
   خبر اول

بسیج به مثابه گفتمان، فرهنگ و تفکر
تش��کیل بس��یج یا همان ارتش 20میلیونی از ابت��کارات حکیمانه و 
هوشمندانه امام خمینی)ره( است که فرمان آن در 5 آذر 1358 صادر 
شده است. گرچه پیش از این هم انقاب اس��امی با ابتکار آن حکیم 
روشن ضمیر با تکیه بر مردم و بسیج مردمی شکل گرفته و به پیروزی 
رسید. انقاب اسامی در عصری به پیروزی رسید که فضای عمومی به 
انقاب های متکی بر جنگ چریکی و بازوی نظامی تعلق داشت. مثًا 
انقاب های چین و روسیه در خارج از جهان اسام و انقاب الجزایر در 
درون جهان اس��ام، جملگی با تکیه بر جنگ چریک��ی و به کارگیری 
اسلحه به پیروزی رسیدند. اتکا بر بسیج مردمی از سوی حضرت امام 
خمینی)ره( به اندیشه سیاسی ایشان برمی گردد که متأثر از آموزه   ها 
و فرهنگ دینی بود و الهام گرفته از تاریخ اس��ام که به امت مسلمان 
به عنوان رکن قدرت  نگریس��ته و به نقش مردم برای انقاب، تشکیل 
حاکمیت و اداره و پیش��برد آن باور و اعتماد داش��ت. البته این باور به 
خود دین و فرهنگ دینی بود ک��ه در مردم نهادینه ش��ده و در آن به 
ایمان و عمل یا تکلیف در راه خدا منتهی و مجاهدانی آرمانگرا همراه 

با عملگرایی می سازد. 
از این رو، بس��یج که تجلی، نماد و نمود مردم مؤمن و مجاهد است، از 
نگاه حضرت امام خمینی)ره( خود فرهنگ و تفکر به حساب می آید که 
با صبغه الهی و اخاص می تواند پشتوانه ای برای شکستن بن بست در 

تمامی عرصه   ها باشد. 
جالب اینکه خلف صالح امام راحل)ره( یعنی مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای نیز در توصیف بسیج آن را گفتمان، فرهنگ و تفکر معرفی 
می کنند که برای تمامی عرصه   ها کارگشا و مؤثر است. از نگاه معظم له، 
»بس��یجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنام اس��ت. فرهنگ مجاهدان 
بی توقع و خطرپذیری است. نترسیدن است، خدمتگزاری است برای 

همه، برای کشور، از خود برای دیگران گذشتن است. «
همین ویژگی گفتمانی و فرهنگی است که به بسیج برکت، عظمت و 

دانایی داده است و موجب شده که:
1- بسیج تداوم یافته و صرفاً در نسل دهه60 محدود و متوقف نماند و 
با تمام تاش و شیطنت دشمنان برای بی رونق ساختن بسیج و حذف 
بسیجیان، اما به کوری چشم آنان، همچنان در نسل های بعدی ادامه 
داش��ته و همچنان که امام راحل)ره( به بسیجی بودن افتخار می کرد، 
تمامی نس��ل ها به بس��یج افتخار کرده و از بس��یجی بودن استقبال 

می کنند. 
2- صحنه حضور بسیج گسترش یافته و بسیج صرفاً ماهیت نظامی و 
رزمی ندارد، بلکه در عرصه های علمی، فرهنگی، فناوری، اجتماعی و 
سیاسی قادر به ایفای نقش بوده و در اقشار و اصناف مختلف از جامعه 
پزشکی گرفته تا جامعه هنری کشور، شاهد حضور مؤثر و افتخارآفرین 

بسیجیان هستیم. 
3- بسیج از ظرفیت باالیی برای جامعه سازی و فرهنگ سازی برخوردار 
بوده و از این رو منجر به تکثیر برای فرهنگ و تفکر خود می شود و از این 
رو جنگ فرهنگی دشمن در بسیجیان بی تأثیر بوده و با یأس از همین 
بی اثر بودن تهاجم است که نسبت به بسیج و بسیجیان موضع خصمانه 

و هیستریک به خود می گیرد. 
4- بس��یج به هیچ محدوده مکانی و جغرافیایی خاص محدود نش��ده 
و نه تنها در ط��ول و عرض جغرافیایی کش��ور و تمامی دس��تگاه   ها و 
سازمان های دولتی، اقش��ار اجتماعی و محات و کوی و برزن حضور 
مؤثر دارد، بلکه ادامه آن را می توان در خارج از مرز  ها و در قالب هسته 

مقاومت بسیج جهانی نیز سراغ گرفت. 
از این رو خصلت گفتمانی و فرهنگی بس��یج را باید مزیت  طایی آن 
به حساب آورد که منشأ و خاستگاه آن نیز آموزه های دینی و فرهنگ 
اهل بیت)ع( و معنویت و بصیرت دینی است، بنابراین حفظ و تقویت 
این فرهنگ و گفتمان مستلزم پایبندی بسیجیان به عبادت و معنویت 

وخودسازی است که لحظه ای نباید مورد غفلت قرار گیرد. 

معاون هماهنگ کننده سپاه:
دهه هشتادی  ها مأموریت ناتمام سلیمانی

 و طهرانی مقدم را انجام می دهند
دش�منان می توانن�د ح�دس بزنن�د ک�ه ده�ه هش�تادی  ها 
چه بالی�ی می توانند سرش�ان بیاورند، چ�ون مأموری�ت ناتمام 
ش�هیدان س�لیمانی و طهرانی مق�دم را می توانن�د ب�ه اتم�ام 
برس�انند و رژی�م صهیونیس�تی را ب�ا شکس�ت مواجه س�ازند. 
به گزارش دفاع پرس، سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده 
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی صبح دیروز در افتتاحیه هشتمین 
اجاسیه مجمع عالی بسیج دانش آموزی، با اشاره به اینکه دشمنان از 
دهه هشتادی  ها هراس دارند و هزینه های زیادی برای ناکارآمد ساختن 
این نسل انجام می دهند، اظهار داشت: نسل دهه 40 همان هایی بودند 
که وقتی امام خمینی )ره( دستگیر شد و گفت یاران من در گهواره  ها 
هستند، آن نس��ل مردم را از زیر سلطه ش��اهان خارج کردند، انقاب 
اسامی را ش��کل دادند و مردم با پایبندی به اس��ام دهه پنجاهی  ها 
و چهلی  ها مانع پیروزی دش��من در تجاوز نظامی شدند؛ این در حالی 
بود که عراق با 3 هزار و 500 دستگاه تانک قدیمی جنگ علیه ایران را 
شروع کرد و با 5 هزار و 500 تانک مدرن جنگ را به پایان رساند و این 
در شرایطی صورت گرفت که حدود 8 هزار دستگاه را هم در جنگ از 

دست داده بود. 

سردار نقدی افزود: دهه شصتی  ها هم با کمک نسل های قبلی، کشوری 
را که در همه امور انتهای جدول بود در همه شئون باال کشیدند به نحوی 
که توانستند کشورمان را از واردکننده مواد غذایی به صادرکننده تبدیل 

سازند و ایران در فناوری نانو در جایگاه چهارم دنیا قرار گیرد. 
معاون هماهنگ کننده سپاه پاس��داران ادامه داد: در قدرت نظامی 
هم هیچ جایگاهی نداشتیم؛ چون در حالی مستشاران امریکایی 1۷ 
میلیارد تومان حقوق می گرفتن��د که کل حقوق پرداختی به ارتش 
ایران قبل از پیروزی انقاب اسامی 14 میلیارد تومان بود. آن زمان 
12 فروند بوئینگ ۷4۷ در ایران وجود داشت که این هواپیما  ها نه 
برای پرواز های داخلی کشورمان بلکه برای ارسال قطعات تجهیزات 
نظامی کشورمان به امریکا جهت تعمیر این قطعات بود؛ یعنی حتی 
تعمیر را هم در کش��ورمان انجام نمی دادند. وی در ادامه با اش��اره 
به چگونگی شکل گیری گروه تروریس��تی داعش گفت: غربی های 
شکس��ت خورده کثیف  ترین آدم  ها را جمع کردند تا هم اس��ام را 
بد معرفی کنند و هم ایران را با چالش عمده ای مواجه س��ازند؛ لذا 
داعش را ب��ه وجود آوردند و در ش��رایطی که داعش تا پش��ت کاخ 
ریاست جمهوری سوریه رسیده بود و در عراق هم خمپاره های آنها 
تا کربا می رسید، حضور دهه هفتادی  ها به عنوان مدافعان حرم، به 
شکست داعش انجامید. س��ردار نقدی افزود: حال با این محاسبه، 
دش��منان می توانند حدس بزنن��د که دهه هش��تادی  ها چه بایی 
می توانند سرشان بیاورند؛ چون مأموریت ناتمام شهیدان سلیمانی 
و طهرانی مقدم را می توانند به اتمام برس��انند و رژیم صهیونیستی 
را با شکست مواجه س��ازند؛ لذا دش��منان باید از دهه هشتادی  ها 

وحشت زده باشند و از این نسل بترسند. 
معاون هماهنگ کننده سپاه در ادامه با انتقاد از دستگاه دیپلماسی 
کش��ور عنوان کرد: انگلیس خبیث این روز  ها کشورش را به پایگاه 
رسانه های تروریست تبدیل کرده است. این همان انگلیس است که 
هر از گاهی خبری مبنی بر کشف گور دسته جمعی در کانادا منتشر 
می شود که انگلیس��ی  ها کودکان بومی کانادا را در این گور  ها دفن 
کردند. سردار نقدی با بیان اینکه وقتی رسانه به اتاق جنگ تبدیل 
می شود به معنی رسوایی تمام اس��ت، افزود: آنها این رسوایی را به 
جان خریدند تا در آینده، دهه هش��تادی های کشورمان به مقصود 
خود نرسند به همین دلیل امروز دشمن می خواهد با بهره گیری از 
فضای مجازی، جامعه را با مش��کات عدیده مواجه س��ازد. معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران خاطرنش��ان کرد: ارتش امریکا در 
افغانستان هنگام خروج 200 فروند بالگرد، 640 هزار تفنگ و 162 
هزار بی سیم به جای گذاشت که این نشان می دهد آنها در حال افول 
هستند؛ امروز امریکا به بزرگ ترین صادرکننده زغال سنگ و یکی از 
بزرگ ترین صادرکنندگان نفت تبدیل شده و این یعنی برای تأمین 
منابع درآمدی خود به ناچار به خام فروشی روی آورده و این یعنی 

آنها شکستشان مسجل و قطعی است. 

کارشناس مسائل بین الملل: 
غرب ناامید از تحریم ها 

به ابزار حقوق بشر رو آورده است
یک کارش�ناس مس�ائل بی�ن الملل 
می گوید کش�ورهای غربی با میدان 
دادن ب�ه برخ�ی چهره ه�ای معان�د 
س�عی در اعم�ال فش�ار به ای�ران از 
طریق موضوع حقوق بش�ر هستند. 
فؤاد ایزدی، در گفت وگو با میزان با اشاره 
به نشست  هایی که اخیراً در کشورهای 

غربی برگزار شده و در آن تریبون  هایی در اختیار برخی چهره های ضد 
ایرانی گذاشته شده، گفت: اینکه کشورهای غربی همواره دشمن مردم 
ایران بودند مسئله جدیدی نیست؛ تحریم های گسترده  و پرونده های 
متعددی علیه ایران داش��ته اند اما روزهای اخیر را فرصتی برای خود 
می بینند و بهانه ای پیدا کرده اند و با شدت بسیار بیشتری فعالیت های 

ضدایرانی خود  را گسترش می دهند. 
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به روند تحوالت جهانی و بیان 
این موضوع که جهان در حال حرکت به سمت چند قطبی شدن است، 
اظهار کرد: این کشور ها متوجه ش��دند که ایران معطل توافق با غرب 

نیست و نگاهش به غرب نگاه وابستگی نیست. 
ایزدی در ادامه به نشست های اخیر در شورای حقوق بشر و در حاشیه 
شورای امنیت اشاره کرد و در این باره گفت: این جزو عجایب تاریخ است 
که گروهک منافقین که یکی از مخوف  ترین گروهک های تروریستی 
است میزبانی به اسم رژیم آلبانی دارد و این رژیم می شود مدعی حقوق 
بشر؛ این جزو عجایب تاریخ بشری اس��ت. وی حقوق بشر را ابزاری در 
دست غرب توصیف کرده و افزود: غربی  ها متوجه شدند که با ابزارهای 
تحریمی نمی توانند تأثیری بر ایران بگذارند، تحریم ضد هسته ای اگر 
می خواست برای آنها نتیجه بخش باشد تا به حال نتیجه داده بود. این 
کارشناس مسائل سیاسی در ادامه گفت: غربی  ها می خواهند موضوع 
جدیدی به اسم حقوق بشر مطرح کنند؛ البته بحث حقوق بشر را قبًا 
هم داشتند اما اکنون تمرکز بیش��تری را بر این موضوع گذاشته اند و 
تحریم های جدیدی را ذیل حقوق بش��ر دنبال می کنند. ابزار تحریم 
هنوز در دست غربی هاست اما نیاز داشتند فصل جدیدی برای حقوق 

بشر باز کنند. 

رسولسنائیراد

 رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان به  مناسبت روز بسیج:

کدام  ایرانی باغیرتی  حاضر است به امریکا  باج  بدهد
    ادامه از صفحه یک 

رهبر انقاب اسامی با اشاره به طراحی امریکایی ها 
که حدود 15 س��ال قبل به وس��یله شخصیت های 
برجسته این کشور افشا ش��د، گفتند: طراحی آنها 
این بود که شش کش��ور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، 
سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت، امتداد و 
عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف 
کشور،  در نهایت خود نظام جمهوری اسامی ایران 
ساقط ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: اما تفکر و امتداد انقاب اسامی در سه کشور 
عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و 
مهمی انجام ش��د که عبارت است از شکست امریکا 

در این سه کشور. 
    تفکر بسیجی با پرچمداری حاج قاسم نقشه 

امریکا را شکست داد
ایشان با اشاره به شکست طراحی امریکا برای از بین 
بردن حزب اهلل و امل در لبنان و همچنین ناکامی در 
عراق و سوریه با وجود چندین هزار میلیارد دالر هزینه 
و هزاران ساعت کار فکری با به کارگیری صد ها متفکر 
تأکید کردند: این نقشه و توطئه در منطقه، با نیروی 
عظیم و کارآمد جمهوری اسامی خنثی شد و مظهر 
و پرچم این نیروی عظیم، شخصی به نام »حاج قاسم 
سلیمانی« بود، بنابراین اکنون مشخص می شود که 
چرا نام »حاج قاس��م« تا این حد برای م��ردم ایران، 
محبوب و برای دش��منان، تا این حد ناراحت کننده 

است. 
رهبر انقاب، بس��یجیان را به فهم و تحلیل کان از 
این کارزار وسیع، و پرهیز از محدود کردن دید خود 
به درگیری با چند عنصر ضدانقاب توصیه کردند و 
گفتند: با این تحلیل کان است که می توان فهمید 
علت اصرار دشمن بر برجام های 2 و 3 چه بود که در 
داخل نیز عده ای البد از روی غفلت حرف آنها را تکرار 
می کردند. ایشان در این زمینه افزودند: برجام 2 یعنی 
ایران حضور منطقه ای خود را کاماً ر ها کند و برجام 3 
یعنی ایران متعهد شود که هیچ ساح راهبردی و مهم 
مانند موشک و پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم، 
دست خالی باشد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور 
بسیج در کشور را سینه سپر کردن در مقابل چنین 
توطئه های بزرگی دانستند و خاطرنشان کردند: شما 
بسیجیان در این میدان نبرد، از حرم دفاع و با داعش 
دست س��از امریکا مبارزه کردید و به دالوران رزم آور 
لبنان و فلسطینی  ها هر چه توانستید کمک کردید و 

باز هم کمک خواهیم کرد. 
    میدان رزم بسیج میدان مبارزه با استکبار 

جهانی است
ایشان با تأکید بر اینکه میدان رزم بسیج چنین میدان 
وسیع و عمیقی است نه فقط مبارزه با چند اغتشاشگر 
خیابانی، افزودند: البته این به معنای صرف نظر کردن 
بسیج از مقابله با اغتشاشگران نیست چرا که آن مسئله 
نیز باید عاج، و هر اغتشاشگر و تروریستی مجازات 
شود اما بسیجی باید قدر خود و بسیج را بداند و محدود 
به کارهای جزیی نش��ود و بداند که اغتشاش��گر نیز 
سرانگشت همان دستی است که در آن نقشه بزرگ 

شکست خورده و اینجا به میدان آمده است. 
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: بسیج فراموش نکند 

که مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است و 
این چند نفر، غافل یا جاهل یا بی اطاع و دارای تحلیل 

غلط، و یا مزدور هستند.
 ایشان با ابراز تأس��ف از تحلیل های سست و بی مایه 
برخی افراد گفتند: بعضی از این افراد در روزنامه  ها و 
فضای مجازی می گویند برای تمام کردن اغتشاشات 
باید »مشکل تان را با امریکا حل کنید« و »صدای ملت 

را بشنوید«. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سؤال که »چگونه 
مشکل امریکا با ایران حل می شود«، گفتند: این یک 
س��ؤال جدی و واقعی اس��ت و قصد دعوا نداریم. آیا 
مش��کل با نشس��تن و مذاکره کردن و تعهد گرفتن 
از امریکا حل می شود؟ ایش��ان با یادآوری مذاکرات 
الجزایر با امریکایی  ها در س��ال 135۹ بر سر آزادی 
گروگان ها، و تعهد امریکا ب��ه آزاد کردن ثروت های 
ایران و پرهیز از مداخله در امور داخلی ما، گفتند: ما 
همه گروگان ها را آزاد کردیم اما امریکا به تعهدات خود 
از جمله رفع تحریم  ها و آزاد کردن ثروت های مسدود 

شده ملت عمل نکرد. 
    برج�ام نمونه بطالن حل مش�کل امریکا از 

طریق مذاکره بود
رهبر انقاب، بدعهدی امریکا در قضیه برجام یعنی 
برداشتن تحریم  ها در مقابل کاهش فعالیت صنعت 
هسته ای را نمونه دیگری از بطان حل مشکل با امریکا 
از طریق مذاکره دانستند و افزودند: مذاکره، مشکل ما 
با امریکا را حل نمی کند، بله باج دادن به امریکا مشکل 
را حل می کند که البته به یک ب��ار باج دادن هم قانع 
نیستند و هر بار باج جدیدی خواهند خواست. ایشان 
در این زمینه افزودند: اول می گویند غنی سازی 20 
درصد را تعطیل کنید، بعد غنی س��ازی 5 درصد را، 

بعد کل صنعت هسته ای را، بعد تغییر قانون اساسی 
را مطالبه می کنند، بعد محبوس شدن پشت مرز ها و 

خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را. 
    هیچ ایرانی باغیرتی حاضر نیست به امریکا 

باج بدهد
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ممکن است 
یک نفر حتی جمهوری اسامی را قبول نداشته باشد 
اما هیچ ایرانی با غیرتی حاضر نیست چنین باج  هایی را 
بدهد، گفتند: بنابراین مذاکره با امریکا مشکلی را حل 
نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه مس��ائل 
اساس��ی و عبور از همه خطوط قرمز است که امریکا 
مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کش��ور ندارد. اما آیا 
مردم برای این شیوه، انقاب کردند و این همه شهید 
دادند؟ ایش��ان در مقابل تجویز دیگر برخی مدعیان 
مبنی بر »شنیدن صدای ملت « خاطرنشان کردند: 
صدای رعدآسای ملت، امسال در 13 آبان بلند شد؛ آیا 
آن را شنیدید؟ شما بشنوید صدای ملت را. آن جمعیت 
عظیم و بیش از 10 میلیونی در تشییع شهید سلیمانی 
صدای ملت بود. امروز تش��ییع ش��هدا در شهرهای 
مختلف و شعارهای مردم علیه تروریسم و اغتشاشگر 

صدای ملت است. شما صدای ملت را نمی شنوید؟
    7 توصیه به بسیجیان: غافلگیر نشوید

رهبر انقاب در بخش پایانی سخنانشان به بیان چند 
توصیه به بس��یجیان پرداختند: »بسیجی بمانید و 
روحیه و ایمان بسیجی را در خود حفظ کنید«، »قدر 
خود را بدانید البته خاصیت بس��یجی تفاخر نکردن 
است اما قدر این توفیق خدادادی را بدانید«، »دشمن 
و نقاط ضعف و نقشه های آن را بشناسید و در مقابل 
دشمنی که با بزرگ و قوی جلوه دادن خود به دنبال 
غافلگیر کردن شما است، هوشیار باشید«، و »رشد 

معنوی خود را مراقبت و اندازه گیری کنید«. ایشان 
در توصیه پنجم به بسیجیان گفتند: امروز مهم  ترین 
ش��یوه بدخواهان، جعل و دروغ پردازی به وس��یله 
تلویزیون هایش��ان یا فضای مجازی است، در مقابل 
این شگرد با عمل به وظیفه جهاد تبیین، »روشن بینی 
خود را افزایش دهید« و اجازه ندهید دشمنی که بیش 
از تسلط بر سرزمین ها به دنبال تسلط بر مغز ها است، 

به این هدف دست یابد. 
رهبر انقاب در توصیه ششم با تأکید بر اینکه »آمادگی 
عملی خود را حفظ کنید و غافلگیر نشوید«، گفتند: 
حواس همگان به خصوص مس��ئوالن کشور باید در 
خصوص مسائل اطراف کشور هم جمع باشد چرا که 
برای ما هم منطقه غرب آسیا، هم قفقاز و هم مناطق 
شرقی کشور مهم است و باید حواس ما به همه این ها 

باشد که دشمن چه کاری می خواهد انجام دهد؟
    چش�م بچه های تیم ملی روشن که ملت را 

خوشحال کردند
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به اس��تفاده 
مس��تکبران از فرصت جام جهانی و غفلت ناشی از 
تمرکز همه چشم ها به آن برای انجام کارهای دیگر 
)مانند دوره های قبل��ی این مس��ابقات(، مراقبت و 
هوش��یاری در این مقطع را مورد تأکید قرار دادند و 
افزودند: اکنون که اسم جام جهانی را آوردیم بگوییم 
که دیروز بچه های تیم ملی ما چش��م ملت را روشن 
کردند و ان شاءاهلل چشم شان روشن باشد که ملت را 
خوشحال کردند. ایشان در توصیه هفتم، بسیجیان را 
به مراقبت از نفوذ افراد ناباب و فاسد در بسیج سفارش 
کردند و توصیه آخ��ر خود را به یک دس��تور قرآنی 
اختصاص دادند که »سست نشوید و غمگین نگردید، 

شما برترید اگر ایمان داشته باشید«. 

ژه
وی

 اینجاهمتابعاروپاییهاباشید!  
هفته نامه اکونومیست، چاپ لندن روی جلد خود طرحی از نقشه 
اروپا را که یخ زده و قندیل بسته کار کرده تا وضعیت زمستان اروپا و 
بحران گازی آن قاره را به تصویر بکشد. تصویری که اکونومیست به 
عنوان یک رسانه اروپایی منتشر کرده، با آنچه این ماه  ها رسانه های 
اصاح طلب ایرانی در مورد وضعیت گاز در اروپا منتشر کرده اند، 

تفاوت چشمگیری دارد. 
چندی پیش روزنامه شرق با استناد به گزارشی از یورونیوز که آن 
هم مبتنی بر قیمت لحظه ای گاز بود، نوشت: »زمستان سخت 
اروپا رخت بربست و قیمت گاز منفی شد؛ اتفاقی غیرمنتظره که 
یورونیوز از آن با عنوان پایان فرضیه زمستان سخت نام برد و نوشت 
که مخازن گاز اروپا پر شد و قیمت گاز تحویل نقدی برای لحظاتی 
منفی شد. این موضوع در حالی رخ می دهد که گزارش های رسمی 
حاکی از روند تصاعدی ناترازی گاز در ایران است و چندی پیش 
کمیسیون انرژی مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده بود. «

ذوق روزنامه شرق در حالی است که یورو نیوز برای اثبات غلبه اروپا 
بر بحران گازی پیش رو، صرفاً به منفی شدن نرخ گاز در معامات 
آتی گاز در مصرف ماهانه یک خانه در اروپا استناد کرده، در صورتی 
که این رویداد اتفاقی و لحظه ای و بسیار کوچک بوده است و قابل 

تعمیم جغرافیایی و زمانی نیست. 
گاز اروپا از روسیه تأمین  می شد که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین 
و تنش های جدی در روابط روسیه با اروپا، این کشور صادرات گاز 
به اروپا را متوقف کرد. ایران در نظر داشت با عملیات رسانه ای و با 
استفاده از نیاز اروپا به گاز در زمستان، امتیازاتی در برجام و موضوع 
تحریم  ها از اروپا بگیرد، اما اصاح طلبان در رسانه های خود مقابل 
آن قد کشیدند و طرف اروپا را گرفتند و مصرانه تأکید کردند که 

اروپا مشکل گازی ندارد. 
در حالی ک��ه خود اروپایی  ه��ا نگران بحران گازی در زمس��تان 
بودند و آن را هم علن��ی و صریح بیان می کردند، اصاح طلبان با 
کلیدواژه  هایی مانند »سراب زمستانی« یا »فرصت سوزی« این 
موضوع را رد می کردند. مثا عباس عبدی نوش��ت: »یک گروه 
بسیار کوچک، ولی پرنفوذ و البته غیرمسئول در ساختار قدرت 
وجود دارند ]بخوانید منتقدان برجام روحانی[ مدتی است که در 
کنار مخالفت گاه وبیگاه خود با برجام مسیر جدیدی را ریل گذاری 
کرده اند. مسیری که می توان آن را سراب زمستانی نامید. هدف 
آنان این است که با به تأخیر  انداختن توافق برجام، مدعی شوند که 
توافق بهتری در زمستان در انتظار ایران است و این سرابی بیش 
نیست.  « او با طرح اینکه »اروپا مشکل نفت ندارد که با آزاد کردن 
نفت ایران حل شود. « نوشت: »اروپایی  ها به مسائل خودشان بهتر 
از ما واقف هستند و اگر چنین خطری آنان را تهدید کند و توان 

تأثیرگذاری داشته باش��ند، حتماً اکنون آن را انجام می دهند و 
نمی گذارند برای زمستان. « یا فیاض زاهد که گفت: »اروپایی  ها با 
اقدام های روسیه یا مواضعی که اتخاذ می کنند، زمینگیر نمی شوند. 
در این میان هم گره زدن برجام به این موضوع و تأکید بر تبعات 
فصل زمستان و مسائل حاشیه ای آن کردن چندان به نفع ما نیست 

و اصوالً نباید این مسئله را به برجام و اصل مذاکرات گره زد. «
از این اظهارنظرات از س��وی اصاح طلبان زیاد انجام گرفت، اما 
حاال نشریه معتبر مستقر در لندن هم تصویری یخ زده از نقشه 
اروپا منتشر می کند. کاش اصاح طلبان حداقل در این موارد هم 

تابع اروپایی  ها باشند. 


 اذعاننمایندهایرلندبهدروغگوییها
درموردایران

در اوج فضاسازی رسانه ای علیه ایران و انتشار گزارش های دروغ و 
ساختگی در مورد وقایع دو ماه اخیر کشورمان، یک عضو پارلمان 
اروپا تأکید کرد که جنگ رسانه ای و حمات سران کشور ها علیه 
ایران ش��دید اس��ت. میک واالس، نماینده جمهوری ایرلند در 
پارلمان اروپاست. او در روزهای اخیر فیلمی از سخنرانی خود در 
جلسه اخیر پارلمان اروپا را در صفحه شخصی توئیترش منتشر کرد 
که در آن اروپایی  ها و نیز نخست وزیر کانادا را به دلیل دروغگویی در 

مورد ایران، مورد انتقاد قرار می دهد. 
او در آن سخنرانی می گوید: »هفته پیش تعدادی از اعضای پارلمان 
اروپا، اعضای سرویس خارجی اروپایی و حتی برخی رهبران جهان 
اطاعات نادرستی درباره ایران مطرح کردند و مدعی شدند که 
دولت ایران تصمیم گرفته 15 هزار معترض را به اعدام محکوم 
کند. وقتی که این دروغ برما شد، نخست وزیر کانادا توئیت خود را 

حذف کرد اما هیچ عذرخواهی انجام نداد. «
واالس با اش��اره به دروغگویی غربی  ها درباره واقعیات جاری در 
ایران می افزاید: »)آن ها می گویند( تظاهرات مس��المت آمیزی 
)در ایران( در جریان است، ایرانی های بی شماری به طور ناعادالنه 
زندانی شده اند و باید آزاد شوند. تعداد بسیار زیادی هم در سرکوب 
خشونت آمیز کشته شده اند اما خشونت و قتل های بسیاری توسط 
برخی معترضان انجام شده، خس��ارت و آسیب های زیادی وارد 
شده، چیزی که در هیچ جا تحمل نمی شود و جان بولتون )مشاور 
سابق امنیت ملی امریکا( نیز تأیید کرد که مخالفان ایران به وسیله 
تسلیحاتی که از کردستان عراق وارد ایران می شود، مسلح شده اند. 
ایران هدف حمله قرار گرفته است. حمات رسانه  ها شدید است. 
این کارزار بی ثبات س��ازی و پروپاگاندا، عملیات تغییر حکومت 

سوریه را یادآور می شود. «
میک واالس ادامه می دهد: »کسانی که از به اصطاح انقاب سوریه 

حمایت کردند، هیچ چیزی درباره ویرانی کنونی در سوریه، اینکه 
به طور غیرقانونی اشغال شده، تا حد مرگ تحریم شده، میلیون  ها 
نفر از مردم آن آواره و صد ها هزار تن نیز کشته شده اند، نمی گویند. 

آیا این چیزی است که شما برای ایران می خواهید؟« 
 

 خوابهایامریکاییکهتعبیرنشد
رهبر معظم انقاب در بخشی از سخنان دیروز خود در اجتماع 
بس��یجیان با اش��اره به طراحی امریکایی ها که حدود 15 سال 
پیش به وسیله ش��خصیت های برجسته این کش��ور افشا شد، 
گفتند: »طراحی آنها این بود که شش کشور عراق، سوریه، لبنان، 
لیبی، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت، امتداد و عمق 
راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور،  در نهایت 

خود نظام جمهوری اسامی ایران ساقط شود. 
اما س��خنان رهبر معظم انقاب ناظ��ر به کدام طراح��ی بود و 
شخصیت برجس��ته امریکایی که این طرح را افشا کرد، که بود. 
ماجرا به روزهای پس از 11 سپتامبر سال 2001 بازمی گردد که 
ژنرال وسلی کارک، فرمانده سابق نیروهای ناتو، سال گذشته 
در س��خنانی، به مرور خاط��رات روزهای پس از 11 س��پتامبر 
می پردازد و عنوان می کند که امریکا از همان روزهای نخستین 
پس از این حادثه به دنبال حمله و اش��غال هفت کشور از جمله 

ایران بوده است!
او در این گفت وگو عنوان می کند: » یکی از ژنرال ها من را صدا کرد و 
گفت ما باید با یکدیگر سخن بگوییم. او به من گفت ما یک تصمیم 
گرفته ایم و می خواهیم به جنگ با عراق برویم. من گفتم جنگ با 
عراق؟ چرا؟ گفت نمی داند. او گفت آنها نمی دانند چه کار دیگری 
انجام دهند. من گفتم آیا اطاعاتی پیدا کرده اند که نشان از ارتباط 
صدام با القاعده داشته باشد؟ گفت: نه اطاعات جدیدی به دست 
نیامده است. آنها تصمیم گرفته اند که به جنگ با عراق بروند. او 
گفت به نظر می رسد که ما نمی دانیم با تروریست ها چه کار باید 
بکنیم. ولی ما ارتش خوبی داریم و می توانیم دولت ها را سرنگون 
کنیم. چند هفته بعد دو مرتبه به پنتاگون رفتم تا او را ببینم. در آن 
زمان ما در حال بمباران افغانستان بودیم. پرسیدم آیا ما هنوز قصد 
حمله به عراق را داریم، او گفت: قضیه از این هم بدتر است. از روی 
میزش کاغذی را برداشت و گفت من این را از اتاق وزیر دفاع آورده 
ام و سندی است که نشان می دهد ما چگونه قرار است که هفت 
کشور را در پنج سال تسخیر کنیم و اولین کشور هم عراق خواهد 
بود. بعد سوریه، لبنان، سومالی و س��ودان و در نهایت هم ایران. 

پرسیدم آیا این سند محرمانه است، او گفت: »بله«.

 تجلیل سردار حاجی زاده
 از خانواده شهید آرمان علی وردی

ش�هید  خان�واده  از  س�پاه  هوافض�ای  نی�روی  فرمان�ده 
ک�رد.  تجلی�ل  وردی  عل�ی  آرم�ان  امنی�ت  مداف�ع 
به گزارش مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه در مراس��م بازدید دانشجویان دانش��گاه های تهران از نمایشگاه 
توانمندی  ها و دس��تاوردهای این نیرو از خانواده شهید مدافع امنیت 
آرمان علی وردی تجلیل کرد.  سردار حاجی زاده در این دیدار گفت: در 
طول تاریخ 43 ساله انقاب اسامی، جوانان این مرز و بوم در دوران دفاع 
مقدس و فتنه های مختلف با ایستادگی و پایمردی از این مرز و بوم در 
مقابل استکبار جهانی و مزدوران داخلی تا پای جان برای دفاع از انقاب 
اسامی ایس��تادگی کردند. امروز هم همه بایس��تی در راستای ایجاد 
امنیت پایدار برای مردم و میهن عزیزمان، گوش به فرمان فرماندهی 
معظم کل قوا بوده و با تأسی و پیروی از تعالیم اسامی و فرهنگ عاشورا، 
مانند شهید مدافع امنیت آرمان عزیز آماده باشیم تا جان خود را برای 

دفاع از انقاب اسامی، مردم و میهن عزیز فدا کنیم. 

روایتی از دیدار جمعی از استادان با وزیر کشور
عبدالکریمی: گفتند اگر به این جلسه 

بروی خائن هستی!
برای حضور در نشست استادان با وزیر کشور، بسیاری پیشاپیش 
قض�اوت کردن�د و برخی ب�ه من پی�ام دادن�د و گفتند ت�و خائن 
هس�تی که در این نشس�ت حاضر ش�دی و من هم پاس�خ دادم 
که نمی دانس�تم ش�ما خدا و پیغمبر هس�تید و علم غی�ب دارید

بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
حضور در نشست هم اندیشی جمعی از استادان دانشگاه های تهران با 
وزیر کشور، اظهار کرد: برای حضور در این نشست بسیاری پیشاپیش 
قضاوت کردند و برخی به من پیام دادند و گفتند تو خائن هستی که در 
این نشست حاضر شدی و من هم پاسخ دادم که نمی دانستم شما خدا 
و پیغمبر هستید و علم غیب دارید. کامًا مشخص بود که یک فضای 

احساسی وجود دارد و پیشاپیش حکمی برای من صادر کردند. 
این استاد دانشگاه یادآور شد: حدود 20 نفر در آن جلسه حضور داشتند 
و خود وزیر کشور هم تمام نکات را مشتاقانه یادداشت کرد. من همیشه 
چهره منفی از سردار وحیدی داشتم اما آن جلسه نگاه من را تغییر داد 

و او را آدم پخته ای یافتم.
 عبدالکریمی ب��ا تأکید بر اینک��ه نتیجه بحث  ها در این جمع بس��یار 
قابل قبول بود، اظهار کرد: من در این جلسه اظهار کردم که مشکات 
اقتصادی این کشور به این زودی حل نمی شود چرا که زمینه حل آنها 
وجود ندارد و ن��ه اینکه دولت کنونی نتواند بلکه س��اختار اجتماعی و 

اقتصادی ما اجازه نمی دهد که مشکات به این سرعت حل شود. 
 این استاد دانش��گاه تأکید کرد: در کل این صورت مسئله که بگوییم 
همه چیز تقصیر جمهوری اسامی اس��ت - هرچند که من نمی گویم 
جمهوری اسامی خطا نداشته یا فرصت سوزی نکرده - و اینکه حماقت 
برخی اپوزیسیون به جایی رسیده که از امریکا می خواهند ما را تحریم 
کنند تا به جمهوری اسامی ضربه بزنند، حرف های غیرمنطقی و در 

زمین بیگانه بازی کردن است.
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