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امیرالمؤمنین ،امام علی(ع) می فرمایند:
َ
ذر َفال َتمِ س َل ُه ُعذرا.
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ا َ
ِقبل ُع َ
أخیکَ ،فإِن َلم َی ُکن َل ُه ُع ٌ
ُعذرخواهی برادرت را بپذیر و اگر عذری ندارد ،برایش عذر بتراش.
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تازههای مطبوعات
••اعتماد  -شنیدهها حاکی از آن است که مذاکره با علی
طیبنیا برای حضور در سازمان برنامه ادامه دارد .البته
اخباری درباره قهر او از ریاستجمهوری به گوش رسیده اما
دولت در تالش است از او در راس سازمان برنامه بهره جوید.
طیبنیا شرط گذاشته دخالتهای سیاسی در سیاست
گذاریهای اقتصادی به حداقل برسد و تغییر پارادایم در
رویکرد اقتصاد کشور صورت گیرد که با اختالف نظرهایی
از سوی رئیسجمهور مواجه شده است.
••جوان – دولت با انتصاب رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت
که ترمیم و تغییر را آغاز کند ،اما این تغییر بیش از آن که
پاسخی به مطالبات مردم و کارشناسان باشد ،تمکین به
قدرت حزب کارگزاران سازندگی برای نفوذ در خزانه دولت
است .البته کارگزاران به همین مقدار بسنده نکرد و فشار
برای برکناری نوبخت از سازمان برنامه و بودجه را آغاز کرده
که البته تاکنون موفق نشده است.
••شرق – این روزنامه در گزارشی با تیتر«گمانه زنی ها
دربــاره ورود جمنا به فاز انتخابات» با اشــاره به فعالیت
های اخیر جمنا ،نوشت :درحالیکه هنوز یکسالونیم تا
انتخابات مجلس یازدهم باقی است ،اما برخی اخبار حاکی
از آغاز فعالیتهای انتخاباتی در جریان اصولگرایی است.
اگرچه خودشان آن را تکذیب میکنند.
••وطــن امــروز – محمدرضا باهنر به ایــن روزنــامــه گفت:
الریجانیفعالپیشا زآنکهیککنشگرسیاسیباشد،رئیس
مجلس است اما این که ما از االن حدس بزنیم در دوره آینده
برای ریاستجمهوری چه اقداماتی باید انجام شود ،هنوز
خیلی زود است؛ سیب سیاست وقتی به باال پرتاب میشود،
بیش از هزار چرخ میخورد و برمیگردد .دقت کنید که سه
رئیسجمهور اخیر ما یک ماه قبل از انتخابات پا گرفتهاند و
جدی شدهاند ،پس از حاال نباید در آن باره تصمیم گرفت.
••آرمان  -اگر کارنامه ولیا ...سیف را مطالعه کنیم ،متوجه
میشویمکهیکیازضعیفترینروسایبانکمرکزیکشور
در طول دورانی بوده که این بانک از 1339تاکنون تشکیل
شده است .نرخ ارزی که آقای سیف پنج سال پیش تحویل
گرفت ،حدود سه هزار و 500تومان بود و االن حدود 9هزار
تومان تحویل میدهد که سه برابر افزایش یافته و با 300
درصد افزایش مواجه شده است.
••کیهان – این روزنامه تغییرات در دولت را در گزارشی
با تیتر «مسئله اصلی تغییر سیف و نوبخت نیست؛ رویکرد
اقتصادی دولت باید عوض شود» پوشش داد.
••فرهیختگان  -قب ً
ال خبر دادیم در سه ماه اول سال شش
هزارمیلیاردتومانارزمسافرتیپرداختشدهاست.برخالف
تصور و اصرار کارشناسان در تیر ۹۷هم ۳۷۵۰میلیارد دیگر
برای مسافرتهای غیرضروری ارز دولتی خرج شد.

...

انعکاس
••الف نوشت :حجت االسالم باقری امام جمعه جعفرآباد
مغان در یادداشتی با تیتر « تریبون نماز جمعه؛ مردم و
دغدغههای نسل جوان و جدید» تصریح کرد :باید به جوانان
اعتماد کرد و فرصت داد تا در کنار تجربه ریش سفیدان در
تقویت نماز جمعه تالش کنند .امام جمعه باید زمان شناس
باشد و با توجه به نیاز روز جامعه و مطالبات مردم خطبه
بخواند ...امام جمعه نباید خود را در انزوا و در حصار چند
الیه دفتر و تشکیالت اداری و محافظان قرار دهد .به تعبیر
روایت باید «ستر» بین خود و مردم را بردارد.
••دیپلماسی ایرانی نوشت :پیرمحمد مالزهی کارشناس
مسائل غرب آسیا و شبه قاره در تحلیل نتایج انتخابات اخیر
پاکستان گفت :این امکان وجود دارد که ارتش پاکستان در
زمینه سیاست اعالمی عمران خان ،رهبر حزب « تحریک
انصاف» پاکستان که در انتخابات مجلس ملی این کشور از
جریانهایسیاسیدیگرپیشیگرفت،بهدنبالکاهشتنش
مرزی با ایران پیش رود اما آی.اس.آی (سازمان اطالعات
نظامی پاکستان) با تجهیز و حمایت از گروه های مسلح ضد
ایرانی از مرزهای افغانستان و از طریق مرز زابل و نیمروز به
تقابل با تهران وارد عمل شود .البته این یک تحلیل است.
••تابناک مدعی شد  :امیر خجسته ،رئیس فراکسیون
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به بحث تخلفات
در واردات خودروهای خارجی با بیان این که «بحث ما
اآلن در سطح مدیرکل نیست ،بحث بر سر معاونان وزیر
است که در این ثبت سفارشها دست داشتند» افزود :دو
تن از معاونان بودند که عم ً
ال از نزدیک این کار را پیگیری
میکردند .در میان دستگیرشدهها هم یک خانم است که
خود معاون وزیر ،این خانم را از یک کارمند ساده و از یک
پست پایین ارتقا داده و در حد رئیس واحد ثبت سفارشها
رسانده و افراد کارشناس قسمت را از آن جا اخراج کردهاند.
••اعتمادآنالین خبرداد :عادل حیدری وکیل اسفندیار
رحیممشایی دربــاره آخرین وضعیت پرونده موکل اش
اظهار کرد :موکلم به تبلیغ علیه نظام متهم شده در حالی
که انتقادات وی در زمینه اصالح ایرادات موجود و نه تبلیغ
علیه نظام است.
••دیپلماسی ایرانی نوشت «:نیویورک تایمز»در گزارشی
اعالم کرد  :برکناری «سیف» اولین تغییر سطح باال در دولت
روحانی از زمان خروج آمریکا از برجام است .تحلیلگران
انتظار کنارهگیریها و اخراجهای بیشتری را دارند چرا که
واقعیتهایاقتصادیجدیداینکشور ۸۰میلیونیازجمله
تورم و بیکاری ایجاب میکند تحوالت جدیتری رخ دهد.
••امیدنامه نوشت  :محمدرضا عارف رئیس فراکسیون
امید مجلس با انتقاد شدید از تصمیمات غیرکارشناسانه
در مدیریت ارزی کشور گفت:در حوزه اقتصادی در کشور،
جزیرهای عمل میشود .نمونه بارز آن که نابسامانیهای
زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد ،سیاست ارزی
دولت بود که اظهرمن الشمس بود و برای کشور مشکل به
وجود میآورد .پس از این که نادرست بودن این سیاست
خــودش را نشان داد ،متاسفانه هیچ مقام مسئولی،
مسئولیت این نابسامانی را بر عهده نگرفت.
••اعتماد آنالین نوشت :مجید انــصــاری عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با بیان این که دشمن با به راه
انداختن جنگ اقتصادی میخواهد مردم را مایوس و نظام
را ناکارآمد نشان دهد ،افزود :امروز کشور و انقالب اسالمی
در پیچ تاریخی قرار گرفته که برای عبور از شرایط موجود
نیاز به تدبیر و روش مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
داریم که تکیه بر همگرایی بیشتر داخلی و تعامل با دنیا بود.
چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری حقانیت ایران در دنیا
مطرح و عقل و خرد هم شرط پیروزی است.
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پاسخ قاطع سرلشکر سلیمانی سرباز وطن به یاوه گویی های ترامپ

آقای ترامپ!آن جایی که فکرش را نمی کنی ما نزدیک شماییم
یادتان رفته برای سربازان تان پوشک بزرگ سال استفاده می کردید؟

فرمانده نیروی قــدس سپاه طی سخنانی با اشــاره به
توهینها و یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا علیه
مسئوالن و ملت ایران با بیان این که «شأن رئیس جمهور
ما نیست که جواب تو را بدهد ،من به عنوان یک سرباز
جواب تو را میدهم» تأکید کرد :من حریف شما هستم و
نیروی قدس حریف شماست  ،امروز شما زبالههای دور
ریخته ملت ایران را که منافقین هستند جمع میکنید و
مانور میدهید اما نمیدانید که ما تشنه شهادت هستیم
و بهتر است از پیشینیان خود بپرسید .به گزارش مهر و
میزان ،سردار سرلشکر پاسدار «قاسم سلیمانی» روز پنج
شنبه در مراسم بزرگداشت عملیات رمضان در اجتماع
مردم همدان با بیان این که رئیسجمهور عزیز و ارزشمند
ما کلمات خیلی ذیقیمتی که برخاسته از وجدان و وجود
ملت ایران بود بر زبان جاری کرد که خیلی مهم بود افزود:
در کشور کسانی هستند که تحرکاتی انجام میدهند
تا این بیانات را ضعیف کنند و علیه این بیانات گفتاری
داشته باشند که غلط است چراکه این نوع بیانات به جامعه
ما جسارت و وحدت میدهد و در مقابل عملیات روانی
دشمن و جامعه ما را شجاع میکند.
▪ازروســـای ســازمــا نهــای امنیتی آمریکا حر فهای
نادانسته را بپرسید و بر زبان جاری نکنید

سرلشکر سلیمانی با بیان این که رئیس جمهور آمریکا در
جــواب رئیس جمهور ما مطالب سخیفی در توئیت خود
نوشت ،افزود :او با ادبیات کاباره چی و کسی که ادارهکننده
قمارخانه است با دنیا حرف میزند .وقتی با روسیه و چین
و اروپا حرف میزند و وقتی با جهان حرف میزند ،انسان
احساس میکند با قمارباز حرف میزند و این شأن یک
ملت را شکسته است .وی خطاب به ترامپ با بیان این که
گفته اید کاری میکنم که سابقه نداشته باشد ،ادامه داد:
تو سابقه که نداری و به دلیل این که فکرت مشغول چیزهای
دیگری است اجازه پرسیدن هم نمیدهی اما از پیشینیان
خود ،سیاستمداران و روسای سازمانهای امنیتی آمریکا
حرفهای نادانسته را بپرسید و بر زبان جاری نکنید.
▪آمریکا امروز برای گفت و گو با طالبان التماس می کند

فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان این که چه میتوانستید
بکنید که در طول این  ۲۰سال نکردید ،افــزود :شما با
 ۱۱۰هزار سرباز و هزاران دستگاه تانک و نفربر و امکانات
نظامی و صدها فروند هواپیمای جنگی و صدها فروند
بالگرد پیشرفته به یک سازمان کمبنیه که از سالح ابتدایی
برخوردار بود ،به افغانستان حمله کردید و جنایتهای
بسیار انجام دادیــد و عروسیها را تبدیل به عزا کردید
و روستاها با خاک یکسان شد در حالی که  ۶۰درصد
کشتههای شما مردم عادی این کشور بودند .وی ادامه
داد :شما از سال  ۲۰۰۱و طی  ۱۷سال با  ۱۱۰هزار
سرباز دنیا را با خود بسیج و اعالم کردید هر که با ماست
با ماست و هر که با ما نیست با تروریسم است ،چه غلطی
کردید؟ فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان این که شما
پاکستان و افغانستان را تحتفشار قراردادید برای صلح و
امروز دارید به طالبان برای گفت وگو التماس میکنید
گفت :افغانستان کشوری فقیر بود  ،چه غلطی کردید که
امروز برای ما خطو نشان میکشید؟
▪آمریکاییها در موضوع عــراق ،از ایــران درخواست
وساطت کردند

سردار سلیمانی با بیان این که شما با  ۱۶۰هزار سرباز
و چند برابر آن چیزی که در افغانستان استفاده کردید
مغرورانه از حــوادث افغانستان به عراق حمله کردید،
گفت :در سال  ۲۰۱۱چه اتفاقی افتاد؟ اگر نمیدانید از
فرمانده وقت خود بپرسید چه کسی را پیش من که سرباز
این کشورم و نه رئیسجمهور این کشور فرستاد و گفت آیا
میشود به ما مهلت بدهید و از نفوذ خود استفاده کنید تا
سربازان ما این چند ماه را مورد حمله مجاهدین عراق قرار
نگیرند و ما از عراق خارج شویم.

پاسخی روتین که قبال هم در چنین مــواردی داده ،با
عبارت «ما درباره همه اظهارنظرهای مقامهای ایرانی
نظر نمیدهیم» در واقع از ابراز واکنش به اظهارات سردار
قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ،خودداری کرد.
▪سرلشکر جعفری :تجاوز نظامی هزینه های سنگینی
برای دشمنان خواهد داشت

▪یادتان رفته بــرای سربازان تان پوشک بــزرگ سال
استفاده می کردید؟

وی با بیان این که یادتان رفته برای سربازان تان در درون
تانکها پوشک بزرگ ساالن استفاده میکردید؟ ادامه
داد :امروز کشور ما را با چه پیشینهای تهدید میکنید؟
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان این که جنایتی نیست
که شما انجام ن ــداده باشید،گفت :وحشتنا کترین
جنایتها که در قرونوسطی نمونه نداشت در عراق انجام
دادید تا جایی که با تانک وارد خانههای مردم شدید و آنان
را زیر گرفتید و حادثه زندان ابوغریب تا ابد ننگ شماست
 ،شما ملت ایران را تهدید میکنید؟
▪دریای سرخ را که دریای امنی بود ناامن کردید

سردار سلیمانی با بیان این که شما در جنگ  ۳۳روزه
پشت رژیم اسرائیل که مثل وزنه به پاهای شما آویزان شده
و شما را در منطقه به زیرآب کشیده و غرق کرده ایستادید
و در غزه جنگهای گوناگونی انجام دادید حال چه غلطی
میتوانید بکنید ،افزود :غیرازاین است که تمام شروط
حزبا ...را در جنگ  ۳۳روزه پذیرفتید؟ وی تصریح کرد:
مگر غیر از این است که تمام شروط فلسطینیها را از
حماس و دیگر گروهها پذیرفتید ،شما یک جنگ با پشتوانه
دو هــزار میلیارد دالری در یمن راه انداختید و جنگ
نابرابری را با مهمترین تجهیزات انجام دادید و یک جنگ
 ۴۰روزه ،امروز چهارسال را پشت سر میگذارد  ،شما جز
جنایت و کودک کشی و حمله به خانههای مردم چه چیزی
به دست آوردید؟ دریای سرخ را که دریای امنی بود ناامن
کردید و ریاض و عربستان را زیر آتش قراردادید؛ شما برای
ط و نشان میکشید؟ به گزارش ایلنا ،سردار سلیمانی
ما خ 
افزود :دریای سرخ که امن بود ،امروز دیگر برای حضور
آمریکاییها امن نیست .نیروی قدس حریف نظامیان
آمریکایی است.
▪در آن جایی که فکر نمیکنی  ،نزدیک شما هستیم

سردار سلیمانی خطاب به ترامپ با بیان این که من حریف
شما هستم و نیروی قدس حریف شماست ،گفت :بدانید
هیچ شبی نیست که ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم  .به
شما میگویم آقای ترامپ قمارباز بدان در آن جایی که
فکر نمیکنی  ،در نزدیک شما هستیم و در هرکجا که
تصور نمیکنید ما در کنار شما هستیم .وی ادامه داد :ما
ملتشهادتوملتامامحسینیموحوادثسختیراپشت
سر گذاشتهایم؛ بیا که ما منتظریم و مرد این میدان برای
شما ،ما هستیم .فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با
بیان این که شما می دانید این جنگ یعنی نابودی شما،
اظهار کرد :این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را
ما ترسیم میکنیم بنابراین نباید به رئیسجمهور و ملت ما
توهین کنی و باید بدانی چه میگویی .وی با بیان این که ما
را به کشتن تهدید نکنید ،افزود :امروز شما زبالههای دور

جدل توئیتری آشنا و یامین پور درباره اقامت خانواده سیف در استرالیا
پس از آن که حمید رسایی نماینده سابق تهران در توئیتر در
مطلبی با هشتگ «محاکمه سیف» مدعی اقامت خانواده
رئیس سابق بانک مرکزی در استرالیا شد و یامین پور چهره

نزدیک به جبهه پایداری پیشنهاد ممنوع الخروج شدن
دولتی ها را مطرح کرد ،بگو مگویی بین یامین پور و آشنا
رقم خورد .یامین پور مجری برنامه «جهان آرا» در پی ادعای
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ریخته ملت ایران را که منافقین هستند جمع میکنید و
مانور میدهید اما نمیدانید که ما تشنه شهادت هستیم و
بهتر است از پیشینیان خود بپرسید.
▪در گزینش مدیران به جامعه ما ظلم شده است

سردار سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این
که در دوران دفاع مقدس کسی برای مسئولیت ها سوال
نمی کرد که چپی یا راستی هستی بلکه به لیاقت ها و
قابلیت ها و تطبیق فرد با مسئولیت و امتحان داده ها نگاه
می کردند ،افزود :متاسفانه در گزینش مدیران به جامعه
ما ظلم شده است.
وی با اشاره به این که چه اصولگرا و چه اصالح طلب هر
دو در این موضوع به نوعی مقصرند ،گفت :حزب و جناح
فرع است  ،ولی فقیه و جمهوری اسالمی و نظام اسالمی
اصل است و اگر اصل به خطر بیفتد با جان مان با آن مواجه
می شویم.
▪واکنش آمریکا به اظهارات سردار سلیمانی

در همین حال به گزارش انتخاب ،در واکنش به اظهارات
فرمانده نیروی قــدس سپاه وزارت خارجه آمریکا در

ســردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه
پــاســداران انقالب اسالمی نیز طی سخنانی در جمع
دانشجویان شرکت کننده در دوره معرفتی تشکیالتی
اسالم ناب تأکید کرد :تهدید های نظامی خارجی که از
سوی دشمنان اعمال میشود خیلی جدی نیست و ما هم
قدرت پاسخ گویی داریم ،اما ضعف ها و تهدیدات داخلی
جدی تر است.
وی افــزود :اکنون که در  40سالگی انقالب اسالمی
قرار داریم ،تهدیدها و تحریم های دشمنان به اوج خود
رسیده است و تنها تهدیدی که آن را عملی نمی کنند،
تهدید نظامی است چرا که اگر بخواهند به تجاوز نظامی
دست بزنند ،هزینه های بسیار سنگینی برای آن ها به
دنبال خواهد داشت و بازی جنگ نرم آن ها را نیز بر هم
خواهد زد.
▪رضایی :خوب است ترامپ و جان بولتون عملیات
مرصاد و سرنوشت صدام را مرور کنند

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در
صفحه اینستاگرام خود با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد
نوشت:امروزهمخوباستترامپوجانبولتون،عملیات
مرصاد و سرنوشت صدام را مرور کنند و در محاسبات خود
در نظر بگیرند.
▪سیاری :ادامه انتقال نفت از تنگه هرمز منوط به تامین
امنیت از سوی ایران است

امیردریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش هم در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران ،با اشاره به این که بارها
اعالم کردهایم ایران امنیت را در خلیج فارس و تنگه هرمز
برقرار میکند ،خاطرنشان کرد :استمرار انتقال انرژی
از محدوده خلیج فارس به خارج از منطقه منوط به ایجاد
امنیت از سوی جمهوری اسالمی ایران است.

خبر مرتبط

حمایت کاربران شبکه های اجتماعی از مواضع قاطع سردار سلیمانی:
#مرد_میدانیم
پس از اظهارات قاطع فرمانده نیروی قدس سپاه ،کاربران توئیتر هم با هشتگ های «مرد میدانیم» و «قاسم
سلیمانی» از مواضع او حمایت کردند .در زیر نمونه هایی از این توئیت ها آمده است:
* من بچهمو از پوشک گرفتم یه تعداد اضافه مونده .اگه الزمه بفرستم وزارت دفاعشون .خبر کنید
* هشت سال با دست خالی مقابل کشوری جنگیدیم که از طرف تمام قدرت های جهان تجهیز می شد .آقای ترامپ
مطمئن باش با وجود هر تحریم و تهدید و زورگویی ما هنوز هم #مرد_میدانیم
* ترامپ در حالی ایران را تهدید می کند که برای فرار از رفتن به جنگ ویتنام پنج بار از گواهی پزشکی استفاده کرده
است .یاد خودم افتادم زمانی که می خواستم تومدرسه غیبتم رو موجه کنم.
* همه جور ایرانی داریم؛ منتقد ،مخالف ،موافق ،همه جور ...ولی همه دشمن هر غریبهای هستیم که بخواد
تهدیدمون کنه مخصوصا ترامپ روانی.
* احساس امنیت یعنی این که دور و بر اینکشور پایگاه های آمریکا باشه و فرمانده سپاه قدس اون ها رو تهدید کنه
و بگه:هیچ شبی نیست که ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم....
* ایزی الیف اسپانسر سربازان آمریکایی در جنگ با ایران شد.
همچنین پرویز امینی تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در توئیتر درباره اظهارات سردار سلیمانی نوشت :سخنرانی اخیر
قاسم سلیمانی درسنامه منافع ملی است .علی علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن هم با انتشار پستی در
صفحه اینستاگرام خود ،صدای حاج قاسم را صدایی متفاوت و اصیل دانست و گفت :این صدا محصول چهار دهه
زیست توأم با مبارزه است .علیزاده همچنین تأکید کرد :ضمانت اجرایی سخنان سردار سلیمانی همین رفیقان
شهیدش و زیست در مرز شهادت خودش هستند .امیرحسین ثابتی هم در توئیتر نوشت :غرش قاسم سلیمانی
خطاب به ترامپ یعنی راهبرد درست برای تامین امنیت ایران «تنش زدایی» نیست« ،تهدید زدایی» است .کاربر
دیگری هم با زبان طنز و شعر نوشت « :شلیک نکردهایم موشک ها را ،نابود نکردهایم برجکها را ،ما تازه لباس رزم
بر تن کردیم ،رفتید به پا کنید پوشک ها را»

رسایی پیشنهاد کرد« :چطوره مسئوالن دولتی و خانواده
هاشون دست کم تا پایان دولت فعلی ( )1400ممنوع
الخروج باشند؟» در واکنش به این توئیت حسام الدین آشنا
مشاور رئیس جمهور در توئیتی کنایه آمیز نوشت« :لطفا
با این آوای رسا عملیات روانی پمپئویی را به جامعه پمپاژ
نکنید .مطمئن باشید مریم و رضا و بن یامین و مایکل هم در

این حد از شما توقع ندارند ».در نهایت یامین پور در پاسخ
به این موضع گیری مشاور رئیس جمهور نوشت« :انتظار
داشتم اصل ماجرا را انکار کنید نه این که اعتراض به آن
را تخطئه کنید .وز وز مگس های آمریکایی کم اهمیت تر
از لولیدن کرم ها الی زخم های نظام است .چرا هر کس
درباره زخم ها حرف بزند باید انگ و تهمت شما را بشنود؟»

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

با آمریکا به چه زبانی باید حرف زد؟
تجربه چهل ساله انقالب مردم ایران با همه فراز و نشیب
هایش از تسخیر النه جاسوسی و دفاع مقدس تا تحریم های
اقتصادی و برجام نشان داده که استکبار جهانی زبانی جز
زبان اقتدار را درک نمی کند.پیش از انقالب نیز تاریخی
طوالنی و مفصل از خیانت ها و جنایت های آمریکا در ایران
داریم و مشخصا کودتای سیاه سیا در مرداد و رفتاری که با
دکتر مصدق و نهضت ملی نفت صورت گرفت ،خاطره ای
تلخ را از غیر قابل اعتماد بودن نظام سیاسی آمریکا رقم زد.
اگرتجربهمشخصوعینیجمهوریاسالمیایراننیزنبود،
تجربه های متفاوت از عملکرد آمریکا در کشورهای منطقه
از عراق و لیبی تا سوریه و افغانستان منطق ذهنی و نظام
فکری تمامیت خواهانه و سلطه جویانه آمریکا را به وضوح
ترسیم می کند.
اگر اکثریت مطلق و فضای غالب نسل گذشته با تمام
تــفــاوت هــای فکری و اعــتــقــادی و سیاسی از داریــوش
همایون و اردشیر زاهدی به عنوان چهره های برجسته
رژیــم طاغوت و روزنــامــه نگارانی چــون مسعود بهنود تا
مسئوالن روحانی و انقالبی جمهوری اسالمی همه در
ایــن نکته اتفاق نظر دارنــد ،به خاطر آن همه خاطرات
تکراری و تجربه های متعدد از خیانت و جنایت آمریکاست.
نسل ما به درستی ارزش و اهمیت قاطعیت و صالبت سردار
سلیمانی و فرماندهان سرافراز دیگری چون او را به خوبی
درک می کنند و اغلب به رغم اختالف نظرها و تفاوت سلیقه
ها در اصل ایستادگی و مقاومت در برابر زیــاده خواهی
آمریکا تردیدی ندارند.
ولی نکته مهم این جاست که نسل جدید  -چه انقالبی و
مذهبی و چه غیر انقالبی و غیر مذهبی  -این تجربه های
متعدد را پشت سر نگذاشته اند و خودشان به طور مستقیم
با این رویدادها زندگی نکرده اند.در عوض این نسل روزگار
خود را در فضای تبلیغاتی چند رسانه ای یا محیط فرهنگی
جدید مجازی و شبکه های اجتماعی با محصوالت صوتی
و تصویری و بازی های رایانه ای غربی و مشخصا آمریکایی
گذرانده و ذهن و فکر و جان و دلش از آن پیام ها آکنده و
لبریز است .دشمن من و شما ،دشمن ایــران و انقالب و
دشمن اسالم و مردم در طول همه این سال ها که ما شعار
مرگ بر آمریکا داده ایم و فریاد زده ایم به سرگرم کردن
فرزندان ما با بازی های رایانه ای و فیلم های سینمایی
مشغول بوده و بی سروصدا کار عمیق و حساب شده خود
را برای شست وشوی مغزی و سم پاشی در ذهن و فکر آنان
انجام داده است!
اکنون مهم ترین وظیفه و رسالت ما نه تکرار شعارهای
هر چند صحیح و به جای آغاز انقالب ،بلکه تبیین اصول
و مبانی سیاسی نظام و تشریح دالیــل مواضع مــان به
شکلی قانع کننده و قابل قبول بــرای این نسل است.
بخواهیم یا نخواهیم ،دیر یا زود ما جای خود را به این نسل
خواهیم داد و آن ها هستند که باید در مقابل دشمنی ها و
زیاده طلبی های استکباری آمریکا بایستند و این مقاومت
ریشه دار و تاریخی را ادامه دهند و استمرار این مقاومت جز
با اعتقاد راسخ و باور عمیق مقدور نیست.

...

خبر آخر
وزیر دفاع آمریکا :حمله به تاسیسات
هسته ای ایران داستان سرایی است

وزیر دفاع آمریکا روز گذشته فضاساز یهای یک رسانه
دربــاره قصد آمریکا بــرای حمله به تأسیسات هستهای
ایران را «خیال بافی و داستان سرایی» توصیف کرد .پنج
شنبه گذشته شبکه خبری «ا یبیسینیوز استرالیا» به
نقل از منابعی در دولت استرالیا مدعی شده بود دولت
آمریکا در حال برنامهریز ی برای حمله به «ظرفیتهای
هستهای» ایران است و این حمله ممکن است در اوایل ماه
آینده میالدی انجام شود .به گزارش فارس ،جیمز متیس
وزیر دفاع آمریکا دیروز در پاسخ به سوالی درباره گزارش
این رسانه استرالیایی گفت« :اص ً
ال نمیدانم خبرنگاران
استرالیا این خبر را از کجا آوردهاند .اطمینان دارم این اقدام
(حمله به ایران) چیزی نیست که اکنون در دست بررسی
باشد .فکر میکنم داستانسرایی ،بهترین توصیفی است
که میتوانم درباره آن بگویم ».سردار «قاسم سلیمانی»،
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز
پنج شنبه به لفاظیهای «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور
آمریکا علیه ایران واکنش نشان داده بود.

کریمی قدوسی :ماجرای دفتر غیرقانونی
صدور ویزای اروپا در تهران را بررسی می کنیم
یــک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بــرگــزاری
جلسه ای با مسئوالن وزارت خارجه و وزارت اطالعات
در هفته جاری درباره فعالیت یک مرکز صدور ویزا برای
کشورهای اروپایی به صورت غیر قانونی خبر داد .اشاره
جواد کریمی قدوسی به خبری است که هفته گذشته در
رسانه ها منتشر و طی آن ادعا شده بود به تازگی دفتری در
میدان هروی تهران با مجوز واردات و صادرات به صورت
غیرقانونی اقدام به صدور ویزای کشورهای اروپایی برای
متقاضیان می کند .بر اساس گزارش های منتشر شده،
این دفتر توسط فرزند یکی از سفیران سابق ایران و یک
تبعه غیرقانونی سریالنکایی تاسیس شده است .به گزارش
باشگاهخبرنگاران،کریمیقدوسیدربارهایندفترباتأکید
بر این که بنا نیست نمایندگی های کشورهای اروپایی به
طور مستقیم ویزا صادر کنند ،افزود  :قرار است در جلسه با
مسئوالن وزارت خارجه و اطالعات که این موضوع به آن ها
مرتبط می شود ،ماجرا را بررسی کنیم.
CMYK

