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اقتدار منطقه اي و گراي منافقين داخلي 
همزمان با تش��ديد فش��ارها و تحريم هاي اقتصادي عليه م��ردم ايران، 
امريكايي ها نه تنها در شكست اراده مردم ايران خود را ناتوان مي بينند، بلكه 
روند تحوالت منطقه متأثر از تثبيت اقتدار و نفوذ ايران، به حذف تدريجي 
كاخ سفيد از روند معادالت منطقه اي و جهاني انجاميده و موقعيت ترامپ 
و تيم همراهش را در كاخ سفيد متزلزل تر كرده اس��ت و طبعاً اين روند 
عصبانيت بيش��تر ترامپ و متحدان داخلي اش را عليه مردم ايران در پي 
داشته است، به گونه اي كه روز پنج شنبه نيكي هيلي، نماينده امريكا در 
سازمان ملل، اوج عصبانيت كاخ سفيد از مردم ايران را آشكار ساخته و با 
تأكيد بر تمركز روی مردم ايران يادآور مي شود كه ما داريم آنها )ايراني ها( 
را طوري خفه مي كنيم كه مجبورند خيلي زود به موشك هاي بالستيك و 
حمايت شان از تروريسم بپردازند.  چرايي اين عصبانيت و تالش براي مهار 
قدرت موشكي ايران را آنگاه مي توان درك كرد كه كاخ سفيد تحركات چند 
ماه اخير خود و سعودي ها براي فعال سازي مجدد گروهك هاي تروريستي 
مدعي حمايت از خلق كرد ايران را در پس حمالت قدرتمندانه موشكي 
سپاه در حمله به مقر اين گروهك ها در شمال عراق از دست رفته مي بيند؛ 
گروهك هايي كه به دليل جنايات خود عليه مردم مظلوم كردستان طي 
سال هاي اوليه انقالب به شدت از سوي مردم طرد شده بودند، و اين عمليات 
عمالً سناريوي امريكا و صهيونيست ها در بهره گيري از اين گروهك ها براي 

ناامن سازي داخلي ايران را بر هم ريخت. 
نشست هفته گذشته سران كشورهای مؤثر در روند تحوالت سوريه، يعنی 
ايران، روسيه و تركيه، يكی ديگر از ابعاد و نشانه های ناتوانی كاخ سفيد در 
اثرگذاری بر روند تحوالت جهانی است. تشكيل اين اجالس در آستانه يكی 
از سرنوشت سازترين اقدامات جريان مقاومت كه حذف نهايی تروريست ها 
از صحنه معادالت منطقه را در پی خواهد داشت، نشان داد كه حتی حضور 
نظامی امريكا در سوريه نيز نمی تواند در تعيين سرنوشت نهايی اين منطقه 
تأثيری داشته باشد و در آينده نزديك امريكايی ها ناچار خواهند شد با خفت 
و سرشكستگی نيروهای خود را از منطقه خارج كنند؛ نشستی كه در عين 

حال نشان  دهنده نفوذ و تأثير منطقه ای ايران است. 
در يمن اما ناكارآمدی ماشين نظامی غرب در برابر مقاومت مظلومانه مردم 
اين كشور محاسبات نظامی سه قدرت بزرگ نظامی جهان را برهم ريخته 
است، امريكايی ها در حالی اصرار دارند كه با القای حمايت ايران از تروريسم 
و ادعای كمك های نظامی ايران به انصاراهلل، مقاومت مردم يمن را سركوب 
كنند كه طی ماه های اخير به رغم ارسال پيشرفته ترين سالح های نظامی 
برای عربس��تان و امارات و به عهده گيری هدايت مستقيم عمليات عليه 
مردم يمن و ورود علنی نيروهای امريكا، فرانسه و انگليس در كنار سعودی 
و امارات در عمليات نظامی نتوانستند مقاومت مردم يمن را در تصرف بندر 

الحديده بشكنند. 
در عراق افتضاح دخالت امريكايی ها در روند انتخابات مجلس اين كشور 
و مداخالت جديد برای تشكيل دولت آينده عراق، بيش از پيش رسوايی 
كاخ سفيد را در پی داشته است، صراحت اين دخالت ها به گونه ای است 
كه امريكايی ها برای جلوگيری از شكل گيری يك دولت متصل به مقاومت 
مردم عراق كه در انتخابات اخير به رغم تالش امريكايی ها بيشترين رأی 
را در ميان نمايندگان مجلس اين كشور كسب كرده است، حتی به تهديد 
مستقيم تحريم مردم عراق متوسل شده و نمايندگان كرد و اهل سنت اين 
كشور را تهديد كرده اند كه اگر با نمايندگان حامی مقاومت ائتالف كنند، 
بايد منتظر تحريمی مشابه تحريم های ايران باشند و اين در حالی است كه 
وقتی در اين سناريو نيز موفق نشدند، به زعم خود با تحريك عوامل بعثی و 
داعشی در حمله به كنسولگری ايران در بصره و ستادهای نيروهای مقاومت 

عراقی، عمالً عراق را به آغاز دور جديدی از ناامنی تهديد كردند. 
اين جلوه ها تنها بخشی از ظرفيت های گفتمان انقالب اسالمی در مواجهه با 
خط تحريم و انزوای امريكا است كه تيم جديد حاكم بر كاخ سفيد با تالش 
برای تحريم و فشار بر مردم ايران تالش دارد آن را مستهلك و از اين طريق 
ظرفيت و هژمونی امريكا را كه به شدت در سال های اخير تضعيف شده 
است، احيا كند و اين در حالی است كه بسياری از اين فرصت ها با كمترين 
هزينه برای نظام اسالمی ايجاد ش��ده و به رغم فضاسازی رسانه ای كاخ 
سفيد و پادوهای داخلی آنها، نه تنها به انزوای ايران نينجاميد، بلكه نفوذ 
و جايگاه ايران را در قلوب مردم منطقه به خاطر ايستادگی در برابر نظام 

سلطه افزايش داده است. 
اين واقعيت، نقشه راه آينده كشور در مواجهه با روند تشديد تحريم های 
اقتصادی ايران را نيز ترسيم می كند، فارغ از تالش هايی كه بايد در روند 
مديريت اقتصادی كشور و مصون س��ازی معيشت مردم در برابر فشارها 
و التهابات اقتصادی كه منشأ بيرونی و درونی دارد، صورت گيرد، عرصه 
منطقه ای بهترين فرصت برای ايران اسالمی برای مهار فشارهای نظام 
سلطه است و بی دليل نيست كه كاخ سفيد و متحدان غربی اش به دليل 
ناكامی در مهار مؤلفه های اقتدار ايران در بيرون از مرزها به عوامل داخلی 
متوسل شده و تالش دارند شكس��ت های س��وريه، لبنان، عراق و... را از 
داخل جبران كنند.  آنچه اين روزها در داخل در اقداماتی نظير انتش��ار 
نامه منسوب به كروبی به خبرگان رهبری و روخوانی بعضی از نمايندگان 
مجلس از متن های نوشته شده توسط افراطيون مدعی اصالح طلبی و در 
امتداد آن نامه نگاری های حمايت آميز عناصر شاخص جبهه اصالحات از 
آن صورت می گيرد، عمالً بيانگر ظرفيت سازی برای ادعای ترامپ، مبنی بر 
تغيير در ايران است تا به اين اميد بتوانند جبهه داخلی را تضعيف و دشمن 
را در ادامه فشار مصمم كنند. مردم ايران نقش منافقين را در دوران جنگ 
و موشك پرانی صدام فراموش نكرده اند كه وظيفه آنها اين بود كه گرای 
موشك های صدام در زدن نقاط حساس تهران را تصحيح كنند و اكنون 
اين عوامل تندرو و بخشی از كسانی كه با نفوذ در دستگاه های اجرايی به 
جای اصالح امور القای يأس و نااميدی و آشفته س��ازی فضای داخلی را 
برعهده گرفته اند، عمالً به عنوان ديده بان های نفاق در شرايط تشديد جنگ 

همه جانبه دشمن عمل می كنند. 

عباس حاجي نجاري

خطيب جمعه تهران:

بايد با گردن كلفت هاي سياسي و اقتصادي درافتاد
وقتي گردن كلفت هاي سياسي و اقتصادي همه 
جوره مي توانند چپاول كنند و آدم برود سراغ يك 
دختر تازه كار فريب خورده، اينكه فايده اي ندارد.

به گزارش فارس حجت االسالم كاظم صديقي، امام 
جمعه موقت تهران، در خطبه هاي نمازجمعه تهران 
مسئوليت ها را امانات الهي دانست كه به مسئوالن 
سپرده مي ش��ود و گفت: فرداي قيامت از مديران 
سؤال مي شود كه مديريتي كه به شما داده شد، در 
راستاي منافع شخصي به كار گرفته شد يا به وسيله 
آن، به م��ردم خدمت كردي��د. وي اهميت نظارت 
والدين بر تربيت فرزاندان شان را مورد تأكيد قرار داد 
و گفت: والدين بايد از معلمان بپرسند كه به تربيت 

فرزندان مي رسند يا سند ۲۰۳۰ را اجرا مي كنند.
صديقي درباره اهميت امر به معروف و نهي از منكر 
گفت: اين موضوع، از بس مطرود شده، آدم رويش 
نمي شود درباره آن حرف بزند. چرا كه فقط حرف زده 
شده است. اگر هم عمل شده باشد، در مورد آدم هاي 
ضعيف بوده است و آنقدر برخي ها را جسور كرده اند 
كه امر معروف را يك مانع براي خودشان مي دانند. 
در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر، لطف خدا و 

دستگيري و بلندكردن يك افتاده است.
    امر به معروف را 

از گردن كلفت ها شروع كنيد
وي با بي��ان اينكه امر ب��ه معروف و نه��ي از منكر، 
خيرخواهي و محبت به معناي واقعي كلمه است، 
تصريح كرد: اما چه فايده كه گردن كلفت ها را رها 
كرده ايم و س��راغ ضعفا رفتيم. مردم هم كه اينها را 
ديده اند، فكر مي كنند امربه معروف و نهي از منكر، 
شوخي است. خطيب جمعه موقت تهران ادامه داد: 
وقتي گردن كلفت هاي سياس��ي و اقتصادي همه 
جوره مي توانند چپاول كنند و آدم برود سراغ يك 
دختر تازه كار فريب خورده، اينكه فايده اي ندارد. شما 
بايد از باال شروع كنيد و راه امام حسين)ع( را برويد. 
امام حسين)ع( با مردم كوفه كاري نداشت، بلكه با 
يزيد كار داشت. صديقي خاطرنشان كرد: سيدالشهدا 
براي براندازي نظام فاسد قيام كار كرد. نمي گويم با 
كوچك ترها برخورد نشود و نسبت به آنها حساس 
نباشيم؛ مؤمن، به خاطر غيرت الهي اش نسبت به 
هر حرامي كه واقع مي شود ناراحت مي شود، اما با 
چه كسي بايد برخورد كرد و اين جان و آبرو را در چه 
راهي بايد مصرف كرد؟ در حفظ هويت، كه از طريق 

حكومت ها دست به دست مي شود.
    بايد با گردن كلفت ها در افتاد

وي با بيان اينكه اين حكومت ها هستند كه جامعه 
را به رنگ فس��اد، وابس��تگي، بي عرضگي و عدم 
اعتماد به نف��س در مي آورند، تصري��ح كرد: بايد 
با گردن كلفت ها در افتاد و بر س��ر آنها فرياد زد؛ 

بقيه درست مي ش��ود. صديقي عمل مسئوالن را 
مهم ارزيابي كرد و گفت: مردم از مس��ئوالن الگو 
مي گيرند. اگر آنها با غيرت بودند، جامعه غيرتي 
اس��ت ولي اگر در برابر گناه، احساس مسئوليت 
نكنند و نسبت به س��قوط جوانان ككشان نگزد، 
جامعه هم بي خيال مي شود و مي گويد اگر راست 
است پس چرا خودشان اقدام نمي كنند. وي، قيام 
حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( را مورد اشاره قرار 
داد و تصريح ك��رد: ترس��يدن از تحريم و جنگ، 
ضديت با حركت عاشوراست. صديقي ادامه داد: 
در غوغاي تبليغاتي كه براي مأيوس كردن مردم 
مي بينيم 4۰ سال است ملت ما با رهبري امامان 
آزموده و دلداده شهادت كه از هيچ قدرتي هراس 
نداشته اند در ميدان حاضر هستند و خط انقالب 
در اين 4۰ سال، رو به پيش بوده است. وي درباره 
پيش��رفت هاي كش��ور گفت: امروز در تجهيزات 
دفاعي قدرت پيدا كرده ايم و در عرصه پزشكي، در 

حالي كه در اوايل جنگ، از بنگالدشي ها استفاده 
مي كرديم، امروز به بركت خون ش��هدا اطباي ما 
در دنيا حرف اول را مي زنند. در نانو، س��لول هاي 
بنيادين، صنعت، موشك، ماهواره و در جاي جاي 
كشور رش��د جهش��ي مي بينيم. صديقي با بيان 
اينكه ملتي كه هشت سال جنگ را با عزت پشت 
سرگذاشته، چند روز مش��كل اقتصادي را بحران 
تلقي نمي كند، تصريح كرد: يقيناً ملت ايران بر اين 
مشكالت فائق خواهد آمد اما رمز آن، مسير شهدا و 

رزمندگان و جانبازان و ايثارگران است.
   مسئوالن بايد از گذشته شان

 پشيمان شوند
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بيانات رهبر انقالب 
در جمع اعضاي مجلس خبرگان در ارتباط با جنگ 
تبليغاتي دشمن و تالش براي تزريق ويروس بدبيني 
در جامعه گف��ت: ملت مأي��وس، نمي تواند مقابل 
دشمن سينه س��پر كند. اين روحيه مي خواهد. از 

اين جهت كساني كه در مسير تبليغاتي دشمن قرار 
مي گيرند حواس شان جمع باشد كه شايعه پراكني 
نكنند. صديقي، لزوم منصفانه بودن نقد مسئوالن 
را مورد تأكيد ق��رار داد و گفت: مس��ئوالن ما بايد 
انتقادپذير باشند و نقدها را به عصبانيت ختم نكنند. 
وي تصريح كرد: مس��ئوالن بايد از گذشته ش��ان 
پشيمان ش��وند و از حاال به بعد، مديريت جهادي 
را در پي��ش بگيرند و با مردم قاطي ش��وند و از آنها 
عذرخواهي كنند. همچنين به سيل عظيم عزاداران 
حسيني بپيوندند، چرا كه بودِن با امام حسين)ع( 
به كشور بركت مي دهد. صديقي با انتقاد از محور 
شدن دالر در اقتصاد كشور گفت: چرا بايد اين طور 
باشد كه اگر دالر گران شد بايد همه چيز گران شود. 
اين حرف درستي نيست. كاالهاي مصرفي ما ربطي 
به دالر ندارد. مگر همه چيز ما از خارج مي آيد؟! چرا 
بي جهت، قيمت كاالهای مصرفي ما كه ربطي به 
دالر ندارد، بايد باال برود؟ اين بی انصافی ها از ناحيه 

كيست؟
    امر به معروف و نهي از منكر

 مردم را سياسي نكنيد
  س��ردار محمدرضا يزدي، فرمانده س��پاه محمد 
رسول اهلل)ص( هم در سخنان پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع امر به معروف 
و نهي از منكر، گفت: ما نبايد در جامعه كاري كنيم 
كه اين طور احساس شود كه فقط بحث حجاب در 
جامعه موضوع امر به معروف و نهي از منكر است بلكه 
بايد جامعه را از كم فروشی، بدفروشي، احتكار و امثال 

اينها هم نهي كرد.
وي ادام��ه داد: اگر گروهي از مردم جمع ش��وند و 
به مس��ئوالن تذكر دهند و آنها احساس كنند اين 
تذكرات رنگ و لعاب سياس��ي دارد حتماً مقاومت 
مي كنند، بنابراين بايد در تذكر به مسئوالن اين را 
تفهيم كنيم كه ما براي اصالح جامعه و كارگزاران 
عمل مي كنيم و تذكر ما نيز به هيچ گروه و دس��ته 
سياسي ارتباطي ندارد؛ گرچه ش��ايد از بيان يك 
گروه سياسي مطرح ش��ود. امر به معروف و نهي از 
منكر براي اصالح جامعه و مسئوالن ضروري است. 
فرمانده سپاه تهران افزود: رهبري در يكي از بيانات 
خود فرمودند، مهم ترين قسمت امر به معروف و نهي 
از منكر به مسئوالن است، ايشان فرمودند شما بايد 
ما را به معروف امر و از منكر نهي كنيد. امروز شرايط 
ما در جامعه به نحوي است كه بايد مردم را به وحدت 
و خدمت را به مسئوالن امر كنيم. يزدي افزود: شايد 
يكي از موضوعات مهم كه امروز بايد به يكديگر امر 
كنيم خريد كاالهاي ايراني است و در مقابل نهي از 
خريد كاالهاي خارجي است كه مشابه آن در داخل 

توليد مي شود.

معاون امور بين الملل قوه قضائيه:
منافقين داعشي هاي ريش تراشيده هستند

 منافقي�ن هم�ان داعش�ي هايي هس�تند ك�ه ريش هاي خ�ود را 
تراش�يده اند و ب�ا ش�عار خش�ونت ب�دون م�رز از اموال س�عودي 
ب�راي رق�م زدن جناي�ت علي�ه بش�ريت اس�تفاده مي كنن�د.

به گزارش ميزان، محمد جواد الريجاني، معاون امور بين الملل قوه قضائيه 
در يادواره شهداي حرم رضوي با عنوان »عاشورا در عاشورا« كه صبح ديروز 
در تاالر قدس كتابخانه آستان قدس رضوي برگزار شد، اظهار كرد: حادثه 
عاشوراي رضوي يكي از حوادث دلخراش و جنايات بزرگي است كه اسناد 
آن را به سازمان ملل داده ايم. پيگيري اين ترور تنها منحصر به حقوق ملت 
ايران نيست، بلكه براي دفاع از مكتب اهل بيت )ع( و حقوق تمام انسان هاي 
بي گناهي است كه در دنيا مورد ظلم استكبار قرار دارند. وي ادامه داد: براي 
كاهش مصائب اهل بيت )ع( بايد به امر ايشان پرداخت و مهم ترين امر اهل 
بيت )ع( زنده نگه داشتن خط واليت است. واليت مفهومي مهم براي جامعه 

مدني و آغازگر بيداري سياسي است.
 معاون امور بين الملل قوه قضائيه با اشاره به قدرت ايران اسالمي در جهان 
گفت: امريكا در ابتدا فكر مي كرد انقالب اسالمي ايران دوامي ندارد، اما 
بعد از چهار دهه شاهد اس��ت همان انقالب تمام نقشه هاي استكبار را 
خنثي و از همين جهت است كه به صورت شفاف دشمني خود با ايران 
را اعالم مي كند. نوك هجمه هاي اس��تكبار به سمت شيعيان و مكتب 

اهل بيت)ع( است. 
وي تصريح كرد: توجه به مكت��ب اهل بيت)ع( ام��روز در دنيا به صورت 
بی س��ابقه ای رشد يافته است، دش��منان اس��الم فهميده اند اگر مكتب 
اهل بيت)ع( پيشرفت كند اهداف ش��وم آنها محقق نمي شود. امريكا در 
مذاكرات هسته اي مي خواست قدرت ما را كاهش دهد، مسئله كشورهاي 
مذاكره كننده با ايران برداش��تن تحريم ها و هدف آنها فقط غني س��ازي 
نبود؛ بلكه مي خواستند ملت ايران را از دستيابي به فناوري محروم كنند؛ 

فناوري اي كه شامل ۱۵۰ زير شاخه است. 
الريجاني با بيان اينكه جريان استكباري امروز تروريست ها را با پوسته اي 
از اسالم همراه كرده و خشونت بدون مرز را مسير راه خود قرار داده است، 
افزود: منافقين همان داعشي هاي ريش تراشيده اند كه با شعار خشونت 
بدون مرز از اموال سعودي براي رقم زدن جنايات عليه بشريت استفاده 
مي كنند. الريجاني تصريح كرد: پديده نفاق جهت هاي بيروني و دروني دارد 
كه نقطه شروع آن انحراف از دين و قيام در برابر رهبر عادل است. منافقين 
از دانشجوياني تشكيل شد كه به دنبال تفكر ماركسيستي بودند و به سمت 
اسالم بدون احكام و شرع رفتند. وي خاطرنشان كرد: متأسفانه امروز شاهد 
هستيم مسئوالني كه قس��م خوردند مدافع اسالم باشند جاده صاف كن 
دشمن مي شوند. منافق از يك سو دعاي فرج امام زمان )ع( مي خواند و از 
سوي ديگر مقابل امام مي ايستد. معاون امور بين الملل قوه قضائيه بيان كرد: 
براي اينكه ريشه نفاق را كور كنيم بايد نسبت به انحراف از دين حساس 
باشيم و بصيرت افزايي كنيم. در روايتي از امام صادق )ع( آمده است كه خط 

بني اميه را بايد رصد كرد، زيرا اين خط انحرافي تمام شدني نيست. 
 

  يك نماينده خبر داد
ردپاي موساد و سيا در حوادث بصره

كس�اني ك�ه در ح�وادث بص�ره دس�تگير ش�دند، ب�ه دس�ت 
داش�تن موس�اد و س�يا در ح�وادث اي�ن ش�هر اعت�راف كردند.

 ابوالفضل حسن بيگي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي، 
در گفت وگو با تسنيم، درباره وقايع اخير در بصره عراق و حادثه كنسولگري 
ايران در اين شهر گفت: امروز امريكايي ها براي فرافكني از مشكالتي كه در 
سطح منطقه با آن مواجه هستند، اقدامات گوناگوني عليه كشورها اجرا 
مي كنند. وي افزود: وضعيتي كه امريكا در منطقه با آن مواجه شده و به 
خطر افتادن امنيت رژيم صهيونيستي، باعث شده تا هرگاه پيشنهادي از 
سوي مسئوالن رژيم صهيونيستي به آنها مي شود سراسيمه آن را بپذيرند 
و احساس كنند اين پيشنهاد مناسب است. امروز معدود كشورهايي در 
منطقه با امريكا هستند و بقيه كشورها با سياس��ت هاي امريكا مخالف 
هستند. حسن بيگي ادامه داد: اين ش��رايط موجب شده تا امريكايي ها 
دست به اقدامات هنجارشكنانه و غيرقانوني مانند آنچه در بصره اتفاق افتاد، 
بزند. بصره بعد از جنگ عراق به انگليسي ها سپرده شده بود اما مجدداً خود 

امريكايي ها مسئوليت اين منطقه را بر عهده گرفتند.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به داليل حضور امريكايي ها در 
جنوب عراق، تصريح كرد: پس از شكست هايي كه داعش در منطقه متحمل 
شد، امريكايي ها س��عي كردند آنها را به دو منطقه در شمال افغانستان و 
جنوب عراق انتقال دهند. افرادي كه در جريان حوادث بصره توسط دولت 
عراق دستگير ش��دند، اعتراف كردند با پول عربستان و برنامه ريزي هاي 
موساد و س��يا اين اقدامات را انجام دادند تا چهره ايران را در منطقه بدنام 
كنند. وي برگزاري اجالس سه جانبه تهران را شكست بزرگي براي امريكا 
دانست و تأكيد كرد : تالش هاي زيادي شد تا در اين اجالس مذاكراتي با 
سران جبهه النصره انجام شود اما سران ايران، روسيه و تركيه اين پيشنهاد 
را نپذيرفتند و خواهان برقراري امنيت در سراسر سوريه و پاك سازی تمام 
مناطق سوريه از وجود گروه هاي تروريستی شوند. حسن بيگي گفت: در 
نهايت شاهد بوديم كه مردم و دولت عراق نسبت به حوادث بصره اعتراض 
كردند و خواهان وحدت و يكپارچگي بين ملت هاي ايران و عراق شدند. 
ملت هاي ايران و عراق داراي روابط عميقي هستند و همواره در كنار يكديگر 

توانستند در مقابل زورگويان بايستند.

عملكرد روحاني موج نااميدي ايجاد كرده است
زيباكالم: 

چاره اي جز حمايت از روحاني نداريم
دلخوري اصالح طلبان به واسطه موج گسترده نااميدي در جامعه است 
كه روحاني با عملكرد خود ظرف چندين ماه گذشته ايجاد كرده است.

صادق زيباكالم در گفت وگو با ايلنا، افزود: دلخوري اصالح طلبان به واسطه 
موج گسترده نااميدي در جامعه است كه روحاني با عملكرد خود ظرف 
چندين ماه گذشته ايجاد كرده است، بنابراين قابل فهم است چه فراكسيون 
اميد و چه اصالح طلبان در بيرون از مجلس به حق مي توانند از عملكرد 
روحاني گله مند باشند. اين فعال سياس��ي اصالح طلب تأكيد كرد: من 
معتقدم هيچ چاره اي نداريم به جز حمايت و پشتيباني دولت به رغم وضع 
فعلي چرا كه ما در رأی مردم و پاي صندوق آمدن آنها براي انتخاب روحاني 
شريك و دخيل هستيم. وي ادامه داد: كار صحيح اين نيست كه بگوييم 
ديگر با روحاني كاري نداريم مردم بازيچه ما نيستند كه بگوييم به فردي 
رأی بدهيد و بعد بگوييم ديگر با آن فرد كاري نداريم. اصالح طلبان ضمن 
حمايت از روحاني و دولت او بايد انتقادات شديد و اساسي نسبت به عملكرد 
روحاني داشته باشند. اصالح طلبان نبايد از انتقادات خود به سادگي بگذرند 
اما در عين حال گزينه صحيح رفتار نسبت به روحاني اين است كه ضمن 
حمايت از او مطالبات خود را از او طلب كنيم و وي را رها نكنيم؛ چراكه ما 

شريك او در به قدرت رسيدن هستيم.
وي در خصوص اس��تيضاح هاي اخير مجلس اظهار داش��ت: به نظر من 
استيضاح  هاي مجلس يك حركت عوام فريبانه و پوپوليستي است؛ چرا 
كه اوضاع اقتصادي كشور خراب است و دولت هم در زمينه هاي سياسي 
و اجتماعي نتوانسته موفق عمل كند، در همين راستا نمايندگان مجلس 
اصرار بر استيضاح دارند. زيباكالم خاطرنش��ان كرد: استيضاح ربيعي و 
كرباسيان براي عوام فريبي و سوار شدن بر امواج پوپوليستي بود و انحراف 
افكار عمومي از مسائل و مشكالت واقعي كشور را به دنبال دارد. بخشي 
ديگر از استيضاح ها تسويه حساب هايي است كه به واسطه انتظارات برخي 

نمايندگان صورت گرفته است  .

نگاه به شرق  و اصل نه شرقي و نه غربي 
ادامه از صفحه اول

آنچه در ساليان اخير تا كنون به خورد بخشی از ملت ما داده شده است 
در گذر زمان مطلقاً دروغ از آب درآمده است. از ۵۰درصد سهم در خزر 
تا معامله روس��يه با صهيونيست ها در س��وريه، همه و همه دروغ بوده 
است. اگر مسئوالن دولت ما از نگاه شرقی ها گرايش معتادانه به غرب 
نداشتند با صراحت بهتری می توانستند از منافذ شرق برای حل مسئله 
تحريم استفاده كنند و شرقی ها احساس نمی كردند ايران از ناچاری به 
سوی آنان می آيد. آنان كه از عدم انزوای كشور دفاع می كنند و همزمان 
به حفظ عزت كشور در مقابل زياده خواهی و دريدگی غرب معتقدند 
اينجا بايد عقالنيت و آينده نگری خود را نشان دهند، در غير اين صورت 
گرايش به غرب در عين فش��ار غيرمنطقی غ��رب، در تاريخ آيندگان 

موجب افتخار آنان نخواهد بود. 

ژه
علی علی زاده، كارشناس و تحليل گر سياسی ساكن انگليس است. وی

او پنج شنبه   گذشته را مهمان شبكه من و تو، شبكه سلطنت طلبان 
برانداز  ب��ود تا در مناظره با يك روزنام��ه نگار ضدانقالب بگويد 
مسئوليت وضعيت كنونی ايران و آنچه ش��بكه »من و تو« بن 
بست سياسی ناميد، با كيست. سخنان علی زاده اما مثل طوفانی 
در شبكه وابسته به خاندان پهلوی بود. چه آنكه تاكنون كسی در 
اين شبكه اينگونه سخن نگفته بود. او در آغاز سخنانش گفت كه 
»ما مورد حمله تروريستی قرار گرفتيم؛ تروريسم اقتصادی. يعنی 
اقتصاد ما توسط رئيس جمهور آمريكا مورد حمله تروريستی قرار 
گرفت.  يك سال و 9 ماه پيش چه كس��انی به آقای ترامپ نامه 
نوشتند كه 8۰ ميليون ايرانی را مورد اين حمله تروريستی قرار 
بدهد؟! خاطرتان هست آن نامه معروف سی نفر را؟! و مهم تر از 
همه آقای رضا پهلوی كه از آقای ترامپ درخواست كرد اين حمله 

اقتصادی را بر مردم ايران اعمال كند.«
 علی زاده سپس از سوی ديگر جنگ عليه مردم ايران گفت: »به 
مردم خرمشهر گفتند كه آب شما به عراق می رود و به مردم بصره 
گفتند كه آب شما به خرمشهر می رود. چه اتفاقی افتاد؟ رابطه 
ايران و عراق به خطر افتاد. همين طور است دروغی كه در مورد 
توريسم جنسی در مشهد گفته شد. يعنی ۱۲ ميليارد صادرات 

ايران به عراق را اضافه كنيد به تحريم ها!«
علی زاده در مورد فس��اد در ايران و وجود بن بست اقتصادی هم 
از انگليس مثال زد: »۱9 سال است در انگلستان هستم. بحران 
اقتصادی سال ۲۰۰8 را و بدترين فسادهای تاريخ را تجربه كردم. 
در همين كشوری كه هس��تيم، گوگل نزديك ۵ ميليارد دالر 
دزدی مالياتی كرده و هنوز هم پس نداده اس��ت. همه كشورها 
مشكل دارند. مهم اين است كه آيا ما ساختاری داريم كه بتواند 
بر اين مشكالت فائق شود؟ بله؛ ما دولت-ملت داريم. مگر زمان 
شاه است كه حكومت يك شركت خصوصی بود كه چند نفر آن 
را اداره می كردند؟!« او با اشاره به اشغال ايران توسط قدرت های 
بزرگ در دوران پهلوی و تسليم ارتش ايران در آن دوران گفت: 
»ما هيچ وقت در 4۰۰ سال گذشته اين اقتدار را نداشتيم كه امروز 

داريم. بدهی بانكی در انگليس و آمريكا هم هست و اينها نظامی را 
به بن بست سياسی نمی رساند.«

او با تأكيد بر اينكه ساختار ايران مشكالت را حل می كند، جنگ 
تحميلی و ايستادن ايران مقابل چندين كشور را مثال زد و گفت: 
»ايران توانس��ت يك قدم از خاكش را از دس��ت ندهد برخالف 
نظام پهلوی كه بحرين را از دست داد و حتی يك بار نتوانست از 
استقالل كشور دفاع كند. در همه كشورهای جهان كه به جايی 
رسيده اند، زيربنای توسعه سياسی و توسعه اقتصادی، توسعه 
نظامی است. كشوری كه ۲4 س��اعته اشغال شود، نمی تواند به 
سمت توسعه اقتصادی برود. كسی نمی آيد در آن كشور سرمايه 
گذاری اقتصادی كند. ما داريم به آخرين پيچ ثبات نظامی مان 
می رسيم. ما برای اولين بار از زمان هخامنشيان رسيديم به دريای 
مديترانه. ولی اگر از اين پيچ رد شويم ۱۰ سال آينده ايران جزو 
۵ تا ۱۰ كشور مهم اول جهان خواهد بود. فرق االن با زمان شاه 
اين است كه در اسناد انگليسی و امريكايی به محمدرضا پهلوی 
می گفتند شاه چمدانی؛ برای اينكه هر لحظه آماده بود كه برود. 
سال ۲۱ رفت؛ سال ۳۲ رفت؛ سال ۵7 رفت. ما االن ارتشی داريم 

كه می رود سوريه را از حلقوم امريكا و عربستان بيرون بكشد.«
او تأكيد ضدانقالب را بر اينكه مس��ئوليت مشكالت با آيت اهلل 
خامنه ای است، ناش��ی از نپذيرفتن اين واقعيت دانست كه در 
ايران انقالب شده است: »كسانی كه واقعيت ۵7 را نپذيرفتند، 

فكر می كنند هنوز سال ۵7 است و اگر شما محمدرضا پهلوی 
را برداريد، همه چيز درس��ت می ش��ود. برای همين با آيت اهلل 
خامنه ای تا اين حد درگير هستند. بنده با آقای خامنه ای درگير 
نيستم. ايران رئيس جمهور دارد. شورای نگهبان دارد. مجلس 
خبرگان دارد. ساختار دارد و هر يكی، دو سال يك انتخابات دارد. 
اگر انتخابات مهم نبود، دو طرف تا اي��ن حد به خاطر انتخابات 
درگير نمی شدند.« او در مورد حكومت پهلوی گفت: »در ۲8۰۰  
سال تاريخ ايران همه سلسله ها و حكومت ها و از جمله جمهوری 
اسالمی يا با زور آمده اند يا با انقالب. تنها سلسله تاريخ ايران كه 
توسط خارجی نصب شده سلسله پهلوی بود.« و بعد از مسئولين 
من و تو خواست كه شفاف باشند: »تلويزيون من و تو 9 سال است 
وجود دارد يك بار تاكنون بودجه اش را نداده، ش��فافيت را بايد 

كسی بگويد كه خودش شفافيت داشته باشد.«
او در مورد مسئله زنان هم گفت: »تعداد زنان ايران در قبل انقالب 
كه فقط سواد خواندن و نوشتن داش��تند، ۳۲ درصد بود. امروز 
۳۰ درصد زنان ايران تحصيالت دانشگاهی دارند. همين خانم 
مسيح علی نژاد، اگر انقالب نشده بود در روستايشان پدرش در را 
به رويش قفل كرده بود، نه اينكه خبرنگار پارلمانی بشود. انقالب 
ايران بود كه توانست زنان ايران را سواددار كند و به آنها مطالبه 
بدهد.« عليزاده خطاب به مجري من و تو افزود: »  ش��ما عكس 
4 و نصفی خيابان باالشهر را نشان می دهيد و برای مردم ايران 

نوستالوژی دروغين درست می كنيد.«
او در مورد مشكل اپوزيسيون با ش��خص آيت اهلل خامنه ای هم 
گفت: »مشكل ۳۰ ساله اپوزيسيون ايران با علی خامنه ای يك چيز 
است؛ علی خامنه ای می گويد ما موشك مان را و غنی سازی مان را 
داشته باشيم و از سعودی كمتر نباشيم. اگر موشك ها را بدهيم، 
ايران س��وريه می ش��ود. مردم ايران بايد بدانند، تلويزيون های 
ديگری مثل من و تو بودند كه به س��وری ها و ليبيايی ها عليه 
حكومت هايشان می گفتند. ولی ببينيد از پشت اين همه لباس 
های رنگی در من و تو ، سوريه و ليبی درمی آيد كه سياه رنگ و 

به رنگ مرگ است.«

      نکته

عضو مجمع تش�خيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه مشكالت 
كنوني اقتصادي حتماً راه حل دارد، گفت: براي ما جنگ تحميلي 
فقط خاطره نيست بلكه راهنمايي براي اداره مردمي كشور است.

محمدباقر قاليباف، نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام شامگاه پنج شنبه ۲۲ شهريورماه در يادواره شهداي گردان 
روح اهلل لشكر ۵ نصر خراس��ان با بيان اينكه از يك طرف شعار حقوق 
شهروندي مي دهند، مي گويند بايد حقوق شهروندي را رعايت كنيم، 
اما مهم ترين حقوق شهروندي دادن فرصت هاي اقتصادي به شهروندان 
است، اظهار كرد: آيا از اين احترام باالتر به شهروند است؟ آيا توهين از اين 
باالتر به شهروندان است كه يك مرتبه ثروت شان را در عرض يك هفته 

به نصف تقليل مي دهيد؟ وقتي نمي توانيم اشتغال براي شهروندان ايجاد 
كنيم و گراني را نمي توانيم مهار كني��م در حالي كه اينها اولين حقوق 
شهروندي است، آيا ما حقوق شان را رعايت كرده ايم؟ با شعار مشكالت 
حل نمي شود. پاداش الهي به حرف زدن داده نمي شود به عمل درست 
داده مي شود. به جاي تكيه بر مردم در اقتصاد به بيگانگاني داريم تكيه 

مي كنيم كه خيانت شان را از مشروطه تا امروز ديده ايم.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با تأكيد بر ل��زوم رعايت حقوق 
شهروندي افزود: مردم مسئوالن شان را در جاهايي كه مي خواهند انتخاب 
كنند انتخاب مي كنند و حقوق شهروندی شان است كه به مسئوالن رأی 
مي دهند تا مشكالت آنها را حل كنند، نه اينكه بگويند هرچه هست بايد 

تحمل كنيد؛ اين بي احترامي به حقوق ش��هروندي است. وي با تأكيد 
بر لزوم درس گرفتن از آموزه های دفاع مق��دس گفت: ما مي توانيم بر 
مشكالت اقتصادي فائق بياييم اما بايد باورمان باشد كه اين مردم با دل 
و جان پاي اين انقالب آمده اند و ما هم بايد با جان مان پاي اسالم ايران 
و مردم مان بايستيم. قاليباف افزود: ما نبايد خستگي و نااميدي داشته 
باشيم. بايد مسئوالنه بايستيم و اجازه ندهيم بعضي ضعف ها و اشكاالتی 
را كه وجود دارد، دشمنان دستاويز تعرض به اساس انقالب قرار دهند. ما 
مي توانيم با همين ظرفيت هاي اقتصادي كه در كشور است بر مشكالت 
اقتصادي فائق بياييم. بخش عمده اي از اين مشكالت ريشه در ضعف 

مديريت دارد وگرنه توانمندي هاي اين كشور باالست.

قاليباف:مشكالتباشعارحلنميشود

عليزادهبراندازانرادرشبكهبراندازيبرانداخت

       ايرنا: امامان جمعه سراسر كشور در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه 
گفتند كه عمليات سپاه پاسداران انقالب اسالمي دنيا را مبهوت عظمت 
و اقتدار خود كرد و نشان داد فرزندان اين خاك دنباله رو راه امام علي )ع( 

و تحت فرمان داهيانه رهبر معظم انقالب هستند. 
       فارس: مجتبي ش��اكري، دبيركل جمعيت جانبازان با بيان اينكه 
نيروهاي انقالبي از نوگرايي اس��تقبال مي كنند، گفت: آنچه امروز در 
مشكالت اقتصادي مشاهده مي شود آزموني از امتحان بزرگ توانايي 

است كه نشان داد دولت نتوانسته به وعده هاي خود عمل كند. 
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