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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اخير اعضاي مجلس خبرگان رهبري به 
همزماني دو جبهه عليه نظام اسالمي اشاره کردند و فرمودند: » دشمن يك 
جنگ اقتصادي همه جانبه اي را عليه ما شروع کرده. اتاق جنگ هم دارند، 
با دقت هم دارند بررسي می کنند، مأمور دارند و دائم در حال تحرکند؛ در 
اين ترديدي نيست، يك چنين جنگي ما داريم، لكن يك جنگ ديگري هم 
هست که از آن جنگ، خيلي اوقات غفلت داريم؛ اهميت آن جنگ، کمتر از 
جنگ اقتصادي نيست، بلكه گاهي زمينه ساز تأثير جنگ اقتصادي است؛ آن 
جنگ چيست؟ آن جنگ، جنگ رسانه اي، جنگ فضاسازي عمومي، جنگ 
تبليغاتي است؛ خيلي مهم است. بله، از قبل هم اين وجود داشته، عليه ما 
تبليغات، هميشه زياد بوده؛ امروز وضعيت، شدت بيشتري پيدا کرده است؛ 
مثل جنگ اقتصادي، قبالً تحريم بود، امروز شدت پيدا کرده. در اين جنگ 
دوم، در اين عرصه  دوم، شدت فعاليت دشمن و تحرک دشمن زياد شده، 
چند برابر شده؛ ما نبايد از اين جنگ غفلت کنيم. ... اين مسئله، مسئله  مهمی 
است؛ بسيار مسئله  حساسي است؛ اينكه فضاي تبليغاتي کشور، فضايي 
باشد که مردم را، يا دچار اضطراب کند، يا دچار يأس و نااميدي کند، يا دچار 
بدبيني کند -نسبت به يكديگر و نسبت به دستگاه ها- يا احساس بن بست 
به مردم بدهد، يا حتي مشكالت مربوط به اقتصاد را افزايش بدهد. حاال شما 
اشاره کرديد به مسئله  سكه و ارز و کاهش ارزش پول ملي و باال رفتن قيمت 
ارزهاي بيگانه؛ بله، اين درست است؛ بخش مهمی از اين به وسيله  همين 
تبليغات دارد اتفاق مي افتد؛ يعني همين تبليغات است، همين رسانه هايند 
که دارند زمينه سازي می کنند، شما ناگهان مي بينيد که يك قيمت، دو برابر 
شد؛ ]يعني[ به فاصله ي کمي ارزش پول ملّي نصف شد، مثالً توان و قدرت 
خريد پول ملّي در مّدت کوتاهي نصف شد؛ اين رس��انه ها اين کار را دارند 

انجام می دهند. «
در واقع جنگ اقتص��ادي )Economic warfare( که اکنون درباره آن 
مطالب قابل توجهي گفته و نوشته مي شود، عبارت است از آماج قرار دادن 
اقتصاد ملي از طريق اعمال تحريم هاي هوشمند و هدفمند و اختالل در نظام 
اقتصادي کشور هدف. در حال حاضر جلوگيري از فروش نفت، ممانعت از 
سرمايه گذاری خارجي در ايران، تحريم پولي-بانكي و ناکارآمدسازي مديريت 
اقتصادي و ... برخي از مهم ترين ابزارهاي جنگ اقتصادي عليه ايران در دوره 
کنوني هستند. آنچه در ساحت جنگ اقتصادي رخ مي دهد اقدامات واقعي 
براي آسيب رسانی به اقتصاد ملي است. اما بخش قابل توجهي از آسيب هايي 
که اين روزها بر اقتصاد و بازار ايران وارد مي شود، مابه ازای چنداني در حوزه 
عينيت و عمل نداشته و بيشتر از جنس »ذهني« است. اين چنين است که 

مي توان گفت با نوعي جنگ شناختي پيچيده مواجهيم. 
جنگ شناختي )Cognitive warfare( به معناي هدف قرار دادن قوه 
ش��ناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغيير هنجارها، ارزش ها، 
باورها، نگرش ها و رفتارها از طريق مديريت ادراک و برداشت است. اين نوع 
جنگ شكل تكامل يافته تر، پيشرفته تر، عميق تر و وسيع تر جنگ رواني 
است که مبتني بر جامعه شبكه اي )با زيرساخت رسانه هاي نوين( بوده و 
با مديريت ادراک و برداشت انجام مي گيرد. تغيير نگرش در جامعه کشور 
هدف، اختالل و خطا در دستگاه محاسبات تصميم گيران، اثربخش نمودن 
جنگ اطالعاتي، ايجاد گسس��ت عاطفي-ادراکي بين توده ها و نخبگان با 
حاکميت و نهايتاً تضعيف و زوال سرمايه اجتماعي برخي کارويژه هاي جنگ 

شناختي هستند. 
دشمن در جنگ ش��ناختي، س��ه نقطه آماج اصلي را هدف قرار مي دهد: 
1- ايده اصلي نظام: »اسالم ناب« و »واليت مطلقه فقيه« )هسته اصلي و 
مرکزي گفتمان انقالب اسالمي( 2- ساختار نظام: مجموعه نهادها، ارکان و 
دستگاه هاي برآمده از ايده اصلي که مجموعه حكومت را شكل داده است. 3- 
کارکرد نظام: نتايج حاصله از عملكرد اجزاي ساختار نظام که در واقع، نشان 
دهنده خروجي ساختار بوده و کارآمدي يا ناکارآمدي آن را نشان مي دهد. 
در نهايت هدف از اين تهاجم، مشروعيت زدايي، اعتبارزدايي، اعتمادزدايي، 
قداست زدايي، نااميدسازي و ناکارآمدنمايي است که در نهايت دشمن اميدوار 
است سبب رويگرداني اجتماعي و از بين رفتن سرمايه اجتماعي نظام شود. 
در واقع آنچه باعث نتيجه بخشي جنگ اقتصادي مي شود، اثربخشي جنگ 
شناختي است. جنگ شناختي سبب مي شود بيش و پيش از آنكه جنگ 
اقتصادي ساختار و کارکردهاي اقتصاد ملي را به چالش بكشاند، جامعه را در 
مسير هموار سازي سناريوي دشمن و آسيب رساني درون زا قرار دهد. نتيجه 
اجراي راهبردهاي دشمن در جنگ شناختي آن است که در حال که هنوز 
تحريم هاي امريكا باز نگشته )و در واقع جنگ اقتصادي وارد فاز عملياتي 
جديد نشده( بازار داخلي در حوزه هاي مختلف دچار نوسان و نابسامانی شده 
و يا آنكه کاالهايي با منشأ کامالً داخلي دچار کمبود يا افزايش افسارگسيخته 
قيمت مي شوند.  دشمن در جنگ شناختي اميدوار است تا مردم را نسبت به 
آينده نااميد، نسبت به نهادهاي رسمي بدبين و نسبت به سرنوشت عمومي 
جامعه بي تفاوت کند. در چنين شرايطي منافع فردي بر منافع جمعي و ملي 
غلبه يافته و خسارت حاصله متوجه همه افراد جامعه مي گردد. اکنون به نظر 
مي رسد نخبگان جامعه اعم از مسئوالن و گروه هاي مرجع اجتماعي با هر 
سليقه و گرايشي، تهاجم شناختي دشمن و مخاطرات ناشي از هرگونه رفتار 
هيجاني مبتني بر منفعت فردي را براي جامعه تبيين کرده مراقب باشند خود 

نيز در اين پازل دشمن بازي نكنند. 

 تخريب ترامپ براي احياي يك نسخه منسوخ
1- »اگر مثلث روس��يه، ايران و ترکيه در مورد س��وريه موفق شود، اين 
مثلث مي تواند نقش اساسي براي مديريت بحران هاي ديگر منطقه ايفا  
کند« اين بخشي از يادداشت سيدحسين موسويان است که طي آن در 
باب ضرورت توسعه همكاري با کشورهاي غيرغربي سخن به ميان آورده 
است. شبيه اينگونه اظهارات بعد از خروج اياالت متحده امريكا از برجام در 
ميان تئوريسين هاي جناح غرب گرا و غرب باور داخلي رونق گرفته است 
و دليل اصلي آن نه نااميدشدن از غرب بلكه نااميد شدن از دونالدترامپ و 
دولت فعلي امريكاست. از ارديبهشت ماه تاکنون)خروج امريكا از برجام( 
وزارت خارجه کشور و تمام افراد و جرياناتي که نسبت به توسعه روابط با 
غرب در قالب »ديپلماسي نوين« خوش بين هستند، نسبت به ماهيت 
سياست هاي خارجه امريكا انتقاد نكرده و جهت گيري هاي چند ده ساله 
اين کشور را در رويارويي با جامعه ايران به چالش نمي کشانند بلكه سطح 
دشمني و تخاصم اين کشور را تنها در دوره دو ساله دونالد ترامپ تخصيص 
و تحديد مي کنند. شخصيت ها و طيف هاي خوش بين به غرب در خالل 
نقد ترامپ، سياست ها و جهت گيري هاي دولت باراک اوباما در مقابل ايران 
را نيز مورد ستايش قرار داده و از اخباري مبني بر حضور باراک اوباما و جان 
کري در انتخابات آتي رياست جمهوري امريكا و  پيروزی حزب دموکرات در 
انتخابات مجلس امريكا به شدت استقبال مي کنند و از آن به عنوان آلترناتيو 
بهبود روابط خارجي ايران با دنيا ياد مي کنند. طيف مورد اشاره بعد از شوک 
ناشي از شكست انتخاباتي هيالري کلينتون و روي کارآمدن دونالدترامپ 
در امريكا طي يك عملياتي رواني – رسانه اي هدفمند تالش کرد با تخطئه 
چهره دونالد ترامپ، هدف باالدستي خود ) ضرورت طرد انقالبي گري در 
عرصه سياست خارجه و توس��عه روابط با امريكا=پايان دهنده مشكالت 
اقتصادي و معيشتي است( را که برجام براساس آن شكل گرفته بود حداقل 
تا مراحلي پيش ببرد؛ به همين دليل آنجايي که دولتمردان و سياستمداران 
وابسته به اين تفكر در داخل درباره نقش مخرب امريكا در تعهدات برجام 
اظهارنظر مي کنند، اساس��اً در لفظ و حتي در حد کنايه از عملكرد ساير 
روساي جمهور امريكا و به ويژه مقاماتي چون باراک اوباما، جان کري، وندي 
شرمن و... انتقاد نمي کنند. يا از وضع قوانيني مانند » قانون ويزا«، »کاتسا« 
و »آيسا« که دولت باراک اوباما با هدف نقض برجام وضع کرد، سخني به 

ميان نمي آورند. 
2- مهم تر اينكه بعد از فاقد نتيجه بودن توافق هسته اي و هزينه هاي گسترده 
آن و اثبات ناکارآمدي تئوري جريان خوش بين به غرب براي اداره کشور، 
هيچ گاه نس��بت به طرد عناصر اصلي گفتمان انقالب اس��المي در عرصه 
سياست خارجه نظير انقالبي گري، که طي پنج سال اخير مورد کم توجهي 
قرار گرفته، اظهار پشيماني صورت نگرفته و از ضرورت احياي اين عناصر در 
روابط خارجه سخن به ميان نيامده است. به تعبير بهتر هر چه کاسه کوزه 
بوده روي شخص دونالد ترامپ و همفكران وي نظير جان بولتون و نيكي 
هيلي خالي شده است در صورتي که عامل اصلي به وجود آمدن شرايط فعلي 
) هزينه زا بودن برجام حداقل در مصاديقي مانند توسعه تحريم ها و افزايش 
تهديدات( نخست ماهيت سياس��ت خارجه هيئت حاکمه امريكا) اعم از 
دموکرات و جمهوري خواه( و ديگر عدم به کارگيري شاخص هاي مهمي نظير 
استكبارستيزي و انقالبي گري در عرصه سياست خارجه که در مفاهيمي 
مانند خوش بيني مطلق به غرب معنا پيدا مي کند است. کمااينكه شكايت 
دستگاه سياست خارجه کشور از امريكا به ديوان بين المللي دادگستري به 
عنوان يكي از مصاديق انقالبي گري و مقاومت در مقابل زياده خواهي امريكا، 
توانسته رويه سازي حقوقي در عرصه بين المللي عليه امريكا را هموار و رئيس 
جمهور اين کشور را به رفتارهاي احساسي مانند »تهديد ديوان بين المللي 
دادگستري به وضع تحريم« سوق دهد. بارها گفته شده است که چنانچه 
مذاکره کنندگان کشور و به صورت کلي دولت اعتدال چنانچه قبل ، حين و 
بعد از مذاکرات هسته اي رفتار و مواضع خود را نه بر اساس خوش بيني بلكه 
بر اساس انقالبي گري عقالني مبني بر به کارگيري ابزارهاي حقوقي ، سياسي 
و ديپلماتيك در جهت تأمين منافع ملي به کار مي گرفتند ، امروز قطعاً اوضاع 
توافق هسته اي وضع موجود را تجربه نمي کرد و اياالت متحده نمي توانست 
بدون پرداخت کمترين هزينه از آن خارج و اتحاديه اروپا )با احتساب روز 

اجراي برجام( حدود 40 ماه از اجراي تعهدات خود سرباز زند. 

محمد اسماعيليمحمدجواد اخوان

رئيس فراكس�يون نمايندگان واليي معتقد 
اس�ت: »ش�ركاي انتخاباتي رئي�س جمهور 
اج�ازه ترمي�م كابين�ه را نمي دهن�د، زيرا 
عموه�ا و بابابزرگ ه�اي دول�ت در اطراف 
روحاني ف�راوان هس�تند و س�هم دارند.«
دکتر حميدرضا حاج باباي��ي در گفت وگو با مهر 
با بيان اينكه » اس��تيضاح هاي هدفمند را دنبال 
مي کرديم« تصريح کرد: ولي ب��ه هر دليلي هم 
نقش مجلس و هم نقش هيئت رئيسه و هم نقش 
فراکسيون هاي ديگر به گونه اي شد که مسير را 
از اولويت ها تغيير داد! اگر قرار بود اس��تيضاح ها 
اولويت بندي ش��ود، اولويت اول وزي��ر اقتصاد و 
کار نبود. البته نمي گويم اينها نبايد اس��تيضاح 
مي ش��دند؛ حرف من اين اس��ت که اولويت اول 
نبودند. وي با طرح اين پرس��ش که وزير اقتصاد 
امروز در دول��ت چه نقش��ي دارد، تصريح کرده 
اس��ت: بخش اصل��ي کارش ماليات ها و گمرک 

اس��ت؛ ماليات ها که ام��روز انجام 
مي شود و حتي بهتر از قبل است و 
گمرک هم با همه خرابي ها خيلي 
خوب پيش رفته بود. مشكل امروز 
صنعت نيست؟ فقط اين يك مورد 
را مي گويم، نه بيشتر. االن وضعيت 
صنعت، خودرو، افرادي که دستگير 

شدند و مسائل ديگري را که وجود دارد کنار هم 
قرار مي دهيد، چه مي بينيد؟

حاج باباي��ي افزود: م��ن فكر مي کن��م دولت 
نمي دان��د با خ��ودش چند چند اس��ت. دولت 
گرفتاري ه��اي خودش را دارد. دوس��ت ندارم 
حرف ه��اي من رنگ و بوي سياس��ي داش��ته 
باشد يا بي انصافي باش��د، اما احساس مي کنم 
دولت مي خواهد برخي از وزرا را نداشته باشد. 
اما مي خواهد هزين��ه را پرداخ��ت نكند. مثاًل 
مي گويد فالن وزارتخانه را دو وزارتخانه کنيم؛ 

چرا؟ چون اين وزير را نمي خواهد. 
خب، اگر وزي��ري را نمي خواهيد 
برداريد، ولي ش��رکاي انتخاباتي 
اجازه نمي دهن��د! باالخره عموها 
و عموبزرگ ه��ا و بابابزرگ ه��اي 
دول��ت در اط��راف رئيس جمهور 
فراوان هس��تند که ه��ر کدام در 
انتخابات زحمت کشيده اند و سهم دارند. رئيس 
فراکس��يون نمايندگان واليي تأکيد کرد: من 
نمي خواهم بگويم اين لزوماً خوب يا بد اس��ت؛ 
کار مملكت جلو برود، همين هم خوب اس��ت. 
خروجي ب��راي مملكت مهم اس��ت، اما دولت 
نمي تواند. حس مي کن��م در دولت جزيره هاي 
گوناگوني وجود دارد که اينها هيچ همگوني با 
هم ندارند. اگر وزيري را نمي خواهيد برداريد، 
ولي شرکاي انتخاباتي اجازه نمي دهند! باالخره 
عموها و عموبزرگ ها و بابابزرگ هاي دولت در 

اطراف رئيس جمهور فراوان هستند که هر کدام 
در انتخابات زحمت کشيده اند و سهم دارند نكته 
همين است! دولت آقاي روحاني مي خواهد هم 
خودش باشد و هم نمي تواند خودش باشد! به هر 
دليلي اين اتفاق نمي افتد. يكسري ژنرال وجود 
دارد که اينها به راحتي نه مي خواهند در دولت 

باشند و نه دولت مي خواهد آنها باشند. 
اما دول��ت نمي خواه��د هزينه بده��د و اينها 
را ب��ردارد. ژن��رال نف��ت، ژن��رال راه، ژن��رال 
کش��اورزي، ژنرال صنعت، ژنرال اقتصاد کالن 
و غيره ژنرال هايي هس��تند که هرکدام زحمت 
کشيده اند و هر کدام هم ايده و تفكري دارند، اما 
هر کدام خودشان را يك شخصيتي مي دانند، 
هرکدام خودش��ان را يك »حس��ن روحاني« 
مي دانند. از سوي ديگر، در داخل دولت کساني 
مي خواهن��د بر اينه��ا حكومت کنن��د که آنها 

نمي پذيرند.

رئيس فراكسيون نمايندگان واليي: 

شركايانتخاباتيروحانياجازهترميمكابينهرانميدهند
آيت اهلل يزدي در ديدار اعضاي كميسيون امنيت ملي:

شوراي نگهبان در بررسي لوايح مرتبط 
با FATF مصلحت سنجي نمي كند

عض�و فقه�اي ش�وراي نگهب�ان مي گوي�د: ش�وراي نگهب�ان 
ب�ه دور از مصلح�ت انديش�ي، لواي�ح مرب�وط ب�ه FATF را بر 
مبن�اي ش�رع و قان�ون اساس�ي م�ورد بررس�ي ق�رار مي دهد.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، آيت اهلل يزدي، عضو فقهاي ش��وراي 
نگهبان روز گذش��ته در ديدار رئيس و اعضاي کميسيون امنيت ملي 
مجلس با بيان اينكه موضوع تنش زدايی که کميس��يون امنيت ملي 
به دنبال آن اس��ت، در روابط با ساير کش��ورها خوب است، گفت: بايد 
توجه داش��ت که امنيت ملي مفهوم وس��يع تری اس��ت و تنش زدايی 
يكي از ابزارهاي تأمين منافع ملي اس��ت. آي��ت اهلل يزدي گفت: لوايح 
معروفي که اکنون بحث آنها مطرح است در شوراي نگهبان بر مبناي 
مسائل شرع و قانون اساسي بررسي مي شود. حشمت اهلل فالحت پيشه 
رئيس کميس��يون امنيت ملي نيز در ابتداي اين ديدار اظهار داشت: 
کميسيون امنيت ملي مجلس در اجالسيه س��وم خود تنش زدايی با 
کشورهاي اسالمي را در دستور کار قرار داده است. معتقديم تنش هاي 
موجود بين کشورها ريش��ه در بين مردم ندارد و ملت هاي اسالمي با 
يكديگر دچار اختالف نشده اند. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي بيان کرد: دش��منان به دنبال ايجاد 
تنش در منطقه اند. جمهوري اس��المي ايران با 15 کشور همسايه و با 
25 کشور همجوار است که 95 درصد مناسبات ايران با همين کشورها 
انجام مي گي��رد. وي تصريح کرد: در کميس��يون امنيت ملي مجلس 
مأموريت هايی را براي هر کدام از اعضا تعريف کرده ايم تا موانع روابط 
دوجانبه با ساير کش��ورها را بررس��ي کرده و در جهت رفع اختالفات 
اقدام کنيم که در اين زمينه اقدامات خوبي در رابطه با روسيه، ترکيه و 
پاکستان انجام شده است. فالحت پيشه با بيان اينكه دنيا فقط امريكا 
نيست گفت: در گذش��ته بارها اياالت متحده تهديد نظامي را مطرح 
مي کرد، اما اکنون آنها مي دانند حتي نبايد اين تهديد را به زيان بياورند. 
وي بيان کرد: در سايه وحدت بايد ظرفيت هايي که در روابط دوجانبه با 
ساير کشورها وجود دارد را احيا کنيم. عده اي فكر مي کردند همه دنيا 
فقط امريكا است در حالي که مجموعه مناسبات ايران با عراق چندين 
برابر مناسبات ما با کل کشورهاي اتحاديه اروپايي است. مرتضي صفاري 
نطنزي نيز در اين ديدار اظهار داشت: سياست اعالمي امريكا اين است 
که در نظم عمومي کش��ور ما اخالل ايجاد کند. مواردي که در مشهد 
شايع شده و اتفاقاتي که در بصره رخ داده، بخشي از توطئه امريكا براي 
اخالل در مسائل داخلي و روابط دو کش��ور ايران و عراق است. رئيس 
کميته روابط خارجي کميسيون امنيت ملي مجلس بيان کرد: مراجع 
و روحانيون الزم است که مردم را نسبت به توطئه دشمنان آگاه کند. 
وي گفت: سعودي ها پول خرج مي کنند تا روابط ايران با ساير کشورها 
دچار اختالف شود. محمدابراهيم رضايي عضو کميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس نيز در اين ديدار اظهار داشت: در دوران دفاع 
مقدس ائمه جمعه و جماعات با م��ردم در ارتباط بودند و به اثرگذاري 
بيشتر مردم در حمايت از نظام جمهوري اسالمي ايران نقش کليدي 
داشته است. وي افزود: در مقطع کنوني نيز ائمه جماعات بايد به مردم 

کمك کنند تا به حمايت از نظام منجر شود.

رئيس شورای راهبردی روابط خارجی:
آمادگی هيچ گفت وگويی را با امريكا نداريم

تا زمانی كه تغييری در اهداف امريکا ديده نشود و دست از تهديد بر ندارد، 
ما آمادگی هيچ گونه گفت وگويی را نداريم و به مقاومت ادامه می دهيم. 
به گزارش خبرگزاری صداوسيما ، دکتر کمال خرازی، رئيس شورای راهبردی 
روابط خارجی کشورمان دو  شنبه شب در نشست »سياست خارجی ايران در 
وضعيت فعلی« که از سوی وزارت امور بين الملل حزب کمونيست چين در 
دانشگاه مطالعات بين الملل پكن برگزار شد ، هدف امريكا را از اين فشار  ها 
تغيير نظام جمهوری اسالمی در ايران عنوان کرد و افزود: تا زمانی که تغييری 
در اهداف امريكا ديده نشود و اين رژيم دست از تهديد و قلدری عليه مردم 
و نظام ايران برندارد ، ايران آمادگی شروع هيچ گونه گفت وگويی را با امريكا 
ندارد و به مقاومت خود ادامه خواهد داد. وی تأکيد کرد: ما مطمئن هستيم 
که با مقاومت مردم ايران و کمك کشورهای دوست در مقاومت خود عليه اين 

تهديدات موفق خواهيم شد. 
رئيس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی ايران گفت: موضوع 
هسته ای ايران و توافقی که با گروه 1+5 صورت گرفت از جمله مسائلی است 
که در سياست خارجی جمهوری اس��المی ايران اهميت دارد و بر زندگی 
اجتماعی ، سياسی و اقتصادی کشورمان تأثير گذار است. »خرازی« تأکيد 
کرد: ما برای نشان دادن حس��ن نيت خود با گروه 1+5 که امريكا ابتكار آن 
را بر عهده داش��ت مذاکره کرديم که در نهايت به »برجام « منتهی شد. به 
گفته وی براساس بيانيه های آژانس بين المللی انرژی اتمی ، ايران تاکنون بر 
تعهدات خود وفادار مانده است ، هرچند که طرف غربی از ابتدا به درستی به 
تعهدات خود عمل نكرد و لذا گشايش قابل توجهی در اقتصاد ايران صورت 
نگرفت. رئيس ش��ورای راهبرد روابط خارجی اف��زود: توافق مزبور با تغيير 
رئيس جمهوری امريكا و حاکم شدن گروهی تندرو در کاخ سفيد مورد تعرض 
مستقيم ترامپ قرار گرفت و به دستور او اياالت متحده امريكا از آن خارج شد. 
او تصريح کرد: نه تنها امريكا از توافق خارج شده است ، بلكه با تصويب و اعمال 
تحريم های ثانويه و تعيين ضرب االجل کشورهای ديگر را مجبور می کند در 
اعمال فشار بر ايران به امريكا بپيوندند. به گفته خرازی اين زورگويی و عمل 
غيرقانونی امريكا که هدفش ضربه زدن به مردم و نظام جمهوری اسالمی ايران 
است به هيچ وجه قابل تحمل نيست و ايران تمام تالش خود را خواهد کرد تا 

با کمك دوستان خود با آن مقابله کند. 

ژه
وی

حمایتازهتاکبهسبكخبرگزاريدولت 
خبرگزاري دولتي ايرنا تصميم گرفته گزارشي از واکنش هاي 
مختلف نس��بت به نطق هاي جنجال��ي دو نماينده مجلس 
منتشر کند. گزارش��ي که وقتي قرار است از واکنش هاي دو 
طرف باشد، يعني مي خواهد بگويد وسط ماجرا ايستاده ام و 
بی آنكه حامي طرفي باشم، مي خواهم روايتگر ماجرا باشم؛ 
اما خبرگزاري دولت در انعكاس نطق هاي ساختارشكنانه دو 
نماينده مجلس به رغم ادعايش بي طرف نبوده و تمام گزارش 
در حمايت اس��ت؛ حمايت از سياسی کاری اصالح طلبان در 
به حاش��يه بردن دغدغه هاي معيش��تي مردم با چند نطق 
حزبي و سياس��ي. نطق هايي ک��ه از دغدغه هاي سياس��ي 
اصالح طلبان مي گوي��د؛ رفع حصر و آزادي ه��اي زندانيان 
سياس��ي و موضع گيری عليه نيروهاي مسلح و ... يك کلمه 
از آن نطق ها فق��ط به کارگيری کلمه »قتل« از س��وي يك 
نماينده مجلس براي درگذشت مرحوم هاشمي رفسنجاني 
است. ادعايي که مدعی العموم براي بررسي صحت و سقم آن 

هنوز ورود نكرده است.
تمام گزارش حمايت است و فقط سطرهاي پاياني چند خط 
از مخالفت يكي از نمايندگان با اين جريان نوش��ته اس��ت. 
دفاعيات هم جالب هس��تند. مثاًل ي��ك نماينده مجلس به 
منتقدان اين نطق ها مي گويد: »به جاي شاکي بودن، نگران 
وضعيت کشور باشند« در حالي که اتفاقاً اعتراض منتقدان 
همين است که چرا در اين اوضاع کشور و وضعيت اقتصادي، 

اصالح طلبان دنب��ال ماهي گي��ري از آب گل آل��ود و طرح 
دغدغه هاي جناحي خود هس��تند و جالب آنكه در گزارش 
مذکور اين دغدغه هاي جناحي و سياس��ي »صداي مردم« 
ناميده شده است. معلوم نيست پس آن کساني که در کوچه 
و بازار از تورم و گراني و به هم ريختگی اوضاع اقتصادي گاليه 
دارند و حتي براي پوشك بچه هايشان هم نگران هستند، چه 

کساني هستند!
 عطریانفرپشتبهفتنه78و88:مطالبات
ازطریقتظاهراتخیابانیبهدستنمیآید!
محمد عطريانفر، عضو ش��وراي مرکزي ح��زب کارگزاران 
س��ازندگي در روزنامه س��ازندگي )ارگان اي��ن حزب( در 
يادداشتي ضمن اذعان به اينكه محبوبيت اصالح طلبان در 
يك سال اخير کاهش يافته، سعي کرده آن را غير از عملكرد 
ضعيف حسن روحاني و دولت دوازدهم به نوع موضع گيری 
اصالح طلبان در مورد آش��وب هاي دی ماه 96 مرتبط کند. 
آشوب هايي که اصالح طلبان ندانستند در مواجهه با آن بايد 
چه کنند، يك روز رقباي انتخاباتی شان را متهم به ساماندهي 
آشوب ها کردند و روزي آنها را ضدانقالب ناميدند و روز ديگر 
گفتند آنها مردم بودند! در هر حال اين بار اصالح طلبان در 
کنار معترضان نبودند؛ زي��را مخاطب اعتراضات دولتي بود 
که آنها بر س��ر کار آوردند. اما نكته جالب اذعان عطريانفر 
به بي فايده ب��ودن اعتراضات خياباني اس��ت و اين ميان به 

اصالح طلبان اعتقادي را نس��بت مي دهد که مروري چند 
تيتر از اقدامات جريان اصالحات باعث مي شود نسبتي که 
عطريانفر بيان کرده، بيشتر خنده دار به نظر برسد. عطريانفر 
در پايان يادداشتش مي نويس��د: »اصالح طلبان نمي توانند 
بپذيرند که جرياناتي حق و ناحق دست به رفتاري بزنند که 
انسجام و انتظام ملي را با خطر مواجه کند. روشن است که 
اين مواضع با آش��وب و ناامني اجتماعي هيچ نسبتي برقرار 
نمي کند، با انتقاد مردم مواجه شود که به باور اينجانب اين 
انتقاد به حق نيس��ت؛ اگرچه منطق فعاليت سياسي حكم 
مي کند که اصالح طلب��ان مردم را توجيه کنن��د و به مردم 
توضيح دهند که کنش افراطي چه ف��ردي و چه در عرصه 
جامعه قابل دفاع نيست.« تعجب آور است آيا اصالح طلبان 
مردم را طرفدار ناامني و آش��وب مي دانند که فكر مي کنند 
مردم منتقد موضع مخالف آشوب هستند؟! و باز عجيب تر 
اين عبارت در ادامه يادداشت که »اصالح طلبان... معتقدند 
از طريق تظاهرات خياباني مطالب��ات و حقي براي مردم به 
دس��ت نمي آيد.« اين روز را به خاطر بسپاريم؛ 9 سال پس 
از آش��وب هاي خياباني سال 88 و 19 س��ال پس از آشوب 
خياباني سال 78، اين محمد عطريانفر از خواص اصالح طلب 
اس��ت که در روزنامه س��ازندگي از اعتقاد اصالح طلبان به 
به دس��ت نيامدن حق از تظاهرات خياباني مي گويد! گويا 
همه آن اردوکش��ي هاي خياباني و آش��وب ها کار ديگران 

بوده است!

     گزارش    

سردار غيب پرور در رزمايش اقتدار عاشورايي بسيج در خراسان رضوي:

گاليه داريم مسئوالن از ظرفيت بسيج  استفاده نمي كنند

رئيس سازمان بسيج مس�تضعفين با اشاره 
به اينکه در ش�رايط اقتص�ادي فعلي دولت 
مي توان�د از ظرفيت ه�اي عظيم بس�يج در 
حل مشکالت استفاده كند، عنوان كرد: »ما 
گله منديم كه مس�ئوالن از ظرفيت بس�يج 
اس�تفاده نمي كنند ولي مأيوس نيس�تيم.« 
پيش از اين سردار غيب پرور، چهارم شهريور در 
اجالسيه شهداي اصناف، کارمندان و کارگري 
در استان البرز در پاس��خ به درخواست رئيس 
جمهور که »دولت را تنها نگذاريد«، گفته بود: » 
بيش از يك سال است که به شما اعالم آمادگي 
و همكاري ک��رده، نام��ه زده و در تريبون های 
مختلف اع��الم کرده ايم ولي پاس��خي دريافت 
نكرده ايم.« غيب پرور به روحاني تأکيد کرده بود: 
» شما اگر بخواهيد تنها نيستيد؛ فرهيختگان 
بس��يج در اصناف، پزش��كي و صنعت و اقشار 
مختلف بسيج در خدمت شما هس��تند اما راه 
بسته است، راه را باز کنيد بسيج متعلق به نظام 

و نسخه شفابخش است.« 
رئيس س��ازمان بس��يج همچنين 10 شهريور 
در نشس��ت خبري رزمايش سراس��ري اقتدار 
عاشورايي بس��يج »س��پاهيان حضرت محمد 
رسول اهلل2« گفته بود: » من دو نامه به رئيس 

جمهور در خصوص مسائل اقتصادي نوشتم و   
پاراف هم شده اما متأسفانه روي آن اقدام نشده 
و ما منتظريم تا ستاد اقتصادي از ما بخواهد تا 

برنامه هايمان را ارائه دهيم.«
سردار غالمحس��ين غيب پرور، رئيس سازمان 
بس��يج مس��تضعفين ديروز ني��ز در رزمايش 
عاش��وراييان س��پاهيان حضرت محمد رسول 
اهلل )ص( در مي��دان صبحگاه لش��كر عملياتي 
5 نصر استان خراس��ان رضوي، از اينكه دولت 
از ظرفيت بسيج براي حل مشكالت اقتصادي 
استفاده نمي کند، گاليه و البته تصريح کرد: » 

ولي ما مأيوس نيستيم.«
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار غيب پرور 
گفت: خدا را شاکريم که در کنار مضجع شريف 
حضرت رضا )ع( اين فرصت نصيب ش��د تا در 
کنار بس��يجياني ک��ه در پاس��داري از انقالب 
اسالمي لحظه اي درنگ نكردند، حضور داشته 

باشيم.
    انقالب اسالمي مينياتوري از عاشوراي 

حسيني
وي با بيان اينكه امروز اول محرم الحرام آغاز ايام 
حزن اهل بيت عليهم السالم و قاطبه شيعيان 
است، افزود: ايام شهادت حضرت سيد الشهدا 

)ع( را تسليت عرض می کنم و به آستان ملكوتي 
آن امام معصوم و بزرگ��وار عرض ادب دارم و از 
خداوند می خواهيم ما را جزو شيعيان حقيقي 
حضرت قرار دهد و مملكت اسالمي را در مسير 
پيش��رفت و تعالي موفق بدارد. وي با تأکيد بر 
اينكه انقالب اس��المي مينياتوري از عاشوراي 
حس��يني اس��ت، اظهار داش��ت: حرکت امام 
حسين )ع( براي همه ما گوش��زدي بود که راه 
رشد دين خدا ميسر باشد ولي دشمن اين پيام 
را نمي خواست برتاباند. سردار غيب پرور تصريح 
کرد: وقتي هواي نفساني غالب و کانون ثروت و 
قدرت در جامعه خودنمايي کند مي توانند دست 
به دست هم دهند و تا جايي پيش روند که سبط 

پيامبر )ص( را به شهادت برسانند.
رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين در ادامه 
تأکيد کرد: همه ائمه معصومين عليهم السالم 
نور واحد هستند ولي همه در مظلوميت و غربت 
شهيد شدند خدا هم به برکت اسالم ملتي بيدار، 
امام عظيم الش��أن و روحانيت اي��ران را تفضل 
فرمود. س��ردار غيب پ��رور گف��ت: قاطبه ملت 
ايران دلداده مكتب امام حس��ين )ع( هستند 
ولي دش��من تمام قد در برابر انقالب ايس��تاد و 
چه ددمنشي ها و توطئه هايي که عليه ما ايجاد 

نكرد. سردار غيب پرور با تأکيد بر اينكه کام ملت 
با غيرت رزمندگان حالوت و ش��يريني يافت، 
گفت: امام م��ا در جماران تنها ب��ا يك حرکت 
خود گروه گروه انسان هاي باغيرت ديني را به 
جوشش درمی آورد  و آنها به ميدان جنگ عليه 

باطل مي شتافتند.  
روسياهي آن روز از آن دش��منان ماست. آنان 
مي خواستند 40 س��الگی انقالب محقق نشود 
ولي امروز ش��اهد ش��كوفايي انق��الب در عمر 
40 سالگی آن هستيم. سردار غيب پرور در ادامه 
با اشاره به اينكه در شرايط اقتصادي فعلي دولت 
مي تواند از ظرفيت هاي عظيم بس��يج در حل 
مشكالت استفاده کند، عنوان کرد: ما گله منديم 
که مسئوالن از ظرفيت بسيج استفاده نمي کنند 

ولي مأيوس نيستيم.
   در پاسداري از انقالب   ترديد نداريم

جانشين فرمانده کل سپاه در امور بسيج ادامه 
داد: زماني که قرار ش��د ن��ام رزمايش انتخاب 
شود ذهن ما سراغ دفاع مقدس رفت. آن روزها 
اعزام بزرگ نيروها از طرف سپاه محمد رسول 
اهلل )ص( صورت گرف��ت بنابراين خواس��تيم 
اين رزمايش ياد آن اعزام ب��زرگ را زنده کند. 
بر همين اس��اس نام رزماي��ش را پيامبر اکرم 
)ص( نهاديم. وي با بيان اينكه ما در پاسداري 
از انقالب ذره اي ترديد نداريم، اظهار داشت: در 
اين اوضاع سخت فرمانده استان به ميان مردم 
مي آيد و مشكالت مردم را مي شنود. هدف ما بر 
آن است که بتوانيم تا جاي ممكن باري از دوش 
مردم برداريم و تا جاي ممكن نقش خودمان را 
ايفا کنيم. رئيس س��ازمان بسيج مستضعفين 
با تأکيد بر اينكه اين دوران س��خت است ولي 
مي گذرد، تصريح کرد: ما گردنه هاي خطرناکي 

را در 40 سال گذشته پشت سر گذاشتيم.
  پيروزي  از دل خطر زاييده مي شود

سردار غيب پرور در ادامه خطاب به ملت شريف 
ايران گفت: در اين شرايط بازوان شما ملت عزيز 
نبايد سست شود، شما بلند مرتبه هستيد، معتقد 
و مؤمن به انقالب، قرآن و راه شهدا هستيد که در 
اين شرايط نصرت خدا براي چنين ملتي حتمي 
است. وي با بيان اينكه هر پيروزي و نصرتي از دل 
خطر زاييده مي شود و ميدان هاي خطر زايشگاه 
فتح و ظفر اس��ت، عنوان کرد: دش��من براي ما 
خط و نش��ان نكش��د ما آمده ايم در دوران فعلي 
راه مقدس امام حس��ين )ع( را با گام هاي محكم 
بپيماييم و ايمان داريم انتهاي اين مسير طوالني 
متصل ب��ه حكومت حضرت حجت )عج( اس��ت 
بنابراين محكم باشيم و با زبان اميد سخن بگوييم 

نوميدي در قاموس انقالب اسالمي زشت است.
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