كشور مورد دقت قرار بگيرد تا تصميم گيری 

صحيحي صورت بگيرد. 

   ترديد در تصويب مجددCFT  در   مجلس
با اين حال نكته مهم ديگر اين است كه اين اليحه 
بايد بار ديگر در صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
تصويب شود. اين به معناي اين است كه مسير پر فراز 
و نشيب قبلي در خصوص CFT بايد بار ديگر تكرار 
شود و مشخص نيست كه اين اليحه بار ديگر بتواند 

اين مسير را به سالمت رد كند. 
دفعه قبل نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز 
يك ش��نبه 15 مهر ماه با الح��اق دولت جمهوري 
اسالمي ايران به كنوانس��يون بين المللی مقابله با 
تأمين مالي تروريس��م )CFT( موافقت كردند. در 
اين رأی گيری از مجم��وع ۲71 نماينده حاضر در 
جلس��ه، 143 رأی مواف��ق، 1۲۰ نماينده مخالف 
و پنج نماينده رأی ممتنع به الح��اق ايران به اين 
كنوانسيون دادند. اين اليحه شامل يك مقدمه، ۲8 
ماده و يك پيوست است و بر اساس آن جمهوري 
اسالمي ايران الحاق به كنوانسيون بين المللی مقابله 
با تأمين مالي تروريسم را با شروطي پذيرفت. حاال 
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز در 
گفت و گو با جوان درباره اينك��ه اين اليحه بتواند 
مجدداً تأييد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را 

بگيرد ابراز شك كرد ه اند. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين 
شهر با اشاره به مخالفت بخش زيادي از مجلس 
با تصويب دوب��اره اين اليحه مي گوي��د: در دور 
قبلي برخي اميدواري ها نس��بت ب��ه مؤثر بودن 
سازوكارهای پيشنهاد ش��ده از سوي غرب براي 
دور زدن تحريم هاي امريكا س��بب شد تا برخي 
از نمايندگان با اغم��اض در خصوص اليحه فوق 
برخورد كنند. وي افزود: متأسفانه كم كاری ما در 
خصوص تشريح ابعاد اين ماجرا نتوانست ماهيت 
بي فاي��ده اين س��ازوكار را روش��ن كند. حاجي 
دليگاني گفت: اين بار در گفت و گو با نمايندگان 
متوجه شده ام كه بس��ياري از نمايندگان ديگر 
اميدي به اي��ن راه ح��ل ندارند. ج��واد كريمي 
قدوسي، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي 
اسالمي نيز در گفت و گو با جوان به همين نكته 
اشاره مي كند و مي گويد: بيانيه اخير گروه اقدام 
مالي در خصوص ايران و اقدام��ات مختلفي كه 
ايران براي خروج از ليست سياه بايد انجام دهد 
به خوبي نش��ان مي دهد كه اين طرح از ايرادات 
فراواني برخوردار است. اين نماينده مجلس ادامه 
داد: ليست ايرادات شوراي نگهبان كه حدود ۲۰ 
مورد است، نشان مي دهد كه نواقص اين اليحه 
بسيار بيشتر از آن است كه مجلس بتواند ايرادات 
آن را رفع كند. البته مشكالت فوق به مغايرت آن 
با سياست هاي كلي نظام باز مي گردد كه قباًل هم 
مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين موضوع 
هشدار داده بود. احمد اميرآبادی ديگر نماينده 
مجلس نيز در خصوص اين ماج��را بر اين نكته 
تأكيد مي كند كه اين بار مجلس هوشيارانه تر در 
خصوص اليحه فوق تصميم خواهد گرفت و عمل 
اروپايي ها به تعهدات خود در خصوص ايجاد يك 

نهاد مالي جديد را مدنظر قرار خواهد داد. 

 2 طرح ويژه مجلس براي مقابله با تحريم ها
 طرح   تحريم تحريم کنندگان
 نفت ايران تا 10 سال آينده

مجلس شوراي اس�امي به عنوان قانونگذار براي تسهیل اقدامات 
پیشگیرانه دولت طرح ها و پیشنهاداتي را در پیش دارد كه مي توان 
از آنها تحت عنوان آماده باش مجلس براي مقابل�ه با تحريم ها ياد 
كرد؛ طرح هايي كه هر يك به نوبه خود مي تواند اوالً از آس�یب هاي 
احتمالي تحريم هاي جديد امريكا جلوگیري كند و از طرفي ديگر، 
قدمي ب�راي مقابله با اقدام�ات خصمانه ترامپ علیه ايران باش�د. 
بر همين اساس جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرحي را 
تدوين كرده اند كه بر اساس آن كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم  

عليه ايران تنبيه مي شوند. 
به گزارش فارس، در اين طرح كه داراي چهار بند و يك تبصره اس��ت، 

آمده: 
 1( كليه كش��ورهايي كه به تبعيت از اياالت متحده امري��كا از خريد و 
فروش نفت يا هر كاالي ديگر از ايران خودداري يا با اعمال محدوديت در 
معامالت شهروندان يا دولت متبوع خود با دولت و شهروندان جمهوري 
اسالمي ايران در تحريم جمهوري اسالمي ايران با امريكا همكاري نمايند، 
كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم عليه ايران محسوب مي شوند و 

مشمول تنبيهات مقرر شده در اين قانون مي گردند. 
۲( دولت موظف است هر ش��ش ماه يك بار فهرست كشورهاي همكار 
امريكا در اعمال تحريم عليه ايران را به گمركات كشور و مناطق آزاد ابالغ 

و از طريق رسانه ها منتشر كند. 
3( از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه واردات كاالهاي مصرفي از امريكا و 
كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم عليه ايران از طريق گمركات يا 

مناطق آزاد ممنوع است. 
تبصره: فروش نفت و گاز ايران به كشورهاي موضوع اين قانون به مدت 1۰ 
سال از آخرين باري كه هر كشور در فهرست كشورهاي همكار امريكا در 

اعمال تحريم عليه ايران قرار گيرد، ممنوع مي باشد. 
از س��وي ديگر جمعي از نمايندگان طرحي را به منظ��ور حذف دالر از 
معامالت بين المللي در مجلس تهيه و تدوي��ن كردند. نصراهلل پژمان فر 
با اعالم اين خبر گفت كه حذف دالر از معامالت بين المللي كش��ورمان 

ازجمله اقداماتي است كه بايد هرچه زودتر اجرايي شود. 
در طرح ح��ذف دالر كه از ي��ك تعريف، 4۰ بند و يك تبصره تش��كيل 

مي شود، آمده است: 
تعريف: منظور از دالر در اين قانون واحد پولي اياالت متحده امريكاست. به 

موجب اين قانون كه ۶۰ روز پس از تصويب الزم االجرا خواهد بود. 
1( هرگونه معامله دولتي و خصوصي با دالر ممنوع است. 

۲( دارندگان دالر تا تاريخ اجراي اين قانون فرصت دارند دالر خود را به كاال 
و ريال يا ساير ارزها تبديل كنند. 

3( از تاريخ اجراي اين قانون هرگونه دالر امريكا در ايران در حكم ارز قاچاق 
محسوب مي گردد و دستگاه هاي مسئول موظفند با هرگونه دالر مكشوفه 

و نگهدارندگان آن برابر قوانين قاچاق كاال و ارز برخورد نمايند. 
4( وزارت خارجه مكلف است با رايزني مس��تمر و فشرده با كشورهاي 
مختلف به ويژه كشورهايي كه مورد تحريم اياالت متحده قرار كرفته اند، 
ايجاد ائتالف جهاني براي تحريم دالر و حذف دالر از معامالت بين المللی 
را پيگيري و گزارش پيش��رفت كار را هر سه ماه به كميسيون اقتصادي 

مجلس شوراي اسالمي ارسال كند.
تبصره: اين قانون عطف بماسبق نمی شود لكن قراردادهايي كه پيش از 
تصويب اين قانون منعقد شده و ما بازاي آن دالر است، در هنگام تمديد يا 

تجديد مي بايد به ارزهاي ديگر تغيير يابد.
 

 رئیس مجلس شوراي اسامي: 
ترامپ کوچک تر از آن است
 که ايران را به زانو درآورد

مل�ت اي�ران نش�ان خواه�د داد ك�ه ترام�پ كوچك ت�ر 
آورد.  در  زان�و  ب�ه  را  ايرانی�ان  ك�ه  اس�ت  آن  از 
به گزارش ايرنا، علي الريجاني در جلس��ه علني دي��روز مجلس افزود: 
13 آبان به نماد مقاومت ملت ايران در برابر استكبار تبديل شده است و 
همان طوری كه رهبر معظم انقالب روز گذشته سه واقعه مهم )ماجراي 
كاپيتوالسيون و مخالفت ش��جاعانه امام، حركت انقالبي دانشجويان و 
حركت انقالبي دانش آموزان( را توضيح دادند، جلوه اي از مبارزات ملت 
عليه رفتارهاي استكباري امريكا را نشان مي دهد. وي افزود: نزديك به 
8۰ سال اس��ت كه دولت امريكا در امور داخلي ايران دخالت مي كند و 
نمونه هايي از خيانت ها و جنايت ها عليه اين ملت را به وفور شاهد بوده ايم. 
رئيس مجلس خاطرنشان كرد: امريكا مطمئن باشد امروز نيز ملت ايران 
نشان خواهد داد كه آقاي ترامپ كوچك تر از آن است كه بتواند ايران را 
از پاي درآورد، همان طور كه ايرانيان، صدام را تا نابودي تعقيب كردند و 
همان گونه كه آنها تروريست هاي مزدور داعش را تا نابودي تعقيب كردند 
بر جانيان كاخ سفيد، خسران و پشيماني مستولي خواهند كرد. الريجاني 
تأكيد كرد: امروز ملت ها از اخاذي و س��لطه طلبی امريكايی ها به ستوه 

آمده اند و به دنبال خالصي از اين دولت شر هستند. 
الريجاني با اشاره به دسيسه هايي كه از سوي امريكايی ها در سال هاي 
نخست انقالب به اجرا درآمد، گفت: با همه هزينه هايي كه براي انقالب 
نوپاي اسالمي داشت ره به جايي نبرد. وي همچنين گفت: رمز توفيقات 
ملت در مقابل حجم ماجراجويی متنوع امريكا شناخت ملت از ظلم و جور 
شيطان بزرگ و اعتماد به تفكر و هدايت هاي امام و توافق در ايستادگي در 
مقابل دشمن بود. وي افزود: گذشت زمان نشان داد كه تصميم و انتخاب 
مردم منطقي و معقول و بسيار پرثمر براي آينده كشور بود؛ تصميمي كه به 
همه متجاوزان ديروز و امروز آموخت كه هركس قصد تجاوز و اشغال خاك 
ايران را داشته باشد، تصميم به نابودي خود گرفته است، چرا كه ملت ايران 
همان قومي را كه صدام را تا مرحله نابودي تعقيب كرد هر متجاوز ديگري 

را نيز معدوم خواهد كرد. 
رئيس مجلس ادامه داد: اكنون آقاي ترامپ همچون صدام قصد ستيز با 
ملت ايران گرفته است. او مي خواهد مستقيماً ملت ايران را مورد ستم و 
شكنجه قرار دهد. او به ستيز با ملت ايران به خصوص كودكان و زنان ايران 
آمده است. وي تصريح كرد: دولت نااهل و غيرمعقول فعلي امريكا اسباب 

تمسخر سياستمداران دنيا شده است. 
عضو ش��وراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: ملت ايران با رهبري داهيانه 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با همبس��تگي هرچه بيشتر راه حفظ عزت و 
استقالل را پي خواهد گرفت و در اين ش��رايط رعايت وحدت صفوف و 
همگرايي قواي مختلف و جريان هاي سياسي بيش از هر زمان ضرورت 
دارد و اميدواريم در اين ش��رايط حس��اس عقالي جريان هاي مختلف 
سياسي راهبري درستي داشته باشند.  نمايندگان پس از پايان سخنان 

رئيس مجلس، شعار مرگ بر امريكا سر دادند. 
 

نماينده ويژه پوتين به تهران سفر مي کند
الكس�اندر الورنتی�ف، نماينده وي�ژه رئیس جمهوري روس�یه در 
امور س�وريه براي دي�دار و گفت وگو ب�ا دريابان علي ش�مخاني، 
نماين�ده مق�ام معظ�م رهب�ري و دبی�ر ش�وراي عال�ي امنی�ت 
ملي جمه�وري اس�امي اي�ران ام�روز به ته�ران س�فر مي كند. 
به گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي، گفت وگ��و و رايزني در 
خصوص پيش��برد ابتكارهاي سياس��ي، نظامي و امنيتي مش��ترك و 
همچنين بررس��ي روند همكاري هاي دو و چندجانبه در حوزه مقابله با 
تروريسم و پايان دادن به بحران س��وريه از جمله اهداف سفر الورنتيف 

به تهران است. 

      ايرنا: وزير اطالع��ات در پيامي 13 آبان را ي��ادآور درايت و تدابير 
آگاهی بخش و دورانديشانه امام خميني )ره( به منظور رسوايي و برمال 
كردن توطئه هاي ش��يطان بزرگ، امريكاي جنايتكار دانست و تأكيد 
كرد: دسيس��ه امريكايي ها همچون توطئه هاي قبل سرنوش��تي جز 

شكست، رسوايي و سرافكندگي آنها نخواهد داشت. 
     فارس: دبيركل حزب مؤتلفه اس��المي: راه بازگشت اصحاب فتنه 
اين است كه تبري خود را از توطئه امريكا اعالم كنند و به دامان ملت 
باز گردند. اين عده تا زمان��ي كه در طرح توطئه امريكا بس��ر مي برند 
هيچ راهي براي بخشش يا نجات از چاهي كه خود را در آن انداخته اند 

متصور نيست. 

ژه
وی

آخونديدادگاهميرودیاشهرداري؟ 
 افش��اني، ش��هردار تهران در حالي كه مدت شهرداري اش به 
يك سال هم نرسيد، بايد برود. او بازنشسته است و با قانون جديد 
منع به كارگيری بازنشستگان، ديگر نمي تواند شهردار باشد. در 
ليست بلندبااليي كه شوراي شهري هاي پايتخت براي انتخاب 
شهردار جديد )به عنوان پنجمين شهردار و سرپرست شهرداري 
تهران در يك سال پس از قاليباف( نوشته اند، عباس آخوندي، 
وزير مستعفي مسكن و راه و شهرسازي در صدر است و بيشترين 
تعداد موافق را دارد. اين در حالي است كه در روزهاي گذشته 
خبر رسيد كه تعدادي از نمايندگان پي طرح شكايت از آخوندي 
هستند. حجت االسالم احد آزادي خواه، نماينده مردم مالير در 
مجلس گفته كه »جمعي از نمايندگان درحال تهيه و تنظيم 
ش��كوائيه اي براي عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي 
هستند. اسناد متعددي درباره عملكرد آقاي آخوندي دراختيار 
نمايندگان است كه همين اسناد دليل امضاي طرح استيضاح 
وي توسط بسياري از نمايندگان شد. اسناد را جمع آوری كرده و 
در اختيار قوه قضائيه قرار مي دهيم تا دستگاه قضايي به اتهامات 
مطرح درباره آخوندي رس��يدگي كند؛ امروز مردم ش��كايات 
متعددي از وزارت راه و شهرسازي به خصوص در حوزه مسكن 

دارند كه وزير بايد پاسخگوي آنها باشد.« 
مشكل آخوندي براي شهردار ش��دن البته فقط اين نيست. او 
از افشاني كه به دليل بازنشس��تگي بايد برود، سه سال پيرتر 
است و از مرز بازنشستگي كه ۶۰ سال است، عبور كرده است. 
از همه اين موارد گذشته، يادآوري برف زمستان 9۶ كه دو روز 
همه راه هاي مواصالتي تهران و حتي دو فرودگاه امام و مهرآباد 
را بست، كافي نيست تا روشن شود او نمي تواند شهردار خوبي 
باشد؟! ۲5 سال است دنبال مسكن اجتماعي است و حتي يك 
آجر از آن شروع نكرده است! او چگونه مي خواهد شهر تهران را 

اداره كند؟ از پروژه هاي ناتمام و يا هرگز شروع نشده  مسكن و 
راه جواب اين سؤال روشن است. 

احمد حكيمي پور، دبيركل حزب اراده ملت مي گويد كه »تنها 
دستاورد رويه كنوني شوراي شهر براي انتخاب شهردار جديد 
حاش��يه، خبر و جنجال پيرامون مديريت ش��هري است. « و 
بعد خبر عجيبي مي دهد: »متأسفانه بسياري از اشخاصي كه 
نامشان بين گزينه هاي تصدي ش��هرداري تهران بود، از اين 

موضوع اطالعي نداشتند!«
ازجهانگيريقهرمانتااشتباهجهانگيري!

روزنامه آرمان در سرمقاله خود آورده كه »»حال و روز آقاي 
جهانگيري در كابينه دوم از همان روزهاي اول خوب نبود و 
آن شب كه با چهره خس��ته از دالر 4۲۰۰ توماني در صفحه 
تلويزيون پرده برداش��ت در جمعي از همش��هريان كرماني 
نشسته بودم كه به اتفاق گفتند اين تصميم دكتر جهانگيري 
نيست. رنگ رخساره گواهي مي داد از سر ضمير.  و از فرداي 
آن روز نوعي حركت زيركانه از باب اطالع رس��انی به صورت 
جهنده در سايت هاي مختلف از ارز جهانگيري ياد مي كردند. 
ارزي كه نه متعلق به حاج اس��حاق بود و نه س��ر ضمير او در 
لحظه اعالم نرخ نش��انه اي از اراده و تصميم او داشت. « چرا 
اين اصرار است كه آن تصميم، تصميم جهانگيري نبود؟ در 
جمالت بعدي روشن مي ش��ود چرا مي خواهند جهانگيري 
از اين تصميم تبرئه ش��ود: »ارز جهانگيري كار خود را كرد و 
سرنوشت اقتصاد كشور را در هزار توي نوسانات ارزي آشفته 
ساخت. نرخي كه در همان آغاز بيش از 5۰۰ تومان از قيمت 
آخرين روزهاي ثبات ارزي بود و اين افزايش آغازي شد بر رها 
شدن قيمت ارز تا مرز 19 هزار تومان و قيمت ارز جهانگيري 
به طنز گزنده بازار تبديل شد. مهم نيست چه كسي يا كساني 
و با چه انگيزه خواه مثبت يا خداي ناكرده منفي قيمت ارز را 

4۲۰۰ تومان اعالم كردند، اما اين قيمت به نام نامي اسحاق 
جهانگيري در تاريخ اقتصاد كش��ور ثبت شد كه هنوز هم به 
سخره از ارز جهانگيري ياد مي شود. « و در ادامه، سخن گفتن 
صريح از انتخابات 14۰۰ نش��ان مي دهد ك��ه اصالح طلبان 
نگران كانديداي شان در انتخابات رياست جمهوري سال بعد 
هستند:  »آيا جهانگيري در آستانه فصل سرد تحريم ها و تنگ 
شدن فضاي اقتصادي در پي هجمه و هجوم ترامپ به اقتصاد 
كش��ورمان دريادلي مي كند و در حاش��يه مي ماند و آرامش 
كابينه اي را كه در دس��تان نوبخت و واعظي و نهاونديان قرار 
دارد، بر حضور پررنگ خود ترجيح مي دهد يا خروش كويري 
او عزم رفتن را بر قرار ترجيح مي دهد... نمي دانم ارزش ماندن 
دارد يا عطاي آن معاونت را به لقايش ببخشد و خود را مهياي 
رزمي كند كه در سال 14۰۰ زمانه تغيير كليدداری پاستور، 

نوبت آن مي رسد. بسم اهلل.« 
اما نكته بامزه آنكه همين روزنامه آرمان فرداي شبي كه دالر 
4۲۰۰ توماني را جهانگيري اعالم ك��رد، تيتر يك خود را در 
حالي با افتخار، به ارز تك نرخي و دالر 4۲۰۰ توماني اختصاص 
داد كه كل تيتر روي تصوير بزرگی از اسحاق جهانگيري كار 
ش��ده بود. آن زم��ان اصالح طلبان فك��ر مي كردند تصميم 
فوق العاده ای اخذ ش��ده و تحول اقتصادي به وجود مي آيد و 
اين افتخار را به نام جهانگيري سند زدند. حاال كه روشن شده 
چه فاجعه اي در بازار ارز رقم خورد، مي خواهند بگويند تقصير 
جهانگيري نبود. در اين مسير آنقدر جهانگيري را باال مي برند 
كه در عبارتي كه مي تواند حتي توهين به رئيس جمهور تلقي 
ش��ود، در روزنامه آرمان آمده كه »ظاهراً در دور دوم رياست 
جمهوري آقاي روحاني، نق��ش و جايگاه آقاي جهانگيري تا 
پايان دوره، فعاليت انتخاباتي بود كه مقتدرانه پاسخ رئيسي و 
قاليباف را بدهد و نردباني بشود كه آقاي روحاني با پا گذاشتن 

بر شانه هاي او دوباره كليد پاستور را در اختيار بگيرد. «

     دفاعی

رئیس هیئت  مديره برگزاري رزمايش مشترک 
پدافند هوايي با عنوان »مدافعان آسمان واليت 
۹۷« از برگزاري اين رزمايش از امروز به مدت دو 
روز در گستره بزرگي از آسمان كشور خبر داد. 
به گزارش فارس، اميردريادار حبيب اهلل سياري، 
رئيس هيئت مديره برگزاري رزمايش مش��ترك 
پدافند هوايي در نشست خبري خود با اعالم اين 
خبر گفت: اين رزمايش با حضور قرارگاه پدافند 

خاتم االنبيا)ص(، نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي و بخش��ي از نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران در گس��تره اي به اندازه 
5۰۰ هزار كيلومترمربع و در بخش هايي از شمال، 
غرب، شرق و مركز كش��ور از امروز آغاز مي شود. 
وي در خص��وص اهداف برگ��زاري اين رزمايش 
تصريح كرد: نيروهاي مسلح ما همواره بايد براي 
دفاع از آب، خاك و آسمان كش��ور آماده باشند 

و در راس��تاي همين حفظ امنيت آسمان ميهن 
اس��المي مان بود كه قرارگاه پدافند هوايي خاتم 
االنبيا)ص( تش��كيل ش��د. عالوه بر آن، نيروي 
هوافضاي سپاه پاس��داران و نيروي هوايي ارتش 

نيز در اين خصوص مسئوليت هايي دارند. 
امير دريادار س��ياري از جمله اه��داف اصلي اين 
رزمايش را ارتقاي سطح توان يگان هاي پدافندي 
عنوان ك��رد و اف��زود: در اين گون��ه رزمايش ها، 

مهارت كاركنان مورد س��نجش قرار مي گيرد و 
تجربيات زيادي از نيروهاي قديمي تر به عناصر 
جوان منتقل مي شود. وي خاطرنشان كرد: تمام 
سامانه هاي حاضر در اين رزمايش بومي هستند 
و اصوالً يكي از كاركردهاي چنين رزمايش هايي 
تست مهمات، موشك ها و س��امانه هاي جديد و 
البته س��امانه هايي اس��ت كه ما از گذشته آنها را 

دراختيار داريم. 
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