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   پاسخی به پويش فرزندت كجاست؟
یك روزنامه نگار اصالح طلب به نام ویدا ربانی در توئيتر در 
واكنش به پاسخ مسئوالن درباره پویش »فرزندت كجاست« 
نوشت: دختراي این مسئوال همه خانه دار هستن، شغل و 
پست در شأن شان پيدا نشده البد، مثاًل همين دختر صفدر 
حسيني قبل از نماینده مجلس شدن خانه دار بوده در بزنگاه گرفتن پست یهو 

مي بينيد همين خانه دارها به عنوان نخبه ظهور مي كنند. 
  سود بانکی نسبتی با جامعه اسالمی ندارد

حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در توئيتر درباره سود بانكي و نرخ هاي باالي كاال ها نوشت: متأسفانه نرخ هاي 
باال هيچ سازگاري ای با جامعه اسالمي ندارد. در كشورهاي ژاپن و آلمان براي 
فعاليت هاي توليدي بهره دریافت نمي كنند و براي سپرده هاي بانكي سودي 
دریافت نمي كنند. تالش ما در مجلس نهم این بود كه قانون بانكداري بدون ربا 

اصالح شود و منتظر الیحه دولت بودیم كه این انتظار به سرانجام نرسيد. 
  سکوت زنان دولت در مقابل هتك حرمت زنان ايراني!

یك فعال رس��انه اي به نام محمدعلی جبرائيلی درباره سكوت عجيب زنان 
دولت در مقابل هتك حرمت زنان ایراني در توئيتر نوشت: اینكه امثال مسيح 
علينژاد از جسارت به زنان ایراني در تفليس الل شدن هيچ تعجب نيست اما 
اینكه امثال ابتكار و موالوردي براي دو تا دختر كشف حجاب اشك ریختند 
ولي االن الل شدند خيلي دردناكه. شما كه جزو مدیران جمهوري اسالمي 

محسوب مي شدید. اگر به آن معتقد نيستيد، لطفاً استعفا دهيد. 
  كاش مجلس ما انقالبي بود

جواد كریمي قدوسي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس درباره كم كاري هاي 
مجلس در خصوص افزایش چند برابري قيمت مس��كن، نوشت: اي كاش 
مجلس ما انقالبی بود. در اروپا تورم در مسكن دیده نمي شود. ما در مجلس 
هشتم این بند را آوردیم كه خانه هاي خالي ماليات بدهند، آقاي الریجاني 
حذفش كرد. ستاد اقتصادي تاس��يس كنيد. اگر ماليات مسكن طرح 40 

درصد داشته باشه، خواهيد دید كه مسكن چقدر ارزان خواهد شد. 
  شوراي نگهبان بيدار باشد، مجلس كه خواب است 

حجت االس��الم عليرضا پناهيان كارش��ناس مس��ائل دیني كه دستي در 
موضوعات سياس��ي هم دارد، با انتشار پست هایي در حساب توئيتري خود 
با لحني كم س��ابقه نس��بت به اظهارات اخير برخي سياسيون در خصوص 
مقایسه مذاكره با صدام و مذاكره با امریكا انتقاد كرد. وي در توئيتر نوشت: آن 
ذهن بيماري كه مذاكره با صدام را با مذاكره با امریكا مقایسه مي كند، همان 
كسي است كه از مقاومت عزتمندانه امام حسين)ع( درس مذاكره مي گيرد. 
نمي دانم مردم را نادان تصور مي كند یا خودش عقلش را از دست داده است. 

شوراي نگهبان بيدار باشد، مجلس كه خواب است. 
كساني كه رفتار ضد مقاومت خود را در زمان امام عقالني مي دانستند و امام 
بساطشان را جمع كرد، امروز با سياست هاي سازشكارانه خود دارایي مردم را 
به باد فنا دادند. این دولتي است كه روي اميد تمركز كرده است تا آن را از بين 
ببرد. خالصه نقش سياستمداران در دفاع مقدس: با سياست هاي سازشكارانه 
زمينه تحميل جنگ را پدید آوردند و با سياست هاي سازشكارانه از نتيجه گيري 
كامل جلوگيري كردند و اول به امام دروغ گفتند نمي شود و نمي توانيم و بعد 
به امام جام زهر دادند. سياس��تمداران بد تنها جانوراني هستند كه مي توانند 
دستاوردهاي مقاومت در عرصه هاي نظامي را به نام خود به ثبت برسانند و به 
آن افتخار كنند در حالي كه در دوران مقاومت از پشت به آنها خنجر زده اند و در 

لحظه هاي حساس موشك هاي آنها را مسخره كرده اند. 
................................................................................................................................

  با روحيه دفاع مقدس می توان فقر را از بين برد 
محسن رضایي دبير و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
انتشار پستي در صفحه اینس��تاگرام خود به سفر اخير یك  
روزه اش به استان خوزستان پرداخت و نوشت: پنج شنبه در 
سفري یك روزه به خوزس��تان، قبل از آنكه عازم بازدید از 
طرح هاي مهار ریزگردها و نهالكاري در منطقه خنزیري و همين طور شهرستان 
حميدیه شوم، به روستاي »بردیه« سوسنگرد رفتم و در جریان فعاليت هاي 
گروه جهادي موج الحسين)ع( در مبارزه با فقر و محروميت قرار گرفتم. »بردیه« 
در دوران جنگ، مركز فرماندهي عمليات طریق القدس بود؛ اولين نقطه اي كه 
م��ا را در جنگ به م��رز بين المللي رس��اند و اولي��ن آزادس��ازي در عمليات 
طریق القدس هم با مركزیت آن انجام شد. معتقدم ما با همان روحيه برادري و 
نيروي مردمي كه سرزمينمان را آزاد كردیم، مي توانيم فقر و بيكاري را هم از 
بين ببریم و تحریم هاي اقتصادي را پشت سر بگذاریم. جهاد في سبيل اهلل چه 

با دشمن و چه با فقر و بيكاري براي سعادتمندي مردم است.

سياس�ي  ت�الش  اي�ران  ب�ا  امري�کا  جن�گ  تفک�ر  اش�اعه  موض�وع 
اس�ت.  غ�رب  براب�ر  در  اي�ران  كرن�ش  ب�راي  اصالح طل�ب  اح�زاب 
 عباس س��ليمي نمين رئيس دفت��ر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و كارش��ناس مس��ائل

سياسي - فرهنگي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اینكه امریكا توان تحرك 
نظامي در ایران را ندارد به بيانات اخير مقام معظم رهبري در این باره اشاره كرده و گفت: 
اینكه مقام معظم رهبري با قاطعيت از عدم وقوع جنگ بين ایران و امریكا س��خن گفتند 
نشئت گرفته از ارزیابي هاي سياسي ایشان و موقعيت دشمن است كه به هيچ وجه امكان 
حمله به ایران را ندارد. وي ادامه داد: به رغم اینكه در س��ال هاي گذش��ته برخي از احزاب 
اصالح طلب بر طبل وقوع جنگ در كشور كوبيدند، اما بسياري از كارشناسان بر این موضوع 
تأكيد دارند كه امریكا به هيچ وجه توان تحرك نظامي عليه ایران را ندارد، آن گونه كه در اوج 
حمله تروریست ها به سوریه نيز نتوانست تحرك قابل توجهي در این كشور از خود به نمایش 
بگذارد. آنچه از امریكا در سوریه سر زد تنها یك نمایش قدرت نمایي ظاهري بود كه توانست 

سه پادگان تخليه شده را آن هم از راه دور هدف حمله خود قرار دهد. 
 سليمي نمين با اشاره به اینكه امریكایي ها از رفتارهاي تحریك كننده بين المللي اجتناب 
مي كنند، خاطر نش��ان ش��د: عملكردهاي امریكا در مجموع و در منطقه بيانگر آن است 
كه نمي تواند وارد جنگ با ایران ش��ود، همانگونه كه نتوانست در سوریه اي كه بسياري از 
زیرساخت ها و بنيان هایش از دست رفته و تخریب شده اقدام جنگي و نظامي قابل توجهي 
انجام دهد. اتفاقاً امریكایي ها در این زمينه بس��يار با احتياط و به گونه اي عمل كردند كه 
كشورها كمترین واكنشي به آنها نشان ندهند، بنابراین از انجام رفتارهاي تحریك كننده 
اجتناب كردند.  این كارشناس تاریخ و سياست با بيان اینكه سياست هاي جمهوري اسالمي 
ایران نيز هيچ گاه جنگ طلبانه نبوده تصریح نمود: از س��وي دیگر با توجه به عملكردها و 
رفتارهاي امریكا در منطقه، خليج فارس و سایر نقاط استراتژیك جهان مي توان به این مهم 
رسيد كه امریكایي ها در وضعيت خوبي به سر نمي برند كه امكان حمله نظامي و وارد شدن 
به یك جنگ فرسایشي را داشته باشند. از سوي دیگر نباید نسبت به این موضوع نيز غفلت 
نمود كه اصوالً سياست هاي جمهوري اسالمي نيز جنگ طلبانه نيست، هر چند در بسياري 
از مناطق از محرومان جهان حمایت كرده ایم، اما هيچ گاه در هيچ عرصه اي وارد درگيري 
نظامي نشده ایم، بنابراین با توجه به هر دو حالت وضعيت ایران و امریكا وقوع جنگ بين دو 

كشور محال است و چنين امري صورت نمي گيرد. 
سليمي نمين موضوع اشاعه تفكر جنگ امریكا با ایران را تالش سياسي احزاب اصالح طلب 
براي كرنش ایران در برابر غرب عنوان و در این باره خاطر نشان كرد: متأسفانه برخي از احزاب 
سياسي اصالح طلب با گرایش خاص در س��ال هاي اخير با توجه به تالش دولت براي توافق 
برجام بر آن بودند تا با ترسيم شبح جنگ بر سر ملت ایران مردم را از امري دچار واهمه كنند كه 
اصالً امكاني براي وقوع آن نبود. این احزاب به دنبال آن هستند تا ما را در عرصه مسائل سياسي 
وادار به كرنش در برابر غرب كنند، هر چند خود آنها به خوبي به این موضوع واقفند كه هيچ گاه 
جنگي بين ایران و امریكا در نمي گيرد، بنابراین گزینه وقوع جنگ تنها یك ابزار سياسي براي 

پيشبرد و نيل به خواسته هایشان است تا روال براساس خواسته سياسي آنها پيش رود. 
وي افزود: اصالح طلبان به خوبي مي دانند كه امریكا از موقعيت جنگ عليه ایران برخوردار 
نيس��ت، اما همواره بر آن بوده اند تا با دامن زدن برخي نگراني ه��ا نتيجه آن را در عرصه 
سياسي دریافت كنند و ما را به گونه اي وادار به نوعي تسليم و كوتاه آمدن و عدول از مواضع 

خود در برابر امریكا و دنياي غرب كنند. 
سليمي نمين در ادامه دليل عدم پذیرش مذاكره با امریكا را از سوي مقام معظم رهبري اینگونه 

عنوان نمود: اگر مقام معظم رهبري به شدت مذاكره با امریكا به خصوص دولت آقاي ترامپ را 
نهي مي كنند دالیل مختلفي دارد چراكه ما با اصل مذاكره در فضاي برابر بدون سوء استفاده 
و گردن كشي مخالف نيستيم، اما طرف ما امریكاي استعمارگر است از آن سو در دولت آقاي 
ترامپ كساني بر سر كار آمده اند كه طرفدار نژادپرستي هستند، همانگونه كه این موضوع به 
شدت در رژیم صهيونيس��تي و در تل آویو دنبال مي شود. اگر امروز جمهوري اسالمي ایران 
با دولت آقاي ترامپ وارد مذاكره شود طبيعتاً به معني پذیرش برتري نژادي آنها خواهد بود 

چراكه تمام شيوه ها و روش هاي آقاي ترامپ از پس زمينه نژادپرستي برخوردار است. 
وي مذاكره با دولت هاي نژادپرست را مخالف آرمان هاي جمهوري اسالمي دانست و در این 
باره افزود: طبيعتاً در برابر چنين دولتي كه از ابزار قلدري و تحریم و تهدید عليه جمهوري 
اسالمي ایران استفاده مي كند نباید وارد مذاكره شد، چراكه تمام تهدیدها و قلدري هایش 
نشئت گرفته از حس نژاد پرستي رؤساي صهيونيستي آن است. بي شك اگر ما وارد چنين 
مذاكره اي شویم یعني شيوه هاي نژاد پرستي را تأیيد كرده ایم و اینچنين تصميم گيري و 
رفتاري به هيچ وجه شایسته شأن جمهوري اسالمي ایران نيست. نباید دعوت دولتي كه 

كاماًل نژادپرستانه تصميم مي گيرد و دنيا را به چالش كشيده قبول كرد. 
رئيس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران تصریح ك��رد: ما نباید در برابر دعوت به مذاكره به 
همراه زورگویي و با استفاده از ابزار تحریم لحظه اي كوتاه بيایيم چراكه چنين رفتاري به هيچ 
وجه در شأن ملت ایران و نظام جمهوري اسالمي نيست، ضمن اینكه نسبت به آینده و توافق با 
امریكا هم كامالً بي اعتماد هستيم و براي آن آینده اي متصور نيستيم چراكه امریكا بارها نشان 

داده به هيچ معاهده اي پایبند نيست، همانگونه كه از قرارداد بين المللي برجام خارج شد. 
وي در پایان گفت: با بررسي و كنار هم گذاشتن این دو مقوله است كه مي توان به این نتيجه 
رس��يد كه نمي توان و نباید با امریكا مذاكره كرد چراكه اعتماد به امریكا از پایه و اساس 
اشتباه است و از سوي دیگر دولت كنوني امریكا از موضع نژاد پرستي بر ما فشار مي آورد 
تا جمهوري اسالمي ایران را وادار كند كه نگاه نژادپرستانه اي به دنيا داشته باشيم، لذا با 
قرار دادن این دو محور مهم در كنار هم طبيعتاً حتي آزمودن نتيجه بخش بودن یا نبودن 
مذاكره با امریكا هم به هيچ وجه معقول نيست چراكه در ابتداي ورود به این عرصه باید 
دولتي را به رسميت بشناسيم كه تالش مي كند دنيا را به سمت نژادپرستي سوق دهد كه 

فاجعه اي براي بشریت به شمار مي رود.

رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران: 

طرح مسئله جنگ تالش برخي اصالح طلبان براي كرنش برابر غرب است

مرور

امير قرباني:
 تغيير كاربري موشك هاي برد بلند
در دستور كار هوانيروز ارتش است

فرمانده هوانيروز ارتش، رشد 16/2درصدي پيشرفت در طرح ذوالفقار )طرح 
نوسازي بالگردها( را از جمله مهم ترين برنامه هاي اين يگان عنوان كرد و 
گفت: تغيير كاربري موشك هاي برد بلند نيز در دستور كار قرار گرفته است. 
به گزارش فارس، فرماندهان هوانيروز ارتش و س��پاه صبح دیروز در قالب 

همایشي با عنوان هم افزایي نيروها با یكدیگر دیدار كردند. 
امير یوسف قرباني فرمانده هوانيروز ارتش در این دیدار اظهار داشت: ما امروز به 
حدي از خودكفایي در توليد تجهيزات رسيده ایم كه حتي برخي قطعاتمان را به 
پنها )پشتيباني و نوسازي هلي كوپتري ایران( مي فروشيم. وي با اشاره با نقش 
مؤثر هوانيروز در دفاع مقدس گفت: هوانيروز در دفاع مقدس با ۵00 هزار پرواز 
عملياتي و ۷00 هزار سورتي پرواز، ۲۷۶ شهيد و بيش از ۷00 جانباز و ۱۱ آزاده 
تقدیم انقالب اسالمي كرده است. قرباني تصریح كرد: این نيرو بعد از انقالب نيز 
در پشتيباني از یگان ها حضور فعالي داشته و به عنوان مثال 8هزار ساعت پرواز 
عملياتي در پشتيباني از قرارگاه هاي حمزه )شمال غرب( و قدس )جنوب شرق( 
داشته ایم. وي تأكيد كرد: هوانيروز ارتش و سپاه با تعامل به عنوان ید واحده نظام 
در دفاع از كشور اقدام مي كنند كه باعث افزایش اقتدار دفاعي كشور مي شود. 
فرمانده هوانيروز ارتش، رشد ۱۶/۲ درصدي پيشرفت در طرح ذوالفقار )طرح 
نوسازي بالگردها( را از جمله مهم ترین برنامه هاي این یگان عنوان كرد و گفت: 
تغيير كاربري موشك هاي برد بلند نيز در دستور كار قرار گرفته است. قرباني 
تصریح كرد: قسم یاد مي كنيم تا آخرین بالگرد، فشنگ و قطره خون  در ركاب 

والیت و نظام و دفاع از كشور تحت فرماندهي امام خامنه اي خواهيم بود.
................................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
جلسه غيرعلني مجلس با وزير دفاع

وزير دفاع فردا براي ارائه گزارش وضعيت دفاعي كش�ور، در جلس�ه 
غيرعلني مجلس حضور مي يابد. 

احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه مجلس در گفت وگو با مهر، از 
حضور امير سرتيپ حاتمي وزیر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جلسه 
غيرعلني فردا خبر داد و اظهار داشت: وزیر محترم دفاع در این جلسه غيرعلني 
كه در آستانه روز صنایع دفاعي برگزار مي شود، گزارشي از آخرین وضعيت 
توانمندي هاي دفاعي كشور به ویژه در حوزه موشكي را به نمایندگان مجلس 
ارائه مي دهد. وي همچنين از دریافت گزارش اس��تيضاح مسعود كرباسيان 
وزیر امور اقتصادي و دارایي توسط هيئت رئيس��ه مجلس خبر داد و گفت: 
گزارش این استيضاح اخيراً از كميس��يون اقتصادي به هيئت رئيسه آمده و 
اگر امروز امضاهاي آن از حد نصاب نيفتد، احتماالً در جلسه علني فردا اعالم 
وصول مي شود. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي همچنين از مطرح 
شدن استيضاح س��يدمحمد بطحائي وزیر آموزش و پرورش در كميسيون 
آموزش و تحقيقات خبر داد و افزود: طرح استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي 
وزیر كشور نيز در كميسيون شوراها و امور داخلي در دست بررسي قرار دارد 

اما تاكنون هيچ گزارشي به هيئت رئيسه نرسيده است.

كودت�اي 28 م�رداد 1332درس ه�اي زي�ادي 
ب�راي جامعه ام�روز اي�ران دارد چراكه طي 65 
س�ال اخير هي�چ گاه توطئه ها و دسيس�ه هاي 
امري�کا علي�ه اي�ران و ايران�ي رو ب�ه كاه�ش 
نب�وده و همواره س�ير صعودي داش�ته اس�ت. 
مرور اتفاقات ۶۵ سال گذشته تاكنون نشان مي دهد 
دشمني ایاالت متحده امریكا با حاكميت سياسي 
نبوده و تالش ب��راي تضييع مناف��ع جامعه ایراني 
بوده است، كمااینكه در بس��ياري از مقاطع زماني 
ابتدایي ترین حقوق مردم ایران را نيز رعایت نكرده 
اس��ت، به طوري ك��ه در جریان س��رنگوني دولت 
قانونی محمد مصدق، بدون توجه ب��ه رأي مردم، 
نخس��ت وزیر قانوني كش��ور را خانه نش��ين و بعد 

مجازات مي كند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در یكي از سخنراني هاي 
خود در توصيف س��طح و دامنه دش��مني امریكا با 
جامعه ایران مي فرماین��د: »امریكایي ها چند روز 
قبل از پيروزي انقالب آدم فرستادند اینجا كه شاید 
بتوانند یك كودتایي راه بيندازند و حركت مردم را 
خنثي كنند كه البته نتوانستند. بعد هم كه انقالب 
پيروز ش��د، انواع و اقس��ام تالش ه��ا را كردند، چه 
تالش هاي سياسي رسمي كه سناي امریكا از همان 
روزهاي اول عليه جمهوري اسالمي موضع گرفت، 
اعالم خصومت ك��رد، اعالم تحریم ك��رد - كه این 
راه هاي رسمي بود، راه هاي علني بود- چه از راه هاي 
غير علني كه تماس گرفتند با عوامل خودش��ان، با 
مزدوران خودشان در داخل كشور كه شاید بتوانند 
از حضور قوميت هاي مختلف براي ایجاد اختالف در 
ميان ملت استفاده كنند كه تو دهنشان خورد. هم 
خود قوميت هاي ما - عرب م��ا، تُرك ما، كرد ما، لُر 
ما، تركمن ما كه همه آماج ای��ن توطئه بودند- در 
مقاب��ل امریكا ایس��تادند.« از كودت��اي ۲8 مرداد 
۱33۲ تاكنون دش��مني ایاالت متح��ده امریكا با 
جامعه ایراني به اش��كال مختلف علني ش��ده و در 
دوران دونالد ترامپ به شكلي تازه تر درآمده است 
كه در مصادیقي مانند »خروج از توافق هسته اي« و 
اجراي تحریم هاي 90و۱80 روزه معنا پيدا مي كند 
یا در دوران باراك اوباما دش��مني عليه ملت ایران 
با وضع و اجراي قوانيني مانن��د »محدودیت ورود 
شهروندان 38 كشور به امریكا« یا » قانون آیسا« و 
»كاتسا« معنا پيدا مي كند. این دشمني ها همانطور 
كه اشاره ش��د محدود به زمان باراك اوباما و دونالد 
ترامپ نمي شود چراكه از ابتداي شكل گيري انقالب 
اسالمي در سال ۵۷ تاكنون س��طح این تخاصم از 
سوي امریكا به شدت افزایش یافته است و اگر امریكا 
قبل از انقالب، بدون اعم��ال تحریم، منابع و منافع 
مردم را چپاول مي كرد در 40 سال اخير به بهانه هاي 
دم دستي مانند هس��ته اي، حقوق بشر و تروریسم 

بارها مردم ایران را تحت فشار شدیدترین تحریم ها 
قرار داده اس��ت. در همان ماه هاي نخس��ت بعد از 
ش��كل گيري انقالب كه النه جاسوسي امریكا فتح 
شد، این كشور سه فرمان اجرایي ۱۲۱۷0، ۱۲۲0۵ 
و ۱۲۲۱۱ را به وسيله رئيس جمهوري امریكا به اجرا 
درآورد كه خروجي آنها مسدود كردن دارایي هاي 
دولت و بانك  مركزي ای��ران در امریكا، ممنوعيت 
معامل��ه و به ویژه ص��ادرات به ای��ران و ممنوعيت 
واردات از ایران را شامل مي شد یا در نمونه اي دیگر 
امریكا در آبان سال ۱3۶۶ با فرمان اجرایي ۱۲۶۱3 
ممنوعيت تجارت این كشور با ایران به ویژه در حوزه 
فناوري، اقتصادي و نظامي را مورد توجه قرار داد. در 
دوران بيل كلينتون دموكرات، سطح افزایش فشار 
بر ایران به بهانه هایي همچون حمایت از تروریسم، 
به ویژه حمای��ت ایران از ح��زب اهلل، فرمان اجرایي 
۱۲9۵۷ به وس��يله رئيس جمهور امریكا امضا شد. 
قانون دامات��و در مرداد س��ال ۱3۷۵، ممنوعيت و 
محدودیت هاي متعددي را در تجارت شركت هاي 

امریكایي و غيرامریكایي با ایران اجرا كرد. 
چن��د روز بع��د از وقوع حم��الت تروریس��تي به 
ساختمان هاي تجارت جهاني )ماجراي ۱۱سپتامبر 

۲00۱(، جورج ب��وش قانون اجرای��ي ۱3۲۲4 را 
با هدف تحریم و فش��ار بر حاميان تروریسم - كه 
به صورت تلویحي به ایران نيز اش��اره ش��ده بود-  
اجرایی كرد ك��ه در مفاد آن ام��وال و دارایي هاي 
افراد، ش��ركت ها و كش��ورهاي حامي تروریس��م 
مسدود ش��د. از س��ال ۲004 و ۲00۵ كه برنامه 
هسته اي كشورمان پيش��رفت قابل توجهي كرد، 
ایاالت متحده به یكباره روند تحریم ها را تش��دید 
كرد و س��يلي از قوانين كنگره، فرمان هاي اجرایي 
و قطعنامه هاي ش��وراي امنيت سازمان  ملل عليه 

ایران به  راه افتاد. 
از ابتداي دهه 80 تاكنون نيز كنگره و دولت امریكا با 
همراه ساختن اتحادیه اروپا و شوراي امنيت سازمان 
ملل بارها به بهانه هاي مختلف به ویژه هسته اي دهها 
قانون تحریمي عليه كشورمان وضع كرده است كه 
هر كدام از این تحریم ها مي توانس��ت براي به زانو 
درآوردن كشوري كفایت كند. رهبري در باب تنوع 
دشمني امریكایي ها عليه جامعه ایراني مي فرمایند: 
»هر گروهي كه مي توانس��ت عليه انقالب حركتي 
بكند، از س��وي امریكایي ها حمایت ش��د. كودتاي 
معروف به كودتاي پایگاه شهيد نوژه  همدان )نقاب(، 

یكي از این قضایا بود؛ كمك به كساني كه به عنوان 
قوميت ها در گوشه و كنار كشور عليه انقالب حركت 
مي كردند، یكي از این نمونه ها بود، بعد تشویق صدام 
حسين به حمله  به ایران و هشت سال كمك به صدام 

حسين یكي از این نمونه ها بود.«
   اعطاي امتيازات بيشتر به امريکا مشکالت 

را حل نمي كند 
فواد ایزدي كارش��ناس و تحليلگر مس��ائل امریكا 
نيز با توجه به س��الروز كودتاي ۲8 مرداد ۱33۲ و 
درس هاي مهمي كه مي توان از این واقعه در شرایط 
كنوني كشور گرفت، با بيان اینكه برخي در داخل 
كش��ور مي گویند، ب��راي اینكه از امری��كا تخفيف 
بگيریم، برجام هاي ۲ و 3 را هم داشته باشيم، افزود: 
آنها توصيه مي كنند فهرس��تي تهيه كرده و درآن 
به ناراحتي هاي امری��كا توجه كنيم ام��ا كودتاي 
۲8 مرداد ای��ن درس را به ما داد ك��ه یادمان بياید 
آقاي مصدق سپاه، بسيج و نفوذ منطقه اي نداشت 
و مذهبي هم نبود، اما امریكایي ها كودتایي را عليه 

او به راه انداختند. 
ایزدي خاطر نش��ان كرد: جرم مصدق این بود كه 
تنها مقداري عرق ملي داش��ت. مصدق از اول هم 

نمي خواس��ت، صنعت نفت را مل��ي كند و مصدق 
آن ۱0 س��الي كه انگليسي ها از س��ود نفتي ایران 
استفاده مي كردند و آن س��ود افزایش یافته بود را 

قبول نمي كرد. 
كارشناس مس��ائل امریكا افزود: باید توجه داشته 
باشيم، اعطاي امتيازات بيشتر به امریكا مشكالت را 
حل نمي كند براي اینكه مشكل امریكا فقط گرفتن 
امتياز نيست زیرا اگر احساس كنند دولتي قدري با 

آنها مخالفت مي كند، با آنها برخورد مي كنند. 
 وي ادام��ه داد: هم اكنون رفتار امری��كا با تركيه را 
مي بينيم. تركيه همپيمان امریكا و عضو ناتو است. 
به رژیم صهيونيس��تي س��رویس مي دهد و روابط 
خوبي را با رژیم صهيونيس��تي دارد ولي اخيراً پس 
از اختالفاتي جزئي بين این دو كشور، شاهد بودیم 
عماًل ارزش پول  تركيه به صورت جدي كاهش یافت 

و مشكالت زیادي با هم پيدا كردند. 
ایزدي عنوان كرد: مش��كل امری��كا در تركيه این 
است كه اردوغان، عرق ملي دارد و مي خواهد منافع 
كشورش را تأمين كند. كودتاي ۲8 مرداد براي این 
روز هاي ایران درس بزرگي اس��ت. وي با اشاره به 
تصویب قانون »پيگيري حقوقي و سياسي كودتاي 
۲8 مرداد« در س��ال 9۲ در مجل��س در خصوص 
پيگيري غرامت از كودتاي ۲8 مرداد، گفت: مجلس 
و معاونت حقوقي ریاست جمهوري باید در این حوزه 
پيگيري هاي بيشتري مي كردند، قطعاً باید این كار 
را بكنيم، وقتي مجلس قانوني را تصویب مي كند باید 
براي انجام آن نيز پيگيري هاي الزم را انجام دهد و 

مجلس در این باره كم كاري كرده است. 
  عامل دشمني ها 

در حالي امروز بيش از ۶۵ س��ال از دش��مني هاي 
گسترده و وسيع ایاالت متحده امریكا عليه جامعه 
ایراني مي گذرد كه جماعتي در داخل كشور بدون 
توجه به این مسئله و با نادیده گرفتن تجربه ناموفق 
و هزینه ساز برجام تالش مي كنند، چهره امریكا را 
سفيدنمایي و راهكار برون رفت از وضعيت موجود 
كش��ور را مذاكرات مجدد با امریكا و تنش زدایي 
در روابط با ایران عنوان كنن��د كه تالش هاي این 
جماعت درحالي اس��ت كه عامل دش��مني امریكا 
با ملت ای��ران حول مفاهيم��ي مانند»پایبندي به 
اسالم ناب و ارزش هاي اسالمي«، »استقالل طلبي 
نظام جمهوري اس��المي«، »آگاهي بخشي و موج 
بيداري اس��المي توسط انقالب اس��المي« شكل 
گرفته اس��ت و با امتيازدهي مجدد به این كش��ور 
و تعامل با آن بر اس��اس اصل سازش، پایان دهنده 
دش��مني ها نخواهد بود و چنين برداشتي از سطح 
و نوع دشمني ها س��اده لوحي به شمار مي آید كه 
یكي از نتایج این ساده لوحي را در پرونده هسته اي 

مشاهده می كنيم.

امريکا از كودتای 28مرداد تاكنون در جهت تضييع منافع جامعه ايرانی گام برداشته است

تالش برای تطهير 65 سال دشمنی امريکا!

   تحلیل

   کوتاه

هنر اين نيست كه امروز وزارتخانه اي را تفکيك كرده و پس 
از مدتي ادغام كنيم. 

حجت االسالم احمد سالك نماینده مردم اصفهان در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مطرح شدن این موضوع كه 
دولت براي انتخاب وزیر كار منتظر تفكيك این وزارتخانه است، 
اظهار كرد: وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي بسيار عریض و 
طویل است و در ش��رایط فعلي باید بار سنگين آن از روي دوش 
یك وزیر برداشته شود. وي با اشاره به اینكه متأسفانه ما چندین 
بار گرفتار تفكيك و ادغام كردن وزارتخانه ها شده ایم، ادامه داد: 
هنر این نيس��ت كه امروز وزارتخانه اي را تفكيك كرده و پس از 

مدتي آن را ادغام كني��م. نماینده مردم اصفهان ب��ا بيان اینكه 
مش��كل اصلي ما عدم س��اماندهي وزارتخانه ها و ادارات كشور 
است، تصریح كرد: راهكار اصلي براي حل این مشكل آن است كه 
ساختار دستگاه هاي كشور س��اماندهي و اصالح شود و باید این 
اصالح ساختاري را در دستور كار قرار دهيم تا جایگاه و وظایف 
هر دس��تگاه و ارگاني مشخص شود. سالك با اش��اره به اینكه با 
ساماندهي ساختار دستگاه ها ممكن است تعداد وزرا از ۱۷ نفر 
به ۲۵ نفر برس��د و ایرادي هم ندارد، گفت: مجلس باید ساختار 
تشكيالتي دستگاه هاي كشور را اصالح كند چراكه این موضوع 

منجر به تفكيك و سبك شدن امور مي شود.

نماينده مجلس: 

تفكيك و ادغام وزارتخانه ها هنر نيست
برگزاري دادگاه علني نقش فوق العاده اي در اطمينان بخشي 

به جامعه دارد. 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مطالبه مردم 
مبني بر برخورد با مفسدان اقتصادي اظهار كرد: در حال حاضر 
اف��كار عمومي به دنبال این اس��ت كه اگر افرادي ب��ه هر دليلي 

مرتكب جرائم اقتصادي شدند، با آنها برخورد شود. 
نماینده مردم سرخس افزود: طبيعتاً وقتي كه برخورد با مفسدان 
اقتصادي صورت بگيرد، افكار عمومي هم حامي اقدامات دستگاه 
قضایي مي شود و البته با محاكمه مفس��دان اقتصادي از سوي 

قوه قضائيه، فضایي آرام در كشور به وجود مي آید و دیگر دشمن 
نمي تواند سوءاستفاده كند. 

وي گفت: قدرت قوه قضائيه براي آرامش بخشي به جامعه بسيار 
مؤثر است، البته برخورد با مفسدان اقتصادي مي تواند پيشگيري 
از جریاناتي باش��د كه در این اوضاع نابس��امان اقتصادي منافع 
ش��خصي را دنبال مي كنند. قاضي زاده هاشمي درباره برگزاري 
دادگاه علني مفس��دان اقتصادي، تصریح كرد: برگزاري دادگاه 
علني نقش فوق العاده اي در اطمينان بخش��ي ب��ه جامعه دارد، 
چراكه رس��يدگي ها به صورت جدي و قاطع انجام مي ش��ود و 

همچنين یك ركن اساسي است.

نماينده مجلس: 

دادگاه علني مفسدان اقتصادي سبب اعتمادسازي در جامعه مي شود


