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18 سال پیش در روز نوزدهم تیرماه سال ۷۹ حضرت امام خامنه ای 
در جمع مس��ئوالن و کارگزاران نظام، از تالش دش��منان غربی برای 
براندازی ایران به سبک اتحاد جماهیر شوروی )سابق( پرده برداشته 
و فرمودند: »ی��ک طرح همه جانب��ه امریکایی برای فروپاش��ی نظام 
جمهوری اس��المی طراحی ش��د و جوانب آن از همه جهت سنجیده 
شد. این طرح، طرح بازساز شده ای اس��ت از آنچه در فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی اتفاق افتاد. به نظر خودشان می خواهند همان طرح را 
در ایران اجرا کنند...  البته در چند مورد هم دچار اشتباه شدند که این 
هم از الطاف الهی است... .  دشمنان ما در مواقع حساس در محاسبات 
خود دچار اشتباه می شوند. براساس این اشتباه برنامه ریزی می کنند 
و برنامه ریزی غلط از آب درمی آید؛ لذا موفق نمی شوند. آنها برای دفاع 
از رژیم پهلوی برنامه ریزی کردند و با همه قدرت هم ایستادند؛ منتها 
در شناخِت مسائل ایران، در ش��ناخِت مردم، در شناخِت روحانیت و 
در شناخِت دین اشتباه کرده بودند؛ لذا شکس��ت خوردند. اینجا هم 

سرنوشتشان جز این نیست و شکست خواهند خورد... 
اینها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اولش��ان این است که آقای 
خاتمی، گورباچف نیس��ت. اش��تباه دومش��ان این اس��ت که اسالم، 
کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمِی جمهوری 
اس��المی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اش��تباه چهارمشان این 
اس��ت که ایراِن یکپارچه، ش��وروِی متشکل از س��رزمین های به هم 
سنجاق شده نیس��ت. اشتباه پنجمشان این اس��ت که نقش بی بدیل 
رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست. وقتی می گوییم طرح 
امریکایِی فروپاشی شوروی، الزم است س��ه نکته را در کنار این کلمه 

امریکایی عرض کنیم:
1 - وقتی می گوییم ط��رح امریکایی، معنایش این نیس��ت که بقیه 
بلوک غرب در این زمینه با امریکا همکاری نداشتند؛ چرا، همه غرب 
و همه اروپا )به ویژه انگلیس و آلمان( در این زمینه به شدت با امریکا 

همکاری می کردند. 
۲ - وقتی می گوییم طرح امریکایی، معنایش این نیست که ما عوامل 
داخلی فروپاشی ش��وروی را ندیده می گیریم؛ نخیر، عوامل فروپاشی 
در درون نظام شوروی وجود داشت و از آن عوامل دشمنشان بهترین 
استفاده را کرد. آن عوامل داخلی چه بود؟ فقر شدید اقتصادی، فشار بر 
مردم، اختناق شدید، فساد اداری و بوروکراسی. البته انگیزه های قومی 

و ملی هم در گوشه و کنار وجود داشت. 
۳ - این طرح امریکایی یا غربی )به هر تعبیری که می گوییم( یک طرح 
نظامی نبود. در درجه اول یک طرح رسانه ای بود که عمدتاً به  وسیله 
تابلو، پالکارد، روزنامه، فیلم و غیره اجرا شد. اگر کسی محاسبه کند، 
می بیند که حدود پنجاه، شصت درصد آن مربوط به تأثیر رسانه   ها و 

ابزارهای فرهنگی بود.«
و حاال پس از 18 س��ال، شیطان بزرگ با همان اس��تراتژِی فروپاشی 
شوروی، برای اجرای موج سوم براندازی جمهوری اسالمی ایران و با 

انجام موارد زیر به میدان آمده  است:
1 - از شکست های مفتضحانه پیشین خود عبرت گرفته و به زعم خود 

اشتباهات خود را جبران کرده است. 
۲ - پس از آن که خاتمی را گورباچف ایران قلمداد کردند در موج سوم، 

روحانی را یلتسین ایران تصویر کرده  است. 
۳ - با اجرای پروژه س��رگرم کردن ایران پای میز مذاکرات برجامی و 
غفلت از مشکالت اقتصادی، معیشتی و فرهنگی کشور، عماًل ایران را 

در مسیر »تحقق مراحل پنجگانه فروپاشی ادراکی« قرار داده است. 
٤ - به تصور غلط خود، با اجرای پروژه سرگرم کردن ایران در میدان 
مذاک��ره، زمینه را ب��رای عبور م��ردم از نظام و ایج��اد دوقطبی های 

خطرناک »مردم/نظام « مهیا کرده است. 
۵ - هم زمان با س��رگرم کردن دولتمردان ایران در میدان مذاکره به 
سازماندهی و تجهیز دهها گروه مس��لح قالده دار نظیر »منافقین«، 
»سلطنت طلبان«، »اشرار داخلی«، »طالبان«، »جیش محمد« اقدام 
کرده  تا در زمان مناسب همچون گرگ ها، کفتارها، کرکس   ها و سایر 
الشخور  ها از مرز های پیرامونی به داخل کشور هجوم آورده و زمینه را 

برای امتیاز گیری و به تسلیم کشاندن جمهوری اسالمی مهیا کنند.
۶ - با اجرای پروژه »ایران هراسی«، »ایران ستیزی « و »ایران گریزی « 
نسبت به ایجاد اتحاد شوم »عربی،عبری و غربی« با محوریت وهابیت 

علیه ایران اقدام کرده است. 
۷ - پروژه های »تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی«، »توسعه فقر 
عمومی«، »ناکارآمدی نظام دینی« و دهها پروژه نظیر آن را در سایه 
عوامل داخلی خود و با ترویج اش��رافی گری و رانت خواری حکومتی، 
پدیده کریه و اعتمادشکن آقازادگی و...  برای شکستن روحیه ایمان 

مردم و القای یأس و ناامیدی از نظام اسالمی به کار بسته است. 
8 - به موازات انجام مراحل پیش گفته ، از طریق اقدامات قاس��طین 
داخلی نسبت به سازماندهی و ایفای نقش و وظایف مارقین و ناکثین 

در مراحل بعدی نیز اقدام کرده است. 
۹ - جنگ مالی و دالر را به عنوان تیر خالص ب��ه امید و اعتماد مردم 

ایران در دستور کار خود قرار داده است. 
1۰ - با هجمه بسیار س��نگین پروپاگاندا در میدان رسانه و فرهنگ و 
اعالم تابس��تان داغ، تالش می کنند کار جمهوری اسالمی را در افکار 

عمومی تمام شده اعالم کند. 
بر این اس��اس هفته پیش یک��ی از اعضای هیئت حاکم��ه امریکا 
صراحتاً درباره براندازی جمهوری اس��المی ایران به س��بک اتحاد 
جماهیر شوروی گفته بود » همان گونه که ریگان با کمک انگلستان 
اتحاد جماهیر شوروی را با جنگ مالی و تشدید فشارهای اقتصادی 
متالشی و نابود کرد ، ترامپ هم مصمم اس��ت با همان روش نظام 
جمهوری اسالمی ایران را س��رنگون کند«. اگر چه با مواضع قاطع 
مسئوالن لشگری و کشوری ایران ، بالفاصله امریکایی   ها عقب نشینی 
کرده و رسماً اعالم کردند که چنین قصدی ندارند اما عملکرد آنان 
طی پنج سال گذشته تردیدی باقی نمی گذارد که عزم آنان برای به 
تسلیم کشاندن جمهوری اس��المی ایران در برابر زیاده خواهی  ها و 

رفتارهای مداخله جویانه و غیر اصولی آنان جدی است. 
مجموعه این رویداد  ها که با پروپاگاندای سنگین رسانه ای غرب و با 
محوریت بنگاه لجن پراکنی سلطنتی بی. بی. سی حمایت می شود، 
سبب بروز التهاب و ایجاد نگرانی در بین دوستداران انقالب اسالمی 
در داخل و خارج از کش��ور ش��ده و به طرق مختلف نگرانی خود را 
محضر مقام معظم رهبری به عنوان کشتیبان انقالب اسالمی اعالم 

می نمودند. 
سرانجام روز چهار  ش��نبه 1۷ مردادماه ۹۷ نشریه »خط حزب اهلل « 
)متعلق به پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای( در مطلبی با عنوان »به همه بگویید... «  نوش��ت: »رهبر 
معظم انقالب در دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی خارج از کش��ور 
درباره دغدغه و نگرانی عالقه مندان به انقالب در آن سوی مرز  ها که 
از سوی یکی از حضار مطرح شد، فرمودند: » نسبت به اوضاع ما اصاًل 
نگران نباشند، هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند، مطمئن باشند، 

هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.«
سخنان راهبر انقالب اسالمی آبی بود که آتش التهاب و ناامیدی را 
در اردوگاه انقالب خاموش کرد و نشاط و خودباوری را به این اردوگاه 
بازگرداند و از این رو اس��ت که خطاب به دون کیشوت های غربی و 
شیطان بزرگ می  گوییم: خواب های آشفته تان تعبیر نخواهد شد، 
رئیس جمهور ایران یلتسین نیست و بی شک در موج سوم براندازی 
نیز همچون دفعات پیش��ین با شکس��ت تحقیرکنن��ده ای مواجه 

خواهید شد...  این را به همه بگویید. 

سيدعبداهلل متوليان

در روزه�اي اخير جمع�ي از فع�االن فرهنگي خارج از كش�ور 
با رهبر انق�اب دي�دار كردند كه در خ�ال آن يك�ي از حضار، 
دغدغ�ه و نگران�ي عاقه مندان ب�ه انقاب در آن س�وي مرزها 
را از آين�ده بي�ان كرد. رهب�ر انقاب در پاس�خ ب�ه نگراني اين 
ش�خص گفتند: »نس�بت ب�ه اوضاع م�ا اص�ًا نگران نباش�ند، 
هيچ ك�س هيچ غلط�ي نمي تواند بكن�د، مطمئن باش�ند، هيچ 
ترديدي در اين جه�ت وجود ندارد؛ اي�ن را به هم�ه بگوييد. « 
این موضع همیشه رهبري است که انقالب اس��المي مردم ایران را در 
قیاس با دو نهضت پیش از انقالب )یعني نهضت مشروطه و نهضت ملي 
شدن صنعت نفت( و دو انقالب بزرگ بین المللی )یعني انقالب فرانسه و 
انقالب روسیه( انقالبي ماندگار و مداوم مي دانند. اما راز این ماندگاري را 
رهبر انقالب چه مي دانند؟ ایشان در سخنراني هاي مختلف شاخصه هایي 
براي انقالب اسالمي ایران ذکر مي کنند که همین شاخصه ها در واقع وجه 

تمایز این انقالب از سایر نهضت ها و انقالب ها و راز ماندگاري آن است: 

ماهیت خدایي انقالب: »این انقالب، انقالبي بود ب��راي خدا. آن روزي 
که این انقالب آغاز ش��د، مثل حرکت سیاسي حزب های دنیا نبود که 
به قصد کس��ب قدرت باش��د؛ حرکتي بود در عین مظلومیت، ب��راي 
اجراي احکام اله��ي، براي ایجاد جامعه اسالمي، براي استقرار عدالت در 
جامعه... خداوند هم به کارشان برکت داد.« مطابقت با فطرت انسان ها: 
»هدف های انقالب با فطرت مردم هماهنگ ب��ود، بنابراین مردم آن را 
گرفتند؛ و اال دل میلیون ها مردم را به یک س��متي متوجه کردن، کار 
عادي اي نیست. « مردمي بودن: »آن چیزي که به وسیله عوامل سازمان 
جاسوس��ي امریکا، در یک کش��ور قابل برداش��تن و گذاشتن است، 
حکومت یا دولتي است که با مردم رابطه اي نداشته باشد و پشتوانه عظیم 
قوي مردمي، پشت س��رش نباشد. «  همه جانبه بودن انقالب: »انقالب 
اسالمي یک انقالب همه جانبه است. مثل خود اسالم که ابعاد معنوي و 
اخالقي دارد، ابعاد الهي دارد، در عین حال ناظر به زندگي مردم است؛ بعد 
اقتصادي، بعد سیاسي، بعد اجتماعي دارد؛ انقالب اسالمي هم داراي ابعاد 

مختلف بود و راز ماندگاري انقالب اسالمي همین ابعاد گوناگون آن است 
که با نیازهاي بشر متوازن و همراه است. «   نوسازي س��اختار بر مبناي 
اصول: »نوسازي ممکن است، در مواردي هم الزم است و مانع از تحجر 
است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد... پس آرمان ها که شاکله کلي نظام 
از آنها الهام گرفته، قابل تغییر نیست. نظام جمهوري اسالمي یک چنین 

نظامي اس��ت. با این نگاه، نظام فرسوده بش��و نیست. «
 محبوبیت در نزد س��ایر ملت ها: »مفاهیم انقالب و مفاهیم اسالم... در 
لبنان دارد فعالیت مي کند، در عراق دارد فعالیت می کند؛ در س��وریه 
همین جور، در غ��زه همین جور، در فلس��طین همین ج��ور، در یمن 
همین جور، ان شاءاهلل در قدس ش����ریف و براي نج��ات االقصي هم 
همین جور. «  رویش نسل سوم انقالبي: »جوان هاي عزیزي که امام را 
ندیدند، دوران دفاع هشت ساله را ندیدند، شخصیت هاي فداکار آن روز 
را که شهید شدند، ندیدند، اما با همان قدرت و با همان بصیرت��ي در 

صحنه حاضر می شوند... «

پاسخ رهبر انقاب به نگراني برخي فعاالن خارج كشور درباره آينده انقاب  

هيچ کس هيچ غلطی نمی تواند بکند، اين را به همه بگوييد  

درخواست مراجع و ائمه جمعه از دولت و قوه قضائيه 

تیماقتصادیکابینهراترمیموبامفسدانبرخوردکنید

در ادام�ه مطالب�ه سراس�ری ب�رای ترميم تيم 
اقتصادی دولت و مقابله با مفس�دان اقتصادی، 
حضرات آي�ات عظام تقلي�د، ن�وری همدانی و 
مكارم ش�يرازی و همچنين ائمه جمعه سراسر 
كش�ور، از دول�ت و ق�وه قضائي�ه خواس�تند 
در مس�ير اي�ن مطالب�ه عموم�ی گام بردارند. 
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی روز پنج  شنبه در همایش 
نقش روحانیت و مساجد در خدمت رسانی به مردم که 
در مدرسه نواب صفوی مشهد برگزار شد،: حقوق  ها 
و رانت های نجوم��ی را از مصادیق زندگی پرهزینه 
دانست و اذعان کرد: امریکا و دیگر کشورهای غربی 
از قدرت ایمان ایرانیان می ترسند چرا که جوانان ما 
در هشت س��ال جنگ تحمیلی در برابر قدرت های 
استکباری با سالح ایمان موفق شدند. آیت اهلل مکارم 
شیرازی ابراز کرد: دولت بداند اگر وظیفه خود را در 
مقابل جوانان و جامعه به خوبی انجام دهد، نه تنها از 
امریکا بلکه از هیچ کشوری نباید بترسد اما اگر به این 
وظایف به خوبی عمل نکند، خطرات جدی تری ایران 

را تهدید می کند. 
به گزارش رسا ، این مرجع تقلید با بیان لزوم تغییر 
در تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: دولتمردان باید 
این موضوع را بدانند که مردم از تیم اقتصادی دولت 
راضی نیستند و یکی از ضرورت های این دولت وجود 
مدیران شجاع و نترس است که اگر مدیری در رأس 
کار شجاع نباشد موفق نخواهد ش��د. وی ادامه داد: 
مردم از دستگاه قضایی فعلی نیز راضی نیستند چرا 
که با جدیت به مجازات مفسدان اقتصادی نمی پردازد 
و زمان های مجازات  ها را بی مورد طوالنی کرده اند و 
زمینه های فرار مفسدین فراهم شده در صورتی که 
برخی از جرم  ها را می توان در زمان بس��یار کوتاه تر 
رسیدگی کرد. استاد برجس��ته درس خارج حوزه 

علمیه قم تصریح کرد: متأسفانه برخی از مفسدان 
برای خود امنیت قائل شده اند و دلیل این امر هم این 
است که با برخی از صاحبان قدرت در ارتباط هستند 
و با مدیران کالن کشور در ارتباط هستند. آیت اهلل 
مکارم ش��یرازی با بیان اینکه در مبارزه با مفس��د و 
جلوگیری از رانت باید همچون حضرت علی)ع( رفتار 
کرد، افزود: نباید با هیچ کس در این زمینه مالحظه 
کرد، مدیران نیز در صورت فساد نزدیکان خود حتی 
با برادر، فرزند و خانواده خود برخورد کنند که اگر این 
موضوع به خوبی رعایت شود آینده انقالب اسالمی 
روشن خواهد بود. این مرجع تقلید در پایان سخنان 
خود گفت: از این مردم باید قدردانی کرد که در همه 

عرصه  ها پایبند به اسالم و انقالب بوده اند. 
    نباي�د اج�ازه داد كارآمدی نظام با فس�اد 

عده ای زير سؤال برود
ما نباید اجازه دهیم عده ای با فس��اد و بی مدیریتی 
کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرند و به حق مردم دست 
درازی کنند. این مطلب را آیت اهلل نوری همدانی از 
مراجع تقلید در دیدار جمعی از استادان سطوح عالی و 
خارج حوزه علمیه قم عنوان کرد و با بیان توصیه  هایی 
به مس��ئوالن، خواس��تار صداقت در کالم، عمل به 
وعده های داده شده و حل مسائل اقتصادی کشور از 
سوی مسئوالن شد. وی گره زدن تمام امور کشور را با 
تحریم نادرست دانست و مدیریت صحیح و تخصصی 
با نظارت و مبارزه با فساد را یکی از راه های برون رفت 
از مشکالت کشور عنوان کرد. استاد برجسته درس 
خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه علما و روحانیون 
باید زبان مردم باشند و خواسته های به حق مردم را به 
گوش مسئوالن برسانند، اظهار داشت: مردم نباید از 
نظام و انقالب و روحانیت ناامید شوند چرا که در طول 
تاریخ علما متکی به مردم بودند و اگر به کسی ظلم   

می شد، به در خانه علما می رفتند. وی روحانیت را 
پناهگاه مردم دانست و ادامه داد: این مسئله به عنوان 
یک افتخار بوده و نباید این ارتباط قطع شود، ما در 
حمایت از خواسته به حق مردم، حمایت از انقالب و 
نظام اسالمی و والیت فقیه با هیچ کس تعارف نداریم 
و کوتاه نخواهیم آمد چون مردم از ما توقع دارند مدافع 

حقوق آنان و شعارهای انقالب اسالمی باشیم. 
آیت اهلل نوری همدانی تأکید کرد: ما نباید اجازه دهیم 
عده ای کم با فساد و بی مدیریتی کارآمدی نظام را زیر 
س��ؤال ببرند و به حق مردم دست درازی کنند. وی 
با یادآوری خباثت و دشمنی امریکا نسبت به ملت 
ایران عنوان کرد: این دشمنی بوده و خواهد بود چون 
آنها با ملت ایران مخالف هس��تند و در این ٤۰ سال 
بد  ترین ظلم  ها را در حق مردم ای��ران انجام داده اند. 
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: مردم ما دشمنی  ها 
را درک می کنند و به همین دلیل ٤۰ سال مقاومت 
و ایستادگی کردند ولی از بی عدالتی، تبعیض و فساد 
در رنج هستند. وی اضافه کرد: مردم مسلمان فطرت 
پاک دارند، این مردم ظلم س��تیز هس��تند و زیربار 
زورگویی امریکا و ای��ادی آن نمی روند، مردم این را 
تحمل نمی کنند یکی پول بیت المال را بخورد و ببرد 
و عده ای هم به نان شب محتاج باشد. آیت اهلل نوری 
همدانی تصریح کرد: من به مسئوالن عرض می کنم 
اگر مردم مطمئن باشند شما با رانت و فساد مقابله 
می کنید از شما حمایت خواهند کرد، مسئوالن همه 
چیز را با تحریم گره نزنند چرا که تجربه نش��ان داد 
خیلی از چیز  ها به تحریم ارتباط ندارد، قیمت گذاری 
واقعی اجناس و نظارت و اش��راف بر آن بخش��ی از 
مشکالت را حل خواهد کرد. این مرجع تقلید آینده 
انقالب را روشن دانست و اظهار داشت: اکثریت مردم 
ایران انقالب و نظام و رهبری را قب��ول دارند و از آن 

حمایت می کنند لذا باید قدر این مردم را دانست و 
به اینها خدمت کرد، باید معیشت شان را حل و برای 
جوانان کار و زمینه ازدواج فراهم کرد. وی ادامه داد: 
مسئوالن از اختالف و مسائل حاشیه ای پرهیز کنند و 
با وحدت حول محور والیت فقیه در پی حل مشکالت 

و متکی به توانایی های خودمان باشند. 
    قوه قضائيه با محتكران كاال 

برخورد جدی كند
امامان جمعه سراس��ر کش��ور نیز روز گذش��ته در 
خطبه های این هفته نماز جمعه با تأکید بر ضرورت 
حرکت جهادی مس��ئوالن در کنترل بازار و بهبود 
هرچه سریع تر ش��رایط اقتصادی گفتند: سران سه 
قوه و مس��ئوالن با اخاللگران و مفسدان اقتصادی 
برخورد جدی تری داشته باشند. در تهران هم آیت اهلل 
امامی کاش��انی در خطبه های نماز جمعه با اشاره 
به احتکار برخی اقالم در بازار گف��ت: از قوه قضائیه 
تش��کر می کنم که اعالم کرد با محتکرین برخورد 
خواهد کرد. وی ادامه داد: کش��ور ما با جنگ روانی 
و اقتصادی دشمن روبه رو اس��ت و عده ای دست به 
احتکار می زنند، بنابراین باید مجازات چنین افرادی 
را جدی گرفت. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه 
قوه قضائیه و ریاست آن، در برخورد با این موارد جدی 
است، تصریح کرد: به تمام سودجویان می گویم که 
زندگی خودتان و زن و بچه خود را در دنیا و آخرت، 
سیاه نکنید. امامی کاشانی با اشاره به اظهارات ترامپ 
گفت: هدف دشمنان این اس��ت که فشار بیاورند تا 
ایران مذاکره کند. مذاکره ای که اهدافش را آنها در 
نظر گرفته اند، ایران زیر بار نمی رود و مواضع ما همان 
است که رهبر معظم انقالب اعالم کردند. اگر بر فرض 
محال هم مذاکره بشود امریکا زیر آن می زند و بساط 

آن را بر هم می زند. 

   غيب پرور با خانواده شهيد مدافع حرم ديدار كرد
مراقبباشیمدردامتحلیلهایدشمننیفتیم

خانواده ه�ای ش�هدا ماي�ه امي�د و برك�ت انق�اب اس�امی 
هس�تند و ب�رای عاقبت به خي�ری مس�ئوالن كش�ور دع�ا كنن�د. 
به گزارش فارس، س��ردار غالمحس��ین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم فیروز حمیدی زاده، ضمن 
تمجید از خانواده های شهدای مدافع حرم گفت: انقالب اسالمی دوره های 
سختی تا امروز تجربه کرد و به فضل پروردگار و برکت خون شهدا همچون 
گذشته از این شرایط با سربلندی عبور خواهد کرد. سردار غیب پرور در همین 
رابطه افزود: شرط تفضل خداوند این است که همگان از جمله مسئوالن به 
نحو احسن به وظایف خود عمل کنند و همواره خودشان را در کنار مردم 
قرار دهند. رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین با اشاره به اینکه خون پاک 
شهدا پایمال نخواهد شد، افزود: وظیفه ما استقامت و فهم صحیح از دین 
و بصیرت انقالبی است و باید مراقب باش��یم تا در دام تحلیل  هایی که ما را 
به سمت دشمن می کشاند، نیفتیم و همواره در قبال دشمن مواضع محکم 
و قاطع داشته باشیم. س��ردار غیب پرور در پایان با اشاره به اینکه روحیه و 
استقامت خانواده های شهدا موجب غرور ملی و مایه  افتخار جامعه است، 
اظهار داشت: خانواده های شهدا مایه امید و برکت انقالب اسالمی هستند و 
از خانواده این شهید مدافع حرم تقاضا کرد برای عاقبت به خیری مسئوالن 

کشور دعا کنند. 

فرستاده ويژه رئيس جمهور به تركيه رفت
واعظیپیامروحانیراتسلیماردوغانکرد

فرس�تاده وي�ژه رئيس جمه�وری اي�ران ب�ه آن�كارا، ش�امگاه 
پنج  ش�نبه با رجب طي�ب اردوغ�ان، رئيس جمهوری تركي�ه ديدار 
و پي�ام كتب�ی دكت�ر حس�ن روحان�ی را ب�ه وی تس�ليم ك�رد. 
به گزارش ایرنا، محمود واعظی در این دیدار درباره آخرین تحوالت مربوط به 
برجام، آغاز تحریم های جدید امریکا و مواضع جمهوری اسالمی ایران در این 
موارد با اردوغان گفت وگو و بر عزم ایران به مقاومت تا پشیمان کردن امریکا 
از اقدام خود تأکید کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز در 
این دیدار با اظهار خرسندی از دریافت پیام روحانی، دوباره بر اراده کشورش 
مبنی بر ادامه همکاری با ایران تأکی��د و در خصوص راهکارهای مربوط به 
چگونگی توسعه هر چه بیشتر مناسبات میان دو کشور و رفع موانع احتمالی 
موجود تأکید کرد. اردوغ��ان اظهار امیدواری کرد ک��ه در آینده نزدیک با 
روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. رئیس نهاد ریاست جمهوری ایران 
همچنین پیش از این دیدار با وزیر امور خارجه ترکیه و رخسار پکجان وزیر 

تجارت ترکیه دیدار و در خصوص روابط اقتصادی دو کشور مذاکره کرد. 

سخنگوی ستاد كل نيروهای مسلح:
هدفترامپازمذاکره

تفرقهافکنیدرجامعهاست
س�خنگوی س�تاد كل نيروهای مس�لح ه�دف از پيش�نهاد ترامپ 
برای مذاك�ره ب�ا اي�ران را تفرقه افكنی در كش�ور دانس�ت و تأكيد 
كرد: امريكا به دنبال نابودی اس�ام اس�ت و اگر قرار باش�د مذاكرات 
جواب بده�د، باي�د قي�د اس�ام را بزنيم ت�ا امري�كا راضی ش�ود. 
به گزارش رسا، سردار ابوالفضل شکارچی روز پنج  شنبه در آیین تجلیل 
از خبرنگاران استان قم که از سوی س��پاه علی بن ابیطالب)ع( استان قم 
برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به نقش خبرنگاران در عرصه های 
جنگ سخت و نرم اشاره و عنوان کرد: خبرنگاران در دوران دفاع مقدس 
زیر بمباران دشمن در صف اول جبهه پا به پای رزمندگان جلو می رفتند و 
حوادث را برای همه جهان مخابره می کردند؛ در حقیقت این خبرنگاران 
بودند که اقتدار جمهوری اسالمی را در برابر چشم همگان مجسم کردند. 
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسالمی 
در همه حوزه های جنگ سخت با شکست مواجه شده اند، تأکید کرد: اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران هم اکنون زبانزد همه کشور  ها است و بدون شک 
نزدیک است زمانی که ما به اوج قله اقتدار برسیم و دشمن نیز سقوط کرده 
و نابود شود. وی به حوزه جنگ نرم اشاره کرد و ابراز داشت: در حوزه جنگ 
نرم عمق کار خبرنگاران و اصحاب رس��انه بیش��تر از دوره جنگ سخت 
است؛ یکی از ترفند های دشمن این است که نقطه های اقتدار جمهوری 
اسالمی را وارونه جلوه داده، حق را ناحق کرده و حتی نقاط ضعف خود را به 
صورت نقاط قوت بنمایاند. سردار شکارچی با بیان اینکه خبرنگاران سرباز 
خط مقدم جبهه جنگ نرم هستند، مطرح کرد: رسانه های امروزی باید 
متصف به صفاتی همچون درک سیاسی، درک انقالبی، مسئولیت پذیری، 
عمق نگری، اندیشه مندی، تحلیلگری و مواردی از این دست باشند تا بتوانند 
در حوزه جنگ نرم اثرگذار واقع شوند. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح 
به بحث مذاکره پیشنهادی ترامپ بعد از موضع گیری انقالبی مسئوالن 
نظام جمهوری اسالمی اشاره و عنوان کرد: منظور ترامپ از این کار آن بود 
که مردم را با حاکمیت روبه رو کند و میان آنها تفرقه بیندازد تا هدف خود را 
پیش ببرد. سردار شکارچی بیان کرد: اهل رسانه باید تحلیل درستی داشته 
باشند و اخبار را دقیق رصد کنند تا بتوانند اخبار راهبردی انقالب را توسعه 
بخشیده و عمالً انقالب را صادر کنند و اگر غیر از این عمل کنند در حقیقت 

شمشیر دشمن را تیزتر کرده اند. 

مجلسهمسازمان
مبارزهبامفاسداقتصادیتشکیلمیدهد

ش�ورای  مجل�س  قضاي�ی  و  حقوق�ی  كميس�يون  رئي�س 
اس�امی از بررس�ی مفاس�د اقتص�ادی بي�ش از ۵ ميلي�ارد 
توم�ان در س�ازمان مب�ارزه ب�ا مفاس�د اقتص�ادی خب�ر داد. 
اللهیار ملکشاهی در گفت وگو با ایلنا، درباره جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی 
با رئیس مجلس شورای اسالمی درخصوص ادامه رسیدگی به طرح تأسیس   
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: جلسه ای با حضور رئیس مجلس 
تشکیل شد و موادی که باقی مانده بود، هم به اتمام رسید. رئیس کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: تمامی مواد قرائت شد و ما قصدمان این 
است که هرچه سریع تر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل دهیم، 
از نظر کمیسیون کار تمام شده و باید ویراستاری های الزم صورت گیرد. وی 
افزود: ظرف یکی، دو هفته آینده این الیحه را تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
خواهیم کرد و قاعدتاً با توجه به حساسیتی که موضوع دارد، امیدواریم در 
صحن با اولویت بررسی شود تا ظرف دو، سه ماه آینده تبدیل به قانون کنیم. 
ملکشاهی تأکید کرد: همه سعی مان این است که یک سازمان مستقل مبارزه 
با مفاسد اقتصادی تشکیل شود. وی خاطرنشان کرد: ابتدا بنا بود پرونده   هایی 
که باالی 1۰ میلیارد هستند در این سازمان رسیدگی شود اما با توجه به 

محاسباتی که داشتیم قرار شد که این عدد به ۵ میلیارد تومان برسد.

       ايسنا: مجید تخت روانچي، معاون سیاسي دفتر رئیس جمهوري با 
تأکید بر اینکه نباید بیهوده براي مردم انتظار ایجاد کنیم، گفته است: 
منتظر دیدار روحان��ي و ترامپ در نیویورک نباش��یم. من خودم فکر 

نمي کنم چنین اتفاقي رخ دهد. 
        ايلنا: پیش��نهاد غالمعلي رجایي، فعال اصالح طل��ب به روحاني: 
رئیس جمهور باید ارتباط صوتي و کالمي را با مردم بیشتر کند. ارتباط 
تلویزیوني ارتباطي یک س��ویه اس��ت و باید ارتباط دو طرفه باش��د و 
رئیس جمهور هم صحبت هاي مردم را بشنود. یک پیشنهاد این است 
که روحاني به سیستم شاه عباس عمل کند یعني با لباس مبدل در بین 

مردم حاضر شود و مشکالت مردم را بشنود. 
 

ژه
وی

پیشنهادعجیبشرقبرايمذاكرهباترامپ 
اصالح طلبان به دنب��ال مذاکره با امریکا هس��تند و فرقي 
نمي کند در امریکا اوباما بر س��ر کار باشد یا ترامپ. حاال هم 
که دونالد ترامپ براي مذاکره با ایران اعالم آمادگي کرده، بي 
اعتنا به عواقب چنین مذاکره اي، پیشنهاد مي دهند از ترامپ 
دعوت کنیم به ایران بیاید و این میانه پیشنهاد روزنامه شرق 
جالب اس��ت که محل مذاکره را هم س��اختماني در خیابان 
فلسطین تعیین کرده است. خیابان فلسطین محل بیت رهبر 
معظم انقالب است: »دنیاي ترامپ دنیاي تظاهر و ابرواقعیت 
است... بدون فهم این نکته نمي توان جلوي ترامپ ایستاد. با 
او نمي توان با »بودن«ها و »داشتن«ها مقابله کرد، چون او 
با »تظاهر« هایش همه آنان را مي سوزاند. صریح و ملموس 
براي این روزها بگویم: »تظاهر« ترامپ به صلح طلبي و تمایل 
به معامله با ایران را نباید با آموزش مباني مذاکره یا یادآوري 
بدعهدي او )دنیاي واقعیت( پاس��خ داد. این گونه، اوست که 
برنده مي شود. اگر تصمیم کنوني نظام، مذاکره نکردن است، 
باید با »تظاهر«ي به مذاکره که براي او پذیرفتني نیس��ت 
پاسخش را داد تا ما را حامي تعامل و صلح و او را گریزان نشان 
دهد. من اگر جاي مس��ئوالن بودم، در یک توئیت ترامپ را 
در سالروز کودتاي ۲8 مرداد به تهران دعوت مي کردم تا در 
ساختماني در خیابان فلس��طین با او بنشینم و تمام مسائل 

فی مابین را از کودتاي ۲8 مرداد تاکنون حل وفصل کنیم. «
ساده بیني ماجرا همین جاست که شرق فکر مي کند با دعوت 

ترامپ به تهران، او در اصطالح آچمز شده و دیگر نمي تواند 
حرکتي انجام دهد. چرا چنین اتفاقي نمي افتد؟ چون ترامپ 
نه فقط براي ژس��ت و ادا بلکه در واقع حاضر است پاي میز 
مذاکره بیاید اما نکته آن است که براي حل و فصل مشکلي 
پاي میز مذاکره با ایران نمي نشیند، بلکه مي آید تا حرفش و 
منفعتش به کرسي نشانده شود. بنابراین مناقشه بر سر اصل 
مذاکره نیس��ت، مناقشه بر سر آن اس��ت که با دولت امریکا 
نمي شود مذاکره کرد؛ چه در تهران و چه در نیویورک. ترامپ 
البته با همه آمادگي اش براي مذاک��ره، یقیناً طرف ایراني را 
به کاخ سفید دعوت نخواهد کرد، اما همکاران ما در روزنامه 
شرق از االن فرش قرمز را براي حضور او در قلب ایران پهن 
کرده اند! پیش از این عطاءاهلل مهاجراني، وزیر ارش��اد دولت 
اصالحات در مطلبي مشابه نوشته بود: »وقتي ترامپ از َخر 
شیطان بزرگ پیاده مي شود و پا روي حرف خود و 1۲ شرط 
پمپئو مي گذارد و مي گوید: هر وقت و هرجا روحاني بخواهد، 
حاضراست بدون پیش شرط مذاکره کند، نمي توان در برابر 
این موضع شرط گذاشت! بهترین وقت گفت وگو، ۲8 مرداد 

در تهران!«
مي بینید؛ اصالح طلبان کامالً ترامپ را باور کرده اند. ترامپ حاصل 
پنج سال تالش آنها براي برجام شدن برجام را -که اگر دستاورد 
محسوب شود، تنها دستاورد دولت روحاني بود- بر باد داد ولي 
هنوز او را باور دارند و فکر مي کنند ب��ا حرف زدن مي توانند امور 

فی مابین ایران و امریکا را حل و فصل کنند. 

 دولتفاتحهاصالحاتراميخواند 
قدرت اهلل علیخاني، فعال سیاس��ي اصالح طلب در مصاحبه اي 
با روزنامه آرمان گفته که: »من بر این باورم که دولت با این نحو 
عملکرد خود فاتحه اصالح��ات را مي خوان��د«.  او در ادامه این 
مصاحبه اضافه مي کند که »من معتقدم واقعیت ها با اطالعاتي که 
به رئیس جمهور مي دهند، فاصله دارد. سخنان )رئیس جمهور( 
با واقعیت هاي جامعه و مش��کالت عدیده مردم سازگار نیست. 
انگار رئیس جمهور اطالعات جاي دیگ��ري را بیان کرد چرا که 
اساساً اطالعات او با آنچه در جامعه رخ مي دهد، منطبق نبود... 
وعده های آقاي روحاني از دید مردم در داخل عملیاتي نش��ده 
اس��ت... من نمي خواهم بگویم که وزرا افراد بدي هستند نه، اما 
عده اي از این وزرا به درد شرایط امروز نمي خورند. برخي وزرا فعال، 
پاسخگو و همراه دولت نیستند.   این وزرا به درد کابینه نمي خورند. 
رئیس جمهور و سایر مسئوالن دولتي باید نگاهي به نظرسنجی ها 
داشته باشند. نارضایتي ها زیاد است. « سعید حجاریان در روزهاي 
اخیر گفته بود که »اصالح طلبان بگویند دولت روحاني، دولت 
ما نیس��ت« اما همان طور که »محمد سالمتي« فعال سیاسي 
اصالح طلب گفته بود: »کارنامه دولت روحاني به پاي اصالح طلبان 
نوش��ته ش��ده و آنها نمي توانند از زیر بار آن شانه خالي کنند.« 
اکثریت وزرا و معاونان و اعضاي کابینه از جریان اصالحات انتخاب 
شده اند و نیز اصالح طلبان پایگاه اجتماعي خود را صد درصد به 
انتخاب حسن روحاني تشویق کردند. حال چگونه مي شود که 

دولت روحاني دولت اصالح طلبان نباشد؟!


