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انتخاب 13آبان براي مرحله دوم تحريم هاي ظالمانه عليه مردم ايران 
اسالمي توسط ترامپ، شايد با اين تصور صورت گرفته باشد كه فشار 
اين تحريم ها موجب ايجاد شكاف در جامعه ايراني شده و بازتاب چنين 
شكاف و اختالفي بر اين مراسم ضدامريكايي نيز تأثيرگذار و آن را كم 
رونق كند. اما نه تنها مراس��م روز ملي مبارزه با استكبار پرشكوه تر از 
سال هاي گذشته برگزار شد، بلكه برخي از چهره هاي سياسي كه در 
سال های اخير، در مواضع سياسي آشكار خود صراحت كمتري عليه 
امريكا داشته و بعضاً نوعي نرمش نيز نش��ان مي دادند، پس از مواضع 
و اقدام��ات زورگويانه فاقد منط��ق و به دور از نزاك��ت رئيس جمهور 
امريكا و تيم همراهش، با كنار گذاشتن مالحظات ديپلماتيك به بيان 
واقعيت هاي استكباري امريكا و دفاع از ايستادگي و مبارزه مردم شريف 
ايران اس��المي و حقانيت اين مبارزه رو آوردند، از اين رو در آس��تانه 
13آبان و شروع مرحله جديد تحريم هاي ظالمانه امريكايي موج تنفر 
و انزجار از سران كاخ سفيد، در كشورمان عموميت داشت كه بازتاب 

آن حضور گسترده مردم در 13 آبان بود. 
منطق قلدرمآبانه و تفرعنی دونالد ترامپ كه در واقع نماد آشكار ماهيت 
استكباري امريكا به حساب مي آيد، در چند عرصه مهم براي كشورمان 
وحدت بخش بوده و لذا تبديل به فرصتي راهب��ردي براي جمهوري 
اسالمي ايران شده است. مهم ترين عرصه هايي كه اين وحدت را تجربه 
كرده و خروجي آن تقويت وحدت ملي در برابر تهديدات كاخ س��فيد 

بوده است، عبارتند از: 
1- وحدت بين نس��لي كه خروج امري��كا از برج��ام و تحميل مجدد 
تحريم هاي ظالمانه توسط دونالد ترامپ، شناخت و نگرش نسل جوان 
و نوجوان امروز را نسبت به ماهيت استكباري و غيرقابل اعتماد امريكا 
به شناخت و نگرش نسل انقالب بسيار نزديك و وحدت و همدلي براي 

مبارزه و ايستادگي را نيز تقويت كرد. 
2- وحدت و اشتراك نظر بين جريانات و جناح هاي سياسي:  در ساليان 
اخير يك جريان سياسي به تصور اينكه اگر از تحريك سران كاخ سفيد 
خودداري ش��ود،  دش��مني آنان كاهش يافته و حتي امكان مذاكره و 
تعامل با امريكا همچون چين، روسيه و ساير قدرت ها ممكن خواهد بود 
و اين شعارها و ساختار ستيزه جويانه ما است كه خصومت ورزی كاخ 
سفيد را برمي انگيزد. لذا همين جريان با خوش بيني نه تنها زمينه ساز 
و حامي برجام ب��ود بلكه با تص��ور امكان برانگيختن اعتماد مش��وق 
برخي اقدامات تعجيلي بر اثبات حس��ن نيت به طرف غربي نيز بود، 
اما پس از مواجه شدن با كنش هاي غير منطقي، زورگويانه و ظالمانه 
دونالد ترامپ و تيم همراه او امروز همان مواضع ضدامريكايي جريان 
رقيب و داخلي اش را اتخاذ كرده و نقض برجام توس��ط ترامپ موجب 
همگرايي و همس��ويي بين جريانات سياس��ي درون نظام جمهوري 
اسالمي براي ايستادگي در برابر سياس��ت هاي ظالمانه و استكباري 

كاخ سفيد است. 
3- وحدت عمومي در كشور در مقابله با جنگ اقتصادي و تحريم هاي 
ظالمانه و ائتالف مثلث ش��رارت كه عزت و پيش��رفت كشور را هدف 
گرفته و اين وضعيت موجب تقويت انس��جام و همگرايي مردم براي 
خنثي س��ازي هدف ش��وم دش��منان و همدلي و همكاري براي حل 

مشكالت مي شود. 
گرچه س��ران كاخ س��فيد رياكارانه هدف از تحريم ها را دولت ايران 
اس��المي اعالم داش��ته ولي نوع تحريم ها و س��ابقه خباثت و شرارت 
سران كاخ س��فيد جايي براي فريبكاري باقي نگذاشته و هنگامي كه 
دولتمردان امريكايي پس از نقض برجام و پيمان ش��كني و بدعهدي 
س��خن از مذاكره مجدد روي پرونده هس��ته اي، توان موشكي و نفوذ 
منطقه اي كشورمان به ميان آمده مي آورند، در همان حال نيروهاي 
مخالف و گروهك هاي تروريس��تي را م��ورد حمايت ق��رار داده و به 
فراگيري شورش در كشور اشاره مي كنند، جاي هيچ ترديدي نسبت 
به هدف پليدشان كه فشار بر مردم و جداسازي آنان از حاكميت براي 
تحميل خواس��ته هاي جبارانه و زورگويانه به كش��ور عزيزمان است، 

باقي نمي گذارد. 
طبيعي اس��ت واكنش مردم نس��بت به اين ش��رارت دشمن وحدت 
و انسجام براي مقابله و ايس��تادگي باش��د. همين تقويت گرايش به 
ايستادگي مقابله با امريكا و انزجار از سياست هاي زورگويانه سران كاخ 
سفيد در مردم است كه به نوعي در جريانات سياسي نيز بازتاب داشته 

و مواضع ضدامريكايي به يك محور مشترك تبديل شده است. 
4- وحدت بين نخبگان و نيروهاي فكري جامعه: وقتي كه نخبگان  با 
مواضع سخيف و كنش هاي غيرمنطقي ترامپ در برابر جامعه ايراني 
مواجه می شوند و به اهداف پشت تحريم هاي ظالمانه نگاه مي اندازند، 
مقابله با آنان را اجتناب ناپذير و در راستاي خواست مردم كشور خود 
يافته و در كنار ساير اقشار براي ايستادگي و دفاع از عزت كشور خود 
قرار مي گيرن��د.  بنابراين منط��ق ترامپ كه برآم��ده از خصلت هاي 
استكباري و خودشيفتگي ش��خصيت امريكايي اوست، در كشورمان 

توليد وحدت كرده و تقويت انسجام ملي را موجب شده است. 
در واقع اين منطق برخ��ي از غفلت ها و خوش گماني ها را نس��بت به 
امريكا به واقع بيني و هوش��ياري تبديل و شناخت جامعه را از ماهيت 
س��لطه جويانه و برترپندارانه امريكا افزايش و عمق بيشتر داده است. 
چنين شناختي وحدت و انس��جام داخلي براي مقابله با سلطه جويي 
ظالمانه امريكا را تقوي��ت و راه هرگونه محافظ��ه كاري در مواجهه و 
مقابله با اين ماهيت ش��رورانه را بسته و به روحيه انقالبي گري جامعه 

نيز دامن مي زند. 

رسول سنائي راد

اگ�ر روحي�ه جه�اد و ش�هادت گس�ترش ياب�د، گراي�ش 
ب�ه ش�رق و غ�رب و كف�ر و الح�اد رخ�ت برخواه�د بس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در ديدار 14 آبان سال جاري دست اندركاران كنگره شهداي 
استان قزوين به موقعيت جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي اين استان اشاره 
كردند و گفتند: بزرگان، علما و شهداي برجسته قزوين و سوابق اين 
استان در آزمون بزرگ دوران انقالب اسالمي و دفاع مقدس مايه افتخار 
است. ايشان شهدا را مايه رونق حيات معنوي در كشور و حفظ حركت به 

سمت اهداف آرمان ها دانستند و افزودند: شهيد در دوران زندگي با تن و 
جان خود در خدمت اسالم است و پس از شهادت با ايجاد فضاي معنوي 
به جامعه اسالمي خدمت مي كند. رهبر انقالب اسالمي صداي شهيدان 
را تأثيرگرفته از خداوند متعال خواندند و خاطرنشان كردند: بزرگداشت 
شهيدان اين صداي بيدارگر و هوشياركننده را به گوش همه مي رساند 
و دل ها را منقلب مي كند و بر همين اساس اگر روحيه جهاد و شهادت 
گسترش يابد، گرايش به ش��رق و غرب و كفر و الحاد رخت برخواهد 
بس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از كساني كه درصددند ياد 

شهدا را به فراموشي بسپارند يا در عظمت كار بزرگ شهيدان خدشه 
وارد كنند، گفتند: اگر چه 30 سال از پايان دوران دفاع مقدس مي گذرد 
اما ياد شهيدان نه تنها فراموش نخواهد شد بلكه روز به روز در جامعه 
زنده تر مي شود چرا كه شهدا الگو و اسوه هستند. ايشان با تأكيد بر لزوم 
استفاده حداكثري از ياد شهيدان و انجام كار هنرمندانه و دقيق در مورد 
آنان، افزودند: گاهي برخي افراد در بيان آثار شهدا مبالغه مي كنند، در 
حالي كه شهيدان از جان و آرزوهاي خود براي خدا گذشتند و عملشان 

آن قدر مهم، عظيم و باشكوه است كه نيازي به اغراق ندارد. 

رهبر معظم انقالب در تبيين گسترش روحيه جهاد و شهادت: 

جهادوشهادت،مانعگرايشبهشرقوغربميشود

 برای اصالح طلبان هدف وسيله را توجيه می كند 

عقالنیت پوپولیستی پشت عکس های آزادی!

سلوك رفتاري اصالح طلبان و دولت های برآمده 
از اصالح�ات طي س�ه دهه گذش�ته مؤيد اين 
واقعيت اس�ت كه آنها همواره با سياس�ت های 
كل�ي نظ�ام در حوزه ه�اي مختل�ف از جمله، 
اقتصاد، سياس�ت خارجي و تعمي�ق پايه هاي 
علمي كش�ور ميانه اي ندارند. بلكه نگاه آنها به 
پديده ها صرفاً سياس�ي و ابزاري براي رسيدن 
به ق�درت اس�ت. اين رويك�رد را مي ت�وان در 
بس�ياري از موارد برش�مرد كه آخرين آن نگاه 
خاص با حضور زنان در ورزش�گاه آزادی است. 
نگاه�ي كه بر حس�ب اتف�اق نش�ان مي دهد 
آنها در مقاطعي ن�ه تنها مواف�ق بلكه منتقد 
حض�ور بان�وان در ورزش�گاه ها بوده ان�د. 
تبديل كردن مس��ائل فرعي به مس��ائل اصلي از 
روش هاي مرسوم يك جناح سياسي براي تشديد 
فشارهاي اجتماعي-سياسي به حاكميت سياسي 
جهت »ايجاد استحاله در اولويت هاي نظام ديني« 
در عرصه هاي مختلف حكومت داری است. اولويت 
سازي از مسائل دسته چندم چند دستاورد مهم را 
مي تواند براي طراحان آن به همراه داش��ته باشد 
كه مهم ترين آن »ايج��اد رويارويي ميان مردم با 
حاكميت اس��المي«، »اولويت زدايي از مطالبات 
اصلي كشور و به ويژه قش��ر كم درآمد«، »توجيه 
زايي براي ناتواني و ناكارآمدي دولت در پاسخ دهی 
به مطالبات اصلي مردم« و »ارائه تصويري مردمي 

و لطي��ف از تفك��رات رهبران و تئوريس��ين های 
اين جريان « مي باش��د. به ياد بياوري��م برخي از 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري سال 92، با 
توجه به فشارهاي اقتصادي اواخر دولت دهم، در 
مناظرات انتخاباتي انبوهي از شعارهاي اقتصادي 
را با هدف جل��ب آراي عمومي از »افزايش قطعي 
يارانه هاي نقدي« تا »بهبود فضاي كسب و كار« 
و »رونق اشتغال« و »رفع بيكاري« سخن به ميان 
مي آوردند چرا كه در آن مقطع زماني دغدغه اصلي 
جامعه پيرامون مباحث اقتصادي شكل مي گرفت، 
همانند مقطع كنوني كه سوءمديريت هاي مديران 
اجرايي مش��كالت اقتص��ادي مردم را به ش��كل 
خيره كننده اي افزايش داده اس��ت. بعد از »رأی 
س��ازي« ش��عارهاي اقتصادي در انتخابات سال 
92، مطالبات عموم مردم به صورت چشمگيري 
ناديده گرفته مي ش��ود و نوبت به مطالبات حزبي 
و صنفي فرا مي رسد؛ » آزادی س��ران غائله سال 
88«، » برگ��زاري كنس��رت« و »ورود زن ب��ه 
ورزش��گاه ها« از جمله مهم تري��ن اهداف صنفي 
است كه سياستمداران و رسانه هاي جريان غربزده 
كشور آن را به صورت مستمر و سلسله وار دنبال 
مي كنند. طي پنج سال اخير »تمركز بر مطالبات 
اقتصادي« توسط قوه اجرايي كشور و »نقد رفتار 
و سياس��ت های دولت در حوزه اقتصاد« توس��ط 
رسانه هاي برآمده از تفكر غربزدگي جاي خود را به 

»مطالبه سازي اجتماعي« براي اقشار كم درآمد 
جامعه با شعارهاي ليبرالي –فمنيستي داده است. 
در جايي كه دغدغه اصلي جوانان كشور و جامعه 
زنان در گزاره هايي مانند  »اشتغال«، » ازدواج« و 
» مسكن« مي باشد ش��خصيت ها و روزنامه هاي 
طيف تجديدنظرطلب بدون كمترين توجهي به 
شعارهاي انتخاباتي –تبليغاتي دولت و پيامدهاي 
اجتماعي و فرهنگي ناشي از دغدغه هاي اساسي 
قشر زنان و جوانان، مسئله اي دسته چندمي مانند 
» حضور زن در ورزشگاه آزادي« را به بهانه ديدار 
فينال ليگ قهرمانان آسيا را مسئله اساسي كشور 

مي كند! 
   استتار اولويت هاي حاكميت اسالمي

به حاش��يه راندن اولويت هاي اساس��ي كشور در 
مقطعي ك��ه دالر همچنان ركورده��ا   را جابه جا 
مي كند توس��ط روزنامه ها، كانال هاي تلگرامي و 
ش��بكه هاي اجتماعی ديگر  با هدف » دوقطبي 
سازي مردم و حاكميت سياسي« صورت مي گيرد 
اس��اس مفاهيم گفتمان انقالب اسالمي و اصول 
قانون اساسي »كاهش فقر«، » تنزل تضادطبقاتي 
ميان فقير و غني« و »ارتقاي سطح زندگي مردم« 
است. كارنامه اقتصادي جريان غرب باور در طول 
چهار دهه اخير نشان مي دهد كه اين طيف نه تنها 
در قال��ب تئوريك به سكوالريس��م اعتقاد جدي 
دارند بلكه در عرصه اجرايي نيز تنها تمركز خود 

را بر پيگي��ري مطالبات مبتني بر  سكوالريس��م 
قرار داده است. 

   5 سال غفلت از مطالبات اصلي
نكته جالب اينكه طي پنج س��ال اخير تالش هاي 
فراواني صورت گرفته تا جاي شاكي و متشاكي در 
عرصه اجرايي تغيير كند بدين معنا كه نظام »متهم 
به ناتواني و ناكارآمدي« در عرصه هاي مختلف به ويژه 
اقتصادي قرار گرفته، دولت و ساير قوا و نهادها كه 
متولي اصلي رفع دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي بر 
اساس قانون اساسي هستند در جايگاه شاكي نشسته 
و در تريبون هاي مختلف از حاكميت اسالمي مطالبه 
سازي كنند! گرفتن گارد اپوزيسيون توسط بسياري 
از مديران ارشد كشور در طول سال های گذشته با 
همين هدف صورت گرفته اس��ت، در حالي كه هر 
كدام از مقاماتي كه  چندين سال سمت هاي اجرايي 
داشته اند خود مسئول وضع موجود و معطل ماندن 

مطالبات اقتصادي مردم هستند. 
به راستی چنانچه دولت ها مس��ئول وضع كنوني 
معيش��تي مردم نيس��تند پس چرا در آستانه هر 
انتخاباتي شعارهاي پرطمطراقي مانند »ايجاد 960 
هزار شغل طي هرسال« س��ر داده شد و هيچ كدام 
از آنها براي جلب آراي عمومي به سمت شعارهاي 
غيرمعيشتی نمي رفتند؟ چرا نامزدهاي انتخاباتي 
اولويت خود را در مناظرات انتخاباتي »حضور زن 
در ورزش��گاه ها« اعالم نمي كردند؟ پاس��خ روشن 
است چون با تمركز بر اينگونه شعارهاي پوپوليستي 

نمي توانستند بر كرسي رياست  تكيه بزنند.  
   نبرد خاموش با نظام سياسي

دامن زدن به گزاره هايي كه ش��كاف ميان مردم با 
حاكميت را ايجاد و آن را فراخ تر مي كند ادامه تالش 
براي »ايجاد و گسترش جنبش هاي ضدحاكميت 
سياس��ي« در داخل كشور اس��ت؛ بدين معنا كه 
براي تنگ تر كردن حلقه فشارها به نظام سياسي 
بايد نسبت به » ايجاد احساسات ضدحاكميتي« 
اقشار جامعه اعم از زنان و جوانان و حتي كارگران، 
فرهنگيان، نخبگان و بازاريان و توسعه اين احساس، 
تالش شود. غوغاساالري چند ماه بر مسئله »حضور 
زن در ورزش��گاه« و پيرو آن ذوق زدگي غيرقابل 
وصف پس از حضور زنان در ورزشگاه يكي از مصاديق 
مهم در تحريك جامعه زنان عليه حاكميت اسالمي 
است كه مي تواند به دلزدگي نسل هاي سوم و چهارم 
دهه انقالب به ويژه در دختران نس��بت به اسالم و 
انقالب بينجامد؛ هدفي كه از تيتر و جهت گيري 
روزنامه هاي غربزده ديروز كاماًل مش��هود اس��ت. 
تبديل مسائل دسته چندمي مانند »حضور زنان در 
ورزشگاه ها« به مطالبه اصلي كشور! در درجه اول با 
هدف تغيير سبك زندگي اسالمي-ايراني و  در گام 
بعدی انگيزه انتخاباتی برای جلب آرای مردم برای 
كسب قدرت است. قدرتی كه پس از قبضه كردن آن 

مردم را به فراموشی می سپارد. 

الريجاني با اشاره به سابقه چند هزارساله ايران: 
ترامپ تاريخ نخوانده و نیاز به مشاوره دارد

رئي�س مجلس ش�وراي اس�المي ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه مذاكرات 
هس�ته اي در زم�ان اوباما به درخواس�ت خ�ود امريكايي ه�ا بود، 
گفت: رفتارهاي ترامپ ش�رايط غيرمتعيني را در صحنه بين الملل 
ايجاد ك�رده كه ني�از به تغيير ش�رايط از س�وي كش�ورها اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، علي الريجاني روز گذشته در ديدار فرناندو كالور 
دي ملو، رئيس كميت��ه روابط خارجي و دفاع مل��ي مجلس و رئيس 
جمهوري سابق برزيل اظهار داش��ت: اقدامات ترامپ، اروپايي ها را به 
خاطر مسائل اقتصادي، روس ها را به خاطر پيمان موشكي  و دنيا را به 
خاطر خروج از پيمان محيط زيس��ت و توافق هسته اي نگران كرده و 
صحنه غيرمتعيني را به وجود آورده كه نياز به تغيير شرايط از سوي 
كشورها ديده مي شود. وي به تروريسم بين المللي اشاره و خاطرنشان 
كرد: اگر پرونده تروريسم باز شود، اشتباه فاحش امريكايي ها مشخص 
شده بود، داعش را ايجاد كردند كه براي آنها مشكل ساز شده، بنابراين 

مبارزه آنها در حوزه تروريسم صادقانه نيست. 
رئيس مجلس با ي��ادآوري اين مطلب ك��ه امريكا در حوزه مس��ئله 
هس��ته اي ماجراجويانه برخورد كرده اس��ت، اظهار داش��ت: امريكا 
درخواست مذاكرات هسته اي را داش��ت و اوباما در اين زمينه دو نامه 
براي ايران نوش��ت كه مذاكرات هم ميان ايران و اعضاي 1+5 صورت 
گرفت، بس��يار زمان برد و در نهايت به تصويب شوراي امنيت رسيد. 
الريجاني افزود: با اين حال ناگهان ترامپ زير ميز زد و اكنون مجدداً از 
آمادگي خود براي مذاكره خبر مي دهد، در حالي كه عملكرد او شبيه 
يك بازي اس��ت و تصور مي كند، مي تواند با اين برخورد شرايط ايران 

را به هم بريزد. 
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه ترامپ تاريخ نخوانده و نياز به مش��اوره 
دارد، تصريح كرد: ايران كشوري نيست كه بعد از جنگ جهاني در قرن 
بيس��تم به وجود آمده باشد، بلكه ايران ريش��ه چند هزار ساله دارد و 
مشكالت را در خود كشور حل مي كند. رئيس مجلس شوراي اسالمي 
از مواضع برزيل درباره عملكرد ايران در توافقنامه هسته اي تشكر كرد 
و گفت: ما مس��يري را در عرصه بين الملل طي كرديم و به تعهد خود 
پايبنديم و اروپايي ها نيز تصريح كرده اند كه چارچوب هايي براي روابط 
مالي و نفتي ايجاد مي كنند كه البته روند كندي دارد.  فرناندو كالور دي 
ملو، رئيس كميته روابط خارجي و دفاع ملي مجلس برزيل نيز در اين 
ديدار مسيرهاي دو كشور را در عرصه بين الملل يكسان دانست و گفت: 
به دنبال افزايش روابط با تهران هس��تيم و به عنوان نماينده پارلمان 

كشورم حمايت كامل خود را از ايران اعالم مي كنم.   

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي: 
تهرانی ها نبايد 

هزينه اختالفات اصالح طلبان را بدهند
دبي�ركل ح�زب مؤتلف�ه اس�المي با اش�اره ب�ه عملكرد ش�وراي 
ش�هر ته�ران گف�ت: كارآم�دي ش�وراي ش�هر و مديري�ت 
ش�هري ته�ران در ن�گاه پايتخت نش�ينان زي�ر س�ؤال اس�ت. 
به گزارش تسنيم، محمدنبي حبيبي با اشاره به مسئله انتخاب شهردار 
تهران گفت: كارآمدي ش��وراي شهر و مديريت ش��هري تهران در نگاه 
پايتخت نشينان واقعاً زير سؤال اس��ت. مردم مديريت شهر تهران را با 
گذشته مقايس��ه مي كنند و مي بينند اصالح طلبان حرفي براي گفتن 
ندارند. توصيه ما به آنها اين است كه حداقل بين خودشان سياسی كاری 
نكنند. دبيركل حزب مؤتلفه اس��المي تصريح كرد: مردم تهران نبايد 
هزينه اختالفات دروني اصالح طلب��ان و دعواهاي داخلي قدرت طلبان 

آنها را بپردازند.

علل و عوامل  شکست تحريم امريکا
ادامه از صفحه يک 

 باتالق متحد اصلی امريكا: امريكا رژيم آل سعود را در راستای اهداف 
خود با اتكا به راهبرد جنگ درون تمدنی به استخدام درآورده و با ايجاد 
بحران   ها فراروی عربستان و فروش س��الح های خود و به تاراج بردن 
بيت المال مسلمين درصدد بود با فشار منطقه ای و ائتالف عربی فشار 
بر ايران را مضاعف نمايد اما رژيم س��عودی در چند باتالق فرورفته و 
برای نجات خود دس��ت و پا می زند؛ يكی باتالق جنگ يمن كه بيش 
از سه سال است هر چه در توان داش��ته برای تخريب زيرساخت های 
يمن و كشتار مردم به ميدان آورده ولی نتوانسته كاری از پيش  ببرد. 
غائله دوم ماجرای قطر بود كه آل سعود با متحد ديرين خود به هم زد 
و امروز با مشكل جدی مواجه ش��ده است و باتالق ديگر ماجرای قتل 
خبرنگار بود كه تشت رسوايی آل سعود و وليعهد جنايتكار او از بام دنيا 
به زمين افتاده و پرده ظلم و جنايت و سفاكی اين رژيم را كنار زده كه 
اگر وجدان بشری در ماجرای قتل عام يمنی  ها بيدار نشد در حادثه قتل 

خبرنگار شوكی به وجدان عمومی بشريت وارد شد. 
ش��كل گيری تعامالت پولی: با توجه به يكجانبه گرايی امريكا و تالش 
در جهت سلطه دالر در عرصه تعامالت، در جهت رهايی از اين سلطه، 
جهان شاهد ش��كل گيری معاهدات و تعامالت پولی دو يا چند جانبه 
خارج از حيطه دالر است و رشد و توسعه اين حركت می تواند امريكا را 
در اين عرصه با شكست جدی مواجه كند. نگرانی از تضعيف و حذف 
تدريجی دالر يكی از عوامل انعطاف امريكا از راهبرد تحريم كامل به 
ش��مار می آيد. آنچه امروز برای ايران اهميت دارد تقويت اين حركت 

است كه می تواند به ارتقای ارزش پول ملی كمك كند. 
افزايش قيمت نفت: عامل ديگر شكس��ت طرح تحريم امريكا افزايش 
قيمت نفت و به تبع آن افزايش قيمت سوخت در امريكا بوده است. روشن 
است كه كشورهای توليدكننده نفت به ويژه عربستان سعودی ظرفيت 
افزايش نفت را نداشتند و بلوف امريكا بدون پشتوانه ماند و قيمت نفت 
روبه افزايش گذاشت و پيش بينی محافل كارشناسی افزايش قيمت نفت 
به يكصد دالر بود كه امريكا به ناچار عقب نشينی و چند كشور را از تحريم 

استثنا كرد. و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت. 
ديپلماسی فعال ايران: جهت گيری ايران به سمت تقويت تعامل بيشتر 
راهبردی با روس��يه و چين و تعامل راهبردی آنها در اين زمينه زنگ 
هشداری برای امريكا و اروپا بود كه تقويت اين تعامل دو يا چندجانبه 
باعث كاهش وابس��تگی ايران خواهد ش��د. گرچه برخی دولتمردان 
چندان تمايل و انگيزه ای برای تقويت اين سياس��ت ندارند اما مصالح 
نظام و منافع ملی، چنين امری را اقتضا می كند. به هرحال فعال شدن 
اين ديپلماسی و در كنار آن صدور حكم از سوی ديوان بين المللی الهه 

به نفع ايران از ديگر عوامل عقب نشينی امريكا به شمار می آيد. 
توانمندی دفاعی ايران: قدرت دفاعی و به ويژه توان موش��كی ايران و 
غرش آن در عمليات پاسخگويی به برخی شيطنت   ها در پايگاه تی 4 
و اهواز هش��داری به امريكا و نوچه های آن بود. ق��درت دفاعی از يك 
سو و اراده و اعمال اين قدرت در دفاع از امنيت ملی، صالبت و اقتدار 
ايران را به رخ دشمنان كش��يد و باعث دلگرمی دوستان شد. با توجه 
به پايگاه های امريكا در خليج فارس و ديگر مناطق، و توجه به قدرت 
دفاعی ايران، باعث شد اس��تكبار از مواضع افراطی خود كوتاه آمده و 

عقب نشينی كند. 
آنچه برای انقالبی همچون انقالب اسالمی ايران اهميت دارد، تكيه بر 
رهنمودهای رهبری و اعتماد به مردم و تقويت قدرت دفاعی و حضور 
فعال دولت در عرصه های اقتصادی است كه زمينه ساز شكست كامل 

دشمن خواهد شد.

فالحت پيشه خبر داد  
بررسيCFT يك شنبه آينده

 در كمیسیون امنیت ملي
رئي�س كميس�يون امني�ت ملي مجل�س گف�ت: اليح�ه الحاق 
 )CFT (ايران به كنوانس�يون مقابل�ه با تأمي�ن مالي تروريس�م
يک ش�نبه 27 آب�ان ماه ب�ا حض�ور نماين�ده ش�وراي نگهبان و 
دس�تگاه هاي ذی رب�ط در اي�ن كميس�يون بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، حش��مت اهلل فالحت پيشه در توضيح 
فرايند بررسي ايرادات شوراي نگهبان به اليحه CFT در كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: اليحه CFT به عنوان دستور كار 
اصلي كميسيون امنيت ملي مجلس در روز يك شنبه هفته آينده )27 آبان 
ماه( در اين كميسيون بررسي مي شود. نماينده مردم اسالم آباد غرب در 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: در اين مدت به همه دستگاه هايي 
كه درباره اليحه مذكور بحث و نظري داشتند و در طول ايام بررسي اليحه 
CFT در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شدند، نامه اي را به ضميمه 
ايرادات شوراي نگهبان ارسال و از آنها نظر مشورتي خواستم. وي افزود: 
عالوه بر اين از آيت اهلل جنتي درخواست شده تا نماينده شوراي نگهبان را 
 CFT به جلسه معرفي كنند تا در حضور وي ايرادات گرفته شده به اليحه
مورد بررسي قرار گيرد البته اگر نماينده ش��وراي نگهبان اين مأموريت 
را داشته باش��د، ما وارد بررس��ي ايرادات به صورت جزئي خواهيم شد. 
فالحت پيشه يادآور شد: برخي از نمايندگان كميسيون اذعان دارند كه 
شوراي نگهبان با توجه به توضيح كلي بعد از ذكر 22 ايراد، اين اليحه را رد 
كرده، بنابراين در جلسه هفته آتي اين موضوع را هم بررسي خواهيم كرد، 
عالوه بر اين 22 ايراد را بند به بند بررسي خواهيم كرد. بنابراين امكان دارد 
اين جلسه از لحاظ زماني تمديد شود حتي ممكن است روزهاي ديگري 

هم به ادامه بررسي ايرادات اليحه اختصاص دهيم.
 

ژه
وی

روزنامهشهرداریتریبوناپوزیسیون 
میشود؟

روزنامه ارگان ش��هرداری تهران روز گذش��ته در اقدامی قابل 
تأمل ضمن گفت وگو با احمد زيدآبادی )از محكومان فتنه 88 و 
اصالح طلبی كه به عضويت شورای فعاالن  ملی- مذهبی درآمده 

است ( به تبليغ آثار او پرداخت. 
روزنامه همشهري كه روزنامه اي اجتماعي و البته بيشتر معطوف 
به شهر تهران شناخته مي شود، با انتقال مديريتش از اصولگرايان 
به اصالح طلبان كم كم از ظاهر يك رسانه اجتماعي به يك رسانه 
سياسي تغيير پيدا مي كند. از مصاحبه با زنداني سياسي تا حمله 
به شوراي نگهبان براي CFT و تا همه اتفاقات ريزودرشت دنياي 
سياست كه در همشهري تيتر مي شود، اين روزنامه را يك روزنامه 
سياسي كرده است. شايد بتوان گفت اولين اقدام نجفي، شهردار 
پيشين، عوض كردن مديرعامل همشهري بود. روشن بود آنها براي 
رسانه هاي شهرداري برنامه دارند. در يك سال اخير كه شهرداري 
دست چهار مدير اصالح طلب به نوبت جابه جا شده، گرچه در فضاي 
عمراني پايتخت اتفاق خاصي نيفتاده اس��ت، اما رسانه هاي زير 
مجموعه شهرداري تغيير و تحوالت زيادي داشته اند. رسانه هايي 

كه شايد چون در شهر تهران ديگر پس از قاليباف كار خاصي انجام 
نمي شود، حرفي براي زدن در حوزه ش��هري ندارند و رفته رفته 
رسانه اي همچون روزنامه همشهري كه قرار بود تريبوني شهري و 

اجتماعي باشد، تبديل به تريبون احزاب اصالح طلب مي شود. 


 تخیالتذهنی،گزارشیکروزنامهشد!
روزنامه ابتكار گزارشي پر از گزاره هاي ادعايي و بي سند نوشته 
و تيتر زده »چرخش اس��تراتژيك؛ »ابتكار« از تغيير رويكرد 
اصولگرايان و روحاني نسبت به يكديگر گزارش مي دهد« اما 
عمالً همه چيز فقط تخيل نويسنده است. مي گويد اصولگرايان 
تا ديروز منتقد روحاني بوده اند و حاال حامي دولت شده اند و 
دروغ مي گويد. مي گوي��د اصولگرايان حتي جمع آوري امضا 
براي رأی به عدم كفايت سياسي روحاني را هم كليد زده بودند 
و دروغ مي گويد. مي گويد حتي برخي  از اصولگرايان سوداي 
جانشيني روحاني را هم در سر مي پروراندند و دروغ مي گويد. 
مي گويد حاال اصولگرايان در يك چرخ��ش از در مصالحه با 
حس��ن روحاني درآمده اند و دروغ مي گوي��د. روزنامه ابتكار 
به مديرمس��ئولي محمدعلي وكيلي، نماين��ده اصالح طلب 

مجلس براي ادعاهاي خود هيچ اس��تنادي به هيچ مدركي 
ندارد و همين اس��ت كه همه گزارش مثاًل تحليلي ابتكار را 
تبديل به يك قصه تخيلي سياسي مي كند. ابتكار مي نويسد 
كه اصالح طلبان مخال��ف روحاني ش��ده اند و اصولگرايان از 
او حمايت مي كنند! همزمان دول��ت منتقدينش را متهم به 
تخريب دولت مي كند! اصالح طلبان كه خود دولت روحاني را 
سركار آورده اند، مدت هاست تالش مي كنند از بار مسئوليت 
عملكرد او فرار كنند. حاال هم قصه مي نويسند كه اصولگرايان 
را حامي دولت نش��ان دهند و حتي مدعي مي شوند روحاني 
هم به سمت اصولگرايان چرخيده است. البته از اين چرخش 
هم كدي داده نمي ش��ود و صرفاً يك ادعاست. اما چه چيزي 
از روحاني در ماه هاي اخير تغيير كرده ج��ز آنكه او از امريكا 
بد مي گويد و از لزوم وحدت در ايران مي گويد و ... آيا اصالح 
طلبان از اين موارد ناراحت هستند؟ در اين صورت بايد گفت 
كه مشكل و مسئله اصالح طلبان، اصولگرايان نيست؛ بلكه از 
اصول نظام ناراحت هستند و آنها را برنمي تابند. توان و جرئت 
حمله مستقيم به نظام را ندارند و به جايش در لفافه به اصول 

حمله مي كنند. 

دس�تيار و مش�اور عالي فرماندهي كل قوا در 
امور نظامي، ايران را كش�وري شكست ناپذير 
توصيف ك�رد و گف�ت: امريكا ب�ا مقاومت امت 
اس�المي در نهاي�ت ب�ا شكس�ت در منطق�ه 
مجبور به ت�رك و فرار از خليج فارس، س�وريه 
و س�اير كش�ورهاي خاورميان�ه خواهد ش�د. 
به گزارش ايرنا، سرلشكر سيد يحيي رحيم صفوي 
روز يك شنبه در آيين افتتاحيه كنگره ملي 3 هزار 
شهيد قزوين افزود: ننگ بر برخي كشورهاي عربي 

باد كه پاي مس��تكبران را به منطقه خاورميانه باز 
كرده اند و اي��ن خيانتي ب��زرگ در حق ملت هاي 
منطقه، به خصوص عليه جنبش فلس��طين بود. 
اما آنها باي��د بدانند كه حاميان غرب��ي و امريكا در 
نهايت شكست خواهند خورد. وي با اشاره به تمدن 
قدرتمند اي��ران در منطقه، تأكيد ك��رد: حزب اهلل 
لبنان امروز با تشكيل ارتش��ي قوي نزديك گوش 
صهيونيست ها از ظرفيت خوب و مناسبي برخوردار 
بوده و رژيم غاصب صهيونيستي نيز با آگاهي از اين 

موضوع به امريكا دستور تحريم ايران را مي دهد اما 
دشمنان اس��المي بايد بدانند كه طبق وعده الهي 

محكوم به شكست هستند. 
صفوي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
امروز همه بايد منسجم و متحد باشيم و با بهره گيری 
از راهنمايي هاي مقام معظم رهبري به پيش��رفت 
جامعه اسالمي خود كمك كنيم. صفوي در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به برگزاری 
كنگره 3 هزار ش��هيد قزوين   اظهار داشت: در اين 

كنگره ملي بايد از شهيدان سخن بگوييم و ببينيم 
تا چه حد آنان را مي شناس��يم و از رفتار و عملكرد 
آنها با خبريم. سرلشكر صفوي با اش��اره به اينكه 
بنده شهيد خلبان عباس بابايي، از شهداي شاخص 
قزوين را از زمان درجه ستوان سومي مي شناختم، 
اضافه كرد: خون شهداي جنگ تحميلي همچون 
شهيد بابايي ها و نيز مدافعان حرم به همراه اشك و 
عزاداري هاي مردم مؤمن و انقالبي ايران در نهايت 

راه كربال را باز كرد.
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