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 و فروپاشي دستگاه محاسبات غرب

مروري بر حوادث و تحوالت اخير و مواضع س��ران كاخ سفيد در مواجهه 
با ايران اسالمي و ديگر تحوالت منطقه، برهم ريختگي نظام محاسباتي 
كاخ نشينان اياالت متحده را آش��كار مي كند و نشان مي دهد كه جهان 
همچنان بايد تاوان سردرگمي و بي تدبيري هاي گردانندگان اين به اصطالح 
ابرقدرت جهاني را بپردازد. فارغ از ماج��راي اختالف ميان كنگره و كاخ 
سفيد بر سر اختصاص بودجه 5 ميلياردی ديواركشي در مرزهاي مكزيك 
كه به طوالني ترين تعطيلي دولت فدرال در تاريخ انجاميده است، مواضع و 
تحركات مسئوالن امريكايي در هفته هاي اخير در مواجهه با ايران اين امر 

را بيشتر آشكار كرده است. 
هفته گذشته ترامپ، رئيس جمهور امريكا درحالي به انتظار پاسخ ايران به 
درخواست مذاكره او نشسته كه در صحنه اي ديگر وزيرخارجه اش صحبت 
از براندازي همين دولتي مي كند كه بايد با كاخ سفيد به مذاكره بنشيند يا 
درحالي برايان هوك، مسئول كميته ويژه مسائل ايران در وزارت خارجه 
امريكا و وزير خارجه از عدم خروج سربازان امريكا از سوريه تا خروج آخرين 
»چكمه« ايران از سوريه   خبر مي دهند كه به دستور ترامپ اولين گروه از 

سربازان امريكايي مستقر در سوريه از اين كشور خارج مي شوند. 
در همين راس��تا ادعاي ضعف نظام اس��المي در اثر تحريم ها توسط اين 
اجاره نشين هاي كاخ سفيد درحالي مطرح مي ش��ود كه آنچه مستند و 
مدعاي فشار امريكايي ها عليه ايران است، بيانگر اقتدار و توانمندي  نظام 
اسالمي است. اثبات اقتدار موشكي ايران در پرتاب ماهواره  بر سيمرغ به رغم 
تهديد كم نظير فرانسوي ها و امريكايي ها در عين عصبانيت كاخ سفيد از 
گسترش و تداوم نفوذ ايران در عراق، سوريه، لبنان و تحير همه قدرت هاي 
غربی و شرقي از آرامش و امنيت كم نظير ايران به رغم اعمال بي نظيرترين 
تحريم ها و تحريكاتي كه با سازماندهي گروه هاي ضد انقالب، با محوريت 
امريكا، صهيونيست ها و سعودي ها صورت مي گيرد، همه و همه بيانگر 
اين است كه اين دستگاه محاس��باتي به رغم بهره گيري از هزاران مركز 
انديشه ورزي و اتاق  های فكر مدعی مديريت تحوالت جهاني، در تحليل و 
مديريت راهبردهاي غرب در مواجهه با ايران عاجزند و اين عجز آنها را وادار 
به دوره گردي هاي ذليالنه اي كرده است كه پمپئو، وزير خارجه اين كشور 
براي جلب همكاري شيخ نشين هاي مفلوكي كه از حل كوچك ترين مسائل 
داخلي خود عاجزند، به دريوزگي افتاده و از اين فرودگاه به آن فرودگاه درپي 

يافتن متحد براي فشار بر ايران به تكاپو بيفتد. 
اين صحنه ها نشان مي دهد كه هيچ گاه امريكايي كه در مقطعي از تاريخ از 
درون كاخ سفيد جهان را اداره مي كردند، به اين افالس نيفتاده بودند كه 
وزير خارجه و پيش از آن رئيس جمهورش ناچار به دوره گردي در منطقه 
شوند تا به زعم خود ائتالفي را عليه ايران و آن هم براي مهار قدرت و نفوذ 

آن تشكيل دهند. 
مقام معظم رهبري در ديدار هفته گذشته خود با مردم قم با اشاره به مصاديق 
تاريخي اين اشتباه محاسباتي استكبار جهاني از ماه هاي قبل از پيروزي 
انقالب اسالمي تا كنون و وعده هاي شش ماه آنها در فروپاشي نظام اسالمي، 
ريشه اصلي اين اشتباه محاسباتي غربي را در عدم شناخت واقعيت هاي 
انقالب اسالمي توسط سردمداران غربي دانسته و واقعيت ها و ويژگی های 
حركت انقالب اسالمي مردم ايران را عامل اصلي اين سردرگمي دانسته و با 
اشاره به حماسه مردم قم در 19 دي سال 1356 و امتداد آن تا پيروزي انقالب 
اسالمي، يادآور مي شوند: قيام مردم قم صف بندي دو دستگاه محاسباتي، 
صف بندي دو نظام معرفتي و صف بندي دو الگوي تحليلي درمقابل يكديگر 
را نشان داد، يكي نظام معرفتي ليبرال دموكراسي  دروغين  پاي در گل غربي، 
يكي نظام معرفتي توحيدي و اسالمي .  آن دستگاه محاسباتي امريكا كه 
ايران را آن جور مي بيند با آن محاسبات اول كار امريكايي ها كه سناي امريكا 
در اولين ماه  هاي پيروزي انقالب ايران را تحريم كرد و بنا را براين  گذاشته 
كه تا پنج ماه ديگر، شش ماه ديگر انقالب اسالمي از بين خواهد رفت - اين 
محاسبات آنهاست- اين هم دستگاه محاسباتي نظام اسالمي كه امام بزرگوار 
گفت »صداي خرد شدن استخوان های ماركسيسم را دارم مي شنوم« و يك 
سال و دوسال بعد همه دنيا صدای خرد شدن استخوان ها را شنيدند. ايشان 
سپس نمادهاي اين دو نظام را برشمرده و يادآور مي شوند: يك طرف انبوهي 
از ابزارهاي چشم پركن مادي - از نظامي، سياس��ي، پولي و امثال اينها و 
يك طرف يك قدرت نوظهور معرفتي و تمدني پرانگيزه، پرتحرك، آينده نگر 
كه مي داند چه مي خواهد بكند، مي داند چكار بايد بكند و كجا مي خواهد 

برود، اينها در مقابل هم قرار گرفته اند. 
اما در عين حال آنچه به رغم حقانيت حركت انقالب اسالمي زمينه ساز 
بروز برخي از آسيب ها و ضعف ها در كشور گرديده است را بايد در عدم 
باور برخي نخبگان و مس��ئوالن به آن و انفعال و تحير دربرابر دستگاه 
محاسباتي غرب دانست كه عالوه بر مرعوب شدن در برابر آنها به دليل در 
دست داشتن قدرت در كشور منفعالنه سبب نفوذ و اثرگذاري دشمن در 
داخل شده و فرصت هاي انقالب اسالمي را به هدر مي دهند. مقام معظم 
رهبري در اين بيانات با اشاره به عمل اين طيف از آنان به عنوان عده اي 
غربزده و امريكازده ياد مي كنند كه پُز قدرت محاسباتي و آينده نگري 
امريكايي ها را مي دهند. ايشان متأثر از همين برآورد و عمل خاطرنشان 
كردند، هر جبهه اي ك��ه در راه خدا حركت كند، وع��ده قطعي و بدون 
ترديد پروردگار درباره نصرت و پيروزي او محقق خواهد شد. همچنان 
كه در طول 40سال هرجا درست حركت كرديم، پيروز شديم و هرجا 

كوتاهي داشتيم پيروزي حاصل نشد. 

عباس حاجي نجاري

بهبود معیشت مردم، حمایت از تولید ملی و ساماندهي فضاي مجازي

 3 مطالبه مهم خبرگان از مسئوالن

پنجمین جلس�ه مش�ترك هیئت رئیس�ه و 
رؤس�اي كمیس�یون هاي مجل�س خب�رگان 
رهبري روز پنج شنبه با صدور بیانیه اي به كار 
خود پایان داد. در این نشست با تأكید بر تالش 
گسترده دستگاه های مس�ئول در امر مبارزه 
با مفاس�د اقتصادي، هم افزایي  ق�وا در بهبود 
وضعیت كالن اقتصادي، حمایت از تولید ملي، 
مقابله جامع و قطعي با هرگونه نفوذ دشمن و 
مقابله با ابتذال اخالقي و جنگ رواني دشمن 
در فض�اي مج�ازي و همچنین بومي س�ازي 
و تقوی�ت ش�بكه مل�ي اطالع�ات به عنوان 
مهم تری�ن مطالب�ات هیئت رئیس�ه مجلس 
خبرگان رهب�ري از مس�ئوالن عنوان ش�د. 
 در ابتداي اين نشس��ت رئيس مجلس خبرگان 
رهبري با بيان اينكه مردم در فش��ار معيش��ت 
هستند و نمي توانيم آن را فراموش كنيم، گفت: 
بايد تمام همت ما اين باش��د كه اين مشكالت را 

حل كنيم. 
آيت اهلل احم��د جنتي گف��ت: بايد ب��ا وحدت و 
انسجام مردم و مسئوالن، همه در صحنه باشيم 
و از مواضع انقالب و امام دفاع و دس��تاوردهاي 
انقالب را به رخ بكشيم. وي با بيان اينكه مردم در 
فشار معيشت هستند و نمي توانيم آن را فراموش 
كنيم، تصريح كرد: بايد تمام همت ما اين باش��د 
كه اين مشكالت را حل كنيم و اگر نمي توان آن را 
به شكل نهايي حل كرد، به شكل نسبي رفع شود. 
وي با بيان اينكه معني  مش��كالت معيشتي اين 
نيست كه دستاوردهاي انقالب را فراموش كنيم 
و از انقالب نااميد شويم؛ عده اي مي خواهند بذر 
نااميدي بكارند تا حضور مردم در صحنه از بين 
برود. رئيس مجلس خب��رگان خبرگان رهبري 
امريكا را در حال افول دانس��ت و گفت: كس��ي 
به خيال نج��ات، به امريكا دل نبن��دد ؛ امريكا به 
گرسنگان كدام كش��ور كمك كرد تا به ما كمك 
كند. آنها در س��وريه و عراق شكس��ت خوردند 
و ذلت��ي از اين باالتر نيس��ت كه اي��ن مردك با 
هواپيماي چراغ خاموش به عراق بيايد و مقامات 
عراق به استقبالش نيايند؛ اين يعني آنها ذليل و 

ما عزيز شديم. 
 وی گفت: بدون شك اروپا نيز اگر از آمريكا بدتر 
نباشد، بهتر نيست. زيرا آنها در قضيه برجام تنها 
وقت را تلف می كنند. برخی همان كش��ورها از 
منافقين هم حمايت می كنند. دل بستن به اروپا 
نيز كار بيهوده ای است. متاسفانه در قضيه برجام 
مسئوالن كشور به توصيه های رهبر انقالب توجه 

نكردند و نتيجه ای هم حاصل نشد.
رئي��س مجلس خب��رگان در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود به مسئله فضاي مجازي اشاره كرد 
و افزود: فض��ای مجازی می توان��د فرصتی برای 
نيروهای انقالبی باش��د. قطعاً از اين كاركرد هم 
می توان برای عظمت اس��الم و انقالب استفاده 
كرد. فضای مجازی مثل به يك تيغ دولبه است 
كه بايد از آن با احتياط استفاده كرد. اوايل انقالب 
هم برخی با راديو- تلويزيون مخالفت می كردند.

آيت اهلل جنتی گفت: متخصصان فضای مجازی 
اعتقاد دارند كه می توان از اين فضا برای انقالب 
و اسالم بهره برد. پس ما نيز بايد با نگاهی انقالبی 

وارد اين عرصه شويم.
 آيت اهلل جنتي، لزوم مديري��ت جهادي را مورد 
تأكيد قرار داد و گفت: با پش��ت ميز نشس��تن و 
يك امضا كردن و رفت��ن، كه امروز رايج ش��ده 
است، نه مشكل معيشت مردم را حل مي كند نه 

سياست شان را. 
   فضاي مج�ازي هم مانند خ�ودرو ترمز 

مي خواهد
آيت اهلل س��يد احمد خاتمي در حاشيه نشست 
مشترك هيئت رئيسه و كميسيون هاي مجلس 
خبرگان در جمع خبرنگاران با تبيين موضوعات 
مطرح در اين نشس��ت گفت: مس��ائل مربوط به 
مردم موضوعات اصلي در نشس��ت ب��ود و نبايد 
اجازه داد كس��اني ايجاد نارضايت��ي كنند. وي 
گفت: دشمني دش��منان طبيعي اس��ت، اما از 
خودي ها انتظار مي رود رضايت م��ردم را كه به 
تعبير امام علي )ع( س��رمايه هس��تند، در شعاع 
رضايت خداوند تأمي��ن كنند ك��ه البته تأمين 
شدني است. خاتمي افزود: موضوع مهم نشست، 
بررسي فضاي مجازي بود كه بر همين اساس از 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، دبير شوراي 
عالي فضاي مج��ازي و رئيس س��ازمان پدافند 
غيرعامل دعوت شده بود كه با حضور در نشست، 
مس��ائل مربوط به اين حوزه در فضايي صريح و 

شفاف گفته شود. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري 
افزود: آنچه در اين جلسه مطرح شد اين بود كه 
همگان بر جدي بودن آسيب هاي فضاي مجازي 
اتفاق نظر داشتند و اينكه اين تهديدها منحصر 
به كشور ما نيس��ت و كليدداران فضاي مجازي 
در پ��ي ايجاد دول��ت در درون دولت ه��ا در كل 

دنيا هستند. 
خاتمي اضافه كرد: برخ��ي آقايان گفتند كليد 

فضاي مجازي در اختيار امريكاست و خطر آن 
نيز منحصر به دين و نظام جمهوري اس��المي 
نيست بلكه خطر آن، آسيب رساندن به استقالل 
كش��ور اس��ت. وي افزود: موضوع اين نيس��ت 
كه از فضاي مجازي اس��تفاده نشود، اين مثل 
آن اس��ت كه وقتي راديو تازه آم��ده بود برخي 
مي گفتند از آن اس��تفاده نكنيم، در حالي كه 
اين نش��دني اس��ت و از فضا و امكان��ات جديد 
بايد استفاده كرد. س��خن اين است كه طوري 
نباش��د كه قب��ل از اينكه ما از فض��اي مجازي 
استفاده كنيم آنان براندازي كنند و مسئوالن 
ذی ربطی كه مي توانند مديري��ت كنند بايد از 
اقتدار مديريتی ش��ان براي مقابل��ه با اين روند 
اس��تفاده كنند. عض��و هيئت رئيس��ه مجلس 
خبرگان تأكيد كرد: برخي مس��ئوالن در اين 
جلسه مي گفتند فيلترينگ مانند ترمز خودرو 
است؛ آيا مي شود بگوييم خودرو مي خواهيم، اما 
ترمزش را نمي خواهيم؟ پس بايد ترمز هم ايجاد 
كرد كه جلوي مفاسد و آسيب هاي فرهنگي و 

سياسي فضاي مجازي گرفته شود. 
     بیانیه پایاني

هيئت رئيسه و رؤس��اي كميسيون هاي مجلس 
خب��رگان رهب��ري در پاي��ان پنجمين جلس��ه 
مشترك خود در دوره پنجم، با قدرداني از تدبير 
رهبر معظم انق��الب حض��رت آيت اهلل العظمی 
خامنه اي )مدظله العالی( مبني بر تشكيل شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران محترم 
قوا و اختي��ارات ويژه اي كه به اين ش��ورا جهت 
تصميم گيري ه��اي كالن اقتص��ادي و كاهش 
فشارهاي اقتصادي بر مردم، تفويض فرموده اند 

بر مطالبات زير تأكيد مي  نمايد: 
1. هم افزايي  قوا در بهبود وضعيت كالن اقتصادي 
و كاه��ش ن��رخ ارز و طال علي رغ��م تحريم هاي 
ظالمانه امريكا و ه��م پيمانانش، نش��ان از عزم 
جدي براي س��اماندهي اوضاع اقتصادي كشور 
دارد. ضروري اس��ت رؤس��اي قوا به ويژه رئيس 
جمهور محترم با استفاده از نظرات و راه حل هاي 
اقتصاددانان دلسوز و فعاالن بخش خصوصي در 
راستاي تقويت ارزش پول ملي و كاهش فشار بر 
طبقات ضعيف و زحمتكش، تمام تالش خود را 

مبذول دارند. 
۲. حمايت از افزاي��ش توليد مل��ي به خصوص 
در بخش صنع��ت، كش��اورزي و تقويت اقتصاد 
دانش بنيان، هم��واره مورد تأكي��د مقام معظم 
رهبري)مدظله العال��ی( ب��وده اس��ت. مقتضي 
است ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي، ضمن 
بررس��ي موانع كس��ب و كار بر تأمين مواد اوليه 
كارخانجات و نس��بت به الزام شبكه بانكي براي 
اعطاي تسهيالت بانكي به توليدكنندگان اهتمام 

ويژه داشته باشد. 
3. بررس��ي راه ه��اي مقابل��ه جام��ع و قطعي با 
هرگونه نفوذ دش��من در نهادها و ادارات به ويژه 
در مراكز تصميم ساز و برخورد جدي با مفسدان 
و اخاللگران اقتص��ادي و نيز پايش مس��تمر بر 
نحوه قيمت گذاري و توزيع كاالها مخصوصاً در 
ماه هاي پاياني سال، همچنين نظارت بر عملكرد 
گمركات، تسهيل روند ترخيص كاالهاي اساسي 
و مبارزه بي امان با قاچاق از مطالبات جدي مردم 
بوده و عزم جدي مسئوالن را مي طلبد. همچنين 
اصالح س��اختار اداري و مقابله با فساد و تصفيه 
عناصر مفس��د و ناكارآمد و شناس��ايي و تقويت 

عناصر كارآمد و فعال ضروري است. 
4. مسير پيش روي راهبردي جمهوري اسالمي 
در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي در چهلمين 
سال فجر انقالب اسالمي، با اقتدار، استمرار دارد 
و ياوه گويي وزير خارجه امريكا و دوره گردي اش 
در منطقه، مكر دشمنان و تجمع آنان در لهستان، 
تأثي��ري در ع��زم و اراده ملت بزرگ اي��ران، در 
حركت به س��مت تحقق تمدن نوين اس��المي، 
نخواهد داشت. بي ش��ك فعال سازي ديپلماسي 
اقتصادي علي الخصوص نس��بت به همسايگان، 
كشور را در برابر تحريم ها مقاوم تر نموده و جايگاه 
منطق��ه اي جمهوري اس��المي را ارتق��ا  خواهد 

بخشيد. 
5. در اهمي��ت فضاي مج��ازي و نق��ش آن در 
تمدن س��ازي � به تعبير مقام معظ��م رهبري � 
ترديدي وجود ندارد. بنابراين از وزارت ارتباطات، 
شوراي عالي فضاي مجازي و همه دستگاه هاي 
ذی ربط انتظار مي رود، به ط��ور فعال در جهت 
س��اماندهي اين فضا و مقابله با ابتذال اخالقي و 
جنگ رواني دشمن، چاره انديشي نموده و براي 
بومي سازي آن و تقويت شبكه ملي اطالعات و نيز 
رصد و مقابله با ش��بكه هاي معاند و غيراخالقي، 

گامي اساسي بردارند. 
همچنين پااليش و تهديدزدايي و فرصت سازي 
در فضاي مجازي به ويژه اعمال قانون در مرزباني 
و حفاظ��ت ديجيتال��ي از حاكمي��ت جمهوري 
اسالمي ايران را در نظر داش��ته باشند. در پايان 
تأكيد مي كني��م كه مي��زان حماي��ت دولت از 
پيام رس��ان هاي داخلي بايد به مي��زان حمايت 
از يك پ��روژه ملي باش��د؛ از اين رو، الزم اس��ت 
حمايت هاي ويژه و حداكثري از پيام رسان هاي 

داخلي صورت گيرد. 
6. صنايع فضايي كشور شامل پرتابگر و ماهواره 
در مرحله پيش��رفت قرار گرفته و باعث خش��م 
اس��تكبار جهاني شده اس��ت. فعاليت صلح آميز 
فضايي كش��ورمان باعث افزاي��ش اقتدار و عزت 
ملي اس��ت. با تأكيد بر ضرورت توس��عه صنعت 
فضايي از دانشمندان س��اخت ماهواره و پرتابگر 

آن تقدير مي نماييم. 

ژه
وی

حامیانهاشميعلیهموسویخوئینیها 
روزنام��ه تندروي قان��ون در ادامه حم��الت اصالح طلبان 
به مصاحب��ه  تفصيلي س��يد محمد موس��وی خوئينی ها با 
خبرگزاري ايرنا كه در آن مطالبي عليه هاشمي رفسنجاني 
گفته بود، مطالب تندي عليه او با تيتر »غائله هزاردستان« 
نوشت. قانون به موسوی خوئينی ها با عناويني اشاره مي كند 
كه نشان مي دهد از انتقادات او به هاشمي رفسنجاني بسيار 
عصباني هستند. عناويني همچون كس��ي كه دستاوردي 
نداش��ته، هر جا نياز به نقش آفريني بوده در حاشيه رفته، 
اقدامات و مواضعش براي مردم هزينه داشته و ... و در نهايت 
او را چهره اي مش��كوك توصيف مي كند: »چهره ش��اخص 
شنود اشباح، سال هاي قبل از انقالب نيز كم حاشيه نبوده 
است و ارتباط وي با پامنبري هايي كه در آينده به منافقين 
شناخته مي شدند، بحران هايي را ايجاد كرد و حتي برخي 
ارتباط ترورهاي شخصيت هاي اصلي نظام را نيز وابسته با 
مستمع هاي وي مي خواندند. فرد مذكور در پرونده قلع و قمع 
دموكراسي را نيز از همان ابتداي حكومت در پرونده دارد و 
از تسخير سفارت امريكا تا غائله 78 و حوادث 88 و امروز در 
آستانه س��ال مبهم 98 اقداماتي داشته است كه بايد به آنها 
شك كرد و همان گونه كه اش��اره كرديم هزينه اين رفتارها 
را مردم پرداخت كردند و اين چهره بدون خط خوردگي به 
راه خود ادامه داد. « و حتي از موس��وی خوئينی ها چهره اي 
ارائه مي دهد كه نرس��يدنش به مقام و منصب را هم از نقاط 

مبهم زندگي اش مي داند: »شكست هاي پي درپي اين فرد به 
عنوان يكي از شخصيت هاي پشت پرده انقالب ايران در به 
دست آوردن منصب هاي خاص يكي از نقاط مبهم زندگي 
خوئيني ها محس��وب مي ش��ود، زيرا در زم��ان هيچ يك از 
رهبران جمهوري اسالمي جايگاه هاي حياتي كه او در ذهن 
داشت، به دستش نرسيد. از وزارت اطالعات تا قوه قضائيه و 
... همه در روياي وي وجود داش��ت ولي يا براي وي كسوت 
اين جايگاه ها گشاد بود يا آنكه بنا به مصلحت و خيريت اين 

اتفاق نيفتد. «
روزنامه قان��ون در ادامه ب��ا پيش كش��يدن نقدهاي قبلي 
چهره هاي حامي نظام نس��بت ب��ه موس��وي خوئيني ها بر 
ضديت او با نظام تأكيد مي كند. قانون خانواده هاشمي را به 
استهزا مي گيرد كه چرا در برابر سخنان موسوی خوئينی ها 
س��كوت كرده ان��د. در ادامه هم ت��الش مي كن��د نقدهاي 
موس��وی خوئينی ها به هاش��مي را كينه از خاطره اي بداند 
كه هاش��مي در جلس��ه خب��رگان 14 خ��رداد 68 تعريف 
كرد كه تأييد نظر ام��ام خميني در م��ورد رهبري آيت اهلل 
خامنه اي ب��ود. نكته اما آنكه آن قدر درگير تصفيه حس��اب 
سياسي با موسوی خوئينی ها به نام رهبري است كه خود در 
توهيني آشكار مي نويسد: »ش��ايد كينه موسوي خوئيني ها 
از هاش��مي و يار ديرين آيت اهلل به دليل خاطره اي است كه 
هاشمي رفسنجاني در آن جلسه خاص به زبان آورد و مسير 
انقالب ايران را تغيير داد. « مسير انقالب را تغيير داد؟! رهبري 
آيت اهلل خامنه اي باعث تغيير مسير انقالب شد يا باعث ادامه 

مسير انقالب شد؟!
نكته جالب توجه ديگر اينكه روزنامه قانون حتي يك دليل بر 

رد سخنان موسوی خوئينی ها بيان نمي كند. 

 سانسوردستگیريمجريصداوسیما
درروزنامههاياصالحطلب

اگر كس��ي در ايران بود كه مرضيه هاش��مي، مجري پرس 
تي وي را نمي شناخت، با اعالم خبر دستگيري او توسط دولت 
امريكا در جريان سفر به اين كشور به منظور عيادت از برادر 
بيمارش، با او آشنا شد. اعتراضات مقامات ايراني و كاربران 
ايراني شبكه هاي اجتماعي مختلف اينترنتي از لحظه اعالم 
خبر شروع شد؛ از وزير خارجه ايران تا خبرنگاران و كاربران 
عادي، همه معترض به رفتار نامناسب دولت امريكا با خبرنگار 
امريكايي االصل شبكه خبري انگليسی زبان صداوسيما. در 
زندان حجاب او را برداشته و غذاي مخصوص مسلمان ها يا 
گياه خواران هم در اختيار او قرار نگرفته و تنها گوشت خوك 
در اختيار او قرار گرفته كه از خوردن آن خودداري كرده است. 
انجمن هاي مختلفي در خود امريكا هم به دولت امريكا براي 
دستگيري بی دليل هاش��مي و رفتار نامناسب با او اعتراض 
كردند. اين ميانه روزنامه هاي اصالح طلب در روز پنج شنبه 
همه تالش خود را كردند مبادا نامي از مرضيه هاش��مي در 
صفحه اول رسانه شان ديده ش��ود! همين رسانه هايي كه به 
وقتش كلي شعار در حمايت از حقوق اهل رسانه و خبرنگاران 

مي دهند و خود را مدعي آزادي بيان مي دانند. 

وزیر اطالعات:   
 پنجه در پنجه رژیم صهيونيستي انداخته ایم

وزیر اطالعات با اشاره به اینكه ایران پنجه در پنجه رژیم صهیونیستي 
انداخته است، افزود: در عرصه هاي مختلف با انجام كارهاي اطالعاتي، 
این رژیم را شكست داده ایم كه این امر در آینده نیز تداوم خواهد داشت. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم سيدمحمود علوي روز پنج شنبه در جلسه 
شوراي اداري آذربايجان غربي، گفت: همدلي و همگرايي بين دستگاه هاي 
امنيتي با وجود توطئه هاي كم نظير دشمنان براي آسيب رساندن به كشور، 
موجب نقش بر آب شدن همه توطئه ها شده و بارها زمينه ابراز مسرت رهبر 
معظم انقالب را فراهم كرده است. وي افزود: در زمان حاضر همه اشرار و 
ضدانقالب تمام توان خود را براي انجام اقدامات ضد امنيتي در كشور بسيج 
كرده اند ولي اكثر اقدامات آنان خنثي شده است. وي با اشاره به حمايت 
مالي، آموزش هاي اطالعاتي و نظامي ضد انقالب توسط استكبار جهاني و 
امريكا بيان كرد: با وجود توان كم نظير تسليحاتي آنان، امنيت قابل توجهي 

در كشور حاكم است. 
علوي با تأكيد بر اينكه اسالم، امنيت، معيشت، كرامت، عدالت، محبت 
و خدمت را متعلق به همه افراد جامعه شامل مسلمانان و غيرمسلمانان 
و اقوام مختلف مي داند، ادامه داد: اين امر در س��يره بزرگان دين مبين 
اسالم از جمله فرمايشات امام علي )ع( در برهه هاي مختلف مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. وي خدمت به مردم را نعمت الهي دانس��ت و افزود: 
قرار گرفتن در جايگاه مسئوليت و گره گش��ايی از كار مردم يك نعمت 
است كه بايد شكرگزار آن باشيم. علوي تأكيد كرد: اگر طبق آموزه هاي 
اس��المي وارد عرصه ش��ويم و وحدت و همدلي خود را ارتقا ببخشيم، 
مي توانيم تحريم ها را پشت سر گذاشته و دش��من را در اين عرصه نيز 

ناكام بگذاريم. 
 حجت االسالم علوي با اشاره به اينكه ايران پنجه در پنجه رژيم صهيونيستي 
انداخته است، افزود: در عرصه هاي مختلف با انجام كارهاي اطالعاتي، اين 

رژيم را شكست داده ايم كه اين امر در آينده نيز تداوم خواهد داشت. 

خطیب نماز جمعه تهران:
FATF بازوي امریكا 

در اعمال تحریم ها عليه ایران است
FATF س�ازوكاري ب�راي اش�راف اطالعات�ي ب�ر مناب�ع مال�ي و 
سیس�تم اقتص�ادي س�ایر كش�ورها و ب�ازوي خزان�ه داري امریكا 
براي گس�ترش تحریم ه�ا علی�ه ای�ران و مح�ور مقاومت اس�ت.

به گزارش مهر، آيت اهلل موحدي كرماني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته 
تهران، با بيان اينكه همه بايد مراقب رفتار خود باشند، زيرا در آن دنيا بايد 
پاسخگوي اعمال خود باشند، اظهار داشت: من به خودم كه خطيب جمعه 
هستم، مي گويم »خطيب جمعه بايد دردهاي جامعه را بفهمد، او بايد بداند 
جامعه به كدام دردهاي معنوي و اقتصادي مبتالس��ت و سپس به دنبال 

درمان آنها باشد.«
موحدي كرماني مسئوالن را خطاب قرار داد و گفت: مسئوالن محترم كه بار 
امانت را بر دوش گرفته ايد! مراقب باشيد زيرا شما امانت نگه دار و امين مردم 
هستيد؛ به امانت خيانت نكرده و به وظايف خود عمل كنيد. وي در بخش 
ديگري از سخنان خود اظهار داشت: ما قضات پاكدست بسياري داريم اما 

مبادا شيطان يك قاضي را فريب دهد.
موحدي كرماني  با اش��اره به توطئه هاي اس��تكبار بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي تصريح كرد: در طول اين 40 سال نظام سلطه به سركردگي امريكا 
تمام تالش خود را براي نابودي انقالب و يا حداق��ل مهار كردن آن به كار 
گرفت و در اين مسير از هيچ جنايتي دريغ نكرد اما با وجود اين ايران اسالمي 
پس از 40 سال، از يك كشور وابسته، ضعيف و برده  امريكا به اذعان و اعتراف 

خوِد امريكايي ها، جزو 15 كشور قدرتمند جهان است.
خطيب موقت نماز جمعه تهران تأكيد كرد: از وزارت ارتباطات و شوراي 
عالي فضاي مجازي انتظار مي رود در جهت س��اماندهي فضاي مجازي و 
ابتذال اخالقي و مبارزه با جنگ رواني دشمن، چاره انديشي كنند و براي 
بومي سازي، تقويت  شبكه ملي اطالعات و مقابله با شبكه هاي معاند، گام 
اساسي بردارند. دولت بايد از پيام رسان هاي داخلي همانند يك پروژه ملي 
حمايت كند. موحدي كرماني در بخش ديگري از سخنان خود به كارگروه 
ويژه اقدام مالي FATF اشاره كرد و گفت: اگرچه كارگروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( يك موضوع تخصصي اس��ت، اما مردم با آن آشنا هستند؛ اين 
گروه 30 سال قبل در پاريس توسط امريكا، انگليس، فرانسه، ژاپن و آلمان 
تأسيس شد و هدف خود را مبارزه با پولشويي اعالم كرد و بعد از حادثه 11 
سپتامبر، مبارزه با تأمين مالي تروريس��م را نيز از وظايف خود دانست اما 
FATF سازوكاري براي اشراف اطالعاتي بر منابع مالي و سيستم اقتصادي 
ساير كشورها و بازوي خزانه داري امريكا براي گسترش تحريم ها عليه ايران 
و محور مقاومت است. وي ادامه داد: به اعتراف مسئوالن خزانه داري امريكا، 
آنها مي گويند براي سخت تر كردن شرايط ايران، به تصويب FATF نياز 
داريم. آنها اعتراف مي كنند كه اين معاهده براي تسلط امريكا بر جريان مالي 

كشورها و مبارزه با تروريسم و پولشويي دروغ است.
خطيب موقت نماز جمعه تهران، امريكا و اروپا را مركز پولش��ويي جهان 
دانست و گفت: امريكا، اروپا و اسرائيل، مركز پولشويي جهان و مادر تروريسم 
هستند و بر اس��اس اعتراف ترامپ و كلينتون، خود آنها داعش را با هدف 
تقسيم خاورميانه ايجاد كرده اند. طالبان را نيز امريكايي ها به وجود آوردند و 

كلينتون به اين موضوع اعتراف كرده است.

روایت جواد منصوري
 از ماجراي تسخیر النه جاسوسي

موسوي خوئيني ها دنبال سند عليه بهشتي بود!
مصاحبه اخیر موس�وی خوئینی ها علیه مرحوم هاشمي رفسنجاني 
هر روز ابعاد جدیدي به خود مي گیرد. یكي در مقام دفاع از هاش�مي 
اظهار نظر مي كن�د و دیگري در مق�ام دفاع از موس�وی خوئینی ها. 
آيت اهلل امام جماراني مي گويد نظرات موس��وي خوئينی ها، ش��خصي و 
ارتباطي به موضع مجم��ع روحانيون مبارز ن��دارد و محمدعلی ابطحي، 
موسوی خوئينی ها را تأييد مي كند و مي گويد آنچه او درباره هاشمي گفته 
روايت هاي تاريخي و با موضع گيری »سياسي« متفاوت است. در جريان 
مقابل اما كارگزاران س��ازندگي ضمن نقد مواضع موس��وی خوئينی ها از 

هاشمي رفسنجاني دفاع مي كند.
در آخرين نوع از اين موضع گيری ها سايت »خبرآنالين« بخشي از مصاحبه 
جواد منصوري در س��ال 58 را بازنش��ر داده كه در آن مي گويد در جريان 
تسخير سفارت امريكا، موسوي خوئيني ها به برخي اصرار كرد كه »در اين 

اسناد بگرديد، ببينيد چيزي عليه بهشتي پيدا مي كنيد؟«
جواد منصوري گفته: در بحث سوءاستفاده از اسناد دو مورد مشكوك دارد. 
موسوي خوئيني ها به برخي اصرار كرد كه »در اين اسناد بگرديد، ببينيد 
چيزي عليه بهشتي پيدا مي كنيد؟« دوم زماني كه بحث صالحيت بني صدر 
در انتخابات رياست جمهوري مطرح شد، اسناد مربوط به بني صدر افشا نشد. 
منصوري فرمانده وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمي در سال 58 مي گويد: 
هشت روز قبل از تسخير سفارت به واسطه نماينده امام در سپاه در جريان 
تصميم دانشجويان قرار مي گيرد اما تصور مي كرد كه اين اقدام به اطالع امام 
و شوراي انقالب رسيده است. منصوري در بخشي از اين گفت وگو در پاسخ به 
اين سؤال كه »می گويند منافقين تصميم به نفوذ در سفارت داشت تا دو نفر 
از گروگان ها را اعدام كند«، مي گويد: بعيد نيست. ما در حفاظت از سفارت 
خيلي كوشيديم و چندين اقدام مشكوك را خنثي كرديم. حتي حزب توده 
خيلي اصرار داشت كه ساماندهي اسناد را در اختيار بگيرد يا از اسناد كپي 
كند اما اجازه به آنها داده نشد يا مجاهدين خلق مي خواستند به عنوان اينكه 
موافق اين حركت و طرفدار آن هس��تند وارد سفارت شوند و خيلي اصرار 
كردند ولي كسي راهشان نداد. »بعضي ها گفتند افشاي تلويزيوني اسناد به 
دست آمده از سفارت امريكا اشتباه بود چون سوءاستفاده هايی از اين قضيه 
شد. « فرمانده وقت سپاه در سال 58 در اين باره تصريح كرده است: حاال در 
بحث سوءاستفاده از اسناد دو مورد مشكوك دارد. آقاي موسوی خوئينی ها 
به برخي افراد اصرار كرد و گفت »در اين اسناد بگرديد، ببينيد چيزي عليه 
بهشتي پيدا مي كنيد؟« دوم زماني كه بحث صالحيت بني صدر در انتخابات 

رياست جمهوري مطرح شد، اسناد مربوط به بني صدر افشا نشد.
اين فعال سياسي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در طرح عدم كفايت بني صدر 
اسناد مربوط به بني صدر را تحويل مجلس شوراي اسالمي دادند، گفته است: 
سؤال همين جاست چرا در زمان انتخابات رياست جمهوري اسناد مربوط 
به بني صدر را ندادند. آيا واقعاً تمام اسناد بدون سانسور منتشر شد؟ انصافاً 
نمي دانم. در سال 58، فقط خدا مي داند ما چقدر كار داشتيم. آبان 58 در 
پنج جبهه تجزيه طلبی گنبد، كردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان 

و آذربايجان مشغول نبرد بوديم.

CFT به صحن مجلس بازگشت
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اين هفته بررسي اليحه الحاق دولت 
جمهوري اسالمي ايران به كنوانس��يون بين المللی مقابله با تأمين مالي 
تروريسم )CFT( اعاده شده از شوراي نگهبان را در دستور كار خود دارند.

به گزارش تسنيم، نمايندگان اين اليحه را در جلسه علني روز يك شنبه 
15 مهر سال جاري مصوب كرده بودند كه ش��وراي نگهبان ايراداتي را به 
اين اليحه وارد دانسته و بار ديگر براي رفع ايراد به مجلس بازگردانده بود. 
همچنين در جلسه علني 14 آذر سال جاري نمايندگان بخشي از CFT را 
در مجلس اصالح كرده و بخش دوم آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ارجاع دادند. پس از ارجاع بخشي از اين اليحه به شوراي نگهبان، اين شورا 
طي نامه اي به مجلس اعالم كرد كه اي��رادات به اين اليحه همچنان باقي 
است و بايد اين موارد رفع شود. اعضاي كميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس در جلس��ه روز 16دي خود بر مصوبات قبلي خود درباره 
CFT اصرار كردند و مقرر ش��د اين مصوبه كميسيون بار ديگر در صحن 

علني مجلس بررسي شود.

مسیر پیش روي راهبردي جمهوري 
اسالمي در سطح ملي، منطقه اي و 
بین المللي در چهلمین س�ال فجر 
انقالب اسالمي، با اقتدار، استمرار 
دارد و یاوه گویي وزیر خارجه امریكا 
و دوره گ�ردي اش در منطق�ه، مكر 
دشمنان و تجمع آنان در لهستان، 
تأثیري در ع�زم و اراده ملت بزرگ 
ای�ران، در حركت به س�مت تحقق 
تمدن نوین اسالمي، نخواهد داشت
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