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افولیکابرقدرت!

براي درک بهتر ماهيت و توان رژيم کنوني امريکا شايد آخرين سخنان 
نيکي هيلي در دوران تصدي اش به عنوان نماينده امريکا در سازمان ملل 
بهترين گواه باشد، آنجا که مي گويد مأموريت من، ديوانه نشان دادن ترامپ 
براي ترساندن کشورها بود. او مي افزايد ترامپ را تندمزاج تصوير مي کردم 

تا طرف ديگر را بترسانم. 
اين س��خنان نيکي هيلي را چند روز قبل از او آنتونيو گوترش، دبيرکل 
سازمان ملل متحد در گفت وگو با مجله »آتالنتيک« که روز پنج شنبه 22 
شهريور منتشر شد، به گونه اي ديگر که بيانگر افول قدرت نرم امريکاست 
بيان کرده و گفته اس��ت: »من فکر مي کنم که قدرت نرم امريکا در حال 
حاضر رو به کاهش است«.  برخالف رؤساي جمهور سابق امريکا، گفتار و 
رفتار تيم جديد حاکم بر کاخ سفيد به رياست دونالد ترامپ، نقاب را از چهره 
اين رژيم کنار زده و ماهيت اصيل و واقعي امريکا را براي جهانيان آشکار 
ساخته است. رئيس جمهوري که هيچ ابايي از بيان واقعيت سلطه طلبانه 
امريکا نداشته و صراحتاً از دوشيدن و غارت اموال و ثروت کشورهاي زير 
سلطه و تحقير آنها سخن به ميان مي آورد، رژيمي که عامل اصلي بسياري 

از جنايات عليه بشريت در شش دهه اخير بوده است.
رهبر معظم انقالب اس��المي در بيان��ات خود در جم��ع دانش آموزان و 
دانشجويان در روز شنبه 12 آبان ماه به درستي اين واقعيت را تبيين کردند 
و با اشاره به شرايط امريکا در جهان فرمودند: در يک نگاه وسيع تر، قدرت 
و اقتدار و هيمنه امريکا در دنيا رو به افول و زوال است و امريکاي امروز به 

مراتب ضعيف تر از امريکاي چهار دهه قبل است. 
ايشان با اشاره به اذعان بسياري از سياسيون و جامعه شناسان معتبر دنيا 
مبني بر فرسوده شدن و از بين رفتن »قدرت نرم« امريکا گفتند: قدرت 
نرم امريکا به معناي »اقناع و قبوالندن نظر خود به کش��ورهاي ديگر«، 
اکنون در ضعيف ترين موقعيت ممکن قرار دارد، به خصوص از زمان روي 
کار آمدن رئيس جمهور فعلي امريکا نه تنها ملت ها بلکه دولت هاي اروپا، 
چين، روسيه، هند، آفريقا و امريکاي التين نيز با تصميم هاي امريکا صراحتاً 
مخالفت مي کنند. ايشان خاطرنشان کردند: اکنون نه تنها اقتدار معنوي و 
قدرت نرم امريکا رو به افول اس��ت، بلکه اقدامات رئيس جمهور عجيب و 
غريب فعلي امريکا »ليبرال دموکراسي« را نيز که پايه تمدن غرب است، 

بي آبرو کرده است.
خبرگزاري امريکاي��ي يونايتدپرس چندي پي��ش و در جريان برگزاري 
کنفرانس تهران براي صلح سوريه طي گزارشي به موقعيت ويژه ايران و 
متحدانش در منطقه غرب آسيا پرداخته و نوشته بود: امريکا در اين منطقه، 
به جايگاه دوم سقوط کرده، چراکه مي بينيم در مذاکرات مسئله مهمي 
مثل سوريه، راهش نمي دهند. در زمينه ابعاد افول قدرت سخت امريکا به 

مصاديقي چند مي توان اشاره کرد. 
روزنامه امريکايي واشنگتن پس��ت در تحليلي در روزهاي اخير، تصميم 
پنتاگون در کاهش حض��ور نظامي امريکا در منطق��ه را به دليل هراس 
نيروهاي نظامي امريکايي از واکنش ايران در صورت وقوع درگيري احتمالي 
عنوان کرد. اين روزنامه افزوده است: اين در حالي است که ايران دست کم 
هزار قايق تندروي مسلح دارد و قادر است هزاران مين دريايي را در آب هاي  
منطقه کار بگذارد. براس��اس برآورد مقام هاي امريکايي، ايران مي تواند 
هزارمين دريايي را در کمتر از يک هفته در منطقه کار بگذارد. المانيتور با 
اشاره به حمله موشکي اخير سپاه پاسداران انقالب اسالمي به »مقر داعش« 
در سوريه نوشت: حمالت موش��کي ايران نشان داده که اين کشور بر باال 
بردن دقت تسليحات خود متمرکز شده است. اين تهديدي براي نيروهاي 
امريکا و ارتش کشورهاي حاشيه خليج )فارس( است. المانيتور به نقل از 
مايکل المن، عضو ارشد مؤسسه بين المللي مطالعات راهبردي ادامه داد: 

هدف ايران باال بردن هزينه ها براي امريکا و اسرائيلي هاست. 
گزارش نشريه »اکونوميست«، داليل خالي کردن صحنه را بهتر روشن 
مي کند. اين نشريه با اشاره به اينکه توان نظامي امريکا در حال فرسايش 
است، نقاط ضعف ارتش امريکا را برشمرده و آسيب پذير بودن کشتي هاي 
نيروي دريايي امريکا در مقابل موش��ک هاي زمين به دريا، ضعف ارتش 
امريکا براي حفاظت از پايگاه هاي هوايي منطقه اي اين کش��ور در برابر 
حمالت غيرمنتظره، آسيب پذيري هواپيماهاي امريکا در مقابل سامانه هاي 
ضدهوايي م��درن و ناکارآم��دي جنگنده هاي امريکايي در شناس��ايي 
موش��ک هاي قابل حمل را از جمله نقاط ضعفي مي دان��د که در صورت 
برطرف نشدن مي تواند جايگاه اين کشور را تضعيف کند. ورود مستقيم 
امريکا به جنگ هاي افغانستان و عراق و همچنين ورود غيرمستقيم به 
بحران هاي سوريه و يمن از داليل ديگر کاهش جايگاه ابرقدرتي اين کشور 
است. امريکا با داشتن مدرن ترين جنگ افزارها و حتي با کمک متحدان 
اروپايي خود نتوانست گروه طالبان را شکست دهد و حال و روز افغانستان 
فعلي به خوب��ي گوياي اين حقيقت اس��ت که سياس��ت هاي امريکا در 
افغانستان به شکست منجر شده و منفعتي براي کاخ سفيد به دنبال نداشته 
است. شکست ارتش امريکا در افغانستان و عراق اعتماد به نفس نيروهاي 
نظامي امريکا را کاهش داده و آنها را از درگير شدن در جنگ هاي آتي نگران 
کرده است.  در عرصه افول قدرت نرم امريکا نيز مصاديق کمتر از قدرت 
سخت نيست، به ويژه آنکه در سال هاي اخير به دليل اقدامات ترامپ امريکا 
در عرصه بين المللي تنهاتر شده است. نظرسنجي مؤسسه »پيو« نشان 
مي دهد ديدگاه مردم جهان درباره امريکا منفي تر از گذشته شده و عملکرد 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا موجب شده تا حتي در کشورهاي متحد 

واشنگتن هم اعتماد افکار عمومي به اياالت متحده کاهش يابد. 
تالش اروپا براي خروج از سلطه امريکا به بهانه مخالفت با راهبرد امريکا 
در خروج از برجام از جلوه هاي ديگر تضعيف قدرت نرم امريکاس��ت که 
بازتاب هاي گسترده اي داشته است. براس��اس گزارش فايننشال تايمز، 
هايکو ماس، وزير امور خارجه آلمان در يک نش��ريه آلماني زبان نوشت: 
اروپا نبايد به امريکا اجازه دهد که مانند آقاباالسر عمل کند. به همين دليل 
ضروري است که ما استقالل اروپا را از طريق ايجاد کانال هايي براي انجام 
پرداخت هايمان، مستقل از امريکا حفظ کنيم. بايد صندوق اروپايي پول 
را مستقل از سيستم سوئيفت برپا کنيم. برونو لومير، وزير اقتصاد فرانسه 
هم روز جمعه 1۳ مهرماه تحريم هاي امريکا عليه ايران را فرصتي براي اروپا 
مي داند تا نهادهاي مالي مستقل خود را داشته باشد. برونو لومير تصريح 
کرده است: واشنگتن نمي تواند تصميم بگيرد که آيا ما مجاز به تجارت با 

ايران هستيم يا نه. 
عرصه عراق نيز يکي از مظاهر افول قدرت امريکاست. القدس العربي، نشريه 
عرب زبان چاپ لندن با اشاره به اينکه امريکا در عراق ۳ بر صفر به متحدان 
ايران باخت، آورده اس��ت: ايران در تحوالت عراق ۳ بر صفر از امريکا جلو 
افتاده و به مراتب نفوذ بيشتري از امريکا دارد. پس از پايان فاز طوالني مدت 
انتخاب برهم صالح به عنوان رئيس جمهور عراق و عادل عبدالمهدي به 
عنوان مأمور تشکيل کابينه، فعاالن شبکه هاي اجتماعي در عراق، دائماً 
جمله ۳ بر صفر به نفع ايران را تکرار مي کنند. روزنامه »معاريو«، چاپ رژيم 
صهيونيستي نيز در همين ارتباط در گزارشي از رويکرد رژيم صهيونيستي 
در قبال پرونده هاي منطقه و تهديدهاي آن انتقاد کرده و نوش��ته است 
»ائتالف سه گانه ميان اسرائيل، عربستان و امريکا به طرز فاجعه باري در 
تمامي جبهه ها چه در مقابل لبنان، سوريه و عراق و چه در مقابل ايران و 

يمن شکست خورده است.
 در حالي که ترامپ بار ها بر شکست سياست هاي امريکا در منطقه غرب 
آسيا)خاورميانه( به رغم 7 هزار ميليارد دالر تأکيد کرده است، کارشناس 
خبرگزاري امريکايي يونايتدپرس در گزارش��ي از ناکامي هاي امريکا در 
منطقه مي نويسد: »من به عنوان يک کارشناس امور خارجي بر اين باورم که 
اضمحالل قدرت جهاني امريکا در هيچ کجا  مثل تحوالت خاورميانه تا اين 
اندازه مشهود و آشکار نبوده است. اين روند تغيير موازنه قدرت امريکا موقتي 
و زودگذر نخواهد بود. ديگر زمانه اي که امريکا پرنفوذترين نيرو در منطقه به 
شمار مي رفت، سپري شده و دوران پرهيبت گذشته قابل بازگشت نخواهد 

بود و امريکا بايد خود را با اين وضعيت رو به اضمحالل وفق دهد.«

 عباس حاجي نجاري

رئیس جمهور ب�ا قدرداني از همه تالش�گران 
در عرصه اقتصاد کشور، اقتصاد را خط مقدم 
مبارزه با توطئه هاي امریکا دانست و تأکید کرد: 
امروز با وحدت و تالش مضاعف تحریم ها را دور 
مي زنیم و سرمایه هاي خارجي را برمي گردانیم 
مي کنی�م.  پش�یمان  را  امریکایي ه�ا  و 
دکتر روحاني روز گذش��ته در دي��دار معاونان و 
مديران وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي گفت: 
مسير رشد اقتصادي را با مهار کردن تورم دوباره 
آغاز مي کنيم. هيچ کس فکر نکند شرايطي که اين 
روزها با آن مواجه هستيم به همين صورت ادامه 
پيدا مي کند، بلکه اين روند با وحدت و همدلي به 
پايان خواهد رس��يد. وي تأکيد کرد: ما با نيروي 
جديد از تحريم ها عبور مي کنيم، همان طور که در 
ماه هاي اخير سه مرحله مقابل امريکا ايستاديم و 
پيروز شديم. چند درصد مردم مي دانند؟ کسي 
نمي داند چون رس��انه هاي م��ا موفقيت ها را باز 

نمي کنند. صداوسيما بايد اين مسائل را به مردم 
بازگو کند و مردم بايد بدانند که س��ه بار در برابر 
ابرقدرتي چون امريکا پيروز شديم. در يک دعواي 
5 ميليارد و 900 ميليون��ي در ايتاليا عليه امريکا 
پيروز شديم، در يک دعواي صالحيت برجام در 
دادگاه الهه به پيروزي رسيديم و درگرفتن حکم 
موقت در برابر امريکا پيروز شديم. اين پيروزي ها 

را چه کسي مي داند؟ 
   تحریم هاي غیرقانون�ي را با افتخار دور 

مي زنیم
رئيس جمهور گفت: توان اين را داريم که تحريم ها 
را دور بزنيم و با افتخار هر تحريم غيرقانوني را دور 
مي زنيم. روحان��ي افزود: با اينکه ش��رايط توليد 
سخت تر شده و در شرايط حساسي قرار گرفته ايم، 
اما مي توانيم توليد را به حرکت درآوريم و در اين 
بازاري که تقاضاي خوبي دارد، صادرات را افزايش 
دهيم. وي گفت: در گذشته کارشناسان اقتصاد 

درباره قيمت ارز گله مي کردند که اگر قيمت به 4 
هزار و200 تومان برسد، ايران گلستان مي شود و 
صادرات ما رونق ويژه اي خواهد گرفت. حاال بايد 
بگوييم که در بازار دوم قيمت ارز به 7 هزار و 200 

تومان رسيده است. 
روحاني در ادامه با بيان اينک��ه همه علم اقتصاد 
فقط در دانشگاه تهران نيس��ت، گفت: در مقابل 
صاحب��ان تجربه بايد متواضع باش��يم و به حرف 
آنها گوش کني��م. رئيس جمهور افزود: به راحتي 
مي توانيم از اين مسير سخت عبور کنيم، فروش 
بنگاه هاي دولتي وظيفه شما مديران است. بورس 
و فرابورس را به طور مرتب تش��ويق کرده ام و به 
نيروهاي مس��لح و نهادها مي گويم که بايد اموال 
خود را بفروش��ند و واگذار کنند. مديريت ها بايد 
واگذار ش��ود و به اين ش��کل بايد بازار سرمايه را 
ترويج کنيم تا به بانک ها و توليد کمک شود و اميد 

مردم افزايش پيدا کند. 

   در شرایط جنگ هستیم
رئيس جمهور گفت: بايد حس کنيم در ش��رايط 
جنگ اقتصادي هستيم. آن زمان صدام بود و در 
حال حاضر ترامپ است. روحاني با بيان اينکه بايد 
مش��وق ها را زياد کنيم، تصريح کرد: نبايد غصه 
بخوريم که فالن س��رمايه گذار اروپايي رفته، آيا 
برمي گردد يا برنمي گردد. س��رمايه گذار از جاي 
ديگر داريم. باي��د اين س��رمايه گذاران را جذب 
کنيم، سرمايه گذار هست. کشورهاي ديگر هستند 
و مسئوالن برخي کشورها به ما قول داده اند که ما 
به جاي آنها مي آييم، اما اين موضوع نيازمند کار 
و تالش اس��ت. رئيس جمهور اضافه کرد: معموالً 
در ايران نمي دانم چگونه اس��ت که با اروپا بسيار 
راح��ت کار مي کنيم و جاده ما به اروپا هميش��ه 
آزادراه بوده، اما وقتي از اروپا مي خواهيم به آسيا 
چرخش کنيم، اين جاده ما مشکل پيدا مي کند و 
از اتوبان خارج مي شود. روحاني با بيان اينکه بايد 
با دنيا کار کنيم، اظهار داشت: سرمايه در بسياري 
از جاها وجود دارد. فکر نکنيد که سرمايه فقط در 
اروپا و امريکاست. سرمايه زياد است و ما بايد راه 
جذب و اعطاي مشوق هاي آن را پيدا کنيم و آنها 

را در اين شرايط به کشور بياوريم. 
رئيس جمهور با بيان اينکه ما در ش��رايط جنگ 
هستيم، تصريح کرد: در زمان جنگ حساب اين 
نبود که ساعت خواب، چه زماني است. زماني که 
عمليات شروع مي شد ديگر ساعتي در کار نبود و 
از آن نيمه شبي که عمليات آغاز مي شد تا حداقل 
48 و 72 ساعت آتش مداوم وجود داشت، نه وقت 
تعويض نيرو بود و نه وقت استراحت، چگونه ما آن 
عمليات ها را پيش برديم و کشور را پيروز کرديم و 

براي مردم افتخار آورديم.
 رئيس جمهور ادام��ه داد: در حال حاضر نيز بايد 
احساس ما اين باشد که در شرايط جنگ اقتصادي 
هستيم و رو به روي يک دشمن غدار ايستاده ايم. 
آن زمان صدام بود و حاال ترامپ است. فرقي ندارد 
بايد بايستيم و پيروز شويم. روحاني تصريح کرد: 
خداوند ما را پيروز مي کند اگر ب��راي رضاي او و 
اگر براي راحتي خلق او و م��ردم او تالش کنيم. 
خداوند موفقيت را نصيب م��ا مي کند و اميدوار 
هس��تيم که در دوره جديد وزارت امور اقتصادي 
و دارايي بتواند با موفقيت فراواني مسئوليت خود 

را به پيش ببرد. 

فرمانده نیروي هوافضاي سپاه مطرح کرد
سامانههايبوميپیشرفته

ویژگيبرجستهرزمایشپدافندهوایي
مقابله با موشک هاي کروز با به کارگیري 
سامانه هاي ضد کروز در رزمایش پدافند 
هوایي والیت97 به خوبي تمرین ش�د. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��ردار اميرعل��ي 
حاج��ي زاده، فرمانده ني��روي هوافضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در حاشيه 
برگزاري مرحله نهايي رزمايش مشترک 

پدافن��د هوايي 97 در منطقه پدافندي عاش��وراي س��پاه به تش��ريح 
اقدامات صورت گرفت��ه در اين رزمايش پرداخت. س��ردار حاجي زاده 
برگزاري رزمايش پدافندي در وس��عت بيش از 500 هزار کيلومتري 
از خاک ايران اس��المي را نشان از گس��تردگي اين رزمايش دانست و 
اظهار کرد: در اين رزمايش سامانه هاي دفاع هوايي بومي و ايراني سپاه 
و ارتش به صورت تلفيق��ي و ترکيبي به اج��راي مأموريت پرداختند. 
وي به کارگيري تجهيزات و س��امانه هاي پدافندي روز با نشان ايراني 
را از وجوه برجس��ته رزمايش پدافند هوايي 97 عنوان و تصريح کرد: 
در اين رزمايش نيروهاي جوان آموزش ديده و حرفه اي که در فرآيند 
انتقال تجربه نسل هاي گذشته ورزيده شده اند، به خوبي توانستند به 
اجراي مأموريت هاي محوله بپردازند. حاجی زاده به طراحي سناريوي 
رزمايش نيز اشاره و اظهار کرد: با رصد عملکرد نيروهاي متخاصم در 
منطقه پيراموني جمهوري اسالمي ايران، سناريوهايي بر اساس فرضيه 
عملکردي دش��من طراحي گرديد که بحمداهلل تمامي اهداف از پيش 
تعيين شده در اين سناريوها به طور کامل محقق شد. وي افزود: کليه 
مراحل اين رزمايش شامل استقرار و گس��ترش فرا معمول، برق آسا و 
سريع سامانه ها که در مرحله مقدماتي رزمايش به انجام رسيد؛همچنين 
عمليات کش��ف، شناس��ايي، رهگيري، انهدام و جن��گ الکترونيک و 
درگيري و رزم پدافند هوايي در بخش هاي مختلف هواپايه و زمين پايه، 

به نحو مطلوب و اطمينان بخشي به انجام رسيد. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه به کارگيري تجهيزات و س��امانه هاي 
بومي از جمله سامانه موشکي س��وم خرداد با قابليت تحرک پذيري و 
توان تاکتيکي باال و نيز درگيري با چند هدف به طور همزمان را از وجوه 
برجسته اين رزمايش توصيف و تصريح کرد: مقابله با هواپيماهاي دور 
ايستا که هدف خود را از فاصله بيش از 100 کيلومتري با رها کردن بمب 
مورد اصابت قرار مي دهند و نيز مقابله با موشک هاي کروز با به کارگيري 

سامانه هاي ضد کروز در اين رزمايش به خوبي تمرين شد. 
سردار حاجی زاده در پايان با تأکيد بر اينکه اين رزمايش نماد باشکوهي 
از وحدت، يکپارچگي، همدلي و هم افزايي توان پدافندي ارتش و سپاه 
براي مقابله با هرگونه تهديد دش��من را به نمايش گذاشت، گفت: در 
چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي با بهره گيري از تجارب چهار دهه 
تحريم تسليحاتي کشور و تکيه بر توان و ظرفيت هاي داخلي و بومي، 
تجهيزات و سامانه هاي پدافندي روز با نشان ايراني از ايده تا محصول 
توليد و توانمندي ها و آمادگي هاي دفاعي ميهن اسالمي برابر تهديدات 

احتمالي و متصور در حد اطمينان بخشي ارتقا يافته است. 

محسن رضایي در جمع خبرنگاران:
درصورتاصرارمجلس

CFTبهمجمعتشخیصميآید
دبیر مجمع تش�خیص مصلحت نظام گفت: در صورتي که مجلس 
ایرادات شوراي نگهبان در خصوص الیحه CFT را نپذیرد، این الیحه 
به مجمع تش�خیص مصلحت نظام خواهد آمد و بررسي مي شود. 
به گزارش خبرگزاري فارس، محس��ن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در حاشيه مراسم »آخرين نبرد« که در دانشگاه صنعتي 
شريف برگزار شد، گفت: در صورتي که مجلس ايرادات شوراي نگهبان 
در خصوص اليح��ه CFT را نپذيرد، اين اليحه به مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام خواهد آمد و بررسي مي شود. 
وي درباره سؤال ديگري پيرامون بررسي اليحه CFT در هيئت عالي 
نظارت يادآور ش��د: وظيفه هيئت عالي نظارت بررسي تمام مصوبات 
دولت، مجلس و قوه قضائيه براي تطبيق با سياس��ت هاي کلي نظام و 
اصالح مغايرت ها است. رضايي اظهار داشت: لوايح و قوانيني که توسط 
شوراي نگهبان مغاير با قانون اعالم مي شود بر اساس قانون اساسي به 

مجلس بازمي گردد و رفع ايراد مي شود. 

ژه
وی

مقایس��هش��وراينگهبانباامریكادر 
روزنامهدولت

گرچه حس��ن روحاني معتقد اس��ت بايد در شرايط سخت 
اقتصادي بيش��تر به فکر وحدت باش��يم، اما روزنامه دولتي 
ايران روز گذشته با مقايسه ش��وراي نگهبان با دولت امريکا 
نش��ان داد همچون باقي همفکران خود عالقه اي به وحدت 
در کشور ندارد. روزنامه ايران افت شاخص ها در بورس تهران 
را نه تقصير وضعيت نامناسب اقتصادي و نه تقصير بازگشت 
تحريم ها، بلکه تقصير شوراي نگهبان انداخت و اين شورا را 
تلويحاً بدتر از دولت امريکا دانس��ت که بار فشار خارجي را 
مضاعف مي کند: »ساعت 11 روز يک ش��نبه، 1۳ آبان 97؛ 
ورق در بورس تهران که از س��اعات ابتدايي صبح رش��دي 
900 واحدي را تجربه مي کرد به يک باره برگشت. پايان روز 
شاخص ها بيش از 5۳0 واحد افت کرده بود. زمينه اين ريزش 
نه 11 هزار کيلومتر آن طرف تر در واشنگتن بلکه چند صد متر 
پايين تر از ميدان فردوسي ايجاد شده بود. جايي که شوراي 
نگهبان اليحه CFT را که يکي از لواي��ح چهارگانه مرتبط 
با FATF اس��ت، با 20 ايراد مختلف رد کرد. بدين ترتيب 
روزي که قرار بود نقطه آغاز دور دوم تحريم هاي امريکا باشد، 
در ايران با اين نگراني به پايان رسيد که آيا قرار است برخي 
تصميمات داخلي بار فش��ارهاي خارجي را مضاعف کند؟« 
در گ��زارش روزنامه ايران البته هيچ دلي��ل اقتصادي آورده 
نشده که افت شاخص بورس به دليل تصميم شوراي نگهبان 
باشد. با هيچ اقتصادداني هم در اين گزارش صحبت نشده که 
توضيحي بدهد، چه آنکه اساساً گزارش يک گزارش سياسي 
اس��ت و مس��ئله اي اقتصادي را بهانه کرده تا هدف سياسي 
را پيش بب��رد. البته روزنامه ايران در اقدامي پوپوليس��تي و 
طبق مشي دولت مي تواند افت شاخص بورس را بهانه کند 

تا بگويد تصميم شوراي نگهبان نادرس��ت بوده، اما تنظيم 
وضعيت اقتصادي از جمله وظيفه ش��وراي نگهبان نيست و 
دولت مسئول آن است. آن هم با بند کردن اقتصاد کشور به 
کنوانسيون هاي غربي اتفاق نخواهد افتاد. پيش تر هم حاميان 
دولت منتقدان برجام را هم نوا با اسرائيل مي دانستند. با اين 

حجم از توهين ها اميد به وحدت هم دارند؟! 


اصالحطلبانمتهمقتلهايزنجيرهاي
دو توئيت از حسام الدين  آش��نا در مورد پرونده قتل هاي 
زنجيره اي در دولت اصالحات باب بحث در مورد اين پرونده 
را باز کرده است. روزنامه ش��رق تالش کرده با تيتر کردن 
يک جمله از توئيت آش��نا و تيتر اول ک��ردن همان جمله 
روي عکس بزرگي از حس��ام الدين آش��نا توپ قتل هاي 
زنجيره اي را در زمين س��ازمان قضايي نيروهاي مس��لح 
بيندازد: »بايد سؤاالت س��خت را از آقاي نيازي پرسيد«. 
آشنا روز يک ش��نبه در پاس��خ به توئيتي، درباره ماجراي 
قتل هاي زنجي��ره اي توضيحاتي ارائه کرده و نوش��ته بود: 
»مطمئن هستم که وزير وقت اطالعات نه در آن جنايات 
دخيل بوده و نه از آمران آن خبر داشت. من در همان سال 
1۳77 در روزنامه هاي انتخاب و جمهوري اس��المي با نام 
مستعار » بهمن شناسا« مطالب الزم را در اين باره نوشته ام. 
اين پرونده به سخت ترين و خشن ترين وجه ممکن مورد 
رسيدگي قرار گرفت. آنچه در س��ازمان قضايي نيروهاي 
مس��لح اتفاق افتاد، به هيچ وجه کمتر از اصل قتل ها نبود. 
روزي بايد از آقاي نيازي سؤاالت س��ختي پرسيد. « وزير 
وقت اطالعات دري نجف آبادی بود که پدر همس��ر حسام 
الدين آشنا است و خود او هم در وزارت اطالعات بوده است. 
اما اينکه آشنا از بي گناهي دري نجف آبادی مي گويد، در 

واقع پاسخ به اصالح طلبانی است که وزير وقت اطالعات را 
با فضاسازي هاي رواني و رسانه اي مقصر اين پرونده جلوه 
دادند و با تأکيد بر اينکه او از دولت اصالحات نيست، او را 
مجبور به استعفا کردند. آنها چه کس��اني بودند؟ حاميان 
دولت اصالحات و همه اصالح طلبان؛ کساني که متحدان 
امروز و شايد ديروز حسام الدين آشنا هستند. توئيت هاي 
بعدي آش��نا هم اتفاقاً سمت و س��وي اتهام را سمت آنان 
مي برد، گرچه روزنامه ش��رق تالش کند هم��ه چيز را به 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح ربط دهد و اين سؤال مطرح 
اس��ت که وقتي وزير وقت اطالعات طبق نظر حسام آشنا 
بي گناه بوده است، اصالح طلبان چه مشکلي با او داشتند 
که دس��ت به تصفيه اش از دولت اصالحات زدند؟ آشنا در 
توضيحات بعدي حتي معتقد است خاتمي، رئيس جمهور 
وقت هم کاناليزه شده و ذهنيت او را تغيير دادند: »در همان 
مقاله تحت عنوان »س��ناريوي دراز کردن حکيم باشي« 
توضيح داده شده که متهمان در طراحي اوليه خود احتمال 
لو رفت��ن را پيش بيني ک��رده بودند و پس از دس��تگيري 
يکصدا وزير وقت را به عنوان آمر معرفي کردند تا يک خط 
انحرافي در رسيدگي ايجاد کنند. اما واقعيت اين است که 
وزير پس از اعتراف کاظمي به اين جناي��ت و اطمينان از 
صحت اعتراف، مراتب را مستقيما به رئيس جمهور اطالع 
دادند. تا آنجا که من مي دانم متهمان پيش از دستگيري با 
يک واسطه به رئيس جمهور دسترسي پيدا کرده و از طريق 

مديريت برداشت، ذهن ايشان را جهت داده بودند. «
آشنا مستقيماً مي گويد متهمان قتل هاي زنجيره اي، به وزير 
وقت اطالعات حمله کردند؛ حمله کنندگان به وزير هم که 
اصالح طلبان بودند! حاال الزم است روزنامه شرق توييت هاي 

شديد حسام آشنا را بخواند!

آقايدادستانازاینادعاخواهیدگذشت؟
ادامه از صفحه اول

جواب موسوي به عنوان پيروز انتخابات )نه شکست يا تقلب(: »تجمعات 
چشمگير هفته هاي گذشته احتماالً ماهيت ساختار قدرت را به نحوي 
بنيادين دگرگون خواهد س��اخت. در واقع اين کار با فش��ار بر رهبري 
مبني بر عقب نشيني در افکار عمومي صورت خواهد گرفت.« حاال که 
پيروز انتخابات با تجمعات )سازماندهي شده( دنبال تغيير »ماهيت« 
و »س��اختار قدرت« به ص��ورت »بنيادين« بوده اس��ت چگونه امثال 
خاتمي از گفتن 8 ميليون تقلب – که سرنوشت انتخابات را هم عوض 

نمي کند- خجالت نمي کشند؟
سؤال خبرنگار: جناب موس��وي اگر در انتخابات شکست بخوريد )نه 
تقلب( به اين جوانان که در خيابان ها رقص کنان و شادند چه خواهيد 

گفت، اصاًل به همه طرفدارانتان چه خواهيد گفت؟
و جواب موسوی طراحي حزب مش��ارکت را لو مي دهد، که در هر دو 
صورت شکست  و پيروزی)نه تقلب( ما مردم را به خيابان خواهيم آورد. 
موسوي: »پيام من قباًل به آنان رسيده است )يعني سازماندهي است( 
تغيير از مدتي قبل آغاز شده است، پيروزي در انتخابات بخشي از اين 
تغيير است، بخش هاي ديگر )بخش هاي ديگر چيست؟( ادامه خواهد 
يافت و هيچ عقبگردي در کار نخواهد بود.« وقتي ش��خص موس��وي 
مي گويد اگر شکست بخورم )نه تقلب( عقبگردي در کار نخواهد بود و 
بخش هاي ديگر ادامه خواهد يافت، نخبگان اصالح طلب چه پاسخي 
به افکار عمومي دارند؟ نه تنها پاسخي ندارند که حيا، آزادگي و حريت 

را هم قي کرده اند؟
اصرار اصالح طلبان بر دوگانه تقلب – پيروزي در 1۳88 و سازماندهي 
شبانه و انتخاب رنگ مقدمه طراحي آگاهانه است که نمي توان با شتر 
ديدي نديدي از آن گذش��ت و اداره کشور را مجدداً به همين جماعت 
متنبه نش��ده، پررو و پرمدعا داد. بنابراين چه خوب اس��ت دادستان 
همين جمله محمدرضا خاتمي را مبنا قرار دهد و در يک دادگاه علني 
)غيرعلني فاقد ارزش است( اس��ناد تقلب 8 ميليوني را از او بخواهد و 
ضمناً بگويد چرا در اين 9 سال ارائه نکرديد تا سران را از حصر آزاد کنيد 

و متقلبان جايگزين آنان شوند؟
اي��ن دادگاه از 20 ش��بکه تلويزيون��ي کش��ور زن��ده پخش ش��ود تا 

ماهيت شناسي ملت يک بار محک بخورد.
اثبات تقلب توسط طراحان آگاهانه آن، بايد مجدداً به مطالبه عمومي 
تبديل شود. هل دادن خود در بين مردم به جاي پاسخ  مشکلی را حل 
نمي کند، اقبال در صدر اس��الم هم به نقطه مقابل بزرگان ما هميشه 
پررنگ بود و اين داس��تان مي تواند در برهه هايي از تاريخ ادامه داشته 
باشد. اما چهره ظالم و مظلوم و حق و باطل بر اساس سنت الهی در تاريخ 

آيندگان درست ثبت خواهد شد.

      خبر

 دبیر ش�وراي عال�ي امنیت مل�ي مي گوید: 
س�طح همکاري و مواضع مش�ترک ایران و 
روسیه نش�ان مي دهد، بازیگري منفي رژیم 
صهیونیس�تي و اقدامات ایذایي و مذبوحانه 
آن�ان تأثیري بر هم�کاري دو کش�ور ندارد. 
به گ��زارش ايرن��ا، عل��ي ش��مخاني در ديدار 
ب��ا الکس��اندر الورنتي��ف، نماين��ده وي��ژه 
رئيس جمهوري روسيه در امور سوريه با اشاره 
به سه اصل راهبردي و غيرقابل تغيير که مبناي 
همکاري هاي دفاعي، امنيتي و سياس��ي ايران 
و روسيه در بحران س��وريه است، اظهار داشت: 
حماي��ت از دول��ت قانوني س��وريه و همکاري 
با اين کش��ور براي مبارزه با تروريس��م، حفظ 
تماميت ارضي س��وريه و فراهم ش��دن س��از و 
کارهاي سياس��ي براي تعيين آينده اين کشور 
توسط مردم سوريه، اهدافي است که مجموعه 
موفقيت هاي سياس��ي و ميداني حاصل شده، 
بر مبناي آن ش��کل گرفته اس��ت. وي تعامل و 
هماهنگي بسيار مناس��ب ميان ايران، روسيه و 

سوريه را عامل اصلي ايجاد برتري ميداني ارتش 
سوريه و اضمحالل طيف دش��منان و مخالفان 
اين کش��ور و ايجاد ش��کاف ميان آنها عنوان و 
خاطرنشان کرد: ايران و روس��يه در چارچوب 
ائتالف موجود عالوه بر پيگيري فعال روندهاي 
سياس��ي به تقويت نيروهاي مس��لح سوريه در 

مبارزه با تروريسم ادامه خواهند داد.
 دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اقدام 
شايسته روسيه در اس��تقرار سامانه دفاعي اس 
۳00 در سوريه افزود: سطح همکاري و مواضع 
مشترک ايران و روسيه نشان مي دهد، بازيگري 
منفي رژيم صهيونيس��تي و اقدام��ات ايذايي و 
مذبوحانه آن��ان تأثيري بر همکاري دو کش��ور 

ندارد.
 ش��مخاني اف��زود: مواض��ع اصول��ي و قاط��ع 
رئيس جمهوري روسيه در قبال يکجانبه گرايي 
و بدعهدي امريکا نش��ان دهنده تعهد روسيه به 
موازين بين المللي و پيروي از منطق گفت وگو 
و مفاهمه براي حل و فصل چالش هاي سياسي 

و امنيتي است. شمخاني با اشاره به فرصت هاي 
متع��ددي ک��ه تحريم ه��اي يکجانب��ه امريکا 
پي��ش روي جامعه جهاني براي پاي��ان دادن به 
رفتارهاي زورگويان��ه امريکا قرار داده اس��ت، 
گفت: مجموعه کشورها و گروه هاي مردمي که 
مورد تحريم ظالمانه امريکا ق��رار گرفته اند و با 
آن مخالف هستند، بايد با بهره گيري از اجماع 
ايجاد شده در جامعه جهاني فرآيندهاي مبتني 
بر پايان دادن به استفاده ابزاري امريکا از سالح 
مخرب دالر عليه استقالل کشورها را طراحي و 

به سرعت اجرا کنند.
 الکساندرالورنتيف، نماينده ويژه رئيس جمهوري 
روسيه در امور سوريه نيز در اين مالقات اظهار 
داشت: با دس��تور رئيس جمهوري روسيه براي 
اجراي دو مأموريت شامل ارائه گزارش از اجالس 
چهارجانبه روس��يه، ترکيه، آلمان و فرانسه در 
مورد سوريه که در شهر اس��تانبول برگزار شد 
و همچنين اع��الم حمايت قاط��ع از جمهوري 
اس��المي ايران در برابر تحريم هاي غيرقانوني 

امريکا که دور دوم آن از ديروز آغاز شده است به 
تهران سفر کرده ام. 

وی با حمايت از نقش سازنده جمهوری اسالمی 
ايران در روند سياس��ی ايجاد صلح در س��وريه، 
خاطر نشان کرد: تقويت و اس��تمرار همکاری 
سياسی و امنيتی دو کشور در سوريه تا استقرار 
کامل ثبات و امنيت، خواست و اراده فدراسيون 
روسيه بوده و در اين مس��يربرنامه ريزی برای 
پاکسازی ساير مناطق آلوده به تروريسم به ويژه 

ادلب در دستور کار مشترک خواهد بود.
نماين��ده وي��ژه رئيس جمه��وری روس��يه با 
استقبال از پيش��نهاد دبير شورای عالی امنيت 
ملی جمهوری اس��المی اي��ران درباره ضرورت 
برنامه ريزی برای بهره گي��ری از اجماع جهانی 
ايجاد ش��ده عليه يکجانبه گرايی امريکا، افزود: 
مسکو خود را متعهد به پش��تيبانی از توافقات 
بين المللی دانس��ته و ب��ر اجتناب کش��ورها از 
ابزارهای اقتصادی و تجاری برای تحميل اراده 

سياسی به کشورهای ديگر تأکيد دارد.

شمخاني:
  بازيگري صهيونيست ها تأثيري بر همکاري ايران و روسيه ندارد


