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نقطه هدف نظريه مقاومت

حضرت امام خامنه اي در ديدار دانش آموزان و دانش��جويان به مناسبت 
۱۳ آبان، جوانان را به »ترويج و تبيين نظريه مقاومت« فراخوانده و نظريه 
»مقاومت در مقابل دشمن قوي پنجه« را هم در مقام نظر و تئوري و هم 
در جايگاه عملي، نظريه اي متقن و صحيح خوان��ده و افزودند: جوانان در 
محيط هاي مختلف هدف اصلي استكبار يعني سلطه طلبي را تبيين كنند 
تا ضرورت و صحت نظريه مقاومت، به خوبي نمايان و درك شود. معظم له 
فرمودند: از نظر عملي نيز ما مقاومت را حق جوانان عراقي، سوري، لبناني، 
كشورهاي شمال افريقا، شبه قاره و ديگر مناطق مي دانيم و تقويت اين 

جريان ها تقويت نظريه مقاومت است. 
در تبيين نظريه مقاومت به عنوان مقدمه بايد گفت؛ نظام اس��تكباري و 
استعماري غرب، از قرن هجدهم ميالدي و پس از انقالب صنعتي تا امروز 

سه مرحله را براي تسلط و استعمار جهان پشت سر گذشته است: 
۱ - اشغال، اداره و استثمار مستقيِم كش��ورهاي جهان با هدف چپاول و 
بهره برداري از سه گنج بزرگ اين كشورها مشتمل بر »بازار مصرف«، »مواد 
اوليه« و »كارگر ارزان« كه با موج اول بيداري مواجه و استعمارگران، مجبور 

به ترك كشورهاي هدف شدند. 
۲ - استعمار نو و اداره كشورهاي استثمارشده با به كارگيری ديكتاتورها 
و عوامل دست نش��انده كه اين مرحله نيز با موج دوم بي��داري تهديد به 

نابودي شد. 
۳ - موج دوم بيداري، استعمارگران غربي را به فكر دائمي كردن چپاولگري 
از طريق قانونمند كردن س��لطه انداخته و با راه اندازي دو جنگ بزرگ و 
تحميل خس��ارات وحش��تناك و جبران ناپذير مادي و معنوي و كشتار 
بي رحمانه بيش از ۱۳۰ ميليون انس��ان بي گناه با هدف ايجاد س��اختار 
سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته، به اين هدف مهم دست يافته و 
به اين ترتيب؛ عمالً تمام كشورهاي جهان در »استعمار فرانوين« مجبور به 

پذيرش قواعد و مقررات »نظام قانوني سلطه« شدند. 
نظام سلطه طي ۷۳ سال چپاولگري براي تمامي شئون زندگي اجتماعي 
بشر در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، امنيتي، 
علمي، ورزشي، ارتباطي و... با وضع قوانين و تعاريف مبتني بر توجيه و حفظ 
منافع نظام سلطه، كشورها را قانوناً وادار به تمكين از آنان كرده كه حاصل 
آن چپاول قانون مند تمامي كشورها و تمكين بدون چون و چراي آنان از 
نظام سلطه است. امروز جهان بشريت مجبور است با ساز ناكوك نظام سلطه 
رقصيده و با تن دادن به قواعد مدون سازمان ملل، رژيم سفاك و كودك كش 
صهيونيستي را به رسميت شناخته و حافظ صلح دانسته و از هر گونه كمك 
و حمايت از جنبش مقاومت فلسطين و حزب اهلل لبنان و كليه گروه هاي 
مقاومت به  اتهام تروريست بودن! اجتناب نمايند. تمام قوانيني كه توسط 
سازمان ملل متحد و با آراي كشورهاي تحت سلطه به تصويب مي رسند 
بی استثنا در راستاي تضمين منافع نظام سلطه وضع شده و مي شوند و 
نظر به تصويب آن در مرجع بين المللي، هر گونه مخالفت با، محكوميت 

بين المللي و مجازات هاي سنگين در پي خواهد داشت. 
پيدايش انقالب اس��المي ايران در غرب آسيا، نظام قانونمند شده سلطه 
را با چالش جدي مواجه س��اخته و بي شك جمهوري اسالمي ايران تنها 
كشوري اس��ت كه طي ٤۰ سال گذش��ته، يك تنه در برابر نظام سلطه و 
قوانين ظالمانه آن ايستاده و ملت هاي جهان را به ايستادگي در برابر نظام 
سلطه فرا  خوانده اس��ت. انقالب اسالمي ايران در س��ال ۱۳۵۷ )۱۹۷۹ 
ميالدي( موجب پيدايش تفكر ايستادگي و شكل گيري »نظريه مقاومت« 
در بين آزادي خواهان جهان به ويژه در بين انقالبيون غرب آسيا در برابر 
رژيم صهيونيستي شد. تا پيش از ش��كل گيري »نظريه مقاومت«، رژيم 
صهيونيستي با استراتژي »جنگ در بيرون از خانه و امتيازگيري و توسعه 
جغرافيايي در درون خانه« به مقابله با تمامي دول عربي و مسلمان و توسعه 
جغرافيايي خود پرداخته و عمالً همه ارتش هاي عربي را زمين گير كرده بود، 
اما ايجاد تفكر ايستادگي در برابر دشمن قوي پنجه و شكل گيري »نظريه 
مقاومت« تحت تأثير مستقيم انقالب اسالمي، موجب شكل گيري انتفاضه 
در داخل سرزمين هاي اشغالي شده و در مدت زمان كوتاه، رژيم اشغالگر 
صهيونيستي را وادار به تغيير استراتژي خود به استراتژي »جنگ در درون 
خانه و امتي��از دادن در بيرون از خانه« كردند. حاصل س��ه دوره انتفاضه 
مردم فلسطين، ش��كل گيري جبهه مقتدر مقاومت فلسطين و تشكيل 
حماس و شكست هاي پي در پي ارتش تا بن و دندان مسلح صهيونيستي 
ابتدا در جنگ  ۳۳ روزه در برابر حزب اهلل لبنان و سپس در جنگ هاي ۲۲ 
روزه و ۱۱ روزه و محاصره و بمباران ۵۹ روزه غزه در برابر جنبش مقاومت 
اسالمي فلسطين بوده است. اينك در چهلمين سال مقاومت، اين نظريه از 
مرزهاي جغرافيايي منطقه غرب آسيا نيز فراتر رفته و به عنوان تنها نظريه 
علمي قابل قبول و عملي، تمام جهان را در برابر نظام سلطه سازماندهي و 
به ميدان آورده و بقاي نظام سلطه را با خطر فروپاشي مواجه ساخته است. 
امروز نظريه مقاومت به عنوان ميراث گرانبهاي ايستادگي و مقاومت پيامبر 
اكرم )ص( و مسلمانان صدر اسالم، تنها نسخه مطمئن و مؤثر براي مقابله 
با قوانين ظالمانه و استعماري نظام سلطه فراروي كشورهاي منطقه و ساير 
كشورهاي تحت ستم و به طور كلي مردم جهان است. نظريه مقاومت با 
تكيه بر ديپلماسي عمومي و اراده ملت ها و در جهت مقابله با يكجانبه گرايي 
غرب و قوانين نظام س��لطه و مطالبه حقوق خود از حاكمان و دولت هاي 
ترس��و و مرعوب، اس��توار بوده و روز به روز بر قدرت و وسعت اين نظريه 

افزوده مي شود. 
جمهوري اس��المي ايران در پناه رهبري بي نظير حضرت امام خامنه اي 
با ايجاد »محور مقاومت« متش��كل از ايران، عراق، سوريه، لبنان، يمن و 
افغانستان توانسته تمام نقشه هاي نظام سلطه در جنگ بين  تمدني و درون 
تمدني را خنثي كرده و بر اَشكال مختلف توطئه ها و دسيسه هاي غرب 
نظير تشكيل، تجهيز، سازماندهي و هدايت گروه هاي تروريستي داعش، 
النصره، طالبان، القاعده، جيش العدل و... فائق آمده و عمق استراتژيك محور 

مقاومت را به فراتر از منطقه غرب آسيا توسعه دهد. 
»نظريه مقاومت« به عنوان ح��ق قانوني ملت ها براي مقابله با دش��من 
قوي پنجه، بي ترديد بيشترين سهم را در فروپاشي نظام سلطه و نابودي 
هژمون امريكا در منطقه غرب آسيا و پنبه ش��دن رشته هاي غرب براي 
تغيير ژئوپلتيك و جغرافياي سياسي منطقه از يك سو و شكل گيري نظام 
چندقطبي و انتقال كانون هاي قدرت از غرب به شرق از سوي ديگر داشته و 
به شكل جدي پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك بر اساس الگوي نظريه 

مقاومت شاهد فروپاشي كامل نظام سلطه باشيم. 

سيد عبداهلل متوليان

تعلل اروپا در ايجاد SPV ، رأی دوباره به CFT را دچار چالش كرد

ترديد در دفاع مجدد ازCFT در مجلس

اليحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم با بيش از 
20 ايراد ش�وراي نگهبان به مجلس بازگردانده 
ش�ده و اروپايی ها ني�ز در ايجاد س�امانه مالي 
SPV ب�ا ايران همچنان تعل�ل مي كنند. گرچه 
حميدرضا آصفي، سخنگوي اسبق وزارت امور 
خارج�ه معتقد اس�ت، اروپايی ه�ا در خصوص 
تعهدات و وعده های خود در زمينه برجام دنبال 
آن هس�تند كه زمان بخرند و وعده های خود را 
عملي نكنن�د، اما درون مجلس ه�م، اكنون در 
رأی مجدد ب�ه CFT ترديد جدي وج�ود دارد. 
محمود صادقي، عضو فراكسيون اميد و از مدافعان 
جدي پيوستن جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تأمين مالي تروريسم اخيراً توئيت كرده: » به 
نظر مي رسد رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به اليحه 
CFT در مجلس امكان پذير است. اما بديهي است 
نمايندگان موافق در صورتي انگيزه دفاع دوباره از 
اليحه را خواهند داشت كه مطمئن شوند مبادالت 
بانكي بين المللی ايران به ص��ورت عملي و مؤثر از 
طريق SPV يا هر س��ازوكار ديگ��ري امكان پذير 

خواهد بود. «
 اين مطلب مي تواند رابطه معناداری بين تعهدات 
برجامي اروپا و پيوس��تن ايران به اين كنوانسيون 
ايجاد كند؛ رابطه اي كه بي��ش از هر چيز مي تواند 
ناشي از درك اين نماينده از منافع ملي كشور باشد. 
اما حميدرضا آصفي همچنان معتقد است ما نبايد 
خيلي دلخوش به اروپايی ها باش��يم. مسئله اي كه 
در كالم عضو كميسيون امنيت ملي به زبان ديگري 
تكرار شده است. نقوي حسيني معتقد است: كانال 
SPV چندان سرانجامي نخواهد داشت.  حميدرضا 
آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه دولت اصالحات 

در گفت وگو ب��ا فارس با تأكيد ب��ر اينكه بدعهدي 
در ذات امريكايي ها اس��ت، تصريح ك��رد: آخرين 
بدعهدي امريكا نسبت به جمهوري اسالمي ايران 
در موضوع برجام بود كه گفت وگوهايي كه بيش از 
۱۲ سال به درازا كشيد، توسط محمدجواد ظريف 
به نتيجه رسيد و اين حاصل تالش بسيار زيادي از 
س��وي همه طرفين ۱+۵ بود اما امريكا به راحتي از 
اين توافق خارج شد. بنابراين، از امريكا انتظاري جز 
اين نمي رفت. وي با بيان اينكه برجام معياري براي 
شناخت بيشتر امريكا بود، گفت: جمهوري اسالمي، 
امريكا را مي شناخت و مي دانست به دولت و حكومت 
امريكا نمي توان اعتماد كرد و هيچ دلخوشي نيز به 

وعده های آنها نداشت. 
   اروپا زم�ان مي خرد كه ب�ه وعده ها عمل 

نكند
آصفي به تعلل اروپايی ها در خص��وص وعده های 
برجامي اشاره و خاطرنش��ان كرد: اروپا در شرايط 
س��ختي قرار گرفته؛ چراكه از يك سو حيثيت آنها 
زير س��ؤال رفته و از س��وي ديگر ب��ا تحقير امريكا 
مواجه شده اند. سخنگوي وزارت امور خارجه دولت 
اصالحات به روابط بسيار گسترده اروپا و امريكا اشاره 
كرد و يادآور ش��د: اين روابط بسيار گسترده سبب 
شده اروپا توان مقابله حداكثري با امريكا را نداشته 
باشد. اروپا احساس مي كند اگر نتواند برجام را حفظ 
كند در دنيا هيچ كشوري به آنها اعتماد نكرده و اروپا 

را يك بلوك دسته دومي در دنيا مي بيند. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه دول��ت اصالحات 
مي گويد كه اين شرايط در اروپا سبب شده اروپايی ها 
در خصوص تعه��دات و وعده های خ��ود در زمينه 
برجام زمان بخرند و وعده های خود را عملي نكنند. 

وي تأكيد كرد: ما نبايد خيلي دلخوش به اروپايی ها 
باش��يم، هرچند كه توقع داريم اروپايی ها تعهدات 
خود را عملي كنند و به وعده هايی كه داده اند جامه 
عمل بپوشانند. سخنگوي وزارت امور خارجه دولت 
اصالحات در عين حال بر اين باور است كه صالح و 
منافع كشور در شرايط فعلي ايجاب مي كند كه نگاه به 
درون داشته باشيم نه به كشورهاي اروپايي و امريكا. 
به عبارتي بايد توانمندسازي هاي داخل را در دستور 
كار قرار دهيم و البته بدانيم برجام درنهايت و غايت 
هماني است كه االن مي بينيم. وي خاطرنشان كرد: 
بايد به اروپايی ها بفهمانيم كه هر گونه تأخير بيشتر 
و عدم اقدامات عملي هزينه هاي بيشتري از سوي 
ايران به دنبال خواهد داشت، به عبارتي اروپايی ها 
بايد بدانند جمهوري اسالمي نه صبر زيادي دارد و 
نه منتظر مي ماند كه كسي مقدراتش را تعيين كند. 
همه بايد بدانند دست جمهوري اسالمي ايران براي 
عمل كردن و نكردن به تعهدات باز است. براي تفهيم 
اين حقيقت يك راه مبادي و كانال هاي ديپلماتيك 
است اما مي توان در عرصه عمل و فعاليت هاي فناوري 
هسته اي به اروپايی ها بفهمانيم كه جمهوري اسالمي 

ايران يك كشور دست و پا بسته نيست. 
SPV موانع اجراي سازوكار   

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس موانع اجراي 
سازوكار SPV  را كه امريكايي ها باعث آن شده اند، 

تشريح كرد. 
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت، با بيان اينكه ايجاد يك كانال انتقال پول 
با اروپايی ها اقدام مثبتي است، گفت: با اين حال از 
آنجايي كه جايگاه حقوقي چني��ن كانالي در نظام 
بانكي بين المللی تعريف نش��ده، قطعاً اين پروژه با 

موانعي روبه رو خواهد بود. نماين��ده مردم ورامين 
در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس تصريح 
كرد: از سوي ديگر امريكايي ها تمام توان خود را به 
كار گرفته اند تا اين كانال نتواند كارايي داشته باشد 
كه نمونه آن تهديداتي است كه وزارت خزانه داری 
امريكا اعالم كرده است. همچنين معتقديم موضوع 
دانمارك، اتريش و هلند كه نس��بت به جمهوري 
اس��المي تهمت هايي را روا داشته اند، توطئه هايي 
براي منتفي كردن سازوكار SPV بوده كه با حمايت 
امريكايي ها و صهيونيس��ت ها رخ داده است. نقوي 
حسيني ادامه داد: اروپايی ها كه تا كنون در طراحي 
كانال SPV دچار س��ردرگمي بودند با در دس��ت 
گرفتن بهانه حادثه تروريس��تي در اروپا و اتهام به 
ايران ممكن اس��ت در حوزه همكاري ها نيز تعلل 
كنند و به اين ترتيب امريكايي ها در اعمال فش��ار 
خود موفق خواهند ش��د. عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس در پايان با بيان اينكه 
كارشكني امريكايي ها و صهيونيست ها اجازه نخواهد 
داد اروپايی ه��ا س��ازوكار SPV را راه اندازی كنند، 
خاطرنشان ساخت: معتقديم كانال SPV چندان 
سرانجامي نخواهد داش��ت. ضمن اينكه مسئوالن 
دستگاه ديپلماسي كش��ورمان بارها گفته اند بايد 
اقدام عملي از سوي اروپايی ها صورت گيرد و صرفاً 

بيان راهكار مفيد نخواهد بود. 
   پذي�رش FATF، معرف�ي س�رپل هاي

 دور زدن تحريم هاست
رئيس كميته هسته اي مجلس هم در اين زمينه به 
 FATF مهر گفته است: در صورت پيوستن ايران به
تمام س��ر پل هاي دور زدن تحريم ها را خودمان به 

امريكا معرفي مي كنيم. 
مجتبي ذوالنور، با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان به 
اليحه CFT اظهار داشت: تا االن كه ارتباط اقتصادي 
 FATF بين ايران، چين و روسيه برقرار بوده است ما
را نپذيرفته بوديم و همان عللي كه نمي گذارد چين و 
روسيه براي تحريم ايران به امريكا ملحق شوند، همان 
علل هم موجب اس��تمرار همكاري ايران با روسيه 
و چين خواهد ش��د. وي اظهار داش��ت: در صورتي 
كه FATF را بپذيري��م، ب��راي دور زدن تحريم ها 
دچار مش��كل مي ش��ويم، دولت به صورت قانوني 
نمي تواند تحريم ها را دور بزند، نبايد تحريم كنندگان 
سرنخ هاي راهكار هاي دور زدن تحريم ها را داشته 
باشند. رئيس كميته هسته اي مجلس اظهار داشت: 
موافقان FATF مي گويند بايد به FATF بپيونديم 
و بعد در عمل اجرا نكنيم. اين در حالي است كه اگر 
بعد از پيوستن به FATF اين معاهده را اجرا نكنيم. 
مجدداً در ليست سياه  FATF قرار مي گيريم، پس 
پيوستن به FATF با اين همه مشكالت چه ارزشي 
دارد. اگر قرار است در ليس��ت سياه  FATF باشيم 
بهتر اس��ت بدون تعهد در اين ليست قرار بگيريم. 
وي با تأكيد بر اينكه ايرادات شوراي نگهبان به متن 
كنوانسيون است، گفت:  به احتمال زياد اين اليحه به 
مجمع تشخيص ارسال مي شود و مجمع نيز به دليل 
اينكه ايرادات شوراي نگهبان محكم است و هم خود 
مجمع نظر منفي كارشناسي به اين اليحه دارد، اين 

اليحه را رد خواهد كرد. 

لوئيس فراخان در تهران:
کشیدن ماشه جنگ

 پايان امريکا را رقم خواهد زد
می خواه�م ب�ه ترامپ اي�ن هش�دار را 
بدهم كه اين ش�عارهای م�رگ بر امريكا 
و مرگ به اس�رائيل ايرانيان نيس�ت كه 
باع�ث پاي�ان دادن ب�ه امري�كا خواهد 
بود، اين سياس�ت های شماس�ت و شما 
مس�ئول نابودی امري�كا خواهي�د بود. 
به گزارش فارس، »لوئي��س فراخان « رهبر 

جنبش »امت اس��الم « امريكا روز پنج  شنبه در نشستی خبری در محل 
ش��بكه »پرس تی وی« طی اظهاراتی ضمن ابراز خرسندی از حضور در 
ايران، از مقام معظم رهبری قدردانی كرد. وی كه سفری به قم داشته و با 
آيت اهلل مكارم شيرازی ديدار كرده، از مهمان نوازی مردم ايران تشكر كرد. 
فراخان همچنين از رس��انه های تحت امر رژيم صهيونيستی به خاطر 
ناديده انگاش��تن واقعيات درباره وی و تحريف واقعيات انتقاد كرد. اين 
فعال مدنی امريكا ادامه داد: شيطان چهره اسالم، مسيحيت و يهوديت 
را خدشه دار كرده و به اين خاطر حضرت مهدی )عج( بايد بيايد تا چهره 
واقعی شيطان را برمال و بار ديگر دين و مذهب را تطهير كند و ما انسان   ها 
با برادری و مودت برای بار ديگر در كنار ه��م زندگی كنيم. فراخان در 
بخش ديگری از سخنانش با اشاره به راهپيمايی يك ميليون نفری در 
امريكا گفت: اين راهپيمايی   ها بر پايه سه ركن بنا شده اند، توبه، آشتی و 
مسئوليت و تالش من اين بود كه گروه های مختلف را كنار هم بياورم كه 

با سازش و وحدت در كنار هم زندگی كنيم. 
رهبر بزرگ ترين جامعه مسلمانان امريكا اضافه كرد: جهان اسالم نياز به 
فرآيندی دارد كه باعث شود اختالفات را كنار گذاشته و با وحدت در كنار 
هم در قالب يك جامعه زندگی كنيم كه شيطان نتواند به ما صدمه برساند. 
فراخان گفت: من در مقطعی در ايران حضور دارم كه برادران و خواهران 
به خاطر غضب رئيس جمهور و دولت امريكا و اعمال تحريم های ظالمانه 
مورد هجمه قرار گرفته اند. اين فعال مدنی امريكا درباره انتقادهای وارد 
شده به وی به خاطر سفر به ايران و اينكه به وی گفته اند همانطور كه به 
ايران رفته ای در همان جا بمان، خطاب به آنها اظهار داشت: چطور جرئت 
می كنيد، با من حرف بزنيد؟ امريكا متعلق به من و ما است و عرق و خون ما 
باعث شده امريكا به وجود بيايد، من خيلی وطن پرست تر از آنهايی هستم 
كه ادعا می كنند امريكا برای آنهاست، من تسليم نخواهم شد و به امريكا باز 
می گردم و اين حقيقت را برای آنها بازگو خواهم كرد. وی افزود: من به آنها 
هشدار می دهم، من حمايت حضرت مهدی و حضرت عيسی و حمايت حق 

و حقيقت را خواهم داشت. 
رهبر جنبش امت اسالم امريكا با اشاره به دعوت ترامپ از عربستان برای 
گردهم آوردن كشورهای اهل سنت در رياض، خاطرنشان كرد: وقتی 
تصاوير جلسات در رياض را مش��اهده می كرديم، هواپيماهای جنگی، 
س��الح و...  بود كه ترامپ به عربس��تان فروخت به ارزش ۱۱۰ ميليارد 
دالر و رئيس جمهور امريكا با هدفی زهرآلود به دنبال ايجاد تفرقه بين 
اين كشور  ها بود و گفت: شما بايد اين سالح   ها را عليه ايران به كار ببريد 
و باعث شد يك كشور برادر و مس��لمان را از ديگر كشورهای مسلمان 
جدا كند. فراخان در ادامه اضافه كرد: استاد من چند سال پيش به من 
هشدار داد كه سياست كشور و دولت من باعث ايجاد جنگی مخرب در 
خاورميانه خواهد شد، جنگی كه در انجيل درباره آن صحبت شده است؛ 
جنگ »آرماگدون«. استاد من مقاله ای را در بحبوحه ايام انتخابات نوشت 
درباره اينكه آيا دموكرات  ها يا جمهوريخواهان قدرت را به دست خواهند 
گرفت و آن زمان گفت كه ما شاهد آرامشی قبل از طوفان هستيم. وی 
ادامه داد: برهه حساسی در آينده سياست خارجی امريكاست و استاد 
من گفت كه رئيس جمهور امريكا وظيفه خطيری دارد كه اين طوفان 
را به تأخير بيندازد. هر چقدر زمان وقوع طوفان به تأخير بيفتد، نه تنها 
به نفع امريكا بلكه به نفع دنياست و اين تحريم   ها )عليه ايران( می تواند 
مقدمه ای برای جنگ جديد باشد. فراخان ادامه داد: از ترامپ خواهش 
می كنم بسيار مراقب باشد، چون اگر ماشه جنگ كشيده شود و امريكا 
با استفاده از متحدانش همچون اسرائيل جنگی را در منطقه شروع كند، 
آن زمان كشورهای ديگر مثل چين و روسيه وارد جنگ می شوند و اين 
جنگ پايان امريكا را رقم خواهد زد. وی افزود: من می خواهم به ترامپ 
اين هشدار را بدهم كه اين شعارهای مرگ بر امريكا و مرگ بر اسرائيل 
ايرانيان نيست كه باعث پايان دادن به امريكا خواهد بود، اين سياست های 

شماست و شما مسئول نابودی امريكا خواهيد بود. 

محسن رفيق دوست: 
بن بست، القاي برخي خسته هاست

وزي�ر س�پاه در دوران دف�اع مقدس ب�ا بي�ان اينك�ه آنهايي به 
بن بس�ت رس�يده اند ك�ه اج�ازه نمي دهن�د م�ردم كار خ�ود را 
انج�ام دهند، تصري�ح كرد: آ نه�ا به بن بس�ت رس�يده اند، چون 
كعب�ه  آمال ش�ان غ�رب و اروپ�ا اس�ت و برخي ش�ان حت�ي در 
پيداي�ش اي�ن وضعيت�ي ك�ه ام�روز داري�م، مؤث�ر هس�تند. 
محسن رفيق دوس��ت در گفت وگويي تفصيلي با پايگاه اطالع رساني 
KHAMENEI. IR در پاسخ به اين سؤال كه در چهلمين سال پيروزي 
انقالب برخي اين شبهه را مطرح مي كنند كه انقالب به بن بست رسيده 
اس��ت؛ به نظر ش��ما چقدر اين جمله واقع گرايانه اس��ت، گفته است: 
آ نهايي كه امروز معتقد هستند ما به بن بست رسيديم خود به بن بست 
رسيده اند. انقالب همانند يك قطار بود و راننده  اين قطار، امام و امروز 

هم رهبر معظم انقالب است. 
اين قطار به سمت مقصدش حركت مي كند. امام همه را سوار اين قطار 
كرد. عده اي در مسير ديدند نمي توانند با اين قطار به مقصدش بيايند؛ 
شروع به دويدن در خالف جهت حركت قطار كردند. به انتهاي قطار كه 
رس��يدند، ديدند چاره اي جز پياده شدن ندارند؛ جبهه  ملي ها، نهضت  
آزادي ها و غيره از اين قطار پياده شدند. هنوز يك عده مانده اند كه بايد 
از اين قطار پياده ش��وند؛ آنهايي كه معتقدند ما به بن بست رسيده ايم. 
رفيق دوست تصريح كرده است: به چه بن بس��تي رسيده ايم كه امروز 
دشمن ما از اينكه خط دفاعي ما به مديترانه رسيده، از اينكه دامنه  نفوذ 
ما تا مديترانه پيش رفته، وحشت كرده است؟ كجا به بن بست رسيديم؟ 
آنهايي به بن بست رسيده اند كه اجازه نمي دهند مردم كار خود را انجام 
دهند. آ نها به بن بست رسيده اند چون كعبه  آمال آ نها غرب و اروپا است 
و برخي ش��ان حتي در پيدايش اين وضعيتي كه امروز داريم، علني و 
غيرعلني و مس��تقيم و غيرمستقيم مؤثر هس��تند و مي خواهند فشار 

بياورند و مردم را خسته كنند كه آقا هم خسته شود. 
وزير سپاه در دوران دفاع مقدس، افزود: ما از مردم مي خواستيم تا با ما 
همراهي و در اقتصاد مش��اركت كنند. من در زمان جنگ وقتي ديدم 
ارِز موجودمان براي توليد مهمات كفاف نمي دهد و زمان هم نداريم كه 
بتوانيم بخريم، تصميم گرفتيم مهمات مان را در داخل و در حجم انبوه 
توليد كنيم. وي گفت: فرمايش اخير رهبر انقالب آب پاكي روي دست 
همه بود كه ما با امريكا مذاكره نمي كنيم؛ اگر هم يك روزي بخواهيم 
مذاكره كنيم با ترامپ مذاكره نمي كني��م. خيلي ها از اين فرمايش آقا 
خوششان نيامده است؛ اشكالي ندارد ولي ملت خوششان آمد. اگر آ نها 
همراه ملت شوند و به ملت بگويند اين احتياجات را داريم و دنيا هم به ما 
نمي دهد، پس خودتان بسازيد و توليد كنيد، مردم مي توانند و خواهند 
ساخت. خوراك دام سخت تر از موشك قاره پيما نيست؛ زحمت دارد، 
تبديل سيستم دارد، بايد مصرف آب را به يك دهم رساند تا تحقق يابد 
ولي شدني اس��ت. پول نفت را بدهيم و خوراك دام بياوريم كه هنري 
نيست اما پول نفت را بياوريم و تبديل به سيستم آبياري مدرن و اصالح 

خاك و روش ها كنيم، احتياجات ما تأمين مي شود. 

 ر زمايش پدافند هوايي واليت ۹۷ 
با موفقیت پايان يافت

ب�ا   ،۹۷ والي�ت  هواي�ي  پدافن�د  مش�ترك  رزماي�ش 
دس�تيابي ب�ه اه�داف از پي�ش تعيين ش�ده ب�ه پايان رس�يد. 
به گ��زارش فارس، در اين رزماي��ش يگان هاي گوناگ��ون پدافندي از 
قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياي ارتش جمهوري اس��المي ايران، 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي و نيروي هوايي ارتش حضور داشتند. 
انواع سامانه هاي راداري موش��كي و توپخانه اي در اين رزمايش مورد 
بهره برداری قرار گرفت و اين س��امانه ها توانس��تند طيف مختلفي از 
اهداف هوايي را تحت فرماندهي ش��بكه يكپارچه پدافندي كش��ف، 
شناس��ايي، رهگيري و منهدم كنن��د. در اين رزماي��ش جنگنده ها و 
پرنده های نيروهاي متخاصم به صورت شبانه، پس از ورود به محدوده 
رزمايش، توسط سامانه موشكي مرصاد و شلمچه قرارگاه پدافند هوايي 
و سامانه طبس هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مورد اصابت 

قرار گرفت. 

ژه
وی

تخریبآیتاهللیزديادامهدارد 
چندي پيش و با انتش��ار نامه اعتراضي آيت اهلل محمد يزدي به 
آيت اهلل شبيري زنجاني براي ديدار با برخي خواص فتنه 88 موج 
هجمه اصالح طلبان به آيت اهلل يزدي شروع شد و به نظر مي رسد 
همچنان ادامه دارد. در روزهاي اخير انتشار تصويري از صفحه 
اينستاگرام يك دختر ساكن امريكا و معرفي او به عنوان نوه آيت اهلل 
يزدي خبرساز شد. آن دختر نوه  دختري آيت اهلل يزدي است، اما 
چرا گفته نمي شود كه او دختر دكتر محمدرضا تخشيد، رئيس 
اصالح طلب دانشكده حقوق دانشگاه تهران است و زماني كه سه 
سال پيش به عنوان رياست دانشكده انتخاب شد، اصالح طلبان از 
اين انتخاب استقبال كردند و صادق زيباكالم گفت بايد اين انتخاب 
را به فال نيك بگيريم! همان زمان كيهان اعتراض كرد كه انتخاب او 
شتابزده بوده و رتبه باالي علمي هم نداشته است. نكته بامزه آنكه 
برخي رسانه هاي اصالح طلب همچون خبرآنالين همان زمان براي 
جلب توجه اصولگرايان تيتر زدند كه »داماد آيت اهلل يزدي رئيس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شد« در حالي كه 
قرابت فكري و سياسي ميان آيت اهلل يزدي و محمدرضا تخشيد 
وجود ندارد. حال آيا حساب نوه را بايد با پدربزرگ يكي دانست يا 
با پدرش؟! چرا اصالح طلبان نمي گويند فالني دختر دكتر تخشيد 

است و ترجيح مي دهند او را به نام پدربزرگش بخوانند؟!

اصالحطلبانبهدنبالرابطهباعربستان! 
در روزهايي كه عربستان سعودي به دليل قتل جمال خاشقجي 
تحت فشار افكار عمومي جهاني است، اصالح طلبان آرام آرام و 
با رودربايستي از فضاي ضدسعودي، تالش مي كنند از ايران 
يك متحد عربستان بسازند! عبداهلل ناصري، مشاور سيد محمد 
خاتمي، در مصاحبه با روزنامه همدلي در پاسخ به اين سؤال كه 
»روابط ما در سطح منطقه و حل مشكالت با سعودي ها تا چه 
اندازه مي تواند مفيد باشد؟« مي گويد كه »اصل كالن حاكميت 
بايد اين باش��د كه مانند دوران اصالحات روابطي سالم با اين 
كشور برقرار شود و با توجه به تضعيف جايگاه »بن سلمان« كه 
ديدگاهي ضد ايراني دارد، بهترين فرصت فراهم ش��ده تا اين 

روابط ترميم شود. «
مشكل اصالح طلبان آن اس��ت كه در روابط بين الملل هر جا 
مشكلي است، فكر مي كنند ايران بايد رفتارش را تغيير دهد. 
وقتي طي يك سال به دو نوجوان ايراني در فرودگاه جده تعرض 
شد، جرثقيل در حج سقوط كرد و بعد حادثه منا پيش آمد و 
كارشكني هاي سعودي ادامه داشت و حتي قبل آن هم عربستان 
مانع امدادرساني ايران به يمني ها مي شد، اصالح طلبان كجا 
بودند؟! اي��ن رفتارها ربطي به تغيير رفتار ايران ندارد. كس��ي 
كه بايد تغيير كند، ما نيستيم. حال اصالح طلبان توقع دارند با 

حاميان داعش چه كنيم؟!
روزنامه شرق هم ۵ آبان در مورد واكنش دولت ايران مصاحبه اي 
منتشر كرد و تيتر زد كه »مي توانستيم از قتل خاشقجي براي 
رابطه با عربستان استفاده كنيم. « در بخشي از اين مصاحبه كه 
حجم غالب آن به تبيين مدل رفت��اري تركيه در اين موضوع 
اختصاص يافته، آمده كه »ما هم مي توانستيم در اين موضوع 
ورود كنيم؛ به شكلي كه از شدت و حدت سياست اعالمی مان 
مي كاستيم. ما بايد كمتر با رسانه هاي جهاني همراه مي شديم. 
در شرايط فعلي كه عربستان تحت فشار است، نبايد اين فشار 
مضاعف را وارد مي كرديم... ايران و عربستان بايد هويت غالب 
شيعه و وهابيت يكديگر را بپذيرند و به ترميم روابط بپردازند. «

روشن نيست چگونه مي توان با كش��وري كه تمام قد كمر به 
مقابله با ايران بسته و از رسانه هاي حامي تروريسم عليه ايران 
هم حمايت مالي دارد، روابط مناسب داشت. به رژه اهواز حمله 
تروريستي شده و تلويزيون ايران اينترنشنال كه با افشاي منابع 
مالی اش، ديگر رسماً يك رسانه فارسی زبان سعودي محسوب 
مي ش��ود، ميزبان س��خنگوي تروريست ها ش��د؛ حال با اين 
عربستان سعودي چه بايد بكنيم؟! تجربه مذاكره با امريكا هم 
نشان داد كه ديپلماسي توان درست كردن كار را ندارد؛ ديگر 

چگونه بايد روابط ترميم شود؟!

      خبر

مردم اي�ران و انق�اب اس�امي در دور جديد 
تحريم ه�اي اقتص�ادي و رواني، برن�ده اصلي 
هستند؛ اين در حالی اس�ت كه امريكا در حال 
پسرفت است و هيمنه پيشين را در دنيا ندارد. 
حجت االس��الم كاظم صديقي در خطبه دوم نماز 
جمعه تهران، با اشاره به همزماني سالروز ۱۳ آبان 
با اعم��ال دور دوم تحريم هاي امري��كا عليه ايران، 
گفت: امريكا با موضوع تحريم ها س��ر ملت خود و 
ملت هاي ديگر كاله مي گذارد و فكر مي كند كه اين 
تحريم ها نيز لولوي جديدي است كه ملت ما را با آن 
بترساند، شما ٤۰ سال است كه ما را تحريم كرده ايد 
و ما به فض��ل الهي در قبل اي��ن تحريم ها صاحب 
توان موشكي، صنعت، ش��ركت هاي دانش بنيان، 
هواپيماهاي جنگي و پيشرفت هاي پزشكي و غيره 

شده ايم. وي افزود: اينها همه از بركات تحريم بود و 
رشادت ها، استقالل خواهی جوانان و عالقه مردم به 
خودكفايي كشور باعث ش��د كه در تحريم ها كمر 
همت ببنديم و نيازهايمان را خودمان تأمين كنيم. 
چراكه ما ٤۰ سال پيش رفتيم و امروز اقتدار دفاعي 
و اقتصادي و نفوذ منطقه اي ما در ابعاد مختلف با ٤۰ 
سال پيش قابل مقايسه نيست. صديقي يادآور شد: 
اين در حالی است كه امريكا درحال پسرفت است و 
هيمنه پيشين را در دنيا ندارد، ديپلماسي عمومي 
امريكا شكست خورده و تبليغات او در ملت ها تأثير 
چنداني ن��دارد و ياران ديروز او ديگ��ر از او تبعيت 
نمي كنند. وي ادام��ه داد: ملت امريكا و ملت هايي 
چون امريكا نفرتش��ان از اين سياست ها روزافزون 
است و اين در حالی است كه محبوبيت، الهام بخشي 

و همچنين توس��عه جبهه مقاومت ما و همچنين 
پيروزي هاي ما در شكس��ت داعش نشانه هايي از 

پيروزي انقالب اسالمي ايران است. 
امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: مراس��م 
اربعين مانور وحدت ميان مردم ايران و عراق بود 
و نقشه دشمنان اسالم را خنثي كرد. وي مراسم 
اربعين را مانور و همايش��ي عاش��قانه و عظيم در 
جهان خواند و تصريح كرد: در اين مراسم هر فردي 
ساخته مي شود؛ اربعين كالس تحمل سختي ها و 
خودسازي است و از طرفي ديگر مانور وحدت ميان 
ايران و عراق و ديگر كشورهاي اسالمي در جهان 
است. وي ادامه داد: دشمنان اسالم همواره ميان 
كشورهاي اسالمي تخم نفاق و اختالف مي افشانند 
كه البته ديدي��د اين بار نيز اي��ن نمايش وحدت 

نقش��ه آنها را خنثي كرد. صديقي ضمن تشكر از 
ميزباني دولت و مردم عراق از زوار امام حسين)ع( 
گفت: از همه كساني كه موكب ها را برپا كردند و 
همچنين در تأمين امنيت مراسم نقش داشتند 
تشكر مي كنم و همچنين با توجه به مشكالتي كه 
در تأمين ارز مورد نياز زوار پيش آمد از مسئوالن 
توقع داريم كه براي سال آينده برنامه ريزی كرده 
و آماده شوند تا همانند امس��ال زوار ايراني دچار 
رنجش نشوند. وي گفت: از مسئوالن مي خواهيم 
كه نسبت به ارزش پول ملي توجه داشته باشند و 
يا اينكه حداقل تمهيداتي را نسبت به زواري كه 
به اربعي��ن رفتند مي انديش��يدند، انتظار مي رود 
براي س��ال هاي بعد مش��كلي در اين موضوعات 

نداشته باشيم. 

خطيب نماز جمعه تهران: 
 امريكا در ديپلماسي عمومي هم شكست خورده است


