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سالح مقاومت
 از لبنان تا عراق و يمن

زماني كه انفجار بيروت در 14 مرداد رخ داد و مكرون رئيس جمهور 
فرانسه در كمتر از 48 ساعت بر خرابه هاي بيروت حاضر شد و براي 
اين فاجعه بزرگ، همراه با چاشني تحقير و تهديد مقامات لبناني به 
ظاهر دلسوزي و مرثيه سرايي كرد، وقتي برخي دوستان رسانه اي و 
غيررسانه اي با نگاه ترديد به اين سفر مكرون، وضعيت آينده لبنان را 
از آن پس سخت و حاصل يك سناريوي طراحي شده براي آينده اين 
كشور مي ديدند، دو گروه تحليل متفاوت با آنچه در صحنه سياسي 
لبنان و رفت و آمد مقامات فرانسوي به اين كشور صورت مي گرفت، 
داشتند. يك گروه برحسب اتفاقي كه افتاده بود و عمق خرابي ها و 
هزينه هاي 15 ميليارد دالري براي كشوري كه تنها 5 ميليارد دالر 
درآمد ارزي ساالنه دارد، دست لبنان را خالي و در واقع زير ساطور 
كشورهاي غربي به ويژه فرانسه براي بازس��ازي مي ديدند و توصيه 
مي كردند جريان حامي لبن��ان و گروه هاي مقاومت در تحليل هاي 
خود رعايت شرايط پيش آمده را كرده و در مقابل رفتار دستوري و 
تحقيرآميز رئيس جمهور فرانسه خويشتن داری كنند تا لبنان از اين 
مرحله عبور كند. گروه ديگر كه همواره نگاه خوش بينانه به اقدامات 
غربي ها دارند، اقدام مكرون را يك انسان دوستی ِصرف و سفرهاي 
او به بيروت را ب��راي كمك به لبن��ان و تنها به جه��ت تعلق خاطر 
فرانسوي ها به اين كشور و سابقه ديرينه ارتباط شان با مردم لبنان 

تعبير و تفسير مي كردند. 
اكنون از سفر دوم مكرون به بيروت كه در 14 شهريور انجام شد و در 
اين سفر او به مقامات لبناني تنها 15 روز فرصت داده بود تا نسبت به 
تشكيل دولت جديد اقدام كنند، حدود 20 روز است كه مي گذرد. اما 
برخي اخبار و تحركات نگران كننده ای در لبنان در حال شكل گيری 
است كه هم بايد به صداقت فرانسوي ها در كمك به لبنان شك كرد 
و هم به اين نكته تأمل جدي داشت كه چه بسا تمام اين اتفاقات در 
قالب يك سناريو طراحي شده است تا با به هم ريختگی در اين خطه 
از سرزمين مقاومت، آن سناريوي كالن كه امروز در كشورهاي حوزه 
خليج فارس با عادی س��ازی روابط با رژيم صهيونيستي، در عراق با 
تحت فشار قرار دادن دولت الكاظمي براي خلع سالح حشدالشعبي 
و در لبنان با در منگنه گذاشتن مقامات لبناني در يك فرجه مشخص 
براي تشكيل دولت جديد و از سوي ديگر، تحريك گروه هاي سياسي 
براي ش��عله ور كردن آتش اختالفات و دنبال كردن طرح س��وخته 
»خلع سالح حزب اهلل« و گره زدن سالح حزب اهلل به هرگونه كمك 
به بازسازي لبنان، جريان مقاومت در منطقه را به اصطالح خودشان 
آچمز كنند. بنابراين نمي توان از برخي تحركات مشكوكي كه عليه 
حزب اهلل در آس��تانه تش��كيل كابينه جديد در لبنان در حال وقوع 

است، بي تفاوت عبور كرد. 
پايان مهلت 15 روزه » مكرون« به مقامات و سياستمداران لبناني 
جهت تشكيل دولت، اين ش��ايعه را قوت بخش��يده كه »مصطفي 
اديب« نخست وزير تعيين ش��ده، احتماالً به دليل فشارها از سمت 
خود كناره گيري كند. چراكه در پش��ت پرده انفجار بيروت و فشار 
فرانسوي ها براي تشكيل دولت لبنان، پروژه ها و طرح هاي بزرگ تري 
همچون اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي و خلع سالح حزب اهلل از 
سوي جريان غرب گرا در جريان است. اگرچه بحث خلع سالح لبنان 
امري عبث خواهد بود ولي در ش��رايطي كه امروز لبنان دارد طرح 
اين مسائل، مي تواند يك كانون جديدي از بحران را در اين كشور و 
فراتر از آن در منطقه ايجاد كند. جريان هاي ضد مقاومت در روزهاي 
اخير تالش كرده اند با برپايي تظاهرات ها و گردهمايي هاي اختالف 
انگيزانه در لبنان، از ارتش بخواهند قطعنامه 1559 شوراي امنيت 
سازمان ملل را كه در سپتامبر 2004 تصويب شد و به مسئله خلع 

سالح شبه نظاميان در لبنان مي پردازد، اجرا كند. 
بر اساس قطعنامه مذكور، اجازه حمل سالح در لبنان تنها به ارتش 
و ساير نهادهاي نظامي و انتظامي رسمي داده شده و حزب اهلل بايد 
خلع سالح ش��ود. ترديدي وجود ندارد كه طرف هاي غربي صاحب 
نفوذ در لبنان همچون فرانس��ه و امريكا تالش دارند هم كمك هاي 
مالي و هم اصالحات سياسي در اين كشور را به خلع سالح مقاومت 

پيوند بزنند. 
اين در حالي اس��ت كه بازخواني و مرور مداخالت پيش��ين فرانسه 
در امور داخلي لبنان بيش از هر چيز ناكامي هاي گذشته پاريس و 
وعده های دروغ آنها را آشكار مي س��ازد، به ويژه آنكه حتي با فرض 
وجود اراده فرانسوي ها براي كمك به لبنان، مشكالت اقتصادي اروپا 
مانع بزرگي بر سر كمك هاي اقتصادي آنان خواهد بود و مكرون با 
علم به اين مسئله، تنها به دنبال قهرمان سازي از خود و نفوذ بيشتر 

در اين كشور است. 
فرانسوي ها و همه غربي ها به درس��تي مي دانند كه سالح حزب اهلل 
چيزي نيست كه با برخي شرط گذاري ها و يا تحريك گروه هاي ضد 
مقاومت و دنبال كردن يك قطعنامه كه امروز 15 س��ال است مورد 
توجه و امي��د مخالفان حزب اهلل و غرب بوده ت��ا از آن طريق به ظن 
باطل خود به حزب اهلل فشار وارد كنند، زمين گذاشته شود. چراكه 
اين سالح همواره باعث قوت قلب ملت لبنان كه روزگاري نه چندان 
دور در زير سايه متجاوزان صهيونيس��ت بودند و تاكنون براي آنان 
عزت آفريده است و همين سالح بوده كه در همسايگي آنها سوريه 
نيز با از بين بردن داعش، اميد صهيونيست ها و فرانسوي هايي كه در 
سال اول بحران سوريه، با نمايش نشست هاي مخالفين بشار اسد در 
پاريس به دنبال تغيير معادالت منطقه و از جمله لبنان بودند، نقش 
اول را داشته است. مردم لبنان خوب مي فهمند زمين گذاشتن سالح 

مقاومت براي آنها چه هزينه سنگيني خواهد داشت. 
از سوي ديگر »سيدحسن نصراهلل« بارها طي سخنراني هاي متعدد 
به صراحت اعالم كرده كه حزب اهلل به هيچ وجه در پي قدرت نبوده 
و نيس��ت و تنها به خدمت به مردم و دفاع از امنيت و آس��ايش آنان 
مي انديش��د. اين نكته در رفتار سياس��ي حزب اهلل در ادوار مختلف 

كاماًل روشن بوده است. 
 عموم اقوام و اقشار مختلف مردم لبنان با توجه به آنكه حزب اهلل در 
عرصه حكمراني لبنان ورود نكرده، ب��ر اين موضوع اتفاق نظر دارند 
كه مشكالت و فس��اد موجود در ساختار سياس��ي لبنان محصول 
عملكرد جريان هاي ضد مقاومت و س��ران جريان 14 مارس مانند 
سعد الحريري اس��ت كه عمدتاً به كش��ورهاي خارجي اتكا دارند. 
همه اينها در حالي اس��ت كه حزب اهلل همواره از هرگونه اصالحات 
در ساختار سياسي لبنان حمايت كرده اما به اين شرط كه اصالحات 
كاماًل لبناني باش��ند و دس��ت هاي خارجي از جمله فرانس��ه آن را 
تحميل نكرده باشند. اما آنچه طي روزهاي اخير در لبنان به ويژه در 
حوزه هاي نفوذ حزب اهلل در جنوب لبنان شاهد آن هستيم، نشان از 
آن دارد كه دس��ت هاي خبيثي كه يقيناً دست پليد صهيونيست ها 
و س��رويس هاي امنيتي غرب در آن ديده مي شود به دنبال تحريك 
حزب اهلل هستند تا اين جريان همواره عاقل را وادار به واكنش كنند 
و محيط به شدت ژله اي لبنان را متشنج كنند. انفجارهاي چند روز 
در برخي مناطق لبنان مؤيد اين س��ناريوي خطرناك براي لبنان و 

حزب اهلل است. 
سناريوي خلع سالح يك سر آن در لبنان و سر ديگرش در عراق است 
كه با ايجاد محدوديت هاي جديد براي حشدالش��عبي و س��ازهاي 
ناكوكي از س��وی برخی گروه هاي به ظاهر رقيب ولي دشمن سالح 
مقاومت در عراق كوك مي ش��ود. امروز س��الح مقاومت از لبنان تا 
سوريه، عراق و يمن در امتداد است و يقيناً چنين سالحي كه مردم 

حامي آن هستند هيچ قدرتي را ياراي حذف آن نيست. 

حسن رشوند

 روحاني: امريکا وحشي ترين کشور و پمپئو » وزير جنايت« است

کدخدا را نفرين کنيد

ادامه از صفحه اول 
 رئيس جمهور مي گويد مردم اگر مي خواهند به 
خاطر مشكالت كسي را لعن و نفرين كنند، آدرس 
آن كاخ سفيد اس��ت. چرا كه بزرگ ترين توحش 
تاريخي را انجام دادند و آن آقايي كه اسمش وزير 
خارجه ول��ي وزير جنايات امريكا اس��ت، افتخار 
هم مي كند. روحانی البت��ه تأكيد كرد كه امريكا 

سرانجام در مقابل ملت ايران زانو خواهد زد. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني روز گذش��ته در جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرون��ا، با تأكيد ب��ر اينكه 
امريكايي ها از س��ال 97 تا 99 ب��ا تحريم غلط، 
غيرقانون��ي، بي ج��ا و ضدانس��اني و همچنين 
عمليات تروريستي، حداقل 150 ميليارد دالر به 
كشور لطمه زدند، گفت: آنها حتي جلوي انتقال 
دارو و درمان و مواد غذاي��ي به ايران را گرفتند و 
آدم هايي هستند كه هيچ وقت با اين توحش ما 

در كاخ سفيد نديده بوديم. 
روحاني ، دولت امريكا را وحش��ی ترين و پمپئو 
را وزير جنايت توصيف كرد و گفت: بزرگ ترين 
توحش تاريخ��ي را انجام دادن��د و آن آقايي كه 
اس��مش وزير خارجه ولي وزي��ر جنايات امريكا 
اس��ت، افتخار هم مي كند و مي گويد من امسال 
جلوي 70 ميليارد دالر منابع ايران را گرفتم يعني 

به دشمني و ضربه به ملت ايران افتخار مي كنند. 
   مردم براي مش�کالت کاخ سفيد را لعن 

و نفرين کنند
رئيس جمهور براي توحش س��ران كاخ سفيد، 
مص��داق ه��م آورد و ب��ه مخالفت اين كش��ور 
ب��ا درخواس��ت وام از صن��دوق بين المللی پول 
براي تهيه دارو اش��اره كرد و با اشاره به مخالفت 
امريكا با وام 5 ميلي��ارد دالري ايران از صندوق 
بين المللی پول ب��راي تأمي��ن دارو و تجهيزات 
درماني و بيمارس��تاني اظهار داشت: مردم براي 
كمبود و مش��كالت در كش��ور اگر مي خواهند 
لعن و نفرين كنند، آدرس اين لعن و نفرين، كاخ 
سفيد در واشنگتن اس��ت و كسي آدرس اشتباه 

به آنها ندهد. 
روحان��ي البته انگش��ت اتهام خ��ود را به برخي 
جريانات داخلي هم برد و آنه��ا را متهم كرد كه 
به خاطر مناف��ع غلط گروهي و بان��دي به مردم 
آدرس غل��ط مي دهن��د: يك عده اي ب��ه خاطر 
منافع غلط گروهي و باندي به مردم آدرس غلط 
ندهن��د. آدرس صحيح تمام جنايات و فش��ار بر 
مردم عزيز ايران، واشنگتن دي سي و كاخ سفيد 
و آنهايي اس��ت كه در اين س��اختمان هستند و 
اين همه جنايات عليه ملت ايران روا داش��تند و 
شما مي بينيد هر روز فشار و مشكالت را تشديد 

مي كنند. 
رئيس جمهور در عين حال، مقاومت و ايستادگي 
مردم ايران مقابل جنايات ضد بش��ري امريكا را 
س��تود و گفت: البته مردم ايران با ايس��تادگي و 
مقاومت، خم به ابرو نياوردن��د و در برابر قلدرها 
خم نش��دند. مردم مي بايس��ت در اين س��ال ها 
زندگي خيلي راحت تر و آس��ان تري مي داشتند 
و اجناس به مراتب ارزان تر مي بود و دالر در حد 
معقول خودش ب��ود. روحاني با تأكي��د بر اينكه 
تمام اين جنايات پاي كاخ س��فيد است، افزود: 
جمهوري اسالمي ايران هيچ كاري نكرده است، 
به عهدش وفادار بوده و پاي عهداش مانده است. 
آنه��ا يكجانبه و برخ��الف همه مق��ررات خارج 
ش��ده اند و اين چيزي نيست كه ما امروز بگوييم 

بلكه همه دنيا مي گويند. 
    دول�ت امريکا مقاب�ل ملت اي�ران زانو 

خواهد زد
رئيس جمهور سپس به انزواي بين المللی امريكا 
اش��اره كرد و گفت: يك وقتي ب��ود حرف حقي 
مي زديم دو الي سه كشور از ما حمايت مي كردند 
اما امروز فقط دو س��ه كش��ور از امريكا حمايت 
مي كنند و حدود 185 كش��ور دنيا از ما حمايت 
مي كردند. در سازمان ملل ببينيد، شما در نطق ها 
ببينيد جز چند تا از اينها، هر كه صحبت مي كند 

از برجام حمايت مي كند. به امريكا حمله مي كند 
و مي گويد كار امريكا نادرست و غلط و ناصحيح 
بوده اس��ت. روحاني تأكيد كرد: پ��س ما لعن و 
نفرين و كينه مان را با آدرس صحيح و درس��ت 
بفرستيم. آن كسي كه جنايتكار است، كاخ نشين 
كاخ سفيد است و منش��أ تمام مشكالت مردم از 
صهيونيسم، ارتجاع و از تندروهاي امريكا است و 
امروز فرماندهي اين جنايات عليه مردم ايران در 

امريكاست. 
رئيس جمهور اظهار داش��ت: ش��كي ندارم كه 
دولت امريكا روزي تسليم خواهد شد و در برابر 
ملت ايران زان��و خواهد زد و مل��ت ايران پيروز 
خواهد بود و همانطور كه در عمليات ثامن االئمه 
در 40 س��ال پيش حصر آبادان را شكست، اين 
حصر را هم ملت ما مي شكند؛ آن حصر را صدام 
درس��ت كرده بود و ملت ايران شكستند و اين 
حصر را ترامپ درس��ت كرده و اين را هم ملت 
ما خواهد شكست و بي ترديد و ما از اين مسئله 

عبور خواهيم كرد. 
   تدابير شديد مقابله با کرونا

رئي��س جمهور در ابتداي س��خنان خ��ود نيز با 
اشاره به گذش��ت هفت ماه از آغاز شيوع جهاني 
بيم��اري كرونا، گفت: يكس��ري از كش��ورها در 
اوايل همه گير شدن كرونا، بيشتر مشغول انتقاد 
و داستان س��رايي درب��اره كش��ورهاي درگير با 
كرونا بودند ك��ه يكباره به خ��ود آمدند و ديدند 
كه خودش��ان بدتر از كس��اني كه از آنه��ا انتقاد 
مي كردند با اين بيماري و مش��كالت آن درگير 
شده اند. روحاني با بيان اينكه كمتر كسي تصور 
مي كرد كه كرونا به اين ش��كل در جهان فراگير 
شود، اظهار داشت: در ابتدا تصوراتي درباره اين 
بيماري وجود داش��ت كه به مرور زمان برخي از 
آنها اثبات شده و ناصحيح بودن برخي ديگر نيز 
مش��خص ش��د. امروز ديگر براي همگان محرز 
اس��ت كه رعايت فاصله اجتماعي، رعايت دقيق 
و صحيح دس��تورالعمل هاي بهداشتي و به ويژه 
استفاده از ماس��ك و رعايت بهداشت عمومي از 
مؤثرترين راه هاي مقابله با شيوع و ابتال به بيماري 

كرونا است. 
روحاني گف��ت كه هفته گذش��ته از كميته هاي 
امنيتي – اجتماعي و درمان خواسته است برنامه 
ويژه اي را ب��راي برخورد و مج��ازات افراد بدون 
ماسك و خدمت دهندگان به اين افراد در تهران، 
طراحي و به جلسه روساي كميته هاي ستاد ملي 
مقابله با بيماري كرونا در روز پنج شنبه ارائه كند. 
رئيس جمهور تأكيد كرد كه اين برنامه و مقررات 
در نهايت پس از تصويب در جلسه آتي ستاد، ابتدا 
در تهران بزرگ و بعد در ش��هرهاي بزرگ ديگر 

كشور اجرايي و عملياتي خواهد شد. 

       ايرنا: علي ش��مخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در حساب 
كاربري خود در توئيتر نوش��ت: شكس��ت حصر آبادان به دستور امام 
خميني )ره( در 5 مهر 1۳۶0، دشمن بعثي متوهم را با اعجاز فرهنگ 
مقاومت روبه رو كرد. حصر اقتصادي امروز نيز از س��وي دش��مني كه 
فكر مي كند هزار برابر از ما قوي تر اس��ت با مقاومت فعال راه به جايي 

نخواهد برد. 
     فارس: امير سرلشكر موسوي، فرمانده كل ارتش با بيان اينكه اگر 
دوران دفاع مقدس را يك كتاب قطور در نظر بگيريم، ما هنوز يك برگ 
از آن را هم نخوانده ايم، گفت: مس��ائل زيادي وجود دارد كه هر كدام 

مي تواند يك نورافكن براي آينده كشور در همه زمينه ها باشد. 
     ايس�نا: جواد ام��ام، فع��ال سياس��ي اصالح طلب با بي��ان اينكه 
اصالح طلبان بايد اين واقعيت را در نظر بگيرند كه ما در شرايط سال92 
نيستيم، گفت: ما بايد شرايط امروز جامعه و خواسته هاي مردم را در نظر 

بگيريم، حتماً تصميم انتخابات 1400 از 92 متفاوت خواهد بود. 

رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: 
باالترين قدرت ما قدرت داخلي است

باالترين قدرت ما قدرت داخلي اس�ت، تقوي�ت هماهنگي قواي 
سه گانه و هماهنگي قواي سه گانه با رهبري اساس پيروزي ما است. 
سرلشكر س��يد يحيي رحيم صفوي، رئيس پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس، درباره مس��ير حركت جوانان در 40 سال دوم گفت: من 
از جوانان مي خواهم ك��ه در ابتدا مؤلفه های اقتص��ادي و جغرافيايي 
سرزميني، سياس��ي و علمي و همه آنچه ما آن را عوامل منابع قدرت 
ملي مي ناميم، به خوبي تشخيص بدهند. اين بدان معناست كه ما ملتي 
هستيم كه فرهنگ و تمدن چند هزارساله داريم. ايران جزء پنج فرهنگ 
و تمدن جهاني اس��ت يعني چين، هند، ايران، مصر و يونان بنيانگذار 
تمدن هس��تند و اين عقبه تمدني و فرهنگي كه ما داريم عقبه بسيار 
مهم و ريشه هاي ما است. دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل 
قوا تصريح كرد: باالترين قدرت ما قدرت داخلي است چسبندگي ملت 
و حكومت، تقويت هماهنگي قواي سه گانه و هماهنگي قواي سه گانه با 

رهبري اساس پيروزي ما است. 
 صفوي با بيان اينكه ما يك رهبر خردمند داريم، افزود: رهبران خردمند 
ملت ها و كشورها را به پيروزي مي رس��انند و رهبران بي خردي مانند 
ترامپ ملت ها و كشورها را تضعيف مي كند. ما 200 كشور مستقل داريم 
كه دانشجويان و روشنفكران مي توانند خردمندي، حكمت، مهرباني، 
دلسوزي و فهمشان براي مردم، خصوصيات شخصيتي، انديشه و تفكر 
اخالق و رفتار و عملكرد رؤساي جمهوري و پادشاهان كشورها را با امام 
راحل كه 10 سال و رهبر انقالب اسالمي كه ۳1 سال حكومت كردند، 
مقايسه كنند  .رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس عنوان كرد: 
سخن من با نس��ل دوم اين اس��ت كه ما ظرفيت هاي بسيار بااليي در 
كشور داريم، 10 ميليون دانشجوي فارغ التحصيل، ۶ ميليون دانشجو 
در حال تحصيل و 120 هزار استاد دانشگاه و همچنين منابع طبيعي 

فراواني در كشور داريم. 

جانشين رئيس سازمان بسيج: 
عرصه جنگ نرم را خالي نخواهيم کرد

جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينکه نيازمند 
قوانين در بخش حقوقي فضاي مجازي هس�تيم، گفت: مسئوالن 
اجازه ندهند رخنه دشمنان در فضاي مجازي عرصه را بر ما تنگ کند. 
سردار محمدحسين سپهر، جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
در مراسم اختتاميه دومين رويداد سراسري توليد محتواي ديجيتال 
بسيج با اشاره به تقارن چهلمين س��الگرد دفاع مقدس و هشت سال 
جنگ تحميلي با ايام سوگواري اباعبداهلل الحسين )ع( گفت: ما با توكل 
به خداوند و تأسي به دين اسالم و هدايت و امامت امام عزيز و نيز تكيه 
به مردم قهرمان، ايس��تاده و پاي به ركاب رهبري و شريعت كه در 40 
سال انقالب امام خود را تنها نگذاشتند، در برابر دشمن با تمام هستي 
خود ايستاده، از انقالب دفاع و اسالم و انقالب را ياري كردند. وي افزود: 
امروز در نبرد جنگ نرم با دشمن و مبارزه گفتمان ها، انديشه ها، باورها 
و اعتقادات به امام خود، شهدا و بازماندگان شهدا، رزمندگان، آزادگان 
و مستضعفان عالم قول مي دهيم كه در اين عرصه جنگ نرم صحنه را 
خالي نخواهيم كرد.  سردار سپهر با اش��اره به اينكه امروز شاهديم در 
اين رويداد علمي، هنري، فرهنگي و محتوايي كه نوجوانان و جوانان، 
خواهران و برادران بسيجي شركت كردند، دشمن نااميد شده و به عقب 
رانده خواهد شد، عنوان كرد: براي تحقق دولت و تمدن اسالمي تالش 
خواهيم كرد زي��را به خدا و امام باور داريم و صحن��ه را خالي نخواهيم 
كرد. جانشين رئيس سازمان بس��يج مستضعفين با اشاره به اينكه اگر 
در دوران دفاع مقدس ما را بيش��تر ياري مي كردند مي توانس��تيم در 
جنگ نقش هاي مضاعف تری را ايفا كنيم، گفت: در دوران دفاع مقدس 
ايستاديم و نگذاش��تيم يك وجب از خاك كشور كم شود. مسئوالن و 
كساني كه در قوه مقننه و مجريه مسئول راه اندازي شبكه ملي اطالعات 

هستند امروز نظام، اسالم و بسيجيان را در اين عرصه ياري كنند. 
سردار سپهر خطاب به مسئوالن اجرايي با اش��اره به اينكه اجازه ندهيد 
با دست خالي فرصت ها را از دس��ت بدهيم، تصريح كرد: امروز حضور در 
فضاي مجازي به شيوه و سبك زندگي تبديل شده است و همه نيازمند 
رشد در اين زمينه هستند. جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين با 
بيان اينكه نگذاريم دشمنان بشريت و اسالم عرصه را بر مستضعفان تنگ 
كنند تأكيد كرد: چشم اميد مستضعفان عالم به دين اسالم و انقالب است. 
سردار سپهر با اشاره به اينكه افسران جنگ نرم در جمهوري اسالمي ايران 
نيازمند حمايت در زمينه زيرساخت ها و امكانات فني هستند عنوان كرد: 
امكانات فني، علمي و انديشه اي در دانشگاه ها بايد مورد حمايت قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه نيازمند قوانين در بخش حقوقي فضاي مجازي هستيم 
گفت: اجازه ندهيد رخنه دشمنان عرصه را بر ما تنگ كند، ما ايستاده ايم 

اما شما هم ما را ياري كنيد. 
سردار سپهر در پايان خاطرنش��ان كرد: قول مي دهيم تعالي بيشتري 
را در زمين��ه توليدات محتواي فضاي مجازي ب��ه نمايش بگذاريم و از 

مسئوالن مي خواهيم در اين مسير افسران جنگ نرم را ياري كنند. 

رئيس دفتر رئيس جمهور: 
کار دولت پنهان نيست

 هرکس گزارش بخواهد ارائه مي دهيم
گزارش ها از عملکرد دولت در هفته دولت ارائه ش�د و هرکس�ي 
گزارشي بخواهد ما در اختيارش قرار مي دهيم. محمود واعظي رئيس 
دفتر رئيس جمهور در گفت وگو با مهر در پاسخ به سؤالی مبني بر 
اينکه دولت چه زماني گزارش عملکرد هفت ساله خود را به رسانه ها 
خواهد داد، گفت: گزارش ها از عملکرد دولت که در هفته دولت ارائه 
شد و هرکس�ي گزارش�ي بخواهد ما در اختيارش قرار مي دهيم. 
وي افزود: كار ما پنهان نيست و برخي رسانه ها مانند خبرگزاري دولت، 

به صورت بخش بخش اين گزارش ها را منتشر مي كنند. 
گفتني است، رئيس جمهور 4 شهريور در جمع مديران ارشد رسانه هاي 
كشور با انتقاد از اطالع رس��اني و تبليغات نسبت به اقداماتي كه دولت 
در هفت  سال گذشته انجام داده است، گفت: »اين اشكال ]به مجموعه 
دولت[ وارد است كه در بخش تبليغات نتوانس��تيم با يك زبان گويا و 
شفاف و روشن تالش هايي كه در اين هفت سال انجام گرفته براي مردم 

به خوبي بيان و تبيين كنيم.«
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» جنگ نظامي ص�دام عليه اي�ران مي تواند 
حکومت ت�ازه تأس�يس جمهوري اس�المي 
را س�رنگون کن�د و پهلوي ه�ا را ب�ه قدرت 
بازگرداند.« براي اف�رادي از درب�ار پهلوي و 
دولتمردان شاه خلع شده  ايران، همين تحليل 
از حمله رژيم بعث عراق ب�ه ايران کافي بود تا 
در دو سوي جبهه اي که سمتي متجاوز به جان 
و مال و سرزمين ايران و س�ويي ديگر مدافع   
ايران بود، پهلوي ها در سمت متجاوز بايستند! 
»زماني كه ش��اه به پاناما رفت، اويسي و بختيار 
ميليون ها دالر از س��وي عراق دريافت كردند... 
از مصر به عنوان نماينده ش��اه پيش سعودي ها، 
بختي��ار و اويس��ي رفتم. در فرانس��ه ك��ه بودم 
جلسات بس��ياري برگزار شد و مش��اهده كردم 
كه عراق پول هاي بس��ياري با هدف س��رنگوني 
نظام جمهوري اسالمي ايران به اويسي و بختيار 
پرداخ��ت مي كند، ام��ا هر بار كه پيش اويس��ي 
مي رفتم، قرآن از جيبش بيرون مي آورد و قسم 
مي خورد كه خبرهايي هست و در حال فعاليت 

هستيم. «
 اينها بخشي از سخنان انصاري، پسرخاله فرح ديبا 
و از مقامات دربار پهلويی است. تيمسار اويسي، 
فرمانده نيروي زميني ارتش در دوران پهلوي بود. 
محمدرضا پهلوي البته با سركردگان عراقی رابطه 
بدي هم نداشت. عالقه داش��ت دخترش شهناز 
عروس آنان شود كه نشد و از س��ويي، در دوران 
كودتاي 28 م��رداد كه او همراه همس��رش ثريا 

بختياري از كشور فرار كرد، به عراق رفت. 
   همکاري هاي بختيار و صدام

در مورد نقش ش��اپور بختيار در تحريك صدام 
حس��ين براي حمله به ايران، نقل هاي مختلفي 
وج��ود دارد و مخالفان جمهوري اس��المي اين 
اتهام بختيار را نمي پذيرند. در عين حال، مجيد 
تفرشي، پژوهش��گر تاريخ مقيم لندن كه اسناد 
وزارت خارجه انگليس را بررسي كرده، مي گويد 
كه به اس��نادي دس��ت يافته كه نشان مي دهند 
ش��اپور بختيار، در روز حمله عراق ب��ه ايران در 
بغداد بوده و مش��ورت هايش ب��ر تصميم صدام 
حس��ين براي انجام اين حمل��ه، بی تأثير نبوده 
است.   تفرش��ي مس��تند به دو گزارشي صحبت 

مي كند كه خود ديده است. يكي از اين گزارش ها 
را يك��ي از مس��ئوالن بخش خاورميان��ه وزارت 
خارجه انگليس به نام كريس رندل نوشته است.   
رندل در گزارش خود نوشته است: »يكي از داليل 
يورش بي محاباي حكومت عراق به خاك ايران، 
اطالعات گمراه كننده ايرانيان تبعيدي از جمله 
ش��اپور بختيار، مبني بر اين بود ك��ه احتماالً به 
دليل وجود اغتشاش در ارتش و بي ثباتي رژيم به 
دليل مخالفت مردم، به ويژه در خوزستان، ايران 
قادر به جنگ نخواهد بود و مخالفت مردم موجب 
برافراش��ته ش��دن پرچم نيروهاي آزادي بخش 

خواهد شد«. 
ممكن اس��ت برخي به اصرار بختي��ار بر پايان 
يافتن جن��گ عراق عليه ايران، ش��ش ماه پس 
از آغاز حمله اشاره كنند، اما بايد توجه كرد كه 
آن مخالفت الحق، چيزي از تشويق و حمايت 
سابق كم نمي كند. به اين بخش از صحبت هاي   
تفرشي توجه كنيم: »بختيار در آستانه حمله در 
مصاحبه با بي بي س��ي )در روز دوم مرداد سال 
59، دو ماه قبل از حمله صدام به ايران( گفته كه 
ما با همه كساني كه به سرنگوني حكومت مالها 
كمك بكنند همكاري مي كنيم. اختالفاتمان را 
هم با صدام حس��ين بعد از سرنگوني جمهوري 
اسالمي حل مي كنيم. يعني در آن زمان آشكارا 
مي گويد كه با صدام حسين عليه حكومت ايران 
همكاري دارد. اما با فرسايش��ي ش��دن جنگ 
و مقاومت در ايران، بختيار و ارتش��بد اويس��ي 
به ترديد مي افتند ك��ه آيا اي��ن راه به پيروزي 
مي رسد. مثاًل ش��ش ماه بعد از جنگ بختيار به 
صراحت با جنگ مخالف��ت كرده و گفته جنگ 

بايد تمام شود .«
جالب آنكه برخي تالش مي كنند بختيار را مخالف 
كشتار مردم  به دست صدام نشان دهند، ادعاي 
دلسوزي بختيار كه قابل اثبات نيست، ولي همين 
هم اذعان آنان به ارتباط بختيار با صدام و دادن 
مش��اوره به او براي نحوه مديريت جنگ اس��ت! 
از جمله، س��يروس آموزگار مي گوي��د: »يك بار 
كه عراق به ش��هرهاي مختلف ايران مدام حمله 
مي كرد، دكتر بختيار گفت كه آقا! چرا اين قدر آدم 
مي كشيد؟ شما به راحتي مي توانيد جلوي درآمد 

ايران را با بمباران خارك بگيريد. همه گفتند كه 
بختيار پيشنهاد كرده بريد خارك را بزنيد. آنچه 
دكتر بختيار مي گفت اين بود كه ش��ما به جاي 
آدمكش��ي برويد يك دس��تگاه را بزنيد تا ايراني 

كشته نشود كه آن را چقدر هم بزرگ كردند.«
صرف نظر از اين موارد، بختيار چه قبل و چه در 
تمام طول جنگ و تا س��ال ۶9، كمك هاي مالي 
بسياري براي مبارزه با جمهوري اسالمي از صدام 
حتي زمان تجاوز او به اي��ران دريافت مي كرد و 
اين رابطه مالي خائنانه، مورد تأييد خود بختيار و 

حاميان او نيز است. 
   فرح در کنار صدام براي حمله به ايران

در هفته اخير، اسنادي از سرويس اطالعات رژيم 
بعث عراق منتش��ر شده كه نش��ان داد خاندان 
محمدرضا پهل��وي در جريان جن��گ تحميلي 
عليه ايران، از رژيم بعث عراق حمايت كرده اند. 
ش��بكه خبري »االتجاه« عراق ضم��ن نقل اين 
اسناد، گزارش داد كه خانواده محمدرضا پهلوي، 
پس از فرار از ايران، با كم��ك برخي از نزديكان 
»تيم��ور بختيار« رئيس اس��بق س��اواك رژيم 
پهلوي و »ش��اپور بختيار« آخرين نخست وزير 
اين رژيم، تالش كردند تا صدام ديكتاتور معدوم 
عراق، بتوان��د در جنگ عليه ايران پيروز ش��ود. 
بر اساس اين اس��ناد، برخي از تجهيزات نظامي 
اي��ران در دوران محمدرضا پهل��وي خريداري 
ش��ده بود، با موافقت »فرح پهلوي« همسر شاه، 
براي بمباران شهرهاي ايران به رژيم بعث عراق 

تحويل داده شد. 
احمدعلي مسعود انصاري، پس��رخاله فرح ديبا 
اخيراً گفت��ه: »زماني كه امريكا ب��ودم، عراق به 
ايران حمله كرد. پس از آغاز جنگ، فرح و سپس 
هوشنگ انصاري به من زنگ زدند و گفتند "چرا 
تيمس��ار اويس��ي نمي رود؟ به او بگوييد برود!"، 
آنجا تازه فهميدم قرار اين بوده كه عراق به ايران 
حمله كند، قسمتي از خاك ايران را بگيرد، سپس 
اويسي آن قس��مت را از عراقي ها تحويل بگيرد. 
آنجا  ايران آزاد  نام بگيرد و ارتشي هاي وابسته و 
دل بسته به شاهنشاهي به اويسي بپيوندند و نظام 
جمهوري اسالمي سقوط كند، به هرحال اويسي 
اين كار را انجام نداد. اويسي پيش از آغاز جنگ 

به همراه تيمسارهايي از ارتش سفرهاي متعددي 
به عراق و امريكا داشت و نقش زيادي در ضعيف 
نشان دادن ايران داشت، در واقع همان كاري كه 
احمد چلبي در مورد ع��راق انجام داد و امريكا را 
تحريك كرد كه به عراق حمله كند، اويس��ي در 

رابطه با ايران انجام داد.«
رعد الحمداني از فرماندهان ارتش بعث عراق كه 
به مسكو پناهنده شد و يكي از فرماندهان حمله 
عراق به كويت بود، يك س��ال پيش در مصاحبه 
با تلويزيون روس��يه امروز عربي گفت: »اعتماد 
صدام به ارتش��يان ايراني در خارج بود. بنا بود به 
داخل ايران بروند و با همياري هم رده های پيشين 
مخالف و باقي مانده در داخل و اعضاي جبهه ملي 
)منظور بختيار اس��ت( رژيم انقالبي را سرنگون 
كنند. اين جنگ را به مدت چهار تا ش��ش هفته 

پيش بيني كرده بود .«
بروس رايدل، مأمور پيشين س��يا مي نويسد كه 
پيش از حمله عراق به ايران، با ژنرال اويس��ي در 
امريكا مالقات مي كند. اويسي مي گويد اخيراً با 
صدام ديدار كرده و جنگ با ايران را قريب الوقوع 

مي داند.«
   انتقام از ملت ايران!

پهلوي ها كنار صدام ايس��تادند و ديگر براي اين 
س��لطنت طلب های رانده از تخت شاهي و مانده 
در آوارگي، مهم نبود كه خمپاره و موش��ك هاي 
اين حمله نظامي، بر سر ملت ايران فرود مي آيد 
و آوارگي و مرگ و اس��ارت و يتيمي و جراحتش 

سهم اين مردم است. 
تعجبي هم ش��ايد ندارد؛ خوي س��لطنت طلبی 
آميخته با بي اعتنايي به وضعيت مردم است كه 
ساكنان سرزميني را كه بر آن حكومت مي كنند، 
رعيت هاي��ي مي بينند كه صاح��ب اختيار جان 
و مال  شان شاه است. از س��ويي مردم ايران، هم 
آناني بودند كه چندي قب��ل، پهلوي ها را با همه 
دولتمردان و دربارش��ان، از حكومت خلع كرده 
بودند و حاال گويا نوبت به پهلوي ها رسيده بود كه 
با حمايت از حمله نظامي به خانه هاي اين مردم، 
انتقام اعتقاد ضد ش��اهي آنان و رقم زدن انقالب 
اس��المي را از آنان بگيرند. از خوي اس��تكباري 

انتظار بيشتري وجود دارد؟

خطي از کتاب خيانت  سلطنت طلبان و دولتمردان شاه به مردم ايران

پهلوي ها در كنار صدام
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