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 موج سوم جنگ تمدني نظام سلطه
هم زمان با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان نظام دوقطبي، بسياري 
از انديشمندان غربي با خوش بيني زائدالوصفي پايان جنگ سرد را سرآغاز 
عصر طاليي! ليبراليسم تفسير كرده و عصر همزيستي مسالمت آميز را 
نويد دادند. در بين نظريه پردازان مغرب زمين، نام ساموئل هانتينگتون 
با نظريه »برخورد تمدن ها« و فرانسيس فوكوياما با نظريه »پايان تاريخ« 
بيش از سايرين در »پساجنگ سرد« بيشتر خودنمايي و دنياي سياست 
را درگير خود كرده است. اگرچه نظريه اين دو انديشمند امريكايي ظاهراً 
با هم تفاوت دارد اما در باطن، هر دو نظريه به يك نقطه و هدف واحد ختم 
شده و مانند دو لبه يك قيچي، توجيه گر ضرورت تسليم شدن كشورهاي 
جهان در برابر فزون طلبي و استكبارورزي شيطان بزرگ هستند. نظريه 
هانتينگتون بر برخورد تمدن غ��رب )بخوانيد تمدن امريكايي( با هفت 
تمدن اصلي كه مهم ترين آنها تمدن اس��المي است و يك تمدن فرعي 
)آفريقايي( بعد از فروپاشي شوروي تأكيد داشته و مدعي است سرانجام 
در اين جنگ تمدني، ساير تمدن ها مغلوب تمدن امريكايي شده و عصر 
طاليي تمدن واحد جهاني با محوريت تمدن مغرب زمين بر اساس تفكر 
ليبراليستي آغاز خواهد ش��د. اما فوكوياما بر اين باور است كه فروپاشي 
شوروي از يك سو و دنياي نوين ارتباطي و هويدا شدن ابزارها و روش هاي 
جديد ارتباطي از سوي ديگر، دنيا را به دهكده اي بزرگ تبديل خواهد 
كرد كه الزمه زيس��تن دهكده جهاني، قبول كدخدايي امريكا است. او 
مي گفت جدال فرهنگي در اين عصر به اوج خواهد رسيد و سرانجام اين 
جدال فرهنگي، غلبه فرهنگ غربي بر س��اير فرهنگ ها و پيدايش دين 
مشترك جديد و فرهنگ مشترك جديد بشري با محوريت دين زميني 
و فرهنگ غربي خواهد بود. به اين ترتيب يك��ي وعده جنگ تمدن ها و 
ديگري وعده جنگ فرهنگ ها را داده و دوران ياغي گري نظام سلطه براي 
تغيير نقش��ه خاورميانه و نابودي محور مقاومت و غلبه بر تمدن بزرگ 
اسالمي آغاز شد. حمله )برنامه ريزی شده( به ساختمان تجارت جهاني 
بهانه خوبي براي تجاوز قانوني! نظام سلطه به خاورميانه بود. طبق مدل 
طراحي شده قرار بود پس از تصرف افغانستان و عراق و سوريه بالفاصله 
حمله به ايران آغاز شود و كمربند استراتژيكي و هالل طاليي شيعه را تا 

قبل از سال ۲۰۰۵ نابود و كار جمهوري اسالمي را يكسره كنند. 
جمهوري اسالمي ايران كه پيش از اين و در آغاز راه، مهندسي ٤۰۰ ساله 
نظام سلطه را به چالش طلبيده و برنامه ريزي هاي آنان براي ايجاد فرهنگ 
)دين( جديد و تسلط قانونمند تمدن غربي بر جهان را با مشكالت و موانع 
جدي مواجه س��اخته و رؤياهاي غرب را براي بلعيدن قانوني جهان به 
كابوس بدل ساخته بود، اينك در مرحله جديد نيز با استفاده از موقعيت 
ژئوپلتيكي و ژئواس��تراتژيكي خود و تكيه بر قدرت معنوي و مردمي و 
تحت رهبري حضرت امام خامنه اي، برنامه شيطان بزرگ براي حمله به 
ايران را عقيم ساخته و دس��تاوردهاي امريكا در افغانستان و عراق را نيز 
نابود كرده و عمق استراتژيكي خود را تا درياي مديترانه گسترش داده و 
رژيم سفاك و منحوس صهيونيستي )به عنوان خاكريز اصلي نظام سلطه 
در وسط اردوگاه تمدن اسالمي( را در داخل مرزهاي سرزمين اشغالي 

محصور نمايد.
نظام س��لطه كه در ابتدا تالش داش��ت با »جنگ بين  تمدني« به نظام 
اس��المي خاتمه دهد و انقالب اسالمي و عمق اس��تراتژيك آن را مهار 
كند، بعد از شكست در برابر اراده مردم ايران و نظام اسالمي، به سياست 
»جنگ درون  تمدني« در جهان اسالم روي آورد تا شايد به اين ترتيب 
بتواند تصويري مخدوش، غيرواقعي و خشن از تمدن اسالمي ارائه نمايد. 
پيدايش )توليد(، تجهيز، س��ازماندهي، حمايت و هدايت داعش و ساير 
جريانات افراطي و خش��ونت طلب محصول چنين تفكر و سياستي در 
منطقه غرب آسيا است. تالش براي ايجاد، سازماندهي، حمايت و هدايت 
»ناتوي عربي وهابي« در پن��اه راه اندازي جنگ يم��ن نمونه ديگري از 

سياست هاي غرب و نظام سلطه در جنگ درون تمدني است. 
دش��من در »جنگ درون تمدني« خود ب��ا جهان اس��الم: »تخريب و 
نابودي تمامي مظاهر تمدن اسالمي«، »نابودي منابع و زيرساخت هاي 
كشورهاي اسالمي«، »تكثير و تشديد اختالفات انگليسي عرب و عجم و 
شيعه و سني«، »ايران هراسي، ايران گريزي و ايران ستيزي« و »ترويج 
اسالم تكفيري، اسالم سكوالريزه شده و اسالم افراطي شيعي« را نشانه 

رفته است. 
در نتيجه حضور اس��تراتژيك و مقتدرانه جمهوري اس��المي در نبرد با 
تروريست هاي تربيت شده توسط مثلث شرارت عبري، غربي، وهابي در 
سوريه و عراق، ۱۰ سال جنگ درون تمدني »از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵« 
حاصلي جز شكس��ت مفتضحانه و نابودي داعش و تضعيف تروريس��م 
هدايت شده نداشته و همين موضوع غيض و كينه نظام سلطه عليه نظام 

اسالمي را دوصد چندان كرده است. 
بعد از شكس��ت خفت بار نظام س��لطه در م��وج اول و در »جنگ بين 
تمدني« )۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵( و در موج دوم و در »جنگ درون تمدني« 
)۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵( هم اينك در موج سوم »جنگ درون تمدني ايراني، 
اسالمي«، نظام سلطه، جنگ را به داخل ايران كشانده و در اين جنگ 
تمام عيار و همه جانبه با محوريت جنگ ن��رم و تمركز بر پروپاگاندا و 
عمليات پرحجم رواني و سياه نمايي و مديريت افكار عمومي، با تشديد 
فشار اقتصادي، فروپاشي هويت و شخصيِت نظام اسالمي را به عنوان 
پرچم دار و عامل اصلي تفوق و غلبه تمدن اسالمي بر تمدن شيطاني و 
مهاجم غربي از طريق: »شبيخون فرهنگي و تخريب باورها و اعتقادات 
مردم به نظام اس��المي«، »»نااميدسازي و مأيوس كردن مردم نسبت 
به آينده  تمدن اس��المي«، »فرو ريختن ديوار اعتماد مردم به نظام و 
مس��ئوالن«، »هجو دين و ش��ريعت و فرهنگ ديني«، »متنفر كردن 
مردم نس��بت به تمدن اس��المي ايراني«، »تطهير و تقديس حكومت 
فاسد پهلوي«؛ فروپاش��ي نظام اسالمي را نش��انه رفته و از تجربه ٤۰ 
سال گذشته عبرت نگرفته و ساده انگارانه بر اين باورند كه نابودي نظام 
اس��المي ايران، تفوق و پيروزي قطعي نظام سلطه را بر تمدن اسالمي 
در پي خواهد داشت. هشيارباش كشتيبان نظام اسالمي، حضرت امام 
خامنه اي در سوم خرداد سال ۱۳۹۵ در جمع دانش آموختگان دانشگاه 
افسري و تربيت پاسداري حضرت امام حسين عليه السالم در توصيف 
جنگ نامتقارن و جنگ اراده ها نيز در راستاي مقابله با موج سوم جنگ 

درون تمدني است: 
»خرمشهرها در پيش است؛ نه در ميدان جنگ نظامي، در ميداني كه از 

جنگ نظامي سخت تر است. «
... و مل��ت قهرمان ايران به فض��ل الهي و با راهبري والي��ت فقيه از اين 
گردنه صعب العبور نيز با سربلندي و سرفرازي عبور خواهند كرد و نظام 
سلطه و پديدآورندگان موج سوم جنگ تمدني را از كرده خود پشيمان 

خواهند ساخت. 

سيد عبداهلل متوليان

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد

آيت اهلل مكارم شيرازي:  ۲۰۳۰ آسيب بي سر و صدا در لباس خدمت است 
آيت اهلل م�كارم ش�يرازي در دي�دار وزير آم�وزش و پرورش 
س�ند ۲۰۳۰ را پوشش�ي براي انتق�ال فرهنگ منح�ط غربي 
دانس�ت و بر لزوم مراقبت نس�بت ب�ه نفوذي ها تأكي�د كرد. 
به گزارش رسا، آيت اهلل مكارم ش��يرازي صبح ديروز در ديدار وزير 
آموزش و پرورش، با استناد به آيات و رواياتي، كار آموزش و پرورش 
را هماهنگ با تعاليم قرآني و ديني دانست و گفت: اگر اين دو ركن 
يعني آموزش و پرورش از هم جدا باشد، شاهد فاجعه خواهيم بود. 

اين مرجع تقليد با اشاره به آسيب هايي كه امروز به سبب گسترش 
وسايل ارتباطي دامنگير جامعه شده است، اظهار داشت: يكي از اين 
آسيب ها، آفات ناشي از گسترش فضاي مجازي و شبكه هاي مجازي 
است. آيت اهلل مكارم شيرازي تأكيد كرد: بايد به گونه اي به جوانان 

تعليم داده ش��ود كه آنها كاماًل خطرات و آسيب هاي اين عرصه را 
درك كنند و بدانند كه دشمن از اين فضا براي پيشبرد اهداف خود 
بهره مي گيرد؛ اين نكته را والدين نيز بايد مدنظر داشته باشند. استاد 
برجسته درس خارج حوزه علميه قم در ادامه نظام اسالمي را خاري 
در چشم دشمنان دانست و گفت: خاورميانه از مناطق مهمي است 
كه استكبار جهاني منافع نامش��روع خود را در اين منطقه مي بيند 
اما نظام اسالمي مانع آنها است. وي بيان داشت: دشمن تمام توان و 
سرمايه خود را به كار گرفته تا از طريق گسترش فساد و آسيب هاي 
اجتماعي به اعتقادات و باورهاي ديني، به اين نظام اسالمي ضربه 
وارد كند. اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود نسبت 
به انتقال فرهنگ غربي در پوش��ش هاي مختلف هشدار داد و سند 

۲۰۳۰ را يكي از همين برنامه ها دانست. وي با بيان اينكه اين برنامه 
آسيب بي سر و صدا در لباس خدمت است، گفت: آنها مي خواهند به 
نام خدمت به بشريت، ضربه هاي خود را وارد  كنند؛ بنابراين همه بايد 
مراقب باشند.  آيت اهلل مكارم شيرازي در ادامه توصيه هاي خود به 
وزير آموزش و پرورش، انس دانش آموزان با محافل ديني و مذهبي و 
مسجد را عامل بيمه شدن آنان در برابر مشكالت و آسيب ها دانست و 
خواستار توجه جدي به اين مسئله مهم شد. آيت اهلل مكارم شيرازي 
در پايان خطاب به وزير آم��وزش و پرورش با تأكيد بر اينكه مراقب 
افراد نفوذي هم باشيد، اظهار داشت: افراد نفوذي در همه جا هستند، 
شما نيز بايد مراقب اينها باش��يد تا نتوانند آسيبي به تشكيالت با 

ارزش آموزش و پرورش وارد كنند. 

حبس  در انتظار مديران بازنشسته اي كه ترك پست نكنند

فرص�ت  در  ك�ه  بازنشس�ته اي  مدي�ران 
ت�رك  را  مديريت�ي  پس�ت هاي  قانون�ي 
نكنند، مج�ازات حبس در انتظارش�ان اس�ت. 
دوم مرداد ماه نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را اصالح 
و محدوديت هاي جديدي را در اي��ن قانون اعمال 
كردند. اين طرح كه ب��ا ۱۹٤ رأی مواف��ق از ۲٤۰ 
نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد، از همان 
ابتداي تصويب اين قانون تالش ه��ای زيادي آغاز 
شد تا مشموالن به نحوي خود را استثنا كنند يا به 
گونه اي با دور زدن قانون، از شمول آن خارج شوند؛ 
تالشي كه تاكنون دستاوردي براي آنها نداشته است. 
حاال عضو هيئت رئيس��ه مجلس مي گويد مديران 
مشمول اگر حاضر به ترك پس��ت نشوند، مجازات 

حبس در انتظار آنها خواهد بود. 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، عضو هيئت رئيسه 
مجلس در گفت وگو با مهر با بيان اينكه فراكسيون 
جوانان اجراي اين قانون را پيگيري مي كند، گفت: 
همچنين وظيفه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي 
نظارت ب��ر اجراي قان��ون ممنوعيت ب��ه كارگيري 
بازنشستگان است. قانون صريحاً اعالم كرده است كه 
اين افراد بايد بروند، مجازات عدم اجراي اين قانون 
حبس است و اگر اين افراد بر ادامه حضورشان اصرار 
داشته باشند و در فرصت قانوني پست هاي مديريتي 
را ترك نكنند مجازات حبس در انتظارشان است و 
بندي در زندان اوين به نام» مديران بازنشس��ته اي 
كه حاضر به ترك صندلی هايش��ان نيستند« ايجاد 

خواهيم كرد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه بسياري از بازنشستگان 
در وزارتخانه ها و فدراس��يون ها اع��الم كرده اند كه 
صندلي هاي خ��ود را ترك نخواهن��د كرد، مجلس 

براي اج��راي دقيق قانون ممنوعي��ت به كارگيري 
بازنشس��تگان چه اقدامي انجام خواهد داد، گفت: 
وظيفه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي نظارت 
بر اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
است. قانون صريحاً اعالم كرده است كه اين افراد بايد 
بروند، مجازات عدم اجراي اين قانون حبس است و 
اگر اين افراد بر ادامه حضورشان اصرار داشته باشند و 
در فرصت قانوني پست هاي مديريتي را ترك نكنند، 
مجازات حبس در انتظارشان است و بندي در زندان 
اوين به نام» مديران بازنشسته اي كه حاضر به ترك 

صندلی هايشان نيستند« ايجاد خواهيم كرد. 
   ده�ه 6۰ هم نس�خه كن�ار آم�دن با غرب 

مي پيچيدند
حضور رهبر معظم انقالب در ورزشگاه آزادی پس از 
سه دهه يكي ديگر از محورهاي گفت وگوي مهر با 
دكتر قاضي زاده است. وي در باره شباهت های ديدار 
دهه 6۰ رهبر معظم انقالب به ديدار اخير ايشان در 
جمع بس��يجيان در ورزش��گاه آزادی مي گويد: در 
اين ديدار بيش از ۷۰۰ هزار نفر از بسيجيان حضور 
داشتند زيرا همزمان در همه اس��تان ها سخنراني 
رهبري به صورت ويدئو كنفرانس براي بس��يجيان 
جهادگر پخش شد. در نيمه دهه 6۰ زماني كه جنگ 
گره خورده و مدت ها بود كه انس��دادي در خطوط 
مق��دم جبهه ايجاد ش��ده و مش��كالت پدافندي و 
تحريم ها افزايش يافته بود، مقام معظم رهبري كه 
در آن زمان رئيس جمهور بودند با لشكر ۱۰۰ هزار 
نفري محمد رس��ول اهلل )ص( در ورزش��گاه آزادی 
ديدار كردند.  در س��ال هاي 6۳ و 6٤ ش��ديدترين 
تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران اعمال شد. 
تورم نزديك به ٤۹ درصد افزايش و ارزش پول ملي 
به شدت كاهش يافته بود. بيش از ۵۰ درصد بودجه 

كشور، استقراض از بانك مركزي بود. در آن شرايط، 
زمزمه هايي ايجاد ش��د كه جمهوري اسالمي بايد 
با غرب كنار بيايد زيرا از يك س��و كشورهاي عرب 
منطقه فش��ار زيادي را به جمهوري اس��المي وارد 
مي كردند و از سوي ديگر، امريكا و سازمان ملل به 
ايران فشار مي آوردند كه صلح با بعثي ها را با حفظ 
خطوط موجود در مرزه��ا بپذيريم. پيش از قرارداد 
۵۹۸، تمامي پيشنهادات بين المللي براي صلح، در 
قالب آتش بس ارائه مي شد؛ بدين معنا كه نيروهاي 
ايران و عراق در همان خطي كه هس��تند، بايستند. 
در آن شرايط، بخشي از خاك ايران در دست صدام 
بود و به اين ترتيب، اگر مي خواستيم پيشنهاد صلح 
را بپذيريم، بايد از بخشي از خاك ايران چشم پوشي 
مي كرديم. در چنين فضايي، لشكر ۱۰۰ هزار نفري 
محمد رسول اهلل )ص( شكل گرفت و به جبهه اعزام 
شد. عمليات كربالي ٤ و ۵ ماحصل حضور آنها در 
جبهه بود. پس از آن قطعنامه ۵۹۸ صادر ش��د كه 
بر آتش بس، عقب نش��يني در مرزهاي بين المللي و 
معرفي مقصر جنگ تأكيد داش��ت و اين دستاورد 

بزرگي براي جمهوري اسالمي بود. 
   دست هايی در داخل مسئوالن را دعوت به 

تسليم مي كنند
عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: شرايط فعلي 
كشور نيز بي شباهت با آن زمان نيست؛ جمهوري 
اسالمي وسط يك جنگ اقتصادي و امنيتي قرار 
دارد. دس��ت هايي در داخل مقامات را دعوت به 
تسليم در برابر دش��منان مي كنند و اين گونه القا 
مي كنند كه مردم خسته هس��تند و مي خواهند 
كوتاه بيايند و خواس��ته هاي خود را از زبان مردم 
بي��ان مي كنند. دش��من نيز ب��ا معاهداتي مانند 
برجام و FATF قصد دارد م��ا را وارد معاهداتي 

كند كه به ضرر منافع ملي كشور است. در چنين 
وضعيتي رهبر انقالب با ۷۰۰ هزار نفر از بسيجيان 
جهادگر ديدار كردند. مقام معظم رهبري در اين 
جلس��ه س��ه موضوع را در خصوص حال، آينده 
و آرمان هاي انقالب مطرح كردند كه در س��طح 
استراتژيك و تاكتيكي، مطالب مهمي مورد اشاره 
قرار گرفت. مخاطبان مقام معظم رهبري در اين 
جلسه در عمل، مشغول فعاليت در زمينه اقتصاد 
مقاومتي و كمك داوطلبانه به آحاد مردم بودند؛ 
اين بسيجيان در اردوهاي جهادي شركت كرده 
بودند؛ به همين دليل رهبري انقالب تأكيد كردند 
كه با كمك اين جوانان كه در كف ميدان هستند، 
مش��كالت را حل خواه��م كرد. اين فرمايش��ات 
رهبر انقالب همانند فرمايش��ات ام��ام خميني 
)ره( بود كه »من به پش��توانه ملت، دولت تعيين 
مي كنم«. فرمايشات ايشان خط مستقيمي ميان 
رهبر انقالب و لشكريانشان ايجاد كرد كه آثار اين 

اظهارات ديده خواهد شد. 
   پيران بايد مشاوره دهند و كار را به جوانان 

بسپارند
رهبر انق��الب در فرمايش��ات خود، گذر نس��لي را 
كليد زدند. انتصابات اخي��ر مقام معظم رهبري نيز 
نشان دهنده تالش ايشان براي اين گذر نسلي است. 
ايشان تالش دارند كه كارها به جوانان دهه ۵۰، 6۰ 
و ۷۰ سپرده شود. فرمايش��ات ايشان نشان مي داد 
كه تكيه اصلي براي عبور از اين مش��كالت، جوانان 
هس��تند و پيران فق��ط مي توانند در حد مش��اوره 

كمك كنند. 
مقام معظم رهب��ري در براب��ر مقاومت هايي كه در 
برابر گذر نسلي وجود دارد، به ميدان آمدند و خط را 
روشن كردند. همه نهضت هاي حق در طول تاريخ 
با تكيه بر جوانان بوده است. پيراني كه در اين عرصه 
حضور داشتند نيز خصوصيات يك جوان را داشتند 
و مانند جوان��ان در كارزار، شمش��ير مي زدند. اين 
ديدار پيام قدرتي به دشمنان و فراخواني از جوانان 
و جهادگران بود. مقام معظم رهبري تالش داشتند 
تا اين ديدار امتياز خاصي داش��ته باشد و به همين 
دليل در ورزش��گاه آزادی برگزار شد. فرمايش هاي 
ايش��ان در اين جلس��ه كه در مكان خاص با حضور 
افرادي خاص برگزار شد، ثقل تاريخي بود تا يك پيام 
خاص را مخابره كند. قاضي زاده هاشمي در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا مجلس و دولت نيز اين ثقل تاريخي 
را درك كرده و براي اين تغيير آماده شده اند، گفت: 
مسئوالن بايد به وظيفه خود عمل كنند اما متأسفانه 
برخي مسئوالن در ترازي كه بايد عمل كنند، وارد 
ميدان نمي شوند. رهبري در ديدارشان فرمودند كه 
»مردم در صحنه هس��تند، نه دولت و نه مجلس«. 
در واقع مق��ام معظم رهبري در اي��ن ديدار به همه 
ترس��وهاي داخلي اعالم كرد افرادي كه شما اعالم 
مي كنيد كه خسته هستند بيشتر از همه در ميدان 
مبارزه هستند و با اين افراد، مي توانيم بر دشمنان 
فائق بياييم نه با افراد شكم سيري كه از همه بيشتر 
نِق مي زنند. رهبر انقالب در اين جلس��ه جوانان را 
راهكار حل مشكالت مي دانند و درواقع رهبر انقالب 
كليد پيش��رفت و ارتقاي انقالب را فقط در دس��ت 

جوانان مي بينند و الغير. 

با حضور ظريف و عراقچي برگزار شد
CFT جلسه غيرعلني مجلس درباره

س�خنگوي هيئت رئيس�ه مجلس گفت: مجلس ام�روز صبح در 
جلس�ه غيرعلني به بررس�ي گزارش وزير امور خارج�ه و معاون 
سياسي وي از مذاكرات با اروپايي ها درباره اليحه CFT مي پردازد. 
بهروز نعمتي در گفت وگ��وي اختصاصي با خبرگزاري صدا و س��يما، 
تصريح كرد: محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه و سيد عباس عراقچي 
معاون سياسي وي امروز در جلس��ه غيرعلني مجلس در مورد اليحه 

CFT و مذاكرات با گروه اروپايي به نمايندگان گزارش مي دهند. 
گروه ويژه اقدام مالي موس��وم به FATF روز جمعه اعالم كرد تصميم 
گرفته اس��ت تا تعليق »اقدامات تقابلي« عليه ايران را براي يك دوره 
ديگر تمديد كند. سخنگوي وزارت خارجه كشورمان نيز با استقبال از 
اين تصميم براي تمديد تعليق ايران از شمول اقدامات سخت مالي و با 
تأكيد بر اينكه FATF بايد از انگيزه هاي سياسي دوري جويد و فقط به 
گزارش های فني توجه كند، گفت: بر اساس گزارش های فني كه تاكنون 
به اين نهاد ارائه ش��ده اكثر موارد فني مورد درخواست در برنامه اقدام 
مربوط به ايران به صورت كامل اجرا شده و مابقي نيز پس از طي مراحل 
قانوني مربوط به س��ه اليحه باقي مانده اجرايي خواهد ش��د؛ بنابراين 
انتظار مي رفت كه اجالس FATF به اين واقعيات توجه و از به كارگيري 

برخي عبارات منفي در بيانيه خودداري كند. 
در همين زمينه ابوالفضل حس��ن بيكي، عضو كميسيون امنيت ملي 
مجلس معتقد است امريكا به عنوان رئيس دوره اي FATF حق شرط 
ايران را نخواهد پذيرفت و مهلت چهار ماهه اين گروه به ايران نيز صرفاً 
براي تشديد فشارها اس��ت. وي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، 
با اش��اره به مهلت چهار ماهه گروه ويژه اقدام مال��ي)FATF( به ايران 
براي تعليق اقدامات مقابله اي گفت: گروه FATF هيچ قدرت اجرايي 
براي برخورد با هيچ كش��وري را ندارد اما امريكايي ه��ا تالش دارند با 
سوءاستفاده از رياس��ت دوره اي خود در اين گروه از آن براي مقابله با 
كشورها و چپاول ثروت آنها استفاده كنند. حسن بيكي با اشاره به اينكه 
عناصري كه دلباخته امريكا هستند در س��طح ملي تالش مي كنند با 
جوسازي ها موضوع را آنچنان بزرگ كنند كه گويي جايگاه FATF از 
جايگاه سازمان ملل نيز باالتر اس��ت، اظهار داشت: امريكايي ها تصور 
دارند مي توانند جمهوري اس��المي را تس��ليم خود كنن��د، در حالي 
كه اينگونه نيس��ت و ما با برخ��ورد صادقانه با دني��ا مي توانيم به گونه 
ديگري موفق عمل كنيم. وي افزود: حق شرط ضمانت اجرايي ندارد و 
امريكايي ها قطعاً حق شرط ايران را مغاير اصول FATF اعالم مي كنند، 
در حالي كه كشورهاي ديگر نيز بر اساس قانون اساسي كشور خود حق 

شرطي گذاشته اند. 
   بررسي اليحه CFT در مجمع تشخيص

خبر ديگري حاكی است، جلسه هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، صبح ديروز به رياست دبير مجمع تشخيص مصلحت و 
با حضور اعضا تشكيل شد. در اين جلسه هيئت عالي نظارت مجمع كه 
معاون حقوقي رئيس جمهور و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس نيز حضور داشتند بررسي انطباق و عدم مغايرت اليحه 
الحاق به »كنوانس��يون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم« با 
سياست هاي كلي نظام در دستور كار قرار گرفت. در اين نشست گزارش 
كميسيون »نظارت« و »كميسيون سياسي - دفاعي« مجمع تشخيص 
مصلحت نظام درباره تطبيق اليحه مذكور با سياس��ت هاي كلي نظام 

مطرح و ادامه بررسي به جلسه بعدي اين هيئت موكول شد. 

سجادي به ايسنا خبر داد
نامه اقتصادي تشكل هاي اصولگرا به روحاني

اخيراً نامه اي درباره مس�ائل اقتصادي و س�اير مش�كالت روز به 
آقاي روحاني نوش�ته ايم ك�ه اين نامه ب�ه امضاي جبه�ه پيروان 
و برخي ديگ�ر از تش�كل هاي اصولگرا رس�يده اس�ت، اما هنوز 
پاس�خي از س�وي رياس�ت جمه�وري درياف�ت نش�ده اس�ت. 
سيد كمال الدين سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري 
در گفت وگو با ايسنا، با اش��اره به اينكه در جلسه هيئت رئيسه جبهه 
پيروان بحث هاي روز مانند تصويب اليحه FATF مطرح مي ش��ود، 
اظهار كرد: اخيراً نامه اي با امضاي جبه��ه پيروان خط امام و رهبري و 
برخي ديگر از تشكل هاي اصولگرا به رئيس جمهوري فرستاده ايم كه 
در آن به مشكالت و مسائل اقتصادي و ساير موارد اشاره كرده ايم. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا خبري از برگزاري جلسه رئيس جمهوري 
با اصولگرايان دارد يا خير، ادامه داد: من اي��ن موضوع را با آقاي باهنر 
كه رياست جبهه پيروان را برعهده دارد مطرح كردم نه ايشان و نه من 
هيچ  كدام دعوتنامه اي به دستمان نرسيده است و از اين جلسه بي خبر 
هستيم. همچنين هنوز پاسخي نيز به نامه اي كه به آقای رئيس جمهور 

نوشتيم دريافت نكرده ايم. 
سجادي اظهار كرد: همچنين كميته سياسي ما جلسات هفتگي خود 
را برگزار مي كند اما در اين جلس��ات هنوز درباره  اينكه براي انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي چه اقداماتي انجام دهيم سياستي اتخاذ نشده 
اس��ت هرچند كه تك تك اعضاي تش��كل هاي جبهه پيروان در عين 
هماهنگي با كليت جبهه، كار خود را ب��راي انتخابات انجام مي دهند 
و از جمله اين تشكل ها جامعه اس��المي كارمندان است كه به مطالعه 
درباره كانديداهاي بالقوه در تهران و اس��تان ها مي پردازند، به صورتي 
كه دبيران ما در استان ها اين موضوع را پيگيري مي كند، اما قصد كار 
تبليغاتي ندارند و اگر نياز باشد گزارش كار نيز به شوراي مركزي جبهه 

پيروان ارائه مي كنند. 

معاون هماهنگ كننده سپاه: 
 قدرت بازدارندگي ما

 گزينه نظامي را از دشمنان گرفته است
توطئ�ه و خباثت هاي دش�منان انقالب اس�المي طي س�ال هاي 
متم�ادي راه به جايي نب�رده و ام�روز آنها به طور علن�ي اعتراف 
مي كنند كه ايران كشور قدرتمندي بوده و در اوج اقتدار قرار دارد. 
س��ردار علي فدوي، معاون هماهنگ كننده س��پاه در يادواره شهداي 
وحدت و سرداران ش��هيد شوش��تري و محمدزاده در مشهد مقدس 
اظهاركرد: انقالب اسالمي ايران طي ٤۰ سال گذشته با تمام دشمني ها 
ب��ه راه خود ادامه داده و توانس��ته اس��ت به پيش��رفت هاي زيادي در 
بخش هاي مختلف دست يابد. وي با بيان اينكه براي رسيدن به موفقيت 
بايد به تكليف خود عمل كنيم، گفت: توطئه و خباثت هاي دش��منان 
انقالب اسالمي طي س��ال هاي متمادي راه به جايي نبرده و امروز آنها 
به طور علني اعتراف مي كنند كه ايران كشور قدرتمندي بوده و در اوج 

اقتدار قرار دارد. 
معاون هماهنگ كننده سپاه در ادامه تصريح كرد: دشمنان ما همواره 
از ق��درت بازدارندگي ايران در هراس هس��تند و ام��روز ديگر در پي 
به كارگيری گزينه نظامي عليه ايران نيستند بلكه در تالشند تا از طرق 
ديگر به كشور ما ضربه بزنند، اما ما با توكل بر خداوند متعال به مسير 

خود ادامه مي دهيم. 
وي با تأكيد بر اينكه ماهيت اختالف انقالب اس��المي با استكبار حق 
و باطلي اس��ت و هر روز ابعاد جديدي به خود مي گيرد، خاطرنش��ان 
كرد: در شرايط فعلي دش��من تالش مي كند تا از برخي كاستي ها در 
داخل كشور براي رسيدن به اهداف ش��وم خود سوءاستفاده كند؛ در 
اين شرايط بايد همه هوشيار باشيم تا بتوانيم تحريم هاي دشمنان را 
پشت سر بگذاريم و به طور قطع با تكيه بر آموزه هاي ديني مي توانيم 

بر مشكالت غلبه كنيم. 

ژه  
 وی

  بيانيه نااميدانه حزب اتحاد ملت
 كنگره حزب اتحاد ملت كه روز پنج شنبه برگزار شد، رنگ انتقاد 
به جريان اصالحات و محمد خاتمي گرفت. دبيركل حزب اتحاد 
ملت در آن نشس��ت، از اصالح طلبان و رئيس دولت اصالحات 
انتقاد كرد كه اجازه نق��د درون گروهی نمي دهند. حكيمي پور 
همچنين از حذف افراد متخصص اما غير اصالح طلب توس��ط 
اصالح طلبان گاليه كرد. حاال بيانيه اين حزب هم كه روز گذشته 
منتشر شد، نش��ان از نااميدي اين حزب اصالح طلب از اصالح 
جريان اصالحات است. در بيانيه حزب اتحاد ملت آمده است كه 
»جاي بسي تأسف است كه جرياني در خرداد ۷6 با آرماِن اصالح 
و حذِف ناكارآمدي ها شكل گرفت و توس��ط افراد و گروه هايي 
فرصت طلب مصادره شده و انحصار و تك گويي و گفتمان قهري 
را درگذر زمان، به نوعي بازتوليد كرد. « و مي رس��د به آنجا كه 
»امروز چهره  قابل دفاعي از اصالح طلبان در نزِد ديدگان منصف 

و ريزبين جامعه باقي نمانده است. «
در بيانيه اتحاد ملت گرچه به »همراه��ي گام به گام با جريان« 
اشاره ضمني شده، اما تأكيد مي كند كه با وجود تأكيد بر »اصالِح 
درون گفتماني« و »انعكاس مداوم انتقادات و ضعف هاي موجود« 
اما »شواهد و نشانه ها، در بزنگاه هايي چون انتخابات و اعتراضات 
مردمي و بحران هاي مديريتي، اميد هر اصالح و بهبودي را در 
تصميمات و رويكرد اصالح طلبان كمرنگ و كم سو نموده است. « 
حال روشن نيست جرياني كه پنج سال است قدرت در نهادهاي 

مختلف را در دست دارد، اما از اصالح خود ناتوان و نااميد است، 
چگونه مي خواهد جامعه را اصالح كند!

  
    دول��ت نگفت برج��ام مش��كالت را حل 

مي كند!
محمدرضا خباز، استاندار خراس��ان شمالي ادعاهاي جالبي در 
مورد كارآمدي برجام طرح كرده و »حل مش��كالت با برجام« 
را به مخالف��ان برجام و منتقدان دولت نس��بت داده اس��ت! او 
در يادداش��تي در روزنامه آرمان نوش��ته كه »در قضيه برجام، 
هيچ كس اين موضوع را مطرح نكرد كه تمام مشكالت برطرف 
مي شود، اما تندروها، قلب كردن واقعيت را تا جايي ادامه دادند 
كه مي گفتند دولت مدعي ش��ده كه اگر برجام به نتيجه برسد، 
تمام مشكالت حل خواهد شد. در حالي كه دولت هرگز چنين 
ادعايي را مطرح نكرد و آنها اين گفته را به دولت نسبت دادند. «

براي راستي آزمايي ادعاي خباز مرور چند جمله از دولتمردان 
كفايت مي كند. مثاًل حس��ن روحاني جايي مي گويد: »در روز 
اجراي توافق)دي م��اه ۹٤( تمامي تحريم ها، حتي تحريم هاي 
تس��ليحاتي، موش��كي هم به صورتي كه در قطعنامه بوده، لغو 
خواهد شد. تمام تحريم هاي اقتصادي شامل مالي، بانكي، بيمه، 
حمل و نقل، پتروشيمي و فلزات گرانبها به طور كامل لغو خواهد 
شد و نه تعليق. « و جايي ديگر اضافه مي كند كه »تحريم هاي 
ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشكل محيط زيست، 

اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل ش��ود، منابع آبي زياد 
شده و بانك ها احيا شوند. «

محمد ج��واد ظري��ف در كميس��يون برجام مي گوي��د: »كل 
تحريم هاي اقتصادي، مالي و پولي اتحاديه اروپا، كل تحريم هاي 
اياالت متحده كه بر شخصيت هاي غيرامريكايي اعمال مي شود 
از روز اجرا لغو خواهد شد، عالوه بر آن تحريم ۳۵ ساله هواپيمايي 
نيز لغو مي شود. « مجيد انصاري، معاون پارلماني دولت يازدهم 
مي گويد: »دولت بعد از اجرايي ك��ردن توافق و رفع تحريم ها، 
گشايش بزرگي را براي جذب سرمايه گذاري، ايجاداشتغال براي 
جوانان ايجاد خواهد كرد. « محمد نهاونديان، معاون اقتصادي 
رئيس جمهور تأكيد دارد كه »بعد از توافق منتظر رشد اقتصادي، 
كاهش تورم و خروج از ركود باشيد. « يا محمدعلی نجفي، دبير 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت يازدهم كه مي گويد: »توافق 
هسته اي موجب خروج سريع كشور از ركود خواهد شد. « اين 
موارد كه البته بسيار پرتعداد هستند و فضا براي مثال هاي بيشتر 
نداريم، مواضع و اظهارات دلواپس��ان و منتقدان دولت نيست، 
بلكه اظهارات دولتمردان اس��ت. حاال نتيجه راس��تي آزمايي 
سخنان خباز روشن است.  يك جمله بامزه هم در يادداشت خباز 
وجود دارد كه نشان مي دهد دلخوري او از كجاست: »دلواپسان 
رسانه، روزنامه و سايت هايي در اختيار دارند و عليه دولت فعاليت 
مي كنند. « آيا قرار بوده منتقدان دولت هيچ رسانه اي در اختيار 

نداشته و ساكت باشند؟!

ليال قدرت الهي فرد| مهر

    ايرنا:  وزير كش��ور در گفت وگوی تلفني با همتاي پاكستاني خود: 
جمع آوری اطالعات، تعقيب و س��ركوب گروه هاي تروريس��تي مورد 
انتظار است و نيروهاي نظامي و انتظامي ايران آمادگي دارند با همكاري 
طرف پاكستاني به اهداف مشترك در خصوص تأمين امنيت مرزهاي 

دو كشور برسند. 
    باشگاه خبرنگاران: سردار س��رتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده 
براي ارائه گزارش��ي درباره اقدامات و برنامه هاي هوافضاي س��پاه  به 

كميسيون امنيت ملي مجلس مي رود. 
    ايلنا: عباسعلي كدخدايي، سخنگوي ش��وراي نگهبان در واكنش 
به استعفاي عباس آخوندي نوشت: »اشكال كار بي راهه رفتن بود، نه 
ندانستن. توصيه شد به جاي فرافكني راه را درست طي كنيد اگر نيت 
ديگري نداريد. اس��تعفاي اخير نشان داد چه كس��ي به جاي كعبه به 

تركستان رسيد. من آنچه شرط بالغست با تو مي گويم. تو ... ؟!«


